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 الملخص:

 
 ةاالسوتراتيجيالمعرفيوة كححود المووارد  والموجوودات يهدف هذا البحث إلى عرض وتحليل مفهووم وأهميوة ذكواء االعموال        
 مستلزمات تكوينها. وبيان أهم. كما يحاول البحث استكشاف ة التنافسيةوأثرهما في تحقيق الميز  للمنظمة

 
Abstract: 

 

 
The Aim of this research is to exhibit and analyze concept and the importance of Business Intelligence 

and Knowledge Assets as one of strategy resources for organization and its effects in achieving the 

competitive advantage. It also tries to explore the most important requirements to constitute Business 

Intelligence and Knowledge Assets. 
 

 المقدمة:
ق واستخدام التسويق اإللكترونوي والتييورات تواجه منظمات األعمال تحديات متسارعة كما ونوعا, ومن ابرز هذه التحديات انفتاح األسوا

المتسارعة في مجال تكنولوجيوا المعلوموات واالتصواالت. كول هوذه التحوديات تفورض علوى المنظموات أن تسوتجية لهوا برؤيوة إسوتراتيجية 
ه الفورص التوي واضحة تمكنها من اكتشاف وتنمية فرص االستثمار التي تمكنها مون البقواء فوي السووق والنموو فوي المسوتقبل. ومون هوذ

تبلورت فوي أواخور القورن العشورين التركيوز علوى أهميوة الموورد المعرفوي والمتمثول بوالموجودات المعرفيوة كموورد إسوتراتيجي ينبيوي علوى 
دارته بنفس القدر الذي تعطيه للموجودات الملموسة. ففي بيئوة األعموال التوي ال يوجود فيهوا مؤكود إال  المنظمات أن تنجح في تكوينه  وا 

التحكووووود وال يوجووووود ثابوووووت إال التيييووووور فوووووحن المصووووودر الوحيووووود الوووووذي يحوووووافظ علوووووى قووووووة المنظموووووات التنافسوووووية هوووووو المعرفوووووة  عووووودم
(Nonaka,1991,p96  و أن الحصوووول علووووى المعرفووووة واسوووتخدامها لصووووالح المنظمووووة ال يتحقوووق اال للمنظمووووات الذكيووووة والمبدعووووة )
(Andrea,2011),(Andy,2008  )أول من أشار في نهايوة الثمانينوات مون القورن الماضوي إلوى أن العشورين (. ويعتبر ) بيتر دروكر

السوووونة القادمووووة سوووويبرز فيهووووا دور المنظمووووات ذات القواعوووود المعرفيووووة و أهميووووة عمووووال المعرفووووة كمووووورد أساسووووي لتكوووووين الثووووروة 
(Drucker,1988  وأكوووود إن الحوووول الوحيوووود لزيووووادة اإلنتاجيووووة يكموووون فووووي تعزيووووز االسووووتثمار فووووي المووووورد ) المعرفووووي وتنميووووة معووووارف

. ويؤكد هوذا االتجواه  )تووفلر(  الوذي أشوار إلوى أن نظاموا اقتصواديا جديودا  (Drucker, 1999, P79)(،2،ص  1999العاملين)دروكر،
،  1992يولد سيعتمد بشكل كبير على تبادل البيانات والمعلوموات والمعرفوة وأن العامول األكثور أهميوة فوي اإلنتوام هوو المعرفوة )تووفلر، 

( وانسجاما مع أهميوة الموورد المعرفوي ودوره فوي التعبيور عون ذكواء المنظموات يوحتي هوذا البحوث الستكشواف وتحليول المحواور  311ص
 اآلتية:

 مفهوم ,أهمية ذكاء األعمال .0

 مفهوم وأهمية الموجودات المعرفية .3
دارة الموجودات المعرفية .2  مستلزمات تكوين وا 

 
 . مفهوم وأهمية ذكاء األعمال:0

ى المنظمات الى خلق الترابط بين أنشطتها، وطريقة اإلدارة، والتوظيف الفعال للتقنيات التكنولوجية، لمواجهة التيير السريع المطرد تسع
ولمحاولة فهم الصورة كاملة، تسعى معظم الشركات في العالم لرفع مستوى قدرتها التنافسية، أو على األقل البقاء  في آلية السوق.



