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   المقدمة

يتم النظر للمعلومة يف وقتنا احلاضر كمورد اسرتاتيجي حقيقي، ذلك لكون املؤسسات ختضع 

لضغوطات قوية وتعيش واقعا يتميز بالتحوالت املستمرة واليت قد تكون مفاجئة يف بعض األحيان وال ميكن 

صعوبتها إىل جمموعة من العوامل  جما�تها بالسرعة املطلوبة، هذه الظروف البيئية اليت حتيط باملؤسسات تعود

منها عوملة األسواق، ضغط املنافسة، التطور السريع يف التكنولوجيا ومتطلبات الزبائن اليت حتتاج إىل رصيد 

كايف من برامج البحث والتطوير لالستجابة هلا بطريقة أحسن وأسرع من املنافسني، لذا جيب على 

خلصائص البيئية املعقدة أن تسعى الستباق التغريات من خالل املؤسسات الراغبة يف البقاء يف ظل هذه ا

اإلنصات االستكشايف حمليطها اخلارجي، والذي يعد جوهر اليقظة اإلسرتاتيجية اليت تسعى لتجنب 

التهديدات احملتملة واقتناص الفرص املمكنة، ويف هذا اإلطار يعمل نظام املعلومات على توفري املعلومات 

ت املناسب حىت يتمكن جهاز اليقظة من االستفادة منها بشكل فعال، وتكمن أمهية نظم املناسبة يف الوق

املعلومات يف قدر�ا على رصد اإلشارات الضعيفة اليت يرسلها احمليط واليت قد تنبئ بتغريات مفاجئة على 

ا�م ضمن الفضاء املسريين أن يستعدوا هلا ويتخذوا القرارات اإلسرتاتيجية الالزمة لضمان استمرارية مؤسس

التنافسي واالعتماد على خطط وبرامج ال تكتفي برد الفعل وإمنا باالستباق واالستكشاف، ما يسمح 

  .بتقليل وقت االستجابة وتعزيز احلس اإلدراكي

تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة هذه الظروف البيئية كغريها من املؤسسات، ودفعها لتبين اليقظة 

أحد العوامل الكفيلة جبعلها تؤدي دورها يف تنمية االقتصاد وأن تكون ركيزة أساسية يف اإلسرتاتيجية هو 

ى به يف اجلزائر إال أ�ا ما زالت ظين، وبالرغم من االهتمام الذي حتخلق فرص العمل وترقية املنتوج الوط

أهيل اليت استفادت منها، تبقى بعيدة على تبوء املكانة االقتصادية املنوطة �ا بالرغم من برامج الدعم والت

األساليب اإلدارية املتبعة اليت تعتمد على التجربة الشخصية للمسري وخربته دون وأحد أسباب ذلك هو 

إىل الطرق العلمية يف اختاذ القرارات اعتمادا على نظم معلومات فعالة  -يف غالب األحيان–االحتكام 

عيفة اليت متثل املادة اخلام لليقظة اإلسرتاتيجية أل�ا وذات كفاءة عالية، تسمح بعدم إمهال اإلشارات الض

قد حتمل إنذارات مبكرة عن أحداث حمتملة تؤثر على أداء املؤسسة سواء كانت تعرب عن فرص ساحنة 

  .لالستغالل أو �ديدات قابلة للتجنب

  



 
�

���
�

���� 

 ب 

 

  إشكالية البحث: أوال

ن ليس أي نوع من املعلومات فعامل أصبح التطور والتقدم يف ا�االت كافة مرهونا باملعلومات، لك

األعمال واملؤسسات حيتاج إىل املوارد السليمة والدقيقة من هذا الفيضان املعلومايت احلاصل على كافة 

األصعدة، من خالل رصد بيانات ومعطيات مناسبة وفق عملية انتقاء فعالة ملعاجلتها بالطريقة املثلى ومن 

ملتخذ القرار األمر الذي يعد الوظيفة اجلوهرية لنظم املعلومات، غري أن مث تقدميها كمعلومات جاهزة ودقيقة 

التحدي الذي يفرض نفسه يف ظل الواقع التنافسي الذي تعيشه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يتمثل يف 

جتنب املفاجآت اإلسرتاتيجية واستباق التغريات اليت قد تعصف إن مت جتاهلها مبستقبل املؤسسة وبقائها، 

لك أن اخلطأ أصبح غري مسموح يف عصر يتميز بالسرعة الشديدة يف تغري األحداث اليت تؤثر بطريقة ذ

مباشرة أو غري مباشرة على استمرارية املؤسسة وضما�ا حلصصها السوقية، فاملعلومات هي عصب احلياة 

 حياول هذاألساس وعلى هذا ا. والتغاضي عن هذه احلقيقة قد يؤثر على طريقة صنع املؤسسة لنجاحا�ا

  :ةالتالي اإلجابة على اإلشكاليةالبحث 

  ما هو تأثير نظام المعلومات على اليقظة اإلستراتيجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

  :تتمثل يفالفرعية وتتفرع من هذه اإلشكالية جمموعة من األسئلة 

 وسطة حمل الدراسة؟هل حيتل نظام املعلومات مكانة مهمة يف املؤسسات الصغرية واملت  

  هل تؤثر اخلصائص الشخصية والوظيفية للمسريين وخصائص املؤسسة على مكانة نظام املعلومات يف

  املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة؟

 اإلسرتاتيجية؟ اليقظةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة  هل تتبىن 

 سريين وخصائص املؤسسة على تبين اليقظة اإلسرتاتيجية يف هل تؤثر اخلصائص الشخصية والوظيفية للم

  املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة؟

  اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة؟ تفعيل علىنظام املعلومات  يؤثرهل 

 حمل الدراسة بفعالية نظام  هل يرتبط تبين اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  املعلومات؟
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  فرضيات البحث: ثانيا

  :بناء على إشكالية البحث متت صياغة الفرضيات التايل

 حيتل نظام املعلومات مكانة مهمة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة؛ : الفرضية األولى  

 ومات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل ختتلف املكانة اليت حيتلها نظام املعل: الفرضية الثانية

  الدراسة حسب اخلصائص الشخصية والوظيفية للمسريين وخصائص املؤسسة؛

 تتبىن املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة اليقظة اإلسرتاتيجية؛ : الفرضية الثالثة  

 دراسة لليقظة اإلسرتاتيجية ختتلف درجة تبين املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل ال: الفرضية الرابعة

  ة؛الوظيفية للمسريين وخصائص املؤسسحسب اخلصائص الشخصية و 

 تفعيل اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات الصغرية  علىنظام املعلومات  يؤثر: الفرضية الخامسة

  واملتوسطة حمل الدراسة؛ 

 الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة يرتبط تبين اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات : الفرضية السادسة

  .بفعالية نظام املعلومات

  أهمية البحث: ثالثا

تشكل املعلومة أحد األصول احملورية اليت ال ميكن ألي مؤسسة مهما اختلف نوعها وحجمها أن 

تستغين عنه، خاصة مع اشتداد تنافسية األسواق وعوملتها من جهة، واالنتقال من جمتمعات صناعية إىل 

لوماتية من جهة أخرى، وأصحاب القرار أصبحوا على قناعة أكثر من أي وقت مضى بأن أخرى مع

اللحاق بركب التطور والتجديد حيتاج إىل إدارة فعالة للمعلومة تسمح للمؤسسة أن تكون يقظة اسرتاتيجيا 

  :التالية ومستعدة ملواجهة ظروفها البيئية الطارئة، وعليه فإن هذه الدراسة تستمد أمهيتها من النقاط

  الزيادة اهلائلة يف كمية املعلومات بسبب انتشار استخدامات التكنولوجيا والتقدم التقين اهلائل يف هذا

ا�ال يستلزم التفكري يف إرساء أنظمة متكاملة وفعالة إلدارة هذا املورد املعلومايت بالكفاءة الالزمة من حيث 

  االنتقاء السليم واملعاجلة الدقيقة؛
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 ة املعقدة واملضطربة اليت تنشط فيها املؤسسات االقتصادية بشكل عام واملؤسسات الصغرية البيئ

واملتوسطة بشكل خاص تدفع متخذي القرار إىل جتاوز األساليب التقليدية يف التعامل مع األحداث 

 والتغريات واستبداهلا بأساليب أكثر استباقا واستكشافا للمستقبل؛

 نب املؤسسة ردود األفعال املتأخرة جتاه املفاجآت الطارئة واألحداث غري املتوقعة اليقظة اإلسرتاتيجية جت

من خالل رصد إشارات التحذير املبكرة وحسن استغالهلا، فقدرة املؤسسة على االستمرار يف حميط تتسارع 

 . فيه التغريات ال تقاس بالتكيف البيئي فقط وإمنا باالستجابة السريعة واملناسبة

  هداف البحثأ: رابعا

إن التعرف على واقع اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذا الدور الذي تلعبه 

نظم املعلومات يف ممارسة أكفأ وأمثل لليقظة، والوقوف على أهم احملددات والعوامل اليت تساهم يف إجناح 

  :يقها من هذه الدراسة فضال عنمشروع اليقظة وحتقيقه ألهدافه، تعد أهم األهداف املتوخى حتق

  إلقاء الضوء على القيمة اإلسرتاتيجية للمورد املعلومايت ودفع مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل

اد املعرفة والوزن الذي اعتباره أحد األصول احلامسة اليت ال تقل أمهية عن باقي األصول، فاالنتقال إىل اقتص

التطوير يفرض النظر إىل املعلومات واملعارف بشكل خمتلف ومغاير عن ى به مراكز البحث و ظأصبحت حت

  النظرة التقليدية املقتصرة على رد الفعل دون األخذ باملبادرة؛

  تبيان ضرورة تغيري مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة لألساليب اإلدارية والتنظيمية املعتمدة، وحثهم

ام املعلومات واليقظة اإلسرتاتيجية، نظرا لصعوبة وتعقيد الظروف على إعطاء مكانة أكرب وأهم لكل من نظ

البيئية احمليطة مثل عوملة األسواق واالنفتاح االقتصادي، فضال عن التطورات التكنولوجية املتسارعة وصعوبة 

  جذب الزبائن والتكيف مع تطلعا�م يف ظل الضغط التنافسي الشديد؛

 تعلق بالتعامل مع معلومات البيئة اخلارجية خاصة اإلشارات الضعيفة حماولة إرساء ثقافة جديدة فيما ي

منها تعتمد على االستباق والتنبؤ واالستكشاف، وذلك للتقليل قدر اإلمكان من الغموض الذي يكتنف 

املستقبل وجما�ة التغريات املفاجئة بأقل التكاليف وكذا االستفادة من الفرص احملتملة، ما يضمن 

  .غرية واملتوسطة القدرة على البقاء وبلوغ األهداف املرجوةللمؤسسات الص
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  منهج البحث: خامسا

الدراسة وحتقيق أهدافها مت االعتماد على املنهج الوصفي الذي يهدف إىل  أسئلةبغية اإلجابة عن 

قة بني دراسة ظاهرة معينة وحتليلها استنادا للبيانات ا�معة وحماولة تفسريها وحتليلها والوقوف على العال

متغريا�ا، وقد مت اإلطالع على األدبيات النظرية والوثائق املكتبية من دراسات وحبوث سابقة �دف صياغة 

املختلفة املتعلقة مبوضوع إشكالية البحث ووضع فرضياته فضال عن حتديد اإلطار الفكري للمفاهيم 

دراسة حالة من خالل تصميم ولتحقيق أهداف الدراسة امليدانية مت االعتماد على أسلوب ، البحث

استمارة موجهة لبعض املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية �دف اختبار فرضيات الدراسة باستخدام 

  .SPSSاألدوات اإلحصائية اليت يوفرها برنامج 

  الدراسات السابقة: سادسا

الصغرية تطرقت العديد من البحوث والدراسات ملوضوع اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات 

واملتوسطة رغم عدم اإلشارة املباشرة إىل تأثري نظام املعلومات على اليقظة اإلسرتاتيجية فيها، وميكن ذكر 

  :الدراسات التالية على سبيل املثال ال احلصر

  دراسةHumbert LESCA و Louis RAYMOND )1993(:1  وقد حاول الباحثان ضمن مقال

تجريب نظام خبير لتقييم اليقظة "لصغرية واملتوسطة حتت عنوان صادر با�لة الدولية للمؤسسات ا

إلقاء الضوء على خصوصية هذه األخرية  "اإلستراتيجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

واالختالفات املوجودة بينها وبني املؤسسات الكبرية، مما يؤثر على الطريقة اليت متارس �ا اليقظة وعالقتها 

املصممة خصيصا ملعرفة وضعية اليقظة  FENNECوقع التنافسي، وقد قاما بتجريب برجمية وامل باإلسرتاتيجية

مؤسسة صناعية فرنسية يف قطاعات اقتصادية  50اإلسرتاتيجية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة على 

زعم فيه وخلص الباحثان إىل التمييز بني نوعني من املؤسسات الصغرية واملتوسطة، النوع األول يخمتلفة، 

املسريون أ�م يستمعون إىل احمليط لكنهم غري قادرين على توصيف املمارسات املستخدمة يف ذلك وال 

فعالية العملية املعلوماتية املنتهجة، فيما جيهل مسريو النوع الثاين ماهية اليقظة اإلسرتاتيجية واملزايا اليت ميكن 

  . أن تنتج عنها

                                                             
1 Humbert LESCA, Louis RAYMOND, Expérimentation d’un Système-Expert pour l’Evaluation de la Veille 
Stratégique dans les PME, Revue Internationale P.M.E., vol. 6, n° 1, 1993. 
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  دراسةFrançois BROUARD )2004(:1  وقد حاول الباحث ضمن رسالة دكتوراه يف إدارة األعمال

تطوير أداة تشخيصية لممارسات اليقظة اإلستراتيجية في المؤسسات الصغيرة "حتت عنوان 

املؤسسات باملزايا اليت توفرها أنشطة اليقظة وذلك من خالل املعرفة هذه حتسيس مسريي  "والمتوسطة

ئص املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وقد مت إجراء الدراسة امليدانية على اجليدة مبفهومها ومواءمتها مع خصا

خبريا بغية تصميم منوذج نظام خبري يرصد ممارسات اليقظة داخل هذه  33ستة مؤسسات متوسطة مبشاركة 

املؤسسات، عرب جمموعة من املراحل تتمثل يف إعداد قاعدة البيانات، تطوير النموذج واعتماده بشكل 

ريب النموذج وحتليله، وقد خلص الباحث إىل أن آراء املستجوبني كانت إجيابية حول الفائدة اليت أويل، جت

تتأتى من استخدام مثل هذه األدوات والربجميات وتأثريا�ا الواضحة على ممارسات اليقظة يف املؤسسة 

  .ونشر الوعي الالزم لتبنيها

  دراسةSerge AMABILE الباحثون ضمن مقال نشر يف جملة اإلدارةوقد حاول  2:)2011( وآخرون 

ممارسات اليقظة اإلستراتيجية من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "واملستقبل حتت عنوان 

اإلشارة إىل الصعوبات اليت تواجهها هذه األخرية من ناحية إدارة املعلومة البيئية اليت تؤثر بشكل " المصدرة

طة على املستوى الدويل، وقد قام الباحثون بإجراء دراسة ميدانية حاسم على تطور ومنو املؤسسات الناش

عامل، وقد  250و 10مؤسسة كندية تعمل يف جمال الصناعات التحويلية يرتاوح عدد عماهلا بني  180على 

خلص الباحثون إىل وجود عالقة قوية بني االلتزام بالعمل على املستوى الدويل وبني زيادة وعي املسريين 

ية الدور اهلام الذي تلعبه املعلومات واليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حول أمه

  .املصدرة

  دراسةNacer-Eddine BOUCHICHA  وBrahim BOUYAHYAOUI )2012:(3  وقد حاول

يقظة ال"الباحثان ضمن مقال نشر يف جملة مركز البحث يف االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية حتت عنوان 

إلقاء الضوء على التحديات اليت تواجه هذه  "التكنولوجية في المؤسسات الجزائرية الواقع واآلفاق

                                                             
1
 François BROUARD, Développement d’un Outil Diagnostique des Pratiques Existantes de la Veille Stratégique 

auprès des PME, Thèse de Doctorat en Administration des Affaires (Non Publiée), Université du Québec à Trois-
Rivières, Mai 2004. 
2 Serge AMANILE et Al, Pratiques de Veille Stratégique par les PME Exportatrices, Management & Avenir, Vol 4, 
N°44, 2011. 
3
 Nacer-Eddine BOUCHICHA, Brahim BOUYAHYAOUI, La Veille Technologique au sein des Entreprises 

Algériennes: Situation et Perspective, Les Cahiers du CREAD, nº98-99, 2011/2012. 
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ي، ما األخرية يف ظل انتهاء عهد محاية األسواق الوطنية والسماح للمنتجات العاملية مبنافسة املنتج احملل

يفرض إعادة النظر يف اإلسرتاتيجيات التنافسية واألساليب املنتهجة من قبل املسريين للحفاظ على 

احلصص السوقية، من خالل التحكم يف التكنولوجيا وتعزيز اخلربات والكفاءات، وقد قاما بدراسة ميدانية 

جية، وطبيعة املؤهالت اليت يتمتع �ا مؤسسة بغية معرفة املكانة اليت حتتلها وظيفة اليقظة التكنولو  63على 

فاعلو اليقظة، وا�االت املستهدفة عند مراقبة احمليط، وقد خلص الباحثان إىل أن مسريي املؤسسات حمل 

الدراسة ميتلكون الوعي الكايف بأمهية اليقظة التكنولوجية لكنها رغم ذلك تبقى هامشية نظرا لعدم وجود 

تنظيمي، من ناحية أخرى ال يطلب مسريو هذه املؤسسات فاعلني خمتصني بنية رمسية هلا ضمن اهليكل ال

ويعود السبب إىل عدم وجود برامج جامعية وجماالت تكوينية " يقظني متخصصني"للقيام بأنشطة اليقظة 

يف قلب " اليقظ"تعىن �ذا التخصص، فضال على إشكالية الفائدة االقتصادية واالعرتاف االجتماعي مبهنة 

  .اجلزائرية املؤسسة

  دراسةCelina M. OLSZAK   وEwa ZIEMBA )2012:(1  وقد حاول الباحثان من خالل مقال

عوامل النجاح الحرجة إلرساء " صادر با�لة املتعددة التخصصات لإلدارة واملعرفة واملعلومات حتت عنوان

ر ذكاء األعمال يف هذا أن يبينوا آفاق تطوي" نظام ذكاء األعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

النوع من املؤسسات، خاصة مع الدور اهلام واحملوري الذي تلعبه يف تنمية االقتصاد وتنويعه وتعدد املعيقات 

اليت تقف يف وجه تطورها باملقابل، وقد قاموا بتحديد عوامل النجاح احلرجة اليت تعترب حامسة يف مشاريع 

مؤسسة بولندية، وقد خلصت النتائج  20توسطة من خالل دراسة ذكاء األعمال يف املؤسسات الصغرية وامل

إىل أن أحد أهم العوائق اليت تقف يف وجه تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة هو صعوبة إرسائها 

التنظيم : واستغالهلا لنظم ذكاء األعمال، كما أن عوامل النجاح احلرجة ميكن إدراجها ضمن ثالث فئات

إدارة التغيري بكفاءة، حتديد املشاكل بشكل (، العمليات )م اإلدارة العليا، القيادةخطة ورؤية واضحة، دع(

  ).جودة املعلومات، االستجابة الفعالة لطلبات املستخدمني(والتكنولوجيا ) جيد

                                                             
1 Celina M. OLSZAK, Ewa ZIEMBA, Critical Success Factors for Implementing Business Intelligence Systems in 
Small and Medium Enterprises on the Example of Upper Silesia-Poland, Interdisciplinary Journal of Information, 
Knowledge, and Management, Vol 7, 2012. 
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  وقد حاول الباحث ضمن رسالة دكتوراه يف تسيري املؤسسات حتت  1:)2013(دراسة فالتة اليمين

دراسة استكشافية بعينة من المؤسسات : يتها في اتخاذ القرارات اإلستراتيجيةاليقظة وأهم"عنوان 

أن يبني مدى اهتمام متخذي القرارات يف هذه األخرية بأمهية البعد اإلسرتاتيجي " االقتصادية الجزائرية

ت طبيعة ملعلومات اليقظة وما هي درجة املوثوقية اليت تتمتع �ا، وذلك من خالل إجراء دراسة ميدانية ذا

مؤسسة اقتصادية جزائرية بغية استطالع واقع عملية اليقظة مبراحلها املختلفة من  40استكشافية على 

خالل درجة اهتمامها مبراقبة كل ما حيدث حوهلا، وقد خلص الباحث إىل أن متخذي القرارات 

بريين، وغالبا ما اإلسرتاتيجية باملؤسسات حمل الدراسة يتواجدون يف حميط يتميز باضطراب وتشويش ك

يفشلون يف رصد اإلشارات الضعيفة مما يعين احتمالية وقوعهم يف حاالت اإلنذار الكاذب أو تضيع منهم 

الفرص وتزداد املخاطر، يف مثل هذه الظروف تلعب درجة تعقد احمليط أمهية كبرية يف حتديد درجة التأكد 

ح يف إدراكه للموقف للفشل أو حتقيقه للنجا عند متخذ القرار، كما تنعكس حتميا على إمكانية تعرضه 

ما يدفعه بني احلني واآلخر لالعتماد على األحكام الشخصية يف قراراته مما يدل على تأثري  الذي هو عليه

  .اجلوانب الشخصية على اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية

  دراسةRaghavendra RAJ  ضمن لة مداخ من خاللوقد حاول الباحثون  2):2016(وآخرون

حلول ذكاء األعمال في المؤسسات "امللتقى الدويل الثامن إلدارة املعرفة وتبادل املعلومات حتت عنوان 

أن يبينوا مدى أمهية حلول ذكاء األعمال يف حتسني أداء املؤسسة " دراسة حالة: الصغيرة والمتوسطة

اذ القرارات، فضال على أ�ا أصبحت ومنحها ميزة تنافسية لكو�ا تزود املسريين باملعلومات الالزمة الخت

تعتمد كإسرتاتيجية منو من قبل العديد من املؤسسات خاصة الكبرية منها يف حني تبقى املؤسسات الصغرية 

ويرى الباحثون أنه على هذه املؤسسات حىت تبقى يف جو املنافسة أن واملتوسطة متأخرة يف هذا ا�ال، 

وارد املعلوماتية بالرغم من خصوصيتها فيما يتعلق بقلة اخلربات حتسن استغالل مجيع مواردها خاصة امل

 AGGORAوقد قاموا بدراسة ميدانية على مؤسسة صغرية ومتوسطة بربيطانيا التقنية واملوارد املالية، 

Group  متخصصة يف توفري املعدات والتجهيزات اخلاصة بالصناعات الغذائية، من خالل منوذج مرحلي

مجع البيانات، حتليل البيانات، نشر البيانات والتغذية العكسية، وقد توصلوا إىل أن يتضمن التخطيط، 

                                                             
 أطروحة، دراسة استكشافية بعينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية: تيجيةاليقظة وأهميتها في اتخاذ القرارات اإلسترافالتة اليمني،  1

  .2013، جامعة بسكرة، )غري منشورة(يف تسيري املؤسسات علوم دكتوراه 
2
 Raghavendra RAJ et Al, Business Intelligence Solution for an SME: A Case Study, 8th International Conference 

on Knowledge Management and Information Sharing, Portugal, November 2016.  
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العائق األساسي الذي يقف يف وجه تبين حلول ذكاء األعمال يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة هو امليزانية 

اسي إلجناح هذا مقارنة باإلمكانيات احملدودة هلذه املؤسسات،ـ كما أن العامل األس" الباهظة"املالية 

  .املشروع هو تبين ثقافة معلوماتية من قبل مجيع الفاعلني يف املؤسسة

 ة دراسWaranpong BOONSIRITOMACHA   وقد حاول الباحثون من  1):2016(وآخرون

 ومدى عمق نضجهاستكشاف ذكاء األعمال "خالل مقال صادر مبجلة اإلدارة واألعمال حتت عنوان 

يبينوا أمهية تكنولوجيات ذكاء األعمال يف اختاذ أن  "والمتوسطة التايلنديةفي المؤسسات الصغيرة 

قرارات ذات كفاءة ويف الوقت املطلوب يف ظل اشتداد تنافسية األسواق، ويف حني وصلت املؤسسات 

 الكبرية مراحل متقدمة من النضج ال تزال املؤسسات الصغرية واملتوسطة متأخرة يف هذا ا�ال، وقد اقرتحوا

منوذجا إلرساء ذكاء األعمال يف هذه املؤسسات يتضمن جمموعة من املراحل ويأخذ بعني االعتبار 

مؤسسة تايالندية، وقد  427خصوصيا�ا التنظيمية والتمويلية، وذلك من خالل دراسة ميدانية على 

تصنيف األغلبية ال يزال يف مراحله األولية مع خلصوا إىل أن تبين ذكاء األعمال من قبل هذه املؤسسات 

منهم يف أسوء مراحل النضج، وقد أشاروا إىل أن العوامل األكثر تأثريا على هذه العملية هي توفر املوارد، 

  .املسري-الضغط التنافسي واملبادرات الشخصية للمالك

تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف ما يتعلق بأمهية اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات 

 F. Brouardودراسة  L. Raymond و H. Lescaلصغرية واملتوسطة مثلما وضحته نتائج دراسة كل من ا

حيث اتفقوا على ضرورة تبين املسريين إلسرتاتيجية خمتلفة خبصوص املعلومات البيئية  S. Amabileودراسة 

يف حتسني األداء وضمان  وكيفية إدار�ا وضرورة حتسيس كل العاملني باملؤسسة بالدور الذي تلعبه اليقظة

من حيث األثر السليب الذي  B .Banham و N .Bouchicha، كما اتفقت مع دراسة االستمرارية

يتسبب فيه عدم ختصيص بنية رمسية ضمن اهليكل التنظيمي لوظيفة اليقظة التكنولوجية على فعالية هذه 

ؤسسات الصغرية واملتوسطة تعاين هي األخرية وهو نفس األمر الذي خلصت إليه الدراسة احلالية ألن امل

وظيفة اليقظة اإلسرتاتيجية اليت غالبا ما يتم إدماجها ضمن وظائف  استقالليةاألخرى من مشكل عدم 

أخرى، من جهة أخرى اتفقت هذه الدراسة مع دراسة فالتة اليمني من حيث فشل أغلب مسريي 

يف رصد اإلشارات الضعيفة وهو نفس الضعف الذي مييز املؤسسات اجلزائرية اليت تناوهلا يف اجلانب امليداين 

                                                             
1
 Waranpong BOONSIRITOMACHAI et Al, Exploring Business Intelligence and its Depth of Maturity in Thai 

SMEs, Business & Management, Vol. 3, Iss. 1, 2016. 
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مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت مشلتهم هذه الدراسة، فبالرغم من وعيهم بأمهية تتبع البيئة 

 .R، كما اتفقت مع دراسة ا�ا ومن مث التكيف مع مفاجآ�اومراقبتها إال أ�م غري قادرين على استباق تغري 

RAJ  غري أن الدراسة . ا يتعلق بأمهية الثقافة املعلوماتية وتأثري ذلك على جناح مشروع اليقظةوآخرون فيم

احلالية قد اختلفت مع الدراسات السابقة من حيث الرتكيز على تأثري نظم املعلومات بصفتها جامعة 

ة إن مل تكن ومعاجلة وناشرة للمعلومة على اليقظة اإلسرتاتيجية، فال ميكن احلديث عن يقظة ذات فعالي

املادة األولية هلا واملتمثلة يف املعلومات غري متوفرة بالشكل املناسب ويف الوقت املناسب، وقد مت تبيان دور 

  . نظم املعلومات يف تفعيل اليقظة مبجاال�ا املختلفة التنافسية والتسويقية والتكنولوجية والبيئية

  خطة البحث : ثامنا

لدراسة ومفاهيمها املختلفة مت تقسيم البحث إىل ثالثة فصول بغية اإلحاطة مبختلف مضامني ا

  :نظرية وفصل تطبيقي تناول الدراسة امليدانية وفق اآليت

 خالل مخسة مباحث، حيث كان عنوان من  اإلطار المفاهيمي لنظم المعلومات الفصل األول

علومات، عنوان نظم املجاء حتت  املبحث الثاين ،مدخل للتعريف بالنظم واملعلومات املبحث األول

خصص لنظام  املبحث الرابع، تناول تصنيفات نظم املعلومات املبحث الثالث، مفهومها وبنيتها التحتية

  .فكان حتت عنوان مشاريع نظام املعلومات املبحث اخلامسأما ، ؤسسةاملاملعلومات يف 

  وجاء املبحث األول بعنوان اليقظة اإلستراتيجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الثاين 

اتيجية إىل اليقظة كان حتت عنوان من اإلدارة اإلسرت  ، املبحث الثايناإلطار املفاهيمي لبيئة املؤسسة

اليقظة  تناولاملبحث الرابع ات اليقظة اإلسرتاتيجية وأنشطتها، ملبحث الثالث تناول معلوماإلسرتاتيجية، ا

  .توسطةة يف املؤسسات الصغرية واملاإلسرتاتيجي

 اليقظة اإلستراتيجية في المؤسسات الصغيرة  تفعيلالمعلومات على  تأثير نظام الفصل الثالث

املبحث ، اليقظة التنافسيةتفعيل املعلومات على  وجاء املبحث األول حتت عنوان تأثري نظام، والمتوسطة

 تناول تأثري نظامحث الثالث املب ،اليقظة التكنولوجيةتفعيل طرق لتأثري نظام املعلومات على تالثاين 

اليقظة تفعيل تناول تأثري نظام املعلومات على  املبحث الرابع، اليقظة التسويقيةتفعيل املعلومات على 

  . البيئية
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  وتضمن املبحث دراسة ميدانية على بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةالفصل الرابع ،

املبحث الثاين تناول منهجية الدراسة ، إلسرتاتيجية �ذه األخريةليقظة ااألول واقع نظام املعلومات وا

  .املبحث الثالث تضمن حتليل نتائج الدراسة واختبار فرضيا�ا، امليدانية

  حدود الدراسة: تاسعا

  :اقتصرت هذه الدراسة على جمموعة من احلدود بأبعادها املوضوعية، البشرية، املؤسساتية والزمنية

 اقتصرت الدراسة على معرفة تأثري نظام املعلومات على اليقظة اإلسرتاتيجية من : الحد الموضوعي

  التكنولوجية، التسويقية والبيئية؛اليقظة التنافسية، : خالل أربع مكونات

  متثلت وحدة املعاينة يف مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة املدروسة لكون موضوع  :البشريالحد

  ؛بصفته ذا طابع إسرتاتيجي العلياالدراسة يرتبط باإلدارة 

  80مشلت الدراسة جمموعة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يقدر عددها بـ  :المؤسسيالحد 

، )مؤسسة 13(، اجلزائر )مؤسسة 24(سطيف  ،)مؤسسة 27(باتنة : مؤسسة موزعة على الواليات التالية

  ).ساتمؤس 8(، أم البواقي )مؤسسات 8(برج بوعريريج 

  2017إىل غاية جوان  2016امتدت الدراسة من جوان  :الزمانيالحد.  

  صعوبات البحث: عاشرا

واجه هذا البحث جمموعة من الصعوبات سواء على املستوى النظري من حيث قلة املراجع اليت 

من حيث  تناولت اليقظة اإلسرتاتيجية وعالقة هذه األخرية بنظم املعلومات، أو على املستوى التطبيقي

كاإلشارات –صعوبة فهم بعض املصطلحات املتعلقة باليقظة من قبل مسريي املؤسسات املدروسة 

ال متت للواقع "واعتربها البعض اآلخر " مبهمة"اليت اعتربها البعض  -الضعيفة وعالمات اإلنذار املبكر

 .، ما استدعى ضرورة تبسيطها قدر اإلمكان دون أن تفقد معناها احلقيقي"بصلة
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  تمهيد

،  تعترب املعلومات أحد املصادر احليوية يف املؤسسة واليت تؤثر بشكل جوهري على بقائها واستمرارها

كما أن النظم املكلفة جبمع ومعاجلة ونشر املعلومات حتتل هي األخرى مكانة خاصة بني وظائف املؤسسة 

ا بشكل خمتلف، فهي ليست ملزمني أكثر من أي وقت مضى بالتعامل معهأصبحوا ومسريوا هذه األخرية 

جمرد نظم ملعاجلة البيانات اإلدارية وإمنا إلعادة هندسة العمليات ورسم اسرتاتيجيات تتنبأ باملستقبل وتستعد 

تكنولوجيا بسبب انتشار استخدامات يف كمية املعلومات  املعتربةأدت الزيادة  من ناحية أخرى، .ملواجهته

من إلدارة هذا املورد املعلومايت بالكفاءة الالزمة أنظمة متكاملة وفعالة للتفكري يف إرساء  اإلعالم واالتصال

ترتب عنها ا�ال هذا يف  اهلائلةالتطورات التقنية  فضال على أن ،حيث االنتقاء السليم واملعاجلة الدقيقة

جلة املعلومة خلق ضرورة ملحة لتكييف أنظمة املعلومات مع هذا الواقع اجلديد، فاألساليب التقليدية يف معا

  . ونشرها مل تعد جتدي نفعا يف ضل التطورات املتسارعة اليت يشهدها عامل املعرفة واالتصاالت

  النظم والمعلوماتب مدخل للتعريف. 1

إن التطرق لنظم املعلومات وتناول جوانبها املختلفة جيب أن مير بداية بالتعرض للمفاهيم األساسية 

املعلومات هي حمصلة لالمتزاج بني النظم من جهة وبني املعلومات اليت فنظم واملعلومات،  النظملكل من 

  .تعترب كمخرجات للنظام بعد أن قام مبعاجلة صور�ا األولية املمثلة يف البيانات من جهة أخرى

  مفهوم النظام وخصائصه وتصنيفاته. 1.1

ة ومتفاعلة مع بعضها تقوم مقاربة النظم على حتليل ودراسة مكونات النظم بصفتها عناصر متناسق

البعض، مما يساعد على مواجهة املشكالت واملواقف باختالف درجات صعوبتها وتعقيدها، فضال على أن  

يرجع الفضل األول يف ظهور . كفاءة هذه العناصر جمتمعة تفوق كفاءة كل عنصر إذا عمل بشكل فردي

الذي  L.V.Bertalanffyإىل عامل البيولوجيا النظرية العامة للنظم يف أوائل اخلمسينيات من القرن املاضي، 

أزعجه التشتت الواضح بني خمتلف جماالت البحث العلمي، وقد حاول وضع إطار يوحد بني ميادين هذا 

يعترب  1.األخري، حيث افرتض وجود قوانني ومبادئ تسري عليها النظم العامة سواء كانت مادية أو بيولوجية

P. Schönebeck صطلح النظام على املستوى األكادميي عندما تناوله يف خامتة كتابه أول من استخدم م

                                                             
  .13، ص1987، جامعة األزهر، المفاهيم والتكنولوجيا: نظم المعلومات حممد السعيد خشبة، . 1
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مث أصبح يتداول كمصطلح علمي بعد سنة ، 1967الصادر سنة  Management Systemsنظم اإلدارة 

ميكن  C.W. Chutchman.1لكاتبه  The System Approachمن خالل كتاب مقاربة النظام  1968

جمموعة من "، 2"من العناصر املرتابطة واملتفاعلة اليت تشكل كيانا موحداجمموعة : "تعريف النظام على أنه

جمموعة من العناصر "، 3"املكونات املرتابطة فيما بينها وتتفاعل ألداء مهمة �دف الوصول هلدف معني

 الديناميكية والقدرة على التكيف 5:ترتكز فكرة النظام على اآليتو  .4"املرتبطة مع بعضها بعالقة تبادل

 التناسق والرتابط بني النظم الفرعية من أجل تفاعل أو تبادل املعلومات؛ واالستجابة مع البيئة املتغرية؛

االعتماد املتبادل بني النظم الفرعية، حبث أن األداء الوظيفي السليم إلحداها بعتمد على املعلومات 

ومات يف الوقت املناسب إىل املستويات وجود تغذية مرتدة لتحويل املعل الواردة من النظم الفرعية األخرى؛

ميكن جعل مفاهيم النظم مفيدة بإدخال مكونني آخرين مها التغذية العكسية والسيطرة،  .اإلدارية املختلفة

والنظام الذي حيتوي على هذين املكونني يسمى نظام التحكم والضبط الذي يعترب نظام مراقبة ذاتية 

تراقب وتقيم التغذية : السيطرة، ثل بيانات حول أداء النظاممت: التغذية العكسية 6:وتنظيم داخلي

العكسية لتحديد فيما إذا كان النظام يتحرك لتحقيق هدفه، وتعمل بعد ذلك على إجراء التعديالت 

  .الضرورية للمدخالت والعمليات اخلاصة بالنظام لتأكيد إنتاج املخرجات املالئمة

  7:يف اآليتيد جمموعة من خصائصها املتمثلة ولفهم آلية عمل النظم يقرتح حممد السع

 فالباحثون يف النظرية العامة للنظم الحظوا اجتاه العلماء إىل التخصص الدقيق، متعددة التخصصات ،

وعزلوا أنفسهم عن التطورات اليت حتدث يف ا�االت األخرى، وتطبيق تكنولوجيا الفضاء يف الطب 

 ع العالقة التبادلية للمعلومات فيما بني النظم املختلفة؛واهلندسة الصناعية يعترب منوذجا لنو 

                                                             
1 Pascal VIDAL, Philippe PLANEIX, Systèmes d’Information Organisationnels, PEARSON Education, France, 2005, 
P7. 
2. M. SARNGADHARAN, M. MINIMOL, Management Information System, Himalaya Publishing House, Mumbai, 
2010, P20. 
3. Brian K. WILLIAMS, Stacey C. SAWYER, Using Information Technology: A Practical Introduction to Computers 
& Communications, Ninth Edition, McGraw-Hill, 2011, P492. 

4
   .13، صمرجع سبق ذكرهحممد السعيد خشبة، . 

   .17ص، 1989القاهرة، ، مكتبة عني مشس، أساسيات نظم المعلوماتحيىي مصطفى حلمي، . 5

6
   .14، ص2000، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ماهيتها ومكوناتها: نظم المعلومات عماد الصباغ،. 

  . 24، صمرجع سبق ذكرهحممد السعيد خشبة،  7
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  ،فاألداء الصحيح للنظام هو نتيجة عمل أجزائه مع بعضها البعض، لذلك جيب أن ينظر للنظام  شاملة

فرغم أمهية النظر للنظم بطريقة شاملة إال أ�ا  متنوعةو  ككل مع األخذ بعني االعتبار كامل أجزائه؛

 عدة أجزاء خمتلفة؛ باملقابل مكونة من

  ،حيث أن كفاءة الكل تزيد عن جمموع كفاءات أجزائه، ومثال ذلك األجزاء املختلفة لنظام تعاونية

االتصال تكون قليلة الفائدة مبفردها، لكنها تكون ذات قيمة كبرية عندما تتصل مع بعضها البعض بطريقة 

 ميكن أن يضيف قيمة للنظام؛) تفمثل دليل اهلا(معينة، وحىت اجلزء الصغري وغري املكلف 

  ،فالنظام  هادفةو  حيث ميكن اعتبار أجزاء النظام كنظم صغرية يستند ترتيبها إىل الشكل اهلرمي؛هرمية

 .هو جمموعة من األجزاء ذات العالقات املتبادلة اليت تعمل على حتقيق جمموعة من الغايات واألهداف

  1:اخلصائص التالية للنظم M. Minimolو  M. Sarngadharanوقد تناول كل من 

 حيث أن النظام هو جمموعة من العناصر اليت تعمل معا بعضها البعض لتحقيق التوجه نحو الهدف ،

 هدف مشرتك، وتسعى األنظمة الفرعية للوصول إىل هدف النظام الكلي من خالل التفاعل فيما بينها؛

  ،رتبة بطريقة منهجية ووفق تصميم معني، ولكل جزء حيث تكون األجزاء املكونة للنظام مبنية النظام

 وظيفة حمددة يؤديها داخل النظام؛

  ،حيث تكون مكونات النظام مرتابطة فيما بينها، وتتفاعل مع بعضها البعض االعتماد المتبادل

  .لتحقيق اهلدف املشرتك، وال ميكن للنظم الفرعية أن تعمل بشكل فردي

  2:ادا على معايري خمتلفةتعددت تصنيفات النظم اعتموقد 

 مع البىن النظرية، مثل النظريات االقتصادية  النظم املفاهيمية، حيث تتوافق نظم مفاهيمية وتجريبية

فهي عبارة النظم التجريبية أما . والنظرية النسبية، كما ميكن أن تأخذ شكل خطط، سياسات وإجراءات

معدات، طاقة وغريها من املكونات املادية، مثل عن نظم عملياتية ملموسة، تتكون من أشخاص، آالت، 

 .النظم الكيميائية واحلرارية والكهربائية

                                                             
1
 M. SARNGADHARAN, M. MINIMOL, Op.Cit, P21. 

2 Ibid, P22. 
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 النظم املؤقتةعن تلك اليت تستمر لفرتة زمنية طويلة، أما  النظم الدائمة، حيث تعرب نظم دائمة ومؤقتة 

 .فيتم تصميمها لفرتة زمنية حمددة مث يتم حلها، وتتعلق بتأدية مهام معينة

 بكثرة يف الطبيعة وليست نتيجة ألي جمهود النظم الطبيعية حيث تتواجد نظم الطبيعية والمصنعة، ال

فهي عبارة عن نظم اصطناعية ناجتة عن اجلهد النظم املصنعة بشري، مثل النظام الشمسي واملائي، أما 

 .البشري مثل نظام االتصاالت والنقل

  ،معروفا بشكل مؤكد، النظام القطعي فاعل بني أجزاء كون التـحيث يالنظم القطعية واالحتمالية

موعة ـج الكمبيوتر الذي يؤدي بدقة جمـويعمل بطريقة ميكن التنبؤ �ا وباملخرجات الناجتة عنها، ويعترب برنام

فتعتمد على السلوك املتوقع، ويتم التنبؤ النظم االحتمالية من التعليمات أحسن مثال عن هذه النظم، أما 

مع درجة معينة من اخلطأ، ففي هذه النظم ميكن التنبؤ بالنتائج لكن ال ميكن معرفة قيمة هذه باملخرجات 

 .النتائج يف وقت حمدد بدقة

 حيث تعترب النظم الصغرية داخل النظام أو األجزاء املكونة هلذا األخري النظام الكلي والنظم الفرعية ،

 .ه النظم الفرعيةفيعرب عن تركيبة هذ النظام الكليأما  نظما فرعية

 أو تتغري النظم الثابتة ، حيث ال تتغري اخلصائص والعمليات بشكل مهم يف النظم الثابتة وغير الثابتة

 .مثل خمابر البحث والتطويرالنظم غري الثابتة بطريقة متكررة، يف حني تتغري مبعدل أسرع يف 

 علومات البيئة اخلارجية واملواد والطاقة مع مالنظم املفتوحة ، حيث تتفاعل النظم المفتوحة والمغلقة

املوجودة �ا، وحتاول أن تتكيف مع تغريات هذه البيئة حىت حتافظ على وجودها، وميكن اعتبار مجيع 

أي شيء مع النظم املغلقة ، فيما ال تتبادل ...)اخلاليا، النباتات، اإلنسان(الكائنات احلية نظما مفتوحة 

 .حميطها

 مع حميطه �دف حتسني أدائه وفرص النظام املتكيف ، حيث يتفاعل ير المتكيفةالنظم المتكيفة وغ

تبعا لتغريات البيئة النظم غري املتكيفة بقائه، ومثال على ذلك أغلب النظم البيولوجية، فيما ال تتغري 

  .وتأثريا�ا
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 المعلومة ودورة حياتها ماهية. 2.1

اليت ظهرت يف أربعينيات القرن املاضي، ومنها " دةاجلدي"تشكل املعلومات أساس العديد من العلوم 

بالواليات املتحدة األمريكية،  Bellمبخابر  1948عام  Claude Shannonنظرية املعلومات اليت وضعها 

 1.وقد أوجدت هذه النظرية وسيلة كمية لقياس احملتوى املعلومايت للرسائل االتصالية وأكفأ الوسائل لبثها

وهو علم أنظمة االتصال والتحكم األوتوماتيكي لدى كل من *  Cyberneticنتيكفضال على علم السربا

  Norbert Wienerاآلالت والكائنات احلية الذي يعزى الفضل يف تأسيسه اىل عامل الرياضيات األمريكي

!" دةاملعلومات هي املعلومات، ال هي بالطاقة وال باملا" 1948وهو صاحب املقولة الشهرية اليت أطلقها عام 

ومن الواضح أنه كان يقصد �ذه املقولة التأكيد على أن املعلومات تشكل املكون الثالث للعامل اىل جانب 

وبالرغم من انتشار استخدام املعلومات يف 2.الطاقة واملادة، رغم أ�ما يشكالن الوعاء احلامل والناقل هلا

وم املعلومات ومفاهيم أخرى كالبيانات واملعرفة احلياة املعاصرة وعلى كافة األصعدة، إال أن اخللط بني مفه

يستخدمان يف العادة بطريقة " بيانات"و  "معلومات" كلميتأن  يعد أمرا شائعا، فريى حممد حممد اهلادي 

 3.مرتادفة رغم وجود اختالف بني املصطلحني

رسائل مكتوبة  البيانات عبارة عن جمموعة من احلقائق اخلام اليت ميكن استخالص النتائج منها، مثل

وقد  قبل ظهور الكمبيوتر، . خبط اليد، كتب مطبوعة، صورة عائلية، فيلم على شريط فيديو أو دفاتر بنك

كانت اإلجراءات واألساليب املتبعة خللق ومشاركة البيانات حمصورة ضمن أشكال حمدودة مثل الورق 

عدة أشكال مالئمة مثل كتاب الكرتوين أو والفيلم، أما يف الوقت احلاضر، فنفس املعطاة ميكن حتويلها إىل 

هي فاملعلومات أما  5.البيانات هي املادة اخلام اليت تشتق منها املعلوماتف 4.رسالة الكرتونية أو فيلم رقمي

                                                             
  .27، ص1990ريب للنشر والتوزيع، القاهرة، ، العتكنولوجيا المعلومات وصناعة االتصال الجماهيريحممود علم الدين،   1

ويعين العلم الذي خيتص بدراسة التفاعل بني عناصر النظم أكثر من  Cyberneticالسربانية أو السيربنطيقا هي الرتمجة املتداولة لعلم الـ * 

-1942بنيويورك يف الفرتة ما بني  Macy مكونات النظم نفسها، وقد نتج هذا التخصص عن املؤمترات اليت كانت تعقدها املؤسسة األمريكية

  . اخل...علماء منطق، انثروبولوجيا، اقتصاد: ، تنشطها جمموعة من املتعددي التخصصات1953
 أكتوبر، ، صحيفة احلوار املتمدنواقعها وآفاقهاتاريخها،: الثورة المعلوماتيةماجد احليدر، 2

2012،http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=329731 28.11.2013، يوم.  
   .55، ص1989، ، دار الشروق، القاهرةتكنولوجيا المعلومات وتطبيقهاحممد حممد اهلادي،  3

4 G. SOMASUNDARAM, Alok SHRIVASTAVA, Information Storage and Management: Storing, Managing, and 
Protecting Digital Information, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, 2009, P5.  

.47، صمرجع سبق ذكرهحممد السعيد خشبة،   5  
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، جممعة املعلوماتترتيب أو جدولة أو حتويل البيانات بواسطة النظام إىل جمموعات خمتارة من ، نتيجة تنظيم

عن املعرفة، ختتلف املعلومات  كما أن 1.يزيد من قيمتها بالنسبة للمستفيد أو املستخدمبطريقة معينة مما 

من ناحية أن األخرية متثل رصيد خربة ومعلومات ميلكها شخص ما يف وقت معني، وخيتلف بذلك رصيد 

عرفة املعرفة لدى الشخص الواحد من وقت آلخر حبصوله على مقادير جديدة من اخلربة، وخيتلف رصيد امل

الغرض  .واختالف التجارب والدراسة واخلربة اليت يعيش فيها كل منهما البيئةمن شخص آلخر باختالف 

 املعرفة 2.األساسي من املعلومات هو زيادة مستوى املعرفة وتقليل درجة عدم الثقة بالنسبة للمستخدم

يف سياق جيعلها ذات مغزى، أو املعلومات اليت متت معاجلتها، تنظيمها ووضعها /تتكون من البيانات و

تنقسم و  3.وقادرة على أن تنقل مفهوما، جتربة، تعلم وخربة ميكن تطبيقها على املشكل أو النشاط احلايل

  4:املعرفة من حيث غرض إدار�ا إىل صنفني

 ا وهي املعرفة املنظمة احملدودة احملتوى اليت تتصف باملظاهر اخلارجية هلا ويعرب عنه: المعرفة الصريحة

 بالرسم والكتابة والتحدث وتتيح التكنولوجيا حتويلها وتناقلها؛

 وهي املعرفة املوجودة يف عقول األفراد وسلوكهم وهي تشري إىل احلدس والبديهة : المعرفة الضمنية

واإلحساس الداخلي، إ�ا معرفة خفية تعتمد على اخلربة ويصعب حتويلها بالتكنولوجيا بل هي تنتقل 

  .جتماعيبالتفاعل اال

 املعلومات بياناتاملفاهيم الثالثة، حيث تعترب إىل الفروقات املوجودة بني ) 1(ويشري اجلدول رقم 

متت معاجلتها وتتمتع باملالءمة وتسعى لتحقيق هدف وليست جمرد مالحظات بسيطة عن حقائق جمردة، 

ية ويصعب هيكلتها عكس مصدرها العقل البشري تكون يف أغلب األحيان ضمن املعرفة فهي معلوماتأما 

  .البيانات واملعلومات

  

                                                             
1

   .72، صبق ذكرهمرجع سحيىي مصطفى حلمي،  

   .46، صمرجع سبق ذكرهحممد السعيد خشبة،  2
3 Efraim TURBAN, Linda VOLONINO, Information Technology for Management: Improving Strategic and 

Operational Performance, the 8th Edition, John Wiley & Sons, Inc., United States of America, 2011, P34.  
، جملة مكتبة امللك فهد الوطنية، العدد الثاين الدور الجديد لمهنة المعلومات في عصر هندسة المعرفة وإدارتهانعيمة حسن جرب رزوقي،  4

  .111، ص2004ا�لد العاشر، اململكة العربية السعودية، سبتمرب 
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  المقارنة بين البيانات، المعلومات والمعرفة): 1(الجدول رقم 

  المعرفة  المعلومات  البيانات  

  معلومات مصدرها العقل البشري  بيانات تتمتع باملالءمة ولديها هدف   مالحظات بسيطة لوضعية ما  التعريف

  تتم هيكلتها بسهولة.   الخصائص

  كمية يف أغلب األحيان  .

  يتم انتقاؤها وحتويلها بسهولة. 

  تعرب عن حقائق جمردة. 

  حتتاج لوحدة حتليل. 

  بيانات متت معاجلتها. 

  تدخل االنسان ضروري. 

  من الصعب هيكلتها. 

  ضمنية يف أغلب األحيان. 

  يتم انتقاؤها وحتويلها بصعوبة. 

 
Source: Keri E. PEARLSON, Carol S. SAUNDERS, Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach, 

Fourth Edition, John Wiley & Sons, Inc., United States of America, 2010, P13. 

  

من مواجهة الصعوبات املتعلقة بالكم اهلائل تعترب إدارة دورة حياة املعلومة اسرتاتيجية استباقية متكن 

نتجة يوميا بسبب تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وما خلقته من تشارك للمعارف على من املعلومات امل

التحتية للتخزين للحصول على أكرب عائد استثمار،  بنيتهاحتسني يفرض على املؤسسة ، ما واسع نطاق

 ، حيث جيب أن تتكاملممركزة حول المؤسسة 1:هذه اإلسرتاتيجية جيب أن تتوفر فيها اخلصائص التالية

تتم  مع العمليات، التطبيقات واملبادرات الرئيسية للمؤسسة ملواجهة النمو احلايل واملستقبلي يف املعلومات؛

إدارة دورة  إسرتاتيجية، حيث جيب أن تكون كل األصول املعلوماتية للمؤسسة حتت وصاية إدارتها مركزيا

دورة حياة املعلومة ال جيب أن ينحصر ، حيث أن ارساء إدارة لمبنية على سياسة المؤسسة حياة املعلومة؛

غير  ضمن بعض املديريات، بل جيب تبنيها كسياسة وتشمل كل تطبيقات املؤسسة، عمليا�ا ومواردها؛

 ، حيث جيب أن تأخذ إدارة دورة حياة املعلومة بعني االعتبار كل أنواع أنظمة التشغيل والتخزين؛متجانسة

لومات، جيب أن تدرس إدارة دورة حياة املعلومة متطلبات التخزين ، فبسبب القيمة املتغرية للمععقالنية

 .املختلفة، مث ختصص موارد التخزين اعتمادا على قيمة املعلومة بالنسبة للمؤسسة

أخذ املؤسسات لدورة حياة املعلومة بعني االعتبار جينبها الوقوع يف فخ املعلومات املتقادمة اليت قد 

حهم أفكارا وانطباعات خاطئة قد تؤثر على األداء بشكل كامل، ويعتمد تشوش على متخذي القرار ومتن

  2:على ثالثة مبادئ رئيسية هذا املفهوم

                                                             
1 G. SOMASUNDARAM, Alok SHRIVASTAVA, Op.Cit, P15. 
2 Efraim TURBAN, Linda VOLONINO, Op.Cit, P61. 
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  ،حيث أن النظر للبيانات من زاوية دورة حيا�ا يثري االنتباه لتناقص قيمتها مبدأ تناقص قيمة البيانات

 تبعا لعمرها، فكلما كانت حديثة أكثر كلما زادت فائد�ا؛

  نادرا ما ) باملائة منها 90أكثر من (، ويشري إىل أن أغلبية البيانات الستخدام البيانات 90/90مبدأ

، أي أن البيانات تفقد الكثري من قيمتها بعد )باستثناء أغراض التدقيق(يوما  90ميكن الوصول إليها بعد 

 مرور ثالثة أشهر من حتصيلها؛

 درة على انتقاء، معاجلة، تشكيل ونشر البيانات يف الوقت ، حيث أن القمبدأ البيانات في السياق

احلقيقي أو أسرع من ذلك، يتطلب استثمارا ضخما يف البنية التحتية إلدارة البيانات، هذا األخري يعود 

السبب فيه إىل مبدأ ضرورة تكامل البيانات، معاجلتها، حتليلها وحتويلها إىل معلومات عملية، فاملستخدم 

اج إىل رؤية بيانات ذات مغزى من ناحية الشكل والسياق، خاصة إذا كانت دليلهم يف اختاذ النهائي حيت

 .القرارات وصياغة اخلطط

نظرا لقيمة املعلومات املتغرية عرب الزمن، إضافة إىل أن وقت ا�يار هذه القيمة أصبح ميتاز بالقصر 

إرساء سياسة ملواجهة هذه  تسارعة، جيبيوما بعد يوم، وذلك بسبب التغريات التكنولوجية والتقنية امل

عملية خاصة بطلبية  1:دورة حيا�ا، ولنأخذ على سبيل املثال وفقفهم قيمة املعلومة  من خاللالتحديات 

مبيعات، حيث تتغري قيمة املعلومة من وقت تلقي الطلبية إىل غاية انتهائها، فتكون يف أعلى قيمها عندما 

ة وتعاجلها �دف تسليم املنتج، وبعد االنتهاء من الطلبية تستطيع املؤسسة تتلقى املؤسسة طلبية بيع جديد

أن تنقل هذه املعطاة إىل ختزين أقل تكلفة مع اخنفاض يف متطلبات توفريتها، أو إىل غاية املطالبة بالضمان 

رتك مكانا أو جتدد احلاجة هلا، وبعد انتهاء فرتة الضمان ميكن للمؤسسة أن تنقل املعطاة لألرشيف حىت ت

حتقق إدارة دورة حياة املعلومة جمموعة من الفوائد،  ).1انظر الشكل رقم ( ملعلومات جديدة ذات قيمة كبرية

حتسني استخدام املعلومات من خالل االعتماد على ختزين متعدد املستويات وزيادة املوضوعية  2:نذكر منها

توفري عدة خيارات  خالل زيادة معدل األمتتة؛تبسيط اإلدارة من  بالنسبة لكل املعلومات يف املؤسسة؛

                                                             
1
 G. SOMASUNDARAM, Alok SHRIVASTAVA, Op.Cit, P14. 

2
 Ibid, P17.  
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حتديد البيانات الواجب محايتها واملدة الزمنية اليت  لتخزين املعلومات وتغطية حاجة املؤسسة لالستمرارية؛

  .سيستغرقها ذلك

 التغير في قيمة المعلومات الخاصة بطلبية المبيعات): 1(الشكل رقم 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

Source: G. SOMASUNDARAM, Alok SHRIVASTAVA, Information Storage and Management: Storing, Managing, 
and Protecting Digital Information, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, 2009, P15.  

