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  :ملخص
يعرف باإلقتصاد المعرفي، هـذا اإلقتصـاد الـذي يمثـل ثـروة تنظيميـة واجتماعيـة واقتصـادية كبـرى، حيـث يعتمـد فيـه علـى  ه ماايتحرك العالم اليوم اتج

ويـرى بعـض المختصـين أن العـالم يتعامـل مـع صـناعات . د منظمـات االعمـالاالسـتخدام الكثيـف للمعرفـة ألنهـا أصـبحت سـالحا تنافسـيا قويـا فـي يـ
سـاليب تسـييرية أ بحـث عـنمعرفية بحثة تكون األفكار منتجاتها والبيانات مواردها األولية والعقل البشري أداتها، وهذا ما يجعل منظمات األعمال ت

  .يعرف بالذكاء االقتصادي حديثة تعتمد على تسيير المعلومات والمعارف التي نتج عنها مصطلح
هذه الدراسة إلى تحديد دور الذكاء االقتصادي في دعم منظمات معرفة قادرة على تحقيق التنمية االقتصـادية مـن خـالل دراسـة حالـة  هدفتوعليه 

ية حيث تم اسـتخدام استمارة موجهة إلى إطارات وعمال بعض المؤسسات الجزائر  30شملت مؤسسة اتصاالت الجزائر تكونت عينة الدراسة من 
حيث أشارت النتـائج إلـى أن مؤسسـة اتصـاالت الجزائـر .للمعالجة اإلحصائية لقياس أثر الذكاء االقتصادي على منظمات المعرفة  SPSSبرنامج 

تصادي ومنظمـات ووجود عالقة إحصائية بين الذكاء االق 3,5الذي سجل متوسط قدره ) الذكاء االقتصادي (تولي اهتمام كبير باألسلوب التسيري 
  .المعرفة 

 .،إدارة المعرفة ،منظمات المعرفة ،أسلوب تسييري الذكاء االقتصادي  :الكلمات المفتاحية
Abstract:  
   The world moves today towards what is know as the knowledge economy, which represents a major 
organizational, social and economic revolution, which depends on the large use of information and 
knowledge because it has become a strong competitiveness weapon in the hands of business organization. 
Some specialists believe that the world deals with the purely cognitive Industries ;their products are ideas, 
its row material is data and the human mind its tool. This is what makes business organizations looking for 
modern management methods based on the management of information and knowledge, which resulted in 
a term known as economic intelligence.   
The objective of this study was to determine the role of economic intelligence in supporting knowledge 
organizations capable of achieving economic development through a case study that included  Algeria 
Telecom ,SPSS program used to analyze sample of (30) questionnaire directed to employees and 
manager’s of the telecom of Algeria company who means we impact of the Economic Intelligence and  
Knowledge Organization . The results  show that the applying the Economic Intelligence was middle ,on 
average (3.5) ,and the existence of statistical significant between the Economic Intelligence and  
knowledge oragnization 
Key Words : the Economic Intelligence , Knowledge Management , Knowledge Organization 
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  :مقدمة
مصـاحبة إلقتصــاد المعرفـة حيــث فرضـت التكنولوجيــا الجديــدة إن تغيـر أنظمــة وطـرق التســيير أصـبحت مــن المميــزات ال    

وعليــه وجــب علــى منظمــات المعرفــة البحــث عــن طــرق  يلإلتصــاالت والمعلومــات زيــادة وتيــرة التطــور التكنولــوجي واإلبــداع
 مــن حســن وأســاليب جديــدة للتســيير تمكنهــا مــن زيــادة مرونتهــا وتجعلهــا أكثــر تأقلمــا مــع محيطهــا المتغيــر حيــث تمكنهــا

حيـث نجـد أن أغلـب  .فسـية عـن غيرهـا مـن منظمـات المعرفـةتخفيض تكاليفهـا اكتسـابها ميـزة تنا ،استغالل مواردها المتاحة
منظمات معرفة تعتمد على الذكاء االقتصادي كأسلوب تسييري ينظم موردها المعرفـي الـذي يسـاعدها علـى تحقيـق أهـدافها 

  .وا إليها كل الدولصادية التي تصبوهو ما ينعكس على التنمية االقت
  :البحث في السؤال الرئيسي التالي وعلى هذا األساس يمكن صياغة مشكلة :إشكالية الدراسة_1

فــي ظــل التغيــرات التــي أصــبحت تشــهدها البيئــة منظمــات المعرفــة  تحســين تســييرفــي  مــا مــدى أهميــة الــذكاء االقتصــادي
  اتصاالت الجزائر؟ هو واقعها بمؤسسةوما ،العالمية

  :سيتم طرح الفرضيات التالية لتسهيل تحليل إشكالية الدراسة :دراسةات الفرضي_2
  .لدى المؤسسة اهتمام كبير بتطبيق الذكاء االقتصادي كأسلوب تسييري للتكيف مع تغيرات المحيط :الفرضية األولى
                    .)α (%5=.وجود عالقة ذو داللة إحصائية بين الـذكاء االقتصـادي ومنظمـات المعرفـة  :الفرضية الثانية

إدارة المعرفـة  متغيـر وجود عالقة ذو داللة احصائية بين الذكاء االقتصـادي منظمـات المعرفـة سـببه :الفرضية الثالثة          
=5%) α(.  

وكانـت .لتحقيق هدف الدراسة تـم اإلعتمـاد علـى المـنهج الوصـفي لمناسـبته هـذا النـوع مـن الدراسـات  :منهجية الدراسة_3
  .20إصدار  SPSSاإلستبانة األداة لجمع البيانات الالزمة وتحليلها باستخدام برنامج 

  :منها ما يلي  ،دراسة الى تحقيق جملة من األهدافتسعى هذه ال :أهداف الدراسة_4
 فــي ظــل التغيــرات والتقلبــات التــي أصــبحت تشــهدها البيئــةمالمســة واقــع اهتمــام منظمــات األعمــال بالــذكاء االقتصــادي _

  ؛العالمية
  ء االقتصادي على منظمات المعرفة؛معرفة مدى تأثير الذكا_
رة فـي ميـدان اإلدااليـوم يحتلهـا الـذكاء االقتصـادي أصـبح تستمد هذه الدراسة أهميتها من المكانة التي : أهمية الدراسة_5

وهـذا لقدرتـه ، مـال المعرفيـةنشـاطات منظمـات األعتسـيير مـورد المعلومـة الـذي أصـبح مـورد حيـوي فـي ب هتمامـهإل ،الحديثة
، وهـو محـيطال على جمع المعلومات وتحليلها وتحويلها إلى معارف تساعد متخذي القـرار علـى مواجهـة تحـديات وتقلبـات

  .ما يضمن السير الحسن والتسيير الجيد لمنظمات األعمال المعرفية بإعتبار أنها تعيش اليوم في عصر العولمة والمعرفة
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  :والذي تطرقنا فيه إلى العناصر التالية: ي للدراسةاإلطار النظر  -6
إن التحول من إقتصاد صناعي إلى اقتصاد معرفي سـاهم فـي تحـول منظمـات : مظاهر التحول نحو منظمات المعرفة-6-1

األعمال مـن منظمـات تقليديـة صـناعية إلـى منظمـات معرفـة جديـدة وهـو مـا يـتم مالحظتـه مـن خـالل التحـوالت التـي طـرأت 
  1:يات األعمال ويمكن تلخيصها كاألتنشطة منظمعلى أ

قتصــاد المبنــي علــى المعرفــة هــو اتجــاه نحــو أفــاق التكامــل العــالمي وحســب بعــض اإل :مــن المحليــة إلــى العولمــة-6-1-1
وطبعا لـم يكـن هـذا االقتصـاد ممكنـا لـوال  ،لمية لقوانين اقتصاد عالمي مفتوحمن قوة العمل العا %90الدراسات ستخضع 

لمعلومـات واالتصـاالت فعنـد الحـديث عـن العـالم كقريـة صـغيرة أو ربمـا كمدينـة كونيـة فـإن ذلـك يعنـي بالدرجـة األولـى ثورة ا
للتعزيـز واالتصـال تقصير المسافات من خالل شبكة االنترنت ولكن التجـارة كانـت أول المسـتفيدين مـن خـدمات االنترنـت 

ل علــى المعلومـــات فــي الـــزمن الحقيقــي عــن اقتصـــاد العــالم وعـــن التــرويج والتســـويق والحصــو  ،اإلعـــالن ،وإبــرام الصــفقات
د علـى ثـورة المنافسـة وعقـد الشـراكات وتقـيم العمـل الـدولي إذن العولمـة كنظـام اقتصـادي قبـل أن تكـون نظـام سياسـي تعتمـ

  .االتصاالت والمعلومات
لقـــرن العشـــرين تســـعى نحـــو كانـــت منظمـــات أعمـــال الســتينات والســـبعينات مـــن ا :مــن اإلنغـــالق نحـــو اإلنفتـــاح-6-1-2

فـي حـين يتميـز اقتصـاد العـالم  ،بمـا فـي ذلـك توزيـع المنـتج وتسـويقهاالنغالق أي نحو إنتاج كل شيء ضـمن أقسـام الشـركة 
مكـن أن تجمـع أجزائهـا فـي بلـد اليوم بقدرته على صنع السيارة أو الحاسوب أو أية آلة أخرى فـي أربعـة بلـدان مختلفـة ثـم ي