افسة ومحاولة إيجاد سبل أكثر ابتكارًا لجذة الزبائن، وذلك بتقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وجديدة، كمتطلة ضمن دائرة المن
يتطلة هذا العمل الشاق اتخاذ قرارات سريعة، صحيحة وحاسمة استجابة لهذه التييرات التي يكون  من متطلبات االستمرارية في العمل.
لنتائج، وهكذا تخضع منظمات األعمال لضيوط هائلة من المنافسين، وآلية السوق: ضيط تقديم معظمها غير متوقع وغير محسوة ا

المنتجات والخدمات الجديدة بجودة مرتفعة، إذ يجة احتواء هذه الضيوط بسرعة عالية. تمثل البنية الديناميكية لمنظمات األعمال أولى 
ة الرئيسة لهذه البنية تتمثل باالستجابة السريعة للمتييرات في إنجاز الشروط األساسية للنجاح في احتواء هذه الضيوط، والصف

األعمال.من هذا المنطلق تحتي األهمية الكبرى لمفهوم "ذكاء األعمال" الذي يساعد على استيعاة الوضع السائد لبيئة العمل )التي 
 وذلك بمراقبٍة لحظيٍة مستمرة، ومحاولة توقع االتجاه الذيتتصف بشدة المنافسة، والتي أضحت أكثر تعقيدًا نتيجة سرعة تييرها الكبيرة( 

 

 

 

 

 

 

 

في  -أو المخاطر التي ينبيي تجنبها  -يمكن أن يحخذه مجال العمل المعني مستقباًل، وتحديد الفرص التي يمكن استثمارها 
 منافسة.السعي لمحاولة تحسين موقع منظمات األعمال ضمن بيئة العمل أو على األقل االستمرار في ال

يمكن ببساطة فهم "ذكاء األعمال" على )أنه توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في استخدام معلومات دقيقة لحظية، ذات 
قيمة نوعية عالية متعلقة بمجال العمل نفسه وبيانات ذات اعتمادية )موثوقية( كبيرة متوفرة من عدة مصادر، وتطبيق ما تم 

(,كما عرف 3112حسين وتطوير جودة القرارات التي يجة اتخاذها بناًء على هذه المعلومات.)سمير,اكتسابه من خبرات بهدف ت
بحنه) مجموعة من تقنيات دعم القرار في المنظمات التي تهدف إلى تمكين عمال المعرفة مثل المدراء التنفيذيون , المحللون 

( . ولتحقيق هذا الدعم في صناعة القرار Surajit,2011,p88ومدراء األقسام من صناعة قرارات بجودة عالية وزمن اقصر()
ودعم عمليات المنظمة ينبيي توفر بنية تقنية ديناميكية تمكن صانعي القرار من استثمار موارد المنظمة من بيانات ومعلومات 

  (Surajit,2011,p90 )وكما موضح في الشكل اآلتي:
 

 
 

 ومن خالل الشكل يتبين مايلي
 ال ال يتحقق إال بتوفر حلقات مترابطة تبدأ من مرحلة جمع البيانات عن أنشطة المنظمة التشييلية أن ذكاء األعم

 والبيئة الخارجية



  التعامل مع هذه البيانات من اجل تلخيصها ومعالجتها وتحميلها مع تخصيص محركات بحث للتعامل مع األحداث
 (ETLالمعقدة  )

 صيص سيرفرات لمخازن البيانات تعمل بشكل متوازي لمعالجتها واالستجابة مع تزايد حجم البيانات واألحداث يتم تخ
الي طلبات من داخل او خارم المنظمة مع تخصيص محركات للتعامل مع بيانات ووثائق الموقع االلكتروني لتقليل 

