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 لمنظمات األعمالالميزة التنافسية  في استدامة إدارة المعرفة مساهمة

 العاملة في الجزائر موبيليس لشركةدراسة ميدانية 

 الدكتور محمد فالق             الدكتور إسحاق خرشي              االستاذة حدو سميرة أحالم
 -الشلف-)جامعة حسيبة بن بوعليكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 (الجزائر

 ملخص

شركة يف  امليزة التنافسية استدامةيف  إدارة املعرفة مساهمة مدى قياس إىلتهدف هذه الدراسة 

من اهليئة ( مفردة 135تكونت عينة الدراسة من )، العاملة يف اجلزائر mobilisاالتصاالت اخللوية 

باستخدام حتليل االحندار البسيط، وحتليل ا األثر وقد مت اختبار هذ ،شركة موبيليس يف اإلدارية

امليزة يف استدامة  دارة املعرفةإل عاليةمساهمة أشارت النتائج إىل وجود . التباين األحادي

إدارة  تعمليا مساهمة، كما أشارت النتائج أيضا إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التنافسية

يف حني مل تكن هناك فروق تعزى مدة اخلدمة تعزى إىل  امليزة التنافسية استدامةيف  املعرفة

حتت الشركة قيد الدراسة تأسيس إدارة مستقلة يف كما أوصت الدراسة بضرورة ، مسمى الوظيفيلل

إنشاء املعرفة وامتالكها واملشاركة سم )إدارة املعرفة( تظهر يف اهليكل التنظيمي وحتدد مهماتها با

 .زن واالنتفاع والتقييمواخل

 شركة موبيليس العاملة يف اجلزائر، املستدامة إدارة املعرفة، امليزة التنافسية الكلمات املفتاحية:

Astract 

    This research aims to measure the contribution of knowledge management on  

achieving sustainable competitive advantage, study sample consisted of (135) Single 

from the management board at Mobilis telecommunication company,  The data were 

analyzed by using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), depending on 

the simple regression, analysis of variance 

The results of the study assured that there’s a high contribution for the knowledge 

management on achieving sustainable competitive advantage Mobilis 

Telecommunication Company.  There are statistically significant differences between 

knowledge management on achieving competitive advantage according to 

experience, but there are no differences to functions. Finally, the study encourages 

the Executive to establish an independent department for knowledge management 

Key words: knowledge management, sustainable competitive advantage, Mobilis 

Telecommunication Company 
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 اإلطار العام للدراسة

 تمهيد

إن التحدي اجلديد يف بداية القرن احلالي، والذي تواجهه منظمات األعمال العاملية واملنظمات 

املعرفة املفيدة من داخل حبر املعلومات الواسع، ولتحقيق الغاية برزت  طالعربية خاصة، هو التقا

إدارة املعرفة اليت تسعى إىل حتديد املعلومات ذات القيمة، فتضمن إدارة املعرفة التقاط املعرفة 

وتوليدها وتوزيعها بني العاملني وحسن االستفادة منها يف اختاذ القرارات اإلدارية الرشيدة، 

 داع، وحتقيق اإلنتاجية األكرب للمنظمة.وتشجيع اإلب

إىل ممارسة عملية، أكثر مالئمة للتغريات املتسارعة يف عامل املعرفة  إدارةسرعان ما حتول مفهوم 

األعمال، وقد تعاظم دورها بعد أن  أدرك أن بناء امليزة التنافسية وإدامتها يعتمد أساسا على 

األصول املعرفية واالستثمار فيها، مبا يعزز من اإلبداع املستمر، املوجودات الفكرية، وحتديدا على 

سواء على صعيد املنتج أو اخلدمة والذي يعد هو اآلخر أحد مقومات تعاظم تلك امليزة ألطول مدة 

ممكنة، لكن هذه املعرفة مبفردها ليست ذات نفع، بل البد من تفعيلها من طرف اإلدارة وحتويلها 

 .يةإىل أداة تنافس

 مشكلة الدراسة:

يعيش العامل يف هذه الفرتة ثورة معلوماتية كبرية أدت إىل ثورات الحقة تبعتها ومشلت اجلانب 

املعريف واجلانب التكنولوجي وجانب االتصاالت كل على حد سواء، إضافة إىل أنه أصبح اقتصاد 

هات االقتصادية يف املعرفة أحد التوجهات االقتصادية الرئيسة، هذا وان مل تكن أحد التوج

عامل اليوم يف الدول املتطورة  والناهضة، ويتميز اقتصاد املعرفة بسرعة تطوره ومنائه 

وديناميكيته وعدم اعتماده على أصول رأمسالية تقليدية كبرية، إضافة لكونه اقتصاد عاملي ال 

وتسخريه يعرف احلدود اجلغرافية. ولذلك البد للمنظمات من استثمار رأمساهلا املعريف 

وتطويره واالستفادة من الفرص املتاحة لتستطيع حتقيق حصة تنافسية جيدة للحفاظ على 

بني زخم املنظمات اليت تتنافس يف جمال معني نتيجة ملا أفرزته هذه الثورة  بقائها واستمراريتها

 من مفاهيم تنافسية بني املنظمات على اختالف طبيعة عملها سواء على الصعيد الوطين أو 

العاملي. وهذا الذي أدى باملنظمات للبحث عن سبل واسرتاتيجيات لتحقيق ميزة تنافسية، حيث 

سعت املنظمات مؤخرا إىل تبين مفاهيم جديدة تستطيع من خالهلا احلصول على املعرفة 

وتنظيمها واستخدامها ونشرها والتشارك فيها وحتويل املعلومات اهلامة واخلربات اليت متتلكها 

من خالهلا اىل أصول ذات قيمة تساعد املنظمة على اختاذ قرارها وحل مشاكلها والنجاح  املنظمة

 يف ختطيطها االسرتاتيجي للحصول على ربح أكثر وللوصول اىل قطاع سوقي أكرب.

 وعليه فإن املشكلة اليت تعاجلها هذه الدراسة ميكن صياغتها يف السؤال الرئيس التالي: 

لشركة موبيليس لالتصاالت اخللوية امليزة التنافسية  استدامةإدارة املعرفة يف  مدى مساهمةما 

  ؟العاملة يف اجلزائر

 :وتنبثق من السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية، كما يلي
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شركة موبيليس لالتصاالت اخللوية العاملة يف ما مدى تطبيق عمليات إدارة املعرفة يف  .1

 ؟ اجلزائر

شركة موبيليس لالتصاالت يف امليزة التنافسية  استدامةاملعرفة يف  إدارةما أثر تطبيق عمليات  .2

 ؟  اخللوية العاملة يف اجلزائر

امليزة  استدامةهل هناك فروق ذات داللة إحصائية ألثر تطبيق عمليات إدارة املعرفة يف  .3

تعزى للمتغريات الوظيفية  اجلزائرشركة موبيليس لالتصاالت اخللوية العاملة يف لالتنافسية 

 )املسمى الوظيفي، مدة اخلدمة يف الشركة(؟ 

 :ومبرارتهاأهداف الدراسة 

 تهدف الدراسة إىل :   

تقديم إطار نظري يوضح العالقة بني متغريي الدراسة "إدارة املعرفة" وامليزة التنافسية  -1

 املستدامة".

وتأثرياتها املختلفة وصوال إىل النتائج اليت تؤدي بناء أمنوذج ميثل عالقات متغريات الدراسة  -2

 إىل إثبات أو نفي فرضيات الدراسة.

اخللوية من متغريات أخرى تساهم يف  تتشخيص ما ميكن أن تفرزه شركة موبيليس لالتصاال -3

 استدامة امليزة التنافسية.

ومستوى مساهماتها  التعرف على طبيعة العالقة بني إدارة املعرفة وامليزة التنافسية املستدامة -4

 يف مؤشراتها الرئيسية والفرعية.

 التعرف على طبيعة التأثري املعنوي لعوامل إدارة املعرفة يف استدامة امليزة التنافسية. -5

 تقديم مقرتحات وتوصيات مستقبلية خاصة مبتغريات الدراسة والقطاع املبحوث. -6

 أهمية الدراسة :

تعد إدارة املعرفة من املواضيع اإلدارية اجلديدة اليت مل يلق االهتمام الكايف من قبل الدارسني     

والباحثني يف البلدان العربية، وخاصة يف قطاع خدمة االتصاالت، ذلك أن هذا القطاع ميثل 

عوبة العصب احملرك القتصاد الدول، واملتأثر بالتغريات التكنولوجية من جهة، وملا ميثله من ص

 :التاليني اجلانبني يف احلالية الدراسة أهمية تتضح سبق ما ضوء ويفالتطبيق من جهة أخرى. 