الحــدود العقليــة  النهــائي ســيكون نتــاج تعــاون خمــس شـركات أو أكثــر ضــمن إطــار شــراكة تتخطــى حيــث أن المنــتج ،خـامس
 وهذه الطريقـة تمـنح فرصـة الحصـول علـى أعلـى قيمـة مضـافة ممكنـة ممـا يتـيح الحصـول علـى ربـح معقـول ،المركزية الضيقة

  .مقابل إنتاج غير مكثف وغير نمطي
نجــد أنهــا  1910إنــه بمراجعـة أكبــر عشــر منظمــات فـي عــام  :المعرفــيلمنــتج المــادي إلـى المنــتج التحـول مــن ا-6-1-3

همــا مــن تنــتج جميعهــا منتجــات ماديــة ملموســة معتمــدة فــي ذلــك علــى المــوارد الماديــة األساســية مثــل الحديــد والفحــم وغير 
ت أصـبح حيـث نجـد أن اإلنتـاج فـي أكبـر المنظمـا 1998ولكن الوضع اختلف مـع حلـول سـنة  ،الموارد المادية الملموسة

يمثـل فيــه الكــون المعرفــي الجانــب األكبـر علــى اخــتالف إنتمــاء هــذه الشـركات للقطاعــات االقتصــادية واإلنتاجيــة المختلفــة 
  .وهذا يعطي دليال على أن التقدم االقتصادي يشتق اآلن من اكتشاف وخلق وتطبيق معرفة جديدة

كانـت منظمـات األعمـال ملكيـة لرجـال أعمـال يملكـون بعـدما   :كية رأسماليون إلى ملكية معرفيونالتحول من مل-6-1-4
وهـــم  .2الجـــدد النفــوذ والمـــال أصـــبحت منظمـــات األعمـــال اليـــوم ملكيـــة رجـــال العلـــم والمعرفـــة وهـــو مـــا يجعلهـــم المـــالك 

صــر الصــناعي فــي مقاربــة معبــرة بــين أبطــال الع L.C.Thurowبالتأكيــد الرأســماليون المعرفيــون الــذين تحــدث عــنهم 
وألكثر من قرن من الزمان أن اإلنسان األكثـر ثـراء فـي العـالم قـد ترافـق مـع الـنفط بـدأ مـن فقد بدأ  .المعرفي وأبطال العصر

Rockefeller  إال أنــه ومــع العصــر الرقمــي يصــبح الرجــل األثــرى فــي العــالم وألول مــرة هــو صــاحب  ،م 19فــي القــرن
  . Microsoftمالك مؤسسة  B.Gatesالمعرفة القائمة على الملكية الفكرية 
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وقد أثبتت الدراسات اإلحصائية هذا اإلتجاه أي التوسع  :مي للصناعات القائمة على المعرفةالتوسع المتنا-6-1-5
المتنامي للصناعات القائمة على المعرفة فأصبحت بذلك المحرك األساسي لعملية النمو اإلقتصادي وذلك ما يوضحه 

  :الشكل التالي 
  2017لسنة  BrandZحسب بيانات  في العالم كاتشر  10ن أغلى يبي) 1(شكل رقم 

  
Source: Forbes Magazine, BrandZ Top 10 Des Plus Grandes Entreprises Mondiales ;voir le site suivant 

https://www.forbes.fr/classements/brandz-top-entreprises-2017 /: (visité 20/02/2018) 

متخصصـــة فـــي  عالميـــة هـــي شـــركاتشـــركات  10مـــن أكبـــر  7فـــإن  2017الصـــادر فـــي ســـنة  BrandZوفقـــا لترتيـــب 
 100القيمــة اإلجماليــة ل   3/1وهــو مــا يمثــل  .$تريليــون  1.1 تمثــل قيمــة إجماليــة تقــدر بوحــدها ، فهــي لالتكنولوجيــا

        .$تريليون   3.6التي تملك قيمة إجمالية تقدر ب لمية أكبر شركة عا
 حافظـتمليـار دوالر، فيمـا  245,5في المقدمـة بقيمـة  Google، تتربع شركة مؤشرات الجدول أعالهوبموجب بيانات 

Apple  المصــنعة لهواتــفI phone  وأجهــزةI pad وفــي المركــز  .مليــار دوالر 243,7المركــز الثــاني بقيمــة  علــى
 رابــعأمــا المركــز ال .مليــار دوالر أميركــي 143الــث جــاءت شــركة البرمجيــات العمالقــة مايكروســوفت بقيمــة ســوقية بلغــت الث

مراتــب كاملــة بعــدما  3وتقــدمت  للتجــارة اإللكترونيــة، والتــي دخلــت مــؤخرا المنافســة Amazonفهــو مــن نصــيب شــركة 
التـي تـدير موقـع  facebookشركة أما  .مليار دوالر 139,2لتبلغ قيمتها  %41حققت زيادة في حصتها السوقية بنسبة 

  .3 مليار دوالر 129سوقية حلت في المركز الخامسة في مجال التقنيات بقيمة التواصل االجتماعي األكبر في العالم 
 Microsoftمؤسســــة  فقـــد جـــاء ترتيـــب صـــاحب .التـــي قامـــت بترتيـــب أغنـــى أغنيـــاء العـــالم Forbesمجلـــة وحســـب 
صـــاحب مؤسســـة   Jeff Bezosيليـــه مليـــار دوالر 84,5علـــى رأس القائمـــة بثـــروة تقـــدر  Bill Gits األمريكـــي

Amazon.com   مليــــار دوالر، متبوعــــا ب  81,7بثــــروة تقــــدر بMark Zuckerberg  صــــاحب مؤسســـــة
Facebook  الرأســماليون المعرفيــون الــذين تحــدث عــنهم وهــو مــا يبــين ســيطرة .4  مليــار دوالر 69,6بثــروة تقــدر ب

L.C.Thurow.  

https://www.forbes.fr/classements/brandz-top-entreprises-2017
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لتعــاريف لمنظمــات نســرد فــي هــذا الســياق مجموعــة مــن ا:كوحــدة أساســية فــي بنــاء اقتصــاد المعرفــةمنظمـات المعرفــة   2_6
  :المعرفة كالتالي

نــوع جديــد مــن المنظمــات بــدأ فــي الظهــور فــي ظــل إقتصــاد المعرفــة وتمثــل األصــول غيــر الملموســة  وكــذلك ''تعــرف بأنهــا 
األساسي لهذه المنظمات وأنهـا تختلـف كليـة عـن تلـك المنظمـات التقليديـة لـيس فقـط فـي المنتجات غير ملموسة المكون 

األســلوب وإنمــا أيضــا فــي الملكيــة والغــرض وطريقــة إدارتهــا وذلــك بســبب الطبيعــة الخاصــة لألصــول التــي تســتخدمها ونــوع 
  .5''المنافسة التي تواجهها 

وأن  ،ول الماديـة إلـى رأس المـال البشـريي التركيـز مـن األصـكذلك تعرف أيضـا بأنهـا المنظمـات التـي حـدث فيهـا تحـول فـ
  .6''المنظمة الذكية التي لديها فرصة كبيرة للنجاح والنمو بشكل سريع ،وأن القوى الفكرية حلت محل األصول المادية 

 دخالت فقــطريفين الســابقين إذا أخــذنا مــنهج الــنظم ركــزت فــي تعريفهــا للمنظمــة المتعلمــة علــى جانــب المــعــنالحــظ أن الت
  .وأغفلت جانب العمليات والمخرجات

المنظمة التي تمثل فيهـا األصـول غيـر الملموسـة أهـم مـدخالتها '' بصفة عامة يمكن إعطاء تعريف شامل لمنظمات المعرفة 
وتتركـز عملياتهـا الداخليـة حـول تبـادل المعلومـات واستكشـاف حلـول جديـدة والتعـاون والتنسـيق مـع نظـم ومنظمـات أخـرى 

مل بإستمرار علـى أن تصـبح منظمـة متعلمـة مـن أجـل التوصـل إلـى مخرجـات علـى جانـب كبيـر مـن عـدم الملموسـية مثـل والع
 والشــكل المــوالي.7''االبتكــار واالختــراع واالستكشــاف وإضــافة معرفــة جديــدة ممــا يســاعد علــى تحقيــق اإلمتيــاز التنظيمــي 

  .يترجم ما جاء في التعريف السابق
   منظمات المعرفةل المفهوم الجديدشرح ي )2(رقم  شكل                                                   

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  التغذية العكسية

جامعة منشورات كلية التجارة  ،دور إدارة الموارد البشرية في منظمات االعمال في ظل إقتصاد المعرفة ،أشرف عبد الرحمان محمد: المصدر
  . 40ص  .2005 ،القاهرة

  مدخالت

  المعرفة-

رأس المال -
  الفكري

  عمليات

  تبادل المعلومات-

  مشاركة المعرفة-

  اكتشاف حلول جديدة-

التعاون والتنسيق مع نظم ومنظمات -

  أخرى

  مخرجات

مخرجات على جانب كثير من -

عدم الملموسية مثل االبتكار 

  واالختراع 

  إضافة معرفة جديدة-

 تحقيق االمتياز التنظيمي-



–
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خبـرات، مواهـب، مخـابر (هي التي تستطيع اإلستفادة مما تمتلكه من معرفـة الناجحة المعرفة  نستنتج مما سبق أن منظمات
خلـق قيمـة مضـافة لمنظمـة األعمـال، مـن خـالل تمكنهـا مـن  وتحويلها إلى ابتكارات أو اختراعات جديـدة) البحث والتطوير

