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لكشف عن الدور الذي تلعبه نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف إدارة املعرفة ، ل هذه الدراسة هدفت
الكفاءة التشغيلية، تشجيع االبتكار، بناء موارد ( مت اعتماد أبعاد نظم املعلومات اإلسرتاتيجية ولتحقيق ذلك 

 ليات إدارة املعرفة ، مت إجراء الدراسة امليدانيةختلف عممبو اختبار عالقتها ) املعلومات، املتطلبات التكنولوجية
 مت توزيعها على عينة من االستبيان اليت على أداة باالعتماد- بسكرة –باملديرية العملية التصاالت اجلزائر الدور 

) 42(والصاحل للتحليل ) 52 (ة املسرتجعاالستبياناتإطار، وكان عدد ) 60(اإلطارات العاملة باملديرية حجمها 
   .البيانات واختبار فرضيات الدراسة لتحليل خمتلف SPSS.V20استبيان، واعتمدنا على برنامج 

وقد توصلنا من خالل دراستنا هذه إىل أنه يوجد دور لنظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف إدارة املعرفة 
أبعاد نظم  خمتلفبني  موجبةرتباط اال عالقة حيث كانت ، - بسكرة–باملديرية العملية التصاالت اجلزائر 

 ما عدا عملية اكتساب املعرفة اليت مل يكن لنظم عملياامبا فيها معظم وإدارة املعرفة املعلومات اإلسرتاتيجية  
  . ًاهتماما كبرياا  املعلومات اإلسرتاتيجية دور فيها لعدم اهتمام املديرية

:  جمموعة من التوصيات من بينهاباقرتاح   قمنا،ًوبناءا على النتائج املتوصل إليها من خالل الدراسة
 سياسة التدوير على املناصب املختلفة الكتساب إتباعوضع برامج مكثفة لتدريب العاملني لزيادة معارفهم، 

 بنظم املعلومات االهتمام خبرباء متمرسني من خارج املديرية لتدريب العاملني، االستعانةمعارف جديدة، 
  . ستمرار ملواكبة التطورات احلاصلة باحمليطاإلسرتاتيجية وحتديثها با

   نظم املعلومات اإلسرتاتيجية، املعلومات، املعرفة، إدارة املعرفة، املديرية العملية التصاالت :الكلمات المفتاحية
 .-بسكرة–                   اجلزائر 



  

  

  

  

  

  
  

   المحتويـــــــــــاتقائمـــــــة

  



 ................................................................... المحتويــــــاتقائمـــــــــــــــــــة

 

  

  

  الصفحة  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

  -  تشكرات

  -  إهداء

  -  امللخص

  -  فهرس األشكال واجلداول

  هــــ  أ ــــــ  مقدمة عامـــــة

  06 نظــــــم المعلــــــــــــومات اإلستراتيجيـــــــــــــة: الفصــــل األول

  07  ــــــــــدمتهيـــــــــ

  08  أساسيات حول المعلومــــــــــــــــات: المبحث األول

  08  طبيعة املعلومات ومفهومها: املطلب األول

  11  أمهية املعلومات وخصائصها: املطلب الثاين

  13  تصنيف املعلومات ومصادرها: املطلب الثالث

  16  اإلطار النظري لنظام المعلومات: الثانيالمبحث 

  16  تطور نظم املعلومات ومفهومها: لب األولاملط

  20  أنواع نظم املعلومات وخصائصها: املطلب الثاين

  23  وظائف نظام املعلومات ومراحل تصميمه: املطلب الثالث

  29  نظرة عامة حول نظم المعلومات اإلستراتيجية: المبحث الثالث

  29  ات ظهورهامفهوم نظم املعلومات اإلسرتاتيجية ومربر: املطلب األول

  31  أساسيات نظم املعلومات اإلسرتاتيجية: املطلب الثاين

  35  حتديات نظم املعلومات اإلسرتاتيجية: املطلب الثالث



 ................................................................... المحتويــــــاتقائمـــــــــــــــــــة

 

  40  خالصـــــــة الفصـــــل

  41  إدارة المعرفــــــــــة: الفصــــل الثاني

  42  متهــــــــــــــــــــــــيد

  43  لمعرفــــــــــــــــــةمدخل إلى ا: المبحـــث األول

  43  نشأة وتطور املعرفة ومفهومها: املطلب األول

  44  خصائص املعرفة وأنواعها: املطلب الثاين

  47  مصادر املعرفة وقياسها: املطلب الثالث

  51  نظرة عامة حول إدارة المعرفـــــــــــــــة: المبحــــث الثاني

  51  ة إدارة املعرفماهية: املطلب األول

  54   إدارة املعرفــــــــةحمددات: املطلب الثاين

  57    إدارة املعرفةعمليات: املطلب الثالث

  60  نظم المعلومات اإلستراتيجية وإدارة المعرفة: المبحـث الثالث

  60  مداخل إدارة املعرفة وأهم اسرتاتيجياا: املطلب األول

  62  نظم قواعد املعرفة وطريقة عملها: املطلب الثاين

  64  دور نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف إدارة املعرفة : املطلب الثالث

  69  خالصــــة الفصـــــــل

  دور نظــــم المعلومات اإلستراتيجية في إدارة المعرفة: الفصــــل الثالث

  - بسكـــــــــــــرة–صاالت الجزائر  بالمديرية العملية الت                   
70  

  71  متهيــــــــــــــد

  72  تقديــــم عــــــــــام للمديرية محل الدراسة: المبحـــث األول

  72  نشأة وتطور مديرية اتصاالت اجلزائر وتعريفها: املطلب األول

  73  أهدافها، نشاطاا، فروعها وهياكلها: املطلب الثاين

  75  - بسكرة–تقدمي املديرية العملية التصاالت اجلزائر : لثاملطلب الثا



 ................................................................... المحتويــــــاتقائمـــــــــــــــــــة

 

  77  اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية: المبحــث الثاني

  77  حدود وعينة الدراسة: املطلب األول

  77  أدواا الدراسة ومدى صدقها وثباا: املطلب الثاين

  80  أدوات التحليل اإلحصائي: املطلب الثالث

  80   عرض وتحليل وتفسير النتائج :لثالمبحـث الثا

  80  وصف خصائص عينة الدراسة: املطلب األول

  87  حتليل حماور اإلستبيان: املطلب الثاين

  94  ائجالنتإختبار الفرضيات وتفسري : املطلب الثالث

  100  خالصـــــــــة الفصـــل

  102  اخلامتــــــــــــــــــــــــة

  106  ــــــــعقائمـــــة املراجــــــ

  

 
   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  فهـــرس األشكال والجداول

  



 ………………………………………………فهرس األشكال والجداول

 

 

  

  
  

 : فهــــــرس األشكــــــال-أوال

  الصفحة  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  الرقم

  10  نظام معاجلة البيانات  01

  15  مصادر املعلومات يف املنظمة  02

  25  لدورة تطوير حياة النظم Water Fallمنوذج   03

  44  كيفية احلصول على املعرفة  04

  58  مستويات توليد املعرفة  05

  Nonaka 58يف شركة  (SECI)عملية توليد املعرفة منوذج   06

  73  شعار مديرية إتصاالت اجلزائر  07

  74  هياكل مديرية إتصاالت اجلزائر  08

  75  -بسكرة –اهليكل التنظيمي للمديرية العملية إلتصاالت اجلزائر   09

  82  الدائرة النسبيةالتمثيل البياين خلاصية اجلنس ب  10

  82  التمثيل البياين خلاصية العمر بالدائرة النسبية  11

  83  التمثيل البياين خلاصية املستوى التعليمي بالدائرة النسبية  12

  84  التمثيل البياين خلاصية مدة اخلدمة باملؤسسة بالدائرة النسبية  13

  84  ة النسبيةالتمثيل البياين خلاصية مدة اخلدمة باملنصب بالدائر  14

  86  التمثيل البياين الختبار التوزيع الطبيعي  15

  87  التمثيل البياين لتشتت البيانات  16

  

  



 ………………………………………………فهرس األشكال والجداول

 

 

 : فهــــــرس الجداول-ثانيا

  الصفحة  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  الرقم

  28  ةمقارنة بني التكاليف الفعلية واملنافع املنظور  01

  46  مقارنة خلصائص املعرفة الصرحية والضمنية  02

  79  مقياس ليكارت اخلماسي  03

  79  معامل ألفا كرونباخ لكل من املتغري املستقل والتابع  04

  80  اخلصائص العامة لعينة الدراسة  05

  85  إختبار كوملوجروف مسرنوف ألبعاد املتغري املستقل  إختبار التوزيع الطبيعي مبعامل  06

  85  إختبار كوملوجروف مسرنوف ألبعاد املتغري التابع  إختبار التوزيع الطبيعي مبعامل  07

  86  )إختبار التوزيع الطبيعي(نتائج إختبار اإلعتدالية لكوملوجروف مسرنوف   08

  87  املتوسطات احلسابية وفقا لدرجات سلم ليكارت اخلماسي  09

10  
ارية واألمهية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث عن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعي

  نظم املعلومات اإلسرتاتيجيةعبارات حمور 
87  

11  
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث عن 

  نظم املعلومات اإلسرتاتيجية حمور أبعاد
87  

12  
ت املعيارية واألمهية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث عن املتوسطات احلسابية واالحنرافا

  إدارة املعرفةعبارات حمور 
90  

13  
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث عن 

  إدارة املعرفة حمور أبعاد
92  

14  
ة النسبية إلجابات أفراد عينة البحث عن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهي

  ً ي املتغريين معاحمور
93  

  94  نتائج حتليل التباين لإلحندار الختبار الفرضية الرئيسية  15

  94  نتائج حتليل اإلحندار البسيط الختبار الفرضية الرئيسية  16

  95  مصفوفة اإلرتباط  17



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .إشكاليــــة وتساؤالت البحث �

  .نموذج وفرضيـــــــات البحـــــث �     

  .ــــة البحــــــــــــثأهميــــــ �          

 .أهــــــــداف البحــــــــــــث �              

  .أسبــــــاب اختيــــــــار الموضــــــــــــوع �                  

  .الدراســـــــــات السابقـــــــــــة �                      

  ..منهج البحــــــــــــث وأدوات جمع البيانات �                           

 .هيكـــــــــــــــــل البحــــــــــــث �                               

 

  

 

  

  :ــــــــــــــــــــــة عامـــــــــــةمقدمـ

  



 مقــدمـــــــة عامـــــــــة

 

 أ 
 

  :مقدمــــــــــة عامــــــــــــــــة

عرفت منظمات األعمال يف اآلونة األخرية العديد من التغريات البيئية يف خمتلف اجلوانب اإلقتصادية والسياسية 
لتقدم العلمي اهلائل يف جمال وسائل اإلتصال واملعلومات والتطورات التكنولوجية جتماعية والثقافية، وذلك نتيجة لواإل

حقة، كما أا تواجه تغريات عاملية سريعة يكون هلا تأثري على أهدافها اإلسرتاتيجية على املستويني احمللي والعاملي، املتال
  .ةيتيجسرتاهذا وختلق هذه التغريات فرصا أو ديدات لتساعد أو تعيق املنظمات يف حتقيق أهدافها اإل

واجه اإلدارة العليا يكمن يف ترشيد قراراا، ولذلك كل هذه التغريات اجلديدة جعلت التحدي احلقيقي الذي ي
يعتمد على جتميع  وتفسري وحتليل ونشر واستخدام معلومات عن املنافسني، فنظم فهي حتتاج إىل إنشاء نظام للمعلومات 

، وهلذا باتت عملية  جتعلها يف الريادةن هذه املنظمات من اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية اليت ّاملعلومات التقليدية قد ال متك
تطوير نظم املعلومات عملية أساسية، وقد مثلت نظم املعلومات اإلسرتاتيجية أحد التطورات املعاصرة يف بيئة نظم 
املعلومات لدعم القدرة التنافسية، وأصبح هناك حاجة ماسة لوجود مثل هذه النظم اليت تقوم بدعم أو تكوين 

أهداف التنظيم أو قدرا املعنوية على ، ويتم ذلك من خالل مسامهتها يف حتقيق ملنظمات األعمالاملثلى اإلسرتاتيجية 
  .زيادة اإلنتاج واإلنتاجية

ويف خضم هذه التحوالت والتغريات املتسارعة اليت جتتاح عامل اليوم أصبحت املعرفة متثل املصدر اإلسرتاتيجي 
يطرة يف جناح املنظمات أو فشلها، حيث تعد املعرفة العصب ًاألكثر أمهية، بل أصبحت العامل األقوى واألكثر تأثريا وس

م ، وأصبحت إدارة هذه املعرفة من أهاحلقيقي ملنظمات اليوم ووسيلة إدارية هادفة ومعاصرة للتكيف مع منظمات العصر
  .ل أداء منظمات األعمايف مستوىمدخالت التطوير والتغيري يف عصرنا احلايل حيث استطاعت إحداث نقلة نوعية 

ة ملنظمات األعمال يولقد برز يف هذا اال دور أنظمة املعلومات اإلسرتاتيجية يف جتسيد وخلق قاعدة معرف
ًتساعدها يف تكوين أو احملافظة على امليزة التنافسية، أي مل يعد دور نظم املعلومات اإلسرتاتيجية قاصرا على دعم عملية 

ا إسرتاتيجيا بيد املنظمات ملواجهة التحديات من خالل إعتماده كأداة التخطيط اإلسرتاتيجي فقط بل أصبح ميثل سالح
لتوفري املعلومات اليت تساعد املنظمات على اإلبداع وتكوين املعرفة وتعزيز موقعها التنافسي، باإلضافة إىل مساعدا على 

 ووضعها موضع التطبيق مبا يكفل إجياد أساليب لتحديد املعرفة وتصميمها وضبط أهدافها، وتوليدها وختزينها وتوزيعها
حيث تعد األساس الذي خيلق الدعم القوي لعمليات إدارة املعرفة اليت هي مبثابة املفتاح الذي للمنظمة حتقيق أهدافها، 

ًميكن من خالله حتقيق اإلستفادة واإلستثمار األمثل للمعرفة، وعليه فإن هناك تعاضدا إسرتاتيجيا بني نظم املعلومات  ً
  .اتيجية وعمليات إدارة املعرفةاإلسرت

I – البحث إشكالية وتساؤالت:  

  :على ضوء ما سبق تتلخص اإلشكالية الرئيسية اليت نطرحها يف السؤال التايل

  ماهو دور نظم المعلومات اإلستراتيجية في إدارة المعرفة "

  "؟– بسكرة –بالمديرية العملية التصاالت الجزائر 
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  : ح جمموعة من التساؤالت الفرعية التاليةوهذا التساؤل يقودنا إىل طر
  املعرفة؟إدارة يف ةـــــــاءة التشغيليـــــــــالكفو دور ــــــــــــــــــــما ه .1
  املعرفة؟إدارةو  تشجيع اإلبتكاربني  هل هناك عالقة .2
  املعرفة؟إدارةيف بناء موارد املعلومات ل دور هل هناك  .3
  املعرفة ؟إدارة يف لتكنولوجيةاملتطلبات او دور ــــــــــما ه .4

II –البحث  نموذج وفرضيات:  

، وبغرض إبراز كيفية ارتباط متغرياا مع بعضها البعض نورد النموذج النظري البحثتوافقا مع تساؤالت 
  :للدراسة كما هو موضح أدناه

     المتغيــــــــر التابــــــــــــــــــــــــــع             ــــل                          ــر المستقـــــــــــــــــالمتغيــــــ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  : نتناوهلا يف الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية كالتالــــــيالبحثوأما فرضيات 

ارة املعرفة عند مات اإلسرتاتيجية وإد ال توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بني دور نظم املعلو:الفرضيـــــة الرئيسية
  .(α= 0.05)مستوى داللة 

   :الفرعــــــية الفرضيـــــات

 املعرفة عند إدارة يف الكفاءة التشغيلية ال توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بني دور :الفرضية الفرعية األولــى �
 .(α= 0.05)مستوى داللة 

عند   املعرفةإدارةيف تشجيع اإلبتكار ت داللة إحصائية بني دور  ال توجد عالقة إرتباط ذا:الثانيةالفرضية الفرعية  �
 .(α= 0.05)مستوى داللة 

عند   املعرفةإدارةاملعلومات يف بناء موارد  ال توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بني دور :الثالثةالفرضية الفرعية  �
 .(α= 0.05)مستوى داللة 

  تيجيةنظم المعلومات اإلسترا

  ــــ الكفاءة التشغيليـــــــة

  ـــــ تشجيـــــع اإلبتكـــــــــار

  ـــــ بناء موارد المعلومات

 ـــــ المتطلبات التكنولوجية

  إدارة المعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  

  ــــ تشخيص المعرفة

  ــــ إكتساب المعرفة

  ــــ توليــــــــــــــــد المعرفة

  ـ تخزين المعرفة ـــ

  ــــ تشارك المعرفة

  ــــ تطبيق المعرفة
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  املعرفةإدارة يف املتطلبات التكنولوجية عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بني دور  ال توجد:الرابعةالفرضية الفرعية  �
 .(α= 0.05)عند مستوى داللة 

III –البحث  أهميـــــــــــــة:  

 يف حماولة معرفة الدور الذي تلعبه نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف إدارة املعرفة، من البحث تكمن أمهية هذا
، باإلضافة إىل طرح ومناقشة خمتلف املفاهيم اكل عملية من عملياإدارة املعرفة ويف هاته النظم يف د أبعاخالل مسامهة 

باملديرية املتداولة ضمن أدبيات املوضوع، وكذلك حماولة استكشاف وحتليل آراء العاملني وباخلصوص اإلطارات العاملة 
  .يدانية اليت سنقوم امن خالل الدراسة امل– بسكرة –العملية التصاالت اجلزائر 

VI – البحث أهــــــــداف:  

  : إىل حتقيق األهداف التاليةالبحث مي هذاير 
املفاهيم القريبة منها، باإلضافة إىل التعريف بإدارة قة بنظم املعلومات اإلسرتاتيجية وحتديد املفاهيم املتعل .1

 .املعرفة وكذا املفاهيم املتعلقة ا
 .ا كل عملية من عمليا عملية إدارة املعرفة ويفنظم املعلومات اإلسرتاتيجية يفأبعاد تقييم مدى مسامهة  .2
باملديرية العملية التصاالت إسقاط اجلانب النظري على الواقع امليداين باستطالع آراء القيادات اإلدارية  .3

 – بسكرة –اجلزائر 
 .مات اإلسرتاتيجية وإدارة املعرفة اخلاصة بكل من نظم املعلوالبحثفحص واختبار العالقات بني متغريات  .4

V –أسباب اختيار الموضوع :  
  :تكمن أسباب اختياري هلذا املوضوع من أمهيته وكذا األهداف اليت يرمي إليها، باإلضافة إىل عوامل أخرى منها

 .مته لتخصص التسيري اإلسرتاتيجي للمنظماتءإمكانيات البحث متوفرة ومال .1
 . املؤسسات يف وقتنا احلايل به اإلهتمامسرتاتيجية وتطبيقاته، وزيادةحداثة موضوع نظم املعلومات اإل .2
 .قتصاد القائم على املعرفةإلبروز مصطلح إدارة املعرفة كمصطلح حديث، خاصة بعد التوجه إىل ا .3

IV –الدراسات السابقة :  

هناك العديد من الدراسات والبحوث اليت تناولت متغريي الدراسة لكن كل متغري على حدى وله عالقة مبتغري آخر، 
  :فلم تتوفر لدينا دراسة تناولت املتغريين معاً، ومن بينها اليت حاولنا اإلعتماد عليها يف حتديد منوذج دراستنا هذه نذكر 

 : بالنسبة للمتغير المستقل .1

أثر نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف حتقيق : "حتت عنوان): 2014لد محمد علي الزيود، خا( دراسة * 
، حيث من بني أهداف هذه الدراسة هو "- دراسة تطبيقية يف البنوك التجارية األردنية–األولويات التنافسية 

اإلسرتاتيجية، القيمة احملدثة القيمة املضافة للمعلومات (قياس وحتليل أثر نظم املعلومات اإلسرتاتيجية بأبعادها 
يف حتقيق األولويات ) للمعلومات اإلسرتاتيجية، األداء الفردي للموظف، األداء التنظيمي، استخدام النظام

 بنكا، وتوصل 12بالبنوك التجارية األردنية البالغ عددها ) التكلفة، اجلودة، املرونة، التسليم(التنافسية وهي 
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القيمة احملدثة للمعلومات اإلسرتاتيجية تأيت يف املرتبة األوىل لتحقيق : ائج نذكر منهاالباحث إىل جمموعة من النت
األولويات التنافسية اليت كانت مبستوى متوسط حيث جاءت أولوية التكلفة باملرتبة األوىل أي أن البنوك 

تفعيل القيمة احملدثة التجارية األردنية تسعى وبشكل مستمر إىل حماولة خفض تكاليفها اإلمجالية من خالل 
  .للمعلومات اإلسرتاتيجية

دور نظم املعلومات : " حتت عنوان):2014إبراهيم محمد محمود حتاملة، مهزان بن عبد المطلب، (دراسة * 
، حيث هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور نظم املعلومات "اإلسرتاتيجية يف التخطيط إلدارة األزمات

ط إلدارة األزمات خالل مراحل دورة حياة األزمة ومسببات حدوثها عن طريق حتديد اإلسرتاتيجية يف التخطي
املولدات البيئية املولدة لألزمات، حيث توصال الباحثان إىل أن نظم املعلومات اإلسرتاتيجية ميكن أن حتد من 

 .حدوث أزمات أخرىحدوث نفس األزمات بعد اخلروج بنتائج وتوصيات متنع من تكرارها، إال أا ال متنع من 

  :بالنسبة للمتغير التابع .2

سس اإلسرتاتيجية والتكنولوجية يف تطبيق إدارة أمهية األ: " املعنونة بــــ:)2011بوعزيز شيشون، . أ(دراسة * 
، ولقد هدفت هذه "–ة اجلهوية للصندوق الوطين للسكن بوالية بسكرة ي دراسة حتليلية آلراء إطارات املدير–املعرفة 
 وجهة نظر أفراد ة إىل الكشف عن مدى أمهية األسس اإلسرتاتيجية والتكنولوجية يف تطبيق إدارة املعرفة منالدراس

األسس األكثر مالئمة لتطبيق إدارة املعرفة، وتوصلت هذه الدراسة حبسب من جمتمع الدراسة، وكذا إبراز مزيج 
ل أمهية من األسس اإلسرتاتيجية يف تطبيق إدارة اإلختبارات اليت قام ا الباحث إىل أن األسس التكنولوجية أق

  .املعرفة

أثر نظم املعلومات اإلدارية يف : " بعنوان):2012خالد يوسف الزعبي، زينب حسين الزيدي، (دراسة * 
، هدفت هذه الدراسة إىل بيان أثر نظم "عمليات إدارة املعرفة من وجهة نظر العاملني يف مراكز الوزارات األردنية

مات اإلدارية يف عمليات إدارة املعرفة يف الوزارات األردنية والتعرف على اجتاهات املبحوثني حنو نظم املعلومات املعلو
وخمتلف فقرات أبعاد ) األجهزة واملعدات، قواعد البيانات، الربجميات، اإلتصاالت(اإلدارية مبختلف أبعادها وهي 

، )ملعرفة، تطبيقها، إكتساا، توزيعها، حتديدها، وأخريا توليدهاخزن ا(إدارة املعرفة واملتجسدة يف عملياا وهي 
وتوصال الباحثان إىل عدد من التوصيات متثلت يف توجيه اإلدارات يف الوزارات إىل أمهية تطوير نظم املعلومات 

 .شرية واإلتصاالتاإلدارية ملا هلا من أمهية يف تعزيز تطبيق عمليات إدارة املعرفة، وخصوصا الربجميات واملوارد الب

IV – وأدوات جمع البياناتالبحث منهج :  

 من خالل املسح املكتيب  يف اجلانب النظري جلمع املعلوماتهج الوصفي التحليلي املناتبعنا يف هذا البحث
كيل ، وهو ما يساهم يف تش والدراسات السابقة واملؤمتراتباإلطالع على الكتب العربية واألجنبية، امللتقيات واالت

لجانب التطبيقي فتم اإلعتماد على  بالنسبة ليف حنيخلفية علمية ميكن أن تفيد يف إثراء اجلوانب املختلفة للبحث، 
 اعتمدنانات  اليت اأما أداة مجع البي، SPSS.Vاملنهج اإلحصائي واإلستداليل يف التحليل والتفسري باستعمال برنامج 

  –بسكرة -باملديرية العملية التصاالت اجلزائر توزيعه على اإلطارات  الذي مت عليها يف دراستنا هي اإلستبيان
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IVI –هيكــــــل البحــــث :  

قصد اإلملام حبيثيات ومتطلبات البحث ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة مت اإلعتماد على خطة مقسمة إىل 
  :ثالث فصول، فصلني نظري وآخر تطبيقي حيث

م املعلومات اإلسرتاتيجية والذي يضم ثالث مباحث، حيث تناولنا يف املبحث يف الفصل األول تطرقنا إىل نظ
األول أساسيات حول املعلومات مث درجنا يف املبحث الثاين إىل اإلطار النظري لنظام املعلومات بصفة عامة مث حاولنا يف 

  .املبحث األخري من هذا الفصل إلقاء نظرة عامة حول نظم املعلومات اإلسرتاتيجية
 إدارة املعرفة، وقد قسم بدوره إىل ثالث املتغري الثاين يف حبثنا هذا أال وهوما يف الفصل الثاين فقد تناولنا أ

إدارة املعرفة، يف حني امة حول مباحث مت التطرق يف املبحث األول إىل مدخل للمعرفة مث تناول املبحث الثاين نظرة ع
إلسرتاتيجية يف إدارة املعرفة والذي حاولنا من خالله اإلجابة على إشكالية عاجلنا يف املبحث الثالث دور نظم املعلومات ا

  .البحث نظريا
إىل دور نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف إدارة  حبثنا هذا منيف حني مت التطرق يف الفصل التطبيقي واألخري 

ك إىل ثالث مباحث، حيث تعرضنا يف  والذي مت تقسيمه كذل– بسكرة –تصاالت اجلزائر ال  العمليةديريةاملاملعرفة ب
اإلطار املنهجي للدراسة املبحث األول إىل التقدمي باملديرية حمل الدراسة مث املبحث الثاين الذي حاولنا من خالله عرض 

  . املتحصل عليهانتائجالوتفسري ليل  مت عرض وحتالثالث، ويف املبحث امليدانية
تائج يف خامتة عرضنا فيها جمموعة من التوصيات واإلقرتاحات اليت ويف األخري مت تلخيص ما توصلنا إليه من ن

  . - بسكرة –تصاالت اجلزائر ال  العمليةديريةة يف هذا اال وخاصة بالنسبة للمرأينا أا قد تكون مفيد



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .أساسيات حول المعلومات:  المبحث األول�

  .اإلطار النظري لنظام المعلومات:  المبحث الثاني�     

 .نظرة عامة حول نظم المعلومات اإلستراتيجية:  المبحث الثالث�          

 

 

 

    

  

  :الفصــــــــــــــــــــل األول

  ـــــةت اإلستراتيجيــــــــــــوماـم المعلنظــــــ
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  :تمهيـــد

تواجه منظمات األعمال حتديات عديدة فرضت عليها أن يكون لديها منهجا إسرتاتيجيا يف عملها باجتاه 
  .اإلستمرار يف ظل بيئة متغرية ومعقدة مليئة بالتحديات حتقيق أهدافها، ومن مث ضمان البقاء و
اتيجيا بيد املنظمات ملواجهة هذه ود نظام معلومات إسرتاتيجي ليمثل سالحا إسرتمن هنا برز دور وأمهية وج

التحديات، من خالل إعتماده كأداة لتوفري معلومات للتخطيط اإلسرتاتيجي، باإلضافة إىل دوره البارز يف حتقيق قيمة 
فسي، امضافة من خالل مسامهته يف توفري املعلومات اليت تساعد املنظمات يف اإلبداع وتكوين املعرفة وتعزيز موقعها التن

  .اإلستمرار يف ظل حتديات البيئةد نظام املعلومات كميزة تنافسية متتلكها املنظمات تساعدها على البقاء ولذلك ع

 سنتناول من خالله ثالث "م المعلومات اإلستراتيجيةنظ"وبالتايل ومن خالل فصلنا هذا والذي حتت عنوان 
  :مباحث حيث
  .أساسيــات حــول املعلومــات: املبحث األول�
  .اإلطار النظـري لنظام املعلومــات:  الثايناملبحث�
  .نظرة عامة حول نظم املعلومات اإلسرتاتيجية: املبحث الثالث�
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  .أساسيات حول المعلومات: المبحث األول

من املعلوم أن عصرنا احلاضر وبال أدىن شك هو عصر املعلومات أو كما يطلق عليه البعض عصر إنفجار 
رة املعلومات، وكل تلك التسميات أضحت مسة العصر ومل تأت من فراغ وإمنا جاءت للدور الذي تلعبه املعلومات أو ثو

وما زالت تلعبه املعلومات يف تغيري حياة املنظمات واتمعات على حد سواء، وهذا ما يدفعنا يف هذا املبحث للبحث 
يدة والوقوف على أمهيتها وأنواعها ومصادرها املعلومات وإزالة الغموض بينها وبني مصطلحات أخرى عد عن مفهوم

  .وأهم خصائصها

  .طبيعة المعلومات ومفهومها: المطلب األول

املعلومات مصطلح قدمي، يبدو ألول وهلة أن معظم الناس يستوعبون املقصود به عند استخدامه كأحد 
هذا املصطلح والتوصل إىل مفهوم ، هلذا سنحاول من خالل هذا املطلب معرفة طبيعة مفردات عملية أو خطاب إتصال

  .حمدد له

  :اتــة المعلومـ طبيع-أوال

 ا  عدة مفاهيم ومصطلحات أخرى ختلطلكي نفهم مصطلح املعلومات ال بد أن نفرق يف البداية بينها وبني
  :على النحو التايل واملعرفة) املعطيات(ات كاحلقائق والبيان

 1."عن طريق املالحظة بقدر ما تسمح به القدرة اإلنسانية صدفة هي جمموعة من األشياء تبينت" :قــفالحقائ - 1

جمموعة حقائق غري منظمة قد تكون يف شكل أرقام أو " فتشري إىل :» DATA «) المعطيات(البيانات  أما - 2
 2."كلمات أو رموز ال عالقة بني بعضها البعض، أي ليس هلا معىن حقيقي وال تؤثر يف سلوك من يستقبلها

 عليه اإلدارة، وترتمجه املادة اخلام اليت تستخرج منها املعلومات، فهي األساس الذي ترتكز" بأا اتـانـلبياكما تعترب  �
 ."بعد ذلك إىل معلومات

من خالل هذا التعريف يتعني أن تتوافر البيانات على خصائص معينة حىت ميكن أن يكون هلا الدور الفاعل 
  3:فيما يليلنتمكن من ترمجتها إىل معلومات وتتمثل 

  . جيب أن تكون هذه البيانات كافية�
  .جيب أن تكون هذه البيانات دقيقة ومطابقة لواقع األمور ومعربة عن احلقيقة�
  .جيب أن تزيد األمهية النسبية هلا عن تكاليف احلصول عليها�
  .جيب أن تكون حديثة، حىت ميكن اإلستفادة منها�
  .جد بينها تناقض أو تعارضجيب أن تكون متسقة فيما بينها، فال يو�

                                                           

.267:ص. 2009، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  إدارة تكنولوجيا المعلومات: حممد الصرييف 1  

.  41:ص. 2005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، )مدخل النظم( نظم المعلومات اإلدارية : إبراهيم سلطان 2  
  .88،89:ص ص. 2011، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، نظم المعلومات ودورها في صنع القرار اإلداري: النور السيد عويسمحدي أبو  3
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  .جيب أن تكون شاملة، بغري إجياز خمل وال تفصيل زائد�

جمموعة من املعلومات املوجهة واملختربة واليت ختدم "فهي عبارة عن  : » Knowledge «المعرفةيف حني  - 3
وخصوصيتها على موضوع معني متت معاجلتها وإثباا وتعميمها وترقيتها حبيث حنصل على تراكمية هذه املعلومات 

 1."معرفة متخصصة يف موضوع معني

مورد ميكن اإلستفادة منه واستخدامه : " بأا)األسكوا(اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا كما عرفتها  �
 2".يف توفري الثروة وتعزيز جودة احلياة

  : « INFORMATION »  مفهـوم المعلومـات-ثانيا

صطالح املعلومات، وتعدد الكتابات عن املعلومات وأنظمتها إال أنه ما زال على الرغم من شيوع استخدام إ
  :هناك إختالف يف الرأي حول املفهوم العلمي هلذا اللفظ، ومن بني أهم هذه التعاريف نذكر

 3".البيانات اليت ميكن أن تغري من تقديرات متخذ القرارات: "على أاديمسكي يعرفها  - 1
علومات هي بيانات قد مت معاجلتها بشكل أعطى هلا قيمة حقيقية أو مدركة  املنستنتج من هذا التعريف أن

  .بالنسبة لتقديرات متخذ القرار احلالية أو املستقبلية
نتاج العمليات واملمارسات اليت تؤدي إىل حتويل البيانات بطريقة تؤدي إىل زيادة : "كما ميكن تعريفها بأا - 2

 4".مستوى املعرفة يف املستقبل
حظ من خالل هذا التعريف أن البيانات متثل املدخالت أو اخلامات اليت يتم تشغيلها من خالل تصنيفها نال

وحتليلها من صورة غري قابلة لإلستخدام إىل صورة نافعة حتقق قيمة مضافة ملستخدميها واليت تؤدي يف املستقبل إىل زيادة 
  .املعرفة لديهم

 واليت لتعاريف السابقة جند أن هناك عالقة بني البيانات واملعلوماتومن هذا املنطلق ومن خالل ما جاء يف ا
سوف نتطرق إليها اآلن، وكذلك وجود عالقة بني املعلومات واملعرفة واليت سوف نتطرق إليها بشيء من التفصيل يف 

  .الفصل الثاين
عن املعلومات اليت حيث أن البيانات متثل مدخالت يتم معاجلتها للحصول على املخرجات اليت هي عبارة 

  : والشكل التايل يوضح هذه الفكرة5ينتجها ما يسمى بالنظام،
  
  

                                                           

.24:ص.2004، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، نظم المعلومات اإلدارية: إميان فاضل السامرائي، هيثم حممد الزعيب  1  

.8،9:ص ص. 2007لكتاب العاملي، األردن، ، جدار لإقتصاد المعرفة:  فيلح حسن خلف 2  

.23:ص.2001، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، "إقتصاديات نظم المعلومات المحاسبية واإلدارية:  صالح الدين عبد املنعم مبارك 3  

.21:ص. 2005، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، نظم المعلومات اإلدارية:  حممد إمساعيل بالل 4  
.44:ص. مرجع سابق:  أمحد فوزي ملوخية 5  
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 .نظام معالجة البيانات): 01(الشكل رقم 

 

 

 

 44:ص. 2006، مؤسسة حورس الدولية، اإلسكندرية، نظم المعلومات اإلدارية:  أمحد فوزي ملوخية:المصــدر

تبلور يف اية األربعينات من هذا القرن، وهو مفهوم من خالل هذا الشكل ميكن تقدمي تعريف للنظام ك
  1.اليونانية اليت تعين الكل املركب من عدد من األجزاء SYSTEMAمصطلح مشتق أساسا من كلمة 

 2".جمموعة من العناصر اليت تتكامل مع غرض مشرتك لتحقيق أحد األهداف: " هوفالنظام �
زاء املتكاملة واملستلزمات الضرورية لتحقيق هدف معني من خالل جمموعة العناصر واألج: "بأنهكما ميكن تعريفه  �

 ".أو مادة يف فرتة زمنية حمددة/أو مادة لتهيأة معلومات و/معاجلة بيانات و
  :من خالل هذا التعريف ميكننا إستنتاج عناصر النظام اليت تتمثل بالعناصر الرئيسية األربعة وهي

ت معينة هي تلك اليت ينصب عليها نشاط النظام وعمليته وتكون حصرا  يعتمد كل نظام على مدخال:التــالمدخ �
على نوعني يف مجيع األنظمة مها املادة فقط أو البيانات فقط أو اإلثنان معا، وتأيت هذه املدخالت من مصادر خمتلفة 

جديدة من خالل ومتنوعة من البيئة احمليطة بالنظام أو قد تكون خمرجات لنفس النظام عندما تستخدم كمدخالت 
  .عملية التغذية العكسية

هي النشاط الذي ميارسه النظام على املدخالت باإلعتماد على املستلزمات الضرورية من قوى : ةـيات المعالجـعمل �
بشرية ومادية وإجراءات معينة ألجل حتويل هذه املدخالت إىل املخرجات املطلوبة، وختتلف طبيعة هذه العمليات 

  3.ةباختالف األنظم

 تتحول املدخالت بفعل عمليات املعاجلة إىل املخرجات اليت تطرح يف البيئة احمليطة أو تستخدم :اتــالمخرج �
 األنظمة ومها املادة فقط أو املعلومات أنواعكمدخالت جديدة للنظام نفسه، واليت تكون على نوعني حصرا يف مجيع 

  .مباشر بأهداف النظامفقط أو كليهما معا، وترتبط هذه املخرجات على حنو 

 ألجل حتقيق اإلنتظام يف فعاليات النظام والرقابة عليها البد من وجود عنصر التغذية العكسية :ةـة العكسيـالتغذي �
 إختالفات أيةالذي يتوىل مهمة املقارنة بني خمرجات النظام الفعلية وبني املخرجات املخططة واحملددة مسبقا، إذ أن وجود 

                                                           

.17:ص. 2005، دار وائل للنشر، عمان، المدخل إلى نظم المعلومات:  حممد عبد حسني آل فرج الطائي 1  

.77:ص. 2006سرور علي إبراهيم سرور، دار املريخ للنشر، : تعريبنظم المعلومات اإلدارية، :  رميوند مكليود، جيورج شيل 2  
  .19-18:ص ص. مرجع سابق: د حسني آل فرج الطائي حممد عب 3

 معلومــات معالجة البيانات اتـــبيان

 تغذية عكسيــة
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 إجراء تعديالت يف عمليات املعاجلة أو إعادة النظر يف املخرجات املخططة أوتخدام مدخالت جديدة بينهما حيتم إس
 1.للحصول على املخرجات املرغوبة

نظرا ألمهية التمييز بني البيانات واملعلومات يف فهم كيفية عمل نظم املعلومات اإلدارية فإننا نرى وجود 
 من حيث اللغة والداللة على الرغم من إرتباطهما من حيث املضمون وأيضا إختالف جوهري بني البيانات واملعلومات

  :من حيث اخلصائص، وفيما يأيت توضيحا هلذا اإلختالف من خالل املعايري اآلتية

ميكن عد املعلومات على أا تقع يف مستويات إدارية عديدة يعتمد عددها على  :معيار المستوى اإلداري - 1
ه هذه املعلومات، فمن الصحيح القول أن ما يعد معلومات ملستوى إداري معني اإلطار الذي تستخدم ضمن

 .تعد بيانات ملستوى إداري آخر

فردات اليت تعد بيانات ملستفيد ، فامل الفصل بني البيانات واملعلومات يعد الزمن معيارا مهما يف:معيار الزمن - 2
 عمليات التحديث يانات إىل التقادم دون إجراءخر يف نفس الفرتة الزمنية، وخباصة إذا تعرضت مفردات البآ

 .عليها

 ويعد من أكثر املعايري اليت يركز عليها أغلب الباحثني إىل درجة وصفهم للفرق بني :معيار القيمة أو الفائدة - 3
البيانات واملعلومات بكلمة واحدة هي أن املعلومات مفيدة فاملعلومات هي البيانات اليت متت معاجلتها 

 .ت معىن للمستفيد وتكون هلا قيمة حقيقية أو متوقعة يف القرارات احلالية أو املستقبليةوأصبحت ذا

