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 مقدمة عامة 

يشهد العالم في السنوات األخيرة تطورات هائلة في مختلف املجاالت , من أبرزها التحول من             

اقتصاد املعرفة, هذا االقتصاد الذي  إلياالقتصاد الصناعي القائم على إدارة استغالل املوارد امللموسة, 

 اإلنتاج األكثر أهمية و املصدر األساس ي للنجاح و املحافظة على البقاء.املعرفة تمثل فيه عامل    أصبحت

و مع هذا التطور الذي حدث على مستوى االقتصاد , و الذي انعكس على مدخالت و مخرجات            

اري, في ظل الكم الكبير مختلف املنظمات, كان البد أن يصاحبه تطور مماثل على مستوى اإلدارة و الفكر اإلد

من املعلومات و املعارف الواردة إلى املنظمة و التي تسعى بدورها للحصول عليها, من خالل جهاز فعال يقوم  

بتنظيم و تسيير و إدارة هذا املورد األساس ي للمنظمة من اجل تمكينها من البقاء و االستقرار في عصر البقاء 

 بشكل أفضل.  فيه ملن يملك معارف أكثر و يستغلها

و نظرا لالنفتاح االقتصادي الذي عرفه العلم و ما صاحبه من حرية انتقال السلع و الخدمات, و              

من طرف املنافسين في السوق و بروز قوى مؤثرة تستدعي تغيرا  ضغوطاتاملنظمات بما يجري حولها من  تأثر 

ى في العوملة, التكنولوجيات الجديدة و زيادة حدة أساسيا في االستراتيجيات التنظيمية و تتمثل هذه القو 

 املنافسة.

فان سوق االتصاالت الجزائري ليس بمنأى  عن هذه التطورات نتيجة دخول الشركات األجنبية, و              

املنافسة فيما بينها من اجل تقديم الخدمات التي ترض ي الزبون بأقل تكلفة و بجودة عالية, و ذلك بتطبيق 

لتكنولوجيا و كذلك تطبيق أسلوب إدارة املعرفة في عمل املنظمة بغية تحقيق التفوق التنافس ي في احدث ا

 بيئة تتسم بالتغير املستمر.

 من هنا نطرح إشكالية هذه الدراسة و املتمثلة في :              

 اإلشكالية :             

 كيف تساهم إدارة املعرفة في تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة:            

 و تندرج تحت هذه اإلشكالية األسئلة فرعية التالية:                

 ؟ما املقصود بإدارة املعرفة   -1

 ؟ما املقصود بامليزة التنافسية  -2

 ؟كيف تؤثر إدارة املعرفة على امليزة التنافسية -3

 ؟عرفة في تحقيق امليزة التنافسية ملؤسسة اتصاالت الجزائرهل تساهم إدارة امل -4

 :فرضيات الدراسة       

 و كإجابة مؤتة عن األسئلة الفرعية يمكن صياغة الفرضيات التالية:       

تعبر إدارة املعرفة عن مجموعة العمليات التي يعول عليها في استكشاف و تنظيم و نشر و استخدام  -1

 املعرفة التي تعتبر مصدرا أساسيا للميزة التنافسية.

للمؤسسة حتى تستطيع تحقيق النمو و البقاء في البيئة   أساسياتمثل امليزة التنافسية مطلبا    -2

 التنافسية.

 لى امليزة التنافسية من خالل توفير املعرفة املتعلقة بقوى املنافسة.املعرفة ع إدارةتؤثر   -3
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 تلعب إدارة املعرفة دورا في زيادة قدرة مؤسسة اتصاالت الجزائر على تحقيق ميزة التنافسية. -4

 :أسباب اختيار املوضوع                 

 الدوافع نوجزها فيما يلي:ترجع أسباب اختيار هذا املوضوع إلى جملة من                

 حداثة املوضوع في جانبية النظري و التطبيقي. -

 أساسيقوم على  أصبحالتي يشهدها العالم اليوم, و الذي  التحوالتاختيار موضوع يتماش ى و  -

 املعرفة.

 البحث في إمكانيات املؤسسات الجزائرية النتهاج األساليب و املفاهيم اإلدارية الحديثة. -

 :  أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف نوجزها فيما يلي:

محاولة تعميق الفهم بموضوع إدارة املعرفة , بإلقاء الضوء حول الضوء حول مفاهيمها و أهدافها و  -

 عملياتها, و استراتيجياتها.

 محاولة إظهار الجوانب املهمة في تحقيق امليزة التنافسية. -

 تقديم بعض االقتراحات و التوصيات ملؤسسة اتصاالت الجزائر, فيما يخص موضوع الدراسة. -

 :أهمية الدراسة

 تظهر أهمية الدراسة من خالل ما يلي :

أهمية املوضوع في حد ذاته , إذ يهتم بدراسة تطبيقات حديثة تمكن املؤسسة من تحقيق ميزة   -

 تنافسية.

 ة و خاصة على مستوى املؤسسات الجزائرية.تعتبر الدراسات في هذا املجال نادر  -

أهمية القطاع محل الدراسة التطبيقية , فقطاع االتصاالت يعبر من الهياكل القاعدية الضرورية  -

بصفة عامة, و تنمية القطاعات الحيوية األخرى بصفة خاصة, و ذلك باستفادة هذه األخيرة مما 

صل بين األفراد و اإلدارات.و بالتالي فان مؤسسة  تتجه االتصاالت من سهولة نقل املعلومات و التوا

 اتصاالت الجزائر جديرة بآن يكون محل الدراسة.

 :الدراسات السابقة

اثر التسيير االستراتيجي للموارد البشرية و تنمية الكفاءات على امليزة التنافسية سماللي يحضية, "  -

تخصص علوم اقتصادية جامعة   ,دكتوراه دولة أطروحة" , للمؤسسة: مدخل الجودة و املعرفة

 .2004-2003الجزائر  

أهمية اليقظة التنافسية في تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة , دراسة حالة نحاسية رتيبة, " -

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير في العلوم  الخطوط الجوية الجزائرية", 

 .  2004-2003لجزائر ,  التسيير, فرع إدارة إعمال جامعة ا

", , دراسة حالة مؤسسة موبيليسكعامل للتغير في املؤسسة  اإلستراتجيةاليقظة عالوي نصيرة, " -

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير , تخصص تسيير املوارد البشرية, جامعة تلمسان  

2010-2011. 
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 :املنهج املتبع    

املوضوع الذي تم معالجته و طبيعة و نوع املعلومات املتوفرة عنه, و طريقة تحليلها, تفرض علينا   إن

استخدام منهج معين, يمكننا من اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة و تساؤالتها الفرعية, و يتمثل هذا 

الفصل الثاني من اجل  املنهج في املنهج الوصفي التحليلي . كما تم االعتماد على منهج دراسة حالة في

 إسقاط بعض املعلومات النظرية على املؤسسة محل الدراسة .

 و من اجل انجاز هذه الدراسة سيتم االستعانة باألدوات التالية:

 الكتب و املجالت; -

 امللتقيات; -

 مختلف الدراسات و األبحاث السابقة; -

 عض مواقع شبكة االنترنيت;ب -

 البيانات التي تساعدنا على الحصول على توضيحات ;املقابلة الشخصية لغرض تجميع   -

 :تقسيمات الدراسة  

لتحقيق أهداف هذه و اإلجابة على التساؤالت املطروحة في اإلشكالية في تقسيم املوضوع إلى                

 فصلين إذ خصصنا فصل األول للجانب النظري و الفصل الثاني للتطبيقي.

اإلطار املفاهيمي لإلدارة املعرفة و قسمناه الي ثالثة مطالب ,  إلى  تم التطرق    األول ففي الفصل               

املطلب األول مدخل إلى ادارة املعرفة واملطلب الثاني أساسيات ادارة املعرفة , و املطلب الثالث مجاالت و 

 نماذج و استراتجيات ادارة املعرفة. 

وميات حول امليزة التنافسية و قسمنا الفصل إلى ثالث مطالب , تطرقنا الي عمالفصل الثاني  أما               

املطلب األول خصصناه أساسيات امليزة التنافسية , و املطلب الثاني محددات و مؤشرات ميزة التنافسية و 

 أبعادها أما املطلب الثالث ادارة املعرفة كمدخل للميزة التنافسية.

املعرفة في تحقيق امليزة التنافسية  إدارةفخصصناه لدراسة حالة ملساهمة  الثالثالفصل  أما              

عرض عام ملؤسسة اتصاالت  األول ثالثة مباحث تناول املبحث  إلىملؤسسة اتصاالت الجزائر, حيث قسم 

املبحث الثاني فقد خصص لتقديم الوحدة  أماالجزائر و محاولة لتحليل قطاع االتصال في الجزائر, 

املعرفة في املديرية العملياتية  إدارةدعائم  األخير ية التصاالت الجزائر بمستغانم, و شمل املبحث العمليات

 بمستغانم و دورها في تحقيق امليزة التنافسية.

لنختم هذا املبحث بخاتمة هي عبارة عن حوصلة نهائية لهذه الدراسة من خالل استعراض النتائج                

 االقتراحات.  املتوصل إليها و بعض

             

   

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل األول 
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 تمهيد

التطورات الفكرية املعاصرة, بالرغم من االهتمام باملعرفة و كيفية الحصول  إحدىاملعرفة هي  إدارة          

قادرا على معرفة   اإلنسان" بدون املعرفة لن يكون  أفالطون , حيث يقول  اإلنسانعليها  يعتبر قديما قدم 

 املحيط به و املتمثل بالوجود".امل املعرفة وحده القادر فهم عامله  ح  إنذاته , و  

  رأسمن  أكثر املعرفة مهمة  أصبحتلكن تعقد حياتنا و تطورها هو الذي يوجه االهتمام باملعرفة.فاليوم        

ولكي يصبح هذا األخير فعاال البد من إدارته بالطرق و , فهي مفتاح مهم من مفاتيح النجاح,  األرضاملال و 

نا يبرز مصطلح إدارة املعرفة الذي سنتطرق له في هذا الفصل عبر املباحث األساليب املؤدية لذلك , و ه

 الثالثة اآلتية :

 املبحث األول :   مدخل إلى إدارة املعرفة

 املبحث الثاني:  أساسيات إدارة املعرفة  

 املبحث الثالث : مجاالت ونماذج واستراتجيات إدارة املعرفة
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 مدخل إلى إدارة املعرفة   األول:  املبحث

منذ أالف السنين وال يزال .تعتبر إدارة املعرفة قديمة وجديدة في نفس الوقت فقد كتب الفالسفة عنها     

 االجتهاد في هذا املوضوع قائم ألنها أصبحت ضرورية في بيئة األعمال.  

 نشأة و مفهوم إدارة املعرفة:  املطلب األول 

 أوال: النشأة

إن إلدارة املعرفة جذور تاريخية تعود إلي ماض عميق في تاريخ اإلنسانية وتظهر البدايات األولي لها في أرض    

 سنة قبل امليالد.   3000الرافدين حيث اكتشفت طرق إنتاج وتخزين املعرفة في كتابات تعود إلي  

)العراق( وتؤكد أن كل من   Mesopotaniaهذه الكتابات التي تركها السومريون في جنوب ميسوبوتامية       

نهر الدجلة والفرات كان مصدرا ثريا أللواح الطين التي كتبت عليها مدوناتهم املعرفية والتي ظهرت مخزنة 

لواح الطينة بما في ذالك األساطير  بالغة السومرية القديمة ثم سجلت كل املدونات التجارية والقانونية علي األ

لدنية خالل الفترة التي حكمت فيها املنطقة الدول البابلية ثم بذلت جهود لتصنيف وتنظيم املعرفة وتخزينها ا

في املستودعات ومكتبات وكان من أعظم مستودعات املعرفة في العالم القديم مكتبة أشوربانيبال  

Assurbanipal   يين والتي تسمي املوصل مدونة طينية والتي اكتشفت في عاصمة االشور  30000التي ضمت

  1سنة قبل امليالد.   650حاليا بحوالي  

هذه املكتبة الكبيرة بكل املقاييس تعد مثلث ذاكرة وهي مصنفة حسب نوع املعرفة ومجال تطبيقها كما     

 تمثل ثقافات عظيمة.    مالمح وأساطير تحتوي املكتبة علي  

أما في مصر فقد استخدموا أوراق البردي لوجوده في دلتا النيل حيث تتميز أوراقه عن األلواح الطنية بخفة  -

الوزن وسهولة املهمة، وكانت حصيلة هذا الجهد اإلنساني ظهور أكثر املكتبات الفرعونية شهرت والتي بنيت في 

 عصر رمسيس الثاني. 

  اإللياذةمن مالمح حروب طروادة، ومالمح  ابتداءوتراثا غنيا  أما حضارة اليونان القديمة فقد تركت فكرا -

، التي نقلت بفضل بناء أول  مكتبة عامة في أثينا في القرن السادس قبل امليالد، ثم ظهرت تجارة واألوديسا

قبل امليالد، ثم أصبحت العملية أكثر تنظيما مع  400بيع املعرفة في كتب ألعظم فالسفة اإلغريق سقراط في 

وفي قضايا تنظيمها وتصنيفها،  بناء أكاديمية أفالطون ومدرسة أرسطو. وهكذا نجد أن التفكير في املعرفة 

وتخزينها ليس نشاطا جديدا وإنما هو قديم قدم اإلنسانية نفسها ولذالك ال تبدوا لنا إدارة املعرفة بدعة 

جديدة وإنما هي حاجة موضوعية وحاجة تاريخية طاملا شكلت قيمة رمزية وإستراتيجية إلنتاج الثروة 

 واكتساب القوة. 

 

 
 . 56، ص 2007سعد غالب ياسين،"إدارة املعرفة، املفاهيم، النظم، التقنيات"، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولي،   1
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دارة املعرفة مصطلح ملتبس وغير واضح علي اإلطالق لسبب جوهري يرتبط بطبيعة  إال  أن هناك من اعتبر إ

املعرفة، فاملعرفة التي ال يمكن تحديد أشكالها أو تأطير حدودها، وال يمكن تفريغها هي التي تستعص ي  

ل مرة في ورقة قدمها أو  karn-evik sviebyاملعرفة هو  إدارةالنمذجة، فيقول أحد اآلباء املؤسسين  لحقل 

 أن مصطلح إدارة املعرفة يفتقر إلي املعاني الصحيحة التي ينشدها.   2001ثم في سنة    1998سنة  

وهناك علماء وباحثين لديهم تحفظات علي املصطلح إلي أن أحدهم لم يتخلي عن مصطلح إدارة املعرفة نذكر 

نها ببساطة ضمنية وموجودة بالدرجة املعرفة ال يمكن أدارتها أل إنمع العلم انه قد ذكر  peter druckerمثال 

 1األولي في عقول الناس.

لكن كل هذا من املاض ي فمع التغيرات السريعة في البيئة و األعمال اإللكترونية لن يكون كذالك خاصة وأن 

تكنولوجية املعلومات بقدرتها البد أن تكون جزءا أساسيا من إدارة املعرفة  ويمكن أن نالحظ أبعاد هذا 

والتطور الكبير فيما يجري من بناء القاعدة العريضة ملحافل ومؤسسات ومرتكزات وكذالك في تطوير  التحول 

مبادئ وقوانين إدارة املعرفة وأساليب ممارسها في االقتصاد واألعمال و املجتمع وهذا ما نالحظه من خالل ما  

 يلي: 

أساليب وممارسات إدارة املعرفة كما هو  منتديات املعرفة التي تزايدت بشكل كبير من أجل تبادل مفاهيم و  -

 الدولي إلدارة املعرفة، املنتدىو   kmyahoo club  البهو الحال في نادي  

 2وهي:   Denning S.القوانين الستة إلدارة املعرفة: والتي اقترحها ستيفن ديج   -

االستراتيجي ألنه األساس وهذا يتطلب أن يكون تقاسم املعرفة هو الخيار  إن املعرفة هي قاعدة بناء األعمال: •

 للبقاء االقتصادي في األعمال.  

املجموعات املشتركة هي مجموعات املهنية طوعية مكونة الجماعات املشتركة هي قلب روح تقاسم املعرفة:  •

 من أفراد ذوي اهتمامات ومصالح مشتركة وهذه الجماعات هي اإلطار األكثر كفاءة في تقاسم املعرفة. 

عندما يلتزمون إن الجماعات املشتركة تزدهر فقط إن الثقة هي محرك جماعات املمارسات املشتركة:  •

 املشترك.   بالهدف

أي أن التقاسم يكون باتجاهين بما يضمن  املعرفة له بعد داخلي وخارجي، خارجي داخلي:  إن تقاسم •

 الحصول علي املعرفة من  كل مكان  داخل الشركة وخارجها.  

سرد القصة هو األكثر قدرة علي نقل بيئة العمل السابقة و به تستطيع   إنإن سرد القصص يلهب املعرفة:  •

ل بين االتصاالت ذات الطابع الروائي القصص ي )املالئم لنقل أعقد املواقف( الشركات تحقيق التزاوج الفعا

 من جهة وذات الطابع املجرد )مثل تكنولوجيا املعلومات( بما يجعلها اإلدارة األكثر قوة في تقاسم املعرفة. 

املعرفة في باريس  ىمنتدمؤتمرات إدارة املعرفة مثل املؤتمر الدولي الثالث حول ندوة إدارة املعرفة الذي نظمه  -

 (، مؤتمر جامعة الزيتونة األردنية حول إدارة املعرفة في العالم العربي.2000)

الجامعات و املنظمات املتخصصة في إدارة املعرفة مثل اإلتحاد الدولي إلدارة املعرفة وجمعية  -

 املعرفة.   إلدارةاملعرفة،والجمعية املهنية  

 
 . 71سعد غالب ياسين، مرجع سابق،ص  1
 . 91، ص 2005نجم عبود نجم، "إدارة املعرفة واملفاهيم واالستراتيجيات والعمليات"، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولي،   2
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شهادات إدارة املعرفة وذالك بسبب الحاجة املتزايدة إلي املالكات املتخصصة في إدارة املعرفة فقد تأسست   -

 1ي إدارة املعرفة. عدة مراكز ملنح هذه الشهادات ف

 ثانيا: مفهوم إدارة املعرفة

نستطيع القول أنه من الصعب إيجاد مفهوم واحد إلدارة املعرفة فقد تناول الباحثون مفهوم إدارة املعرفة     

من مداخل ومنظورات مختلفة تبعا الختالف اختصاصاتهم وخلفياتهم العلمية ولتعرف عليها يجب أن نتعرف  

   2ت وهي:علي بعض املصطلحا

وهي التي تمثل املادة الخام وهي تشمل األرقام أو الكلمات، األشكال أو صور أو رموز ويجب أن البيانات:         

 تكون واضحة ودقيقة. 

تتمثل في املعطيات التي يتم التوصل إليها من خالل تحليل البيانات ومعالجتها وبذالك فإن املعلومات:       

تمثيل لحقائق وأحداث قد ال يتم االستفادة منها إال بعد تحويلها إلي معلومات من   البيانات ليست إال مجرد

 خالل تحليلها ومعالجتها. 

هي االستخدام الكامل واملكثف للمعلومات والبيانات والتي ترتبط بقدرات اإلنسان األصلية املعرفة:        

مات التي يتم التوصل إليها عن طريق البيانات  واملكتسبة والتي توفر له اإلدراك والتصور والفهم من املعلو 

 الخاصة بحالة معينة وقد تتحقق املعرفة من خالل املالحظة املباشرة لألحداث والوقائع وما يرتبط بها. 

هي مفهوم معقد ومتعدد املستويات و األوجه  وآخرون  2002Pervouzحسب مفهوم إدارة املعرفة:  -

وبالتالي فإنه من غير املمكن تصور وجود تعريف جامع إلدارة املعرفة بل إدراك علي فهم أن إدارة املعرفة 

املتنوعة العابرة  ةليست وظيفة إدارية مستقلة، أو عملية مستقلة عن باقية األنشطة والعمليات التنظيمي

ي تقوم بعملية كوين املعرفة الجديدة بصورة مستمرة وإدارة التعاضد بين تكنولوجيا  للمجاالت الوظيفية الت

      املعلومات وقدرة االبتكار الخالقة للموارد اإلنسانية املوجودة في املنظمات.

   

فيعرفها علي إنها تخطيط وتنظيم ورقابة وتنسيق وتوليف املعرفة واألصول املرتبطة برأس املال  wiig أما        

 3الفكري والعمليات والقدرات واإلمكانات الشخصية والتنظيمية. 

إال أن سكايرم وهو احد ابرز من تناول مفهوم إدارة املعرفة فعرفها علي أساس أنها النظامية والواضحة        

ونشرها واستخدامها واستغاللها وهي  والعمليات املرتبطة بها والخاصة باستخدامها وجمعها وتنظيمها للمعرفة

 تتطلب تحويل املعرفة الشخصية إلي معرفة تعاونية يمكن تقاسمها بشكل كلي املنظمة. 

املدرسة العليا إلدارة األعمال في جامعة تكساس تعريفا إلدارة املعرفة يختلف قليال عن     وتقدم  -

تعريفنا السابق فهي تعرف بإدارة املعرفة علي أساس أنها أنها العمليات النظامية إليجاد املعلومات وتحصيلها 

 
 . 92نجم عبود نجم،" إدارة املعرفة املفاهيم واالستراتيجيات"، مرجع سابق، ص   1
  .8،ص 2008مان، الطبعة األولي، فليح حسن خلف، "إقتصاداملعرفة"، جدار للكتاب العالمي، ع  2
 . 38سعد غالب ياسين، مرجع سابق، ص    3
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ي مجال عمله، وتساعد إدارة وتنظيمها وتنقيتها وعرضها بطريقة تحسن قدرات الفرد العامل في املنظمة ف

 إدارةاملعرفة املنظمة في الحصول علي الفهم املعمق من خالل خبراتها الذاتية، كما تساعد بعض فعليات 

مثل حل املشاكل والتعلم  ألشياءاملعرفة في تركيز اهتمام املنظمة علي تحصيل وخزن واستخدام املعرفة 

 إليتحمي املوارد الذهنية من االندثار وتضيف  أنهالقرارات، كما الديناميكي، والتخطيط االستراتيجي وصناعة ا

  1ذكاء املنظمة وتنتج مرونة اكبر. 

التي تساعد  والعماليات اإلنسانيةاملعرفة: فهو هندسة وتنظيم البيئة  إلدارةأما التعريف الشامل    -

وتنظيمها، و استخدامها ونشرها وأخيرا تحويل  اختيارهااملؤسسة علي إنتاج املعرفة وتوليدها من خالل 

املعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها املؤسسة لألشخاص املناسبين في الوقت املناسب، ليتم تنظيمها في 

والتخطيط االستراتيجي،وهي الجهد املنظم الواعي وضع القرارات الرشيدة وحل املشكالت والتعلم التنظيمي 

من قبل منظمة أو مؤسسة ما من أجل التقاط وجمع وتصنيف وتنظيم وحصر كافة أنواع املعرفة ذات 

العالقة بنشاط تلك املؤسسة وجعلها جاهزة للتداول واملشاركة بين أفراد وأقسام ووحدات املؤسسة بما يرفع 

 واألداء التنظيمي. مستوي كفاءة اتخاذ القرارات  

مجموع كل التداخالت املمكنة املوجهة لألفراد والتكنولوجيا التي تكون مالئمة لتعظيم  بأنهاويمكن تعريفها  -

الوظائف الرئيسية في الشركة شأنها شأن   أحدياملعرفة وقد أصبحت  آتإنتاج و{عادة استخدام وإمداد 

  2شركات التي هي أكثر ارتباطا باالقتصاد القائم علي املعرفة.والتسويق في كثير من ال  كاإلنتاج  األخرى الوظائف  

 : أهمية وأهداف إدارة املعرفةاملطلب الثاني

 لإلدارة املعرفة أهمية كبيرة وأهداف متعددة نذكر ما يلي: 

 أهمية إدارة املعرفة .1

املتفوق من خالل اغتنام الفرص املتاحة في البيئة التي تعمل فيها  األداءاملنظمات تحقيق  تستطيع          

االستحواذ عليها لتحويلها إلي قدرات وقابليات مميزة ليكون من الصعب  أو هذه املنظمات واستغالل املوارد 

ق مع تقليدها ومحاكاتها من قبل منظمة أخري وهنا تظهر أهمية إدارة املعرفة أي  هي إعداد إستراتيجية تتطاب

األكثر أهمية  املوجوداتالعاملين علي أنهم أحد  اإلفرادالداخلية للمنظمة والنظر إلي  واإلبعادالبيئة الخارجية 

بهدف تحقيق أهداف  واإلبداعأي هل يمتلكون الخبرة واملهارات والقدرات املطلوبة من اجل تحقيق االبتكار 

علي منافسيها تقليد ونسخ ماهو موجود في عقول املنظمة وبناء بنك للمعرفة ويجب أن تدرك انه يصعب 

 العاملين لديها وما في رؤوسهم وهو األمر الذي يعطي للمؤسسة قدراتها املميزة.   اإلفراد

كما تظهر أهمية إدارة املعرفة في تخفيض أوقات الدورة اإلنتاجية )للخدمة والسلعة( تقصير الوقت في تطوير 

ير االتجاهات واإلستراتيجيات مع القدرة علي هذه القدرات للقوي العاملة  املنتج إضافة إلي القدرة علي تغي

 3باملنظمة لكي ال تخسر املعرفة.

 
 . 24، ص 2008عبد اللطيف محمود مطر، "إدارة املعرفة واملعلومات". دار كنوز املعرفة العلمية  للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولي،   1
، ص  9200ر والتوزيع، األردن، املجاالت"، دار اليازوري العلمية للنش -الوظائف -نجم عبود نجم، "اإلدارة واملعرفة اإللكترونية اإلستراتيجية  2

  
 .106، ص 2010مجبل الزم مسلم املالكي، " هندسة املعرفة وإدارتها في البيئة الرقمية"، الوراق للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األولي،    3
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إدارة املعرفة إلي أهداف عديدة هامة ورئيسية فمن ضمن ما تهدف أليه هو   تسعي  املعرفة: إدارة أهداف .2

تأكيد مبدأ الثقافة املعرفية والتي تعد ضرورية للعاملين في إدارة املنظمات لتحقيق أهداف إدارية وتجارية 

ا من  املعرفية وتطويرها الن للمعرفة أصول ومبادئ يجب إتباعه األصول وربحية كما تسعي للمحافظة علي 

أجي الوصول إلي أهداف املنظمة، فهمت إدارة املعرفة املحافظة علي هذه األصول والعمل علي تحديثها 

 .  اواملتعاملين معهوتطويرها بما يتالءم مع البيئة املحيطة بها ولصالح املستفيدين من املنظمة 

  األرقام تمكين عمليات إدارة املعرفة من املساهمة بدفع أداء املوظفين بالبيانات و  إلياملعرفة  إدارةتهدف كما 

وبقاعدة معلومات متكاملة دقيقة تساعدهم في تحسين أداء عملهم ورفع كفاءاتهم اإلنتاجية وتطوير قدراتهم 

 ومهاراتهم. 

 إلىيات والجهود التي تهدف أن ممارسات إدارة املعرفة تتضمن مجموعة من الفعال علىالباحثون  أكدوقد 

 1تحقيق أغراض وأهداف متعددة من هذه األغراض أو األهداف ما يلي: 

توليد املعرفة الالزمة والكافية والقيام بعمليات التحويل املعرفية وتحقيق عمليات التعلم وعمليات   -

املطلوب وتحقيق  اء العملألدنشر املعرفة وتقديمها ملن يلزم له من العمليات والبيانات من هذه العالقات 

 الهدف بأحسن صورة ممكنة.  

تطوير وتجديد للمعلومات والبيانات لتواكب تطور املنظمة ووضعها في مكانها   أن يجري التأكد من  -

 املناسب أمام املنافسين من حولها حتى تتمكن املنظمة من تحقيق األهداف املرجوة. 

منظمة وتحديد تطويره وإدامته، فرأس املال الفكري تحديد طبيعة رأس املال الفكري الذي يلزم لل -

 من الخبراء وفنيين ومدراء إنما يشكل رأس مال ضروري وأساس ي في حياة كل منظمة. 

التحكم والسيطرة علي العمليات ذات العالقة بإدارة املعرفة،  وذالك يعني أن هناك عمليات تتم لها  -

ملعلومات وترتيبها وتحليلها هذه العمليات اإلعدادية والتنظيمية بإدارة املعرفة مثل تشكيل قاعدة البيانات وا

 فتهدف إدارة املعرفة إلي التحكم والسيطرة عليها حتى يمكن استخدامها أمثل في نشاط املنظمة.

السعي إلي إيجاد قيادة فعالة قادرة علي بناء وتطبيق مداخل إدارة   املعرفة تواجه تحديات أساسية   -

 ة املتوفرة حاليا والتأكد من استخدامها. مثل تحديد املعرف

تحقيق قدرة الرفع من أسواق العمل عن طريق رأس املال الفكري فاملعروف أن املنظمة في سوق  -

العمل تحتاج إلي رأس املال الفكري من قوي بشرية مؤهلة في دفع عملية التطور إلي األمام وتحسين أدائها  

 من األهداف الهامة التي تسعي إليها إدارة املعرفة.وزيادة إنتاجها وتحقيق تفوقها وهذا  

 2املعرفة تمكن في :   إدارة  أهداف  إن  آخرونويري  

 إلدارة املعرفة,  ةوالتنظيميالتركيز علي تنمية الجوانب االجتماعية والثقافية   ▪

 املتعلقة بإدارة املعرفة وتطويرها ,  واإلجراءاتاملساهمة في املناقشات الخاصة بالسياسات الحكومية   ▪

 , األعمالالتعريف والتوعية بشكل شمولي ملعني إدارة املعرفة ونشره بين رجال   ▪

 
  .58-56، ص 2005سلطان كرمللي، ترجمة هيثم علي حجازي، " إدارة املعرفة مدخل تطبيقي"، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت،   1
  .50-49، ص 2008عصام نور الدين، ادارة املعرفة والتكنولوجيا الحديثة، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولي،  2
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فعالية   علىالبلدان التي تؤثر  يف ذات العالقات واألنظمةواالقتصادية  ةاالجتماعية والثقافي األوضاعدراسة  ▪

 املعرفة،  إدارةمبادرات  

 املعرفة،املشاركة في   علىتنمية العوامل االجتماعية والثقافية التي تشجع األفراد    علىالعمل   ▪

واالنترنت ذات العالقة في البلدان  الحسابات اإلليةالذين يمكنهم الوصول الي  األشخاصالعمل علي زيادة  ▪

 املعرفة،  إدارةفي    األمثلاملختلفة مما يزيد من تداول املعرفة واستخدامها االستخدام  

واضحة ومفهومة وسهلة االستعمال خاصة في أسواق األعمال والنشاطات اإلدارية  وأدلةوضع بيانات  ▪

 املعرفة،واإلنتاجية ذات العالقة بمجتمع  

املساهمة في منظور األعمال والنشاطات اإلدارية، واإلنتاجية والتسويقية في منتديات املعرفة والثقافة  ▪

 األطراف،واإلدارات املختلفة ومتعددة  

 املعرفة،تمثيل مجتمع األعمال واملؤسسات واملنظمات املهتمة فيما يتعلق باملواضيع الخاصة بمجتمع   ▪

حقل إدارة املعرفة تساعد في تطوير الجوانب املهنية والتعليمية للمهنيين  تطوير معايير وأسس يستند عليها في ▪

 املعرفة.  أداةاملختصين في  

 1املعرفة الي:   إدارةكما تهدف  

 اإلبداعتحسين خدمة العمالء عن طريق اختزال الزمن املستغرق في تقديم الخدمات املطلوبة وتبني فكرة     ▪

 عن طريق تشجيع مبدأ تدفق األفكار بحرية. 