 يف أثرها وبيان وأهميتها، ومفاهيمها املعرفة إلدارة تتعرض الدراسة هذه كون  :النظري اجلانب

 .املستدامة حتقيق امليزة التنافسية

شركة يف  اهليئات اإلدارية إلدراك الفعلي الواقع لتحليل تسعى الدراسة هذه كون :العملي اجلانب

 إدارة املعرفة عمليات ألهم ممارساتهم وحتليل املعرفة، إدارة ملفهوم موبيليس لالتصاالت اخللوية 

 املعرفة إلدارة مقرتح وضع تصور ثم ومن )اكتساب املعرفة، تنظيم املعرفة، نقل وتطبيق املعرفة(،

 املادية العناصر جهود وتنسيق توحيد من أجل اخلرباء وأراء املعرفية البيئة ضوء يف وذلك
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 ، قطاعاتها وتوسع املعرفة عصر هيمنة مع تتالءم بطريقة شركة موبيليسيف  والبشرية

 .املستدامة ةحيقق امليزة التنافسي بأسلوب

 نموذج الدراسة :أ

ومضامينها امليدانية تصميم تتطلب املعاجلة املنهجية ملشكلة الدراسة يف ضوء إطارها النظري 

(، الذي يشري إىل العالقة املنطقية بني متغريات الدراسة تعبريا عن 01أمنوذج فرضي يف الشكل )

 احللول املؤقتة اليت يقرتحها فريق البحث لإلجابة عن األسئلة املثارة يف مشكلة الدراسة.

املعرفة  ماملعرفة وتطويرها، تنظيهو إدارة املعرفة اليت تتشكل من اكتساب  املتغري املستقل:

 وتقييمها، نقل املعرفة وتطبيقها.

، أما املتغريات الوسيطة فهي املتغريات الوظيفية املستدامة هو امليزة التنافسية املتغري التابع:

 املتمثلة يف املسمى الوظيفي، مدة اخلدمة.

 منوذج الدراسةأ :(1الشكل رقم )

 

 من إعداد فريق البحث املصدر:

 سؤال الدراسة وفرضياتها:

شركة موبيليس لالتصاالت اخللوية العاملة ما مدى تطبيق عمليات إدارة املعرفة يف  السؤال األول:

 ؟يف اجلزائر

 الفرضية الرئيسة األوىل :

H0ال يوجد  : ( 0.05 ≥أثر  ذو  داللة إحصائية عند مستوى داللة α  ) عمليات إدارة ملساهمة

 شركة موبيليس لالتصاالت اخللوية العاملة يف اجلزائر.يف امليزة التنافسية  استدامةاملعرفة يف 

 إدارة المعرفة

 
Organizational culture 

 اكتساب المعرفة وتطويرها 

 تنظيم المعرفة وتقييمها 

 نقل المعرفة وتطبيقها 

 المتغيرات الوظيفية

 المسمى الوظيفي، مدة الخدمة

 

 

 

 المتغير التابع   المتغير الوسيط  المتغير المستقل 

 

 الميزة التنافسية المستدامة
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 وتنقسم هذه الفرضية الرئيسة إىل ثالث فرضيات فرعية :

 الفرضية الفرعية األوىل :

H0 ال يوجد أثر  : ( 0.05 ≥ذو  داللة إحصائية عند مستوى داللة α الكتساب املعرفة وتطويرها  )

 شركة موبيليس لالتصاالت اخللوية العاملة يف اجلزائر.يف امليزة التنافسية  استدامةيف 

 الفرضية الفرعية الثانية :

H0 أثر ذو داللة:  ال يوجد ( 0.05 ≥إحصائية عند مستوى داللة αلتنظيم )  املعرفة وتقييمها يف

 شركة موبيليس لالتصاالت اخللوية العاملة يف اجلزائر.يف امليزة التنافسية  استدامة

 الفرضية الفرعية الثالثة:

H0 إحصائية عند مستوى داللة  داللة أثر ذو:  ال يوجد(≤ 0.05 α) املعرفة وتطبيقها يف  لنقل

 لالتصاالت اخللوية العاملة يف اجلزائر.شركة موبيليس يف امليزة التنافسية  استدامة

 الفرضية الرئيسة الثانية :.

H0( 0.05 ≥:  ال توجد فروق ذات إحصائية عند مستوى داللة α ألثر تطبيق عمليات إدارة )

شركة موبيليس لالتصاالت اخللوية العاملة يف اجلزائر يف امليزة التنافسية  استدامةاملعرفة يف 

 املسمى الوظيفي(.مدة اخلدمة، للمتغريات الوظيفية ) ىتعز

 :التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة

 :هي عبارة عن العمليات اليت تستخدم الكتساب املعرفة وتوليدها والتشارك فيها  إدارة املعرفة

 وختزينها وتطبيقها للوصول إىل حل أفضل ملشكلة ما ولقرار أنسب حلالة ما.

 املعرفة إدارة عمليات :  

 املعرفية املتاحة املوارد أفضل حتديد "(31: 2005) الرزو،  حيث يعرفها :وتطويرها املعرفة اكتساب .1

 ."املخططة األهداف لتحقيق والالزمة وخارجها املؤسسة داخل

 من اهليئة اإلداريةتسعى  اليت األنشطة مجيع" وتطويرها املعرفة باكتساب ويقصد فريق البحث 

 فقط ليس و وخارجها جمموعة االتصاالت األردنية داخل املعرفة املوجودة على احلصول خالهلا

ومت قياسها من خالل  األفكار تطوير و اإلبداع على قدرتهم إمنا و معرفة جديدة على احلصول

  ."13اىل العبارة    1العبارة 

يف  السائدة الوثائق صالحية تقييم"( 31: 2005)الرزو،  يعرفها حيث :وتقييمها املعرفة تنظيم .2

 ."التنافسية للمؤسسة القدرة دوام لضمان باستمرار املعلومات وحتديث املؤسسات أنشطة

 ثم املتوافرة واملعلومات البيانات وتوصيف تفسري "وتقييمها املعرفة بتنظيم فريق البحث يعين  

 اىل العبارة 14ومت قياسها من خالل العبارة  املعريف للتكامل حتقيقا آلًيا، واسرتجاعها جتميعها

24". 

املفردة  استيعاب آلييت تتضمن ( بأنها32: 2005)الرزو،  يعرفها حيث :واستخدامها املعرفة نقل .3

 .الواقع ارض على للتنفيذ قابلة عمليات إىل وترمجتها املعرفية
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 ثم وتداول املعرفة وترمجة استيعاب عملية "واستخدامها املعرفة بنقل ويقصد فريق البحث    

 أكثر أي جعلها اخلارجية، األوساط و جمموعة االتصاالت األردنية إدارة داخل األفراد بني تبادهلا

ومت قياسها من خالل العبارة  جمموعة االتصاالت األردنية أنشطة تنفيذ يف لالستخدام مالئمة

 ." 34 اىل العبارة 25

 :امليزة التنافسية 

تعرف امليزة التنافسية على أنها قدرة املؤسسة يف تطبيق عمليات إنتاج غري مطبقة لدى 

املؤسسات املنافسة، وعندها الستطيع هذه املؤسسات احلصول على املوارد الضرورية لتقليد تلك 

 (.40: 2006 وآخرون، )العليالعمليات. 

الزبون مقابل تقديم خدمة املطلوبة، ونقصد به يف هذه الدراسة القيمة اليت يدفعها : السعر .1

من خالل  هومت قياس ومدى تناسب هذا السعر مع اخلدمة مقارنة مع اخلدمات املقدمة من املنافسني

 .39 اىل العبارة 35العبارة 

هي اخلدمات القادرة على مواكبة التطورات اجلديدة، ومتطلبات  تقديم اخلدمات اجلديدة: .2

تقديم اخلدمات اجلديدة يف ضوء املنافسة جيب أن تكون من أهم الزبائن املتجددة، فعملية 

 .43 اىل العبارة 40ومت قياسها من خالل العبارة  أولويات جمموعة االتصاالت األردنية

اليت تساهم يف إشباع رغبات  جمموعة من املزايا واخلصائص اخلاصة باخلدمة حتسني اجلودة: .3

ومت قياسها من خالل  ري، االعتمادية، وقابلية االستعمالالزبائن وتتضمن: السعر، واألمان، التوف

 .48 اىل العبارة 44العبارة 

وهي الفرتة اليت تبدأ من توقيع العقد مع الزبون حتى يتم  السرعة يف تقديم اخلدمة: .4

ومت  توصيل هذه اخلدمة له، وكل خدمة هلا مراحل خاصة بها، وفرتة معينة لتوصيلها للزبون

 .52 اىل العبارة 49قياسها من خالل العبارة 

مجيع الزبائن احملتملني الذين يتشابهون يف حاجاتهم ورغباتهم والذين  احلصة السوقية: .5

ومت قياسها  لديهم املقدرة والرغبة يف القيام بعملية تبادل من أجل إشباع حاجاتهم ورغباتهم

 .57 اىل العبارة 53من خالل العبارة 

شركة موبيليس هي فرع من اجلزائرية لالتصاالت وتسمى كذلك املتعامل  موبيليس: شركة .6

التارخيي وهي أول حمول للهاتف النقال يف اجلزائر تقدم لزبائنها سلسلة من املنتجات واخلدمات 

دج  100000000،  هي شركة ذات أسهم برأس مال قدره 2003العالية،  ظهرت شركة موبيليس يف أوت 

موبيليس شركة منظمة حسب القوانني العاملية  .دج لكل سهم 100000سهم بقيمة  1000موزعة على 