 يتمثل اهلدف األساسي لنظام املعلومات اإلدارية بتوفري املعلومات الضرورية اليت تسهل مهمة :معيار الهدف - 4
ل مفردة ت وباملقابل كصنع القرارات، وبالتايل فكل مدخلة تعتمد كمدخالت يف النظام توسم بسمة البيانا

 . صفة املعلوماتخذيولدها النظام كمخرجات تأ

 إذا مل يوجد إختالف بني البيانات واملعلومات فإن مجيع املعاجلات اليت جتري على البيانات :معيار المعالجة - 5
   2.لتحويلها إىل معلومات تكون غري ذات جدوى

  .أهمية المعلومات وخصائصهـا: المطلب الثاني

ملعلومات أهم مورد من موارد املنظمة وأداة هامة وفعالة يف حتقيق ميزة تنافسية ونظرا هلذه األمهية فهي تعترب ا
  .متتاز خبصائص تفرقها عن غريها من موارد املنظمة املادية، وهذا ما سنتناوله يف هذا املطلب

  : أهمية المعلومات-أوال

ي إىل حتقيق جمموعة من املكاسب نظرا ألمهيتها يف حياتنا إن توفر املعلومات املناسبة ويف الوقت املناسب يؤد
  3:اخلاصة وملؤسساتنا وجمتمعاتنا، حيث تكمن أمهيتها يف النقاط اآلتية

                                                           

.20:ص. نفس املرجع السابق 1  
.131- 129: ص ص.  املرجع نفسه 2  

3
 jean Yves Prax : le manuel du knowledge management : une approche de 2é génération, dunod , Paris, 2003.p67. 
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� فهي حمور عمل كل ،تمع بكل مستوياتهاملعلومات هي أساس عملية اإلتصال اإلنساين يف ا 
 مؤسساته املختلفة؛

ات الفرد واتمع وهلا دور أساسي يف إجناح أي نشاط أو أي ضرورية ومطلوبة لتطوير قرار املعلومات �
 مشروع؛

 تساعد املعلومات يف نقل اخلربات لآلخرين وعلى اإلستفادة من املعرفة املتاحة بالفعل؛ �
ضمان القرارات السليمة يف مجيع القطاعات وعلى خمتلف مستويات املسؤولية، وذلك بتوفري بدائل  �

  يف املستقبل؛هااحلد منبتكفل والت ساليب حديثة حلل املشكالوأ
، هلذا فهي تعترب دعامة أساسية من دعامات البحث  املستفيد من املعلوماتزيادة مستوى املعرفة لدى �

 العلمي يف خمتلف املوضوعات والتخصصات؛
إلملام بكل ما يتعلق لإمكانية ملا هلا من ، تويتعاظم دورها خالل األزمااملعلومات تزداد قيمتها  �

   زمة ومسارات تطورها؛باأل

  : خصائص المعلومات-ثانيا

مها عدد الباحثون مجلة من اخلصائص اليت جيب أن يبذل املسري جهده حىت تتوفر يف املعلومات اليت يستخد
  :، هذه اخلصائص متمثلة فيما يليالختاذ قراراته

إدخال البيانات وإجراء العمليات  وترتب هذه اخلاصية بالفرتة الزمنية اليت تستغرقها دورة :التوقيت المناسب - 1
فكلما كانت فرتة املعاجلة قصرية كلما زادت سرعة وفعالية القرارات املتخذة بناءا عليها، عليها وتقرير النتائج، 

لذا وجب اإلهتمام بتوفري املعلومات اإلدارية يف الوقت املناسب، وإال فإن مجيع اجلهود املبذولة من عمال ووقت 
يع معها إمكانية استغالل الفرص املتاحة للمنظمة، كما أن التوقيت السليم يرتبط باملوقف وجهد ستضيع وستض

اإلداري ونوع القرار املطلوب صناعته، مع مراعاة تكاليف إيصال تلك املعلومات وما يرتتب على املنظمة نتيجة 
 .عدم إيصاهلا

من معلومات، حيث جيب أن تغطي هذه  وتشري هذه اخلاصية إىل مدى ما تشتمل عليه البيانات :الشمولية - 2
األخرية كل حقائق الظاهرة موضع الدراسة، وكل املؤثرات اليت ميكن أن تؤثر عليها لتتمكن اإلدارة من 

    1.استخدامها واإلستفادة منها يف اختاذ القرارات

ة من الدقة حىت  وتعين أن تكون املعلومات يف الصورة الصحيحة خالية من أي أخطاء وعلى درجة كبري:الدقة - 3
 .ميكن اإلعتماد يف تقدير إحتماالت املستقبل ومساعدة اإلدارة يف تصور واقع األحوال

                                                           

دراسة حالة الشركة الجزائرية لأللمنيوم –ية في الرفع من فعالية عملية اتخاذ القرارات اإلدارية دور نظم المعلومات اإلدار:  إمساعيل مناصرية 1

(ALGAL)- كلية العلوم التجارية وعلوم التسيري والعلوم اإلقتصادية، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، )غري منشورة(، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال ،
  .38:، ص2004
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 .بالسرعة املطلوبة  وتعين إمكانية احلصول على املعلومات بسهولة ويسر و:إمكانية الحصول عليها - 4

 . ويعين أن تكون املعلومات مالئمة ومناسبة لطلب املستفيد:مةءالمال - 5

يعين أن تكون املعلومات مستقلة فيما بينها دون تعارض أو تناقض، ويكون عرضها بالشكل  و:الوضوح - 6
 .املناسب للمستفيد حبيث يستطيع قراءا واستعماهلا دون غموض

 . وتعين أن تكون املعلومات مناسبة أو مرنة حبيث ميكن استخدامها يف تلبية رغبات أكثر من مستفيد:المرونة - 7

عين أن تكون املعلومات مؤكدة املصدر باإلضافة إىل عدم احتوائها على أخطاء مما جيعل  وت):مؤكدة(التأكيد  - 8
 . مصدر احلصول عليها دائما حمل ثقة للمستفيدين

حىت تتوافق مع  وتعين عدم تغيري حمتوى املعلومات مما يؤثر على املستفيد أو تغيري املعلومات :عدم التحيز - 9
  1.أهداف أو رغبات املستفيدين

  .تصنيف المعلومات ومصادرهـا: الثالثلب المط

  .حنصل منها على هذه املعلوماتاليت من خالل هذا املطلب سنتطرق إىل تصنيفات املعلومات وأهم املصادر 

  : تصنيف المعلومات-أوال

  :ميكن اإلستدالل على خمتلف تقسيمات املعلومات باإلعتماد على جمموعة من املعايري أمهها

 :رسميةال حسب درجة -1

 وتشمل اإلحتياجات الرقابية، التشريعات احلكومية، اإلجراءات احملاسبية، ميزانيات :المعلومات الرسمية/ أ
  .إخل...املنظمة، عمليات اختاذ القرارات، املتطلبات التخطيطية

 وتتمثل يف اآلراء واألفكار واخلربات الشخصية والشائعات وهي قد تكون مكملة :المعلومات غير الرسمية/ ب
  2.للمعلومات الرمسية أو بديلة هلا يف حالة توفر األوىل

 :حسب مصدر المعلومات -2

 . كاملعلومات عن عمليات املنظمة:معلومات داخلية /أ

  . كاملعلومات عن البيئة:معلومات خارجية/ ب
  :كما ميكن تصنيف املعلومات وفق هذا املعيار إىل

 . وهي اليت مت مجعها ألول مرة:معلومات أولية �

 . وهي اليت قامت املنظمة أو أي طرف آخر جبمعها وختزينها مسبقا:مات ثانويةمعلو �
 

                                                           

 دراسة تطبيقية على –خصائص نظم المعلومات وأثرها في تحديد خيار المنافسة اإلستراتيجي في اإلدارتين العليا والوسطى : اعيلعماد أمحد إمس 1

  .23،24: ص ص. 2011 غزة، فلسطني، –، رسالة ماجيستري يف إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية -المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة

.250:ص. 1992، مكتبة عني مشس، القاهرة، مبادئ الكمبيوتر للمنظمات المالية والمحاسبية: آخرونحيي مصطفى حلمي و  2  
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 :حسب درجة التغير -3

  .إخل... أي معلومات ال تتغري كأمساء املواطنني وتواريخ ميالدهم:معلومات ثابتة/ أ

  1.إخل... مثل عناوين السكن واحلالة اإلجتماعية، الوظيفة،:معلومات متغيرة/ ب

 :ذ القرارحسب مستويات إتخا -4

 هي معلومات متعلقة بفرتة زمنية مستقبلية طويلة نسبيا تصف هذه املعلومات أهدافا :المعلومات اإلستراتيجية/ أ
وغايات واسرتاتيجيات املنظمة واملوارد الالزمة لتحقيق هذه األهداف، ولكي حيقق هذا النوع من املعلومات 

  :ن اخلصائص تتمثل يفاألهداف اإلسرتاتيجية البد من متيزها مبجموعة م
وهي اليت تتحدد من خالل نوع املعلومات املستخدمة يف املنظمة واليت تراعي حتسني نوع : خاصية نوع املعلومات �

املعلومات أكثر من عملية حتسني كمية املعلومات وذلك من خالل صلة املعلومات بالقرار ودرجة وضوح 
 .سريتهاواملعلومات 

ئتني الداخلية يري إىل كمية املعلومات املعتمدة يف قرارات اإلدارة العليا واليت تغطي البوتش: ة كمية املعلوماتيخاص �
  .واخلارجية

لتلبية املتطلبات املتغرية للمستفيدين من خالل املرونة العالية وتشري إىل مقدرة النظام على التكيف : خاصية املرونة �
 2.ذي القرار يف املنظمةللمخرجات املعلوماتية لإلستخدام املتعدد من قبل متخ

 تتعلق بقرارات اإلدارة الوسطى املسؤولة عن التحليل ومتابعة السياسات، كاملعلومات :المعلومات اإلدارية/ ب
  .التحليلية عن جداول اإلنتاج، أو عن خمصصات امليزانية

وتستخدم من قبل  وهي معلومات يومية قصرية األجل ترتبط باألعمال التنفيذية، :المعلومات التشغيلية/ ج
  3.إخل...املعلومات املتعلقة بغياب العاملني، وساعات العمل، األعطال،: ، ومن أمثلتها)اإلشرافية(اإلدارة الدنيا 

  :اتـادر المعلومـ مص-ثانيا

  4:ها من مصادر خمتلفة قد تكونؤلومات باختالف أنواعها يتم استقانشري هنا إىل أن هذه املع

جع والكتب والدوريات والنشرات واالت املوجودة يف املكتبات العامة واخلاصة، ودور  مثل املرا:مصادر ثانوية - 1
 .النشر ومراكز البحث، ويتم مجعها وجتهيزها يف أوقات سابقة

                                                           

، رسالة ماجيستري يف -  دراسة ميدانية على مديرية المالية في الالذقية-نظم المعلومات اإلدارية ودورها في حل مشكالت اإلدارة العامة: جمدي عريف 1
  .48:ص. 2008ن، الالذقية، سوريا، كلية اإلقتصاد، جامعة تشري، )غري منشورة(إدارة األعمال 

، رسالة - دراسة تطبيقية في البنوك التجارية األردنية–أثر نظم المعلومات اإلستراتيجية في تحقيق األولويات التنافسية : خالد حممد علي الزيود 2
  .14:ص. 2014رق األوسط، ، كلية األعمال، جامعة الش)غري منشورة(ماجيستري يف إدارة األعمال 

  .213:ص.2005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، نظم المعلومات اإلدارية:  ثابت عبد الرمحان إدريس 3
، رسالة دكتوراه علوم يف  على التسيير اإلستراتيجي للمؤسسات اإلقتصادية(NTIC)أثر تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت الحديثة : بلقيدوم صباح  4

  .120،121:ص ص. 2013، 2سيري، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينة علوم الت
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 أي بيانات مت جتهيزها عند الطلب من هذه املصادر، املالحظة الشخصية، اإلستقصاء والتجربة :مصادر أولية - 2
 .واإلختبار

 هو مصدر ظهر حديثا نسبيا والذي يتم من خالله جتميع أكرب قدر من املعلومات املرتبطة :اتبنوك المعلوم - 3
 .مع بعضها البعض وختزينها حسب فئات ميكن إسرتجاعها بسرعة لتسهيل اإلستفادة منها

رضها على  وهي البيانات واملعلومات اليت جتمعها وتنظمها وجتهزها املنظمات من كافة أحناء العامل وتع:األنترنت - 4
 .مواقعها على شبكة األنرتنت للجميع واإلستفادة منها

  :ة فيأخذ عدة أشكال منهاـات يتواجد يف املنظمـادر املعلومات املتدفقة يف أي نظام معلومـأما عن مص
 إخل؛...وثائق العمل املستخدمة يف األنشطة الروتينية مثل الفواتري، الشيكات، �
 التقارير املالية وكشوف املصروفات وتقارير املخزون؛تقارير األداء أو أوضاع العمل ك �
 التعليمات واإلجراءات والقرارات والقواعد املنظمة لألداء والربامج واملوازنات؛ �
 .السكان والتنبؤات اإلقتصادية والتطورات العلمية والتكنولوجيةالبيانات البيئية مثل حتليل  �

  .املنظمة واملتفاعلة مع املستويات اإلدارية املختلفة املتواجدة اوالشكل التايل يوضح مصادر البيانات احمليطة ب

  .مصادر المعلومات في المنظمة): 02(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .25:ص. 2005، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، تكنولوجيا المعلومات:  جعفر اجلاسم:المصدر

  التقارير قواعد البيانات

  الكشوف

  اإلحصاءات

 الوثائق

األهداف واإلستراتيجيات 

 والسياسات

 اإلدارة العامة

 القرارات

 اإلدارة الوسطى

 اإلدارة اإلشرافية

 الرقابة

 مراكز اإلستفادة من المعلومات

 بيانات إقتصادية

 بيانات مالية

 بيانات إنتاج

 بيانات 
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ت اإلدارة مصادر معينة تستقي منها املعلومات الضرورية يتضح من الشكل أعاله أن لكل مستوى من مستويا
  :اليت ختدم أهداف هذه املستويات، واملعلومات اليت حتتاجها املنظمة قد تتحصل عليها من

 تتمثل يف األشخاص مثل املشرفني ورؤساء األقسام واملديرين مبختلف مستويام :مصادر داخلية �
نا إما على أساس رمسي طبقا لألحداث اليت وقعت بالفعل، م جتميع املعلومات هتداخل املنظمة، وي

 .وأيضا قد يتم التجميع على أساس غري رمسي من خالل اإلتصاالت واملناقشات غري الرمسية

 مثل العمالء واملوردين واملنافسني والنشرات املهنية واإلحتادات الصناعية واهليئات :مصادر خارجية �
نظمة باملعلومات البيئية والتنافسية اليت تعطي املديرين قاعدة هامة من احلكومية، وهذه املصادر متد امل

 1.املعلومات تساعدهم يف اختاذ القرارات املناسبة

ويف األخري ومن خالل تقدمينا هلذا املبحث حاولنا التعرف أكثر على املعلومات وذلك بتوضيح الفروقات 
، حيث تبدأ هلاانات واملعرفة للوصول إىل مفهوم حمدد وواضح اجلوهرية بينها وبني مصطلحات أخرى كاحلقائق والبي

باحلقائق اليت تتبني صدفة من خالل املالحظة وعندما تنظم جمموعة احلقائق تصبح بيانات اليت يتم معاجلتها وإعطاؤها 
ل تصنيفها معىن لتتحول فيما بعد إىل معلومات، أي أن املعلومات هي عبارة عن بيانات خام يتم معاجلتها من خال

وحتليلها من صورة غري قابلة لإلستخدام إىل صورة نافعة حتقق قيمة مضافة ملستخدميها واليت تؤدي يف املستقبل إىل زيادة 
ونظرا لألمهية البارزة للمعلومة يف وقتنا احلايل أصبح هلا نظم ملعاجلتها يطلق عليها بنظم املعلومات، وهذا ما . املعرفة لديهم

  .فيه أكثر من خالل املبحث املوايلسنحاول التعمق 

  .اإلطار النظري لنظام المعلومـات: المبحـث الثاني

شهدت أنظمة املعلومات اإلدارية تطورا كبريا يف السنوات األخرية نتيجة للتطورات السريعة اليت حصلت يف 
سالحها اإلسرتاتيجي يف التعامل مع تكنولوجيا املعلومات، وبذلك أصبح نظام املعلومات أحد املوارد األساسية باملنظمة و

البيئة اليت تتصف بالتغري السريع، واشتداد حدة املنافسة ليس فقط على املستوى احمللي وإمنا أيضا على املستوى الدويل، 
ومن بني العوامل اليت تربز احلاجة إىل ضرورة وجود نظام املعلومات اإلداري ظهور أساليب جديدة يف اختاذ القرارات، 

إخل، لذلك ...جتاه إىل زيادة التخصص، الالمركزية يف اإلدارة، التوظيف املؤقت، العوملة، التحول حنو اقتصاد اخلدماتاإل
ارتأينا من خالل هذا املبحث أن نقوم بالبحث إلعطاء مفهوم حمدد وواضح لنظام املعلومات اإلداري وإحصاء خمتلف 

  .  نظام معلوماتأنواعه وموارده، وكذا أهم وظائفه ومراحل تصميم

  .تطور نظم المعلومات ومفهومها: المطلب األول

تعد نظم املعلومات واحدة من أهم حقول املعرفة يف جمال تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاا احلديثة يف خمتلف 
ملعلومات منظمات األعمال، لذا البد من معرفة كيف تطورت هذه النظم حىت نستطيع إدارة نظم املعلومات وتكنولوجيا ا

                                                           

  .25:ص. مرجع سابق: جعفر اجلاسم 1
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بشكل أكثر كفاءة وفعالية يف املستقبل، مع معرفة أهم العوامل اليت ساعدت على تطورها للوصول إىل مفهوم دقيق 
  .وواضح لنظم املعلومات اإلدارية وذلك من خالل ما سنتناوله يف هذا املطلب

  : تطور نظم المعلومات وأسباب نشأته-أوال

، وفيما يلي 1هذا القرن وقد كانت عبارة عن نظم لتشغيل البياناتظهرت نظم املعلومات يف اخلمسينيات من 

  2:تفصيل ملراحل تطور هذه النظم حسب السنوات

 ظهرت تقنية احلاسبات يف اإلدارة وكان أول التطبيقات اليت ظهرت هي أمتتة برامج م1950يف ايات عام  �
 .دائنةحساب الرواتب والذمم املدينة والذمم ال: املهام احملاسبية مثل

 ركزت تكنولوجيا احلاسبات يف اإلدارة على التطبيقات الصناعية مثل نظام املخزون، م1960خالل العام  �
نظام سيطرة اإلنتاج، نظام طلبيات الشراء، نظام املستهلكني، إذ مكنت أمتتة هذه التطبيقات من زيادة 

 .املدخرات املتمثلة يف خفض التكاليف جراء تقليص عدد املوظفني

 اعتربت احلاسبات يف املنظمات أداة حبث وتطوير، م1970 وبدايات العام م 1960ايات عام ويف �
وعلى األغلب مل تكن تكلفة نظم املعلومات تراقب بشكل دقيق يف تلك املرحلة، لذلك كان يسمح 

مال من للباحثني أن جيروا جتارم بغض النظر عن التكلفة لريوا إىل أي مدى ممكن أن يستفيد قطاع األع
 .األمتتة ونظم املعلومات

 إىل اياته واجهت مدراء منظمات األعمال كثري من األحداث والعقبات م1970يف منتصف عام  �
 .إلحكام السيطرة على استخدام نظم املعلومات اإلدارية

 قطاع األعمال ينظر بشكل أدق إىل تكلفة نظم املعلومات واليت تضخمت أ بدم1980ويف بداية العام  �
ل فرتة قليلة نسبيا، وبدأت املنظمات تتحرى عن كيفية استخدام نظم املعلومات اإلدارية كأداة خال

 .إسرتاتيجية أكثر مما هي أداة لتنفيذ بعض املهام اإلدارية
كما رأينا من خالل مراحل تطور نظم املعلومات فإن تعقد األنشطة اإلدارية أكسب نظم املعلومات دورا 

نظمة وبذلك أصبحت هذه النظم موردا إسرتاتيجيا ووسيلة فعالة لتحقيق مزايا تنافسية للمنظمة، إسرتاتيجيا داخل امل
وسالحا اسرتاتيجيا للدفاع عن املنظمة والتغلب على املنافسة اخلارجية، غري أن هذا التطور مل يكن حمض الصدفة وإمنا 

  :نتيجة للعوامل التالية

و وتزايد قوة تكنولوجيا املعلومات واخنفاض تكاليفها إىل تزايد الدور  أدى من:التطور في تكنولوجيا المعلومات - 1
الذي تلعبه نظم املعلومات داخل املنظمات، فنتيجة لتطور احلاسبات اآللية فقد أصبح من السهل تعلم العديد 

ركزية من الربجميات يف أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة، كذلك متكنت املنظمات من اقتناء احلاسبات الضخمة امل

                                                           

1
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واحلاسبات الشخصية، هذا وقد أدى التطور إىل تغلغل استخدام احلاسبات يف كافة املستويات التنظيمية 
 .واألنشطة اليومية اليت تتم داخل املنظمة

 بدأت نظم املعلومات بتقدمي نظم وتطبيقات ذات أغراض عامة ختدم :التطور في خصائص التطبيقات - 2
ملخزون، املبيعات، اإلنتاج، التسويق والتمويل، وقد أدى تطور دور نظم ااالت الوظيفية للمنظمة مثل ا

املعلومات وتطور تكنولوجيا احلاسبات اآللية إىل إنتاج برامج دف إىل خدمة ختصصات حمددة ألفراد أو 
 1.جمموعات داخل املنظمة مثل تطبيقات أوراق العمل، نظم تدعيم القرار لإلدارة الوسطى والنظم اخلبرية

 تعتمد معدالت النمو اإلقتصادي يف معظم الدول وخاصة الدول املتقدمة على :ظهور اإلقتصاد العالمي - 3
الصادرات والواردات، لذا أسهمت نظم املعلومات بشكل كبري على تزويد املنظمات باإلتصاالت والقوى 

ديا جديدا ملنظمات األعمال التحليلية إلدارة األعمال التجارية يف السوق العاملي، كما أن العوملة جلبت حت
احمللية وذلك من خالل وجود اإلتصاالت العاملية ونظم املعلومات، حيث أصبح املستهلك قادرا على احلصول 

 .على كافة املعلومات اخلاصة بالسلع واخلدمات من كافة أحناء العامل

الدول العظمى قد حتولت كثري من  :التحول من إقتصاديات الصناعة إلى اقتصاديات المعرفة والمعلومات - 4
من إقتصاديات الصناعة إىل اإلقتصاديات املستندة إىل املعرفة واملعلومات وأصبحت املعرفة واملعلومات هي 
املكونات املفتاحية خللق الثروة، لذلك أصبحت حاجة املنظمات كبرية لنظم املعلومات ألن إنتاجية املوظفني 

 . ختدمهمسوف تعتمد على كفاءة ونوعية النظم اليت

إن اإلستخدام احلاد لتكنولوجيا املعلومات يف منظمات األعمال هيأ الظروف لظهور : ظهور المنظمات الرقمية - 5
ظاهرة جديدة يف اتمع الصناعي وهي املنظمة الرقمية اليت تقريبا تشغل وتدير مجيع عملياا التنظيمية وعالقاا 

ء بشكل رقمي من خالل شبكة رقمية متتد عرب التنظيم الداخلي مع املستهلكني واملوردين واملوظفني والشركا
لتوصيل مجيع النقاط يف اهليكل التنظيمي بقنوات اتصال معلوماتية، وهذا ما ساعد يف بروز نظام املعلومات 

  2.بشكل كبري ومتزايد ألنه يعترب من صميم األعمال ومن أدوات اإلدارة األساسية

  :ت مفهوم نظم المعلوما-ثانيــا

نظرا ألن دراسة نظم املعلومات متس جماالت معرفية متعددة فمن الصعب اإلعتماد على مدخل أو منظور 
  3:وحيد لتناول وفهم هذه النظم، ويف هذا الصدد ميكن التمييز بني املداخل اآلتية لدراسة نظم املعلومات

العناصر املرتابطة اليت تقوم جبمع جمموعة من : "تعرف نظم املعلومات بأا ):التكنولوجي(المدخل التقني  - 1
 ".ومعاجلة وختزين وتوزيع املعلومات لدعم اختاذ القرارات والسيطرة والرقابة يف املنظمات

                                                           

 .02،03:ص ص. مرجع سابق:  إبراهيم سلطان 1
2
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تعد نظم املعلومات وفق املفهوم اإلداري أكثر من جمرد تكنولوجيا حبتة،  :من وجهة نظر إدارة األعمال - 2
ة وزيادة الربح، ولذا فإن نظم املعلومات تقدم حلول إدارية فاألعمال تستثمر يف نظم املعلومات دف خلق قيم

وتنظيمية للتحديات والتغريات البيئية، كما أا تعتمد على تكنولوجيا املعلومات وحتتاج إىل استثمار يف النواحي 
ألعمال والتغريات التنظيمية واإلدارية خللق اإلبداع أو البعد السلوكي، كما أا ختلق قيمة من خالل تغري ا

 .والعمليات اإلدارية ودعم عملية اختاذ القرار

 يقضي هذا املدخل باإلهتمام باجلوانب السلوكية والنفسية لألفراد املتعاملني مع ):الفني(المدخل اإلجتماعي  - 3
 .تلك النظم، والتقنية املعلوماتية تتطور وفقا لإلحتياجات اإلنسانية والتنظيمية وليس مبعزل عنها

  : على أهم املداخل لدراسة نظم املعلومات إرتأينا تقدمي جمموعة من التعاريف املختلفةبعدما تعرفنا
أو (جمموعة متداخلة من املكونات اليت تعمل على جتميع : "هناك من يعرف نظام املعلومات بأنه �

، تشغيل، ختزين، ونشر املعلومات وذلك بغرض مساندة عملية صنع القرار والرقابة داخل )اسرتجاع
  1".ؤسسة امل

من خالل هذا التعريف جند أن نظام املعلومات هو جمموعة من املكونات اليت تقوم جبمع وختزين واسرتجاع 
  .ونشر ومعاجلة البيانات من أجل تدعيم عملية صنع القرارات، إال أنه مل يبني لنا نوعية أو طبيعة هذه املكونات

املادية، : جمموعة منظمة من الوسائل " نظام املعلومات على أنه(Robert Reix) روبارتعرف  �
 الربجميات، األفراد، البيانات، العمليات اليت تسمح باحلصول واملعاجلة والتخزين واإليصال للمعلومات

 2".) ... فقرات، صور، صوت: بكل أشكاهلا(
لى املكونات فهذا التعريف يشري بوضوح إىل نوعية أجزاء ومكونات نظم املعلومات، فهو النظام الذي يعتمد ع

للحاسوب يف معاجلة البيانات، ومن مث خزن واسرتجاع املعلومات، ) Software(والربجميات ) Hardware(املادية 
  .باإلضافة إىل األفراد الذين يقومون بعملية املعاجلة

  3:ومن ذلك يتضح أن لنظام املعلومات مكونات أو عناصر رئيسية أربعة هي

تكون احلاسب اآليل من وحدة التشغيل املركزية، ووحدات  حيث ي:)HardWare(األجهزة   -1
  .اإلدخال، ووحدات اإلخراج ووحدات التخزين

تشمل قواعد البيانات وبرجميات النظم اليت تشغل احلاسوب وجتعله قادرا  :)SoftWare(البرمجيات   -2
برامج احملاسبة واألجور : على تنفيذ العمليات، وبرجميات التطبيقات اليت تقوم بتشغيل بيانات املنظمة مثل

  .إخل...والتنبؤ
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متكن من اإلستخدام الفعال لألجهزة والربجميات، حيث تكتب عادة  :)Procedures( اإلجراءات  -3
ّعلى شكل كتيب يسمى دليل اإلجراءات، والغاية منها هي توحيد  أسس العمل وجتنب األنشطة غري 

  .املنظمة

عناصر نظم املعلومات، ألنه املسؤول عن السيطرة يعد من أهم  :)Personale(العنصر البشري   -4
على كل عناصر النظام األخرى، يتضمن العنصر البشري حمللو النظم، املربجمون، املوزعون للمعلومات 

 .وإداريو النظم

  . وخصائصهاأنواع نظم المعلومات: المطلب الثاني

ب السابق تبني لنا أا مرتبطة ارتباطا وثيقا من خالل التطور التارخيي لنظم املعلومات الذي مت عرضه يف املطل
بأنواع نظم املعلومات، وبناءا على ذلك سوف نقوم من خالل هذا املطلب بعرض ملختلف هذه األنواع منذ بدايات نظم 
املعلومات إىل غاية األنواع املستخدمة حاليا، وذلك حسب عدة معايري، باإلضافة إىل عرض جمموعة من اخلصائص اليت 

  .ز نظم املعلومات عن غريها من األنظمةمتي

  : أنواع نظم المعلومات-أوال

  :لقد اعتمد معظم الباحثني يف تصنيف نظم املعلومات باالستناد إىل معيارين
 .معيار املستويات اإلدارية �
  .معيار وظائف املنظمة �

  :إال أننا ارتأينا التفصيل أكثر يف املعيار األول وهو معيار املستويات اإلدارية

 حيث  » STD «:يرمز هلا بـ ):Traitement des Donnée Système(نظم معالجة البيانات  - 1
يهدف هذا النوع من نظم املعلومات إىل خدمة املستويات التشغيلية داخل املنظمة، ويعتمد هذا النظام على 

األجور، وتتمتع نظم : فة مثلاحلاسب اآليل لتسجيل البيانات الروتينية اليومية اليت تتم يف جماالت النشاط املختل
 :تشغيل البيانات بناحيتني أساسيتني ومها

رسم حدود املنظمة وبنيتها من خالل ربط العمالء باملنظمة وإدارا، وبالتايل فإن فشل نظم تشغيل  �
 .البيانات يؤدي إىل فشل النظام يف احلصول على املدخالت من البيئة أو تصدير املخرجات إليها

ل البيانات مبثابة منتج للمعلومات كي تستخدم بواسطة أنواع أخرى من نظم املعلومات تعد نظم تشغي �
 .سواء داخل املنظمة أو خارجها

تسمى  كما، » OAS « يرمز هلا بـ ):Office Automation Systems(نظم آلية المكاتب  -2

خاصا من تعد تلك النظم نوعا ) Office information Systems( أيضا نظم معلومات املكاتب
نظم تشغيل البيانات واليت ميكن استخدامها يف نطاق أعمال وأنشطة املكاتب وجتهيز املكاتب آليا يشمل كل 
أنواع نظم اإلتصاالت الرمسية وغري الرمسية املتعلقة بتوصيل املعلومات املكتوبة وغري املكتوبة من شخص آلخر 
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معاجل الكلمات، الربيد : ستخدمة يف جتهيز املكاتبسواء داخل املنظمة أو خارجها، ومن أمثلة األجهزة امل
 1.اإللكرتوين، الربيد الصويت، شبكات احلاسب الشخصي واجتماعات الفيديو

، هناك » MRS «بـ يرمز هلا  ):Management Reporting Systems(نظم التقارير اإلدارية  -3
ف على أا نظم املعلومات املبنية على وتعر من املراجع من يطلق عليها اصطالحا نظم املعلومات اإلدارية،

احلاسب اآليل واليت توفر املعلومات للمديرين ذوي اإلحتياجات املتشاة يف املنظمة، حيث وبتزايد حجم 
املنظمات وما تتعامل فيه من معلومات أصبحت نظم معاجلة البيانات غري قادرة على توفري احتياجات متخذي 

 2.هت املنظمات إىل تطبيق نظم املعلومات اإلدارية املعتمدة على احلاسب اآليلالقرار من معلومات، ولذلك اجت

عبارة عن النظام الذي  ،» DSS «يرمز هلا بـ  ):Decision Support Systems(نظم دعم القرار  - 4
 عناصر يزود املدراء يف املستوى التكتيكي باملعلومات الضرورية واحليوية واحلديثة من خالل عمليات تفاعلية بني

النظام وعملياته ومصادره من املعلومات حول موضوع معني حيتاجه املدراء من أجل اختاذ قرارام بشكل صائب 
وفعال من خالل تفاعل خربة املدير مع اإلستجابة السريعة لنظم دعم القرار والتكيف مع حاجة املدراء حول 

 .موضوع القرار

 Group)نظم دعم القرارات الجماعية القرار وهو باإلضافة إىل نوع آخر يندرج ضمن نظم دعم 

Decision Support Systems)ويرمز هلا بـ ، :« GDSS » وهي عبارة عن النظام املصمم ،
تكنولوجيا ملساعدة جمموعة من املدراء الذين يعملون كفريق ويواجهون اختاذ قرارات بشكل مجاعي من أجل 

و شبه مربجمة من خالل تزويدهم من نظم دعم القرارات اجلماعية اختاذ قرار فعال بشأن قضايا غري مربجمة أ
باملعلومات اهلامة والضرورية احليوية واحلديثة حول موضوع القرار الناجم عن تفاعل عناصر ومدخالت ومصادر 

  3.النظام

، وهي » ESS « يرمز هلا بالرمز ):Executive Support Systems(نظم دعم اإلدارة العليا  -5
 اليت يتم تصميمها ملساندة املديرين الذين يشغلون الوظائف اإلدارية العليا يف املنظمات والذين هلم تلك النظم

تأثري ملموس على سياسات وخطط واسرتاتيجيات املنظمة، وتتعامل تلك النظم مع القرارات اليت تلعب البيئة 
 عالية من عدم التأكد بشأن املعلومات اخلارجية دورا ملموسا ومؤثرا عند اختاذها، أي أا قرارات ذات درجة

 .اليت حيتاجها متخذ تلك القرارات

تستخدم هذه النظم ملساندة متخذ القرار يف التعامل مع القرارات  :)Expert System(النظم الخبيرة  - 6
ه بالذكاء غري الروتينية واليت ال ميكن التنبؤ خبطواا، وتعتمد هذه النظم غري الروتينية على نتائج ما يطلق علي
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اإلصطناعي، حيث تقوم هذه النظم على فكرة حماكاة عملية اختاذ القرار اليت يقوم ا اإلنسان أو املتخصص يف 
 1.جمال معني

، » SIS «: يرمز هلا بـ :)Strategic Information Systems(نظم المعلومات اإلستراتيجية  - 7
 اليت أظهرها مسار التطور التارخيي لتطبيقات نظم تعد نظم املعلومات اإلسرتاتيجية من املفاهيم املعاصرة

املعلومات يف ااالت املختلفة كما رأيناها سابقا، وارتبط هذا املفهوم بتسهيل مهمة اإلدارة للقيام بالتخطيط 
ذين ّاإلسرتاتيجي الذي ميكن املنظمة من حتقيق أهدافها يف ظل إدراك التغريات يف البيئتني الداخلية واخلارجية والل

تسهمان يف توليد ديدات وفرص حقيقية تسهم بدورها يف صياغة أهدافها اإلسرتاتيجية من خالل توفري 
أحد " إىل نظام املعلومات اإلسرتاتيجية على أنه (Jauch & Glueek) حيث ينظر 2املعلومات املناسبة،

ية معتمدة على مدخالت من األساليب املمكنة للتحليل البيئي، من خالل إنشاء قواعد بيانات إسرتاتيج
 3."العمالء اهزين، املنافسني، املدراء الداخليني، القوى البيئية، وحدات البحث والتطوير، وهكذا

  .سنحاول يف املبحث املوايل التفصيل أكثر يف هذا النوع من النظم باعتباره العنصر املهم يف دراستنا هذه

  : خصائص نظم المعلومات-ثانيا

ر يف نظام املعلومات خصائص معينة حىت يستطيع أن حيقق األهداف اليت أنشئ من أجلها، جيب أن تتواف
  4:وبالتايل ميكن توضيح املالمح األساسية لنظم املعلومات من خالل خصائصها ليس على سبيل احلصر يف النقاط التالية

 تعد نظم املعلومات اإلدارية نظم مفتوحة تؤثر وتتأثر بالبيئة اخلارجية؛ �

 د نظم املعلومات اإلدارية اجلزء احلساس واملركز العصيب للتنظيم كامال؛تع �

 نظم املعلومات اإلدارية هي نظم إقتصادية دف إىل حتقيق منفعة إقتصادية؛ �

 نظم املعلومات اإلدارية هي نظم إنسانية من صنع اإلنسان وقابلة للتطوير من طرفه؛ �

 ية مبعىن قابليتها للتطبيق والتأكد من صحة نتائجها؛نظم املعلومات اإلدارية هي نظم عملية جتريب �

نظم املعلومات اإلدارية هي نظم تتميز بالقدرة الفائقة على التخزين ومعاجلة حجم هائل من  �
 املعلومات ومبساحة قليلة وبطريقة ميكن الوصول إليها بسهولة ودقة ومن مناطق بعيدة بتكاليف قليلة؛

طويرها تعديلها وحتديثها حبسب احتياجات ومتطلبات املرحلة اليت متر نظم املعلومات اإلدارية ميكن ت �
 ا كوا نظم مرنة؛

 نظم املعلومات اإلدارية تزود اإلدارة باملعلومات املناسبة والالئقة حلل املشاكل اليت تعرتض املنظمة؛ �

                                                           

 .13،14:ص ص.  أمحد فوزي ملوخية، مرجع سابق 1

، الة الدولية للبحوث اإلسالمية  األزماتدور نظم المعلومات اإلستراتيجية في التخطيط إلدارة:  عبد املطلب بن، مهزان حتاملة إبراهيم حممد حممود 2
 .17: ص. 2014، أكتوبر10، العدد 4واإلنسانية املتقدمة، الد

 .19: ص.2005، )األردن(، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان مدخل إستراتيجي: نظم المعلومات اإلستراتجية : حسن علي الزعيب3
 .170: ص. 2006، سلسلة الرضا للمعلومات، سوريا، نظم المعلومات وإدارة المؤسسات: علي مصطفى 4
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 ًنظم املعلومات اإلدارية هي نظم فرعية تشكل جزءا من النظام الكلي للمنظمة؛ �

 املعلومات اإلدارية هي نظم حتاورية بينها وبني املستفيد أي تستجيب الستخدامات املستخدم نظم �
 للتأكد من تقدمي املعلومة املطلوبة؛

نظم املعلومات اإلدارية هي نظم معلوماتية ألن موردها األساسي هو املعلومات والقرارات الصائبة  �
 ملنظمة وأنظمة املعلومات حتقق ذلك؛كوا تعتمد على املعلومات الدقيقة عن فعاليات ا

 سهلة التطبيق واإلستخدام من قبل املستفيد دون احلاجة إىل خربة ميدانية أو تدريب كثري؛ �

 تعترب نظم آلية أي تستخدم يف معاجلة املعلومات تكنولوجية حاسوبية آلية؛ �

  .هومراحل تصميم وظائف نظام المعلومات: المطلب الثالث

  :معلومات وظائف نظام ال-أوال

لكي يتمكن نظام املعلومات من الربط بني خمتلف أجزائه وبلوغ األهداف املرجوة منه، ال بد أن يتمتع هذا 
األخري مبجموعة من املهام أو الوظائف اليت متيزه، ومهما اختلفت أنظمة املعلومات فإا تتمتع كلها بأربعة وظائف 

  :واإلتصالإدخال البيانات، احلفظ، املعاجلة : أساسية هي

كل نشاط يتم مبوجبه نقل معلومة يستلزم إدخال معطيات أساسية،  :» La Saisie «إدخال البيانات  - 1
فمهما كانت أمهية املعطيات اخلامة إذا مل حتجز ال ميكن القول بأا قابلة لإلستعمال، وبالتايل فهي ليست جزء 