  

  جودة المعلومة. 3.1

الكبرية يف خلق قيمة للمؤسسة، إىل اعتبارها   أدت االستخدامات املتعددة للمعلومة ومسامهتها

كمورد اسرتاتيجي ال يقل أمهية عن باقي موارد املؤسسة، حيث أصبحت األصول الالمادية حتتل مكانة 

لذا  ،درا�م التنافسية وحصصهم السوقيةمتنامية يف حتليالت وحبوث املهتمني برتقية املؤسسات وزيادة ق

على رأسها التأكد من جودة املعلومات  االعتبار جمموعة من التحديات جيب على املؤسسة أن تأخذ بعني

من الضروري أن تتمتع البيانات مبجموعة من اخلصائص للحصول على معلومات  .واحملافظة على سالمتها

 ممثلة لواقع األشياء وتعرب عن حقيقة األمور؛ تكون على درجة كبرية من الدقة وخالية من األخطاء؛ 1:جيدة

مناسبة زمنيا و  ة فيما بينها دون تعارض أو تناقضمتسق ة دون تفصيل زائد ودون إجياز يضيع معناها؛شامل

حىت تتمتع املعلومة مبستوى من اجلودة جيب أن تكون دقيقة، كاملة، أنه  S. Rivardوترى ، لالستخدام

                                                             
   .48، صمرجع سبق ذكرهحممد السعيد خشبة،  1

  لقيمةا

طلبية 

 جديدة

طلب 

 الضمان

تسليم 

 الطلبية

معاجلة 

 الطلبية

  

  

  

  

  

  الزمن    

  

 
الوفاء 

 بالطلبية

معطاة 

 قدمية

انتهاء 

 الضمان

 الحماية

 التخلي األرشفة الترحيل المعالجة الخلق



��
ٔ

��� �� �
��� : 

�
��������

� �
�

� ��� ��� ���
�

�
���� ����ٕ�� �

11 

 

ورة تأمني املعلومات من  ويشري عنصر احلماية إىل ضر  1.مالئمة، مفهومة، حممية ومتاحة يف الوقت املناسب

كل وصول غري آمن أو غري مرغوب فيه، سواء من أطراف داخلية أو خارجية، قد يؤدي إىل التأثري على 

 و G. Somasundaramوقد أشار كل من ، دقتها وسالمتها، ما يتطلب تأمني نظام املعلومات بأكمله

A. Shrivastava حتتوي على البيانات وليس فقط من جودة  إىل ضرورة التأكد من حسن أداء املراكز اليت

  2:جيب أن يستجيب مركز البيانات �موعة من اخلصائصهذه األخرية، حيث 

 حيث جيب تصميم مركز البيانات بشكل يضمن إتاحة هذه األخرية، فعدم متكن املستخدمني التوفر ،

 سة؛من احلصول على البيانات قد يتسبب يف تأثريات سلبية معتربة على املؤس

 حيث جيب ارساء السياسات، اإلجراءات والتكامل السليم للعناصر األساسية ملركز البيانات اليت األمن ،

 من شأ�ا منع األشخاص غري املسموح هلم بالوصول للمعلومات؛

 حيث جيب أن تكون كل العناصر األساسية ملركز التخزين قادرة على االستجابة ملتطلبات األداء ،

 ؛انات وفق أحسن أداء وبأقصى سرعةيمعاجلة الب

  ،حيث جيب أن تكون عمليات مركز البيانات قابلة لتخصيص قدرات معاجلة إضافية أو ما التطور

يسمى بالتخزين حسب الطلب، فنمو املؤسسة غالبا ما يتطلب قواعد بيانات وتطبيقات إضافية، وبالتايل 

 جيب أن يواكب نظام التخزين تطور املؤسسة؛

 حيث جيب تبين ميكانيزمات تضمن أن البيانات متت كتابتها على القرص بشكل ة البيانات، سالم

 دقيق وكما مت استقباهلا، وأي فرق بني البيانات خالل اسرتجاعها قد يؤثر على عمليات املؤسسة؛

 كبرية من ، حيث جيب أن يتوفر مركز البيانات على املوارد املناسبة من أجل ختزين ومعاجلة كمية  القدرة

البيانات بكفاءة، وعندما تزيد املتطلبات على مركز البيانات أن يكون قادرا على توفري قدرات جديدة دون 

 انقطاع أو تشويش، من خالل إعادة ختصيص املوارد املوجودة أو إضافة أخرى جديدة؛

                                                             
1 Suzanne RIVARD, Jean TALBOT, Le Développement de Systèmes d'Information: Une Méthode Intégrée à la 
Transformation des Processus, troisième Edition, Presse de l’Université du Québec, 2001, P44. 

2 G. SOMASUNDARAM, Alok SHRIVASTAVA, Op.Cit, P12. 
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 أحسن الطرق، وميكن ، حيث جيب أن حيسن مركز البيانات من أداء األنشطة والعمليات بقابلية اإلدارة

  .حتقيق ذلك من خالل األمتتة وختفيض تدخل العامل البشري يف املهام

، الشمول 1:وقد تناول حيى مصطفى حلمي جمموعة من اخلصائص اليت جيب أن تتوفر يف املعلومات

أي شاملة جلميع رغبات وطلبات املستفيد، وأن تكون بصورة كاملة دون تفصيل زائد أو إجياز يفقدها 

أي أن تكون يف صورة صحيحة خالية من أي أخطاء وعلى درجة كبرية من الدقة، حىت الدقة،  عناها؛م

الفترة  ميكن االعتماد عليها يف تقدير احتماالت املستقبل، ومساعدة اإلدارة يف تصور واقع األحوال؛

حبيث ال تكون ، أي أن تكون مناسبة زمنيا لالستخدام خالل دورة تشغيلها واحلصول عليها، الزمنية

أي أن تكون مستقلة فيما بينها دون تعارض أو الوضوح،  بدرجة من القدم فال ميكن االستفادة منها؛

 تناقض، ويكون عرضها بالشكل املناسب للمستفيد، حبيث يستطيع قراء�ا واستعماهلا دون غموض؛

كن استخدامها لتلبية رغبات حيث ميالمرونة،  أي أن تكون مناسبة ومالئمة لطلبات املستفيد؛المالءمة، 

أي أن تكون مؤكدة املصدر وعدم احتوائها على أخطاء، مما جيعل مصدر التأكد،  أكثر من مستفيد؛

أي عدم تغيري حمتوى املعلومات مما يؤثر على عدم التحيز،  احلصول عليها دائما حمل ثقة املستفيدين؛

يتم أي أن ، إمكانية الحصول عليها ا األخري؛املستفيد، أو تغيريها حىت تتوافق مع أهداف ورغبات هذ

  .ذلك بسهولة وسرعة

الواقع الذي تعيشه املؤسسات يفرض عليها احلرص على جودة عالية للمعلومات اليت تستخدمها يف 

عليها أن  حىت تتمكن من تبين سياسة فعالة إلدارة املعلومةاختاذ قرارا�ا من  الروتينية إىل اإلسرتاتيجية، و 

  2:جمموعة من التحديات ني االعتبارتأخذ بع

 حيث أن معدل منو املعلومات يزداد بشكل قوي، وقد ساهم يف ذلك تكرار انفجار الكون الرقمي ،

 املعلومات �دف ضمان توفرها من جهة وإعادة استخدامها من جهة أخرى،

 لعب دورا مهما يف ، حيث أن االستخدام اإلسرتاتيجي للمعلومات يزيادة االعتماد على المعلومات

 تعزيز جناح املؤسسة، وتوفري مزايا تنافسية يف األسواق؛

                                                             
1
   .77، صمرجع سبق ذكره، حيىي مصطفى حلمي  

2 G. SOMASUNDARAM, Alok SHRIVASTAVA, Op.Cit, P14. 
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 حيث أن املعلومة املتاحة يف اليوم احلاضر قد تصبح أقل أمهية غدا، فقيمة القيمة المتغيرة للمعلومات ،

 .املعلومات غالبا ما تتغري مع مرور الوقت

ناحية الكم والنوع، وقد ساهم يف ذلك  أصبحت كمية املعلومات املتاحة تنمو بشكل متسارع من

انتشار برامج البحوث والتطوير، وما صاحب القرن العشرين من تطورات معتربة يف أمناط املعيشة، اليت 

فضال على الدور الذي لعبه اخرتاع . تأثرت بدورها بتحسن األوضاع االقتصادية واالجتماعية والفكرية

ويعاجلها، ما أدى إىل ارتفاع يف نسبة املعلومات املتداولة والقدرة  الكمبيوتر بصفته جهازا خيزن البيانات

مع التقدم الذي تشهده أجهزة الكمبيوتر و  ،ت ضخمة من البيانات بطريقة فوريةعلى نشر معدال

  1:وتكنولوجيات االتصال، ازداد إنتاج ونشر البيانات بشكل قوي، وذلك يعود للعوامل التالية

 حيث أن أجهزة الكمبيوتر احلديثة مزودة بقدرات معتربة يف لجة البياناتالزيادة في قدرات معا ،

التحويل والتخزبن، مما مكنها من حتويل أشكال خمتلفة من املضامني ووسائل اإلعالم من الشكل التقليدي 

 إىل الشكل الرقمي؛

 تكاليف وعزز ، حيث أن التقدم التكنولوجي وفر حلوال قليلة الانخفاض تكاليف التخزين الرقمي

 االخنفاض يف تكاليف معدات التخزين؛

 حيث أن معدل مشاركة البيانات الرقمية أصبح تكنولوجيات االتصال بسعر معقول وبسرعة أكبر ،

يف يومنا هذا أكثر سرعة من املقاربات التقليدية، فرسالة مكتوبة خبط اليد قد تأخذ أسبوعا لتصل 

  . يلة عرب الربيد االلكرتوينلوجهتها، يف حني يستغرق ذلك ثوان قل

  نظم المعلومات، ماهيتها وبنيتها التحتية. 2

موعدا  1977إن البحث يف نظم املعلومات يعد ختصصا علميا حديثا، حيث ميكن اعتبار سنة 

 Management Informationالنطالقته بظهور أول عدد من ا�لة الفصلية األكثر شهرة يف هذا ا�ال 

Systems Quartely2 ، وأول ملتقى دويل حول نظم املعلوماتInternational Conference of 

                                                             
1 Ibid, P6. 

2 Sylvie DESQ et Al, 25 ans de recherche en Systèmes d'Information, Systèmes d'Information et Management, N° 
3 - vol. 7, 2002, P6.  
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Information Systems  غري أن حداثة هذا التخصص مل متنع من ظهور كتب عديدة . 19801سنة

تتناوله بالدراسة والتحليل، وذلك لألمهية اليت اكتسبتها نظم املعلومات مع انتقال ا�تمعات من صناعية 

فضال على التكنولوجيات اجلديدة اليت سامهت يف إضفاء طابع حاسم وجوهري للمعلومة  إىل معرفية،

  .والنظم اليت تديرها

  ووظائفه نظام المعلومات ماهية. 1.2

تعددت التعاريف اليت تناولت نظام املعلومات بتعدد التخصصات اليت ينسب هلا هذا املفهوم 

على األكادميية الربيطانية لنظم املعلومات  هعرفت، وقد )خلا...إدارة، اقتصاد، تنظيم، علم نفس واجتماع(

الطريقة اليت يستخدم من خالهلا األفراد واملنظمات التكنولوجيا، ويقومون جبمع، معاجلة، ختزين، : "أنه

النظام الذي جيمع وحيول ويرسل : "عرفه حممد السعيد خشبة على أنهفيما  ،2"استعمال ونشر املعلومات

املؤسسة، وميكن أن يستخدم أنواعا عديدة من نظم معاجلة املعلومات ملساعدته يف توفري  املعلومات يف

 Jane Laudonو  Kennethأما التعريف الذي قدمه كل من  ،3"املعلومات حسب احتياجات املستفيدين

والرقابة  نظام املعلومات عبارة عن جمموعة من العناصر املرتابطة اليت �دف لدعم عملية صنع القرار: "هو

تشكيلة منظمة من : "على أنه G.M. Marakasو  J.A. O’Brienيف حني عرفه كل من  .4"يف املنظمة

األفراد، املعدات، الربجميات، شبكات االتصاالت، موارد البيانات، السياسات واإلجراءات اليت تقوم 

جمموعة  P. Planeixو  P. Vidalوقد قدم كل من ، 5"بتخزين، اسرتجاع، حتويل ونشر املعلومة يف املؤسسة

من التعاريف لنظام املعلومات لعدد من الذين تناولوا هذا املفهوم من جوانبه املختلفة، وقد أشارا إىل دراسة 

 6.تناولت نظم معلومات التسيري) كتب ومقاالت(مرجع  500عددت حوايل  R.I. Trickerأجراها 

ليت تناولت نظم املعلومات عرب الكتابات املختلفة حيث إىل جمموعة من التعاريف ا) 2(يشري اجلدول رقم و 

تركز يف جمملها على أنه جمموعة أو تشكيلة من املوارد والوسائل واملمارسات اليت تسعى لتحقيق هدف 

                                                             
1
 David AVISON, Steve ELLIOT, Scoping the Discipline of Information Systems, Information Systems: The State of 

the Field, Wiley, John & Sons, 2006, P11. 
2 John WARD, Joe PEPPARD, Strategic Planning for Information Systems, Third Edition, John Wiley & Sons Ltd, 

England, 2002, P3.  
3

   .45، صمرجع سبق ذكرهحممد السعيد خشبة،  
4 Kenneth C. LAUDON, Jane P. LAUDON, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 12th 

Edition, Pearson Education, 2012, P15.  
5
 James A. O’BRIEN, George M. MARAKAS, Introduction to Information Systems, Fifteenth Edition, McGraw-Hill, 

2010, P4.  
6 Pascal VIDAL, Philippe PLANEIX, Op.Cit, P4.  
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إىل أن تعريفه  C. H. Kriebelيف اإلعالم اآليل يف املؤسسة ذهب  C. Wisemanمعني، وفيما اختصره 

  . �ذا ا�اليعد مشكلة تواجه املهتمني

  تعاريف نظام المعلومات): 2(الجدول رقم 

  الكاتب تعريف نظام المعلومات

  جمموعة منظمة من املوارد

  تشكيلة من األفراد ووسائل اإلعالم اآليل

  آلة/نظام متكامل إنسان

  جهاز تستعلم من خالله املؤسسة

  جمموعة من الوسائل البشرية، التكنولوجية، املنهجية والتنظيمية

  تطبيق لإلعالم اآليل يف املؤسسة

  لغة للمنظمة

  تشكيلة من املمارسات

  تنظيم هادف

  املشكلة األوىل اليت نواجهها عند تناول نظام املعلومات هو حماولة تعريفه

 

R. Reix )1998( 

J. F. Kelly )1970(  

G. B. Davis )1974( 

H. Lesca )1995( 

J. C. Courbon )1993( 

C. Wiseman )1985( 

J. L. Peaucelle )1981( 

S. Alter )1992( 

Y. Pesqueux  وJ. Bucky )1991( 

C. H. Kriebel )1971( 

 
Source : Pascal VIDAL, Philippe PLANEIX, Systèmes d’Information Organisationnels, PEARSON Education, France, 

2005, P4. 
 

علومات إىل تعدد التخصصات املرتبطة به، يرجع السبب يف تعدد التعاريف اليت تناولت نظام امل

بنشر خمطط للكلمات املفتاحية لنظام  MISQحيث قامت ا�لة الفصلية املتخصصة يف نظم املعلومات 

كلمة مفتاحية لتصبح   750بإضافة  1993ومت حتديثه سنة  1988املعلومات ضمن تسع فئات رئيسية سنة 

يب اجلديدة لكي تعكس بشكل أفضل تطورات ختصص كلمة، واهلدف هو دمج البحوث واألسال  1300

هذه الفئات املختلفة ويظهر جليا تداخل خمتلف إىل  )3(ويشري اجلدول رقم  1.نظم املعلومات

التخصصات اليت مت اعتبارها كمرجعية فمثال العلوم السلوكية تساهم يف دراسة احتياجات املستخدمني 

اسوب تساهم يف فهم طريقة إدارة الربجميات والتطبيقات، نظرية النهائيني وتطلعا�م حول النظام، علوم احل

القرار تساهم يف معرفة كيفية االستفادة من املعلومات يف عملية صنع القرار، نظريات التنظيم تساهم يف 

األسلوب األمثل لدمج وظيفة نظام املعلومات ضمن اهليكل التنظيمي وطريقة ختصيص املوارد الالزمة له 

  .توزيع املهام واملسؤوليات من جهة أخرىمن جهة و 

                                                             
1 David AVISON, Steve ELLIOT, Op.Cit, P12. 
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  الفئات األساسية في بحوث نظم المعلومات): 3(الجدول رقم 

A. العلوم السلوكية، علوم احلاسوب، نظرية القرار، نظرية املعلومات، نظريات التنظيم، العلوم االجتماعية، : التخصصات املرجعية

 .اسية، علم النفس واهلندسة البشريةالعلوم اإلدارية، النظرية االقتصادية، العلوم السي

B. اقتصادية، قانونية، سياسية واجتماعية: البيئة اخلارجية. 

C. اخلصائص، الوظائف واملهام: البيئة التنظيمية. 

D. املعدات، الربجميات، األفراد، املشاريع، التخطيط، التقييم، األمن وقضايا إدارية أخرى: إدارة نظام املعلومات. 

E. ت، دورات احلياة، التشغيل والعملياتتطوير نظام املعلوما. 

F. استخدامات نظام املعلومات من قبل املنظمات، املستخدمني، وعمليات الدعم، الوصول واملعاجلة. 

G. أنواع نظم املعلومات، جماالت التطبيق، املكونات واخلصائص. 

H. التعليم والبحث يف جمال نظم املعلومات.  

 
Source: David AVISON, Steve ELLIOT, Scoping the Discipline of Information Systems, Information Systems: The 

State of the Field, Wiley, John & Sons, 2006, P12. 
 

جيب التفرقة بني رغم جتاهل بعض التعاريف لالختالف بني نظام املعلومات واإلعالم اآليل إال أنه 

اليت واملادية   هي عبارة عن العناصر ذات الطبيعة التقنيةتكنولوجيا املعلومات ونظام املعلومات، فاألوىل

منذ ظهور ، ف�دف إقامة بنية حتتية تكنولوجية تسمح بتشغيل نظام املعلومات، تشرتيها املؤسسة أو تطورها

اإلعالم اآليل ألول مرة والثورة اليت أحدثها آنذاك، كانت أنظمة املعلومات هي املستفيد األكرب من مزاياه، 

متلك املنظرون واملطبقون يف جمال املعلومة فرصا عديدة للتعلم من جتارب وأخطاء املاضي رغبة يف عدم وا

تكرارها، خاصة أن اخلطأ يف هذا املضمار يكلف املؤسسات غاليا، فضال على أن فعالية نظام املعلومات  

التطور املذهل يف التكنولوجيات  كثريا ما ترتبط بالتجديد املستمر يف طريقة اشتغاله وتنظيمه، اعتمادا على

املختصون يف اإلعالم اآليل لديهم املعرفة الكافية بالتكنولوجيا، ويلعبون من دون شك دورا مهما ، اجلديدة

يف تطوير وصيانة نظام املعلومات، لكنهم باملقابل ال يفقهون بشكل جيد املؤسسة وعمليا�ا، وبالتايل 

مكون من مهارات تابعة لوظائف خمتلفة، فدور املختص يف " هجني"وجب عليهم العمل ضمن فريق 

رفقة –اإلعالم اآليل مل يعد مرتبطا فقط بتصميم برامج وتطبيقات حتتاجها املؤسسة، بل يفرتض به 

أن يسهر على مالءمة نظام املعلومات، ومدى تكيفه مع  -أشخاص آخرين معنيني مبشروع اإلعالم اآليل
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أن الفرق بني نظام املعلومات  André Deyrieuxيرى  1.ت احليوية للمؤسسةتطلعات املسريين واالحتياجا

  2:اإلعالم اآليل يكمن يف مكونات كليهماو 

 جمموع املعلومات الرمسية وغري الرمسية، املهيكلة وغري املهيكلة، املتاحة من  :نظام المعلومات مكون من

الوسائل  عاجلة ونشر هذه املعلومات؛عمليات خلق، حبث، تنظيم، ختزين، م طرف أعوان املؤسسة؛

 .املنتهجة للقيام �ذه العمليات، خاصة أنظمة اإلعالم اآليل وأنظمة االتصاالت

 أجهزة احلاسوب، برجميات، شبكات(تكنولوجيات املعلومات  :نظام اإلعالم اآللي مكون من(... ،

املعطيات املعاجلة  ا واستخدامها؛اليت تسمح جبعل املعلومة متاحة للجميع، من حيث حتليلها، مبادلته

  .واملخزنة اعتمادا على هذه التكنولوجيات

  نظام المعلومات ونظام اإلعالم اآللي): 2(الشكل رقم 

  نظام المعلومات

  

  

  يسمح بـ                                                         يعتمد على                

  م اآللينظام اإلعال

  

  

Source : Chantal MORLEY, Management d’un Projet Système d’Information : Principes, techniques, mise en œuvre 
et outils, 6ème Edition, Dunod, Paris, 2008, P15.  

                                                             
1
 Kenneth C. LAUDON et Al., Corrigés de Management des systèmes d'information, Pearson Education, France, 

2010, P12. 
2
 André DEYRIEUX, Le système d'information, nouvel outil de stratégie: Direction d'entreprise et DSI, Editions 

Maxima, France, 2003, P10. 

 معلومات فاعلون

 عمليات

 برجميات أجهزة

 تطبيقات
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ن إىل أن الفرق يتعلق بالعالقات والتفاعالت املتبادلة بني كل م Chantal Morley وقد أشار

هو جزء حقيقي مشكل من جمموعة معلومات منظمة،  نظام املعلوماتف 1):2 انظر الشكل رقم(النظامني 

أحداث لديها تأثريات على هذه املعلومات وفاعلون يتصرفون بناًء على هذه املعلومات، وفق عمليات يتم 

هو ف ام اإلعالم اآليلنظ، أما من خالهلا حتقيق أهداف اإلدارة باستخدام تكنولوجيات اإلعالم اآليل

  .تشكل البنية التحتية لنظام املعلومات) أجهزة، برجميات، تطبيقات(جمموعة منظمة من األشياء التقنية 

يقوم نظام املعلومات مبجموعة من الوظائف حىت يتسىن له تقدمي خمرجاته املتمثلة يف املعلومات 

يف  اليت يقوم �ا �دف حتقيق ذلكار الرئيسية تتمثل األدو اجلاهزة واملعاجلة للمستخدمني النهائيني، و 

  :اإلدخال، التخزين، املعاجلة، اإلخراج والتغذية العكسية

 يتمثل اإلدخال يف العملية اليت من خالهلا يقوم نظام املعلومات جبمع هذه األخرية، ويرتبط : اإلدخال

لى أساليب حتصيل املعلومات، ما بدرجة أمتتة وتعقد النظام حيث أثر التطور التكنولوجي بشكل كبري ع

  2.يؤدي إىل التخلي تدرجييا عن الكتابة كوسيلة للجمع بصفتها أقل فاعلية

  أساليب اإلدخال): 4(الجدول رقم 

  أمثلة  شكل المعلومات المجمعة

  مكتوبة
  وصل طلبية

  امضاء تذكرة تسجيل لبطاقة ائتمان

  شفوية
  حتقيق ميداين

  اتصال مع مركز اتصاالت

  مباشرة
  اإلدخال املباشر للجدول الزمين عند البحث عن تذكرة طائرة

  االلكرتونيةحتديث البطاقة 

  مختلطة
  نظم التعرف على الصوت

  الشاشات اليت تعمل باللمس
 

Source : Pascal VIDAL, Philippe PLANEIX, Systèmes d’Information Organisationnels, PEARSON Education, France, 
2005, P35.  

                                                             
1
 Chantal MORLEY, Management d’un Projet Système d’Information : Principes, techniques, mise en œuvre et 

outils, 6ème Edition, Dunod, Paris, 2008, P15. 
2 Pascal VIDAL, Philippe PLANEIX, Op.Cit, P35. 
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 يتمثل التخزين يف العملية اليت يقوم من خالهلا نظام املعلومات باالحتفاظ �ذه األخرية، : التخزين

وغالبا ما يتم بطريقة ضمنية وقلما يتم االعرتاف بأمهيته وقيمته احلقيقية، رغم أن نشأة نظم املعلومات منذ 

   1.جم وتكلفة التخزينمخسينيات القرن املاضي ما كانت لتتحقق لوال التخفيض اهلام حل

 أو نقلها حنو أحد معدات اإلخراج، وتعين عملية حتويل البيانات وحتليلها من أجل ختزينها :المعالجة 

إىل منتج �ائي ) البيانات(حيث ميكن تشبيه نظام املعلومات بنظام إنتاجي حيول املادة األولية 

  2).املعلومات(

 3.مت إنتاجها من خالل عملية التحويل حنو وجهتها النهائيةويتضمن توجيه العناصر اليت  :اإلخراج 

فهدف نظام املعلومات هو إنتاج معلومات مالئمة للمستفيد أو املستخدم النهائي مثل أشرطة الفيديو، 

  4.الوثائق الورقية، رسائل صوتية، استمارات، تقارير، قوائم وأشكال بيانية

  أشكال عملية اإلخراج): 5(الجدول رقم 

  أمثلة  الخروج شكل

  مكتوب
  تقارير مالية

  تقارير االجتماعات

  األجوبة اآللية لألنظمة الصوتية  شفوي

  مباشر
  اإلخراج على الشاشات

  مناذج
 

Source : Pascal VIDAL, Philippe PLANEIX, Systèmes d’Information Organisationnels, PEARSON Education, France, 
2005, P38. 

  

 يتوجب على نظام املعلومات إنتاج تغذية عكسية حول فعاليات اإلدخال، املعاجلة، : لعكسيةالتغذية ا

التخزين واإلخراج، وال بد من مراقبتها وتقوميها لتحديد فيما إذا كان النظام قادرا على اإلجناز وفقا للمعايري 

الئمة الحتياجات املستخدم املوضوعة، مث يتم اختاذ اإلجراءات املناسبة للحصول على منتجات معلومات م

  5.األخري

  

                                                             
1 Ibid, P36. 

2 Efraim TURBAN, Linda VOLONINO, Op.Cit, P9 
3
 James A. O’BRIEN, George M. MARAKAS, Op.Cit, P27. 

 .22، صمرجع سبق ذكرهعماد الصباغ،   4
   .24، صنفس المرجع السابق   5
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 التطور التاريخي لنظم المعلومات . 2.2

لطاملا مت الربط بني التطور التارخيي لنظم املعلومات وبني التطورات اليت ميزت جمال اإلعالم اآليل، 

 بدًء من ظهور أوىل احلواسيب االلكرتونية مرورا بالتقدم احلاصل يف شبكات االتصاالت وعلى رأسها

األنرتنت، وبالرغم من أن ظهور نظم املعلومات يعود الخرتاع الكتابة وتقنيات اإلعالم اآليل ما هي إال 

جانبها التقين، غري أنه جيب االعرتاف لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال مبا حققته كون تأثريها امتد من 

وتغيري أساليب  Reengineeringاجلانب املادي إىل التنظيمي، من حيث إعادة هندسة العمليات 

مرت نظم املعلومات يف وقد ، االتصال والتفاعل بني وظائف املؤسسة وبني هذه األخرية وحميطها اخلارجي

  1:تطورها باملراحل الزمنية التالية

  الخطوات األولى لنظم المعلومات: 1950سنوات . 1.2.2

ث مت االعتماد على أول كمبيوتر تارخيا رمزيا يف مراحل تطور نظم املعلومات، حي 1954يعترب عام 

، فهي تشكل السنة الصفر لنظم املعلومات املعاصرة، اليت General Electricيف تسيري املؤسسة من قبل 

، ويتعلق Electronic Data Processingسوف تعرف فيما بعد حتت اسم املعاجلة االلكرتونية للبيانات 

. عالم اآليل ألمتتة اإلجراءات اليدوية يف معاجلة البياناتاألمر باستخدام التطورات احلاصلة يف جمال اإل

متكررة وكادر بشري ) حسابات(ونظرا لكون جمال احملاسبة كان األكثر تنظيما فضال على حاجته ملعاجلات 

معترب، كان من املنطقي أن يكون أول ا�االت تطبيقا لنظم املعلومات خاصة فيما يتعلق بإدارة األجور، ما 

  . صة حقيقية لتطبيق هذه التكنولوجيات اجلديدةشكل فر 

  ظهور نظم المعلومات اإلدارية: 1960سنوات . 2.2.2

مل يعرف بعد بالرغم من أن فكرة نظم املعلومات يف " نظام املعلومات"كان مصطلح   1960يف سنة 

من األنظمة  خدمة التسيري مل تكن جديدة، بل سبقت اخرتاع أجهزة احلاسوب، اجلديد هو أن هذا النوع

سوف يصبح ممكن التحقيق بفضل التقدم التكنولوجي، فمتطلبات املسريين فيما يتعلق بدعم القرار القائمة 

على التطورات األوىل يف جمال حبوث العمليات مث على اإلعالم اآليل، أدت إىل ظهور نظم املعلومات 

ت القرن املاضي، وكان هدفها يف وسط ستينيا )Management Information System )MISاإلدارية 

                                                             
1 Pascal VIDAL, Philippe PLANEIX, Op.Cit, P6-21. 
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تزويد متخذي القرار باملعلومات خالفا للمعاجلة اآللية للبيانات، اليت تركز على أمتتة اإلجراءات اإلدارية 

 .املوجودة

  نظم المعلومات كتخصص مستقل: 1970سنوات . 3.2.2

يزال يف بداياته  يف �اية ستينيات القرن املاضي وبداية السبعينيات منه كان نظام املعلومات ال

وبعض املفاهيم مل حتدد بعد بشكل دقيق، ففي كثري من األحيان يتم تشبيه نظام املعلومات بنظام املعاجلة 

اآللية للبيانات الذي كان أداة أساسية ألمتتة اإلدارة، رغم أن األمر مل يعد يتعلق بأمتتة اإلجراءات اإلدارية 

 R3 )Theأساسيا وحىت مؤسسا هلذا التخصص، وهو مبدأ الـ املوجودة فقط وإمنا بلوغ هدف كان يبدو 

Right Information at the Right time to the Right person  ( أي املعلومة املناسبة يف الوقت

يف هذه الفرتة ظهر اجليل الثالث من الكمبيوتر وارتفعت بالتايل سرعة . املناسب وللشخص املناسب

وبدأت اجلامعات يف تدريس اإلعالم اآليل ونظام املعلومات يف التخصصات  وقدرات املعاجلة بشكل معترب،

لصاحبه " إطار للتخطيط والتطوير: نظم املعلومات اإلدارية"كتاب   1969اإلدارية، كما صدر سنة 

S.C.Blumenthalوميكن اعتباره كأول كتاب مهم حول البحث يف نظم املعلومات ،.  

  في نظم المعلومات تأطير البحث: 1980سنوات . 4.2.2

حركة استقاللية نظم املعلومات اليت بدأت يف الستينيات وبداية السبعينيات من خالل خلق مراكز 

حبث خاصة، تواصلت يف الثمانينات حيث استمرت اجلامعات يف خلق كليات خاصة بنظم املعلومات 

ضي املورد املعلومايت باهتمام وح. اإلدارية واعتماد برامج تدرس هذه األخرية وليس فقط اإلعالم اآليل

 M.S. Mortonو  G.A. Gorryخاص باعتباره موردا مثينا يدعم عملية صنع القرار، وقد عرف كل من 

. على أ�ا نظم معلومات تساعد املسريين على حل املشكالت غري اهليكلية 1971نظم دعم القرار سنة 

يف  J.L. Le Moigneة من خالل مقال للكاتب كما ظهر يف هذه الفرتة مفهوم نظم املعلومات التنظيمي

  .باعتباره بديال لنظم املعلومات اإلدارية 1986ا�لة الفرنسية للتسيري سنة 

وجتدر اإلشارة إىل أن هذه احملطات احلامسة يف تطور نظم املعلومات تلتها أخرى متيزت بتسارع 

احية ختطيطها ملواردها وإدارة عالقا�ا مع األحداث يف جمال تطوير تطبيقات وبرجميات ختدم املؤسسة من ن

  ).3(زبائنها والذكاء االقتصادي كما يوضحه الشكل رقم 
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  تطور تطبيقات نظم المعلومات في المؤسسات): 3(الشكل رقم 

  2010-2000تخطيط موارد المؤسسة والذكاء االقتصادي 

  تسيري عالقة الزبون وإدارة سلسلة القيمة

  2000-1990لكترونية التجارة واألعمال اال

  األعمال االلكرتونية املعتمدة على األنرتنت ونظم التجارة االلكرتونية

  القيام بعمليات التجارة واألعمال االلكرتونية على شبكة األنرتنت، اإلنرتانت، اإلكسرتانت وشبكات أخرى

  1990-1980دعم اإلستراتيجية والمستخدم النهائي 

  ينظم احلوسبة للمستخدم النهائ

  نظم املعلومات التنفيذية

  النظم اخلبرية

  نظم املعلومات االسرتاتيجية

  1980-1970دعم القرار 

  نظم دعم القرار

  دعم تفاعلية عمليات صنع القرار

  1970-1960التقارير اإلدارية 

  نظم املعلومات اإلدارية

  تقارير إدارية حول معلومات حمددة مسبقا لدعم صنع القرار

  1960-1950 معالجة البيانات

  نظم معاجلة البيانات االلكرتونية

  معاجلة املعامالت، حفظ السجالت والتطبيقات التقليدية للمحاسبة
 

Source: James A. O’BRIEN, George M. MARAKAS, Introduction to Information Systems, Fifteenth Edition, 
McGraw-Hill, 2010, P10. 

 

  المعلومات البنية التحتية لنظام. 3.2

تعترب املعلومات أكثر األصول اإلسرتاتيجية أمهية بالنسبة للمؤسسة، فهي تساعدها على حتسني 

إنتاجيتها، وال ميكن ألي مؤسسة أن تتميز بالكفاءة دون امتالكها لبيانات ذات جودة عالية تكون متاحة 

ئمة اليت تتمكن من حتويل هذه البيانات يف الوقت املناسب، يبقى أن تتوفر املؤسسة على البنية التحتية املال

ميكن لنظام املعلومات أن يكون بصغر حجم اهلواتف الذكية مع برجميات  .إىل معلومات ذات فائدة

تستطيع حتميل موقع إلكرتوين، أو قد يتضمن اآلالف من أجهزة الكمبيوتر متعددة األشكال، ماسحات 

 1.مات عرب شبكات االتصاالت السلكية والالسلكيةضوئية، طابعات ومعدات أخرى متصلة بقواعد معلو 

                                                             
1 Efraim TURBAN, Linda VOLONINO, Op.Cit, P9.  
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األجهزة واملعدات، الربجميات : تشتمل البنية التحتية لنظام املعلومات على مخس مكونات رئيسية

  . والتطبيقات، شبكات االتصاالت، قواعد البيانات، املوارد البشرية

 Hardwareاألجهزة والمعدات . 1.32

الذي  ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)ابتداًء من جهاز 

للهندسة الكهربائية التابعة  Mooreيف مدرسة  1946يعترب أول حاسوب آيل رقمي، مت استكماله سنة 

ومسي حباسوب اجليل األول وصوال إىل أجهزة  بالواليات املتحدة األمريكية Pennsylvaniaجلامعة 

ومن مث تصنيعها  Steve Wozniakو  Steve Jobsا من قبل الكمبيوتر الشخصية اليت مت اخرتاعه

، شكلت أجهزة احلاسوب ثورة بكل ما حتمله الكلمة 1979سنة  Appleبكميات هائلة من طرف شركة 

من معىن سامهت بشكل أو بآخر يف التأثري على منط حياة الكثريين فضال على التغيري اجلذري الذي 

الكمبيوتر عبارة عن نظام مكون من جمموعة معدات وأجهزة منظمة  .أدخلته على عامل املال واألعمال

تشمل معدات اإلدخال لنظام احلاسوب لوحة املفاتيح، : اإلدخال 1:بشكل يضمن تأدية الوظائف التالية

الشاشات اليت تعمل باللمس، األقالم والفئران االلكرتونية واملاسحات الضوئية البصرية، وهي تقوم بتحويل 

: المعالجة املباشر أو عرب شبكات االتصاالت؛ إىل الشكل الرقمي من خالل عملية اإلدخال البيانات

تعترب وحدة املعاجلة املركزية العنصر األهم يف مكونات نظام احلاسوب، وهي تشتمل على وحدتني فرعيتني 

احلاسوب تشتمل معدات اإلخراج لنظام : اإلخراج حدة احلساب واملنطق ووحدة التحكم؛و : رئيسيتني

على الطابعات، وحدات عرض الفيديو ووحدات االستجابة الصوتية، وتقوم بتحويل املعلومات االلكرتونية 

تعتمد وظيفة : التخزين؛ املنتجة إىل شكل مفهوم وواضح من قبل االنسان لتقدميها للمستخدم النهائي

يت تكون مدعومة بأدوات ختزين التخزين يف نظام احلاسوب على وحدة التخزين الرئيسية أو الذاكرة وال

ثانوية مثل القرص املغناطيسي، هذه املعدات مسؤولة عن ختزين البيانات وتعليمات الربجميات الالزمة 

  .لعملية املعاجلة

  

  

                                                             
1 James A. O’BRIEN, George M. MARAKAS, Op.Cit, P89.  
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 Softwareالبرمجيات والتطبيقات . 2.3.2

اسوب الربجمية هي عبارة عن سلسلة من األوامر اليت جيب أن تنفذ بالرتتيب من قبل جهاز احل

�دف تنفيذ مهمة معينة، وتعد مكمال ضروريا لألجهزة واملعدات حىت يصبح الكمبيوتر أداة ذات 

ويسمى نظام التشغيل  2:)4انظر الشكل رقم (يشتمل نظام الربجميات على ثالث مكونات رئيسية 1.قيمة

 امج تشغيل األجهزةبر أيضا منصة الربجميات وهو املكون الرئيسي لنظام الربجميات يف أي جهاز حاسوب، 

الربامج  وتستخدم عادة لدعم الربامج املساعدةوتساعد جهاز احلاسوب على التحكم يف األجهزة الطرفية، 

وبرجميات التطبيقات  Systems Softwareتصنف الربجميات إىل برجميات النظم  .املوجودة

Applications Softwareيوتر يف أداء وظائفه والتحكم ، وتشتمل األوىل على الربامج اليت تساعد الكمب

  3.أما الثانية فتتمثل يف الربامج اليت تؤدي بعض املهام احملددة للمستخدمني يف عملياته

  مكونات نظام البرمجيات): 4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

Source: Brian K. WILLIAMS, Stacey C. SAWYER, Using Information Technology: A Practical Introduction to 
Computers & Communications, Ninth Edition, McGraw-Hill, 2011, P121. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Pascal VIDAL, Philippe PLANEIX, Op.Cit, P81.  

2
 Brian K. WILLIAMS, Stacey C. SAWYER, Op.Cit, P121.  

   .114، صمرجع سبق ذكرهحممد حممد اهلادي،  3

 المستخدم

  برمجيات التطبيق 

 .قواعد البيانات، الرسومات البيانيةات، معاجلة النصوص، جداول البيان

 برامج تشغيل األجهزة

 نظام البرمجيات

األجهزة  الربامج املساعدة

 واملعدات
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 Telecommunication Networksشبكات االتصاالت . 3.3.2

يعترب االستثمار يف تكنولوجيا شبكات االتصاالت ذا فوائد مجة، أقلها أن معظم نظم املعلومات 

وزعة، وبالتايل تتطلب وجود شبكة فعالة وذات تقنية عالية من احملوسبة هي اليوم ذات بنية شبكية م

سلسلة، نظم أو جمموعة متداخلة فيما بينها ومرتابطة مع بعضها : "على أ�االشبكة تعرف . االتصاالت

  2:نوعني من الشبكات ويوجد 1."البعض

 ا يتيح للمستخدمني وهي الشبكة اليت تربط أجهزة الكمبيوتر يف نطاق جغرايف حمدد مم: شبكة محلية

 إمكانية مشاركة استخدام املوارد املتاحة؛

 وهي الشبكة اليت توفر إمكانية التعامل واالتصال بني خمتلف حمطات العمل : شبكة واسعة النطاق

املتباعدة جغرافيا، فهي ميكن أن تغطي مدينة أو دولة أو مواقع منتشرة يف مجيع أحناء العامل، ومن أهم 

 .ها انتشارا هي شبكة األنرتنتاألمثلة وأكثر 

  3:تتكون شبكة االتصاالت من مخسة أجزاء رئيسية

 إخراج تستخدم شبكة االتصاالت لبعث واستالم البيانات تعترب /كل وسيلة إدخال: المحطات الطرفية

 .حمطة طرفية، مثل احلواسيب الشخصية، اهلواتف واملعدات املكتبية

 إرسال واستالم البيانات بني احملطات الطرفية واحلاسوب، وتشتمل تدعم عملية : معالجات االتصاالت

على املودم، املازجات واملعاجلات الطرفية، وتقوم هذه املعدات بأداء العديد من عمليات السيطرة واإلسناد 

 .يف شبكة االتصاالت

 ت وسائط يتم من خالهلا إرسال واستالم البيانات وتستخدم قنوات االتصاال: قنوات االتصاالت

متعددة من األسالك النحاسية واأللياف البصرية وأنظمة املايكروويف واألقمار الصناعية لربط مكونات 

 .الشبكة

                                                             
   .304، ص2000، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، تحليل وتصميم نظم المعلوماتسعد غالب ياسني،  1

2 James A. O’BRIEN, George M. MARAKAS, Op.Cit, P208.  
  .92، صمرجع سبق ذكرهعماد الصباغ،  3
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 وهي من مجيع األنواع واألحجام وترتبط مع بعضها من خالل الشبكة لتقوم مبعاجلة : أجهزة الحاسوب

حلواسيب الصغرية كمضيف وتستخدم ا  Mainframeالبيانات فقد يستخدم حاسوب كبري 

Minicomputers  كواجهات يف إدارة نشاطات احلواسيب الدقيقة للمستخدمني النهائيني. 

 وتتكون من برامج موضوعة يف نظام احلاسوب املضيف وحواسيب السيطرة : برمجيات السيطرة

  .االتاإلخراج وتدير وظائف شبكات االتص/وحواسيب املستخدم اآلخر، وتقوم بإدارة أنشطة اإلدخال

 Databases قواعد البيانات. 4.3.2

تقوم املؤسسات بإرساء مراكز للبيانات جلعل معاجلة هذه األخرية عملية مركزية، وتكون وظيفتها 

وجيب توفر مخسة عناصر أساسية للوظائف . ختزين وإدارة كميات كبرية من البيانات املتعلقة باملهام احلرجة

متثل قاعدة  1.ات، قاعدة البيانات، نظام التشغيل، الشبكة ونظام التخزينالتطبيق: القاعدية ملركز البيانات

البيانات املستودع الذي تتواجد فيه كل البيانات الضرورية خلدمة احتياجات كل مستخدمي نظام 

تتمثل يف وسائط التخزين املستخدمة ومواقع  وجهة نظر ماديةاملعلومات، وتعاجل قاعدة البيانات من 

ترتبط بكيفية البحث  وجهة نظر منطقيةيها وكيفية ختزينها وحتديد أساليب التعرف عليها، ومن البيانات عل

   2.السرتجاع البيانات املخزنة �ا�ة احتياجات التساؤل

أهم وتتمثل ، 3"جمموعة منظمة من امللفات املرتابطة واملتكاملة" :على أ�اقاعدة املعلومات تعرف 

، حيث يتم فحص البيانات انتقاء وتصفية البيانات 4:يف إدارة قواعد املعلوماتالوظائف اليت يؤديها نظام 

، حيث جودة البيانات والتأكد من أ�ا خالية من األخطاء، التناقضات، التكرار واملعلومات غري املكتملة؛

 ، حيث يتم دمج، مطابقة والربط بنيتزامن البيانات يتم تصحيح، تنميط، ومراجعة تكامل البيانات؛

، حيث يتم تعزيز البيانات من خالل استخدام معلومات من إثراء البيانات بيانات من مصادر خمتلفة؛

  .، حيث تتم مراقبة تكامل البيانات بشكل مستمرصيانة البيانات مصادر داخلية وخارجية؛

                                                             
1 G. SOMASUNDARAM, Alok SHRIVASTAVA, Op.Cit, P10.  

 .67، ص1993دار الشروق، القاهرة، ، التطورات الحديثة لنظم المعلومات المبنية على الكمبيوترحممد حممد اهلادي،   2
3 Brian K. WILLIAMS, Stacey C. SAWYER, Op.Cit, P407.  

4 Efraim TURBAN, Linda VOLONINO, Op.Cit, P75. 
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  1:مركزية وموزعة نوعني أساسيني لقواعد املعلوماتيوجد 

 كل امللفات ذات الصلة يف موقع مادي واحد، وقد كانت املنصة   وختزن: قاعدة البيانات المركزية

الرئيسية لقاعدة البيانات لعقود من الزمن مكونة من قواعد بيانات مركزية، ويرجع ذلك إىل رؤوس األموال 

حتقق قاعدة البيانات املركزية عدة مزايا . الكبرية والتكاليف العملياتية اليت تتطلبها األنظمة البديلة

سسة، حيث أن امللفات عادة ما تكون أكثر اتساقا مع بعضها البعض عندما يتم حفظها يف مكان للمؤ 

واحد، فضال على أ�ا ال تكون متاحة إال من خالل الكمبيوتر املركزي أين تتم محايتها من الوصول غري 

ات املركزية عرضة للخطأ باملقابل، كغريها من األنظمة املركزية تكون قواعد البيان. املصرح به أو التغيريات

يتأثر بذلك كل املستخدمني، فضال على أنه و  املركزي يف العمل على أكمل وجه عندما يفشل احلاسوب

عندما يكون املستخدمون منتشرون على نطاق واسع وحيتاجون إىل معاجلة وتبادل البيانات من مسافات 

  .بعيدة، غالبا ما يواجهون مشكل تأخري اإلرسال

 وتشتمل على نسخ كاملة من قواعد املعلومات أو أجزاء منها، وتنقسم إىل : بيانات الموزعةقاعدة ال

ختزن نسخ كاملة من كل قاعدة البيانات يف مواقع خمتلفة، ما يوفر  قاعدة البيانات املكررةمكررة وجمزأة، 

سن من وقت نسخة احتياطية يف حالة حدوث مشاكل يف قاعدة البيانات املركزية، فضال على أنه حي

باملقابل، تعترب مكلفة من ناحية اإلنشاء والصيانة، . االستجابة ألنه أقرب إىل املستخدمني من ناحية املوقع

فكل نسخة جيب أن يتم حتديثها من خالل إضافة ملفات، تغيريها أو حذفها، إضافة إىل أ�ا قد حتتوي 

يسمح لكل موقع بامتالك جزء من قاعدة مقسمة بشكل  قاعدة البيانات ا�زأة. على بيانات متضاربة

البيانات الكلية، وعادة ما يليب هذا اجلزء احتياجات املستخدمني من ناحية املوقع، هذا النوع من قواعد 

البيانات املوزعة يوفر االستجابة السريعة دون احلاجة لنسخ كل التغيريات يف مواقع متعددة، فضال على أنه 

وجودة يف امللفات ميكن إدخاهلا بسرعة أكرب وبأكثر دقة من قبل املستخدمني من مزاياها أن البيانات امل

  .املسؤولني بشكل مباشر عنها

  

  
                                                             

1 Ibid, P73.  
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  Personalاألفراد . 5.3.2

يعتمد جناح أو فشل أي نظام معلومات مرتبط باحلاسب االلكرتوين بصفة أساسية على كفاءة 

تكون املهمة األساسية يف مشاريع تطوير نظم  وقدرات جمموعة األفراد املتخصصني العاملني به، ومن مث

املعلومات هي العمل على توفري الكوادر الفنية واألفراد املهرة القادرين على فهم واستيعاب أحدث 

يتكون املورد البشري الذي يشكل املكون األساسي  1.النظريات وأساليب تكنولوجيا معاجلة املعلومات

  2:لتشغيل ناجح لكل نظام معلومات من

 وهم األشخاص الذين يستخدمون نظام املعلومات أو املعلومات اليت المستخدمين النهائيين ،

ينتجها،وميكن أن يكونوا مستهلكني، مندويب مبيعات، مهندسني، حماسبني أو إداريني، وميكن تواجدهم يف 

مات يف منظمات أي مستوى من مستويات املؤسسة، يف حني أن أغلب املستخدمني النهائيني لنظم املعلو 

األعمال هم املتخصصني يف املعرفة، هؤالء يعربون عن األشخاص الذين يقضون معظم وقتهم يف التواصل 

 .والتعاون ضمن فرق وجمموعات عمل، �دف خلق، استخدام ونشر املعلومات

  ،ه وهم األشخاص الذين يقومون بتطوير وتشغيل نظم املعلومات، وتتضمن هذمختصي اإلعالم اآللي

يقوم حمللو النظم . الفئة حمللي النظم، مطوري الربجميات، مشغلي النظام وغريهم من اإلداريني والتقنيني

بتصميم نظام املعلومات استنادا على متطلبات املستخدمني النهائيني، مث يقوم مطورو الربجميات خبلق برامج 

لنظم مبساعدة املراقبني وتشغيل نظم حاسوبية اعتمادا على مواصفات حمللي النظم، فيما يقوم مشغلو ا

 .وشبكات أجهزة احلاسوب الكبرية

  نظام المعلوماتل البنية الوظيفية. 4.2

، و�تم "املعلومات نظم قسم"تسمى الوحدة التنظيمية املسؤولة عن إدارة أنظمة املعلومات 

فضال عن تطورا�ا مقارنة باألنشطة اليت تضمن استمرارية اخلدمة العملياتية اليت توفرها هذه األنظمة، 

تكون ي. بالنية التحتية لإلعالم اآليل باحتياجات ومشاريع املؤسسة، أما على املستوى التقين، فاألمر يتعلق

                                                             
1

  .140، صمرجع سبق ذكرهحممد السعيد خشبة،  
2 James A. O’BRIEN, George M. MARAKAS, Op.Cit, P32. 
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، يف ...)رؤساء مشاريع، حمللني، مربجمني(املعلومات من خمتصني يف تطوير وصيانة الربجميات  نظم قسم

   1.دمنياستغالل القواعد والشبكات ويف دعم املستخ

تكنولوجيات ناشئة؛  :املعلومات يف املؤسسات نفسها أمام جمموعة من التحديات نظم أقسامجتد 

مهارات وموارد داخلية تتكيف بصعوبة مع و  حلول تطبيقية ليست دائما جمربة مع غياب مرجعيات مالئمة

يف إدارة نظام املعلومات، أساسيتني وظيفتني فرعيتني وملواجهة هذه التحديات وجب املزج بني  2.التطورات

  3:تلك اخلاصة بتقنيي اإلعالم اآليل واملسريين

 تأخذ الوظيفة التقنية أشكاال متباينة، فقد تقوم بدور تقين حبت يف بعض املؤسسات فيما : التقنّيون

، مسؤول عن مكتب التشغيل: تشارك يف اإلدارة العامة يف البعض اآلخر وهي تشمل املكاتب التالية

العاملون فيه ...). شبكات، قواعد املعلومات، تطبيقات، برجميات(يل اليومي لنظام املعلومات التشغ

تكوين تقين حبت وال تربطهم عالقة مع املستخدمني إال يف حدود الدعم واملساعدة التقنية؛ حتصلوا على 

يقات احلالية، ، مسؤول عن إدماج برجميات جديدة يف األنظمة املوجودة، صيانة التطبمكتب الدراسات

، يضم مكتب الخبرات التقنيةع التطورات التقنية والتكنولوجية؛ إضافة إىل تطوير الربامج مبا يتوافق م

خمتصني يف أنظمة التشغيل، أنظمة االتصال عن بعد والشبكات، قواعد املعلومات، صيانة التجهيزات، 

صعب احملافظة على فعالية أنظمة املعلومات اخل، والتطور التكنولوجي السريع جيعل من ال....تقنيات حديثة

، مسؤول عن حتليل كفاءة نظام مكتب مدير نظام المعلوماتدون اللجوء إىل مهارات من هذا النوع؛ 

يديره شخص ميتلك خربات ...). لوحة القيادة، مراقبة التكاليف، برامج اجلودة، القيمة املضافة(املعلومات 

علومات، لكن جيب عليه إضافة إىل اختصاصه أن يكون مطلعا على نشاط تقنية وخمتص يف إدارة أنظمة امل

األداة . املؤسسة ويدير باستمرار حوارات ولقاءات مع املسؤولني العملياتيني وكوادر اإلدارة العامة

املستخدمة إلجناز املهام املرتبطة �ذا املكتب هي خمطط إدارة نظام املعلومات، الذي يرتكز على 

 . ة العامة للمؤسسة، ويقوم جبرد الوضعية احلالية وتقدير املشاريع املستقبلية ومراحل إجنازهااالسرتاتيجي

                                                             
1 Kenneth LAUDON, Jane LAUDON, Management des systèmes d’information, Onzième édition, Pearson 

Education, France, 2010, P85.  
2
 André DEYRIEUX, Op.Cit, P9. 

3 Marie–Hélène DELMOND et Al, Management des Systèmes d’Information, Dunod, Paris, 2003, P119.  
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 مييز نادي اإلعالم اآليل للمؤسسات الفرنسية الكبرية بني ثالثة مسؤوليات رئيسية ملسريي : المسّيرون

ات الرئيسية فيما خيص نظام ، مسؤولة عن اختيار التوجهاإلدارة العامة لنظام المعلومات: نظام املعلومات

، مسؤولة عن اقرتاح مشاريع إدارة مشاريع التطوير؛ ...)اليقظة التكنولوجية، االستثمارات(املعلومات 

إدارة فضال عن إدارة التغيري؛ ، )من ناحية اجلوانب غري التقنية(لتطوير نظام املعلومات احلالية وتسيريها 

سؤولة عن إجياد التنسيق بني أنشطة املؤسسة وبني تطبيقات نظام ، مالتشغيل العملياتي لنظام المعلومات

ويهدف إىل مساعدة املؤسسة على حتديد توجها�ا  ا�لس االسرتاتيجي: تشمل ا�الس التالية. املعلومات

ايت ا�لس العمليالتكنولوجية واختيارا�ا ملشاريع التطوير توافقا مع نشاطها الرئيسي وإسرتاتيجيتها املتبعة، 

إىل دعم األنشطة العملياتية ومساعدة املستخدمني على استعمال التطبيقات والربجميات املوجهة  و�دف

  .هلذا الغرض

  1:كما حتتوي وظيفة نظام املعلومات على وحدات وظيفية فرعية

 وهو تقدمي منتج جديد يوفر ، تسعى إىل حتقيق هدف طويل أو متوسط املدى: وحدة االستثمارات

وال ميكن تقدير مردوديتها على ، من أهم مهامها البحث واليقظة التكنولوجية، سة ميزة تنافسيةللمؤس

إدارة هذه الوحدة تقوم على . تقتضي إرساء تقنيات جديدة وختضع ملستوى خماطرة مرتفع، املدى املتوسط

جية للمؤسسة وعلى تركيز األنشطة حول حتصيل املهارات والتقنيات القادرة على أن تكون رافعة إسرتاتي

  .دراسة وتقييم سيناريوهات استخدام هذه التقنيات

 تشمل جمموع األنشطة املوجهة للحصول على رافعة عملياتية لعناصر سلسلة القيمة: وحدة العمليات ،

�دف إدارة هذه الوحدة إىل تنمية ، من خالل جعل أدائها أكثر فعالية ممكنة مقارنة باإلمكانيات املتاحة

ة على إعادة تصميم األنشطة اعتمادا على برجميات وتقنيات حتسن من كفاء�ا وسرعة حتقيقها القدر 

  .ألهدافها

 فضال ، استغالل وصيانة نظام املعلومات، تقوم برصد تطور التكاليف املتعلقة بتصميم: وحدة التكاليف

  .عن إعداد امليزانية التقديرية السنوية

                                                             
1 Michel MINGASSON, Informatique et Stratégie d’Entreprise : Architecture et Pilotage des Systèmes 

d’Information, Dunod, Paris, 2000, P137. 
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قيادة مديرية نظام  1):5انظر الشكل رقم (مهام رئيسية  تقوم وظيفة نظام املعلومات خبمس

إدارة العالقة مع  املعلومات من حيث حتديد اإلسرتاتيجية، اليقظة، املخططات الرئيسية ولوحات القيادة؛

املستخدمني من حيث القيام بكل املهام الالزمة لتقدمي أقصى مستوى خدمة للمستخدم؛ تطوير 

شاريع األمتتة؛ صيانة التطبيقات للسهر على مراقبة وتدقيق موجودات اإلعالم التطبيقات لكل ما يتعلق مب

  .دارة البنية التحتية التقنية إلتاحة التجهيزات والشبكاتإ اآليل؛

البناء والتشغيل، حيث  2:مبهمتني أساسيتنيتضطلع املعلومات  نظم أقسامأن  P. Pezziardiيرى 

طوير أداة تسيريية جديدة، إرساء نظام جديد لدعم القرار، أو تغطي األوىل جمموعة من األنشطة، مثل ت

ضمن الشروط " اإلرث"فيما تتعلق الثانية باحلفاظ على هذا ، إعادة تصميم النظام برمته بسبب تقادمه

املسؤوليات امللقاة على  C. Sinclairقدم  و .العملياتية، مثل مراقبة اآلالت والربامج وتعزيز البنية التحتية

هل (معرفة مدى قيام املؤسسة مبا جيب أن تفعله وبشكل صحيح  3:تكنولوجيا املعلومات قسم عاتق

معرفة مدى قدرة املؤسسة على القيام  ؛)جنحت يف ختفيض التكاليف الوحدوية لكل سلعة أو خدمة مثال

معرفة  ؛)ثالتقدمي أحسن املنتجات واخلدمات دون نقص مع االستجابة لتطلعات الزبائن م(باألشياء اجليدة 

مدى قدرة املؤسسة على حتدي املنافسة، من خالل رصد تطورها مقارنة مبحيطها وكذلك اإلسرتاتيجية 

 Personalظهور احلواسيب الشخصية أن إىل  J. Peppardو  J. Wardوقد أشار كل من  .املتبعة

Computer (PC) معاجلة النصوص، وانتشار جمموعة جديدة من أدوات الربجميات مثل جداول البيانات ،

إىل خلق وظيفتني حديثتني أضيفتا لوظائف نظم وتكنولوجيا أدى الرسائل االلكرتونية والرسومات البيانية، 

حيث أصبح الوصول للبيانات واملعلومات انطالقا من طلب املستخدم النهائي يتم  االستعالم 4:املعلومات

  .ر بفضل املعاجلة املرنة للبيانات واملعلوماتحيث يتم دعم عملية صنع القرا التحليلو بطريقة مرنة

  

                                                             
1 David AUTISSIER, Valérie DELAYE, Mesurer la performance du système d’information, Éditions d'Organisation, 

Groupe Eyrolles, France, P74.  
2 Pierre PEZZIARDI, Une politique pour le système d'information: Descartes, Wittgenstein, XML, OCTO 

Technology, France, 2006, P30.  
3 Marie-Michèle BOULET, Technologies de l'information: applications et évolution, Presses Université Laval, 

Québec, 1993, P13. 
4 John WARD, Joe PEPPARD, Op.Cit, P15. 
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  مهام وظيفة نظام المعلومات): 5(الشكل رقم 

  

  

    

  

  

  

  

  

Source : David AUTISSIER, Valérie DELAYE, Mesurer la performance du système d’information, Éditions 
d'Organisation, Groupe Eyrolles, France, P74. 