 الوقت والكلفة في معالجة البيانات التي تبدأ بالتزايد بشكل كبير

 على الطلبات من االنترنت ) تخصيص سيرفرات للتعامل اللحظيOLAP ( , ومحركات للتنقية عن البيانات وإلعداد
 تقارير إجمالية عن أي نشاط مثل المبيعات

  وأخيرا تطبيقات الواجهة األمامية التي تمكن المستفيدين ) صانعي القرار( من متابعة أنشطة المنظمة وقيادتها لتحقيق
 ات الواجهة األمامية األهداف من خالل الدعم الذي توفره تطبيق

إن لحظية توفر المعلومات الصحيحة يختصر الكثير من الوقت على متخذ القرار )في حين كان في السابق ينتظر الجرد السنوي لمعرفة 
ير أرباح خدمة أو منتج ما، أو ينتظر دراسات مالية معقدة لمعرفة المنتج األكثر ربحية في نهاية الدورة الصناعية، أو ينتظر تقار 

المبيعات نصف السنوية لمعرفة مدى مالئمة منتج ما لسكان منطقة ما(. هذا المفهوم الحديث يعبر عن جودٍة ودقٍة أعلى في شكل، 
 ووقت ونوع التقارير التي تساعد على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح لتطبيقه بالشكل واألسلوة الصحيح .

 



 المعرفية: مفهوم وأهمية وأهمية الموجودات -3
إن أهم تطور اقتصادي يمكن إبرازه في العقود األخيرة  ظهور نظام اقتصادي جديد لخلق الثروة ال يقوم على العضالت بل علوى العقول 

(. أن 23، ص  1992وأن القوة المحركة لهذا النظام هي المعرفة وأنها مفتاح النمو االقتصادي في القرن الحادي والعشرين )تووفلر، 
عرفة هي المورد األكثر أهمية في ظل ثورة المعلومات وعصر المعلوماتية، فالمعرفة هي القوة المحركة لرأس المال وقووة العمول قوة الم

 ( (Basel,2009(,   Wegen, 1997,p55وأنها األداة التي تخلق القيمة المضافة )
المورد الوحيد الذي ال يخضع لقوانون تنواقص اليلوة وأنهوا  . وتكمن أهمية المعرفة كمورد في أنها تتميز عن الموارد األخرى في كونها

ال تعاني من مشاكل الندرة  فالمعرفة مورد تراكمي يمكن استخدامه في توليد وتطوير أفكوار جديودة دون تكواليف إضوافية توذكر. ويؤكود 
لوة فكلموا زادت المعلوموات والمحتووى ( إذ يشوير إلوى أن المعرفوة والمعلوموات تخضوع لقوانون تزايود الي  2، ص   2000ذلك ) ايفانز، 

المعرفووي فووي منتوجووات وخوودمات المنظمووة كلمووا زادت احتموواالت  تحقيووق األربوواح بينمووا إذا زادت كميووة المووواد الداخلووة زادت التكوواليف 
مسوتهلكين ) وارتفعت احتماالت الخسارة. لقد أصبحت المنتوجات ذات المحتوى المعرفي األكثر هي األكثر قودرة علوى إشوباع حاجوات ال

(. فلووم يعود المنتوووم تجميوع بسوويط للموواد الخووام بول اصووبح منتووم تكنولوووجي تودخل فووي صوناعته تقنيووات كثيوورة 2، ص 1999حروبوي، 
ومتشعبة يتطلة استخدامها معارف ومهارات عالية ومتنوعة  لذلك تحولت القوى العاملة إلوى قووى عالموة وأصوبحت المحورك الرئيسوي 

(. إن من خصائص المنظموة الناجحوة فوي القورن الحوادي والعشورين اهتمامهوا باإلبوداع ،  2، ص1997وارت، لالقتصاد المعرفي) ستي
واإلبووداع ال يووحتي إال موون خووالل العوواملين وقوودراتهم المعرفيووة التووي ال تتوووافر فووي أي مووورد أخوور  وموون هووذه الموووارد ) الخيووال ،الحوودس 