 أكثر،زيادة العائد املالي عن طريق تسويق املنتجات والخدمات بفعالية   ▪

 بمثيالتها،تحسين صورة املؤسسة وتطوير عالقاتها   ▪

 جدرانها،تحديد املعارف والكفاءات في املؤسسة التي توجد خارج   ▪

عارف الضرورية لتطوير املؤسسةامل  العملياتية وخلقتعلم كيفية تحسين الذاكرة    

 املطلب الثالث: عناصر إدارة املعرفة

إن إدارة املعرفة تتضمن العديد من العناصر الجوهرية التي تتفاعل وتتكامل مع بعضها البعض مؤلفة  

نظاما معرفيا فعاال يساهم مباشرة في نجاح املؤسسة التي تطبقه ويري العديد من الباحثين أن إدارة املعرفة 

 تضمن العناصر التالية: ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .90، ص 2009نعيم إبراهيم الظاهر، " إدارة املعرفة"، جدار للكتاب العالمي وعالم الكتب الحديث، األردن، الطبعة األولي،   1
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 (:I-01عناصر إدارة املعرفة الشكل رقم )

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Source : Kermally . Ibid. 

   1هذا الشكل يمكن إعطاء شرح موجز لعناصر إدارة املعرفة وفق ما يلي:ومن خالل  

أساسيات املوجودات غير امللموسة في   إحدىتعتبر إدارة املعرفة أساسية وليست موضة فاملعرفة هي  أساسية:   •

 عمليات املؤسسة وتزداد العديد من املنظمات بوجود االبتكار لذا فإن إدارة املعرفة موجودة لتبقي. 

تتكون من فرق املعرفة وقواعد املعرفة، مثل محركات البحث وأدوات االستكشاف التي  أجندة املعرفة: •

وات التصورية التي تخدم األسواق املالية، وأدوات التعاون واملؤثرات تساهم الذكاء الصناعي في توضيحها واألد

وغيرها، ومراكز املعرفة التي تقوم بمهام متعددة مثل مكتسبة املنشأة وتشكيل محاور نقل املعرفة في الداخل  

تنظيمي والخارج مع بنوك املعرفة العالية، واملؤسسة املتحكمة التي تقوم بمؤسسة ثقافية فيها التعلم، ال

والنمو من خالل إبداع وتطوير املؤسسة املتحكمة والتركيز علي العامل اإلنساني كعامل نجاح فيها تفوق أهمية 

االهتمام بالتقنية، وجماعات املمارسة وهي مجموعة األفراد ممن يتشاركون في االهتمام ويواجهوا مشاكل  

 طريق املوصل ملستقبلها املتطور. وال  اآلنييستطيعون حلها،  وأخيرا خطة عمل مكان املؤسسة  

البد من التفريق بين املعرفة واملعلومات بحيث أن املعرفة عبارة عن توليفة من  املعرفة مقابل املعلومات: •

التي تقود النشاطات والقرارات ويأتي من أعلي هرم الذكاء وهو عبارة  واإلجراءاتوالقواعد  األفكار املواهب و 

يفة املعرفة من خالل عملية تطبيق، أما املعلومات فهي بيانات لها شكل ومحتوي عن إضافة الخبرة إلي تول

 
1et al, management information Systems new York p 393/ 402.  Enfaimtuban   

 أساسية  

 عناصر إدارة املعرفة

 تطبيقها

 

 دروس من القيادة

 حاالت وممارسات

 أجندة املعرفة

   املعلومات  املعرفة مقابل

 دور املعرفة
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خاص ويتم تحويل البيانات إلي معلومات من خالل عملية معالجة التي تقوم بها نظم  استخداميناسب 

 املعلوماتية.  

ركة والنشر ثم الوصول إذ تبدأ بجمع املعرفة ثم تصنيفها ثم تنظيمها وتخزينها ثم املشا دورة إدارة املعرفة: •

 )التكوين(، ثم التعريف وهكذا تستمر العملية. اإليجادواالستخدام ثم 

لقيادة املعرفة صفات متعددة ال بد من توفرها، ومنها نجد أنه يجب أن يمتلك هؤالء القادة  قيادة املعرفة: •

املعرفة  استخداموإعادة رؤية واضحة وموقف ذو قيمة حول مشاركة املمارسات الفضلى واالبتكار واألسرع 

 وتطوير القدرات واملوجودات الفكرية، ثم تقديم إطار عام سهل للعمل مع إمكانية تطويرية.

ثمارها، فالتطبيق  لتأديأكد العديد من الباحثين علي ضرورة تطبيق إدارة املعرفة في الشركات التطبيقات:  •

ليدين أن تطبيق املعرفة هو الذي يحكم من خالله وحده هو الذي يعزز املعرفة ويمن من املنافسة، ويبين في

فعالية وفائدة ا ملعرفية وخاصة في العملية الالستراتيجية املتعلقة في تحقيق الجودة العالية للمنتجات 

 والخدمات ملقابلة حاجيات الزبائن، لذا فاملعرفة قوة إذا طبقت.

  life scanderأشهرها شركة  الشركات ومنلقد طبقت "إدارة املعرفة" في العديد من  حاالت وممارسات: •

 شركة أدخلت في ميزانيتها الفكرية وملوجودات غير ملموسة والتي خلصت إلي املعادلة التالية: 

مال الزبون +  رأساملال الفكري=  رأس أنتقنية املعلومات+ رأس املال الفكري+ قيم علما  املنظمة الذكرية:

 رأس املال البشري+ رأس املال الهيكلي. 

.تطوير املؤسسة  إلي  إذناشتركت مع بعضها البعض بشكل فعال ومتكامل    إذاهذه العناصر    إنومما سبق    
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أساسيات إدارة املعرفة   :املبحث الثاني  

حيث سنتطرق في املطلب األول   املعرفة،سنتناول في هذا املبحث إلى األساسيات التي تقوم عليها إدارة             

 و املطلب الثاني إلى وظائفها و مراحلها أما املطلب الثالث إلى أبعادها.  املعرفة،إلى أدوات و متطلبات إدارة  

  أدوات إدارة املعرفة  :املطلب األول 

       ذا املطلب إلى أدوات إدارة املعرفة باإلضافة إلى متطلباتهاسنتناول في ه

 أوال: أدوات إدارة املعرفة

املعرفة حيث يعتبر املورد و  إدارةالرئيسية في  األدوات أهمالعنصر البشري من  أننستطيع القول           

و  ةتحليليو ما تحتويه من معارف و خبرات و نشاطات  العقلية،للمعرفة من خالل العمليات  األساس ياملولد 

الخبرة,  األنظمةالحاسوب و  أجهزةتركيبية و تنبؤيه و التي تعد املواد الحقيق للمعرفة التي تحفظ و تنقل عبر 

   :1 , و عليه فان من أدوات املعرفة ما يليهو الذي يستخدم املعرفة و يستفيد منها  اإلنسان  أنكما  

 

 :البشري العقل   -1

 األشخاص املعرفة, و هم  بأفرادما يسمون  أو و هم الناس  املعرفة، إنتاجالذي يمثل الركيزة األساسية في 

القادرين على توليد و إنتاج املعرفة و تطبيقها, من خالل القيام بالنشاطات العقلية و استخدام الوسائل 

 املؤدية جميعها إلى املعرفة.  املساعدة,التقنية  

 املعلومات:تقنية   -2

من خالل قدرتها  املعرفة، إدارةفي برامج  ومحوريا أساسياتلعب دورا  إذنقصد بها تكنولوجيا املعلومات          

معرفة الجماعات لجعل املعرفة متوفرة   وتنظيمفي جمع  أيضا وتساعداملعرفة  ونقل إنتاجعلى تسريع عملية 

 املعرفة.  إلدارةهناك مكونين   إنقول   ويمكن  املنظمة،  أساسعلى  

  واملمارسات  والسياساتالعامة  ةاإلستراتيجيتنعكس على  أناملنظمة التي يجب  أنشطةمكون جميع  األول 

التي تعمل على توليد املعرفة   وهذه والضمنيةمكون املمتلكات الفكرية الصريحة  والثاني املنظمة،اليومية في 

 .وتجديدها

 املعرفة    إدارةمتطلبات    :ثانيا

 لذلك نوجزها فيما يلي :لبناء نظام إلدارة املعرفة ال بد أن تتوفر املقومات و املتطلبات األساسية           

 عمال املعرفة: -1

فهم يقومون بجمع املعلومات و تصنيفها و   للمعرفة،مهمتهم توفير كل العوامل الدعم و اإلسناد املنهي          

 و االستجابة لكل الطلبات ذات العالقة باملورد املعرفة الخام.  إيصالها،جدولتها و خزنها و 

 املعلومات:تكنولوجيا   -2

تشير تكنولوجيا املعلومات حسب معالي"فهيم حيضر" إلى:) جميع أنواع التكنولوجيا املستخدمة في      

تشغيل و نقل و تخزين املعلومات في شكل الكتروني و تشمل تكنولوجيا الحاسبات اآللية و وسائل االتصال و 

 
 .114,113, ص 2006إبراهيم الخلوف امللكاوي,"إدارة املعرفة,املمارسات و املفاهيم", مؤسسة الوراق, عمان ,   1
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يث تلعب تكنولوجيا شبكات الربط و أجهزة الفاكس و غيرها من املعدات التي تستخدم في االتصال( ح

املعلومات دورا هاما في تبني مبادرات إدارة املعرفة , و هناك من يراها على أنها محدد لنجاح  تطبيقها في 

املؤسسة , خاصة في ظل التطور الهائل التي تشهده في العقود الثالثة األخيرة , خاصة في مجال االتصاالت و 

 .1علومات املتدفقة في شتى االتجاهات و على كل املستويات  ما توفير شبكة االنترنيت من كم ضخم من امل

 التنظيمية:الثقافة   -3

هي بطاقة تعريف املنظمة للمجتمع, و هي املكونة لشخصية املنظمة, و ال بد من أن تكون منفردة و متميزة        

حول أين كانت املنظمة,  في نظر العاملين و العمالء, فهي توفر صورة متكاملة و التي تعكس القيم و املعتقدات

ما هو مركزها أالن , و كيف ستكون في املستقبل , نجاح نظام إدارة املعرفة يتوقف على وجود ثقافة تنظيمية 

تدعم جهود و أنشطة العاملين في املنظمة لبناء و تطوير املعارف التي استخدامها لتحسين أداء العمل و هذا 

تعزز و تساند بناء املعرفة و تقاسمها و التعاون بين األفراد , و  يتطلب من املنظمة تكوين وإيجاد ثقافة

 .2التشجيع على قضاء بعض الوقت في التعلم , و مكافأة السلوك االيجابي 

 التنظيمية:الهياكل   -4

يعد من املتطلبات األساسية لنجاح أي عمل بما يحتويه من مفردات قد تقيد الحرية بالعمل و   إذ         

إطالق اإلبداعات الكامنة لدى املوظفين , لذا البد من هيكل تنظيمي يتصف باملرونة ليستطيع أفراد املعرفة 

فية الحصول على املعرفة و من إطالق إبداعاتهم و العمل بحرية الكتشاف و توليد املعرفة , حيث تتحكم بكي

التحكم بها و إدارتها و تخزينها و تعزيزها و مضاعفتها و إعادة استخدامها و تتعلق أيضا بتحديد و تجديد 

اإلجراءات و التسهيالت و الوسائل املساعدة و العمليات الالزمة إلدارة املعرفة بصورة فاعلة و كفاءة من اجل 

 .  3كسب قيمة اقتصادية مجدية

 التنظيمية:يادة  الق -5

واجباتهم و مهامهم التي تسهم في تحقيق  أداءعليهم لحملهم على  التأثير و  األفراد إقناعهي القدرة على        

القائد هو أن محددات نجاح املؤسسة من عدمها , باعتبار  أهمالهدف املشترك للجماعة, حيث تعد القيادة 

  نمط  أو فيها و مركز القرار بغض النظر عن طبيعة املؤسسة , إذ يجب على القائد انتهاج سلوك  األول ل و املسؤ 

اتجاه  أنمؤسسته االتصال و التفاعل الكافي لتشارك معارفهم , حيث  إلفرادنحو  قيادي يتيح من خالله 

بادل و تناقل املعلومات و  في املعامالت من شانه أن يعوق تالقرار و الصرامة  اتحادالقائد نحو املركزية في 

 املعارف داخل املؤسسة.

املعرفة , سواء كانت مدعمة و  إدارةحيث تتكامل هذه املتطلبات لتشكل لنا مناخ لو بيئة تتالءم مع عمليات 

املعرفة بدءا من هيكل تنظيمي يسهل صيرورة املعلومات و املعارف و تناقلها, و بنية  إدارةمساندة ملبادرات 

 
 . 321,232,227,ص 2007ل و األعمال , الجامعة سطيف,الجزائر,واضح فواز,آ.نويري مجدي," إدارة املعرفة ,أسلوب متكامل لإلدارة الحديثة", مجلة اقتصاديات املا 1
لشركات",جامعة أبو بكر عيساوي وهيبة,"اثر الثقافة التنظيمية على الرضا الوظيفي", مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير, مدرسة دكتوراه,"إدارة األفراد و حوكمت ا 2

 . 16,ص 2011/2012,تلمسان, الجزائر, بلقايد
  صالح عبد الحكيم عبد الغفور,"متطلبات ادارة املعرفة و دورها في تحقيق امليزة التنافسية في جامعات قطاع غزة",رسالة تخرج لنيل شهادة  3

 .19, ص 2015زة ,ماجستير,اكاديمية االدارة و السياسة للدراسات العليا,برنامج القيادة و االدارة , جامعة االقص ى , غ
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 أخيراتكنولوجيا , ثقافة تنظيمية ذات قيم و معايير تشجيع روح الفريق و الجماعة و املبادرة , و معتبرة من 

 .1قيادة تسهر على تحقيق الذي ذكر

هذا ما سنتعرف عليه في   لذلك و املعرفة يجب على املؤسسات تبني وظائف مخصصة   إدارةبغية نجاح تطبيق  

 املطلب الثاني.

 وظائف إدارة املعرفة و مراحلها    :الثانياملطلب  

 سيتم التطرق من خالل هذا املطلب إلى وظائف إدارة املعرفة و مراحلها            

 وظائف إدارة املعرفة:أوال  

يمكن القول آن الوظيفة الرئيسية إلدارة املعرفة هي العمل على توفير املتطلبات الالزمة و التي من شأنها          

 إلىتسهم باملعرفة في جميع عملياتها ابتدءا من التشخيص إلى التطبيق و من توفير السبل كافة التي تؤدي  أن

 ل منها فكرية , و الثانية مادية تقنية.املعرفة و تشتمل إدارة املعرفة على وظيفتين أساسيتين , األو 

 :2  الوظيفة الفكرية .1

املعرفة تركز حول العنصر البشري  إدارةوظيفة  إن, يعني  اإلنسانيتتعلق هذه الوظيفة بالجانب            

املعرفة سواء داخل أو خارجها , و يقع على عاتقها جلب الكفاءات البشرية املهاجرة , و بعد  القادر على توليد 

توفير العنصر البشري املؤهل يتم إعدادهم و تهيئتهم للعمل املعرفي و هم ما يطلق عليهم " فريق املعرفة" و 

جاح كافة, و تيهئ لهم الظروف توفر لهذا الفريق سبل الن أناملنظمة  إدارةاملعرفة بالتعاون مع  إدارةعلى 

 , ينشآ عن ذلك عالقات بين إدارة املعرفة و اإلدارات األخرى.املناسبة  

تعمل على   أناملعرفة البد  فإدارة األخالقية,من النواحي القانونية و  األفراد بإعداديتعلق  أخر هناك جانب 

فال بدان تكون قانونية ليدها و الحصول عليها.تو  أساليبتجاه املعرفة و  األخالقيةتنمية الجوانب القانونية و 

 و أخالقية أي متابعة جميع عمليات املعرفة بجعلها تتفق مع النصوص القانونية و املبادئ األخالقية العامة.

 :الوظيفة املادية التقنية  .2

تتعلق هذه الوظيفة بإعداد البنية التحتية الالزمة و جلب الوسائل التقنية الحديثة ذات العالقة         

باملعرفة مثل الحواسيب و البرمجيات ووسائل االتصال الحديث التي تساهم بالنفاذ إلى مصادر املعرفة, و 

أن تتابع عملية تطبيق املعرفة و معرفة   تسهيل من عمليات نقلها و تخزينها و نشرها , كما على إدارة املعرفة

 النتائج إلدخال التعديالت الالزمة, و تجديد املعرفة و توليدها لتكون دورة كاملة متكاملة.

 و بذلك يمكن تلخيص وظائف إدارة املعرفة فيما يلي :

 االهتمام بالعنصر البشري) أفراد املعرفة( من حيث جلبهم و استقطابهم ورعايتهم. -

 خاص للحوافز أو اإلسهام بذلك.  وضع نظام -

 اهتمام بالثقافة التنظيمية الداعمة للمعرفة من حيث توليدها و تقاسمها و استخدامها. -

 توفير الوسائل اإلبداعية الالزمة ألفراد املعرفة. -

 
 .232سابق الذكر, ص  مرجعواضح فواز ,آ .نويري مجدي, 1
 .99,98ماضي وديعة , مرجع سابق الذكر , ص   2
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 االهتمام بالجوانب القانونية و األخالقية ملعرفة بجميع عملياتها بحيث تكون قانونية أخالقية. -

 نية التحتية الالزمة للمعرفة من حواسيب و برمجيات ووسائل االتصال الالزمة. إعداد الب -

 ثانيا مراحل إدارة املعرفة 

ويمكن سرد هذه املراحل في يجب التركيز عليها  أنشطة إلىاملعرفة عدة مراحل و كل مرحلة  إدارةتتطلب          

 :1األتي

 : مرحلة املبادرة -أ

 : و يتم التركيز فيها على

 بناء البنية التحتية. -

 بناء العالقات اإلنسانية. -

 نظم املكافآت التنظيمية. -

 إدارة الثقافة التنظيمية. -

 تكنولوجيا االتصاالت. -

 :مرحلة النشر      -ب

 و يتكون فيها التركيز على:

 .األفكارتبرير   -

 و سياسات التبرير.  إجراءاتوضع   -

 .لتبريرها  األفكار استخدام تكنولوجيا املعلومات في معالجة و تحليل   -

 مراقبة املعرفة و أدوات التحكم. -

 الحصول على املعرفة التي تم تبريرها و تحكيم. -

 :2مرحلة التكامل الداخلي    -  ج

 :  و يكون التركيز فيها على ما يلي

 التكامل و التمويل املعرفي طبقا ملستوى متطلبات السوق. -

 هيكلة املعرفة و رسم خريطتها. -

 البحث و استراتيجياتها.استخدام محركات   -

 اعتماد التكنولوجيا في نظم قياس األداء. -

 الحصول على املعرفة املمولة و املتكاملة. -

    مرحلة التكامل الخارجي :   -د

 و يكون فيها التركيز على :

 كفاءة إدارة املعرفة. -
 

ل: بدروني هدى ,"إدارة المعرفة كأحد المرتكزات األساسية في بقاء منظمات األعمال و الرفع من كفاءات أدائها", الملتقى الدولي الخامس حو  1

ي في المنظمات العربية في ظل االقتصاديات الحديثة , كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير, جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف , رأس المال الفكر

 . 6, ص 2011الجزائر , 

  بدروني هدى, مرجع سبق الذكر , ص 2.7,6 
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 الشبكات املتداخلة, التمويل الخارجي. -

 التعاون. إدارة -

 عن بعد و املؤتمرات الفيديوية.  املؤثرات -

 البريد االلكتروني. -

 نظم املشاركة باملعرفة. -

 موضوعات التوحيد. -

 الحصول على معرفة أساسية و شبكية. -

العديد من األبعاد و نحاول التطرق إليها في  إن تعدد خصائص املعرفة جعل من مفهوم إدارة املعرفة يآخد

 املطلب املوالي.

 إبعاد إدارة املعرفة الثالث:املطلب  

 :1تتمثل إبعاد إدارة املعرفة في ثالثة إبعاد أساسية تتمثل فيما يلي

 التكنولوجي:البعد   -1

أمثلة هذا البعد محركات البحث ومنتجات الكيان الجماعي البرمجي و قواعد بيانات إدارة رأس املال  من  

الفكري و التكنولوجيات املتميزة , و التي تعمل جميعها إلى معالجة مشكالت إدارة املعرفة بصورة تكنولوجية, 

 وجي للمعرفة.و لذلك فان املنظمة تسعى إلى التميز من خالل امتالك البعد التكنول

  :البعد التنظيمي و اللوجستي للمعرفة -2

و يعبر هذا البعد عن كيفية الحصول على املعرفة و التحكم بها و إدارتها و تخزينها و نشرها و تعزيزها و 

مضاعفتها و إعادة استخدامها , و يتعلق هذا البعد بتجديد الطرق و اإلجراءات و التسهيالت و الوسائل  

 املساعدة و العمليات الالزمة إلدارة املعرفة بصورة فاعلة من اجل كسب قيمة اقتصادية مجدية.

 :االجتماعيالبعد   -3

هذا البعد يركز  على تقاسم املعرفة بين األفراد و بناء جماعات من صناع املعرفة, و تأسيس املجتمع على 

برات الشخصية , و بناء شبكات فاعلة من  أساس ابتكارات صناع املعرفة, و التقاسم و املشاركة في الخ

 العالقات بين األفراد و تأسيس فرقة تنظيمية داعمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يوسف احمد أبو فارة," العالقة بين استخدام مدخل إدارة المعرفة و األداء" , مؤثر العلمي السنوي الدولي الرابع حول إدارة المعرفة في العالم ,  1

  كلية االقتصاد و العلوم اإلدارية األردن 28/26 افريل , ص 13.
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 ونماذج واستراتجيات إدارة املعرفة  مجاالت  :املبحث الثالث

إن تطبيق إدارة املعرفة من طرف املؤسسة تفتح لها مجاالت تمكنها من الولوج فيها ولكن هذه املجاالت   

اختلف فيها الباحثون فهي متداخلة في ما بينها وهذا ما سنتطرق له في املطلب األول ، أما املطلب الثاني  

  املعرفة في املطلب الثالث.    فيتناول فيه مجاالت  إدارة املعرفة، ثم نشير إلي استراتيجيات إدارة

 إدارة املعرفة  املطلب األول:  مجاالت

  wiigإن إدارة املعرفة تتطلب وجود تنسيق فاعل بين مختلف املوجودات والنشاطات داخل املؤسس، ويذكر 

أن هناك أربع مجاالت رئيسية يجب إدارتها معا بصورة جديدة، وهذه املجاالت متداولة ويؤثر كل منها في األخر 

  1وهي كما يلي: 

 مجال موجودات املعرفة: تشمل علي الخبرة، التجربة، البراعة، الكفاءة املهارات ،القدر. -

وقدرات املؤسسة لبناء املعرفة مجال القدرات وامليول: يشتمل علي قدرات األفراد وميولهم  -

 واستخدامه من أجل تحقيق الحد من مصالح املنظمة. 

 مجال املؤسسة: يشتمل علي أهداف املؤسسة وتوجيهها وإستراتيجيتها وممارستها وثقافتها. -

 ثالثة مجاالت أخري وهي:   Wiigكما يذكر   

 مجال األعمال:الذي يركز علي ملاذا، وأين، وإلي أي حد يجب علي املؤسسة االستمرار في املعرفة.  -

 مجال اإلدارة: الذي يركز علي تحديد وتنظيم وتوجيه ومراقبة األنشطة ذات العالقة باملعرفة. -

 عرفة.مجال الخبرات عمليات الفعلية: الذي يتم بتطبيق الخبرات ألداء عمل مبني علي أساس امل -

 2بعض املجاالت املطلوبة لدخول عصر إدارة املعرفة والتي تشمل:   Morrisوكما وضح   

 استرجاع املعلومات                                       نظم إدارة املعلومات واملعارف  •

 مبادئ إدارة املعرفة                                      تنظيم املعلومات  •

 بيانات                               اإلدارة اإلبداعيةتصميم قواعد ال •

 قضايا الحقوق املعلوماتية                          تصميم مواقع النشر االلكترونية  •

 وفي نفس السياق نجد أيضا كريسيا وأناني يوضحان مجاالت إدارة املعرفة والتي تشمل: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .33، ص 2005علي السلمي، إدارة التميز وتقنيات اإلدارة في عصر املعلومات، دار غريب للطباعة والتوزيع ،   1
2  . Customer Knowledge management of the operationl receqrch society; Vol; spring, 24.  and annabi K , Garcia ; Murillo Source 
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 إدارة املعرفة    -                                                    الصناعة -

 املجهزون    -                                          تجات        املن                -

 :التالي(I-02رقم )إن هذه املجاالت التي أبرزها هذين الباحثان مجسدة في الشكل  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

إن ما يمكن مالحظته من هذا الشكل أن مجاالت إدارة املعرفة تشمل كل من: الصناعة، إدارة معرفة الزبون 

 معرفة كل مجال من املجاالت التي  املجهزون،املنافسون، العمليات العاملون، وهذه عناصر أساسية يجب

وجوب معرفة منتجات املنافسين وكذالك زبائنهم ومعرفة األسواق التي ينشطون  يعتمد عليها ومثال ذالك

فيها، أما العمليات فهي مناقلة املعرفة للزبون، ومناقلة املعرفة للعاملين داخل املؤسسة، ومن أجل تغطية 

 1املجاالت السابقة فقد وضع دافينيبورت وبروساك عدة مبادئ إلدارة املعرفة: 

 رفة تتطلب االستثمار في عدد من األنشطة مثل: إن إدارة املع (أ

 تصميم امللفات ونقلها إلي نظام الكومبيوتر. •

 تحرير ملفات وتحميلها علي قواعد معلومات. •

 تعليم املوظفين وتدربهم علي تبادل واستخدام املعلومات. •

 
1 Davenport and prusak, worping knowledge manage ring, what your organization knows, harvard business 
school press, bostons, p 112.  

 مجاالت إدارة املعرفة في املنظمة

 الصناعة

 العوامل االقتصادية

 م. املوادن السوق 

 م. العوامل التنافسية

 م. منتجاتهم

 م. حول الزبون 

م. األسواق معرفتهم 

 حول املنتجات

 

 إدارة معرفة الزبون 

التسويقيةم. الفرص    

 م. حاجياتهم

م. خصائص املنتجات التي 

جونهاايحت  

 املنافسون 

 مناقلة معرفة الزبون 

مناقلة معرفة املنظمة 

 للعاملية 

مناقلة املعرفة من  

 املجهزين

 املجهزون املنتجات

 معرفة املهزين

 وسماتهم 

 م. املجهزين

 م. الزبائن

 م.األسواق

 م.العمليات

 العمليات العاملون 
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 ج املعرفة.إن اإلدارة الفعالة للمعرفة تتطلب تهجين العنصر البشري مع العنصر التقني في إنتا (ب

 إن إدارة املعرفة تحتاج إلي مدير من خالل إيجاد وظيفة ملدير املعرفة. (ج

 إدارة املعرفة عملية ال تعرف نقطة نهاية.  (د

 إن ما يمكن كمحصلة ملا سبق التفصيل فيه هو أن إدارة املعرفة تتسم بالسمات التالية:

 أن تكون سهلة في املتناول. -

 أن تكون فعالة ومؤثرة. -

 أن تتميز بكونها سهلة التوصل للمعرفة وقت الحاجة.  -

 املعرفة   إدارة نماذج     املطلب الثاني :

قدم العديد من الباحثين نماذج مختلفة إلدارة املعرفة، حيث أن هذه النماذج اتخذت أشكاال عديدة 

وعروض مبسطة للمعرفة وكان هدف كل باحث توجيه املنظمات لبناء استراتيجيات معرفية تساعد هذه  

االستفادة من اكبر  إلي باإلضافةتتماش ي مع متغيرات العصر،  وحتىبحل مشكالتها  أهدافهااملنظمات لتحقيق 

 واملنافسة، ومن بين هذه النماذج:  اإلبداعمرحلة    إليتصل هذه املؤسسات    حتىقدر من املوظفين  

 نموذج ماركوردت:  (1

املعرفة في  املؤسسات ويتألف من ستة مراحل تغطي عملية نقل املعرفة إلي   إلدارةاقترح  ماركوردت مدخل 

تساب، التوليد والتخزين، استخراج املعلومات وتحليلها، النقل  املستخدم من خالل الخطوات التالية: اك

ومن خالل هذه العناصر املرحلية يمكن بناء شبكة تشابكية تمثل نموذج  1والنشر، التطبيق واملصداقية.

 ماركوردت وفق تصور الشكل التالي: 

 (: I-03نموذج باكوردت الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

Source : MARQUARDT ; IBID ;27 

 
1 Marquardt…. Buildin the Organization M .A.S.Davids- black publishing. 2001. P 26.  

 املعرفة

 التوليد

 الخزن 

استخراج معلومات  

 وتحليلها
 النقل

املصادقة 

 والتطبيق

 االقتناء
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ومن الشكل يتضح أن املؤسسات تتعلم بفعالية وكافية حال نمو هذه العمليات الست وتفاعلها وبالتالي فإن  

هذه العمليات غير مستقلة عن بعضها البعض، فاملعلومات يجب أن توزع من خالل قنوات متعددة لها  

راجعة والتنقيح وتقع إدارة فترات زمنية مختلفة، إن يجب أن تخضع إدارة املعرفة وبشكل مستمر لعمليات امل

 املعرفة في قلب بناء املؤسسة املتعلقة التي تقود املعرفة خالل كل مرحلة من مراحل هذه املراحل الست. 

 : وبج  Wiigنموذج   (2

 1املعرفة، وقسمه إلي نموذجين وهما:    إلدارةلقد قدم ويج نموذج  

 نموذج دورة تطور املعرفة املؤسساتية:  1

 يتكون النموذج من خمسة مراحل أساسية:  

املعرفة وإعدادها من خالل عمليات التعليم، اإلبداع، واالبتكار،  يجري تطور  مرحلة تطور و إعداد املعرفة:  •

 ومن خالل جهود البحث التي تهدف إلي جلب واستيراد املعرفة من خارج املؤسسة. 

وتخزينها واالحتفاظ بها من   واكتسابهافي هذه املرحلة تتم السيطرة علي املعرفة مرحلة اكتساب املعرفة:   •

 اجل االستخدام في عمليات املعالجة املختلفة من اجل تحقيق عمليات الرفع من خالل املعرفة. 

إلي أشكال مفيدة للمنظمة وهنا في هذه املرحلة يجري تنظيم املعرفة وتحويلها   مرحلة غربلة وتهذيب  املعرفة: •

 قد تحول املعرفة إلي قواعد معرفة وهذا يجعل املعرفة قادرة علي تحقيق املنافع للمؤسسة.

خالل هذه املرحلة يجري توزيع ونشر املعرفة التي تصل إلي كل مركز وكل نقطة  مرحلة توزيع ونشر املعرفة: •

يق التعليم والبرامج التدريسية والنظم املستندة من نقاط العمل، وتجري عملية التوزيع والنشر عن طر 

باملعرفة وشبكات األعمال الخبيرة، ويتم توزيع ونشر املعرفة لتشمل األفراد واإلجراءات والتقنيات واملنتجات ) 

 سلع وخدمات(. 

ة، في هذه املرحلة تكون املنظمة قد تبنت وطبقت كمحصلة للمراحل األربعة السابقمرحلة الرفع املعرفي:  •

وهنا تبدأ املنظمة تحقيق ميزة الرفع املعرفي، وهذه امليزة تشبه الرفع املالي، وهي تحقيق للمؤسسة عمليات  

 تعلم أفضل، وتزيد عمليات االبتكار واإلبداع، وتكون أساسا متينا للميزة التنافسية.