حصتها يف  يف تعظيماملقدمة دوليا يف جمال اإلدارة وطموحاتها كبرية و غري حمدودة ومستمرة 

مسعة حتقيق يف وطبعا  ،وتطوير اخلربات واملساهمة يف معدل النمو االقتصادي الوطين ،السوق

  .ية من خالل مزاياها التنافسيةقو

،  وكان يعتمد على شبكة حملية 1997حيث إن  أول ظهور للهاتف النقال يف اجلزائر كان سنة 

،  أي بواسطة رمز يدخل يف اجلهاز ليصبح يف عمليات (sim)للبث واإلرسال دون استعمال بطاقة 

"  NMT" ـف الثابت واليت تعرف بإرسال واستقبال املوجات،  والذي حيمل رقم شبيه باهلات

"Network Mobile Telecom ثم تطورت الشبكة وأصبحت بواسطة تكنولوجيا األقمار "

 GSM" "General Systemالصناعية،  االتصاالت الالسلكية يف الشبكة العاملية للهاتف النقال "

Mobileثابت وعرفت " واليت استعملت بطاقة سيم حتمل رقم خاص بها خمتلف عن اهلاتف ال



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
1193 

موبيليس للهاتف النقال  ظهرت شركة"،  وبهذا  AMN" ،" Algérienne Mobile Networkباسم "

حيث قامت بعقد شراكة مع اكرب الشركات يف العامل مثل ايريكسون السويدية،  وذلك ملواصلة 

 النمو والتوسع خاصة بوجود منافسني عامليني.

مليار دينار  23.3يف جمال اهلاتف النقال بـ 2012لقد كانت موبيليس أول مستشمر يف اجلزائر سنة 

مليون دوالر،  وهذا بفضل اإلسرتاتيجية اليت تنتهجها كما أن شركة موبيليس  300أي ما يعادل 

اهلاتف ق وس حتتل مكانة مرموقة يف جمال االتصاالت باجلزائر حبيث حتتل املركز الثاني يف

مليون مشرتك يف خمتلف اجملاالت،  خاصة فيما  11النقال باجلزائر حبصة سوقية تقدر ب 

  .يتعلق خبدمات املؤسسات واملهنيني والطلبة والدفع املسبق

  باألرقامموبيليس شركة : 

 2016أواخر سنة  من اجنازات اخلاصة بشركة موبليس وما حققتهاحلديثة بعض األرقام  نقدم      

 دج 86 060000 000 يقدر رقم األعمال السنوي بـ: -

 موظف. 5035: املوظفنيعدد  -

 .وكالة 175شبكة جتارية متواصلة االرتفاع و هي تبلغ حاليا  -

 نقطة.15451عدد نقاط البيع املعتمدة موبيليس:  -

 نقطة بيع غري مباشرة 60000أكثر من  -

 .112539عدد نقاط البيع أرسلي:  -

  (BTS) قاعدية راديويةحمّطة  4500أكثر من  -

تفرض اليوم موبيليس نفسها كشركة حيوية،  مبدعة،  وفية وشفافة،  يف حميط جد تنافسي   

مع  املباشر االتصالوسليم أساسه ومفتاح جناحه يكمن يف اجلدية و املصداقية باإلضافة إىل 

 زبائنها.

 اإلطار النظري

 جتتاح عامل اليت املتسارعة والتغريات العميقة التحوالت من جمموعة العامل دول معظم تواجه

 العلمية املعرفة على تعتمد الثورة اليت تلك والتكنولوجية، العلمية الثورة مقدمتها يف يأتي اليوم

 احلاسبات علوم يف املتسارع عن التقدم الناجتة املتدفقة، للمعلومات األمثل واالستخدام املتقدمة

 اإللكرتوني. والربيد اإلنرتنت شبكة وسرعة انتشار الرقمية، والتكنولوجيا املعلومات وشبكات

الدول وتتصارع  فيه تتسابق الذي عذلك اجملتم املعرفة، جمتمع لظهور املعلوماتية ثورة فمهدت

 هو القادر ينتج املعرفة من أن هلا تأكد بعدما واملعلومات، املعارف من قدر أكرب وحيازة متلك حول

 االختيار على هو األقدر القيادة زمام ميلك ومن للقيادة، املؤهل هو ميتلكها ومن امتالكها، على

 .القرار واختاذ

 للمنظمات، واملورد التنافسية امليزة بناء يف أهمية األكثر االسرتاتيجي املصدر املعرفة وغدت

 تناقص خيضع لقانون ال الذي الوحيد املورد فهي العمل، وقوة املال رأس مورد من أهمية األكثر

 بل يتناقص باالستخدام، وال بالرتاكم يبنى الذي الوافر الوحيد واملورد مشكلة الندرة، أو الغلة
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، وآخرون)العلي  بتكلفة أرخص جديدة أفكار وتطوير توليد يف استخدامها يسهم العكس على

2006 :2). 

 مفهوم المعرفة: 1-1

تلك  أن أمشل املعرفة، ويظهر مفهوم خالهلا من الباحثون تناول متعددة ومداخل اجتاهات هناك

 فقد ,للمعرفة الشامل املفهوم على لداللتها ثنائي منظور من املعرفة تناول اليت هي التعاريف

 الظاهرة وميز الضمنية واملعرفة املعرفة هما نوعني إىل املعرفة (Takeuchi) Nonake & صنف

(Daft) املعرفة أنها على الظاهرة املعرفة خمتلفًا، فعرف مفهوم منهما لكل وأعطى بينهما 

 واإلرشادات الوثائق بواسطة اآلخرين إىل ونقلها ترميزها وكتابتها ميكن واليت واملنظمة الرمسية

 أنها على فعرفها الضمنية املعرفة معني، أما حول موضوع باملعرفة صلة ماله إىل وتشري العامة

 الشخصي واحلكم واحلدس االستداللية والقواعد الشخصية على اخلربة تعتمد اليت املعرفة

 .(11: 2005)الكبيسي،  كيف مبعرفة صلة ماله إىل وتشري كلمات، أو  رموز يف وضعها يصعب ما وعادة

 واخلربة املعلومة بني اخلفي االمتزاج حصيلة بأنها املعرفة الدين حميى حسانة وتعرفها

 (.Daft, 2001: 134) احلكم على القدرة احلسية واملدركات

 مفهوم إدارة المعرفة: 1-2

 تلك وانعكست متعددة، جماالت يف املختصني من العديد اهتمامات املعرفة إدارة جذبت

 إليها نظر من فهناك املعرفة. إدارة مفهوم حول نظرهم ووجهات دراساتهم االهتمامات يف

 من املعرفة إدارة مفهوم تناول ملموس، والبعض غري موجودًا عدوها وآخرون ,تقين كمصطلح

 إعطاء على ركز اآلخر وبعضهم مالي، منظور من عرفوها وآخرون ثقافة تنظيمية كونها زاوية

 مفهوم الكبيسي الوثائق. ويعرف وإدارة للمعلومات تطويرًا كونها زاوية املعرفة من إلدارة مفهوم

 املصطلح"بأنها متعددة ضمن جماالت تعريفات عدة من استخلصه شاماًل يراه تعريفًا املعرفة إدارة

 من املستفيدون صياغتها وأدائها يف يشرتك اليت والسلوكيات واألدوات العمليات عن املعرب

 أفضل إىل األعمال للوصول عمليات على لتنعكس املعرفة وتوزيع وخزن الكتساب املنظمة،

 (.35: 2005)الكبيسي، األمد  طويلة املنافسة بقصد التطبيقات

 المعرفة:  إدارة أهمية 1-3

 (96: 2004يلي )جنم، ما خالل من املعرفة إدارة أهمية تتضح

 الداخلية موجوداتها ورفع التكاليف لتخفيض للمنظمات كبرية فرصة املعرفة إدارة تعد 

 .اجلديدة اإليرادات لتوليد

 أهدافها حتقيق اجتاه يف املختلفة املنظمة أنشطة لتنسيق تكاملية نظامية عملية تعد. 

 وحتسينه ,واملعرفة اخلربة على املعتمد املنظمي باألداء لالحتفاظ املنظمة قدرة تعزز. 

 إىل الوصول جعل خالل من ,الفكري رأمساهلا الستثمار الفاعلة املنظمات أداة املعرفة إدارة تعد 

 .وممكنة سهلة عملية إليها احملتاجني اآلخرين لألشخاص بالنسبة عنها املتولدة املعرفة
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 املستقرة غري البيئية التغريات ومواجهة ذاتها لتجديد املنظمات حتفيز يف تسهم. 

 :المعرفة إدارة أهداف 1-4

 : (10: 2008)رزوقي،  املعرف يف التالي إدارة تكمن أهداف

 املنظمة تواجه اليت للمشكالت احللول لوضع أكرب فكري املال رأس جذب. 

 معرفة  مستوى لرفع باملعرفة املشاركة على املنظمة يف الفرد تشجع تنظيمية  خلق بيئة

 .اآلخرين

 وتعظيمها املعرفة استخدام إعادة. 