 

  تصنيفات نظم المعلومات. 3

أنظمة املعلومات إىل فئتني اعتمادا على طبيعة الدعم  L. Voloninoو  E. Turbanقسم كل من 

 .Sو  J. Tablotيصنف كل من يما ف 1.)6انظر الشكل رقم ( الذي توفره سواء كان إداري أو عمليايت

Rivard 2:أنظمة املعلومات إىل مخسة أصناف أساسية 

  و�تم مبعاجلة املعلومات املتأتية من املعامالت اليت تقوم �ا املؤسسة مع المعامالت، نظام معالجة

 اخل؛...كشوف الرواتب، الطلبيات، الفواتري،: زبائنها، مورديها، مقرضيها وموظفيها، مثل

                                                             
1 Efraim TURBAN, Linda VOLONINO, Op.Cit, P35.  

2 Suzanne RIVARD, Jean TALBOT, Op.Cit, P30.  

  القيادة

  اإلسرتاتيجية واملخطط الرئيسي

  تسيري املقاولة من الباطن

  تسيري أداء نظم املعلومات

 اليقظة، االستكشاف، التدقيق والرقابة

  يةإدارة البنية التحت

  مناصب العمل

  تكنولوجيات ختزين املعلومات

  الشبكات واالتصاالت

 األمن

  صيانة التطبيقات

  متابعة االستغالل

  إدارة النقائص والسلبيات

  إدارة التوثيق

 اجلودة واألخالقيات

  تطوير التطبيقات

  إدارة املشاريع

  التصميم، النشر واالستغالل

  ختطيط املدن

 األنرتنتتسيري مشاريع شبكة 

  العالقة مع المستخدم

  مرافقة التغيري

  تقدمي الدعم للمستخدمني

  التكوين

 حتليل االحتياجات

نظم 

 المعلومات
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  ،وهدفها دعم أنشطة املسريين سواء على مستوى مراقبة العمليات أو نظام المعلومات اإلداري

 ط االسرتاتيجي، وغالبا ما يعتمد على قواعد البيانات اليت تنشئها أنظمة معاجلة املعامالت؛التخطي

  ،وهي أنظمة مصممة لتوفري معلومات مستهدفة حتتوي على جمموعة من لوحة القيادة اإلدارية

 املؤشرات املهمة، فهي توفر نظرة شاملة أكثر تفصيال لكن حسب الطلب؛

 وهدفها األساسي هو توفري املعلومات املناسبة لدعم اختاذ القرار، هذه رار، نظام معلومات دعم الق

 .اختيار البديلحلل، حتديد وتقييم سيناريوهات احتديد املشكلة، : مكونة من ثالثة مراحل أساسيةاألخرية 

  ،بالذكاء االصطناعي وتنتج عن جمهودات �دف لتقدمي معارف خبري يف وهي ترتبطاألنظمة الخبيرة 

 .جمال معني باستخدام اإلعالم اآليل

  المعلومات وفقا لطبيعة الدعم نظمتصنيف ): 6(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Efraim TURBAN, Linda VOLONINO, Information Technology for Management: Improving Strategic and 
Operational Performance, the 8th Edition, John Wiley & Sons, Inc., United States of America, 2011, P35. 

 

  

نظام  1:وهياألصناف الرئيسية ألنظمة املعلومات  J. Laudonو  K. Laudonوقد تناول كل من 

يرتبط نظام معاجلة املعامالت بالنظم العملياتية . معاجلة املعامالت، نظام دعم القرار، نظام التسيري

                                                             
1 Kenneth C. LAUDON et Al., Op.Cit, P18.  

 أنظمة المعلومات

 أنظمة املعلومات اإلدارية

 أنظمة دعم العمليات

 أنظمة معاجلة املعامالت

 أنظمة دعم القرارات أنظمة مراقبة العمليات

 أنظمة دعم اإلدارة
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يث ينفذ ويسجل بشكل آيل خمتلف املعامالت اليومية الروتينية، مثل معاجلة الطلبيات، للمؤسسة، ح

  .اخل...متابعة تنقالت البضائع واملنتجات، حتضري كشوفات الرواتب

  نظم المعلومات الوظيفية. 1.3

  1:يتكون نظام املعلومات من جمموعة أنظمة فرعية تبعا لوظائف املؤسسة

  لمالينظام المعلومات ا. 1.1.3

 مكانة وحيتل ،يعترب نظام املعلومات املايل النظام األكثر شعبية يف املؤسسات االقتصادية احلديثة

 تصميمه يتم لذا الكلي، منوها يف وتساهم مؤسسة ألي بالنسبة احلياة شريان املالية املوارد لكون نظرا مهمة

 بالرغم .املايل بالتخطيط تتعلق خمتلفة بيانات ويستخدم أحنائها، كل يف التمويل تدفق حسن تضمن بطريقة

 بشكل تستخدم تزال ال اليدوية النظم أن إال متطورة، جد أصبحت احملوسبة املالية املعلومات نظم أن من

 املالية املعلومات نظم تتعلق ما وغالبا املايل، باجلانب املرتبطة ملياتالع لطبيعة نظرا املؤسسات يف واسع

 حالة يف تصحيحية خطوات اعتماد مث ومن املخططة بالنتائج األداء مقارنة ويتم ابة،والرق امليزانية بإعداد

 من املطلوبة، النتائج إىل للوصول الالزمة واإلجراءات للرقابة موضوعية معايري حتديد على فضال االحنرافات،

 املايل املعلومات نظام فعالية ترتبط .اخللل مكامن عن ومستمرة سريعة بصفة املعلومات على احلصول خالل

 نظم كافة على النظام هذا يؤثر كما والعمليات، التخطيط يف منها مفر ال أداة جعله على املصمم بقدرة

  .املؤسسة معلومات

  نظام معلومات الموارد البشرية. 2.1.3

 ةاألخري  هذه من املؤسسة ومتطلبات وتدفقها البشرية املوارد عن معلومات يوفر كونه مهما نظاما يعترب

 والتعويض، التحويل التدريب، االنتقاء، التوظيف، مثل العاملني إدارة أنشطة مع يتعامل ما وعادة مستقبال،

 هذه أن حني يف ضيق، جد نطاقها كان اليت األفراد إدارة بوظيفة تقليديا معروفة البشرية املوارد وظيفة وكانت

 املالية اإلنتاج، التسويق، مثل األساسية الفرعية النظم كل مع تفاعالت ولديها ككل بالنظام ترتبط الوظيفة

 املؤسسة مبتطلبات التنبؤ خالل من النظم باقي البشرية املوارد معلومات نظام ويساعد اخلارجية، البيئة وحىت

                                                             
1 M. SARNGADHARAN, M. MINIMOL, Op.Cit, P226-230. 
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 كما البشرية، املوارد وبرامج سياسات وتعديل مراقبة العاملني، من مناسب طاقم على احملافظة األفراد، من

 مث ومن العاملة اليد تقييم برامج أو املهارات بنوك تسمى الكفاءات جلرد برامج تصميم على النظام هذا يعمل

 .هلا األمثل لالستخدام املوهوبة املوارد حتديد

  )نظام معلومات اإلنتاج(نظام المعلومات العملياتي . 3.1.3

، رقابة وختطيط اإلنتاج، يوفر هذا النظام معلومات عن تدفق السلع واخلدمات من الناحية املادية

يتم تبين األمتتة بسهولة يف هذا النوع من األنظمة . رقابة وختطيط اجلرد، إدارة املشرتيات، التوزيع والنقل

بسبب األعداد الضخمة من البيانات، كما أن اخلصائص اهلامة لنظام معلومات اإلنتاج اليت جتعله مناسبا 

ار املهام، مدخالت وخمرجات تتميز بالدقة، فحسن إدارة الوقت عند لألمتتة تتمثل يف السرعة، الكمية، تكر 

التعامل مع حجم كبري من البيانات يسمح باالقتصاد يف العمليات اإلنتاجية، فضال على أن املعلومات 

يلعب نظام معلومات اإلنتاج دورا . الصحيحة هي اليت تكون اإلدارة حباجة إليها لتسيري فعال لإلنتاج

ي مؤسسة صناعية ويؤثر على خمتلف النظم الفرعية فيها، ويوفر فرصا للتطوير، اقتصاد حامسا يف أ

تتمثل مدخالت نظام املعلومات العمليايت يف طلبيات العمالء، فيما تضم . التكاليف وحتسني التسيري

طة عادة ما تكون أهداف أنش. اخل...جماالت عمله كل من الشراء، ختطيط املواد، العمليات، اجلدولة

الشراء تتمحور حول حتديد الكمية املثلى لكل طلبية، متابعة أداء املشرتي، حتديد البائعني ذوي احلجم 

يهدف ختطيط املواد إىل مراقبة أجزاء من جدولة اإلنتاج احملددة . الكبري للحصول على خصومات مرتفعة

 املتطلبات من املواد الناجتة عن سلفا، خفض التكلفة والوقت، التنبؤ باالحتياجات املستقبلية والتغري يف

يتضمن نظام معلومات اإلنتاج النموذجي عدة نظم فرعية مثل حتليل املبيعات، . التغري يف جدولة اإلنتاج

  .اهلندسة، مراقبة املخزون وجدولة اإلنتاج، الشراء والتوزيع

  نظام المعلومات التسويقي. 4.1.3

، أحباث السوق، اإلعالنات، )ختطيط املبيعات(التنبؤ يتضمن نظام املعلومات التسويقي أنشطة مثل 

إدارة ومراقبة املعلومات الالزمة لتسيري وظيفة التسويق، هذه األخرية تعتمد عادة على االفرتاضات 

ويستخدم قلة من املدراء التنفيذيني نظام املعلومات التسويقي ألداء مثل هذه األنشطة، وحتتفظ أغلب 

يساعد نظام املعلومات التسويقي املؤسسات . املبيعات وأوامر الشحن فقطاملؤسسات مبعلومات حول 
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اخل، ويأخذ بعني االعتبار كل ...على اختاذ قرارات خبصوص التسعري، اإلعالن، سياسة ترويج املنتج

املعلومات الداخلية واخلارجية اليت تتعلق باجلهود التسويقية للمنظمة، ويتم تطوير هذا النوع من األنظمة 

أهم . واحلكم عليه االعتماد على التغذية املرتدة من األسواق، اليت تستخدم يف حتليل أداء النظامب

، املشرتيات، إدارة )التنبؤ(التطبيقات اليت يتضمنها نظام املعلومات التسويقي هي التخطيط التسويقي 

التسويق، تكاليف التسويق، االئتمان، حبوث السوق، اسرتاتيجية ونفقات اإلعالن، سياسة التسعري، مراقبة 

نظام : وبصفة عامة ميكن تقسيم نظام املعلومات التسويقي إىل ثالثة فئات. أداء ومراقبة املبيعات والتوزيع

  .املراقبة، نظام التخطيط، نظام حبوث التسويق

  نظم دعم القرار. 2.3

هذه األخرية على ف ميكن تعري، و فرعي من نظم املعلومات اإلداريةتعترب نظم دعم القرار كنظام 

جمموعة شاملة ومنسقة من أنظمة املعلومات ومندجمة بشكل عقالين، تقوم بتحويل البيانات إىل " :أ�ا

تعزيز اإلنتاجية بالتوافق مع أساليب وخصائص املسريين وعلى ات اعتمادا على طرق متنوعة �دف معلوم

نظام املعلومات املرتبط باحلاسب : "على أنهعرف فينظام دعم القرارات أما  .1"أساس معايري اجلودة املقررة

االلكرتوين الذي يتفاعل مع املديرين ويساعدهم يف استخدام البيانات والنماذج، من أجل اختاذ القرارات 

 M. Scott و   A. Gorryخالل سبعينيات القرن املاضي، اهتم كل من  .2"وحل املشاكل غري الروتينية

Morton لتكنولوجيات اإلعالم اآليل أن تدعم �ا عملية اختاذ القرار، وقد استعانوا  بالطريقة اليت ميكن

  .يف تصنيف قرارات املؤسسة R. V. Anthonyبنموذج  

أنظمة تسمح بالوصول  3:أربع أنظمة الختاذ القراربني  M. Mortonو  P. Keenميز كل من وقد 

أنظمة تقدم  جتري مقارنات وحسابات بسيطة؛أنظمة  أنظمة تعمل كمصفاة النتقاء املعلومات؛ للمعلومة؛

منوذجا صنف فيه وظيفة التسيري إىل ثالث  R. V. Anthonyقدم يف هذا اإلطار  .مناذج الختاذ القرار

 التخطيط اإلستراتيجي 4:)6رقم  اجلدولانظر (حيتاج كل منها لنظم معلومات خاص  وظائف فرعية

ن بتحديد أو تغيري أهداف املؤسسة، ختصيص املوارد املستخدمة ويرتبط بكوادر اإلدارة العليا اللذين يقومو 

                                                             
1 M. SARNGADHARAN, M. MINIMOL, Op.Cit, P33.  

  .211ص، مرجع سبق ذكره، حيىي مصطفى حلمي  2
3
 Marie-Michèle BOULET, Op.Cit, P12.  

4 Ibid., P4.  
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وترتبط بكوادر اإلدارة الوسطى اللذين يقومون  رقابة التسيير وسياسات احلصول عليها واستخدامها؛

التسيير العملياتي  بالتأكد من أن املوارد قد مت احلصول عليها وأن استعماهلا مت بالطريقة األكثر فعالية؛

  .وادر اإلدارة الدنيا اللذين يسهرون على أداء املهام العملياتية على أكمل وجهويرتبط بك

  والمعلومات حسب وظائف التسيير خصائص القرارات): 6(الجدول رقم 

  التسيير العملياتي  مراقبة التسيير  التخطيط اإلستراتيجي  القرارات

  المسيرين

  الطبيعة

  مجال التطبيق

  المدى الزمني

  الوضعيات

  دالقواع

  أمثلة

  نائب املدير/ املدير 

  معقدة جدا

  املؤسسة بأكملها

  طويلة املدى

  جديدة

  اعتماد قواعد قليلة

  وضع ميزانية شاملة للمؤسسة

  املدراء

  معقدة نوعا ما

  بعض القطاعات

  متوسطة املدى

  معروفة بشكل عام

  سياق حمدد

  توزيع امليزانية بني املديريات

  رئيس العمال

  بسيطة نوعا ما

  دقطاع واح

  قصرية املدى

  معتادة

  اجراءات حمددة بدقة

  ختصيص مبالغ لنفقات حمددة

  التسيير العملياتي  مراقبة التسيير  التخطيط اإلستراتيجي  المعلومات

  الطبيعة

  المدى الزمني

  الموضوع 

  النطاق

  الدقة

  أمثلة

  حميط/العالقة مؤسسة

  )تنبؤات(املستقبل 

  جماالت متنوعة

  ملخص

  عامة

  وات املقبلةكتلة األجور للسن

  )غالبا مالية(أنشطة داخلية 

  املدى القصري مقارن مع املاضي

  بعض ا�االت 

  عام إال يف حالة وجود مشاكل

  تقرييب

تطور النفقات يف الوقت 

  اإلضايف

  أنشطة داخلية حالية

  احلاضر واملاضي القريب

  حمدد بدقة

  مفصل بشدة

  جد دقيق

  ساعات العمل لكل موظف

 
Source : Marie-Michèle BOULET, Technologies de l'information: applications et évolution, Presses Université Laval, 

Québec, 1993, P6.  
 

  الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة. 3.3

تعترب النظم اخلبرية حمصلة للتطورات املتالحقة يف جمال الذكاء االصطناعي، و�دف إىل حل املشاكل 

تخدام الكمبيوتر الذي تكون براجمه مصممة باالعتماد على املعرفة، وقواعد االستدالل املنطقية املعقدة باس

اليت توفر النصائح والقرارات املتسمة بالذكاء، وتستخدم هذه النظم يف ا�االت اليت حتتاج لتشخيص معمق 

 1.ارفها غري واضحة ومشوشةوال يتوفر هلا نظريات وقواعد حاكمة وتندر فيها اخلربة البشرية، وتعترب مع

                                                             
  .85، صمرجع سبق ذكرهحممد حممد اهلادي،  1
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 .1"برامج كمبيوتر مصممة لنمذجة اخلربة اإلنسانية يف حل املشكالت: "على أ�االنظم اخلبرية تعرف 

النظم اخلبرية هي عبارة عن نظم معلومات قائمة على املعرفة، تعتمد على تطبيقات خاصة ومعقدة ف

   2.دعم عملية اختاذ القراروتتصرف كخبري بالنسبة للمستخدمني النهائيني فيما خيص 

على أنه النظرية املتعلقة بكيفية عمل  M. Foxيقوم الذكاء االصطناعي الذي عرفه ومن جهة أخرى 

 ؛)من أجل فهم ماهية الذكاء(أنه يشمل دراسة مراحل الفكر عند البشر  3:العقل على فكرتني أساسيتني

ميكن فهم القيمة كما  .احلاسوب واإلنسان اآليلأنه يتعامل مع ما متثله هذه العمليات من خالل أجهزة 

  4):البشري(اء الطبيعي كالكامنة للذكاء االصطناعي من خالل مقارنته بالذ 

  الذكاء االصطناعي أكثر ثباتا والذكاء الطبيعي أكثر قابلية للتلف من وجهة النظر التجارية، حيث ميكن

 ومات؛للعمال أن يغريوا أماكن استخدامهم أو ينسوا املعل

  يسهل نسخ وتوزيع الذكاء االصطناعي، بينما تتطلب عملية نقل املعلومة من شخص آلخر نظاما

 طويال مع استحالة نقل اخلربة بشكل تام؛

  شراء خدمات  غالبا ما يكونميكن أن يكون الذكاء االصطناعي أقل كلفة من الذكاء الطبيعي، حيث

 للقيام بنفس الواجبات على املدى البعيد؛ الالزمة جهاز احلاسوب أقل كلفة من القوى البشرية

 ميكن توثيق الذكاء االصطناعي وقرارات احلاسوب بسهولة، أما الذكاء الطبيعي فيصعب إعادة إنتاجه؛ 

 ميكن للذكاء االصطناعي تنفيذ واجبات حمددة بطريقة أسرع وأفضل مما يستطيعه اإلنسان.  

  م المعلومات في المؤسسةانظ. 4

تقوم نظم املعلومات مبهمتها األساسية املتمثلة يف نشر معلومات مفيدة لصنع القرار واملسامهة حىت 

يف رسم اإلسرتاتيجيات جيب أن تستجيب �موعة من الشروط اليت حتكم جناعتها، يف الوقت ذاته يواجه 

صة فيما يتعلق املسؤولون عن تصميم هذه النظم وكذلك مستخدموها النهائيون الكثري من التحديات خا

  .بأمن وسالمة املورد املعلومايت، فنظم املعلومات يف املؤسسة حتتاج إىل إدارة متكاملة حىت تضمن فعاليتها

                                                             
   .304، صمرجع سبق ذكرهسعد غالب ياسني،  1

2 James A. O’BRIEN, George M. MARAKAS, Op.Cit, P384. 
  .55، ص1999التوزيع، األردن، ، دار املناهج للنشر و نظم المعلومات والذكاء االصطناعيعالء عبد الرازق الساملي،  3
   .59ص السابق، نفس المرجع 4
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  في المؤسسة فعالية نظام المعلومات. 1.4

املعلومات يف وقتنا احلاضر بأمهية اسرتاتيجية قصوى، وعلى مسريي املؤسسات أن  نظم ظىحت

يئة اخلارجية ومتكيفة مع تغريا�ا، ما يضاعف ضرورة فاعليتها من حيث أمن جيعلوها منفتحة على الب

أن القيمة اليت ختلقها نظم وتكنولوجيا  J. Peppardو  J. Wardيرى كل من و ، املعلومات ومدى توفرها

 1:املعلومات للمؤسسة ترتبط مبجموعة من العوامل تؤثر على فعالية استخدام هذه النظم والتكنولوجيات

 جدوى التطبيقات بالنسبة للمؤسسة اقتصاديات نشر التكنولوجيا؛و  قدرات التكنولوجية للمؤسسةال

املهارت واملؤهالت املتاحة اليت  املهارت واملؤهالت املتاحة لتطوير التطبيقات سواء داخليا أو خارجيا؛و 

اليت تعمل �ا من أجل الضغوط املفروضة على املؤسسة والصناعة  تستخدم من خالهلا املؤسسة التطبيقات؛

إجناز  2:يتميز نظام املعلومات الفعال بقدرته على حتقيق النقاط التاليةمن جهة أخرى  .حتسني األداء

التزويد و  حتقيق األداء املتوقع منه العمل ضمن تكلفة مقبولة ومتوقعة؛و  األهداف املفصلة من قبل املستخدم

  .رونةسهولة االستعمال وامل مبخرجات دقيقة ومعتمدة؛

ظهرت املعايري األوىل اخلاصة بالربجميات يف بداية ستينيات القرن املاضي يف الواليات املتحدة 

أألمريكية وكان األمر بداية يتعلق با�ال العسكري مث معهد االلكرتونيات ومهندسي الكهرباء، وقد 

ا بعد بشكل واسع ، مث تطورت فيم**)Codasyl(وهياكل البيانات )* Cobol(اعتمدت على اللغات 

تطوير يعود الفضل يف و  .الذي حيدد دورة حياة الربجميات ISO12207حيث نذكر على سبيل املثال املعيار 

مفهوم جودة الربجميات لصناعات الطريان والفضاء اليت كانت تبحث عن الدقة، ويف �اية الثمانينات 

ويعود ذلك حلجم امليزانيات  أصبحت جودة نظم املعلومات حتضى بأمهية قصوى عند املؤسسات،

املخصصة لإلعالم اآليل، املكانة اليت حتتلها التطبيقات وصيانة الربجميات واملشاكل اليت تتم مواجهتها يف 

                                                             
1 John WARD, Joe PEPPARD, Op.cit, P2.   

  .17، صمرجع سبق ذكرهعالء عبد الرازق الساملي،  2

 *Cobol )Common Business Oriented Langage ( وتتعلق بتطبيقات التسيري 1959سنة  إنشاؤهاهي لغة برجمة من اجليل الثالث مت. 

* *Codasyl )Conference on Data Systems Languages (ريكي لتقنني نظم قواعد البياناتهو تنظيم أم.  
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فعالية نظام املعلومات يف قدرته على  أن K. Laudonوترى  1.املشاريع الكربى اخلاصة باإلعالم اآليل

  2:حتقيق أهدافه اإلسرتاتيجية املتمثلة يف

 تسعى املؤسسات باستمرار لتحسني كفاءة عمليا�ا �دف حتقيق أعلى رحبية، : االمتياز التشغيلي

وتعترب نظم وتكنولوجيا املعلومات من األدوات املهمة املتاحة للمسريين حىت يبلغوا مستويات مرتفعة من 

. ارسات والسلوك اإلدارييف املم تغرياإلنتاجية فيما خيص عمليات مؤسسا�م، وخاصة إذا صاحب ذلك 

أكرب متاجر التجزئة على وجه الكرة األرضية، أحسن مثال على قوة  Wal-Martتعد الشركة األمريكية 

نظم املعلومات اليت ترافقها ممارسات إدارية مميزة وداعمة لإلدارة بغية حتقيق كفاءة تشغيلية ذات مستوى 

مليار دوالر والسبب األهم يرجع لنظامها يف التجزئة  408بلغت مبيعا�ا  2010عاملي، ففي السنة املالية 

 .الذي يربط مورديها رقميا بكل متجر من متاجرها

 تعترب نظم وتكنولوجيا املعلومات أداة جوهرية تسمح : منتجات، خدمات ونماذج أعمال جديدة

ه األخرية للمؤسسة بابتكار منتجات وخدمات جديدة، فضال عن خلق مناذج أعمال جديدة كليا، هذ

 . تصف كيف ميكن للمؤسسة أن تنتج، تسلم وتبيع سلعة أو خدمة �دف خلق الثروة

 عندما تعرف املؤسسة عمالءها وختدمهم بشكل جيد، غالبا : العالقة الجيدة مع العمالء والموردين

، نفس األمر مع ما يتجاوب الزبون مع ذلك بالعودة مرة أخرى لشراء املزيد ما يؤثر على اإليرادات واألرباح

املوردين، فكلما مت إشراكهم من قبل املؤسسة كلما ضمنت هذه األخرية توفري مدخالت حيوية ما يؤدي 

تعد املعرفة احلقيقية للزبون أو املورد إشكاال جوهريا بالنسبة للمؤسسات، . بدوره إىل ختفيض التكاليف

وتكنولوجيا املعلومات لضمان عالقة جيدة وأحسن مثال على ذلك هي الفنادق الراقية اليت تستخدم نظم 

مع العمالء، حيث يعتمدون على أجهزة الكمبيوتر لتتبع تفضيالت ضيوفهم، مثل درجة حرارة الغرفة 

 . وبرامج التلفزيون املفضلة، وختزن هذه البيانات يف مستودعات كبرية

 ضبابية"ك معلومات يعتمد البعض من مسريي املؤسسات على بنو : تحسين عملية اتخاذ القرار" ،

ملناسب الختاذ قرار سليم، ويستندون بدل ذلك على اناسبة يف الوقت املفهم ال حيصلون فعال على املعلومة 
                                                             

1 Chantal MORLEY, Op.cit, P198.  
2 Kenneth C. LAUDON, Jane P. LAUDON, Op.cit, P12-15. 
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التوقعات والتخمينات، والنتيجة اخنفاض إنتاج السلع واخلدمات، سوء ختصيص املوارد واستجابة زمنية 

يف العقد املاضي، مسحت نظم وتكنولوجيا املعلومات  .سيئة، مما يؤدي إىل رفع التكاليف وفقدان الزبائن

على سبيل املثال، . للمسريين باحلصول على البيانات من األسواق يف الوقت الالزم عند اختاذ القرارات

أحد أهم أكرب شركات االتصاالت يف الواليات املتحدة األمريكية لوحة قيادة  Verizonتستخدم شركة 

املسريين مبعلومات دقيقة ويف الوقت املناسب حول شكاوي العمالء، أداء  رقمية على األنرتنت، تزود

الشبكة لكل منطقة وانقطاع أو تلف اخلطوط، ومن خالل استخدام هذه املعلومات يتمكن املسريون من 

 .ختصيص املوارد الالزمة للمناطق املتضررة، إبالغ الزبائن جبهود اإلصالح واستعادة اخلدمة بشكل سريع

 االمتياز –عندما تستطيع املؤسسة حتقيق واحد أو أكثر من أهدافها السابقة الذكر : يزة التنافسيةالم

التشغيلي، منتجات وخدمات ومناذج أعمال جديدة، العالقة اجليدة مع العمالء واملوردين، حتسني عملية 

 .تكون احلظوظ فعلية الكتساب ميزة تنافسية -اختاذ القرار

 مر املؤسسات يف نظم وتكنولوجيا املعلومات أل�ا ضرورية للقيام باألعمال، هذه تستث: االستمرارية

أول ماكينات  Citibankفعلى سبيل املثال، بعد أن أنشأ . الضرورة تتأثر بتغريات على مستوى الصناعة

بغية جذب املستهلكني الذين يتطلعون خلدمات ذات مستوى  1977الصرف اآليل يف منطقة نيويورك سنة 

يف الوقت احلاضر، يعد امتالك خدمات . ايل، هرع منافسو هذا البنك لتوفري نفس اخلدمة ملواكبتهع

 .الصرف اآليل متطلبا بسيطا للبقاء واالستمرار بالنسبة للمؤسسات املصرفية

هناك جمموعة من اخلصائص اليت أن  M. Minimolو  M. Sarngadharanفيما يرى كل من 

   1:ملعلومات حىت حتقق فعاليتهاجيب أن تتوفر يف أنظمة ا

 فالنظام يزود اإلدارة باملعلومات الالزمة الختاذ قرارات متعددة، وبالتايل جيب أن تكون هذه  السالمة

فهدف نظام املعلومات هو مساعدة اإلدارة يف  المساعدةو املعلومات سليمة إىل أقصى حد ممكن؛

يث جيب أن تكون األساليب واملقاييس املعتمدة يف مجع ح التناسقو التخطيط، الرقابة واختاذ القرارات؛

   وتقدمي البيانات متناسقة يف طبيعتها؛

                                                             
1 M. SARNGADHARAN, M. MINIMOL, Op.cit, P37-38.  
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 حيث جيب تطوير نظام املعلومات وفق احتياجات اإلدارة وأهداف املؤسسة؛ موجهة نحو اإلدارة 

مكن من حيث جيب على اإلدارة أن تسري باستمرار جهود تطوير النظام حىت تت موجهة من قبل اإلدارةو

حيث تقود فلسفة  منقادة من قبل المؤسسةو جعله نظاما فعاال، وال تكتفي مبرحلة التصميم فقط؛

   املؤسسة؛ إسرتاتيجيةانطالقا من  إسرتاتيجيتهاملؤسسة وخططها نظام املعلومات ويتم تطوير 

  ن واحد، عندها حيث تكون كل وظائف وعمليات النظم الفرعية مرتبطة فيما بينها يف كيانظام متكامل

حيث يتم  تدفق مشترك للبياناتو فقط يكون النظام قادرا على تزويد اإلدارة مبعلومات ذات مغزى؛

استخدام مدخالت وطريقة معاجلة وأساليب إخراج مشرتكة، وذلك �دف جتنب التكرار يف البيانات، 

سنوات،  5-3علومات حيث تستغرق عملية ختطيط وتصميم نظم امل تخطيط قويو امللفات واإلجراءات؛

  وجيب األخذ بعني االعتبار األهداف واملتطلبات احلالية والتطورات املستقبلية وذلك لتجنب تقادم النظام؛ 

 قاعدة بيانات و حيث جيب أن يتم تقسيم النظام الكلي إىل جمموعة من النظم الفرعية؛ النظم الفرعية

عدد من سجالت البيانات املخزنة مسبقا يف عدة  حيث تعترب قاعدة البيانات ملفا ضخما يضم مشتركة

ملفات منفصلة؛ وحىت نضمن فعالية النظام جيب جتنب تكرار البيانات من خالل التحديث واحلذف 

فبالرغم من إمكانية تطوير نظم معلومات دون أجهزة احلاسوب، إال  معتمدة على الحاسوبو واحلماية؛

ظام يف وقتنا احلاضر، ألن استخدامه يزيد من السرعة والدقة أن هذه األخرية تعترب جزء مندمج يف الن

   وقدرات التخزين، لذا يعترب رمزا لكفاءة نظام املعلومات؛

 حيث جيب أن تتوافق املعلومات اليت يقدمها النظام مع أهداف واحتياجات املديرين على  المالءمة

صرة بدون التخلي عن بعض اجلوانب حيث جيب أن تكون املعلومة خمت االختصارو خمتلف املستويات؛

حيث جيب أن تكون  الدقة األساسية، وبالتايل يكون قدر كبري من املعلومات يتم إيصاله بكلمات قليلة؛

  .املعلومات دقيقة إىل أقصى درجة، ألن القرارات تتخذ باالعتماد عليها

البنية التحتية  1:ل أساسيةعند قياس فاعلية نظام املعلومات، جيب األخذ بعني االعتبار ثالثة عوام

حيث يتم قياس  وظيفة اإلعالم اآليل، حيث يتم قياس الكفاءة التقنية وفق نسب معينة لإلعالم اآليل

                                                             
1 André DEYRIEUX, Op.cit, P23.  



��
ٔ

��� �� �
��� : 

�
��������

� �
�

� ��� ��� ���
�

�
���� ����ٕ�� �

43 

 

وقد أشار ، يتم قياس فاعليته االقتصادية حيث املعلوماتنظام  الكفاءة العملياتية ومدى جودة اخلدمة؛

  1:بعناصر تشغيلهتبط تر خصائص النظام الفعال حيىي مصطفى حلمي إىل أن 

 حيث يعتمد جناح النظام على مدى قبوله من طرف العاملني، فإذا كانوا مقتنعني بأنه لن يعود القبول ،

عليهم بأي نفع فهو يف هذه احلالة غري مقبول، وحىت يتم التغلب على هذا املوقف جيب إشراك العاملني يف 

 مراحل إعداد وتصميم النظام؛

 ع البيانات من مصادرها األولية بدقة، تتبعها يف مراحل سريها داخل النظام، حىت ، فيجب مجاالقتصاد

نضمن سالمتها وعدم حدوث أخطاء، وإال فأن األمر سيتطلب إعادة مجعها مرة أخرى مما يزيد التكاليف،  

النظام فضال على أنه جيب األخذ بعني االعتبار تكاليف . كما جيب جتنب التكرار يف امللفات واملستندات

 ومقارنتها بالعائد من استخدامه؛

 حيث جيب أن يكون مرنا حىت نضمن فاعليته يقبل التغيري والتعديل حتت الظروف املختلفة المرونة ،

باإلضافة إىل العديد من املشاكل اليت تنتج من  احمليطة به، وبدون املرونة املطلوبة قد تفقد املؤسسة عمالءها

 م؛العاملني بسبب مجود النظا

 فتكامل وترابط إدخال البيانات، وإجراءات وطرق التشغيل ومث احلصول على إمكانية االعتماد عليه ،

النتائج املطلوبة، هو الذي جيعل النظام فعاال وميكن االعتماد عليه، فضال على احتوائه على رقابة داخلية 

 بسهولة ويسر؛ قوية ومستمرة، مما يؤدي إىل اكتشاف األخطاء فور وقوعها، وتصحيحها

 حيث يكون النظام ناجحا بقدر بساطته، فجمع وتسجيل البيانات جيب أن يتم من املصدر البساطة ،

بقدر اإلمكان لضمان عدم التكرار، وأن يتم التشغيل برتتيب وتسلسل معني مما يساعد على أداء األعمال 

  .بسهولة

  

                                                             
  .60، صع سبق ذكرهمرجحيىي مصطفى حلمي،  1

 



��
ٔ

��� �� �
��� : 

�
��������

� �
�

� ��� ��� ���
�

�
���� ����ٕ�� �

44 

 

  في المؤسسة أهمية نظام المعلومات. 2.4

بعدم التأكد االقتصادي والعوملة، تلعب أنظمة املعلومات دورا أساسيا طيلة حياة يف حميط يتميز 

املؤسسة، ويف عدد كبري من أنشطتها، سواء من ناحية ترشيد وعقلنة تشغيلها الداخلي، أو من ناحية 

تنتظر املؤسسات الكثري من أنظمة املعلومات فيما يتعلق حيث  1.تنظيم عالقا�ا مع زبائنها ومورديها

بفضل أمتتة املهام اليت كانت تنجز بطريقة يدوية،  ناحية ختفيض تكاليف بعض العملياتباإلنتاجية، من 

تساهم أنظمة املعلومات يف زيادة كفاءة السلسة كما   2.فضال على أ�ا تقلل من خماطر األخطاء احملتملة

الل مساعدة املؤسسة على تنسيق، ختطيط ومراقبة التموين، اإلنتاج وتسيري املخزون، اللوجستية، من خ

فضال عن تسليم السلع واخلدمات للعمالء، فأنظمة املعلومات تسمح للمؤسسة بتحقيق مكاسب أداء من 

   3.خالل أمتتة أجزاء من العمليات، أو إعادة تصميم وعقلنة هذه األخرية

علومات بأنه العمود الفقري للمؤسسة، فهو يضمن تفاعليتها نظام امل A. Deyrieuxيصف 

جموعة من املؤهالت متكنه من دعم أهداف يتمتع مبنظام املعلومات كما أن  4.وتواصلها مع األسواق

حتسني اإلنتاجية، ختفيض التكاليف، حتسني القدرة على اختاذ قرارات صائبة، تسهيل التعاون، : املؤسسة

ويبني اجلدول رقم  5.لزبون، تطوير قدرات حتليلية جديدة وتقدمي تغذية عكسية عن األداءتعزيز العالقة مع ا

تبعا لألمهية اليت حظي �ا من مرحلة زمنية إىل التطور التارخيي الستخدام املعلومات يف املنظمات، ) 7(

أمتتة العمليات أخرى والدور املنوط به، فنالحظ أن هذا األخري يكاد يكون تغري بشكل جذري بني جمرد 

اإلدارية يف ستينيات القرن املاضي مرورا باملسامهة يف حل املشكالت يف السبعينيات وزيادة فعالية األفراد 

واملنظمات يف الثمانينات والقيام بدور اسرتاتيجي يف تغيري التنظيم والصناعة يف التسعينات وصوال إىل 

ورافق هذا التغري يف مهمة نظم املعلومات تغريا آخر ، 2000مسامهته يف خلق قيمة للمؤسسة يف سنوات الـ 

على مستوى تربير النفقات االستثمارية يف بناه التحتية لتنتقل من جمرد الرغبة يف احلصول على العائد على 

  .االستثمار إىل هدف أكثر مشوال وهو خلق قيمة للمؤسسة

                                                             
1 Kenneth C. LAUDON et Al., Op.cit, P6.  

2 Sabine BOHNKE, Moderniser son Système d’Information, Editions Eyrolles, Paris, 2010, P28.  
3 Kenneth C. LAUDON et Al., Op.cit, P21.  

4 André DEYRIEUX, Op.cit P10.  
5 Efraim TURBAN, Linda VOLONINO, Op.cit, P10.  



��
ٔ

��� �� �
��� : 

�
��������

� �
�

� ��� ��� ���
�

�
���� ����ٕ�� �

45 

 

  تطور استخدام المعلومات في المنظمات): 7(الجدول رقم 

  6ل الجي

2000+ 

  5الجيل 

1990 

  4الجيل 

1980 

  3الجيل 

1970 

  2الجيل 

1960  

 

  خلق القيمة

خلق شراكات 

 تعاونية

  دور اسرتاتيجي

تغيري التنظيم 

 والصناعة

  دور اسرتاتيجي

زيادة فعالية األفراد 

 وا�موعات

  الفعالية

حل املشكالت 

 وخلق الفرص

  الكفاءة

أمتتة العمليات 

 القائمة على األوراق

ر األساسي الدو 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

زيادة اإلنتاجية  املوقع التنافسي املوقع التنافسي إضافة القيمة

وحتسني جودة 

 القرارات

العائد على 

 االستثمار

تبرير نفقات 

تكنولوجيا 

 المعلومات

  املورد/املستهلك

 النظام البيئي

  عمليات املؤسسة

 النظام البيئي

الهدف من  التنظيم موعاتا�/التنظيم ا�موعات/املدراء

 األنظمة

 نماذج المعلومات تطبيقات خاصة توجيه البيانات توجيه املستخدم توجيه املؤسسة توجيه املعرفة

  األنرتنت

 ذكاء شامل

  اخلادم العميل

 ذكاء موزع

  حواسيب صغرية

 ذكاء المركزي

  حواسيب صغرية

 ذكاء مركزي 

  حواسيب مركزية

 ذكاء مركزي

التكنولوجيا 

 يمنةالمه

 أساس القيمة نقص املعلومات نقص املعلومات نقص املعلومات وفرة املعلومات وفرة املعلومات

 
Source: Keri E. PEARLSON, Carol S. SAUNDERS, Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach, 

Fourth Edition, John Wiley & Sons, Inc., United States of America, 2010, P39. 
 
 

استخدامات تكنولوجيا املعلومات ألهداف تسيريية،  M. Treacyو  J. Rockartقدم كل من وقد 

توفر املعلومة للمسريين الذي يستخدمون التكنولوجيا، و�دف إىل استخدام أكثر  1:حيث أن هذه األنظمة

لى قواعد بيانات تتوافق مع خصائص املؤسسة، تتوفر ع فاعلية هلذه املعلومات الضرورية للتخطيط والرقابة؛

حتتوي على عناصر تساعد على الوصول إىل  وحتتوي على معلومات تتعلق باملاضي، احلاضر واملستقبل؛

تتوفر  املعلومات املرتبطة بالوضعية احلالية والتوجهات املستقبلية، والقيام بتحليل متخصص للبيانات املتاحة؛

ا مكلفني بتقدمي العون للمسريين ومستخدمني آخرين، ومساعد�م على على وظيفة دعم تضم أفراد

 .G. Mو  J. A. O’Brien من ناحية أخرى يرى كل من  .احلصول على كل املعلومات اليت حيتاجون إليها

Marakas  فهي )7انظر الشكل رقم (متكاملة بني بعضها البعض أن لنظم املعلومات ثالثة أدوار رئيسية ،

  .ت املؤسسة، عملية صنع القرار واالسرتاتيجيات �دف خلق ميزة تنافسيةتدعم عمليا

  

                                                             
1 Marie-Michèle BOULET, Op.cit, P12. 
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 األدوار الرئيسية لنظام المعلومات): 7(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

Source: James A. O’BRIEN, George M. MARAKAS, Introduction to Information Systems, Fifteenth Edition, 
McGraw-Hill, 2010, P8. 

 
 

رافق ازدياد وعي املؤسسات بضرورة مواكبتها لالقتصاد الالمادي، تغري يف زبائنها ومن ناحية أخرى 

اخل، وبالتايل توقعهم خلدمات مميزة تعتمد على ...اهلواتف الذكية من ناحية امتالكهم للمحمول،

إللكرتونية من خالل يلعب نظام املعلومات دورا مفتاحيا يف التجارة ا .تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

من  )B2B )Business To Business 1:مسامهته يف تسهيل مبادالت املؤسسة مع زبائنها وشركائها

من املؤسسة إىل املؤسسة  )B2B2C )Business To Business To Consumer؛ املؤسسة إىل املؤسسة

ها ملنتجا�ا للمستهلك إىل املستهلك، حيث تستعني مؤسسة ما مبؤسسة أخرى بصفتها وسيطا، عند بيع

من املؤسسة إىل املستهلك، حيث تكون العالقة التجارية  )B2C )Business To Consumer؛ النهائي

، بوابات تقدم Amazonعرب اإلنرتنت تربط بني املؤسسة وزبائنها املباشرين، كمحالت الشراء مثل 

  .Googleحث مثل خدمات معلوماتية، الالفتات اإلشهارية اليت تظهر على صفحات الب

حتصيل إيرادات جديدة من خالل  2:يف خلق قيمة للمؤسسة من خالل االنرتنتتساهم شبكة فيما 

جذب عمالء  ودعم الزبون؛ االنرتنتختفيض تكاليف التبادل من خالل البيع عرب  ؛االنرتنتاملبيعات على 

دة والء املستهلكني احلاليني من زيا ؛االنرتنتجدد من خالل اإلعالن والتسويق االلكرتوين والبيع عرب 

توزيع للمنتجات  تطوير أسواق جديدة على شبكة األنرتنت وقنوات خالل حتسني اخلدمات االلكرتونية؛

قد استخدم مفهومه ملاهية الشبكات ليعرب عن  3Comمؤسس شركة  Robert Metcalfeوكان . املوجودة

                                                             
1 Sabine BOHNKE, Op.cit, P29.  

2 James A. O’BRIEN, George M. MARAKAS, Op.cit, P219  

دعم االسرتاتيجيات 

 من أجل ميزة تنافسية

 عملية اختاذ القراراتدعم 

 دعم عمليات املؤسسة
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على أن الفائدة أو القيمة االستعمالية للشبكة  ينص Metcalfeالنمو املتسارع لقيمة املؤسسة، قانون 

  1.تساوي مربع عدد مستخدميها

  تكاليف ومنافع نظام المعلومات): 8(الجدول رقم 

  التكاليف

  األفراد. اخلدمات. شبكات االتصاالت. الربجميات.  املعدات. 

  المنافع الملموسة

خفض نفقات جهاز . املةتقليل اليد الع. ختفيض تكاليف التشغيل. حتسني اإلنتاجية. 

  خفض معدل منو النفقات. خفض التكاليف الكتابية واملهنية. احلاسوب

  المنافع غير الملموسة

زيادة املرونة . حتسني التخطيط التنظيمي. حتسني مراقبة املوارد. حتسني استخدام األصول. 

بلوغ املتطلبات  .زيادة التعلم التنظيمي. زيادة املعلومات يف الوقت املناسب. التنظيمية

حتسني . حتسني عملية اختاذ القرار. حتسني الرضا عن العمل. تعزيز والء املوظف. القانونية

  حتسني رضا العميل. حتسني صورة املؤسسة. العمليات

 
Source: Kenneth C. LAUDON, Jane P. LAUDON, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 

12th Edition, Pearson Education, 2012, P537.  

  

من الناحية االقتصادية، تؤثر تكنولوجيات املعلومة على تكاليف االستثمار املرتبطة �ا وكذا تكاليف 

املعلومة، حيث ميكن اعتبار التكنولوجيات املرتبطة بأنظمة املعلومات، كعامل إنتاج قادر على أن يأخذ 

حيث أن هذه األخرية املكلفة باألنشطة . موال واليد العاملة التقليديةمكان كل أو جزء من رؤوس األ

حىت تتمكن املؤسسة احلصول على فائدة من استثمارا�ا يف نظام  2.الروتينية تكون تكلفتها املباشرة مرتفعة

 تعتمد املعلومات، جيب عليها االعتماد على بىن تنظيمية مناسبة، فالقيمة املضافة اليت خيلقها هذا األخري

وهذا ما  3.، مثل سلوكيات املستخدمني والثقافة التنظيمية"تكميلية"على اجلمع بينه وبني أصول أخرى 

حيث أن املنافع اليت خيلقها نظام املعلومات ال تتعلق فقط بتلك اليت نلمسها يف ) 8(يشري إليه اجلدول رقم 

بتلك اليت تؤثر على املرونة التنظيمية وحتسني حتسني مستويات اإلنتاجية وختفيض التكاليف والنفقات وإمنا 

  . صورة املؤسسة وعالمتها واحملافظة على العميل ووالئه

 

                                                             
1 James A. O’BRIEN, George M. MARAKAS, Op.cit, P210. 

2 Kenneth LAUDON, Jane LAUDON, Op.cit, P86. 
3 Kenneth C. LAUDON et Al., Op.cit, P9.  
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على عدم قدرة اإلعالم اآليل التقليدي للتسيري  W. Zaniيف بداية سبعينيات القرن املاضي، أكد 

ات مل تكن مصممة وفق على تلبية حاجات املسريين من املعلومات، حيث أنه يف أغلب األحيان، التطبيق

فضال على أن هذه التطبيقات . خطة حمددة، إمنا هي منتجات ثانوية تتأتى من أمتتة اإلجراءات اإلدارية

كان وقد   1.تكون نتيجتها الكثري من األوراق اليت حتتوي على عدد قليل من املعلومات اليت تفيد املسري

، قد Paul Strassmannيف شركات خمتلفة  األمريكي الذي شغل عدة مناصب كمسؤول نظام معلومات

صرح يف وسط مثانينيات القرن املاضي بعدم وجود عالقة بني األموال املستثمرة يف اإلعالم اآليل يف مؤسسة 

  2.ما وبني كفاءة هذه األخرية

متشائما حيال اإلنتاجية املنتظرة من أنظمة  Robert SOLOWكان االقتصادي األمريكي 

، "نرى أجهزة احلاسوب يف كل مكان إال يف احصائيات اإلنتاجية: "1987ال سنة املعلومات، حيث ق

غري . فاالستخدام املكثف هلذه األجهزة يف االقتصاد مل يساهم يف رفع إنتاجية املؤسسات كما كان منتظرا

رح طوقد  3.نفسه R. Solowأن هذه القناعة مل تعد موجودة منذ وسط تسعينيات القرن املاضي، باعرتاف 

تساؤال حول الفائدة من معاجلة املعلومات ونشرها عرب كل هذه  S. Rivardو  J. Talbotكل من 

  4:التكنولوجيات املوجودة؟ واإلجابة يف نظرمها ذات شقني

  املعلومات وتكنولوجيا املعلومات تدعم البنية التنظيمية، حيث أن أنشطة املنظمة ويف كل املستويات

ة األوىل على معاجلة املعلومة، فضال على أن هذه األخرية ال ختضع للمعاجلة فقط اإلدارية تعتمد بالدرج

. وإمنا تنتقل بني الرؤساء واملرؤوسني أو العكس، بني العاملني يف نفس الدرجة اهلرمية أو مع احمليط اخلارجي

، )...متزايدة أسواق مشبعة، تنافسية(هذا احمليط الذي أصبح يفرض حتديات على املنظمة بسبب تغرياته 

 .الشبكة واملؤسسة االفرتاضية-مسح هلياكل تنظيمية أكثر مرونة بالظهور مثل املؤسسة

  املعلومات وتكنولوجيا املعلومات مكون أساسي لسلسة القيمة، ويقصد �ذه األخرية جمموع العمليات

األنشطة األساسية اليت من خالهلا تنتج املؤسسة سلعها وخدما�ا وتسلمها للزبون، وهي مكونة من 

                                                             
1 Marie-Michèle BOULET, Op.cit, P10.  

2 Sabine BOHNKE, Op.cit, P25.  
3 Loc. cit. 

4 Suzanne RIVARD, Jean TALBOT, Op.cit., P3.  
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البنية التحتية، إدارة املوارد البشرية، (وأنشطة الدعم ...) اإلنتاج، التسويق، خدمات ما بعد البيع(

تعترب  . 2تدعم عملية اإلنتاج، . 1: وتلعب املعلومات عدة أدوار فيما يتعلق بسلسلة القيمة...). التموين

تسمح بتقييم . 4ساسية للتنسيق بني العمليات، تعترب أ. 3كمادة أولية ومدخالت يف عمليات الدعم، 

  .تعترب كأداة إلضافة القيمة. 5أداء العمليات، 

بإمكان املؤسسة أن ترشد تكاليفها ذات الطابع املتكرر، ليس فقط لتحقيق هدف مايل قصري 

ه تكون األمد، ولكن الستخدام االقتصاديات احملصل عليها من نظام املعلومات، يف متويل هندسة شاملة ل

أكثر مرونة، فمن جهة تضمن ختفيض التكاليف ومن جهة أخرى تعزز من مواكبة نظام املعلومات 

  1.للتطورات الوظيفية

  في المؤسسة تحديات نظام المعلومات. 3.4

جيد القائمون على أنظمة املعلومات أنفسهم أمام حتديات حقيقية، تتعلق بالتنوع اهلائل يف 

جهة، والكم الكبري املتاح من املعلومات من جهة أخرى، ما يفرض عليهم قدرة الربجميات والتطبيقات من 

احمليط الذي تعمل فيه  .عالية على االنتقاء الفعال مبا يتناسب وإمكانات املؤسسة وخصائصها الداخلية

املؤسسات يف وقتنا احلاضر يتميز بتعقده وسرعة تغريه ، لذلك جتد املؤسسة نفسها أمام حتديات كربى 

تنافسية  األسواق أصبحت مشبعة بالسلع واخلدمات؛ 2:لالستمرار يف السوق وضمان منافذ ملنتجا�ا

قليلو "زبائن متطلبون و املعرفة متاحة بشكل كبري؛ متزايدة للدول اليت تتميز بتكاليف إنتاج منخفضة؛

 .ة اجلنسياتاشتداد املنافسة بني الشركات املتعدد تغريات يف النسيج الدميوغرايف؛ ؛"الوفاء

إن وجود نظام املعلومات واكتماله ال يعين جناحه وكفاءته، فهناك الكثري من هذه النظم تستغرق من 

الوقت إلجنازها أكثر بكثري مما هو جمدول له، أو تنفق من املوارد املالية أضعاف ما هو خمصص هلا، لذلك 

  3:تواجه نظم املعلومات جمموعة من التحديات تتعلق بـ

                                                             
1 Sabine BOHNKE, Op.cit, P31.  

2 Suzanne RIVARD, Jean TALBOT, Op.cit, P6.  
  .18، صمرجع سبق ذكرهعالء عبد الرازق الساملي،   3



��
ٔ

��� �� �
��� : 

�
��������

� �
�

� ��� ��� ���
�

�
���� ����ٕ�� �

50 

 

 فشل النظام يف تصميم واجهة املستخدم واليت تعترب نقطة التفاعل بينه وبني هذا ، حيث أن ميمالتص

خدامها أو األخري، قد يؤدي إىل العديد من األخطاء الناجتة عن البطء يف تزويد املعلومات أو عدم است

 ؛عدم فهم خمرجات النظام

 زويد اسي يف إرباك النظام وفشله يف التعدم دقة البيانات واكتماهلا عامل أس، حيث أن البيانات

 ؛مبعلومات دقيقة معتمد عليها

 ن أكرب بكثري من بعض املنظمات مواردها املالية على نظم املعلومات يكو  إنفاق، حيث أن الكلفة

 ؛عوائد هذه النظم

 تعطيل أجهزة احلاسوب وخرا�ا يؤدي إىل تأخري تزويد النظام  ، حيث أنالعمليات التشغيلية

باملعلومات، كما قد يؤدي إىل تأخري نشاط املنظمة بشكل عام، وعند استعراض خلفية هذه املشاكل جند 

 .أ�ا قد تكون تقنية، برجمية، إدارية أو تشغيلية

تواجه استخدام  اليت  جمموعة من التحديات إىل وجود K. C. Laudonيف اإلطار نفسه تشري 

  1:يف املؤسسة االنرتنتأنظمة املعلومات وتكنولوجيات 

 ويرتبط بالتغريات يف ممارسات وسلوكيات العاملني واملسريين، �دف أن يصبحوا التحدي االستراتيجي ،

 مؤهلني الستخدام نظام املعلومات خللق منظمة تنافسية؛ فعالة وأكثر انفتاحا على احمليط اخلارجي؛

 على فهم متطلبات النظام، ضمن احمليط ، ويرتبط بالتصور الذي تضعه املؤسسة لقدر�ا تحدي العولمة

 االقتصادي العاملي؛

 ويفرض على مسؤويل اإلعالم اآليل واملختصني فيه، أن تحدي البنية التحتية لتكنولوجيات المعلومة ،

 يساعدوا مؤسسا�م على تصميم وهندسة اإلعالم اآليل، بشكل يدعم أهداف هذه األخرية؛

  ويتعلق بإدارة وتقييم االستثمارات املرتبطة بنظام املعلومات؛ماتتحدي االستثمار في نظام المعلو ، 

 ثقافة مسؤولة على املستوى األخالقي واالجتماعي يف  إرساء، ويقوم على تحدي الرقابة والمسؤولية

  .استخدام نظام املعلومات، تلتزم �ا املؤسسة وكل موظفيها

                                                             
1 Kenneth C. LAUDON et Al., Op.cit, P10.  
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بيقات نظام املعلومات، من أجل مستخدميها مل تعد املؤسسة تطور برجميات وتطومن ناحية أخرى 

  1:الداخليني فقط، فاحلدود أصبحت حتكمها عدة حماور

 حيث أن التطبيقات أصبحت عاملية ومستخدميها باملقابل أصبحوا أكثر تنقال؛المحور الجغرافي ، 

 وخالل كل أيام  24/سا24، حيث أن اخلدمات غالبا ما جيب أن تكون متاحة المحور الزمني

لذين يفضلون الشراء عرب اإلنرتنت على لعوملة وكذلك متطلبات الزبائن، ااألسبوع، والسبب يرجع إىل ا

 التنقل للمحالت أو الوكاالت؛

 حيث أن تطبيقات نظام املعلومات ال ختص فقط املستخدمني الداخليني المحور الخدماتي ،

مع تطور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال،  للمؤسسة، فالزبائن أيضا معنيون باملعلومات املقدمة، خاصة

  .فضال عن املوردين والشركاء

التحدي األساسي الذي يواجه  أن L. Volonino و E. Turbanمن ناحية أخرى يعترب كل من 

  2:لعدة أسبابوذلك إدارة البيانات والبحث عنها واسرتجاعها  نظم املعلومات هو

 ت، حيث تتم إضافة بيانات جديدة بصفة مستمرة وسريعة، حجم البيانات يتزايد بشكل كبري مع الوق

 لذلك جيب على املؤسسة أن حتتفظ بأرشيفها أطول وقت ممكن ألهداف تدقيقية أو قانونية؛

 البيانات اخلارجية اليت حتتاجها املؤسسة الختاذ القرارات يف زيادة متواصلة؛ 

  من طرف عدة أفراد يستخدمون أساليب خمتلفة، يف كل أحناء املؤسسة ويتم مجعها " مبعثرة"البيانات

 وغالبا ما يتم ختزينها يف عدة قواعد بيانات ونظم حاسوبية؛ 

  أمن وجودة البيانات معرضان بسهولة للخطر، فضال على أن املتطلبات القانونية املتعلقة �ا ختتلف من

 دولة إىل أخرى وتتغري بشكل مستمر؛

 وجودة يف املؤسسة زائدة عن احلاجة وخارج سياقها الزمين، ما يشكل احتمال أن تكون البيانات امل

  .مشكال كبريا بالنسبة لإلداريني

                                                             
1 Sabine BOHNKE, Op.cit, P32.  

2 Efraim TURBAN, Linda VOLONINO, Op.Cit, P63.  



��
ٔ

��� �� �
��� : 

�
��������

� �
�

� ��� ��� ���
�

�
���� ����ٕ�� �

52 

 

  وفرص العصرنةنظام المعلومات  تطوير رهانات): 9(الجدول رقم 

  فرص العصرنة  رهانات التطوير  

رفع إنتاجية العمال 

في كل المؤسسة 

  وتخفيض التكاليف

تبين  ية واخلارجية؛ختفيض تكاليف العمليات الداخل

عمليات إدارية داخلية ذات طابع المادي اعتمادا 

  .االنرتنتعلى 

تعاوين ذا مرجعيات ) workflow(منوذج لسري العمل  إرساء

 دليل للموظفني؛ إرساء ؛...)العطل(أمتتة الطلبات الداخلية  داخلية؛

ترشيد التموين من خالل  مناذج عقود للمشرتيات من املوردين؛ إرساء

ترشيد  ؛)e-procurement( االنرتنتتقنيات الشراء عرب 

  .تكاليف اإلعالم اآليل

خلق 

خدمات /عروض

  جديدة

زيادة رقم األعمال من خالل قناة تنفتح على زبائن 

ومستخدمني جدد؛ وختفض تكلفة احلصول على 

حتسني اخلدمات املقدمة للزبائن املوجودين  الزبون؛

 األنرتنت؛ باالعتماد على خدمات جديدة عرب

استهداف زبائن جدد من خالل تقدمي عروض 

شباب، (خاصة بقطاعات معينة من العمالء 

التكيف مع تغريات األذواق  ؛...)متقاعدين

  االستهالكية وفرص البيع اجلديدة؛

أو العرض الستهداف /االستفادة من طلب الزبائن و

  .أو السعر/أمثل لإلنتاج و

  

ال باألنرتنت واهلواتف احملمولة، ارساء هندسة حديثة تسمح باالتص

تعزيز إدارة أمثل للعالقة مع الزبون اعتمادا على  ومبرونة التسيري؛

  .قواعد معطيات موحدة ومركزية

ترشيد المؤسسة 

  الموسعة

ترقية التعاون بني املؤسسة واملقاولة من الباطن التابعة 

التزام التعاون مع  زيادة التعاون مع شركاء حمليني؛ هلا؛

  .ركاء دولينيش

حتسني قدرات تكامل األنظمة املوجودة مع أنظمة معلومات 

حتسني إدارة املعطيات املرجعية ملراقبة أمثل لتدفق املعطيات  خارجية؛

  .واملبادالت مع الفاعلني اخلارجيني

تطوير اإلدارة 

االلكترونية 

والخدمات 

  االلكترونية

االستجابة لطلبات املواطنني من خالل خدمات 

  .االنرتنتارية عرب جو 

ترشيد املؤسسة "و " خدمات جديدة/خلق عروض"الرجوع لـ 

  ".املوسعة

  االقتصاد الدولي 
  اعتماد مراقبة مثلى للتكاليف واملخاطر العملياتية؛

  .تطبيق قواعد املطابقة والتوجيهات القانونية

  تبسيط الرموز؛

  .مرجعية ملتابعة جودة التطبيقات إرساء

عمليات الدمج 

لشراء بين وا

  المؤسسات

توسيع السوق املستهدف من خالل احلصول على 

 احلصول على خدمات جوارية؛ قاعدة عمالء  ثابتة؛

  .تبين التوسع اجلغرايف

  