 نموذج دورة تطور املعرفة الشخص ي:  2

 : اآلتيةيتكون هذا النموذج من املراحل الخمس 

وهذه املعرفة الكامنة غير واضحة وغير مفهومة بصورة جيدة وهي مرحلة املعرفة الكامنة غير املدركة:  -

 عادة تعتبر عن ملحة عابرة، وانقطاع أولي عن مفهوم جديد.  

ويجري العمل معه بصورة  يكون جزء من هذه املعرفة معروفا وواضحا املرحلة املعرفة املثالية:  -

والنماذج الفعلية فإنها ليست معروفة بصورة كافية  ةبالرؤيواضحة، أما أغلب هذه املعرفة والتي تتعلق 

 
 . 34إدارة املعرفة، مرجع سابق، ص  علي السلمي،   1
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املقارنة املرجعية تقع  إنفي صورة غير واضحة، ويمكن القول  إليهاوتكون ضمنية ويكون بلوغها والوصول 

 ضمن هذه املرحلة. 

علق هذه املعرفة بالنظم األساسية واستراتيجيات حل املشكالت وتتعلق  تت مرحلة املعرفة النظامية: -

فان هذه املرحلة تتعلق باملعرفة الصريحة الواضحة املعرفة جيدا، وهذه  أخر باملبادئ العامة ويعتبر 

 املعرفة يطلق عليها أحيانا املعرفة العميقة ويجري استخدامها من اجل بناء النظم املستندة باملعرفة. 

هذه املرحلة تتعلق باملعرفة وبصناعة القرارات وهي معرفة تكون في اغلب   لة املعرفة الوافية:مرح -

اليومية وتستخدم بصورة واضحة وتقع  واإلعمالاألحيان معرفة صريحة، وتتعلق بدعم القرارات 

 عمليات التدريب ضمن هذه املرحلة. 

درجة تجعل   إليفي هذه املرحلة تصبح املعرفة واضحة بصورة كافية  مرحلة املعرفة العاملة الروتينية:_ 

املهام بصورة مؤتمنة وبصورة  أداءهذه املعرفة، وتستخدم في هذه املرحلة من أجل  أتمتمن املمكن 

                                         .األسبابمبررات وشرح  إعطاء إليوبصورة روتينية دون الحاجة  ةمؤتمن

                

 نموذج نجم عبود نجم:  3

امليزة( ومن مميزات هذا  -التدفق –لقد قدم " نجم عبود" نموذج إلدارة املعرفة وسماه نموذج ) الرصيد 

 1النموذج نجد: 

 أنه شامل ملصادر املعرفة، وألنواع املعرفة، ولعمليات املعرفة وملجاالتها.  (أ

أنه منطقي، بحيث أنه هناك تعلما وإنشاء املعرفة الجديدة )ابتكار(، حيث أن التعلم هو عملية تجعل   (ب

ددة املؤسسة تعمل بما تعرفه في كل أنحائها وألقسامها وإنشاء املعرفة الجديدة هو القوة املحركة املتج

 للمؤسسة وعملياتها ومنتجاتها وخدماتها واستدامتها. 

أنه تحفيزي بحيث يبدأ يتصاعد في الرصيد املعرفي إلي التدقيق املعرفي وصوال إلي املعرفة   (ج

 كميزة أي أنه ينعكس إيجابيا علي امليزة التنافسية للشركة.

 : عبود نجم في املخطط الشكليإن هذه املميزات والخصائص السابقة الذكر أوضحها الدكتور نجم  

 

 

 

 

 

 
 .125نجم عبود نجم، إدارة املعرفة املفاهيم واالستراتيجيات والعمليات، مرجع سابق، ص   1
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 (:I-04نموذج  نجم عبود نجم الشكل رقم )

 نموذج الرصيد، التحقق، امليزة  

  املعرفة تعظم امليزة  

 إعادة استخدام املعرفة تحسين املعرفة جديدة تماما 

 

 

 

 

ملعرفةا  

 

التعلم              

 

عبود نجم، إدارة املعرفة املفاهيم واالستراتيجيات والعمليات، الطبعة األولي، الوراق للنشر   املصدر:        

 . 126، ص 2005والتوزيع،عمان 

 

 

 

الذاكرة -النظم منتجات عمليات  الفرق   -األفراد     الزبون  

االهتمام بالبحث  

 والتطوير

اكتسابو    استقطاب النشر و التقاسم املعرفة تحسين املعرفة  

 صريحة ضمينة كامنة مجهولة 

 داخلية مصادر املعرفة خارجية

 تحقيق ميزة املعرفة

 تحديد أصول املعرفة

 وعي املعرفة

 اهتمام املعرفة
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 املطلب الثالث  : استراتيجيات إدارة املعرفة  

 متعددة ويمكن إبراز بعضها منها كما يلي:   ةعرف عدة تعاريف ذات رؤي  إن مصطلح اإلستراتيجية  

يعرف " ألفرد تشاندلر" اإلستراتيجية علي أنها "تحديد األهداف و األغراض الرئيسية وطويلة األجل  -

 1للمؤسسة، وإعداد عدد من بدائل التصرف وتخصيص املوارد الضرورية لتنفيذ تلك األهداف.

 راتيجية محددة إلدارة املعرفة.اإلستراتيجية هي قدرة املؤسسة علي تطبيق إست -

 تراكم خبرات وممارسات وتطبيق حلول وتنظيمها وتقييمها. -

زمن بين خصائصها فهي تعبر عن  جاهزية املنظمة واستعدادها الستثمار املوارد واألصول غير  -

 امللموسة.

 تساعد في دراسة وتحليل املكانة اإلستراتيجية للمنظمة من خالل تقييم تأثير املنظمة. -

 تعتبر املستوي اإلداري أألرقي في استغالل املعرفة. -

 تعمل علي تحقيق التعلم. -

 توجه سلسلة العمليات نحو التنامي وزيادة القيمة. -

 وهي عشرة استراتيجيات النقل: 

 نقل املعرفة بين األفراد (1

 نقل املعرفة من األفراد إلي الهيكل الخارجي (2

 نقل املعرفة من الهيكل الخارجي إلي األفراد (3

 نقل املعرفة من الجدارة الجوهرية لألفراد إلي الهيكل الداخلي (4

 نقل املعرفة من الهيكل الداخلي إلي الجدارة الفردية  (5

 نقل املعرفة ضمن الهيكل الخارجي (6

 نقل املعرفة من الهيكل الداخلي إلي الهيكل الخارجي (7

 الداخليإلي الهيكل    نقل املعرفة من الهيكل الخارجي (8

 املعرفة من داخل الهيكل الداخلينقل   (9

 تعظيم تكوين املعرفة.  (10

 وهناك من يري بأنه توجد أربعة أنواع من االستراتيجيات وهي: 

 إستراتيجية الترميز: تهتم باعتماد علي املعرفة الضمنية املحولة إلي معرفة ظاهرة (1

 اإلستراتيجية الضمنية: االعتماد علي املعرفة الضمنية  (2

 ركزية إلدارة املعرفة: االعتماد علي جميع املعارف اإلستراتيجية امل (3

 اإلستراتيجية غير املركزية إلدارة املعرفة: االعتماد علي املعرفة املرمزة  (4

 أما بالنسبة للمؤسسات فإنها بصفة عامة تتبقي إستراتيجيتين متميزتين هما: 

 
 . 50، ص 2003نبيل محمد مرس ي، اإلدارة اإلستراتيجية، تكوين وتنفيذ استراتيجيات التنافس، الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية،   1 
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تعتمد علي املعرفة الصريحة بوصفها معرفة قياسية رسمية قابلة للوصف  إستراتيجية الترميز: (أ

والتحديد والنقل والتقاسم ويمكن تحويلها بسهولة إلي قواعد بيانات وقاعدة معرفة، يمكن املؤسسة 

وتوظيفها في األعمال املؤسسة املختلفة،   اتعميمها علي جميع العاملين من أجل اإلطالع عليها واستيعابه

هذه االستراتيجة أيضا بنموذج مستودع املعرفة ألنها تعمل علي تجميع املعرفة الداخلية والخارجية تسمي 

في نظام توثيق أو مستودع املؤسسة وجعله متاحا للعاملين في عملية التبادل املعرفة بنقل املعرفة من 

ق اقتصاديات الحجم في الفرد إلي املستودع ثم من املستودع إلي الفرد، وهي بمثابة األسلوب الذي يح

 املعرفة ألن املعرفة املرمزة يعاد استخدامها مرة تلوي األخرى.

تركز علي املعرفة الضمنية وهي املعرفة غير قابلة للترميز القياس ي، غير    إستراتيجية الشخصنة: (ب

املعايشة  رسمية غير قابلة للوصف والنقل والتعليم والتدريب، إنما قابلة للتعلم باملالحظة املباشرة و 

املشتركة والتشارك في العمل والفريق والخبرة، تسمي هذه اإلستراتيجية أيضا بنموذج شبكة املعرفة ألنها ال 

 تحاول أن ترمز أو تستخرج املعرفة من األفراد.

أن هاتين اإلستراتيجيتين مترابطتين ومتداخلتين حيث مزجهما يتم ترميز وخزن املعرفة الصريحة ألنها سهلة 

التوثيق لتكون مستودع املعرفة املتاحة للعاملين في حين تظل املعرفة الضمنية والكامنة لدي الخبراء في 

 1مجاالت خبراتهم.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1., p05Enfaimtuban et al. Management, a best, pachkage blue pruit 2002  
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 خالصة الفصل  

نظرا للدور   األخيرة  اآلونةالحديثة, حيث زادا االهتمام بها  اإلداريةاملعرفة من املفاهيم    إدارة  أصبحت             

بها و  تاملؤسساللمؤسسات وقوتها, حيث تهتم  األساس ياملعرفة املحرك  أنالذي تلعبه في وقتنا الحالي ذلك 

توليد معرفة جديدة من مصادر مختلفة و تقوم املؤسسة بتنظيمها و خزنها و توزيعها و نشرها  إلىدائما  ىتسع

 على تكنولوجيات املعلومات و االتصال.  باالعتماد  التعليم  أو من اجل تطبيقها و ذلك عن طريق التدريب  

و  املعرفة,و تطوير  اإلنتاجالعقل البشري و تكنولوجيا املعلومات في  علىاملعرفة ترتكز  إدارةو عليه فان           

ق للمؤسسة االقتصادية و هذا ما سنتطر  امليزة تنافسيةتحقيق املعرفة في  إدارةنظرا للدور الكبير الذي تلعبه 

 إليه في الفصل املوالي.

 و من أهم النتائج املستخلصة من هذا الفصل على النحو التالي:

 اهتمام املنظمات باملعرفة ألنها تمثل مصدر قوتها و سالح تنافس ي. -

 إن تطبيق إدارة املعرفة في املؤسسات أصبحت مهمة من اجل آن تحسن من ميزتها التنافسية. -

بناء امليزة التنافسية اعتمادا على األصول املعرفية مما يعزز اإلبداع و تساهم إدارة املعرفة في  -

 االبتكار املستمر.

تكنولوجيا املعلومات و   البشرية,إدارة املعرفة هي نظام متكامل يقوم على أركان أساسية هي: املوارد  -

 عمليات إدارة املعرفة.  االتصاالت,

 في : تشخيص , توليد , املشاركة باملعرفة و تطبيقها. إن العمليات األساسية إلدارة املعرفة تتمثل   -



 

 

 

  

 الفصل الثاني
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 تمهيد 

تزايد املنافسة الشرسة في العالم اليوم لوجب على املنظمات األعمال االهتمام الكبير بامليزة التنافسية         

تعد الورقة الرابحة لكل منظمة تمتلكها لهذا فمسؤولية اإلدارة اإلستراتجية عي   املعتمدة من طرفها و التي

 معرفة التنافسية و تطوير القدرة تلبية حاجات ورغبات الزبائن الحالية و املستقبلية.

و عليه توجب على منظمات األعمال الن تنتج إستراتجية مرتكزة على املعرفة لبناء ميزة تنافسية تواجه بها 

 رص و التهديدات في عالم التنافس الشرسالف

 و بالتالي نهدف من خالل هذا الفعل إلى إعطاء ملحة و دورة للميزة التنافسية من خالل مباحث الثالثة

 : أساسيات امليزة التنافسية .املبحث األول  

 محددات و مؤشرات امليزة التنافسية و أبعادها.  الثاني:املبحث  

 التنافسية.عرفة كمدخل للميزة إدارة امل  الثالث:املبحث  
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 التنافسية   ةاملبحث األول: أساسيات امليز 

صياغة إستراتيجية واضحة ملواجهة املنافسين، فهذه  تساعد معرفة املنظمة لبيئتها التنافسية علي            

األخيرة تعتبر الركيزة األساسية لبناء ميزة تنافسية و بالتالي ضمان استمراريتها، وفي هذا السياق سوف نتطرق 

من خالل هذا املبحث إلي توضيح مفهوم املنافسة والتنافسية، وأيضا مفهوم امليزة التنافسية و أنواعها و 

 و أهمية امليزة التنافسية.مصادرها  

    التنافسية  املنافس و    املطلب األول: مدخل إلي    

تعد املنافسة من أهم مظاهر العصر الحالي، حيث حظيت بالعديد من التعريفات التي اختلفت           

 والباحثين، وفيما يلي سوف نتطرق لبعض منها إضافة إلي التطرق ملختلف أشكال املنافسة.   باختالف الكتاب

 أوال: تعريف املنافسة

يم  االقتصاد يحدد آليات العمل داخل السوق والعالقات تعرف املنافسة بأنها :" شكل من أشكال تنظ          

 1داخلة بشكل يؤثر في تحديد السعر".   ناملختلفة ما بين املتعاملين االقتصاديي

 .  2أنها: " النظام املثالي املناسب للصراع، وروح املبادرة ومورد التطور و النمو"  وتعرف أيضا علي •

كما تعبر املنافسة عن: " حالة الصراع بين املنتجين اللذين يعرضون منتجات متماثلة أو متقاربة في  •

 . 3نفس السوق" 

نستنتج أن : " املنافسة تتم بين املنظمات املتواجدة في السوق، وذالك من  تعارفمما سبق  ذكره من          

اجل تلبية حاجيات ورغبات الزبائن، حسب الثنائية ) منتوج / سوق(  كما أنها تعبر عن األداة التي تسمح  

 . املحركة لالقتصاد والنمو والربحية واالبتكار "  واآللةباستمرارها وبقاء املنظمات في هذا السوق  

كما تجدر اإلشارة إلي أنه في بيئة األعمال يوجد نوعين من املنافسة، املنافسة غير املباشرة      -

واملنافسة املباشرة، فاملنافسة الغير مباشرة تتمثل في الصراع بين املنظمات القائمة في املجتمع للحصول علي  

ة التي تحدث بين املنظمات العاملة في نفس  املوارد املتاحة، في حين تعبر  املنافسة املباشرة عن تلك املنافس

 القطاع. 

 

 ثانيا : أشكال املنافسة

 تقسم املنافسة إلي أربعة أشكال يمكن إيجازها فيما يلي: 

تتميز بوجود عدد كبير من املنتجين كل منهم ينتج جزءا ضئيال من حجم اإلنتاج املنافسة الكاملة:      (1

أن خروج أو دخول منتج إلي السوق لن يؤثر  علي العرض الكلي، كما   اإلجمالي املعروض في السوق، وهذا يعني

 
 .12ص، 2011التنافسية والبدائل اإلستراتيجية، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -زغدار أحمد، املنافسة  1
عاللي مليكة، أهمية الجودة الشاملة ومواصفات االيزو في تنافسية املؤسسة، مذكرة مقدمة لنيل درجة املاجستير في علوم التسيير، تخصص:    2

 . 77، ص 2005 2004تسيير املؤسسات الصناعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
3 J- ctarondeau, Marketing, Strategie industrielle,ed vuibert, paris,1989,p 236.  
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تتميز املنافسة الكاملة بتجانس السلعة التي يقوم املنتجون بإنتاجها مما يستبعد أي شكل من أشكال الدعاية 

ين ال و اإلعالن، وطاملا أن السلعة املنتجة متجانسة فيترتب عن ذالك وجود سعر واحد في السوق أي أن املنتج

يستطيعون التأثير علي السعر السائد في السوق وإنما يتحدد هذا السعر عن طريق تفاعل قوي العرض  

والطلب، كما تتصف املنافسة الكاملة أيضا بحرية الدخول والخروج من السوق، ويفترض عدم وجود 

في حالة وجود ربح وسطي عراقيل أو موانع أو صعوبات مهما كان نوعها تمنع املنتجين من الدخول إلي السوق 

 1أو الخروج منه في حالة وجود خسارة. 

تتميز بوجود عدد كبير من املنتجين كل منهم ينتج جزءا بسيطا من مجموع املنافسة االحتكارية:  (2

اإلنتاج وأن السلع املنتجة هي سلع متشابهة ولكن ليست متجانسة، أي أن السلع التي يتعامل بها املتنافسون  

 االحتكاريون هي سلع بعضها بديل ألخر ولكنه بديل غير تام.  

ملنتجات املتشابهة، فإن املنافسة االحتكارية تتميز بوجود درجة محدودة من  لهذا التمايز في اوكنتيجة            

التحكم في األسعار كما أن الدخول إلي السوق أو الخروج منه ممكن إال أنه قد يكون صعبا وهو حتما أقل  

يلة سهولة منه في حالة املنافسة الكاملة، ويتم التنافس في السوق بوسائل أخري غير السعر، وتكون الوس

األساسية في التنافس هي إبراز الصفات والخواص الثانوية التي تتميز بها السلع وذالك باستعمال وسائل  

 .2الدعاية واإلعالن

 

في هذه الحالة في السوق يكون عدد منتجي أو عارض ي السلعة الواحدة محدودا، ومن احتكار القلة:    (3

ثم فإن قرارات املنتجين املختلفين تكون مترابطة، بمعني أنه ال يمكن ملنتج أو عارض واحد اتخاذ قرارات 

ول علي وردود أفعال األطراف االخري بعين االعتبار، فعندما يرغب املنتج في تخفيض سعر منتوجه للحص

مزيد من الطلب، فانه مواقف بقية املنافسين ستعمل في نفس االتجاه من اجل افساد خطته وحرمانه من 

الحصول علي نصيب اكبر من الطلب، علي عكس الوضع في حالة االحتكار، حيث ال يقدم املنتج او العارض 

ن او العارضون لرفع السعر من اجل الفوز بحصة اكبر من السوق، بل يلجا املنتجو  األسعار علي تخفيض 

 . 3مستفيدين من وجود طلب وعدم وجود منافسين

يتميز بوجود منتج واحد فقط، وتتميز السلعة التي ينتجها املنتج املحتكر بعدم وجود االحتكار الكامل:  (4

يطرته بدائل قريبة لها، وهذا يعني أن املنتج يمثل السوق كله، ألنه يسيطر علي مجموع اإلنتاج، ومن خالل س

 علي اإلنتاج.

يمكنه التحكم في األسعار، كما يتميز االحتكار الكامل بوجود صعوبات وموانع قانونية، تكنولوجية، 

 . 4مالية.....الخ، تمنع املنتجين اآلخرين من الدخول إلي السوق 

 والجدول التالي يلخص أشكال املنافسة السابقة. 

 

 
 .88، ص 2001عمر صخري، مبادئ االقتصاد الجزئي الوحدوي، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،   1
 . 19-18، ص 2011األردن،  زغدار أحمد، املنافسة والتنافسية والبدائل االستراتيجية، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان،  2
 . 145، ص 2009محمد الصرفي، التسويق االستراتيجي، املكتب الجامعي الحديث، االسكندرية،   3
 .99عمر صخري، مرجع سابق، ص   4
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 املنافسة( أشكال  V-01الجدول رقم )

 

 .146املصدر: محمد الصريفي، مرجع سبق ذكره، ص  

 ثانيا: مفهوم التنافسية                 

املحددة ملفهوم التنافسية باختالف محل الحديث، فمفهوم تنافسية الدولة  التعارفتختلف                 

يختلف عن تنافسية القطاع وتنافسية املنظمة، وفيما يلي ذكر ألهم هذه التعريفات حسب هذه األبعاد 

 الثالثة السابقة إضافة إلي التطرق إلي أنواع التنافسية حسب املعيار املوضوعي والزمني. 

 الدولة  تعريف تنافسية -1

: "التنافسية الدولية هي الدرجة التي يمكن OCDEتعرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية     •

شروط سوق حرة وعاذلة إنتاج السلع والخدمات التي تواجه أذواق األسواق الدولية في الوقت  وفقها  في

 .1الذي تحافظ فيه علي الدخول الحقيقية لشعبها وتوسع فيها علي املدى الطويل"

: " التنافسية الدولية هي قدرة البلد علي تحقيق معدالت   WEFتعريف املنتدى االقتصادي العالمي •

 . 1ومستديمة في متوسط دخل الفرد، مقاسا بمتوسط نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي"نمو مرتفع  

 
مسدور فارس، مفهوم التنافسية، امللتقي الدولي حول تنافسية املؤسسة االقتصادية وتحوالت املحيط، قسم علوم التسيير، الجزائر، كمال رزيق،   1

 . 106، ص 2002جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 االحتكار الكامل  احتكار القلة املنافسة االحتكارية املنافسة الكاملة الخصائص

 عدد كبير جدا  عدد املنافسين

 سواء من البائعين

 أو املشترين

 عدد بائعين

 واملشترين

 عدد قليل من 

 البائعين

 بائع واحد

 حجم املنظمات

 املنافسة

 يتغير من حالة إلي أخري  صغير 

 الصناعة وظروفهاحسب  

 ليس هناك منافسين  كبير 

 طبيعة السلعة 

 محل التنافس

 متشابهة علي حد

 التماثل

 هناك تفاوت فيها والسيما

 في مستويات الجودة

 وخدمات ما بعد البيع

 قد تكون متشابهة

 او متمايزة

 فريدة فال يوجد أي 

 بدائل لها

 مدي سيطرة البائع

 علي األسعار 

 تعتمد عي درجة التمايز معدومة تقريبا 

 بين السلع محل التنافس

 هناك سيطرة  

 بحرص شديد  

 السيطرة كاملة في 

 حدود ما تسمح به

 القوانين واألنظمة

 الحكومية

 إمكانية دخول 

 منافسين جدد

 صعبة جدا صعبة سهلة سهلة جدا
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: " التنافسية الدولية هي قدرة البلد علي إنتاج CICتعريف هيئة الواليات املتحدة للمنافسة الصناعية •

خل الحقيقي سلع وخدمات قادرة علي اجتياز امتحان األسواق الدولية، وتزيد في الوقت نفسه من الد

 .  2للمواطنين"

استنادا إلي التعاريف السابقة نلخص إلي أن: " التنافسية علي املستوي الدولي تتمثل في قدرة الدولة  •

عي إنتاج سلع وخدمات، تقابل ذوق األسواق الدولية حتى تزيد من املداخيل الحقيقية ملواطنيها وتحقيق  

 مستوي معيش ي متنام ومستدام". 

 تنافسية القطاعتعريف   -2

تعرف تنافسية القطاع على أنها: " قد املنظمات املنتمية لنفس القطاع الصناعي في دولة ما علي               

تحقيق نجاح مستمر في األسواق الدولية، دون االعتماد علي الدعم والحماية الحكومية، وهذا ما يؤدي إلى 

 .  3تميز الدولة في هذه الصناعة"

 ة املنظمة تعريف تنافسي -3

تعرف تنافسية املنظمة على أنها: " تلك الجهود واإلجراءات واالبتكارات والضغوط، وكافة الفعاليات              

اإلدارية والتسويقية واإلنتاجية واالبتكارين والتطويرية، التي تمارسها املنظمات من أجل الحصول علي شريحة 

 . 4ها"ورقعة أكثر اتساعا في األسواق التي تهتم ب

كما تعرف علي انها:" قدرة املنظمة علي الصمود أمام املنافسين، بغرض تحقيق أهدافها املتماثلة في             

 .5الربح، النمو، االستقرار و التوسع"

وتعني كذالك : " القدرة على إنتاج السلع والخدمات بالنوعية الجيدة، والسعر املناسب،  وفي الوقت             

 .6سب، مما يؤدي إلي تلبية حاجات املستهلكين بشكل أكثر كفاءة من املنظمات األخرى"املنا

ومن خالل التعاريف السابقة الذكر يمكن القول أن تنافسية املنظمة تعني: " قدرتها علي تزويد              

 بقاء في السوق". املستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة من املنافسين اآلخرين، مما يمكنها من ال

 وفي األخير يمكن القول أنه من الصعب الوصول إلي تعريف واضح ومحدد إال أنه يمكن استخالص ما يلي:  

 يقوم تحقيق التنافسية علي توفر أفضليات تنافسية. ➢

 يعتبر املستهلك محور اهتمام التنافسية.  ➢

 

 

 
 .74عبيد علي أحمد الحجازي، اللوجستيك كبديل للميزة النسبية، دار املعارف، االسكندرية، ص   1
حضيه، أثر التسيير االستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات علي امليزة التنافسية للمؤسسة، مدخل الجودة واملعرفة، أطروحة سماللي ي  2

 .4.ص 2004-2003دكتوراه دولة، تخصص علوم اقتصادية، جامعة الجزائر، 
 . 107كمال رزيق، مسدور فارس، مرجع سابق، ص   3
 .101، ص2001رد البشرية، دار غريب، القاهرة، علي السلمي، إدارة املوا  4
 .11، ص 2000فريد راغب النجار، املنافسة والترويج التطبيقي، دار الشهاب الجامعية، اإلسكندرية،   5
الطيب داودي، مراد محبوب، تعزيز تنافسية املؤسسة من خالل تحقيق النجاح االستراتيجي، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر   6

 . 38، ص 2007، نوفمبر 12بسكرة، العدد 
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 أنواع التنافسية  -4

 يمكن التميز بين األنواع املختلفة للتنافسية وذالك باالعتماد علي املعيارين التاليين: 

 1تنقسم التنافسية وفق هذا املعيار إلي:   املعيار املوضوعي:  (1

تعتبر تنافسية املنتج شرطا الزما لتنافسية املنظمة، ولكنه غير كافي فكثيرا ما يعتمد  تنافسية املنتج:  ➢

كمعيار وحيد لتقويم تنافسية منتج معين، ويعد ذالك أمرا غير كافي، فاعتبار أن هناك  علي سعر التكلفة 

 معايير أخري قد تكون أكثر داللة كالجودة وخدمات ما بعد البيع. 

يتم تقويمها علي مستوي أشمل من تلك املتعلقة باملنتج، إذ تأخذ بعين االعتبار  تنافسية املنظمة:  ➢

و األعباء اإلجمالية ) تكاليف البنية، نفقات البحث والتطوير، املصاريف  هوامش كل املنتجات من جهة،

املالية...(، فإذا قامت هذه االخيرة ) األعباء( الهوامش وإستمر ذالك ملدة طويلة، فإن ذالك سوف يلحق 

الك إال خسائر كبيرة يصعب علي املنظمة تحملها، ومن ثم فاملنظمة مطالبة بتقديم قيمة لزبائنها، وال يتم ذ

 إذا حققت قيما إضافية  في كل مستوياتها.  

 : 2يمكن تقسيم التنافسية وفق هذا املعيار إلياملعيار الزمني:   (2

املحققة خالل دورة محاسبية واحدة  ةتعتمد هذه األخيرة علي النتائج االيجابيالتنافسية امللحوظة:  ➢

غير أنه يجب عدم التفاؤل بشأن هذه النتائج لكونها قد تنجم عن فرصة عابرة في السوق أو ظروف أخري 

 جعلت املنظمة في وضعية احتكارية. 

تعتمد علي مجموعة من املعايير، حيث أن هذه األخيرة تربطها عالقات متداخلة القدرة التنافسية:  ➢

ها، فكل معيار يعتبر ضروريا، إنه يوضح جانبا من القدرة التنافسية ويبقي املنظمة صامدة في ضل في ما بين

بيئة مضطربة ولكنه ال يكفي بمفرده، وعلي خالف التنافسية امللحوظة فإن القدرة التنافسية تختص 

 بالفرص املستقبلية وبنظرة طويلة املدى من خالل عدة دورات استغالل.

 وتحليل البيئة التنافسية  ثالثا: دراسة   

ال تعيش املنظمة في معزل عن بيئتها الخارجية، فهي في صراع مستمر مع محيطها التنافس ي لضمان        

استمرارها وقدرتها علي مجابهة التهديدات التي تواجهها، وهذا ما يحتم عليها دراسة وتحليل هذه البيئة للتأقلم 

 ج بورتر" للقوي الخمس كما سنتطرق ملفهوم اليقظة وأنواعها.معها، وفي هذا اإلطار سنتناول" نموذ

في أي قطاع سواء علي املستوي الحلي أو علي املستوي ( للقوي الخمس: M.PORTERأوال: نموذج )      

الدولي، وسواء تعلق األمر بإنتاج السلع أو الخدمات، فاملنافسة تتخلص في خمسة قوي حسب نموذج بورتر 

 تنافس واملوضحة في الشكل التالي تؤثر علي بيئة ال

 

 

 
ل شهادة املاجيستر في علوم التسيير،   عمار بوشناف، امليزة التنافسية في املؤسسة االقتصادية، مصادرها، تنميتها وتطويرها، مذكرة مقدمة لني  1

 . 11-10، ص 2002كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة الجزائر، 
 . 39الطيب داوي، مرجع سابق، ص  2
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 (: نموذج القوي الخمسV-05الشكل رقم )

 

 

 الداخلون الجـــــــــــــــــــــــــدد   تهديدات                                                              

                                                                       

 

 

 

قوة مفاوضة للموردين قوة مفاوضة الزبائن

                  

 تهديدات املنتجات أو الخدمات  البديلة                                                

 

 

 

 M.PRTER , L’avantage concurrentiel : comment devancer ses concurrents et mainteinir sonاملصدر:  

avance, Inter Edition,paris,1986,p15 .                                                     

                    

س املنافسة داخل قطاع معين، كما يوضح ويركز هذا النموذج علي العوامل الخمسة التي تشكل أس          

أنه كلما زادت قوة عامل من هذه العوامل كلما تقلصت بدرجة أكبر قوة املنظمات القائمة علي رفع األسعار  

وتحقيق األرباح، كما أن هذا التحليل يمكن املنظمة من السيطرة علي التعقيدات التي يتسم بها املحيط وكذا  

 مة للمنافسة في القطاع، وفيما يلي سيتم التطرق إلي هذه العوامل الخمسة. التعرف علي العوامل الحاك

 شدة املنافسة الحالية  .1

تمثل شدة املنافسة بين املنافسين املوجودين محو ومركز القوى التي تساهم في تحديد مدي                

جاذبية القطاع، وشدة املنافسة تعد حالة طبيعية أو مألوفة بين املنافسين املوجودين في السوق، وإن 

 الداخلون الجدد

 املحتملون 

 املنافسون الحاليون التنافس بين

 املنظمات املوجودة
 

 املوردون  الزبائن 

 املنتجات البديلة
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جات أو الخدمات بجودة عالية، يتيح  استخدام االستراتيجيات  والتكتيكات مثل األسعار التنافسية،تقديم املنت

   1لتلك املنظمات تحقيق جاذبية صناعة أفضل، وبالتالي تستطيع املنظمة تحقيق أرباح عالية. 

 2وتحدد شدة املنافسة في الصناعة بعدة عوامل من بينها:         

 بينهم.عدد املنافسين: كلما قل عدد املنافسين كلما ازدادت شدة التنافس فيما   •

معدل نمو الصناعة: فإذا كان نمو الصناعة سريع فسوف يتيح ملعظم املنظمات فرص لتحقيق  •

أهدافها، أما اذا كان نمو الصناعة بطيء فإن املنافسة تشتد وقد يشكل تهديد للمنظمات لبلوغ 

 أهدافها. 