تطلب طرح عدة أسئلة جلعل املعطيات مفيدة من نظام املعلومات، وعملية احلجز ليست بالسهلة إذ أا ت
ملستعمليها، وهذا مرتبط متاما مع الصيغة اإلمجالية لنظام املعلومات الذي تم به وإىل ترابط مجيع املعلومات اليت 

 1.حيتويها
فبعد التساؤل عن منفعة املعطيات، تشرتط عملية احلجز طرح تساؤل ثاين يتعلق برتميز املعطى، مبعىن 

قابلة للفهم بفضل الرمز الذي ) أو إشارات(يف ميكن حتويل ما ميكن اعتباره حدث معني إىل إشارة آخر، ك
  .يعرفه هذا من جهة، ويكون هذا الفهم مشرتك بالنسبة جلميع املستعملني املهتمني ذا املعطى من جهة أخرى

إذا كانت املعطيات موثوقة باإلضافة إىل هذه التساؤالت، ال بد من اإلهتمام جبوانب أخرى تتعلق مبا 
كأن يتساءل املستعمل عن الوقت الذي مت فيه إدخال املعطيات مقارنة (أم ال، كذلك صحة املعلومات وفائدا 

  ).بوقت اإلستعمال

 ال ميكن تصور وجود معطيات داخل نظام املعلومات إال حبفظها، وهذه :» Mémorisation «الحفظ  - 2
ات ال بد أن توجد يف مكان يسمح بالعثور عنها دف استغالهلا، وهذا يشبه ضرورة ال ميكن تفاديها فاملعطي

 .عملية ختزين الوثائق يف حافظات أو خزانات حىت يتمكن صاحبها من إجيادها فيما بعد

                                                           

 ، رسالة دكتوراه يف نظام معلومات للتسيير ومساعد على اتخاذ القرار في المؤسسة اإلقتصادية ـ دراسة مقارنة ـ: المحاسبة التحليلية: درمحون هالل 1
  .66- 65: ص ص. 2005وعلوم التسيري، جامعة يوسف بن خدة، اجلزائر، ، فرع نقود ومالية، كلية العلوم اإلقتصادية )غري منشورة(العلوم اإلقتصادية 
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أما فيما خيص معطيات النظام املعلومايت فيتم وضعها عادة يف سند مغناطيسي، ولتسهيل عملية احلفظ 
على مناذج وترتيبات متكن من الوصول إىل املعلومة يف أقرب وقت ممكن وبالطريقة اليت ال بد من اإلعتماد 

يفهمها اجلميع، ولذلك ال بد من إشراك املسري أو املستعمل مع املختص يف اإلعالم اآليل يف وضع هذه 
  .النماذج اآللية

صول إىل املعطيات ال ميكن التحدث عن نظام معلومات إذا تعذر الو :» Traitement «المعالجة  - 3
 :      وتفعيلها، وتقتضي عملية املعاجلة اليت يضمنها نظام املعلومات حتقيق ثالثة مطالب هي

ويتوجب هنا أن تسمح قاعدة : « L’accès aux données »إمكانية التوصل إىل املعطيات  �
 .املعطيات للمسري يف التوصل وبصفة إنتقائية إىل املعطيات اليت يريد استعماهلا

إما على شكل جداول : « La mise en forme »إمكانية صياغتها يف الشكل املرغوب فيه  �
 .إخل...أو أشكال أو نصوص

إستعماهلا بصفة جتعل منها معلومات بقيمة مضافة إزاء : « Manipulation »اإلستعمال  �
يام بعمليات وهذا يقتضي الق...) القرار، التخطيط، املراقبة، اإلتصال،(مشاكل يتلقاها املسري 

 .حسابية مركبة، حتتاج إىل وضع مناذج تسمح باختاذ القرارات

 املهمة الرابعة لنظام املعلومات ختص اإلتصال، حبيث تكمن مهمته :» Communication «اإلتصال  - 4
 يف تبادل ونقل املعطيات سواء داخل نظام املعلومات أو بني خمتلف الوظائف اليت حيتويها أو عالقة هذا النظام

 .باملصادر اليت تغذيه باملعطيات أو كذلك مبستعمليه
بالفعل فإن اإلشكال يقع غالبا يف عملية إرسال املعلومة منذ حجزها إىل غاية معاجلتها مث استغالهلا، يف 
اإلجتاه الذي يصبو سواء من النظام العمليايت إىل نظام القيادة أو العكس، فمن الناحية التكنولوجية تعتمد 

تصال هذه على هندسة األنظمة املعلوماتية واإلرسالية اليت تسمح بتحقيق هذا اإلتصال، ومن هنا جاء وظيفة اإل
  1".أنظمة التوزيع"أو " الشبكات احمللية"مصطلح 

إن وظيفة اإلتصال يف نظام املعلومات ال تقتصر على جمرد توصيل املعلومات إىل مستخدميها، بل 
ظام، حبيث ال بد أن يكون اإلتصال مزدوجا يف اإلجتاهني بني النظم واملستفيدين تتعلق بالرقابة على أداء هذا الن

 للتأكد من فهمهم للمعلومات املطلوبة، ويتم اسرتجاع نتائج ذلك اإلتصال إىل النظام للقيام باملقارنة بني النتائج
يوفر النظام خمرجات أكثر  ليتم تعديل اإلحنرافات عن هذه األخرية من أجل أن 2واملعايري املوضوعة لألداء،

  .مالئمة الحتياجات املستخدمني

                                                           

 .67-65:  صص. املرجع السابق نفس  1
 .49:ص. 1977، مطابع جامعة امللك سعود، نظم المعلومات اإلدارية ـ مدخل تحليلي ـ: كامل سيد غراب، فادية حممد حجازي 2
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كما يتعلق هذا النشاط أيضا بأمن وسالمة األجهزة والربجميات، هلذا فعلى كل نظام أن يوفر سياسات 
  1.وإجراءات معينة حلماية النظام من كل أشكال اإلستخدام غري الشرعي

  : مراحل تصميم نظام المعلومات-ثانيا

راحل تصميم نظام املعلومات جيب أوال أن حندد اجتاهني خمتلفني يف هذا اجلانب، فاجلانب قبل أن نعرض م
األول قد يكون للمنظمة نظام معلومات غري أنه غري قادر على حل مشكلة معينة، وكما نعلم أن حياة املنظمة مرتبطة 

خماطر التغيري والتطوير كبرية إال أا ال تعد بدرجة كبرية بالتغيري والتطوير لتكييف وضعها مع حميطها اخلارجي، ومع أن 
بأكرب من خماطر بقاء املنظمة جامدة يف حميط متغري، وبالتايل وحسب هذا اإلجتاه تلجأ املنظمة إىل تطوير نظام 

كلتا معلوماا، أما اإلجتاه الثاين فإن املنظمة قد ال يكون لديها نظام معلومات فتقوم بتصميم نظام معلومات جديد، ويف 
الوجهتني متر عملية التصميم أو التطوير لنظام املعلومات مبجموعة من املراحل األساسية واملهمة تتدرج ضمن ما يسمى 

  :  كما هو واضح بالشكل التايل Water Fall: بدورة حياة النظم اليت ميكن متثيلها بالنموذج التدفقي لـ

Water Fall لدورة تطوير حياة النظم نموذج ): 03(  الشكل رقم  

  

  

  

  

  

  

  .213:ص. مرجع سابق:  إميان فاضل السامرائي، هيثم حممد الزعيب:المصدر

  .تحديد المشكلة أو الفرص ودراسة الجدوى: المرحلة األولى

ليس من الصعب على املؤسسات حتديد املشكالت الكبرية أو اقرتاح الفرص العامة، فاألصعب هو حتديد 
ص املالئمة فعال واليت من شأا أن تدفع املنظمة إىل األمام، حيث تتفاوت املشكالت املشكالت الدقيقة واختيار الفر

  أنوالفرص يف كمها وحجمها وتعقيدها، فهناك مشكالت بسيطة ميكن حلها بسهولة تامة أو بعد جهد بسيط، كما
 . جديدةهناك مشكالت عميقة جدا ال ميكن حلها إال بتغيري جذري للنظام القائم وذلك بإجياد فرص

                                                           

 .345: ص. 2000ر املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، داتحليل وتصميم نظم المعلومات:   سعد غالب ياسني 1

 تحديد المشكلة

  و دراسة الجدوى

 تحليل النظام

 تصميم النظام

 التطبيق

 التقييم
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وبصفة عامة ميكن حمللل النظم أن يعرف وحيدد املشكلة من خالل مناقشة املسؤولني عن عمل ودراسة جمموعة 
  : من التقارير اخلاصة بالعمل واليت ميكن احلصول عليها سواء من

  . مصادر خارجية عن املنشأة  - 1
  .در داخل املنشأةامص  - 2

املشكالت والفرص ال ميكن بناؤه على اإلفرتاضات والتخمينات فقط بل فالتحول حنو النظام اجلديد بعد حتديد 
  1.يعتمد أساسا على وضع خطة عمل إسرتاتيجية تعرف عادة بدراسة اجلدوى

أو /حيث ميكن تعريف دراسة اجلدوى بأا دراسة استشارية يتوالها فريق عمل يتم اختياره من داخل املنظمة و
أو دراسة / املعلومات احلايل وتشخيص املعوقات اليت عاىن منها وإجياد احللول هلا وخارجها دف دراسة وحتليل نظام

مدى إمكانية إدخال نظام معلومات جديد يف ظل اإلمكانيات اإلقتصادية والتكنولوجية والعملية املتاحة أو اليت ميكن 
  : وفيما يلي توضيح هلذه األقسام أو النواحي2.إتاحتها

 خترج اجلدوى اإلقتصادية من الناحية النظرية عن حتليل التكلفة واملنفعة فيجب أن  ال:الجدوى اإلقتصادية - 1
 .3تساوي املنافع املتوقعة على األقل التكاليف املنتظرة بدقة، فمن املنافع اليت ميكن احلصول عليها من النظام

، ووضعها يف شكل رقمي كي وإن ما مييز مشاريع نظم املعلومات يف هذا اجلانب هو صعوبة قياس منافع النظام  
يسهل القيام باملقاربة االقتصادية بني منافع وتكاليف النظام اجلديد، لذا فمن الطبيعي أنه يتم تقدير منافع وتكاليف 
النظام يف شكل حد أدىن وحد أعلى مع تقدير احتماالت حتقق كل منها وخيتار املديرون بني احلدود العليا والدنيا والقيم 

ا على مدى تفاؤهلم أو تشاؤمهم واجتاه كل منهم حنو املخاطرة ومن أمثلة الطرق املستخدمة صايف القيمة الوسطى بناء
  .4احلالية، معدل العائد الداخلي

 تركز على حتديد املتطلبات الفنية الضرورية لتشغيل النظام املقرتح يف إطار اعتماد أي من :الجدوى الفنية - 2
البدائل، وتتمثل هذه املتطلبات بأجهزة احلاسوب والرباجميات وتقنيات اإلتصاالت والكوادر الفنية وما 

 .شاها واليت تعد ضرورية إلجناز عمليات املعاجلة يف نظام املعلومات

 دف إىل التحقق من مدى توفر املتطلبات العملية للنظام املقرتح يف إطار ):التشغيلية(ملية الجدوى الع - 3
كل بديل من البدائل وخباصة ما يتعلق بتطبيق النظام يف الواقع العملي والدعم واإلسناد املقدم له إىل جانب 

 5.د التطبيقإمكانية قبوله من قبل أفراد املنظمة وحاالت مقاومة التغيري املتوقعة عن
  

                                                           

 .215 -213:ص ص. مرجع سابق:  إميان فاضل السامرائي، هيثم حممد الزعيب 1
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  .تحليل النظام: المرحلة الثانية

ـــنظم حزمـــة مـــن األنـــشطة املتكاملـــة الـــيت تبـــدأ بتحليـــل إحتياجـــات املـــستفيدين، وحتديـــد  تتـــضمن مرحلـــة حتليـــل ال
 وينــتج عـن مرحلــة حتليـل الــنظم وصـف منطقــي ا،ده والقيـود الــيت يعمـل يف إطارهـأهـداف النظـام اجلديــد و مواصـفاته وحــدو

باختــــصار، جيـــــري يف مرحلــــة حتليـــــل الــــنظم حتديــــد مواصـــــفات النظــــام مـــــن حيــــث مكوناتـــــه  بــــات النظـــــاممبكونــــات ومتطل
وأن اخلطوة احليوية يف هذه املرحلة هو اختيار املنهجيـة املناسـبة لتحليـل ) غري امللموسة (ومكوناته الربجمية ) امللموسة(املادية

  .احتياجات املستفيدين من املعلومات 

  .صميم النظامت: المرحلة الثالثة

نطقـــي والثانيـــة التـــصميم الطبيعـــي األوىل ختـــص التـــصميم امل: تتكـــون عمليـــة تـــصميم الـــنظم مـــن حـــزمتني رئيـــسيتني
نقــصد بالتــصميم املنطقــي وضــع التــصورات واملفــاهيم املنطقيــة للنظــام قبــل تــشكيله وتنفيــذه عمليــا، أي تكــوين و) املــادي (

بينمـا تـضمن  ميمه وبنـاءه ماديـا،تـه الفرعيـة ووظـائف كـل نظـام فرعـي قبـل تـصصورة منطقية جمردة ملواصفات النظام ومكونا
عمليــة التــصميم املــادي اســتكمال أنــشطة التــصميم املــادي للمخرجــات واملــدخالت والتــصميم املــادي لقاعــدة البيانــات مــن 

ة واختبـار الـربامج املـستخدمة خالل اختبار نظام إدارة قاعدة البيانات املناسب للنظام باإلضافة إىل تصميم عمليات املعاجل
باإلضــافة إىل مــا تقــدم يقــوم حملــل ومــصمم الــنظم باســتكمال أنــشطة تــصميم إجــراءات املراقبــة ومحايــة مــوارد ، ضهلــذا الغــر

 .النظام 

   .التطبيق: المرحلة الرابعة

 وتدريب تضم مرحلة التطبيق جمموعة من األنشطة الفرعية املتكاملة اليت تبدأ بنشاط وضع خطة التطبيق
املستفيدين والعاملني يف نظام املعلومات إىل استكمال أنشطة الربجمة ونصب األجهزة وشبكة احلاسوب وحتميل الربامج 

  1.وتشغيل النظام 
فضال عن ذلك، تتضمن مرحلة التطبيق األنشطة اخلاصة بإعداد اإلجراءات التفصيلية وتصميم دليل شامل هلا 

 اختبار نظام املعلومات اجلديدتتضمن كما أا  ،ورية لعمل نظام املعلومات اجلديدرواستكمال إجراءات التغيري الض
حيث يتصل نشاط االختبار بسلسلة من أنشطة فحص وقياس جودة أداء نظام املعلومات الذي يوضع موضع التنفيذ 

 فحص واختبار نظام املعلومات والتشغيل التجرييب ملعرفة مستوى استجابته حلاجات املستفيدين وميتد نشاط اإلختبار إىل
 ،ية، واختبار األداء الكلي للنظامإختبار املكونات، إختبار الوظائف، إختبار النظم الفرع: خالل أربعة مستويات هي

  .وتستكمل يف هذه الفرتة كل إجراءات االنتقال إىل نظام املعلومات اجلديد

  .التقييم: المرحلة الخامسة
منــذ بدايــة دورة انطــالق نظــام املعلومــات للعمــل يف املنظمــة وفــق األهــداف املنــشودة تعتــرب مرحلــة التقيــيم قاعــدة 

إىل إدارة ) أو مـن إدارة املـشروع (  ويف هذه املرحلة حتديدا تنتقل مسؤولية إدارة النظام من فريق التطـوير ،حياة تطوير النظم
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م، حيـث يبـدأ التـشغيل النهـائي بعـد أن تـستكمل كـل النظام اليت سوف تتوىل بـصورة مباشـرة مهـام التـشغيل النهـائي والتقيـي
أنـشطة حتليــل وتــصميم وحتويــل واختبـار نظــام املعلومــات اجلديــد، أمـا فيمــا خيــص تقيــيم نظـام املعلومــات اجلديــد ففــي الواقــع 

ام علـى توجد أساليب عديدة لتقييم نظم املعلومات بعضها مفيد ألغـراض التقيـيم املباشـر والـبعض اآلخـر مفيـد لتقيـيم النظـ
التقييم املباشــر قــصري األجــل يــستند علــى إجــراء مقارنــة بــني التكــاليف الفعليــة واملنــافع املنظــورة كمــا هــو فــ ،املــدى الطويــل

  :واضح يف اجلدول التايل 

  مقارنة بين التكاليف الفعلية والمنافع المنظورة): 01(جدول رقم 

 المنافـــع المنظــورة التكاليــــف الفعليــة

 زيادة اإلنتاجية تاد النظامتكلفة ع
 حتسني جودة املنتجات واخلدمات  تكلفة برامج النظام

 ختفيض التكاليف التشغيلية  تكلفة عتاد شبكة احلاسوب

 ختفيض نفقات العمل اإلداري تكلفة نظم التشغيل وبرامج الشبكة
 حتسني األداء الكلي للمنظمة تكلفة تأسيس األجهزة وصيانتها

 السرعة يف حل املشكالت   األفرادتكلفة تدريب

 الرضا املتزايد للزبائن تكلفة تشغيل األفراد

  http://search.tb.ask.com, 05/03/2015, 23 :05 :المصدر
ن بـدأ تـشغيل النظـام، ومـن أما املنافع أو املزايا غري املنظورة فمن غري احملتمـل حتديـدها إال بعـد فـرتة طويلـة نـسبيا مـ

  :املنافع غري املنظورة واليت ينتظر ظهورها وقياسها هي 
 .تطور نوعي يف عملية صياغة وتطبيق إسرتاتيجية األعمال الشاملة  .1
 .حتسني نوعي يف القرارات اإلسرتاتيجية  .2
 .اكتساب امليزة التنافسية املؤكدة  .3
 .جناح تطبيق مداخل إدارة اجلودة الشاملة  .4
 .إلدارة يف إعادة هندسة األعمال جناح ا .5
 .تطبيق فعال للمشروعات وبرامج إدارة املعرفة  .6
  1.إنبثاق ثقافة الريادة واالبتكار  .7

من خالل هذا املبحث حاولنا التعرف على مصطلح نظام املعلومات بعدما مررنا على خمتلف مراحل تطوره 
 على جمموعة من الوسائل املادية والربجميات اليت تسمح للوصول إىل مفهوم حمدد وواضح باعتباره النظام الذي يعتمد

باحلصول واملعاجلة والتخزين واإليصال للمعلومات واسرتجاعها، باإلضافة إىل العنصر البشري الذي يقوم ذه املعاجلة، 
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 التفصيل فيها أكثر كما استخرجنا خمتلف األنواع لنظام املعلومات واليت من بينها نظم املعلومات اإلسرتاتيجية اليت سيتم
    .  يف املبحث املوايل

  .نظرة عامـة حول نظم المعلومات اإلستراتيجية: لمبحــث الثالثا

تلعب نظم املعلومات اإلسرتاتيجية دورا أساسيا يف مساندة اإلدارة اإلسرتاتيجية للمنظمة على القيام بوظائفها 
عطيها خربة إسرتاتيجية وتنافسية سواء على مستوى السوق األساسية على أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية، كما ت

احمللي أو العاملي، حيث يعد مفهوم نظم املعلومات اإلسرتاتيجية من املفاهيم املعاصرة اليت أظهرها مسار التطور التارخيي 
د سالح حيوي يف لتطبيقات نظم املعلومات كما رأينا يف املبحث السابق، لذا فنظام املعلومات اإلسرتاتيجي ليس جمر

ترسانة املنظمات فحسب، إمنا هو ذلك النظام الذي يسهم يف تسهيل مهمة إجناز العديد من األدوار اإلسرتاتيجية اليت 
تسهل مهمة إدارة املنظمة يف عملية التخطيط اإلسرتاتيجي، كما أنه نوع من أنواع نظم املعلومات الذي حياذي 

ا على حنو يزيد من جاهزيتها لإلستجابة السريعة للتغري البيئيإسرتاتيجية املنظمة وهرمها ومستويا.  
 ا من حيث مفهومهةم املعلومات اإلسرتاتيجيس نظهلذا ارتأينا يف هذا املبحث اإلحاطة بكل اجلوانب اليت مت

  .ا وأهم أنواعها، باإلضافة استخداماا وخصائصها، مكونااومربرات ظهوره

  .علومات اإلستراتيجية ومبررات ظهورهامفهوم نظم الم: المطلب األول

أنظمة املعلومات اإلسرتاتيجية كما أشرنا إليها سابقا تساعد املنظمات يف احلصول على املسح البيئي 
ملتغريات احمليط اخلارجي فهي أداة تربط املنظمة بعاملها اخلارجي، وعليه فقد أصبحت ميزة إسرتاتيجية تعزز التوجه 

  .األعمالاإلسرتاتيجي ملنظمات 

  : مفهوم نظم المعلومات اإلستراتيجية-أوال

إن نظم املعلومات اإلسرتاتيجية مبفهومها احلديث تعود إىل النصف الثاين من القرن العشرين كما رأينا من 
 خالل مسار التطور التارخيي لتطبيقات نظم املعلومات، وبالتايل اعترب مفهوم نظم املعلومات اإلسرتاتيجية من املفاهيم

  :املعاصرة، هلذا جند عدة اختالفات يف تعريف نظم املعلومات اإلسرتاتيجية واليت نعرضها كما يلي
صيغ اإلسرتاتيجية التنافسية تدعم أو ت اليتم  النظيه ":ا على أCharles Wiseman اعرفه �

  ".لوحدات األعمال
د األساليب املمكنة أح: "ا على أةم املعلومات اإلسرتاتيجيىل نظإ Jauch & Glueek وينظر �

للتحليل البيئي، من خالل إنشاء قواعد بيانات إسرتاتيجية معتمدة على مدخالت من العمالء، اهزين، 
  1".املنافسني، املدراء الداخليني، القوى البيئية، وحدات البحث والتطوير

جية املنظمة اليت تعتمد نظم معلومات مبنية على احلاسب اآليل، تستخدم كأداة لتطبيق إسرتاتي: "وهي أيضا
يشمل لعلى استخدام وتشغيل واتصال املعلومات، وعادة يتعدى هذا النوع من املعلومات اإلسرتاتيجية حدود املنظمة 
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م املعلومات  شبكات اإلتصال هو جوهر تطبيق نظالعمالء واملستهلكني واملوردين واملنافسني وهلذا جند أن استخدام
  1".ةاإلسرتاتيجي

  : تمحور حول نقاط رئيسية منهات ةم املعلومات اإلسرتاتيجي التعريفات السابقة، أن نظنتج مننست
ستخدم يف أي مستوى من مستويات املنظمة املختلفة لدعم ت ةم حموسب نظي هةم املعلومات اإلسرتاتيجيإن نظ �

 .اسرتاتيجية املنظمة
ومات لتقدمي وتطوير خدمات تعطي ميزة  هو استخدام تكنولوجيا املعلةم املعلومات اإلسرتاتيجيإن هدف نظ �

 .تنافسية للمنظمة
تزويد اإلدارة العليا باملعلومات اإلسرتاتيجية عن املنتجات واخلدمات املنافسة واملعلومات عن البيئة املنافسة من  �

 2.منافسني وعمالء وموردين
 سالح هجومي ي هةاتيجيم املعلومات اإلسرتكره من التعاريف املختلفة فإن نظوعليه ومن خالل ما مت ذ

عد يف ت يف نشاطات املنظمة، كما استطيع منح املنظمة القدرة على مواجهة املنافسة احلادة من خالل تأثريهتإسرتاتيجي 
  3.العصر احلايل موردا إسرتاتيجيا يف مواجهة املنافسة

 اإلسرتاتيجي يف النقاط وهذا يقودنا إىل التفرقة بني نظم املعلومات اإلسرتاتيجية ونظم معلومات املستوى
  :التالية

 يف تغيري أهداف املنظمة واملنتجات وكذا اخلدمات دف حصوهلا نظم المعلومات اإلستراتيجية تساعد - 
  .على ميزة تنافسية، كما أا تستخدم يف مجيع املستويات التنظيمية

رة العليا وتساعدهم على اختاذ  تدعم املديرين يف مستوى اإلدانظم معلومات المستوى اإلستراتيجي بينما - 
  .القرارات اإلسرتاتيجية طويلة املدى

  : مبررات ظهور نظم المعلومات اإلستراتيجية-ثانيا

  : ميكن تشخيص ثالث تفسريات كمربرات لنشوء فكرة نظم املعلومات اإلسرتاتيجية وهي
نظمات يف األلفية األخرية وهو ما  نظم املعلومات اإلسرتاتيجية؛ بسبب املعطيات اليت تعمل يف حميطها املتنشأ - 1

  :يطلق عليه بعصر املعلومات، وهو عصر يتسم بالتعقيد واحلركية والفجائية وخاصة ما يرتتب باجلوانب اآلتية
 التغري املستمر يف البيئة احمليطة بعمل املنظمة بصورة عامة ويف القطاع الذي تنتمي إليه هذه املنظمة؛ �
 ائن، يف أسواق السلع واخلدمات احمللية واإلقليمية والعاملية؛التغري احلاصل يف أذواق الزب �
 التقدم اهلائل يف التكنولوجيا املستخدمة؛ �
 تزايد حدة املنافسة وتنوعها، وانفتاح األسواق احمللية والدولية؛ �
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 ندرة املوارد املتاحة للمنظمات ومنها املعلومات واملعرفة كموارد غري ملموسة؛ �
سرتاتيجية كنتيجة عرضية لنظم املعلومات األخرى املطبقة يف املنظمات؛ وهذا شيء ظهرت نظم املعلومات اإل - 2

طبيعي للتطور يف نظم املعلومات واليت ابتدأت بنظام معلومات تقليدي مث تطورت إىل نظام معلومات 
  .اسرتاتيجي

ية دور الريادة هلذه ظهرت نظم املعلومات اإلسرتاتيجية بسبب اتساع اإلدارة يف املنظمات وعمق إدراكها ألمه - 3
النظم يف جناح املنظمات وتفوقها على منافسيها، إذ تقوم هذه النظم بإتاحة الفرصة للمديرين واملخططني 
للتعرف على جوانب القوة والضعف وطبيعة الفرص والتهديدات اليت تواجه املنظمة واليت تؤثر يف استمراريتها يف 

إلسرتاتيجية اليت يؤها، وبعبارة أخرى نشأت لوجود حاجة ملنظمات بيئة األعمال بناء على صحة املعلومات ا
األعمال إىل ضرورة امتالكها نظام معلومات شامل يضم معلومات متكاملة عن خمتلف أنشطتها يف ظل مراعاة 

يط التغريات البيئية احمليطة باملنظمة إذ أا تعد من أحدث تطبيقات نظام املعلومات املساندة لعملييت التخط
   1.اإلسرتاتيجي واختاذ القرارات اإلسرتاتيجية بصورة منطقية وعقالنية

  . نظم المعلومات اإلستراتيجيةأساسيات: المطلب الثاني

   2: مكونات نظم المعلومات اإلستراتيجية-أوال

تعددت اآلراء بالنسبة لتحديد مكونات نظام املعلومات اإلسرتاتيجي واختلفت باختالف وجهات نظر 
  : إىل أن نظام املعلومات اإلسرتاتيجي يتكون من العناصر التاليةROLANDب، فقد أشار الكتا

 تتيح أنشطة التفاعل والتداخل للمستخدم إمكانية اإلتصال بنظام املعلومات :النظام الفرعي للتحاور والتدخل - 1
 يف صورة مرئية وذلك من خالل إدخال البيانات، وحتديد خصائص النموذج املستخدم، وكذلك عرض النتائج

 .أو مطبوعة

 والذي يعترب جزءا متكامال ومرتابطا من أجزاء نظام املعلومات اإلسرتاتيجي، :النظام الفرعي للنماذج التحليلية - 2
وهو يتوىل مهام ووظائف ختزين واسرتجاع النماذج التحليلية الفرعية، ويساعد إدارة املنظمة واملستخدمني على 

امل للمعلومات ومن خالل حتليل البيئة املالية وغري املالية جند أن تلك النماذج حتتوي بناء النموذج التحليلي الش
على العديد من املتغريات واملعامالت، وكذلك املعادالت والصيغ الرياضية اليت تربط بينهم، ويتيح النموذج 

اسبية املختلفة، كما يقوم هذا التحليلي للمستخدم النهائي إمكانية تعريف وختزين مكونات التقارير والقوائم احمل
النظام من خالل قاعدة النماذج اإلدارية واحملاسبية املختلفة، وكذلك إجياد عالقات الربط بينهم وتشغيلهم يف 

                                                           

  .165،166: ص ص. مرجع سابق:  بلقيدوم صباح 1
غري (يف العلوم اإلقتصادية ، رسالة دكتوراه )حالة المؤسسات الجزائرية(دور نظم المعلومات اإلستراتيجية في تدعيم الميزة التنافسية : شارف عبد القادر  2

   .58،59: ص ص. 2011، اجلزائر، 3، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة اجلزائر )منشورة
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تتابع زمين مناسب، وال شك أن وجود عالقة ارتباط مباشرة بني تلك النماذج يتيح إمتام هذا العمل يف شكل 
 . هد والتكاليفمتكامل حيث ينخفض الوقت واجل

 يتضمن الوسائل املختلفة لتشغيل واسرتجاع البيانات وذلك باستخدام قواعد البيانات : النظام الفرعي للبيانات - 3
املختلفة، كما يشمل النظام األدوات املستخدمة لدراسة تلك البيانات، ويالحظ أن هناك بعض البيانات 

غيل العمليات املالية وغري املالية، كما أن هناك بيانات املطلوبة ميكن احلصول عليها كمنتج فرعي لنظام تش
أخرى تأيت من خارج املنظمة، وهي املتعلقة بأنشطة املنافسني واألوضاع اإلقتصادية بصفة عامة، وكذلك الرؤية 

    . املستقبلية لصناعة ما

  : خصائص نظم المعلومات اإلستراتيجية-ثانيا

ظم املعلومات اإلسرتاتيجية إال أنه ميكن تلخيص أهم هذه رغم قلة الكتابات اليت تناولت خصائص ن
  1:اخلصائص يف

إن نظم املعلومات اإلسرتاتيجية هي نظم متكاملة تعتمد على معلومات التقارير التلخيصية املتعلقة بأوضاع  - 1
ن ذات طبيعة املنظمة الداخلية، كما تعتمد بصورة أكرب على املعلومات اليت تنشأ يف البيئة اخلارجية، واليت تكو

 .تنبؤية تتعلق باملستقبل أكثر من ارتباطها باملاضي
 أن نظم املعلومات اإلسرتاتيجية املتكاملة حتتوي على معلومات شاملة يكون بعضها ذا خصائص كمية يتم  - 2

حتليلها باستخدام أساليب التحليل الكمي املناسبة والبعض اآلخر ذات خصائص وصفية، ألا تعتمد على 
 .لشخصية واملالحظاتاآلراء ا

 .يشكل الكمبيوتر عنصرا مهما من عناصر نظام املعلومات اإلسرتاتيجي - 3
حتتوي نظم املعلومات اإلسرتاتيجية على جزء رمسي جيمع املعلومات ويعاجلها بانتظام طبقا إلجراءات معينة،  - 4

ملعلومات اليت تدعم ويقدمها على شكل تقارير لإلدارة، كما حيتوي على جزء غري رمسي يعمل على تقدمي ا
  .   بكفاءة الفكر اإلسرتاتيجي لدى اإلدارة

  2: متطلبات نظم المعلومات اإلستراتيجية-ثالثا
لتوفري نظم املعلومات اإلسرتاتيجية وتشغيلها بأحسن شكل ممكن البد من توافر بعض املتطلبات هلذه العملية، 

املتطلبات التكنولوجية، وغياب هذه املتطلبات قد يعيق عملية وتنقسم املتطلبات إىل قسمني مها املتطلبات التنظيمية و
  .تطوير هذه النظم

 وهي املتطلبات اليت تتعلق باملنظمة واليت تريد تطوير أنظمة املعلومات اإلسرتاتيجية :المتطلبات التنظيمية - 1
 : على النحو التايلوتشمل هذه املتطلبات اإلدارات واإلسرتاتيجيات والبناء التنظيمي يف داخل املنظمة وذلك

                                                           

  .124،125:صص . 1996للعلوم اإلدارية، الد الثامن،  ، جملة جامعة امللك سعودنموذج عام لنظام المعلومات اإلستراتيجي: نادية حبيب أيوب  1
  .65،66: ص ص. مرجع سابق: شارف عبد القادر 2
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 .جيب وجود ختطيط إسرتاتيجي داخل املنظمة 
 .مشاركة اإلدارة العليا يف عملية التخطيط اإلسرتاتيجي ألنظمة املعلومات 
 .جيب أن ينظر إىل املعلومات كمورد هام يف املنظمة 
تاجية أن يشغل قسم أنظمة املعلومات يف املنظمة نفس املركز اإلداري الذي تشغله األقسام اإلن 

 .األخرى
 .احلفاظ على سرية املعلومات واخلطط املوضوعة ألنظمة املعلومات يف املنظمة 
 .جيب دراسة وحتليل املصاريف والتكاليف املرتتبة على تطوير أنظمة املعلومات اإلسرتاتيجية 
 .على املدراء أن يركزوا على اإلبداع والتطوير يف التطوير 
 .مالئهاالتعاون بني املنظمة ومورديها وع 
 .جيب أن تتبىن املنظمة عملية التغيري والتطوير بصفة منتظمة ومستمرة 
 .أخذ التنظيمات والتشريعات احلكومية يف عني اإلعتبار 

 وهي املتطلبات اليت جيب أن تتوفر يف تكنولوجيا املعلومات املستخدمة داخل املنظمة :المتطلبات التكنولوجية - 2
 :وتشمل

 . املادية األخرىتوافر احلاسبات واملكونات 
توافر قدرات حتليلية ورياضية كبرية للوصول إىل أفضل القرارات ومن هذه األنظمة أنظمة دعم القرار  

 .واألنظمة اخلبرية
 .بيانات ضخمة) أو قواعد(جيب توافر قاعدة  
 .توافر شبكات اإلتصاالت اليت تسهل عملية اإلتصال للمنظمة داخليا وخارجيا 
 .ختلفة معاقدرة ربط األنظمة امل 

إن املتطلبات التكنولوجية ألنظمة املعلومات اإلسرتاتيجية تبني أنه جيب توافر بنية حتتية تكنولوجية سليمة من 
قواعد البيانات، وشبكات اإلتصال، ومكونات مادية وبرجميات، وأن أي نقص يف هذه البنية التحتية يسبب املشكالت، 

  .ويعيق هذه املنظمة
  1: السابقني هناك متطلبني آخرين مهانياملتطلبإضافة إىل 

 حيث متثل امليزة التنافسية الركن الثاين لنظم املعلومات اإلسرتاتيجية إذ أن القدرة على حتقيق :الميزة التنافسية - 1
امليزة التنافسية أو احملافظة عليها هو معيار فعالية نظم املعلومات اإلسرتاتيجية وأن اإلخنفاض يف هذه القدرة يعد 

 .شرا حنو ضرورة البدء يف التطويرمؤ

                                                           

، جامعة امللك سعود، يناير 28، جملة احملاسبة، السنة السابعة، العدد نظم المعلومات اإلستراتيجية كأحد متطلبات المنشآت:  أسامة سعيد عبد الصادق 1
  .27:ص. 2001
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 إن معلومية اإلسرتاتيجيات اليت يتبعها املنافسون أصبحت منهجا غري تقليدي ميكن :إستراتيجيات المنافسين - 2
نظم املعلومات اإلسرتاتيجية على فهمها وتطبيقاا واإلستفادة منها، ويسمى هذا املنهج بالذكاء التنافسي 

التنافسية وبدون هذا املنهج تعاين نظم املعلومات اإلسرتاتيجية من صعوبة بلوغ ويسميها البعض باإلستخبارات 
 .أهدافها

وحدها لتفعيل نظام املعلومات اإلسرتاتيجي دون توافر اخلصائص ل يإن املتطلبات السابق اإلشارة إليها ال تكف
  :الالزمة واألساسية ألي نظام معلومات ولعل أهم هذه اخلصائص ما يلي

 ميكن حتديد فعالية نظام املعلومات على ضوء قدرته على تقدمي املعلومات وقت طلبها، :المناسبالتوقيت  - 1
حيث أن ذلك له انعكاساته على قدرة املسؤولني يف اإلستجابة لألحداث، لذلك فإن قدرة نظام املعلومات 

 1.على توفري املعلومات يف الوقت املناسب يساعد على التقليل من آثار عدم التأكد

جيب أن تكون املعلومات املقدمة من طرف نظام املعلومات القائم معلومات  :شمولية المعلومات المقدمة - 2
إخل، وذلك حىت يساعد ...شاملة تغطي مجيع جماالت العمل والنشاط سواء كانت إنتاجية، مالية أو تسويقية

 .املديرين على القيام مبسؤوليام على أكمل وجه

 يعترب التكامل يف املعلومات أحد العوامل يف حتديد مستوى فعالية نظم :ومات المقدمةدرجة التكامل في المعل - 3
املعلومات، ويقصد بالتكامل مستوى العالقة أو األثر املتبادل أو اإلستجابات املتبادلة بني جمموعة األنظمة 

ة هذا البعد يف أن عنصر   الفرعية واملكونة لنظام املعلومات متجمعة أو منفردة مع بعضها البعض، وتربز أمهي
 .التكامل هو الذي يكفل التوافق واإلنسجام بني مكونات النظام العام الكلي

حيث ميثل نطاق املعلومات ترمجة ملا تتصف به املعلومات اليت حيتوي عليها  ):مدى التغطية(نطاق المعلومات  - 4
ن بعض املعلومات قد تكون واسعة النطاق نظام املعلومات القائم مع الرتكيز واإلتساع والبعد الزمين، حيث أ

 .حبيث تغطي جماالت عديدة بينما البعض اآلخر ميكن أن يكون حمدودا جدا يف نطاقه

املعلومات املالئمة هي تلك اليت توافق احتياجات متخذي القرارات أي املعلومات اليت تؤثر فعال يف  :المالئمة - 5
 .اذ القرار السليمالقرار الذي يتخذه املدير، حيث تساعده يف اخت

 واليت ميكن تعريفها على أا نسبة جمموع املعلومات الصحيحة إىل جمموع املعلومات املنتجة خالل فرتة :الدقة - 6
زمنية، وعدم الدقة قد ينتج عن أخطاء بشرية أو آلية، وتعترب درجة الدقة العالية للمعلومات الناجتة عن احلاسب 

 .اآليل أحد فوائده األساسية

 أي نقل احلقائق وعرضها دون تشويه، مما يؤدي إىل اعتماد املستخدم عليها عند اختاذ القرارات، :تماديةاإلع - 7
 .وجيب أن تكون خالية من التحيز

                                                           

، جملة احملاسبة واإلدارة والتأمني، كلية التجارة، جامعة لتنظيمية على فعالية نظم المعلومات اإلداريةدراسة وتحليل أثر المتغيرات ا: كامل علي متويل عمران 1
  .168:  ص.1999، 28، السنة 37قاهرة، العدد ال
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ويقصد ا إمكانية قياس املعلومات املنقولة عرب قنوات اإلتصال، وإمكانية قياس قيمة  :القابلية للقياس الكمي - 8
    1.تخدمو املعلوماتاملعلومات اليت حصل عليها مس

  : إستخدامات نظم المعلومات اإلستراتيجية-رابعا

  2:تتمثل أهم إستخداماا فيما يلي

 تستخدم نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف تضييق الفجوة املكانية بني املنظمة :الربط مع العمالء والموردين - 1
معلومات مبنية على تكنولوجيا اإلتصاالت وأطرافها اخلارجية من العمالء واملوردين من خالل استخدام نظم 

 .دف تسريع عملياا وتوفري الوقت واجلهد والتكلفة

 تستخدم نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف إجياد تكامل داخلي يف :التكامل المطور لعمليات المنظمة الداخلية - 2
نظيم األدوار فعلى سبيل املثال فإن انسياب املعلومات داخل املنظمة لتحقيق تشاركية أكرب للمعلومات، وإعادة ت

 .التسوق هاتفيا لشراء السلع أو اخلدمات حتما ينخفض من تكلفة إعداد الطلبات

 تستخدم نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف جتميع كم هائل من :السلع والخدمات المعتمدة على المعلومات - 3
ا يتعلق باحتياجات املستهلكني والعمالء ومنها ما املعلومات املتعلقة بالسلع واخلدمات من شىت النواحي فمنها م

يتعلق بقدرة املوردين واملوزعني ومنها ما يتعلق خبصائص املنتجات نفسها ومنها ما يتعلق مبعلومات األسواق 
 .  وغريها من املعلومات

عليا باملعلومات تستخدم نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف دعم وتزويد اإلدارة ال :نظم معلومات اإلدارة العليا - 4
الضرورية والالزمة إلعداد اخلطط والتنبؤات لفرتات زمنية طويلة من خالل بناء قاعدة بيانات ضخمة داخل 

 .  املنظمة تستقي معلوماا من مصادر متنوعة داخلية وخارجية
لومات م املع نوع مهم يف دراستنا هذه وهو نظمن خالل تقدمينا هلذا املبحث حاولنا التوضيح أكثر يف

 سالح هجومي إسرتاتيجي يستطيع منح املنظمة القدرة على يد من أهم األنظمة يف املنظمة، فهتع اليت ةاإلسرتاتيجي
 يف العصر احلايل موردا إسرتاتيجيا يف مواجهة املنافسة، تعدمواجهة املنافسة احلادة من خالل تأثريه يف نشاطاا، كما 

يف عدة جماالتاخدامهميز بعدة خصائص مكنت من إستتت اكو .  