  وسائل قيادة للمعلومات املالية املوحدة؛ إرساء

، كل 24/سا24خدمات (مواكبة أساليب العمل للسياق اجلديد 

لتطبيقات الربجمية عرب تشخيص االطالع على ا ؛...)أيام األسبوع

مجع وترشيد املعطيات  إعادة توثيق املوجود؛ وجرد شامل هلا؛

االستغالل األمثل لألفضل بني نظامي املعلومات، املقاربة  املرجعية؛

  بني الربجميات، إجياد حلول ملشاكل التكامل، ترقية تشارك املعطيات؛

وخلق " الربجمياإلرث "املهارات الضرورية للمحافظة على  إحصاء

  .مرجعية مهارات
 

Source : Sabine BOHNKE, Moderniser son système d’information, Editions Eyrolles, France, 2010, P35. 
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جمموعة من الرهانات اليت على إدارة نظم املعلومات  S. Bohnkeطرحت يف اإلطار نفسه، 

انظر (ن عصرنة هذه النظم وجعلها تواكب التطورات االستجابة هلا وأخذها بعني االعتبار حىت تتمكن م

، حيث أن رفع اإلنتاجية وختفيض التكاليف مثال يفرض على نظم املعلومات حتديات )9اجلدول رقم 

تتعلق بتبين عمليات إدارية ذات طابع المادي وذلك من خالل ترشيد تكاليف اإلعالم اآليل، كما أن 

يا من خالل اخلدمات اجلديدة اليت تقدمها االنرتنت وقدر�ا خلق عروض مبتكرة يشكل هو اآلخر حتد

على التكيف األمثل مع التغريات يف أذواق املستهلكني، وملواجهة هذا التحدي على نظم املعلومات أن 

  .تعتمد على هندسة جديدة تسمح باالتصال باالنرتنت واهلواتف احملمولة وتعزز إدارة العالقة مع الزبائن

 في المؤسسة م المعلوماتنظا أمن .4.4

يف  املخزنةميكن أن نعرف األمن املعلومايت بأنه ذلك احلقل الذي يهتم بدراسة طرق محاية البيانات 

أجهزة احلاسوب إضافة اىل األجهزة امللحقة و شبكات اإلتصاالت و التصدي للمحاوالت الرامية اىل 

املعلومايت  املخزونمي اىل نقل أو تغيري أو ختريب أو تلك اليت تر غري املشروع إىل قواعد البيانات  الدخول

أمن نظام املعلومات كل السياسات واإلجراءات واألدوات التقنية  يف هذا اإلطار يتضمن 1.هلذه القواعد

اليت تستخدم حلماية النظام من كل أشكال االستخدام غري الشرعي للموارد، مثل السرقة، التغيري والتعديل، 

باإلضافة إىل وجود . علومات أو قواعد البيانات أو احلاق الضرر املادي املتعمد باألجهزةاحلاق الضرر بامل

 R. Longeonحيث يشري كل من 2.�ديدات أخرى مثل األخطاء االنسانية، احلوادث الطبيعية والكوارث

يت �دف جمموعة األساليب، التقنيات واألدوات اليشمل أمن نظام املعلومات  إىل أن J. Archimbaudو 

  3:حلماية موارد هذا النظام من أجل ضمان

  حيث ...)بيانات، ملفات(واملعلومات ...) أجهزة احلاسوب، الشبكات، التطبيقات(توفرية اخلدمات ،

 جيب أن تكون متاحة لألشخاص املرخص هلم ويف األوقات اليت يكونون حباجة هلا؛

                                                             
، حماضرات يف نظم املعلومات اإلدارية، األكادميية العربية يف الدامنارك، األمن المعلوماتي ألنظمة المعلومات، سلوى السامرائي 1

academy.org/ar/2008/12/1749.html-http://www.ao ، 132ص ،2014.01.23يوم.  
  .348، صمرجع سبق ذكرهسعد غالب ياسني،  2

3 Robert LONGEON, Jean-Luc ARCHIMBAUD, Guide de la Sécurité des Systèmes d’Information à l’Usage des 
Directeurs, Centre National des Recherches Scientifiques, France, P10.  
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 جميع بل جيب أن يتم الوصول هلا من قبل من سرية املعلومات حيث أن هذه األخرية ليست ملك لل

 ميلكون احلق يف ذلك ال غري؛

  تكامل النظام حيث أن اخلدمات واملعلومات اليت يقدمها هذا األخري جيب أن ال يتم تغيريها إال من

  .قبل األشخاص املرخص هلم مثل املالك واإلداريني

ر وأضرار نتيجة لالرتباط القوي ميكن تعريف اخلطر الرقمي على أنه تعرض املؤسسة خلسائ

املردودية والقيمة، خماطر عملياتية، معاجلة سيئة للبيانات، : بتكنولوجيا املعلومات، ويتضمن ا�االت التالية

خالفات مع الزبائن، غياب الرقابة، أمن وتوفرية البيانات و�ديد استمرارية األنشطة، وتعترب عملية احلماية 

أنظمة املعلومات من املهام املعقدة و الصعبة و اليت تتطلب من إدارة نظم املعلومات من األخطار اليت �دد 

العدد الكبري من األخطار اليت �دد  1:الكثري من الوقت و اجلهد و املوارد املالية و ذلك لألسباب التالية

وجود  كون أيضا متباعدة؛توزع املوارد احملوسبة على العديد من املواقع اليت ميكن أن ت عمل نظم املعلومات؛

صعوبة احلماية من األخطار  التجهيزات احملوسبة يف عهدة أفراد عديدين يف املنظمة و أحيانا خارجها؛

التقدم التقين السريع جيعل الكثري من وسائل احلماية  الناجتة عن ارتباط املنظمة بالشبكات اخلارجية؛

ر يف اكتشاف اجلرائم احملوسبة مما ال يتيح للمنظمة التأخ متقادمة من بعد فرتة وجيزة من استخدامها؛

تكاليف احلماية ميكن أن تكون عالية حبيث ال تستطيع العديد  إمكانية التعلم من التجربة و اخلربة املتاحة؛

 .من املنظمات حتملها

ا�ة تعد الربجميات اخلبيثة أحد أهم التحديات اليت تواجه أمن نظم املعلومات وغالبا ما تفلح يف جم

هي عبارة عن برامج هدفها الرئيسي هو احلاق الضرر بالطرف املستهدف، سواء من و . أقوى برامج احلماية

خالل التجسس، التخريب أو استنزاف املوارد أو سرقة املعلومات على مستوى األفراد او املؤسسات، وهي 

  )10 انظر اجلدول رقم(2:تتضمن األشكال التالية

  الفيروساتViruses:  ،فيما بينها بعدة طرق  وتنتقلهي برامج خبيثة مضرة بأجهزة احلاسوب

وتتكاثر باالعتماد على ملفات أخرى، وهناك أنواع للفريوسات، منها ما يبدأ عمله بوقت أو حادثة معينة، 

                                                             
  .135، صمرجع سبق ذكره، سلوى السامرائي 1
  .76-69، ص2009، مكتبة امللك فهد الوطنية، أمن المعلومات بلغة ميسرةخالد بن سليمان الغثرب، مهندس حممد بن عبد اهللا،  2
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حىت أصبح هناك تقومي للفريوسات اليت تستعمل يف يوم ما، ومنها ما يكون مكونا من أجزاء متعددة، 

 .ما تتغري صفاته بشكل دوري، ومنها ما يكون متخفيا حىت عن برامج مكافحة الفريوساتومنها 

 لديدان اWorms : هي برامج خبيثة مضرة بأجهزة احلاسوب، وتنتقل بينها بعدة طرق، ومتتاز عن

 الفريوسات باعتمادها على نفسها لتتكاثر وبسرعة االنتقال وصغر احلجم، والديدان ال تقوم عادة بعمل

ضار مباشرة كحذف البيانات، ولكن سرعة تكاثرها وانتقاهلا السريعان يؤثران سلبا يف فعالية احلاسوب 

 .وشبكة املعلومات

  الخداع أو البالغ الكاذبHoax : البالغ الكاذب عن ظهور فريوس يؤثر يف احلاسوب، وهو يبدأ من

رض املساعدة يف التصدي للفريوس أو شخص يريد الضرر وينتشر بأناس صدقوا الكذبة ونشروا اخلرب بغ

الدودة، فقد تصل رسالة بريدية كاذبة حتذر من فريوس معني مث يقدم خطوات ملعرفة ما إذا كان اجلهاز قد 

 .أصيب، مث يطلب من الشخص حذف امللفات األساسية للحماية من الفريوس

  أحصنة طروادةTrojan Horses :بيثة خالف ما يظهره من هي عبارة عن برامج حاسوبية مضرة وخ

أعمال مفيدة، وهو ال يتكاثر مثل الفريوسات والديدان ولكن يكمن يف النظام بشكل خفي، وحياول 

استغالل احلاسوب لشن اهلجوم على حواسيب أخرى، أو التجسس من خالل االحتفاظ جبميع املعلومات 

 .و رقم بطاقة االئتماناملدخلة عن طريق لوحة املفاتيح واليت قد حتتوي على كلمة مرور أ

  رسائل االصطياد الخادعةPhishing Scam : هي عبارة عن رسائل تبدو بالشكل والعنوان الربيدي

وتفيد بأن هناك حتديثا للبيانات أو إجراءات جديدة ) غالبا ما تكون بنكا(أ�ا مرسلة من منظمة حقيقية 

ابط املزود مع الرسالة، وعند االنتقال للموقع للحماية واألمن وتطلب الدخول ملوقع البنك عن طريق الر 

  .يانات اخلاصة ككلمة املرورالومهي يتم طلب الب

  برامج التجسسSpyware : هي عبارة عن برامج تراقب سلوك الشخص على جهاز احلاسوب من

التجسس اخلبيث أوهلما : مراقبة الكتابات إىل مراقبة املواقع اليت تتم زيار�ا، واهلدف يكاد ينحصر يف أمرين

الستسقاء معلومات سرية، مثل كلمات املرور وأرقام احلسابات البنكية، واآلخر ألغراض جتارية مثل معرفة 

  . أمناط املستخدم االستهالكية أو حمركات البحث األكثر استخداما أو املواقع التجارية األكثر تسوقا
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  أمثلة عن البرمجيات الخبيثة): 10(الجدول رقم 

  الوصف  نوعال  االسم

Conficker  دودة  

وتستهدف نظام التشغيل  2008مت اكتشافها ألول مرة يف نوفمرب 

Microsoft Windows ماليني كمبيوتر حول العامل  5، لديها أكثر من

  .حتت السيطرة ويصعب القضاء عليها

Storm  حصان طروادة/دودة  

ونية غري ويستهدف الرسائل االلكرت  2007مت اكتشافه ألول مرة يف جانفي 

ماليني جهاز   10من خالل ملفات مرفقة ومهية، أصاب  Spamاملرغوبة 

  .كمبيوتر

Sasser.ftp  دودة  

وانتشرت عرب شبكة االنرتنت من  2004مت اكتشافها ألول مرة يف ماي 

خالل مهامجة عناوين عشوائية، وتسببت يف تعطيل أجهزة الكمبيوتر وإعادة 

جلوية الربيطانية، مستشفيات هونج كونج تشغيلها، وقد أثرت على اخلطوط ا

  .وفروع مكاتب الربيد يف تايوان

MyDoom.A  دودة  

وانتشرت كملف مرفق للربيد  2004مت اكتشافها ألول مرة يف جانفي 

باملائة ومن حتميل  10االلكرتوين وقد خفضت من أداء شبكة األنرتنت بنسبة 

  .باملائة 50صفحات الويب بنسبة 

Sobig.F  دودة  

وانتشرت كملف مرفق للربيد  2003 اكتشافها ألول مرة يف أوت مت

االلكرتوين، وتقوم بإرسال كميات هائلة من الرسائل االلكرتونية اعتمادا على 

  .معلومات مزورة للمرسل، أصابت أكثر من مليون جهاز كمبيوتر

ILOVEYOU  فيروس  
ربيد ، وينتقل عرب ملف مرفق لل2000مت اكتشافه ألول مرة يف ماي 

  .يف عنوان الرسالة I LOVE YOUااللكرتوين مع وجود النص 

Melissa  دودة/فيروس  
 Microsoftوظهر يف كتاب عناوين  1999مت اكتشافه ألول مرة يف مارس 

Outlook باملائة من حواسيب املؤسسات 20-15، وقد أثر على نسبة.  
 

Source: Kenneth C. LAUDON, Jane P. LAUDON, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 
12th Edition, Pearson Education, 2012, P297. 

 
 

. 2إعداد سياسة أمنية، .1 1:حيتاج تطبيق أسلوب أمن نظم املعلومات إلتباع جمموعة من املراحل

نقاط /د التهديداتحتدي. 4حتديد نظام املعلومات، . 3إرساء البنية التحتية ألمن نظم املعلومات، 

تنفيذ وصيانة برنامج وإجراءات األمن . 7تقدير متطلبات األمن لكل نظام، . 6تقييم النظم، . 5الضعف، 

وجتدر اإلشارة إىل أن التطور يف أمتتة املؤسسات وتطور التكنولوجيا يصعب . مبا يتفق مع السياسة األمنية

 Entreprise Resource Planningء نظم من عملية إرساء نظام رقايب مناسب، وذلك بسبب إرسا

                                                             
1 International Organization of Supreme Audit Institutions, Information System Security Review Methodology: A 
Guide for Reviewing Information System Security in Government Organizations, October 1995, 

http://www.issai.org/media/13024/issai_5310_e.pdf, Le 26.01.2014, P94.  



��
ٔ

��� �� �
��� : 

�
��������

� �
�

� ��� ��� ���
�

�
���� ����ٕ�� �

57 

 

(ERP)  أي ختطيط موارد املؤسسة، اليت تتميز خباصية التكامل واندماج العمليات يف بعضها البعض، ما

يبعد نوعا ما املستخدم أو املراقب عن املكونات الوحدوية للعمليات اليت تتجه أكثر فأكثر حنو الالمادية، 

جيعل من غري السهل مراجعة توافقها مع نقاط املراقبة املوجودة سلفا، فضال على أن تعقد عناصر القياس 

اليت تكلف كيانات خمتلفة مسؤولية  Outsourcingفضال عن نطور خدمات االستعانة مبصادر خارجية 

بالتعاون مع اللجنة الكهروتقنية الدولية واالحتاد  ISOامت املنظمة العاملية للتنميط وقد ق .تنفيذ الرقابة

ويل لالتصاالت بإعداد معايري خاصة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، وفيما يلي املعايري األمنية الد

  1:املرجعية

  قانون الممارسة إلدارة أمن المعلومةISO/IEC 27002 : 2005 : وهو معيار دويل ناشئ عن املعيار

BS7799-1  الصادر عن املعهد الربيطاين للمعايريBritish Standards Institute (BSI) ويشمل ،

جمموعة من املمارسات النموذجية إلدارة أمن املعلومات؛ ويعترب كدليل يتضمن قائمة من التوصيات تتعلق 

أمن املوارد . 4إدارة األصول، . 3تنظيم أمن املعلومة، . 2سياسة األمن، . 1: بعشر جماالت ألمن املعلومات

صيانة وتطوير . 8مراقبة الوصول، . 7ة العمليات واالتصاالت، إدار . 6األمن املادي والبيئي، . 5البشرية، 

 .إدارة استمرارية املؤسسة. 10إدارة احلوادث املتعلقة بأمن املعلومات، . 9واحلصول على نظم املعلومات، 

  متطلبات إدارة أمن المعلومةISO/IEC 27001 : 2005 : وتعود جذور هذا املعيار للمحتوى التقين

، ويتضمن املتطلبات اخلاصة بإعداد، إرساء، تشغيل، مراقبة، 2:2002يف جزئه  BS7799للمقياس 

مراجعة، صيانة وحتسني نظام إدارة أمن املعلومات املوثقة داخل املنظمة، وقد صمم لضمان االنتقاء املالئم 

واع املنظمات مبا للضوابط األمنية من أجل محاية األصول املعلوماتية، ويعترب هذا املعيار مناسبا ملختلف أن

وهو (PDCA) فيها املؤسسات االقتصادية والوكاالت احلكومية، فضال على أنه يعتمد على منوذج 

، نفذ )إعداد نظام إدارة أمن املعلومات(واليت تعين على التوايل خطط  Plan-Do-Check-Actاختصار لـ 

  ).نة وحتسني النظامصيا(وتصرف ) مراقبة مراجعة النظام(، راقب )تنفيذ وتشغيل النظام(

 

                                                             
1 An Overview of Information Security Standards, Report by the Government of the Hong Kong Special 

, Le 26.01.2014, http://www.infosec.gov.hk/english/technical/files/overview.pdfAdministrative Region, February 2008,
P4-7.  



��
ٔ

��� �� �
��� : 

�
��������

� �
�

� ��� ��� ���
�

�
���� ����ٕ�� �

58 

 

  معايير تقييم تكنولوجيا المعلوماتISO/IEC 15408: وتتكون من ثالثة أجزاء :ISO/IEC 15408-

 ISO/IEC، )املتطلبات الوظيفية لألمن( ISO/IEC 15408-2:2005، )العام والنموذجاملقدمة ( 1:2005

لتقييم واملصادقة على املنتجات ، ويساعد هذا املعيار على ا)متطلبات ضمان األمن( 15408-3:2005

التكنولوجية استنادا على جمموعة من العوامل مثل التأكد من سالمة األجهزة والربجميات يف خمتربات 

 Evaluation Assurance (EAL)" تقييم مستوى الضمان"الفحص املعتمدة للحصول على ترخيص 

Level؛ 

  إدارة أمن تكنولوجيا المعلوماتISO/IEC 13335:  كان يف البداية عبارة عن تقرير فين قبل أن

-ISO/IEC 13335. 1: يصبح معيارا وهو يشتمل على سلسلة من املبادئ التوجيهية لتدابري الرقابة األمنية

-ISO/IEC TR 13335. 2يوثق مفاهيم ومناذج إدارة أمن تكنولوجيا املعلومات واالتصال،  1:2004

يتضمن تدابري  ISO/IEC TR 13335-4:2000. 3وجيا املعلومات، يوثق تقنيات إدارة أمن تكنول 3:1998

  .يغطي التوجيهات اإلدارية فيما يتعلق بأمن الشبكات ISO/IEC TR 13335-5:2001. 4احلماية، 

  أمثلة عن جرائم الكمبيوتر): 11(الجدول رقم 

  أجهزة الكمبيوتر كهدف للجريمة

  اخرتاق سرية البيانات احملوسبة احملمية.  

  الوصول إىل نظام الكمبيوتر دون سلطة. 

  الوصول العلمي ألجهزة الكمبيوتر احملمية قصد عمليات االحتيال. 

  الوصول ألجهزة الكمبيوتر احملمية والتسبب يف أضرار عمدا أو بسبب اإلمهال. 

  ارسال برنامج أو رمز برنامج أو طلب ميكنه التسبب يف ضرر ألجهزة الكمبيوتر احملمية. 

  يد بإحلاق أضرار بأجهزة الكمبيوتر احملميةالتهد. 

  أجهزة الكمبيوتر كأداة للجريمة

  سرقة األسرار التجارية. 

  والفيديوهات النسخ غري املرخص للربجميات أو احلقوق احملفوظة للملكية الفكرية مثل املقاالت، الكتب. 

  خمططات لالحتيال. 

  أو املضايقاتاستخدام الرسائل االلكرتونية �دف التهديدات . 

  حماولة االعرتاض العمدي لالتصاالت االلكرتونية. 

  الوصول غري القانوين لالتصاالت االلكرتونية املخزنة مبا يف ذلك الرسائل االلكرتونية والربيد الصويت. 

  جعل الطفل يصل أو ميتلك مواد إباحية من خالل جهاز الكمبيوتر. 

 
Source: Kenneth C. LAUDON, Jane P. LAUDON, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 

12th Edition, Pearson Education, 2012, P300.  
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أن أجهزة الكمبيوتر اليت تعد أحد أهم مكونات البنية التحتية ) 11(ونالحظ من خالل اجلدول رقم 

خالل سرقة البيانات احملوسبة، التسبب لنظم املعلومات يف املؤسسة، ميكن أن تكون كهدف للجرمية من 

وميكن أن تكون هذه األجهزة أداة يف أضرار مقصودة والوصول إىل املعلومات قصد عمليات االحتيال، 

للجرمية كالقيام بالنسخ غري املرخص للربجميات والتطبيقات، استخدام الرسائل االلكرتونية �دف التهديد 

  .االلكرتونية وحماولة االعرتاض العمدي لالتصاالت

  في المؤسسة المعلومات نظممشاريع تطوير . 5

إن التطور اهلائل الذي حدث يف تكنولوجيا املعلومات، ساهم يف جعل أنظمة املعلومات وظيفة 

قائمة بذا�ا يف قلب املؤسسة، مما استوجب وجود خمتصني وخرباء يف جمايل املعلوماتية واإلعالم اآليل، 

فعالية النظام وخلوه من النقائص والعيوب من جهة، والعمل من جهة أخرى  تكون مهمتهم السهر على

 .على تصميمه وتطويره، مبا يتواكب مع متطلبات املستخدمني وحتديات الواقع التكنولوجي سريع التغري

املعلومات ال تتوفر على معايري اجلودة، متطلبات : يأيت تطوير نظام املعلومات كاستجابة لبعض العوامل

حىت تنجح عملية تطوير النظم جيب التأكيد و 1.التغريات التكنولوجيةو  يدة يف التسيري، ضغط املنافسنيجد

إنشاء ومراجعة النقاط  توفري األساليب املنظمة لتحقيق كل مهمة يف كل مرحلة؛ 2:على األساليب التالية

النظام، أي جيب إنتاج وثيقة تطوير توثيق كامل وحديث خالل دورة حياة  األساسية بصفة فورية ومستمرة؛

تتمثل أهداف مشروع تطوير نظام و  .من كل مرحلة تصبح املرتكز الذي تعتمد عليه املرحلة التالية

  3:املعلومات يف

 حيث يتم البحث عن مردودية رأس املال املستثمر عرب تقليل نسبة اليد العاملة من اإلنتاجية اإلدارية ،

قد يؤدي إىل توتر املناخ االجتماعي وتصبح إدارة التغيري عملية صعبة، فيما خالل أمتتة جزء من املهام، ما 

 قد ينتج عن مشاركة املستخدمني انسدادا يف املشروع؛

                                                             
1 Suzanne RIVARD, Jean TALBOT, Op.cit, P51. 

  .328، صمرجع سبق ذكرهحممد حممد اهلادي،  2
3 Chantal MORLEY, Op.cit, P16.  
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 فاهلدف الرئيسي للمشروع هو حتسني عملية اختاذ القرار اعتمادا على مرصد يكون يف دعم اإلدارة ،

حييط �ا نستطيع من خالهلا إرساء لوحات قيادة، القيام خدمة اإلدارة، حيث يتم بناء ذاكرة للمنظمة وما 

  بتحليالت وضمان يقظة تنافسية؛

 من خالل االستخدام اخلالق لتكنولوجيات يكون التشغيل العمليايت األمثل  ف، الفعالية العملياتية

 وحتديا حامسا؛اإلعالم واالتصال، ويعترب كل من حتليل وإعادة بناء العمليات وإدارة التغيري أمرا مهما 

 حيث يكون اهلدف هو احلصول على نظام يتميز باملرونة وميكن تغيريه بسرعة يف حالة حدوث التطور ،

تطورات أو مواجهة صعوبات، مع ضرورة األخذ بعني االعتبار التعديالت الىت قد تطرأ على املشروع، هذا 

 هذا ا�ال وتطوراته؛ اهلدف يندرج ضمن حتكم أمثل يف استثمارات اإلعالم اآليل وفهم

 فالغاية األساسية ملشروع نظام املعلومات هو جتريب تكنولوجيا جديدة استخدام تكنولوجيا جديدة ،

  .هويف هذا اإلطار فإن اآلجال القصرية للمشروع هي عنصر رئيسي يف جناح ومعرفة ما ميكننا استفادته منها

 مشاريع نظم المعلومات 1.5

غالبا ما تتم جتزئته  جمهود مؤقت له بداية و�اية؛ 1:لمشروع يف كونهتتمثل اخلصائص املفتاحية ل

يتضمن أنشطة مرتابطة  يسعى لتحقيق هدف؛ خيلق منتج أو خدمة فريدة؛ ؛)مراحل(ملشاريع فرعية 

  2:يتميز مشروع نظام املعلومات بثالثة خصائص أساسيةو  .يعترب أداة للتغيري ).مهام(

 اآلجال من جهة أخرى، حيث يؤدي التحديد األويل /ة وبني الوسائلوجود تفاعل بني اهلدف من جه

للهدف إىل تقييم التكلفة الكلية للمشروع، ما يسمح باختاذ قرار حول االستحقاق الزمين املستهدف نظريا 

والوسائل اليت جيب ختصيصها، ويف حالة مواجهة معوقات تلزم بتحديد الوقت أو امليزانية يتم اللجوء إىل 

 ؛)تصميم مقيد بامليزانية املتاحة( Design-To-Costاهلدف، وذلك استنادا إىل مبدأ  تعديل

  يتم حتديد اهلدف بوضوح عند استكمال املشروع، فنظام املعلومات ليس شيئا ماديا ميكن تقدميه بشكل

مل بصري، فالربجميات مثال هي أشياء جمردة توصف من خالل وظائفها، يف حني أن عملية الوصف الشا

                                                             
1 Dan BRANDON, Project Management for Modern Information Systems, IRM Press, United States of America, 

2006, P9. 
2 Chantal MORLEY, Op.cit, P14. 
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طويلة ومكلفة وال تعطينا النماذج املتوفرة إال نظرة جزئية، باملقابل فإن املشاريع الصناعية يتم الرجوع فيها 

 إىل تقنيات معينة مثل جتزئة املشروع؛ 

  ال يتم تطوير نظام املعلومات يف فراغ تنظيمي ولكن ضمن منظمة، وتشكل خصوصيات هذه األخرية

 .حد ذاتهجزًء من خصائص املشروع يف 

مصدر  1:ختتلف مشاريع تكنولوجيا املعلومات عن باقي املشاريع من ناحية الصعوبات اليت تواجهها

وجود اختالفات كبرية بني معدالت انتاجية  التكلفة الرئيسي هو العمل مع درجات عالية من التخصص؛

تقديرات الوقت والتكلفة  للجودة؛وجود أبعاد ومعايري متعددة  املوارد البشرية حىت يف نفس الفئة الوظيفية؛

درجة عالية  اخل وخضوعها للتغيري بشكل مستمر؛...وجود عدة تصاميم، منهجيات، أدوات أكثر تعقيدا؛

أساليب، لغات، تصاميم، أدوات (وجود خماطر معتربة  تأثري املشروع على املنظمة بأكملها؛ من التعقيد؛

–حتمل فريق املشروع لضغوطات وأهداف  ؛االستثمار صعوبة قياس العائد على ؛)وتكنولوجيات جديدة

تتدخل يف يومنا هذا ؛ من أجل تقدمي منتجات برجميات تكون أفضل، أسرع وأقل مثنا -غري واقعية أحيانا

  .عدة أطراف خارجية يف مشاريع تكنولوجيا املعلومات مثل املستشارين والباعة

يعتمد على إدارة خاصة به إىل النتائج  ميكن أن يتعرض مشروع تطوير نظام املعلومات إن مل

أداء فين أقل  عدم القدرة على توقع وقت التنفيذ؛ تكاليف تتجاوز امليزانيات احملددة بشكل كبري؛ 2:التالية

يتأثر مستوى املخاطر يف مشروع نظام املعلومات كما   .عدم احلصول على املنافع املتوقعة من املتوقع؛

  3:بالعوامل التالية

 يالحظ ذلك من خالل حجم النفقات، حجم فريق –فكلما زاد حجم املشروع : لمشروعحجم ا

فعدد كبري من . كلما زادت نسبة اخلطر   -التشغيل، الوقت املخصص له وعدد الوحدات التنظيمية املتأثرة

باملائة ويرجع السبب لكون بعض املشاريع تتميز  75و 50مشاريع نظم املعلومات لديها معدل فشل بني 

عدد الوحدات وا�موعات اليت (فضال على أن التعقيد التنظيمي للنظام . بالتعقيد ويصعب مراقبتها

يساهم بدوره يف تعقيد العديد من مشاريع نظم املعلومات ) تستخدمه ومدى تأثريه على عمليات املؤسسة

                                                             
1 Dan BRANDON, Op.cit, P13. 

2 Kenneth C. LAUDON, Jane P. LAUDON, Op.cit P529. 
3 Ibid, P540. 
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يل من التقنيات املوثوق �ا من ناحية اخلصائص التقنية، مثل طول مدة املشروع وميزانيته، كما أنه توجد القل

 .لتقدير الزمن والتكلفة الالزمني لتطوير نظم املعلومات

 بعض املشاريع تكون أكثر هيكلة من أخرى، وبالتايل تكون متطلبا�ا واضحة : هيكلة المشروع

وصرحية ما ميكن من حتديد املخرجات والعمليات بسهولة، فاملستخدمون يعرفون جيدا ما الذي يريدونه 

مثل هذه املشاريع تكون فيها نسبة اخلطر أقل بكثري مقارنة بتلك اليت . وما الذي يفرتض بالنظام القيام به

تتغري فيها املتطلبات بشكل دائم، ال ميكن حتديد خمرجا�ا بسهولة أل�ا ختضع لتغيري أفكار املستخدمني أو 

 .ألن هؤالء مل حيددوا بعد ما الذي يريدونه

 ترتفع درجة اخلطر إذا كان فريق املشروع والعاملني يف نظام املعلومات : ال التكنولوجيالخبرة في المج

يفتقرون للخربة التقنية املطلوبة، فإذا كان فريق العمل غري متجانس مع املعدات، الربجميات، التطبيقات 

ت تتعلق باخلربات ونظم قواعد البيانات املقرتحة للمشروع، فمن احملتمل جدا أن يواجه هذا األخري مشكال

 .التقنية أو يأخذ وقتا أطول الستكماله بسبب احلاجة ملهارات جديدة

االستثمار يف تطوير  1:قد تواجه عملية تطوير نظام املعلومات جمموعة من املعوقات نذكر منها

 املنفذون للنظام ال اجلدول الزمين من أجل التطوير طويل جدا؛ وتشغيل النظام أكرب من املخطط له؛

متطلبات املعلومات الرئيسية مل يتم احلصول عليها من النظم  يتواءمون مع اجلدولة املخططة للتنفيذ؛

املخرجات من النظم املقامة  حيتاج اإلنشاء جمهودات عظيمة مع وجود قصور يف اخلربات املتاحة؛ املطورة؛

تعامل إدارة من ناحية أخرى ت. هااملكاسب املتوقعة من النظام ال ميكن احلصول علي ال ميكن الوثوق �ا؛

  2:مشروع نظام املعلومات مع مخس متغريات أساسية

 أي حتديد ما هو العمل الذي يدخل ضمن نطاق املشروع، والذي من شأنه أن يضمن إمتام : المجال

  هذا األخري بنجاح، دون جتاوز للمجال احملدد مسبقا؛

 ل املشروع، حيث عادة ما حتدد إدارة هذا األخري الفرتة أي حتديد ما هو الوقت الالزم الستكما: الزمن

الضرورية إلمتام أهم العناصر واملكونات اليت يتم تقسيمها إىل جمموعة من املهام واألنشطة، ويتم وضع 

  جدول زمين لالنتهاء من كل مهمة؛

                                                             
 .155، صمرجع سبق ذكرهحممد السعيد خشبة،   1

2 Kenneth C. LAUDON, Jane P. LAUDON, Op.cit P530-531.  
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 يف تكاليف املوارد تستند تكلفة مشروع نظام املعلومات على الوقت الالزم الستكماله مضروبة : التكلفة

تقوم إدارة املشروع بإعداد ميزانية له إضافة . البشرية، كما تتضمن تكاليف املعدات، الربجميات وجمال العمل

  إىل مراقبة نفقات املشروع اجلاري؛

 وتعرب عن مؤشر يقيس فيما إذا كانت نتائج املشروع تتوافق مع األهداف املوضوعة سلفا، : الجودة

جودة نظام املعلومات مبسامهته يف حتسني األداء التنظيمي وعملية اختاذ القرارات، فضال  وعادة ما ترتبط

  عن قدرته عن إنتاج املعلومات وفق معياري الدقة والتوقيت وسهولة االستخدام؛

 وتعرب عن املشاكل احملتملة اليت ميكنها أن تعيق جناح املشروع، وميكن أن حتول دون حتقيقه : المخاطر

  .فه من خالل زيادة الوقت والتكلفة والتأثري سلبا على نوعية خمرجاتهألهدا

  مراحل تطوير نظم المعلومات. 2.5

مشروع تطوير نظام املعلومات إىل  Stacey C. Sawyerو  Brian K. Williamsقسم كل من 

تنفيذ . 5، النظامتطوير . 4، تصميم النظام. 3، حتليل النظام. 2، الدراسة األولية. 1 1:ستة مراحل أساسية

  )8انظر الشكل رقم (. صيانة النظام. 6، النظام

  الدراسة األولية

البعد االقتصادي لضمان أن تكون املنافع املتوقعة أكرب من : تأخذ دراسة اجلدوى ثالثة أبعاد رئيسية

على معاجلة  التكاليف، والبعد التنظيمي للتأكد من وجود إمكانية لتشغيل النظام واستيعاب قدراته الكبرية

 2.وإنتاج املعلومات، وبعد تقين لضمان وجود تقنية معلوماتية عالية وقابلة للتطور والتحديث عند احلاجة

  3:لتعريف املشكلة جيب اإلملام بثالثة أبعاد أساسية

 حيث يعترب الفكرة الرئيسية والفكرة املركزية يف دراسة املشكلة، وعندما يكون املوضوع الموضوع ،

 يتم التوصل لعنوان تلقائي للمشكلة؛واضحا 

                                                             
1 Brian K. WILLIAMS, Stacey C. SAWYER, Op.cit, P493.  

 .144، صكرهمرجع سبق ذ سعد غالب ياسني،   2
  .164، صمرجع سبق ذكرهحممد السعيد خشبة،   3
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 وهو املدى أو البعد الذي تشمله الدراسة، ويكون أحيانا حمددا بالوقت، املوارد املالية أو المجال ،

احلدود التنظيمية، وا�ال دائما ما يكون مرتبطا باملوضوع، فإذا كان هذا األخري غري معرف بدقة فسيكون 

 عليه عدم وضوح الرؤية أمام حملل النظم سبيل حتقيق أهداف الدراسة؛جمال الدراسة كذلك، مما يرتتب 

 وجيب أن تكون مناسبة للموضوع ومتناسقة مع جمال الدراسةاألهداف ،.    

  مراحل تطوير نظام المعلومات ):8(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

    

Source: Brian K. WILLIAMS, Stacey C. SAWYER, Using Information Technology: A Practical Introduction to 
Computers & Communications, Ninth Edition, McGraw-Hill, 2011, P493. 

 

خطة لنظام املعلومات يتم إعدادها كمرحلة أولية  K. Laudonو  J. Laudonوقد اقرتحت كل من 

لية واملادية، ويوضح اجلدول رقم لفهم الغرض من مشروع نظام املعلومات وإمكانيات جناحه ومتطلباته املا

أن اخلطوة األوىل جيب أن تتضمن تقييم التنظيم احلايل واملستقبلي للمؤسسة ومن مث إعداد اخلطة ) 12(

اإلسرتاتيجية باألخذ بعني االعتبار التغريات البيئية واألهداف األساسية، مث يأيت تقييم النظام احلايل 

  .فة وما تقتضيه من تطويرات يف البنية التحتيةونقائصه والتطورات اجلديدة املستهد

  

  

 الدراسة األولية. 1

 حتليل النظام. 2

 تصميم النظام. 3

 تطوير النظام. 4

 تنفيذ النظام. 5

 صيانة النظام. 6
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  خطة نظام المعلومات): 12(الجدول رقم 

 الغرض من الخطة .1

  العمليات املفتاحية للمؤسسة/  التنظيم احلايل واملستقبلي للمؤسسة /  نظرة عامة على عناصر اخلطة

 العقالنية اإلستراتيجيةالخطة  .2

اخلطة /  األهداف األساسية للخطة/  التغريات البيئية/  التنظيم احلايل للعملو  الوضعية احلالية

  للمؤسسة اإلسرتاتيجية

 األنظمة الحالية .3

صعوبات تلبية /  قدرات البنية التحتية احلالية/  نظم الدعم األساسية لوظائف وعمليات املؤسسة

  املطالب املستقبلية املتوقعة/  متطلبات املؤسسة

 التطورات الجديدة .4

القدرات / اإلسرتاتيجية دور التطبيقات يف ، عقالنية املؤسسة، وصف املشروع: اجلديد مشاريع النظام

  شبكة االنرتنت واالتصاالت، قواعد املعلومات، الربجميات، األجهزة: اجلديدة الالزمة للبنية التحتية

 استراتيجية اإلدارة .5

الرقابة /  ادة التنظيم الداخليإعو  التنسيق التنظيمي/  التوقيت واملراحل احلامسة/  خطط االستحواذ

  مبادرات التدريب الرئيسية/  األفراد إسرتاتيجية و اإلدارية

 خطة التشغيل .6

  تقارير التقدم/  الصعوبات املتوقعة يف التشغيل

 متطلبات الميزانية .7

  دورة اكتساب التمويل/  االقتصاديات احملتملة

 
Source: Kenneth C. LAUDON, Jane P. LAUDON, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 

12th Edition, Pearson Education, 2012, P533. 
  

  تحليل النظام

متطلبات النظام خاصة فيما يتعلق بتحديد  1:تعترب عملية حتليل النظام دراسة مفصلة لآليت

احتياجات املؤسسة  ظام احلايل؛أنشطة، موارد وخمرجات الن االحتياجات من املعلومات لكل مستوى؛

القدرات املطلوبة لتلبية احتياجات املستخدمني النهائيني من  ومستخدميها النهائيني من املعلومات؛

                                                             
1 M. SARNGADHARAN, M. MINIMOL, Op.cit, P191.  
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يؤدي هذه املهمة  وحىت عن تصميم وتطوير نظام املعلومات يعد حملل النظم املسؤول األول .املعلومات

  1:بنجاح عليه أن

 ئد هذه األخرية واملقارنة بينهمااهية املعلومات املطلوبة فعال، وحتديد تكلفة وعاحيدد مع اإلدارة املعنية م 

 يوضح الغرض األساسي من النظام اجلديد، أو من اإلضافات والتعديالت املطلوبة يف النظام القدمي؛و 

 ومن جيمع البيانات وحيللها ومناقشة ذلك مع املستفيد، حىت يستطيع حتديد متطلبات النظام اجلديد ،

 واجب اإلدارة املعنية املوافقة أو الرفض قبل البدء يف عملية التصميم؛

  متطلبات اإلدارة املستفيدة، ومراعاة تكاليف النظام املقرتح والعائد املنتظر منه؛  يراعي يف تصميمه حتقيق

  سة ككل؛كما جيب أن يقدم جمموعة من البدائل مع توضيح مزايا وعيوب كل منها وأثر ذلك على املؤس

  يقوم بتصميم النظام اجلديد من خالل إعداد خطة التنفيذ، إعداد وتدريب األفراد املعنيني بالتنفيذ

والتنسيق بينهم، املراجعة الفورية إلجراءات العمل املتبعة حىت يتم الكشف الفوري عن األخطاء واملعوقات، 

  .التأكد من أن مجيع أجزاء النظام تعمل بطريقة متكاملة

  2:من مرحلة حتليل النظام ثالثة أبعاد أساسيةتتض

 حيث جيب معرفة كل شيء عن املنظمة، هيكلها اإلداري، طاقمها البشري، تحليل البيئة التنظيمية ،

 نشاطا�ا املهنية، النظم البيئية اليت تتعامل معها ونظم معلوما�ا احلالية؛

 وف يتم تطويره أو استبداله، من خالل حتليل ، حيث جيب دراسة النظام الذي ستحليل النظام الحالي

طريقة استخدامه للربجميات واملوارد البشرية لتحويل البيانات إىل معلومات للمستخدم النهائي، وكيفية إدارته 

 للموارد للقيام باإلدخال، املعاجلة، اإلخراج، التخزين والسيطرة؛

 علوماتية للمستخدم النهائي من جهة، ، حيث جيب حتديد االحتياجات املتحليل متطلبات النظام

اإلدخال، املعاجلة، اإلخراج، التخزين، (وحتديد القدرة اليت جيب أن تتوفر يف النظام ملعاجلة فعاليات النظام 

  .، فضال عن املتطلبات املادية مثل الربجميات واألفراد)السيطرة

                                                             
  .57، صمرجع سبق ذكرهحيىي مصطفى حلمي،   1
  .153، صمرجع سبق ذكرهعماد الصباغ،   2
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  تصميم النظام

 1:لواجهة العالئقية للمستفيد، البيانات والعملياتا: تتضمن عملية تصميم النظام ثالثة نقاط رئيسية

 1:والعمليات

 حيث يتم تصميم التفاعل بني املستخدم النهائي وجهاز تصميم الواجهة العالئقية للمستفيد ،

احلاسوب، من خالل طرق اإلدخال واإلخراج وحتويل البيانات واملعلومات من الصيغة اليت يقرؤها اإلنسان 

يوتر، ويتم تصميم اخلصائص التفصيلية للمنتجات املعلوماتية، مثل شاشة إىل الصيغة اليت يقرؤها الكمب

 العرض، االستجابة الصوتية والوثائق والتقارير؛

 حيث يتم تصميم البناء املنطقي لقاعدة البيانات وامللفات اليت سوف تستخدم من تصميم البيانات ،

 قبل نظام املعلومات املقرتح؛

 تصميم مصادر الربجميات اليت حتتاجها عملية املعاجلة وخمتلف اإلجراءات ، حيث يتم تصميم العمليات

يف نظام املعلومات املقرتح، بالرتكيز على وضع مواصفات تفصيلية للربامج اليت سوف يتم شراؤها وتلك 

  .اليت سوف يتم تطويرها

  تطوير النظام

  2:تقوم مرحلة التطوير على ثالث خطوات أساسية

 أثناء مرحلة التصميم يكون حملل النظم قد قام بدراسة قرار : تطويرها جيات أوالحصول على البرم

، ويتم االختيار بني خلق برنامج أو شرائه، وقد خيتار املربجمون شراء "Make or Buyاصنع أو اشرتي "

فكرة  جمموعة من الربجميات اجلاهزة وإجراء تعديالت عليها بدل إعادة كتابتها من الصفر، وإذا مت اعتماد

 مبصادر نيتطوير برنامج جديد يبقى أن تقرر املنظمة فيما إذا كانت ستعتمد على مربجميها أو تستع

 . خارجية

 حاملا يتم اختيار الربجميات البد من احلصول باملقابل على األجهزة اليت سوف : الحصول على األجهزة

ا قد تكلف �ام اجلديد ملعدات جديدة ألج النظترقية تلك املوجودة، فمن املمكن أن ال حيتا  تشغلها أو

                                                             
  .156، صمرجع سبق ذكرهعماد الصباغ،   1

2 Brian K. WILLIAMS, Stacey C. SAWYER, Op.cit, P497.  
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، وقد تفضل املنظمة ...)حواسيب شخصية، حواسيب كبرية، شاشات، أجهزة املودم(املنظمة غاليا 

الذي ينص على أن  *Mooreاستئجار بعض التجهيزات بدال من شرائها، خاصة إذا اعتمدنا على قانون 

 .شهرا 18قدرة الشرحية تتضاعف كل 

 بعد احلصول على األجهزة والربجميات ميكن البدء يف اختبار النظام من خالل مرحلتني: ماختبار النظا: 

اختبار النظام حيث يتم ربط األجزاء . 2 اختبار الوحدة حيث يتم فحص أداء الوحدات الفردية؛. 1

  .ببعضها والتأكد من عملها جمتمعة

  تنفيذ النظام

  1:ت أساسيةيتم تنفيذ النظام من خالل ثالثة اسرتاتيجيا

 ويتم فيها التخلي عن النظام القدمي دفعة واحدة ووضع النظام اجلديد : التحول الفوري إستراتيجية

موضع التشغيل مباشرة ويف وقت حمدد، وتستخدم يف حالة وجود صعوبة كبرية يف جتزئة النظام إىل مراحل 

نظام يليب احتياجا�م، يكون أمام  عديدة، وجود ضغوط شديدة من قبل املستفيدين باجتاه تطوير وتصميم

املنظمة فرصة متاحة لالستثمار أو �ديدات خطرية تتطلب وجود منظومة معلوماتية، توفر لإلدارة العليا 

ومن مزايا هذه اإلسرتاتيجية أ�ا متنع أي ازدواجية . معلومات مثينة ودقيقة عن متغريات البيئة اخلارجية

قتصادية أكرب للمنظمة، غري أن املشكلة اجلوهرية اليت ترافق تطبيقها هو للعمل وتعمل على حتقيق وفورات ا

استخدامها ألسلوب الصدمة يف إحداث التحول للنظام اجلديد، وهذا يعين ظهور مقاومة شديدة ضد 

التغيري التنظيمي من جانب األفراد العاملني من جهة، وعدم اعطاء املستفيدين الفرصة املالئمة والوقت 

  .إلشراكهم يف عملية ختطيط، حتليل وتصميم نظام املعلومات من جهة أخرىالكايف 

 وفيها يتم تشغيل النظام اجلديد مع استمرار العمل بالنظام القدمي، أي  :التشغيل المتوازي إستراتيجية

أن تتم معاجلة البيانات من قبل النظامني يف وقت واحد ولفرتة معينة من الزمن، إىل أن يصل مستوى 

                                                             
  .184، صمرجع سبق ذكرهسعد غالب ياسني،   1

املتخصصة يف شرائح ومعاجلات الكمبيوتر، الذي  Intelأحد مؤسسي شركة  Gordon Mooreلصاحبه  Moore’s Law قانون مور يعود* 

  والدوائر املتكاملةشهر، مما دفع الشركة إىل دمج السيليكون  18يتضاعف كل  املعاجلعلى شرحية  الرتانزستوراتأن زيادة عدد  1956أكد سنة 

  .ما ساهم يف تنشيط الثورة التكنولوجية يف شىت أحناء العامل
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بيق نظام املعلومات اجلديد درجة جيدة من الكفاءة، املوثوقية واالعتمادية، وعندها يتم التخلي عن تط

  .النظام القدمي

 النظام اجلديد بصورة تدرجيية حىت يتم استكمال  إحاللوفيها يتم  :اإلحالل التدريجي إستراتيجية

ظام املعلومات اجلديد يف حني يستمر أنشطة التصميم والتشغيل، فيتم اجناز جزء من الوظائف من قبل ن

  .  العمل بالنظام القدمي الذي يتوىل اجناز الوظائف األخرى

 صيانة النظام

تقوم مرحلة الصيانة على تعديل وحتسني النظام من خالل التدقيق، التقييم املرحلي والقيام بالتغيريات 

قيام بتدريب املستخدمني ال ميكن ترك الالزمة وفق الظروف اجلديدة، فبعد استكمال عملية التحويل وال

مرحلة الصيانة ال �تم فقط . النظام يشتغل لوحده، فيجب أن تتم مراقبة نظام املعلومات للتأكد من جناحه

بالتأكد من االشتغال احلسن للنظام وإمنا حتديثه وترقيته ليواكب كل ما هو جديد على مستوى املنتجات، 

تنقسم مهمة صيانة النظام بأجهزته وبرجمياته إىل أربعة  1.ت احلكوميةاخلدمات، املستهلكني والتشريعا

  2.الصيانة التصحيحية، الصيانة التحسينية، الصيانة املوائمة، الصيانة الوقائية: أنشطة رئيسية

  ملعاجلة األخطاء اليت وقعت فعال عند تطوير النظام وتنفيذه، من خالل  الصيانة التصحيحية�دف

  ؛خللل ومعاجلتها وإلغاء مسببا�اتفقد مكامن ا

  فتهدف لتقومي نقاط الضعف اليت يعاين منها النظام الناجتة عادة عن قصور يف  الصيانة التحسينيةأما

  ؛راحل املختلفة من عملية التطويرامل

  إىل السهر على فعالية النظام بشكل متوازي مع حتليله، تصميمه وتنفيذهالصيانة الموائمة فيما �دف ،

لذلك من مزايا على  ملافالفكرة األساسية هي معاجلة اخلطأ فور حدوثه دون انتظار استكمال املشروع 

  ؛اجلودةمستوى الوقت، التكلفة و 

  جاح نأصال من خالل توفري كل مقومات الإىل احلول دون وقوع اخللل  الصيانة الوقائيةيف حني �دف

أو التكنولوجي، فأسلوب اخلطأ الصفري يعترب منوذج عمل الالزمة سواء على املستوى املادي، البشري 

  .حاسم من ناحية فرض معايري دقيقة للجودة وجتنب مواطن اخلطأ

                                                             
1 Brian K. WILLIAMS, Stacey C. SAWYER, Op.cit, P499.  

 .384، صهمرجع سبق ذكر حممد حممد اهلادي،   2
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  م المعلوماتتكاليف نظ. 3.5

ميثل االستثمار يف املعلومة يف وقتنا احلايل املصدر الرئيسي للتكاليف يف املؤسسة، ويرجع ذلك إىل 

 .ات واألنشطة إىل إرساء أنظمة متكاملة ومنفتحة أكثر على البيئة اخلارجيةاالنتقال من جمرد أمتتة العملي

، أن اخلسارة يف إنتاجية العامل الذي يستخدم )2009 أكتوبر( Ernst & Youngأكدت دراسة ملكتب 

 C.Fقام كل من وقد  1.أورو سنويا 4000وسائل اإلعالم اآليل دون أن يتحكم فيها، قد تصل إىل 

Gibson   و R.L Nolan يات بإعداد دراسة حول نفقات املؤسسات اخلاصة باالستثمار يف تكنولوج

  )9 انظر الشكل رقم( 2:وقد توصلوا أن هذه النفقات متر عرب أربعة مراحل املعلومة وتطورها عرب الزمن

قطاع داخل املؤسسة باستخدام تكنولوجيا املعلومات بغية أمتتة أحد  يقوم، حيث مرحلة التأسيس

 مته التسيريية، ما يؤدي إىل ارتفاع طفيف يف النفقات؛أنظ

 تشهد تسارعا يف النفقات وتنتشر تكنولوجيا املعلومات يف عدة قطاعات يف املؤسسة؛مرحلة العدوى ، 

 حيث تقوم املؤسسة مبراقبة النفقات مما يؤدي إىل اخنفاض وترية زياد�ا؛مرحلة التسيير ، 

 متكامال مع تطور املؤسسة تكنولوجيا املعلومةيكون تطور فيف النفقات ، تشهد حتكما مرحلة التكامل.  

مالحظة تطور نفقات املؤسسات املرتبطة بتكنولوجيات املعلومات، حيث  R.L Nolanوقد واصل  

ونالحظ أن النفقات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات ال تعرف  3.إدارة البيانات والنضج: أضاف مرحلتني

واإلبداع واالبتكار يف  ، مرحلة النضج ألن هذا القطاع ال حدود له فكل ساعة تأيت باجلديدتناقصا حىت يف

املنتجات التكنولوجية واملعلوماتية يتميز باحلركية الدائمة ألن دورة حياة هذه املنتجات قصرية جدا، لذا جتد 

املنافع والعوائد مؤجلة إىل املؤسسات نفسها مضطرة لتحمل تكاليف إضافية يف هذا ا�ال حىت وإن كانت 

التخلف احلتمي عن بلوغ املدى الطويل، ألن أي خيار بعدم االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات يعين 

األهداف املتعلقة باجلودة والتنافسية، فأغلب اخلدمات واملنتجات يف الوقت احلايل تدخل فيها التكنولوجيا  

 .ستغناء عنهاكعامل من عوامل اإلنتاج اليت ال ميكن اال

                                                             
1 Sabine BOHNKE, Op.cit, P27.  

2 Marie-Michèle BOULET, Op.cit, P17. 
3 Ibid, P18. 
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  مراحل تطور نفقات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة): 9(الشكل رقم 

  النفقات                                                                                  

  

  

  

  

  

  الزمن                  

  1المرحلة     2المرحلة     3المرحلة    4المرحلة      5المرحلة      6المرحلة 
Source : Marie-Michèle BOULET, Technologies de l'information: applications et évolution, Presses Université Laval, 

Québec, 1993, P18.  