وهنــاك مجموعــة مــن الدراســات تــرى أن منظمــات المعرفــة ينبغــي أن  .والتفــوق تحقيــق التميــزدعــم ميزتهــا التنافســية وبالتــالي 
  8:لتقليدية بمجموعة من المميزات هيتتميز عن المنظمات ا

خـــذ فالقيــادة فــي المنظمــة المتعلمــة ليســت هــي التــي تضــع األهــداف وترســم السياســات وتت :القيــادة التعليميــة-6-2-1
لتــي تــتعلم مــن أســاليب التفكيــر والتحليــل والتحــاور والعقلنــة وتبــادل األفكــار بــل هــي ا ،القــرارات وتــدير العمليــات فحســب

والمعلومات مع االخرين فهي تعمل وتتعامل معهـم بـدال مـن اإلشـراف علـيهم والتخطـيط نيابـة عـنهم وهـي التـي تـوفر الفـرص 
  .ة والتضامنيةن المسئولية الجماعيللعاملين لكي يشاركوا في بلورة الرؤية المحددة للمستقبل ويتحملو 

لكي يصبح هيكل المنظمـة مالئمـا الكتسـاب وإلثـراء المعرفـة ونشـرها ينبغـي عـدم الفصـل بـين  :الهيكلة التعليمية-6-2-2
فالهياكــل الهرميــة ال تصــلح إلقامــة المنظمــات  .دنيا كمــا تفعــل الهياكــل التقليديــةالمســتويات التنظيميــة العليــا والوســطى والــ

لــذلك فــإن  ،معلومــة يملــك صــالحية اتخــاذ القــرارلومــات فــي قمــة الهــرم وتــدعي أن مــن يملــك الالمتعلمــة لكونهــا تركــز المع
وتضـــم هـــذه الفـــرق  ،هامهـــا بمرونـــة ودون الرجــوع للمركـــزالمنظمــات المتعلمـــة تعتمـــد لجـــان وفـــرق وجماعــات عمـــل تـــدير م

بحثــون بالمشــاكل التــي تــواجههم ممثلــين مــن مختلــف المهــن واألقســام ذات العالقــة بالمهــام التــي تكلــف بهــا وهــم الــذين ي
وهـــذا األســـلوب فـــي هيكلـــة المنظمـــات ســـيعفي القيـــادات مـــن مهمـــة  ،ســـينات التـــي يرونهـــا مناســـبة لعملهـــمويقترحـــون التح

  .فيها التخطيط والتنسيق والتقييم الدخول بالتفاصيل اليومية وبالجزئيات وتوفر لهم الوقت للمهام الكبرى والمهمة بما
المنظمــــات المتعلمــــة ال تعمــــل فــــي ظــــل غيــــاب الثقــــة أو التشــــكيك أو  :رفــــةوالوصــــول للمع مــــاتلو إتاحــــة المع-6-2-3

االحتكـــار وإنمـــا تســـعى لإلنفتـــاح والشـــفافية ليصـــبح الجميـــع علـــى قـــدم المســـاواة فـــي حقهـــم بـــالتعرف علـــى مـــا يـــدور فـــي 
الفرص والتهديـــدات المتوقعـــة ممـــا منظمــاتهم ســـواء مـــا يتعلـــق ببنــود الميزانيـــة الســـنوية أو حســـابات األربـــاح والخســائر أو بـــ

  .ول لها بضوابط يتم اإلتفاق عليهايستوجب على المنظمات المتعلمة إعداد أنظمة معلومات وقواعد بيانات يمكن الدخ
اإلستراتيجية في المنظمة المتعلمة ليس حكرا على المستوى األعلـى الـذي ينفـرد بوضـعها  :إستراتيجية المشاركة-6-2-4

فبعــد بلــورة الرؤيــة والصــورة المســتقبلية للمنظمــة بكــل  ،إنمــا هــي مــن شــأن الجميــع ومــن صــنعهمقليديــة و فــي المنظمــات الت
المســتويات وكــل العــاملين فــإنهم يصــبحون مهيــؤون لوضــع اســتراتيجيتهم التــي توصــلهم للرؤيــة التــي التزمــوا بهــا وقــد يكــون 

  .اهم في جعلها أكثر فاعلية وواقعيةهم ستسللزبائن والعمالء دور في وضع هذه اإلستراتيجيات إن كانت مشاركت
مجموعــة مــن القــيم والمعتقــدات عنــدما تــؤمن بقيمــة الــتعلم وتحــث الــتعلم عليــه  :ثقافــة وحضــارة تنظيميــة تكيفيــة-6-2-5

الصـدق واإلخـالص  ،الـوالء ،اإلنتمـاء ،واةفإنها تكون عنصرا هاما وإيجابيا في المنظمة لتتكيف  وتتطور وحين تكـون المسـا
بين القيم التنظيمية فإن التعلم ال بد أن يكون فـي مقـدمتها أيضـا والقيمـة األكثـر صـلة بـالتعلم هـي قيمـة اإلبـداع والتميـز من 

التـي غالبـا مــا تكـون حـافزا لــبعض األفـراد ألن يواصـلوا تعلمهــم مـن أجـل تحقيــق ذواتهـم وحـين تكــون المفاضـلة بـين األفــراد 
ــا مــا كانــت لي اإلبــداع يتفجــر بــين األفــراد الــذين لــديهم القــدرة والرغبــة والطمــوح مهقائمــة علــى العطــاء وعلــى اإلنجــاز وبالت

  .انتماءاتهم أو مستوياتهم



–
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وهكذا تصبح المنظمات المتعلمة نمط جديد يمكن بموجبه للعاملين واإلداريـين أن يقـودوا أنفسـهم ويقـودون مـن هـم أعلـى 
شلهم فـال يكـرروه ومـن نجـاحهم فيعـززوه واألهـم مـن ذلـك الـتعلم من ف ،التنظيمي فالكل يتعلم من اآلخرينمنهم بالمستوى 

دم بمجموعــة مــن لكــن هــذا يجعلهــا تصــط .تحــدث تغيــرا وأشــياء أخــرى مســتقبال مــن أجــل تفهــم األشــياء التــي يمكنهــا أن
  .التحديات والعقبات

مشـاكل التـي يمكـن أن تعـيش منظمـات المعرفـة مجموعـة مـن التحـديات وال :التحديات التي تواجـه منظمـات المعرفـة 6-3
  :التغيرات التاليةتهدد وجودها في أي لحظة وذلك نتيجة 

 لقد كانـت المنافسـة فـي الماضـي منافسـة داخليـة تـتم بـين شـركات متجانسـة فـي المفـاهيم :المنافسةتغير قواعد -6-3-1
ــت ،نفــس القاعــدة الوطنيــة التكنولوجيــةفهــي تعتمــد علــى  ،والخبــرات والقــدرات والتكنولوجيــا ومــديروها  ،كلم نفــس اللغــةوت

لهـذا كـان الحـرص علـى  .تشارات من نفـس منظمـات االستشـاريةيدرسون في نفس الكليات ومدارس األعمال ويتلقون االس
أشــده علــى أن تحــافظ منظمــات األعمــال علــى معرفتهــا الخاصــة بطريقــة ســرية ومحاطــة بجــدران التخصــص والقســم المعنــي 

ولكـن مـع  .نظمـات األعمـال ومـن ثـم إلـى خارجهـادث معـه لكـي ال يتسـرب إلـى بقيـة مو التحـأالذي ال يجوز االحتكـاك بـه 
ومـن دول ) حـد خالفا لإلقليم الوا(ومن أقاليم متعددة  ،التي تأتي من كل مكان في العالم المنافسة الجديدة وهي المنافسة

لهـذا البـد  .سة أي إقليم أو بيئـة أخـرىر وممار ومن أساليب وطرق تفكي ،اليد مختلفةومن بيئات وتق ،وليس من دولة واحدة
  .عمال المنافسةالوصول إلى المعلومة الالزمة بسرعة وفعالية مقارنة بمنظمات األ

إذا كانــت الســمة األساســية للمعرفــة العامــة هــي انهــا معرفــة النطــاق العــام أي  :المعرفــة العلميــة واألســرار المهنيــة-6-3-2
فـإن المعرفـة  ،العـام وبشـكل مجـاني سـتخدامالخارجيات حرة الوصول ومتاحـة لإلالمعرفة التي تتحول إلى شكل من أشكال 

فهـي ) علـى األقـل خـالل فتـرة الحمايـة القانونيـة (عمال تكون خالفا لذلك تماما م التوصل إليها من قبل منظمات األالتي يت
غيـر مجانيـة  فادة منهـا وهـي أيضـاسـتتصـرة علـى منظمـة األعمـال ومـن تخولـه لإلصعبة الوصول وغير متاحة للجميـع وإنمـا مق

عمال هو تحول معرفتها إلى النطاق العام وإلـى أن تكـون ذا فإن أخطر ما تواجهه منظمات األله .)الترخيص يكشف ذلك (
  .ستخدام الحصري من قبل منظمة األعمالولة بشكل حر يفقدها ميزتها في اإلمعرفة علمية متدا

لمعلومات التي تبـدو فـي حـاالت كثيـرة أنهـا سـاهمت فـي زيـادة كفـاءة األفـراد إن تكنولوجيا ا :فوضى المعلومات-6-3-3
فإنهـا أيضـا قـد أدت إلـى تـوفر المعلومـات  ،ماتهـا وقواعـدها الواسـعة والكبيـرةومنظمات األعمال في اسـتخدام بياناتهـا ومعلو 