  .مات اإلستراتيجية نظم المعلوتحديات: الثالثالمطلب 

  : العوامل الرئيسية لنجاح نظم المعلومات اإلستراتيجية-أوال

إن جناح أي نظام معلومايت يف حتقيق الفوائد املرجوة منه البد من توافر عوامل تساعد هذا النظام يف حتقيق 
ومات اإلسرتاتيجي يقوم على عدة عوامل رئيسية تساعد يف الوصول إىل أهداف املنظمة أهدافه، لذلك فإن نظام املعل

  3:واليت من بينها نذكر
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  .81-78: ص ص. 2005، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، )مدخل إستراتيجي(نظم المعلومات اإلستراتيجية :  حسن علي الزغيب 3
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 الرتكيز على بيئة املنظمة اخلارجية وتطوير عالقاا بشركائها من مستهلكني وعمالء :التركيز الداخلي والخارجي - 1
ة فكانت تكنولوجيا املعلومات ونظم املعلومات ترتكز وموردين ومنافسني على حد سواء، أما من الناحية التقليدي

 .على العمليات واملسائل الداخلية

 على الرغم من أن تقليل الكلفة قد حيصل نتيجة توسع األعمال بتكاليف حدية :إضافة قيمة ال تقليل الكلفة - 2
ا، وهذا ينسجم مع أدىن، فإن إمتام ذلك بشكل أفضل وليس بأقل كلفة يبدو بأنه حقيقة عامة ومتعارف عليه

احتياجات املنظمات لتمييز نفسها عن املنافسني لتحقيق النجاح، لذلك جيب السعي وراء حتقيق القيمة املضافة 
 .أكثر من ختفيض التكلفة

 إن اقتسام املنافع احملققة بني اهزين والعمالء وحىت املنافسني يعين إلتزام بالنجاح وكلفة التحول :إقتسام المنافع - 3
 .مة عوائق أو موانع الدخول إىل الصناعةإلقا

 وذلك عن طريق الفهم الواسع والدقيق إلجتاهات املستهلكني :فهم العمالء وما يفعلونه مع المنتوج أو الخدمة - 4
حنو السلع واخلدمات وكيف حيصلون على قيمة من ذلك املنتوج أو اخلدمة، واملشاكل اليت يواجهوا يف احلصول 

 يف تقدمي تشكيلة من اخلدمات املستندة إىل (Mckesson) اتبع هذا املبدأ من قبل على تلك القيمة فقد
معلومات مستودعات األدوية بدءا من مشكلة بسيطة متمثلة يف السيطرة على التخزين واليت مت حلها من خالل 

اتيجية يف حتقيق دور املعلومات اإلسرت. (تسليم املنتجات يف دفعات يساوي حجمها حجم الرفوف اليت توضع عليها
 )املزايا التنافسية

 إن القوة الرئيسية تأيت من األعمال وليس بالضرورة أن تأخذ :اإلبتكار المستند من األعمال ال من التكنولوجيا - 5
من استخدام نظم املعلومات وتكنولوجيا املعلومات، لذلك جيب حتقيق اإلبداع يف العمليات اإلدارية جنبا إىل جنب 

إن حاالت الفشل يف استخدام تكنولوجيا : "(Keen Peter)داعات التكنولوجية، كما قال عنها مع حتقيق اإلب
 ".املعلومات غالبا ما تستند إىل التكنولوجيا الكافية بشكل جيد ومن الفهم الواضح للعمالء

علومات  هناك العديد من املؤسسات باستخدام امل:إستخدام المعلومات المستندة من النظم لتطوير األعمال - 6
امعة من قبل النظام يف حتسني وتطوير العمليات اإلدارية، حيث تقوم بتقسيمها لعدة طرق لتحديد أكثر أجزاء 
السوق املالئمة وأكثر أمزجة املنتوج مالئمة وذلك عن طريق حتديد واستهداف أدىن العمالء خماطرة وأكثرهم رحبا 

ليب جديدة لكشف الفرص، زمن مث الطرائق اجلديدة إلدارة وعلى حنو دقيق جدا لذلك فهي حباجة ألدوات وأسا
 . هذه التطبيقات لضمان حتقيق النجاح

  : األدوار اإلستراتيجية لنظم المعلومات اإلستراتيجية-ثانيا
 إن نظم املعلومات اإلسرتاتيجية تؤدي عددا من األدوار غري التقليدية، بل هي ذات صبغة إسرتاتيجية تؤثر يف 

أو تطوير املزايا التنافسية، كما أن ضرورة وأمهية نظم املعلومات /مة من أجل أن حتقق تفوقا تنافسيا عرب بناء وأعمال املنظ
اإلسرتاتيجية على وجه اخلصوص تنبع من خالل ما ينتظر من منظمات األعمال من منافسة مستقبلية واليت لن تتمكن 
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متدها باملعلومات اإلسرتاتيجية الكافية واليت تعد املغذي الرئيسي نظم املعلومات التقليدية من تقوية موقف املنظمة أو 
واحليوي للقرارات اإلسرتاتيجية، كما تلعب نظم املعلومات اإلسرتاتيجية دورا هاما يف دعم األهداف اإلسرتاتيجية 

   1:للمنظمة وذلك من خالل األدوار األساسية التالية

ة العمليات داخل املنظمة بأقل التكاليف املمكنة، على أن يتم  وهي تأدي:تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية - 1
ذلك مع احملافظة على أفضل أداء ونوعية ممكنة، وأن هذا الدور يؤهل املنظمة ألن ترفع مستوى اإلبداع مما ميكن 

ظمة، املنتجات، ويف إجياد أساليب جديدة لتأدية أنشطة املن/من إجياد طرائق جديدة يف إنتاج وتقدمي اخلدمات
 .املنتجات احلالية/أو يف تطوير اخلدمات

 ختفيض التكاليف املختلفة، ومن أدوار نظم املعلومات إىل يف العمل اإلبتكار يساهم :اإلبتكارتشجيع  - 2
املنتجات مما ميكن من / من خالل تقدمي اجلديد من اخلدماتاإلبتكاراإلسرتاتيجية أا تساهم من جانبها يف 

ظون على تعاملهم  سوف يساعد على ارتباط العمالء باملنظمة وحيافاإلبتكار هذا دخول أسواق جديدة، وأن
تتمتع مبزايا جديدةامعها، وذلك كو . 

 ويتحقق هذا عندما تستثمر املنظمة يف نظم املعلومات اإلسرتاتيجية :بناء موارد المعلومات اإلستراتيجية - 3
تيجية، وذلك من اجل الغرض الرئيسي لنظم املعلومات، إال املتطورة واليت تساعدها يف بناء قاعدة بيانات إسرتا

أنه ميكن استخدامها يف وظائف أخرى، وحيث أن هذه القاعدة حتتوي على معلومات عن عمليات املنظمة 
وأنشطتها وكذلك عن العمالء، اهزين، املنافسني والبيئة احمليطة، فغن توفر مثل هذه املعلومات يعد من 

نة يف املنظمة، واليت تساعدها يف التخطيط اإلسرتاتيجي واملبادرات اإلسرتاتيجية وعمليات املوجودات الثمي
املنتجات اجلديدة، وهذا حيصل عندما تطور املنظمة نظام معلوماا اإلسرتاتيجي من أجل /تسويق اخلدمات

 .     حتقيق الكفاءة التشغيلية، واليت تتم من خالل توافر تكنولوجيا املعلومات

  2: فاعلية نظم المعلومات اإلستراتيجية-لثاثا
تنبع أمهية نظم املعلومات اإلسرتاتيجية من أمهية هذه النظم ودورها يف جناح املنظمات، وخباصة يف ما يتعلق 
ببناء امليزتني اإلسرتاتيجية والتنافسية واستثمار الذكاء اإلسرتاتيجي، وحتقيق الريادة اإلسرتاتيجية وهندسة التحالف 

سرتاتيجي، يف الوقت الذي تتصاعد فيه فاعلية نظم املعلومات اإلسرتاتيجية تزداد قدرة اإلدارة ليس يف احملافظة على اإل
مستويات اإلدارة احلالية يف املنظمة فحسب، وإمنا يف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية اليت متكن املنظمة من توظيف القدرات 

  .التنافسية
رة املختلفة بتقومي فاعلية نظم املعلومات اإلسرتاتيجية إعتمادا على درجة مسامهته يف وعلى الرغم من رغبة اإلدا

  :اختاذ القرارات، إال أن القياس مهمة صعبة بسبب تعذر تتبع وقياس اآلثار املرتتبة على هذا النظام وتعزى الصعوبات إىل

                                                           

، املؤمتر العلمي السنوي احلادي عشر  وتحقيق الميزة التنافسية لشركات التأمين المصريةدور نظم المعلومات اإلستراتيجية في دعم:  عيد أمحد أبو بكر 1
  .617،618:ص ص). 2012إبريل ( نيسان 26-23ذكاء األعمال واقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونة األردنية، كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية، عمان، األردن، 

2
  .19،20: ص ص. �ر�� ��ق:  ��د ���د 
	� ا�ز�ود 
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ييم درجة مسامهة نظم املعلومات صعوبة إجياد الوسيلة أو الصيغة احملددة اليت ميكن استخدامها يف تق - 1
 .اإلسرتاتيجية وأمهيتها بالنسبة ملستفيد معني أو يف اختاذ قرار إداري معني

وجود عدد كبري من خصائص املعلومات املعتمدة كمؤشرات لقياس الفاعلية وتشابك العالقات فيما  - 2
 .بينها

 .تعذر حتديد مستويات األداء اخلاصة بكل خاصية من خصائص املعلومات - 3
تعدد املفاهيم املستخدمة للتعبري عن فاعلية نظام املعلومات وتنوعها على حنو متباين مثل القيمة املدركة  - 4

 .واإلحساس باحلاجة وقبول النظام
  :ومن بني األبعاد املستخدمة لقياس فاعلية نظم املعلومات اإلسرتاتيجية هي كما يلي

بقيمة املعلومات مبقدار ما تؤدي إليه من ختفيض  وتتعلق :القيمة المضافة للمعلومات اإلستراتيجية - 1
 :عدم التأكد لدى املستخدم وهلا عدة منافع منها

  .صياغة املعلومات يف الصورة اليت تتفق مع قدرة املستخدم: المنفعة الشكلية/ أ

  . توفر املعلومات يف وقت احلاجة إليها الختاذ قرار مرغوب فيه:المنفعة الزمنية/ ب

  . وتتمثل يف احلصول على املعلومات يف املكان املناسب:كانيةالمنفعة الم/ ج

  . وحتصل عندما تكون املعلومات يف حيازة أفراد متخذي القرار:المنفعة الحيازية/ د

 وهي القيمة املضافة اليت ترتتب على البيانات بعد إضافتها :القيمة المحدثة للمعلومات اإلستراتيجية - 2
إنتفاع املستفيد، : ها وحتديثها، وتعتمد على ثالث مداخل وهيأو على املعلومات بعد استخدام

 .النشاط املنجز ومتخذ القرار

 وتشري إىل التغيري احلاصل يف سلوك املوظف أثناء تقدميه للخدمة نتيجة :األداء الفردي للموظف - 3
نه عند اختاذ تعامله مع نظم املعلومات اإلسرتاتيجية، وهذا يؤدي بدوره إىل متيز متخذ القرار على أقرا

 .القرار اإلداري املناسب

 وهو قدرة املنظمة على التفاعل مع املعلومات املقدمة لتقدمي اخلدمات املختلفة :األداء التنظيمي - 4
للمستفيدين منها، ومدى متتع املنظمة بوجود معلومات ذات خصائص معينة الختاذ القرار 

 .اإلسرتاتيجي

ستخدام حيث أن خصائص املعلومات اإلسرتاتيجية تنعكس  ويشري إىل قابلية اإل:إستخدام النظام - 5
 . إجيابيا على قدرة املستفيدين على التفاعل مع النظام اإلسرتاتيجي
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  . المعوقات التي تواجه نظم المعلومات اإلستراتيجية-رابعا

لى حتقيق  أن نظم املعلومات اإلسرتاتيجية تواجه جمموعة من املعوقات والشكوك حول قدرا عMasonيرى 
  1:أهدافها، وأداء األدوار والوظائف اإلسرتاتيجية املنوطة ا، وأهم هذه املعوقات والشكوك ما يلي

 إن نظم املعلومات اإلسرتاتيجية تواجه :المخاطر المترتبة على تصميم وتنفيذ نظم المعلومات اإلستراتيجية - 1
 :من خالل مراحل تصميمها وتنفيذها ثالث أنواع من املخاطر هي

 حيث تتسم هذه النظم بتعدد املستخدمني، فضال عن :المخاطر المرتبطة بإدارة النظم الضخمة/ أ
اخنفاض الرقابة املباشرة الرمسية، ويصاحبها ظهور متزايد لألخطاء احملتملة، وتكون نتائجها يف بعض األحيان 

  .كارثية على املنظمات املطبقة هلذه النظم

 هذا النوع ينشأ عندما يتم نسخ :ظم المعلومات اإلستراتيجية بالمنظمةالمخاطر المرتبطة بتقليد ن/ ب
نظم املعلومات اإلسرتاتيجية من قبل أحد املنافسني، إذ أنه من احملتمل أن يكون لدى املنافسني مواد 

  .وإمكانيات أكرب مما لدى املنظمة، مما يؤدي إىل إبطال مفهوم امليزة اليت بادرت املنظمة إىل اقتناصها

 إن مديري بعض اإلدارات املختلفة يف حوايل :رضا اإلدارة عن وظائف نظم المعلومات التقليدية/ ج
م عن العالقة بني نظم املعلومات املتكاملة 1991 سنة Masonمخسمائة منظمة مشلتهم دراسة قام ا 

وظائف اليت تقوم ا  عن ال%98واإلسرتاتيجية العامة للمنظمة، من بني هؤالء املديرين لديهم رضا نسبته 
نظم املعلومات اإلسرتاتيجية جنح منها مخس حاالت فقط، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الفشل يرجع 

  .ألسباب تنظيمية وإدارية وليس ألسباب تكنولوجية

 إن هناك شكال متميزا حول إمكانية قيام نظم :إستراتيجية) حتمية(تحول الميزة التنافسية إلى ضرورة  - 2
ت اإلسرتاتيجية بتوفري ميزة تنافسية ميكن دعمها واحملافظة عليها، حيث يقوم املنافسون مبحاكاة نظم املعلوما

املعلومات اإلسرتاتيجية لدى املنظمة، حبيث تقدم منتجاا أو خدماا على حنو متشابه مع خدمات 
واء للمنظمة أو للغري، وهذا ما املنظمة، األمر الذي جيعل ميزة املنظمة ضرورة إسرتاتيجية للبقاء يف السوق س

دفع إىل الدعوة إىل نظم معلومات تعاونية مع املنافسني ما يوفر الفعالية يف أسلوب عمل هذه النظم 
وخيفض من اإلستثمارات املطلوبة، لذلك فالبد من عدم النظر إىل التعاون على أنه اسرتاتيجية طارئة أو 

 .  لومات يف األجل الطويلحيلة اقتصادية، بل اسرتاتيجية لنظام املع

 

  

                                                           

، 28، جملة احملاسية، السنة السابعة، جامعة امللك سعود، العددنظم المعلومات اإلستراتيجية كأحد متطلبات المنشآت:  أسامة سعيد عبد الصادق 1
  .28،29:ص ص. 2001



نظـم المعلومـات اإلستراتيجيـة: الفصــل األول  

 

40 

 

  :  خالصـــــة الفصــــل

تعرفنا من خالل هذا الفصل إىل أن احتياج اإلدارة للمعلومات قائم على دور هذه األخرية  يف اختاذ القرارات 
، ختزين وترشيد العملية اإلدارية، وأن املعلومات هي املدخالت واملخرجات لنظام املعلومات الذي يقوم جبمع، فرز، معاجلة

  .ونشر املعلومات، وتناولنا النظام باعتباره املفهوم الرئيسي الذي تقوم عليه نظم املعلومات
 واحدة من أهم حقول املعرفة يف جمال تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاا كما تعرفنا على نظم املعلومات باعتبارها

 اليت ميكن أن تتوفر يف املنظمة حسب املستويات  وكذا أنواع نظم املعلوماتاحلديثة يف خمتلف منظمات األعمال،
اإلدارية، وأا ختتلف من حيث الفوائد اليت تقدمها للمنظمة والربجميات املستخدمة، وتطرقنا ملواردها البشرية واملادية 

  . والربجمية، وخمتلف وظائفها وأهم املراحل اليت مير ا تصميم نظم املعلومات
نا إبراز الدور الفعال الذي تلعبه نظم املعلومات اإلسرتاتيجية باعتبارها سالح ويف اية هذا الفصل حاول

مي لنظم املعلومات اإلسرتاتيجية األساس لالنتقال إىل القسم الثاين من يهاإسرتاتيجي للمنظمة، فكان عرض اإلطار املف
لعالقة بني نظم املعلومات اإلسرتاتيجية وإدارة إدارة املعرفة، وحماولة اإلجابة على هذه اإلشكالية بإبراز ا: اإلشكالية وهو

  .املعرفة

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .ـــــــــــــــةمدخــــــل إلــــــــــــــــى المعرفـــ:  المبحث األول�

  .نظرة عامة حول إدارة المعرفـــــــــة:  المبحث الثاني�    

 . في إدارة المعرفـــة نظم المعلومات اإلستراتيجيةدور:  المبحث الثالث�         

  

  

  

  :الثانيالفصــــــــــــــــــــل 

  إدارة المعرفـــــــــــــــــــــــة



  ةإدارة المعرفــــــ: الفصــل الثانـــــــــي

 42 

  :تمهيـــد

تسميات العصر اجلديد، أين مساه البعض بالعصر اإللكرتوين ومساه البعض اآلخر بعصر تعدد على الرغم من 
املعلومات أو عصر ما بعد الصناعة أو عصر املعرفة أو العصر الرقمي، إال أا تسميات تشري يف مضموا لشيء واحد 

  .تشكل املعرفة جوهرها والقوة املتحركة فيه
كانت املعرفة وال تزال املولد الرئيسي لكل األنشطة اإلنسانية مهما كان توجهها ومستواها، ولكنها مل لذا 

تستثمر إستثمارا حقيقيا ومل يلتفت إىل أمهيتها الفعلية إال مع ايات األلفية السابقة وبدايات األلفية احلالية، حيث 
ح اإلعتماد على املعرفة  وأصب حترر من قيود رأس املال والعمالذيحتولت إىل ركن أساسي من أركان اإلقتصاد العاملي، ال

بشكل كلي، إال أنه ويف وسط هذه التحديات فإن السالح الوحيد الذي ميكن للمنظمات اللجوء إليه للدفاع عن نفسها 
صة ا، والتشجيع على  منظمة متعلمة وبناء قاعدة املعرفة اخلااليت متتلكها، من خالل حتوهلا إىل'' إدارة املعرفة''هو 

  .توليدها ونشرها يف خمتلف أحناء املنظمة
كما أن التغري السريع يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف السنوات األخرية أدى إىل تغريات جذرية يف 

ا تنتج معاجلة وتوزيع البيانات، ليس هذا فحسب بل أدت إىل ظهور إقتصاد املعرفة، حيث أصبحت األمم تقاس مبقدار م
  .من معرفة

  :متناوال ثالث مباحث حيث" إدارة المعرفة "وعليه جاء هذا الفصل والذي حتت عنوان 
 .مدخل إىل املعرفة: املبحث األول �
 .نظرة عامة حول إدارة املعرفة: املبحث الثاين �
 .دور نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف إدارة املعرفة: املبحث الثالث �
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  .مدخل إلى المعرفة: المبحث األول

، واليت جعلت املعرفة أساس املوارد والقوة  يف مسارهاا وعميقا كبريشهدت البشرية يف العقود األخرية حتوال
والتقدم، وكما كانت اتمعات والدول املتقدمة توصف بأا زراعية مث صناعية فإا اليوم توصف بأا جمتمعات املعرفة، 

التعرف على متابعة نشأة وتطور املعرفة واخلروج مبفهوم واضح هلا، باإلضافة إىل بحث سنحاول وبالتايل من خالل هذا امل
  .بعض من خصائصها وحنصي أنواعها، كما سنتطرق إىل أهم مصادرها وقياسها

  .نشأة وتطور المعرفة ومفهومها: المطلب األول

  : نشأة وتطور المعرفة-أوال

خلق اإلنسان، حيث خلقه اهللا سبحانه وتعاىل على الفطرة مث علمه وهداه يرجع اإلهتمام باملعرفة إىل بدايات 
، بل جعل املعرفة أساس التفاضل البشري، أما )- 31 اآلية –سورة البقرة " (وعلم آدم األمساء كلها: "السبيل كقوله تعاىل

 العشرين، وعرب مراحل تطورية التاريخ املعاصر للمعرفة فتؤكد األدبيات على تنامي اإلهتمامات ا منذ منتصف القرن
  :عديدة

 بدأ مثباتمع الزراعي الذي امتد آالف السنني وحىت منتصف القرن الثامن عشر، ففي البداية تزايد اإلهتمام 
التحول حنو عصر جديد هو اتمع الصناعي الذي استبدل احلقل باملصنع واستبدل صاحب األرض بصاحب رأس 

  .ىت منتصف القرن العشريناملال، واستمر هذا العصر ح
، إذ حتولت القيادة )تكنولوجيا املعلومات(مث ظهر عصر آخر هو العصر املعلومايت الذي يعتمد على املعلومات 

من املاكنة إىل النظم اإللكرتونية اليت تتحكم باملاكنة واملصنع وبكل جماالت احلياة اليت يديرها من ميتلك الذكاء وأدوات 
  .ات والذين يطلق عليهم بعمال املعرفةتكنولوجيا املعلوم

وما يؤكد التنامي السريع يف دور املعرفة كمورد إسرتاتيجي ملنظمات القرن احلادي والعشرين هو التحول اجلذري 
يف تركيبة القدرات واملوارد البشرية، حيث أظهرت بعض الدراسات تناقصا ملحوظا يف إعداد العاملني يف قطاع الزراعة 

  . دخول جمتمعات عصر املعلومة، مما صاحبه إرتفاع واضح يف إعداد العاملني يف قطاع املعلوماتوالصناعة مع
ومن هنا أيقنت منظمات اليوم بأن مصدر قوا يكمن يف امتالكها املعرفة واملعلومة، وهي السالح التنافسي 

ل امتالكها باعتبارها العمود الفقري لكل واملهم يف الوقت احلاضر واملستقبل، وعليها أن تسخر كافة إمكانياا يف سبي
  1.مواردها وهي املورد الذي ال ينضب

  :  مفهوم المعرفة-ثانيا

، ويشري ذلك إىل "جاء يف مقدمة إبن خلدون أن العلم هو الفهم والوعي، وأن الفهم واملعرفة أساسها امللكة
 لذا جند أن املعرفة مفهوم معقد 2،عرفة وهو الدراية والفهمو امللوثيق بالعلم، والعلم عند العرب هأمهية املعرفة واإلرتباط ا

  :ومتعدد اجلوانب يتطلب اإلحاطة به، لذا سنحاول إعطاء بعض املفاهيم للمعرفة

                                                           

  .54- 52: ص ص. 2009، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، )إدارة معرفة الزبون(إدارة المعرفة :  عالء فرحان طالب، أمرية اجلنايب 1
  .44: ص. 2012، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان األردن، إدارة المعرفة في بناء الكفايات الجوهرية:  أكرم سامل اجلنايب 2
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 أن املعرفة أحد العناصر األساسية ضمن سلسلة Hendersonو   Harris يرى كل من:  التعريف األول-1
انات مث إىل املعلومات مث إىل املعرفة مث إىل احلكمة وهذه األخرية هي أساس متكاملة تبدأ باإلشارات وتتدرج إىل البي

  1.اإلبتكار
حثان إىل أن املعرفة تتدرج من البيانات إىل املعلومات مث نتحصل على املعرفة امن خالل هذا التعريف يشري الب

  .اليت تتحول بالرتاكم مع الزمن إىل احلكمة اليت متثل أعلى الدرجات

مزيج من املعلومات والتكنولوجيا واخلربة واملهارات واحلكمة واليت حتمل : "تعرف املعرفة كذلك بأا :ريف الثاني التع-2
   2".مسات اإلبتكار واإلبداع والتجديد وقدرة الفرد على ختزين تلك املعلومات إىل احلد الذي ميكنه اإلفادة منها

موعة من املفاهيم كاملعلومات واخلربة واملهارات واحلكمة يشري هذا التعريف على أن املعرفة هي مزيج من جم
  .بشكل يسمح باإلستفادة منها وذلك بعد ختزينها

ميكن أن نتحصل على املعرفة من جراء عملية حتويلية للمعلومات تضم أربع عمليات وذلك ما يوضحه الشكل 
 :التايل

  كيفية الحصول على المعرفة): 04(الشكل رقم 

  
   

  

، امللتقى الدويل حول اقتصاد املعرفة، إنتاج المعرفة لتعزيز تنافسية المؤسسات: لود التومي مي:المصدر
  .13:ص. 2005 نوفمرب، 13، 12جامعة بسكرة، أيام 

يتضح من هذا الشكل أن املعرفة هي جمموع البيانات واملعلومات املعاجلة وهي كذلك جمموعة البحوث 
  .م اإلدارة، املناهج واملهارات اليت يتمتع ا األفراد واملنظماتوالدراسات، اخلربات، التكنولوجية، نظ

  .خصائص المعرفة وأنواعها: المطلب الثاني

   : خصائص المعرفة-أوال
   3:تتسم املعرفة بالعديد من السمات إذا ما اعتربت سلعة إقتصادية عن غريها من السلع، مبا يلي

  املعرفة سلعة غري مادية أي غري ملموسة؛ - 1
  املعرفة هي نتاج العلم والتعلم، اخلربة؛  - 2
  املعرفة تتعرض للتغري املستمر أي أا غري ثابتة وتتغري بتغري املعلومات؛ - 3
  توصف املعرفة بأا تراكمية وغري قابلة للنضوب مبعىن أا تتجدد وتزداد وترتاكم، أي أا ال تلك باستعماهلا؛ - 4

                                                           

يع، ، دار الرضوان للنشر والتوز)مدخل لتحقيق التميز التنظيمي في األلفية الثالثة(المنهجية المتكاملة إلدارة المعرفة في المنظمات :  هيثم علي حجازي 1
  .46: ص. 2014عمان، 

  .59: ص. 2008، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، إدارة المعرفة:  رحبي مصطفى عليان 2
  .12:ص. 2007، جدار للكتاب العاملي، األردن، إقتصاد المعرفة: فيلح حسن خلف 3

  بعد المعالجة      بعد المعالجة      مجموعة كبيرة     قاعدة كبيرة     

  كمية من المعرفة        والتفسير               من           ر  والتفسي    من البيانات      

    والتحليل                                     المعلومات          والتحليل                  
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أن يؤدي إىل توليد معرفة جديدة تستند إىل املعرفة السابقة اليت متثل األساس لتوليد التوصل إىل معرفة معينة ميكن  - 5
  املعرفة اجلديدة؛ 

املعرفة كقدرة إدراكية ميكن أن تكون معرفة تفاعلية تتحقق عن طريق احلوار، وآلية من خالل استخدام التقنيات اليت  - 6
  ونية واآللية؛تتيح املعرفة باإلستناد على قواعد املعرفة اإللكرت

  1:وهناك من يضيف خصائص أخرى إضافة إىل ما سبق، تتمثل يف
أن املعرفة هلا القدرة على ختطي املسافات واحلدود واإلفالت من القيود الضريبية واجلمركية خاصة إذا كانت  �

  .رقمية
كان وجودها بعدد ال أن املعرفة متواصلة البقاء أي غري منتهية ال تفىن باإلنتقال من شخص آلخر مما يعين إم �

ائي من املرات دون احلاجة إىل إعادة إنتاجها من جديد وبدون مقابل مايل، وكذلك ال يرتتب على استفادة 
  . تعود عوائدها على أطراف اتمع بصفة عامةيلأحد منها منع اآلخرين من اإلستفادة منها وبالتا

مدى إسهام هذا املضمون يف إجياد حلول لقضايا هامة يف أن املنفعة ال تتوقف على مضموا ارد وإمنا على  �
  .تمع معني ويف وقت معني، واملعرفة إذا اكتنزت ومل تستغل جيدا أصبحت قيمتها مساوية للصفرجم

   : أنواع المعرفة-ثانيا
 واليت نذكر منلقد كان هناك اختالف حول أنواع املعرفة حسب التصنيفات اليت وضعها جمموعة من الباحثني 

   :بينها

  : صنفها إىل نوعني:)NONAKA(تصنيف نوناكا  -1

غري املصقولة، واملرتاكمة على شكل معرفة ) املركبة( وهي املعرفة املعقدة :)الساكنة/الصامتة (المعرفة الضمنية/ أ
 عنها الكيف والفهم يف عقول الناس الذين يتمتعون باطالع واسع، وهي أيضا املعرفة اليت ال ميكن رؤيتها أو التعبري

بسهولة، عالوة على أا معرفة شخصية جدا، يصعب تشكيلها، وبناء على ذلك يصبح نقلها إىل اآلخرين أو 
إشراكهم فيها أمرا صعبا، ويكون هذا النوع من املعرفة متجذرا يف األفعال واخلربات اجلسدية للفرد، باإلضافة إىل 

 .ه املثالياتاملثاليات أو القيم أو العواطف اليت حتتوي عليها هذ
وبشكل عام، فإنه قد ال يستطيع األفراد إيضاح كيفية تسخريهم للمعرفة اليت ميتلكوا من أجل حل بعض 
املعضالت اليت تواجههم، كما يصعب استنساخ أو اجرتار أو تفسري أو استبدال معرفة اخلبري كوا متجذرة يف توليفة 

 تصنيف هذا النوع من املعرفة أو التشارك فيه على الرغم من أن ، لذلك يصعب حفظ أواخلربة اليت ميتلكها الفرد
  .املنظمات تعتمد عليه بشدة لضمان قرارات صائبة

 وهي املعرفة اليت ميكن التعبري عنها بالكلمات، األرقام، والصوت والتشارك ):الظاهرة/الصريحة(المعرفة المعلنة /ب
تج والكتيبات، وبناء عليه فإنه ميكن نقل املعرفة املعلنة إىل األفراد فيها من خالل البيانات واملرئيات ومواصفات املن

                                                           

  .21: ص. 2006امية، القاهرة، ، مركز الدراسات والبحوث للدول النإقتصاد المعرفة:  أمحد عبد الونيس، مدحت أيوب 1
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الصرحية موردا أساسيا للمنظمة وتزداد بسهولة حبيث ميكن توثيقها وتصنيفها وبثها إىل اآلخرين، وبالتايل تعد املعرفة 
 1.ضرورا كلما اجتهت طبيعة العمل حنو الرتكيز على املعرفة

  :لفروقات بني كل من خصائص املعرفة الصرحية والضمنية واليت يتضمنها اجلدول التايلوعليه ميكن إجياد بعض ا

  .مقارنة لخصائص المعرفة الصريحة والضمنية): 02(جدول رقم 

  خصائص المعرفة المعلنة  خصائص المعرفة الصريحة

القدرة على النشر، اإلنتاج، الوصول إليها وإعادة 
  .تطبيقها يف املنظمات

 التكيف للتعامل مع الظروف اإلستثنائية القدرة على
  .واجلديدة

  .اخلربة، معرفة كيف، معرفة ملاذا ورعاية ماذا  القدرة على التعليم والتدريب

القدرة على تنظيمها، توليفها وترمجة الرؤية إىل رسالة 
  .مث إىل مبادئ توجيهية للتشغيل

  .القدرة على التعاون، مشاركة الرؤية ولنقل املعرفة

ل املعرفة من خالل السلع، اخلدمات والعمليات نق
  .املوثقة

التدريب والتوجيه لنقل املعرفة التجريبية من شخص 
  .آلخر على أساس وجها لوجه

، دار اليازوردي العلمية )في إطار نظم ذكاء األعمال(إدارة المعرفة : عامر عبد الرزاق الناصر :المصدر 
  .27: ص.2015للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

  2: ثالث مستويات هي أشار زاك إىل أنواع أخرى متثلت يف:)ZACK.M(تصنيف ميشال زاك  -2

وهي النوع أو النطاق البسيط من املعرفة والذي يكون مطلوبا من أجل تشغيل الصناعة : المعرفة الجوهرية/ أ
التنافسي الطويل األمد، رغم أن هذه حسب معايري إقتصادية، وهذا النوع من املعرفة ال يؤمن للمنظمة قابلية البقاء 
 .املعرفة متثل املعرفة األساسية اخلاصة بالصناعة لتقوم بدورها كقيمة دخول إليها

 هي النوع أو النطاق الذي جيعل املنظمة تتمتع بقابلية بقاء تنافسي، فمع أن املنظمة متتلك :المعرفة المتقدمة/ ب
ن املعرفة اليت ميتلكها املنافسون اآلخرون إال أا ختتلف عنهم يف بصفة عامة نفس املستوى، النطاق واجلودة م

 .اعتمادها على قدرا على التميز يف معرفتها لكسب ميزة تنافسية من خالل هذا التميز

وهي املعرفة اليت متكن املنظمات من أن تقود صناعتها ومنافسيها ومتيز نفسها بشكل كبري  :المعرفة اإلبتكارية/ ج    
م، حيث يتوقف هذا النوع من املعرفة على اإلبتكار ملا هو جديد يف املعرفة حىت يكون مصدر قوة بطريقة تسمح عنه

 .للمنظمات بتغري قواعد العمل واملنافسة نفسها يف جمال صناعتها
  3: هي أنواع من املعارفستميز بعض الباحثني والكتاب بني وقد 

                                                           

  .96 -92: ص ص. مرجع سابق:   هيثم علي حجازي 1
 نوفمرب، 12،13، ورقة حبث مقدمة يف إطار امللتقى الدويل حول اقتصاد املعرفة، جامعة بسكرة، نحو توظيف إنساني لمنتوج المعرفة:    موسى رمحاين 2

  .14:ص. 2005
  .53ص. مرجع سابق:  أكرم سامل اجلنايب 3
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 . القريبة للمعلومات اليت ميكن نقلها كاملعرفة الصرحية وتشمل احلقائق : What–Know معرفة ماذا  - 1

وتشري للمعرفة العلمية للمبادئ والقوانني والعقالنية واألسباب والبحوث : Why-Know معرفة لماذا  - 2
 .التطبيقية وتربير األعمال

ة وتشري لألفعال املطلوبة إذا وقع حدث معني، والفعل املطلوب حلالة معين: How-Knowمعرفة كيف  - 3

 لعمليات اإلبداع، وتعتمد على التجارب الطويلة وهي مطلوبة لبناء األنظمة (Drew) درووخيصصها 
 .اخلبرية

 . وتشري إىل من يعرف ماذا وكيف، وإىل أمهية األفراد والعالقات اإلجتماعية:Who-Knowمعرفة من  - 4

 .املطلوبة لتوقيت الفعل: When-Knowمعرفة متى  - 5

  . أين تأيت املدخالت واملخرجاتمن: Where-Knowمعرفة أين  - 6
  1: إىل وجود أنواع أخرى من املعرفة هيجمموعة من الباحثني أشار كما

 وتعين األوىل املعرفة الفكرية أو النظرية ويقصد بالثانية املعرفة اليت هلا :المعرفة العلمية والمعرفة العملية - 1
احد أي جتمع بني املعرفة يف جانبها النظري صلة مباشرة بالتطبيق، وقد تكون معرفة علمية وعملية يف آن و

 .وبني املعرفة يف جانبها التطبيقي أي العملي

 جلوانب وجماالت عديدة، أما املعرفة  املعرفة العامة هي املعرفة الشاملة:المعرفة العامة والمعرفة المتخصصة - 2
 . وجوانب معينة حمدودةاملتخصصة هي املعرفة اليت تركز على جمال أو جانب معني دون غريه أو جماالت

 وتتحقق بالفرد، أما املعرفة املؤسساتية فرتتبط  الفردية ترتبط املعرفة:المعرفة الفردية والمعرفة المؤسساتية - 3
باملؤسسة أو اجلهة اليت تتوفر لديها هذه املعرفة، وهو األمر الذي جيعل من املعرفة أن تكون منظمة عندما تتوىل 

 .ا، وميكن أن تكون غري منظمة وترتك لتتحقق بشكل غري منظم وغري مؤسسيمؤسسات تنظيم عملية توليده
  :مصادر المعرفة وقياسها: المطلب الثالث

  : مصادر المعرفة-أوال

 املعرفة هي مورد حيوي وال يأيت من فراغ، بل يتولد من مصادر معينة واليت متثل املنبع األساسي هلا، وتنقسم 
  2:إىل قسمني

 : املصادر اليت تنبع من املنظمة وتزودها باملعرفة وميكن حصرها باآليت وهي:مصادر داخلية - 1
 هؤالء مسؤولون عن اإلهتمام مبعرفة األغراض أي اإلهتمام مباذا، وهم خرباء :إستراتيجيو المعرفة /أ

إلسرتاتيجي اإلسرتاتيجة واملنافسة القائمة على املعرفة، حبيث توصف املعرفة يف عملية توليدها وتقامسها بالسالح ا
  . التنافسي اجلديد من جهة أخرى فاسرتاتيجيوا املعرفة هم اللذين يعيدون تقييم أو بناء إسرتاتيجية املنظمة

                                                           

  .26: ص. 2010، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، )التحديات والتقنيات والحلول(إدارة المعرفة :  خضر مصباح إمساعيل طيطي 1
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 وهؤالء هم الذين يتعاملون مع املعرفة كموضوع وهم املسؤولون عن املعرفة السببية، وهذه :مهنيو المعرفة/ ب
برية يف أساليب احلصول عليها واستيعاا باملنهجية الفعالة الفئة هي اليت تستوعب املضمون املعريف وهي اخل

  .لتوليدها أو جعلها قادرة على العمل يف جماالت اإلستعمال املختلفة

 يف جمال املعرفة من أجل توفري عوامل الدعم واإلسناد املهين للمعرفة فهم  هؤالء يعملون:عمال المعرفة/ ج
تها وخزا وإيصاهلا واإلستجابة لكل الطلبات ذات العالقة باملوارد يقومون جبمع املعلومات وتصنيفها وجدول