ف تمتلك قدرة عالية التميز للمنتجات أو الخدمات: فاملنظمات التي منتجاتها تتسم بالتميز فإنها سو  •

علي التنافس في الصناعة وبالتالي تحقيق أرباح عالية وأفضل من املنظمات التي ال تمتلك تميز في 

 منتجاتها. 

الطاقة: فكثير من املنظمات تفضل استخدام أقص ى طاقة لتشغيل مواردها لبلوغ تحقيق  •

 اقتصاديات الحجم. 

 ياتهم، طبيعتهم وشخصياتهم. تنوع املنافسين: وهذا التنوع من حيث استراتيج •

 تهديدات الداخلون الجدد  .2

ال تقتصر تحليل الصناعة فقط علي تحليل املجموعة الحالية من املنافسين وكيفية تحقيق ميزة     

تنافسية عنهم، بل األهم من ذالك هو توجيه االهتمام نحو الداخلين الجدد املحتملين والذين ال 

د إلي صناعة جذابة في نمو أو حتى إلي صناعة تتسم بالثبات  يمكن تجاهلهم، فالداخلون الجد

يشكلون تهديدا للمنظمات املوجودة في إطار هذه الصناعة، فعادة ما يكون هؤالء الداخلون يحملون 

أفكارا جديدة وطاقات متجددة تؤثر علي طبيعة املنافسة وقد تؤدي إلي انخفاض الربح للمنظمات  

الجدد  يعتمد بالدرجة األولي علي املعوقات املوجودة أمامهم للدخول  املوجودة ظن ودخول منافسين 

إلي الصناعة، يضاف إليها ردود فعل املنظمات حول هذا الدخول، فقد تكون ردود الفعل هذه في 

صناعات معينة شديدة وال تسمح بقبول داخلين جدد، وهكذا يمكن أن تشكل املنظمات القائمة 

جديدة ويعود هذا األمر إلي امتالكها خبرة وتكاليف ثابتة أقل و تميز عامال يحد من دخول منظمات 

منتجاتها ومعروفة بطبيعة تسويقها وغيرها من القضايا التي تمثل في مجملها خبرة متراكمة في قضايا 

التنظيم واإلدارية والتكاليف والتوزيع واألسواق، وبشكل عام فإن تهديد دخول منافسين جدد 

 3ل كلما كانت املعوقات أو الحواجز للدخول كبيرة.  لصناعة معينة يق

 تهديدات املنتجات البديلة  .3

تمثل السلع والخدمات البديلة لسلعة معينة تهديدا قائما لها لذالك تهتم املنظمات بمعرفة البدائل 

وخدماتها لكي تتعامل معها بجدية وبشكل صحيح، فإذا علمنا أن السلع  املحتملة  ملنتجاتها

والخدمات البديلة تشبع نفس الحاجة بأسعار ونوعيات أفضل فإنها تصبح تهديدا ملنتجات وخدمات 

 
 .107، ص 2005زكريا مطلك الدوري، اإلدارة اإلستراتيجية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيعن األردن،   1
 . 78، ص1996نبيل مرس ي خليل، امليزة التنافسية في مجال األعمال، مركز اإلسكندرية، مصر،   2

 . 101-100، ص 2011دار وائل للنشر، عمان، وائل محمد صبحي إدريس، طاهر محسن منصور الغالبي، اإلدارة اإلستراتيجية، 3
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املنظمة، لذالك علي املنظمات أن تتابع بجدية تهديدات البدائل الخاصة بسلعها ومنتجاتها ملعرفة  

 1و نقصانه.ازدياد التهديد أ

 2ومحددات تهديد البدائل يرتبط بمجموعة من العوامل أهمها:        

 األداء النسبي للبدائل من حيث األسعار والنوعية والقدرة علي اإلشباع وسهولة الحصول عليها.  •

فإذا كانت هذه التكاليف قليلة علي املستوي االجتماعي   تكاليف التحول نحو هذه البدائل ، •

 واالقتصادي والنفس ي زادت خطورتها.

امليل لدي املشتريين نحو هذه البدائل والقناعات املتولدة لديهم بكون هذه البدائل هي خيارات   •

 واقعية ومتاحة، يمكن أن تتطور الحقا باتجاهات أفضل.

 قوة تفاوض الزبائن  .4

ض الزبائن أن هناك تهديدا مفروضا علي املنظمات في قطاع معين من خالل ويقصد بقوة تفاو 

االستخدام املتزايد للضغوطات من جانب الزبائن، ويتحقق ذالك بتطلع الزبائن إلي تلقي منتجات  

وخدمات ذات جودة عالية وأسعار منخفضة، وهذا ما يترتب عنه ارتفاع تكاليف التشغيل وتدني  

ناحية أخري عندما تتسم قدرة الزبائن بالضعف يمكن للمنظمة رفع  أسعرها   إيرادات املنظمة، ومن

 3وتحقيق أرباح عالية.

 4وتزداد قوة الزبائن علي التفاوض في الظروف التالية:

عندما يتألف عرض القطاع من شركات صغيرة ومتعددة، بينما العمالء قليلوا العدد ولكنهم  •

 كبيرو الحجم.

ملشتريات من قبل العمالء كبيرة، عندما يمكن للعمالء أن يستعملوا  عندما تكون الكميات ا •

 قوتهم الشرائية كعامل ضغط ومساومة علي تخفيض السعر.

تتضارب  عندما يتاح للعمالء تحويل الطلبات بين املنظمات لعارضة بتكلفة منخفضة وبذالك •

 مصالح املنظمات لتخفيض األسعار. 

عندما يمتلك العميل املعلومات الكافية عن األسعار الحقيقية وتكاليف املوارد يتيح ذالك  •

 الضغط علي املنظمات للحصول علي أسعار مالئمة وجودة مقبولة.

 قوة تفاوض املوردون   .5

بهم القدرة علي فرض األسعار التي يمكن اعتبار املوردون علي أنهم يمثلون تهديدا عندما تكون لد

يتعين علي املنظمة دفعها كثمن ملدخالتها أو تخفيض جودة تلك املدخالت، ومن ثم تقليص ربحية 

 
 . 73، ص 2010سعد غالب ياسين، اإلدارة اإلستراتيجية، دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن،   1
، 7200وائل محمد صبحي إدريس، طاهر محسن منصور الغالبي، اإلدارة اإلستراتيجية، منظور منهجي متكامل، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،   2

105 . 
 . 175، ص 2005نادية العارف، اإلدارة اإلستراتيجيىة، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  3
توزيع، تشالز هل، جاريت حونز، ترجمة: رفاعي محمد رفاعي، محمد سيد عبد املعتال، اإلدارة االستراتيجية: مدخل متكامل، دار املريخ للنشر و ال  4

 . 146،ص 2001السعودية،
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املنظمة، ومن  ناحية أخري ففي حالة ضعف املوردون فإن ذالك يمكن املنظمة من فرض أسعار  

 1منخفضة وطلب مدخالت عالية الجودة.  

 2من املوردين أقوياء إذا توفرت فيهم الشروط التالية:   ويمكن اعتبار مجموعة

إذا كانت هذه املجموعة مسيطر عليها من طرف عدد قليل من املنظمات وكان هؤالء املوردون  •

 أكثر تمركزا من القطاع الذي سيباع له هذا املنتج. 

 إذا كان منتجها وحيدا أو علي األقل متميزا أو يكون محميا من تكاليف التغيير.  •

 ي عند بيع منتجهم للقطاع.إذا كان املوردون غير مضطرين ملقاومة املنتجات األخر  •

 إذا كانت قادرة علي التكامل العمودي من األسفل. •

 إذا كان القطاع املشتري ال يشكل زبونا مهما بالنسبة لهذه املجموعة من املوردين.  •

وفي االخير  نخلص إلي أن الدراسة املعمقة للعوامل السالفة الذكر، تحدد ما إذا كانت 

ترغب في الدخول للصناعة أم ال؟ لكون الصناعة الجذابة  الصناعة جذابة للمنظمات التي

تتمتع بالعديد من الخصائص والتي من شأنها أن تحقق املنظمات في ظلها ميزة تنافسية منها:  

أن تكون عوائق الدخول قوية، قوة مساومة ضعيفة للموردين و العمالء، ضعف مستوي 

 فة أو متوسطة. التهديدات الخاصة باملنتجات البديلة، منافسة ضعي

 ( لتحليل قوى التنافس  J.E .AUSTINثانيا: نموذج أوستن)

بالرغم من اتفاق معظم الكتاب والباحثين علي اهمية ونجاح نموذج بورتر لتحليل هيكل 

( حتى يتالءم M.PORTERالصناعة في البلدان املتقدمة، فإن  أوستن أضاف بعدين آخرين لنموذج )

مع بيئة الصناعة في البلدان النامية، بما يكفل للمنظمات من تحليل الفرص والتهديدات عند تحليل 

 البيئة التنافسية لهيكل الصناعة.  

 سياسة الحكومة ملا لها من تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة علي هيكل الصناعة.البعد األول:   •

لخارجية الكلية ) االقتصادية، السياسية، االجتماعية،  يتمثل بعوامل البيئة ا البعد الثاني: •

 .3الديمغرافية، والتكنولوجية( التي تؤثر مع القوي الخمسة في هيكل الصناعة

 ويمكن توضيح هذا من خالل الشكل التالي:

 

 

 

 

 
 . 174، ص 2002جمال الدين محمد مرس ي، التفكير االستراتيجي واالدارة االستراتيجية: منهج تطبيقي، الدار الجامعية، االسكندرية،  1
 .  101وائل محمد صبحي إدريس، طاهر منصور الغالبي، مرجع سبق ذكره، ص   2
 .108زكريا مطلك الدوري، مرجع سبق ذكره، ص   3
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 (: V-06( لتحليل قوي الشكل رقم )J.E.AUSTINنموذج أوستن )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.76ملصدر: سعد غالب ياسين، مرجع سبق ذكره،ص  ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل السياسية  العوامل االقتصادية

 العوامل الثقافية العوامل الديمغرافية

 املنتجات البديلة

املنافسون  

 الحاليون 

 
 

 الزبائن املوردين

الداخلون الجدد 

 املحتملين
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 امليزة التنافسية و اهميتهامفاهيم حول  :  املطلب الثاني  

تجتهد املنظمة في بيئة تنافسية قصد التفوق علي منافسيها ضمن قطاع النشاط، ولن يكون لها ذالك            

إال إذا حازت علي عنصر أو عناصر تميزها عنهم، لذا أصبح مفهوم امليزة التنافسية يحتل مكانة هامة في 

 سوف نتطرق في هذا املطلب إلي مفهوم امليزة التنافسية،و أهميتها.  التفكير االستراتيجي للمنظمة،  وعليه

 أوال: مفهوم امليزة التنافسية          

امليزة التنافسية مكانة هامة في التفكير االستراتيجي للمنظمات، حيث تمثل القاعدة   يحل  مفهوم         

األساسية التي يرتكز عليها أداء املنظمات، وعليه سوف يتم استعراض بعض التعاريف التي تناولت 

 مفهوم امليزة التنافسية والتطرق إلي تعريف سلسلة القيمة. 

 تعريف امليزة التنافسية        

( بأن امليزة التنافسية" تنشأ من القيمة التي استطاعت املنظمة أن تخلفها لزبائنها  M.PORTERيري)        

بحيث يمكن أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة ألسعار املنافسين بمنافع متساوية، أو بتقديم منافع 

 متفردة في املنتج تعوض بشكل واع الزيادة السعرية".

ة التنافسية علي أنها "ميزة أو عنصر تفوق للمنظمة يتم تحقيقه في حالة إتباعها  حيث تعرف امليز          

 1إلستراتيجية معينة للتنافس".  

الزبائن  وتعرف كذالك بأنها" كل ماتخص به املنظمة دون غيرها وبما يعطيها قيمة مضافة إلي           

بشكل يزد أو يختلف عما يقدمه املنافسون في السوق، حيث يمكن أن تقدم املنظمة من املنافع أكثر من 

 . 2املنافسين أو تقديم نفس املنافع بسعر أقل"

كما أنه البد من اإلشارة إلي أن امليزة التنافسية تتحقق من خالل االستغالل األمثل لإلمكانيات            

تاحة، باإلضافة إلي القدرات والكفاءات التي تتمتع بها املنظمة، والتي تمكنها من تصميم واملوارد امل

 3وتطبيق استراتيجيات التنافسية، مما يدل علي أن تحقيق امليزة التنافسية يرتبط ببعدين أساسين هما

 : 

يمكن للمنظمة استغالل إمكانيات املختلفة لتحسين القيمة  القيمة املدركة لدي العميل:  حيث    ➢

التي يدركها العميل للسلع والخدمات التي تقدمها، مما يساهم في بناء امليزة التنافسية لها، في حين نجد أن 

لهذا نجد أن هذا البعد يحقق للمنظمة ميزة فشل املنظمة في استغالل إمكانيات املتميزة قد يكلفها الكثير، 

 افسية إذا أدرك العمالء  يحصلون جراء تعاملهم معها علي قيمة أعلي منافسيها.تن

التمييز: يمكن تحقيق امليزة التنافسية أيضا من خالل عرض سلعة أو خدمة ال يستطيع  ➢

املنافسون تقليدها بسهولة أو عمل نسخة منها، وهذا ما يطلق عليه بعد التميز، الذي تسعي إلي تحقيق 

 التي ترغب في البقاء في السوق. جميع املنظمات

 
 .37، ص 1998ليل مرس ي، مرجع سابق،نبيل خ  1
 ،190،ص 2002طلعت أسعد عبد الحميد، التسوقالفعال، مكتبات مؤسسة األهرام،مصر،   2
 . 77، ص 2000أحمدالحجازي، اللوجيستيك كبديل للميزة النسبية، دار املعارف، اإلسكندرية، عبيد علي   3
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من خالل التعاريف السابقة يمكن تعريف امليزة التنافسيةعلي أنها" قدرة املنظمة علي                          

تقديم سلعة أو خدمة ذات تكلفة أقل أو منتج متميز عن نظيره في األسواق، مع قدرة املنظمة علي االستمرار 

 . في االحتفاظ بهذه امليزة"

 : 1وتبرز أهمية امليزة التنافسية بالنسبة للمنظمات من خالل الجوانب التالية                         

تعطي للمنظمة تفوقا نوعيا وكميا وأفضلية علي املنافسين، وبالتالي تتيح لها تحقيق نتائج   ➢

 أداء عالية. 

 للعمالء أو االثنين معا.    تجعل من منظمة األعمال متفوقة في األداء أو في قيمة ما تقدمه ➢

تساهم في التأثير اإليجابي في مدركات العمالء وباقي املتعاملين واملنظمة وتحفيزهم الستمرار  ➢

 وتطوير التعامل.

لكون امليزات التنافسية مستندة علي موارد املنظمة وقدراتها وجداراتها لذالك فإنها تعطي   ➢

 حركية وديناميكية لعمليات الداخلية للمنظمة.

 : 2وحتي تكون امليزة التنافسية فعالة يجب أن تكون 

 حاسمة: أي تعطي األسبقية والتفوق علي املنافسين. ➢

 االستمرارية: سمعني إمكانية استمرارها خالل الزمن. ➢

 املنافسين محاكاتها او إلغائها.  إمكانية الدفاع عنها من تقليد املنافسين: أي يصعب علي ➢

 تضمن هذه الشروط مجتمعة فعالية امليزة التنافسية: ألن كل اشروط مرتبط باألخر. ➢

 سلسلة القيمة           

يعتبر مايكل بوتر أول من تطرق إلي مصطلح سلسلة القيمة ويمكن تعريفها علي أنها::" طريقة نظامية             

للنظر إلي األنشطة التي تؤديها املنظمة، ويمكن من خاللها فهم املصادر الحالية واملحتلة للميزة التنافسيةالتي 

 تحققها املنظمة علي منافسيها".

القيمة بتجزئة أنشطة املنظمة إلي مجموعة من النشاطات املسؤولة عن خلق  حيث يقوم أسلوب سلسلة

 القيمة،  والتي يمكن تصنيفها إلي أنشطة أولية وأخري داعمة كما يوضحه الشكل التالي: 

 

 

 

 

 
 .309طاهر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي إدريس، مرجع سابق، ص   1
ر، تخصص اقتصاد وتسيير  سمية بوروبي، دور االبداع واالبتكار في ابراز امليزة التنافسية للمؤسسات املتوسطة والصغيرة، مذكرة ماحستي  2

 .167. ص 2011-2010املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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 M.PORTER(: سلسلة القيمة حسب  V-07الشكل رقم)

   

 

 الهامش 

 

 

 

  

 األنشطة الداعمة                  

Source : M .Porter l’avantage concurrentiel des nations ,dunod,paris,2000,p53 . 

ترتبط ب اإلنتاج الفعلي للمنتج أو الخدمة التي تقدمها للمنظمة : األنشطة األولية:  ➢

وتسليمها وتسويقها للمشتري وكذا خدمات ما بعد البيع، وهي بذالك تمثل املهمة األساسية التي تؤديها 

 . 1املنظمة إلنتاج وتوصيل السلعة أو الخدمة إلي العمل

 : 2وتتضمن هذه األنشطة كل من  

وهي األنشطة املرتبطة باستالم، وتخزين، وتوصيل املدخالت  االزمة  اإلمدادات الداخلية:  •

 للمنتج، وتشمل مناولة املواد واملخازن، والرقابة علي املخزون، واملرجعات إلي املوردين.  

لي منتجات في شكلها النهائي  وهي األنشطة املرتبطة بتحويل املدخالت إ اإلنتاج)العمليات(: •

 وتشمل التشغيل علي اآلالت، والتجميع، والتعبئة، وصيانة اآلالت .

وهي أنشطة مرتبطة بالتجميع، والتخزين والتوزيع املادي للمنتج إلي  اإلمداد الخارجي: •

 العمالء، وتشمل تخزين املنتجات التامة، ومناولة املواد، تنفيذ وجولة الطلبيات.

وهي أنشطة مرتبطة بتزويد الوسائل التي يمكن من خاللها لعميل أن   بيعات:التسويق وامل •

يشتري املنتج و تخفزه علي الشراء، وتشمل اإلعالن،  والترويج، ورجال البيع، اختيار املنفذ والعالقات 

 مع منافذ التوزيع والتسعير. 

 
 . 205روبيرت أ، بتس ديفدلي، ترجمة الحكيم الخزامي، مرجع سابق، ص   1
 .319طاهر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي إدريس، مرجع سابق، ص   2

 البنية األساسية للمؤسسة

 إدارة املوارد البشرية

 التطور التكنولوجي 

 التموين

 

 الخدمات

 التسويق

 والبيع 

 إمداد

 خارجي

 إمداد اإلنتاج

 داخلي
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لي قيمة املنتج ووفاء  وهي األنشطة املرتبطة بتقديم الخدمة لتدعيم أو املحافظة عالخدمة:  •

 املستهلك، وتشمل خدمات التركب، اإلصالح، التدريب، قطع غيار واألجزاء وتعديل املنتج.

وهي تزويد األنشطة األولية في سلسلة القيمة باملدخالت األزمة التي تسمح لها األنشطة الداعمة:   ➢

 : 1بالتحقق والحدوث، وتتضمن هذه االنشطة كل من  

تشمل أنشطة اإلدارة العامة، املحاسبة، الجوانب القانونية،  البنية األساسية للمنظمة:  •

 التمويل، التخطيط اإلستراتيجي، و كل األنشطة املساعدة واألساسية لتشغيل حلقة القيمة ككل. 

تمثل األنشطة الضرورية لضمان اختيار املزيج الصحيح من األفراد  إدارة املوارد البشرية: •

املهرة ألداء كل ما يتعلق بأنشطة سلسة القيمة بشكل فعال، وتشمل التدريب، والتحفيز املناسب،  

 ونظام التعويض واملكافئات. 

 تشمل كل األنشطة املتعلقة بتصميم املنتجات وتحسين طريقة أداءالتنمية التكنولوجية:   •

األنشطة املختلفة في حلقة القيمة، وتشمل املعرفة الفنية واإلجراءات و املدخالت التكنولوجية 

 املطلوبة لكل نشاط داخل حلقة القيمة. 

تتعلق باألنشطة التي تعمل وتساعد املنظمة للحصول علي املدخالت املطلوبة، سواء   الشراء: •

 مة، وبهذا فهي تتغلغل عبر حلقة القيمةاملواد األولية أو اآلالت، وكل ما هو ضروري للمنظ 

 ثانيا: أهمية امليزة التنافسية: 2

 للميزة التنافسية الكثير من األهمية لذا سنعرض األبرز منها  

هناك من يعرف اإلدارة اإلستراتجية على أنها امليزة التنافسية إذ ال تخلو الدراسات و األبحاث في  -

 مجال اإلدارة اإلستراتجية من مفهوم امليزة التنافسية.

إن امليزة التنافسية هي األساس الذي تصاغ حوله اإلستراتجية التنافسية للمنظمة إي أن املنظمات  -

 لدعم ميزتها التنافسية ألنها تفشل بدون و جودها.  تنمي قدراتها و مواردها

إنها سالح لدى املنظمة ملواجهة تحديات السوق و املنافسين مما يمكنها من االستجابة السريعة   -

 للزبون.

إن امليزة التنافسية هي املحرك و املحفز للمنظمات لتنمية و تقوية مواردها و قدراتها و تدفعها الي     -

 اجل املحافظة على هذه امليزة و تقويتها.  البحث و التطوير من

إنها تمكن املنظمة على الحصول على حصة سوقية اكبر من منافسيها مما يعني زيادة حجم مبيعاتها و   -

 إرباحها.

 

 
 .93-92، ص نبيل خليل املرس ي، مرجع سابق  1
,ص  2012,32علي حسون ,فاضل حمد سلمان, عامر فدعوس," اثر املنظمة في تحقيق امليزة التنافسية", مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية , العدد 2

15. 
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 ( أهمية امليزة التنافسيةV-08الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 الطالب  إعداداملصدر من   

 امليزة التنافسية و مصادر  املطلب الثالث أنواع  

 أوال: أنواع امليزة التنافسية     

( امليزة التنافسية إلي نوعين رئيسين تكون املنظمة من خاللهما في موقع متميز  M . PORTERصنف )         

 مقارنة باملنافسين، ويتمثل هذين النوعين في ميزة التكلفة األقل وميزة التميز. 

ميزة التكلفة األقل: نقول عن منظمة ما أنها تحوز علي ميزة التكلفة األقل، إذا كانت تكالفها  .1

املنتجة للقيمة أقل من نظيراتها لدي املنافس،  وتعني كذالك قدرة املنظمة علي  باألنشطة ةاملتراكم

تصميم وتصنيع وتسويق نتج بتكلفة اقل  مقارنة باملنظمات املنافسة، مما يؤدي  إلي تحقيق عوائد أكثر. 

وذالك من خالل تحقيق كلفة متغيرة أقل، أو تحقيق مستوي أقل من نفقات التسويق  أو  النفقات 

  1التشغيلية والنفقات اإلدارات . 

  2وتتم الحيازة علي ميزة التكلفة األقل من خالل مرافقة العوامل التالية:

خالل توسيع تشكيلة املنتجات، الحيازة علي وسائل إنتاج جديدة، التوسع في  مراقبة الحجم:  من ➢

السوق أو تكثيف نشاط تسويقي، غير  أن الحجم التكاليف يختلف من نشاط إلي أخر، و من منطقة إلي 

 أخري.

مراقبة التعلم: التعلم هو نتيجة للجهود املتواصلة واملبذولة، من قبل اإلطارات واملستخدمين علي   ➢

حد سواء، فاملسيرون مطالبين بتحسين التعلم وتحديد أهداف، من  خالل  مقارنة أساليب وتقنيات  

 التعلم مع املعايير املطبقة في نفس القطاع. 

 مراقبة استعمال قدرات املؤسسة ومدي مطابقتها ملتطبات السوق واإلنتاج.  ➢

 
 . 14زروخي فيروز، سكر كنزة، امللتقي الدولي الخامس، حول دور الرأس املال الفكري في تحقيق امليزة التنافسية، ص   1
عاللي مليكة، أهمية الجودة الشاملة ومواصفات اإليزو في تنافسية املؤسسة، مذكرة ماجيستر، تخصص تسيير املؤسسات الصناعية، جامعة   2

   .109محمد خيضر ، بسكرة، ص 

 أهمية امليزة التنافسية

امليزة  

 =   التنافسية

اإلدارة  

 اإلستراتجية

تنمي قدرات 

 املؤسسة

سالح املنظمة في 

 السوق 

محرك محفز 

 املؤسسة

تزيد من حصة 

 سوقية
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تمكنت من التعرف  علي مراقبة الروابط تحسن املنظمة موقعها في ميدان التكاليف، إذا  ➢

 الروابط املوجودة بين األنشطة املنتجة للقيمة من جهة، واستغاللها من جهة أخري . 

مراقبة اإللحاق: يتم هنا  إما تجميهع بعض  األنشطة املهمة واملنتجة للقيمة، وذالك قصد  ➢

ر نشاط منتج للقيمة إلي  استغالل اإلمكانيات املشتركة أو املشتركة أو تحويل معرفة كيفية العمل في تسيي

 وحدات إستراتيجية تمارس أنشطة مماثلة. 

مراقبة الرزنامة: بمعني  املفاضلة بين كون املنظمة السابقة لدخول قطاع أو انتظارها ملدة   ➢

محددة قبل دخولها هذا القطاع، وذالك أن االمتيازات في التكاليف املمنوحة تختلف، فعادة ما تستفيد 

إلي بعض القطاعات  من ميزة  التكلفة األقل، لكن هناك بعض القطاعات األخرى أين  املنظمات السابقة

 يكون االنتظار أفضل. 

إلغاء اإلجراءات املكلفة التي ال تساهم ايجابيا في ميزة   مراقبة اإلجراءات التقديرية وتغيير أو  ➢

 التكلفة األقل. 

وبالعمالء والذي من شأنه تقليص  مراقبة التموضع أو  التمركز الخاص باألنشطة، باملوردين ➢

 التكاليف. 

 مراقبة  العوامل الحكومية  و السياسة كالتشريعات املوضوعة لتنظيم النشاط االقتصادي.  ➢

هي قدرة املنظمة علي تقديم منتجات متميزة وفريدة ذات قيمة مرتفعة ونفعية من   ميزة التميز: .2

فريدة للمنتج وخدمات ما بعد البيع  والضمانات وجهة نظر املستهلك، بما فيها الجودة، الخصائص ال

 1املقدمة.

 : 2وتستند الحيازة علي ميزة إلي عوامل تدعي بعوامل التفرد تتمثل فيما يلي

اإلجراءات التقديرية: تقدم املنظمات علي اختيارات تقديرية لألنشطة التي يجب أن تعتمد   ➢

اإلجراءات عامال مهيمنا علي تفرد املنظمة  والكيفية التي تمارس بها، حيث يمكن أن تعتبر هذه 

 وتتمثل في خصائص وكفاءة املنتجات املعروضة، الخدمات املقدمة. 

الروابط: تنبع خاصية التفرد علي الروابط الكامنة بين األنشطة أو من خالل الروابط مع  ➢

 املوردين، ومع قنوات التوزيع الخاصة باملنظمة. 

التموضع: تحوز املنظمة علي خاصية التفرد، إذا ما أحسنت اختيار املوضع املالئم ألنشطتها وكذا  ➢

 املواقع التي تحتلها وحداتها اإلنتاجية أو مركزا التوزيع التابعة لها. 

التعلم وأثار نشره: تنجم خاصية التفرد لنشاط معين عندما يمارس التعلم بصفة جيدة والتي  ➢

 األداء إلي األحسن بفضل املعرفة التي يملكها الفرد. تتجلي في تطوير 

اإلدماج: حيث أن إدراج  وإدماج أنشطة جديدة منتجة للقيمة، يساهم في التنسيق بين هذه  ➢

 األنشطة لزيادة تميز املنظمة.

 الحجم: والذي قد يتناسب إيجابيا أو سلبيا مع عنصر التميز والتفرد الخاص باملنظمة.  ➢

 
 . 15زوخي  فيروز، سكر كنزة، مرجع سابق، ص   1
 . 30-29وليد الهاللي، مرجع سابق، ص   2
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لرزنامة: إذ تحوز املنظمة علي ميزة لكونها السباقة في مجال نشاطها علي منافسيها، في حين تحقق ا               

 منظمة أخري الزيادة بسبب انطالقها متأخرة مما يسمح لها باستخدام التكنولوجيا األكثر تطورا.

 ثانيا مصادر امليزة التنافسية  

تسعى كل منظمة إلي اكتساب ميزة أو مزايا تنافسية في قطاع النشاط الذي تشغله , األمر الذي اوجب          

عليها ضرورة إعادة و تهيئة القدرات و اإلمكانيات من خالل البحث عن مصادر تقوي م تدعم بها هذه املزايا و 

 تجعلها في مركز تنافس ي جيد في السوق.

 أوال : املوارد     

" األصول املتخصصة أو املتميزة للمنظمة التي تساهم في خلق القيمة , و يمكن لهذه املوارد  املوارد هي :          

أن تساهم في تكوين ميزة تنافسية إذا تميزت بالدقة و الندرة و االستمرارية باإلضافة إلي كونها غير قابلة 

 .1للتقليد أو االستبدال"

 ا للمنظمة إذا تمتع بمجموعة من الخصائص و الصفات :و يكون املورد أساسي        

 أن يكون املورد ذو قيمة تنافسية للمنظمة. •

 أن يتصف املورد بالندرة و يأتي في إطار عدم قدرة املنافسين على حيازته. •

 من قبل املنافسين  أو  أن  تكاليف تقليده عالية جدا .ال يمكن تقليده   •

 إدارية تمكنها من االستغالل الفعال للمورد.  أن تملك املنظمة قدرات تنظيمية و  •

 و يمكن التمييز بين نوعين من املوارد:  

 2: و تشمل املوارد املادية التالية :  املوارد امللموسة (1

املواد األولية: تظهر أهمية املواد األولية في مدى تأثيرها في جودة املنتجات و الخدمات التي تقدمها    ➢

املنظمة , لذا يتوجب على هذه األخيرة أن تحسن اختيار مورديها و أن تتفاوض معهم على جودتها , 

 وأسعارها و مواعيد تسليمها .

و التي تحقق القيمة املضافة الناتجة عن تحويل   معدات اإلنتاج : تعتبر من أهم أصول املنظمة   ➢

املواد األولية إلى منتجات , و ينعكس دورها في بناء امليزة التنافسية من خالل الحيازة عليها و     

تشغيلها بشكل سليم, و برمجة عمليات الصيانة من اجل ضمان استمرارية فعاليتها ألطول مدة  

 أطول. 

ن للمنظمة قدرة مالية كبيرة , أمكنها ذلك من تقديم منتجات جديدة , و املوارد املالية :كلما كا    ➢

توسيع نشاطها , باالظافة إلى إمكانية فتح مناطق جديدة لصرف و توزيع منتجاتها , مما يعزز موقعها  

 التنافس ي.

التي يتم استغاللها  و كذا الطريقة      حيث تظهر أهمية املوارد امللموسة في الكيفية التي يتم بها الحيازة عليها , 

   بها , و التوليف بنها بشكل يتيح األداء لألنشطة باعتبارها هذه املوارد تستغل من قبل معظم األنشطة .
 