 وتعمل املعرفة(، اجلديد)اقتصاد العلمي االقتصاد إىل التقليدي االقتصاد من املنظمات حتول 

 والتجارة الواسعة االقتصادية الشبكات حنو التحويل يف تسهم حيث كشبكة لألنشطة،

 .اإللكرتونية

 وتقييم الزبائن وإدارة العاملني وتطوير وإدارة التخطيط، خالل من لألعمال القيمة خلق 

 .اإلنتاج

  المعرفة: إدارة عمليات 1-5

 من:خلص الباحثون إىل جمموعة من العمليات اجلوهرية إلدارة املعرفة املتكونة 

 (Survary, 2005 : 96) 

 للحصول خالله من املؤسسة تسعى اليت األنشطة مجيع بها ويراد املعرفة: وتوليد تكوين 1-5-1

 .الضمنية أو الصرحية املعرفة على احملتوية كتلك املتعددة من مصادرها واقتنائها املعرفة على

 عليها واحملافظة باملعرفة االحتفاظ تشمل اليت العمليات هياملعرفة:  وتنظيم خزن 1-5-2 

 هذه تعد حيث اسرتجاعها، سبل وتيسري إليها البحث والوصول وتسهيل وتنظيمها وإدامتها

 .للمؤسسة التنظيمية الذاكرة مثابة العملية

 توزيع يتم حيث املؤسسة أفراد بني املعرفة ومشاركة نشر وتعين املعرفة: ومشاركة نقل 1-5-3

 نشرها فيمكن الصرحية املعرفة أما ،واحلوار كالتدريب أساليب طريق عن الضمنية املعرفة

 .والتعلم الداخلية والنشرات بالوثائق

 املناسب، الوقت يف املعرفة هذه استخدام وتعين املعرفة، إدارة غاية وهي  املعرفة: تطبيق 1-5-4

 تواجه اليت املشكالت حل يف توظف أن جيب حيث املؤسسة، يف فرصة تواجدها واستثمار

 .املنظمة أو املؤسسة وأغراض أهداف حتقيق التطبيق هذا يستهدفأن  وجيب املؤسسة،
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 الميزة التنافسية: -2

، ومن أجل حتقيق إليهيف أداء نشاطها اهلدف الرئيسي الذي تصبو  املنظماتيعد بقاء واستمرار 

حتقق من خالهلا التميز مستدامة إىل بناء وامتالك ميزة تنافسية  منظمةهذا املبتغى تسعى كل 

  والتفوق على منافسيها يف حاضرها ومستقبلها. 

 القدرة" أبرزها من متعددة بتسميات التنافسية امليزة مفهوم ُطرح :ماهية امليزة التنافسية 2-1

 يف تتفق لكنها ،"التنافسي النجاح" و "التنافسي التميز" ،"التنافسي التفوق"و "التنافسية

 متيز أن املنظمة تستطيع اليت الكيفية إىل التنافسية امليزة على انصراف مفهوم  مضمونها

 .عليهم والتميز التفوق لنفسها وحتقق على منافسيها  نفسها

إن أهمية التعرف على امليزة التنافسية يأتي من الدور احلاسم الذي تلعبه يف حياة املنظمات، 

الذي يقدم فرصة جوهرية للمنظمات. تتمثل يف الوضع باعتبارها العنصر اإلسرتاتيجي احلرج 

املتفوق الذي حتصل عليه املنظمة، هذا التفوق الذي يكون يف شكل إضافة قيمة لدى املستهلك 

واليت تأخذ أسعار أقل مقارنة بالنافسني، أو يف شكل منتج متميز، وذلك بهدف زيادة احلصة 

رب مايكل بورتر أول من وضع نظرية امليزة السوقية أو البقاء يف السوق على األقل. ويعت

التنافسية، فقد صمم هلا أمنوذجا لقياسها يستند على املتغريات اجلزئية لالقتصاد، معتربا أن 

 التنافس يتم بني املنظمات نفسها.

ولقد عرف بورتر امليزة التنافسية للمؤسسة على أنها:" تنشأ أساسا من القيمة اليت تستطيع 

ن ختلقها لزبائنها حبيث ميكن أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة ألسعار املنافسني منظمة ما أ

مبنافع متساوية، أو بتقديم منافع مرتادفة يف املنتج تعوض بشكل واسع الزيادة السعرية 

إىل أن امليزة التنافسية  ) (porterومن خالل هذا التعريف يشري  (porter,1985: 33).املفروضة" 

توصل املنظمة إىل اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك املستعملة من قبل تنشأ مبجرد 

املنافسني، حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف ميدانيا، ومبعنى أخر إحداث عملية إبداع 

مبفهومه الواسع، مبعنى أن بورتر ركز على القيمة اليت ختلقها املنظمة لزبائنها واليت تأخذ 

شكل أسعار أقل مقارنة مبنافسيها، لكن مع احلفاظ على نفس املنافع، أو يف شكل صورتني إما يف 

 لدى العوامل أو الصفات بعض يف التميز أنها على (HaoMa,1999 :259)منتج متميز. ويرى 

 خلق يف وتساهم غريهم، من أفضل بشكل املستهلك هلا خبدمة واليت تسمح األعمال منظمة

( للميزة التنافسية 21: 2003كما ينظر )مرسي،  السوق، يف األداء األفضل وحتقيق للمستهلك املنفعة

على أنها " قدرة املنظمة على حتقيق حاجات املستهلك، أو القيمة اليت يتمنى احلصول عليها من 

املنتج، مثل اجلودة العالية، وبالتالي فهي استثمار جملموعة األصول املالية، والبشرية، 

" يف تعريفه السلمي" هو ما يؤكدهوقيمة للعمالء تليب احتياجاتهم.  جنتاوالتكنولوجية بهدف إ

والتكنولوجيات والقدرات اليت تستطيع اإلدارة  أنها "جمموعة املهارات التنافسية علىلميزة ل

تأكيد حالة حيققه املنافسون، و قيم ومنافع للعمالء أعلى مما جتنسيقها واستثمارها بهدف إنتا

 ا".ومنافسيه املنظمةتالف فيما بني ز واالخمن التمّي

 القول بأن ميكن الكتاب بعض وتعريفات التنافسية بامليزة املرتبطة املفاهيم استعراض  خالل ومن

 النسيب اجليدهي ذلك املفهوم اإلسرتاتيجي الذي يعكس الوضع التنافسي التنافسية  امليزة

خصائص متفردة  تقديم منتجات ذات حبيث يتجلى يف شكل ،ما إزاء منافسيها واملستمر ملنظمة
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ال تقل قيمة عن منتجات املنافسني  تقديم منتجات وأكثر ألدفع  العميل مستعدايكون معها 

وبهذا املعنى يعترب تطوير امليزة التنافسية هدفا اسرتاتيجيا تسعى لتحقيقه  ل.ـوبأسعار أق

موارد الداخلية، والكفاءات اإلسرتاتيجية ضمن خمتلف منظمات األعمال من خالل األداء املتميز لل

أنظمة، وإسرتاتيجيات، وأنشطة، وعمليات املنظمة، مبا يؤدي إىل ختفيض التكاليف وحتسني 

 .اجلودة، وبالتالي ضمان والء العمالء، وريادة السوق، وتعظيم الرحبية على املدى الطويل

يعد موضوع االستدامة من املواضيع اليت نالت وال تزال تنال حيزا واسعا من  مفهوم االستدامة: 2-2

اهتمام الباحثني يف جماالت شتى، فلم يعد حتقيق أهداف الرحبية وكسب مساحات واسعة من 

السوق وحتقيق الريادة والتميز أمرا رئيسا يف ظل البيئة غري املستقرة اليت حتيا يف ظلها تلك 

، وإمنا تعدى طموحها ليصل إىل كيفية احملافظة وخلق حالة الدميومة لتلك املنظمات املعاصرة

األهداف اليت إن حتققت فهي حصيلة ملا تتمتع به تلك املنظمات من مزايا تنافسية تتوقف بها 

 على مثيالتها. 

قد طرح أقل املفاهيم غموضا عندما استند إىل اعتماد عبارة الرحبية طويلة  (Porter)إذ جند أن 

األجل يف اإلشارة إىل مفهوم االستدامة، كما أشار إىل األداء فوق املتوسط يف حماولة منه للتعبري 

 :Hoffman, 2007)عن كون أداء املنظمة متفوق على أداء الصناعة اليت تنتمي إليها تلك املنظمة 

 ، ومن هنا جند أن مفهوم االستدامة يرتبط باألجل الطويل.(07

مصطلح الزمن بوصفه مصدرا الستدامة املزايا التنافسية  (barney, 1991: 102)فيما استخدم 

اليت استمرت املنظمة حبالة االحتفاظ بها بعد أن ضاعفت جهودها لتكرار تلك املزايا بعد 

انقطاعها، ويعد هذا املفهوم األكثر دقة من الناحية النظرية ولكنه ممكنا وليس ذو معنى يف 

 الواقع العملي.