  .املعرفية اخلام، ورمز هذه املعرفة هو التوثيق واإلتصال

 : تتمثل فيما يلي:المصادر الخارجية - 2

در  هم احللقة األكثر أمهية يف سلسلة القيمة إىل األمام من املنظمة إىل السوق، إذ يعترب الزبون املص:الزبائن/ أ
املتجدد للمعرفة فهو الذي يستطيع إعطاء املنظمة اليت يتعامل معها أكرب قدر من املعلومات واملعرفة عن العملية 
اليت جتهل املنظمة كل شيء عنها، أال وهي الفائدة احلقيقية ملنتجاا وخدماا فعليها أن تنشئ نظاما فعاال 

يادة سهولة احلصول على املعلومات زادت قوة الزبون تبعا لتحصيل املعلومات املفيدة من الزبائن، حيث ومع ز
  .لزيادة علمه بأسعار املنافسني واملزايا اليت يقدموا

 أمهية باملعرفة املتعلقة بالسوق الصناعية واملوارد ومواصفاا األكثر وهم املصدر األساسي :الموردون/ ب
العميقة عن املوارد وتأثرياا على قدم مصدر للمعرفة وخدماا، وأن العالقة التفاعلية باملوردين ميكن أن ت

   .املنتجات واخلدمات

 وهم املصدر األكثر تأثريا فهم يسعون إىل جعل معرفتهم صعبة التقليد وذلك جبعل معرفتهم :المنافسون/ ج
ها تقدم فرصا متجذرة يف بيئة وثقافة املنظمات املنافسة، إال أن أعمال ومنتجات وخدمات املنظمات املنافسة كل

حقيقية للتعلم منها، لذا تسعى العديد من املنظمات إىل إغراء واستقطاب أفراد املعرفة يف املنظمة املنافسة، 
  .وبالتايل فإن تسرب أفراد املنظمة إىل املنظمات املنافسة يكون مبثابة استالب ملواردها األكثر حيوية

 وسريعة ما تفتقد إليه املنظمة من معرفة وخربات وهذا يتم  وهم املصدر الذي يوفر بطريقة جاهزة:الشركاء/ د
بالتشارك وحتالف منظمتني متكاملتني بشكل إجيايب أي أن املنظمتني حتتاج إحدامها األخرى ليس فقط باملوارد 

  .املادية وإمنا يف أصول املعرفة أيضا

  : قياس المعرفة-ثانيا
ديد ومصدر مهم للثروة والقيمة، وكان أحد أهم التساؤالت  لقد أصبحت املعرفة يف وقتنا احلاضر األصل اجل

الذي نوقش نظريا وعمليا هو كيفية قياس القيمة والفوائد املتعلقة باجلهود املعرفية كوا خالفا للسلعة املادية من الصعب 
جية العمل املعريف وضرورة أن تقاس باملعايري املتعارف عليها، باإلضافة إىل وجود مربرات أكدت على ضرورة اإلهتمام بإنتا

  :قياسه وهي
  .التأكيد على املبدأ اإلداري املعروف يف أن ما ال ميكن قياسه ال ميكن إدارته - 1
اإلستثمار الواسع يف مشروعات املعرفة وإدارا والسيما يف القرن احلايل والذي يعين وجود حاجة فعلية لقياس  - 2

  .وتقييم هذه اإلستثمارات ونتائجها
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   .ح يف مقاييس أداء العمل املعريف نظرا لطبيعته غري امللموسة أو اإلبداعية والفكريةالنقص الواض - 3
  :حيث تقاس إنتاجية العمل املعريف بشكل أساسي على مستويني

 هو مستوى اإلنتاجية الداخلية الذي يتمثل يف تعظيم إمكانية النشاط داخل املنظمة ويعرب :المستوى األول - 1
 .م التنظيميعنه يف حتسني بيئة التعل

 . هو مستوى اإلنتاجية اخلارجية الذي يتمثل يف احلصيلة أو النتائج النهائية لألداء التنظيمي:المستوى الثاني - 2
  :كما طرحت مؤخرا عدة مناذج لقياس العمل املعريف وميكن تصنيفها إىل

 .الطرائق والنماذج الوصفية - 1
 .مقاييس ومناذج القيمة السوقية - 2
 1.على املعرفةمقاييس ومناذج العائد  - 3
املقاييس والنماذج املرتبطة برأس املال الفكري، حيث يعترب هذا املدخل مبثابة مدخل كلي لألصول غري امللموسة  - 4

 ويعرب ل املسجلة يف امليزانيات املاليةللمنظمة ويعتمد أساسا على رصد سوقها ويتخذ مستوى أعلى من األصو
 وهي شركة تأمني سويدية أول شركة كربى Skandiaتعترب منشأة  إذ عليه أيضا مبقياس النموذج اإلسكندنايف؛

 :بذلت جهودا معتربة لقياس األصول املعرفية، حيث ينطلق هذا النموذج من مكونني أساسيني مها
 .رأس املال املستثمر الذي ميثل تاريخ الشعب وحجم إجنازات املاضي - 
ة يف هيكل اإلقتصاد الوطين، واليت تعد مادة رأس املال املعريف الذي يعكس مقدار اإلستثمارات الكامن - 

 .للنمو والتطور املستقبلي
وبعملية اإلسقاط على املنظمة، فإن رأس املال املستثمر ميثل تاريخ وإجنازات املنظمة، بينما يعكس رأس 

  .زة التنافسيةاملال املعريف مقدار اإلستثمارات الكامنة داخل املنظمة واليت تعد مادة للنمو والتطور وحتقيق املي

 الذي حدد قيمة السوق للمنظمة إيدفنسنويرتكز النموذج اإلسكندنايف على وصف سلسلة القيمة لدى 
  :كما يلي

  رأس المال المعرفي+ رأس المال اإلستثماري = قيمة السوق للمنظمة                

  رأس املال اهليكلي+ رأس املال البشري = رأس املال املعريف : حيث أن
  )املنظمايت(رأس املال التنظيمي ) + السوق(رأس مال الزبون = رأس املال اهليكلي: ا أنكم

  رأس مال التطوير والتحديث+ رأس مال التصنيع )= املنظمايت(رأس املال التنظيمي           
  :وفيما يلي تعريف لكل عنصر من هذه العناصر كما يلي

املهارات، تراكم اخلربة، اإلبداع واإلبتكار : ملتعلقة بـــ هو مزيج عناصر املعرفة ا:رأس المال البشري •
 .ومقدرة أفراد املنشأة على أداء مهامهم، وهو غري قابل للملكية من قبل املنشأة

                                                           

1
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يف دائرة املنظمة عندما ال يؤخذ  وهو يعرب عن املوجودات املعرفية اليت تبقى :رأس المال الهيكلي •
ر، إال أنه ميتلك من قبل املنشأة وبالتايل فهو قابل للتبادل  رأس املال البشري بعني اإلعتباعنصر

 .التجاري

هلكني، خاصة ضمن خمتلف العالقات املطورة مع مجهور املست يت):السوق(رأس مال الزبون  •
 .املستهلكني املميزين

 يتضمن اإلمكانات املنتظمة يف عتاد احلاسوب والربجميات، وقواعد البيانات :رأس المال التنظيمي •
 .واهلياكل املنظماتية وأي مواد أخرى تساهم يف دعم إنتاجية األفراد من خالل مشاركة املعرفة ونقلها

 ويشمل األنشطة والبىن التحتية املوظفة يف اإلبداع واملشاركة ونشر املعرفة، لغرض :رأس مال التصنيع •
 .تعميق إنتاجية األفراد يف خمتلف امليادين

لذي يعكس اإلستثمارات الفعلية للنمو املستقبلي، مثل أنشطة  ا:رأس مال التطوير والتحديث •
البحوث والتطوير وحقوق املعرفة العلمية والعالمات التجارية والشركات اجلديدة اليت تعد املفتاح للقدرة 

  1.التنافسية للمنظمة
بعد أن مرت بسلسلة من خالل هذا املبحث حاولنا اإلملام قدر املستطاع باجلوانب األساسية اخلاصة باملعرفة 

واليت اتضح من خالهلا أن مفهوم املعرفة اتسع واشتمل على معاين ومفردات عديدة يف من التطورات عرب مراحل زمنية 
، حبيث مل يعد هذا املفهوم خمتزل يف املعلومات احملفوظة يف عقول البشر واملخزنة يف "عصر املعرفة"زمن أطلق عليه بــــــ

الفهم الراقي واإلدراك الصحيح للظواهر واحلقائق من خالل :" ى هذا األساس فإن املعرفة هيالكتب واملراجع، وعل
، كما تعرفنا على أنواعها واليت من أمهها "اخلربات والثقافات واملهارات والقدرات الكامنة واملكتسبة لدى الفرد واملنظمة

وأخرى خارجية، وسنحاول يف املبحث الالحق التطرق بنوع  املعرفة الظاهرة واملعرفة الضمنية املستقاة من مصادر داخلية 
   . من التفصيل يف إدارة املعرفة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

1
، رسالة - حالة المديرية العامة لمؤسسة اتصاالت الجزائر–دوره في تفعيل إدارة المعرفة بمنظمة األعمال و جيالتطور التكنولو: طه حسني نوي  

  .44-42: ص ص. 2011، 3عة اجلزائر ، ختصص تسيري، كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جام)غري منشورة(دكتوراه يف علوم التسيري 



  ةإدارة المعرفــــــ: الفصــل الثانـــــــــي

 51 

  .إدارة المعرفةنظرة عامة حول : ث الثانيــــــــــــــــــــــــــالمبح

سرع من لقد أصبحت إدارة املعرفة ضرورية يف بيئة األعمال والسيما بعد اقرتاا بنافذة األنرتنت األوسع واأل
حيث املعلومات واملعرفة، وأن اإلقتصاد العاملي أخذ يعتمد على املعرفة بشكل واسع ويتحول حنو اقتصاد املعرفة، فشركات 
األعمال اليت كانت حتقق القيمة وامليزة التنافسية من عمليات حتويل املواد واألشياء أصبحت حتققها بشكل أعلى من 

ور مفهوم إدارة املعرفة بصفة مستمرة وتبادله املفكرون من زوايا خمتلفة نظرا التساعه خالل عمليات املعرفة، لذلك فقد تط
  .وتعدد حقوله ومداخله

ببعض اجلوانب اليت ختص إدارة املعرفة من خالل متابعة هلذا فإننا سنحاول من خالل هذا املبحث اإلحاطة 
رف على األهداف اليت ترمي إليها إدارة املعرفة وأهم نشأة وتطور هذا املصطلح وكذا إعطاء مفهوم حمدد له، وكذا التع

متطلبات تطبيقها باملنظمات، ويف املطلب األخري يف هذا املبحث سوف نتعرف على أهم عمليات إدارة املعرفة وكذا 
   .خمتلف املشكالت اليت تعرتض تطبيقها

  . إدارة المعرفةماهية: المطلب األول

  : نشأة إدارة المعرفة-أوال

، واليت تتمثل يف "إدارة املعرفة"شك فيه أن خمتلف التحديات اليت تواجه املؤسسات سامهت يف ظهور  مما ال
فقه من مظاهر وقوانني جديدة غريت بصورة جذرية مفاهيم النظرية اإلقتصادية ااإلنتقال الواضح إىل اقتصاد املعرفة، وما ر

بالتايل تبدلت مكامن وآليات بناء القوة احلضارية وحتولت القيمة التقليدية، فضال عن ظهور جمتمعات املعلومات واملعرفة و
    1.من املادة إىل املعرفة، وانتقلت مزايا املنافسة إىل موارد املعرفة ورأس املال الفكري

وع منذ آالف السنني، لكن لفالسفة على الكتابة يف هذا املوضإن إدارة املعرفة قدمية وجديدة، فقد درج ا
ديدة نسبيا، ومن املؤكد أن الكثري قد كتب عن هذه العالقة ولكن معظمهم كان لة أماكن العمل هي جاإلهتمام يك

 إىل عبارته الشهرية فراينيوم إدواردخالل السنوات القالئل املاضية، ويف املؤمتر األمريكي األول للذكاء اإلصطناعي أشار 

ولد حقل معريف جديد أطلق عليه هندسة املعرفة ومنذ ذلك الوقت  « Knowledge is power »" المعرفة قوة"
  .ومع والدته استحدثت سرية وظيفة جديدة هي مهندس املعرفة

ويف النصف األخري من التسعينات ظهر حقل جديد آخر نتيجة إلدراك أمهية املعرفة يف عصر املعلومات وهو 
مال إىل إدارة ومعاجلة املعرفة، حيث أصبح موضوع إدارة وقد تبع هذا التطور تغيري وإعادة هندسة إدارة األع" إدارة املعرفة"

  2.املعرفة من املواضيع األكثر ديناميكية يف اإلنتاج الفكري يف اإلدارة

 بيترولقد أسهم عدد من منظري اإلدارة يف نشأة وتطوير إدارة املعرفة، ومن بينهم على وجه اخلصوص 

 على األمهية املتزايدة للمعلومة واملعرفة الصرحية « Strassman » استراسمان بول ،« Drucker » دراكر
  1.كموارد تنظيمية

                                                           

  .04:ص. 2004، دار الوفاء، القاهرة، نظم دعم القرار: مد غنيم أمحد حم 1
، حبث مقدم يف إطار املؤمتر الثالث عشر لإلحتاد العريب للمكتبات رؤيا مستقبلية لدور اختصاص المعلومات في إدارة المعرفة:  نعيمة حسن جرب رزوقي 2

  .166: ص. 2003واملعلومات، تونس، 
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 على املنظمة التعليمية كبعد ثقايف يف إدارة املعرفة، وتعود بداية ظهور إدارة املعرفة إىل دون سينجكما ركز 
  .ملتعلقة بتطور نظم املعلوماتمارشارند يف بداية الثمانينات من القرن املاضي، باعتبارها املرحلة النهائية من الفرضيات ا

 بأن العمل النموذجي سيكون قائما على املعرفة وبأن املؤسسات ستتكون من صناع معرفة دراكر بيتركما تنبأ 
  .يوجهون أدائهم من خالل التغذية العكسية لزمالئهم ومن الزبائن

 بتطبيقها ولكن األمريكية هولت كارد بي، عندما قامت شركة م1985ويرجع البعض إدارة املعرفة إىل عام 

 أكرب سوق مايل جتاهل إدارة املعرفة ستريت ووليف هذه الفرتة مل يقتنع الكثريون ا وبتأثريها على األعمال، حيث أن 
  2.يف بادئ األمر، خاصة حماوالت حتديد قيمة نقدية للمعرفة، وإن كان قد اهتم ا بعد ذلك

ظم إدارة املعرفة اليت تعتمد على العمل املؤدي إىل نظم الذكاء كما شهدت فرتة الثمانينات أيضا تطوير ن
  . الصناعي واخلربة، مقدمة لنا مفاهيم مثل اكتساب أو استحواذ املعرفة، هندسة املعرفة والنظم القائمة على املعرفة

رفة يف  املعإدارةشبكة ويف منتصف التسعينات ازدهرت مبادرات إدارة املعرفة بفضل األنرتنت، حيث بدأت 

 كما شرعت يف نشر نتائج عن استفتاء حول إدارة املعرفة بني الشركات األوروبية ،م1989أوروبا واليت أنشأت يف عام 

، ومما هو مالحظ أن اإلهتمام ا أخذ يتزايد وخاصة بعد أن تبنت الكثري من م1994على شبكة األنرتنت يف عام 

 من امليزانية لتطوير %4 ختصيص البنك الدويل م1999ك فقد شهد عام املؤسسات مفهوم إدارة املعرفة، وعلى غرار ذل
  3.أنظمة إدارة املعرفة

   4:أما اليوم فيمكن مالحظة أبعاد هذا التطور الذي حلقت إليه إدارة املعرفة من خالل ما يلي
  .ملعرفةمنتديات املعرفة اليت تزايدت بشكل كبري من أجل تبادل مفاهيم وأساليب وممارسات إدارة ا - 1
  .مؤمترات إدارة املعرفة واليت أصبحت تتكاثر يف كل مكان - 2
دارة املعرفة املفتوحة ومركز شهادات يف إدارة املعرفة فقد تأسست مراكز ملنح شهادات يف إدارة املعرفة مثل جامعات إ - 3

  .تكنولوجيا املعرفة

  :  مفهوم إدارة المعرفة-ثانيا

ه إدارة املعرفة خالل العقدين األخريين إال أنه ال يزال هناك جدال حول رغم التزايد واإلهتمام الذي شهدت
  :املفهوم احلقيقي إلدارة املعرفة، وهذا ما أدى إىل تنوع وتعدد التعاريف اخلاصة بإدارة املعرفة واليت يأيت ذكرها كما يلي

ماعي لتحقيق أهدافها هي العملية اليت تقوم من خالهلا املنظمة باستخدام ذكائها اجل :التعريف األول - 1
 1.اإلسرتاتيجية

                                                                                                                                                                                                 

. 2002، القاهرة، 26، حبث منشور يف جملة الرتبية والتنمية، العدد رفة واإلستثمار في رأس المال المعرفي والجامعاتإدارة المع:  الثبييت، جوبري مطر 1
  .38: ص
 ، مذكرة ماجيستري يف)دراسة ميدانية لشركة نجمة لإلتصاالت(إدارة المعرفة كمدخل لتدعيم القدرة التنافسية  للمؤسسة اإلقتصادية :  بوركوة عبد املالك 2

  . 07: ص. 2012علوم التسيري، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، قسم التسسري، جامعة منتوري، قسنطينة، 
  .07:  ص.2005ن للنشر، القاهرة، ، سلسلة املميزون اإلدارية، لوجنماإدارة المعرفة:  برس يورك 3
  .94: ص. 2005، الوراق للنشر والتوزيع، األردن، )اتالمفاهيم واإلستراتيجيات والعملي(إدارة المعرفة :  جنم عبود جنم 4
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 ألفرادها وليس كل فرد  العمل اجلماعي خالل       نستنتج من هذا التعريف أن إدارة املعرفة تنشأ داخل املنظمة من
  .على حدى

هي التجميع املنظم للمعلومات من مصادر داخل املؤسسة وخارجها، وحتليلها وتفسريها  :التعريف الثاني - 2
ؤشرات ودالالت تستخدم يف توجيه وإثراء العمليات يف املؤسسة وحتقيق حتسني يف األداء واإلرتفاع واستنتاج م

ات سابقة أو قياسا إىل إجنازات إىل مستويات أعلى من اإلجناز سواء بالنسبة إلجنازات املؤسسة ذاا يف فرت
 2.املنافسني

مات من البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة ومعاجلتها  إدارة املعرفة هي جتميع للمعلوف أنييدل هذا التعر      
  .لتحقيق مستويات أعلى من اإلجناز أحسن من الفرتات السابقة

 تتطلب حتويل املعرفة وهيهي العملية املنهجية املنظمة لإلستقدام اخلالق للمعرفة وإنشائها  :التعريف الثالث  - 3
   3.لي من خالل املنظمةالشخصية إىل معرفة تعاونية ميكن تقامسها بشكل ج

هذا التعريف إىل أن إدارة املعرفة هي عملية حتويل املعرفة الضمنية لدى الفرد إىل معرفة صرحية ميكن يشري      
 .تقامسها من قبل مجيع األفراد يف املنظمة بطريقة تعاونية

ة، وتسهيل املشاركة فيها، من أجل هي عملية جتميع وابتكار املعرفة بكفاءة وإدارة قاعدة املعرف :التعريف الرابع - 4
 4.تطبيقها بفاعلية يف املنظمة

       من خالل هذا التعريف نستنتج أن إدارة املعرفة متر بعدة مراحل أو عمليات من جتميع وابتكار مث مشاركة 
  . تطبيقها بفاعليةمن أجلاملعرفة 

مصدر أساسي للقيمة "لى توليد املعرفة فهي  بأا تربز يف املنظمة القادرة عwickيعرفها  :التعريف الخامس - 5
املضافة ونوع من امليزة التنافسية وسوق رئيسي ألعمال املنظمة، ونشاط مهم يتخلل كل جانب فيها، 

 ". ومستخدموها ذوو مؤهالت عالية وثقافة راقية فهم صناع املعرفة

تكسب ميزة تنافسية من خالل أفرادها ذوي  يف هذا التعريف إىل أن املنظمة اليت تولد املعارف wick       يشري 
  .الكفاءات العالية وذا يكون لديها صناع للمعرفة واعتبارهم مصدر أساسي للقيمة املضافة

ويف األخري نستنتج أنه ال ميكن إجياد مفهوم واحد إلدارة املعرفة، إال أن الفكرة اجلوهرية إلدارة املعرفة تتلخص 
وين املعرفة، املشاركة باملعرفة، ختزين وتوزيع املعرفة وإدارة التعاضد اإلسرتاتيجي بني رأس املال بعمليات استقطاب املعرفة، تك

                                                                                                                                                                                                 

، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، )اإلستخدامات والتطبيقات(يف منظمات األعمال تكنولوجيا المعلومات :  غسان قاسم داود الالمني أمرية شكر ويل البيايت 1
  .179: ص. 2010عمان، األردن، 

  .48: ص. 2004ب، القاهرة، ، دار غريإدارة المعرفة:  علي السلمي 2
  .48: ص. 2004، املنظمة العربية لإلدارة، القاهرة، إدارة المعرفة:  صالح الدين الكبيسي، خام خضري 3
  .29: ص.2005، األهلية للنشر والتوزيع، األردن، مدخل نظري: إدارة المعرفة:  حجازي هيثم علي 4
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الفكري وتكنولوجيا املعلومات هلدف حتقيق امليزة التنافسية املؤكدة للمنظمة، أي أن إدارة املعرفة تم باستثمار األصول 
     1.اإلنسانية والفكرية يف املنظمة

  : إدارة المعرفة أهداف -ثالثا

هناك جمموعة من األهداف العامة اليت تشرتك فيها إدارة املعرفة يف خمتلف أنواع املنظمات وهي على النحو 
  2:التايل

 .حتديد ومجع املعرفة وتوفريها بالشكل املناسب والسرعة املناسبة، لتستخدم يف الوقت املناسب - 1
 .رتجاعها عند احلاجة إليهابناء قواعد معلومات لتخزين املعرفة وتوفريها واس - 2
 .تسهيل عمليات تبادل ومشاركة املعرفة بني مجيع العاملني يف التنظيم - 3
 .نقل املعرفة الكامنة الضمنية يف عقول مالكها وحتويلها إىل معرفة ظاهرة - 4
 .اإلسهام يف حل املشكالت اليت تواجه املنظمة واليت قد تؤدي إىل نقص كفاءا أو هدر وقتها وأمواهلا - 5
سني عملية صنع القرارات، من خالل توفري املعلومات بشكل دقيق ويف الوقت املناسب، مما يساعد يف حتقيق حت - 6

 .أفضل النتائج
إرضاء العمالء بأقصى درجة ممكنة، من خالل تقليل الزمن املستغرق يف إجناز اخلدمات املطلوبة، وحتسني وتطوير  - 7

 .مستوى اخلدمات املقدمة باستمرار
 .فة الداخلية واخلارجية إىل معرفة ميكن توظيفها واستثمارها يف عمليات وأنشطة املنظمة املختلفةحتويل املعر - 8
 .يئة بيئة تنظيمية مشجعة وداعمة لثقافة التعلم والتطوير الذايت املستمر - 9
تشجيع العمل بروح الفريق، وحتقيق التفاعل اإلجيايب بني جمموعة العمل وذلك من خالل املمارسات  -10

  .اليب املختلفة اليت تتبناها املنظمة لتبادل املعرفة ومشاركتهاواألس

  : إدارة المعرفةمحددات: المطلب الثاني

  :  متطلبات تطبيق إدارة المعرفة-أوال

إن أول العمليات إلدارة املعرفة هي استقاء املعلومة الدقيقة والصحيحة وتوثيقها مث تبادهلا عرب وسائل التفاعل 
مات األعمال، ولبناء نظام إلدارة املعرفة البد أن تتوفر املقومات واملتطلبات األساسية لذلك واليت املختلفة داخل منظ

  : حتملها فيما يلي

ن تكون أمن  هي بطاقة تعريف املنظمة للمجتمع، وهي املكونة لشخصية املنظمة، والبد :الثقافة التنظيمية - 1
ر صورة متكاملة واليت تعكس القيم واملعتقدات حول أين منفردة ومتميزة يف نظر العاملني والعمالء، فهي توف

كانت املنظمة، ما هو مركزها اآلن، وكيف ستكون يف املستقبل، وبالتايل فنجاح نظام إدارة املعرفة يتوقف على 

                                                           

، جامعة حممد 2012، 11، جملة الباحث، عدد)دراسة تطبيقية يف املصارف احلكومية السورية(تنافسية دور إدارة المعرفة في تحقيق ميزة :  وهيبة داسي 1
  .169: ص. خيضر بسكرة، اجلزائر

القطاع ، املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية حنو أداء متميز يف )أفكار وممارسات(تطبيق إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي :  إميان سعود أبو خضري 2
  .10: ص. 2009احلكومي، الرياض، اململكة العربية السعودية، 
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وجود ثقافة تنظيمية تدعم جهود وأنشطة العاملني يف املنظمة لبناء وتطوير املعارف اليت ميكن استخدامها 
أداء العمل، وهذا يتطلب من املنظمة تكوين وإجياد ثقافة تعزز وتساند بناء املعرفة وتقامسها والتعاون لتحسني 

 1.بني األفراد، والتشجيع على قضاء بعض الوقت يف التعلم ومكافأة السلوك اإلجيايب

 هيكل تنظيمي  إذ يعد من املتطلبات األساسية لنجاح تطبيق إدارة املعرفة لذا البد من:الهيكل التنظيمي - 2
يتصف باملرونة ليستطيع عمال املعرفة من إطالق إبداعام والتكيف مع البيئة وسهولة اإلتصاالت واإلستجابة 

 2.السريعة للمتغريات والتحول إىل املمارسات اإلدارية األكثر توافقا مع عصر املعرفة

ة، فالقائد يعترب قدوة لآلخرين يف التعلم  القيادة عنصر مهم يف تبين وتطبيق إدارة املعرف:القيادة التنظيمية - 3
املستمر، ولذلك فإن هناك نظرية خاصة بالقيادة تسمى النظرية الظرفية متفقة أكثر مع منط القيادة املطلوب 

  3.إلدارة املعرفة

وتعتمد النظرية الظرفية أو املوقفية على تفاعل اخلصائص الشخصية للقائد وسلوكه، وعوامل املوقف 
فسه، وهي ترى أن املوقف نفسه له أمهية كبرية يف التأثري على عملية القيادة، ألنه يؤثر على مدى قدرة القيادي ن

 وهي تشري النظرية الظرفية: نظرية فيدلرالقائد على إجناز ما هو مطلوب منه، ومن أهم هذه النظريات وأشهرها 
وبالتايل إدارة املعرفة تتطلب منطا غري عادي إىل أنه ال يوجد أسلوب واحد يف القيادة يصلح لكل زمان ومكان، 

 ولذلك فإن القائد 4.من القيادة يتمكن من قيادة اآلخرين، لتحقيق أعلى مستويات من اإلنتاجية يف املنظمة
  :املناسب إلدارة املعرفة هو القائد الذي يتصف بثالث صفات أساسية هي

  .القدرة على شرح الرؤية لآلخرين* 
  .مأن يكون قدوة هل* 
  .أن تكون لديه القدرة على ربط هذه الرؤية يف أكثر من مضمون وداخل أكثر من إطار يهم املنظمة* 

كما جيب أن يتحقق القائد من أن املعلومات اليت يصل إليها األفراد والقادة هي انعكاسات للحقائق 
يه النظر إىل األمور والبيانات وليست استنتاجات شخصية ليس هلا أساس موضوعي، وبذلك فإنه يتعني عل

  .ًاملتعلقة باملنظمة على أا عمليات مرنة ومتفاعلة وليست أمورا جامدة وثابتة

 هي مجيع ما يستخدم من أجهزة الكمبيوتر والربامج احلاسوبية اليت تساعد حتقيق ضمان :تكنولوجيا المعلومات - 4
مال من قبل املستويات اإلدارية، واليت ها وتوريدها، ووضعها يف اإلستعكافة اإلحصاءات املعلوماتية وختزين

                                                           

، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجبستري، ختصص حوكمة الشركات، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، أثر الثقافة التنظيمية على الرضا الوظيفي:  عيساوي وهيبة 1
  .17: ص.2011اجلزائر، 

  .90: ص. 2007، دار الوفاء للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الثانية، ارة المعرفة في التعليمإد:  البيالوي حسن، سالمة حسن 2
  .551: ص. 2005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، )نظريات ونماذج وتطبيق عملي إلدارة السلوك في المنظمة( السلوك التنظيمي:  املرسى نبيل 3

4
  Robbins , Stephen, « Essentials of organization behavior », New jersay, Prentice Hall, 2000. P :131. 
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متكنهم من تبادل املعلومات والرتاسل بعضهم مع بعض، من أجل الوصول إىل أعلى مستوى من الكفاءة 
 1.اإلنتاجية

  : مشكالت تطبيق إدارة المعرفة-ثانيا

ل إليها من خالل يف هذا الصدد تواجه إدارة املعرفة العديد من املشكالت واألخطاء أثناء التطبيق مت التوص
  2: واليت تتمثل يف(Sutton et Feffer)دراسة قاما ا الباحثان 

 .عدم حتديد التعاريف اإلجرائية والعملية للمصطلحات اليت ترد يف األحباث والدراسات بشكل دقيق - 5

 للمعنيني إحتكار املعلومات من قبل اإلدارة العليا التقليدية، حيث حتجز املعلومات األمر الذي مينع وصوهلا - 6
 . وتداوهلا يف املستويات الوسطى والدنيا

عدم توظيف املعرفة إلشاعة الفهم املشرتك حول القضايا والظواهر ذات العالقة مبوضوعاا، فتباين مستوى  - 7
 .املعرفة بني العاملني يؤدي إىل اختالف املواقف حول تفسري املعرفة وتعليلها

رفة وليس عقول البشر، فاملعرفة هي ما يعرفه األفراد وليس ما خيزن يف التوهم بأن احلواسيب هي اليت حتفظ املع - 8
 .ذاكرة احلاسوب

عدم اإلهتمام باملعرفة الكامنة اليت ميكن أن يستمد منها املعرفة الصرحية، وهذه املعرفة أكثر أمهية من املعرفة  - 9
 .الصرحية املعلنة

ليها يتم ألغراض إعالمية أو دعائية، وافتقار بعض التعامل مع املعرفة وكأا مطلوبة لذاا وأن احلصول ع -10
املنظمات إىل األفراد القادرين على توظيف املعرفة واستخدامها، وبذلك يصبح توليد املعرفة وختزينها ونشرها ترفا 

 .يكلف الكثري دون فائدة حمصلة
ل والبحث من قبل العاملني شراء املعرفة من اجلهات املختصة، قد يؤدي ذلك إىل وقف عمليات التفكري والتعلي -11

 .باملعرفة
القصور والعجز يف إجراء التجارب املوجهة لتوليد املعرفة أو اختبارها أو تطويرها واإلكتفاء باستالمها دون  -12

 .معاجلة، أو التأكد من مالئمتها للواقع القائم أو لطبيعة املشكلة أو املشاكل املراد حلها
ل التقنية احلديثة حمل اإلتصال املباشر املتمثل بالندوات وورش العمل إحالل التعامل من خالل وسائل اإلتصا -13

 .وجلسات احلوار حيث تعترب ضرورية لتنمية قدرات التحدث واإلستماع واإلقناع
قيام بعض املنظمات بوضع معايري كمية لقياس عوائد املعرفة أو إجراء دراسات جدوى احلصول على املعرفة أو  -14

 .  ر استحضار مجيع الفوائد والعوائد البعيدة املدى واليت يصعب قياسهاإثرائها وتوظيفها لتعذ
 

                                                           

، جملة البصائر العلمية، دور تكنولوجيا المعلومات في غدارة المعرفة في كلية التربية بجامعة السلطان:  صاحلة عبد اهللا عيسان، وجيهة ثابت العاين 1
  .68:ص. 2008، عمان، 1العدد

  .63: ص. 2005، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، ارة المعرفةإد:  صالح الدين الكبيسي 2



  ةإدارة المعرفــــــ: الفصــل الثانـــــــــي

 57 

  عمليات إدارة المعرفة  :المطلب الثالث

تتشكل إدارة املعرفة كنتيجة لعدد من العمليات اليت تقدم املفتاح الذي يؤدي إىل فهم إدارة املعرفة  وكيف تنفذ 
 يف حقل إدارة املعرفة إىل أن املعرفة املشتقة من املعلومات ومن على أفضل وجه داخل املنظمة، ويشري أكثر الباحثني

مصادرها الداخلية واخلارجية ال تعين شيئا دون تلك العمليات اليت تغذيها ومتكن من الوصول إليها واملشاركة فيها وخزا 
 أهم عمليات إدارة املعرفة على وتوزيعها واحملافظة عليها واسرتجاعها بقصد التطبيق أو إعادة اإلستخدام، ولغرض التعرف

  :سنحاول إلقاء الضوء على أحد النماذج املقدمة يف هذا اال واليت رأينا أا شاملة لكافة العمليات وهي

 إىل أن تعريف املعرفة احلرجة داخل املنظمة عن الزبائن والسوق أو املنتج الكاتب أشار : عملية تشخيص المعرفة-أوال
 إلدارة املعرفة، مث يتم البحث عن مكان وجودها أهي موجودة يف رؤوس العاملني أم يف النظم أم يف تعترب اخلطوة األوىل

اإلجراءات؟ وأنه لتحقيق اهلدف الثاين إلدارة املعرفة وهو ابتكار املعرفة البد من الفهم واملقارنة بني موجودات املعرفة 
، وميثل هذا الفرق حجم اجلهود اليت حتتاجها )الفجوة املعرفية(مة احلالية يف املنظمة وموجودات املعرفة املطلوبة للمنظ

 أن خريطة املعرفة تستخدم يف تشخيص املعرفة يف (Zack)يف عملية ابتكار معرفة جديدة، وقد بني املنظمة لإلستمرار 
 يتكون من خمازن املعرفة املنظمة، وأضاف أن البناء اهليكلي إلدارة املعرفة يوضح قدرات ومصادر الشركة يف املعرفة وأنه

  .ومصايف تكريرها واألدوار التنظيمية وتكنولوجيا املعلومات

 إىل أن مصادر اكتساب املعرفة قد تكون من مصادر د أشار العديد من الباحثني ق: عملية اكتساب المعرفة-ثانيا
داخلية مثل مستودعات املعرفة، أو من خالل املشاركة يف اخلربات واملمارسات وحضور املؤمترات والندوات والنقاش 

اليت يتم والزبائن والعاملني أو من بيانات أساسية مثل البيانات املالية واإلقتصادية واحلوار واإلتصال بني مجاعات العمل 
من خالهلا نقل املعرفة وحتويلها من ضمنية إىل واضحة والعكس وينتج عن ذلك إيداع املعرفة التنظيمية، وقد تكون من 
مصادر خارجية تتوىل إدارة املعرفة إحضارها عرب احلدود التنظيمية أو املشاركة فيها ويساعدها يف ذلك التطورات 

  1. الشبكة العاملية وغريهاالتكنولوجية وما تقدمه من تسهيالت مثل

إىل أن األفراد فقط هم الذين يولدون  )Takeuchi) 1995 و Nonaka يشري:  عملية توليد المعرفة-ثالثا
املعرفة أي أن املنظمة ال تستطيع توليد املعرفة بدون أفراد، ولذلك جيب على املنظمة أن تدعم وحتفز نشاطات توليد 

 يف Takeuchi و Nonaka، لذا طرح كل من بل عليها توفري البيئة املناسبة هلماملعرفة اليت يقوم ا األفراد 
مقالتهما نظريتهما اخلاصة بتوليد املعرفة ، فقد أوضحا أن مفتاح هذه العملية هو حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة منظمية 

مستوى الفرد، : تويات كينونات توليد املعرفةمعلنة كمقابل لتوليد املعرفة الفردية، وذا فقد ركزت هذه النظرية على مس
    2:ومستوى اجلماعة، ومستوى املنظمة ومستوى ما عرب املنظمة، وهذا ما يوضحه الشكل التايل
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 �رد �رد

                        البعد النظريمستويات توليد المعرفة): 05(الشكل رقم                           

                                                                       املعلنة                           

  

                                                                                                 الضمنية

  الفرد           البعد الوجودي      ما عرب املنظمة           املنظمة          اجلماعة      

  مستويات املعرفة  

  .129: ص.مرجع سابق: هيثم علي حجازي :المصدر
 Despres et الذي أشار إليه (SECI)ن النماذج املستخدمة يف عملية توليد املعرفة منوذج م

Chauvelومبوجبه يتم توليد املعرفة وعملية إجيادها يف املنظمة والشكل التايل يوضح ذلك  :  

  .Nonaka في شركة (SECI)عملية توليد المعرفة نموذج ): 06(شكل رقم 

  

    

                      

  

  

  

  

  

  

  

  .205: ص.مرجع سابق: غسان عيسى العمري، سلوى أمني السامرائي :المصدر

  :خمتصر للعمليةوفيما يلي توضيح 
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 وهي اليت تتولد من خالل مشاركة املعرفة الضمنية : « Socialization » )التشاركية(المعرفة المشتركة / أ
 .د عندما يزاولون عملهمابني األفر

 وهي اليت تتم من خالل حتويل املعرفة :« Externalization ») المجسدة(المعرفة الخارجية / ب
 .الضمنية إىل واضحة كأن تنقل معرفة شخص من الكتب والرسائل

 وتتم بتحويل املعرفة الواضحة إىل معرفة واضحة وذلك من خالل :(Combination)المعرفة التركيبية / ج
 .اإلتصال بني اجلماعات أو نشر املعرفة كعملية منتظمة ميكن ختزينها وفهرستها

وتتم من خالل حتويل املعرفة الواضحة إىل معرفة  :« Internalization ») المدمجة(المعرفة الداخلية / د
 . التنظيمية إىل روتني عمل يومي وعمليات وثقافة منظمية ومبادرات إسرتاتيجيةضمنية مثل حتويل املعرفة

ن عملية ختزين املعرفة تعود إىل الذاكرة التنظيمية واليت حتتوي على  إ):اإلحتفاظ بها(تخزين المعرفة عملية   -رابعا
خزنة يف قواعد البيانات اإللكرتونية واملعرفة املعرفة املوجودة يف أشكال خمتلفة مبا فيها الوثائق املكتوبة واملعلومات امل

اإلنسانية املخزنة يف النظم اخلبرية، باإلضافة إىل أدوات أخرى مثل دليل املعرفة ومنوذج إدارة الوثائق اللذين يستخدمان يف 
  1.ات املستقبل، إذ حترص املنظمات على إدامة املخزون املعريف كمتطلب ملواجهة فرص تغيريالوصول إىل املعرفة املخزنة

 عجب إذا قلنا أن اإلعرتاف باملعرفة كمورد مهم يف املنظمة غدا أمرا ضروريا ال:  عملية التشارك في المعرفة-خامسا
ذلك أن أحد العوامل املهمة لتحقيق النجاح ألعمال إدارة املعرفة هو مدى اعتناق التشارك يف املعرفة من قبل مجيع 

إىل جانب توفر جمموعة من اهلياكل املساندة كهيكل العالقات اإلجتماعية وهيكل البحث العاملني يف املنظمة الواحدة، 
والتنقيب عن املعرفة والتقاطها ونشرها بقصد التشارك فيها، لذلك تعترب هذه العملية مهمة وأساسية، وال ميكن احلديث 