 
 16زوخي فيروز , سكر كنزة , مرجع سابق , ص   1
 .49-48عمار بوشناف , مرجع سابق , ص   2
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 1يمكن أن تشمل ما يلي ::  املوارد غير امللموسة  (2

تشير الجودة إلى قدرة املنتج أو الخدمة على الوفاء بتوقعات املستهلك أو حتى تزيد من   : الجودة ➢

توقعاته. حيث تعد عامال أساسيا في خلق و تعزيز امليزة التنافسية, إذ لم يعد السعر املحرك لسلون 

 املستهلك بل أصبحت الجودة تشكل االهتمام األول له و القيمة التي يسعى إلى تحقيقها.

   تكنولوجيا: يعد العامل التكنولوجي من أهم املوارد الداخلية القادر ة على إنشاء امليزة التنافسية  ال ➢

بحيث يستمد أهميته من مدى تأثيره على امليزة التنافسية , و على املؤسسة اختيار التكنولوجيا  

 املناسبة لها و التي تجعلها في موضع أسبقية على منافسيها.

لتكنولوجيا إلى ثالثة أنواع مختلفة و ذلك وفقا ملساهمتها في إنشاء امليزة التنافسية , حيث و تصنف ا         

نجد التكنولوجيا األساسية و هي متاحة في السوق و تعد ضرورية للعمل في قطاع نشاط معين و هي ليست 

لى ميزة تنافسية حاسمة  مصدرا ألي ميزة تنافسية , أما التكنولوجيا املحورية فهي تلك التي تتيح الحيازة ع

للمنظمات التي تتحكم بها , أما التكنولوجيا الناشئة و التي هي في مرحلة االنطالق و تعمل على تحويلها إلى 

 تكنولوجيا محورية .

حيث ال يمكن أداء العديد من   املعلومات: نعتبر املعلومات احد املوارد اإلستراتجية في أي منظمة , ➢

العمليات األساسية أو اتخاذ القرار املناسب بدونها , خاصة ملواكبة التغير الحاصل في البيئة , و تؤدي 

املعلومات دورها في تمكين املنظمة من الحصول على ميزة تنافسية قي حال حسن استغاللها , من 

 .  حيث االنتقاء , التوقيت , مجال و طرق االستخدام

املعرفة : تتضمن املعلومات التقنية و العملية و املعارف الجديدة الخاصة بنشاط املنظمة , و هي  ➢

نتاج جهود متواصلة من البحث و التطوير , و يجب على املنظمة أن تكون مؤهلة للحصول عليها و أن 

تساهم في إثراء   تكون حذرة عند امتالكها ألي مصدر من مصادر امليزة التنافسية . كما أن املعرفة

 القدرات اإلبداعية بشكل مستمر , مما يسمح للمنظمة بالحصول على ميزة تنافسية.

معرفة كيفية العمل : تعبر عن درجة العالية من اإلتقان مقارنة مع املنافسين في مجاالت اإلنتاج ,  ➢

هذه املعرفة من  التنظيم و التسويق, و بالتالي اكتساب ميزة أو مزايا تنافسية فريدة . و تستمد  

التجربة املكتسبة و الجهود املركزة و املوجهة إلى الرئيسية للمنظمة , و عليه يجب على املنظمة 

 املحافظة عليها و أن تحول دون تسريب أو تسويق معلومات عنها للمنظمات املنافسة.

 ثانيا :الكفاءات

ق ,و العمل على تقديم أكثر إشباع لرغبات كفاءة املنظمة من خالل التحسين املستمر للوضعية في السو تظهر    

و حاجات املستهلكين , من حيث أن املوارد بما فيها املعارف تصبح قدرات تتناسق و تترابط , و تتداخل فيما 

بينها في محتوى األنشطة, و تراكم هذه القدرات يتولد عنه كفاءات خاصة باملنظمة .و تنقسم الكفاءات إلى 

 نوعين هما:

 
التنافسية",ورقة مقدمة ضمن فعليات الملتقى الدولي حول التنمية الداوي الشيخ, "التسيير الفعال لموارد و كفاءات المؤسسة في تحقيق الميزة   1

 263,ص 2004مارس  10و 09البشرية و فرص االندماج في اقتصاد المعرفة و الكفاءات البشرية, جامعة ورقلة’ الجزائر ,يومي 
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لفردية : تتمثل في كل املؤهالت التي يحوزها الفرد عن طريق التكوين , التجربة املهنية و الكفاءات ا ➢

 التجربة الشخصية ,و التي يستعملها في نشاطه املنهي النجاز أهداف محددة و بصورة فعالة.

وق الكفاءات الجماعية : و هي تركيبة فريدة من املهارات , القدرات املتوفرة لدى أفراد املنظمة تف ➢

نتيجتها النتيجة املرتبة عن جمع الكفاءات الفردية و ذلك بفعل آثر املجموعة الناتج عن الدينامكية 

 الجماعية للفاعلين .
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 و مؤشرات امليزة التنافسية و أبعادها  تاملبحث الثاني : محددا

لكل منظمة مؤشرات تمتاز بها و محددات من اجل الوصول الى االبعاد و األهداف املراد الوصول اليها , و هذا 

 ما سنتطرق اليه في مبحثنا هذا.

 : محددات امليزة التنافسية ومعايير الحكم علي  وجودها   املطلب االول 

تتحدد امليزة التنافسية للمنظمة وفقا لبعدين أساسين يمكن من خاللهما تحديد مدي إمكانية املنظمة        

 علي مواجهة املنافسين، أو الصمود والبقاء محتكرة لهذه امليزة ألكبر فترة ممكنة. 

 أوال: محددات امليزة التنافسية        

للمنظمة كال كانت واضحة، سواء من ناحية التكلفة أو  حجم امليزة التنافسية: عن امليزة التنافسية   (1

من ناحية التمييز، فهذا يفرض علي املنظمات املنافسة بذل جهود معتبرة حتي تتمكن من التغلب 

عليها وإبطال سيطرتها في السوق، وبالتالي التقليل من املستهلكين ملنتجاتها، ومن هذا املنطلق يمكن 

 كما يبينه الشكل التالي:   1تمر بدورة حياة كما هو الحال في املنتج،القول أن امليزة التنافسية  

(09الشكل رقم ) دورة حياة الميزة التنافسية       

 حجم امليزة

 

 (1ميزة تنافسية )                                                                               

 (2ميزة تنافسية)                    

 

 

               املرحلة                   الضرورة                      التقليد                      التبني                التقديم                      

 86نبيل مرس ي خليل , امليزة التنافسية في مجال األعمال, مرجع سبق ذكره , ص  : املصدر

  2:يزة التنافسية فيو يمكن إيجاز املراحل التي تمر بها امل

 
ة لبورتر، امللتقي الدولي الرابع جو املنافسة عبد هللا بلوناس، بوزيد ملجد، طرق بناء املزايا التنافسية املستدامة، مدخل حلقة القيم  1

شلف، واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع املحروقات في الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 

  .05، ص 2010نوفمبر،  09-10

مذكرة لنيل شهادة الماجستير, معهد العلوم االقتصادية,تخصص ادارة اعمال , جامعة رحيل أسيا,"دور الكفاءات في تحقيق الميزة التنافسية",   2

 .52,ص 2009/2010بومرداس , الجزائر,
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تعد أطول املراحل بالنسبة للمنظمة املنشئة للميزة التنافسية , لكونها تحتاج الكثير  : مرحلة التقدم   •

من التفكير و االستعداد البشري و املادي و املالي , و تعرف امليزة التنافسية مع مرور الزمن انتشار   

املرحلة واسعا , من خالل األدوات التسويقية و خاصة الترويج , و من هنا يمكن القول أنه هذه 

تتطلب استثمارات ضخمة و استخدام التكنولوجيا املتقدمة التي تتيح للمنظمة التفوق علي  

 املنافسين.

تمثل هذه املرحلة بداية تعرف املنافسين علي امليزة التنافسية , و مدى تأثيرها علي  : مرحلة التبني •

ة آو تحسينها , و مهنا تعرف  املستهلك و علي حصصهم السوقية , فيحاول املنافسين تبني هده امليز 

 امليزة التنافسية نوعا من االستقرار و الثبات النسبي بفعل تزايد عدد املنافسين.

يتراجع حجم امليزة التنافسية و تتجه شيئا فشيئا إلي الركود , لكون قيام املنافسين    : مرحلة التقليد •

 بتقليد و محاكاة ميزة املنظمة , و بالتالي تراجع أسبقيتها عليهم , و من ثم انخفاض في الوافرات.

ريع , آو إنشاء ميزة في هذه املرحلة تظهر الحاجة إلي تحسين امليزة الحالية و تطويرها بشكل س  : مرحلة الضرورة

علي أسس تختلف تماما على أسس امليزة الحالية , و إذا لم تتمكن املنظمة من التحسين آو الحصول علي ميزة 

 جديدة , فإنها تفقد أسبقيتها تماما , و عندها يكون من الصعوبة العودة إلي التنافس من جديد.

 : (   نطاق التنافس آو السوق املستهدف2

توسع نشاطات و عمليات التي قد تكسبها مزايا تنافسية إضافية حقيقية , و ذلك حسب حجم  يعبر عن درجة

                 .                                                                                                                        1نشاطاتها آو األسواق التي تستهدف املنظمة الوصول إليها

                                                     2 : و هناك أربعة أبعاد لنطاق التنافس من شأنها التأثير على امليزة التنافسية هي

و الذي يعكس مدى تنوع مخرجات املنظمة و العمالء الذين يتم خدمتهم , و    : نطاق القطاع السوقي •

 بين التركيز على قطاع معين من السوق أو خدمة السوق ككل.  هنا يتم االختيار ما

يعبر هذا األخير عن مدى أداء املنظمة  ألنشطتها داخليا و خارجيا    : النطاق الرأس ي ) التكامل الرأس ي( •

باالعتماد على مصدر التوريد املختلفة , فالتكامل الرأس ي املرتفع باملقارنة مع املنافسين قد يحقق 

ة األقل أو التمييز, و من جانب آخر يتيح التكامل درجة مرونة أقل للمنظمة في تغيير  مزايا التكلف

 مصادر  التوريد .

يمثل عدد املناطق الجغرافية آو الدول التي تنافس فيها املنظمة , و يسمح هذا   : النطاق الجغرافي •

البعد للمنظمة بتحقيق ميزة تنافسية من خالل تقديم نوعية واحدة من األنشطة الوظائف عبر  

عدد مناطق جغرافية.و تبرز أهمية هذه امليزة بالنسبة للمنظمات التي تعمل على نطاق عالمي إذا 

 تها و خدماتها في مختلف أنحاء العالم .تقديم منتجا

يعبر عن مدى الترابط بين الصناعات التي تعمل في ظلها املنظمة ,فوجود روابط مختلفة بين   : نطاق الصناعة

األنشطة املختلفة عبر عدة صناعات من شأنه خلق فرص لتحقيق مزايا تنافسية  عديدة , فمكن استخدام  

 ., األفراد آو الخبرات عبر الصناعات املختلفة التي تنتمي لها املنظمة  نفس التسهيالت أو التكنولوجيا

 
 .7عبد هللا بلوناس ,بوزيدي لمجد, مرجع سابق ,ص   1
 .169سمية بروبي, مرجع سابق, ص   2
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 معايير الحكم على وجودة امليزة التنافسية   : ثانيا

    : تحدد نوعية و مدى جودة امليزة التنافسية بثالث ظروف هي

 : التمييز بين نوعين من املزايا وفقا لهذا املعيار هما يمكن: مصدر امليزة (1

تعتمد علي التكلفة األقل لقوة العمل و املواد الخام , و هي سهلة التقليد   : مزايا تنافسية منخفضة ➢

 نسبيا من قبل  املنافسين.

على تميز املنتج أو الخدمة , السمعة الطبية أو العالمة التجارية,    تستند: مزايا تنافسية مرتفعة ➢

 العالقات الوطيدة بالعمالء , و تتطلب هذه املزايا توافر مهارات و قدرات عالية.

في حالة اعتماد املنظمة على ميزة تنافسية واحدة يعرضها إلى   : عدد مصادر امليزة التي تتملكها املنظمة (2

من قبل املنافسين , لذا يستحسن تعدد مصادر التنافسية لكي يصعب على  خطر سهولة تقليدها  

 املنافسين تقليدها.

تقوم املنظمات بخلق مزايا جديدة و بشكل أسرع لتفادي   : درجة تحسين , تطوير و التجديد املستمر في امليزة

يا تنافسية من املرتبة املرتفعة , قيام املنظمات املنافسة بتقليد ميزتها التنافسية الحالية , لذا تتجه لخلق مزا

 كما يجب على املنظمة أن تقوم بتقييم مستمر ألداء ميزتها التنافسية

 .مؤشرات امليزة التنافسية  :املطلب الثاني

هناك العديد من املؤشرات التي تستخدم للداللة على امتالك املنظمة للميزة التنافسية مثل الربحية , 

ت , رضا املستهلك , قيمة السهم , تنوع املنتجات , القدرة على تصدير و الفاعلة الحصة السوقية,حجم املبيعا

إال أن أكثر املؤشرات استخداما و شيوعا هي املؤشرات الربحية , الحصة السوقية, حجم املبيعات , ملا تتمتع 

تلك املؤشرات كمية ,   به من مزايا مثل توفر البيانات الالزمة لحسابها , و سهولة الحصول عليها, كما أن جميع

 أي يمكن حسابها بدقة و سهولة على العكس من املؤشرات رضا املستهلك.

 :1و يمكن باختصار تعريف هذه املؤشرات بما يلي 

 :أوال: الربحية  

تعرف الربحية على أنها مقياس لتقييم أداء املشروعات عن طريق حساب نسبة صافي الدخل إلى األصول أو 

االستثمارات, و يمكن تعظيم الربحية عم طريق تحسين استثمارات املشروع , و استخدام التقنيات الحديثة و 

 استغالل املوارد بشكل أفضل.

 

 

 
للدراسات العليا ,   األوسطتنافسية", رسالة لنيل درجة املاجستير, جامعة الشرق محمد فوزي علي العتوم,"رسالة املنظمة و أثرها في تحقيق امليزة ال 1

 .46,45, ص 2009األردن , 
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 :الحصة السوقية  :ثانيا  

لحصة السوقية للتمييز بين الرابحين و الخاسرين في السوق إن هذا املقياس يستخدم  يستخدم مقياس ا

لحساب نصيب املنظمة من املبيعات في السوق , و مقارنته مع املنافسين الرئيسين , و يعطي قياس الحصة 

دارة السوقية مؤشرا عن وضع املنظمة في السوق ,و انخفاض يدل على أن هناك مشكلة ما يتعين على اإل 

 حلها, و يمكن قياس الحصة السوقية باستخدام ثالث طرق .

الحصة السوقية اإلجمالية: و تحسب بقسمة مبيعات للمنظمة على إجمالي املبيعات الكلية في  -1

 السوق.

الحصة السوقية النسبية: و تحسب بقسمة مبيعات املنظمة الكلية على مبيعات اكبر املنافسين في     -2

 السوق.

 الحصة السوق املخدوم : و تحسب بقسمة مبيعات املنظمة على مبيعات اإلجمالية للسوق املخدوم. -3

   ثالثا: حجم املبيعات:

يعتبر حجم املبيعات مؤشرا على نجاح أعمال املنظمة و على الحصة السوقية لها و تسعى معظم املنظمات الى 

, و ذلك ملتابعة أداء املنظمة و درجة نجاحها في وضع هدف محدد لها ملقدار حجم املبيعات املراد تحقيقه

 .1تحقيق أهدافها 

 (: مؤشرات امليزة التنافسيةV-10الشكل رقم )

 

  

 

 

 

 

 

 املصدر من إعداد الطالب

مؤشرات امليزة التنافسية هي عبارة عن داللة على وجود و ليتحقق وجودها يجب التركيز و االهتمام  -

 بأبعادها  

 
 .47محمد فوزي علي العتوم , مرجع سبق ذكره, ص  1

 الحصة السوقية

نصيب املنظمة من املبيعات    - -

 .في السوق  

 * الحصة السوقية اإلجمالية. -

 * الحصة السوقية النسبية. -

 *الحصة السوقية املخدوم. -

مؤشرات امليزة  

 التنافسية 

 الربحية

تقييم أداء املشروعات  

) حساب نسبة صافي 

الدخل إلى األصول و 

 االستثمارات(  

 حجم املبيعات

*نجاح أعمال  

 املنظمة.

* الحصة السوقية 

 للمنظمة
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 املطلب الثالث: أبعاد امليزة التنافسية 

تعتبر املنظمات الحديثة من أهم اهتماماتها الرئيسية هو التركيز على احتياجات و رغبات العميل و تحويل هذه 

االحتياجات إلى األسواق املستهدفة أو ما يسمى بأبعاد التنافسية , حيث يمكن أن تساعد هذه األخيرة في تعزيز 

 ت الزبون و رغباته.امليزة التنافسية للمنظمات التي تحرص على توفير احتياجا

على أن املوارد املتاحة بأنها وسيلة للمنظمات لتخطيط و تنفيذ استراتيجيات من (porter&kramerو يعرف )  

خالل دراسة مواردها الداخلية لتحقيق ميزتها التنافسية , و هذه األبعاد هي التكلفة , الجودة , الوقت, املرونة, 

 :  1حيث

ت أن تراعي الحل الوسط بين التكلفة و ما تقدمه من خصائص للسلع و : يجب على املنظما  التكلفة   -1

الخدمات ,فاغلب املنظمات تسعى إلى تخفيض التكلفة و تطبيق املراقبة املستمرة على املواد الخام و 

 تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية.

مها سواء كانت : يمكن تحقيق الجودة من خالل إضافة سمات فريدة للمنتجات التي تقد  الجودة -2

سلع أو خدمات لتعزيز جاذبيتها التنافسية , و ذلك من خالل بعدين هما تصميم املنتج للتكيف مع 

 وظيفة و نوعيته, و تتوقف على القدرة التنظيمية لتحويل املدخالت إلى مطابقة النواتج.

ى اعتبار وقت  : يمكن أن تنظر إلى عامل الوقت ميزة تنافسية فيما بينها,عل  وقت الدخول للسوق  -3

التسليم هو مصدر للميزة التنافسية, و يعتبر الوقت مقياسا لاللتزام بين املنظمة و العمالء,إضافة إلى 

 ذلك الوقت يعتبر مؤشر لتطوير املنتجات و تقديمها إلى العمالء حسب الجداول الزمنية املتفق عليها.

ما بعد البيع و تتمثل في اعتمادية  : تستجيب عدة املنظمات إلى خدمات    اعتمادية توصيل املنتج -4

توصيل املنتج أو الخدمة إلى الزبون , في حين التوصيل يعتبر شكال من أشكال التمايز و بعدا تنافسيا  

و نجد الكثير من املنظمات تسعى إلي تقديم هذه الخدمة كونها تمثل ميزة تنافسية , و ينشآ عادة عن  

 بها سليمة و بقدر عال من املوثوقية.هذه االعتمادية وصول املنتجات إلى أصحا

تتعدد رغبات الزبائن من حيث املفاضلة بين املنتجات أحيانا , و عليه فآن املنظمات   :  إبداع املنتج   -5

تقوم بتطوير منتجاتها حتى تتالءم مع ما تقدمه مع رغبات زبائنها , أو تقديم منتجات ذات خصائص 

 فريدة عن باقي منافسيها في السوق, بحيث تحمل خصائص فريدة في السوق.

 د امليزة التنافسية باختصارعابالشكل البياني يبين أ

 

 

 

 

 
 .73و72و71الدين علي سويس ي , مرجع سبق ذكره ,ص ص عز   1
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 (:أبعاد امليزة التنافسيةV-11الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب  :املصدر
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                                                           املعرفة كمدخل لبناء امليزة التنافسية  املبحث الثالث :إدارة

تؤثر إدارة املعرفة تأثيرا واضحا على أداء املنظمة ملا تتيحه من إمكانيات جديدة تسمح باكتساب               

افة رفة كأداة لتحقيق امليزة التنافسية , إضقدرات تنافسية متميزة , و من خالل هذا سيتم توضيح أهمية املع

إلى توضيح  العالقة بين إدارة املعرفة و تكنولوجيا املعلومات و كذلك اثر إدارة املعرفة على القوى التنافسية و 

 أخيرا التطرق إلى اثر إدارة املعرفة على أداء املنظمات.

                                                          فسيةاملطلب األول : املعرفة كمورد لتحقيق لبناء امليزة التنا

على اعتبار أن املوارد امللموسة تتواجد داخل أو في محيط املنظمة , فان امليزة التنافسية التي تحققها           

غير دائمة , و هذا لتوفير فرص للمنظمات املنافسة في تقليدها ,أو الحصول عليها ضمن اجل زمني معين ,من  

و تحقيق امليزة التنافسية الدائمة ,باالعتماد على   هذا النطاق اتجه تركيز املفكرين على خلق القيمة املضافة

املوارد غير امللموسة , هذه املوارد ال يمكن إيجاد بديل لها نظرا لطابعها الضمني , مما يعني ان املورد لتحقيق 

امليزة التنافسية الدائمة مرتبط باملعارف املوجودة, و التي تحقق تسعى املنظمات إلى اكتسابها و املحافظة 

ليها.ع  

 :1تعبر املعرفة من أهم املوارد التي تحقق امليزة التنافسية للمنظمة و يرجع ذلك ألسباب التالية   ➢

املعرفة مورد ذو قيمة آلن استعمالها يسمح لترقية أداء املنظمة و فعاليتها , و إعادة استخدامها يؤدي  ➢

 إلى تطويرها و تنميتها , عكس املوارد امللموسة.

 ة أن ينقلها في إمكانية أن ينقلها املنافس ضعيف جدا نظرا لطباعها الغير مادي .الخطر في إمكاني ➢

الغموض حيث يصعب على املنافس تفسير و فهم العالقة ما بين املعرفة التي تمتلكها املنظمة , و  ➢

 امليزة التنافسية املحققة .

بين األفراد و التفاعالت    التعقد االجتماعي الذي يلف عملية إنشاء املعرفة من خالل العالقات ما ➢

 املختلفة.

من خالل هذه الشروط التي تتوفر في املعرفة , تصبح هي املعيار الحقيقي و عامل التميز في املنظمات , التي 

يستوجب عليها استغالله بطريقة فعالة , و كفؤة. حيث أن املنظمات أصبحت اشد استيعابا و استخداما  

تعاظم الفرص الناشئة عنها من ناحية , و تزايد املنافسة , و تعدد للمعرفة نتيجة سرعة التغيرات و  

 احتياجات العمالء من ناحية أخرى , لذا تعتبر املعرفة موردا يجب استغالله و تسيره بفاعلية .

و بناء على ذلك تظهر األهمية اإلستراتجية إلدارة املعرفة من خالل األدوار التي تقوم بها و املتمثلة فيها  ➢

 1يلي

 
الميزة التنافسية في ظل المحيط االقتصادي الجديد"مجلة العلوم اإلنسانية, جامعة محمد فريد كولتر,"اإلدارة الفعالة للمعرفة مصدر لتحقيق  1

 .12خيضر,بسكرة , العدد 
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 بناء و تنمية قدرة املنظمة على التعامل مع املتغيرات التنافسية مبكرا و االستعادة للتكيف معها . ➢

توفير منظومة الكفاءات املحورية للمنظمة إمكانية تفعيل ميزتها التنافسية , بسبب احتياجها لرصيد  ➢

ة عالية الجودة تلبي معرفي يستخدم في استغالل الطاقات اإلنتاجية و في تقديم سلع و خدمات متميز 

 رغبات العمالء.

إطالق الطاقات الفكرية و قدرات األفراد الفنية باملنظمة على كافة املستويات بما يساهم في رفع  ➢

 كفاءة العمليات و تحسين اإلنتاجية و توفير الحلول األفضل للمشكالت .

ة لديها من خالل االستغالل  تيهئ قرص تطور املنظمة بمعدالت متناسبة مع قدراتها , و الفرص املتاح ➢

 املكثف لنتائج املعرفة و منتجاتها الثقافية املتجددة إلى جانب الخبرة املتراكمة لألفراد.

تحقيق التكامل بين قدرات املوارد البشرية املبدعة من ذوي املعرفة و متطلبات تقنيات االتصاالت و  ➢

املعلومات حتى تصبح للمنظمة القدرة على رصد املعرفة من مختلف املصادر , و معالجتها بالتحليل و 

األنظمة و   التحديث و إتاحتها لالستخدام الفعال في صياغة و تنفيذ االستراتيجيات و تشغيل

 الوظائف و  العمليات .

تساعد إدارة املنظمة على تغيير إطارها الفكري , و تحديث املفاهيم , و الخبرات, و الثقافات و  ➢

 توظيفها.   

توفير املناخ االيجابي املحفز للعاملين ذوي املعرفة يؤدي على إطالق معرفتهم الكامنة و دفعهم   ➢

 لتنميتها.

 أساس لتقسيم الوظائف و تحديد الصالحيات و تقديم املزايا و الحوافز .اعتماد املستوى املعرفي ك ➢

 تساعد املنظمة في استعاد توازيها و تقليل خسائرها أثناء تعرضها لالزمات خاصة التنافسية منها. ➢

 املطلب الثاني : اثر إدارة املعرفة على امليزة التنافسية 

يزة التنافسية من خالل تحديد اثر تكنولوجيا املعلومات على  املاملعرفة على    إدارةيتم تحديد اثر                 

الخمس " ملايكل بورتر" حيث إن االستخدام االستراتيجي لتكنولوجيا املعلومات يساعد    قوى التنافس

 املنظمات على اكتساب ميزة تنافسية من خالل توفير معلومات و كعرفة جيدة لحاجات املستهلكين , و يتضح

 اثر إدارة املعرفة على قوى التنافس من خالل ما يلي2  :     

اثر إدارة املعرفة على قوة املنافسين الجدد: يسعى املنافسون الجدد في الصناعة إلى جلب قدرات    (1

جديدة كالرغبة في الحصول على نصيب من السوق , أو اكبر كمية ممكنة من املواد , مما يهدد حالة 

خاصة و إن املنظمات القائمة تسعى لتخفيض األسعار لجلب العمالء و تقوية االستقرار للمنظمة 

 
 .185سماللي يحضية, مرجع سابق,ص  1
-64,ص 8200حسين عجالن حسن,"استراتجيات اإلدارة المعرفة في ظل منظمات األعمال", مكتبة الجامعة , ثراء للنشر و التوزيع , األردن ,  2

68. 
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مركزها التنافس ي في السوق , لذلك فان مجرد دخول منافسين جدد إلى السوق سوف يؤدي إلى 

تحول جزء من املستهلكين صوب املنافسين الجدد و بالتالي اخذ حصة من السوق على حساب  

ي ذلك يجب إعاقة املنافسين الجدد من الدخول إلى السوق , و حتى املتواجدين به أصال . و لتفاد

تتمكن هذه املنظمات من إعاقة دخول هؤالء املنافسين الجدد البد أن تبقى متميزة ببرنامجها  

التسويقي سواء على مستوى السلع املقدمة أو السعر املعروض أو برامج التوزيع و الترويج .و هدا ال 

خالل أنظمة معلومات متقدمة و متطورة و حديثة , و من خالل قاعدة بيانات  يمكن توفيره إال من  

 حديثة و شاملة.

آثر إدارة املعرفة على قوة إحالل املنتجات البديلة :  إن وجود املنتجات البديلة يحد و يقلص من   (2

ها , أو أرباح املنظمات الصناعية فهي تملك قوة املنافسة من خالل تخفيض أسعار منتجاتها و خدمات

من خالل تحسين األداء و القيمة املدركة لهذه املنتجات , و خاصة في غياب الوالة للسلعة القديمة 

واسمها التجاري. و عليه تعد املنتجات البديلة ملنتجات املنظمة من العوامل املنافسة من العوامل  

لي تؤدي إلى تقليل أرباحها إذا املنافسة التي تؤدي إلى تقليل الحصة السوقية لهذه املنظمات , و بالتا

استطاعت هذه املنتجات البديلة جذب املستهلكين و اإلحالل محل منتجات هذه املنظمات. الن ما 

 يهم املستهلك بالنهاية هو القيمة التي سيتحصل عليها من إي منتج سيقوم بشرائه.

عامل املنافسة ألنها تؤدي إلى اثر إدارة املعرفة على قوة مساومة املوردين: تعد قوة املوردين من ال (3

زيادة التكاليف و بالتالي تقليل األرباح ملنظمات األعمال , و تظهر قوة املوردين التنافسية من خالل 

قدرتهم على رفع األسعار أو تخفيض نوعية السلع املشتراة و سيطرة مجموعة قليلة من املنظمات على  

م توافر املواد الخام بنفس الجودة من املوردين خاصة صناعة املوردين , و عدم توافر البدائل, و عد

عندما تكون املواد الخام عنصرا أساسيا من مداخالت السلعة. وقد اعتمدت املنظمات للتغلب على 

قوة املوردين على أنظمة اتمة عمليات اإلنتاج لتقليص االعتماد على القوى العاملة, و أنظمة 

ما املوردين و أسعارهم و خدماتهم , القوة العاملة و أنظمة   معلومات متقدمة للحصول على معلومات

معلومات متقدمة للحصول على معلومات ما املوردين و أسعارهم و خدماتهم , و اعتماد أنظمة 

 مساعدة التحاد القرارات مما يؤدي إلى السيطرة على الكثير من أنشطة املوردين.

لقوة التي يتمتع بها الزبائن و املتمثلة في القدرة على  اثر إدارة املعرفة على قوى الزبائن : تعد ا   (4

تخفيض األسعار من العناصر املهمة التي تؤدي إلى تقليل أرباح املنظمات , لذلك ومن خالل االعتماد 

على التكنولوجيا املعلومات الحديثة و املتطورة استطاعت هذه املنظمات تقليل هذه القوة باعتماد  

, و هي عبارة عن التكاليف التي يتحملها الزبون إذا حاول االنتقال في  أسلوب تكاليف التحويل  

تعامالته التجارية من مورد إلى أخر بديل مثل تكاليف إعادة تدريب العاملين و تكاليف خدمات ما  

 بعد البيع و عيرها من التكاليف .   
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من مصادر املعرفة .   أساسيااملعرفة فان الزبون يعتبر مصدرا    إطار انه ضمن    إلى اإلشارةكما تجدر           

أن هذا املصدر  في العالقات طويلة األمد يمكن أن يكون املمثل األكثر حيوية  وواقعية للسوق و   حيث

التغيرات الجراية فيه, فالي جانب إن حاجاته تمثل الخصائص األكثر أهمية ملنتجات و خدمات املنظمة , فان 

ت يمكن رصدها و بشكل مبكر من خالل التغير في حاجات الزبون .و على هذا األساس فان املنظمات التغيرا

 تسعى إلى القيام بما يلي 1  :      

تكوين رأس املال الزبون : حيث أن املعرفة الزبون على األقل من منظور الزبون نفسه هي القاعد  ➢

نظمة على تحسين استجابتها من اجل إشباع  األساسية للعالقات املنشئة للقيمة ألنها تساعد امل

حاجاته ,و هذا سرعان ما ينعكس على تحول الزبون من مشتري إلى زبون ذو والء , مما يرجع الشراء 

 من املنظمة على حساب املنظمة املنافسة.

خفض تكلفة الصفقة : كلما كان الزبون معروفا للمنظمة كلما أدى إلى خفض فترة االتصاالت و  ➢

ض على السلعة و املواد و املواصفات و السعر و غيرها , و هذا يعني أن معرفة الزبون تنعكس التفاو 

 بشكل مباشر وواضح على خفض وقت و تكلفة الصفقة.

زيادة منافع الزبون : ان العالقة القوية مع الزبون القائمة على املعرفة تساعد على تشجيع الزبون في  ➢

عانيه من مشاكل مع منتجات املنظمة و املقترحات من اجل ان يبادر بتقديم الشكاوي عن ما ي

تحسينها , و مثل هذه املساهمة من الزبون يمكن ان تنعكس ايجابيا على تحسين الخصائص و املنافع 

 التي تقدمها املنظمة .