(. ويؤكود ) تووفلر(  بوحن هوذا المسوتقبل 8،ص 1993ن مواجهوة المسوتقبل)جارفيلد،،االبتكوار  ( وكلهوا مووارد معرفيوة تمكون المنظموة مو
يتسم بحتميتوين هموا حتميوة التجديود وسورعة التجديود ، وهاتوان الحتميتوان سوتجعل الموجوودات المعرفيوة العنصور الحورم فوي نجواح أي 

ودات المعرفية وأثرها في نجاح المنظمات فوي (. ويتضح من ذلك وبشكل واضح تزايد أهمية الموج 282، ص  1992منظمة ) توفلر، 
مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. إال أن السؤال المهم هو كيف  نحدد مفهوم الموجودات المعرفية حتوى يمكون تمييزهوا بشوكل 

الكتابات عنه ، إال انوه واضح عن الموجودات األخرى. إن مفهوم الموجودات المعرفية ال زال في طور التكوين نظرا لحداثته ومحدودية 
يمكن إيضاح بعض المحاوالت ومنها تعريف )ستيوارت ( حيث يعرفها بحنها رأس المال الفكري الوذي يمكون توظيفوه لصوالح المنظموة ) 

(. ويوضووح بووحن الموجووودات المعرفيووة يمكوون تمثيلهووا بمهووارات وخبوورات العوواملين وأي معلومووات عوون الزبووائن 2، ص 1997سووتيوارت، 
ن يوتم توثيقهوا فووي نظوم معلوموات المنظموة السووتخدامها فوي صونع القورارات. ولكووي تصوبح أي معلوموات أو مهوارات موجووودات والمووردي

 معرفية ينبيي أن تحقق الشروط التالية:
أنهووا متميووزة ، أي أنووه ال يوجوود موون يملووك نفووس المعلومووات والمهووارات لوودى المنظمووات المنافسووة ،أي أنهووا تعطووي ميووزة تنافسووية  
 مة.للمنظ
 ، أي أن هذه المهارات والمعلومات لها قيمة يمكن أن يدفع المستفيد ثمنا للحصول عليها.ةاستراتيجيأنها  

ويعرف) توفلر( الموجودات المعرفية بحنها المعرفة التي تساهم في تحقيق القيمة المضافة ألي منتوم، وأنهوا أداة لصونع الثوروة والقووة 
، 1992ها أو تقليل القدر المطلوة منها لتحقيق هودف موا ، أي أنهوا أداة لزيوادة الكفواءة )تووفلر، أي أنها تساهم في زيادة المتاح من

(. كمووا عرفووت بحنهووا مجموعووة موون الحقووائق التووي تتمتووع بمصووداقية أو فرضوويات وقواعوود استكشوواف تعطووي قيمووة اقتصووادية 32ص 
بحنها أي بيانوات او معلوموات أو أسولوة عمول تسواهم  (.وهكذا يمكن أن نعرف الموجودات المعرفيةWegen,1997,p63لمستخدمها)

 في تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة أعلى وتحقق للمنظمة ميزة تنافسية.
 
 ذكاء المنظمة التنافسي ودوره في بناء الموجودات المعرفية: -2



حالوة تووفره  لالسوتخدام وفويمقارنة مع الموارد الملموسة يتميز المورد المعرفي بحنه مورد يصعة شراؤه من السووق وبالشوكل الجواهز 
في السوق فانه لن يعطي ميزة تنافسية للمنظمة. واالعتماد على التجربة قد يستيرق وقتا ،يلعة المنافسوون دورا فوي تحديود التعجيول 

تعلم. أن االستخدام المبدع للموارد المتاحة يتطلة موارد فكريوة فائقوة البراعوة لكوي تحصول المنظموة علوى الميوزة المطلوة في عملية ال
التنافسية بافتراض أن جميوع المووارد األخورى أو اغلبهوا متاحوة بشوكل متماثول للمنافسوين. وهكوذا يصوبح الموورد المعرفوي أكثور المووارد 