ل املعرفة داخل املعرفة هي اخلطوة احلامسة حنو عن التشارك يف املعرفة دون احلديث عن النقل يف املعرفة ألن عملية إنتقا
يف الوقت ) املناسب(إىل الشخص ) املناسبة(حتقيق عملية التشارك يف املعرفة، وتعين هذه العملية إيصال املعرفة 

  ).املناسبة(وبالتكلفة ) املناسب(وضمن الشكل ) املناسب(
  :ا بـــ إىل أن املعرفة تنتقل داخل املنظمات إم Marquardtويشري 

 ويعين أن تنتقل املعرفة قصديا داخل املنظمة من خالل اإلتصاالت الفردية املربجمة بني األفراد، :شكل مقصود -1
كما تنتقل من خالل األساليب املكتوبة وبرامج التدريب وإجراءات التنقالت وتدوير األعمال الوظيفية بني 

 .األعضاء

فة بشكل غري مقصود داخل املنظمة من خالل الشبكات غري الرمسية  ويعين أن تنتقل املعر:شكل غير مقصود -2
    2.والقصص واألساطري وما يشبه ذلك

 املعرفة التعلم والشرح والتعلم يأيت عن طريق التجريب والتطبيق مما حيسن تتطلب:   عملية تطبيق المعرفة- سادسا
ظمة إال أن تستوعب ذلك وتطبق مفهوم التسامح مستوى املعرفة ويعمقها، فال يوجد عمل بدون أخطاء وما على املن

كثقافة تنظيمية ذلك ألن الوحيد الذي ال خيطئ هو من ال يعمل، وبذلك أصبحت عملية تطبيق املعرفة أكثر أمهية من 
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 املعرفة نفسها، ولن تقود عمليات اإلبداع والتخزين والتشارك إىل حتسني األداء التنظيمي مثلما تقوم به عملية التطبيق
الفعال للمعرفة، وخاصة يف العملية اإلسرتاتيجية يف حتقيق اجلودة العالية للمنتجات واخلدمات ملقابلة حاجات الزبائن، 

   1.والنتيجة املنطقية لذلك بأن تصبح املعرفة قوة وثروة يف آن واحد إذا طبقت
 يكفي بل يستلزم ذلك إدارة كما رأينا من خالل هذا املبحث فإن تواجد مفهوم املعرفة لوحده يف املنظمة ال

اليت مرت هي األخرى بعدة تطورات إىل أن " إدارة املعرفة"تسعى لإلهتمام باجلانب املعريف، وهذا يف إطار يطلق عليه 
 تتلخص بعمليات استقطاب املعرفة، تكوين املعرفة، املشاركة باملعرفة، ختزين وتوزيع املعرفة حيثأصبحت بشكلها احلايل 

اضد اإلسرتاتيجي بني رأس املال الفكري وتكنولوجيا املعلومات هلدف حتقيق امليزة التنافسية املؤكدة للمنظمة، وإدارة التع
، ومن هذا التعريف استطعنا معرفة أهم العمليات أي أن إدارة املعرفة تم باستثمار األصول اإلنسانية والفكرية يف املنظمة

تشخيص واكتساب وتوليد وختزين وتشارك وتطبيق املعرفة، واليت :  عملياتاليت تقوم ا إدارة املعرفة ومتثلت بست
سنحاول يف املبحث الالحق إبراز دور نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف إدارة هاته العمليات والذي ميثل حمور أو لب هذه 

    .الدراسة

  .دور نظم المعلومات اإلستراتيجية في إدارة المعرفة: المبحث الثالث

أن نظم املعلومات اإلسرتاتيجية وإدارة املعرفة مها وجهان لعملة واحدة حيث نلمس يف كل مصطلح الشك 
وجود نوع من التكنولوجيا والتطور املستمر، وهذا ما رأيناه يف الفصول واملباحث السابقة، هلذا ارتأينا أن نقوم بدراسة 

ذلك من خالل معرفة العالقة بني ة يف إدارة املعرفة وحول إن كانت هناك عالقة أو دور لنظم املعلومات اإلسرتاتيجي
  .األدوار اإلسرتاتيجية لنظم املعلومات اإلسرتاتيجية وإدارة املعرفة

ف ، باإلضافة إىل التعرة املعرفة وكذا أهم اسرتاتيجيااا سنتطرق يف هذا املبحث أوال إىل أهم مداخل إدارهلذ
 يف املنظمة، ويف املطلب األخري سنعرض دور نظم املعلومات اإلسرتاتيجية لنظمعلى نظم قواعد املعرفة وطريقة عمل هذه ا

   .يف إدارة املعرفة

   . وأهم استراتيجياتها إدارة المعرفةمداخل: المطلب األول

  2 : مداخل إدارة المعرفة-أوال
م العلمية والعملية، لقد تناول الباحثون إدارة املعرفة من مداخل ومنظورات خمتلفة، تبعا الختالف اختصاصا

  :وعلى هذا األساس ميكن أن نذكر ثالثة مداخل أساسية هي

يعترب رواد علم اإلدارة املعاصرون رأس مال الفكري إسرتاتيجية توجيهية حبد ذاته، : مدخل رأس المال الفكري - 1
صول على وأقوى سالح تنافسي يف الوقت نفسه ألن املهارات املعرفية من اإلدراك والتصور والتخيل واحل

 ميكن أن يدفع الزبائن مثنا للحصول عليها عرب شرائهم السلعة أو اخلدمة املميزة وذات ،معلومات هلا قيمة
 .اجلودة العالية وحتضى برضائهم، كون ما يقدم إليهم تنفرد به منظمة دون سواها

                                                           

  .208:ص. مرجع سابق: غسان عيسى العمري، سلوى أمني السامرائي  1
2
  .82،83: ص ص. مرجع سابق: طه حسني نوي  

  



  ةإدارة المعرفــــــ: الفصــل الثانـــــــــي

 61 

ة الفعلية، رأس املال القدر: لقد حددت مسميات عديدة لرأس املال الفكري من قبل الباحثني والكتاب منها
إىل إظهار أثر حيث يهدف رأس املال الفكري ... املعريف، املوجودات املعرفية، املوجودات غري امللموسة،

املعرفة الضمنية يف حتقيق التفوق التنافسي، إذ أن العقل البشري ميثل املصدر الذي تنبثق منه املعرفة 
روة احلقيقية للمنظمات اليت تقدم خمرجات مميزة دون غريها، ويكتسبها، فالذين ميلكون العقل املبدع هم الث

   . ولكون أمهية رأس املال الفكري تعترب مصدر لإلبتكار والتجديد وإظهار قيمة املنظمة احلقيقية

 إن النجاح الفاعل للمنظمات يتحقق من خالل اإلدارة الفاعلة للمعلومات، :مدخل نظم المعلومات - 2
ورات الكبرية يف ميدان املعلومات ونظمها سيكون مصريها العمل حتت عبء فاملنظمات ال تواكب التط

التقليد، حيث اعتربها بعض الباحثني العمود الفقري للعمليات اإلدارية، ومن مث ميكن القول بأن إدارة 
املعلومات تعين إدارة املستقبل، واستنادا ملا تقدم يتضح أن مدخل نظم املعلومات يساهم بشكل كبري يف 

يف حتقيق التفوق التنافسي من خالل ما حتتويه من معلومات عن املنافسني إبراز دور املعرفة الصرحية 
 .وحتركام والسوق والتغريات البيئية املختلفة

 أسفل، حيث جيعل املعرفة تبىن – إن مدخل مركزية املعرفة هو املدخل أعلى :مدخل مركزية وال مركزية المعرفة - 3
مة، ليتم حتويلها إىل قواعد وإجراءات قياسية لتعمل على أساسها املستويات الدنيا، هلذا وتعمل وتدار يف الق

يكون الرتكيز يف هذا املدخل على الدور الفائق لإلدارة العليا على حتويل املعرفة إىل أشكال قياسية أبسط 
 .فهما واستخداما

كون الرتكيز على األفراد وخربام وجتارم  أعلى، وفيه ي–وخالفه مدخل ال مركزية املعرفة وهو مدخل أدىن 
اليت يوظفوا يف مشروعام ووظائفهم ومهامهم، ويتم اعتماد هذا املدخل يف الشركات القائمة على املعرفة 
اليت تركز على العملية أكثر مما تركز على املنتج القياسي، وفيه أيضا ال يتم حتويل املعرفة اجلديدة واخلربة 

، وتوظف  صيغ قياسية لإلستخدام وإمنا يتم تقامسها مع األفراد الذين حيتاجوا عند الضرورةاملكتسبة إىل
  .من قبل األفراد الذين توصلوا إليها يف مهام ووظائف ومشروعات جديدة من قبلهم

  : إستراتيجيات إدارة المعرفة-ثانيا

ة واملدخل الذي تتبناه، أي أن املنظمة تبدأ عمل املنظمرة املعرفة تبعا الختالف وطبيعة ختتلف اسرتاتيجيات إدا
 وهذه اإلسرتاتيجيات تتميز عادة مبجموعة من اخلصائص بتنفيذ إدارة املعرفة من خالل وضع إسرتاتيجية خاصة بذلك،

  1:تتجسد يف

تعرب إسرتاتيجية املعرفة عن جاهزية املنظمة واستعدادها الستثمار املوارد واألصول غري امللموسة وبصورة  �
 .اصة رأس املال الفكريخ

                                                           

رج ، مذكرة خت-STH دراسة حال بسونطراك فرع –دور تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في إدارة المعرفة داخل المؤسسة الجزائرية :  زملاط مرمي 1
. 2010لنيل شهادة املاجيستري مبدرسة الدكتوراه، ختصص تسيري املوارد البشرية، كلية العلوم اإلقتصادية والتسيري، قسم التسيري، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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جيب على إسرتاتيجية املعرفة أن تعكس اإلسرتاتيجية التنافسية للمنظمة من خالل تركيزها على الزبائن  �
 .وشركاء األعمال

متثل إسرتاتيجية املعرفة قيمة رأس املال الفكري املوجود يف املنظمة لذلك ميكن استخدام هذه  �
ل تكلفة اإلستثمار يف مكونات وعناصر رأس املال اإلسرتاتيجية لقياس العائد وذلك من خال

 .الفكري
 املعرفة يف دراسة وحتليل املكانة اإلسرتاتيجية للمنظمة يف هيكل الصناعة من خالل إسرتاتيجيةتساعد  �

  .تقييم تأثري املنظمة على عمليات اإلبتكار التكنولوجي والريادة يف إنتاج املعرفة والتكنولوجيا اجلديدة
  : ى هذه اخلصائص فإنه ميكننا التمييز بني ثالث إسرتاتيجيات إلدارة املعرفة وهيوبناءا عل 

تستعمل هذه اإلسرتاتيجية تدرجييا عندما تكون أوضاع : إستراتيجية النمو التدريجي في استخدام المعرفة - 1
سرتاتيجة  هذه اإلوتالءمفراد املعنيون يتمتعون مبستوى عايل من اإلهتمام، ، ويكون األاملنظمة مناسبة

 .سرتاتيجية قليلة املخاطر لكن العائد منها يكون قليلكوا إاملنظمات ذات املوارد احملدودة 

تعتمد على تبين مبادرة إدارة املعرفة ولكن برتو وحذر، إذ تطبق يف البداية حينما : إستراتيجية التروي والحذر - 2
ى نطاق أوسع، فاستخدامها يقلل من تكون أوضاع املنظمة مناسبة مث يتم تطبيقها يف وقت الحق عل

 .املخاطر ويتيح للمنظمة حتقيق مكتسبات تنافسية

ً تعترب هذه اإلسرتاتيجية جزءا من حماولة واسعة دف إىل :إستراتيجية دعم وجهات النظر المتقدمة والفاعلة - 3
 املدى أا متوسطةجتديد املنظمة وتقويتها من خالل وجود إدارة إبداعية، كما تتميز هذه اإلسرتاتيجية ب

فيما يتعلق باملخاطرة، كما أا ذات مردود عايل بالنسبة للمنظمات الطموحة اليت تسعى لتحقيق ميزة 
 . تنافسية دائمة وبسرعة

        .نظم قواعد المعرفة وطريقة عملها: المطلب الثاني

   1: نظم قواعد المعرفة-أوال

ًونات صناعة تكنولوجيا املعلومات، وهي تقدم دعما كبريا يف جمال إن نظم قواعد املعرفة تعترب اليوم من أهم مك
اختاذ القرار ويف ميادين تطبيقية أخرى لنظم املعلومات واملعرفة داخل املنظمة، وبالتايل فإن الباحثني اليوم يف ميدان نظم 

لنظم القاعدية هلا ويصطلحون عليها املعلومات ال يصنفون هذه النظم ضمن نظم املعلومات اإلدارية، بل يعتربوا مبثابة ا
، ألا تقوم بأكثر من جتميع وتصنيف وحتليل البيانات وعرضها بل تقوم بإضافة شيء جديد "نظم قواعد املعرفة: "إسم

نسان مثل تقدمي النصيحة والقيام يان بأعمال هي عادة من اختصاص اإلتية اإلستخالص وتقدمي اخلربة، واإلهو عمل
  .، وبالتايل فهي تعترب البديل األرقى لقواعد البيانات)الربوت وغريها(ركية ببعض األعمال احل

الذكاء اإلصطناعي والنظم اخلبرية اللذان : إن نظم قواعد املعرفة تعترب حجر األساس يف أمرين أساسيني مها
  :ًيعتمدان اعتمادا كليا على وجود احلاسوب
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يتم احلصول عليه من خالل إعطاء نسان،  هو ذكاء من صنع وابتكار اإل:الذكاء اإلصطناعي - 1
احلاسوب القدرة املربجمة على أداء بعض األعمال اليت تقرتن غالبا مبفهوم الذكاء البشري، مثل القدرة 
على التعلم واختاذ القرارات، حيث يهتم الذكاء اإلصطناعي بالعمليات املعرفية الراقية، اليت يستخدمها 

ة، مثل فهم نص لغوي أو حل مسألة رياضية أو تشخيص حالة اإلنسان يف تأدية أعماله الذكي
برامج الذكاء اإلصطناعي تتميز ار أفضلها، وهذا ما جعل ، أو مقارنة عدد من البدائل واختيمرضية

 :مبجموعة من اخلصائص منها

ق بني ً وهو يعين استخدام املفهوم املعريف نفسه وليس رموزا رقمية متثله، أي التطاب:تمثيل المعرفة/ أ
  .العامل اخلارجي الذي حيتوي على املعرفة والعمليات اإلستداللية الرمزية اليت جتري يف احلاسوب

أي إمكان التعبري عن األفكار والتصورات واملفاهيم باستخدام لغات برجمة  :التمثيل الرمزي/ ب
  .متطورة قريبة جدا من  اللغة الطبيعية

 طرق إجتهادية غري منهجية يف حل املسألة مع إبقاء  أي يلجأ إىل):اإلستكشاف(اإلجتهاد / ج
  .فرصة اخلطأ قائمة، ويستفيد املدير من هذه اخلاصية يف اختاذ قراراته غري املربجمة

 حيث يتميز الذكاء اإلصطناعي بقدرته على التعامل مع حاالت :التعامل مع نقصان البيانات/ د
ذ قرارات يف مثل هذه احلاالت من عدم التأكد ومن فيساعد على اختاالبيانات الناقصة واملتضاربة، 

  .عدم اإلستقرار، والنتيجة املتوصل إليها غري مؤكدة أي أن املدير خياطر ويتحمل نتيجة خماطرته

 وتعترب هذه أرقى ميزة وهي أن لديه القدرة على التعلم من األخطاء :القدرة على التعلم/ هـ
يت جتاري اإلنسان، وهذا ما يواجه خرباء الذكاء اإلصطناعي والتجارب السابقة، ولكن ليس بالصفة ال

اليوم وهي كيف ميكن جعل احلاسوب قادرا على نسيان التفاصيل غري املهمة وتذكر احلقائق املهمة 
  . واستخالص النتيجة منها؟، وهو الشيء الذي يعترب من مصادر قوة اإلنسان

وهي شكل متطور للذكاء اإلصطناعي فهي تقلد  وتسمى أيضا بنظم الدعم الذكية، :النظم الخبيرة - 2
التفكري عند اإلنسان اخلبري وتزود متخذ القرار باإلستشارة اليت حيصل عليها عادة من إنسان خبري، 
وذا يعترب النظام اخلبري أحد برامج احلاسب اآليل الذي حيتوي على خالصة خربات املتخصصني يف 

  : يلي يز النظم اخلبرية ماومن بني اخلصائص اليت متحل مشكلة ما، 
 .تتعداها بأي حال من األحوال توفر قدرات ومهارات اخلبري البشري، ولكنها ال 
حيتوي النظام اخلبري على احلقائق والقواعد املصاحبة هلذه احلقائق، وعناصر املعرفة األخرى اليت  

 .يستخدمها اخلبري البشري حلل مشكلة ما
 شرح سلوكه وقراراته ملستخدم النظام مثلما يفعل اخلبري، حيث يكون النظام اخلبري قادرا على 

 .يقدم عند الطلب تفسريا ألسباب توصله إىل نتيجة معينة
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يعد النظام اخلبري نظاما سهل اإلستخدام بواسطة غري املتخصصني يف احلاسب اآليل، وذلك من  
 .خالل إمكانية التعامل مع النظام باللغة الطبيعية

خلبري نظاما مرنا حبيث ميكن تعديله ليتوافق مع التغريات يف البيئة احمليطة، والتغري يف يعترب النظام ا 
 .املعرفة املربجمة للخبري داخل النظام

  1: طريقة عمل نظم قواعد إدارة المعرفة-ثانيا

ىل معرفة األساسية يف عمل نظم قواعد إدارة املعرفة يف متكني العاملني يف املنظمة من الوصول إ تكمن الفكرة
املنظمة عن احلقائق ومصادر املعلومات واحللول الالزمة للمشكالت، وباملقابل فإن العاملني يتشاركون يف املعرفة املوجودة 
يف رؤوسهم ويف امللفات اليت مت فيها تسجيل احللول املناسبة للمشكالت وبالتايل تتشكل لديهم تراكمية معرفية جديدة 

  .أفكار جديدة خبصوص املنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها املنظمةيستطيعون من خالهلا إبداع 
ًوبناءا على ما تقدم، فإن نظم إدارة املعرفة عادة ما تبدأ بقواعد البيانات احملوسبة اليت حتتوي على املعرفة املهمة 

ًاركة املعرفة، وأخريا تطور باملنظمة، باإلضافة إىل ذلك البد أن تقوم املنظمة خبلق ثقافة تنظيمية مشجعة وحمفزة على مش
  .املنظمة آليات تطوير مشاركة املعرفة فيها لتجنب تراكميتها يف غري املكان املناسب

   .دور نظم المعلومات اإلستراتيجية في إدارة المعرفة:  الثالثالمطلب
يف مستويات نا يف الفصل السابق أن نظم املعلومات اإلسرتاتيجية هي نظم معلومات حموسبة موجودة كما رأي

املنظمة املختلفة وترتكز يف املستوى األعلى ودف إىل إحداث تغيري يف األهداف أو العمليات أو املنتجات أو اخلدمات 
  .على امليزة التنافسيةاليت تقدمها املنظمة أو يف عالقتها مع البيئة، وذلك ملساعدة املنظمة يف احلصول 

 ضغوط جديدة على منظمات األعمال احلديثة وفرص حتقيقها امليزة ومع دخول العامل األلفية الثالثة أضيفت
الالزمة ملواجهة املنافسة من املنظمات األخرى، متثلت يف احلاجة املستمرة إىل حفز اإلبداع وخلق اإلبتكار وتبادل أفضل 

اإلحاطة ببعض جوانبها يف واليت حاولنا " إدارة املعرفة"املمارسات اإلدارية، مما أدى إىل ظهور مصطلح جديد أال وهو 
املبحث السابق، حيث وفرت هذه األخرية فرصا كثرية للمنظمات يف اتمعات املتقدمة لتحقيق تقدم تنافسي وأصبحت 

 . تشكل اليوم موضوع الساعة لقطاع األعمال

  : عالقة المعلومات بالمعرفة-أوال

اتيجية يف إدارة املعرفة البد من الرتكيز بداية على لكي يتعمق الفهم أكثر للعالقة أو دور نظم املعلومات اإلسرت
 واحلكمة الذكاءالبيانات، املعلومات، املعرفة، : الفروقات اجلوهرية بني بعض املصطلحات املتعلقة ذا املوضوع وهي

كل من املعلومات الرغم من أننا قد أشرنا إىل بعضها يف الفصل السابق، إال أننا نقوم بالتوضيح أكثر ومعرفة العالقة بني ب
  2:واملعرفة على وجه اخلصوص، حيث

 هي حقائق على شكل أرقام أو رموز منفصلة قد ال تشكل بالضرورة معىن :» Data «البيانات  - 1
 .إخل...، كم، كلغ،50، 30: بنفسها مثل األرقام

                                                           

  .209:ص. ابقمرجع س:  غسان عيسى العمري، سلوى أمني السامرائي 1
  .220ص. سابقالرجع امل نفس 2
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 . هي بيانات متت معاجلتها ومجعها:» Information «المعلومات  - 2

ي معلومات سياقية عالية املستوى غنية بتفسريات األفراد  ه: » Knowledge «المعرفة  - 3
واخلرباء، ويف السياق التنظيمي املعرفة ميكن النظر إليها كقواعد العمل للمنظمة وميكن وجودها يف 

 .عقول األفراد ويف كل املستويات التنظيمية

 . هو القدرة على فهم وتطبيق املعرفة:الذكاء - 4

البصرية النافذة معة ومنقحة تولد من احلدس وتعمق من خالل  قوة خمتلفة ومتميزة جم:الحكمة - 5
 .كمتطلبات سابقة هلا

اك صفتان ومات واملعرفة عموما إال أنه هن على هذه املفاهيم فإنه من الصعب الفصل فيما بني املعلًابناء
  :أساسيتان تساعدان يف ذلك مها

 . خاصة الشخص أو هي خصوصية شخصيةاملعلومات رمبا تكون مستقلة عن الشخص بينما املعرفة هي* 
   .املعرفة هي سياقية ال ميكن تفسريها أو استخدامها بدون فهم السياق الذي توجد فيه* 

 جند أن بعض الباحثني يربط  واملعرفةويف هذا الصدد وباإلشارة إىل رأي بعض الباحثني يف عالقة املعلومات
باره معلومات وبني ما ميكن اعتباره معرفة، وجيادل آخرون أن املعلومات ه ليس هناك فرق بني ما ميكن اعت ويرون أنهمابين

  .ليست هي املعرفة

 : حيث يفرتض كل من:أصحاب الرأي األول -1 
  . أن املعلومات هي شكل من أشكال املعرفة(Kogule et Zander,1992)كوجل وزاندر * 
رفة يتداخالن ويؤثران بعضهما يف أن املعلومات واملع (Stenmark ,2001)كذلك يقرتح ستنمارك * 

العقل "بعض، فاملعلومات هي الشيء الظاهر وامللموس للوجه غري امللموس من املعادلة الذي يطلق عليه 
وعاء املعرفة الذي تتشكل فيه وتصدر منه املعلومات، ويضيف كذلك أن املعرفة جبميع أنواعها هي " البشري

اليت مت اإلفصاح عنها من عقول األفراد وبشكل أصبح ميكن ) الصرحية(ضمنية واملعلومات هي املعرفة الظاهرة 
من تداوهلا بني بعضهم البعض، ولذا يصبح من الصعب وصف املعرفة املخزنة يف عقول العاملني أو نقلها ألا 

  . تتضمن الدروس واملمارسات السابقة يف املهارة الفنية، واحلكم على األمور واإلحساس ا

  : أما أصحاب هذا الرأي الذين يرون أن املعلومات ليست هي املعرفة فمنهم:لرأي الثاني أصحاب ا-2
 حيث ميز بني نوعني من املعرفة مها املعرفة الضمنية واملعرفة الظاهرة، ويرى أنه (Temple, 1999)متبل * 

  . نقلهاتقنني املعرفة الظاهرة فإنه من الصعوبة التعبري عن املعرفة الضمنية أوبينما ميكن 
 أن مفهوم املعرفة هو أوسع بكثري من املعلومات اليت (Tourngate, 1996)كذلك جيادل ثورجنيت * 

  1.تعترب بيانات منظمة وميكن تداوهلا

                                                           

1
واقع إدارة المعرفة ومتطلبات : هالة عبد القادر صبري (- بحوث محكمة منتقاة-أثر إدارة المعرفة في أداء المنظمات: رفعت عبد احلليم الفاعوري 

  . 80:ص. 2014رة، مصر، ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية للنشر، القاه)اإلبداع والتجديد في اإلدارة العربية
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 أن املعلومات واملعرفة قد تتشاان يف بعض النواحي، لكنهما (Davenport, 1997)ويقرتح دافنبورت * 
  .ا باجلانب اإلنساين والبيانات هو عالقتهما مييز املعرفة عن املعلوماتختتلفان يف نواحي أخرى، ويرى أنه 

ليمثل حتوال جذريا يف طبيعة أعمال " إدارة املعرفة"وتأسيسا على ما تقدم ومنذ ذلك احلني ظهر مصطلح 
لوجيا احلديثة املنتج واملتفاعل الرئيسي مع نظم التكنومنظمات األعمال احلديثة من حيث اإلهتمام بالعنصر اإلنساين 

وأدواا، حيث تبني أن أفضل النتائج باملنظمة ال ميكن الوصول إليها إال من خالل اإلنسان الذي يتفاعل بشكل 
  1.مستمر الختيار أفضل اإلجراءات والتطبيقات

  :دور نظم المعلومات اإلستراتيجية في إدارة المعرفة -ثانيا

 املعرفة تربطهما عالقة نظرا لوجود عالقة وطيدة بني املعلومات ال شك أن نظم املعلومات اإلسرتاتيجية وإدارة
واملعرفة كما رأينا آنفا، حيث تساعد البنية التحتية لتقنية املعلومات يف املنظمة على تسيري إدارة املعرفة، ورغم تطوير 

التحتية الشاملة لتقنية املعلومات تقنيات ونظم معلومات معينة دف إىل متابعة إدارة املعرفة بشكل مباشر، إال أن البنية 
يف املنظمة واليت مت تطويرها لتلبية احتياجات املنظمة من نظم املعلومات تسهل هي األخرى إدارة املعرفة، وتشمل البنية 

ل على سلسلة متكاملة من نظم وتقنيات نظم اإلتصال، كما تشتمالتحتية لتقنية املعلومات معاجلة البيانات وحفظها 
ها يف دراستنا هذه نظم املعلومات اإلسرتاتيجية ومن بني الطرق اليت تتبعها ّات اخلاصة باملنظمة، واليت من بينها وأمهاملعلوم

  :هذه النظم يف إدارة املعرفة تؤخذ من أربع جوانب مهمة هي

 .ويعين الوصول إىل املعلومات بإمكانية وكفاءة وصول املوظفني إىل املعلومات: الوصول - 1

 على العكس من ذلك، حيث يركز على تفاصيل املعلومات وحجمها اليت متكن توصيلها  فهو:العمق - 2
 .بفاعلية عرب وسط معني

لغة اجلسد، تعبريات الوجه :  قدرته على توفري إشارات متعددة مثليف وتعتمد وفرة وسط ما :الوفرة - 3
 .ونربة الصوت، أي استخدام اللغة الطبيعية يف نقل األشياء الدقيقة

 يتيح جتميع كميات كبرية من املعلومات املستقاة من مصادر متعددة البحث يف البيانات :التجميع - 4
وحفظها، كما يتيح عملية الدمج بني معلومات متنوعة جممعة من عدة مصادر للخروج برؤى 

 2.جديدة
ملعرفة من خالل وخالصة القول أن القدرات األربع اخلاصة بتقنية نظم املعلومات هي مبثابة أداة لتمكني إدارة ا

نظم كل بعد من أبعاد  املعرفة، ويأيت شرحها بالتفصيل بتتبع دور تعزيز املعرفة العامة أو عرب تسهيل عمليات إدارة
  :ا كل عملية من عمليا إدارة املعرفة وبالضبط يفاملعلومات اإلسرتاتيجية يف

  
  

                                                           

  .81،82: ص ص. نفسه املرجع  1
ص .2014حممد شحاته وهيب، مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر، الرياض، : ، ترمجة)النظم والعمليات(إدارة المعرفة :  إرما بيسرا فرنانديز، راجيف سابريوال 2
  .80،79:ص
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   :   المعرفةفي إدارة الكفاءة التشغيليةدور  -1

بقا إىل أن الكفاءة التشغيلية هي تأدية العمليات داخل املنظمة بأقل التكاليف مع احملافظة على لقد أشرنا سا
 تساهم يف ابتكار طرق كان البد عليها أنأفضل أداء ونوعية ممكنة، ولكي تضمن املنظمة هذا الدور اإلسرتاتيجي 
 وختزينها ونقلها إىل باقي املستويات وتطبيقها جديدة لتحسني أداءها من خالل دعم إدارة املعرفة لتوليد معارف جديدة

وبالتايل حتسني الكفاءة التشغيلية، هذا ما جعل هناك حلقة دائرية بني الكفاءة التشغيلية وإدارة املعرفة أي أن كل عنصر 
      .العنصر اآلخر بشكل فعاليساهم يف 

  :    المعرفةإدارة في دور تشجيع اإلبتكار -2

ار يف املنظمة إىل التوصل إىل مفاهيم جديدة قابلة إىل التحول إىل سياسات وتنظيمات، يساعد تشجيع اإلبتك
وطرق لتجسيد األفكار املبدعة يف شكل منتجات بإحداث تغيريات تقنية تساهم يف خلق إضافات جديدة ختتلف عن 

ات أو عمليات إدارة املعرفة، حيث باقي املنافسني، وهذا ما جيسد الدور املهم والفعال لتشجيع اإلبتكار يف تفعيل نشاط
تركز اإلدارة العليا عليه يف توليد املعرفة بغية اختاذ القرارات اإلدارية الكفيلة بتوجيه اليد البشرية إىل إكتساب املعرفة، 

 على مساعدة املنظمة يفختزينها ونقلها إىل اآلخرين وتوثيقها الستعماهلا كسالح تنافسي، كما يعمل تشجيع اإلبتكار 
امتالك الوسائل التقنية الكفيلة بتلبية ما تريد الوصول إليه لتساير التطورات التقنية من خالل تلك التعديالت اهليكلية اليت 

أن تساعد إدارة املعرفة السياسة اجلديدة للمنظمة، كما ميكن تعمل على توجيه نظم العمل املعريف وفرق املعرفة إىل تطبيق 
 إىل حتقيق اإلبداع واإلبتكار  أيضا كما تقود إدارة املعرفة1.الل البحث عن ابتكارات جديدةعلى تشجيع اإلبتكار من خ

  . واإلتيان بأشياء جديدة وزيادة الوعي الثقايف لدى العاملني من خالل التدريب والتعلم واحلوار

ظمة من املوجودات الثمينة ملا هلا يعترب بناء موارد املعلومات يف املن:  المعرفةإدارة المعلومات في بناء موارددور  -3
من خالل مجع البيانات املختلفة من من أمهية كبرية يف التخزين واإلسرتجاع كقواعد البيانات اليت تقوم املنظمة ببناءها 

لومات البيئة احمليطة ا باستمرار، وهذا ما يساهم يف تسهيل إدارة املعرفة وبالتحديد عملياا، حيث تساعد بناء موارد املع
يف ختزين املعارف اليت لدى األفراد وهذا ما يعين أنه ميكن نقلها إىل أفراد آخرين من خالل استعمال هذه املوارد وهذا ما 

     .جيعل هؤالء األفراد هلم القدرة على توليد معارف جديدة، وبالتايل تضمن التطبيق الفعال هلا

     :إدارة المعرفة في التكنولوجية المتطلباتدور  -4

وخمازن ومناجم  تساعد املتطلبات التكنولوجية بإمكاناا املتعددة من برجميات حديثة وشبكات اإلتصال
تطبيق إدارة املعرفة يف املنظمات، كما أا توفر املادة األولية الضرورية لبناء املعارف جعل وغريها يف التسريع يف البيانات 

ط حتما مبدى اإلدراك والوعي بطبيعة الوسائل واألدوات ذات الطابع التقين الكثري يعتقد بأن فهم إدارة املعرفة يرتب
جمموعة األدوات : " بأا Groff  Jonedالواجب استخدامها يف مجيع تعامالتنا مع املعارف، ومن هذا املنطلق يعتقد 

 على حتليلها وتنظيمها وتطويرها والتقنيات واإلسرتاتيجيات الالزمة لإلحتفاظ باخلربة واملعرفة اخلاصة باألعمال والعمل
                                                           

رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري  ،-  دراسة ميدانية لعينة من منظمات اإلتصاالت الجزائرية–مي أثر إدارة المعرفة في اإلبتكار التنظي:  تيقاوي العزيب 1
   .2009، جامعة عدن، اليمن، )غري منشورة(
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استنباط املعرفة من األشخاص والعمل على حتليلها : " بأاWick، ويف نفس السياق يؤكد "وتقامسها مع اآلخرين
، ومما سبق ميكن " وتطبيقها بسهولةوتطويرها وصياغتها يف وثائق إلكرتونية ليتمكن اآلخرين من احلصول عليها وفهمها

دارة املعرفة يقتضي اإلستعانة مبختلف األساليب واألدوات التقنية اليت توفرها املتطلبات التكنولوجية، القول بأن جتسيد إ
  1.خاصة يف بعض اجلوانب املعقدة والغامضة اليت تتطلب السرعة والدقة يف معاجلتها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

صندوق الوطني  دراسة تحليلية آلراء إطارات المديرية الجهوية لل–أهمية األسس اإلستراتيجية والتكنولوجية في تطبيق إدارة المعرفة :  بوعزيز شيشون 1

  .55،56: ص ص. ، اجلزائر2011جملة األحباث اإلقتصادية واإلدارية، العدد العاشر، ديسمرب ،-للسكن بوالية بسكرة
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   :خالصــــــــــة الفصـــــــــــــــل

هلذا الفصل توصلنا إىل أن املعرفة أصبحت املورد األساسي يف خلق امليزة التنافسية للمنظمة من خالل تقدمينا 
عصر الزراعة والصناعة إىل عصر املعلومات واإلقتصاد املعريف يف ظل التطور التكنولوجي وضمان النقلة النوعية هلا من 

جعلت هلا إدارة خاصة ا متر بعدة عمليات من السريع، وهذا ما جعل أغلب املنظمات تويل اهتمام واسع باملعرفة و
تشخيص واكتساب وتوليد وختزين ومن مث مشاركتها ونقلها لآلخرين لضمان التطبيق اجليد والفعال هلا، وقد لعبت نظم 

ى معارفها ًاملعلومات اإلسرتاتيجية بأبعادها املختلفة دورا كبريا يف الوصول إىل إدارة للمعرفة متكن املنظمة من احملافظة عل
  .لتحقيق ميزة تنافسية

وملعرفة الدور الذي تلعبه نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف إدارة املعرفة قمنا بإجراء دراسة ميدانية باملديرية العملية 
 باعتبارها من املنظمات اليت دخلت يف جمال املنافسة بعد رفع الدولة اإلحتكار عليها، -  بسكرة–التصاالت اجلزائر 

مها بتقدمي خدمات تواكب التطورات احلاصلة ووزا يف اإلقتصاد اجلزائري، وهذا ما سنحاول التطرق إليه واهتما
  . بالتفصيل يف الفصل املوايل
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  .الميدانيـــــــة للدراســـــــــة المنهجياإلطار : ي المبحث الثان�     
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  :الثالثالفصــــــــــــــــــــل 
  دور نظم المعلــــومات اإلستراتيجيــــة

 في إدارة المعرفـــــــــــــــة

  يرية العملية التصاالت الجزائربالمد

  –بسكرة - 



دور نظم المعلومات اإلستراتيجية في إدارة المعرفة : لثالفصــل الثا  
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  :تمهيـــد

بعد معاجلتنا إلشكالية البحث يف اجلزء النظري سنحاول من خالل الدراسة التطبيقية إبراز دور نظم املعلومات 
 حبكم أا تنتمي إىل أهم – فرع بسكرة –اإلسرتاتيجية يف إدارة املعرفة، وقد وقع اختيارنا على مديرية اتصاالت اجلزائر 

اليت نص القانون بإاء اإلحتكار اجلزائري، وباعتبارها عينة من املؤسسات اجلزائرية القطاعات مسامهة يف الدخل القومي 
على نشاطاا حيث أثرت هذه التغريات اليت اعتمدا الدولة على أدائها وتنافسيتها بانفصاهلا عن بريد اجلزائر وأصبح هلا 

   . نشاطها اخلاص ا

إدارة دور نظم المعلومات اإلستراتيجية في  " عنوان  والذي حتت الثالث الفصل سنحاول من خاللذاهل
  :متناوال ثالث مباحث حيث" -بسكرة –تصاالت الجزائر ال  العمليةمديريةال بالمعرفة

 .للمديرية حمل الدراسةتقدمي عام : املبحث األول �

 .اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية: يناملبحث الثا �

 .نتائجوتفسري الوحتليل عرض : املبحث الثالث �
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  .تقديم عام للمديرية محل الدراسة: المبحث األول
يعد قطاع اإلتصاالت الشريان الرئيسي والقلب النابض لإلقتصاد يف مجيع دول العامل، وقد أدركت احلكومة 

يف شهر أوت سنة  من خالل سن قانون جديد اجلزائرية مع بداية القرن احلايل أمهية مواكبة التطور العاملي يف هذا القطاع
م، حيث جاء هذا القانون إلاء احتكار الدولة على نشاطات الربيد واملواصالت وكرس الفصل بني نشاطي 2000

التنظيم واستغالل وتسيري الشبكات، وتطبيقا هلذا املبدأ مت إنشاء سلطة ضبط مستقلة إداريا وماليا ومتعاملني، أحدمها 

 وثانيهما باإلتصاالت متمثلة يف "بريد الجزائر " املالية الربيدية متمثلة يف مؤسسةيتكفل بالنشاطات الربيدية واخلدمات

ديرية امل، وبالتايل سنحاول يف هذا املبحث التطرق لنشأة وتطور مديرية إتصاالت اجلزائر و"إتصاالت الجزائر"مديرية 
  . هلا، وكذا اهليكل التنظيمي-بسكرة–  اجلزائرإلتصاالتالعملية 

  .تطور مديرية إتصاالت الجزائر وتعريفهانشأة و: ولالمطلب األ
  1:مديرية إتصاالت الجزائر نشأة وتطور -أوال

 بيع رخصة إلقامة واستغالل شبكة للهاتف 2001يف إطار فتح سوق اإلتصاالت للمنافسة مت يف شهر جوان 
ت سوق اإلتصاالت مفتوحة متاما يف النقال واستمر تنفيذ برنامج فتح السوق للمنافسة ليشمل فروع أخرى إىل أن أصبح

  .م، وذلك يف ظل احرتام دقيق ملبدأ الشفافية ولقواعد املنافسة2005

 2000 أوت 05:  املؤرخ يف03/2000 نص القرار : وميالد إتصاالت الجزائر03/2000قانون  - 1
ليت تكفلت عن استقاللية الربيد واملواصالت حيث مت مبوجب هذا القرار إنشاء مؤسسة بريد اجلزائر وا

بتسيري قطاع الربيد، وكذلك مؤسسة اتصاالت اجلزائر اليت محلت على عاتقها مسؤولية تطوير شبكة 
 .اإلتصاالت يف اجلزائر

 كان على اتصاالت اجلزائر وإطاراا اإلنتظار حىت الفاتح من :اإلنطالقة الرسمية التصاالت الجزائر - 2
ها الذي بدأته منذ اإلستقالل، لكن برؤى مغايرة م لكي تبدأ املؤسسة يف إمتام مشوار2003جانفي 

، حيث أصبحت جمربة على إثبات وجودها يف عامل ال يرحم متاما ملا كانت عليه قبل هذا التاريخ
 .تسوده املنافسة القوية والبقاء فيها لألقوى واألجدر