  

جتين املؤسسة عدة فوائد من خالل معرفتها لتكاليف نظام املعلومات، فمن جهة تتمكن من مقارنة 

كما ميكنها  1.كاليف مع مؤسسات أخرى؛ حتلل إنتاجية اإلعالم اآليل؛ ترشد وختفض التكاليفهذه الت

، وعلى هذا )13انظر اجلدول رقم ( منها املستقاةأيضا مقارنة التكاليف الفعلية هلذه النظم مع املنافع 

تم مقارنة تكاليف ة أو ختفيضها، فمثال تزيادة النفقات االستثماريأن تقوم باألساس تقرر إن كان جيب 

املعدات والتجهيزات املتعلقة بالبنية التحتية وما نتج عنها من خفض على مستوى التكاليف التشغيلية، 

وكذلك مقارنة تكلفة تدريب األفراد على استخدام التقنيات احلديثة يف معاجلة املعلومات واستخدام 

  .احلواسيب خبفض منو نفقات اإلداريني

  رنة التكاليف الفعلية بالمنافع الملموسةمقا):13(الجدول رقم 

  المنافع  التكاليف 

  تكلفة عتاد النظام .1

  تكلفة املعدات واألجهزة امللحقة بالنظام .2

  تكلفة شبكة االتصاالت .3

  تكلفة الربجميات .4

  تكلفة نظام التشغيل وبرامج شبكة االتصاالت .5

  تكلفة تدريب األفراد .6

 زيادة اإلنتاجية .1

 خفض التكاليف التشغيلية .2

 نفقات العمل اليدويخفض  .3

 خفض نفقات الكمبيوتر .4

 حتسني النوعية .5

   خفض معدل منو نفقات اإلداريني .6

  .188، ص2000شر والتوزيع، األردن، ، دار املناهج للنتحليل وتصميم نظم المعلوماتسعد غالب ياسني، : املصدر

                                                             
1 André DEYRIEUX, Op.Cit, P14.  
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  أساليب تطوير نظم المعلومات 4.5

الكربى مشاكل حقيقية تتعلق جبودة وإنتاجية منذ سبعينيات القرن املاضي واجهت املؤسسات 

تطبيقات اإلعالم اآليل، ويف سبيل زيادة فعالية مشاريع تطوير نظم املعلومات من جهة وترقية العالقة بني 

خمتصي اإلعالم اآليل  وزبائنهم املستخدمني النهائيني، مت االعتماد على أساليب خمتلفة توفر إطارا لسري 

هذه األساليب اليت مت تبنيها بدرجات متفاوتة من قبل . نظام املعلومات املستقبلي املشروع وتدعم تصميم

اإلعالم اآليل من خالل تبين ثقافة منهجية، غري أن االنتقال  قسماملؤسسات سامهت يف تنظيم العمل يف 

، مل يكن يف املستوى -الذي هو شرط لنجاح أي مشروع-من األسلوب النظري إىل األسلوب التطبيقي 

 .وغالبا ما أدى إىل ارساء جهاز جامد وكابح للمشاريع مسح بتفاقم مشكالت اجلودة واآلجال

�دف األساليب املرنة إىل حتسني تكيف شركات الربجميات مع التقلبات البيئية، وقد ظهر هذا 

ة تنظيم خبريا يف تطوير الربجميات، سعوا إىل جعل عملي 17من خالل اتفاق بني  2001التوجه رمسيا سنة 

األساليب التالية تعترب  1.مشاريع اإلعالم اآليل تتم بطريقة أقل هيكلية وأكثر خفة من املنهجيات السابقة

  2:األهم ضمن األساليب املرنة

  XP (Extreme Programming)البرمجة القصوى . 1.4.5

نميته، وقد كانت ويعترب األسلوب املرن األكثر انتشارا بسبب كثرة عدد الكتاب الذين سامهوا يف ت

 Chryslerالتجربة املبدئية عبارة عن مشروع يهدف إىل استبدال عدة تطبيقات متعلقة باألجور �موعة 

الذي  Ken Beckعاما واحدا بعد انطالق املشروع أعطيت مسؤوليته إىل  1996بتطبيق موحد، ويف سنة 

بتجريب مقاربات جديدة لتنظيم  Ron Jeffriesأقنع إدارة اإلعالم اآليل بالرجوع لنقطة الصفر وقام رفقة 

ما شكل حتديا مقارنة  ذلك الفريق وتعبئة املستخدمني، وقد كانا ملتزمني بأجل تسليم أول نسخة عاما بعد

مت شراؤها  Chryslerبالرغم من أن األجل مت احرتامه إال أن . بالتقديرات األولية والصعوبات اليت واجهوها

هذا النجاح غري . 2000، ومت توقيف املشروع بشكل �ائي يف بداية سنة Daimlerمن قبل  1998سنة 

املكتمل مل مينع من إرساء ممارسات أدخلت تغيريات عميقة على وترية وطريقة سري املشروع، وفتحت 

                                                             
1 Carine KHALIL, Les méthodes « agiles » de management de projets informatiques : une analyse « par la pratique, 
Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion (Non Publiée), Institut des Sciences et Technologies Paris Tech, 

Décembre 2011, P25.  
2 Chantal MORLEY, Op.cit. P21-19.  
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، ومت اختيار Wikiخمرتع الـ  Ward Cunninghamنقاشات عديدة مع فاعلني منهجيني آخرين، خاصة 

للتعبري عن مقاربة خمتلفة بشكل جذري تقوم على تنظيم املمارسات الفعالة ودفعها إىل " Extreme"مفردة 

  .أقصى حدودها

  SCRUMأسلوب . 2.4.5

 .Iو  H. Takeuchiمن قبل عدة كتاب تأثروا بأعمال  1993مت إرساء هذا األسلوب سنة 

Nonaki  ىل أن التجديد ال ميكن إحول التجديد، اللذين قاما باستجواب عدة مؤسسات صناعية وتوصلوا

تخطيط نظرا لعدد العناصر اليت ال ميكن التنبؤ �ا، فبعض األجزاء من عملية التجديد ميكن لل إخضاعه

ختطيطها يف حني أن البعض اآلخر ميكن اعتباره كعلب سوداء ال ميكن معرفة ما حتتويه مسبقا، وبالتايل 

به، قدرته على االستقاللية والتعاون تعترب مهمة  فإن الدور الذي يلعبه املشروع، التحفيز الذي يقوم

األكثر نشاطا يف جمال أسلوب  Jeff Sutherlandو  Ken Schwaberلنجاحه، ويرى كل من 

SCRUM  أن مشروع نظام املعلومات حيتوي هو اآلخر على أجزاء ميكن التنبؤ �ا عكس أجزاء أخرى

إىل " SCRUM"تعود مفردة . بعني االعتبار هذا اجلانبوبالتايل جيب تبين طريقة يف إدارة املشروع تأخذ 

وهي تعرب عن مرحلة جتمع بشكل وثيق ومنظم الالعبني وتسمح بإعادة  Rugbyمصطلحات لعبة الـ 

اللعب بشكل سريع، آمن وعادل، بعد حدوث خطأ أو توقف اللعب، وقد مت اختيار هذه املفردة للرتكيز 

  .مرة للفريق �دف إىل جعل املشروع يسري يف الطريق الصحيحعلى أمهية عقد اجتماعات سريعة ومست

  :RAD (Rapid Application Development)التطوير السريع للتطبيقات . 3.4.5

يعترب هذا األسلوب األقدم بني كل األساليب املرنة وقد مت اقرتاحه من قبل الكاتب الربيطاين 

، �دف تعزيز االستخدام الفعال ألدوات 1991نة س James Martinاملتخصص يف تكنولوجيا املعلومات 

متخذي القرار يف فريق /التطوير السريع والنمذجة، وتدور فكرة هذا األسلوب على أن إشراك املستخدمني

املشروع يسمح بتحسني درجة الرضا عن هذا األخري وتقصري مدته، فضال على الرتكيز على البعد التنظيمي 

تاحيا لنجاح مشروع نظام املعلومات، وذلك عكس األساليب املهيكلة اليت للمشروع باعتباره عنصرا مف

اهتمت بقواعد التجزئة وتقنيات النمذجة، حيث يقرتح هذا األسلوب مبادئ تنظيم وقيادة املشاريع �دف 

  . للتقليل من اآلجال مع احملافظة على جودة املنتج
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 DSDM (Dynamic System Development)أسلوب تطوير النظام الديناميكي . 4.4.5

أدى ظهور األسلوب السابق الذكر إىل بروز حركة واسعة بني الناشرين ألدوات التطوير، حيث 

وسيلة لتحقيق أهداف جتارية، كما قامت بعض الشركات املتخصصة يف  RADجعلوا من العالمة 

جمموعة  1994دفع سنة  رغم بعدها عن مبادئها، ما RADاالستشارة يف اإلعالم اآليل استغلت العالمة 

إىل إنشاء احتاد لنشر إطار مرجعي يوحد ممارسات  RADمن املؤسسات الصناعية يف بريطانيا اليت تستخدم 

املديرة التقنية  Jennifer Stapletonمن خالل كتاب حيمل امسه لـ  DSDM، وهكذا برز أسلوب RADالـ 

  .1997لالحتاد عام 

  Crystalأسلوب . 5.4.5

 IBMكلفت الشركة األمريكية املتخصصة يف الربجميات وخدمات اإلعالم اآليل   1991يف سنة 

بإرساء أسلوب خاص بتطوير تطبيق ضمن حميط موجه حنو األشياء،  Alistair Cockburnاملستشار 

وبعد مالحظة عدة مشاريع خلص إىل أن البعد االتصايل كان مركزيا لنجاح هذه املشاريع، فضال عن تنوع 

ه األخرية وضرورة التكيف مع كل نوع منها، وقام باقرتاح جمموعة من األساليب اليت تتقاسم وضعيات هذ

 .وهي متكيفة مع حجم الفريق وحتديات املشروع Crystalنفس املبادئ حتت مسمى 
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  خالصة الفصل األول

الذي تؤديه هذه  إن إلقاء الضوء على نظم املعلومات واملفاهيم املتعلقة �ا يعود إىل الدور املهم

النظم يف دعم القرارات وصياغة اإلسرتاتيجيات، حيث تعد نظم املعلومات إحدى الوظائف األساسية يف 

املنظمة وذلك لكو�ا تتعلق مبورد حساس واسرتاتيجي، فاملعلومات واملعارف أصبحت تشكل أصال من 

ن البقاء والسعي حنو التطور، األصول الواجب استثمارها وحسن إدار�ا حىت تتمكن املؤسسة من ضما

لذلك فاحلاجة إىل . ويندرج ذلك ضمن النظر للمنظمة كنظام مفتوح على بيئته اخلارجية يؤثر ويتأثر �ا

املعلومات هي حاجة دائمة ومستمرة وتشكل عامل حسم يف احلكم على قدرات املؤسسة يف اختاذ قرارات 

نولوجيات اإلعالم واالتصال اليت سامهت يف توفر سليمة يف ظل املعطيات الكثرية خاصة مع تطور تك

املعلومات بشكل قد يفوق احلاجة أحيانا، ومن هنا يأيت دور نظام املعلومات يف االنتقاء بني هذا الكم 

 .اهلائل من خالل االستهداف املبين على أسس علمية ومنهجية

الستخدام املكثف لتكنولوجيا إن التطور االقتصادي القائم أساسا على التطور التقين والعلمي وا

املعلومات والوسائل املختلفة لالتصال أدى إىل ظهور ما يسمى مبجتمع املعلومات حيث تلعب هذه 

األخرية دورا حموريا يف خلق امليزة التنافسية إن مت استغالهلا بالشكل اجليد، كما أن حسن معاجلتها يؤدي 

صة وأن هذه األخرية أصبحت أكثر تعقيدا يف ظل عدم إىل إنتاج معلومات قادرة على دعم القرارات خا

 .استقرار البيئة ومتيزها الدائم باالضطراب وسيادة عدم التأكد

وحىت حيقق نظام املعلومات أهدافه ويؤدي أدواره على أكمل وجه جيب توفره على البنية التحتية 

دية مل تكن تعتمد على اجلانب املادي الالزمة من برجميات وتطبيقات وقواعد بيانات، ورغم أن النظم التقلي

يف اشتغاهلا إال أن هذا اجلانب ال ميكن إغفاله يف وقتنا احلاضر، فعامل اليوم يعتمد بشكل كبري على 

التقنيات احلديثة يف معاجلة املعلومات وال ميكن احلديث عن فعالية نظام املعلومات دون تسخري املؤسسة 

ة الضرورية، من جهة أخرى جيب توفري كادر متمكن ومتخصص يف لكافة التجهيزات والوسائل املادي

إن هذه اخلصائص . املعلومات من إداريني وتقنيني خيضعون للتدريب والتكوين �دف تطوير مهارا�م

واحملددات اليت متيز نظم املعلومات الفعالة ستؤثر على دورها يف تقدمي املعلومات االستباقية اليت متثل املادة 

لليقظة اإلسرتاتيجية اليت أصبحت تشكل حمور اهتمام الباحثني ملا جتلبه للمؤسسة من منافع تتعلق  األولية

 . بقدر�ا على التكيف مع البيئة اخلارجية مبا حتمله من مفاجآت وتغريات
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  تمهيد

ال ميكن احلديث عن مؤسسة يقظة اسرتاتيجيا دون احلديث عن مدى اهتمامها بدراسة البيئة 

بوصفها نظام مفتوح على البيئة اخلارجية تكون حباجة دائمة لدراسة مكونا�ا املختلفة ملا املؤسسة احمليطة ف

ستباق التغريات والتقلبات سواء هلا من تأثريات على صنع القرار وصياغة اإلسرتاتيجية، فاحلاجة امللحة ال

على املستوى السياسي، االقتصادي، االجتماعي والتكنولوجي تدفع باملسريين حنو اعتماد املراقبة والرتصد  

إطار البحوث كمبدأ أساسي لالستجابة السريعة واملناسبة ألي طارئ أو مفاجأة ممكنة، ويندرج ذلك يف 

عدم التأكد يعد عامال حامسا يف ضمان املؤسسة حلصتها والدراسات اليت ركزت على أن التحكم يف 

   .السوقية وعدم خسار�ا جلزء من زبائنها يف ظل التنافس الشديد الذي مييز عامل األعمال

 اإلطار المفاهيمي لبيئة المؤسسة. 1

حظيت البيئة حبصة كبرية يف أدبيات اإلدارة واإلسرتاتيجية وتسيري املؤسسات، وحاول العديد من 

ملفكرين حتديد مفهومها وحدودها ودرجة تأثر املنظمات بتقلبا�ا، وقد زاد من التوسع يف الدراسات اليت ا

تناولت هذا املوضوع التطورات التكنولوجية اليت أثرت على أساليب اإلنتاج وإدارة خمتلف األنشطة واملهام، 

لتحليل �دف الوصول إىل التكيف ما يفرض على املسريين أن يعطوا للبيئة جانبا أكرب من التشخيص وا

واالستجابة السريعة، وعكس املقاربات التقليدية اليت افرتضت بيئات مستقرة وثابتة تتميز املقاربات احلديثة 

 F. Emeryويف هذا اإلطار صنف كل من . بتعامل حذر مع أنواع البيئة وتبين إسرتاتيجية خاصة بكل نوع

  1:واعالبيئة إىل أربعة أن E. L. Tristو 

 تتسم بدرجة تعقيد منخفضة واستقرارية عالية، كما أن الفرص والتهديدات يف : البيئة الهادئة العشوائية

هذه البيئة تتوزع عشوائيا، وتوجه املنظمة يف هذا النوع من البيئات ينصب بدرجة أساسية على حتقيق 

 الفاعلية التشغيلية؛

 يد عالية إال أ�ا مستقرة نسبيا، وعلى الرغم من أن الفرص تتسم بدرجة تعق: البيئة الهادئة المتجمعة

والتهديدات يف هذا النوع من البيئات خمتلفة إال أ�ا عادة ما تكون متجمعة، واالهتمام الرئيسي للمنظمة 

 يتمثل يف البحث عن املوقع املثايل؛

                                                             
  .102، ص2008دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، ، مدخل تكاملي: اإلدارة اإلستراتيجيةصاحل عبد الرضا رشيد، إحسان دهش جالب،   1
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 ها غري مستقرة، باإلضافة تتسم هذه البيئة بدرجة تعقيد منخفضة ولكن: البيئة المضطربة االنعكاسية

إىل وجود عدد كبري من املنافسني، وتركيز املنظمة يف مثل هذه البيئات ينصب بشكل أساسي على احملافظة 

 على مركزها التنافسي؛

 تتسم بدرجة عالية من التعقيد وعدم االستقرار وتتطلب استجابة سريعة للتغريات : البيئة الهائجة

  .مع املنظمات األخرى العالقاتور اهتمام املنظمة ينصب على الرتكيز على احلاصلة فيها، وهلذا فإن حم

  البيئة وأهمية دراستها مفهوم. 1.1

للبيئة اخلارجية من خالل ثالث أبعاد رئيسية، فهي  S. Mindlinو  E. Aldrichنظر كل من 

  1:مصدر للمعلومات، جتمع للموارد ووسط بيئي

 ترب حيث يع: البيئة كمصدر للمعلوماتR. Dill  أول الباحثني الذين نظروا للبيئة على أساس أ�ا

مصدر للمعلومات، فهو يعتقد أن الطريقة املثلى لتحليل البيئة ليست النظر إليها على أ�ا جمموعة من 

النظم واملنظمات األخرى، ولكن معاجلتها على أساس أ�ا مصدر للمعلومات اليت ستصبح متاحة من 

فعلى سبيل املثال ليس املورد أو املستهلك من يهم . ا ميكن املنظمة من النجاحخالل نشاط البحث م

 املنظمة وإمنا املعلومات اليت جتعلها قادرة على دراسة أهدافهم وشروطهم وأوجه أخرى لسلوكيا�م؛

 وارد حيث توجد ثالثة خصائص بنيوية للبيئة تؤثر على اعتمادية املنظمة على امل: البيئة كمصدر للموارد

هي السخاء أو وفرة املوارد والرتكيز والرتابط، وتكون درجة االعتمادية عظيمة إذا كانت املوارد نادرة 

حىت تتمكن املنظمة من معاجلة درجة االعتمادية . والكيانات املوجودة يف البيئة متمركزة ومرتابطة فيما بينها

تتجنب أو تتكيف مع الطلب . 1: اتيجياتأربع اسرت  G. Salancikو  J. Pfefferالعالية اقرتح كل من 

تغري أمناط الرتابط من خالل النمو، االندماج أو التنويع مبعىن أن تستوعب اجلزء من احمليط . 2اخلارجي، 

تعد هياكل مجاعية لسلوك تنظيمي مشرتك من خالل مديريات متشابكة، مشروعات . 3املعتمدة عليه، 

خلق بيئة تنظيمية من خالل القوانني . 4، )خلق بيئة تفاوضية(ة مشرتكة، مجعيات صناعية وقيود معياري

 واإلجراءات السياسية؛

                                                             
1 Chun WEI CHOO, Information Management for the Intelligent Organization: The Art of Scanning the 
Environment, Information Today, Inc., USA, 2002, P2-5. 
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 حيث يتم النظر للبيئة كوسط إيكولوجي خيتار بشكل متباين منظمات معينة  :البيئة كمصدر للتنوع

الرتكيز من أجل البقاء باالعتماد على التوافق بني شكل هذه األخرية وبني اخلصائص البيئية، حيث يكون 

ألن املنظمات غري قادرة على حتديد مصائرها، هذه النظرة  احمليطعلى عمليات االنتقاء من قبل 

 H. Aldrichو  )J. H. Freeman )1977و  M. T. Hannanاإليكولوجية طورت بشكل خاص من قبل 

ل من ذين اعتمدوا على علم األحياء التطوري ليفسروا السبب الذي جيعل بعض األشكاال )1979(

  .املنظمات تعيش وتزدهر فيما يفىن البعض اآلخر

رواجا مهما لدى املؤسسات منذ سبعينيات القرن املاضي، على غرار " مراقبة البيئة"لقي موضوع 

الشركات اليابانية اليت تعترب رائدة يف هذا ا�ال، ويركز العديد من الباحثني على جمموعة من األسباب اليت 

أخذ بيئة املؤسسة بعني االعتبار يف النماذج  1:ام املتزايد مبراقبة البيئة وتتبع تغريا�اتقف وراء هذا االهتم

عوملة األسواق، تسارع : اإلدارية احلديثة؛ التطورات احلامسة يف االقتصاد على املستويني الكلي واجلزئي

الذي يتميز باحلجم الكبري التطورات التكنولوجية، اشتداد احلركية التنافسية؛ تنامي ا�تمع املعلومايت 

للمعلومات املتاحة وتنوعها، فضال على وجود نظرة خمتلفة للمعلومة وكيفية إدار�ا بسبب األدوات املعقدة 

   .لالتصال ومعاجلة املعلومات

كل مؤسسة هي عبارة عن نظام  2:تكتسي عملية حتليل األوضاع البيئية أمهية كربى لألسباب التالية

ته ويتأثر �ا؛ خيضع رسم وتنفيذ اإلسرتاتيجيات والسياسات واخلطط لتغريات وقيود تفرضها مفتوح يتأثر ببيئ

بيئة املؤسسة ومعرفة هذه التغريات والتنبؤ �ا يعترب عامال أساسيا من عوامل جناح هذه اإلسرتاتيجيات 

شرط أساسي لبقاء واخلطط؛ تتطور البيئة باستمرار ومعرفة منحى هذا التطور والتنبؤ به والتأقلم معه 

املؤسسة ومنوها؛ تسمح مراقبة البيئة وحتليلها باستنباط الفرص والتهديدات وتعزز من قدرة املؤسسة على 

  .استغالل الفرص ومواجهة التحديات

  

  

                                                             
1 Rolande BOURCIER-DESJARDINS et Al., Veille Technologique : Revue de la Littérature et Etude de Terrain, 
Centre d’Etudes et de Recherche en Sciences de l’Information, France, Décembre 1990, P20. 

، امللتقى الدويل حول املنافسة واإلسرتاتيجيات التنافسية اليقظة اإلستراتيجية قناة اتصال المؤسسة ببيئتهابن نافلة قدور، مزريق عاشور،  2

  .5، ص2010نوفمرب  9- 8للمؤسسة الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر، 
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 نظريات التكيف مع البيئة. 2.1

تعارض يعود ظهور النظريات اليت تناولت تكيف املنظمة مع بيئتها إىل ستينيات القرن املاضي، ل

األفكار اليت جاءت �ا املدرسة الكالسيكية اليت تعترب املؤسسة كنظام مغلق ال يؤثر يف البيئة اخلارجية وال 

تؤدي إىل حتقيق  The One Best Wayيتأثر �ا، واعتقدت بوجود طريقة وحيدة ومثلى ألداء العمل 

تعود جذور النظرية املوقفية  .م التأكدمستويات عالية من اإلنتاج يف ظل استقرار بيئي وغياب شبه تام لعد

اليت تعترب املدرسة األكثر تركيزا على التكيف البيئي إىل النظرية العامة للنظم، اليت تقوم على اعتبار املنظمة  

كنظام مفتوح مكون من أجزاء مرتابطة فيما بينها، تشكل جمتمعة كال متكامال تتفاعل عناصره من جهة 

ة أخرى، وقد نتج عن هذه النظرية خاصيتني أساسيتني للنظم املفتوحة تعتربان ويتفاعل مع بيئته من جه

   Equifinality.1وتساوي الغايات  Adaptationالتكيف : مركزيتان يف املقاربة املوقفية

وقد مت الرتكيز يف هذه املرحلة من الفكر التنظيمي على تأثري البيئة على املؤسسة وتبيان تأثري عوامل 

إىل األخذ بعني االعتبار تطور اهلياكل اإلنتاجية  A. Chandlerى تنظيمها، حيث أشار خمتلفة عل

واالبتكارات التكنولوجية والتنظيمية، كما بني العالقة بني اهلياكل واملؤسسات، السوق واسرتاتيجيات 

تأثريات حجم املنظمة،  C. Perrowو  J. Woodwardاملسريين، من جهة أخرى تناول كل من 

يف اإلطار نفسه قام باحثان من معهد  2 .نولوجيا ودرجة عدم التأكد يف األسواق على نتائج املنظمةالتك

Tavistock  للعالقات اإلنسانية بلندن ومهاF. Emery  وE. L. Trist  باقرتاح تعريف للمؤسسة كنظام

ما أنه منظم بشكل اجتماعي تقين مفتوح يكون فيه اجلانب االجتماعي والتكنولوجي يف تفاعل مستمر، ك

ذايت وقابل للتأثر بالبيئة اليت متارس ضغوطات متواصلة على املؤسسة، هذه األخرية تتكيف وتتغري استجابة 

الضوء على العالقة بني اهلياكل التنظيمية وبني  H. Mintzbergكما سلطت أعمال  3.للصعوبات البيئية

بتقدمي  )G. Salansik )1978 و J. Pfefferل من من جهة أخرى قام ك 4.البيئة اخلارجية واإلسرتاتيجية

نظرية اعتمادية املوارد اليت تقوم على أن استمرارية املؤسسة ترتبط حبصوهلا على املوارد الضرورية لبقائها 

وكيفية احملافظة عليها، ويتأتى هذا االعتماد البيئي من كون املنظمات عبارة عن نظم مفتوحة تتفاعل مع 

                                                             
1Valarie A. ZEITHAMI et Al, The Contingency Approach: Its Foundations and Relevance to Theory Building and 
Research in Marketing, European Journal of Marketing, Vol. 22 N° 7, 1988, P38. 
 

2 Jocelyne ROBERT, Organisations et Changement en Entreprises : Approches Historique, Théorique et Pratique, 
Edition de l’Université de Liège, Belgique, 2007, P100. 
3 Linda ROULEAU, Théories des Organisations : Approches Classiques, Contemporaines et de l'Avant-garde, 
Presses de l’Université du Québec, 2007, P43. 
4 Marc INGHAM, Management Stratégique et Compétitivité, Edition de Boeck, Belgique, 1995, P23. 
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، وإلدارة هذا التفاعل يتم االختيار بني التكيف مع عناصر البيئة وخمتلف الفاعلني فيها وبني بيئتها اخلارجية

  1:وقد قدمت النظرية ثالثة أساليب للتعامل مع االعتماد البيئي. حماولة تغيريها

 ميكن للمنظمة أن تغري من درجة اعتمادها على املنظمات األخرى من خالل: زيادة الرقابة على البيئة 

مراقبة عناصر بيئتها، فعمليات النمو اخلارجي مثل االستحواذ واالستثمار املباشر يف رأس مال فاعلني 

 آخرين يعزز الرقابة البيئية؛

 عندما ال تتوفر املنظمة على موارد كافية للقيام بعمليات استحواذ أو ال يتم اعتماد : التفاوض مع البيئة

يئتها من خالل خلق هياكل مجاعية مع فاعلني آخرين، ويشمل ذلك اسرتاتيجيا�ا تستطيع التفاوض مع ب

 جمموعة متنوعة من التحالفات بني الشركات الناجتة عن اتفاقيات ضمنية أو ظاهرية؛

 عندما ال يتم التحكم يف االعتمادية من خالل االستحواذ أو آليات التنسيق حياول : خلق سياق أفضل

، حيث ميكن Lobbyingأنشطة سياسية مثل إنشاء اللوبيات  الفاعلون خلق سياق أفضل من خالل

  .لتدخل املنظمات عند املؤسسات العمومية أن يغرب من السياق الذي تعمل فيه

أن تتكيف مع بيئتها اخلارجية  للمنظمة كيف ميكنوميكن اإلشارة إىل الدراسات التالية اليت اهتمت  

  :من خالل التغيري يف بنيتها الداخلية

T. Burns    وG. M. Stalker )1961 :( شركة يف اململكة املتحدة إىل أن البنية  20توصال بعد دراسة

اإلدارية ترتبط بالبيئة اخلارجية، فالشركات اليت تنشط يف بيئة مستقرة تتبىن البنية اإلدارية اآللية اليت متيزها 

 تنشط يف البيئة ذات التغريات املتسارعة القواعد واإلجراءات وهرمية رقابية واضحة، فيما تتبىن الشركات اليت

وقد خلصا إىل أن جزء مهم من عمل اإلداري . يف قرارا�ا والمركزيةاليت تكون أكثر مرونة البنية العضوية 

الناجح يكمن يف الرتمجة الصحيحة لعدم التأكد اخلارجي الذي تواجهه املؤسسة ومن مث اختيار البنية 

وال فهم سبب مواجهة املؤسسات االسكتلندية التقليدية لصعوبات إدخال وقد حا 2.اإلدارية املناسبة

تكنولوجيات جديدة من أجل االستجابة لتطورات األسواق، وقد بينا وجود نوعني من املنظمات ذات 

                                                             
1
 Ulrike MAYRHOFER, Management Stratégique, Editions Bréal, 2007, P34. 

2Chun WEI CHOO, Op.cit. P3. 
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النموذج اآليل الذي خيضع لبيئة مستقرة والنموذج العضوي الذي ينتمي لبيئة غري مستقرة، : بيئتني خمتلفتني

  1.لى متكنهما من قياس عدم التأكد البيئي استنادا إىل معدل التغري التقين واحنراف املبيعاتفضال ع

P. R. Lawrence   وJ. W. Lorsch )1967 :( وجدا أنه كلما كانت البيئة اخلارجية اليت تواجهها

ذل جهد إضايف لدمج املنظمة تتميز بالتنوع وعدم التأكد كلما احتاجت إىل التغيري يف بنيتها التنظيمية، وب

وقد ركزا على العالقة السببية بني البيئة، البنية وأداء املؤسسات من خالل طرح  2.املتباينةالوحدات الفرعية 

أي نوع من التنظيم يعترب ضروريا ملواجهة البيئات املختلفة للمؤسسة؟ ولإلجابة عليه قاما : التساؤل التايل

يعملون يف بيئات خمتلفة من حيث درجة عدم التأكد  1966و  1963بدراسة عشرة مؤسسات أمريكية بني 

، وخلصا إىل أن )العلمية، التسويقية، االجتماعية والتقنية(والتنوع الفين الذي مييز أنواع خمتلفة من البيئة 

 3.املؤسسات األكثر فعالية هي تلك اليت تتكيف مع كل نوع من البيئة

J. Thompson  )1967 :(األساسية اليت تواجه املنظمات املعقدة هي مواجهة البيئة،  يرى أن املشكلة

ويقرتح التنويع بشكل منتظم يف البنية والسلوك حىت يتسىن للمنظمة مواجهة عدم التأكد املالزم لبيئتها، 

فكلما متيزت هذه األخرية بالتحول وعدم التجانس كلما لزم االنتباه أكثر ألنشطة املراقبة البيئية واالعتماد 

وقد خلص إىل أن التنوع يف التكنولوجيا واألبعاد  4.مع حميطهاكثر على التخطيط لضمان تكيف املنظمة أ

البيئية ينتج عنه تنوع يف البىن وعمليات صنع القرار، واقرتح جمموعة من اإلسرتاتيجيات متنح املنظمة درجة 

 5.من الرقابة الذاتية بالرغم من ارتباطها ببيئتها

J. Woodward  )1965 :(بدراسة تأثري تكنولوجيات اإلنتاج على بنية املنظمة واألمناط الرقابية  تاهتم

بنية تتكيف مع كل سياق تكنولوجي معني، حيث تكون البنية غري رمسية ومرنة يف فيها، وبينت وجود 

 .Cو  J. Woodwardمن جهة أخرى تناول كل من  6.اإلنتاج الوحدوي وإدارية وآلية يف اإلنتاج بالسلسلة

Perrow 7.تأثريات حجم املنظمة، التكنولوجيا ودرجة عدم التأكد يف األسواق على نتائج املنظمة 

                                                             
1
 Linda Rouleau, Op.cit., P48. 

2Chun WEI CHOO, Op.cit. P3. 
3
 Linda Rouleau, Op.cit., P50. 

4
Chun WEI CHOO, Op.cit. P3. 

5Valarie A. ZEITHAMI et Al, Op.cit. P39. 
6
Sophie MARQUET-PONDEVILLE, Le Contrôle de Gestion Environnemental: Une Approche Théorique 

Contingente et une Etude Empirique du Cas des Entreprises Manufacturières Belges, Presses Université de 
Louvain, 2003, P38. 
7 Jocelyne ROBERT, Op.cit., P100. 
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  التحليل البيئي. 3.1

وقد قام   1.يعترب التحليل البيئي أمرا مهما لتطوير ميزة تنافسية مستدمية وحتديد الفرص والتهديدات

  2:ت التحليل اإلسرتاتيجي للبيئة اخلارجيةبوضع جمموعة من خطوا K. Scholesو  G. Johnsonكل من 

  تدقيق وفحص متغريات البيئة اخلارجية وتأثريا�ا �دف التعرف على أكثر هذه العوامل تأثريا يف

التعرف على طبيعة الثبات والتغيري يف قطاعات البيئة اخلارجية من و  إمكانات املنظمة ومستوى أدائها؛

فرة عن هذه البيئة وعواملها املختلفة، حبيث يساعد ذلك اإلدارة العليا حيث كفاية ووضوح املعلومات املتو 

 على حتديد العوامل البيئية الواجب الرتكيز عليها وتوضيح إمكانات التكيف معها والطرق املناسبة لذلك؛

 ة إجراء التحليل اهليكلي لعوامل البيئة اخلارجية املباشرة �دف حتديد تأثريات قوى البيئة الرئيسي

إىل أن اإلدارة العليا تسعى  M. Porterوإمكانيات اإلدارة يف مواجهتها وخاصة يف البيئة التنافسية، ويشري 

التعرف على املركز التنافسي ملنظمة األعمال و  لتحديد مركزها التنافسي من خالل تقييم التهديدات البيئية؛

الت إنتاج متشا�ة ويعملون يف نفس قياسا باملنافسني هلا يف نفس الصناعة والذين يستخدمون مدخ

 األسواق ويستهدفون نفس العمالء؛

  حتديد الفرص والتهديدات واليت يساهم التحليل اإلسرتاتيجي يف اكتشافها، اي حتديد جماالت

حتديد املركز اإلسرتاتيجي النهائي للمنظمة من خالل دمج و  االستثمار املرحبة والسعي لتجنب التهديدات؛

  .هديدات مع نقاط القوة والضعف اليت يتم حتديدها كنتيجة لتحليل البيئة الداخلية للمنظمةالفرص والت

 PESTELتحليل البيئة العامة 

اقتصادي (أي  ETPSضمن صيغة  PESTELأول من اقرتح الشكل األصلي لـ  F. Aguilarيعترب 

Economic تقين ،Technical سياسي ،Political  واجتماعيSocial( قام معهد ، بعدهاArnold 

Brown  للتأمني على احلياة بتنظيم هذه املكونات وفق خطوات الستخدامها يف التقييم اإلسرتاتيجي

                                                             
1Ihsan YUKSEL, Developing a Multi-Criteria Decision Making Model for PESTEL Analysis, International Journal of 
Business and Management, Vol. 7, No. 24, Canadian Center of Science and Education, 2012, P53. 

، دار اليازوري العلمية للنشر منهج معاصر: اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجيمحدان، وائل حممد صبحي إدريس،  خالد حممد بين  2

  .103، ص2007والتوزيع، األردن، 
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للتوجهات، مث مت تغيريها الحقا ملعاجلة التحليل الكلي للبيئة اخلارجية أو مسح التغريات البيئية، وقد أضيف 

  2:نموذج على توزيع التأثريات البيئية على ستة فئاتاليقوم 1980.1البعد البيئي هلذه املقاربة يف سنوات 

 سياسية Political : جمموعة العناصر األساسية اليت تؤثر على املؤسسة مثل السياسة الضريبية، التجارة

  اخلارجية واحلماية االجتماعية؛

 اقتصادية Economic :،ويتعلق  جمموعة العناصر االقتصادية اليت تؤثر على املؤسسة ضمن أفق كلي

 األمر باألخذ بعني االعتبار معدل النمو، سعر الفائدة والتضخم؛

 اجتماعية Socio-Cultural : ،جمموعة العناصر االجتماعية والثقافية اليت ميكنها التأثري على املؤسسة

 مثل النمو السكاين، املواقف بشأن املهن واالجتاهات االجتماعية؛

 تكنولوجية Technological : عة العناصر التكنولوجية اليت ميكنها التأثري على املؤسسة، مثل جممو

 سياسات البحث والتطوير، االبتكارات من قبل القطاع اخلاص والعام؛

 بيئية Environmental : جمموعة العناصر البيئية اليت ميكنها التأثري على املؤسسة، مثل الشروط اجلوية

 ة والسياحة؛واملناخية خاصة تلك اليت تتعلق بالصناع

 قانونية Legal : جمموعة العناصر القانونية اليت ميكنها التأثري على املؤسسة، مثل قانون محاية

 .املستهلكني، قانون العمل ومحاية املوظفني

يعترب حتليل خمتلف هذه العوامل وكيفية تطورها وتأثريها على املنظمة أمرا مهما بالنسبة للمسريين، 

وامل مرتبطة ببعضها البعض، فالتطورات التكنولوجية تؤثر أيضا على املعطيات غري أن معظم هذه الع

، وعلى )التأثري على الرتفيه(، على املعطيات االجتماعية )خلق أو إلغاء مناصب الشغل(االقتصادية 

طبيعة التأثريات النامجة عن ) 14(وميكن أن نالحظ من خالل اجلدول رقم  3).التلوث(املعطيات البيئية 

التغريات البيئية وأكثر القطاعات تأثرا من األخرى فعلى سبيل املثال يؤثر ارتفاع نسب الشيخوخة على 

                                                             
1
 Ihsan YUKSEL, Op.cit., P53. 

2 Bernard BESSON et Al, Méthodes d’Analyse Appliquées à l’Intelligence Economique, livre blanc réalisé par 
l’Institue de la Communication de l’Université de Poitiers, France, 2010, P7-8. 
3 Gerry JOHNSON et Al, Stratégique, 9ème Editions, Pearson Education, France, 2011, P57. 
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ارتفاع الطلب على املنتجات الصحية وتعترب القطاعات املعنية بشكل أكرب من غريها هي الصيدلة، 

  .الية والتأميناتاخلدمات امل

  ير البيئة العامةأمثلة عن اآلثار الناتجة عن تغ): 14(الجدول رقم 

  القطاعات المعنية  اآلثار  العوامل

  القرارات السياسية

  شركات الطريان، السياحة، الفنادق، املطاعم  أسفار قليلة من واجتاه البلد املعين  الرقابة على احلدود

 دعم قليل ألسعار املنتجات الزراعية

ارتفاع أسعار املواد األولية الزراعية، فقدان 

البلدان اليت تكون فيها الزراعة التنافسية يف 

 أقل فاعلية

اإلنتاج الزراعي، اآلالت املوجهة ملعاجلة املواد 

  الزراعيةاألولية 

  �اية احلرب الباردة
انتقال التدفقات، االسترياد والتصدير، 

  خفض اإلنفاق العسكري

كل القطاعات خاصة قطاع التسلح 

  واملالحة الفضائية

  الوضعية االقتصادية

  اع تكلفة النقودارتف

اخنفاض التوجه حنو االستثمار من قبل 

املؤسسات واألفراد، اخنفاض اللجوء إىل 

  القروض لتمويل الشراء

كل القطاعات خاصة يف جمال البناء 

 واملؤسسات اليت تلجأ بكثرة لالقرتاض

 )اخنفاض/ارتفاع(تطورات الصرف 

اخنفاض أو ارتفاع تكاليف اإلنتاج بسبب 

سعار املواد األولية يف األسواق التغريات يف أ

العاملية، اخنفاض أو ارتفاع تنافسية 

 الصادرات والواردات

كل القطاعات خاصة تلك اليت هلا حصص 

مهمة من البيع أو الشراء بعمالت أخرى، 

  السياحة، املنتجات البرتولية

  التغيرات المجتمعية

  نتجات الصحيةارتفاع الطلب على امل ارتفاع نسبة الشيخوخة يف السكان
الصيدلة، اخلدمات املالية، خدمات 

  األشخاص، خدمات الرتفيه، التأمينات

العازبني "أسلوب املعيشة، ارتفاع نسبة 

 "بشكل اختياري

الطلب على السلع االستهالكية الدائمة 

وغري الدائمة يصبح أكثر انتقائية، تغري 

  الطلب على السكن

ارات الرتفيه، األدوات الكهرومنزلية، السي

 .األثاث والبناء

  التغيرات التكنولوجية

  االنرتنت
جديدة يف مناذج األعمال  إمكانيات

Business Model 

كل القطاعات وخاصة تلك اليت تكون 

  منتجا�ا قابلة للرقمنة

  إدخال احلامالت الكبرية
تطور النقل اجلوي عرب املسافات الطويلة 

  وبتكاليف منخفضة

 السياحة اجلماعية

  )أخاص وبضائع(اجلوي  النقل

  األلياف البصرية
انتقال الطلب من الكوابل إىل األلياف 

 البصرية

منتجي الكوابل، صناعة االتصاالت وصناعة 

 احلديد

 
Source : Giorgio PELLICELLI, Stratégie d’Entreprise, Editions De Boeck, Belgique, 2007, P101-107. 
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  M. Porterالقوى التنافسية الخمس لـ 

بتقييم جذب الصناعة من خالل الكثافة التنافسية وقد  M. Porterيسمح منوذج القوى اخلمس لـ 

  )10انظر الشكل رقم (:ظهر يف بداية مثانينيات القرن املاضي، وتتمثل هذه القوى يف

 حيث تضعف وضعية املؤسسة كلما زادت القوة التفاوضية لعمالئها 1:القوة التفاوضية للعمالء ،

على سبيل (قلة من العمالء تشرتي كمية مهمة من إنتاج املؤسسة : وترتفع هذه األخرية يف الظروف التالية

؛ عدم )املثال، شركات األدوية اليت تبيع للنظم الصحية الوطنية، املؤسسات اليت تبيع للقوات املسلحة

ما جيعل العميل ينتقل من منتج  اختالف السلعة أو اخلدمة اليت تنتجها املؤسسة عما يقدمه املنافسون،

تكون منخفضة؛  Switching Costsآلخر بكل سهولة؛ التكاليف املدعومة لالنتقال من مورد آلخر 

إمكانية التكامل األمامي حيث ترتفع القوة التفاوضية للعميل إذا كان بإمكانه شراء مورديه؛ قيمة ما يشرتيه 

 .للعميل نفسهالزبون هي جزء متواضع من التكاليف الكلية 

 ميكن أن يؤثر املوردون على املنافسة يف قطاع معني من خالل رفع األسعار  2:القوة التفاوضية للموردين

أو خفض اجلودة أو إعطاء األفضلية ملشرتي دون آخر، قد تنخفض القوة التفاوضية للموردين إذا كانت 

ليت متتلك القدرة على تلبية الطلبات، منتجا�م متاحة يف السوق، ومن قبل عدد كبري من املؤسسات ا

وبذلك ميكن للمشرتي أن خيتار املصدر الذي يوفر له أحسن سعر وضمن أفضل الشروط، يف حني قد 

ارتفاع عدد املشرتين يف القطاع مع ندرة املوردين وبالتايل يصعب : ترتفع القوة التفاوضية للمورد بسبب

بديلة ملا يقدمه املوردون؛ قيمة املنتجات أو اخلدمات املشرتاة االنتقال من مورد آلخر؛ عدم وجود منتجات 

من مورد معني متثل جزًء معتربا من التكاليف الكلية للمؤسسة املشرتية، فكل زيادة يف األسعار الوحدوية 

عار تؤثر سلبا على القيمة املضافة إال إذا كانت املؤسسة املشرتية قادرة على نقل الزيادة يف التكاليف إىل أس

البيع؛ املورد قادر على احلصول على جزء من القيمة املضافة للمؤسسة املشرتية من خالل التكامل اخللفي 

وبالتايل تكون وضعية املشرتي ضعيفة؛ العالمة التجارية للمورد تتميز بقوة جذب عالية خاصة إذا كان 

  .املشرتي هو مؤسسة تعيد البيع بدورها

  

                                                             
1 Giorgio PELLICELLI, Stratégie d’Entreprise, Editions De Boeck, Belgique, 2007, P130. 
2 Idem. 
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 M. Porterى الخمس لـ نموذج القو ): 10(الشكل رقم 

  

  

  

 

 

 

 

 
Source : Giorgio PELLICELLI, Stratégie d’Entreprise, Editions De Boeck, Belgique, 2007, P129. 

 

 وهي املنتجات اليت تشكل بديال عن العرض من خالل االستجابة للحاجة نفسها : المنتجات البديلة

يرتبط التهديد التنافسي الذي  1.عر أحدها ترتفع باملقابل مبيعات اآلخرأو التأثري على الطلب، فإذا ارتفع س

وجود سقف لألسعار يطبقه قطاع معني على منتجاته؛ 2: الذي تشكله املنتجات البديلة بالعوامل التالية

املنافسة القوية بسبب قدرة املشرتي على املقارنة بكل سهولة بني أسعار وجودة املنتجات البديلة؛ 

 .و التكاليف اليت يواجهها الزبائن يف قطاع معني حني االنتقال من منتج آلخرالصعوبات أ

 احتماالت منو القطاع فالسوق الذي يتميز : تتأثر درجة املنافسة بالعوامل التالية 3:المنافسون الحاليون

نافسني بنمو قوي تكون تنافسيته ضعيفة ألن املؤسسات ميكنها حتقيق أرباح ترتبط �ذا النمو؛ عدد امل

مقارنة مع حجم السوق فكلما كان العدد مرتفعا تزداد املنافسة من أجل احلصول على املوارد وجذب 

املستهلكني، إضافة إىل أن املنافسة تزداد إذا كانت احلصص السوقية للمنافسني متقاربة؛ املنتجات املتنوعة 

ة كلما ازدادت املنافسة؛ تكاليف التحويل أو البديلة اليت يقدمها املنافسون فكلما كانت املنتجات متشا�

حيث كلما كانت ضعيفة كلما كان السوق تنافسيا ما جيعل الزبائن ينتقلون من مورد إىل آخر بشكل 

                                                             
1 Bernard BESSON et Al, Op.cit., P14. 
2 Giorgio PELLICELLI, Op.cit., P131. 
3 Idem. 

 املنافسون اجلدد احملتملون

 املنافسون احلاليون

 املنافسون اجلدد احملتملون

 القوة التفاوضية للموردين القوة التفاوضية للعمالء
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سهل؛ أمهية التكاليف الثابتة حيث تزيد اقتصاديات احلجم من املنافسة بني املؤسسات؛ موانع اخلروج 

  ...).الجتماعية واحلكوميةتكاليف االنسحاب من النشاط، العوائق ا(

 عادة ما يرتبط قدوم منافسني حمتملني مبوانع الدخول أي وجود عوامل تفرض 1:المنافسون المحتملون

موانع تكنولوجية مثل وجود معارف وخربات يصعب التحكم فيها، (على الداخلني اجلدد تكاليف مرتفعة 

على مصادر متويل بسبب حجم املؤسسة، موانع موانع مالية تتعلق باقتصاديات احلجم وصعوبات احلصول 

؛ قدرة املؤسسات املوجودة على االستجابة ومدى امتالكها للموارد )تشريعية مثل القوانني اجلبائية والبيئية

  .د تتسبب يف تطورات ملوانع الدخولالكافية من أجل مواجهة الداخلني اجلدد؛ احتماالت التغيري اليت ق

  الدخولموانع ): 11(الشكل رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  J. Johnson et Alمن إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر

 

أدت التطورات املتسارعة يف جمال األعمال ودخول املنظمات عامل اقتصاديات املعرفة إىل تقدمي 

  2:بإضافة القوى التنافسية التالية M. Porterالباحثني لنموذج معدل للنموذج األصلي لـ 

 حيث ورد هذا املتغري يف دراسة أعدها صناعات المكملةال ،Grove  بني فيها تأثري الصناعات املكملة

 يف تشكيل هيكل املنافسة وتفسري التباين يف السلوك التنافسي للمنظمات؛

                                                             
1 Fabienne GUERRA, Pilotage Stratégique de l’Entreprise : Le Rôle du Tableaux de Bord Prospectif, Editions De 
Boeck, Belgique, 2007, P30. 

، دار اليازوري العلمية قراءات وبحوث: الفكر اإلستراتيجي وانعكاساته على نجاح منظمات األعمالدوري، أمحد علي صاحل، زكريا ال  2

  .99، ص2009للنشر والتوزيع، األردن، 

  قطاع الصناعة

  موانع مالية

  اقتصاديات احلجم

  الكثافة الرأمسالية

  ف التحويلتكالي

 

  تجاريةموانع 

الوصول إىل 

  شبكات التوزيع

  السمعة

 

  الموارد والمهاراتموانع 

  التكنولوجيا

  املوارد النادرة

  اخلربة
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 حيث تعكس الدور املتنامي ملنظمات محاية البيئة وحقوق املستهلك واحلريات جماعات التأثير ،

من  1999املعلومات وحقوق النشر واالخرتاع، ويعد ما أقر يف منظمة التجارة العاملية عام  الشخصية وسرية

 تشريعات حلماية البيئة واملستهلك مثاال على اجلماعات املؤثرة يف الصناعة؛

 واالستثمار احلكومي  اإلنفاق، متمثلة يف مرونة النظام القانوين والتشريعي وسياسة التشريعات الحكومية

 متغري حاسم يف حتليل هيكل املنافسة يف بيئة الصناعة وتوجهات األسواق وجاذبيتها؛ وهو

 حيث أن التغريات املتسارعة يف نوعية احلياة بدخول ثورة املعلومات وصناعة التقلب في األذواق ،

 ، أحدثت انقالبا جذريا يف أمناط سلوكيات املشرتين وقواعد قرارات الشراء بسبب اتساعاإلنرتنت

  .املعلومات واخليارات

  SWOTالتحليل الرباعي 

  1:يتطلب توضيح عناصره األربعة على النحو التايل SWOTإن احلديث عن مفهوم التحليل الرباعي 

  نقاط القوةStrengths : عرفهاA. Sharplin  على أ�ا صفات أو مؤهالت متميزة متتلكها املنظمة

نافسني واليت تعطيها ميزة عليهم، ويف نفس السياق حدد كل مقارنة باملنظمات األخرى وبصورة خاصة امل

مفهوم نقاط القوة بأ�ا مورد أو مهارة أو ميزة أخرى بالقياس إىل  J. Pearceو  Jr. Robinsonمن 

 املنافسني واحتياجات األسواق اليت ختدمها أو تتوقع أن ختدمها؛

  نقاط الضعفWeaknesses :البيئة الداخلية والذي جيب على  تعد اجلانب السليب يف عوامل

منظمات األعمال أن تسعى للتقليل منها، من خالل توجيه نقاط القوة اليت تتوفر يف أنشطتها الداخلية 

 .بأ�ا نقاط متنع املنظمة من حتقيق امليزة التنافسية J. Thompsonحنو نقاط ضعفها، فقد حددها 

  الفرصOpportunities :اطها مبصري منظمات األعمال واغتنامها يعد السبيل تنبع أمهيتها من ارتب

على أ�ا موقف موات يف بيئة  A. Rowe et alالرئيسي للسيطرة على قواعد املنافسة يف البيئة، فقد عرفها 

على أ�ا ظرف رئيسي مالئم جدا موجود يف  J. Pearceو  Jr. Robinsonاملنظمات، فيما عرفها كل من 

 ؛بعضهاالفرص البيئية فرصا حمتملة إن مل تتمكن املنظمة من كسب ى وتبقبيئة املنظمة، هذا 

  التهديداتThreats : متثل عوائق جتعل املنظمة غري قادرة على الوصول إىل أهدافها املرغوبة، وقد

  .موجود يف بيئة املنظمة أبداعلى أ�ا ظرف رئيسي غري مالئم  J. Pearceو  Jr. Robinsonعرفها كل من 

                                                             
  .113-111، صمرجع سبق ذكرهخالد حممد بين محدان، وائل حممد صبحي إدريس،   1
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أن االنقطاعات  I. Ansoffاستنتج  1975زمات اليت أعقبت الصدمة البرتولية سنة نتيجة لأل

نالحظ أن ) 12(واملفاجآت حتصل بشكل متكرر ما يعرقل املؤسسة عن بلوغ أهدافها، يف الشكل رقم 

 حدوث انقطاعات 3و  2يبني امتداد التجارب السابقة حنو املستقبل، فيما يبني كل من املنحىن  1املنحىن 

أن هذه  I. Ansoffاملؤسسة بسبب ظهور �ديد أو فرصة مل يتم االستعداد هلا، ويرى  إسرتاتيجيةيف 

تعرض بقاء املؤسسة للخطر إن مت جتاهلها، لكن إن اهتمت بالشكل الكايف أن التهديدات ميكن /الفرص

من خالل مقارنة  SWOTميكن استخدام حتليل  1.�ذه التغريات سيفتح هلا نوافذ فرص وجينبها التهديدات

  2): 15انظر اجلدول رقم(نقاط القوة والضعف الداخلية مع الفرص والتهديدات اخلارجية 

  I. Ansoffالتهديدات حسب /تأثير الفرص): 12(الشكل رقم 

  المنفعة                                                                                          

  فرصة. 2                                   

 

   مستقبل ممتد. 1                                            

 

  �ديد. 3                                            

 

  الزمن                  

Source : Kamel ROUIBAH, Veille Stratégique, vers un Outil d’Aide au Traitement des Informations Fragmentaires 
et Incertaines : Contribution à la Conception d’un Outil pour la Construction des Puzzles, Thèse de Doctorat en 

Génie Industriel (Non Publiée), 1998, P26. 
 

  الخلية األولىMaxi-Maxi (S/O) :وفرصها، حيث جيب أن  تبني هذه ا�موعة نقاط قوة املنظمة

ذات توجه  إسرتاتيجيةتسعى املنظمة إىل تعظيم نقاط قو�ا واالستفادة من الفرص اجلديدة، ما يعين تتبع 

 حنو النمو أو اإلسرتاتيجيات اهلجومية للحصول على أفضل موقع يف السوق؛

                                                             
1 Kamel ROUIBAH, Veille Stratégique, vers un Outil d’Aide au Traitement des Informations Fragmentaires et 
Incertaines : Contribution à la Conception d’un Outil pour la Construction des Puzzles, Thèse de Doctorat en 
Génie Industriel (Non Publiée), Institut National Polytechnique de Grenoble, 1998, P26. 

2
  .113، صمرجع سبق ذكرهخالد حممد بين محدان، وائل حممد صبحي إدريس،   



 �
�

��� ��
��� ���� � : 

�
����

����
�� 

�
�� ��

�
���� 

�
����

ٔ
���� ��

�
� 

�
� �� �� ��

����
����ٕ�� 

�
�

�
� �
� ����  �

91 
 

  الخلية الثانيةMini-Maxi (S/T): خذ التهديدات بعني هذه ا�موعة تبني نقاط قوة املنظمة مع أ

االعتبار مثل �ديدات املنافسني، وبالتايل جيب على املنظمة أن تستخدم نقاط قو�ا من أجل التقليل من 

 التهديدات؛

  الخلية الثالثةMaxi-Mini (W/O) : هذه ا�موعة تبني نقاط ضعف املنظمة بشكل تراديف مع

ضعفها من خالل استغالل أقصى الفرص اليت تتاح  الفرص، أي مبعىن حماولة املنظمة السيطرة على نقاط

 أمامها؛

  الخلية الرابعةMini-Mini (W/T):  وتعد أكثر األوضاع سوًء وتبني نقاط ضعف املنظمة مقارنة مع

التهديدات اخلارجية احلالية، وهنا جيب أن تكون اإلسرتاتيجية بشكل دفاعي لتقليل نقاط الضعف الداخلية 

  .هديدات اخلارجيةللمنظمة وتفادي الت

 SWOTمصفوفة ): 15(الجدول رقم 

  نقاط الضعف الداخلية  نقاط القوة الداخلية  

  الفرص البيئية المتاحة

  هجومية  إسرتاتيجية

S/O  
استخدام نقاط القوة الداخلية الستغالل 

  الفرص املتاحة خارجيا

  )الوضع املثايل اجليد(

  W/O، التدوير أو التحول إسرتاتيجيةمساندة 

تغلب على مواقع الضعف الداخلية من ال

  خالل استغالل الفرص املتاحة خارجيا

  )تعديل(

  التهديدات البيئية الخارجية

  التنويع إسرتاتيجيةمساندة إسرتاتيجية، 

S/T  
استخدام نقاط القوة الداخلية لتجنب 

  التهديدات اخلارجية أو احلد من آثارها

  )ميكن البحث عن فرص يف ظل التهديدات(

  دفاعية إسرتاتيجية، إسرتاتيجيةدة مسان

W/T  
تقليل مواطن الضعف الداخلية لتحاشي 

  املخاطر اخلارجية

  )إلغاء(

، دار اليازوري العلمية منهج معاصر: اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجيخالد حممد بين محدان، وائل حممد صبحي إدريس، : المصدر

 .114، ص2007للنشر والتوزيع، األردن، 

 

  عدم التأكد البيئي. 4.1

عدم التأكد البيئي على أنه الفرق بني كمية املعلومات الالزمة الختاذ قرار يتعلق  D. Elenkovعرف 

نقص املعلومات اخلاصة بالعوامل  على أنه C. Fisher هبأداء مهمة معينة واملعلومات املتاحة، فيما عرف

معرفة النتائج الالحقة لقرار معني من حيث حجم خسارة البيئية املرتبطة بوضعية معينة الختاذ القرار؛ عدم 

املؤسسة إن مل يكن القرار صائبا؛ عدم القدرة على وضع احتماالت حول الطريقة اليت ستؤثر �ا العوامل 
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عدم التأكد بأنه   Daft et alوقد عرف 1.البيئية على جناح أو فشل وحدة صنع القرار يف أدائها العمليايت

  2.لومة املتاحة واملعلومة املخبأةالفرق بني املع

يعترب مفهوم عدم التأكد أساسيا وحموريا يف تطوير النظريات اليت اهتمت بشكل خاص بدراسة 

العالقة بني املنظمة وبيئتها، غري أن حتديد اإلطار املفاهيمي ووضع معايري لقياس عدم التأكد كان سببا يف 

 .Dاح مناذج إدارية متناقضة يف بعض األحيان، فقد قام العديد من املشكالت والصعوبات أدت إىل اقرت 

Buchko أنه بالرغم من األمهية اليت مبراجعة أدبيات النظريات التنظيمية اليت كرست لعدم التأكد، وقد بني 

ى �ا املفهوم إال أن القليل من البحوث والدراسات اقرتحت موازين للقياس، وميكن تفسري ذلك بسبب حيظ

   3.راسة وقياس إدراك عدم التأكد أكثر من حتديد مقياس موضوعياالهتمام بد

جتتمع العديد من األسباب لظهور عدم التأكد يف البيئة اخلارجية كنقص املعلومات الضرورية لصنع 

القرار، أو وجود كمية زائدة عن احلاجة من هذه املعلومات ما يعيق عملية االنتقاء السليم، فضال عن 

الغموض على أنه إمكانية إعطاء  E. Weickوقد عرف . يز بعض املعلومات املتاحةالغموض الذي قد مي

كما يعد  4.أو إشارة ضعيفة أو عدم إمكانية إعطاء أي ترمجة هلا/عدة تفسريات ملعلومة من نوع عالمة و

  5:إىل إضافةاالرتفاع الكبري لدرجة االضطراب البيئي أحد املسببات الرئيسية لعدم الـتأكد البيئي، 

  مجيع املنظمات االنقطاعات التكنولوجية املهمة اليت متيز جماالت متعددة، ومتس كل قطاعات األنشطة و

عميقة يف العادات بسبب توسع ا�تمع االستهالكي وتشبعه يف الدول التغريات مهما اختلف حجمها وال

وى التكاليف أو على مستوى املتقدمة، فعلى سبيل املثال أصبح املستهلكون أكثر تطلبا سواء على مست

 اخلدمات، وأصبح التعبري عن احلاجات أكثر حتديدا ودقة؛

                                                             
1 Inès BOULIFA, L’identification des facteurs clés de succès dans la mise en place d’un dispositif de veille 
stratégique, Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion (Non Publiée), Université de Tunis, 2008, P28. 
2 Samia MENIF, Problématique de la Recherche d’Informations d’Origine « Terrain » dans la Veille Stratégique : 
Proposition d’Eléments pour la Formation des Traqueurs. (Application aux Entreprises Tunisiennes), Doctorat en 
Sciences de Gestion (Non Publiée), Université Pierre Mendès-France de Grenoble, 2005, P25. 
3 Moufida SADOK, Veille Anticipative Stratégique pour Réduire le Risque des Agressions Numériques, Thèse de 
Doctorat en Sciences de Gestion (Non Publiée), Université Pierre Mendès, France, 2004, P24. 
4 Ibid., P29. 
5 Michel MARCHESNAY, Management Stratégique, Les Editions de l’ADREG, 2004, P131. 
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  إصابة االقتصاد العاملي بسلسلة من األزمات عرفت االقتصاديات الوطنية حتوالت جوهرية، حيث تعرف

عوملة بعض القطاعات تدهورا سريعا مبقابل منو قوي لقطاعات أخرى، إضافة إىل التغريات اجليوسياسية و 

  .ظروف املنافسة

أدت الزيادة املذهلة لكمية املعلومات املتاحة إىل خلق الكثري من الفرص مقابل الكثري من عدم 

 D. Brüte Deللعالقات االقتصادية، وقد قام " ا�يار واضح"التأكد، فاألمر يتعلق بـظاهرة تتسم بـ 

Rémur يات الراحبة هي تلك اليت تقلل من عدم يف هذا اإلطار بالتساؤل حول ما إذا كانت اإلسرتاتيج

وقد  1.التأكد أو تلك اليت تتحكم فيه، أي تلك اليت تطور أدوات تستغل اجلوانب اإلجيابية لعدم التأكد

تشبع   2:اخلصائص الرئيسية اليت متيز البيئة املضطربة على النحو التايل L. Tristو  E. Emeryقدم كل من 

األجنبية يف السوق الوطنية؛ التطور السريع للتكنولوجيات وقصر حياة الطلب الوطين وشدة املنافسة 

املنتجات؛ التكثيف التشريعي أي زيادة املعايري املفروضة على املؤسسات من قبل اإلدارات الوطنية 

غري متوقعة، ما و أساسي لعدم التأكد كو�ا مفاجئة  كمصدرلطاملا اعتربت التغريات البيئية   .واألجنبية

يف استجابة متأخرة أو يف الوقت املناسب ولكن غري فعالة، خاصة يف حالة غياب اخلاصية يتسبب 

  . اإلستباقية للمعلومات املستخدمة يف اختاذ القرار

شعور املسريين . 1 3:أن عدم تأكد املؤسسة اجتاه األحداث البيئية مير خبمسة مراحل I. Ansoffيرى 

لفرصة من تقييم شكل التهديد أو ا. 3 مصدر التهديد أو الفرصة؛ حتديد. 2 بوجود �ديد أو فرصة حمتملة؛

التهديد أو الفرصة وإعداد اسرتاتيجيات االستجابة من  مواجهة. 4فقها الزمين؛ حيث طبيعتها، خطور�ا وأ

فضل بعض املفكرون  وقد. التنبؤ بنتائج هذه االستجابة. 5 حيث اجلدوى، املدى الزمين والتكاليف؛

لذين أشارا إىل ا J. Nalebuffو  M. Brandenburgen، مثل Game Theoryاأللعاب  مراجعة نظرية

 وقد 4 ."جناح إسرتاتيجية املؤسسة يرتبط بقدر�ا على حتديد قواعد اللعب أكثر من جمرد اللعب نفسه: "أن

  5:ثالثة أساليب للتعاطي مع حالة عدم التأكد  M. Firsirotouو  Y. Allaireاقرتح كل من 

                                                             
1 Damien BRUTE DE REMUR, Ce Que l’Intelligence Economique Veut Dire, Editions d’Organisation, France, 2003, 
P5. 
2 Samia MENIF, Op.cit., P25. 
3 Kamel ROUIBAH, Op.cit., P34. 
4 Damien BRUTE DE REMUR, Op.cit., P6. 