ــال يتــوفر منهــا فــي كــل  عجز إزاء مــاالتــي ال نحتاجهــا بشــكل كبيــر وبطريقــة فيــه الكثيــر مــن إضــاعة الوقــت وربمــا اإلحســاس ب
هذا ما يجعل تكنولوجيا المعلومات في مجال المعرفة تحمل الكثير من المشـكالت مـا يـؤثر علـى فعاليـة  .موضوع أو مجال

  .علومة المناسبة في الوقت المناسباتخاذ القرار الذي يحتاج إلى الم
سـاليب تسـييرية تواكـب عصـر المعرفـة وتعطـي حـل لهـذه هذه التحديات دفعت الباحثين في مجال اإلدارة إلى البحث عـن أ

لمعلومـات التـي تحتاجهـا اإلشكاليات فظهر ما يعرف بالـذكاء االقتصـادي الـذي يقـوم علـى جمـع وتحليـل ومعالجـة وحمايـة ا
  .فعالة تسهم في مواجهة المنافسين عمال من أجل بثها في قراراتمنظمات األ



–
 

 

 448 
 

  JFBE 2018   

بعــدما كانــت تطبيقــات الــذكاء االقتصــادي حكــرا علـــى  :منظمــات األعمــال فــي الــذكاء االقتصــاديجوانــب تطبيــق : 6-4
د مـن المؤسسـات أصبح الذكاء االقتصادي فـي اآلونـة األخيـرة يحتـل مكانـة عاليـة فـي اهتمامـات العديـ ،المؤسسات الكبيرة
ات و زيـادة التـأثير فـي متيازات التي حققها في مجال رفـع القـدرات التنافسـية للمؤسسـوذلك نتيجة لإل ،االقتصادية الكبرى

حســب مـا أوضــحته دراســة إحصـائية أجريــت فــي  وذلــك .محيطهـا الخــارجي خاصــة فـي ظــل البيئــة المعقـدة التــي تعــيش فيهـا
ــــــوطني .9منظمــــــة  1200علــــــى  1999فرنســــــا ســــــنة  ــــــدفاع ال و لقــــــد أجريــــــت مــــــن قبــــــل المعهــــــد العــــــالي لدراســــــات ال

L’IHEDN.ا هو مبين في الجدول التاليكم:  
  منظمات األعمالالمصطلح المستعمل في ) : 1(جدول رقم 

     كبيرة الحجم منظمات األعمال  منظمات األعمال صغيرة ومتوسطة الحجم
  الذكاء االقتصادي 9,8%  13,1%
  )االستراتيجي(الذكاء التنافسي   54,5%  45,8%
  اليقظة  35,9%  41,1%
  المجموع  100%  100%

Source :F.Bournois ,P.J.Romani ,l’intelligence économique dans les entreprises 
française ;Economica ;Paris ;p.62  

فمــن خــالل الجــدول نالحــظ أن المصــطلح المفضــل اســتعماله فــي المنظمــات هــو مصــطلح الــذكاء التنافســي و ذلـــك ب 
فـي ذلـك هـو أنـه ، لكـن الجديـد قتصادي و التنافسي ظهر منذ زمـنالذكاء االحيث أن . أو الذكاء االستراتيجي  54.5%

  :10في مرحلة عدم التأكد هذه ، أصبح ضروري جدا للمنظمات
  ؛غير و يجب أن تتكيف و تتعايش معهألن المحيط يت ،بالنسبة للمنظمات الكبيرة
  ؛هي دائما مهددة من طرف منافسيهاو  ،بالنسبة للمنظمات الصغيرة

  ؛ها أخذ األحسنظمات المتوسطة،والتي تطمح أن تصبح قوية،ولذلك عليبالنسبة للمن
دارة االســـتراتيجية نجـــد أن فـــي اإل :العناصـــر األساســـية للـــذكاء االقتصـــادي الواجـــب توفرهـــا فـــي منظمـــات المعرفـــة 5_6
 environnement)دبيــات المتعلقــة بالــذكاء االقتصــادي مــا هــي إال امتــداد ألعمــال البــاحثين الســابقين حــول األ

scanning) منظمـات المعرفـة تختلـف مـن  التي تحتاجهـالذكاء االقتصادي ل ساسيةالعناصر األحيث أن  ،المسح البيئي
  11:في النقاط التالية ايمكن حصره قتصاد الى أخر ومن منظمة إلى أخرى لكنإ

ــــــــة  :االســــــــتراتيجية اليقظــــــــة-6-5-1 ــــــــارة إعالمي ــــــــارة أخــــــــرى اســــــــتعالمية  Informationnelجــــــــاءت اليقظــــــــة ت ،وت
Renseignement العمليــــة االعالميــــة ''وعليــــه فقـــد عرفــــت علــــى أنهـــا .ء االقتصـــاديفكانـــت أقــــرب مـــا يكــــون للــــذكا
Informationnel بهــدف فــتح نوافــذ  ،مســبق لإلشـارات الضــعيفة فــي محيطهــاتقـوم مــن خاللهــا المؤسســة باالســتمتاع ال

 مثــل مــاهي أيضــا عمليــة إســتعالمية ونشــاط تجسســي أو اســتخباراتي تقــوم بــه المؤسســة ،12 ''للفــرص وتقلــيص عــدم اليقــين 
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لتحــل فــي عملهــا محــل عمــل الــرادار فــي رصــد أيــة إشــارة ضــعيفة  ،التنافســي وفــي رقابتهــا لمنافســيها أثنــاء مســحها لمحيطهــا
  13.د أي خطر أو فرصة لسبق المنافسينوفي الكشف عن أية عملية تنبيهية لإلستدالل عن إمكانية وجو 

التـي من خـالل اليقظـة االسـتراتيجية في ادارة المعلومة  من المفترض أن يكون الذكاء االقتصادي من األدوار الرئيسيةوعليه 
يمكــن االعتمــاد عليهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بــالتعرف علــى احتياجــات المؤسســة والمراحــل واألدوات التــي يعتمــد عليهــا فــي 

حيـث أن  ،قـق الوظيفـة االبتدائيـة أي اليقظـةوبالتالي فانه يح ،تعملية البحث ومن جهة أخرى يهتم بجمع وترتيب المعلوما
ل الــى تمثيـــل يبـــين العالقــة بـــين نظــام وســـيلة  وهـــو ،المؤسســـة والبيئـــة التــي تعـــيش فيهــا المعلومــة يمكـــن أن تّشــكل أو تحـــوّ

فهـو ينـتج التحليـل العقالنـي للمعلومـة بفضـل التنظـيم البشـري والتقنـي لليقظـة أو كمـا يفضـل  ،مختصرة لحاالت عدم التأكد
التــي تتمثــل فــي قــدرة المؤسســة علــى تحديــد والحصــول علــى  veille intelligente  laاليقظــة الذكيــة تســميتها 

المعلومــات الصــحيحة فــي األوقــات المناســبة وهــي جــزء مــن العمليــة المنطقيــة إلنتــاج المعلومــات لوصــف وتوقــع الحــاالت 
قـــــ ـــــي يمكـــــن أن تمـــــر بهـــــا المؤسســـــةالمعّ ـــــذكي  .دة الت ـــــل ال  la qualifierونحـــــن نفضـــــل أن نســـــميها التأهي

d’intelligente  نتـــاج إقامـــة التقـــارير المعروفـــة والتـــي تبحـــث عنهـــا المؤسســـة فـــي مجـــال إذلـــك ألن لـــه القـــدرة علـــى
اســـتغالل الفـــرص ومواجهـــة  المعلومــات االســـتراتيجية التـــي تســـاعد المؤسســـة علـــى توقـــع الرؤيــة المســـتقبلية لهـــا مـــن خـــالل

  .التحديات
سـتراتيجية للمؤسسـة التـي تسـمح لهـا اعـادة بنـاء تنظـيم النوايـا اإل الـىهذه المعلومات بعد تفسيرها وترجمتها يمكن أن تقود 

  .ؤسسة وطبيعة البيئة التي تتوقعهاأيضا بتقليص الفوارق بين طبيعة البيئة التي تعيش فيها الم
الحمايـة أو مـا يعـرف  في أدبيات الذكاء االقتصادي هنـاك العديـد مـن األعمـال التـي تؤكـد علـى :الحماية والتأثير-6-5-2
بــين  جـراءات حمائيـة لرأسـمال الغيـر مــادي ومـن ناحيـة أخـرىإهـذا األخيـر يجمــع مـن ناحيـة بـين مجموعــة  ،الـذكاء المضـادب

المســــئول األعلـــى  للــــذكاء  ( ALAIN JUILLET تعريــــفوهـــو مــــا تجلـــى فـــي  .الــــتأثير والجماعـــات الضــــاغطة
 :على أنهالذي عرفه  )2005 االقتصادي بفرنسا سنة 

المنافســة فــي :رة و حمايــة المعلومــة اإلســتراتيجية لجميــع األعــوان االقتصــاديين مــن أجــل الوصــول إلــىيشــتمل علــى الســيط"
  .14" المجال أالقتصادي األمن االقتصادي أمن المؤسسات تعزيز سياسة التأثير

سسـة وهـي تشـكل مـن أي وقـت مضـى ثـروة حقيقيـة للمؤ  ،تشّكل باألسـاس رأسـمال الغيـر مـاديالمعلومة والمعرفة حيث أن 
التي البد عليها صيانتها وحمايتها ولذلك ال يمكن تجاهلها أمام المخاطر التي يمكن أن تواجهها والتـي تكـون مـؤثرة خاصـة 