  : تعريف مديرية اتصاالت الجزائر -ثانيا
 دج 50.000.000.000: أس مال إجتماعي قدر بــــــهي مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم بر

 200000 مقسمة إىل  02B 0018083:  حتت رقم2002 ماي 11: واملسجلة يف مركز السجل التجاري يوم
 ماليني سهم مسجلة وحمررة ومسندة بكل خصوصياا اليت تثبت حقوق امللكية، مسرية وموجهة 10مساهم موزعة على 

وسبعة أشخاص من أجل يس جملس إدارة وثالث أشخاص معينني من أجل مهام املراقبة، مبجلس إدارة مكون من رئ

                                                           
1
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 اجلزائر نسبة إىل األعمال اليت متارسها، ويقع مقرها املركزي باجلزائر إتصاالتجملس النواب العام، حيث أخذت بتسمية 
  :ما يلي احملمدية، وقد كان شعارها ك– الديار اخلمسة 05: العاصمة الطريق الوطين رقم

  شعار مديرية إتصاالت الجزائر): 07(الشكل رقم 

  
  ,dz.algerietelecom.www://http33: 09, 2016/05/15:المصدر

  1. وهياكلها، فروعهاأهدافها، نشاطاتها: المطلب الثاني
  :  ونشاطات المديريةاف أهد-أوال

مسحت ببقائها يف  ة جممع اتصاالت اجلزائر يف برناجمها منذ البداية ثالث أهداف أساسيةرإداسطرت  :أهدافها - 1
  :متثلت يف  واحد يف سوق اإلتصاالت باجلزائرالريادة وجعلها املتعامل رقم

   .نوعية اخلدمات* الفعالية               * اجلودة                     *           

  : نشاطات املديرية حول تتمحور:نشاطاتها -  2    
 .متويل مصاحل اإلتصاالت مبا يسمح بنقل الصورة والصوت والرسائل املكتوبة واملعطيات الرقمية �
 .تطوير تسيري شبكات اإلتصاالت العامة واخلاصةإستمرار  �
  .إنشاء واسثمار وتسيري اإلتصاالت الداخلية مع كل متعاملي شبكة اإلتصاالت �

  : فروعها وهياكلها -ثانيا
تعترب اتصاالت اجلزائر جممع حقيقي من خالل فروعها اليت أنشأت لتساير التطورات احلاصلة يف جمال : فروعها -1

  :اإلتصاالت، فقد مت إنشاء الفروع التالية

                                                           
1
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زائر من أهم متعاملي اهلاتف النقال يف اجل خمتص يف اهلاتف اخللوي، حيث تعترب موبيليس ":موبيليس"فرع  �
 . ماليني مشرتك10 وكذا عدد زبائنها الذي تعدى %98تعدت خالل تغطيتها اليت 

 خمتص يف تكنولوجية األنرتنت حيث أوكلت له مهمة تطوير وتوفري األنرتنت ذات :لألنترنت" جواب"فرع  �
التعليم العايل، البحث، الرتبية الوطنية، (السرعة الفائقة، ولإلشارة فكل قطاعات النشاط الكربى يف البالد 

مربوطة حاليا بشبكة األنرتانات عن طريق شبكة ) إخل...هين، الصحة، اإلدارة، احملروقات، املالية،التكوين امل
 ".جواب"

 . املختصة بتكنولوجيات الساتل واألقمار الصناعية:فرع اتصاالت الجزائر الفضائية �

ئر، تعترب كذلك من أكرب  باإلضافة إىل كوا متعامل املتعاملني والرائد يف جمال اإلتصاالت يف اجلزا:هياكلها - 2
ًاملؤسسات الوطنية تواجدا عرب كافة مناطق الوطن وذلك من خالل هيكلتها، فهي تعتمد على منطق 

 12الشمولية إليصال منتوجها إىل أبعد نقطة يف اجلزائر، حيث تتكون من مديرية عامة مقرها العاصمة، و
ابة، ورقلة، بشار، الشلف، باتنة، تيزي وزو، اجلزائر، وهران، قسنطينة، سطيف، عن: مديرية إقليمية هي

البليدة، تلمسان، أين مت تقسيمها حسب األقاليم، وحتتوي هذه املديريات اإلقليمية على مديريات والئية 
 مديرية عرب الرتاب الوطين، 50 والية إضافة إىل مديريتني إضافيتني للعاصمة مبجموع 48أين تتواجد يف 

خلريطة التالية تبني التوزيع  وكاالت جتارية ومراكز هاتفية، واالوالئية حتتوي علىمن جهتها هذه املديريات 
 .ديرية اتصاالت اجلزائر عرب الوطنملامل الش

 هياكل مديرية اتصاالت الجزائر): 08(الشكل رقم 
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  -بسكرة– الجزائرتصاالتإلالعملية   مديرية التقديم : الثالثالمطلب 
  :-بسكرة– العملية التصاالت الجزائر  المديرية نبذة عن-أوال

كما رأينا يف املطلب السابق أن مديرية إتصاالت اجلزائر لديها فروع والئية على كامل الرتاب الوطين، واملديرية 
وتسهر على ة هي أحد فروعها وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي تابعة جهويا لوالية باتنة، العملية لفرع بسكر

 عامل، من 352عدد عماهلا العاملني باملديرية وفروعها يقدر ، وً فرعا16تسيري فروعها املتواجدة عرب الوالية وعددها 
  .تنفيذعون ) 161(عون متحكم، ) 61(إطار، ) 130(إطار سامي، ) 01: (بينهم

 يف تتم عملية التوظيف واإلستقطاب باملديرية على أساس املسابقة، كما أن عملية التدريب تشمل كل العاملني
 نوع التدريب، يف حني يتم حتفيز  أو يف مدارس التكوين اخلاصة على حسبمجيع التخصصات سواء داخل املديرية

إعطائهم منحة ع العاملني أما اإلطارات فيتم احملافظة عليهم بالعاملني عن طريق املردودية فقط واليت تكون سنويا جلمي
     1.املسؤولية

  :-بسكرة– الهيكل التنظيمي للمديرية العملية التصاالت الجزائر -ثانيا
يتم  مبثابة وحدة عملية تابعة جهويا إىل والية باتنة، حيث – بسكرة –تعترب املديرية العملية التصاالت اجلزائر 

املديرية العامة والوحدات العملية بواسطة املديريات اجلهوية اليت تلعب دور الوسيط للقرارات النازلة والتقارير اإلتصال بني 
الصاعدة، ذلك أن القرارات اإلسرتاتيجية تؤخذ على مستوى املديرية العامة لترتجم إىل سياسات وبرامج للتنفيذ على 

  .-  بسكرة–يكل التنظيمي للوحدة العملية التصاالت اجلزائر مستوى الوحدات العملية، والشكل التايل يوضح اهل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  -بسكرة– وثائق مقدمة من املديرية العملية التصاالت اجلزائر  1
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  - بسكرة–الهيكل التنظيمي للمديرية العملية التصاالت الجزائر ): 09(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  - بسكرة–ر  املديرية العملية التصاالت اجلزائ:المصدر

ا توفر لدينا من وثائق ومعلومات حول مديرية اتصاالت اولنا اإلملام قدر املستطاع مبمن خالل هذا املبحث ح
اجلزائر منذ إاء الدولة اإلحتكار عليها إىل أن أصبحت مستقلة بذاا وتعرفنا على مديرياا اجلهوية ، وباألخص املديرية 

دور نظم معرفة  باعتبارها حمور دراستنا هذه، وسنتطرق يف املباحث املوالية إىل –رة  بسك–العملية التصاالت اجلزائر 

 المديـــــــــــــــــــــــــــــــــر

خليــــــة تسيير النوعية 
 واللوائح القيادية

خليــــــة الوقاية 
 واألمن

 خليــــــة اإلتصال خليــــــة التفتيش

قسم المالية 
والمحاسبة والعالقات 

 القانونية والتأمينات

قسم الموارد  القسم التجاري  التقنيالقسم
 البشرية والوسائل

مصلحة الشبكات  مصلحة الميزانية
 الهاتفية

مصلحة العالقة 

 مع الزبائن

مصلحة تسيير 
المستخدمين 

 واألجور

مصلحة الشبكات  مصلحة الخزينة

 المعلوماتية

مصلحة شبكة 

 الوكاالت التجارية

 مصلحة التكوين

مصلحة المنشآت  مصلحة المحاسبة

 يةالقاعد

مصلحة التحصيل 

 ما قبل المنازعات

 مصلحة اإلمداد
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الدراسة امليدانية اليت قمنا ا باملديرية وكذا املعلومات املتحصل ل املعلومات اإلسرتاتيجية يف إدارة املعرفة باملديرية من خال
  .عليها

  . الميدانيةلدراسةاإلطار المنهجي ل: المبحث الثاني
إن احلصول على البيانات يعد الركيزة األساسية اليت تعتمد عليها البحوث العلمية، وجتمع هذه البيانات بتطبيق 

د الذي يعهذه األدوات واليت اخرتناها لتكون الدعم األساسي يف دراستنا هي اإلستبيان بني أدوات القياس املختلفة ومن 
 البيانات البحثية لتجيب عن خمتلف التساؤالت املطروحة، كما يعترب ميكن استخدامها يف مجعمن أهم األدوات اليت 

  . الربنامج اإلحصائي األمثل ملعاجلة هذه البياناتSPSSبرنامج 
ية البحث لذا سنحاول من خالل هذا املبحث اإلملام قدر املستطاع حبيثيات هذه الدراسة لإلجابة على إشكال

ا، باإلضافة ات الدراسة ومدى صدقها وثباولتطرق حلدود وعينة الدراسة، وأدباملديرية حمل الدراسة، وذلك من خالل ا
   . التحليل اإلحصائي املستخدمة للتحليل والتفسريإىل التعرف على أداة

  . الدراسةحدود وعينة: المطلب األول
  : مشلت دراستنا على احلدود التالية: الدراسةحدود -أوال

راستنا على معرفة دور نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف إدارة املعرفة  يشمل موضوع د:من حيث بعد الموضوع �
 وباألخص على مستوى كل عملية من عمليات إدارة املعرفة - بسكرة–باملديرية العملية التصاالت اجلزائر 

  .باملديرية

االت اجلزائر ة املوجودة على مستوى مديرية إتصؤاإلطارات الكف مت اختيار عينة من : المكانيمن حيث البعد  �
 . نظرا لكون املوضوع يتعلق باملستوى اإلسرتاتيجي-  فرع بسكرة–

  .2015/2016:  متت الدراسة يف السداسي الثاين من السنة اجلامعية: الزمانيمن حيث البعد  �

  :  مجتمع وعينة الدراسة-ثانيا
ا باهلدف الرئيسي له، تعترب عملية اختيار عينة البحث خطوة من خطوات البحث ذاته واليت يستوجب ربطه

على اعتبار أن العينة هي جمموعة جزئية من األفراد أو املشاهدات أو الظواهر اليت تشكل جمتمع البحث، فبدال من إجراء 
 اختيار جزء من تلك املفردات بطرق علمية تكفي لضمان صدق تعميم النتائج دراسة على كامل مفردات اتمع متال

ة واملستخدمني لنظم ؤ مكونة من مجيع اإلداريني واإلطارات الكف عشوائية مت أخذ عينةعلى اتمع بأكمله، وقد

والصاحلة ) 52( استمارة، وكان عدد اإلستمارات املسرتجعة )60(:  بلغ عددهماملعلومات اإلسرتاتيجية باملديرية حيث

  .  إستمارة)42(للتحليل هو 

  .هاأدوات الدراسة ومدى صدقها وثبات: المطلب الثاني
  .مع البياناتجلكمصدر داة اإلستبيان  سنعتمد يف دراستنا هذه على أ:الدراسة  أدوات-أوال
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 هو قائمة من األسئلة دف إىل دراسة فئة معينة، وهو من أكثر أدوات البحث شيوعا، :تعريف اإلستبيان - 1
 1.إستقصاء، إستفتاء، إستطالع آراء: ويسمى أيضا

 : إعداده بعدة مراحل وهي مير اإلستبيان يف:مراحل إعداده - 2

 من خالل هذه املرحلة حاولنا قدر اإلمكان تصميم أسئلة اإلستمارة بطريقة بسيطة، :تصميم إستمارة اإلستبيان/ أ
حبيث تكون سهلة وقابلة للفهم من قبل املستجوبني والذين من املفرتض أن يكونوا على اطالع واسع مبوضوع 

ة باإلجابة على فرضيات البحث، وهذا لإلحاطة بكل جوانب تصميم الدراسة، حبيث تسمح لنا هذه األسئل
  :القبول لدى العينة املدروسة، وحيتوي على جزئنيوجابة اإلستبيان لرفع نسبة اإل

، -بسكرة– يتضمن البيانات الشخصية للموظفني العاملني باملديرية العملية التصاالت اجلزائر :الجزء األول�
  .اجلنس، العمر، املستوى التعليمي، مدة اخلدمة باملؤسسة، مدة اخلدمة باملنصب: ومتثلت هذه البيانات يف

سؤاال مت صياغتها ) 39( يتضمن منوذج الدراسة الذي تطرقنا له يف املقدمة العامة وهو حيتوي على :الجزء الثاني�
  :باللغة العربية موزعة على حمورين

) 16(وأبعاده األربعة املشتملة على ) نظم املعلومات اإلسرتاتيجية( يتعلق باملتغري املستقل :المحور األول �      
  :متثلت يفعبارة 

 . عبارات4بعد الكفاءة التشغيلية يتكون من  �
 . عبارات4بعد تشجيع اإلبتكار يتكون من  �
 . عبارات4بعد بناء موارد املعلومات يتكون من  �
 . عبارات4بعد املتطلبات التكنولوجية يتكون من  �

  : املتمثلة يفعبارة ) 23(وأبعادها الستة املشتملة على ) إدارة املعرفة( يتعلق باملتغري التابع :المحور الثاني�           
 . عبارات4بعد عملية تشخيص املعرفة يتكون من  �
 . عبارات3بعد عملية إكتساب املعرفة يتكون من  �
 . عبارات4بعد عملية توليد املعرفة يتكون من  �
 . عبارات4عرفة يتكون من بعد عملية ختزين امل �
 . عبارات4بعد عملية تشارك املعرفة يتكون من  �
 . عبارات4بعد عملية تطبيق املعرفة يتكون من  �

 اخلماسي ملعرفة آراء واجتاهات أفراد العينة حول دور (Likert) مت استخدام مقياس ليكارت :المقياس المستخدم�
  : باملديرية وفق اجلدول التايلنظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف إدارة املعرفة

  

                                                           
  .05:ص.2009، الندوة العالمية للشباب اإلسالمي،spssتحليل بيانات اإلستبيان باسخدام البرنامج اإلحصائي :  وليد عبد الرمحان خالد الفرا 1



دور نظم المعلومات اإلستراتيجية في إدارة المعرفة : لثالفصــل الثا  
    - بسكرة-بالمديرية العملية إلتصاالت الجزائر                  

 79 

  مقياس ليكارت الخماسي): 03(جدول رقم 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة  الرأي

  05  04  03  02  01  الدرجة

  . من إعداد الطالبة باإلعتماد على الدراسات السابقة:المصدر

، قصد بناء قاعدة ل اإلجابات املتضمنة يف اإلستمارةقمنا من خالل هذه املرحلة بفرز وحتلي :تفريغ البيانات/ ب
 واملقدرة  ، وهذا بعد استبعاد اإلستمارات امللغاةExel 2007 إعدادها باإلعتماد على برنامج معطيات واليت مت

  . إستمارة)42(: املسرتجعة واملقدرة بــ، حيث مت تفريغ اإلجابات من اإلستمارات  إستمارات)10(:بــــــ

  .صدق وثبات أداة الدراسة -ثانيا
 تكون أداة القياس صادقة إذا متكنت من قياس ما صممت لقياسه من متغريات، ويرى البعض :صدق أداة الدراسة -1

أن صدق األداة يكمن يف خلوها من أخطاء القياس الشائعة، حيث مت التأكد من صدقها من خالل عرضها على 
 إلبداء رأيهم فيها، من حيث عدد العبارات يني يف جمال التسيريميكمني األكاداألستاذة املشرفة وعرضها على هيئة من احمل

مشوليتها وتناسب حمتواها مع الصياغة اللغوية، أو أي مالحظات أخرى وقد مت التأكد من صدق اإلستبيان ظاهريا 
    . واألخذ بآرائهم بالتعديل

بشكل كبري فيما لو مت وعدم تغيريه  ستبيان واستقرار نتائجه  ثبات أداة الدراسة يعين ثبات اإل:ثبات أداة الدراسة -2
 التحقق من ثبات استبيان الدراسة متعلى األفراد املستجوبني عدة مرات خالل فرتات زمنية معينة، وإعادة توزيعه 

، تقل التابع واملستغريمن امللكل  همت استخراجحيث ، (Alpha Craonbach) باالعتماد على معامل ألفا كرونباخ
  :وكانت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول التايل

  .معامل ألفا كرونباخ لكل من المتغير المستقل والتابع): 04(جدول رقم 

  معامل الصدق  معامل الثبات ألفا كرونباخ  عدد العبارات  محاور اإلستبيان

  0.891  0.944  16  نظم املعلومات اإلسرتاتيجية

  0.889  0.943  23  إدارة املعرفة

  0.927  0.963  39  المجموع الكلي

   .SPSS من إعداد الطالبة باإلعتماد على برنامج :المصدر  
ل لك) 0.944- 0.943(ّأن قيمة معامل ألفا كرونباخ تراوحت بني  نالحظ )04( رقممن خالل اجلدول

 معامل الثبات ا يعىن أن، وهذ)0.963(ّمتغري من متغريات االستبيان، وبلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ جلميع فقراا 
ل على مما يد التأكد من صدق أداة البحث وثباا، وبذلك مت واالستبيان يف صورته النهائية وقابل للتوزيع مرتفع،

  .صالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياا
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    .أدوات التحليل اإلحصائي: المطلب الثالث  
هو   ا��ي(SPSS.V20)  باستخدام برنامجاإلستبيانالدراسة اليت مجعت من  ناتلقد متت معاجلة بيا

 Statistical Package For The Social »عبارة عن برنامج للتحليل اإلحصائي وهو اختصار لعبارة 
Sciences » موعة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية" وتعين بالعربيةرار حيال حيث يسهل لنا هذا الربنامج صنع الق" ا

 األساليب بعض  كما مت استخدام1.موضوع الدراسة من خالل إدارته للبيانات وحتليله اإلحصائي السريع للنتائج
  :التاليةاإلحصائية 

 على النسب املئوية باالعتماد، االبحث وإظهار خصائصهعينة  جل وصفمن أ :مقاييس اإلحصاء الوصفي -أوال
 على املتوسطات احلسابية باالعتمادمتغريات البحث حسب أمهيتها  بحث وترتيب واإلجابة على أسئلة ال،والتكرارات
 . املعياريةواالحنرافات

  الفرضية الرئيسية الختبار وذلك : البسيطاالنحدارتحليل  -ثانيا

 .)التابعاملتغري املستقل واملتغري (ملعرفة درجة العالقة بني أبعاد متغريات الدراسة : معامل االرتباط سبرمان  -ثالثا

   .الدراسةقياس ثبات أداة  من أجل : )Alpha Cronbach( ألفا كرونباخ"معامل الثبات  -رابعا
من خالل هذا املبحث حاولنا يئة األرضية املناسبة ووضع إطار منهجي متكامل ملا سنقوم به يف املبحث 

ياغته باإلضافة إىل التعريف بكل أسلوب املوايل، حيث تعرفنا على األداة املستخدمة أال وهي اإلستبيان وكيفية ص
 .إحصائي سيتم استخدامه من أجل عرض وحتليل وتفسري نتائج الدراسة يف املبحث املوايل

  .نتائجالعرض وتحليل وتفسير : المبحث الثالث
سنحاول من خالل هذا املبحث إظهار خصائص العينة املدروسة من خالل استخدام األساليب اإلحصائية 

، باإلضافة إىل حتليل حماور اإلستبيان، وكذا عرض وحتليل وتفسري نتائج الدراسة واختبار SPSSد على برنامج وباإلعتما
  .الفرضيات املطروحة وذلك لإلجابة على إشكالية وتساؤالت البحث

  .وصف خصائص عينة الدراسة: المطلب األول
  : يت منثلها يف اجلدول التايل تتميز هذه العينة باخلصائص التالية وال :خصائص العينة -أوال 

  .الخصائص العامة لعينة الدراسة): 05(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات  المتغير

  45.2  19  ذكر

  الجنس  54.8  23  أنثى

  100  42  المجموع

                                                           
  8:ص.  السابق نقس املرجع 1



دور نظم المعلومات اإلستراتيجية في إدارة المعرفة : لثالفصــل الثا  
    - بسكرة-بالمديرية العملية إلتصاالت الجزائر                  

 81 

  33.3  14   سنة29أقل من 

  38.1  16  سنة39إىل 30من

  23.8  10  سنة49 إىل40من

  4.8  2   سنة فأكثر50

  العمر

  100  42  المجموع

  19.0  8  بكالوريا فأقل

  40.5  17  ليسانس

  31.0  13  مهندس

  9.5  4  ماجستري فأكثر

  المستوى التعليمي

  100  42  المجموع

  42.9  18   سنوات5أقل من 

  31.0  13  سنوات10 إىل 5من

  14.3  6   سنة15 إىل 11من 

  11.9  5   سنة فأكثر16

  مدة الخدمة بالمؤسسة

  100  42  لمجموعا

  47.6  20   سنوات5أقل من 

  26.2  11  سنوات10 إىل 5من

  9.5  4   سنة15 إىل 11من 

  16.7  7   سنة فأكثر16

  مدة الخدمة بالمنصب

  100  42  المجموع

 .SPSS من إعداد الطالبة باإلعتماد على برنامج :المصدر  

) %54.8(بنسبة ) 23(ثوي حيث بلغ عددهم  يتضح من اجلدول أن العينة يغلب عليها الطابع األن:الجنس - 1

 :، واليت مت متثيلها بالدائرة النسبية التالية)%45.2(بنسبة ) 19(يف حني الذكور عددهم 
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 .التمثيل البياني لخاصية الجنس بالدائرة النسبية): 10(الشكل رقم 

  

  .SPSS من إعداد الطالبة باإلعتماد على برنامج :المصدر

 سنة هم األكرب 39 و30خالل اجلدول أن أعمار أفراد العينة الذين ترتاوح أعمارهم بني  نالحظ من :العمر - 2

مث الفئة من ، )%33.3( سنة بنسبة 29تليها الفئة العمرية األقل من ) %38.1: (نسبة واليت قدرت بـــ

 ،)%4.8( سنة بنسبة 50أما الفئة العمرية القليلة هي األكثر من )%23.8( سنة بنسبة 49 إىل 40

وهذا يدل أن األفراد العاملني باملديرية اغلبهم شباب وهذا ما يساعد على توليد املعارف من خالل 

  :بالدائرة النسبية التاليةاكتسام خلربات جديدة، وميكن متثيل هذه البيانات 

 . بالدائرة النسبيةالعمرالتمثيل البياني لخاصية ): 11(الشكل رقم 

  

 .SPSSبة باإلعتماد على برنامج  من إعداد الطال:المصدر
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 أما هذه اخلاصية فيتبني من اجلدول أن أفراد العينة أغلبهم لديهم ليسانس بنسبة :المستوى التعليمي - 3

وأخريا ) %19.0(، مث الذين لديهم بكالوريا فأقل بنسبة )%31.0(يليها املهندسون بنسبة ) 40.5%(

 وهذا يعين أن املديرية حتتوي على خربات متنوعة ،)%9.5(الذين لديهم درجة ماجيستري فأكثر بنسبة 

 : الدائرة النسبية التاليةوذلك ألن أغلب أفرادها لديهم مستوى تعليمي عايل وهذا ما متثله

 . بالدائرة النسبيةالمستوى التعليميالتمثيل البياني لخاصية ): 12(الشكل رقم 

 
 .SPSS من إعداد الطالبة باإلعتماد على برنامج :المصدر  

واليت األفراد خدمة يف املؤسسة لديها أقل نسبة  من خالل اجلدول نالحظ أن أكثر :مدة الخدمة بالمؤسسة - 4

:  سنوات وقدرت بــــ5أما أكثر نسبة هم األفراد الذين لديهم مدة أقل من ) %11.9: (قدرت بــ

تليها ) %31.0(نسبة  سنوات ب10 إىل 05تليها الفئة اليت لديها مدة خدمة باملؤسسة من ) 42.9%(

هذا النوع   ولديها عدد من اخلربات وهذا يدل أن املديرية ،)%11.9( سنة بنسبة 15 إىل 11الفئة من 

 :الدائرة النسبية التالية  اإلستفادة منها، وهذا ما تبينه املديريةعلىميكن أن تكون لديه معارف 

  

  

  

 



دور نظم المعلومات اإلستراتيجية في إدارة المعرفة : لثالفصــل الثا  
    - بسكرة-بالمديرية العملية إلتصاالت الجزائر                  

 84 

 . بالدائرة النسبية بالمؤسسةمدة الخدمةالتمثيل البياني لخاصية ): 13(الشكل رقم 

  

 .SPSS من إعداد الطالبة باإلعتماد على برنامج :المصدر  

 5 أقل من  يتضح من خالل اجلدول أن األفراد الذين اشتغلوا بنفس املنصب ملدة:مدة الخدمة بالمنصب - 5

نسبة  سنوات ب10 إىل 5تليها الفئة من ) %47.6: (أكرب قدرت بــــ هم الذين لديهم نسبة سنوات

، ويف األخري الفئة ذات النسبة )%16.7: ( سنة قدرت نسبتها بــــ16مث الفئة األكرب من ) 26.2%(

 وهذا يدل ،)%9.5: ( سنة بنسبة قدرت بـــ15 و11األقل يف مدة اخلدمة باملنصب هي اليت ترتاوح بني 

سة ال تطبق سياسة التدوير اليت على شيئني إما أن يكون هؤالء األفراد حديثي العمل باملديرية أو أن املؤس

  : الدائرة النسبيةمتكن العاملني من اكتساب مهارات ومعارف جديدة وهذا ما متثله

 . بالدائرة النسبيةمدة الخدمة بالمنصبالتمثيل البياني لخاصية ): 14(الشكل رقم 

   
  .SPSS من إعداد الطالبة باإلعتماد على برنامج :المصدر  
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  :يع الطبيعي إختبار التوز-ثانيا

يستخدم هذا اإلختبار ملعرفة ما إذا كانت بيانات العينة احملسوبة تتبع التوزيع الطبيعي أم ال؟، من أجل ذلك مت 

، وحىت تكون البيانات تتبع التوزيع الطبيعي )Test de Kolmogorov-Smirnov(روف مسرنوف جكوملواستخدام إختبار 

 الذي يعتمد ،α= 0.05 ≥البد أن يكون مستوى الداللة ج ذلك اإلختبار، يبني نتائالذي اجلدول التايل من خالل 

 H0:  البيانات تتوزع توزيعا طبيعيا    :على اختبار الفرضيتني التاليتني

    H1:   البيانات ال تتوزع توزيعا طبيعيا                               

  .ر كولموجروف سمرنوف ألبعاد المتغير المستقلإختبا  إختبار التوزيع الطبيعي بمعامل): 06(جدول رقم 

  أبعاد المتغير المستقل
Z de Kolmogorov-Smirnov  

  z   قيمة

Signification asymptotique 

(bilatérale) مستوى الداللة  

  0.023  1.494  الكفاءة التشغيلية

  0.021  1.508  تشجيع اإلبتكار

  0.123  1.182  بناء موارد املعلومات

  0.064  1.311  التكنولوجيةاملتطلبات 

  .SPSS من إعداد الطالبة باإلعتماد على برنامج :المصدر  

  .إختبار كولموجروف سمرنوف ألبعاد المتغير التابع  إختبار التوزيع الطبيعي بمعامل): 07(جدول رقم 

  أبعاد المتغير التابع
Z de Kolmogorov-Smirnov  

  z   قيمة

Signification asymptotique 

(bilatérale) مستوى الداللة  

  0.196  1.077  عملية تشخيص املعرفة

  0.029  1.456  عملية إكتساب املعرفة

  0.072  1.289  عملية توليد املعرفة

  0.018  1.534  عملية ختزين املعرفة

  0.039  1.402  عملية تشارك املعرفة

  0.114  1.197  عملية تطبيق املعرفة

  .SPSSاد على برنامج  من إعداد الطالبة باإلعتم:المصدر  
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  ).إختبار التوزيع الطبيعي(نتائج إختبار اإلعتدالية لكولموجروف سمرنوف ): 08(جدول رقم 

  المتغيرات
Z de Kolmogorov-Smirnov  

  z   قيمة

Signification asymptotique 

(bilatérale) مستوى الداللة  

  0.036  1.415  نظم املعلومات اإلسرتاتيجية

  0.268  1.002  إدارة املعرفة

  .SPSS من إعداد الطالبة باإلعتماد على برنامج :المصدر  

ختبار التوزيع الطبيعي مبعامل كوملوجروف مسرنوف قد إ نتائج نالحظ أن) 06،07،08(من خالل اجلداول 

لة أكرب من رت أن بيانات العينة تتبع التوزيع الطبيعي، وذلك ألن معظم عبارات أبعاد املتغريات لديها مستوى دالأظه

، وهذا ما ميثله الشكل البياين التايل الذي )0.05( من أعلى، بالرغم من أن بعضها قد حققت مستوى داللة )0.05(

  : يبني التوزيع الطبيعي لبيانات املتغري التابع

  لتوزيع الطبيعيالختبار  التمثيل البياني): 15: (الشكل رقم

    
  .SPSSلى برنامج من إعداد الطالبة باإلعتماد ع :المصدر
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   .لتشتت البيانات التمثيل البياني): 16: (الشكل رقم

  
  .SPSSمن إعداد الطالبة باإلعتماد على برنامج  :المصدر

  .تحليل محاور اإلستبيان: المطلب الثاني

بعدها مت ضبط   سابقا لإلجابة على فقرات االستبيان،رت اخلماسي املوضحالقد مت استخدام مقياس ليك
 عن املرجح، وذلك من خالل حساب املدىود الدنيا وكذا احلدود العليا للمقياس بغرض احلصول على املتوسط احلد

ومن مث ناتج املدى يقسم على عدد األوزان أو ) 4=1- 5(طريق الفرق بني أكرب وزن أو درجة وبني أصغرها أي
طول (ول الوزن أو الدرجة الواحدة هلذا املقياس، وبالتايل حنصل على ط5الدرجات املوجودة يف املقياس والبالغ عددها 

  : وهكذا أصبح طول اخلاليا كما يلي)0.8: (ـــــــــــبواملقدر ) الفئة

  المتوسطات الحسابية وفقا لدرجات سلم ليكارت الخماسي): 09(جدول رقم 

  موافق بشدة  موافق  محايد  غير موافق  غير موافق بشدة  إتجاه اآلراء

  5  4  3  2  1  درجات السلم

  5- 4.21  4.20- 3.41  3.40- 2.61  2.60- 1.81  1.80- 1  المجاالت

  . من إعداد الطالبة باإلعتماد على الدراسات السابقة:المصدر
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث عن ): 10(جدول رقم
  .نظم المعلومات اإلستراتيجيةعبارات محور 

  إتجاه اآلراء  األهمية النسبية  اإلنحراف المعياري  الوسط الحسابي  دــــــــــــــــــالبع  الرقم

  موافق  1  0.650  3.69  الكفاءة التشغيلية

تتوافر لدى املؤسسة شبكة إتصاالت فعالة خلدمة   01
  نظم املعلومات والعمليات التشغيلية

  موافق  1  0.828  3.74

تيجي يف املؤسسة وجود نظم معلومات إسرتا  02
  يسهم يف تقليل التكاليف وحتسني اجلودة

  موافق  2  0.708  3.71

  موافق  4  0.795  3.62  هناك كفاءة يف التنسيق بني العمليات التشغيلية  03

يسهم نظام املعلومات اإلسرتاتيجي يف املساعدة   04
  على تقدمي منتجات املؤسسة بشكل أفضل

  موافق  3  0.811  3.69

  موافق  2  0.890  3.51  رتشجيع اإلبتكا

  موافق  2  0.936  3.62  تسعى املؤسسة إىل تقدمي خدمات جديدة  01

يتم تطوير هذه اخلدمات باالعتماد على اخلربات   02
  .واملهارات املوجودة

  موافق  1  1.078  3.64

ختصص املؤسسة مبالغ كافية جلهود البحث   03
  .والتطوير

  حمايد  4  1.100  3.36

ومات اإلسرتاتيجي املؤسسة يف يساعد نظام املعل  04
استحداث طرق وأساليب عمل ذات كفاءة 

  .عالية
  موافق  3  1.016  3.43

  محايد  4  0.780  3.34  بناء موارد المعلومات

  حمايد  2  1.074  3.33  .لدى املؤسسة نظم معلومات للموارد البشرية  01

02  
توفر قاعدة البيانات واملعلومات اإلسرتاتيجية 

عمالء، موردين، ( الصناعة معلومات عن بيئة
  ).منافسني

  حمايد  3  0.912  3.26

03  
ميكن نظام املعلومات اإلسرتاتيجي املؤسسة من 
متابعة التطورات والتغريات يف أذواق املستهلكني 

  .واحتياجام
  حمايد  4  1.159  3.21

  موافق  1  0.772  3.55  .تويل املؤسسة إهتمام بالغ لبناء قاعدة البيانات  04

  محايد  3  0.855  3.35  بات التكنولوجيةالمتطل
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01  
تستخدم املؤسسة أجهزة وبرجميات حاسوبية 

متطورة للحصول على املعلومات وحتديثها 
  .باستمرار

  موافق  1  0.944  3.50

02  
توفر املؤسسة شبكة إتصاالت حديثة وفعالة 

  .خلدمة نظام املعلومات اإلسرتاتيجي
  حمايد  2  0.962  3.38

03  
ميتاز نظام املعلومات اإلسرتاتيجي باملؤسسة 
بكفاءة عالية يف ختزين وتصنيف واسرتجاع 

  .وحتديث البيانات واملعلومات عند احلاجة إليها
  حمايد  3  0.979  3.33

04  
متتاز الواجهات البينية يف نظام املعلومات بسهولة 

  .اإلستخدام لكل العاملني
  حمايد  4  1.025  3.21

  موافق  1  0.703  3.47  ستراتيجيةنظم المعلومات اإل

    .SPSS من إعداد الطالبة باإلعتماد على برنامج :المصدر

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث عن ): 11(جدول رقم
  .نظم المعلومات اإلستراتيجية محور أبعاد

  إتجاه اآلراء  األهمية النسبية  اإلنحراف المعياري  سط الحسابيالو  دــــــــــــــــــالبع  الرقم

  موافق  1  0.650  3.69  الكفاءة التشغيلية  01

  موافق  2  0.890  3.51  تشجيع اإلبتكار  02

  حمايد  4  0.780  3.34  بناء موارد املعلومات  03

  حمايد  3  0.855  3.35  املتطلبات التكنولوجية  04

    .SPSSعتماد على برنامج  من إعداد الطالبة باإل:المصدر

إلجابات أفراد العينة اجتاه املتغري املستقل املتوسط احلسايب  أن) 10،11( رقم نينالحظ من خالل اجلدول
ووفقا ملقياس الدراسة الذي أشرنا إليه ) 0.703: (باحنراف معياري قدر بــــــ) 3.47(نظم املعلومات اإلسرتاتيجية بلغ 

 موافق مما يعين أن هناك آراء إحيابية حول نظم املعلومات اإلسرتاتيجية، أما أبعاده فجاءت كما فإن اجتاه اآلراء يشري إىل
  :يلي

بالنسبة لبعد الكفاءة التشغيلية فإن مجيع عباراا تشري إىل إجتاه اآلراء موافق مما يعين أن  :الكفاءة التشغيلية �
توسط احلسايب إلجابات أفراد العينة اجتاه هذا البعد قد هناك آراء إجيابية حول بعد الكفاءة التشغيلية وكان امل

ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا البعد حيتل املرتبة األوىل ) 0.650: (باحنراف معياري قدر بـــــ) 3.69(بلغ 
 عايل ، وهذا يعين أن العاملني باملديرية لديهم إهتمامباملقارنة مع باقي أبعاد نظم املعلومات اإلسرتاتيجية

تتوافر لدى املؤسسة شبكة اتصاالت فعالة خلدمة نظم املعلومات والعمليات "بالكفاءة التشغيلية خاصة العبارة 
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 املديرية أن أي) 0.828(باحنراف معياري ) 3.74: (اليت حققت أعلى متوسط حسايب قدر بــ" التشغيلية
 . تم بالكفاءة التشغيلية من خالل توفريها لشبكة إتصاالت

باحنراف ) 3.51: (أما فيما خيص بعد تشجيع اإلبتكار فإن املتوسط احلسايب قدر بـــــ :إلبتكارتشجيع ا �
وحيتل املرتبة الثانية ألفراد العينة حول هذا البعد وهذا يشري إىل اجتاه اآلراء موافق ) 0.890: (معياري قدر بـــــ

ختصص املؤسسة مبالغ كافية " وهي رة واحدة حمايدفاجتاه اآلراء حوهلا جاءت كلها مرافق ما عدا عباأما عباراته 
 يعين أن املديرية ال وهذا ،)1.100(باحنراف معياري ) 3.36(مبتوسط حسايب " جلهود البحث والتطوير

 . ختصص مبالغ كافية للبحث والتطوير

باحنراف ) 3.34: (ــــأما بالنسبة لبعد بناء موارد املعلومات فاملتوسط احلسايب له قدر بـ :بناء موارد المعلومات �
فإن اجتاه اآلراء حوله تشري إىل الرأي احملايد وهذا ما جعل ووفقا ملقياس الدراسة ) 0.780: (معياري قدر بــــــ

تويل " وهي هذا البعد حيتل املرتبة األخرية وهذا ما جعل عباراته كلها تشري إىل الرأي احملايد ما عدا عبارة واحدة
 أي أن ،)0.772(باحنراف معياري ) 3.55(مبتوسط حسايب " بناء قاعدة البياناتاملؤسسة اهتمام بالغ ل

   . لبناء موارد للمعلوماتقاعدة البيانات فقط املديرية تويل إهتمام بالغ ببناء

كذلك هذا البعد اجتاه اآلراء حوله تشري إىل الرأي احملايد حسب مقياس الدراسة  :المتطلبات التكنولوجية �
ن العبارات اليت وبالتايل احتل املرتبة الثالثة، وهذا أل) 0.855( واحنراف معياري )3.35 (مبتوسط حسايب

تستخدم املؤسسة أجهزة "حيتويها هذا البعد كلها تشري إىل رأي حمايد من طرف أفراد العينة ما عدا عبارة 
قون عليها مبتوسط حسايب  فأفراد العينة يواف"رارعلومات وحتديثها باستماملمتطورة للحصول على يات جموبر

 .، وتعترب هذه العبارة األهم يف بعد املتطلبات التكنولوجية)0.944( واحنراف معياري )3.50(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث عن ): 12(جدول رقم
  .إدارة المعرفةعبارات محور 

  إتجاه اآلراء  األهمية النسبية  اإلنحراف المعياري  الوسط الحسابي  دــــــــــــــــــالبع  الرقم

  محايد  6  0.851  3.20  عملية تشخيص المعرفة

01  
تقوم املؤسسة بطرح املشاكل احلاصلة على األفراد 

  .العاملني القرتاح حلول هلا
  حمايد  2  0.890  3.19

02  
 تشجع املؤسسة عماهلا على حتديد األفكار 

  .ة واملبدعة مبختلف األنشطةاجلديد
  حمايد  4  1.031  3.10

03  
تعمل املؤسسة على إبراز األنشطة واملمارسات 

  .اليت تضيف قيمة ألعماهلا
  حمايد  1  0.989  3.40

04  
حتديد أماكن تواجد اخلرباء واألفراد ذوي املهارات 

  .املميزة
  حمايد  3  1.002  3.14



دور نظم المعلومات اإلستراتيجية في إدارة المعرفة : لثالفصــل الثا  
    - بسكرة-بالمديرية العملية إلتصاالت الجزائر                  