المسوؤولة  (Knowledge Management) المنظموة وتكوون إدارة المعرفوة  اسوتراتيجيةن الذي ينبيي أن يكون جوزء مو استراتيجية
(. وهذا يشير إلى أن تكووين الموجوودات المعرفيوة ال توحتي بالصودفة أو  (Zack, 1999,p128عن تحويله إلى قدرة أساسية للمنافسة

ه مون خوالل تبنوي منظموات األعموال لبورامج إسوتراتيجية إلدارة عشوائيا و إنما من خالل برنامج رسمي إلدارة المعرفة ويتحكد هذا االتجوا
منهوووووا ترعوووووى برنوووووامج رسووووومي إلدارة  %19( أوضوووووح أن  Fortune( شوووووركة مسوووووجلة فوووووي )(500المعرفوووووة ففوووووي بحوووووث ألكبووووور 

– Knowledgeللبرنووامج تحقيووق ميووزة تنافسووية أساسووها القاعوودة المعرفيووة  االسووتراتيجي(. ويكووون الهوودف Clark,2000المعرفووة)

based competitive advantage  علوى اسوتخدام تحليول  اسوتراتيجيويرتكز تكوين الموجوودات المعرفيوة كمووردSWOT  تحليول
التوي توضوح  Knowledge Mapنقاط القوة والضعف والفورص والتهديودات المرتبطوة بوالمورد المعرفوي مسوتعينا بالخارطوة المعرفيوة 

المنظموة والوذي يسواعد فوي  اسوتراتيجيةبيوان التصونيف الوذي ينبيوي اعتمواده فوي تصوميم تصنيف وأنواع المعرفوة التوي تهوم المنظموة ل
تحديد النوع الذي ينبيي التركيز عليه ألنه سيعطي المنظموة ميوزة تنافسوية. أن كول منظموة تعتمود التصونيف الوذي يتناسوة موع طبيعوة 

منظمووة التنافسووي فينبيووي تصوونيف المعرفووة إلووى األنووواع وحجووم أنشووطتها المعرفيووة ، ولكوون إذا كووان التصوونيف يهوودف إلووى دعووم موقووع ال
 التالية:

 
 

 Core knowledgeالمعرفة األساسية                                     
وهي اقول حجوم ومسوتوى مون المعرفوة الوذي ينبيوي تووفره لودى المنظموة إلدارة اللعبوة موع المنافسوين. وهوذا المسوتوى ال يضومن قابليوة 

نافسة في األمد الطويل ولكنه يعطي المنظمة قواعد المعرفة األساسية في مجال القطاع الذي تعمول فيوه، أي أن هوذا المنظمة على الم
 النوع ال يعطي للمنظمة ميزة تنافسية.

 
 Advanced knowledgeالمعرفة المتقدمة                          

منافسة، وذلك عندما تختار أن تنافس على أساس المعرفة حيوث يصوبح وهي المعرفة التي تمكن المنظمة من اكتساة القابلية على ال
 تركيزها اكتساة المزيد من المعرفة لتحقيق التفوق على المنافسين ورفع جودة المعرفة لكي تتمايز عن منافسيها.

 
 Innovative knowledge                                              المعرفة اإلبداعية     
المعرفة التي تعطي المنظمة القدرة على قيادة القطاع الذي تعمل فيه ومنافسيها ويكون تمايزها واضحا بالمقارنة مع المنافسوين، وهي 

 وتمكن المنظمة من تييير قواعد اللعبة باألسلوة والتوقيت الذي تحدده.
 