التعامل بخصوصية مع الزبون: معرفة ظروف و حاجات الزبون تقدم الضمانة العالية التعامل   ➢

صوصية مع الزبون, فالزبون الذي يشعر بشكل جيد حيال نفسه نتيجة لتعامل املنظمة  الناجح و بخ

 معه بشكل جيد , فإن هذا سوف ينعكس على نظرته الجيدة الى ما تقدمه.

 الخصائص الرئيسية للمنظمة املسيرة باملعرفة   :الثالثاملطلب     

 :2تتميز املؤسسة املسيرة معرفيا مقارنة بغيرها املسيرة بنظم التسيير التقليدي بجملة من الخصائص أهمها   

اعتماد البحث العلمي و طرق التفكير املنظومي كأساس في التفكير و التخطيط و اتحاد القرارات من  ➢

ة ملعالجتها , في حين انه في نظم خالل التعرف على املشكلة و تحديد أسبابها , واقتراح الحلول املناسب

 التسيير التقليدي غالبا ما يتم اتحاد القرار على أساس الخبرة و الرؤية الشخصية للمدير.

 حرص املنظمة على تنمية التراكم املعرفي من املصادر  و الخارجية بدل التراكم املالي و املادي. ➢

 
شهادة  بوسهوة نذير," دور ادارة المعرفة في تعزيز الكيزة التنافسية للمؤسسة , دراسة حالة فرع انتوبيو تيكال مجمع صيدل", مذكرة مقدمة لنيل 1

 .102,ص 2008-2007الماجستير, فرع ادارة اعمال و التسويق, معهد العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير,مركز الجامعي , المدية,
 .183سمالل يخضية, مرجع سابق, ص  2
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 , و تخطيط البرامج و التوجيهات املستقبلية.التحديث املتواصل للمعرفة املتاحة في تحديد األهداف   ➢

تصميم األنشطة و تحديد التقنيات املناسبة لتنفيذ املهام على جميع املستويات, تم متابعة و تقويم  ➢

 األداء .

تحتل الكفاءات ذات املعرفة النسبة الغالبة من وظائف املنظمة بسبب تمتعها بمستويات عالية من  ➢

ات, و القدرة على االبتكار , و اإلبداع و توظيفهم للتقنيات من اجل حل العلم , و الخبرة و التقني

 مشكالت العمل و تحديثه.

ضمن نظام تسيير املعرفة يعد رأس املال الفكري األصل الحقيقي و االستثمار األفضل و االستراتيجي  ➢

ير التقليد بحيث بالنسبة للمنظمة, كما أن مصدر القيمة املضافة يتمثل في األنشطة املعرفية التسي

تعد األصول املالية و املادية الثروة الحقيقية للمنظمة ,و هي االستثمارات األكثر جدوى كما أن مصدر 

 القيمة املضافة يتمثل في األنشطة التقليدية ) اإلنتاجية و التسويقية( .

 و التطوير.  بناء القدرات التنافسية يتم على أساس االبتكارات و االختراعات ,و منتجات البحوث ➢

تزايد أهمية األنشطة املعرفية ذات القيمة املضافة , التي تستمر في تنمية القدرات املحورية  ➢

 املستثمرة   

تحديد مواقع العاملين في الهيكل السلطة باملنظمة بناءا على ما يتمتعون به من معرفة تناسب   ➢

ختلفة بطبيعة طاقاتهم املعرفية,  الصالحيات و اإلمكانيات املتاحة , كما ترتبط إشكال الحوافز امل

 بينما نجد العاملين ضمن نظم التسيير التقليدي يستمدون مصدر سلطتهم من مناصبهم التنظيمية.

تزايد فرص إنتاج و تنمية املعرفة داخليا , كفاءات عمليات تبادل و تداول املعرفة بين قطاعات و     ➢

حواجز التقليدية املانعة من التعامل بشفافية مع  مستويات املنظمة املختلفة , و اختفاء أو تدني ال

 أشكال املعرفة املختلفة .

 الحرص على نشر املعرفة املتاحة باملنظمة واستثمار ها و اعتبارها مصدرا متميزا للقيمة املضافة . ➢

 االبتعاد عن أنماط التنظيم املركزية و بناء هياكل تقل فيها املستويات التنظيمية . ➢

شر على نتائج أداء و خبرة اآلخرين , مما يشجع العاملين على اكتساب املعرفة  جعل املعرفة مؤ  ➢

الجديدة و تمثيلها في بناءهم املعرفي الذاتي , حتى تنعكس على أنماط و مستويات األداء من اجل 

 التحسين و التطوير.

ت و اتجاه العاملين  ارتفاع معدل و سرعة عمليات اإلبداع , و االبتكار , و تطوير املنتجات , و الخدما ➢

 الى املشاركة الفعالة بتقديم مقترحاتهم و مبتكراتهم مما يزيد من القدرة التنافسية للمنظمة.

 زيادة قدرة املنظمة على التعامل مع املتغيرات و تحمل الصدمات و بقائها في حالة تيقظ مستمر. ➢
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 وضح الجدول التالي املقارنة بين معايير تسيير املعرفة و معايير نظم التسيير التقليدي :و ي

 ( املقارنة بين معايير تسيير املعرفة و معايير نظم التسيير التقليدي .V-02جدول رقم )  

 

 184املصدر: سماللي يحضية , مرجع سابق , ص  

 

 

 

 

 

 

 املؤشر   التسيير قبل املعرفة  التسيير باملعرفة  

على أساس الخبرة و الرؤية الشخصية  - على أساس املنهج العلمي  -

 للمدير  

 اتحاد القرار

تخطيط و تسيير  على أساس التجربة و الخطأ  - على أساس البحث و التطوير  -

 العمليات  

 الثروة الحقيقية  هي األموال و ما تشتريه من أصول مادية - هي رأس املال الفكري  -

القدرات و األصول    بناء و تنمية -

 املعرفية  

 أفضل االستثمارات   بناء القدرات و األصول املادية للمنظمة  -

 تقويم األفراد  على أساس املهارات و القدرات العلمية   - على أساس املعرفة  -

 نجاح املنظمة  مظهره التراكم الرأسمالي   - مظهره التراكم املعرفي  -

 مصدر السلطة  املوقع التنظيمي  - املعرفة   -

 أصحاب السلطة  شاغلي املناصب العليا   - أصحاب املعرفة  -

املهام, العالقات الوظيفية, طبيعة   - مصادر  واستخدامات املعرفة   -

 العمليات

 أساس التنظيم 

العاملين     هم ذوي القدرات و املهارات العلمية   - هم من ذوي املعرفة  -  

 القيمة املضافة  مصدرها األنشطة اإلنتاجية التقليدية  - مصدرها األنشطة املعرفية  -

بناء القدرات  على أساس تخفيض التكاليف  - على أساس االبتكارات  -

 التنافسية  



 الفصل الثاني                                                           عموميات حول الميزة التنافسية
 

62 
 

 :خالصة الفصل              

خالل ما سبق نستنتج أن امليزة التنافسية ترتكز على إحداث تفوق على املنافسين باستهداف  من             

السوق بأقل سعر ممكن أو بتمييز منتجات املنظمة , حسب الظروف التي تواجهها املنظمة . و حتى تتمكن 

شكل إدارة املعرفة هذه األخيرة من تحقيق امليزة التنافسية يتوجب االعتماد على مجموعة من املصادر , و ت

احد هذه املصادر باعتبارها أداة فعالة في املنظمة , تمكنها من توليد و خلق و نشر املعرفة التي تعتبر مصدرا 

 للميزة التنافسية .

كما أن تطبيق إدارة املعرفة من قبل املنظمة يتطلب مجموعة من الدعائم كتكنولوجيا املعلومات و              

املوارد البشرية التي تساعد في كسب و نقل املعرفة إضافة إلى تمكينها من معرفة قوى التنافس و استغاللها و 

 بالتالي تدعيم ميزتها التنافسية للمنظمة . 

 

 

 

 



 

 

  

 الفصل الثالث
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 تمهيد:

بل البد من االهتمام بالجانب   للوصول إلى نتائج ملموسة ال يمكن االعتماد على الجانب النظري فقط ,          

التطبيقي , حتى نستطيع املقارنة بين ما تم الوصول إليه نظريا و ما هو موجود واقعيا, و هذا فيما يخص 

 موضوع بحثنا و املتمثل في إدارة املعرفة و دورها في تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة.

ى املؤسسات العاملة في قطاع االتصاالت الجزائري و و قد اخترنا معالجة موضوع بحثنا هذا في إحد         

بالتحديد في " الوحدة العملياتية لالتصاالت الجزائر بمستغانم" و عليه قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثالثة 

 مباحث كما يلي

 : عرض عام ملؤسسة اتصاالت الجزائر و قطاع االتصاالت في الجزائر.  املبحث األول  ❖

 م الوحدة العملياتية لالتصاالت.: تقدي  املبحث الثاني ❖

 دعائم إدارة املعرفة و دورها في تحقيق امليزة التنافسية ملؤسسة اتصاالت الجزائر.  :الثالثاملبحث   ❖
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   املبحث األول: عرض عام ملؤسسة االتصاالت الجزائر و قطاع االتصاالت في الجزائر 

و  االتصاالت,أهم املؤسسات التي القت نجاحا و نموا في قطاع تعبر مؤسسة اتصاالت الجزائر من             

تبذل جهودا للمحافظة على مكانتها في ظل تعدد و تنوع املؤسسات العاملة في نفس القطاع في السوق 

و خدماتها, ثم نحاول   الجزائرية .و عليه سنتناول من خالل هذا املبحث تقديم عام ملؤسسة اتصاالت الجزائر ,

 تحليل تطور القطاع االتصاالت في الجزائر.

 تقديم عام ملؤسسة اتصاالت الجزائر  ;املطلب األول 

    1التعريف بمؤسسة اتصاالت الجزائر  :أوال

م بإصالحات عميقة في قطاع البريد و املواصالت نتيجة 1999قامت الدولة الجزائرية منذ سنة             

التحديات التي يفرضها التطور الحاصل في تكنولوجيا اإلعالم و االتصال, و قد تجسدت هذه اإلصالحات في 

تم فصل نشاطي البريد و م, و بمقتض ى هذا القانون 2000 املؤرخ في أوت 03-2000سن قانون جديد للقطاع 

يير البريد, و كذلك مؤسسات  املواصالت و إنشاء مؤسسة بريد الجزائر بالنسبة للبريد و التي تكفلت بتس

اتصاالت الجزائر بالنسبة لالتصاالت السلكية و الالسلكية التي حملت على عاتقها مسؤولية تطوير شبكة 

االتصاالت في الجزائر , إذ و بعد هذا القرار أصبحت اتصاالت الجزائر  مستقلة في تسييرها عن وزارة البريد 

 ARPT 2م تأسيس سلطة ضبط البريد و املواصالت و الالسلكيةالتي أوكلت لها مهمة املراقبة , كما ت

رخصة إلقامة استغالل شبكة  بيع م 2001فتح سوق اتصاالت للمنافسة تم في شهر جوان  إطار و في          

حيث تم بيع رخص تتعلق للهاتف النقال و استمر تنفيذ برنامج فتح السوق للمنافسة ليشمل فروع أخرى,   

و شبكة الربط املحلي في املناطق الريفية , كما شمل فتح السوق كذلك الدارات الدولية في  VSATبشبكات 

م , و بالتالي أصبحت سوق االتصاالت مفتوحة تماما في 2004ي م و الربط املحلي في املناطق الحضرية ف2003

 م.   2005

فاتصاالت الجزائر املتعامل التاريخي لقطاع االتصاالت مؤسسة عمومية, تنشط في سوق الشبكة و            

دج و  61.275.180.000 ذات أسهم برأسمال اجتماعي و املقدر ب  الالسلكية,خدمات االتصاالت السلكية و 

م . يقع مقرها االجتماعي بالطريق 2002ماي    11يوم   18083B02التجاري تحت رقم     جلة في مركز السجلاملس

               الديار الخمسة املحمدية بالجزائر العاصمة .     05الوطني رقم  

       أهدافها و نشاطاتهم    :  ثانيا

  أهدافها:   ➢

 
 .2020-03-02االطالع  , تاريخ .https://www.algerietelecom.dz/sitewebاملوقع االلكتروني: 1
2ARTP: Autorité de régulation de la poste et de la télécommunication  

https://www.algerietelecom.dz/siteweb.,%20تاريخ
https://www.algerietelecom.dz/siteweb.,%20تاريخ
https://www.algerietelecom.dz/siteweb.,%20تاريخ
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مؤسسة اتصاالت الجزائر في برنامجها منذ البداية ثالثة أهداف أساسية تقوم عليها و هي سطرت           

الجودة, الفعالية و نوعية املنتجات. لذا كان عليها أن تحقق مستويات عالية في األداء التقني و االقتصادي و 

 و ذلك من خالل ما يلي :  التنافس ي,االجتماعي  

ية و تسهيل الحصول على منتجات االتصاالت السلكية و الالسلكية زيادة العرض من املنتجات الهاتف ➢

 ألكبر عدد ممكن من العمالء.

 تحسين جودة املنتجات من آجل الرفع من تنافسية تشكيلة املنتجات املقدمة. ➢

 تطوير شبكة وطنية فعالة لالتصاالت تكون موصولة بمختلف قنوات تدفق املعلومات. ➢

 للعمالء.تطوير منتجات جديدة   ➢

 تقديم الخدمات املساعدة. ➢

 ضمان التكيف و املرونة في سوق االتصاالت. ➢

 نشاطاتها: ➢

 آما نشاطات املجمع فهي تتمحور حول :

 تمويل مصالح االتصاالت بما يسمح بنقل الصورة و الرسائل املكتوبة و املعطيات الرقمية. ➢

 و تسيير االتصاالت الداخلية مع كل متعاملي شبكة االتصاالت.  إنشاء و استثمار  ➢

    فروعها  :ثالثا

اتصاالت الجزائر مجمع حقيقي من خالل فروعها التي آنشآت لتساير التطورات الحاصلة قي مجال   تعتبر 

 االتصاالت و هي :

س" أهم متعاملي  ال , حيث تعتبر "موبيليمختص في الهاتف النقفرع اتصاالت الجزائر "موبيليس":  ➢

 ماليين مشترك.  10باملائة و كذا عدد زبائنها الذي تعدي    98النقال في الجزائر من خالل تغطيتها التي  

هو فرع أساس ي هام مختص في تكنولوجية االنترنيت أوكلت له  اتصاالت الجزائر لالنترنت "جواب": ➢

مهمة تطوير و توفير االنترنت ذو السرعة الفائقة , حيث أن كل قطاعات النشاط الكبرى في البالد 

املحروقات , املالية ,...الخ( )التعليم العالي, البحث, التربية الوطنية , التكوين املنهي, الصحة , اإلدارة ,   

 حاليا بشبكات االنترنيت بمقرات الربط باالنترنت عن طريق شبكة "جواب".  مربوطة

   مخصصة بتكنولوجيات الساتل و األقمار الصناعية.  اتصاالت الجزائر الفضائية : ➢

 هياكلها رابعا:     

ت  تعتبر اتصاالت الجزائر من اكبر  املؤسسات الوطنية تواجدا عبر كافة مناطق الوطن, فاتصاال              

منتجوها إلى ابعد نقطة من هذه البالد . فاتصاالت الجزائر تعتمد في هيكلتها على منطق الشمولية أي إيصال 

مديرية إقليمية لكل من ) الجزائر, وهران ,  13الجزائر  تسيرها مديرية عامة مقرها الجزائر العاصمة و 

تم التقسيم أين , البليدة ,باتنة, تلمسان (قسنطينة, سطيف , عنابة , ورقلة , بشار ,  الشلف , تيزي وزو و 

 48حسب اإلقليم. و تحتوي هذه املديريات اإلقليمية على مديريات والئية أين تتواجد اتصاالت الجزائر في 
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مديرية عبر التراب  51يتين إضافيتين للعاصمة و قسنطينة بمجموع مدير  إلى والية بمديريات والئية إضافة

 1الوطني , من جهتها هذه املديريات الوالئية تحتوي على وكاالت تجارية

 

 املطلب الثاني :خدمات مؤسسة اتصاالت الجزائر

تتميز مؤسسة اتصاالت الجزائر بخدمات متنوعة و مختلفة تتناسب مع التقدم التكنولوجي و                

 و فيما يلي عرض لهذه الخدمات:  الجزائرية,املنافسة املتواجدة في سوق االتصاالت  

: التغطية الجغرافية لشبكة الهاتف الثابت السلكي تسع كامل التراب الوطني, خدمات الهاتف الثابت •

 و تتمثل خدماتها فيما يلي :

إعالم بنداء في االنتظار: هذه الخدمة تسمح للمشترك في حالة املكاملة )النداء( إخباره بآن هناك   ➢

 فاملشترك يستطيع أن:سمعية.مشترك أخر يحاول االتصال به و ذلك بإشارة  

  يبالي أو يترك النداء الجديد.ال  -

 .الجديديحرر النداء األول و يأخذ   -

 يحتفظ بالنداء األول مع أخد النداء الثاني. -

النداء بدون ترقيم :هذه الخدمة تسمح بالحصول على الرقم الذي تم برمجته أوتوماتيكيا دون   ➢

رقم , هذه الخدمة له , و ذلك عند رفع السماعة فبعد مرور خمس ثوان يتم تشكيل هذا التشكي

 موجهة إلى:

 الصغار.  األطفال -

 العمالء املعاقين و ضعاف البصر. -

 العمالء املسنين. -

خدمة املنبه: هذه الخدمة تسمح للمشترك أن يبرمج بنفسه نداء أو عدة نداءات تنبيه و يمكنه أن  ➢

 يلغي أحد أو كل النداءات املبرمجة , تسمح هذه الخدمة بتذكيره و تنبيه ملواعيده املهمة.

ه أن املحاضرة الثالثية:هذه الخدمة تسمح بالنداء لثالثة مشتركين في نفس الوقت, املستعمل يمكن ➢

 يمكن إجراء اجتماعات بعيدة املدى.يحتفظ بآخذ مكلميه أو الربط بينهما, و بفضل هذه الخدمة  

تحويل النداء: هذه الخدمة تسمح للمشترك أن يحول كل النداءات التي تأتيه إلى رقم أخر يختاره هو  ➢

 املوجود داخل نفس املقاطعة .

  10األرقام الهاتفية عادة ما تستعمل بكثرة تصل إلى ترقيم مختصر: هذه الخدمة تسمح باستبدال  ➢

 أرقام برقم واحد.

 إظهار رقم املتصل: هذه الخدمة تسمح بالكشف عن رقم املتصل. ➢

 
 الموقع االلكتروني: مرجع سابق  1
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و ذلك من  00: هذه الخدمة تسمح بآن يتحكم أو يحرر استعمال دولي  إقفال االستعمال الدولي  ➢

تم الحصول عليه من الوكاالت التجارية جهازه , و التحرير يتم عن طريق إدخال الرقم السري ي

 التصاالت الجزائر.

الفاتورة املفصلة: تسمح للمشترك بالحصول في نهاية كل فترة على قائمة االتصاالت املنجزة من جهازه  ➢

من أي هاتف ثابت كما توفر  1544في نفس الفترة . كما يمكن االطالع على فاتورة الهاتف بالرقم 

بالنسبة للعمالء    100مات عن طريق التشكيل املجاني من أي هاتف ثابت املؤسسة مركزا لالستعال 

 بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة.  101األفراد و الرقم  

 )wireless local loop(توفر اتصاالت الجزائر اليوم تقنية : WLLخدمات الهاتف الثابت الالسلكي  •

WLL  نظرا لليونة التي تتمتع بها هذه التقنية من حيث القدرة على إدماج الحلول دون خيوط و

و الريفية تسمح  استدراك التأخر املسجل في مجال الكثافة الهاتفية, على مستوى املناطق الحضرية 

 ما يلي: WLLبتحقيق االتصاالت بين املشتركين, و من خصائص الهاتف الثابت الالسلكي 

 هولة االتصال.و س  سرعة -

 سهولة الصيانة خاصة في موسم الشتاء, ألنه ال يحتوي على الخيوط و ال على األعمدة . -

 سرعة كبيرة في التدخل إلصالح اإلعطاب. -

 مكاملات مؤمنة.  -

 جودة املنتجات مضمونة . -

 تكنولوجيا متطورة. -

تص في مجال الهاتف  اتصاالت الجزائر "موبيليس" فرع اتصاالت الجزائر مخخدمات الهاتف النقال :  •

 :النقال , كما آن خدماته تتنوع في هذا املجال من بينها

 . 061عرض   -

 موبي كونترول. -

 كوسطو , موبيليس كارت , موبي + , موبي كوناكت , و كذا خدمات التعبئة االلكترونية  -

 . 2020خلص واش تستحق عرض   -

 عرض بوكينق , .... الخ. -

فرع مجمع اتصاالت الجزائر , مقره متواجد على  "  Djaweb جواب " الجزائراتصاالت    االنترنيت:خدمة   •

الجزائر , مهمته هي وضع  –بن عكنون  36مستوى مجمع اإلعالم اآللي الكائن بالطريق الوطني رقم 

خبراته و قدراته في خدمة االبتكار و التجديد و العمل على تطوير املنتجات املتعلقة باملؤسسة و مسايرة  

ت العمالء , و ذلك بالعمل على تقديم منتجات حديثة و عالية الجودة , تسمح باستغالل شبكة  حاجا

 االنترنيت , حيث يعمل فرع "جواب" ملؤسسة اتصاالت الجزائر على:

املجتمع أملعلوماتي من خالل وضع قاعدة أساسية لتقنيات االنترنيت ذات التدفق  املساهمة في تطوير  -

 العالي.
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التشجيع على استعمال منتج االنترنيت في الجزائر و رفع عدد عمالئها , و ذلك من خالل تخفيض  -

 تكلفة  االشتراك و السماح ألكبر عدد ممكن منهم من اإلبحار في تكنولوجيا االنترنيت.

العمل على تطوير الخدمات الجديدة املرتبطة باالنترنيت و تسويقها مثل " محاضرات الفيديو" ,  -

 صوت الصورة" , "االنترنيت في الهاتف النقال" ..... الخ."ال

ضمان تكون عالي للعمال في مجال التكنولوجيات الحديثة بصفة عاملة, و في مجال االتصاالت  -

  السلكية و الالسلكية و كذا اإلعالم اآللي بصفة خاصة.

الرئيس ي ملؤسسة اتصاالت الجزائر فرع تعتبر هذه التكنولوجيا النشاط (: Revsatاملنتجات الساتلية) •

األقمار الصناعية , توفر الحلول التقنية و القدرة على توفير التعليم املرافق و املعدات و صيانتها و 

 تقديم الدعم للمؤسسات و تطوير شبكاتها , حيث تسمح بالحصول على الخدمات التالية:

 الهاتف و الفاكس. -

 انترنيت فائقة السرعة. -

 نات.نقل البيا -

 عقد املؤتمرات عن طريق الفيديو عن بعد. -

هي وسيلة اتصال بآي متعامل ثابت أو نقال , وطني أو دولي من أي خط هاتفي التصاالت بطاقة أمال:  •

 دج.  200دج ,    100دج ,    10الجزائر . و يختلف سعر البطاقة من واحدة ألخرى منها بطاقات  

        جزائراملطلب الثالث: تحليل لسوق االتصاالت في ال

و تطبيقا ملختلف نصوصه, عرف االتصاالت نموا معتبرا ترجمة معدل   2000-03مند صدور القانون       

 الهاتف الثابت , االنترنيت, و الهاتف النقال.الزيادة في الولوج الذي شمل مختلف قطاعات السوق: 

للمتعامل الوطني" اتصاالت الجزائر" بموجب القانون السابق الذكر و الذي  األولىفبعد منح الرخصة    

سوق  إلى أجنبيمتعامل  أول , عرف قطاع االتصاالت في الجزائر دخول  املواصالتتضمن فصل قطاع البريد و 

 عنه في ندوة صحفية أعلنو الذي " Djezzyالهاتف النقال " اوراسكوم لالتصاالت" تحت اسمه التجاري " 

 .15/02/2002مرة في    ألول االستغالل الفعلي للشبكة فقد كان    أما,  11/07/2001بتاريخ  

لثاني متعامل للهاتف النقال في السوق الجزائرية كفرع للمتعامل الوطني  و بعد هذا التاريخ كان ظهور     

 .03/08/2003و ذلك بتاريخ  " Mobilisاتصاالت الجزائر تحت اسمه التجاري "

عامل الثالث للهاتف النقال في الجزائر كفرع من الشبكة الوطنية لالتصاالت الكويتية , تحت اسمه  ثم ظهر املت

 .  25/08/2004التجاري "نجمة"و قام باالستغالل الفعلي للشبكة ألول مرة في  

  أوال: تطور قطاع االتصاالت في الجزائر     

ملعرفة مدى تطور قطاع االتصال في الجزائر اعتمدنا على التقارير الفصلية لسلطة البريد و املواصالت      

 dz. arpt.wwwاملنشورة عبر موقعها  

 مؤشرات سوق االتصاالت في الجزائر:   ➢
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في ارتفاع عدد متعاملي الهاتف الثابت و  أساساعرف سوق االتصاالت في الجزائر نموا ملحوظا تمحور 

بنسبة نمو  2019مليون مشترك سنة  69اليلينتقل  2018مليون مشترك سنة   65النقال الذي فاق 

 .  1.01قدرت حوالي ب %

كما يبلغ عدد الدقائق املستهلكة بين مشتركي   , 130.3بلغ معدل النفاد لي و ارتفعت حضيرة املشتركين

بنسبة نمو   2019سنة  184.366ليتنقل إلى  2018مليار دقيقة سنة  153.368الهاتف الثابت و النقال 

 .   %45.3651تقدر ب  

 : تطور حضيرة مشتركي الهاتف الثابت و النقال في السوق االتصاالت الجزائرية   ➢

 قال في السوق :عدد مشتركي الهاتف الثابت و الن •

 يمكن توضيح تطور عدد مشتركي الهاتف الثابت و النقال في الجزائر من خالل الجدول التالي  

 تطور عدد مشتركي الهاتف الثابت و النقال   :  (III-03الجدول رقم )

 2019 2018 حضيرة املشتركين

 4615866 4158518 مشتركي الهاتف الثابت

 64905721 61492976 مشتركي الهاتف النقال

 69521587 65651494 املجموع

   2019املصدر: التقرير الفصلي لسلطة ضبط البريد و املواصالت السلكية و الالسلكية                   

 69من خالل معطيات الجدول التالي نالحظ ارتفاع عدد مشتركي الهاتف الثابت و النقال و الذي بلغ حوالي     

مليون مشترك ,   65و الذي بلغ عدد املشتركين فيها حوالي  2014مقارنة بنسبة  2019مليون مشترك سنة 

, في حين بلغ عدد مشتركي الهاتف  2019مليون مشترك سنة  64.90حيث بلغ عدد مشتركي الهاتف النقال 

تف  أضعاف مشتركي الها 10مليون مشترك , و هذا ما يدل أن عدد مشتركي الهاتف النقال فاق  4.6الثابت 

  الثابت.

 تطور الكثافة الهاتفية الثابتة و النقالة في السوق الجزائري : •

الى سنة  2013في السوق االتصاالت الجزائر من سنة  يمكن توضيح تطور الكثافة الهاتفية الثابتة و النقالة

 من خالل الجدول التالي    2019

 

 

 

 

 

 

 
  2019ط البريد و املواصالت السلكية و الالسلكية التقرير السنوي لسلطة ضب  1
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 تطور الكثافة الهاتفية الثابتة و النقالة :(  III-04الجدول رقم )

السنوات 

 ذالنفا

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 % 9.92 % 8.61 %8.8 %8.7 %8.6 %8.5 %8.3 الثابت  نفاذ

 % 119.4 % 117.5 % 115.2 % 109 % 107 % 109.61 % 102.4 النقال  نفاذ

 النفاذ

 اإلجمالي

107.7 % 118.1 % 115.6 % 117.7 % 124 % 126.11 % 129.32 % 

املصدر: من إعداد الطالب بناءا على تقرير السنوي لسلطة الضبط البريد و املواصالت                       

   35ص    2019الالسلكية  السلكية و  
     

 :    التالي  (III-12رقم )  بإسقاط معطيات الجدول نتحصل على الشكل  و 

 

 
 
 

 35ص    2019التقرير السنوي لسلطة الضبط البريد و املواصالت السلكية و الالسلكية  ر:  املصدر  

و التي قدرت في السوق االتصاالت الجزائرية  نسمة , 100تمثل الكثافة الهاتفية عدد املشتركين لكل          

مشترل  119نسمة , 100مشترك في الهاتف الثابت و النقال لكل  129ما يعادل % أي 129.32ب  2019سنة 

 مشتركين فقط في الهاتف الثابت.  10في الهاتف النقال يقابله  
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, قابله معدل   2019 إلى 2013تدة من خالل الفترة املم%100الهاتف النقال  و بلغ معدل الزيادة في نفاذ        

الثابت كنتيجة   رجع هذا االستقرار في املعدل نفاذ% بالنسبة لنفاد الهاتف الثابت , و ي10زيادة لم تتجاوز 

مباشرة لعدم فتح سوق االتصاالت الجزائرية على املنافسة األجنبية , ووجود أكثر من متعامل الهاتف النقال  

صبح الهاتف النقال يشكل تهديدا مباشرا للهاتف الثابت , نتيجة للمزايا املتعددة و في السوق الجزائرية , وأ

اإلضافية التي يقدمها, إضافة إلى تطور األنماط االستهالكية لخدمة الهاتف النقال و ترسخها في أذهان 

 الجزائريين.