 91 

  موافق  2  0.807  3.50  عملية إكتساب المعرفة

01  
يتم اكتساب املعرفة يف املؤسسة عن طريق البحث 

  .عرب األنرتنت
  موافق  1  1.016  3.57

02  
يتم اكتساب املعرفة يف املؤسسة من خالل جتارب 

  .العاملني
  موافق  2  0.942  3.55

03  
يتم اكتساب املعرفة يف املؤسسة من مصادر 

  .خارجية
  حمايد  4  1.058  3.38

  موافق  3  0.704  3.47  عملية توليد المعرفة

01  
يتم توليد املعرفة يف املؤسسة بناء على حتليل 

  . املعرفة املتاحة لدى األفراد العاملني
  موافق  2  0.968  3.45

  حمايد  3  0.857  3.40  .تقوم املؤسسة بتشجيع العاملني على اإلبداع  02

  حمايد  4  1.035  3.38  .تستعني املؤسسة خبرباء من اخلارج  03

04  
 بإجراء دورات تدريبية لألفراد تقوم املؤسسة

  .العاملني
  موافق  1  0.928  3.67

  موافق  1  0.876  3.59  عملية تخزين المعرفة

01  
حتتفظ املؤسسة بالعاملني القدامى ذوي اخلربة 

  .واملعرفة
  موافق  2  1.055  3.64

02  
تعتمد املؤسسة على األجهزة احلاسوبية لكفاءا 

  .ودقتها وسعة ختزينها
  موافق  3  0.989  3.60

03  
تعتمد املؤسسة على األرشيف واملستندات 

  .الورقية
  موافق  1  0.979  3.67

04  
هناك سهولة يف اسرتجاع املعارف املخزنة يف 

  .املؤسسة
  موافق  4  1.087  3.48

  محايد  5  0.963  3.32  عملية تشارك المعرفة

01  
يتم تشارك املعرفة داخل املؤسسة باستخدام 

  .األنرتنت
  موافق  1  1.041  3.45

02  
تعتمد املؤسسة على النشرات والدوريات وخمتلف 

  .أنواع املطبوعات
  حمايد  3  1.154  3.29

03  
تقوم املؤسسة بإجراء تنقالت وتدوير األفراد 

  .العاملني على الوظائف املختلفة
  حمايد  4  1.102  3.17

  حمايد  2  1.229  3.38  .تقوم املؤسسة بتشجيع أسلوب العمل اجلماعي  04
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  موافق  4  0.931  3.42   تطبيق المعرفةعملية

01  
يتم تطبيق املعرفة داخل املؤسسة من خالل فرق 

  .متعددة اخلربات
  موافق  2  1.274  3.50

02  
من خالل التدريب ضمن فرق يسريها خرباء 

  .متمرسني من اخلارج
  حمايد  4  1.185  3.10

03  
يتم استخدام املعارف اجلديدة لتحسني مستوى 

  .العمل
  موافق  3  1.065  3.48

04  
تتابع املؤسسة مستوى تطبيق العاملني للمعرفة ملا 
اكتسبوه من عمليات التكوين والتطوير اليت قاموا 

  . ا
  موافق  1  1.147  3.62

  موافق    0.700  3.41  إدارة المعرفة

 .SPSS من إعداد الطالبة باإلعتماد على برنامج :المصدر

حرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث عن المتوسطات الحسابية واالن): 13(جدول رقم
  .إدارة المعرفة محور أبعاد

  إتجاه اآلراء  األهمية النسبية  اإلنحراف المعياري  الوسط الحسابي  دــــــــــــــــــالبع  الرقم

  حمايد  6  0.851  3.20  عملية تشخيص املعرفة  01

  موافق  2  0.807  3.50  عملية إكتساب املعرفة  02

  موافق  3  0.704  3.47  عملية توليد املعرفة  03

  موافق  1  0.876  3.59  عملية ختزين املعرفة  04

  حمايد  5  0.963  3.32  عملية تشارك املعرفة  05

  موافق  4  0.931  3.42  عملية تطبيق املعرفة  06

    .SPSS من إعداد الطالبة باإلعتماد على برنامج :المصدر

إلجابات أفراد العينة اجتاه إدارة املعرفة بلغ  أن املتوسط احلسايب) 12،13( رقم نينالحظ من خالل اجلدول
ووفقا ملقياس الدراسة فإن اجتاه اآلراء جتاه هذا املتغري تشري إىل موافق مما ) 0.700:(باحنراف معياري قدر بـــــ) 3.41(

   :ويتضح ذلك أكثر من خالل كل بعد من أبعادهيعين أن أفراد العينة لديهم اجتاهات إجيابية حول إدارة املعرفة، 
كما نرى من خالل النتائج أن اجتاه آراء أفراد العينة تشري حسب مقياس الدراسة إىل  :عملية تشخيص المعرفة �

وهذا يدل على أن املديرية ال ) 0.851(باحنراف معياري ) 3.20: (حمايد وذلك ألن الوسط احلسايب قدر بـــــ
  .عارف اليت لدى أفرادها مما جعل هذه العملية حتتل املرتبة األخريةتم باكتشاف امل
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واحراف ) 3.50( مبتوسط حسايب أما عملية اكتساب املعرفة فتحتل املرتبة الثانية :عملية اكتساب المعرفة �
 ةاكتساب املعرفيتم "وهي  وذلك ألن عباراا كلها أخذت رأي موافق ما عدا عبارة واحدة ،)0.807(معياري 

، أي أن املديرية تعتمد )0.807(واحنراف معياري ) 3.50( مبتوسط حسايب ،" من مصادر خارجيةيف املؤسسة
 .على مواردها الداخلية فقط

باحنراف ) 3.74(يف حني احتلت عملية توليد املعرفة املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب  :عملية توليد المعرفة �
ما عبارات البعد فبعضها يشري لدراسة فإن اآلراء تشري إىل موافق أوبالتايل وحسب مقياس ا) 0.704(معياري 

  .أي أن املديرية ال تستعني خبرباء من اخلارج وال تشجع عماهلا على اإلبداعإىل موافق وعبارتني حمايد 
 بتخزين واحتلت عملية ختزين املعرفة املرتبة األوىل باملديرية أي أن املديرية تم أكثر :عملية تخزين المعرفة �

، وهذا ما أدى بآراء إجيابية لعباراا) 0.876(باحنراف معياري ) 3.59(ولذلك كان املتوسط احلسايب معارفها 
واحنراف معياري ) 3.67(مبتوسط حسايب " تعتمد املؤسسة على األرشبف واملستندات الورقية"وأحسنها عبارة 

)0.979.( 
حتلت املرتبة اخلامسة وجاءت اآلراء اجتاهها حمايدة وعباراا أيضا عملية تشارك املعرفة ا :عملية تشارك المعرفة �

كان الرأي اجتاهها حسب مقياس الدراسة  " باستخدام األنرتنت املعرفة داخل املؤسسةتشاركيتم " ما عدا عبارة 
 : ر بـــ فقد قد املتوسط احلسايب هلذه العملية، أما)1.041( واحنراف معياري 3.45à( مبتوسط حسايب إجيايب 

 .)0.963(باحنراف معياري ) 3.32(
أما فيما خيص عملية تطبيق املعرفة فقد احتلت املرتبة الرابعة باملديرية حمل الدراسة  :عملية تطبيق المعرفة �

التدريب من خالل  "وحسب املقياس املستخدم كان اجتاه آراء أفراد العينة إجيايب وكذلك عباراا ما عدا عبارة
باحنراف معياري ) 3.10( مبتوسط حسايب  فقد كانت حمايدة" من اخلارج متمرسنيخرباءها ضمن فرق يسري

، وقد رأينا هذه العبارة بالنسبة لباقي العمليات كانت حمايدة، أي أن املديرية كانت تستعني بقدراا )1.185(
  ).0.931: (عياري قدر بـــــباحنراف م) 3.42(الداخلية يف تدريب عماهلا، وكان املتوسط احلسايب هلذا البعد 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة ): 14(جدول رقم
  ًي المتغيرين معامحورالبحث عن 

  إتجاه اآلراء  األهمية النسبية  اإلنحراف المعياري  الوسط الحسابي  دــــــــــــــــــالبع  الرقم

  موافق  1  0.703  3.47   اإلسرتاتيجيةنظم املعلومات  01

  موافق  2  0.700  3.41  إدارة املعرفة  02

    .SPSS من إعداد الطالبة باإلعتماد على برنامج :المصدر

والذي يبني أن نظم املعلومات اإلسرتاتيجية قد احتلت املرتبة األوىل من حيث ) 14(من خالل اجلدول رقم 
يف حني احتلت إدارة املعرفة املرتبة الثانية مبتوسط حسايب ) 0.703(معياري واحنراف ) 3.47(األمهية مبتوسط حسايب 
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 تم بنظم - بسكرة–، والذي يدل على أن املديرية العملية التصاالت اجلزائر )0.700(واحنراف معياري ) 3.41(
  .املوايل باختبار الفرضياتاملعلومات اإلسرتاتيجية أكثر من إدارة املعرفة، وملعرفة العالقة بينهما سنقوم يف املطلب 

  .إختبار الفرضيات وتفسير النتائج:المطلب الثالث
ال توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بني دور نظم املعلومات اإلسرتاتيجية وإدارة املعرفة عند  :الفرضية الرئيسية

  .(α= 0.05)مستوى داللة 
ين لإلحندار للتأكد من صالحية النموذج من خالل ألجل اختبار هذه الفرضية استخدمنا نتائج حتليل التبا

  :اجلدول التايل

  .ار الختبار الفرضية الرئيسيةنتائج تحليل التباين لإلنحد): 15(جدول رقم 

  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
 Fقيمة 

  المحسوبة
  Fمستوى الداللة 

  0.000  39.529  9.933  1  9.993  اإلنحدار

    0.253  40  10.113  الخطأ

    41  20.106  المجموع الكلي

  .SPSS من إعداد الطالبة باإلعتماد على برنامج :المصدر

  0.705 = (R)معامل اإلرتباط  -            0.497=  (R²) معامل التحديد �

رضية يتبني ثبات صالحية النموذج الختبار صالحية الف) 15( رقم ن خالل النتائج الواردة يف اجلدولم

 مستوى  أقل منوهي )0.000(وبقيمة احتمالية )39.529(احملسوبة) F(قيمة الرئيسية، حيث بلغت 

 يفسر نظم املعلومات اإلسرتاتيجية املتمثل يف ن املتغري املستقل بأبعاده ويتضح من نفس اجلدول أ،)α=0.05(الداللة

وهي قوة تفسريية مرتفعة نسبيا  ،إدارة املعرفة املتمثل يف  بأبعاده من التباين احلاصل يف املتغري التابع%49.7ما مقداره 
باملديرية  العاملنيلدى لنظم املعلومات اإلسرتاتيجية على إدارة املعرفة مما يدل على أن هناك أثر ذو داللة إحصائية 

سية بفروعها ضية الرئيبناء على ثبات صالحية النموذج نستطيع اختبار الفربسكرة، و–العملية التصاالت اجلزائر 
  : التايلذلك كما هو مبني يف اجلدول املختلفة و

  .نتائج تحليل اإلنحدار البسيط الختبار الفرضية الرئيسية): 16(جدول رقم 

معامل اإلنحدار   المتغير المستقل
(Bêta) 

 tقيمة 

  المحسوبة
مستوى الداللة 

(sig)  
معامل التحديد  (R)معامل اإلرتباط

(R²) 

  0.497  0.705  0.000  6.287  0.705  رتاتيجيةنظم املعلومات اإلس

   .SPSS من إعداد الطالبة باإلعتماد على برنامج :المصدر
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 يتبني أن هناك عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )16( رقم ن خالل النتائج الواردة يف اجلدولم
)α =0.05 (قيمة ، إذ بلغت ية وإدارة املعرفة باملديرية العمليةتغري املستقل املتمثل يف نظم املعلومات اإلسرتاتيجبني امل
)t (احملسوبة )(  مستوى الداللةأقل منوهي ) 0.000( وبقيمة احتمالية) 6.287α=0.05(، قيمة معامل   وتشري

يد  كما قدرت قيمة معامل التحد ،بني املتغرييناملرتفعة نسبيا إىل قوة العالقة  )0.705( :املقدرة بـــــ) R(االرتباط 
)

2
R(ـــــــب: ) من التباين احلاصل يف ) %49.7(  يفسر ما مقداره نظم املعلومات اإلسرتاتيجيةأن متغري مبعىن ) 497.0

نظم املعلومات ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  : " الفرضية الصفرية القائلة بأنهوبالتايل فإننا نرفض  ،إدارة املعرفة

توجد عالقة ذات داللة   "املتمثلة يفونقبل الفرضية البديلة و، ")0.05( عند مستوى الداللةفةوإدارة املعر اإلسرتاتيجية
  ".نظم املعلومات اإلسرتاتيجية وإدارة املعرفةإحصائية بني 

  :الفرضيات الفرعية

مج ولتأكيد ذلك والختبار الفرضيات الفرعية سنقوم بتحليل وتفسري مصفوفة اإلرتباط املتحصل عليها من برنا
SPSS  بني االرتباط هذا املعامل لتوضيح عالقة  حيث مت اختيار اختبار لسبريمانمن خالل استعمال معامل اإلرتباط

  : الذي يبني مصفوفة اإلرتباطتغري التابع من خالل اجلدول التايلاملتغري املستقل وامل

    مصفوفة اإلرتباط): 17(جدول رقم 

   لالمستقالمتغير                   
 متغير التابعال

تشخيص 
 المعرفة

إكتساب 
 المعرفة

توليد 
 المعرفة

تخزين 
 المعرفة

تشارك 
 المعرفة

تطبيق 
 المعرفة

إدارة 
 المعرفة

Coefficient 

de 

corrélation 

,667** ,236 ,292 ,423** ,615** ,308* ,507** 

Sig. 

(bilatérale) 

,000 ,133 ,060 ,005 ,000 ,047 ,001 

الكفاءة 
 التشغيلية

N 42 42 42 42 42 42 42 

Coefficient 

de 

corrélation 

,534** ,295 ,351* ,337* ,509** ,271 ,456** 

Sig. 

(bilatérale) 

,000 ,058 ,023 ,029 ,001 ,083 ,002 

تشجيع 
 االبتكار

N 42 42 42 42 42 42 42 

Coefficient 

de 

corrélation 

,514** ,281 ,409** ,557** ,442** ,434** ,536** 

Sig. 

(bilatérale) 

,000 ,071 ,007 ,000 ,003 ,004 ,000 

بناء موارد 
 المعلومات

N 42 42 42 42 42 42 42 

Coefficient 

de 

corrélation 

متطلبات  304, *359, 240, **518, 188, 032, 290,
 تكنولوجي�ة

Sig. 

(bilatérale) 

,062 ,841 ,234 ,000 ,125 ,020 ,051 
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N 42 42 42 42 42 42 42 

Coefficient 

de 

corrélation 

,562** ,214 ,355* ,543** ,502** ,434** ,532** 

Sig. 

(bilatérale) 

,000 ,173 ,021 ,000 ,001 ,004 ,000 

نظم 
المعلومات 
 االستراتيجية

N 42 42 42 42 42 42 42 

   .SPSSاد على برنامج  من إعداد الطالبة باإلعتم:المصدر

  :أنالذي ميثل مصفوفة اإلرتباط ) 17(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
وهو ارتباط طردي ) %50.7: ( بعد الكفاءة التشغيلية وبني إدارة املعرفة ككل قدر بــــ معامل اإلرتباط بني �

 (α=0.05)متوسط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 
  :فاءة التشغيلية يف عمليات إدارة املعرفة كالتايلوهذا الدور يتجسد يف دور الك

وهو ارتباط طردي ) %66.7: ( الكفاءة التشغيلية وبني عملية تشخيص املعرفة قدر بــــمعامل اإلرتباط بني �
 .(α=0.05) ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة متوسط

أي أنه ال  من مستوى الداللة، أكربكان  غيلية وبني عملية إكتساب املعرفةمعامل اإلرتباط بني الكفاءة التش �
 .(α=0.05) عند مستوى داللة بينهما ارتباط توجد عالقة

أي أنه ال توجد  من مستوى الداللة، أكربكان معامل اإلرتباط بني الكفاءة التشغيلية وبني عملية توليد املعرفة  �
 .(α=0.05)عالقة ارتباط بينهما عند مستوى داللة 

 متوسطوهو ارتباط طردي ) %42.3 : ( الكفاءة التشغيلية وبني عملية ختزين املعرفة قدر بــــمعامل اإلرتباط بني �
 . (α=0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

وهو ارتباط طردي ) %61.5: ( معامل اإلرتباط بني الكفاءة التشغيلية وبني عملية تشارك املعرفة قدر بــــ �
 . (α=0.05)مستوى داللة  ذو داللة إحصائية عند متوسط

وهو ارتباط طردي ) %30.8: ( معامل اإلرتباط بني الكفاءة التشغيلية وبني عملية تطبيق املعرفة قدر بــــ �
  . (α=0.05)ضعيف ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  املعرفة من عملية تشخيص وختزين وتشارك وتطبيقيف كل له دوروهذا يدل على أن بعد الكفاءة التشغيلية 
  .فقط

الكفاءة   دورال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني : " القائلة بأنهالعدمفرضية  وبالتايل فإننا نرفض �

توجد عالقة ذات داللة   "املتمثلة يفونقبل الفرضية البديلة و، ")0.05( عند مستوى الداللةالتشغيلية يف إدارة املعرفة
  ،" وإدارة املعرفةدور الكفاءة التشغيليةإحصائية بني 

وهو ارتباط طردي ) %45.6: ( تشجيع اإلبتكار وبني إدارة املعرفة ككل قدر بــــبعد  معامل اإلرتباط بني �
 .(α=0.05) عند مستوى داللة متوسط
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  :يف حني دوره بالنسبة لباقي العمليات يتجسد يف

وهو ارتباط طردي ) %53.4: (ــــمعامل اإلرتباط بني تشجيع اإلبتكار وبني عملية تشخيص املعرفة قدر ب �
 .(α=0.05) ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة متوسط

أي أنه ال  من مستوى الداللة، أكربكان وبني عملية إكتساب املعرفة تشجيع اإلبتكار معامل اإلرتباط بني  �
 .(α=0.05)توجد عالقة ارتباط بينهما عند مستوى داللة 

وهو ارتباط طردي ضعيف ) %35.1: ( تكار وبني عملية توليد املعرفة قدر بــــمعامل اإلرتباط بني تشجيع اإلب �
 . (α=0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

وهو ارتباط طردي ضعيف ) %33.7: ( معامل اإلرتباط بني تشجيع اإلبتكار وبني عملية ختزين املعرفة قدر بــــ �
 . (α=0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

وهو ارتباط طردي متوسط ) %50.9: ( معامل اإلرتباط بني تشجيع اإلبتكار وبني عملية تشارك املعرفة قدر بــــ �
 . (α=0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

أي أنه ال توجد  من مستوى الداللة، أكربكان وبني عملية تطبيق املعرفة تشجيع اإلبتكار معامل اإلرتباط بني  �
  .(α=0.05)رتباط بينهما عند مستوى داللة عالقة ا

 وهذا يدل على أن بعد تشجيع اإلبتكار له دور يف كل من عملية تشخيص وتوليد وختزين وتشارك املعرفة فقط
  .ولكن بنسب متفاوتة

تشجيع   دورال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني : " القائلة بأنهالعدمفرضية  وبالتايل فإننا نرفض �

توجد عالقة ذات داللة   "املتمثلة يفونقبل الفرضية البديلة و، ")0.05( عند مستوى الداللةار يف إدارة املعرفةاإلبتك
  ،"دور تشجيع اإلبتكار وإدارة املعرفةإحصائية بني 

وهو ارتباط ) %53.6: ( بناء موارد املعلومات وبني إدارة املعرفة ككل قدر بــــبعد  بينما معامل اإلرتباط بني �
  . (α=0.05) ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة متوسططردي 

  :ويتجسد دور بناء موارد املعلومات وكل عملية من عمليات املعرفة كما يلي

وهو ارتباط طردي ) %51.4: (معامل اإلرتباط بني بناء موارد املعلومات وبني عملية تشخيص املعرفة قدر بــــ �
 .(α=0.05)ى داللة  ذو داللة إحصائية عند مستومتوسط

أي أنه ال  من مستوى الداللة، أكربكان وبني عملية إكتساب املعرفة بناء موارد املعلومات معامل اإلرتباط بني  �
 .(α=0.05)توجد عالقة ارتباط بينهما عند مستوى داللة 

 وهو ارتباط طردي )%40.9: ( معامل اإلرتباط بني بناء موارد املعلومات وبني عملية توليد املعرفة قدر بــــ �
 . (α=0.05) ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة متوسط
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وهو ارتباط طردي ) %55.7: ( معامل اإلرتباط بني بناء موارد املعلومات وبني عملية ختزين املعرفة قدر بــــ �
 . (α=0.05) ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة متوسط

وهو ارتباط طردي ) %44.2: ( ت وبني عملية تشارك املعرفة قدر بــــمعامل اإلرتباط بني بناء موارد املعلوما �
 . (α=0.05) ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة متوسط

وهو ارتباط طردي ) %43.4: (معامل اإلرتباط بني بناء موارد املعلومات وبني عملية تطبيق املعرفة قدر بـــــ �
  .(α= 0.05) ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة متوسط

 وختزين وتشارك وتطبيق  وتوليد له دور يف كل من عملية تشخيصموارد املعلومات بناءوهذا يدل على أن بعد 
  .  يف إدارة املعرفةإجيايباملعرفة فقط وبالتايل له دور 

ارد بناء مو  دورال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني : " القائلة بأنهالعدمفرضية  وبالتايل فإننا نرفض �

توجد عالقة ذات داللة   "املتمثلة يفونقبل الفرضية البديلة و، ")0.05( عند مستوى الداللةاملعلومات يف إدارة املعرفة
  ،"دور بناء موارد املعلومات وإدارة املعرفةإحصائية بني 

 وهو ارتباط طردي )%30.4: ( املتطلبات التكنولوجية وبني إدارة املعرفة ككل قدر بــــبعد معامل اإلرتباط بني  �
 . (α=0.05)ضعيف ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

أي أنه ال  من مستوى الداللة، أكربكان وبني عملية تشخيص املعرفة املتطلبات التكنولوجية معامل اإلرتباط بني  �
 .(α=0.05)توجد عالقة ارتباط بينهما عند مستوى داللة 

 أي  من مستوى الداللة،أكربكان وبني عملية إكتساب املعرفة لوجية طلبات التكنو  املتمعامل اإلرتباط بني  �
 .(α=0.05)أنه ال توجد عالقة ارتباط بينهما عند مستوى داللة 

 أي أنه ال  من مستوى الداللة،أكربكان وبني عملية توليد املعرفة املتطلبات التكنولوجية معامل اإلرتباط بني  �
  .(α=0.05)ى داللة توجد عالقة ارتباط بينهما عند مستو

وهو ارتباط طردي ) %51.8: (معامل اإلرتباط بني املتطلبات التكنولوجية وبني عملية ختزين املعرفة قدر بــــ �
 .(α=0.05) ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة متوسط

و ارتباط طردي وه) %35.9: (  املعرفة قدر بــــتطبيقمعامل اإلرتباط بني املتطلبات التكنولوجية وبني عملية  �
 . (α=0.05)ضعيف ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 ختزين وتطبيق املعرفة فقط وبالتايل له  من عملييت له دور يف كلالتكنولوجية املتطلباتوهذا يدل على أن بعد 
  .   يف إدارة املعرفةضعيفدور 

املتطلبات التكنولوجية   دورقة ذات داللة إحصائية بنيال توجد عال : " القائلة بأنهالعدمفرضية  وبالتايل فإننا نرفض � 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية   "املتمثلة يفونقبل الفرضية البديلة و، ")0.05( عند مستوى الداللةيف إدارة املعرفة
  ".وإدارة املعرفةاملتطلبات التكنولوجية دور بني 
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 ميكن أن نثبت الفرضية الرئيسية من مصفوفة اإلرتباط وخالصة القول بعهد إثباتنا للفرضيات الفرعية، فإننا
  :أيضا حيث

وهو ارتباط ) %53.2: ( وبني إدارة املعرفة ككل قدر بــــظم املعلومات اإلسرتاتيجية معامل اإلرتباط بني ن �
 .(α=0.05) ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة متوسططردي 

نظم املعلومات   دورال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني : "بأنه القائلة العدمفرضية  وبالتايل فإننا نرفض �

توجد عالقة ذات داللة   "املتمثلة يفونقبل الفرضية البديلة و، ")0.05( عند مستوى الداللةإدارة املعرفةاإلسرتاتيجية و
لومات اإلسرتاتيجية يف ، حيث يتجسد دور نظم املع"وإدارة املعرفةنظم املعلومات اإلسرتاتيجية دور إحصائية بني 
  :العمليات التالية

، أما عملية متوسطط طردي اوهو ارتب) %56.2: (بالنسبة لتشخيص املعرفة قدر معامل اإلرتباط بــ �
اكتساب املعرفة فال توجد عالقة ارتباط بينها وبني نظم املعلومات اإلسرتاتيجية وذلك أن املديرية ال 

ب املعرفة، بينما عملية توليد املعرفة فهناك عالقة ارتباط طردية تستغل هذا النوع من النظم يف اكتسا
:  قدرت بــمتوسطة، وكذلك بالنسبة لعملية التخزين هناك عالقة ارتباط )%35.5: (ضعيفة قدرت بــــ

وهي عالقة ارتباط ) %50.2: (، أما عملية تشارك املعرفة فقد قدر معامل اإلرتباط بـــ)54.3%(
: كانت متوسطة أيضا وقدرت بــــالنسبة لعملية تطبيق املعرفة فعالقة اإلرتباط متوسطة، يف حني ب

)43.4%.(  
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  :  خالصـــــــة الفصــــــــــــل

 إبراز – بسكرة –لقد حاولنا من خالل الدراسة اليت قمنا ا على عينة من املديرية العملية التصاالت اجلزائر 

املعلومات اإلسرتاتيجية يف إدارة املعرفة، وذلك بعدما تعرفنا على مديرية اتصاالت اجلزائر بفروعها الدور الذي تلعبه نظم 

اجلهوية واإلقليمية ورأينا كيف حتولت من احتكار الدولة إىل التفتح على املنافسة، مما جعلها تبذل قصارى جهدها يف أن 

حد يف اجلزائر، وهذا ما جعل نظم املعلومات اإلسرتاتيجية حتقق األفضل يف تقدمي اخلدمات وأصبحت املتعامل رقم وا

وإدارة املعرفة من املفاهيم املهمة باملديرية، ولكي نعرف واقع هذين املفهومني وعالقة كل منهما باآلخر اعتمدنا على أداة 

ات وحتليالت  على تقدمي تفسريSPSS.V20اإلستبيان جلمع املعلومات املهمة حول املوضوع، وقد ساعدنا برنامج 

دقيقة للوصول إىل نتائج مرضية، حيث توصلنا ميدانيا إىل أن نظم املعلومات اإلسرتاتيجية هلا دور مهم يف إدارة املعرفة 

وتفعيلها مما يؤدي إىل تطبيقها بصورة إجيابية  عمليات إدارة املعرفةمعظم فكل بعد من أبعادها يساهم بنسبة كبرية يف 

ا عدا عملية اإلكتساب واليت تبني أن املديرية ال تستخدم نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف وبدرجة معنوية عالية، م

   . اكتساب املعارف
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  :الخاتمــــــــــــــــــــــة

 املنظمات على ضوء ما سبق، فإنه ميكن القول أن هناك حاجة ماسة لوجود نظم معلومات إسرتاتيجية متكن
من رصد وحتديد وقياس التغريات يف العوامل واملتغريات البيئية العاملية، حيث توفر هذه النظم املعلومات الالزمة لصياغة 

  .لدى متخذي القراراتسرتاتيجية الفعالة، كما أا تساعد على خفض حالة عدم التأكد وإعداد القرارات اإل
 دوره يف جناح منظمات األعمال وحتول ى املوجود اجلوهري غري امللموس الذي تنامكما أن املعرفة تعد

، و لكي تقوم أفرادها إقتصادها من إقتصاد قائم على األشياء إىل اقتصاد جديد قائم على املعرفة املوجودة يف عقول 
 من تشخيص واكتساب وتوليد، وختزين وتشارك وأخريا جتسدها فإا تركز على العمليات اليت املنظمة بإدارة معارفها

  .   تطبيق املعرفة، وذلك دف حتقيق قيمة مضافة تضمن للمنظمة اإلستمرارية والنمو
من النتائج النظرية والتطبيقية، واليت على ضوئها حاولنا قد توصلنا من خالل الدراسة اليت قمنا ا إىل جمموعة و

  .إعطاء بعض التوصيات واإلقرتاحات اليت رأينا أا قد تكون مفيدة للمديرية حمل الدراسة

  :توصلنا من خالل اجلانب النظري إىل بعض النتائج التالية  : نتائج الجانب النظري-أوال
 ونظم املعلومات اإلسرتاتيجية على وجه اخلصوص ملا هلا من دور يف تعترب املعلومات األساس لنظم املعلومات - 

 .اختاذ القرارات وترشيد العملية اإلدارية
 .وجود نظم معلومات إسرتاتيجية ميثل سالح بيد املنظمات ملواجهة املنافسة وتعزيز موقعها التنافسي - 
اتيجية للمنظمة وذلك من خالل األدوار تلعب نظم املعلومات اإلسرتاتيجية دورا هاما يف دعم األهداف اإلسرت - 

حتسني الكفاءة التشغيلية، تشجيع اإلبتكار وبناء موارد املعلومات :  اليت تقوم ا واملتمثلة يفاألساسية
 .اإلسرتاتيجية

وخاصة املنظمات اليت تساعدها على بناء قاعدة املعرفة لكل األنشطة اإلنسانية تعترب املعرفة املولد الرئيسي  - 
 .صة ا وبالتايل حتوهلا إىل منظمة متعلمةاخلا

: متر بعدة عمليات متثلت يفوجوب إدارا و اليت إهتمام املنظمات يف العصر احلايل باملعرفة أدى إىل  - 
 .ًالتشخيص، اإلكتساب، التوليد، التخزين، التشارك وأخريا تطبيق املعرفة

نان املنظمة من ادارة معارفها من خالل امتالكها لقاعدة حتسني الكفاءة التشغيلية  و بناء موارد للمعلومات ميكن - 
 بيانات فعالة و 

 عند قيام املنظمة بتشجيع االبتكار فإا تساهم يف خلق و اكتساب معارف جديدة - 
توفر املتطلبات التكنولوجية يساهم يف عملية ختزين و نقل املعارف اليت متتلكها املنظمة كذلك يسمح بوضعها  - 

 . حيز التطبيق
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 -بسكرة–ة التصاالت اجلزائر امبعد قيامنا بالدراسة امليدانية للمديرية الع  :التطبيقي نتائج الجانب -ثانيا
  :توصلنا إىل النتائج التالية

 الكفاءة التشغيلية له دور يف إدارة املعرفة ككل وخاصة عملية تشخيص وختزين وتشارك وتطبيق املعرفة،  بعدإن �
  . توليد واكتساب املعارفال ينعكس علىلكفاءة التشغيلية امستوى   انوهذا يدل على

إن بعد تشجيع اإلبتكار له دور يف إدارة املعرفة وباألخص يف عملية تشخيص وتوليد وختزين وتشارك املعرفة  �
  .ولكن بنسب متفاوتة، أي أن االبتكار ليس له دور يف عملية اكتساب وتطبيق املعرفة باملديرية

املعلومات له دور يف إدارة املعرفة ويف كل من عملية تشخيص وتوليد وختزين وتشارك وتطبيق إن بعد بناء موارد  �
  .املعرفة ما عدا عملية االكتساب أي أن قواعد البيانات ال تساعد على اكتساب املعارف باملديرية

ايل له دور ضعيف يف إن بعد املتطلبات التكنولوجية له دور يف كل من عملييت ختزين وتطبيق املعرفة فقط وبالت �
 .  إدارة املعرفة، وهذا يعين أن التكنولوجيا تساعد يف التخزين والتطبيق باملديرية وهي أهم ميزة يف هذا البعد

يتجسد دور نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف إدارة املعرفة ويساعد ويسهل كل عملياا باملديرية ما عدا عملية  �
 . أظهرت النتائج أن املديرية ال تستغل نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف اكتساب املعارف املعرفة فقداكتساب

 

  :إىلتوصلنا  وخمتلف األساليب اإلحصائية SPSS.V20: من خالل اختبارنا للفرضيات باستخدام برنامج الـــ  - 

صائية بني دور نظم املعلومات ال توجد عالقة إرتباط ذات داللة إح : " القائلة الصفريةالفرضية الرئيسيةرفض  �

توجد عالقة   "املتمثلة يفونقبل الفرضية البديلة و ،(α= 0.05)إدارة املعرفة عند مستوى داللة يف اإلسرتاتيجية 
ظم معامل اإلرتباط بني ن، وقد قدر "دور نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف إدارة املعرفةذات داللة إحصائية بني 

وهو ارتباط طردي قوي ذو داللة إحصائية عند ) %53.2: ( وإدارة املعرفة ككل بــــية املعلومات اإلسرتاتيج
 .(α=0.05)مستوى داللة 

ال توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بني دور الكفاءة  : "رفض الفرضية الفرعية األوىل الصفرية القائلة �

توجد   "املتمثلة يفونقبل الفرضية البديلة و ،(α= 0.05)التشغيلية يف إدارة املعرفة عند مستوى داللة 
 ".دور الكفاءة التشغيلية يف إدارة املعرفةعالقة ذات داللة إحصائية بني 

ال توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بني دور تشجيع  : "رفض الفرضية الفرعية الثانية الصفرية القائلة �

توجد عالقة   "املتمثلة يفونقبل الفرضية البديلة و ،(α= 0.05)اإلبتكار يف إدارة املعرفة عند مستوى داللة 
 ".دور تشجيع اإلبتكار يف إدارة املعرفةذات داللة إحصائية بني 

ال توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بني دور بناء  : "رفض الفرضية الفرعية الثالثة الصفرية القائلة �

  "املتمثلة يفونقبل الفرضية البديلة و ،(α= 0.05)ى داللة موارد املعلومات يف إدارة املعرفة عند مستو

 ".دور بناء موارد املعلومات يف إدارة املعرفةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني 
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ال توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بني دور  : "رفض الفرضية الفرعية الثانية الصفرية القائلة �
 املتمثلة يفونقبل الفرضية البديلة و ،(α= 0.05)ة املعرفة عند مستوى داللة املتطلبات التكنولوجية يف إدار

 ".دور املتطلبات التكنولوجية يف إدارة املعرفةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  "

تائج  ومن خالل الن-بسكرة–بناء على الدراسة اليت قمنا ا باملديرية العملية التصاالت اجلزائر   :التوصيات -ثالثا
  :سواء النظرية أو التطبيقية حاولنا إعطاء جمموعة من التوصيات اليت ميكن أن تساعدها مستقبال ومن بينها

 .وضع برامج مكثفة لتدريب العاملني لزيادة معارفهم 
  ذه إتباع سياسة التدوير على املناصب املختلفة الكتساب معارف جديدة، نظرا لعدم اهتمام املديرية

 .العملية
 من معارفهم خاصة املعارف الضمنية اليت هلا لالستفادةة وعدم التخلي عليهم ؤافظة على اإلطارات الكفاحمل 

 .أمهية كبرية يف زيادة الثروة املعرفية
 .ًاإلستعانة خبرباء متمرسني من خارج املديرية لتدريب العاملني بدال من اعتمادها على كفاءاا الداخلية 
 .اإلسرتاتيجية وحتديثها باستمرار ملواكبة التطورات احلاصلة باحمليطاإلهتمام بنظم املعلومات  
  .  زيادة اإلهتمام بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات، وتوعية العاملني بذلك 

    :آفاق الدراسة -رابعا
ط تغطية ولو جانب بسيدراستنا ملوضوع نظم املعلومات اإلسرتاتيجية ودورها يف إدارة املعرفة حاولنا من خالل 

وأن يكون لبنة ملواصلة  هال يعدو كونه حماولة منا يف اإلملام ببعض جوانبمن خالل ما توفر لدينا من مراجع ومعلومات، و
  :،  وهلذا نقرتح بعض البحوث املستقبلية مثلالبحث فيه

 .إجراء دراسة ملتابعة تطوير نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف املؤسسات اجلزائرية الصغرية واملتوسطة 

 .ربط نظم املعلومات اإلسرتاتيجية بتدعيم امليزة التنافسية باملنظمات 

 .شجيع اإلبتكاردور إدارة املعرفة يف تتفعيل  
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  )01: (الملحـــــــــــق رقـــــــــــم

  يــــــــــث علمــــــــــارة بحــــــــــإستم

  أختي الموظفة/ أخي الموظف

  :تحية طيبة، وبعد

 دراسة –دور نظم المعلومات اإلستراتيجية في إدارة المعرفة " خاصة بدراسة استمارةأضع بني يديك 

 أرجو منك اإلجابة على األسئلة الواردة فيها دف اعتمادها ،-ة  فرع بسكر–مديرية إتصاالت الجزائر حالة 

نيل درجة املاسرت، ختصص التسيري اإلسرتاتيجي كمصدر للبيانات الالزمة إلعداد حبث علمي كجزء من متطلبات 

  . جامعة حممد خيضر بسكرة–للمنظمات 

ما بأن هذه البيانات لن تستخدم إال لذا أرجو التكرم بقراءة العبارات بدقة واإلجابة عنها مبوضوعية، عل

  .كبريا يل يف التوصل إىل نتائج موضوعية وعلميةومسامهتكم عونا ألغراض البحث العلمي، وستكون دقة إجابتكم 


ـــــــــ��و�
�ـــــــــ�:������ـــــــ���������א��.��������������������������������������������������������������������

��ن:����א��א����ذ���������"! ��א�� �

  .روفي األخير تقبلوا مني فـائق اإلحترام والتقدي

  . البيانات الشخصية:الجزء األول

  : لوضعيتك أمام الخانة المناسبة (X) بوضع عالمة أرجو تعبئة البيانات التالية

    ذكر                          أنثى                  :الجنس -1

 نة فأكثرس50          سنة  49إىل40من    سنة     39 إىل 30 سنة         من29   أقل من :عمرال -2

    ماجيستري فأكثر     مهندس      ليسانس             بكالوريا فأقل     :المستوى التعليمي -3

 سنة فأكثر16         سنة15إىل11سنوات        من10إىل5من   سنوات     5أقل من  :مدة الخدمة بالمؤسسة -4

 سنة فأكثر16سنة         15إىل11ات        منسنو10إىل5من   سنوات     5أقل من :بالمنصبمدة الخدمة  -5
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  .األسئلة :الجزء الثاني

عن مدى موافقتك عن كل عامل من ) من وجهة نظرك(في المربع الذي يعبر ) �(الرجاء وضع إشارة 

  ).فيما يخص المؤسسة التي تعمل بها(هذه العوامل 

  التقييـــــــــــــــــــــم
01  02  03 04 05 

  يـــــــــــــــــــــــــــةالعبـــــــــــــــــــــــــــارات القياس  الرقم  المتغير

  نظــــــــــــــــم المعلومــــــــــــــــات اإلستراتيجيــــــــــــــــة

غير موافق 
  بشدة
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أستاذ حماضر أ بقسم علوم التسيري، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية   شنشونة حممد

  . بسكرة–وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر 
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  .  بسكرة–والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر 

03  
أستاذة مساعدة أ بقسم علوم التسيري، كلية العلوم اإلقتصادية   نور الدين إميان

  .  بسكرة–والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر 

 