رادي للحصـول علـى إية المؤسسة أو تكـون مقصـودة بفعـل خفاء بسبب عدم االنتباه أو نقص تنافسجراءات اإلإفي حاالت 
  ية ستراتيجروع على المعلومات اإلنحو غير مش
بمعنـى أخــر  ،نفيـذ االجــراءات وتقنيـات الحمائيــةالــذكاء االقتصـادي هــو العمليـة التـي تقــوم علـى نوعيــة األفـراد وتوعليـه فـإن 

الحمايـة واألمـن لـيس الوحيـد الـذي يقتصـر علـى  ،المؤسسـات هذا المعيار علـى وجـه التحديـد بالنسـبة للـدول أو فـي مجـال
ي ترتكز علـى التـأثير بصـفة عامـة والجماعـات الضـاغطة بصـفة خاصـة وهنـا أيضـا فه، بيق الذكاء االقتصادي في المؤسسةتط

حيث أن الجماعات الضاغطة تعرف على أنها تـأثير المسـئولين وقـرارات  ،كاء االقتصادي الذي يسمح بتأديتهليس فقط الذ 
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عيـار يبقـى حكـرا لألعمـال علـى هـذا الم ،االقتصاديالسلطة العامة فهي بعيدة عن كونها المنتوج الحصري من تطبيق الذكاء 
هــذه األعمــال فــي  ،اقتصــاد الجيــو      الــذكاء االقتصــادي الــذي يعــد ركيــزة هامــة فــي االســتعماالت العســكرية وكــذلك فــي

فـــــي هـــــذا المعنـــــى فهـــــي ترتكـــــز علـــــى  ،تســـــييره حســـــب متغيـــــرات المحـــــيطالـــــذكاء االقتصـــــادي تعتبـــــر ســـــالح البـــــد مـــــن 
propagande  la تاستخراج الشبكا.  

جـــاءت العديــــد مـــن التعـــاريف التــــي تؤكـــد علــــى هـــذا العنصـــر وهــــو مـــا بـــرز مــــن خـــالل تعريــــف  :إدارة المعرفـــة-6-5-3
l’AFDIE  

تخـاذ القـرار ن أجل انتاج المعلومـات المفيـدة إلم ،ل المنظمة في نظام ادارة المعرفةمجموعة الوسائ‘‘ الذي عرفته على أنه 
                             .15 ‘‘ب المؤثرة في ظل األداء الناجع وخلق قيمة لكل الجوان

 ،احتها لجميـع العـاملين فـي المنظمـةبتوفير المعلومات وإتيهتم مفهوم إدارة المعرفة يتضح من خالل هذا التعريف أن حيث 
 الفرديــةوالخبــرات  ،ن المعلومــات المتــوفرة فــي المنظمــةحيــث يرتكــز علــى االســتفادة القصــوى مــارجهــا والمســتفيدين مــن خ

وتحويلـه  ،سـتثمار األمثـل لـرأس المـال الفكـريهـم مميـزات تطبيـق هـذا المفهـوم هـو االألذا فإن  ،الكامنة في عقول موظفيها
  .16  لى قوة إنتاجية تساهم في تنمية الفرد ورفع كفاءة المنظمةإ

مــات الــى معــارف قابلــة ن الــذكاء االقتصــادي وإدارة المعرفــة لهمــا نفــس العمليــات التــي تقــوم علــى تحويــل المعلو وعليــه فــإ
ومـع ذلـك يـتم تتبـع هـذه الخطـوات وفقـا لمنهجيـات  .قدرات فيما يخص المعرفة الجماعيةللتنفيذ كما يتوفران على نفس ال

ومــن هنــا يمكــن ان نعتبــر كــال مــن إدارة المعرفــة والــذكاء  .ود اســتهدافهامعينــة وحســب الغايــات المختلفــة للمنظمــة التــي تــ
التــي تمثــل مجموعــات مــن األدوات واإلجــراءات الجماعيــة  ،ن مــن أشــكال نظــم المعلومــاتمــا شــكالاالقتصــادي علــى أنه

  .معلومات إلى معرفة قابلة للتنفيذالموجهة للتعلم التي تقوم على تحويل ال
  يبين عالقة ادارة المعرفة بالذكاء االقتصادي )3( شكل رقم

  

  

  

  

  

 

Source :Frédérique Blondel et Serge Edouard et Mohamed Nabil el Marouki ,Quelle articulation 
entre IE et KM au seine de l’entreprise ,Vie et Science de l’entreprise ,p 161. 

  إدارة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرفــــــــــــــــــــة

 ء االقتــــــــــــــصاديالــــــــــــذكــا

 الفعل البيانات المعلومات المعرفة
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الـذي يقـوم علـى تسـهيل بــروز مـن خـالل المنظـور المعرفـي للــذكاء ويبـرز دور الـذكاء االقتصـادي فـي دعـم منظمــات المعرفـة 
أي االهتمـــام بـــالتعلم وتجميـــع .17تجـــة وتطـــوير الـــتعلم التنظيمـــي بـــين األطـــراف المشـــاركة التـــي تســـبب اإلبتكـــار مشـــاريع من

  .عاون بين منظمات األعمالالكفاءات بغرض تنشيط وتجهيز األفراد ذوي الكفاءات المختلفة من أجل الت
الجهـد المـنظم الـواعي أي دارة المعرفـة إو هـهـذا المجـال فـي الدور الذي يمكن أن يلعبه الذكاء االقتصادي حيث نجد أن 

الموجــه مــن قبــل منظمــة مــا مــن أجــل التقــاط وجمــع وتصــنيف وتنظــيم وخــزن كافــة أنــواع المعرفــة ذات العالقــة بنشــاط تلــك 
المنظمـــة وجعلهـــا جـــاهزة للتـــداول والمشـــاركة بـــين أفـــراد وأقســـام ووحـــدات تلـــك المنظمـــة بمـــا يرفـــع مســـتوى كفـــاءة اتخـــاذ 

حيـث تـم تعريفــه   l’ADBS الـذكاء االقتصــادي الـذي قدمتـه تعريـفوهـو مـا اتضــح مـن .18داء التنظيمـيالقـرارات واأل
منهجيــات وتطبيقــات تســمح بوضــع عالقــة وبطريقــة مالئمــة تشــمل مختلــف المعــارف  ،أدوات ،تصــورات مجموعــةعلــى أنــه 

  19:صتتضمن على وجه الخصو هذه العالقة  ،رة وتطور الديناميكية االقتصاديةجل السيطأوالمعلومات من 
 للــذكاء االقتصــادي يكمــن فــي تحضــير القــرارات االســتراتيجية األساســين الــدور إ :فعيـل آليــة اتخــاذ القــرارت-6-5-3-1

  : التالية ريفاتعال وهو ما يتضح من خالل 
  . وله دور في تطور مفهوم الذكاء االقتصادي Havardوهو أستاذ في جامعة  Michael Porter تعريف_
ـــه ا ـــد المعلومـــة المناســـبة للشـــخص المناســـب وفـــي الوقـــت المن‘‘ذ قـــال أن اســـب مـــن أجـــل اتخـــاذ القـــرار يعتمـــد علـــى تزوي

  .20‘‘ تجاه المناسب والمالئم وبالتالي تطوير بيئته في اإل ،القيام بالتصرف المناسب والمثاليو  ،المناسب
نشـر المعلومـات بهـدف تقلـيص حالـة عـدم التأكـد معالجـة و  ،الذكاء االقتصادي هو سيرورة جمع‘‘: C.Revelliتعريف _

 .21 ‘‘خاذ كل القرارات االستراتيجية إتفي 
حيــث أن تطبيــق الــذكاء  ،لــى فعــلإلتركيــب الــدوري الــذي يقــود بمعنــى أخــر يتمثــل فــي قــدرات المؤسســة علــى التحليــل وا

يط الــذي يتوقــف علــى دمــج والفعــل يقتصــر باألســاس علــى معرفــة المحــ ،دي يخلــق قــدرات جديــدة مكملــة للفعــلاالقتصــا
الطريـق مــن المعلومــة الــى المعرفــة حيــث أن  .وبنــاء مهــارات أساسـية تعتمــد عليهــاالمـوارد التــي تزخــر بهــا المؤسسـة لتشــكيل 

جـراء الـذي يتطلـب قـدرات ديناميكيـة خاصـة القـدرة االسـتيعاب التـي م هـذا اإللى فعل يتم عن طريق الـتعلإوتحويل المعرفة 
والــذي يعتمـد علــى الرســالة التنظيميــة وتطبيقهــا لتحقيـق الهــدف المطلــوب  علومــة التـي يمكــن اســتيعابهاتعتمـد علــى قيمــة الم

والتـي تعتمـد علـى نظـام المعلومـات وهــذه العمليـة يمكـن أن تـتم بشـكل فـردي لكنهــا تـدخل فـي سـيرورة الـتعلم الكالســيكي 
يتم بشكل جمـاعي يعتمـد باألسـاس علـى بنـاء مراجـع  ويمكن أيضا ان ،بإشارات ثم تفسيرها إلعطاء اجابةالذي ينطلق أوال 