  .101، صمرجع سبق ذكرهصاحل عبد الرضا رشيد، إحسان دهش جالب،   5
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 وبالتايل إمكانية  به، حيث تفرتض هذه الطريقة أن املستقبل ميكن التنبؤ تنبؤ واالستعداد للمستقبلال

صياغة خطط موقفية تعتمد على افرتاضات ميكن اعتمادها كاستجابات حالية أو مسبقة من جانب 

 املنظمة للحاالت اليت ال تتوافق بشكل جيد مع اخلطة املوضوعة؛

 حيث إن املمارسات اليت ميكن أن تقوم �ا التأكد أو التخفيف منها السيطرة على حالة عدم ،

املنظمات للتخفيف من حالة عدم التأكد تشمل الضغط السياسي، املفاوضات، التسويات، االكتساب 

 واالندماج، التجريد، نقل املخاطرة إىل الغري واملنافسة املنضبطة؛

 وميكن أن يتحقق ذلك من خالل اعتماد أساس املنتج فبناء الطاقة الالزمة لتحقيق المرونة والتكي ،

  .الواسع، التحالفات اإلسرتاتيجية وهيكل تنظيمي قادر على التعاطي مع عدم التأكد خارج حدود املنظمة

يعترب بناء السيناريوهات أسلوبا حامسا يف التعامل مع عدم التأكد البيئي، ألنه جتاوز إىل حد بعيد 

دية والتنبؤية قصرية املدى يف التعامل مع البيئة اخلارجية، اليت تتصف بشدة التغري قصور األساليب التقلي

واملنشورة يف جملة  Planning as Learningيف مقالته املوسومة  Aries de Gevsوقد أشار . واستمراريته

Harvard Business Review  ا ، إىل أمهية استعمال أسلوب السيناريوهات ألنه يصور لن1988عام

بدائل خمتلفة ملا سيكون عليه املستقبل، وبالتايل سيتمكن مديري املنظمات من تقومي املوقف احلايل ما 

  1.ينشط تفكريهم الذهين

يف سبعينيات القرن املاضي يف رواج  Shellفإن الفضل يعود لشركة النفط  R. Brandsfieldحسب 

ركة متاما كيف لصناعتها أن تتغري بسرعة نتيجة مقاربة حتليل السيناريو، ففي ذلك الوقت كانت الشركة مد

لبناء سيناريوهات خمتلفة للتعامل مع  Shellلتوحد منتجي النفط اجتاه رفع أسعار هذا األخري، ما اضطر 

السيناريو على أنه تلك النظرة الداخلية ملا ميكن أن تكون عليه صورة  M. Porterقد عرف و 2.الوضع

كد الذي مييز تطور البيئة بسبب التعقد الكبري واالضطراب الشديد، يصبح من نتيجة لعدم التأ 3.املستقبل

العوامل اليت من ( Pivot Variablesبناء رؤية واحدة لتأثري املتغريات احملورية  -وحىت من اخلطر–املستحيل 

بتخيل ، يف حني أن بناء السيناريوهات يسمح )شأ�ا التأثري بشكل معترب على بنية الصناعة أو السوق

                                                             
  .33، صمرجع سبق ذكرهكريا الدوري، أمحد علي صاحل، ز  1

2 Rob BRANDSFIELD, Corporate Strategy, Heinemann Educational Publishers, Oxford, 2001, P22. 
3
  .188، صمرجع سبق ذكرهخالد حممد بين محدان، وائل حممد صبحي إدريس،  
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السيناريو على أنه اجلزء من اخلطة اإلسرتاتيجية الذي يتعلق  G. Ringlandفيما عرف  1.خيارات متعددة

على أنه رؤية  M. Porterباألدوات والتكنولوجيات املوجهة إلدارة عدم التأكد املستقبلي، وقد عرفه 

  2.نبؤا إمنا تطور مستقبلي حمتملمتجانسة من الداخل ملا ميكن أن حيدث يف املستقبل، فالسيناريو ليس ت

  خطوات بناء السيناريوهات): 13(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، دار اليازوري قراءات وبحوث: الفكر اإلستراتيجي وانعكاساته على نجاح منظمات األعمالزكريا الدوري، أمحد علي صاحل، : المصدر

  .29، ص2009العلمية للنشر والتوزيع، األردن، 

                                                             
1 Gerry JOHNSON et Al, Op.cit., P58. 
2 Giorgio PELLICELLI, Op.cit., P111 

حس ذايت عايل ومتميز؛ التقاط : اختيار فريق بناء السيناريوهات وفق اخلصائص التالية. 1

ارة عرب ضوضاء البيئة؛ خربة يف النظر إىل املصاحل األوسع؛ السماح نقاط الضعف مبه

  .بالغموض

 

توافر قواعد بيانات : تأسيس غرفة عمليات بناء السيناريوهات وفق اخلصائص التالية. 2

  .واسعة؛ توافر نظم دعم القرارات والنظم اخلبرية؛ توافر األجهزة واملعدات

 

وضع االفرتاضات األساسية اليت حتكم : حتديد اهلدف الذي حيتمل حتقيقه عن طريق. 3

أو النظر إىل املشكلة يف /املوقف؛ إجراء الرتابطات إما بإسقاط النفس يف جوهر املوقف و

  .لتصورأو باعتماد اخليالية وا/وضع خمتلف و

 

ل ختتلف معطيات إعداد ثالثة أشكال من السيناريوهات يف العادة، أو أكثر بشك. 4

  .إحداها عن األخرى ملواجهة املستقبل الذي تتخيله

 

كتابة النص القصصي للسيناريوهات لشرح تسلسل األحداث أو سري التطورات اليت . 5

شكل البيئة اخلارجية عن الوضع الذي هي عليه اآلن إىل احلالة اليت تتوقعها  أدت إىل تغيري

بعد عدة سنوات، إن كتابة النص سيمنح املديرين مرجعا سريعا ميكنهم من احلكم على 

  .األحداث واالجتاهات اآلخذة يف الظهور عرب الوقت

 

أطلق التفكري ملناقشة السيناريوهات املقرتحة وحتليل نصوصها وتشخيص التحديات . 6

  .اإلسرتاتيجية املختلفة اليت يتيحها كل سيناريو وفحص صحة االفرتاضات
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اخلطوات اليت جيب إتباعها �دف بناء السيناريو انطالقا من اختيار الفريق ) 13(بني الشكل رقم وي

املكلف بذلك كمرحلة أوىل ومن مث تأسيس غرفة عمليات بناء السيناريوهات وحتديد اهلدف املراد حتقيقه، 

 R. Lynchام قار نفسه ويف اإلط. ويأيت إعداد أشكال السيناريوهات احملتملة ومناقشتها كمرحلة أخرية

االنطالق من وجهة نظر غري مألوفة، مثل موقف  1:ببناء دليل موجه إلعداد السيناريو وفق اخلطوات التالية

منافس رئيسي، تغيري جذري يف احلكومة أو اندالع حرب؛ وضع وصف كيفي �موعة من األحداث 

ا الوصف أو السرد لألحداث من خالل احملتملة أو سرد لكيفية وقوع هذه األحداث؛ اكتشاف نتائج هذ

بناء سيناريوهني أو ثالثة ملا ميكن أن يقع؛ تضمني الشك احلتمي يف كل سيناريو والبحث يف نتائج هذا 

أن يعطي بعض الدالئل يف هذه املرحلة؛ اختبار فائدة  PESTELالشك على املنظمة املعنية، وميكن لتحليل 

فكري اسرتاتيجي جديد بدال من جمرد االستمرار يف اإلسرتاتيجية السيناريو إىل احلد الذي يؤدي إىل ت

  2:يسعى أسلوب السيناريو إىل حتقيق األهداف التالية. احلالية

  ،حيث يساعد السيناريو على فهم ما ميكن أن حيصل يف املستقبل، وكيف ميكن هلذا األخري فهم جيد

ني تقارن اإلدارة بني أمور مستقبلية حمتملة وتدقق نفسه أن ينشأ، وملا تربز توجهات معينة دون أخرى، وح

يف آثارها على القرارات اليت ستتخذها، سيصبح من الضروري مناقشة العالقات بني االقتصاد، 

التكنولوجيا، املنافسة ومتغريات أخرى، وهكذا تزداد قدرة اإلدارة على فهم العامل من حوهلا واستباق 

 املستقبل احملتمل؛

 حيث أن بناء ومناقشة سيناريوهات جديدة يدفع حنو اختاذ قرارات مل تكن يف دة، قرارات جدي

احلسبان، ومبا أنه جيب توفر عدة سيناريوهات بديلة على اإلدارة باملقابل أن تبين قرارات تأخذ بعني 

 االعتبار احتمالية تغري بعض الظروف؛

  ،له حيتم مراجعة القرارات اليت مت اختاذها، حيث أن السياق اجلديد الذي مت ختيإعادة فحص القرارات

فعلى سبيل املثال إذا قررت املؤسسة رفع أسعار املنتجات توقعا الرتفاع يف املداخيل املتاحة، لكن سيناريو 

مراجعة القرار، ألنه من احملتمل أن هذا االخنفاض أن  حيتممعني أشار الخنفاض حمتمل يف أسعار الفائدة 

  .، ما يؤدي إىل اخنفاض يف مداخيلهم)من قبل املستهلكني(س األموال املستثمرة، يقلل من مردودية رؤو 

                                                             
1
 Rob BRANDSFIELD, Op.cit., P22. 

2 Giorgio PELLICELLI, Op.cit., P113. 
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  إلى اليقظة اإلستراتيجية اإلدارة اإلستراتيجيةمن . 2

اإلسرتاتيجي واإلسهامات اليت ال ميكن احلديث عن اليقظة اإلسرتاتيجية دون فهمها يف إطار الفكر 

وصف اليقظة باإلسرتاتيجية مل يأت عبثا وإمنا ليشري إىل قدمها إلدارة األعمال ومدرسة صنع القرار، ف

ارتباطها الوثيق وتكاملها اجللي مع اإلرث املرتاكم عرب األدبيات اليت تناولت اإلسرتاتيجية والتخطيط 

االسرتاتيجي وأخريا اإلدارة اإلسرتاتيجية، حيث يرى البعض أن اليقظة تكمل مشوار هذه األخرية مع 

أن تتبىن املؤسسة . سب والتغريات املعلوماتية والتكنولوجية اليت يعرفها العصر احلايلإضافات مهمة تتنا

اإلدارة اإلسرتاتيجية يعين أن تقوم بتحليل بيئتيها الداخلية واخلارجية ومن مث صياغة اإلسرتاتيجيات املناسبة 

كما وز االنتقادات املوجهة له،  وجتااملفاهيم املتعلقة بالتخطيط اإلسرتاتيجي  لتطورتعترب نتيجة بذلك فهي و 

ا�ال واسعا لليقظة اإلسرتاتيجية من ناحية احتواء هذه األخرية ملضامني أمشل وأوسع  ستفتحأ�ا بدورها 

  .واستكشافية تتجه أكثر حنو املستقبل ةاستباقيتتعدى املعلومات اجلاهزة املعنية باحلاضر إىل أخرى 

  اإلستراتيجية ماهية. 1.2

ات القرن املاضي، حبثت كربيات املؤسسات األمريكية على أسس للتفكري بغية تطوير خالل مخسيني

اسرتاتيجيا�ا، واعتقدوا بوجودها يف النظريات العسكرية ضمن قيادة احلروب واملعارك، حيث مت تطبيق ما 

جاء يف عدة مؤلفات حول فن احلروب على األعمال، وإسقاط ما تناولته كتب عن وصف حروب شهرية 

اإلسرتاتيجية على أ�ا فن استخدام  J. Morinعرف وقد  1.على املشكالت اإلسرتاتيجية للمؤسسة

ودجمها �دف صياغة خمططات عمل، والقدرة على مجع أكرب قدر ممكن األمور اليقينية ملواجهة  املعلومات

مبسامهة جمموعة من فقد عرفها على أ�ا خلق وضعية فريدة ومميزة  M. Porterاألمور غري املؤكدة، أما 

 3:وآخرون أن تعريف اإلسرتاتيجية يرتبط بثالثة عناصر أساسية G. Johnsonاعترب  2.األنشطة

 تقاس اإلسرتاتيجيات بشكل عام على مدى سنوات وحىت لعشريات بالنسبة لبعض : المدى الطويل

انظر الشكل (الزمنية الثالثة املنظمات، ويتم التعبري عن أمهية األفق بعيد املدى من خالل منوذج اآلفاق 

، حيث يفرتض هذا النموذج أنه جيب النظر إىل كل منظمة على أساس أ�ا تتضمن ثالثة أنواع ) 14رقم

                                                             
1 Michel MARCHESNAY, Op.cit, P22. 
2 Antonio LOPES DA SILVA, L’Information et l’Entreprise : Des Savoirs à partager et à capitaliser, Méthodes, 
Outils et Applications à la Veille, Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion (Non Publié), Université de Droit, 
d’Economie et des Sciences d’Aix-Marseille, 2002, P44. 
1 Gerry JOHNSON et Al, Op.cit, P2-5. 
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باألنشطة الرئيسية احلالية  1من األنشطة احملددة وفق جمال زمين معني يتم قياسه بالسنوات، ويتعلق األفق 

فيتعلق باألنشطة الناشئة اليت يفرتض �ا أن جتلب مصادر جديدة  2اليت جيب محايتها وتوسيعها، أما األفق 

جمموعة من االحتماالت اليت مل تصبح مؤكدة بعد وغالبا ما يتعلق األمر  3للربح، فيما يتضمن األفق 

  مبشاريع البحث والتطوير؛

  اآلفاق الثالثة لإلستراتيجية): 14(الشكل رقم 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Source : Gerry JOHNSON et Al, Stratégique, 9ème Editions, Pearson Education, France, 2011, P3. 

 

 وقد )املسار(تتبع اإلسرتاتيجيات على خالل سنوات شكل التوجه طويل املدى : التوجه اإلستراتيجي ،

غيل على سبيل املثال بدليل بسيط للطلبة ليصل إىل نظام تش Facebookبدأ التوجه اإلسرتاتيجي لـ 

عادة ما يكون ، وأحيانا ال يربز التوجه اإلسرتاتيجي بشكل متناسق إال مبرور الزمن، و لإلنرتنتحقيقي 

للمؤسسات هو حتقيق الربح غري أن هذا األخري ال يكون دائما هو اهلدف، فاملنظمات  التوجه اإلسرتاتيجي

كرة قدم، ويف املؤسسات العائلية قد لفريق   الرياضيةالعمومية واجلمعيات لديهم أهداف أخرى مثل النتائج 

يقبل املسامهون أحيانا بالتضحية بتعظيم الربح مقابل ضمان االنتقال للجيل القادم، لذلك جيب التحليل 

   الدقيق لألهداف اليت حتكم التوجهات اإلسرتاتيجية؛

 معقدة على ال تعترب املنظمات وحدات متماثلة وحمددة بشكل واضح، فهي تقتضي عالقات : المنظمة

املستوى الداخلي واخلارجي بوجود أصحاب مصلحة متعددين، ويعرب هؤالء عن اجلماعات اليت ترتبط 

باملنظمة لبلوغ غايا�ا اخلاصة، فداخليا جتمع املنظمة أفرادا حيملون عادة آراًء متباينة وأقل أو أكثر تالؤما 

 االعتبار، خاصة وجهات النظر واملصاحل مع ما جيب فعله، لذلك جيب دائما أخذ السياق التنظيمي بعني

 رئيسيتوسيع ومحاية النشاط ال: 1ألفق ا     

 بناء أنشطة ناشئة :2األفق      

 خلق فرص قابلة لالستمرار: 3فق األ    

 ألرباحا      

 )السنوات(زمن ال     
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املختلفة، أما خارجيا تقيم املنظمة عالقات متعددة مع املوردين والزبائن مثال فاإلسرتاتيجية تتأثر بقوة 

  .حبدود املنظمة

  مجموعة من التعاريف التي تناولت مفهوم اإلستراتيجية): 16(الجدول رقم 

  اإلستراتيجية  تعريف  الكاتب

A. Chandler (1962)  
حتديد األهداف األساسية طويلة األمد للمنظمة واختيار طرق التصرف وختصيص املوارد الضرورية 

  .لتحقيق تلك األهداف

G. Steiner (1980)  
مفهوم يتعلق مبا يقوم به املديرون ملواجهة التحركات الفعلية أو املتوقعة من جانب املنافسني اآلخرين، 

  .وإجراءات عديدة ضرورية للنجاح يف األعمالوأ�ا تشري إىل فكر وطرق 

M. Tregoe & F. 
Zimmerman (1980) 

تصور ملا تريد أن تكون عليه املنظمة يف املستقبل وهي بذلك حتدد اإلطار املرشد خليارات املنظمة 

  .اخلاصة بتحديد طبيعتها واجتاهها فيما خيص املنتجات واخلدمات اليت تقدمها

K. Andrews (1980) 
ط القرارات اليت حتدد وتكشف عن أهداف املنظمة وأغراضها األساسية ويولد السياسات واخلطط من

  .لتحقيق تلك األهداف

W. Glueck (1980) خطة شاملة، موحدة وواسعة �دف لضمان حتقيق األهداف الرئيسية للمؤسسة. 

R. Rumelt (1980) ة ومقاربتها للنجاح واالستمرارجمموعة من السياسات واخلطط اليت حتدد أهداف املؤسس.  

H. Mintzberg (1987)  

القصد منها خداع  Ployموضوعة حتدد سياقات وسبل التصرف، وحيلة  Planهي عبارة عن خطة 

أو وضع مستقر يف البيئة يتصف  Positionمتناغم األجزاء، وموقع  Patternاملنافسني، ومنوذج 

يعطي القدرة على رؤية وإدراك األشياء وفقا لعالقا�ا  Perspectiveبالديناميكية والفاعلية، وأفق 

  . (Five Ps for Strategy)الصحيحة 

M. Porter (1996) 
عملية تكوين وضع منفرد للمنظمة ذا قيمة لعمالئها من خالل تصميم جمموعة أنشطة خمتلفة عما 

  .يؤديه املنافسون

J. Thompson (1997) 

واليت تتعلق ببناء وصياغة املنفعة  Competitive Strategyفسية التمييز بني اإلسرتاتيجية التنا

واليت  Corporate Strategyالتنافسية يف كل قطاع أعمال تعمل فيه املنظمة، وإسرتاتيجية املؤسسة 

تتعلق بتحديد قطاع األعمال الذي جيب أن تدخله املنظمة وكيفية مجع وهيكلة األنشطة وطريقة 

  .إدار�ا بشكل ناجح

Y. Richard & G. Barber 
(1997) 

للسيطرة على جمموعة الظروف احمليطة لتحقيق ) الوسائل أو املوارد(كيفية استخدام القوى املتوفرة 

  ).األهداف(النهايات املرغوبة 

J. Moncrieff (1999) 

عملية منبثقة نتيجة تفاعل مخس عمليات فيما بينها هي القصد اإلسرتاتيجي، استجابة املنظمة 

تغريات، ديناميكية النشاطات اخلاصة باألفراد العاملني داخل املنظمة والتناغم بني القصد لل

  . اإلسرتاتيجي والنشاط والتعلم اإلسرتاتيجي

G. Johnson (2005) 

حتديد لتوجه املنظمة وجمال عملها على املدى البعيد والذي يسمح هلا بتحقيق ميزة تنافسية متكنها 

لبيئية وتلبية احتياجات السوق وتوقعات أصحاب املصاحل من خالل تشكيلة من مواجهة التحديات ا

  .املوارد اليت متتلكها

 M. Marchesnayو  J. Johnson لىمن إعداد الباحثة باالعتماد ع: المصدر
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نالحظ وجود قواسم مشرتكة بني خمتلف التعاريف اليت تناولت ) 16(من خالل اجلدول رقم 

وجود هدف تسعى املنظمة لتحقيقه يف املستقبل، الرتكيز على املنافسني وحتقيق ميزة  ، من بينهااإلسرتاتيجية

ارتكز مفهوم اإلسرتاتيجية أن  M. Marchesnayيف اإلطار نفسه يرى . تنافسية ورصد التغريات البيئية

  1:عرب الكتابات املختلفة على احملاور األساسية التالية

 ل مسعى يقوم على تعريف األهداف طويلة املدى وحتديد الوسائل حيث يعترب اسرتاتيجيا ك: األهداف

 الالزمة لبلوغها، ويهتم هذا التعريف بشكل أساسي بالسياسة العامة للمؤسسة أو املنظمة؛

 فبدون خطة ال معطىحيث يعترب اسرتاتيجيا كل مسعى يقوم على ختطيط املوارد ضمن أفق : الخطة ،

 عريف، وتتشابه اإلدارة اإلسرتاتيجية مع التخطيط اإلسرتاتيجي؛وجود لإلسرتاتيجية ضمن هذا الت

 حيث يعترب اسرتاتيجيا كل قرار يهدف إىل جعل املؤسسة تنافسية على املدى البعيد، وأن متتلك : البيئة

القوة أمام بيئة تسيطر عليها املنافسة، وتتشابه اإلدارة اإلسرتاتيجية مع املواجهة يف األسواق وتقرتب من 

 فهوم التسويق اإلسرتاتيجي؛م

 األهداف، (حيث يعترب اسرتاتيجيا كل قرار يقتضي تغيريات مهمة، بنيوية أو يف إدارة املؤسسة : اإلدارة

  ).اخل...األنشطة، التنظيم

مت استخدام مصطلح اإلسرتاتيجية الذي كان وليدا للمجال العسكري يف عامل املؤسسات يف 

 أن اإلدارة اإلسرتاتيجية هي أكثر حداثة من حيث الربوز يف الوسط مخسينيات القرن املاضي، يف حني

  1960:2بنشر ثالثة كتب أساسية يف سنوات  وترتبطاألكادميي 

  كتابAlfred Chandler  اإلسرتاتيجية والبنية "حتت عنوانStrategy and Structure " يف سنة

كيف حيدد املسريون أهدافا وطرقا للنمو طويلة   ، قام بتحليل تاريخ أربع شركات أمريكية كبرية وبني1962

 املدى، وكيف خيصصون املوارد ويصممون بنية تسمح بتحقيق اإلسرتاتيجية املقرتحة؛

  كتابC. R. Christensen  وK. Andrews  وW. D. Guth  وE. P. Learned  حتت عنوان

، وقد أثر 1965يف سنة " Business Policy : Texts and Casesنصوص وحاالت : سياسة املؤسسة"

بشكل مهم على الفكر اإلسرتاتيجي وخاصة على ختطيط األنشطة، وقد اقرتح األساتذة األربعة يف 

                                                             
1 Michel MARCHESNAY, Op.cit., P18. 
2 Ulrike MAYRHOFER, Op.cit, P13. 
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Harvard Business School  إطارا منهجيا يهدف إىل إرشاد املسريين يف إعداد التشخيص اإلسرتاتيجي

القوة والضعف يف املؤسسة والفرص  وصياغة اإلسرتاتيجية، إذ يرتكز هذا التشخيص على حتديد نقاط

 والتهديدات يف بيئتها؛

  كتابIgor Ansoff  إسرتاتيجية املؤسسة "حتت عنوانCorporate Strategy " وقد 1965يف سنة ،

، )منتج/سوق(أن القرارات اإلسرتاتيجية ترتكز على جماالت النشاط  Lockheedبني املسري السابق لشركة 

تنافسية ودرجات التوافق، وقد مت تبين املفاهيم والتصنيفات املقرتحة من قبل عدة  عوامل النمو، امليزة ال

  .كتاب فيما بعد

تطور الفكر اإلسرتاتيجي بشكل معترب يف تصميمه وممارسته حيث مت الرتكيز يف ستينيات القرن 

يل البيئي وبعد بالتحلاملاضي على ختطيط األنشطة، ويف السبعينيات والثمانينات مت االهتمام بشكل خاص 

  )17انظر اجلدول رقم ( 1:مت إثراء الفكر اإلسرتاتيجي بطرق خمتلفة التسعينيات

 اإلسرتاتيجية  االستشارةيف هذه املرحلة مت تطوير مهنة  :التخطيط اإلستراتيجي)Boston 

Consulting Group ،McKinsey ( ضمن سياق مستقر نسبيا، حيث مت تقدمي أدوات جديدة موجهة

عدة املؤسسات يف عملية التخطيط وترشيد سياسا�م االستثمارية، وعرفت النماذج املقرتحة انتشارا  ملسا

 كبريا عند املؤسسات الغربية؛

 تيجية بشكل متزايد بني سنوات السبعينيات والثمانينيات اهتمت اإلدارة اإلسرتا :التحليل البيئي

أثرى  وقداليت من شأ�ا التأثري على أداء املؤسسة، وبشكل خاص دراسة الضغوط التنافسية  بتحليل البيئة

M. Porter  االقتصاد الصناعي؛موضوع التحليل التنافسي من خالل االعتماد على مفاهيم 

 منذ التسعينيات اغتىن الفكر اإلسرتاتيجي واختذت اإلدارة اإلسرتاتيجية : إثراء الفكر اإلستراتيجي

ة أن جتمع بني املقاربات اليت �تم بتحليل السوق والبيئة وبني أشكاال متنوعة، حيث حاولت هذه األخري 

  .تلك اليت تركز على مواضيع معينة مثل املوارد، املهارات، االبتكار والتعلم

  

                                                             
1 Idem. 
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 تطور المدارس اإلستراتيجية ): 17(الجدول رقم 

 المالحظات  النماذج  التيارات والمدارس 

  Harvardمدرسة التصميم لـ 

  ركةإستراتيجية الش

SWOT ) ،نقاط القوة ، نقاط الضعف، الفرص

 )التهديدات
   Mintzbergلـ " مفاهيمية"مقاربة عقالنية 

  .Mintzbergمقاربة منظومية وحتليلية لـ  .مناذج التخطيط التخطيط اإلستراتيجي

  إستراتيجية المؤسسة

  اإلستراتيجيات العملياتية

 التسويق اإلستراتيجي

  مناذج احملفظة

  وقعمناذج التم

 اإلسرتاتيجيات العامة

  .الشبكات، قائمة الفحص

  .Mintzbergعملية حتليلية بالنسبة لـ 

  جماالت األنشطة اإلسرتاتيجية اإلدارة اإلستراتيجية

  اخل...اقتصادية، مالية، تنظيمية: مناذج النمو استراتيجيات النمو

 التيار البيئي
  مناذج االقتصاد والتنظيم الصناعي 

 املبادالت

) احلتمية(نزاعات بني املقاربات االستنباطية 

 ، )املوقفية(والتجريبية 

 التيار التنظيمي

  مناذج القدرات

  النماذج املوقفية

  املبادالت الداخلية واقتصاد املنظمات

  تنوع كبري يف املقاربات

Mintzberg احتفظ باملقاربة السياسية والثقافية  

 مدرسة صنع القرار

، النمذجة Intelligenceالذكاء ( IMCمنوذج 

Modeling االختيار ،Choice (الختاذ القرار.  

 .عملية اختاذ القرار الفردي والتنظيمي

مييز بني املقاربات  Mintzbergمقاربة جتريبية، 

 .املعرفية ومقاربات التعلم

 مقاربة تصنيفية  تصنيف املقاولني التيار المقاوالتي
 

Source : Michel MARCHESNAY, Management Stratégique, Les Editions de l’ADREG, 2004, P38. 

 

 والخطوات األولى نحو اليقظة اإلدارة اإلستراتيجية. 2.2

يف مثانينات القرن املاضي، عرب العديد من املفكرين عن قلقهم اجلاد حول فعالية نظم التخطيط اليت 

خرية ال ميكن تطويرها يف عامل من احلقائق متت صياغتها كقاعدة إلعداد اإلسرتاتيجيات، غري أن هذه األ

املؤكدة أين ميكننا التنبؤ بكل شيء والتخطيط لكل فعل �دف بلوغ األهداف، على العكس فإن 

فبالرغم من كون التخطيط  1.اإلسرتاتيجية يتم تطويرها يف عامل حيكمه عدم التأكد والتعقد والغموض

 .Gو  C.K. Prahaladإال أنه مثلما الحظ كل من  اإلسرتاتيجي صمم ليعطي آفاقا طويلة املدى،

Hamel رغم أن التخطيط اإلسرتاتيجي وسيلة للتوجه حنو : "لذين راقبا عن قرب أعمال املخططنيا

املستقبل إال أن أغلب املسريين يعرتفون أن خططهم اإلسرتاتيجية تعلمهم أكثر مبشاكل احلاضر أكثر من 

                                                             
1 Giorgio PELLICELLI, Op.cit, P44. 
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رتاتيجية التقليدية واجهت حتديات حقيقية تتعلق بقدر�ا على التقليل إن النماذج اإلس 1".فرص املستقبل

من عدم التأكد البيئي، ما دفع العديد من املفكرين املتخصصني يف هذا ا�ال إىل انتقاد األساليب 

التقليدية ومراجعتها من أجل التفكري يف مفاهيم جديدة متكن املؤسسة من مواجهة ما هو غري خمطط ومل 

تفاجأ بالتغريات الطارئة لبيئتها تأن العديد من املؤسسات  I. Ansoffالحظ وقد . عه يف احلسبانيتم وض

رغم امتالكها لنظام تنبؤ وختطيط حديث، ما دفع به إىل االستنتاج بأن التخطيط اإلسرتاتيجي أقل تكيفا 

  2:مع البيئة املضطربة وذلك بسبب

 عداد اخلطط والربامج، فعلى سبيل املثال حتتاج املؤسسة اليت جيب أن تتوفر املعلومة بشكل آين لتسمح بإ

 حددت مخس سنوات لتطوير منتج جديد إىل أفق للتنبؤ من سبع إىل عشر سنوات؛

  إذا كانت اخلطط والربامج اإلسرتاتيجية حباجة إىل التطوير، فإن حمتوى املعلومات الضرورية للتنبؤات

ت فعالة للتغيري، غري أن وضعيات االضطراب تفرض على جيب أن يكون دقيقا �دف إعداد إجابا

  .املؤسسة أن تتخذ القرارات مع األخذ بعني االعتبار املعلومات ا�زأة وحىت غري املؤكدة

إن التخطيط اإلسرتاتيجي مل يتمكن من مواجهة التغريات املتسارعة للبيئة اخلارجية للمؤسسة، 

الستباقية واكتفائه باملعلومات املؤكدة والدقيقة، فاملؤسسة وذلك بسبب عدم اعتماده على املعلومات ا

تستجيب من خالل اخلطط اإلسرتاتيجية بشكل بعدي وال متتلك الفرصة املالئمة للتصرف بشكل قبلي، 

على رصد إشارات التغيري وترمجتها إىل حتركات فورية، ألن  -ضمن التخطيط اإلسرتاتيجي–لعدم قدر�ا 

  .قبل املؤسسة فيما تعترب سرعة االستجابة أمرا حامسا ملواجهة التحوالت البيئيةالتأخري قد يضر مبست

التخطيط اإلسرتاتيجي من خالل عدة زوايا، مثل اخللط  H. Mintzbergانتقد ومن ناحية أخرى 

حيث أن خضوع نظم  االمتثالبني مفهومي اإلسرتاتيجية واخلطة، البعد عن امليدان، الالمسؤولية، 

 3.واالبتكاراتليات رقابية صارمة ميكن أن تؤدي إىل تنظيم جامد وهرمي يثبط ويكبح األفكار التخطيط آل

كبديل عن   Strategic Thinkingأول من حتدث عن التفكري اإلسرتاتيجي  H. Mintzbergويعترب 

وقد  4".أفول وبزوغ التخطيط اإلسرتاتيجي"التخطيط اإلسرتاتيجي يف املنظمة، من خالل مقالته الشهرية 

                                                             
1 Jacques BOJIN, Jean-Marc SCHOETTL, Les Outils de la Stratégie, Editions d’Organisation, France, 2005, P50. 
2 Kamel ROUIBAH, Op.cit, P27. 
3 Gerry JOHNSON et Al, Op.cit., P484. 

  .29، صمرجع سبق ذكرهزكريا الدوري، أمحد علي صاحل،   4
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هذه  اإلسرتاتيجية، فهدفإىل تفضيل اإلدارة  I. Ansoffهذا القصور يف أداء التخطيط اإلسرتاتيجي بـ دفع 

 1.األخرية هو ربط املؤسسة مبحيطها اخلارجي مما جيعلها يف منأى عن املفاجآت ويضمن هلا جناحا مستدميا

بلها وتطوير خطوات حول كيفية الوصول إليه كما أن التفكري اإلسرتاتيجي يساعد املنظمة على التنبؤ مبستق

 A. C. Martinetقد أشار وكما يوضحه اجلدول التايل ف 2.واالبتعاد عن املسارات اليت تؤدي إىل الفشل

 يف هذا الصدد إىل النقاط اليت جتاوزت فيها اإلدارة اإلسرتاتيجية مفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي، حيث أ�ا

يني لصياغة اإلسرتاتيجية عكس التخطيط الذي يكون ذا طبيعة مركزية، تضم خمتلف الفاعلني األساس

   3.فضال على أ�ا �دف إىل تطوير مهارات املؤسسة يف حني يبحث التخطيط عن موقع تنافسي مرغوب

  المقارنة بين التخطيط اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية): 18(الجدول رقم 

  راتيجيةاإلدارة اإلست  التخطيط اإلستراتيجي

  تتناول االنقطاعات احملتملة اليت على املؤسسة مواجهتها  يتناول اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة

  تسعى للحصول على نتائج  يسعى الختاذ قرارات مثالية

  اإلسرتاتيجية منفصلة عن عملية تنفيذها: عملية حتليلية
اإلسرتاتيجية ليست منفصلة عن : عملية ختص املؤسسة بأكملها

  لية تنفيذهاعم

  تركز على االنقطاعات اليت تكون مصادرها خمتلفة  يركز على املنتجات، األسواق والتكنولوجيات

 يتم تطبيقها لالحتياط من املفاجآت اإلسرتاتيجية للبيئة  يتم تطبيقه إذا كانت إعادة التوجيه اإلسرتاتيجي األساسية مرغوبة

  )الغامضة وغري املؤكدة(تستجيب للمعلومات االستباقية   املة ومؤكدةمعلومات دقيقة، ك(يستجيب لإلشارات القوية 

القرار قبل (حيدد احلاجة للمعلومات اإلسرتاتيجية اعتمادا على القرار 

  )املعلومة
  )املعلومة قبل القرار(حتدد القرارات املمكنة وفق املعلومات املتاحة 

  مستمرة ليست حمددة وفق جدول زمين عملية  )حمدد جبدول زمين(عملية تتم وفق مراحل زمنية 

 
Source : Kamel ROUIBAH, Veille Stratégique, vers un Outil d’Aide au Traitement des Informations Fragmentaires 
et Incertaines : Contribution à la Conception d’un Outil pour la Construction des Puzzles, Thèse de Doctorat en 

Génie Industriel (Non Publiée), 1998, P28. 
 

تقوم اإلدارة اإلسرتاتيجية بشكل أساسي على التوفيق بني القدرات الداخلية للمنظمة وبني الفرص 

والتهديدات اخلارجية اليت حتيط �ا، وميكن هلذا أن ينجح إذا استطاعت اإلدارة أن تفهم بشكل جيد البيئة 

مبا سيحدث يف ا�االت اليت تعترب خارج سيطرة املنظمة مهمة سهلة، فاألمر يتطلب وال يعد التنبؤ . احمليطة

بينت العديد من الدراسات النظرية والتجريبية وقد  4.حتليال ورقابة حذرة من أجل تطوير إسرتاتيجية فعالة

                                                             
1 Kamel ROUIBAH, Op.cit, P28. 

  .47، ص2014طر، ، مطبعة الريان، قالتخطيط اإلستراتيجي المبني على النتائججميد الكرخي،   2
3 Inès BOULIFA, Op.cit, P31. 
4 Melanie ALLEN, Analysing the Organizationnal Environment, Select Knowledge Limited, UK, 2001, P13. 
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علومة املتعلقة �ذه يف جمال اإلدارة اإلسرتاتيجية أمهية وجود جهاز مراقبة ومتابعة للبيئة، فاحلصول على امل

األخرية يعد نشاطا أساسيا بالنسبة للمؤسسة يسمح لصانعي القرار بتحديد الفرص والتهديدات اليت تؤثر 

على تطورها، ألن املعلومة تساعد على خفض عدم التأكد والتقليل من اخلطر الذي يرافق عملية اختاذ 

 1.اغة اإلسرتاتيجيةالقرار، فضال عن كو�ا من املدخالت املهمة لعملية صي

بني  Jean-Marc Schoettlو  J. Bojinفضمن التوجه اجلديد للفكر اإلسرتاتيجي فرق كل من 

، أي على جماالت النشاط املختلفة "األغصان والثمار"النظرة التقليدية لإلسرتاتيجية اليت تركز على 

أي " اجلذور"ة لإلسرتاتيجية اليت تركز على ، وبني املقاربة اجلديد)نظرة قصرية املدى(واملنتجات اليت تناسبها 

تقوم هذه املقاربة اجلديدة لإلسرتاتيجية على ثالثة ). نظرة طويلة املدى(الرتكيز على املوارد واملهارات 

الرسم اإلسرتاتيجي الذي يقوم على االستباق واملشاركة يف إعادة تشكيل القطاع؛ املنافسة باملهارات  2:أبعاد

  .ارد اإلسرتاتيجية؛ قدرة املؤسسة على التغيري والتعلماملفتاحية واملو 

 مقارنة بين اإلستراتيجيات المخططة واإلستراتيجيات الناشئة): 15(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Giorgio PELLICELLI, Stratégie d’Entreprise, Editions De Boeck, Belgique, 2007, P47. 

                                                             
1 Moufida SADOK, Op.cit, P27. 
2 Jacques BOJIN, Jean-Marc SCHOETTL, Op.cit, P43. 

  لمخططةا اإلستراتيجيات

  المهمات واألهداف

  التحليل

  اخلارجي 

  اخليارات 

  االسرتاتيجية

  التحليل 

  الداخلي

  اإلستراتيجيات المخططة

  التنفيذ

  من األعلى إىل األسفل

  التحليل 

  الداخلي
  املهمات

  واألهداف

  التحليل

  اخلارجي 

  الناشئةاإلستراتيجيات 

  ت االستراتيجيةالخيارا

  اإلستراتيجيات الناشئة

  ثقافة املنظمة

  من األسفل إىل األعلى
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يف هذا املوضوع أن عملية صياغة اإلسرتاتيجية ال تتبع مسارا خطيا،  H. Mintzbergوقد أكد 

يف أغلب األحيان باالنقطاع وعدم االنتظام وتنتج عنه وقفات للتكيف تليها انطالقات جديدة،  تتميزوإمنا 

تأيت خطوة خبطوة أو تغيريات حيث توجد فرتات استقرار عند تطوير اإلسرتاتيجية وفرتات تتميز بتحسينات 

، Emergent Stratigiesباالسرتاتيجيات الناشئة جذرية، وقد دعا إىل االعرتاف السريع من قبل اإلدارة 

يوضح ) 15(ومقابلتها مع أهداف املؤسسة والفرص والتهديدات البيئية ونقاط القوة والضعف، الشكل رقم 

لطاملا اعترب إعداد اإلسرتاتيجية كنتيجة لتوجهات املسريين، ف 1.الفرق بني اإلسرتاتيجيات املخططة واملنبثقة

رغم أن األمر ليس دائما كذلك إذ ميكن لإلسرتاتيجية أن تنشأ تدرجييا عن اخليارات العملياتية، 

فاإلسرتاتيجية الناشئة وفق هذه النظرة تنبثق عن سلسلة من القرارات وبالتايل فإن اإلسرتاتيجية ليست وليدة 

وقد سعت الكتابات اليت تناولت اإلدارة  2".تدفق للقرارات"طور بشكل تدرجيي من خالل توإمنا تاخلطة 

اإلسرتاتيجية لتعزز هذا االجتاه حيث ال ميكن االعتماد على إسرتاتيجية ثابتة تفرتض استقرار البيئة الداخلية 

  .يب للتغريات واملفاجآتواخلارجية وإمنا على إسرتاتيجية مرنة تستج

ت اإلدارة اإلسرتاتيجية الطريق حنو بروز املفاهيم املتعلقة باليقظة وذلك من خالل الرتكيز على مهد

خاصية االستباق اليت متيز املعلومات ذات الطابع اإلسرتاتيجي عن غريها من املعلومات، فلم يعد األمر 

. ث حمتملة وغامضة وغري مؤكدةيتعلق باألحداث اليقينية واإلشارات القوية اليت يرسلها احمليط وإمنا بأحدا

حتليل : أن اليقظة اإلسرتاتيجية تتدخل على مستويني يف عملية اإلدارة اإلسرتاتيجية H. Lesca بنيوقد 

التموقع اإلسرتاتيجي وتصميم اإلسرتاتيجيات املرغوبة، وختتلف طريقة البحث عن املعلومة حسب كل 

  3:مستوى

 حيث يتم اإلصغاء للمحيط بشكل مستمر ي كل اتجاهالبحث عن المعلومة ف: المستوى األول ،

أي مجع املعلومات من كل االجتاهات، يف هذه املرحلة تكون الرؤية واسعة واملعلومات أقل استهدافا واملهمة 

 ؛)معلومات غري مؤكدة، غري مهيكلة، جزئية وغامضة(معقدة 

                                                             
1 Giorgio PELLICELLI, Op.cit., P46. 
2 Gerry JOHNSON et Al, Op.cit., P488. 
3 Kamel ROUIBAH, Op.cit., P41. 
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 حث عن املعلومات البيئية بطريقة حيث يتم البالبحث عن المعلومة بشكل موجه؛ : المستوى الثاني

مشروطة وموجهة، وتكون االحتياجات من املعلومة حمددة واملعلومات مستهدفة، وتتميز مهمة البحث 

  .بكو�ا دقيقة، حمدودة زمنيا، عقالنية ومنظمة

 اليقظة اإلستراتيجية مفهوم. 3.2

 Environmental Scanningيعترب مصطلح اليقظة اإلسرتاتيجية ترمجة ملصطلح للمسح البيئي 

وقد استخدم املفكرون  1.باللغة اإلجنليزية، فهي ترتبط باستخدام املعلومة اخلاصة باحمليط اخلارجي

، مثل )19انظر اجلدول رقم ( اليقظة اإلسرتاتيجيةللتعبري عن مفهوم  االجنلوساكسونييون عدة مصطلحات

وذكاء  Competitor Intelligenceفس ، ذكاء املناCompetitive Intelligenceالذكاء التنافسي 

املسح البيئي على أنه عبارة عن حتصيل  F. Aguilarعرف و  Business Intelligence.2األعمال 

واستخدام املعلومات املتعلقة باألحداث، التوجهات العالقات اخلاصة بالبيئة اخلارجية للمنظمة، واملعرفة 

وقد تناول العديد من الكتاب هذا  3.تخطيط ملستقبل املنظمةاليت من شأ�ا أن تدعم اإلدارة يف عملية ال

 4:املفهوم نذكر منهم

J. Aguilar  مسح بيئة األعمال يف كتابه "Scanning the Business Environment " الصادر سنة

 وتناول فيه مسح بيئة املؤسسة؛ 1967

L. Fahey   وR. King  مال يف جملة آفاق األع 1977يف مقالة نشرت سنة"Business Horizons "

 Environmental scanning" املسح البيئي لتخطيط الشركات الصادرة عن جامعة أنديانا حتت عنوان

for corporate planning" وقد حتدثا عن املسح والتنبؤ لإلشارة إىل مراقبة البيئة؛ ، 

A. Aaker   يف جملة اإلدارة بكاليفورنيا 1983يف مقالة نشرت سنة "California Managment 

Review" تنظيم نظام املسح اإلسرتاتيجي حتت عنوان "Organizing a System Strategic 

Scanning "نظام املسح اإلسرتاتيجي؛ وتناول فيها   

                                                             
1Souad KAMOUN-CHOUK, Veille Anticipative Stratégique : Processus d’Attention à l’Environnement : Application 
à des PMI tunisiennes, Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion (Non Publiée) UPMF Grenoble, 2005, P19. 
2 Samia MENIF, Op.cit., P32. 
3 G. V. SATYA SEKHAR, Business Policy and Strategic Management, I. K. International Publishing House, India, 
2009, P95. 
4 Rolande BOURCIER-DESJARDINS et Al., Op.cit, P23-24. 
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S. Bates   يف جملة التخطيط طويل املدى  1985يف مقالة نشرت سنة"Long Range Planning "

 Mapping the Environment : An" منوذج للتحليل البيئي العمليايت :رسم اخلرائط البيئية حتت عنوان

Operational Environmental Analysis Model " واقرتح فيها منوذجا للتحليل البيئي مساه ،M.A.P 

  .Predictوتنبؤ  Analyze، حتليل Monitorرصد : مكون من ثالثة مراحل 

  راتيجيةتطور مفهوم اليقظة اإلست): 19(الجدول رقم 

  األهداف  التعريف  التسمية  المؤلفون

Sutton (1988) 
Gibbons, Prescott 
(1996) 
Fleisher et al (2007) 

  "الذكاء البيئي"عملية مراقبة احمليط   الذكاء التنافسي
حتليل وضعية املنافسني والشروط 

  التنافسية

Porter (1980) 
Keiser (1987) 

  ذكاء المنافس
تغيري اليت جيب أن تطوير اسرتاتيجية ال

  يتبناها املنافس استجابة للتغريات البيئية

حتليل ردة الفعل احملتملة لكل منافس 

  اجتاه التغريات البيئية

Gilad (1986) 
Fleisher et al (2007) 

 ذكاء األعمال

مراقبة احمليط اخلارجي �دف احلصول 

على املعلومات الضرورية الختاذ القرار 

  "الذكاء البيئي"

علومات ا�معة واملرتبطة بشكل امل

خاص باملنافسني احلاليني إضافة إىل 

عمليات االستحواذ : جماالت معينة

   واالندماج وتقييم املخاطر 

Snyder (1981) 
Namus (1982) 
Elenkov (1997) 
MilWaukee (2000) 
Nitse , Dishman, 
Saxby (2002) 

  المسح البيئي

حتليل املعلومات املرتبطة بكل 

قطاعات ذات العالقة مع نشاط ال

املؤسسة ما يسمح بالتخطيط 

  للمستقبل 

ا�االت غري املكشوفة املتعلقة 

باملنافسني، املوردين، املستهلكني، 

التكنولوجيات، القوانني إضافة إىل 

الظروف االقتصادية، السياسية، 

  االجتماعية والدميوغرافية 

 
Source : Inès BOULIFA, L’identification des facteurs clés de succès dans la mise en place d’un dispositif de veille 

stratégique, Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion (Non Publiée), Université de Tunis, 2008, P47. 
 
 
 

التكنولوجية، واآلثار على أ�ا مراقبة وحتليل البيئة العلمية و  اإلسرتاتيجيةاليقظة  F. Jakobiakعرف 

على أ�ا  M. Cartierاالقتصادية احلالية واملستقبلية، الستنتاج التهديدات وفرص التطوير، فيما عرفها 

فقد عرفها على  P. Baumartالتحكم يف املعلومة �دف مراقبة البيئة السياسية واالقتصادية للمؤسسة، أما 

 1.مثل األسواق، املنافسة والتحالفات إسرتاتيجيةق مبفاهيم أ�ا أداة فعالة للقيادة يف سياق معني وتتعل

األداة اليت تسمح مبسح البيئة والقيام بيقظة مستمرة، ورصد اإلشارات اليت من و حيث تعترب رادار املؤسسة 

                                                             
1 Antonio LOPES DA SILVA, Op.cit., P39. 
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 .Hوقد عرف  1.كر وتزويدهم بالعناصر الضرورية الختاذ القرار�ا حتذير مسريي املؤسسة بشكل مبشأ

Lesca اإلسرتاتيجية على أ�ا العملية اليت تقوم من خالهلا املؤسسة باإلصغاء االستباقي حمليطها  اليقظة

وتتضمن عملية اليقظة 2.�دف خالق يسعى لالستحواذ على الفرص والتقليل من املخاطر وعدم التأكد

املعلومات مث تتمثل يف حتديد احلاجة إىل  كما يوضحه الشكل التايل،اإلسرتاتيجية ثالثة أنشطة رئيسية  

طريقة نشر املعلومات بني املستويات (البحث عنها واستخدامها، كما أ�ا تتأثر باإلسرتاتيجيات التنظيمية 

متغريات (، األبعاد الظرفية )التنظيمية املختلفة، الثقافة التنظيمية السائدة حول مشاركة وتبادل املعلومات

، السمات اإلدارية )شر أو غري مباشر على عملية اليقظةالبيئة الداخلية واخلارجية اليت تؤثر بشكل مبا

  ).كيفية صنع القرار ودرجة مشاركة أفراد املنظمة يف هذه العملية(

 C. W. Chooاإلطار المفاهيمي للمسح البيئي حسب ): 16(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: G. V. SATYA SEKHAR, Business Policy and Strategic Management, I. K. International 
Publishing House, India, 2009, P96. 

ة دائما ما تعرف اليقظة اإلسرتاتيجية على أ�ا عملية معلوماتية، تنظيمية وإنسانية تربط املؤسس

مبصادر نشطة للمعلومات اخلارجية، ويتناول بعض املؤلفني مفاهيم خمتلفة مثل الذكاء التنظيمي، ذكاء 

أو الذكاء اإلسرتاتيجي، ومهما كان املصطلح املستخدم فإن األمر يتعلق دوما  املؤسسة ذكاء األعمال،

                                                             
1 Humbert LESCA, Nicolas LESCA, Les Signaux Faibles et la Veille Anticipative pour les Décideurs : Méthodes et 
Applications, LAVOISIER, Paris, 2011, P21. 
2 Kamel ROUIBAH, Op.cit., P22. 

 األبعاد الظــرفية اإلستراتيجيات التنظيمية

 احلاجة من املعلومات

 استخدام املعلومات

 البحث عن املعلومات

 السمات اإلدارية
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اليت تستخدم لوصف " اإلسرتاتيجية"وتشري مفردة  1.بعملية إرادية تقوم املؤسسة من خالهلا بتتبع املعلومات

اليقظة إىل أن مهمة هذه األخرية هي توفري معلومات مفيدة لصانعي القرار من أجل اختاذ قرارات ذات 

طابع اسرتاتيجي، مع العلم أن عملية التفكري اإلسرتاتيجي ترتكز على معرفة جيدة للوضعية احلقيقية 

ة، التقنية، االجتماعية والسياسية اليت تشكل بيئة هذه للمؤسسة، فضال على رؤية للتوجهات االقتصادي

أنه من أجل فهم أمشل لليقظة اإلسرتاتيجية جيب أخذ جمموعة من  F. Brouardوقد اعترب 2 .املؤسسة

 3:اخلصائص بعني االعتبار

 ام ، وتعرب عن اهلدف املرجو الوصول إليه، وترتبط باألفعال والقرارات املتخذة من جهة وباحرت الغاية

 احتياجات املستخدمني من جهة أخرى، مثل ختفيض درجة عدم التأكد؛

 حيث يعرب عن التغريات اليت تكون حتت املالحظة والتحليل، هذه التغريات ميكن أن تظهر الموضوع ،

 يف شكل إشارات، أحداث، توجهات وعالقات؛

 ل االعتماد على منهجية تتضمن ، وتعرب عن التحول الضروري لبلوغ األهداف املنشودة من خالالعملية

أساليب، أدوات وتقنيات لضمان جناح حتول املعطيات إىل معلومات ومعارف وذكاء، تعد عملية اليقظة 

 ؛)التخطيط، اجلمع، التحليل والنشر(اإلسرتاتيجية سلسلة مستمرة ودائمة من املراحل 

 اإلسرتاتيجية، وميكن التمييز بني احمليط ، ويشتمل على جمموعة العوامل اليت حتيط بدورة اليقظة المحيط

، يتميز احمليط )املوارد، الثقافة، اإلسرتاتيجيات، اإلدارة وبنية املؤسسة(والداخلي ) البيئة الكلية(اخلارجي 

  .بالتغري وعدم التأكد األمر الذي جيرب متخذي القرار على تعديل اسرتاتيجيا�م

صائص جتعل منها مسارا ديناميكيا مستمرا يف املؤسسة تتميز اليقظة اإلسرتاتيجية مبجموعة من اخل

من بينها الذكاء ويعين معرفة حصر العناصر واالختيار وكيفية إجياد الروابط أو العالقات اليت جتمع هذه 

العناصر لتشكل معىن، وهذا الذكاء يف اليقظة اإلسرتاتيجية ال يقرتن بالفرد فقط  وإمنا جبماعة من األفراد 

رون قابلية يف تنسيق مهارا�م وقدرا�م مع بعضهم البعض اللتقاط واستشعار اإلشارات الذين يظه

واألحداث وترمجتها وحماولة فهمها للمساعدة على اختاذ القرار والتصرف املناسب واألكثر ابتكارا، وهذا 

ن أن يكون ملعلومات اليقظة اإلسرتاتيجية ال ميك -الذي ميثل التنشيط القبلي–لكون البحث اإلرادي 
                                                             
1 Nicolas LESCA, Construction du Sens : Le Cas de la Veille Stratégique et de l’Exploitation Collective des Signes 
d’Alerte Précoce, Thèse de Doctorat en Science de Gestion (Non Publiée), Université Pierre Mendès-France de 
Grenoble, 2002, P11.  
2 Inès BOULIFA, Op.cit., P44.  
3 François BROUARD, Op.cit, P51-52. 
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لذكاء األعمال تعريفني أساسيني يرتبطان مبفردة أن   J. Ranjanمن جهة أخرى يرى  1.خطوة معزولة

أن ذكاء األعمال يعين تطبيق قدرات الذكاء اإلنساين يف جمال  -وهو األقل شيوعا-، األول "الذكاء"

ء االصطناعي يف جمال اإلدارة األعمال، وهو فرع حديث لتطبيقات املعرفة اإلنسانية وتكنولوجيات الذكا

ودعم القرار يف خمتلف مشاكل املؤسسة، فيما يتعلق التعريف الثاين بربط الذكاء بقيمة املعلومة من حيث 

استخدم مصطلح ذكاء األعمال وفق طريقتني خمتلفتني، ففي بعض األحيان يستخدم  2.حداثتها ومالءمتها

ات واملعارف اليت تستفيد منها املنظمات يف عملية اختاذ القرار املعلوم أيهذه العملية، " منتج"للتعبري عن 

واألنشطة املختلفة، ويف أحيان أخرى يستخدم لإلشارة إىل العملية اليت من خالهلا يتم حتصيل، حتليل 

 )17انظر الشكل رقم (4:وقد مت التطرق لذكاء األعمال من زوايا خمتلفة 3.ونشر املعلومات واملعارف

 ال هو عملية حتصيل كميات كبرية من البيانات وحتليلها وتقدمي جمموعة تقارير عالية ذكاء األعم

املستوى تسمح باالستفادة من تلك البيانات يف األنشطة القاعدية للمؤسسة ومتكني هذه األخرية من اختاذ 

  ؛)Stackowiak et al )2007 القرارات اليومية

 اء املؤسسة من خالل تزويد صانع القرار التنفيذي بدعم ذكاء األعمال هو طريقة وأسلوب لتحسني أد

 ؛)Cui et al )2007 فعال ميكنه من احلصول على معلومات عملية

  ذكاء األعمال هو جمموعة من األدوات هلا خصائص تسمح جبمع البيانات من مصادر غري متجانسة

 ات املختلفة للمستخدمنيللحصول على أساليب حتليلية متقدمة، وقادرة على االستجابة للمتطلب

Tvrdíková )2007(؛  

  ،يقوم ذكاء األعمال على تصنيف تكنولوجيات ذكاء املعلومات على أساس أساليب نشر املعلومات

 ؛)Zeng et al )2006 إعداد التقارير والقيام بالتحاليل اإلحصائية

 فاعلية قادرة على مراقبة الوقت يشتمل ذكاء األعمال على مستودع للبيانات الفعالة إضافة إىل عناصر ت

احلرج للعمليات التشغيلية بشكل يسمح لصناع القرار على املستوى التكتيكي والعمليايت بضبط نشاطهم 

 ؛)Golfarelli et al )2004املؤسسة  إسرتاتيجيةمبا يتوافق مع 

                                                             
1
  .211، ص 2014، 3، جملة املؤسسة، جامعة اجلزائر، العدد واقع تطبيق نظام اليقظة اإلستراتيجية في مؤسسة نفطالكاريش صليحة،   

2 Jayanthi RANJAN, Business Intelligence: Concepts, Components, Techniques and Benefits, Journal of Theoretical 
and Applied Information Technology, Vol 9, November 2009, P60. 
3 Rajiv SABHERWAL, Irma BECERRA-FERNANDEZ, Business Intelligence: Practices, Technologies and 
Management, John Wiley & Sons, USA, 2011, P6.   
4 Jayanthi RANJAN, Op.cit. P61. 
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 املؤسسة، نظم دعم  يتسع مفهوم ذكاء األعمال ليشمل أدوات تقنية تتضمن إدارة املعرفة، ختطيط موارد

  ).Gangadharan & Swamy )2004 القرار والتنقيب عن البيانات

  منتج، عملية، حلول وأدوات ذكاء األعمال): 17(الشكل رقم 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Source: Rajiv SABHERWAL, Irma BECERRA-FERNANDEZ, Business Intelligence: Practices, Technologies 

and Management, John Wiley & Sons, USA, 2011, P7. 
 

قد تتقاطع اليقظة اإلسرتاتيجية مع مفاهيم أخرى يف نقاط مشرتكة لكنها ختتلف معها كالذكاء 

جمموعة منسقة من أعمال البحث عن املعلومات املفيدة : "على أنه H. Martreاالقتصادي الذي عرفه 

مع توفر ومعاجلتها ونشرها �دف استغالهلا من قبل الفاعلني االقتصاديني، ويتم ذلك بشكل قانوين 

. 1"ضمانات احلماية الالزمة للحفاظ على إرث املنظمة ضمن أحسن شروط اجلودة واآلجال والتكلفة

أن الذكاء االقتصادي هو امتداد لليقظة اإلسرتاتيجية ألنه يتضمن وظيفتني للمعلوماتية  F. Jakobiakويرى 

ة التأثري، كما أنه �ذا املنظور امتداد ات املنافسني ووظيفومها احلماية من كل التهديدات وعلى رأسها �ديد

 .Bو  Y. Martiكما يرى كل من  2.األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة ملمارسة حب التطلع وحتقيق

Martinet  أن اليقظة هي أحد وظائف الذكاء االقتصادي، فاليقظة تتعلق جبمع املعلومات من خمتلف

                                                             
1 Anna LEYMARIE, La diffusion des résultats de la veille : enjeux, méthodes et pratiques. Le cas de l’INERIS, 
Mémoire Professionnelle en Sciences et Techniques de l'Information, Institut National des Techniques de la 
Documentation, France, 2010, P15. 