ألغراض حتديد ما إذا كان باإلمكان  (barney)و  (Porter)أراء كل من  (wiggins)نى من جهته تب

اعتبار االدعاء املتميز للمنظمة مستمرا، وأشار إىل أن استمرار األداء االقتصادي املتميز للمنظمة 

ذي ميكن ميكن عده مقياسا لعملية املقارنة فيما بني أداء املنظمة وأداء القطاع الذي تنتمي إليه وال

أن يستمر يف إطار املدى الزمين الذي ميكن أن خيتلف من صناعة ألخرى اعتمادا على جمموعة 

من العوامل، منها ما هو خارجي مثل )دورة حياة املنتج، قوانني محاية براءات االخرتاع(، وعوامل 

رة حياة أخرى ختص طبيعة الصناعة )كصناعة احلسابات االلكرتونية( اليت توصف بأنها ذات دو

قصرية ال تتجاوز سنوات حمدودة، و)صناعة بعض األجزاء األوتوماتيكية وملحقاتها( اليت متتاز 

 بأن دورة حياتها طويلة نسبيا.

فيما يشري البعض إىل أن مفهوم االستدامة ميتد ليشمل كل التصرفات اليت تقوم بها املنظمة 

ني من القيام بتقليد نقاط القوة والقدرات واليت من شأنها أن تضيق أو تسد الطريق أمام املنافس

اإلسرتاتيجية املتفردة للمنظمة، أو قيامهم باستبداهلا من خالل استخدام أية موارد أخرى 

 (.07: 2007)املعايضيدي، 

يتضح مما سبق أن هنالك ارتباطا فيما بني االستدامة واملدى الزمين الذي تتحقق فيه حالة 

االرتباط فيما بني االستدامة والقطاع الصناعي الذي تنتمي إليه االستدامة من جهة، فضال عن 

املنظمة، ومدى طول أو قصر دورة حياة املنتجات اليت تقدمها الصناعات املختلفة، وكذلك االرتباط 
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بني االستدامة والتصرفات اليت تتخذها املنظمات واليت من شأنها حتديد قدرة املنافسني على 

 .مزاياهم التنافسية التصرف حبرية الستدامة

  ماهية الميزة التنافسية المستدامة: 2-3

 منظمة تستهدفها اليت التنافسية للميزة املتطور األمنوذج املستدامة التنافسية امليزة تعد

 امليزة بهذه االحتفاظ تضمن استمرارية اليت العناصر على حتتوي ألنها السوق موقع يف األعمال

أول من أشار إىل فكرة استدامة امليزة  (George Day, 1984)ممكنة. حيث يعترب  مدة أطول

التنافسية باقرتاحه ألنواع خمتلفة من االسرتاتيجيات املساعدة لبقاء املنظمة وتطورها، لكن 

( حينما ناقش 1985جيمع األكادمييون على بروز مصطلح امليزة التنافسية املستدامة فعليا عام )

(Porter) سرتاتيجيات التنافسية اليت متتلكها املنظمات لتحقيق االستدامة، األنواع األساسية لال

أكثر التعاريف وضوحا حيث عرفها بأنها امليزة اخلالقة للقيمة غري  (Barney, 1991)فيما قدم 

 املقلدة سابق واليت ليس باإلمكان تقليدها الحقا من قبل املنافسني احلاليني واحملتملني

(Hoffman,2000: 11 ). 

من تعاريف للميزة  -على حسب علم الباحث–الذي تعاني منه املكتبة العربية  ا للنقصنظرو

 التنافسية املستدامة، ارتأينا رصد أبرز املساهمات اليت شهدتها هذه األخرية يف اجلدول التالي:

 اإلسهامات العلمية لتحديد مفهوم امليزة التنافسية: (01اجلدول رقم )

 املساهمة السنة الباحث

Alderson 1965 .اخلصائص الفريدة اليت متيز منظمة األعمال عن منافسيها احلاليني واحملتملني 

Hall 1980 .احلصول على ميزة التكلفة املنخفضة أو األكثر متايزا 

Porter 1985 .التأكيد على سلسلة القيمة كوسيلة رئيسية يف حتليل مصادر امليزة التنافسية 

Chemawat 1986 

التنافسية هي الوصول املتفوق إىل املوارد واىل أكرب حجم للسوق املستهدف امليزة 

 واىل إشباع رضا الزبائن

Henderson 1988 

عرض املزايا الفريدة اليت متتلكها املنظمة يف ظل وجود منافسني، واليت بإمكانها 

 التكيف بالشكل األسرع حصوال على ميزة متفردة مقارنة مبنافسيها.

Hamel & 

Prahalad 
 تعلم املنظمة خلق ميزات جديدة لتحقيق الريادة العاملية 1989

Dickson 1992 .امليزات اجلديدة اليت حتصل عليها منظمة األعمال مبا جيعلها الرائدة 

Hall 1993 

تتمثل باملوارد املادية املختلفة )األصول، القدرات( واليت تسمح للمنظمة بامتالك 

 للميزة التنافسية املستدامة.قدرة متمايزة كنتيجة 

Pitt & lee 1996 

ما متتلكه املنظمات من موارد بشرية تصل إىل درجة عالية من املهارات وتصبح 

كفاءات أساسية ال تستطيع املنظمة االستمرار يف املنافسة من دون امتالكها هلذه 

 الكفاءات.

White hill 1997 على ثروة املستقبل. تنفيذ علمي إلسرتاتيجية مرتابطة للسيطرة 

Wit 1998 

عملية تنفيذ إسرتاتيجية خلق القيمة عندما ال يستطيع أحد من املنافسني 

 احملتملني واحلاليني تنفيذها وغري قادرين على تقليدها.

Chaharbaghif 1999 

التميز والتفوق على املنافسني من خالل ما متتلكه املنظمة من قدرات وموارد جيري 

استيعابها يف اإلسرتاتيجية التنافسية املناسبة، وحتقيق االستمرارية والتواصل 

 هلذا التفوق من خالل االستمرار يف التجديد والتطوير املستمر.
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 2000 املغربي

افسيها يف أنشطتها اإلنتاجية أو التسويقية نقطة قوة تتسم بها املنظمة دون من

 أو التمويلية أو مبواردها البشرية.

 2002 بين محدان

القدرة على حتقيق الفوز للمنظمة على منافسيها، ومن مثة جين األرباح 

 وحتقيق البقاء يف عامل األعمال.

Rumelt 2003  التنافسية.امليزة التنافسية املستدامة هي قلب اإلسرتاتيجية 

 2007 املسعودي

امليزة التنافسية املستدامة تعين السعي إىل حتقيق التميز بأعلى العوائد وتؤكد 

على احملافظة على قدراتها التنافسية احلالية وتعزز قدراتها املستقبلية 

 باستمرار.

Carpenter & 

Sanders 
2009 

تقليدها من قبل املنافسني صعبة تعد امليزة التنافسية مستدامة إذا كانت إمكانية 

 جدا ، ألنها تستهلك الكثري من األموال أو الوقت.

Asli 2011 

تلبية احلاجات احلالية للسوق واألخذ بعني االعتبار احلاجات املستقبلية لألجيال 

 القادمة.

 (وفقا للتصورات األدبية  فريق البحث من إعداد )املصدر: 

ويف ضوء ما سبق ميكن القول أن امليزة التنافسية املستدامة هي جمموعة من العمليات واألنشطة 

واملهارات املتكاملة اليت متتلكها املنظمة، وتعد منهجا علميا لتقديم قيمة أكرب للزبائن، كما 

يت يصعب تساعد على حتقيق التفوق على املنافسني من خالل امتالك املنظمة للموارد املستدامة ال

 تقليدها من قبل املنافسني وحتقق يف الوقت نفسه رحبية عالية. 

 اإلستراتيجية التنافسية كأساس للميزة التنافسية : 2-3

يستند حتقيق امليزة التنافسية إىل وضع االسرتاتيجيات التنافسية على أسس سليمة لكي يتم    

اكتساب تلك امليزة. حيث تعترب امليزة التنافسية على أنها جمموعة متكاملة من التصرفات إىل 

(. كما تعتمد اإلسرتاتيجية 79: 1998حتقيق ميزة متواصلة ومستمرة مع املتنافسني )املرسي، 

  لتنافسية على عدة خطوات هي:ا

 معرفة القوى التنافسية املوجودة يف بيئة األعمال. -7

 واستخدام االسرتاتيجيات املنافسة.حتديد األهداف اإلسرتاتيجية حبيث يتم الرتكيز عليها   -8

  (141: 2005حبسب اإلمكانات وظروف املنظمة. )الزعيب،  ةحتديد اإلسرتاتيجية التنافسي -9

 :نميز بين نوعين من الميزة التنافسية  :الميزة التنافسيةأنواع  2-3

 ميكن ملؤسسة ما أن حتوز ميزة التكلفة األقل إذا كانت تكاليفها  :التكلفة األقل ميزة 2-3-1

يتم االستناد  املرتاكمة باألنشطة املنتجة للقيمة أقل من نظريتها لدى املنافسني، وللحيازة عليها

مقارنة باملنافسني  التكاليف، حيث أن التحكم اجليد يف هذه العواملإىل مراقبة عوامل تطور 