جــراءات تحقــق االســتمرارية فــي هــذا المعنــى الــذي يقودنــا الــى نشــاطات إتكــون بشــكل قــوانين وهــي بجــد ذاتهــا مبوبـة التــي 
يــة معرفيــة وقيــادة لكــن هــذا الــدور يتالشــى إذا لــم يكــن هنــاك ثقافــة تنظيملحــل المشــاكل ووســائط للتفاعــل مــع المتعــاملين 

الةت َ   .نظيمية فع
هـم العوامـل التـي أمـن  (Organizational Culture)تعتبر الثقافـة التنظيميـة  :بناء ثقافة تنظيمية معرفية-6-5-3-2

 حيـــث يعرفهــــا .تعـــدد وتنــــوع العناصـــر التـــي تتضـــمنهايمكـــن مـــن خاللهـــا التمييـــز بـــين مختلــــف المنظمـــات بـــالنظر لثـــراء و 
Shermerbon   هـذا النظـام ضـمن لمعتقـدات يشـترك بهـا العـاملون فـي المنظمـة بحيـث ينمـوا نظام مـن القـيم واعلى أنها
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مــن البيئــة ) رؤســاء ومرؤوســين(مجموعــة القــيم التــي يجلبهـا أعضــاء المنظمــة  فيعتبرهــا Kossen أمــا.22 المنظمـة الواحــدة
ـــة الـــى المعتقـــدات  القـــيم، اليبإجمـــوبهـــذا فـــان للثقافـــة التنظيميـــة ارتبـــاط وثيـــق  .البيئـــة الداخليـــة لتلـــك المنظمـــة الخارجي
وبحكم أن لهذه العناصـر دورا هامـا فـي تشـكيل العديـد  ،ت التي يحملها العاملون بالمنظمةالتجارب والخبرا ،واالفتراضات

تعــد حاضــنة ن هــذه الثقافــة إفــ ،ات فــي المواقــف واألوضــاع المختلفــةمــن المعــايير وتجســيد الكثيــر مــن الممارســات والقــرار 
بداعيـة األفكـار اإل إلنشـاءوعليه فان تبادل وتقاسم هذه المعارف فيما بـين األفـراد والمجموعـات  .أساسية لمعارف المنظمة

المنظمــة العمــل علــى تعزيــز مبــادئ الثقــة واألمــان والمشــاركة لخلــق التفاعــل والتواصــل الــداعم للتــدفق  مســئولييتطلــب مــن 
ورة االهتمــام ببنــاء ثقافــة تنظيميــة أساســها التعــاون وهــو مــا يعنــي ضــر  .ة فــي مختلــف االتجاهــات والمســتوياتالفعــال للمعرفــ

المظهـر الخـارجي ،القـيم الظاهريـة والقـيم (والنجاح الجماعي وليس المنافسـة والنجـاح الفـردي وذلـك فـي أبعادهـا المختلفـة 
غفــال مــع ضــرورة تطــوير نظــم الحــوافز والمكافــأت الجماعيــة لتشــجيع األفــراد علــى االنســجام معهــا دون ا) غيــر الملموســة 

ففـي دراسـة أجريـت  .دارة المعرفـةإلـدعم عمليـة تطبيـق  وذلـك لتـوفير الوسـط المالئـم ،عة المرحلة التي تمر بها المنظمةلطبي
ــة لــديها مشــروعات فــي مجــال ادارة المعرفــة تبــين ان العــائق األساســي فــي بنــاء واســتثمار  50علــى أكثــر مــن  شــركة امريكي

فــي دراســته ،حيــث بــين أن  D.Skyrmeوهــي نفــس النتيجــة التــي توصــل اليهــا  ،ةد المعرفيــة هــو الثقافــة التنظيميــالمــوار 
   .23التحدي األكبر الذي يواجه ادارة المعرفة ال يمكن في األدوات وال في التكنولوجيا وانما في االنسان والعوامل الثقافية

ــ :اتبــاع قيــادة تنظيميــة فعالــة ورســم خــرائط المعرفــة-6-5-3-3 أن العنصــر البشــري عامــل هــام لقــد أصــبح واضــحا االن ب
بـالنظر لقدرتـه علـى انتـاج أفكـار جديـدة تـدعم باسـتمرار قـدرات المنظمـة علـى انتـاج  واإلبداعيةوحاسم في العملية المعرفية 

المزيــد مــن القيمــة المضــافة ،وعليــه فــاألفراد والجماعــات فــي المنظمــة فــي حاجــة الــى قيــادة تنظيميــة فعالــة تعطــي المثــال 
مــل يمكــن فكمــا يــتم الــتعلم مــن خــالل الع ،المشــاركة والتقاســمو  االت التعــاونوذج الــذي يحتــذى بــه فــي مجــة والنمــو ،القــد

وبهــذا يســاعد القائــد التميــز بهــذه الصــفات مختلــف األفــراد والجماعــات علــى تطــوير قــدراتهم  .الــتعلم مــن خــالل االقتــداء
يسـعى بصـفة دائمـة اليجـاد طـرق وأسـاليب جديـدة مــن باسـتمرار بشـكل يتـيح توسـيع القاعـدة المعرفيـة للمنظمـة خاصـة وانـه 

  .شأنها خلق االنسجام الضروري بين األفراد لبناء رؤية مشتركة وموحدة تجاه مختلف القضايا 
علــــى أهميــــة خريطــــة المعرفــــة   Davenport ,Prusak ,Deftكمــــا يوجــــد الكثيــــر مــــن البــــاحثين مــــنهم 

Knowledge Map   أفـراد ووثـائق وقواعـد بيانـات وغيرهـا ،وبـذلك فهـي تمثـل كـأداة لجـرد موجـودات منظمـة مـا مـن
دلــيال علــى معــارف المنظمــة ولــيس مخزنــا لهــا ،وعليــه فــان رســمها يســمح بتحديــد االمــاكن الهامــة لمعــارف المنظمــة بغــرض 

موجـودة وينبغي التذكير بأن تقييم الموقف المعرفـي للمنظمـة يتطلـب فهرسـة المصـادر الفكريـة ال 24الوصول اليها واستغاللها
 بشــكل يوضــح عالقاتهــا) المعرفــة المتقدمــة والمعرفــة االبتكاريــة  ،المعرفــة الجوهريــة(أنــواع معارفهــا فيهــا وتشــخيص وبيــان 

وهــو مــا يعنــي الكشــف عــن طبيعــة المحفظــة المعرفيــة للمنظمــة مــن خــالل هــذه الخريطــة  ،االســتراتيجية التنافســية للمنظمــة
وربمـا لهـذا يعتقـد الـبعض بـأن هـذه الخريطـة تعتبـر  .معرفيـة بالمقارنـة مـع المنافسـينالبهدف تقليص الفجوتين االستراتيجية و 

المتميــزة لهــذه ،علمــا أن هنــاك العديــد مــن النمــاذج 25 ممــا يتوجــب رســمها  ،ة تســاعد علــى تنفيــذ ادارة المعرفــةأداة قويــ
 :ي يمكن أن نبينه في الشكل التاليالذ  M.Zackنموذج  :الخريطة نذكر منها
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 )M.Zackنمودج (يبين خريطة المعرفة  )4(م شكل رق
  
  
  
  

  الفجوة االستراتيجية                                                                   الفجوة المعرفية     
  
  

  
Source :Michel.H.ZAck :Developing a Knowledge Strategy ,California Management Review 
,Vol 42 .N° 3 ,Spring 1999 ,P 125 . 

  :وهي المتعلقة باإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية وذلك من خالل ما يلي : منهجية الدراسة:ثانيا
ــ :مجتمــع وعينــة الدراســة-1 وحــدد  .ة التــي تربطهــا خصــائص وســمات محــددةيعــرف علــى أنــه مجموعــة المفــردات الممكن

إسـتبانة تـم اسـترداد  35ئر فرع تلمسان حيث تم اختيار عينة عشوائية وتوزيـع المجتمع اإلحصائي لمؤسسة اتصاالت الجزا
  .من اإلستبانات الموزعة  %85.7استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي أي ما نسبته  30فبقي  3استبعد منها  33

جــود بــين الــذكاء تــم اإلعتمــاد علــى إعــداد اســتمارة لجمــع المعلومــات بهــدف تحديــد مــدى التكامــل المو  :أداة الدراســة-2
  االقتصادي وأخالقيات االعمال في سبيل دعم حوكمة العالقات بين المنظمات 

،والمسـتوى  Age،العمـر  Sexالجـنس (باإلضافة إلى المتغيـرات الشخصـية  :ات البحث والعبارات المقابلة لهامتغير -3
  :مقابلة لهابحث وكذلك العبارات الفإن الجدول التالي يبين متغيرات ال)  Eduالتعليمي 

  متغيرات البحثيبين ) 2(جدول رقم 
  أرقام العبارات المقابلة  اإلسم  متغيرات البحث

  IE Q1_Q10  الذكاء االقتصادي
  Veille  Q1_Q4  اليقظة االستراتيجية

  KM  Q5_Q7  إدارة المعرفة
  Security  Q8_Q10  الحماية والتأثير
 KO Q11_Q19  منظمات المعرفة
 Culture Q11_Q13 الثقافة التنظيمية
 Pilotage Q14_Q16 القيادة التعليمية

 PDécision Q17_Q19 اتخاذ القرار

ماذا يجب على المنظمة 
 معرفته ؟

ماذا يجب على المنظمة ان 
  تفعل؟

ماذا تستطيع ان تفعل المنظمة  ماذا تعرف المنظمة
 ؟
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تتوزع مفردات عينة الدراسة وفق خصائص الجنس والعمر والمستوى التعليمي مثلما هو مبين : خصائص عينة الدراسة -4
  :في الجدول التالي