البحوث االقتصادية ، جملة في مؤسسات صناعة األدوية بقسنطينةواقع اليقظة اإلستراتيجية دراسة استطالعية حول ، محزة رملي  2

  .258، ص 2014 ،2، العدد أم البواقي، جامعة واملالية

 عملية ذكــاء األعمال

 حلول ذكــاء األعمال

مستودعات (تكنولوجيات أخرى 

...)، مستكشف البياناتالبيانات  

ذكاء األعمالمنتجات   

املعلومات اليت تقود لتشكيل 

 املعرفة أو تدعم اختاذ القرار

 البيانات والمعلومات

داخلية وخارجية، 

 مهيكلة وغري مهيكلة

 أدوات ذكــاء األعمال
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قييم ومن مث نشر املعلومات وإيصاهلا يف الوقت املناسب املصادر ومعاجلتها من خالل الفرز والتحليل والت

وبالشكل املناسب، ليأيت بعدها دور الذكاء االقتصادي والذي يقوم إضافة إىل ما سبق برتمجة هذه 

لذا  1.املعلومات كمؤشرات الختاذ القرارات اإلسرتاتيجية اليت تتعلق مبستقبل املؤسسة ومبا خيدم أهدافها

كاء االقتصادي أمشل من اليقظة اإلسرتاتيجية وغالبا ما تكون هذه األخرية يف خدمته الذ ميكن القول أن 

، فاملؤسسة ال ميكنها أن تكون ذكية اقتصاديا إن مل بشكل مستمر من خالل توفري املعلومات االستباقية

   .تكن يقظة إسرتاتيجيا

من أن كليهما يقتضي العمل من جهة أخرى ختتلف اليقظة اإلسرتاتيجية عن إدارة املعرفة بالرغم 

اجلماعي يف البحث عن املعلومات وحماولة االستفادة منها قدر اإلمكان، غري أن عملية اليقظة تستهدف 

استباق التغريات املستقبلية يف حيت تسعى إدارة املعرفة إىل توحيد الطاقات الفكرية الكامنة أو الصرحية 

  2:ظر هلا من خالل ثالث مقاربات متكاملةوميكن الن. باجتاه خلق قيمة مضافة للمنظمة

  إدارة المعرفة الموجهة باإلنسانHumain-Oriented KM : يعرض هذا املنظور املنظمة على أ�ا

تنظيم اجتماعي مكون من األفراد وجماميع العمل وهو بذلك ميثل وجهة نظر علم السلوك التنظيمي، حيث 

ل مع املعرفة الفردية واملنظمية للحصول على ميزة تنافسية، ويف تستخدم املنظمات إدارة املعرفة يف التعام

  .نفس السياق �دف مبادرات واسرتاتيجيات إدارة املعرفة إىل تعزيز وحتسني الفردي واجلماعي

  بالتكنولوجياإدارة المعرفة الموجهة Technology-Oriented KM : يناقش هذا املنظور إدارة املعرفة

اهيم املستخدمة يف إدارة املعلومات والبيانات، ويوفر للمنظمات القدرة على ختزين باالعتماد على املف

وتوزيع هذه املعرفة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك لتمكني األفراد والعمليات من 

  .االستفادة من األصول املعرفية بقصد التنفيذ الفعال للمعرفة القائمة

  بالعملياتجهة إدارة المعرفة المو Processes-Oriented KM : تتجسد إدارة املعرفة وفق هذا

املنظور بوصفها دورة حياة أو عملية منظمية معقدة، حيث توصف إدارة املعرفة بكو�ا جمموعة من 

العمليات اليت حتكم ابتكار ونشر املعرفة بأشكاهلا املختلفة، فهي تنطوي على إعادة هندسة اهلياكل 

                                                             
حالة والية  -قع اليقظة اإلستراتيجية والذكاء االقتصادي في القطاع البنكي الجزائريواأمحد توفيق بورحلي، صراح بن حلرش،   1

  .82، ص 2014، جامعة أم البواقي، 1، جملة الدراسات املالية، احملاسبية واإلدارية، العددقسنطينة
  .36-31ص، 2015للنشر والتوزيع، األردن،  ة، دار اليازوري العلميإدارة المعرفة في إطار نظم ذكاء األعمالعامر عبد الرزاق الناصر،   2
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حتفيز األفراد العاملني، ووضع أدوات تكنولوجيا املعلومات مع الرتكيز على العمل اجلماعي ونشر التنظيمية و 

  .املعرفة يف كافة أجزاء املنظمة

  وأنشطتها معلومات اليقظة اإلستراتيجية. 3

 جهاز اليقظة اإلسرتاتيجية ليس معنيا باملعلومات العادية والروتينية املتواجدة بصفة سهلة واعتيادية يف

البيئة، فاألمر يتعلق هنا مبعلومات ذات طابع استباقي واستكشايف، تكون يف أغلب األحيان مبهمة وغري 

وحىت مفهومة، وال تعرب عن أمور حتصل يف الوقت احلاضر وإمنا عن أحداث قد حتصل يف املستقبل، 

ألنشطة اليت تتميز يتمكن جهاز اليقظة من نشر هذا النوع من املعلومات عليه أن يتبىن جمموعة من ا

بتسلسلها املرحلي بدًء من حتديد الفئة املستهدفة من املعلومات وصوال إىل نشرها بالطريقة اليت تضمن 

  . االستفادة القصوى ملستخدميها النهائيني

  من اإلشارات الضعيفة إلى المعلومات االستباقية. 1.3

اإلسرتاتيجية وعرفها على أ�ا جمموعة  مصطلح اإلشارات الضعيفة يف جمال اإلدارة I. Ansoffأدخل 

من األحداث حول موضوع معني ال تتوفر خبصوصه سوى معلومات جزئية يف وقت حيتاج إىل االستجابة 

أن تغريات وتوجهات وأحداث البيئة ختلق إشارات ورسائل تستقبلها املنظمات  C. Chooيعترب و   1.املباشرة

املعلومات املتأتية من البيئة اخلارجية ذات  وتكون 2.ةاملنظمات وتستخدمها يف التكيف مع الظروف اجلديد

 وقدمعلومات واضحة ودقيقة بشكل كايف ما يسمح للمؤسسة بتقييم أثرها وبناء إجابات نوعية،  3:نوعني

معلومات وصفها باإلشارات الضعيفة أي و هذا النوع من املعلومات باإلشارات القوية؛  I. Ansoffوصف 

ويف هذا  .ؤسسةأن تكون هلا تأثريات معتربة على امل وميكنجمزأة وغري مؤكدة،  تلك اليت تتميز بكو�ا

اإلطار ميكن القول أن اإلشارات الضعيفة تعرب عن معلومات توقعية واستباقية تنبه املسري وحتسسه أن شيئا 

اخلارجي  هاما سيحدث يف بيئة املؤسسة، وهذا احلدس مصدره املعلومات اليت مت احلصول عليها من احمليط

واملوجهة لالستعمال الداخلي، وهذه املعلومات عبارة عن مؤشرات مبكرة وغامضة تتطور وتتضح مع مرور 

                                                             
1
 Humbert LESCA, Nicolas LESCA, Op.cit., P43.  

2
Chun WEI CHOO, Op.cit. P3. 

3 Kamel ROUIBAH, Op.cit., P29. 
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فاإلشارات الضعيفة قد تكون جد خطرية وتوحي ببيئة مضطربة وعدوانية وهي معلومة ناقصة ذات 1.الزمن

حيدث وحتمل حدثا ما سوف أبعاد عميقة وغري تفصيلية، سريعة االنتشار نظرا لغموضها وتوحي بأن 

متناقضات، تتطلب معارف وتقنيات ومتابعة ومراقبة ميدانية كبرية من حلظة ظهورها أو بروزها، وكما هي 

مهددة للمؤسسة فهي جتلب لنا أحيانا الفرص ومتنح للمؤسسة ميزة تنافسية إذا ما أحسنت استغالهلا، 

مسريين واملدراء داخل املؤسسة عكس اإلشارات وميكن القول أن اإلشارات القوية هلا دور حتفيزي لل

  2.الضعيفة اليت ترفع من درجة املسؤولية والتحدي

تندرج اإلشارات الضعيفة ضمن منطق للحذر واليقظة يكون أكثر مشولية وأكثر توجها حنو 

ات استحداث الفعل اجتاه البيئة، وهي تشكل العنصر احملوري ملسار اليقظة اإلسرتاتيجية كمسار معلوم

تتوجه به املؤسسة حنو االستماع املسبق لبيئتها �دف ابتكاري هو فتح منافذ حول الفرص والتقليل من 

املخاطر وعدم التأكد، ويعتمد انتقاء واختيار اإلشارات الضعيفة بدرجة كبرية على حس الفضول واالبتكار 

إذا كانت لإلشارات الضعيفة  3.بيئةالذي يتمتع به الفرد املتيقظ يف استقرائه واستقصائه ملا حيدث يف ال

معىن وداللة مضمرة تعرب يف جوهرها عن وجود حدث ما أو جمموعة أحداث خفية، فإننا نستطيع الوصول 

إليها من خالل سلسلة من العمليات العقلية اليت تفضي بنا إىل املعرفة، وتتحول مبوجبها هذه اإلشارات 

عىن أو مفهوم آخر، ميكن توظيفه بشكل أو آخر يف خلق من ماهية إىل ماهية جديدة وينكشف عنها م

القيمة، لذا فمن منطلق حتسس اإلشارات الضعيفة وإدراك معناها، تتضح لنا بعض احلقائق اخلفية ميكن أن 

من تتكون املعلومات االستباقية لذا ميكن القول أن  4.ينتج عنها معلومات حتذيرية وعالمات استباقية

كل   أشار، وقد عالمات اإلنذار املبكراليت قد تتحول بعد ترمجتها إىل  Weak Signalsاإلشارات الضعيفة 

فعل تتوفر حوله معلومات جزئية فقط، لذا إىل كون اإلشارات الضعيفة  Mc. Donnellو  I. Ansoffمن 

عل جيب الشروع يف عملية االستجابة إذا أردنا أن تنتهي هذه األخرية قبل حدوث تأثري على املؤسسة بف

اإلشارات الضعيفة تعرب عن املعلومات اليت قد حتمل خاصية استباقية وينتج عن ترمجتها ف 5.احلدث اجلديد

                                                             
1
، جامعة املدية، أفريل 3جميد شعباين وآخرون، دراسة السوق كأداة لتحقيق اليقظة اإلسرتاتيجية، ا�لة اجلزائرية لالقتصاد واملالية، العدد   

  .130، ص 2015
، جامعة أدرار، 27العدد ، جملة احلقيقة، المعلومة مادة أولية لليقظة اإلستراتيجية في المؤسسات الحديثةخلفالوي مشس ضيات،   2

  .515ص
  .217، ص مرجع سبق ذكرهكاريش صليحة،   3
  .142، صمرجع سبق ذكرهفالتة اليمني،   4

5 Samia MENIF, Op.cit., P38. 
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إلقاء الضوء على أحداث مل تقع بعد، وإمنا تتطور عرب الزمن وتزيد قو�ا بشكل تدرجيي، فاملعلومات 

اعات إسرتاتيجية يف بيئة اإلستباقية تنبئ حبدث من احملتمل أن يكون يف طور احلصول ويتضمن إنقط

  1.املؤسسة ونتائج مهمة على تنافسيتها املستدمية

 من اإلشارة الضعيفة إلى الفعل): 18(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Humbert LESCA, Nicolas LESCA, Les Signaux Faibles et la Veille Anticipative pour les Décideurs : 

Méthodes et Applications, LAVOISIER, Paris, 2011, P44. 
 

أن املسري يف املرحلة األوىل ينتابه شعور بوقوع حدث معني يف بيئة املؤسسة  أعالهيوضح الشكل 

 ، وعادة ما يكون مصدر هذا)السياسية، االقتصادية، االجتماعية، الثقافية والتشريعية(مبكونا�ا املختلفة 

احلدس هو اإلشارات الضعيفة اليت تبعث بتحذيرات استباقية، يف املرحلة الثانية يبحث املسري عن معلومات 

ما  إسرتاتيجيةوتفاصيل أكثر جتيب عن تساؤالت خمتلفة، تتعلق بفرصة حمتملة، انقطاعات أو مفاجآت 

علومات إضافية يستطيع املسري أن يعطي لإلشارات الضعيفة معىن شيئا فشيئا، يف املرحلة الثانية ومع توفر م

حيدد طبيعة الظاهرة، إن كان األمر يتعلق بفرصة أو �ديد يف البيئة اخلارجية، ليصل إىل قناعة حول 

                                                             
1 Moufida SADOK, Op.cit., P30. 

اإلدارة اإلستراتيجية 

مراحل 5  

القناعة. 4 معلومات كاملة. 3 اإلشارات الضعيفة. 1   بعض املعلومات. 2 

 درجة المعلومة

الشعور بوجود احتمال 

 حدوث شيء ما

) مصدر(حتديد الفاعل 

 الفرصة

 حتديد الفرصة

 االستجابة املناسبة

فعلنتيجة ال  

1 

2 

3 

4 

5 
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املوضوع يف املرحلة الرابعة ويتخذ القرار املناسب بغية االستجابة مع املوقف الذي يواجهه، أما يف املرحلة 

   .ار ومراقبة نتائجهاخلامسة واألخرية يتم تنفيذ القر 

 المفاهيم المرتبطة بالمعلومة االستباقية): 19(الشكل رقم 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
Source : Kamel ROUIBAH, Veille Stratégique, vers un Outil d’Aide au Traitement des Informations Fragmentaires 
et Incertaines : Contribution à la Conception d’un Outil pour la Construction des Puzzles, Thèse de Doctorat en 

Génie Industriel (Non Publiée), 1998, P34. 
 

اليت قد (أن املعلومة االستباقية ترتبط مبجموعة من املفاهيم من بينها التحوالت  أعالهيشري الشكل 

اليت قد تطرأ على خمتلف (، التغيريات )تصيب بيئة املؤسسة وحتوهلا من بيئة هادئة إىل أخرى مضطربة

حتسن كفاءة اليد العاملة، حتسني تصميم (، التطور )واالقتصادية واالجتماعيةمكونات البيئة السياسية 

زيادة اإلنتاجية، حجم (، النمو )الفروقات املوجودة بني املؤسسة ومنافسيها(، التباينات )وجودة املنتوج

ئة بالتغيريات اخلارجية ميكن أن أن اإلصغاء لإلشارات املنب I. Ansoff يرىيف اإلطار نفسه ). املبيعات

لكن هذه اخلاصية اليت توفرها املعلومات ميكن أن تصبح دون أمهية  1.سهم يف حتويل التهديدات إىل فرصي

إذا كانت توفريتها زائدة عن احلد املطلوب، و جتدر اإلشارة إىل نقطتني أساسيتني فيما يتعلق بوفرة 

وصول اجلميع إىل نفس املعلومات مما يسمح باشتداد الضغط التنافسي، فاملؤسسات تكاد ال  2:ملعلوماتا

متلك خصوصية يف هذا ا�ال ويتم صنع الفارق من خالل نوعية اإلدارة اإلسرتاتيجية للمعلومة؛ الوصول 

  .السهل للمعلومات يضعف الوضعيات املتعلقة بصورة املؤسسة ومسعتها

                                                             
1
 Kamel ROUIBAH, Op.cit., P23. 

2 Damien BRUTE DE REMUR, Op.cit., P6. 

  اإلشارات الضعيفة

  التحوالت  التغيريات

  النمو  التطور

  التباينات
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إشارة قوية ولكن متأخرة : تساؤال عن أي اإلشارات أفضل N. Lescaو  H. Lescaن طرح كل م

أم إشارة ضعيفة ولكن استباقية، وقد أشارا إىل أنه من الصعب إقناع املسريين بأن إشارة معينة قد تكون يف 

هم يفضل اللجوء وقوية يف أمهيتها بالنسبة للقرار اإلسرتاتيجي، فالكثري من" مظهرها"الوقت ذاته ضعيفة يف 

أن اإلشارات القوية تنبئ بأحداث تكون قيد احلصول أو قد  التايليبني الشكل و  1.إىل اإلشارات القوية

حصلت فعال، وبالتايل فهي معلومات وصلت متأخرة ولن تفيد متخذ القرار يف االستجابة، عكس 

عه، ما مينح فرصة لالستجابة اإلشارات الضعيفة اليت متنح هامشا عاليا من االستباق للحدث قبل وقو 

إىل أن اإلشارات  F. Aguilarمن ناحية أخرى أشار . السريعة قبل وقوع تأثريات غري مرغوب فيها

الضعيفة اليت تأيت كمعلومات جمزأة تبدو ذات قيمة استعمالية ضعيفة ألن املسري حيصل عليها من دون 

بعدم االكتمال فإن اإلشارة الضعيفة قد تكون  ترتيب منطقي، غري أنه خالفا لشكلها الذي يتميز غالبا

   2.قوية من ناحية تأثريا�ا، فقد تنبئ حبدوث شيء ذا أمهية كبرية للمؤسسة

 العالقة العكسية بين حجم اإلشارة وهامش االستباق): 20(الشكل رقم 

 

 

 

  

 

 هامش االستباق                                                                      0   الزمن                                                            

 
Source : Humbert LESCA, Nicolas LESCA, Les Signaux Faibles et la Veille Anticipative pour les Décideurs : 

Méthodes et Applications, LAVOISIER, Paris, 2011, P46. 
 

لتسليط الضوء  Scenario Planningم بعض املنظمات التخطيط عن طريق السيناريوهات تستخد

وجود تكامل بني أسلوب السيناريو واالستباق، حيث أن رصد  P. Carvalhoعلى املستقبل، وقد وضح 

اإلشارات الضعيفة يكون األساس الذي تعتمد عليه املؤسسة يف بناء السيناريوهات، وعند صياغة هذه 

                                                             
1
 Humbert LESCA, Nicolas LESCA, Op.cit., P46. 

2 Inès BOULIFA, Op.cit., P36. 

 حجم اإلشارة

 الوقت غري كايف لالستجابة الوقت املتاح لالستجابة

S إشارات قوية ولكن متأخرة  

E حدث مت حصوله  
S’ إشارات ضعيفة ولكن استباقية  

E’ حدث تم استباقه  
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يسمح جهاز اليقظة  1.رية تستعمل لتوجيه البحث عن إشارات ضعيفة جديدة وتسهل ترمجتهااألخ

أو تلك اليت تسمح /اإلسرتاتيجية جبمع نوعني من البيانات، تلك املتعلقة بتقدمي صورة عن بيئة املؤسسة و

ات اإلمكانيات معلوم: باستباق التغريات البيئية، وميكن التمييز بني نوعني من املعلومات اإلستباقية

هلذه األخرية أن تعطي إضاءات عن املفاجأة اإلسرتاتيجية باليت تتميز كو�ا تأيت املبكر، اإلنذاروإشارات 

فجأة وبدون إعالن مسبق، جديدة ويكون تأثريها كبري على أداء املؤسسة، كما أ�ا تتطور بسرعة وال ترتك 

املعلومة االستباقية على أ�ا  G. Koenigو  P. Joffreوقد عرف كل من  2.الوقت الكايف للتجربة والتعلم

حتول يف البيئة قادر على إعادة التفكري يف التوجهات الكربى للمؤسسة، وهي تشكل فرصة يف حال 

أمكنها تسهيل وتسريع تنفيذ أهداف املؤسسة، باملقابل قد تشكل �ديد إذا أعاقت حتقيق الغايات وأثرت 

على املعلومات تستخدم املؤسسات العديد من األدوات وتستعني  للحصولو  3.على بقاء املؤسسة

مبجموعة من املصادر فيما يتعلق ببيئتها، وميكن هلذه املصادر أن تكون شخصية أو غري شخصية، داخلية 

أن حمتوى   (Ansoff, 1975 ; Daft et Lengel, 1984)أو خارجية، وقد بينت العديد من الدراسات 

ن أكثر غىن ويسمح برصد اإلشارات الضعيفة، فضال عن فهم أحسن وترمجة املصادر الشخصية يكو 

املشكالت يف وضعية تتميز بعدم التأكد اإلسرتاتيجي العايل، عكس املعلومات غري الشخصية اليت تكون 

كما ميكن االستعانة مبجموعة من 4.مناسبة أكثر يف حالة كون األحداث البيئية منفردة وقابلة للتحليل

من بينها احلدس،  ب احملفزة للتفكري البشري �دف حتسني العملية االستباقية للمعلومات البيئيةاألسالي

  )20انظر اجلدول رقم . (االستقراء، التنبؤ، اإلسقاط والتنقيب

تأخذ معلومة صفة االستباقية إذا أدت ترمجتها إىل االعتقاد بأن حدثا سوف يقع ضمن أفق زمين 

ويكون هذا احلدث ذا أمهية كبرية، فهي تسمح بتكوين رؤية مسبقة خلطر حمتمل مناسب ملن قام برتمجتها 

املعرفة حبدوث أشياء كثرية مستقبال وإن مل  5:مفهوم االستباق جوانب متعددةيشمل و ). أو فرصة مناسبة(

ود تكن هناك القدرة لتحديد ما سيقع بدقة، ما يعين احلفاظ بشكل مستمر على حالة التأهب؛ املعرفة بوج

وضعيات بديلة متعددة مع عدم القدرة على إعداد قائمة شاملة هلذه الوضعيات؛ رصد اإلشارات املنبئة 

                                                             
1 Humbert LESCA, Nicolas LESCA, Op.cit., P36. 
2 Ibid., P43. 
3 Kamel ROUIBAH, Op.cit., P31. 
4 Moufida SADOK, Op.cit., P28. 
5 Humbert LESCA, Nicolas LESCA, Op.cit., P30. 
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�دف التصرف بشكل سريع ويف الوقت املناسب؛ خلق الظروف والشروط اليت ) أو بفرصة جيدة(خبطر ما 

  ). سرعة االستجابة(جتعل التصرف السريع ويف الوقت املناسب ممكنا 

 بعض المفاهيم الشائعة حول تحليل المعلومات بهدف االستباق): 20( الجدول رقم

  التعريف  المفهوم

 الحدس
تفكري يندرج ضمن امتداد لرتابط جمموعة من العناصر الواقعية وامللموسة اليت ميتلكها املراقب، وتتوافق مع 

 .إعداد فرضية احتمالية قائمة على حتليل الوضع احلايل

  االستقراء
ج االستقراء على التجربة والبيانات االستذكارية، وتتميز هذه النماذج بفائدة حمدودة أل�ا تتعلق تقوم مناذ 

  .مبا حدث يف املاضي وال تأخذ بعني االعتبار ال عملية تعديل السوق وال ما سيحدث مستقبال

 التنبؤ
األعمال، الكمية  رقم(من خالل استخدام النمذجة اإلحصائية يعطي التنبؤ توقعات بتطور متغري ما 

 .، وهو ال يقدم سوى إشارة عن ما سيحدث إذا استمرت التوجهات احلالية)املباعة

  .امتداد أو انعطاف توجهات املاضي حنو املستقبل االسقاط

  .تقييم االحتماالت املستقبلية املندرجة ضمن رؤية شاملة، كيفية، إرادية ومتنوعة  التنقيب

 
Source : Nicolas LESCA, Construction du Sens : Le Cas de la Veille Stratégique et de l’Exploitation Collective des 

Signes d’Alerte Précoce, Thèse de Doctorat en Science de Gestion (Non Publiée), 2002, P20. 
 

صاد الكلي، جيب التمييز بني االستباق والتنبؤ حيث يرتبط هذا األخري باالقتمن ناحية أخرى 

فللحد 1.ويعتمد على تشكيلة متعددة من الفاعلني واألحداث وفق منحنيات ومعطيات كمية وإحصائية

من األخطار من املهم تقليص دوائر الشك وعدم اليقني واليقظة والتنبؤ مها مسعيان ومنهجيتان �دفان إىل 

لعوامل احمليطة باملؤسسة من أجل املراقبة إزالة الشك واختاذ القرارات الصائبة، فاليقظة موجهة حنو دراسة ا

واالكتشاف والتعلم واستباق تطورات هذا احمليط، بينما التنبؤ هو استباق آثار هذه القرارات وهو ما يسمح 

االستماع للمستهلكني واالهتمام بالتقييم اجليد واملالئم للخيارات املناسبة، وكل مسعى للتنبؤ يقوم على 

واكتشاف ومراقبة وتعلم ما حيدث يف األسواق وذلك من أجل تبين التوجهات باحمليط من أجل توقع 

الفرق اجلوهري بني االستباق والتنبؤ أن ) 21(حيث نالحظ من خالل اجلدول رقم 2.اإلسرتاتيجية للمؤسسة

أن األول يفرتض عدم االستقرار البيئي وحدوث تغيريات وإنقطاعات وسيادة عدم التأكد، فيما يفرتض 

  . االستمرارية واالستقرار يف البيئة اخلارجيةالثاين

  

                                                             
1 Ibid, P33. 

2
  .138ص مرجع سبق ذكره،، جميد شعباين وآخرون  
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  االستباق مقابل التنبؤ): 21(الجدول رقم 

  التنبؤ  االستباق  

  االقتصاد الكلي  االقتصاد اجلزئي  المفهوم

  الغرض
–رصد احتمالية حدث غري معتاد، غري متكرر 

  قبل فوات األوان -مفاجأة
  تسليط الضوء على اجتاه مثبت

  من عدة أشهر إىل عدة سنوات  عدة أسابيع إىل عدة أشهرمن   األفق الزمني

  العناصر األساسية
  معلومات كيفية

  عدد قليل من إشارات ضعيفة 

  معلومات كمية

  معطيات إحصائية عددية للمراحل السابقة

  معطيات بكميات كبرية

  الهدف
  االستقراء

  ترمجة اإلشارات الضعيفة

  االسقاط باستخدام الربجميات

  نيات الرياضيةإنشاء املنح

  املعاجلة على نطاق واسع 

  األساس النظري
فاعل أو أكثر يف البيئة : تتعلق بكائن فردي مستهدف

  ، أو ظاهرة حمددة )Y، املنافس Xالزبون (

الطلب، (يتعلق بكائن مجاعي، كيان إحصائي 

  ...)السوق، املنافسة

  الفرضية الضمنية
د، افرتاض عدم االستقرار، التغيري، عدم التأك

  االنقطاعات

افرتاض االستقرار واالستمرار اللذان يسمحان بالقدرة 

  على التنبؤ

 
Source : Humbert LESCA, Nicolas LESCA, Les Signaux Faibles et la Veille Anticipative pour les Décideurs : 

Méthodes et Applications, LAVOISIER, Paris, 2011, P37. 

 

حيث أن : كيفية 1:اخلصائص التالية لعالمات التحذير املبكر S. Blancoو  H. Lescaيقدم كل 

االهتمام ينصب على أحداث قد تطرأ مستقبال، وبالتايل فإن عالمات التحذير املبكر تتعلق مبا مل يقع بعد 

مما ال ميكنها من تكوين أرقام تسجل ما حدث يف املاضي، فهي عبارة عن مجل مكتوبة يف اجلرائد، 

تشكل عالمات التحذير املبكر إشارات تطرح تساؤالت : غير مؤكدة عة يف االجتماعات أو صور؛مسمو 

تتكون عالمات التحذير املبكر من : مجزأة وفرضيات يف أذهان املسريين وال ميكنها أن تشكل قناعات؛

كل معلومات إن أخذت بشكل منعزل تصبح بدون معىن لكن إذا مجعت مع معلومات يصبح هلا معىن بش

  2:اخلصائص التالية N. Lescaأضاف كما .تدرجيي، حيث ميكن تشبيهها لقطعة بازل

 حيث أن املعلومات اإلسرتاتيجية تأيت بشكل أساسي من مصادر تقع خارج املنظمة، وتتعلق : خارجية

عيته بإعالن أو حدث دقيق لفاعل يف البيئة على سبيل املثال، وتوفر مؤشرات حول توجهاته، حمفزاته أو وض

 الداخلية؛

                                                             
1
 Samia MENIF, Op.cit., P40. 

2 Nicolas LESCA, Op.cit., P26-29. 
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 حيث تكون املعلومة حول موضوع معني غري كاملة عندما تكون غري شاملة، أي ال تغطي  : غير كاملة

كل تنوع املعلومة املالئمة حول املوضوع وعدم توفر بعض األجزاء منها، فمن النادر احلصول على كل 

 مل ملوضوع معني؛املعلومات املرجوة حول البيئة اخلارجية للمؤسسة من أجل حتليل شا

 حيث ال ميكن دائما التنبؤ باكتشاف املعلومة وميكن إجيادها يف املكان الذي مل يكن متوقعا : عشوائية

وعدم إجيادها يف املكان الذي كان متوقعا، ويتحصل عليها املسري وفقا للظروف ويف إطار التفاعل اليومي 

 راءات، املالحظات، التنقالت والنقاشات؛واملتواصل مع املنظمة وبيئتها العامة، من خالل الق

 حيث تفتقد املعلومة أو الوضعيات التنظيمية للوضوح وختضع لتفسريات متعددة قد تكون : غامضة

أحيانا متناقضة وتتسبب يف االرتباك وعدم الفهم واإل�ام، فعندما يالحظ املسريون أو يكتشفون حدثا 

املعلومات املفتاحية غامضة، وال يعرفون بشكل واضح ما الذي يعنيه معينا يف البيئة اخلارجية عادة ما تكون 

  .ليلهااحلدث أو كيف حيولونه إىل فعل تنظيمي، فغموض املعلومة جيعل من الصعب حت

  أنشطة اليقظة اإلستراتيجية. 2.3

كو�ا   باملوازاة مع تطور مفهوم اليقظة اإلسرتاتيجية عرب الزمن تطورت وظيفة اليقظة اإلسرتاتيجية من

جمرد نشاط بسيط لتحصيل املعلومة البيئية إىل نشاط أكثر تكامال يشمل ترمجة املعلومات �دف االستباق 

  1.النتائج ودجمها يف عملية اختاذ القرار اإلسرتاتيجي

  عملية اليقظة اإلستراتيجية): 21(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Serap KURBANOGLU et Al, Technological Convergence and Social Networks in Information Managment, 

Springer-Verlag, Germany, 2010, P98. 

                                                             
1 Souad KAMOUN-CHOUK, Op.cit., P19. 

 تقييم واستخدام املعلومات املعلوماتنشر  تركيب ومعاجلة املعلومات حتصيل املعلومات

 تنظيم وختزين املعلومات
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وآخرون أن اليقظة اإلسرتاتيجية تشتمل على جمموعة من األنشطة  S. Kurbanoglu يرى

. 2 االحتياجات املعلوماتية؛ حتديد. 1 1:)21انظر الشكل رقم ( والعمليات تتلخص يف ستة مراحل أساسية

تركيب ومعاجلة املعلومات . 3 مجع املعلومات البيئية عرب قنوات خمتلفة واعتمادا على مصادر متعددة؛

ختزين الذكاء البيئي احملصل يف مستودع املعارف . 4 املكتسبة اعتمادا على املعارف التنظيمية املوجودة؛

. 6 ه ملستخدمني مستهدفني بغية التقييم واالستعمال النهائي؛أو نشر . 5التنظيمية الستخدامه مستقبال، 

إذا مل يتم تلبية االحتياجات املعلوماتية للمستخدم النهائي ميكن البدء يف دورة جديدة من اليقظة 

  .اإلسرتاتيجية

 ®L.E.SCanningنموذج - اليقظة اإلستباقية اإلستراتيجية): 22(الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
Source ; Humbert LESCA, Rim DOURAI, Traque et Remontée des Informations de Veille Stratégique Anticipative : 

Une Approche par la Notion d’Epanouissement de Soi, Facef-Pesquisa - V.7 - N°2, 2004, P113. 
 

                                                             
1
 Serap KURBANOGLU et Al, Technological Convergence and Social Networks in Information Managment, 

Springer-Verlag, Germany, 2010, P97. 

 الذاكر ة

 قاعدة املعارف

 االنتقاء اجلماعي

 الرفع 

 االنتقاء الفردي

  

االدراك التعقب  االستهداف 

 االنتباه

 النشر

 الوصول

البناء الجماعي 

 للمعنى

 االستخدام من أجل التصرف 

 اختيار مجال التطبيق

 نطاق اجلهاز

 التنشيط
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 Veille Anticipative Stratégique etإلسرتاتيجية والذكاء اجلماعي تعرب اليقظة اإلستباقية ا

Intelligence Collective (VASIC)  عن العملية اليت يقوم من خالهلا أفراد املؤسسة بالتعقب اإلرادي

واالستخدام املناسب للمعلومات املرتبطة بالبيئة اخلارجية والتغريات اليت قد حتدث فيها، �دف تعزيز 

ويف . يتها املستدمية وخلق الفرص واالبتكار، فضال عن التكيف وجتنب املفاجآت اإلسرتاتيجية السيئةتنافس

من قبل فريق حتت قيادة الفريق ) 22انظر الشكل رقم ( ®L.E.SCAnningمت تطوير أسلوب هذا اإلطار 

Humbert Lesca  يف خمربCERAG الذكاء ، وذلك �دف جعل اليقظة اإلستباقية اإلسرتاتيجية و

  :وطبقا هلذا النموذج تتضمن عملية اليقظة املراحل التالية 1.اجلماعي عملية بشكل أكرب

 أين ممكن أن جند املعلومات؟ أي حتديد : هذه العملية اإلجابة عن سؤالني مهمنيتتضمن : االستهداف

 دورهوكل هذا يتطلب بمصدرها، ومعرفة ضمن أي حامل ممكن أن تكون، ويف أي شكل هي عليه؟ 

الرقابة الدائمة على احمليط والرتكيز على املصدر املستهدف للمعلومة وحتديد املعلومة املناسبة يف الوقت 

ويقوم االستهداف على حتديد وتعريف اجلزء املراد وضعه حتت املراقبة من قبل املؤسسة استجابة  2.املناسب

اريع اليقظة إىل جتاهل هذه املرحلة املهمة، كما ألولويا�ا وأهدافها اإلسرتاتيجية، وكثريا ما يعزى فشل مش

أ�ا تتسم باجلماعية فكل أفراد املنظمة معنيون بالعمل املشرتك من أجل وضع أهداف للمراقبة ويتشاركون 

ويف جمال االستهداف تتعارض  3.يف احتياجا�م وتطلعا�م للمعلومات ورسم صورة معربة عن بيئة املؤسسة

وذلك لتقليل خماطر  360ºهناك من يرى أنه يفرتض جبهاز اليقظة أن ميسح البيئة وجهيت نظر أساسيتني ف

املفاجآت لكن باملقابل كثرة املعلومات تشكل عائق يف هذا االجتاه، فضال على أن ذلك يستدعي أن 

تكون املؤسسة يف مواجهة عدة جبهات يف الوقت نفسه وما يتطلبه ذلك من وسائل مادية وبشرية معتربة، 

قد يؤدي إىل إمكانية تبذير املوارد احملدودة وتكريس مراقبة سطحية بدل الرتكيز على جماالت حمددة  ما

يعرض املؤسسة الحتمال تفاجئها حبدث يقع قد وأكثر أمهية، من جهة أخرى فإن حتديد جماالت لليقظة 

  ؛4.خارج جماالت املراقبة ما قد يشكل مصدر خطر كبري

                                                             
1
 Raquel JANISSEK-MUNIZ et Al, Veille Anticipative Stratégique en PMI: Vers un Nouvel Usage des Sites Web 

pour provoquer des Informations Terrain afin d'amorcer des Innovations, Thèse de Doctorat en Sciences de 
Gestion (Non Publiée), Université Pierre Mendès, France, 2004, P431. 

  .55، صمرجع سبق ذكرهفالتة اليمني،   2
3
 Edison LOZA AGUIRRE et Al, TARGETBUILDER: Outil d'Aide au Ciblage des Informations de Veille Stratégique, 

http://www.veille-strategique.org/docs/2013-VSST-LOZA-LESCA-CARON.pdf, Le 12/05/2015 
4 Jean-François MIAUX, Mise en Œuvre d’une Activité de Veille Le cas de Réseau Ferré de France, Mémoire 
Professionnelle en Sciences et Techniques de l'Information, Institut National des Techniques de la Documentation, 
France, 2010, P30.   
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 ة يف الزمن تركز على البحث النشط على املعلومات ذات اخلاصية اإلستباقية، هو عملية مستمر : التعقب

املعلومات ومن مث رفعها بطريقة فعالة أي إيصاهلا إىل األشخاص املكلفني " التقاط"وتقوم بداية بـ 

جمموعة عمليات البحث عن : " على أنه M. Chokronو  H. Lescaوقد عرفه كل من  1.بتخزينها

عها واليت تقوم �ا فئات خملفة من األشخاص استنادا ملصادر املعلومات االعتيادية بالنسبة املعلومات ومج

حيث ال يكون لدى ، Viewingالتعقب اإلستباقي   3:وميكن التمييز بني نوعني من التعقب 2".هلم

كالية معينة وإمنا يبحثون عن رصد التغريات احلامسة اليت تؤثر على استمرارية املؤسسة يف أسرع الفاعلني إش

أفراد جيدون أنفسهم أمام ( Undirected Viewingوقت ممكن، وينقسم هؤالء إىل متعقبني غري مباشرين 

بني ظرفيني ومتعق) معلومة مناسبة خالل أنشطتهم اليومية دون أن تكون نتيجة حلاجة حمددة سلفا

Conditioned Viewing ) أفراد يركزون انتباههم على غربلة معلومات معينة أثناء قراءا�م وحتركا�م

التعقب البحثي  ؛)ولقاءا�م �دف تقييم تطور وأثر البيانات املستخرجة من جماالت مستهدفة على املنظمة

Search،  سسة وحيمل املتعقبون صفة التفاعلية يف تتضمن املعلومات ا�معة تأثريات مهمة على املؤ حيث

 Informalالبحث عن املعلومات �دف اإلجابة على مشكلة حمددة، وينقسم هؤالء إىل متعقبني رمسيني 

Searchers ) أفراد حمدودين ومهيكلني ما يسمح بتحصيل املعلومات من أجل تعميق املعرفة والفهم حول

أفراد يبحثون عن معلومات حمددة �دف ( Formal Searchersومتعقبني غري رمسيني ) موضوع معني

 ).اإلجابة على مشكل حمدد حيث يتعلق األمر بعملية رمسية ومهيكلة ضمن إجراءات موضوعة سلفا

يتحمل املتعقبون مسؤولية مجع وانتقاء املعلومات ضمن عملية اليقظة اإلسرتاتيجية، وهم عادة أشخاص 

فقا ملعايري ترتبط بشخصيتهم، وظيفتهم ومكانتهم يف البنية التنظيمية قريبون من امليدان ويتم تعيينهم و 

املتعقبون هم األشخاص الذين يتولون مهمة  4.فضال عن سهولة وصوهلم إىل مصادر معينة للمعلومات

، وهم املتعقبون الثابتون 5:وميكن التمييز بني نوعني من املتعقبني ،ةالسعي وراء معلومات اليقظة اإلسرتاتيجي

قواعد بيانات، جرائد، جمالت، (عادة يعملون يف مكاتبهم وجيمعون املعلومات اعتمادا على مصادر رمسية 

، فهم متعقبون مهنيون مثل املكتبيني وخيضع نشاطهم للمكافأة، ويدرك هؤالء املتعقبون )اخل...أنرتنت، 

يتعلق األمر بأشخاص  ،املتعقبون املتنقلون تغريات البيئة من خالل حوادث عرضية مقصودة وآجلة؛

                                                             
1
 Humbert LESCA, Rim DOURAI, Traque et Remontée des Informations de Veille Stratégique Anticipative : Une 

Approche par la Notion d’Epanouissement de Soi, Facef-Pesquisa - V.7 - N°2, 2004, P113. 
2
 Nicolas LESCA, Op.cit., P14.  

3
 Manelle GUECHTOULI, Les Acteurs : Nerfs de Guerre d’un Système de Veille Stratégique, IPAG Business School, 

Paris, 2014, P5. 
4
 Nicolas LESCA, Op.cit., P14.  

5 Humbert LESCA, Rim DOURAI, Op.cit., P115. 
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اخل، وتكون ...يضطرون إىل االنتقال بصفة متكررة بسبب طبيعة عملهم مثل التجار، املشرتون، املهندسون

ال حيتاج املتعقبون إىل  ).حاسة السمع والبصر واللمس والذوق والشم(املعلومات ا�معة ذات طبيعة حسية 

احملللون يستخدمون :" إىل أن W. Millerا، وقد أشار مهارات فنية فقط وإمنا إىل مهارات إنسانية أيض

التكنولوجيات الرقمية يف مجع وحتليل ونشر معلومات اليقظة غري أن هذه التكنولوجيات ال ميكنها لوحدها 

أن تصنع اليقظة، وإمنا عقل احمللل الذي يطور تركيبة املعلومات إىل معلومات اليقظة وال ميكن 

 1."ختلق هذه القدرة للتكنولوجيات الرقمية أن

 تتضمن هذه املرحلة من مراحل اليقظة اإلسرتاتيجية تقييم املعلومات املتاحة بكميات كبرية من : االنتقاء

حيث دقتها وفعاليتها بغية اختيار ما هو أصلح لعملية اختاذ القرار، وتكمن أمهيتها يف ختفيض التدفق 

سهولة االتصال وتوفر خدمات الشبكات اليت جعلت من املعلومايت اهلائل الذي عادة ما يكون نتيجة ل

يقوم االنتقاء على عدم اختيار سوى  2.املعلومات موردا سهل املنال بسبب تنوع مصادر احلصول عليه

تقوم هذه العملية على حتديد ما يشكل  3.معلومات اليقظة اإلسرتاتيجية من بني املعلومات املتاحة وا�معة

ة يف بيئتها اخلارجية �دف تركيز مهام االنتباه واملراقبة على جمال معلومايت معني، ألن أمهية بالنسبة للمؤسس

جيعل من _ خاصة مع تطور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت–الكمية اهلائلة من املعلومات املتاحة 

. عقولمل يكن من املستحيل أن تتمكن املؤسسة من معاجلتها بشكل سليم ويف مدى زمين م إنالصعب 

إىل أن هذه املرحلة تتضمن حتديد اهلدف بغية تقليل فئات  T. Giladو  B. Giladوقد أشار كل من 

االهتمام بالنسبة للمؤسسة إىل بعض املواضيع اخلاصة ذات األمهية احلامسة ومن مث إدارة مجع املعلومات، 

حملتملني من الزبائن، املنافسني، ومن أجل ذلك جيب تعريف البيئة املالئمة من حيث الفاعلني احلاليني وا

اخل، الذين بإمكا�م التأثري على املنظمة فضال على حتديد ترتيب حسب األولوية لكل ...الشركاء، املوردين

على هذا األساس ختتلف اليقظة اإلسرتاتيجية عن غريها من عمليات حتصيل ومعاجلة  4.من هؤالء الفاعلني

مات اإلنذار املبكر اليت تستبق االنقطاعات اإلسرتاتيجية فهي تبحث بشكل خاص عن عالاملعلومة 

  . القائمة على معلومات غري مؤكدة وغري كاملة

                                                             
1
 Manelle GUECHTOULI, Op.cit., P8. 

2 Nicolas LESCA, Op.cit., P15. 
3
 Humbert LESCA, Sylvie Blanco, Théorie et Pratique de la Veille Stratégique : Quelques Retours d’Expérience 

Contribuant à l’Emergence du Concept d’Intelligence Stratégique Collective, Colloque VSST98 19-23 Octobre, 
Toulouse, 1998, P2. 
4 Nicolas LESCA, Op.cit., P13.  
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 يقوم بناء املعىن على حتويل املعلومات ا�زأة إىل صيغ مهيكلة ومعربة عن شكل البيئة : بناء المعنى

ن أجل دعم اإلبداع، حيث أن الفهم املستقبلية، ويتطلب تنفيذها من قبل جلنة اإلدارة بطريقة مجاعية م

 G. Dayو  P. Schoemakerويرى كل من  1.اجليد للبيئة يؤدي إىل تعميم فرضيات ونتائج مفيدة للعمل

: أن لدى مسريي املؤسسات مقاربات خمتلفة متكنهم من توضيح وتبسيط مضمون اإلشارات الضعيفة منها

قات اخلارجية مع مكونات النظام البيئي، اختبار االستفادة من الذكاء الداخلي، توسيع شبكة العال

بناء املعىن هو عملية مجاعية تتم من خالهلا ترمجة املعلومات  2.فرضيات متعددة، تطوير سيناريوهات خمتلفة

بشكل استقرائي واستغالهلا �دف صنع فرضيات وقرارات ملموسة وهي تشكل القلب واحملرك للذكاء 

لكثري من الباحثني على أن بناء املعىن ينطلق من فرضية أن املنظمة وحميطها ال ويتفق ا3.اجلماعي االستباقي

تتم مالحظتهم وإمنا بناؤهم ما يقتضي إعطاء معىن ملختلف املعلومات اليت مجعها من البيئة ويرتبط هذا 

يم معلوماته النشاط بالعملية املعرفية للفرد أي بالطريقة اليت يقوم من خالهلا هذا األخري باستغالل وتنظ

  4.�دف إصدار األحكام والنتائج على قاعدة مالحظاته

 من خالل توفري املعلومات للمستخدمني احملتملني حيث يتم نشر منتجات اليقظة للمعنيني : النشر

أن منتجات اليقظة اإلسرتاتيجية  N. Lescaويرى  5.وتعترب مرحلة مهمة ألن فشلها قد يلغي فعالية املراقبة

معلومات من فئة عالمات اإلنذار املبكر، صورة بيانية ترسم صورة وترمجة أكثر مشوال لوضعية أو قد تكون 

ويتميز النشر الفعال  6.ظاهرة معينة، فرضيات لتغريات مستقبلية حمتملة تنطوي على فرص أو �ديدات

ل واضح، أن للمعلومات بإيصال هذه األخرية ملستخدميها احملتملني بشكل حصري، أن يتم فهمها بشك

إن مرحلة النشر تعد عامال للحكم على فعالية اليقظة  7.يتم أخذها بعني االعتبار من قبل مستقبليها

اإلسرتاتيجية فاملعلومة املرسلة يف الوقت اخلاطئ وللشخص اخلطأ يصبح من غري املمكن استغالهلا ما يؤثر 

احل تضمن نشرا جيدا ملعلومات مخسة مر  Camille ALLOINGرتح على جممل العمل املنجز، وقد اق

                                                             
1
 Humbert LESCA, Sylvie Blanco, Op.cit., P2.  

2 P. SCHOEMAKER, G. DAY, How to make Sense of Weak Signals, Sloan Management Review, Massachusetts 
Institute of Technology, 2009, P83. 
3 Humbert LESCA, Jean-Claude CASTAGNOS, Capter les Signaux faibles de la veille stratégique : comment 
amorcer le processus ? Retour d'Expériences et Recommandation, http://www.veille-strategique.org/docs/2000-
lesca-castanhos.pdf, Le 03/01/2015. 
4 Thierno TOUNKARA, Jean-Louis ERMINE, Gestion des Connaissances et Surveillance de l’Environnement, 
https://halshs.archivesouvertes.fr, Le 20/01/2015. 
5 Anna LEYMARIE, Op.cit, P21. 
6
 Nicolas LESCA, Op.cit, P102. 

7 Humbert LESCA, Veille stratégique, concepts et démarche de mise en place dans l'entreprise. Guides pour la 
pratique de l'information scientifique et technique. Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et de la 
Technologie, France, P14. 



 �
�

��� ��
��� ���� � : 

�
����

����
�� 

�
�� ��

�
���� 

�
����

ٔ
���� ��

�
� 

�
� �� �� ��

����
����ٕ�� 

�
�

�
� �
� ����  �

128 
 

" استهالكه"حتديد ا�تمع املستهدف وطريقة . 2أخذ تطلعات املستقبلني بعني االعتبار، . 1: اليقظة

التمييز . 4حتديد طريقة استخدام املعلومة وفيما إذا كان سيتم استغالهلا يف الوقت احلقيقي، . 3للمعلومة، 

حتديد . 5أو املستقبلية أي إعطاء كيان ملنتج اليقظة، /السابقة و بني نتائج اليقظة احلالية وبني البحوث

الذي يقوم على ترك املستقبل يبحث عن نتائج اليقظة وأسلوب " Pull"طريقة النشر واالختيار بني أسلوب 

"Push "1.الذي يدفع باملعلومات جتاه مستقبليها  

 ين بتنفيذها وضمان السري احلسن هلا �موعة من حيتاج فاعلو اليقظة اإلسرتاتيجية والكادر املع: التنشيط

 سبقاماملهارات اليت تسمح بالتطبيق األمثل دون تضييع للموارد والوقت أو احنراف عن األهداف املوضوعة 

اليت " خاليا اليقظة"بدأ تبين عملية اليقظة بشكل واضح يف املؤسسات مع ظهور . )22انظر اجلدول رقم (

اإلسرتاتيجية، التسويق، (ارسة نشاط اليقظة، وتتبع ملصلحة خاصة يف املؤسسة تضم الكادر املكلف مبم

، ويعد ذلك انتقاال من اليقظة الفردية إىل اليقظة التنظيمية اليت تعكس الوعي باخلاصية )البحث والتطوير

الصعوبة إذا اجلماعية لعملية اليقظة، ألنه بفعل العدد الكبري ملصادر املعلومات أصبحت مهمة مجعها بالغة 

يف هذا اإلطار إىل القدرات الفكرية  H. Simonولقد أشار . مل يتم إعداد الفاعلني املعنيني وتنظيمهم

 .Bيف كمية املعلومات الواجب معاجلتها، ويف السياق ذاته اعترب " يغرقون"البشرية احملدودة ما جيعلهم 

Gilad  واحد مبهمات مجع وحتليل ونشر معلومات إىل أنه غالبا ما تواجه املؤسسات اليت تكلف حملال

إىل أن اإلنصات  H. Lescaاليقظة صعوبات يف إقناع املسريين باستخدام نتائج هذه العملية، كما أكد 

التنشيط تقوم عملية  2.الذكي للبيئة جيب أن يكون عمل املؤسسة بأكملها وليس فقط جزًء من أفرادها

 وإثارة حسهم اإلبداعي، التنسيق بني مهام فاعلي اليقظة حتفيز فاعلي اليقظة خاصة املتعقبني: على

اإلسرتاتيجية وتفكريهم �دف احلصول على ترمجة ومعىن للمعلومات، معرفة أن املعلومات املناسبة ال 

األفراد داخل املنظمة، اقرتاح مصادر حمتملة للمعلومات ومتابعة طلبات " خزائن وأدمغة"تكمن يف 

  3.د املؤسسة والعمل على تطوير جهاز اليقظةاملعلومات من قبل أفرا

  

                                                             
1 Estelle MERCIER, La diffusion : une phase influente du processus de veille, http://www.cellie.fr/2012/11/21/la-
diffusion-une-etape-indissociable-du-processus-de-veille/, le 22/03/2015. 
2
 Manelle GUECHTOULI, Op.cit., P2. 

3 Humbert LESCA, Op.cit, P15. 
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  المهارات الفردية والجماعية الخاصة باليقظة اإلستراتيجية): 22(الجدول رقم 

  المراحل
في إطار  LESCAالمهارات وفق فريق 

VAS-IC 

المهارات وفق الكتاب حول اليقظة 

  اإلستراتيجية

  مستوى المهارة

  )جماعي/فردي(

  االستهداف

تعبري وترمجة احلاجة إىل القدرة على ال

املعلومة سواء كانت ضمنية أو ظاهرية 

وحىت غري موجودة أصال، يف شكل واعي 

  .وعملي وخمصص وقابل لالتصال

معرفة ما معىن أن تكون املعلومة مفيدة 

  .ومناسبة

القدرة على حتديد احلاجة إىل املعلومة 

  ).Choo1997(ومصادرها 

مهية معرفة اختيار بعض املواضيع ذات األ

 Gilad et(احلامسة وإدارة البحث عن املعلومة 

Gilad 1988.( 

امتالك معرفة جيدة ونظرة شاملة للوظائف 

  ).Narchal 1987(املختلفة للمؤسسة 

  .القدرة على التنبؤ باالجتاهات اجلديدة

االستهداف مهارة مجاعية 

يتم تنفيذه من قبل جلنة 

استهداف يتم اختيار 

  .ددةأعضائها وفق معايري حم

  التعقب

  املتعقبون الثابتون

  .معرفة مصادر املعلومات الرمسية

أن يكون مهنيا يف جمال املعلومات وتلقى 

  .تكوينا متخصصا

  .معرفة استخدام وسائط التخزين املناسبة

  املتعقبون املتنقلون

االنتباه للمعلومات واملالحظات اليت ال يتم 

  .إعطاؤها أمهية مبدئيا

 Narchal(نات املناسبة معرفة حتديد البيا

1987.(  

معرفة استخدام وسائط التخزين املناسبة 

)Presscott 2001.(  

التعقب أو وظيفة الرادار 

هي مهارة فردية ترتبط 

  .بشخصية املتعقب

  االنتقاء

معرفة تصفية املعلومة، تقييمها، تصنيفها 

  . ومراجعتها

معرفة متييز املعلومات املهمة من 

  ".الضجيج"

  .ايري انتقاء املعلومةمعرفة مع

معرفة تقييم صالحية وفائدة املعلومة ودقة 

 ).El Sawi 1985(مصدرها 

معرفة استعمال اإلجراءات اليت حتدد املعلومة 

اليت سوف يتم االحتفاظ �ا وتلك اليت يتم 

  ).Pfeffer et Salancik 1978(جتاهلها 

االنتقاء الذي يقوم به 

  .املتعقب هو مهارة فردية

اء الذي يقوم به االنتق

املسري من بني املعلومات 

  .الصاعدة هو مهارة فردية

االنتقاء الذي يقوم به فريق 

عمل متخصص هو مهارة 

  .مجاعية

  الصعود

  

معرفة : معرفة رفع املعلومات إىل املنشط

حلقات، إجراءات وأدوات االتصال 

  .املناسبة

  

معرفة رفع البيانات املناسبة بطريقة موجزة 

  ).Narchal 1987(الرادار املركزي  وكمية إىل

  

صعود املعلومات 

لألشخاص املعنيني هي 

  .مهارة فردية
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  التخزين

املعارف /معرفة حتديد مكان املعلومات

عقول : املخزنة يف ذاكرة املؤسسة

األشخاص، امللفات الرمسية، ذاكرة املؤسسة 

  .املؤمتتة الرمسية وغري الرمسية كاملنتديات

لومة ضمن موارد نافعة معرفة تنظيم املع

  .ومفيدة

 Choo(معرفة إضافة قيمة للمعلومات ا�معة 

2002 .(  

مهارة فردية للمنشط أو 

خبري يف جمال املعارف 

  .واملعلومات املخزنة

  بناء المعنى

  .إثبات القدرة على اإلبداع وإتقان احلوار

  .معرفة خلق تفاعالت إجيابية

القدرة على تبادل إدراك املعلومات 

  .لوضعيات الناجتة عنهاوا

القدرة على اكتشاف أو بناء جمموعة من 

  .الدالالت والتفسريات واملعارف اجلديدة

القدرة على اإلبداع وصياغة األسئلة وحتليل 

 ). Narchal 1987(البيانات واالجتاهات 

امتالك معرفة عميقة باملؤسسة والقدرة على 

ذ حتويل املعلومة إىل ذكاء وتوجيه العمل واختا

القرار واملشاركة النشطة يف مجع وحتليل املعلومة 

)Choo 2002.( 

  ).Jain 1984(امتالك روح اخللق واإلبداع 

مهارة فردية حترك ذكاء 

  .املؤسسة

  النشر

امتالك املهارات التقنية يف جمال 

  .تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

معرفة إجراءات وحلقات االتصال يف 

  .املؤسسة

تخدمني من ناحية حتديد مكان املس

  .حاجا�م للمعلومات

معرفة تسريع وتبسيط نقل وتشارك املعلومة 

)Choo 2002.( 

  

النشر هو مهارة فردية 

للمنشط أو مسري 

  .املعلومات واملعارف

  التنشيط

  .ترقية وتقنني جهاز اليقظة

  .تنظيم وتوفري املوارد املادية لدعم األنشطة

م �دف إقناع الفاعلني والتأثري على مهارا�

  .مشاركتهم بفعالية

االتصال بشكل مستمر مع الفاعلني 

املعنيني وأولئك الذين من املمكن أن 

  .يصبحوا كذلك

  .حتفيز األفراد من خالل إرساء نظم دافعية

تنسيق اجلهود الفردية لتحويلها إىل ذكاء 

  .مجاعي نافع للعمل

  .قياس كفاءة وفعالية اجلهاز

بني جمموع  تنشيط شبكة االتصال والتنسيق

 Martinet et Ribault(أنشطة اليقظة 

1989.( 

معرفة تنظيم دوران املعلومة املتأتية من داخل 

 Bornois et Romanie(وخارج املؤسسة 

2000.(  

  .التنشيط هو مهارة فردية

 
Source : En Amont de l’Innovation, l’Impératif de Mettre en Place un Dispositif de Veille Stratégique, 

http://www.leaders.com.tn/uploads/FCK_files/file/Veille%20strat%C3%A9gique%20IACE%202010.pdf, Le 24/12/2014, 
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  ة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاليقظة اإلستراتيجي. 4

إن اخلصائص اليت تتميز �ا املؤسسات الصغرية واملتوسطة على مستوى استقاللية اإلدارة وقلة درجة 

الرمسية من ناحية وإمكانا�ا احملدودة واالعتبارات املتعلقة باحلجم من ناحية أخرى، جعلتها يف منأى عن 

م معلومات متكاملة، فالقرارات املتخذة غالبا ترتبط بشخصية املسري تبين اإلدارة اإلسرتاتيجية وإرساء نظ

الذي هو يف كثري من األحيان مالك املؤسسة، فضال على أن التكيف مع البيئة مل يشكل هاجسا جوهريا 

ضمن الكتابات اليت تناولت هذا النوع من املؤسسات لكو�ا تتصف باملرونة والقدرة على االستجابة 

؛ إال أن املعطيات تغريت ومل يعد باإلمكان حتييد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يئية املختلفةللتحوالت الب

عن التفكري اإلسرتاتيجي فمهما بلغت قدر�ا على التكيف فهي لن تواكب تسارع األحداث الذي أصبح 

تنافس وسيادة املعلومات مييز بيئة األعمال يف وقتنا احلاضر، نظرا للتقدم التقين والتكنولوجي اهلائل وحدة ال

  .كأحد عوامل النجاح الرئيسية واحلامسة يف ضمان استمرارية املؤسسة وتنافسيتها

  وأهميتهاالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ماهية. 1.4

ليس من السهل حتديد تعريف واضح ودقيق للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك لتعدد املعايري 

ثال معيار العمالة، رأس املال املستثمر، حجم املبيعات، وغريها من املعايري اليت تستخدم يف تعريفها فنجد م

تلك املؤسسات اليت تستخدم أقل ها بأ�ا فنجد البنك العاملي عرف األخرى مما جعلها ختتلف من بلد آلخر

1.عامال يف الدول املتقدمة 500عامال يف الدول النامية، وأقل من  50من 
 م املتحدةجلنة األم اعتربتفيما  

عامل مؤسسة  90-20عامل مؤسسة صغرية ومن  19-15من  كل مؤسسة يعمل فيها  أنيف الدول النامية 

فإ�ا تعترب كل مؤسسة يعمل  عامل مؤسسة كبرية، أما بالنسبة للدول الصناعية 100وأكثر من  متوسطة

عامل  500 عامل مؤسسة متوسطة وأكثر من 499-100عامل مؤسسة صغرية ومن  99-05من  فيها

من خالل املادة الرابعة يف القانون  عرف املشرع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 2.مؤسسة كبرية

تعرف املؤسسة الصغرية " :12/12/2001لـ املوافق   1422رمضان 27 يفاملؤرخ  18/01رقم  التوجيهي

 250إىل  1ن م تشغلو اخلدمات أ/و بأ�ا مؤسسة إنتاج السلع القانونية طبيعتهامهما كانت واملتوسطة 

                                                             
1
لتقى الدويل حول متطلبات تأهيل ، املإشكالية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرمعطي اهللا خري الدين، كواحلة ميينة،   

 .761، جامعة الشلف، ص2008أفريل  17/18املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، 
واقع ، امللتقى الوطين حول معوقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وسبل تطويرهااألخضر بن عمر، علي باللموشي،   2

  .4، جامعة الوادي، ص2013ماي  05/06، يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر وآفاق النظام احملاسيب املايل
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 حصتهاجمموع  وأن ال يتجاوز، مليار دينار جزائري 2جاوز رقم أعماهلا السنوي ال يتشخصا، و أن 

   1".تستويف معيار االستقاللية، و مليون دينار جزائري 500 السنوية

ا النوع من تركيبة هذ الصغرية واملتوسطة إىلرجع صعوبة وضع تعريف دقيق وموحد للمؤسسات تو 

إىل اختالف أماكن ، وكذلك اجلهات املهتمة �ذا القطاعطبيعة النظرة اليت تتبناها  وإىل، املؤسسات

عن اقتصاديات الدول النامية من حيث  ختتلف متاما املتقدمةفاقتصاديات الدول ، النشاطوجماالت 

الذي تتواجد ضمنه هذه  واحمليط االقتصادي واالجتماعيوالتطور  املستخدمةمستويات النمو والتكنولوجيا 

  2:عوامل رئيسية هي ثالثة إىلالصعوبات هذه ، وميكن إرجاع املؤسسات

 الصغرية فاملؤسساتالدول،  بنيوخصوصا  مستويات النمو ومنها اختالف: عوامل اقتصادية 

الدول النامية   يف بريةك تعترب، وأملانياواليابان  كالواليات املتحدة األمريكيةالدول الصناعية   واملتوسطة يف

 واملستوى التكنولوجي، إىل أخرى فرتةمن  ختتلف واالجتماعي االقتصاديالنمو  شروطأن  كما،  كاجلزائر

  االقتصادي؛مستوى التطور  يفويعكس التفاوت  املؤسسات االقتصاديةبدوره أحجام  حيدد

  فاملؤسسات، إىل آخرها من فرع ومييز  املؤسساتأحجام  علىوهو ما يؤثر : األنشطة االقتصاديةتنوع 

 ختتلفأو الزراعة، فالتصنيفات  اخلدماتالتجارة أو قطاع  يفتلك اليت تعمل  غريالصناعة  يفاليت تعمل 

 فاملؤسسات ،املستخدمالتكنولوجي  واملستوى املالورأس  العمالة إىل احلاجةحسب  آلخرمن قطاع 

 املؤسسات يفيطرح  الالذي  األمرومتخصصة،  أموال ضخمة ويد عاملة مؤهلة إىل حتتاجالصناعية 

  ؛تعريف دقيق حتديدوهو ما يزيد من صعوبة  اخلدميةالتجارية أو 

 أكثر  املؤسسةكانت   فكلما، يف املؤسسات االندماجمستوى  يفيتمثل العامل التقين : عوامل تقنيـة

املؤسسة إىل يتجه حجم  وبالتايل مصنع واحد، يف ومتركزاأكثر توحدا  اإلنتاجاندماجا، كالم كانت عملية 

الكرب والتوسع بينما إذا كانت العملية اإلنتاجية جمزأة وموسعة على عدد من املؤسسات فإن ذلك يؤدي إىل 

  ظهور مؤسسات صغرية ومتوسطة؛

                                                             
تطلبات تأهيل نظم إدارة الجودة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، حالة مؤسسة توضيب الورق وفنون كمال قامسي، م  1

  .168، ص2009، 1امعة سطيف، ج9، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد EMBAGالطباعة 
، جملة العلوم االقتصادية وعلوم حالة الجزائر-دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الواقع والمعوقاتالطيب داودي،   2

 .60، ص1، جامعة سطيف2011، 11التسيري، العدد
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 املؤسسات الصغرية واملتوسطةالدولة بقطاع  اهتماممدى  يفتتمثل العوامل السياسية : عوامل سياسية 

رؤية  إىلهذا العامل  وخيضعطريق ترقيته ودعمه،  تعرتضوتذليل الصعوبات اليت  تقدمي املساعداتوحماولة 

  .بشؤون هذا القطاع واملهتمني واإلسرتاتيجياتواضعي السياسات 

تقوم املقاربة الكيفية لتعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة على منط اإلدارة الذي من جهة أخرى، 

ويف هذا  1.للمسري، حيث يتسم مركز القرار بالتفرد فيما خيص اخليارات اإلسرتاتيجيةمييزه الدور املركزي 

تلك املؤسسة اليت  أ�ابواملتوسطة املؤسسة الصغرية  جلنة التنمية االقتصادية باألمم املتحدة اإلطار عرفت

ن هم أنفسهم ير املدي حيث أناستقالل اإلدارة : يلي جيب أن تستويف شرطني أو خاصيتني على األقل مما

 ك،الفرد أو جمموعة صغرية من املال يتم توفريه بواسطة املالك حيثرأس املال ، مالك املؤسسة بصفة عامة

 2.ةوال يشرتط أن تكون األسواق حملي يعيش العاملون واملالك يف جمتمع واحد حيثالعمل يف منطقة حملية 

جيب أن تتمتع باالستقاللية من حيث امللكية ة واملتوسطصغرية الأن املؤسسة  T. S. Hattenفيما اعترب 

القرارات يف كما أن   3.واإلدارة والتمويل ولديها تأثري ضئيل نسبيا على قطاع الصناعة الذي تعمل فيه

  4:باخلصائص التاليةالذي يعتمد على االستقاللية يف اإلدارة تتميز املؤسسات ذات احلجم الصغري 

 العائلة، البنكي، (صاص مدير املؤسسة، حىت وإن كان حماطا بالنصائح يكون القرار بشكل كبري من اخت

 ، فهو املسؤول الوحيد عن القرار وتنفيذه؛...)احملاسب

 وغالبا بكون من غري املمكن التصرف بشكل مستقل كليا،   املؤسسة مرتبطة بشكل كبري مبحيطها

 ؛إسرتاتيجيةتاج إىل إجابات فاملدير يكون منتبها للرسائل اليت تأيت من احمليط واليت حت

 البنية تكون أقل حتديدا وأقل هرمية، فيما ترتبط نظم املعلومات والرقابة بشخصية املسري؛ 

  تكون متداخلة بشكل كبري، فقد يكون ) مربمج، نصف مربمج وغري مربمج(املستويات الثالث للقرار

 املسري ذلك؛، وليس بالضرورة أن يلحظ إسرتاتيجيةلقرار عمليايت نتائج 

                                                             
1 Christian PAQYAY, PME & Strategies: Guide Pratique, Edition Edipro, Belgique, 2005, P18. 

2
  .173، ص2011عة ورقلة، ، جام09، جملة الباحث، العدد واقع مراقبة التسيير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرحممد الصغري قريشي،   

3 Timothy S. HATTEN, Small Business Management: Entrepreneurship and Beyond, Sixth Edition, CENGAGE 
Learning, USA, 2015, P4.  
 