التعلم: حبيث أن التعلم هو  يكسب املؤسسة ميزة التكلفة األقل، ومن بني هذه العوامل مراقبة

واملستخدمني على حد السواء، لذلك جيب أال  قبل اإلطارات نتيجة للجهود املتواصلة واملبذولة من

فحسب، بل جيب أن يتعداه إىل تكاليف النفايات واألنشطة  تكاليف اليد العاملةيتم الرتكيز على 
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فاملسريون مطالبون بتحسني التعلم وحتديد أهدافه، وليتم ذلك يستند  األخرى املنتجة للقيمة،

 .القطاع التعلم بني التجهيزات واملناطق ثم مقابلتها باملعايري املعمول بها يف إىل مقارنة درجة

مبقدورها احليازة على خصائص  تتميز املؤسسة عن منافسيها عندما يكون  :يزة التميزم 2-3-2

امليزة يستند إىل عوامل تدعى  فريدة جتعل الزبون يتعلق بها، وحتى يتم احليازة على هذه

حبيث قد تنجم خاصية التفرد لنشاط  :بعوامل التفرد، واليت منيز من بينها التعلم وآثار بثه

الثابتة يف العملية اإلنتاجية ميكن تعلمها،  ميارس التعلم بصفة جيدة، فاجلودةمعني، عندما 

: 2007)الداسي، .بشكل شامل كفيل بأن يؤدي إىل متيز متواصل ومن ثم فإن التعلم الذي يتم امتالكه

87.) 

 أثر عمليات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية: 2-4

بسبب ما يواجه العامل اليوم من ظهور مفهوم العوملة توجهت املنظمات بشكل كبري حنو حتقيق 

امليزة التنافسية املستدامة، وقد أشارت غالبية الدراسات يف جمال األعمال واالقتصاد إىل أن 

نظمات اليت ( أن امل16: 2005املعرفة هي األساس يف حتقيق هذه امليزة التنافسية، إذ يبني )حجازي، 

 تستطيع تطوير أفضل ممارسات إدارة املعرفة هي املنظمات اليت ستمتلك امليزة التنافسية.

أن املعرفة ميزة تنافسية للمنظمة املعاصرة إذ أنها مورد تصعب حماكاته  (kothur,2002  05)ويرى 

 وتقليده وميكن مالكه من إنتاج سلعة فريدة تتمتع باحلماية.

حدة املنافسة بني منظمات األعمال الدولية فإن مثل هذا اآلمر ال يتم حتقيقه  وبسبب تصاعد

إال من خالل وجود ثقافة معرفة بهدف حتقيق التميز يف املنظمات، ومن أجل حتقيق هذا التميز 

ومن أجل أن تصبح املنافسة ذات جذور راسخة فإن على املنظمات أن تكون إبداعية باستمرار 

على تعديل أي خلل حيثما كان ذلك ضروريا وأن تواصل التعلم كي تصل إىل  ومتعلمة وان تعمل

 مرحلة التنافس والتميز.

 منهجية الدراسة

، حيث قام شركة موبيليس لالتصاالت اخللويةيتمثل جمتمع الدراسة يف  جمتمع الدراسة:

باعتماد أسلوب املسح امليداني الشامل يف مجع البيانات من أفراد جمتمع الدراسة. من  ونالباحث

خالل توزيع االستبانات على املدراء ورؤساء األقسام، ورؤساء الشعب، يف اإلدارات الرئيسة 

. حيث بلغ اجلزائرصمة اموزعة يف مبنى اإلدارة العامة يف الع لشركة موبليسواملديريات التابعة 

( استبانة صاحلة للتحليل، وبنسبة 135( استبانة وقد مت اسرتجاع )150االستبانات املوزعة ) عدد

  (.%90اسرتجاع بلغت )

لإلجابة على تساؤالت الدراسة ولغايات حتليل البيانات فقد مت  أساليب املعاجلة اإلحصائية:  

 استخدام األساليب اإلحصائية التالية: 

 املئوية لوصف جمتمع الدراسة وحتديد استجاباتهم .التكرارات والنسب  -1

 معامل ألفا كرونباخ لتحديد معامل ثبات أداة الدراسة. -2
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املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتحديد األهمية النسيبة الستجابات أفراد جمتمع  -3

 الدراسة جتاه حماور وأبعاد أداة الدراسة.

( وذلك الختبار أبعاد املتغري املستقل كل على Simple Regressionمعامل االحندار البسيط )-4

  حدة على املتغري التابع.

( للفرق بني أكثر من متوسطني، وذلك باستخدام ا( اختبار )فANOVAحتليل التباين األحادي ) -5

 (.SPSSحزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 خصائص عينة الدراسة:

( فردا أي ما 60من الذكور، حيث بلغ عددهم ) ا( أن معظم أفراد العينة كانو02يتبني من اجلدول رقم )

 %(، هذا يشري إىل أن معظم األفراد الذين يشغلون املستويات اإلدارية هم من الذكور.71.4نسبته )

أكثر، حيث بلغ عدد سنة ف 30ضمن الفئتني من  اكما لوحظ من اجلدول أن معظم أفراد العينة كانو

، ونستدل من هذه النسبة على أن %(89.4( فردا، ونسبتهم )75العينة ضمن هاتني الفئتني ) أفراد

 الشركة تركز على فئة الشباب من ذوي اخلربة.

( أن معظم أفراد العينة من محلة الشهادة اجلامعية األوىل، حيث بلغت 01وتبني من اجلدول رقم )

يشري إىل أن الشركة تهتم بتعيني األفراد من محلة الشهادات اجلامعية األوىل  %(، وهذا67نسبتهم )

سنوات 10من فأكثر.  أما سنوات اخلربة فكانت تشري أن معظم أفراد العينة ضمن الفئة املتوسطة )

%(، وهذه النسبة تشري إىل تركيز الشركة على ذوي اخلربات 79.9، حيث بلغت نسبتهم )(فأكثر

    %(.37.9وكان معظم أفراد العينة من فئة رئيس شعبة، حيث بلغت نسبتهم )العالية. 

 أداة الدراسة :

طبق الباحث يف دراسته أداة االستبانة جلمع املعلومات من خالل مقياسني،املقياس األول لقياس 

 عمليات إدارة املعرفة يف جمموعة االتصاالت األردنية واملقياس الثاني لقياس امليز التنافسية.

 وقد تكونت االستبانة النهائية من ثالث أجزاء على النحو التالي:  

( 5)معلومات أولية(: تضمن املتغريات الشخصية والوظيفية ألفراد الدراسة وعددها ) اجلزء األول:

 . يوهي أنواع اجلنس، العمر، مدة اخلدمة، املؤهل العلمي، املستوى الوظيف

مشل  مقياس اكتساب املعرفة  ثحمور إدارة املعرفة وتضمن ثالث مقاييس حبي اجلزء الثاني:

ة وتقييمها، مقياس نقل املعرفة واستخدامها عشر حبيث مشل وتطويرها، مقياس تنظيم املعرف

 ( عبارة وفق مقياس ليكارت اخلماسي.34هذا اجلزء على  )

( عبارة وقف 23تضمن مقياس امليزة التنافسية موزعة على مخسة أبعاد تقيسها ) اجلزء الثالث:

فسية يف صورته مقياس ليكارت اخلماسي واجلدول الثاني يبني توزيع مقياس امليزة التنا

 النهائية.
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 خصائص عينة الدراسة حسب املتغريات الدميغرافية والوظيفية ( 02اجلدول رقم )

 املتغري العدد النسبة املئوية

 اجلنـــس  

  ذكر 93 68.88%

  أنثى 42 31.12%

 العمـــــر  

  سنة 25سنة إىل  22من  5 03.70%

  سنة 30سنة إىل 26من  24 17.77%

  سنة 40سنة إىل  31من  57 42.22%

  سنة فأكثر 40من  49 % 36.01

 اخلدمةمــــدة   

  سنوات 5اقل من  14 10.37%

40.74% 55 

  10سنوات إىل  6من 

 سنوات

 

  سنوات  فأكثر  10من  66 48.89%

 املؤهـــل العــلمي  

  دبلوم 5 37.07%

  بكالوريس 93 68.88%

  دراسات عليا 37 27.45%

 املسمى الوظيفي  

  مدير 17 12.60%

  رئيس قسم 66 48.88%

  مصلحةرئيس  52 38.52%

 صدق أداة الدراسة وثباتها: 

مت التأكد من صحة األداة ومن مصدقياتها وصحة الفقرات املعدلة، فقد مت عرضها على عدد من 

صحة األداة، كذلك مت التأكد من  االكادميني املتخصصني، واعتمد إمجاع احملكمني للتأكد من

%( 87.1االتساق الداخلي للمقياس عن طريق اختبار )كرونباخ ألفا(، وكانت درجة االتساق الداخلي )

 وهي نسبة جيدة لغايات هذه الدراسة.