  يبين خصائص عينة الدراسة) 3(جدول رقم 
  النسبة  التكرار   الحالة  المتغير
  62,1  18  ذكر  الجنس

  37,9  11  أنتى
  50  15  30إلى  20من   العمر

  23,3  7  40إلى  30من 
  8,7  4  50إلى  40من 

  8,7  4  50أكثر من 
  10  3  ثانوي  المستوى التعليمي

  10  3  بكالوريا
  63,3  19  جامعي

  16,7  5  دراسات عليا
 Cronbachن درجــة ثبــات أداة القيــاس قمنــا باإلعتمــاد علــى معامــل الثبــات للتأكــد مــ :ة القيــاسقيــاس ثبــات أدا -5

Alpha بلــغ معامـل الثبــات بالنسـبة للعبــارات المكونــة تمتــع بدرجــة عاليـة مــن الثبـات، حيــث وقـد اتضــح أن أداة القيـاس ت
ألعمـال ومتغيـر حوكمـة بينمـا بالنسـبة للعبـارات المكونـة لمتغيـر أخالقيـات ا %90.5،) 10_1(لمتغير الذكاء االقتصـادي 

 :لي وهو ما توضحه النتائج التاليةعلى التوا %62,5و  % 66,89العالقات كانت 
  لمتغيرات لدراسة Cronbach Alphaيبين معامل الثباث ) 4(جدول رقم 

  Cronbach Alphaمعامل الثيات   متغيرات البحث
 90.5  الذكاء االقتصادي
  70,2  اليقظة االستراتيجية

  75,2  ماتنظم المعلو 
  80,8  الحماية والتأثير
  88,4  منظمات المعرفة
  66,8  القيادة التعليمية
  76,8  الثقافة التنظيمية

  62,5  اتخاذ القرار



–
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لليقظـــة  % 70,2أمــا فيمــا يتعلــق بمعامــل الثبــات للمتغيــرات التــي تــدخل ضــمن تشــكيل الــذكاء االقتصــادي فقــد بلغــت 
وهـو مـا يـدل علـى  %60الحماية والتـأثير وهـي كلهـا أكبـر مـن  % 80,8ت و لنظم المعلوما % 75,2و   االستراتيجية

  :ثبات االستبانة
للقيـادة  %66,8أما فيمـا يتعلـق بمعامـل الثبـات للمتغيـرات التـي تـدخل ضـمن تشـكيل متغيـر منظمـات المعرفـة فقـد بلغـت 

وهــو مـا يــدل علـى ثبــات  %60مـن  اتخـاذ القــرار وهـي كلهــا أكبـر % 62,5للثقافـة التنظيميــة و  % 76,8التعليميـة و  
  .االستبانة

  عتمدنا على إختبار اللتأكد من أن أراء مفردات عينة الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي : اختبار توزيع البيانات -6
Kolmogorov-Smirnov حيث وصلنا إلى النتائج التالية،:  

  لمتغيرات الدراسة Kolmogorov-Smirnovيبين إختبار التوزيع الطبيعي ): 5(جدول رقم 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
IE Veille KM Security KO 

Cultur
e 

Pilotag
e Pdéc 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 
Normal Parametersa,b Mean 3,5000 3,5375 3,5667 3,3833 2,8833 2,9856 3,1244 3,3643 

Std. 
Deviation 

,95145 ,97763 1,02655 1,07755 ,66028 ,8868 ,9808 ,43596 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,192 ,186 ,164 ,216 ,221 ,237 ,277 ,228 
Positive ,114 ,133 ,092 ,134 ,198 ,126 ,098 ,117 

Negative -,192 -,186 -,164 -,216 -,221 -,238 -,225 -,228 
Kolmogorov-Smirnov Z ,858 ,832 ,731 ,968 ,990 ,824 ,771 1,022 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,453 ,493 ,659 ,306 ,281 ,337 ,289 ,247 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 SPSSمن إعداد الباحثين حسب نتائج اإلستبيان : المصدر
ــــرات  ــــواردة أن المتغي ــــات ال ــــى الشــــكل أعــــاله يتبــــين أن البيان ــــةالبــــالنظر إل ــــث أن قيمــــة  ثماني ــــالتوزيع الطبيعــــي حي تتمتــــع ب

Asymp.Sig  المستوى المعتمد للدراسة  0,05لكل منها أكبر من. 
ــا  ســنقوم بتحليــل ومناقشــة نتــائج الدراســة مــن خــالل محاولــة إثبــات او نفــي الفرضــيات التــي :تحليــل ومناقشــة النتــائج:ثالث

   :اقترحناها
  : زائر بالذكاء االقتصاديتحليل مدى اهتمام مؤسسة اتصاالت الج-1

  بالذكاء االقتصادي مؤسسة اتصاالت الجزائرتهتم :األولى الفرضية الرئيسية
H0  : الذكاء االقتصادي غير مهتمة بتطبيقالمؤسسة.  
H1 :قتصاديالذكاء اال المؤسسة مهتمة بتطبيق.  
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تطبيــق الــذكاء االقتصــادي مــع الوســط تقــوم الفرضــية الرئيســية األولــى علــى مقارنــة الوســط الحســابي لإلجابــات علــى مــدى 
– Oneوالختبــار هــذه الفرضــية اســتخدما .الخماســي المســتخدم  Likertعلــى أســاس مقيــاس  (3)الحســابي لــألداة 

Sample T Test  
في قياس إجابات الخاصة بمتغيرات الذكاء  One –Sample T Testاستخدام اختبار يبين ): 6(جدول رقم 

 االقتصادي
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
IE 30 3,5000 ,95145 ,21275 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
IE 2,350 29 ,030 ,50000 ,0547 ,9453 

  SPSSمن إعداد الباحثين وفقا لنتائج اإلستبيان : لمصدرا
وبإنحراف معياري  3.5تبين المخرجات أعاله أن الوسط الحسابي إلجابات العبارات المكونة للذكاء االقتصادي قد بلغ 

رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية  وبالتالي يمكننا. 2.35سوبة قد بلغت المحt  وحيث أن قيمة . 0.95145قدره 
البديلة القائمة على أن المؤسسة تطبق الذكاء االقتصادي ومما يؤيد هذا القرار ان مستوى الداللة المحسوب 

Sig=0.03    أن مؤسسة وهو ما يؤكد  .ألن اختبار الفرضية من طرف واحد أي المستوى المعتمد 0.05كان أقل من
رغبة منها في مواكبة التطورات الحاصلة في البيئة  .عتماد على الذكاء اإلقتصادي في تسييرهاإتصاالت الجزائر تحاول اإل

لسبب بسيط أن شركة اتصاالت  يعكس هذه النتيجةالعالمية، ومواجهة تحديات البيئة التي تعيش فيها ،لكن الواقع ال 
  .تعيش في بيئة تتميز بعدم وجود أي منافسةالجزائر 

    :ر الذكاء االقتصادي على منظمات المعرفةتحليل مدى تأثي-2
 وجود عالقة ذو داللة إحصائية بين الذكاء االقتصادي ومنظمات المعرفة :الفرضية الرئيسية الثانية-

H0 :لذكاء االقتصادي ومنظمات المعرفةال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية بين تطبيق ا.  
H1 : لذكاء االقتصادي ومنظمات المعرفةيوجد تأثير ذو داللة إحصائية بين تطبيق ا.  
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  يبين قيمة اإلرتباط الثنائي بين متغيري الذكاء االقتصادي ومنظمات المعرفة): 7(جدول رقم 

 SPSSمن إعداد الباحثين وفقا لنتائج اإلستبيان : لمصدرا
مما يعني أن .  0,521كما بلغ معامل التحديد   0.722من الجداول أعاله يتضح أن قيمة معامل اإلرتباط الثنائي كانت 

  .لتغير في تطبيق الذكاء االقتصاديظمة المعرفة بين المنظمات يعود إلى امن التغير في من 52.1%
وبمـا أن مسـتوى الداللـة يسـاوي صـفرا وهـو أقـل مـن .أكبـر مـن قيمتهـا الجدوليـة  19,613المحسـوبة  Fوحيـث أن قيمـة 

وجـود أثـر دال إحصـائيا  مستوى الداللة المعتمد ،فإننـا نـرفض الفرضـية الصـفرية ونقبـل الفرضـية البديلـة القائمـة علـى 0.05
أن منظمــات المعرفــة اليــوم أصــبحت ترتكــز علــى الــذكاء وهــو مــا يؤكــد .لتطبيــق الــذكاء االقتصــادي علــى منظمــات المعرفــة 

مـن خـالل قدرتـه علـى  ،االقتصادي الـذي يهـتم بتسـيير المعلومـات والمعـارف التـي تعتبـر المـورد الرئيسـي لمنظمـات المعرفـة
 إعتمــاده علــىفــي تكمــن فــي بيئــة المنظمــة وكــذلك أهميتــه  ينللمنافســين والمتعــاملين الموجــودإلتقــاط اإلشــارات الضــعيفة 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

     
1 ,722a ,521 ,495 ,36071 

a. Predictors: (Constant), IE  

                                                                                     ANOVAb 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,552 1 2,552 19,613 ,000a 
Residual 2,342 28 ,130   