بح غوودا معرفوة أساسوية ، لووذلك علوى المنظمووة أن أن التصونيف أعواله ال يعنووي الثبوات أي أن موا يصوونف اليووم معرفوة إبداعيووة قود يصو
تتميوز بهوا منتوجاتهوا  Core competenciesتستمر في التعلم واكتساة المزيد من المعرفة حتى تصبح جزء من قودراتها األساسوية 

ة بالمنافسوين (. أن هذا التصنيف يمكن المنظموة مون تحديود موقعهوا مقارنوZack,1999,p131)استراتيجيةأو خدماتها وتعطيها ميزة 
 -:االتيلتحديد الفجوة المعرفية التي تفصلها عن الوضع االستراتيجي المرغوة لمواردها المعرفية ويمكن توضيح ذلك كما في الشكل 
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تنظيميوة تووفر منوان تنظيموي يشوجع علوى  محددة ال يمكن تحقيقوه إال بتووفر بنيوة استراتيجيةإن تكوين الموجودات المعرفية في ضوء 
التعلم واكتساة المزيد من المعرفة تساهم في إثراء ذاكرة المنظمة وزيادة ذكائهوا. ومون الموداخل التنظيميوة التوي أثبتوت نجاحوا واضوحا 

ملة تلعوة دورا بوارزا (. ويشير أحد الباحثين إلى أن إدارة الجوودة الشوا683،ص 1998في هذا المجال إدارة الجودة الشاملة *)هيجان،
التوي تعمول علوى إشوراك جميوع أفوراد  Quality Circles)في تنمية رصيد المنظموة مون األفكوار واالبتكوارات مون خوالل فورق الجوودة) 

(. ويؤكد أحد رواد الجودة )جابلونسكي( إن إدارة الجوودة الشواملة 112، ص 1996المنظمة في توليد أفكار التجديد والتطوير)ستيفن، 
م في تحويل القوى العاملة إلى منجم هائل للمعلومات التي يمكن استخدامها في تطوير األداء وزيادة اإلنتاجية وخفض التكاليف تساه

(Douglas,2011,p39) ، (.3،ص1993,)جابلونسكي 
المعرفوة والبنيوة التنظيميوة  اسوتراتيجيةوأخيرا ينبيي اإلشارة إلى أن أحد المستلزمات األساسية لتكوين الموجودات المعرفية إضافة إلوى 

المحفزة على التعلم واكتساة المعرفة ، توفر البنية التكنولوجيوة التوي تسواهم فوي تووفير إمكانيوة نشور وتوزيوع المعرفوة داخول المنظموة 
مكانيووة الوصووول إلووى مصووادر المعرفووة خووارم المنظمووة وتسووهيل اتصووال المسووتهلكين والموووردين وجعلهووم جووزء موون القاعوودة المعر  فيووة وا 

( ،ويتحقووق ذلوك مون ربوط المنظمووة بشوبكة اإلنترنوت وتووفير خوودمات البريود اإللكترونوي للعواملين وتوووفير F A,Goln,2009للمنظموة)
 .البرمجيات التي تسهل الدخول, الخزن, توزيع واسترجاع المعلومات وجميع الخودمات التوي توفرهوا تكنولوجيوا المعلوموات واالتصواالت

 ستلزمات تكوين الموجودات المعرفية بما يلي:وهكذا يمكن تلخيص أهم م
 المعرفة استراتيجية 
 البنية التنظيمية 

م
متك

نظ
 



 البنية التكنولوجية 



 الخالصة: 
تمنح المنظمة ميزة تنافسية  استراتيجيةذكاء األعمال و الموجودات المعرفية كموارد  اهتم هذا البحث بالعرض والتحليل لمفهوم وأهمية

رها فوي دعووم عمليوات المنظمووة ودعوم صووناعة القورار فووي المسوتويات اإلداريووة المختلفوة. كمووا توم عوورض إذا نجحوت فووي إدارتوه واسووتثما
 وتحليل أهم مستلزمات تكوين الموجودات المعرفية وتمثلت  بالعناصر التالية :

 معرفية  استراتيجيةتصميم  
 بنية تنظيمية تشجع على اإلبداع واكتساة المزيد من المعرفة 
سهل نشر المعرفة داخل المنظمة واالتصال بمصادر المعرفة خارم المنظمة. وأدوات تكنولوجيا ذكاء األعمال بنية تكنولوجية ت 

 التي تمكن المنظمة من اتخاذ قرارات بجودة عالية وزمن اقصر.
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