لثابت للهاتف النقال  و عرف السوق الهاتف النقال الجزائري نموا ملحوظا خاصة بعد دخول املتعامل ا       

, مما أدى إلى زيادة حدة املنافسة بين املتعاملين الثالثة "جازي" ,"اريدو" , "  "اريدو" السوق الجزائرية 

تقديم خدمات منافسة و كسب اكبر حصة سوقية ممكنة و شهد نفاذ النقال ارتفاعا ملحوظا   موبيليس"على

 %.10.9في حين ارتفع أيضا معدل نفاذ الثابت    2019% سنة    119.4خاصة بعد هذه السنة ليبلغ 

  تطور عدد مشتركي الهاتف الثابت و كثافته •

 الهاتف الثابت  يوضح الجدول و الشكل التاليين تطور عدد مشتركي و كثافة

 

 تطور عدد مشتركي الهاتف الثابت )باملاليين( و كثافته:(  05الجدول رقم )

 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

عدد 

 املشتركين 

3.06 3.23 3.14 3.10 3.27 3.41 4.10 4.12 4.62 

كثافة  

الهاتف 

 الثابت

8.3% 8.5% 9.29 % 7.8% 8.90 % 9.01 % 9.95 % 10.05 % 10.36 % 

الطالب بناء على تقرير السنوي لسلطة ضبط البريد و املواصالت السلكية و  إعدادمن  :املصدر              

                1ص    2019الالسلكية  

 : ( التاليIII-13و لي إسقاط معطيات الجدول على شكل رقم )
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 01, ص    2019التقرير السنوي لسلطة الضبط البريد و املواصالت  الطالب    إعداداملصدر من  

من خالل الشكل التالي باالعتماد على معطيات الجدول يتضح لنا أن تطور عدد املشتركين في شبكة      

وصل هذا   2019الهاتف الثابت في الجزائر يميل في السنوات الثالث األخيرة نحو تطور االيجابي , بحلول عام 

 لى أكثر من أربعة مليون مشترك .الرقم إ

حيث يمكن تقسيم مشتركي الهاتف الثابت في الجزائر حسب نوع التكنولوجيا املستعملة إلى نوعين من      

تقرر إنهاء استعمال   2017حيث    في عام ,  WLLاملشتركين مشتركي الهاتف الثابت السلكي , و مشتركي تقنية 

التي كانت موجهة للمناطق الريفية و هذا تماشيا مع  ( WLLثابتة )تكنولوجيا االتصاالت الالسلكية ال

 .4G LTEإستراتيجية الدولة, لتزويد هذه املناطق ببنية تحتية لالتصاالت أكثر كفاءة و فعالية مثل  

  توزيع مشتركي الهاتف الثابت حسب نوع التكنولوجيا )املاليين(   •

 توزيع مشتركي الهاتف الثابت حسب نوع التكنولوجيا )املاليين(  :(  III-06الجدول رقم )

سنوات  ال

 املشتركين

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

مشتركي  الهاتف  

 السلكي    الثابت  

2.45 2.76 3.14 2.82 3.01 3.68 3.83 4.01 4.62 

مشتركي تقنية 

WLL 

0.52 0.53 0.46 0.27 0.25 0.20 0.14 00 00 

من إعداد الطالب بناء على معطيات التقرير الفصلي لسلطة ضبط البريد و املواصالت    :املصدر            

 4, ص    2019السلكية  
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:التالي(  III-14و بإسقاط النتائج الجدول نتحصل على الشكل رقم )         

 
  

 04, ص    2019السنوي لسلطة الضبط البريد و املواصالت السلكية و الالسلكية    املصدر التقرير   

اعتمادا على الشكل التالي و املعطيات الجدول يتضح لنا إن هناك تزايد في عدد مشتركي الهاتف الثابت        

الثابتة و هذا تقرر إنهاء استعمال تكنولوجيا االتصاالت الالسلكية  2017في عام  WLLالسلكي, أما مشتركي 

 راجع لتراجع املشتركين.

كونه ظاهرة عاملية يشهدها قطاع الهاتف الثابت في  إلىو يعود هذا التزايد في عدد مشتركي الهاتف الثابت       

النقال و تنوع خدماته هذا ما جعل الهاتف الثابت جميع الدول , نتيجة النمو  الذي يشهده قطاع الهاتف 

 لهاتف النقال في العروض التي يتم ترويجها للزبون.يشكل جاذبية و ينافس ا

  :  تطور مشتركي االنترنيت الثابت و النقال •

 الثابت: االنترنيت   -

 التالي و الشكل تطور عدد مشتركي االنترنيت الثابت   (  III-07رقم )  الجدول يوضح  

السنوات  

 املؤشرات /

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ADSL 1283241 1518629 1838746 2083098 2246918 2172096 2625496 

LTE G4 

FIXE 

/ 80693 423280 775792 920244 861235 985625 

FTTX / / / / 714 11369 12596 

LS / / / / 34008 11516 13968 

WIMAX 179 216 233 661 621 619 785 

 3638470 3063835 3202505 2859551 2262259 1599538 1283420  ملجموعا

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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و  من إعداد الطالب باالعتماد عن معطيات لسلطة الضبط البريد و املواصالت السلكية :املصدر 

 8ص    2019الالسلكية ,  

  :التالي  (III-15على الشكل رقم )  و بإسقاط النتائج الجدول نتحصل         

 
 08ص    ,2019السنوي لسلطة الضبط البريد و املواصالت السلكية و الالسلكية    املصدر التقرير 

مشتركا,  مقارنة بعام   124390كان هناك ارتفاع في عدد مشتركي االنترنيت الثابت بمقدار   2019في عام 

الذي عرف توسيع في التغطية,  G4 و ADSLكان هناك انخفاض , و هذا ما يفسر اتجاه املشتركين  2018

 .12596كانت زيادة مقدرة ب  FTTXكما نالحظ زيادة في اشتراكات  

 النقال: االنترنيت   -

 :التالي و الشكل تطور عدد مشتركي االنترنيت الثابت    (III-08رقم )  الجدول يوضح  

السنوات  

 املؤشرات /

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

G3 308019 8509053 16684697 24227985 21592863 19239448 20158561 

G4 / / / 1464634 9867671 20621452 22695874 

 42854435 39860900 31460534 25692619 16684697 8509053 308019 املجموع

البريد و املواصالت السلكية و  طة الضبطالطالب باالعتماد علة معطيات سل إعداداملصدر من 

 4الالسلكية ص  
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  التالي:  (III-16بإسقاط النتائج الجدول نتحصل على الشكل رقم )و           

   
 09, ص    2019السنوي لسلطة الضبط البريد و املواصالت السلكية و الالسلكية    املصدر التقرير   

  20سنوات فقط من تقديمه عدد يزيد عن  ثالثفيما يتعلق باالنترنيت النقال , حقق الجيل الرابع خالل 

وجيا التي أدخلت على انخفاض و هذا لسبب التكنول الثالثمليون مشترك , في حين بلغ عدد مشتركي الجيل 

 الجيل الرابع و بعض امليزات التي أصبح املشترك يختار الجيل الرابع لسهولة و سرعة التدفق.

 %.36.3مليون مشترك بنسبة    50فيما يتعلق بالعدد اإلجمالي ملشتركي االنترنيت في الجزائر فاق  

 :تطور رقم األعمال الهاتف الثابت   •

 ح الجدول التالي تطور رقم األعمال اتصاالت الجزائر في مجال الهاتف الثابت )بماليير الدينارات(يوض

 تطور رقم أعمال اتصاالت الجزائر في مجال الهاتف الثابت   :(III-09الجدول )

       

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

رقم 

 األعمال 

73.4 81.7 93 103.9 145.2 113.6 120.3 

 9, ص    2019من إعداد الطالب بناءا على تقرير السنوي لسلطة الضبط    :املصدر        

 و بإسقاط نتائج الجدول نتحصل على الشكل التالي :
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 ( : تطور رقم أعمال الهاتف الثابت III17-الشكل رقم )

 
 9, ص    2019املصدر التقرير السنوي لسلطة ضبط بريد املواصالت السلكية و الالسلكية      

 120من خالل الشكل التالي يتضح أن مؤسسة اتصاالت الجزائر حققت نموا في رقم أعمالها و الذي فاق      

رنة بالسنوات  حيث كان انخفاض في رقم أعمال مقا 2018, مقارنة بما كان عليه سنة 2019مليار دينار سنة 

 مليار دينار.  113.6املاضية حيث بلغ  

 تطور سوق الهاتف النقال في الجزائر  •

رقم عرف سوق الهاتف النقال في الجزائر نموا سريعا , في عدد املشتركين و معدالت نفاذه,و بالتالي ارتفاع 

 وريدو".أعمال كل متعامل من متعاملي الهاتف النقال في الجزائر :"موبيليس", "جازي", "ا

يوضح الجدول التالي تطور عدد املشتركين بالنسبة للمتعاملين الثالثة في السوق الجزائري و الكثافة الهاتفية 

 النقالة:

 ( GSM  .G3 .G4( تطور الكثافة الهاتفية النقالة )  III-10الجدول رقم)

 2019 2018 املتعاملين 

 18633371 19106401 موبيليس 

 14707625 15848104 جيزي 

 12084537 12199719 اوريدو

 45425533 47154264 املجموع الكلي للمشتركين

 % 103 % 109 الكثافة الهاتفية النقالة

   2,ص    2019الجزائر,  مرصد حول سوق الهاتف النقال في    املواصالت,سلطة ضبط البريد و  املصدر: 

 و بإسقاط نتائج الجدول نتحصل على الشكل التالي :

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

تطور رقم اعمال سوق الهاتف الثابت



مساهمة ادارة املعرفة في تحقيق امليزة التنافسية ملؤسسة اتصاالت               الثالث:الفصل  

 الجزائر) دراسة حول حالة الوحدة العملياتية لالتصاالت بمستغانم (

 

78 
 

  الكثافة الهاتفية النقالة  ( : تطور III18-الشكل رقم )

 
   2,ص    2019الجزائر,  مرصد حول سوق الهاتف النقال في    املواصالت,سلطة ضبط البريد و  املصدر:

% حيث كان عدد -3.67من معطيات الجدول التالي نالحظ أن سوق الهاتف النقال في الجزائر انخفض بنسبة 

مليون مشترك لتبقى   45إلى  2019مليون مشترك , فانخفض في سنة  47فاق  2018مشتركين قفي سنة 

 12.08وريدو ب مليون مشترك ثم ا 14.7مليون مشترك لتليها جيزي ب  18.7موبيليس اكبر مشترك حوالي 

مليون مشترك.تطور حصص السوقية لكل متعامل, والتي تعبر هدف أساس يسعى إليه كل متعامل من  

 املتعاملين الثالثة من خالل تقديم أفضل الخدمات و العروض. 

 (    GSM, G3, G4)  ( تطور الحصص السوقية في السوق الهاتف النقال  III11-الجدول رقم )  

 2019 2018 الحصص السوقية / السنوات

 % 41.02 % 40.52 موبيليس

 % 32.38 % 33.61 جيزي 

 % 26.6 % 25.87 اوريدو 

   5,ص    2019مرصد حول سوق الهاتف النقال في الجزائر ,  املواصالت,سلطة ضبط البريد و  املصدر:

 و بإسقاط نتائج الجدول نتحصل على الشكل التالي :
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 (   GSM,  G3, G4تطور الحصص السوقية في السوق الهاتف النقال )        (:III19-)الشكل رقم  

 

 5,ص    2019الجزائر,مرصد حول سوق الهاتف النقال في    املواصالت,سلطة ضبط البريد و  املصدر:

من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول يتضح لنا إن املتعامل موبيليس حقق معدل زيادة في حصته 

% مقارنة بالسنة املاضية , أما املتعامل جيزي كان انخفاض في حصته السوقية أما 0.5السوقية قدرة ب 

 %.0.73حقق ارتفاع قدرة ب     املتعامل الثالث اوريدو 

 ( توزيع املشتركين حسب نوع التكنولوجيا III12-جدول رقم )  

 إجمالي GSM   G4/G3 متعامل النقال

 18633371 15741319 2892052 موبيليس

 14707625 11271088 3436537 جيزي 

 12084537 9899021 2185516 اوريدو 

 51344367 36911428 8514105 املجموع

 7,ص    2019املصدر :سلطة ضبط البريد و املواصالت , مرصد حول سوق الهاتف النقال في الجزائر ,

من خالل الجدول و النتائج املتحصل عليها يتضح لنا أن املتعامل موبيليس هو مسيطر في السوق بتقنية 

G4,G3  . ( بينما عادت تقنيةGSM ).للمتعامل جيزي 

 (GSMحصة سوقية ملتعامل النقال )الشبكة  :(  III13-جدول رقم )

 2019 2018 حصة سوق املشترك

 % 29.62 % 27.69 موبيليس

 % 47.36 % 42.36 جيزي 

 % 24.36 % 23.32 اوريدو 

 8,ص    2019مرصد حول سوق الهاتف النقال في الجزائر ,  املصدر: سلطة ضبط البريد و املواصالت ,
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 و بإسقاط نتائج الجدول نتحصل على الشكل التالي :

 ( GSMالحصة السوقية في السوق الهاتف النقال )     ( :  III20-الشكل رقم )

 
   8,ص    2019ضبط البريد و املواصالت , مرصد حول سوق الهاتف النقال في الجزائر ,  املصدر :سلطة

و يليه املتعامل  ( GSMترأس سوق ) حسب شبكة  47.36املتعامل جيزي مع نسبة % 31/12/2019في 

من خالل الجدول  .24.36% و جاء في املرتبة الثالث املتعامل "اوريدو" بنسبة %29.62"موبيليس" بنسبة 

 %.1.82حظ أن املتعامل "موبيليس حقق نمو قدره  نال 

 ( G4 /G3( عدد مشتركين حسب الشبكة)  III14-الجدول رقم )

 2019 2018 متعامل النقال 

 15741319 15611921 موبيليس

 11271088 11259211 جيزي 

 9899021 9471469 اوريدو 

 36911428 36342601 مجموع مشتركين

 96.52 91.74 اختراق لشبكة النقال  

   8,ص    2019املصدر :سلطة ضبط البريد و املواصالت , مرصد حول سوق الهاتف النقال في الجزائر ,

 و بإسقاط نتائج الجدول نتحصل على الشكل التالي :
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     ( G3, G4  )      باملاليين  عدد مشتركين حسب الشبكة   ( III-21الشكل رقم )

تبين لنا إن املتعامل موبيليس يترأس سوق شبكة   31/12/2019من خالل الجدول و النتائج املتحصل عليها في  

   (G3, G4 ) . خالل عدة سنوات 

 

 
   8,ص    2019سلطة ضبط البريد و املواصالت , مرصد حول سوق الهاتف النقال في الجزائر ,املصدر:

 (.  G3, G4  (: توزيع حصص السوقية ملتعامل النقال حسب )  III15-الجدول رقم )  

 2019 2018 حصص سوق ) املشترك(

 % 42.64 % 42.96 موبيليس

 % 30.53 % 30.98 جيزي 

 % 26.82 % 26.06 اوريدو 

 9,ص    2019ضبط البريد و املواصالت , مرصد حول سوق الهاتف النقال في الجزائر ,  املصدر :سلطة

 و بإسقاط نتائج الجدول نتحصل على الشكل التالي   
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 (. G3, G4  ( توزيع حصص السوقية ملتعامل النقال حسب )  III22-الشكل رقم )

 
 9,ص    2019ضبط البريد و املواصالت , مرصد حول سوق الهاتف النقال في الجزائر ,  املصدر :سلطة

تليه , ( G3, G4  )   من خالل مالحظة الجدول يتبين لنا املتعامل النقال موبيليس يترأس السوق حسب شبكة  

 جيزي و أخيرا في املرتبة الثالثة املتعامل اوريدو .

    

42,64

30,53

26,82

0

2019

موبيليس

جيزي

اوريدو

42,96

30,98

26,06

0

2018

موبيليس

جيزي

اوريدو



ملؤسسة اتصاالت ساهمة ادارة املعرفة في تحقيق امليزة التنافسية               الثالث:الفصل 

حول حالة الوحدة العملياتية لالتصاالت بمستغانم ( الجزائر)دراسة  

 

83 
 

: الوحدة العملياتية التصاالت الجزائر بمستغانم  تقديم:  الثانياملبحث    

العملياتية التصاالت الجزائر التابعة للمؤسسة األم , و سنحاول  تعد وحدة بمستغانم من أحد الوحدات             

 من خالل هذا املبحث التطرق إلى تقديم الهيكل التنظيمي  لوحدة خدماتيتها و عدد املشتركين بها.  

 



اتية الفصل الثالث               ساهمة ادارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية لمؤسسة اتصاالت الجزائر) دراسة حول حالة الوحدة العملي 

 لالتصاالت بمستغانم (

 

84 

 

 املطلب األول: الهيكل التنظيمي ملؤسسة اتصاالت الجزائر " مستغانم"

مستغانمالهيكل التنظيمي ملؤسسة اتصاالت الجزائر    (23-III) الشكل رقم    
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 ينشط تحث لواء الوحدة التصاالت الجزائر مصالح إدارية و أخرى تقنية 

 املصالح اإلدارية: -1

موقع للميزانية و  تتولى هذه املحلة كل شؤون املالية بها و تتكون من موقعين :: مصالح املحاسبة -1-1

 الثاني للمحاسبة, حيث نجد أنها تقوم بالعمليات التالية :

 متابعة امليزانية للوحدة العملية لالتصاالت و املراكز  التابعة لها. •

 تمكين و توطيد املحاسبة للوحدة العملية التصاالت الجزائر. •

 وضع قوانين و نظام األشغال داخليا. •

املصلحة بكل ما يتعلق بظروف العمل و الرواتب و هذه  تهتم هذه:  مصلحة املستخدمين -1-2

املصلحة لها دور كبير في الوحدة العملية التصاالت الجزائر و ذلك ما تقوم به من األدوار التي 

 تتمثل في :

 تطبيق القوانين و طرق تسيير العمال و املستخدمين. •

 تسيير في هياكل الوحدة و املراكز التابعة له , الراتب , ترقية , تكوين. •

 متابعة تكوين و تحسين املستوى املنهي. •

 حماية حقوق العمال وواجباتهم . •

 توظيف اليد البشرية. •

 العمل على سير عالقات العمل ,التعين ,التحويل ,إعادة اإلدماج . •

 األجور و التعويضات.  على نظاماإلشراف   •

هذه املصلحة تهتم بكل ما يخص تمويل وتجهيز الوحدات العملية :العامةمصلحة الوسائل  -1-3

بأقص ى سرعة و من وجه و  أكملعملها على  أداءباألدوات و الوسائل التي تحتاج إليها من اجل 

 بين األعمال التي تقوم بها:

 تطبيق القوانين و إجراءات التسيير. •

 ل املباني و محالت الوحدة العملية و املراكز التابعة لها.التسيير التقني و صيانة و نظافة ك •

 اإلشراف التقني على املشتريات و االستهالك و الصيانة و التخزين. •

 املراكز التابعة لها.  إلىتسيير املخزن و تسليم األدوات و األجهزة   •

تشكل هذه املصالح الركيزة الجهوية لنشاطها املستمر و الدائم بهدف خدمة زبائنها و املصالح التقنية:  -2

 تنمية عالقاتها بمختلف املصالح.

مكاتب وهي مصلحة أساسية داخل الوحدة ينشط داخل هذه املصلحة ثالث  :الزبائنمصلحة  -2-1

 العملية التصاالت الجزائر و تقوم هذه املصلحة باملهام اآلتية:

 اعد و اإلجراءات التجارية.تطبيق القو  •

 ترقية الخدمات املعتادة من طرف املؤسسة.  •
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 جمع املعلومات و اإلحصائيات التجارية و متابعة إنتاج كل قسم. •

 متابعة املصالح التي لها عالقة مع شبكة املعلومات. •

 حل النزاعات. •

: تهتم هذه املصلحة باستثمار القاعدية و تتفرع الى ثالث مكاتب  مصلحة استثمار  الشبكة القاعدية -2-2

 لها ثالث موظفين من بينهم رئيس املدير الفرعي للمصلحة , مهامها تتجلى في :

 تطبيق القواعد و اإلجراءات التقنية الستثمار الشبكات. •

 متابعة خاصة في تنصيب شبكات املعلومات ومد الشبكات. •

 توفير طلبات و استهالك وصيانة املراكز. •

: هذه املصلحة خاصة باملشتركين فقط و هي مقسمة إلى ثالث  مصلحة استثمار شبكة املشتركين -2-3

مكاتب وهي مسيرة من طرف رئيس املصلحة و هي كذلك تلعب دور مهم داخل الوحدة العملية 

 التصاالت الجزائر  و ذلك من خالل ما يلي :

 اإلجراءات التقنية . تطبيق القواعد و  •

 مراقبة نوعية الخدمات املؤمنة من طرف املصالح التقنية في حالة وجود خلل في الخيوط الهاتفية. •

 املتابعة الدورية و اليومية للوثائق التقنية لشبكة املشتركين. •

 تنفيذ طلبات الترخيص لتنفيذ األعمال و مراقبة اإلنتاج.  •

 لياتية بمستغانماملطلب الثاني: خدمات الوحدة العم

فإنها   حرص مؤسسة اتصاالت الجزائر على بقائها و خدمة اكبر عدد ممكن من العمالء,في إطار             

تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات لضمان راحة العمالء و تحقيق رضاهم و فيها يلي سوف نتطرق ألهم 

 الخدمات املقدمة على مستوى الوحدة العملياتية بمستغانم .

 خدمات الوحدة العملياتية بمستغانم 

  :  1من أهم الخدمات التي تقدمها الوكالة التجارية بمستغانم نجد       

 (.WLLالهاتف:  تشمل على منتج الهاتف الثابت بنوعية السلكية و الالسلكي ) ➢

 كما تعمل الوكالة على تقديم مجموعة من الخدمات املرتبطة بمنح الهاتف الثابت و هي :

 بيع بطاقات التعبئة حيث يتمكن العميل من ترشيد استهالكه الهاتف و تتمثل في: -

  املات املحلية و الدولية.تستخدم للمك  :بطاقة أمال ➢

 هما:: تشمل على منتجين رئيسين  االنترنيت ➢

 و متوفر على سرعات تدفق مختلفة منها:( , ADSL)  منتج جواب ➢

- S/Mb2 (  غير محدودة:)ميغابايت/الثانية 

- S/Mb3(:)غير محدودة  ميغابايت/الثانية 

 
 17/03/2020مقابلة شخصية مع رئيس مصلحة التقنية: 1
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- S/Mb4(:)غير محدودة  ميغابايت/الثانية 

- S/Mb8(:)ر محدودةغي  ميغابايت/الثانية 

- S/Mb20(:)غير محدودة   ميغابايت/الثانية 

 (:WLL)منتج االنترنيت الالسلكي   ➢

- GLTE 4  

و يحتاج العميل إلى الهاتف  هذه التقنية تعتمد على التوترات الصوتية العالية في نقلها للمعلومات ,

 الالسلكي لالشتراك في االنترنيت.

حيث يتم على مستوى الوكالة التجارية بيع بطاقات اشتراك  باالنترنيت:بطاقات اشتراك خاصة  ➢

 خاصة بفضاء االنترنيت التابع ملؤسسة اتصاالت الجزائر.

 ئر بمستغانماملطلب الثالث عدد املشتركين بالوحدة العملياتية التصاالت الجزا

بأرقام تفصيلية من خالل الجداول  يمكن تقديم حظيرة املشتركين بالوحدة العملياتية بمستغانم         

 التالية :

 ( مجموع مشتركي الهاتف الثابت بالوحدة العملياتية لالتصاالت بمستغانم16الجدول رقم )

عدد املشتركين بالوحدة    2020املصدر :مصلحة التجارية بالوحدة العملياتية بمستغانم إحصائيات مارس  

   2019سنة  

عرف زيادة في عدد مشتركين في الهاتف السلكي مقارنة بالسنة املاضية حيث كانت زيادة حوالي   2019في سنة  

 . 2018كان ارتفاع في  مشتركي مقارنة بالسنة   ADSL . G4% فيما يخص عدد مشتركي االنترنيت  16.86

 

 

 

 

 

 2019 2018 نوع االشتراك 

 57269     55580  مشتركي الهاتف الثابت السلكي

 ADSL  48536   49685مشتركي انترنيت  

 G4  41259  42569مشتركي انترنيت 
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سية ملؤسسة اتصاالت الجزائر )  امليزة التنافاملعرفة و دورها في تحقيق  إدارةالثالث دعائم  املبحث 

 العملياتية بمستغانم(   الوحدة

تبذل مؤسسة اتصاالت الجزائر جهودها للمحافظة على تميزها و ذلك إلسناد إلى خبرتها العالية, و              

ورها إمكاناتها الكبيرة لدفع عملية النمو, و سنحاول من خالل هذا املبحث التطرق إلى واقع إدارة املعرفة و د

 في تحقيق امليزة التنافسية ملؤسسة اتصاالت الجزائر.

 املطلب األول: دعامة إدارة املوارد البشرية إلدارة املعرفة بالوحدة العملياتية بمستغانم 

تعتمد إدارة املعرفة على عدة دعائم لنجاح تطبيقها و ضمان فعاليتها, من بينها إدارة املوارد البشرية و            

 التي سيتم التطرق إليها من املطلب التالي. 

 أوال: املوارد البشرية باملؤسسة

خبرات تجعل منه يعد املورد البشري من أهم موارد الوحدة العملياتية نظرا ملا يملكه من معارف و            

كفاءة ينبغي الحفاظ عليها و االستفادة منها , و الجدول التالي يوضح مجموع عمال الوحدة العملياتية 

 ثالثة فئات.  إلىبمستغانم موزعين حسب التصنيف الوظيفي  

 توزيع العمال حسب التصنيف الوظيفي في الوحدة العملياتية بمستغانم      ➢

 (: توزيع عمال الوحدة العملياتية بمستغانم حسب التصنيف الوظيفي17الجدول رقم )

 2020املصدر: مصلحة األجور بالوحدة العملياتية بمستغانم إحصائيات مارس          

%  لفئة العمال التحكم كون هذه 58في  تمثلتمن خالل الجدول التالي نالحظ أن اكبر نسبة من العمال        

ثل تحكم الفئة هي املسؤولية عن تحكم مختلف العمليات و التي تحتل مكانة كبيرة في قطاع االتصال م

الربط بالهاتف و توسيع الشبكة و معالجة املشاكل التقنية و غيرها , ثم تليها فئة اإلطارات و أعوان  مشاريع 

 %.3% على التوالي و في األخير فئة اإلطارات العليا بنسبة  19% و  20التنفيذ   

 ثانيا :التكوين بمؤسسة اتصاالت الجزائر 

الوحدة العملياتية لالتصاالت الجزائر بمستغانم برنامجا سنويا يتضمن نوع التكوين الالزم تسطر          

 للعامل العمال املعنيين بالتكوين , مدة التكوين الالزمة لكل عامل إضافة إلى تحديد مدارس التكوين.

ي املؤسسة يتطلب اشتراك ذهب أطراف االتفاقية إلى أن بلوغ أهداف التكوين املنهي ف  50.2و حسب املادة         

كل الفاعلين بما فيها املستخدمين, األجور , الهيئات التمثيلية التمثلية للموظفين و املنظمات النقابة  و ذلك 

 النسبة   العدد املستوى 

 0.03 01 اإلطارات العليا

 0.20 52 اإلطارات  

 0.58 147 أعوان التحكيم

 0.19 48 أعوان التنفيذ

 %100 252 املجموع 
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واحد , مثلما تحدده النصوص التشريعية و التنظيمية املعمول بها و كذلك هذه باحترام دور و صالحيات كل 

 :1االتفاقية

من االتفاقية الجماعية فإن الفوائد االقتصادية و االجتماعية للتكوين تتمثل   51املادة  و حسب                

 في:

باملوارد البشرية املؤهلة في مختلف التخصصات املهنية   على العموم تلبية الحاجيات املتعلقة املتعلقة -

 الالزمة لسير املؤسسة.

 تفعيل أو زيادة املعارف األساسية للعمال.  -

اكتساب أو تحسين كفاءات العمال تحسبا للتطور املتوقع في التقنيات و املهن من اجل تسير الحفاظ  -

 على العمل و التحكم في املهام املوسع فيها.

 التغيرات.سيير  تحضير و ت   -

املنهي تدرجهم املنهي الجغرافي أو تحسين مستوى العمال ورفع كفاءاتهم من اجل تسهيل تدرجهم  -

 الوظيفي.

من خالل تسهيل تأقلمها مع محيطها و ذلك من خالل تنمية  املؤسسة,املحافظة على تنافسية  -

 كفاءات العمال و تدرجهم املنهي.

 ثالثا طرق التكوين بمؤسسة اتصاالت الجزائر.

تعدد طرق التكوين املتعددة من طرف الوحدة العملياتية بمستغانم حيث تعتمد على املدارس الجهوية           

التي تقع في ) الجزائر,وهران, شلف, تلمسان(, كما تعتمد على مدارس خاصة التابعة ملؤسسة اتصاالت الجزائر  

داخل الوالية وخارجها يتم عقد اتفاقيات معها إلرسال مجموعة من العمال يتم اختارهم مسبقا على أسس 

للتكوين خارج الوطن في حال الوطن ظهور موضوعية, كما تلجآ املؤسسة في بعض األحيان إلرسال عمالها 

تكنولوجيا جديدة و متطورة , و تقوم مصلحة التكوين كل بداية سنة بإعداد برنامج للتكوين خارج الوطن في 

حال ظهور تكنولوجيا جديدة و متطورة , و تقوم مصلحة التكوين كل التكوين كل بداية سنة بإعداد برنامج  

ن التكوين, مدة التكوين, أما امليزانية للتكوين يحتوي على مجال التكوين , األفراد املعنيين بالتكوين , مكا

املخصصة للتكوين فيتم تحديدها من طرف الوحدة املركزية بالجزائر العاصمة, كما انه بعد إعداده برنامج 

التكوين يتم إرساله للوحدة املركزية للموافقة عليها ثم يتم بعد ذلك الشروع في عملية التكوين للعمال  

 املعنيين.

ألساليب املتعددة في عملية التكوين مختلفة منها: املحاضرات, الدورات ,التكوينية, التطبيقات كما أن ا         

امليدانية, املنشورات, دليل أي خدمات جديدة, التعليمات املرسلة من طرف املديرية العامة لتبين خطوات 

أن املؤسسة ال تحتاج في تنفيذ إجراء جديد مثل التغييرات التي تحدث على مستوى أنظمة املعلومات, حيث 

 
1 Algérie télécom ,article N : 50 relatif a la formation et perfectionnement .convention collective de l’ entreprise  
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كل مرة إلى إرسال موظفيها للتكوين عن اإلضافات الجديدة في هذه األنظمة و بالتالي االنقطاع عن أعمالهم  

 لذا   يتم إرشادهم عن طريق التعليمات املرسلة من الوحدة املركزية.

 رابعا :عدد األفراد الذين استفادوا من التكوين

 دد الذين استفادوا من التكوين خالل السنوات األربعة األخيرةيوضح الجدول التالي ع       

 ( عدد العمال املستفيدين من التكوين بالوحدة العملياتية لالتصاالت بمستغانمIII-18الجدول رقم )

 عدد األفراد/ السنوات  املستوى 

2016 2017 2018 2019 

 01 01 01 01 اإلطارات العليا

 10 15 12 02 اإلطارات  

 10 25 20 / أعوان التحكيم 

 / / 01 / أعوان التنفيذ 

 11 41 36 03 املجموع 

 2019املصدر :مصلحة التكوين بالوحدة العملياتية التصاالت الجزائر بمستغانم إحصائيات ديسمبر  

 و بإسقاط معطيات الجدول نتحصل على الشكل التالي: 

 عدد األفراد املستفيدين من التكوين بالوحدة العملياتية لالتصاالت بمستغانم   :(24الشكل رقم )

 

 لى نتائج الجدول ع  ابناءاملصدر من إعداد الطالب  

 من خالل معطيات الجدول و حسب الشكل التالي نالحظ أن عدد العمال الذين استفادوا من التكوين                

هي نسبة   2016, حيث أن اإلطار عالي استفاد من التكوين خالل سنة  متفاوت من فئة إلى أخرى كذلك

ة منخفضة جدا , و عامل و هي نسب 00و  02منخفضة , في حين أن عدد اإلطارات و أعوان التحكم قدر ب 

نالحظ اهتمام املؤسسة بأعوان    2018و    2017بالنسبة للسنوات    أمانالحظ إهمال أعوان التنفيذ في التكوين,  
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نالحظ انخفاض كلي في التكوين و يعود هذا إلى الظروف التي مرت على البالد و عدم  2019و في سنة  التحكم

 ارات تتخذ على مستوى الوحدة املركزية .وجود إستراتجية واضحة للوحدة حيث أن اغلب القر 

 

 مساهمة إدارة املوارد البشرية في دعم املعرفة بمؤسسة اتصاالت الجزائر  :خامسا

  العنصر البشري في    إدارةبالغة في املؤسسة باعتبارها املسؤول عن  أهميةاملوارد البشرية  إدارةتكتس ي            

عنصر الذي يكتسب املؤسسة ميزة تنافسية نظرا ملا يتمتع به من معارف و خبرات , و املؤسسة , هذا ال

تتلخص أهم املهام التي تقوم بها اإلدارة سعيا منها في الحصول على األفراد ذوي املعارف و املحافظة علبهم 

 :   1فيما يلي 

كن عملهم, و القيام تقويم سلوك العاملين و أدائهم من خالل القيام بمراقبة العمال في أما ➢

 باجتماعات دورية للتطلع النشغاالتهم و فهم احتياجاتهم و معالجة مشاكلهم.