Total 4,894 29    
a. Predictors: (Constant), IE 

b. Dependent Variable: Governance  
 

                                                                                 Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,052 ,315  6,516 ,000 

IE ,385 ,087 ,722 4,429 ,000 
a. Dependent Variable: Relation 
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وحمايتهــا وتوفيرهــا لمتخــذي القــرار وبالتــالي فــإن هــذه قــادرة علــى تســيير المعــارف النظــم معلومــات األفــراد المتخصصــين و 
  .صحة الفرضية الثانية  النتائج تثبت

اإلنحـدار الخطــي بـين تطبيــق الـذكاء االقتصــادي ومنظمـات المعرفــة بـين المنظمــات  ة لــكمـا يشــير الجـدول األخيــر إلـى معاد
  :كما يلي 

Y=2.052+0.315 IE 
  .حيث تمثل هذه المعادلة أثر الذكاء االقتصادي .تمثل المتغير التابع أي منظمات المعرفة Yعلما أن 

  وأهم العناصر المتدخلة فيها تحليل قوة العالقة الموجودة بين الذكاء االقتصادي ومنظمات المعرفة-3
  :الفرضية الرئيسية الثالثة -

H1  متغير إدارة المعرفةوجود عالقة ذو داللة احصائية بين الذكاء االقتصادي ومنظمات المعرفة سببه  
H0 : ســـببه إلـــى متغيـــر إدارة وجـــود فـــروق ذو داللـــة إحصـــائية بـــين تطبيـــق الـــذكاء االقتصـــادي ومنظمـــات المعرفـــة ال يعـــود
  .رفة المع

بمعرفـــة قـــوة العالقـــة بـــين  Correlationsمـــن أجـــل اثبـــات صـــحة الفرضـــية مـــن عـــدمها نقـــوم بدراســـة االرتبـــاط الثنـــائي 
 المتغيرين 

(KM_KO)  بإستخدام معامل ارتباطPearson  لدراسة قوة االرتباط بين كل متغيرات الدراسة.  
ين متغير منظمات المعرفة ومتغيرات الذكاء ب  Pearsonيبين قوة اإلرتباط بإستخدام معامل ): 8(جدول رقم 

  االقتصادي
Correlations 

 
Veille 

Governanc
e KM Security 

Veille Pearson Correlation 1 ,812** ,748** ,562** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,010 

N 30 30 30 30 
Governan

ce 
Pearson Correlation ,812** 1 ,845** ,696** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,001 
N 30 30 30 30 

KM Pearson Correlation ,748** ,845** 1 ,706** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,001 

N 30 30 30 30 
Sicurity Pearson Correlation ,562** ,696** ,706** 1 

Sig. (2-tailed) ,010 ,001 ,001  
N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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Correlations 

 
Veille 

Governanc
e KM Security 

Veille Pearson Correlation 1 ,812** ,748** ,562** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,010 

N 30 30 30 30 
Governan

ce 
Pearson Correlation ,812** 1 ,845** ,696** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,001 
N 30 30 30 30 

KM Pearson Correlation ,748** ,845** 1 ,706** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,001 

N 30 30 30 30 
Sicurity Pearson Correlation ,562** ,696** ,706** 1 

Sig. (2-tailed) ,010 ,001 ,001  
N 30 30 30 30 

 SPSSمن إعداد الباحثين وفقا لنتائج اإلستبيان : لمصدرا
يالحظ من الجدول أعاله أن أعلى قـوة عالقـة بالنسـبة الـى متغيـر منظمـات المعرفـة كـان مـع إدارة المعرفـة حيـث بلغـت      

وهـو مـا تـم تأكيـده مـن  Sig<0.05خرى وما يؤكد حقيقـة هـذه النتيجـة أن وهي عالقة قوية مقارنة بالمتغيرات األ  84,5
طــرف العديــد مــن البــاحثين فــي دراســاتهم النظريــة حيــث أن عالقــة الــذكاء االقتصــادي بمنظمــات المعرفــة يتمثــل فــي الــدور 

لتـي مصـدرها ا المعـارفو  بتوفير المعلومـات إهتمامهالمعرفي الذي يقدمه الذكاء االقتصادي الى منظمات المعرفة من خالل 
اهم فـي تفعيـل عمليـة اتخـاذ القـرار ،وخلـق األمـر الـذي يسـ. احتها لجميع العاملين فـي المنظمـةوإت، خبرات ومواهب األفراد

  .وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة . وبالتالي خلق أهداف منظمات األعمال المعرفية. ثقافة تنظيمية وقيادة متعلمة
  :خاتمة

ـــين أن هـــذا بعـــد مناقشـــ     تنا لموضـــوع مســـاهمة الـــذكاء االقتصـــادي فـــي تحســـين تســـيير منظمـــات األعمـــال المعرفيـــة، يتب
األسلوب التسييري الحديث يلعب دورا حيويا في نشاطات منظمات األعمال المعرفيـة لقدرتـه علـى التعامـل مـع المعلومـات 

ضـل المعلومـات، التـي تسـاهم فـي مواجهـة تحـديات وتحليلها وتحويلهـا إلـى معـارف ممـا يمكـن متخـذي القـرار مـن إنتقـاء أف
وتقلبــات المحــيط الــذي تعــيش فيــه المنظمـــة، وعلــى هــذا األســاس نجــد إهتمـــام مــدراء المنظمــات العالميــة بهــذا الســـالح 

  التسييري الحديث؛
  :متوصل إليها من خالل هذه الدراسةمن أهم النتائج ال :النتائج_1
 ير منظمات المعرفة؛أهمية الذكاء االقتصادي في تحسين تسي  
 ـــم تصـــل بعـــ ـــذكاء االقتصـــادي إال أن ل ـــر بال ـــوادر اهتمـــام مؤسســـات اتصـــاالت الجزائ ـــالرغم مـــن وجـــود ب ـــى مرحلـــة ب د ال

االستفادة من هذا األسلوب التسييري وحصد مزاياه، وهـذا لسـبب بسـيط أن بيئـة األعمـال فـي الجزائـر تخلـوا مـن المنافسـة 
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علـى هـذا الـنهج التسـييري الحـديث، خاصـة أذا علمنـا ان مؤسسـة اتصـاالت الجزائـر  التي تمكننا من الحكم على اعتمادهـا
  هي الوحيدة التي تسيطر على قطاع االتصاالت في الجزائر؛

  وأداء منظمــات المعرفـة ،يعــود إلــى إهتمـام الــذكاء االقتصــادي ســلوب الـذكاء االقتصــادي أوجـود عالقــة قويــة بـين تطبيــق
،وتسـييرها وإتاحتهـا ) اليقظـة اإلسـتراتيجية(بإلتقـاط اإلشـارات الضـعيفة قدرتـه علـى جمعهـا  بالمعلومات والمعارف مـن خـالل

  ، وحمايتها والتأثير على تقلبات المحيط؛)إدارة المعرفة(لجميع العاملين 
  ت سـببه إدارة المعرفـة التـي تعتبـر أحـد مكونـاوجود عالقة ذو داللة إحصـائية بـين الـذكاء االقتصـادي ومنظمـات المعرفـة

الذكاء االقتصادي التي تقوم على البحث عن المعلومات التي تحتاجها المنظمة مـن خـالل خـرائط المعرفـة ومـن ثـم إتاحتهـا 
لجميـع المـوظفين لإلسـتفادة منهـا، وهــو مـا يسـاهم فـي تفعيــل عمليـة إتخـاذ القـرار وبنـاء قيــادة متعلمـة وخلـق ثقافـة تنظيميــة، 

  السير الحسن لمنظمات األعمال المعرفية؛تشجع اإلبداع واإلبتكار وهو ما يضمن 
  : من النتائج المتوصل إليها يمكننا تقديم بعض اإلقتراحات  :التوصيات_2
  بهـــدف رصــد المعلومـــات والتقليــل مـــن  عمــال الجزائريــةمنظمـــات األزيــادة اإلهتمــام بتطبيقـــات الــذكاء االقتصـــادي فــي

  حاالت عدم التأكد البيئي؛
 علومـات، بإعتبارهــا مـن المـوارد ذات االهميـة لضـمان نجــاح واسـتمرارية منظمـة األعمـال فــي اإلهتمـام بمختلـف أنـواع الم

 عصر العلولمة والمعارف؛
  تنميــة الــوعي لــدى المــديرين واألفــراد والعمــال بالمؤسســات بضــرورة تطبيــق الــذكاء االقتصــادي مــن أجــل مواكبــة تغيــرات

 المحيط؛
 يميــة عبــر مختلــف المــديريات الجهويــة والوكــاالت التجاريــة خاصــة فــي إدخــال التعــديالت المناســبة علــى الهياكــل التنظ

  المدن الداخلية التي تسمح بتوسيع استخدام الذكاء االقتصادي؛
  الحــــرص علــــى وضــــع نظــــام دقيــــق لجمــــع ومعالجــــة وتخــــزين وتوزيــــع البيانــــات والمعلومــــات عــــن اإلمكانيــــات المتاحــــة

  والمتغيرات البيئية؛
 فـي خلـق المعرفـة ألنه العنصر األساسي . يما يخص عمليات التكوين والتدريبشري، خاصة فاإلهتمام أكثر بالعنصر الب

   واإلستفادة منها؛
  ضــرورة تفعيــل التعــاون بــين مؤسســات البحــث العلمــي ومنظمــات األعمــال مــن اجــل بنــاء مشــروعات معرفيــة قــادرة علــى

  ؛ا عن الريعلالقتصاد الوطني بعيد إحداث طفرة معرفية تساهم في خلق قيمة مضافة
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