 نتائج الدراسة وتحليلها:

 ؟ اخللويةشركة موبيليس لالتصاالت تطبيق عمليات إدارة املعرفة يف  مستوى: ما السؤال األول
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حبساب املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد جمتمع  فريق البحثلإلجابة على هذا السؤال قام 

الدراسة على العبارات املمثلة حملور إدارة املعرفة ، وذلك وفقا لألبعاد املكونة له وهي: اكتساب املعرفة 

 وتطويرها، تنظيم املعرفة وتقييمها، نقل املعرفة واستخدامها. 

 

 املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية ألبعاد إدارة املعرفة (03جدول رقم)

 العبـــــــــــــــــارة العنصر

املتوسط 

 احلسابي

مستوى 

 االستجابة

 متوسط 3,21 هناك دعم لألفكار اجليدة واإلبداعية لتنمية امليزة التنافسية 01

 متوسط 3,17 الدراسات واألحباثيوجد قسم داخل الشركة لتقديم  02

 متوسط 3.30 هناك حتويل للمعرفة الضمنية إىل معرفة معلنة 03

 مرتفع 3.41 تسمح للعمال باملساعدة يف مواجهة املشاكل اليت تواجه الشركة 04

 مرتفع 3,74 تشجع العمال على تطوير املعرفة لديهم 05

 مرتفع 3,75 اليت متتلكهاحتتفظ بسجالت تدون فيها موجودات املعرفة  06

 مرتفع 3.51 املعرفية يف الشركة تتواظب على إعالم مجيع املوظفني باملستجدا 07

 مرتفع 3.41 تشجع احلوار العلمي بيم منسوبي الشركة لتبادل األفكار واملقرتحات 08

 متوسط 3.01 توفر سياسات عمل داعمة حلرية البحث 09

 متوسط 3,32 توفر آليات الستقبال اآلراء واملقرتحات بني املوظفني 10

 مرتفع 3,48 تعمل الشركة على تطوير موجودات املعرفة لديها 11

 متوسط 3.61 تضع الشركة ميزانية مناسبة لدعم مشاريع ادارة املعرفة 12

 متوسط 3,08 نشر ثقافة املبادرة الفردية واجلماعية بني املوظفني 13

 متوسط 3.41 املتوسط العام لبعد اكتساب املعرفة وتطويرها 

14 

تنظم وتصنف البيانات واملعلومات املتوفرة ثم ختزنها حتى يسهل 

 جتميعها ثم تبويبها

 متوسط 3,33

 متوسط 3,28 للشركة تعليمات واضحة السرتجاع املعرفة املخزونة هلا 15

 متوسط 3,07 املعلومات اتوفري نظام فعال لتكنولوجي 16

 مرتفع 3,39 وجود خطة لتوقع التغريات اليت ميكن أن تطرأ على احملتوى املعريف 17

 مرتفع 3,40 وضع تفسريات مقننة وحمددة للمعلومات 18

 مرتفع 3,44 حتديد مستويات اجناز أعلى لكافة املوظفني 19

 مرتفع 3,77 تصميم مستويات أداء عمل تقوم على تكامل املعرفة 20

 مرتفع 3,41 ووحدة املعرفة تتنظيم احملتوى املعريف على أساس تداخل التخصصا 21

 مرتفع 3,44 تقوم الشركة بتقييم املوجودات املعرفية لديها 22

 مرتفع 3,39 وجود نظام دائم لصيانة موجودات املعرفة واحملافظة عليها 23

 متوسط 3,31 مشاركة املعرفة تقييم مستويات أداء املوظفني وفق نظم 24

 متوسط 3.43 املتوسط العام لبعد تنظيم املعرفة وتقييمها 

 متوسط 3,33 هناك تسهيل لعملية االستشارات بني الشركة وبني مراكز البحث 25

 متوسط 3,28 تفعيل دور وسائل اإلعالم وتوظيفها يف نقل املعرفة 26

 مرتفع 3,51 األفكار بني كافة املوظفنيتعزيز مناخ داعم لتبادل املعرفة يف  27

 مرتفع 3,55 هناك مبادرة بإيصال املعرفة املتوفرة إىل مجيع املوظفني 28
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 مرتفع 3,54 تسهيل وصول مجيع املوظفني إىل قواعد املعرفة اليت متتلكها 29

30 

تشجع  املوظفني على االستفادة من خمزون املعرفة الذي متتلكه 

 الشركة

 مرتفع 3,87

 مرتفع 3,63 تكوين فرق عمل من أصحاب اخلربة لالستشارات العلمية 31

32 

تشجع الشركة املوظفني على التأكد من وجود املعرفة قبل البدء بأي 

 عمل

 مرتفع 3,65

 مرتفع 3,71 تعقد الشركة ورش عمل وندوات وغري ذلك مما له عالقة باملعرفة 33

34 
للمشاركة يف ورشة عمل والندوات دعوة خرباء من خارج الشركة 

 واحملاضرات ذات العالقة باملعرفة

 متوسط 3,25

 مرتفع 3.49 املتوسط العام لبعد نقل املعرفة واستخدامها 

 مرتفع 3.44 العام ألبعاد إدارة املعرفة  املتوسط 

وفق  شركة موبيليس سائدة يفالوبناءا على ما ورد يف اجلداول السابقة فإن أبعاد إدارة املعرفة      

 الرتتيب اآلتي:  

 ( .3.53مبتوسط حسابي ) نقل املعرفة واستخدامها بعدأوال: 

 (.3.43مبتوسط حسابي ) تنظيم املعرفة وتقييمهابعد ثانيا: 

 (.3.41مبتوسط حسابي ) اكتساب املعرفة وتطويرهابعد ثالثا: 

ور إدارة املعرفة جلميع أبعادها أما املتوسط احلسابي الستجابات أفراد عينة الدراسة حول حم  

عمليات إدارة  مستوى تطبيق(. أي أن أفراد عينة الدراسة يرون أن 3.44وعبارتها بشكل عام فكان )

مرتفع نسبيا ولكن بدرجات متفاوتة حسب األبعاد املكونة هلا وفقا  موبيليساملعرفة يف شركة 

 لعناصر كل بعد من هذه األبعاد.

 ةالدراس اختبار فرضياتثانيا: 

 :األوىلالفرضية الرئيسة 

H0:  أثريوجد ال ( 0.05 ≥ذو  داللة إحصائية عند مستوى داللة α  )عمليات إدارة املعرفة  ملساهمة

 .يف شركة موبيليس لالتصاالت اخللوية امليزة التنافسية استدامةيف 

امليزة  استدامةعمليات إدارة املعرفة يف  مساهمةأثر الختبار االحندارحتليل نتائج  (04اجلدول رقم )

 . التنافسية

 املصدر

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

 (fقيمة )

 احملسوبة

 (fقيمة )

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة

معامل 

التحديد 

(R2) 

معامل 

 (Rاالرتباط )

 0.000 2.673 296 0.296 3 0.889 االحندار

    0.001 131 0.191 اخلطأ 0.817 0.667

     134 1.080 اجملموع

 (0.05*  دال عند مستوى )

اجلدول رقم  اجري حتليل االحندار اخلطي وكانت نتائج حتليل التباين كما يلي واليت يبينها   

عند ( 2.673من قيمتها اجلدولية البالغة ) أكرب ( وهي296) بلغت احملسوبة(f) أن قيمة حيث(04)

العدمية وقبول الفرضية  رفض( وهذا يوجب 0.05( ومستوى الداللة البالغ )131و 3حرية ) درجات

امليزة  استدامةوجود أثر لتطبيق عمليات إدارة املعرفة يف  الفرضية البديلة اليت تنص على
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( مستوى 0.05من ) قلنه أأحيث  (0.000) غــالبال  (f)ة ـويؤكد هذه النتيجة مستوى داللالتنافسية.

R=0.667)أما القوة التفسريية للنموذج فقد بلغت  الداللة املعتمد.
2

 وهي قوة تفسريية قوية مما (

% من املتغري التابع )امليزة 66.7أن أبعاد املتغري املستقل )إدارة املعرفة( تفسر ما مقداره يعين 

 ( .املستدامة التنافسية

 رضيات الفرعية التالية:وينبثق من هذه الفرضية الرئيسة الف

 الفرضية الفرعية األوىل:

H0:   أثر ذوال يوجد ( 0.05 ≥داللة إحصائية عند مستوى داللة α الكتساب املعرفة وتطويرها  )

 يف حتقيق امليزة التنافسية جملموعة االتصاالت األردنية.