 استقطاب املرشحين و اختيار أفضلهم لتدارك النقائص املوجودة في مختلف الوظائف باملؤسسة.  ➢

 وى عاملة قادرة على أداء املهام الخاصة بكل مصلحة في املؤسسة.توفير ق ➢

 من جهود العاملين و االهتمام بهم عن طريق تحفيزهم ماديا و معنويا.  االستفادة القصوى  ➢

تحقيق انتماء ووالء األفراد للمؤسسة و املحافظة على استمرارية رغبتهم في العمل و االستفادة من  ➢

 معارفهم و زيادتهم كلما أمكن ذلك.

تغيرات التكنولوجية و تنمية قدرات العاملين و معارفهم من خالل تكوينهم و تدبيرهم ملواجهة ال ➢

 اإلدارية .

إيجاد ظروف عمل جيدة من خالل تحسين أجواء العمل و رفع الروح املعنوية للعمل, و تشجيع  ➢

 العمال على تبادل معارفهم و أفكارهم من خالل اللقاءات و االجتماعات. 

 تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت إلدارة املعرفة بالوحدة العملياتية بمستغانم  دعامة:املطلب الثاني  

بما أن مؤسسة اتصاالت لجزائر تنشط في مجال االتصاالت , فإن تكنولوجيا املعلومات و                        

راء مجموعة من  االتصال تحتل مكانة مهمة في هذه املؤسسة من اجل أداء أعمالها اليومية , من خالل إج

املقابالت مع رؤساء  املصالح و بعض العمال في الوحدة تبين لنا أن هناك استعمال لهذه األخيرة على مستوى 

 و حدتهم , و يمكن توضيح هذه االستعماالت من خالل ما يلي :

 أوال :وسائل و أدوات تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت في الوحدة العملياتية بمستغانم  

 املعلومات:وسائل تكنولوجيا   ➢

و تتمثل و سائل تكنولوجيا املعلومات املستخدمة على مستوى الوحدة العملياتية التصاالت الجزائر فيما 

 :يلي  

 الحاسوب :كل مكتب بالوحدة مزودة بحاسوب, و كل حاسوب مزود بطابعة. -
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البرمجيات: تلعب الحواسيب دور مفيد في البنية لتكنولوجيا املعلومات في املؤسسة ,و تحتاج إلى   -

 برمجيات لتؤدي عملها وهي نوعين :

 وأدواته. windowsبرمجيات النظم: كل الحواسيب على مستوى الوحدة مزودة بنظام التشغيل   ✓

نجد منها : برامج تسيير أجور برمجيات التطبيق: و هي البرامج التي تقوم بتشغيل بيانات  ✓

 .ELCAORبرنامج  ,  BILLINGبرنامج  , 7GAIAبرنامج  , HR ACCESاملستخدمين  

 االتصاالت:وسائل تكنولوجيا   ➢

 تتمثل وسائل االتصاالت املستخدمة على مستوى الوحدة فيما يلي:       

: يوجد في كل املصالح و على مستوى كل مكاتبها هاتف ثابت , حيث أن هناك استعمال كبير لهذه  الهاتف           

الوسيلة من طرف كل األعوان و تتم االتصاالت بين مختلف املصالح عن طريق تشكيل رقم هاتف يتكون من  

كما أن لكل اإلطارات    رقمين , كما تستعمل هذه الوسيلة إلجراء مختلف املكاملات الخارجية الخاصة بالعمال,

 بالوحدة هاتف نقال لخدمة.

متوفر على مستوى كل املصالح و الخاليا باملؤسسة و يعتبر ضروري إلرسال و استالم الوثائق  :الفاكس       

من مصلحة إلى أخرى و تقليل عمليات التنقل ما بين املصالح, و يستعمل كذلك إلرسال و استالم املختلفة من  

 خارج الوحدة.

 يتم استعمال هذه التكنولوجيا إلجراء عمليات االتصال املختلفة.:التلفاكس     

 :  1أنظمة تكنولوجيا املعلومات ➢

استغاللها بناء على توفير نوعين من   ألنظمة تكنولوجيا املعلومات مكانة بالغة على مستوى املؤسسة و يتم

 الشبكات على مستوى املؤسسة هما:

و من   ,اكبر مزود ملختلف املعلومات ألنهاالشبكات  أهمر شبكة االنترنيت من بتعت :االنترنيتشبكة     -

 صاالت الجزائر على الشبكة نجد.التطبيقات املعلوماتية الخاصة بات

✓  Messagerie  : و هو تطبيق خاص بالبريد االلكتروني و ضعته مؤسسة اتصاالت الجزائر , يستخدم

لتبادل الرسائل االلكترونية بين املديرية العامة و باقي املديريات العملياتية على مستوى الوطن , و 

 يحتوى على إحصائيات مختلفة , شرح مشروع جديد, Emailهذه الرسائل عبارة عن بريد االلكتروني 

التعرف بخدمة كما يتم من خالله تبادل املعلومات بين مختلف األعوان املسموح لهم بالوصول إليه 

الن هناك عدد محدود من اإلطارات املسموح لهم بالدخول و يستخدم هذا املوقع إلرسال بعض  

 صمة.الوثائق و التقارير الرسمية إلى الوحدة الجهوية بوهران و الوحدة املركزية بالجزائر العا

تعمل هذه الشبكة على ربط مختلف املصالح املوجودة على مستوى الوحدة : شبكة االنترنيت -

 العملياتية ووكاالتها التجارية ووحداتها التقنية و الوحدة املركزية بالجزائر العاصمة.

 عدة تطبيقات على شبكة االنترنيت في عدة مصالح على مستوى وحدة مستغانم و هي كاألتي :وهناك  
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يستغل هذا النظام على مستوى مصلحة املستخدمين و هو نظام  :  HR ACCESSظام تسيير األجور ن ✓

املستخدمين , التوظيف , و كل ما يتعلق   أجور يستغل شبكة االنترنيت املوجودة باملؤسسة لتسيير 

من متابعة تصنيفاتهم الوظيفية املختلفة ) إطارات عليا, إطارات, أعوان التنفيذ ( ترقيات , بالعمال 

عالوات , برنامج التكوين لكل عامل , االقدمية, و يتضمن هذا النظام وجود بطاقة تقنية لكل عامل  

ؤسسة و يتابع من خالل قاعدة البيانات التابعة له , حيث يحتوى على السيرة الذاتية لكل عامل في امل

 برنامج العطل السنوية و املرضية , اإلحالة عن التقاعد و غيرها. 

النظام يلعب دور اتصالي فمن خالله يمكن إيصال املعلومات باملوارد البشرية للوحدة إلى هذا  أن كما

 املديرية الجهوية و املديرية املركزية بالجزائر العاصمة.

يستغل عن   الجزائر,ماتي فرنس ي خاص بمؤسسة اتصاالت هو نظام معلو  :GAIAنظام املعلومات  ✓

تسيير الشبكة , و يعمل هذا النظام على تسيير الزبائن و التسيير التجاري ,  االنترنيت.طريق شبكة 

التسويق من خالل العروض للمنتجات و الخدمات , الفواتير و التحصيل , فهو نظام استغالل ذو 

ال املؤسسة في الدائرة التقنية و الدائرة التجارية و دائرة تخصصات متعددة. يستخدم من طرف عم

امليزانية و املحاسبة , حيث يملك كل عامل اسم مستخدم و كلمة املرور, و يساهم هذا النظام في 

تسهيل نفل املعلومة بين املصالح املعنية بتطبيق هذا النظام, إال درجة البلوغ إلى املعلومة و العمل  

ام تختلف من عون إلى أخر حسب منصبه فاإلطارات يسمح  لهم بالدخول الى من خالل هذا النظ 

 مجاالت أوسع.

✓ Billing  :ة لتسيير زبائن االنترنيت  يستعمل هذا النوع من البرمجيات من طرف الوكاالت التجاريADSL 

 و يضم عدة مجاالت منها الفوترة , التحصيل , وصل خطوط جديدة.

✓ FTP ) File Transfert Pulic(  : يعتبر نظام لالتصال يتم عبره نقل و تبادل و إرسال الوثائق الرسمية و

امللفات بين مختلف الوحدات العملياتية و املديريات الجهوية و املديرية املركزية, يستغل على مستوى 

كون لعدد من دائرة املوارد البشرية و دائرة امليزانية و الحاسبة كما أن الدخول لهذا النظام ي

 اإلطارات و ذلك من خالل اسم مستخدم و كلمة املرور .

هو نظام معلوماتي أمريكي يستغل عن طريق اإلنترنيت , هو نظام يستغل : ORACLEنظام املعلومات  ✓

على مستوى مصلحة امليزانية و املحاسبة, مهامه في تسجيل كافة املعامالت التجارية )النفقات و 

لجزء األول من هذا النظام للتسجيل املحاسبي و يسير من طرف رئيس اإليرادات( . يخصص ا

مصلحة املحاسبة الذي يملك اسم مستخدم و كلمة املرور و يتضمن تسجيل العمليات املتعلقة  

بالنفقات و تضم اإلهتالكات , األعباء و كذلك التسجيل املحاسبي لإليرادات , كما أن هذا النظام 

حاسبي لعملية تحويل هذه اإليرادات من حساب الوحدة العملياتية يتضمن عملية التسجيل امل

مستغانم إلى حساب الوحدة املركزية بالجزائر العاصمة , و الجزء الثاني فهو مخصص لتسجيل  

 عمليات الخزينة.
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هو موقع وضعته مؤسسة اتصاالت الجزائر و يسمح لعدد محدد فقط  : Mouachirموقع املؤشر     ✓

من اإلطارات للدخول إلى هذا املوقع من خالل اسم مستخدم و كلمة املرور . ووضع هذا املوقع 

كلوحة قيادة فيها العديد من املؤشرات و اإلحصائيات يمكن أن يطلع عليها املسؤولون ملعرفة مدى 

تهم على اتخاذ القرارات , فاملعلومات التي يوفرها هذا املوقع تضم عدة تحقيقهم ألهدافهم و مساعد

مجاالت منها رقم األعمال , التكاليف و غيرها من املجاالت التي تخص كل وحدة عملياتية على مستوى 

 الوطن و لسنوات عدة.

 على إدارة املعرفة في مؤسسة اتصاالت الجزائر    أثار استعمال املعلومات و االتصال :ثانيا

تلعب تكنولوجيا املعلومات و االتصال دورا بالغا في دعم املعرفة في املؤسسة اتصاالت الجزائر و ذلك          

 من خالل تأثيرها املباشرة على عمليات إدارة املعرفة.و يمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي : 

 ( اثر استعمال تكنولوجيا املعلومات و االتصال على إدارة املعرفة  III-25الشكل رقم: )

 

                                                                                          إدارة املعرفة                                                                                        التصال  تكنولوجيا املعلومات و ا

   

 

 

   

    

 

من إعداد الطالب بناء على ما سبق املصدر:  

 

 

 

 

 

 

 جمع           تخزين           نشر املعلومات     

 

 تكنولوجيا املعلومات  

 تكنولوجيا االتصاالت 

أنظمة تكنولوجيا 

 املعلومات  

 

 _ استقطاب املعرفة 

 _ نقل املعرفة 

 _ تنظيم و تطبيق املعرفة 
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 (بمستغانماملطلب الثالث: تحليل امليزة التنافسية ملؤسسة اتصاالت الجزائر )الوحدة العملياتية  

تحليل امليزة التنافسية ملؤسسة اتصاالت الجزائر سنتطرق أوال تحديد قوى املنافسة التي تواجهها في          

ترتيب أنشطتها حسب نموذج سلسلة  بيئتها التنافسية و ذلك باالعتماد على نموذج بورتر للخمسة, ثم نحاول 

 .لبور ترالقيمة  

 قوى املنافسة ملؤسسة اتصاالت الجزائر   :أوال

 :تتمثل هذه القوى فيما يلي

اتصاالت الجزائر ال تمثل هذه القوة تهديدا حقيقيا تهديدات الداخلون الجدد :بالنسبة ملؤسسة  ➢

القوانين املفروضة املتعلقة بمنح الرخص و التي تحول عليها و ذلك لتوفير مجموعة من القواعد و 

دون دخول متعاملين جدد إلى قطاع االتصال إلى في حال توفير مجموعة من الشروط يتم تحديها 

 مسبقا من طرف هيئات خاصة تنظم سوق االتصاالت الجزائري.

الت الجزائر , و هذا ما القوة التفاوضية للمجهزين: ال يشكل املوردين تهديدا بالنسبة ملؤسسة اتصا ➢

يظهر في حجم اإلمكانيات و التجهيزات التي تتمتع بها و سعيها إلى توسيع حجم استثماراتها و اقتناء 

 احدث التكنولوجيا االتصاالت أفضل الخدمات لزبائنها.

ال تمثل هذه القوة تهديدا على مؤسسة اتصاالت الجزائر , نتيجة القوة التفاوضية للمشتركين:  ➢

توفر البدائل الفعالة في السوق الجزائرية و التي تالءم ثورة املعلوماتية السائدة في أنحاء دول  عدم 

العالم.حيث يعتبر فرع اتصاالت الجزائر )جواب( املورد الوحيد لالنترنيت املتواجد في جميع أنحاء 

 الوطن , ملا يوفره من خدمات متعددة للولوج إلى شبكة االنترنيت.

تهديدات املنتجات البديلة: تتمثل املنتجات التي تشبع حاجات الزبائن بأسلوب مشابه, حيث  ➢

و   ADSLيمارس الهاتف النقال تهديدا حقيقيا على هاتف الثابت حتى ولو زاد الطلب على تقنية 

مشترك و زيادة معدل كثافته قدر  46.15حوالي 2019ارتفاع عدد الهاتف الثابت الذي بلغ سنة 

% ما  175مليون مشترك و قدرت كثافته ب 48.25في الحين فاق مشتركي الهاتف النقال  75.3

يوضح أن عدد مشتركي الهاتف النقال تضاعف مقارنة بعدد مشتركي الهاتف الثابت الذي أصبح 

ال يشكل جاذبية و هي ظاهرة عاملية و ذلك نتيجة تعدد خدمات الهاتف النقال و ترسخ االنمطة 

 ه في أذهان األفراد .االستهالكية ل

طبيعة املنافسة في الصناعة :بعد فتح قطاع االتصاالت في الجزائر على املنافسة األجنبية و دخول  ➢

ازدادت حدة املنافسة في هذا   . جيزي (اوريدوأكثر من متعامل إلى السوق الجزائري منها ) 

تحسين الخدمات تالءم السوق.مما أدى االتجاه نحو تخفيض األسعار , تقديم أفضل العروض, 

ثورة املعلومات السائدة في أنحاء العالم و هذا ما يظهر من خالل سعي كل واحد منهم إلى الحصول 

 على رخصة الجيل الرابع.
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إضافة إلى القوى الخمسة لبروتر نجد قوة أخرى تؤثر على قطاع االتصاالت الجزائر أال و هي  -

 الحكومة.

 في التأثير على قطاع االتصاالت الجزائر  من خالل هيئتين:ينعكس دور الحكومة  دور الحكومة : ➢

تقوم هذه الهيئة بتنظيم سوق االتصاالت بجميع : MPTICوزارة البريد و تكنولوجيا اإلعالم و االتصال ✓

ما يتفرع إليه من قطاعات كما تسهر على تطبيق األوامر و القوانين و التشريعات الصادرة من 

 ح الرخص و تحديد عدد املتعاملين.الحكومة التي لها مجال من

تعمل هذه الهيئة على مراقبة و تنظيم : ARPTسلطة ضبط البريد و املواصالت السلكية و الالسلكية    ✓

كما تسهر على تطبيق القواعد التنافسية العادلة و الشفافة و تلعب   االتصال,املنافسة في السوق 

 سحبها و تحضير دفاتر الشروط.  أو الدور االستشاري لدى الوزارة فيما يخص منح الرخص  

 (  بمستغانمثانيا: تحليل سلسلة القيمة ملؤسسة اتصاالت الجزائر ) الوحدة العملياتية  

باالعتماد على مجموعة من املقابالت مع اإلطارات املؤسسة , يتمكن تحديد سلسلة القيمة ملؤسسة           

 ( كما يلي;  بمستغانماتصاالت الجزائر  )الوحدة العملياتية  

 يلي:و تتضمن ما  األساسية:األنشطة   ➢

ة ألداء نشاطات  تشمل كل األنشطة التي تسعى إلى توفير الوسائل و التجهيزات الالزم :اإلمداد الداخلي ✓

األوراق...( و توفير , الحواسيب  ,و تتضمن توفير الوسائل الالزمة للقيام بالعمليات اإلدارية )املكاتب ,املؤسسة

و كذلك  ,أجهزة إرسال اإلشارات( ,التجهيزات الالزمة للقيام بالعمليات اليومية لتوسيع الشبكة مثل ) الكوابل

 توفير وسائل النقل الالزمة و التكفل بصيانتها.

اإلدارة التقنية: تشمل على أنشطة املصالح للدائرة التقنية باملؤسسة و التي تعمل على متابعة مراقبة البنية  ✓

 التحتية للمؤسسة ,و العمل على تطوير الشبكة و دراسة توسيعها و ضمان السير الحسن لها و مراقبة جودتها.

و تتولى عملية الوكاالت التجارية التابعة للوحدة و التي يتم من خاللها تقديم صورة واضحة  :التسويق رةإدا ✓

يتم عن طريق  الذيو  اإلعالنعن املؤسسة و هذا باالعتماد على مجموعة من الوسائل الترويجية مثل 

جرائد, الراديو التلفزيون, االنترنيت امللصقات و املطويات الورقية املتواجدة على مستوى الوكاالت التجارية ,ال

 ,إضافة إلى االعتماد على رجال البيع و العالقات العامة و تنشيط املبيعات.

 التالية:و تتضمن األنشطة  املشتركين:خدمات   ✓

و االهتمام بتدريبها و ,املوارد البشرية الكفؤة  توظيف في اختيار و  أنشطتهاو تتمثل :املوارد البشرية  إدارة -

 ها.تكوين

في االهتمام بالجوانب املالية و املحاسبية للمؤسسة من خالل  أنشطتهاو تنحصر   :امليزانية و املحاسبة إدارة -

 تسيير الحسابات البريدية و البنكية التابعة للمؤسسة.

تعزيز العالقات بين املؤسسة و محيطها الخارجي و السهر على   أنشطةتشمل الخارجية:و العالقات  االتصاالت -

 تحسين سمعة املؤسسة. 

 اثر املعرفة على بناء امليزة التنافسية ملؤسسة اتصاالت الجزائر   :ثالثا
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رغم أهمية تبني إدارة املعرفة لتحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة إال أننا و بعد القيام بالدراسة          

 على مستوى الوحدة العملياتية بمستغانم فيما يلي:امليدانية  

 : بالرغم من أن إدارة املعرفة أصبحت الركيزة األساسية لتحسين أداء املنظمات و بالرغمواقع إدارة املعرفة ➢

من الجهود املبذولة من طرف الوحدة إال أننا التمسنا عدة نقائص إلدارة املعرفة بالوحدة محل دراسة تمثلت  

 فيما يلي:

 االهتمام باملصادر الداخلية للمعرفة دون االهتمام باملصادر الخارجية لها. -

يستفيدوا من إي تكوين مال لم فهناك بعض الع الوحدة,قلة البرامج و الدورات التكوينية املنظمة من طرف  -

 رغم أهميته البالغة في تعزيز معارفهم.

 عدم تشجيع العمال على تطوير معارفهم. -

 وجود احتكار للمعلومات و هذا ما انعكس على سياسة االتصال الداخلي. -

و اقتصارها على االتصاالت الرسمية و التي  املعارف,غياب ساسة اتصال داخلي فعال بين العمال لتبادل  -

 أداء األعمال اليومية.تخص  

عدم توفر مصلحة خاصة تهتم بتوفير العمال املعرفين و املختصين في مجال تكنولوجيا املعلومات و التي تعمل   -

 على تحديد احتياجات الوحدة من البرمجيات و إدارتها.

 عدم توفير شبكة داخلية لنقل و التبادل اآللي للمعلومات بين املصالح املختلفة. -

 العمال على تبادل الخبرات و املهارات فيما بينهم و تعظيم معارفهم.عدم تشجيع   -

 واقع امليزة التنافسية ملؤسسة اتصاالت الجزائر. -

العملياتية بمستغانم تنشط في قطاع   الوحدةنتيجة تميز سوق االتصاالت في الجزائر بمنافسة قوية , وكون 

زيادة في معدالت النمو, فهي تعمل جاهدة على ضمان مكانة لها اتف الثابت الذي أصبح يعرف  استقرار  و اله

 و تحقيق رضا زبائنها و ذلك من خالل:

 العمل على توسيع الشبكة الهاتفية في الوالية. -

 زيادة عدد مشتركي الهاتف الثبت بنوعيه الخطي و الالسلكي. -

 .ADSLزيادة عدد مشتركي االنترنيت  -

تقديم عروض ترويجية التي فاق الطلب عليها و التوقعات املنتظرة من طرف الوحدة نتيجة لخصوصيته و  -

 انخفاض أسعار.

 اقتراح نموذج إلدارة املعرفة و دوره في تحقيق امليزة التنافسية للوحدة العملياتية بمستغانم   :رابعا

النظرية و القيام بالدراسة التطبيقية نقوم باقتراح اعتمادا على نتائج املتوصل إليها من خالل الدراسة        

 النموذج التالي و الذي يوضح أهمية إدارة املعرفة في تحقيق امليزة التنافسية ملؤسسة اتصاالت الجزائر.
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في تحقيق امليزة التنافسية للوحدة العملياتية   نموذج إلدارة املعرفة و دوره  :(III26-الشكل رقم )

 بمستغانم  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر من إعداد الطالب

 تكنولوجيا املعلومات و االتصال 

تتضمن ما يلي:      

 البرمجيات 

املعلوماتأنظمة تكنولوجيا    

االتصاالت تكنولوجيا    

املوارد البشريةإدارة   

 تعمل على:  

 تحديد االحتياجات من املعارف

 استقطاب و توظيف الكفاءات

 تدريب و تكوين العمال  

 إدارة املعرفة

:تتضمن ما يلي    

 معرفة بالداخلين الجدد

 معرفة باملجهزين 

 كعرفة بالزبائن الحاليين و املرتقبين

 معرفة باملنافسين الحالين

   

   
 ميزة التنافسية

 تظهر من خالل :

 تخفيض التكاليف 

 تميز املنتجات  

 رفع الحصة السوقية للمؤسسة  
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 خالصة الفصل  

من خالل الدراسة التطبيقية التي تمت على مستوي الوحدة العملياتية التصاالت الجزائر بمستغانم تم         

 التوصل إلي النتائج التالية:

تمتلك الوحدة العملياتية بمستغانم دعامة إلدارة املعرفة تتمثل في مواردها البشرية , إضافة إلى اعتمادها   -

 رة.غلى تكنولوجيا معلومات ة اتصاالت متطو 

هناك عدم اهتمام الوحدة باملعرفة املوجودة في البيئة الخارجية و اهتمامها فقط باملعرفة الداخلية ’ و يعود  -

ذلك إلى عدم وجود إستراتجية واضحة لهذه الوحدة كون جميع القرارات و الشؤون املتعلقة بمصيرها تتخذ 

 على مستوى الوحدة املركزية بالجزائر العاصمة .

ارة حقيقية تعنى باملعرفة في الوحدة إلى افتقارها إلى عمال متخصصين في حقل املعرفة و عدم وجود إد -

 تكنولوجيا املعلومات و االتصال.

املتوفرة على مستوى الوحدة على مساعدة العمال على انجاز األعمال   تعمل تكنولوجيا املعلومات و االتصال -

 اليومية و بالتالي تحقيق أهداف الوحدة.
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:خاتمة عامة    

و نتيجة للتغيرات التي طرأت على  في ظل االقتصاد الجديد و الذي أصبح يطلق عليه اقتصاد املعرفة,            

واقع نظام األعمال أدركت املنظمات املعاصرة طبيعة هذه التحوالت و التي من أهمها زيادة االهتمام باألصول  

الفكرية في خلق القيمة و تدعيم امليزة التنافسية , األمر الذي جعل أسلوب إدارة املعرفة من أهم أساليب 

 لك.اإلدارية املعاصرة لتحقيق ذ

حيث أن تطبيق املنظمة إلدارة املعرفة كأسلوب إداري يتماش ى مع التغيرات الحاصلة في عالم            

أصبحت فيه املعرفة املورد األساس ي لتحقيق التفوق التنافس ي, يتطلب توفر مجموعة من الدعائم  

رفة داخل املؤسسة من اجل كتكنولوجيا املعلومات و االتصال و املورد البشرية التي تساعدها في كسب املع

 كعرفة قوى التنافس و استغاللها من تحقيق ميزة تنافسية.

 الفرضيات:اختبار  

 لنتائج اختبار فرضيات الدراسة فيمكن تلخيصها كما يلي :  بالنسبة         

اإلدارة , حيث تم التوصل من خالل الفصل إلى آن إدارة املعرفة هي جاءت صحيحة:الفرضية األولى  ➢

التي يعول عليها الكتشاف املعرفة و تنظيمها ثم نثرها فاستخدمها مما يؤدي إلى تدعيم امليزة 

 التنافسية.

امليزة التنافسية أصبحت تشكل ضرورة  حيث تم التوصل إلى أن جاءت صحيحةالفرضية الثانية :  ➢

 حتمية منقوى املنافسة التي تشغل بيئة املؤسسة.

حة حيث تساهم إدارة املعرفة في تدعيم امليزة التنافسية نتيجة ملا توفره من صحيالفرضية الثالثة :  ➢

 معرفة عن قوى املنافسة التي تشغل بيئة املؤسسة.

حيث تم التوصل من خالل الدراسة امليدانية ان ادارة املعرفة تشكل  صحيحةالفرضية الرابع : ➢

دعامة ملساعدة اتصاالت الجزائر على تحقيق ميزة تنافسية, غير ان هذه الدعامة تعتبر نسبية , كون 

وجود حواجز مفروضة من طرف الدولة و التي تتعلق بشروط  إلى باإلضافةهذه املؤسسة محتكرة 

 ى االستثمار في سوق االتصاالت الجزائرمنح الرخص للدخول إل

 النتائج:

 سمحت لنا هذه الدراسة الخروج بجملة من النتائج :       

 تنافسيةتعتبر معرفة األصل األكثر أهمية في العصر الحالي لتحقيق امليزة ال -

تعتبر إدارة املعرفة أسلوب إداري حديث ظهر نتيجة لتطور الفكر اإلداري و تماشيا مع التغيرات  -

 املستمرة التي تميز عصر املعرفة , بهدف تدعيم امليزة التنافسية باملؤسسة.

تعمل إدارة املعرفة على املحافظة على املعرفة و استخدامها لتوليد معرفة جديدة من اجل خلق  -

 عيم امليزة التنافسية للمؤسسة.القيمة و تد
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تسعى إدارة املعرفة من خالل عملياتها إلى توليد و تخزين و توزيع و تطبيق املعرفة في املؤسسة بهدف   -

 تحقيق امليزة التنافسية.

تلعب دعائم إدارة املعرفة املتمثلة في تكنولوجيا املعلومات و االتصال و املوارد البشرية دورا بالغا في  -

 يزة التنافسية للمؤسسة.تدعيم امل

 :االقتراحات  

 من خالل النتائج التي تم التوصل إليها نستطيع أن نتقدم بعض االقتراحات و التي نوجزها فيما يلي:         

أسلوب إدارة املعرفة إداري جديد يجب أن تتبناه جميع املؤسسات التي لديها رغبة للبقاء في بيئتها  -

 التنافسية .

كل دعائم املعرفة و املتمثلة في تكنولوجيا املعلومات و االتصال واملوارد البشرية و ضرورة االهتمام ب -

 تفعيلها لتحقيق ميزة تنافسية.

 النظر إلى كل املوارد و املصادر التي تساهم في تحقيق امليزة التنافسية و تفعيلها لتحقيق ميزة تنافسية. -

 يق امليزة التنافسية و تفعيلها .النظر إلى كل املوارد و املصادر التي تساهم في تحق -

باره املورد األساس ي للمعرفة خاصة في مجال نقل املعارف و االهتمام بتكوين املورد البشري باعت -

 الخبرات.

 :أفاق البحث  

 هناك جوانب عديدة يمكن أن تؤخذ كمواضيع بحث املستقبل نذكر منها:       

 الجزائرية.واقع إدارة املعرفة في املؤسسات   -

 متطلبات العمل و االندماج في اقتصاد املعرفة . -

 دور الدولة و املؤسسات في إقامة اقتصاد املعرفة. -
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 ملخص  

يتميز العصر الحديث بكثرة التغيرات و عدم االستقرار على جميع املستويات مما اثر على طبيعة االقتصاد 

يواكب هذه التغيرات   أن  اإلداري به, و كان البد على الفكر    تتأثر السائد و على مختلف املؤسسات التي تحركه و  

لو تعد كلها  أفكارها أن إال ر في هذا التطور الفضل الكبي اإلداريةرغم انه كان للمدارس  أسرعو يتطور بشكل 

مالئمة للنمط االقتصادي الجديد اقتصاد املعرفة , الذي ما عاد يقوم على املوارد الطبيعية و اليد العاملة و 

لذا قيمة ,  األكثر  األصلو  أهمية األكثر  اإلنتاجتمثل عامل  أصبحتاملال فقط , بل كذلك املعرفة و التي  رأس

و الذي يحقق  األنجع اإلداري  أسلوب إيجاد إلىتسعى  إدارية أساليبعدة نظريات و  األخيرةلعقود ظهرت في ا

  اكتسابها  إلىالعلمية و ذلك بالسعي  املنافسةللمؤسسة البقاء و االستمرار في ظل االنفتاح االقتصادي و 

  إدارةوجود عالقة طردية بين املتغير املستقل  أيقدرات تنافسية تمكنها من التفوق و التميز على منافسيها ,

و تعتمد إدارة  التنافسية , كما العالقة معنوية و قوية بين نشر املعرفة و امليزة التنافسية  املعرفة و امليزة

اد ذوي الخبرة و الكفاءة , و هم املصدر األساس ي الذي املعرفة في ذلك على دعامتين رئيسيتين هما أوال األفر 

 يعطي للمؤسسة امليزة التنافسية.

 

 

التنافسية, امليزة التنافسية ,تكنولوجيا املعلومات, تطبيق املعرفة, نشر  املعرفة،إدارة  :الكلمات املفتاحية

 املعرفة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary: 

The modern era is characterized by an abundance of changes and instability at all levels, which 

have affected the nature of the dominant economy and the various institutions that run and are 

affected by it, and administrative thinking must have followed the pace of these changes and grow 

faster, even if the administrative schools had the merit. Evolution, however, if his ideas were all 

appropriate for the new economic model, the knowledge economy, which is no longer based solely 

on natural resources, labor and capital, but also on knowledge, which has become the factor of 

most important production and most valuable asset, so it has appeared in recent decades. Several 

administrative theories and methods seek to find the most efficient management method which 

allows the institution to survive and continue in the light of economic openness and scientific 

competition, and which seeks to acquire competitive capacities which enable it allow you to excel 

and differentiate yourself from its competitors, i.e. there is a direct relationship between the 

independent variable and knowledge management and Competitive advantage, just as the 

relationship is moral and strong between diffusion knowledge and competitive advantage, and 

knowledge management is based on two main pillars, first, individuals with experience and skills, 

and they are the main source This gives the business a competitive advantage. 

 

 

Keywords: knowledge management, competitiveness, competitive advantage, information 

technology, knowledge translation, knowledge dissemination 

 