 (05اجلدول رقم )

 املعرفة وتطويرها يف حتقيق امليزة التنافسية.االحندار لقياس أثر  لعملية اكتساب حتليل نتائج 

 

 (Tقيمة )

 احملسوبة

 (Tقيمة )

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة

نتيجة الفرضية 

 H0 الصفرية

معامل 

التحديد 

(R2) 

معامل 

االرتباط 

(R) 

 0.449 201. 0 رفض 0.001 1.99 4.455 الفرضية الفرعية األوىل

 (0.05*  دال عند مستوى )

( وهذا 1.99من قيمتها اجلدولية البالغة ) أكرب احملسوبة (T) أن قيمة (05اجلدول رقم ) يبني   

وجود أثر لعملية  الصفرية وقبول الفرضية البديلة اليت تنص علىالفرضية  رفضيوجب 

 بريسون ارتباط معامل قيمةهذا ، ويعزز اكتساب املعرفة وتطويرها يف حتقيق امليزة التنافسية

( مستوى 0.05من ) قلنه أأحيث  (0.000) غــالبال (T)ة ـيؤكد هذه النتيجة مستوى داللكما  ،(0.449)

R=0.201أما القوة التفسريية فقد بلغت ) الداللة املعتمد.
2

أن مما يعين ( وهي قوة تفسريية قوية 

امليزة التابع )% من املتغري 20.1( يفسر ما مقداره عملية اكتساب املعرفة وتطويرهااملتغري املستقل )

 (.املستدامة التنافسية

 الفرضية الفرعية الثانية: 

H0:   ذو داللةال يوجد أثر ( 0.05 ≥إحصائية عند مستوى داللة α لتنظيم املعرفة وتقييمها يف  )

 .لشركة موبيليس لالتصاالت اخللوية املستدامة  حتقيق امليزة التنافسية

 (06اجلدول رقم )

 لقياس أثر  لعملية تنظيم املعرفة وتقييمها يف حتقيق امليزة التنافسيةاالحندار حتليل نتائج 

 املستدامة

 

 (Tقيمة )

 احملسوبة

 (Tقيمة )

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة

نتيجة الفرضية 

 H0 الصفرية

معامل 

التحديد 

(R2) 

معامل 

االرتباط 

(R) 

 0.627 0.393 رفض 0.001 1.99 6.991 ةالفرضية الفرعية الثاني

 (0.05عند مستوى ) *  دال
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( وهذا 1.99من قيمتها اجلدولية البالغة ) أكرب احملسوبة( T) أن قيمة (06اجلدول رقم ) يبني  

وجود أثر لتنظيم  الصفرية وقبول الفرضية البديلة اليت تنص علىالفرضية  رفضيوجب 

 ،(0.627) بريسون ارتباط معامل قيمة  اامليزة التنافسية، ويعزز هذ استدامةاملعرفة وتقييمها يف 

( مستوى الداللة 0.05من ) قلنه أأحيث  (0.001) غــالبال (T)ة ـيؤكد هذه النتيجة مستوى داللكما 

R=0.393أما القوة التفسريية فقد بلغت ) املعتمد.
2

أن املتغري مما يعين ( وهي قوة تفسريية قوية 

% من املتغري التابع )امليزة 38.8املستقل )عملية تنظيم املعرفة وتقييمها( يفسر ما مقداره 

 (.التنافسية التنافسية

 الفرضية الفرعية الثالثة:

H0:  ( 0.05 ≥ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة α لنقل املعرفة وتطبيقها يف  )

 .لشركة موبيليس لالتصاالت  امليزة التنافسية استدامة

 (07اجلدول رقم )

 لقياس أثر  لعملية نقل املعرفة وتطبيقها يف حتقيق امليزة التنافسيةاالحندار حتليل نتائج 

 

 (Tقيمة )

 احملسوبة

 (Tقيمة )

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة

نتيجة الفرضية 

 H0 الصفرية

معامل 

التحديد 

(R2) 

معامل 

االرتباط 

(R) 

 0.761 0.579 رفض 0.002 1.99 11.441 الفرضية الفرعية الثالثة

 (0.05) *  دال عند مستوى 

( وهذا 1.99من قيمتها اجلدولية البالغة ) أكرب احملسوبة( T) أن قيمة (07اجلدول رقم ) يبني  

وجود أثر لنقل املعرفة  الصفرية وقبول الفرضية البديلة اليت تنص علىالفرضية  رفضيوجب 

يؤكد كما  ،(0.761) بريسون ارتباط معامل قيمة  اوتطبيقها يف حتقيق امليزة التنافسية، ويعزز هذ

أما  ( مستوى الداللة املعتمد.0.05من ) قلنه أأحيث  (0.002) غــالبال (T)ة ـهذه النتيجة مستوى دالل

R=0.579القوة التفسريية فقد بلغت )
2

أن املتغري املستقل مما يعين ( وهي قوة تفسريية قوية 

 التابع )امليزة التنافسية% من املتغري 57.9)عملية نقل املعرفة وتطبيقها( يفسر ما مقداره 

 (.املستدامة

 الفرضية الرئيسة الثانية :

H0:  ( 0.05 ≥ال توجد فروق ذات إحصائية عند مستوى داللة αألثر ) عمليات إدارة  مساهمة

للمتغريات  ىتعز لشركة موبيليس لالتصاالت اخللوية امليزة التنافسية  استدامةاملعرفة يف 

 املسمى الوظيفي(.مدة اخلدمة، الوظيفية )

( إىل أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر 08تشري املعطيات اإلحصائية يف اجلدول )   

امليزة التنافسية تعزى إىل متغري مدة اخلدمة، وذلك  استدامةعمليات إدارة املعرفة يف  مساهمة

، حيث بلغت (0.05)( احملسوبة عن قيمتها اجلدولية عند مستوى الداللة fبسبب ارتفاع قيمة )

(. هذه النتائج تقتضي رفض 0.006( عند مستوى الداللة )3.384( احملسوبة للمستوى الوظيفي )fقيمة )

الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة اليت تنص على وجود فروق ذات إحصائية عند مستوى 

زة التنافسية يف شركة املي استدامةعمليات إدارة املعرفة يف  مساهمة( ألثر α 0.05 ≥داللة )

 مدة اخلدمة.وفقا الختالف  موبيليس



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات
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 مساهمة( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر 08يف حني بينت املعطيات يف اجلدول )

 .الوظيفي ىامليزة التنافسية تعزى إىل متغري املسم استدامةعمليات إدارة املعرفة يف 

 (08جدول رقم )

عمليات  مساهمةحول وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر  (ANOVA)نتائج حتليل التباين 

املسمى مدة اخلدمة، امليزة التنافسية تعزى إىل املتغريات الوظيفية ) استدامةإدارة املعرفة يف 

 الوظيفي(.

 املصدر

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

 (fقيمة )

 احملسوبة

 مستوى الداللة

 مدة اخلدمة

 

 0.109 2 0.219 بني اجملموعات

 0.013 132 1.720 داخل اجملموعات 0.006 3.384

  134 1.939 اجملموع

 الوظيفي ملسمىا

 0.100 2 0.201 بني اجملموعات

 12، 0 132 1.609 داخل اجملموعات 0.671 0.991

  134 1.810 اجملموع

 (0.05*  دال عند مستوى )

 التوصيات:

 :يفإننا نوصبعد االطالع على أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة،    

حتت أسم )إدارة املعرفة( تظهر يف اهليكل الشركة قيد الدراسة تأسيس إدارة مستقلة يف  -1

 .إنشاء املعرفة وامتالكها واملشاركة واخلزن واالنتفاع والتقييمالتنظيمي وحتدد مهماتها ب

إزالة كافة العوائق اليت حتول دون وصول املعرفة لألفراد، والوحدات اإلدارية العمل على  -2

واإلنتاجية مبنح العاملني احلرية التامة يف استخدام معارفهم الشخصية، وتطبيقها مبا حيقق 

إدراك العاملني ألهمية املعلومات اليت ميتلكونها وقدرتهم على إجياد معنى هلا، مع ضرورة تعني 

 رفة حيملون على عاتقهم التطبيق اجليد هلا.مدراء ملع

، وعالقات جيدة ما بني ايتطلب تطبيق إدارة املعرفة يف منظمات األعمال وجود تكنولوجي -3

العاملني. لذا فمن املهم االعرتاف بالعالقات غري الرمسية بني العاملني وتعزيزها، واالهتمام 

ب العاملني عليها إذا كانت غري واضحة بتكنولوجيا االتصاالت وتدعيمها وتطويرها وتدري

 بالنسبة هلم.

 القيام بإعداد خطط ورسم سياسات تدريبية للقيادات اإلدارية حول تقنيات إدارة املعرفة -4

 )أنظمة دعم القرارات املستندة إىل املعرفة، وأنظمة الذكاء االصطناعي

 اإلدارية املختلفة املستويات لتعريفاألردنية يف جمموعة االتصاالت  تدريبية دورات عقد -5

 خرباء أيدي علىالدورات هذه  تعقد وأن املعرفة( )إدارة املتجدد املعريف الفرع بهذا والعاملني

 .احلقل هذا يف متخصصني



 لمنظمات األعمالالميزة التنافسية  في استدامة إدارة المعرفة مساهمة
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 وحتليل دراسة و املقدمة اخلدمة مستوى لتحسني املنافسة أوضاع بدراسة االهتمام تعزيز -6

 .االقتصادية التغريات و السوق بدراسة يهتم إداري نظام إجياد و ،السوقية احلصة

احلث على استخدام ذاكرة تنظيمية مما يساعد املنظمة على ختزين املعرفة والرجوع هلا عند  -7

 احلاجة مما يؤدي اىل استثمار الكثري من الوقت الضائع يف البحث عن املعرفة

 طوير املعرفة بناء عليها.تعزيز وعي املدراء والعاملني بتغريات البيئية اخلارجية وت -8
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