4 Michel MARCHESNAY, Op.cit, P223.  
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  جتري عملية اختاذ القرار تبعا ملعلومات حمدودة وفق مفهومH. Simon  للرشادة احملدودة، حيث أن

  .اهلدف ليس اختاذ القرار املثايل، وإمنا صياغة حل معقول ومرضي

 جمموعة من اخلصائص اليت متيز L. Raymondو  S. Bliliكل من يف اإلطار نفسه تناول  

عدم التأكد جتاه البيئة، بنية تنظيمية بسيطة تفتقر  1:واملتوسطة عن املؤسسات الكبرية املؤسسات الصغرية

إىل املوارد، عملية اختاذ القرار تكون على املدى القصري وتعتمد على التدفقات املادية أكثر من املعلوماتية، 

النظر جيب  أنه ال M. Sallesلذا تعتقد  .دور مسيطر للمالك املسري، إضافة إىل املرونة وسرعة االستجابة

، ألنه توجد الكثري من الفوارق "وفق شكل صغري"للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كو�ا مؤسسات كبرية 

  2:اليت متيز بينهما وهلا تأثري حاسم على نظم املعلومات وعملية صنع القرار

 تكلفة (زايا املتعلقة باحلجم حبكم طبيعتها ال تتمكن املؤسسات الصغرية واملتوسطة من االستفادة من امل

لذا فهي مطالبة أكثر من املؤسسات الكبرية بتقدمي ) احلصول على وسائل اإلنتاج، اقتصاديات احلجم

عرض إنتاجي متميز، كما أن املؤسسات الكبرية تعمل يف سياق االستجابة للطلب الفعال يف حني جتمع 

الفعال من جهة وتلبية احلاجات من جهة أخرى، املؤسسات الصغرية واملتوسطة بني االستجابة للطلب 

وعادة ما تكون هذه األخرية موضوعا لإلشارات الضعيفة أو ال يتم إرساهلا بشكل دائم من قبل السوق، 

إضافة إىل أنه من النادر ما يكون الوصول إىل املستهلك النهائي بشكل مباشر بالنسبة للمؤسسات 

  عمل يف شكل املقاولة من الباطن؛الصغرية واملتوسطة أل�ا غالبا ما ت

  تتميز القرارات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة عموما بكو�ا أقل رمسية حىت بالنسبة للقرارات غري

اإلسرتاتيجية سواء كانت تكتيكية أو حىت عملياتية، إضافة إىل أن ضعف اجلهاز الفين ال يسمح بتخصص 

نفس متخذي القرار يف مواجهة مواقف حتتاج لقرارات خمتلفة حقيقي على مستوى اختاذ القرار، ما جيعل 

بشكل مستمر، كما أن تعبئة املهارات �دف حل املشكالت تتم بشكل رمسي وواضح وبطريقة صرحية يف 

  .املؤسسات الكبرية يف حني تكون غالبا ضمنية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

د ودقيق للمؤسسات الصغرية واملتوسطة للمكانة اليت ويعزى هذا االهتمام الكبري بإجياد تعريف موح

أصبحت حتتلها يف اقتصاديات الدول، بوصفها األكثر قدرة على ترقية املنتجات احمللية وجعلها أكثر 

                                                             
1 Louis RAYMOND, William MENVIELLE, Gestion des Technologies de l'Information et des Affaires Electroniques 
dans les PME, Rapport de Veille Synthèse, Université Québec, Juillet 2000, P12.  
2 Maryse SALLES, Stratégies des PME et Intelligence Economique: Une Méthode d'Analyse des Besoins, 2ème 
Edition, Economica, Paris, 2006, P19. 
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لوصف " التدمري اخلالق"الذي أطلق العبارة الشهرية  J. Schumpeterكان االقتصادي وقد  . تنافسية

الصغرية مصدرا لتحسني املنتجات املوجودة وطرق التصنيع والعمليات التنظيمية، املقاوالتية يرى يف املشاريع 

والعديد من العوامل القادرة على خلق فرص أعمال جديدة، ووفق هذا املنظور فإن روح االبتكار متأصلة 

جمموعة من السمات اليت تتميز �ا  إمساعيلحممد حمروس  وقد تناول 1.يف هذا النوع من املؤسسات

  2:يف دفع عملية التنمية االقتصادية مالءمةؤسسات الصغرية عن الكبرية جتعلها أكثر امل

 واحتياجا�ا من خدمات البنية  ل كبري مقارنة باملؤسسات الكبرية،إن إنشائها ال حيتاج إىل رأس ما

 ومستلزمات اإلنتاج بسيطة نسبيا؛ واألدوات العتاداألساسية قليلة، كذلك احتياجا�ا من 

  إىل العمالة املاهرة املدربة تدريبًا عاليًا مما ) باستثناء البعض منها(ال حتتاج املؤسسات الصغرية بالضرورة

استيعاب أعداد كبرية من العمالة الزائدة أو الداخلة حديثًا إىل سوق العمل يف ا�تمع  علىجيعلها قادرة 

 مهارات قدامى العاملني يف النشاط؛مية احمللي، األمر الذي يساعد على خلق كوادر فنية جديدة وتن

 اري وشهرة وأرباح جت يف حتقيق اسم ةوجود حوافز على العمل واالبتكار والتجديد والتضحية والرغب

القدرة على تغيري وتركيب القوى العاملة وسياسات اإلنتاج والتسويق والتمويل ومواجهة وحتمل املخاطرة و 

 احلالة االقتصادية؛ عد على التغلب على العقبات يفالتغيري بسرعة وبدون تردد مبا يسا

 ظريه يف التجديد واالبتكار ومتيز السلعة أو اخلدمة بسرعة حسب رغبات السوق ومبعدل قد ينافس ن

صول على نقص الروتني وارتفاع مستوى وفعالية االتصال وسرعة احلفضال عن  املؤسسات الكبرية أحيانا،

  .لسرعة والدقة واملرونة يف اختاذ القرارات باملقارنة باملؤسسات الكبريةااملعلومات الالزمة للعمل و 

والشك أن التقدم التكنولوجي اهلائل وحترير األسواق والتحوالت االقتصادية الكبرية، تعد بيئة 

جديدة مناسبة لظهور ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة، نظرا للطبيعة املرنة هلذه املؤسسات األكثر 

طور املواكب دا للتواؤم مع هذا الوضع اجلديد والذي يتطلب سرعة االستجابة ملتغريات السوق والتاستعدا

وبالتايل أصبحت فرصة هذه املؤسسات يف البقاء والنمو أكرب بكثري من املؤسسات ، حلركة العرض والطلب

                                                             
1 Justin G. LONGENECKER et Al, Small Business Management: Launching, Growing Entrepreneurial Ventures, 14e 
Edition, THOMSON, USA, 2008, P372.   

 العلوم يفعلوم دكتوراه  أطروحة، دراسة حالة الجزائر-واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها، خللف عثمان  2

  .28ص، 2004، جامعة اجلزائر، )غري منشورة(االقتصادية 
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تساهم كما  1.السوق قليلة املرونة أمام متغرياتاليت تعترب الكبرية واملؤسسات ذات اهلياكل الضخمة 

يف حتسني املؤشرات الكلية سواء االقتصادية واالجتماعية، خاصة ما تعلق  سسات الصغرية واملتوسطةاملؤ 

منها بتخفيض معدالت البطالة، واملسامهة والتحسني يف بعض املؤشرات االقتصادية الكلية كالناتج 

تساهم يف ختفيض معدالت كما ،  الستريادالتصدير واالداخلي اخلام، االستهالك، االستثمار ومعدالت 

فهي  2.البطالة، من خالل توفري مناصب عمل، سواء لصاحب املشروع أو لألشخاص الذين يستخدمهم

تتجاوز حىت املؤسسات الصناعية و تعترب من أهم القطاعات االقتصادية اخلالقة ملناصب شغل جديدة، 

هذا الدور صدى  ا، ويلقىت املتواضعة اليت تتوفر عليهالكبرية يف هذا ا�ال رغم صغر حجمها واإلمكانيا

ضطراد الزيادة يف معدالت البطالة تكون املؤسسات الصغرية  الدول املتقدمة والنامية، فمع إواسعا يف

   3.واملتوسطة هي األقدر على القضاء على جانب كبري من البطالة

  متوسطةفي المؤسسات الصغيرة وال اليقظة اإلستراتيجيةأهمية . 2.4

عتربة من عدم التأكد، و�دف أن تضمن املؤسسة املدرجة الملواجهة التطورات احلاصلة يف البيئة و 

تنافسيتها واستمراريتها عليها أن تستجيب بسرعة لألحداث لبلوغ األهداف قصرية األمد وأن تستبق 

 من غريها يف مواكبة وحتظى املؤسسات الصغرية واملتوسطة بفرصة أكرب 4.وتتطور باالنسجام مع بيئتها

 فهي تتميز .والنمط اإلداري املنتهج احلجم�ا على مستوى  تتصفنظرا للخصوصية اليت  البيئيةالتطورات 

عن غريها من املؤسسات الكبرية باملرونة البنيوية وقرب األسواق، إضافة إىل سرعة اختاذ القرار والقدرة على 

ميزة تنافسية، هذه القدرة على التكيف  -يف بعض األحيان–ا إعادة التوجيه يف املدى القصري، ما مينحه

مع احمليط دفعت ببعض الباحثني إىل تناول عملية اليقظة اإلسرتاتيجية يف هذا النوع من املؤسسات والعالقة 

هذا النوع من  أن وجتدر اإلشارة إىل 5.املوجودة بينها وبني إسرتاتيجية املؤسسة وموقعها التنافسي

بسبب حجمها ومواردها احملدودة –عن الكتابات اليت تناولت اإلسرتاتيجية  طاملا كان غائبااملؤسسات ل

أن املؤسسة الصغرية واملتوسطة غالبا ما مت  C. Etrillardحيث يرى  -وارتباط صنع القرار بشخص واحد

                                                             
  .174، صمرجع سبق ذكرهحممد الصغري قريشي،   1
2
غري (يف علوم التسيري علوم ، أطروحة دكتوراه إشكالية تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرلزهر العابد،   

  .34، ص2013، 2، جامعة قسنطينة )منشورة

  .57، صمرجع سبق ذكره، خللف عثمان  3
4
 Samia MENIF, Op.cit., P26. 

5 Humbert LESCA, Louis RAYMOND, Op.cit, P53. 
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كمقاول   استبعادها من التحليل اإلسرتاتيجي بسبب خصوصيتها وربطها مبالكها املسري الذي ينظر له

  1.ويتخذ القرار ضمن الفكر املقاواليت

على مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة أن يتبنوا نظرة جديدة كليا فيما يتعلق بإدارة املوارد 

يتم النظر للمعلومة ضمن دورها حيث ال . املعلوماتية ودورها يف اختاذ القرار ورسم صورة للمستقبل

حلقيقة وبني رجل العلم أو متخذ القرار، فضال على أن رصد املعلومة، التقليدي املتمثل يف الربط بني ا

مشاركتها، البحث عنها وحتزينها أصبحت تشكل أهدافا إضافة إىل كو�ا أفعاال إسرتاتيجية ووظائف 

سة من التحكم يف االضطراب البيئي، ميكن املؤس شروط السالمة والدقةتوفري املعلومة ضمن ف 2.رئيسية

على بيئتها اخلارجية �دف اإلصغاء إلشارات التغيري؛ تكون من ذلك جيب أن تكون منفتحة وحىت تتمكن 

مؤهلة لرصد اإلشارات اليت تنبئ بالتغيري؛ تدير هذه املعلومات كمورد حيوي بالنسبة للمؤسسة؛ تتخذ 

ات على أن قدرة املنظم M. Oralو  A. Martelيرى كل من و 3.قرارات بصفة منبثقة وليست مقررة سلفا

البقاء واالستمرار ترتبط مبؤهال�م يف استباق التغريات اخلارجية والتكيف معها، فللوصول إىل التنافسية ال 

يكفي خفض التكاليف وال إعادة اهليكلة، ولكن تعلم التكيف واالستجابة السريعة الحتياجات السوق 

   4.واالستخدام األمثل للموارد

ت الصغرية واملتوسطة أصبحت �تم أكثر فأكثر باليقظة وآخرون أن املؤسسا S. Mahidيرى 

فهم قوى التغيري اخلارجية، ما قد  الرغبة يف عنفضال  5.اإلسرتاتيجية بسبب وعيها بأمهية املعارف البيئية

ميكنها من تطوير استجابة فعالة تضمن حتسني وضعيتها املستقبلية، إضافة إىل تفادي املفاجآت، معرفة 

وال ميكن الوصول  6.ات، احلصول على ميزة تنافسية وحتسني التخطيط قصري وطويل املدىالفرص والتهديد

، وهنا يظهر الدور احلاسم للمعلومات تغرياتهالوصول إىل ذلك دون استكشاف املستقبل واستشراف 

فهي تسهم يف التقليل من املفاجآت اإلسرتاتيجية واستباق التطورات ) 23انظر اجلدول رقم (االستباقية 

نولوجية، وتعزز عملية الرصد املبكر لألحداث الناشئة يف البيئة اخلارجية ما يضمن زيادة تنافسية التك

  .البحث والتطوير ودعم مشاريع االبتكاريف مشاريع  هااملؤسسة، وذلك بفضل استخدام

                                                             
1 Christian PAQYAY, Op.cit, P12. 
2 Damien BRUTE DE REMUR, Op.cit., P3. 
3
 Kamel ROUIBAH, Op.cit., P22. 

4
 Inès BOULIFA, Op.cit., P34. 

5 Shaheen MAHID et Al, Environment Intelligence: An Innovative Information Service, Singapore Journal of Library 
Library & Information Management, Volume 38, 2009, P18. 
6 G. V. SATYA SEKHAR, Op.cit. P95. 
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  أهمية المعلومات االستباقية): 23(الجدول رقم 

  أهمية المعلومات االستباقية  المؤلف

I. Ansoff (1975) 
يف بيئة مضطربة على املؤسسات أن تقلل من آثار املفاجآت اإلسرتاتيجية من خالل تتبع 

  .وتقييم املعلومات االستباقية ما يزيد من مرونتها

J. R. Bright (1970) 

يف بيئة مضطربة ال يكفي أن تكون املؤسسة ذات كفاءة على املستوى التقين، ولكن عليها أن 

باق التغريات التكنولوجية، ألن معظم األحداث غالبا ما يعلن عنها من تكون قادرة على است

  .خالل اإلشارات

J. Morin (1985) 

يف بيئة مضطربة يقوم تطور املؤسسة وحىت استمراريتها بشكل أقل على التخطيط اإلسرتاتيجي 

تباقية ألنه ولكن على التميز يف ممارسة نشاطها، وحيتاج هذا األخري إىل إدارة املعلومات االس

بسبب التعقيد املتزايد للمحيط ال توجد إشارة بدون معىن، وكلما رصدت املؤسسة إشارات 

  .حتذير حول تغري يف بيئتها كلما استطاعت االستجابة

P. Joffre & G. Koenig (1992) 

نظرا لكون العامل اإلسرتاتيجي أصبح أكثر اضطرابا على املؤسسة أن تتمكن من استباق 

وأن تستجيب بسرعة للمفاجآت، فاألمر مل يعد يتعلق بأن ننتظم وفق ما هو دقيق  األحداث

ومنضبط بقدر ما يتعلق بالعيش مع االنقطاعات، اليت وإن اعتربت مقلقة فإ�ا ال حتمل 

الصعوبات فقط، ألن األحداث ختلق الفرص اليت تغري مسار التاريخ، فمن خالل الرصد 

  .أن تتميز املؤسسة عن اآلخريناملبكر لألحداث الناشئة ميكن 

H. Dou (1995) 
مطاردة املعلومات أكثر انفتاحا من أي وقت مضى، فالقدرة على استباق تطورات األسواق 

  .والتكنولوجيات واالستعداد من أجل االبتكار ستكون عناصر حامسة يف تنافسية املؤسسات

 
Source : Kamel ROUIBAH, Veille Stratégique, vers un Outil d’Aide au Traitement des Informations Fragmentaires 
et Incertaines : Contribution à la Conception d’un Outil pour la Construction des Puzzles, Thèse de Doctorat en 

Génie Industriel (Non Publiée), Institut National Polytechnique de Grenoble, 1998, P24. 

 

املعرفة املعمقة  1:من خالل للمؤسسةكما تتجلى أمهية اليقظة اإلسرتاتيجية يف حتقيق مزايا تنافسية 

الزيادة يف التآزر والتعاضد يف  لألسواق واملنافسة واكتساب موقع قوة من أجل طرح سلعة أو خدمة مبتكرة؛

حل املشاكل بصفة سريعة والوعي يف التوصل إىل  املنظمة واحلصول على مورد وافر من املعارف واخلربات؛

يف  .ضمان االستجابة اجليدة حلاجات الزبون والتحسني الدائم يف العالقة مع املوردين اختاذ القرارات؛

ملعلومة وتوقيت احلصول عليها، حتسني جودة اأمهية اليقظة تكمن يف أن  J. Ranjanيرى اإلطار نفسه، 

مع منافسيها؛ التغري يف سلوكيات املستهلكني وأمناط اإلنفاق؛ وضعية املؤسسة مقارنة  تكشف لنا عن فهي

مؤهالت وإمكانيات املؤسسة؛ ظروف السوق، االجتاهات املستقبلية، املعلومات الدميغرافية واالقتصادية؛ 

                                                             
  .7، ص2013، جامعة ورقلة 3ية، العدد ، جملة أداء املؤسسات اجلزائر الترصد اإلستراتيجي لتحسين أداء المؤسسات االقتصاديةسعد كرومي،   1
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وحىت يتمكن جهاز  1.البيئة االجتماعية، التشريعية والسياسية وما تفعله املؤسسات األخرى يف السوق

  2:عب دوره على أكمل وجه يسعى فاعلوه إىل حتقيق األهداف التاليةاليقظة من ل

  دراسة تفضيالت الزبائن وسلوكيا�م ومواقفهم الشرائية باعتبارهم املورد الرئيسي واألكثر أمهية وحساسية

لنجاح املنظمة من خالل املتابعة املستمرة الجتاهات السوق، كما أ�ا ترفع خربة الزبائن من خالل 

تجابة الفورية ملشاكلهم وأولويا�م ومتطلبا�م، وهذا من خالل نظم إدارة عالقة الزبائن لرفع درجة االس

  الوالء لديهم؛

  تقدم املعلومات الكافية عن حتركات املنافسني وأوضاعهم وعن املستجدات التكنولوجية اليت تعترب أساس

بشد�ا وحد�ا، فعلى املنظمة أن تكون الرائد يف جناح املنظمة وتفوقها يف ظل ما تفرضه املنافسة احلالية 

  السوق لضمان بقائها؛

  حتقيق التكامل واحلد من املركزية من خالل حتسني عملية االتصال داخل املنظمة والتنسيق بني

 النشاطات وبالتايل رفع املرونة وضمان سرعة االستجابة للتغريات الداخلية واخلارجية، ورفع املعرفة التنظيمية

  لدى العاملني باالطالع واملشاركة يف حتليل قضايا األعمال؛

  ضمان جودة وسرعة ودقة القرارات من خالل جودة ودقة املعلومات واليت تنعكس على زيادة األرباح

وحتديد إشارات الضعف يف البيئة . وخفض التكاليف كما تساعد على اختصار الوقت وسرعة االستجابة

م التأكد وإمكانية مواجهة التهديدات والتحديات والفوز بالفرص املتاحة وبالتايل خفض حاالت عد

  .والقدرة على التنبؤ والتوقع بالتغريات املستقبلية

مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة فيما يتعلق مبشاريع اليقظة إن التخوف األساسي الذي يؤرق  

هذه النظرة تتميز بالقصور أل�ا تركز فقط على يرتبط غالبا باإلمكانيات املادية الواجب تسخريها، لكن 

املدى القصري واملتوسط، يف حني أن نتائج مشروع اليقظة تظهر على املدى الطويل، لذا جيب النظر إىل 

تسهم اإلسرتاتيجية اليقظة ف. الفوائد اليت ستجنيها املؤسسة مستقبال وليس فقط التفكري يف األرباح احلالية

كما  3.القرار اإلسرتاتيجي، التنبيه بوجود فرص أو �ديدات، تقييم املنافسني ومتابعتهمعملية اختاذ  يف دعم

                                                             
1 Jayanthi RANJAN, Op.cit. P63. 

، املركز اجلامعي ميلة، مارس 2، العدد ، جملة اقتصاديات املال واألعمالاليقظة اإلستراتيجية ضرورة حتمية لالستمرار في البيئة المعاصرةمرمي بلحاج،   2

  .199 ص ،2017
3 François BROUARD, Op.cit., P53. 
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املؤسسة على خفض عدم التأكد البيئي من خالل رصد إشارات التحذير املبكرة والتهيؤ لألحداث  تساعد

   2:األنشطة التالية وتسهم يف دعم 1.اليت تشري هلا

 عملية التخطيط على املدى القصري والطويل، خاصة فيما يتعلق  تدعم اليقظة اإلسرتاتيجية: التخطيط

 وتنفيذ اإلسرتاتيجية فضال عن تقييم أهداف هذه األخرية؛  بصياغة

 حيث تعترب اليقظة كجهاز مهيأ ليمتلك كل املعلومات املتعلقة بتطورات األسواق : سرعة االستجابة

دد وحيلل الصعوبات والفرص والتهديدات احلالية يف واملنافسني، وحياول فهم القوى اخلارجية للتغيري، حي

البيئة اخلارجية، والتكيف مع متغريات هذه األخرية من خالل االستجابة السريعة ويف الوقت املناسب، 

 �دف حتسني موقع املؤسسة مستقبال؛

 تعد اليقظة شكال من أشكال التحليل املقارن : التجديدBenchmarkingلوضعية ، حيث تتم مقارنة ا

االبتكار وبيع  بدعماحلالية للمؤسسة مع ما حيدث أو ما ميكن حدوثه يف مؤسسات أخرى، مما يسمح 

 املنتجات ذات القيمة املضافة املرتفعة، كما تدعم التموقع التنافسي وتعزز تطوير مزايا تنافسية؛

 كما صاغها يتم تقدمي اليقظة اإلسرتاتيجية كنشاط يدعم عملية اختاذ القرار  : القرارH. Simon حيث ،

جيب حتديد املشكلة اليت جيب فهمها وحلها، ومن مث الشروع يف عملية اليقظة اإلسرتاتيجية من خالل مجع 

وجتدر . املعلومات، �دف الوصول إىل ذكاء يتعلق باملشكلة وتقدمي حلول واالختيار بني بدائل خمتلفة

 إلسرتاتيجية تكون ذات طبيعة مهمة وغري متكررة؛اإلشارة إىل أن القرارات اليت تدعمها اليقظة ا

 على الرصد املبكر  إلسرتاتيجية أل�ا تزيد من قدر�احيث تقوم بعض املؤسسات باليقظة ا: االستباق–

للمعلومات اليت تنبئ بالتغيريات وحىت استباق التغيري نفسه، خاصة عدم االستمرارية  -قدر اإلمكان

تقوم فكرة االستباق على قدرة . عن دعم التصرف السريع ويف الوقت املناسب واالنقطاعات احملتملة، فضال

حيث أن املعلومة ال تقدم لنا إيضاحات حول املاضي أو احلاضر  التنبؤ مبوقف أو حدث ما قبل وقوعه،

  .فقط ولكن حول املستقبل أيضا

ذات أمهية قصوى بالنسبة  إن اليقظة اإلسرتاتيجية تقوم مبجموعة من األدوار املتكاملة اليت جتعلها

وفق شكل يكون سهل  يف الوقت املناسبنشر املعلومات بتقوم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، فهي 

املعلومات، وتتيح الفرصة أمام مشاريع البحث  هلذه املثايل التوظيفاالستخدام بالنسبة للمستفيد ما ميكن 

                                                             
1
 Inès BOULIFA, Op.cit., P2. 

2 Nicolas LESCA, Op.cit., P8-11. 
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شارات تتعلق باالبتكارات اجلارية واحملتملة، كما تسهم يف والتطوير أل�ا تقوم بالرصد املبكر واملستمر ألي إ

القراءة اجليدة للمتغريات الثقافية واالجتماعية ما يقلل من احتماالت اخلطأ فيما يتعلق بأذواق املستهلكني 

حتقق اليقظة اإلسرتاتيجية أن  D. Loshinنفس السياق يرى يف و . والتغريات اليت قد حتصل على تفضيال�م

  1:زايا للمؤسسة نذكر منهاعدة م

 على تقييم مدة حياة العميل وتوقعات الرحبية على املدى القصري،  اليقظةساعد ، حيث تزيادة الربحية

 ومن مث استخدام ذلك يف التمييز بني الزبون الرحبي وغري الرحبي؛

 مثل (تية ، سواء من خالل حتسني اإلدارة اللوجستية وخفض التكاليف العملياتخفيض التكاليف

، أو من خالل خفض االستثمارات املتعلقة باملبيعات، فضال على أن )خفض تكاليف التخزين والتسليم

 ساعد على تقييم التكاليف التنظيمية؛اليقظة ت

 وذلك من خالل حتليل املعلومات اإلمجالية حول املستهلكني من تحسين إدارة العالقة مع الزبون ،

 للعميل وزيادة والء هذا األخري؛أجل حتسني خدمة االستجابة 

 على بيانات االئتمان يقود إىل حتسني عملية حتليل  اليقظة، حيث أن تطبيق أساليب خفض المخاطر

، يف حني أن حتليل نشاط واعتمادية كل من املورد واملستهلك يوفر نظرة شاملة عن كيفية االئتمانيةاملخاطر 

  .تبسيط السلسلة اللوجستية

يستطيع حيث اليقظة اإلسرتاتيجية واعية بأمهية أصبحت املؤسسات  أن J. Ranjanوقد اعترب 

بغية املتطورة أن يتمكنوا بسهولة من حتويل معارفهم من خالل الذكاء التحليلي  أدوا�ااملوظفون من خالل 

 املستهلكني األكثر أن حتدداليقظة تستطيع املؤسسات من خالل حل العديد من قضايا املؤسسة، كما 

حتليل تدفق البيانات لتحسني حتديد العمالء املستقبليني و و رحبية واألسباب الرئيسية لوالء العمالء 

اكتشاف املشاكل املتعلقة بالضمان للحد من تأثريات ، فضال على اسرتاتيجيات التجارة االلكرتونية

إلجرامية املتعلقة األنشطة ااكتشاف كما تساهم اليقظة اإلسرتاتيجية يف   النقائص املتعلقة بتصميم املنتج؛

 .Rكل من   يف حني يعتقد 2.حتديد تشكيلة املنتجات واخلدمات اليت يفضل الزبائن شراءهابغسيل األموال و 

                                                             
1 David LOSHIN, Business Intelligence: The Savvy Manager's Guide, Getting Onboard with Emerging IT, Morgan 
Kaufmann, USA, 2003, P2. 
2 Jayanthi RANJAN, Op.cit. P64. 
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Sabherwal و  I. Becerra-Fernandez يف اآلثار اإلجيابية اليت تكمن أمهية اليقظة اإلسرتاتيجية أن

  )23قم انظر الشكل ر (1:ها املؤسسة جراء تبنيهاعلي حتصل

 فمن خالل متكني صانعي القرار من اختاذ قرارات مسؤولة واستباقية اعتمادا تحسين األداء العملياتي ،

على حتسني األداء العمليايت للمنظمة، اعتمادا  اليقظةعلى بيانات ومعلومات تارخيية وآنية، تساعد حلول 

ملة عن خمتلف العمليات، ما يساعد على معلومات يف الوقت احلقيقي تتعلق باألداء وتوفري نظرة شا

املسريين على حتديد اجلوانب اليت حتتاج إىل حتسينات، فضال على رصد األحداث واالجتاهات يف البيئة 

الداخلية واخلارجية للمنظمة، وبالتايل ميكنها االستجابة بشكل أسرع وأكثر كفاءة للتغريات احلاصلة، 

لتعديلية من خالل احلصول املباشر على املعلومات املطلوبة دون إضافة إىل السرعة يف اختاذ اإلجراءات ا

 .احلاجة لوسطاء

 فمن خالل متكني صانعي القرار من اختاذ قرارات مسؤولة واستباقية اعتمادا تحسين خدمة العمالء ،

على بيانات ومعلومات تارخيية وآنية، تساعد حلول ذكاء األعمال على حتسني جودة خدمة العميل اليت 

، "ماذا لو؟"توفرها املنظمة، فاعتمادا على املعلومات احلديثة وحتليل السيناريوهات البديلة على شاكلة 

تساعد حلول ذكاء األعمال املنظمات على استباق التغريات اليت قد حتصل يف العمليات املرتكزة على 

ستهلكني، من جهة أخرى املستهلك، مثل دراسة اآلثار النامجة عن إضافة قناة جديدة للتفاعل مع امل

تستطيع املنظمة من خالل ذكاء األعمال حتديد املشاكل املتكررة املتعلقة بكل نوع من املنتجات واقرتاح 

احللول احملتملة، ختفيض القلق الناتج عن التواصل مع العميل وفق معلومات غري كاملة وغري دقيقة أو 

  .ج لوالء هذا األخريقدمية، احملافظة على العميل من خالل إرساء برام

 فمن خالل متكني صانعي القرار من اختاذ قرارات مسؤولة واستباقية اعتمادا اكتشاف فرص جديدة ،

على بيانات ومعلومات تارخيية وآنية، تساعد حلول ذكاء األعمال يف إجياد فرص جديدة 

تكن معروفة سابقا، أمناط وتوجهات مل  اكتشافوتسهل تبين رؤى ومعارف جديدة من خالل  للمنظمة،

فضال على أ�ا تسمح بفهم األسواق اعتمادا على أحدث املعلومات واستباق توجها�ا املستقبلية، فهي 

جتعل املنظمات حتضر جيدا للمستقبل من خالل تزويدها بالدعم الالزم من أجل حتديد سلع وخدمات 

مالمح املنتجات اجلديدة اليت قد من جهة أخرى، متكن حلول ذكاء األعمال املسريين من رصد . جديدة

                                                             
1 Rajiv SABHERWAL, Irma BECERRA-FERNANDEZ, Op.cit., P14-17. 
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جتذب العمالء احلاليني للمنظمة فضال عن حتديد صفات العمالء احملتملني اجلدد من خالل الفهم اجليد 

  . لسلوك املستهلك

  تأثيرات اليقظة اإلستراتيجية): 23(الشكل رقم 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Source: Rajiv SABHERWAL, Irma BECERRA-FERNANDEZ, Business Intelligence: Practices, Technologies and 
Management, John Wiley & Sons, USA, 2011, P21. 

 

  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محددات اليقظة اإلستراتيجية. 3.4

ة خيضع إن تبين املؤسسات الصغرية واملتوسطة لليقظة اإلسرتاتيجية �دف مواجهة التغريات البيئي

على مستوى األسلوب  اخلصائصوذلك لكو�ا تتميز مبجموعة من واالعتبارات، �موعة من التحديات 

اختاذ القرار الذي ميتلك سلطة البنية التنظيمية اليت غالبا ما تتمركز حول شخصية املسري، و اإلداري املنتهج 

علومة ومعاجلتها، لذا فإن العامل معلومات يكون أقل رمسية ومنهجية يف حتصيل املاعتمادا على نظام 

األساسي إلجناح عملية اليقظة يف هذه املؤسسات هو العمل على إرساء ثقافة االستماع للمحيط اخلارجي 

 .معتربةورصد إشاراته املبكرة قبل احلديث عن إرساء بنية رمسية لليقظة قد حتتاج إىل موارد بشرية ومادية 

أن القدرة على اإلنصات للبيئة اخلارجية واستباق مستقبل  L. Raymondو  H. Lescaفقد اعترب كل من 

، تتعلق بالثقافة التنظيمية السائدة جتاه مشاركة )24انظر الشكل رقم (املؤسسة تتأثر مبجموعة من العوامل 

نشر معلومات يف الوقت احلقيقي 

وفق شكل سهل االستخدام �موعة 

 متنوعة من املستخدمني

التمكني من اختاذ 

قرارات مسؤولة 

 واستباقية 

تسهيل احلصول على معارف 

ا على االجتاهات جديدة استناد

 اجلديدة املتعلقة باملعلومات 

  

حتســني التخطـيط 

 للمستقبل

 تحسـين األداء العملياتي

 العميلتحسـين خدمة 

 تحديد فرص جديدة

اليقظة 

  اإلستراتيجية



 �
�

��� ��
��� ���� � : 

�
����

����
�� 

�
�� ��

�
���� 

�
����

ٔ
���� ��

�
� 

�
� �� �� ��

����
����ٕ�� 

�
�

�
� �
� ����  �

144 
 

اد املنظمة املعلومة وكيفية انتقاهلا بني املستويات اإلدارية املختلفة، وكذا اجلهود املبذولة فيما خيص حتفيز أفر 

وحثهم على اإلنصات للمحيط وما يتطلبه ذلك من تكوين وتوجيه، إضافة إىل طبيعة اهليكل التنظيمي 

  .املنتهج ودرجة الالمركزية املعتمدة يف البنية اإلدارية الداخلية واخلارجية

  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاليقظة المؤثرة على العوامل ): 24(رقم  الشكل

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Humbert LESCA, Louis RAYMOND, Expérimentation d’un Système-Expert pour l’Evaluation de la Veille 
Stratégique dans les PME, Revue Internationale P.M.E., vol. 6, n° 1, 1993, P54. 

 

 

 ملهام املختلفة يتطلب تسخري تشكيلة من العوامل التنظيميةإن جناح جهاز اليقظة اإلسرتاتيجية يف ا

البنية التحتية (واملادية ) حتضري وحتسيس األفراد املعنيني باليقظة(والبشرية  )ثقافة تشارك وتقاسم املعلومة(

اليت تسهر جمتمعة على توفري الشروط الالزمة واحملددات ) املعتمدة على تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

حددت وقد  ).24انظر اجلدول رقم ( مشروع اليقظة يف املؤسسةرورية اليت حتكم على جناح أو فشل الض

 Professionals Strategic Competitive Intelligenceمجعية مهنيي الذكاء التنافسي اإلسرتاتيجي 

  1:أنشطة اليقظة نذكر منهاائمة بأهم العوامل املؤثرة على ق

                                                             
1
 Jonathan L. CALOF, William SKINNER, La veille concurrentielle : le meilleur des mondes pour les gestionnaires, 

Optimum, La revue de gestion du secteur public,  vol. 28, nº 2, Juin 1998, P47. 

 درجة رمسية املعلومات
  منط اإلدارة 

  ينواجتاهات املسري 

 )مقاومة املعلومة(

  حتفيز أفراد املنظمة

  )الرغبة يف االستماع(

املهارات، التكوين، 

القدرة (التجربة، اخلربات 

  )على االستماع

فعالية االتصال وتداول 

  املعلومات يف املؤسسة

درجة تقسيم املهام يف 

  املؤسسة 

 )من يعرف ماذا؟(

درجة ال مركزية البنية 

ة الداخلية التنظيمي

 واخلارجية للمؤسسة

القدرة على اإلنصات 

للبيئة الخارجية واستباق 

 مستقبل المؤسسة



 �
�

��� ��
��� ���� � : 

�
����

����
�� 

�
�� ��

�
���� 

�
����

ٔ
���� ��

�
� 

�
� �� �� ��

����
����ٕ�� 

�
�

�
� �
� ����  �

145 
 

  المفتاحية للنجاح الخاصة باليقظة اإلستراتيجية العوامل): 24(الجدول رقم 

  العوامل المفتاحية للنجاح  الفئات

  عوامل تنظيمية

  .البدء مبجال صغري احلجم مث التغيري فيه آجال اعتمادا على التعلم: حتديد جمال جهاز اليقظة

  .اإلسرتاتيجيةتفعيل عملية االبتكار وأنشطة البحث والتطوير يف املؤسسة اليت تدمي جهاز اليقظة 

  .معاجلة نوعية التفاعالت العرضية بني أفراد جهاز اليقظة اإلسرتاتيجية

  .تطوير وتعزيز التعلم الفردي واجلماعي جتاه اليقظة اإلسرتاتيجية عند أفراد جهاز اليقظة

راحل املختلفة جلهاز حتديد املهام، إنشاء امللفات لرتشيد امل: تنظيم عملية اليقظة اإلسرتاتيجية وإضفاء الطابع الرمسي

  .اليقظة وإدارة االتصال بني أفراد اجلهاز املستقبلي

  .ثقافة تشارك وتقاسم املعلومة: ضمان ثقافة وقيم خاصة لنجاح اجلهاز

  عوامل بشرية

  .دعم املشروع وامتالك إرادة عمل بالنسبة للمسريين

  .الشفافية واالعرتاف التحفيز املستمر للمتدخلني يف جهاز اليقظة اإلسرتاتيجية وتشجيع

املنشط الذي يكون مسؤوال عن ختصيص املوارد ودعم كل املتدخلني من : تعيني مدير مشروع اليقظة اإلسرتاتيجية

  .خالل حتفيزهم وتوفري جو من التعاون واالتصال

  .إجناح التزام أفراد اجلهاز املستقبلي خالل سري مشروع اليقظة اإلسرتاتيجية

  .قدر إىل أقصى حد للمسريين من خالل دعم رؤية موجهة حنو املستقبل" نقص البصر اإلداري"املسامهة يف ختفيض 

  .اتصاالت قبلية ملشروع اليقظة اإلسرتاتيجية من أجل حتضري وحتسيس األشخاص املعنيني/إجراء محلة معلومات

  .تنظيم تكوين خاص لألدوار اليت جيب أن يلعبها أعضاء اجلهاز املستقبلي

  يةعوامل ماد
  .استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال من أجل تسهيل مجع وختزين واستغالل املعلومات اإلستباقية املفيدة للعملية

  .اقرتاح وسائط للتفاعالت العرضية املناسبة لطبيعة املعلومات والتعليقات املتبادلة

 
Source : En Amont de l’Innovation, l’Impératif de Mettre en Place un Dispositif de Veille Stratégique, 
http://www.leaders.com.tn/uploads/FCK_files/file/Veille%20strat%C3%A9gique%20IACE%202010.pdf, Le 24/12/2014. 

  

  فهم طريقة التحديد الدقيقة الحتياجات متخذي القرار من املعلومات؛: طلبات خدمات اليقظة 

حتسني تقنيات االتصال، املقابالت وتقدمي العروض؛ فهم أهم اخلصائص النفسية من أجل التمكن من 

ادر املعلومات معرفة البنية، الثقافة والوسط التنظيمي فضال عن مص تقييم خمتلف توجهات صانعي القرار؛

  معرفة املصادر الداخلية واخلارجية وحتليل الفجوات يف هذه املصادر؛ الرئيسية؛

 معرفة خمتلف أساليب معاينة املصادر الداخلية واخلارجية، األساسية والثانوية وإدار�ا   :جمع المعلومات

حتديد أوجه القصور  إشاعة مستوى من الثقة من خالل ضمان موثوقية و صحة هذه املصادر؛ كما جيب؛

 ؛معرفة القواعد األخالقية املتعلقة جبمع املعلومات يف املعلومات ومعرفة أساليب مجع املعلومات ومتابعتها؛
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 حتليل املعلومات  معرفة التفاعل بني مراحل مجع وحتليل املعلومات؛ :تحليل وتلخيص المعلومات

استخدام حتليل الشبكات ومنطق البدائل وامتالك  طي؛بأسلوب إبداعي وتطبيق املنطق االستقرائي واالستنبا

تقدمي مناذج حمفزة وجذابة �دف التأكيد على اجلانب  نظرة عامة حول أساليب التحليل القاعدية؛

معرفة مىت وملاذا يتم استخدام مالمح الشخصية،  االستكشايف للتحليل بدل استخدام النماذج القدمية؛

حملاسيب، حتليل التوجهات، تقييم املخاطر، التحليل الكمي والنوعي، حتليل التحليل املايل واالقتصادي وا

معرفة أنه دائما ما توجد معطيات ناقصة ومعلومات سرية ومعرفة مىت يتم إيقاف  اخل؛...الفرص املالئمة

 ؛التحليل

 ها بطريقة تنظيم نتائج البحث وتقدمي استخدام تقنيات اإلقناع عند تقدمي املعلومات؛ :نشر المعلومات

 ؛التأكد من أن املعلومات اليت سوف يتم نشرها تكون وفق الكمية والدرجة املناسبة دبلوماسية ومقنعة؛

 شرح دور اليقظة  حتديد وظيفة اليقظة وشرح كيف حتول دورة اليقظة البيانات إىل معلومات؛: السياق

فهم كيفية اكتشاف نقاط القوة  يف عملية اختاذ القرار، التخطيط اإلسرتاتيجي والبحث عن منافذ؛

 ؛والضعف واألجزاء املعنية بنشر املعلومة يف املنظمة

 مواكبة التطور يف جمال تكنولوجيا  مراجعة املعلومات واملعارف �دف مراجعة القرارات املتخذة؛: اإلدارة

 .تقدمي الوسائل الالزمة لرتقية عملية اليقظة يف املؤسسة املعلومات؛

نظمات أمهية كبرية جلمع املعلومات أكثر من تركيزها على نشر معلومات ذات جودة تويل أغلب امل

اخل، ...على العديد من املعطيات حول القوانني، األسواق واإلمكانات التجارية ويتوفر العديد منها حقيقية،

التجارية، غري أنه وقواعد البيانات  االنرتنتوتعترب كمية املعلومات املتاحة مثرية للدهشة بفعل توسع شبكة 

معلوماتيا، فضال على أن املعلومة اليت ال تنشر كما " فقرية"بدون التحليل املناسب تصبح هذه املنظمات 

لذلك يعترب التحدي احلقيقي الذي يواجه مشروع  1.الوصول إىل املعلومات اجليدةمن أبدا  متكنجيب ال 

فية توظيفها بالشكل الذي ميكن املستخدم النهائي اليقظة هو فهم الغاية من حتصيل املعلومات ومعرفة كي

 هذه األهدافوحىت تستطيع اليقظة اإلسرتاتيجية من حتقيق . من الوصول إىل االستفادة القصوى منها

إرادة ثابتة من قبل اإلدارة فعلى املسريين اعتبار اليقظة   2:�موعة من الشروطبكفاءة حيتاج تطبيقها 

                                                             
1
 Jonathan L. CALOF, William SKINNER, Op.cit., P43. 

  .23، صمرجع سبق ذكرهسعد كرومي،   2
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اتصال داخلي جيد يسمح بانتقال املعلومة ملن يطلبها عرب  تنفيذها شخصيا؛ كوظيفة إدارية والعمل على

خمتلف املستويات التنظيمية دون احتكارها عند شخص واحد، فاليقظة اإلسرتاتيجية هي عمل مجاعي 

التحكم يف الوقت حيث جيب القبول بتسخري الوقت والوسائل األساسية وامليزانية املناسبة  وليس فردي؛

ل من طرف حلد األدىن من اهلياكل فاملعلومة تعطى هلا قيمة أحسن عندما يكون هلا تأطري مهيكا لذلك؛

جمموعة من   G. Satyaوقد قدم .روح مجاعية قوية وهذا بني خمتلف املوظفنيإطارات ذات وظائف حمددة و 

  1:عملية اليقظة اإلسرتاتيجية العناصر اليت تؤثر يف

 عدم التأكد املالحظة يف البيئة اخلارجية، درجة تم معاجلتها من خالل قياس وغالبا ما ت: األبعاد الظرفية

 خاصة فيما يتعلق بدرجة التعقد وتردد التغريات البيئية؛

 وتتعلق بطبيعة تصرف املنظمة مع حميطها اخلارجي، ولدينا مثالني عن أنواع : إلستراتيجيات التنظيميةا

 .M، واألخرى لـ )دفاعية، استكشافية وحتليلية( C. Snowو  R. Milesاالسرتاتيجيات، إحداها لـ 

Porter )؛)القيادة بالتكاليف، التمييز والرتكيز 

 وتتعلق بالتخصصات الوظيفية للمسريين، املستوى اإلداري واألسلوب املعريف؛: السمات اإلدارية 

 صادر املستخدمة يف امل(ويتكون من االحتياجات من املعلومة، البحث عنها : السلوك المعلوماتي

  ).صنع القرار والتخطيط اإلسرتاتيجي(واستخدامها ) مسح البيئة مثل النماذج التنظيمية ونظم مراقبة احمليط

ميكن لليقظة اإلسرتاتيجية أن حتقق أحسن النتائج إذا مت حتديد االحتياجات املعلوماتية بشكل 

كانت عملية اليقظة غري مركزية و جديدة، موارد املؤسسة املوجودة قبل طلب أخرى ومت تقييم واضح، 

ومنظمة بشكل رمسي، غري أن مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة يفضلون عادة إرساء بنيات تنظيمية 

مستقلة خاصة باليقظة مصدرا  وحدةلذلك يعتربون أن إرساء  2.غري رمسية لكو�ا أكثر استجابة ومرونة

تم عادة بطرق تقليدية وأكثر شخصية وال يستند ملراحل للتكاليف فحسب ألن البحث عن املعلومة ي

منهجية كما تتطلبه عملية اليقظة، فضال على أن قلة الكادر البشري املتخصص جيعل من الصعب 

لذا فإن عملية اليقظة . ختصيص فاعلني متمكنني وأصحاب خربة فيما يتعلق بتعقب اإلشارات الضعيفة

عوامل تنظيمية فهي أيضا مرتبطة ب االضطراب البيئي والتبعية للموارد؛تتعلق بمثلما تتأثر بعوامل خارجية 

                                                             
1
 G. V. SATYA SEKHAR, Op.cit. P96. 

2 Nicolas LESCA, Op.cit, P112. 



 �
�

��� ��
��� ���� � : 

�
����

����
�� 

�
�� ��

�
���� 

�
����

ٔ
���� ��

�
� 

�
� �� �� ��

����
����ٕ�� 

�
�

�
� �
� ����  �

148 
 

عوامل تعلق مبدى توفر املعلومة وجود�ا، و عوامل معلوماتية تة املؤسسة واإلسرتاتيجية املتبعة، و تتعلق بطبيع

ؤثران بشكل  كما أن تنظيم املؤسسة وديناميكية منوها ي 1.بشرية تتعلق مبعرفة الكادر البشري العامل باليقظة

م املعلومات وتنظيم كبري على إرساء مشروع اليقظة اإلسرتاتيجية، وبشكل خاص على تنظيم بنية نظا

نظام املعلومات مسؤولية قيادة هذا املشروع وذلك لكونه مشروع يتعلق أساسا  قسمتحمل أنشطته، حيث ي

وعة من األسئلة واختاذ بعض جيب طرح جممواستنادا هلذه االعتبارات  2.باملعلومات ونظم املعلومات

  3:مثلقبل البدء يف مشروع اليقظة القرارات 

 حيث تكون اخلطوة األوىل حتديد األهداف القصرية واملتوسطة املدى تساؤالت حول مواءمة الهدف ،

ما األهداف اإلسرتاتيجية اليت تسعى املنظمة لتحقيقها؟ : للربنامج، وحماولة اإلجابة على بعض األسئلة مثل

 األداء؛/الرؤية التنظيمية املرتبطة �ا؟ ومن مث وضع الفرضيات اليت تتناول كيفية حتسني النتائج/ا هي املهمةم

 ،حيث يتم مجع املعلومات احلالية حول تقييم االحتياجات فيما يتعلق بالكفاءة،  استفسارات قاعدية

لى مراقبة املصادر األساسية للمعلومة؟ هل متلك املنظمة القدرة ع: وحماولة اإلجابة على بعض األسئلة مثل

 ؟مؤشرا�ا اإلحصائيةما هي البيانات اليت جيب على املنظمة أن جتمعها وكيف ختز�ا؟ ما هي 

 وتقييم لليقظة، حيث جيب تقدير النتائج املالية للربنامج اجلديد تساؤالت حول التكاليف والمخاطر ،

، كما جيب حتديد املخاطر اليت من باليقظة ةالتكاليف املرتبط تكاليف العمليات اجلارية إضافة إىل ارتفاع

 شأ�ا إفشال الربنامج؛

 ومن  اليقظة، حيث جيب حتديد من سيستفيد من برنامج تساؤالت حول العمالء وأصحاب المصالح

 أصحاب املصلحة اليت ستستفيد بشكل/سيموله ومن لديهم عالقة باإلجراءات املتبعة؟ ما هي فئة العمالء

مباشر من هذه املبادرة ومن سيستفيد بشكل غري مباشر؟ ما هي املنافع الكمية والنوعية؟ هل الربنامج 

املعتمد هو الطريقة املثلى لزيادة رضا كل أنواع الزبائن أم توجد طريقة أخرى؟ كيف يتم رصد املنافع اليت 

  يتحصل عليها العمالء واملوظفون؟

  

 

                                                             
1
G. V. SATYA SEKHAR, Op.cit. P95. 

2
 Réseau des Grandes Entreprises CIGREF, Business Intelligence : Place de la BI et Pilotage des Projets 

Décisionnels dans les Grandes Organisations Françaises, Octobre 2009, 
http://www.cigref.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus2009/Business_Intelligence_CIGREF_2009.pdf, Le 
11.03.2014, P13. 
3 Jayanthi RANJAN, Op.cit. P66. 
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  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ةمعيقات اليقظة اإلستراتيجي. 4.4

تعترب الكمية الكبرية من املعلومات املتاحة من املشاكل األساسية اليت تعيق عملية اليقظة 

اإلسرتاتيجية، وعدم قدرة الفاعلني املعنيني مبراحل االستهداف والتعقب واالنتقاء على حصر ا�ال 

أشار  وقد  .أكثر تأثريا على بقاء واستمرارية هذه األخرية املعلومايت احلاسم بالنسبة للمؤسسة واختيار ما هو

إىل وجود فئتني من املشكالت املتعلقة بالصعوبات اليت تواجه عملية  S. Blancoو  H. Lescaكل من 

  1:االنتقاء وتنقص من فعاليتها

  يف وجه حيث يكمن العائق األول ): التحفيز والمؤهالت(الفئة األولى تتعلق بالمتعقبين أنفسهم

يف نقص التحفيز جتاه انتقاء ونقل املعلومة، فغالبا ما يكون التحفيز  R. Thiètartانتقاء املعلومات حسب 

ضعيف وغري مناسب وكأن األمر يتعلق مبهمة ثانوية وإضافية، وميكن حتسني هذه الوضعية من خالل جعل 

�ا غري قابلة للقياس وأن يشعر املهمة واضحة وحمددة بقدر اإلمكان بشكل جيعل املتعقب ال يشعر أ

 باالعرتاف، وميكن حتقيق ذلك من خالل دمج هذه املهمة يف الوظيفة وحتديدها بطريقة دقيقة ومفصلة؛

  اقرتح العديد من الكتاب ما يسمى بشبكات ): التنسيق(الفئة الثانية تتعلق بالبعد الجماعي للعملية

مناطق الغموض، فضال على توحيد املمارسات وتوسيع اخلربة املتعقبني لزيادة الفعالية اجلماعية وجتنب 

الالزمة جلمع املعلومات، كما ميكن توزيع املهام استنادا إىل مصادر املعلومات ووفق معايري سهولة الوصول 

أو اعتمادا على االستهداف وجماالت اخلربة اخلاصة باملتعقبني، وبعيدا عن الطرح املتعلق /واالعتيادية و

د من املفرتض أن يسمح البعد اجلماعي انطالقا من التقاء وجهات النظر والتفسريات بإثراء التصورات باملوار 

مع تطور البيئة، ويتطلب ذلك توفر املتعقبني على وسائل  االهتمامالفردية للمتعقبني وتكييف تطور مراكز 

  .تماعاتالتبادل واحلوار كمنتديات النقاش على سبيل املثال أو من خالل تنظيم اج

وما يزيد األمر تعقيدا فيما يتعلق باملؤسسات الصغرية واملتوسطة هو بنيتها التنظيمية واألساليب 

على  يف هذا النوع من املؤسساتيقوم التفكري اإلسرتاتيجي املتبعة يف رصد املعلومة واختاذ القرار، حيث 

تماد الضعيف على الرمسية وربط مع االع ...)اإلحساس، احلدس، التجربة(قبل االستباق القوي للمست

، فضال على أن مع سيادة كبرية ملفهوم املخاطرة وعدم التأكداملعطيات دون انتهاج أساليب حمددة 

وتستند بشكل كبري اخليارات اإلسرتاتيجية للمالك املسري عادة ما ال تعتمد على ختطيط أو حتليل مسبق 

                                                             
1 Humbert LESCA, Sylvie Blanco, Op.cit., P4. 
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دمج مفهوم احلدس  C. Pacquayيقرتح " العائق"ا و�دف جتاوز هذ". مواتية"على اقتناص أول فرصة 

التشكيلة "املتأيت من الفكر املقاواليت ومفهوم األسلوب املتأيت من الفكر اإلداري من خالل ما مساه 

  1:للتفكري اإلسرتاتيجي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة" الناجحة

 ختاذ القرار اعتمادا على الشعور واحلدس ميتلك املقاول القدرة على املخاطرة ورفع التحديات، ويتم ا

ضمن رشادة حمدودة ووفق الفرص املتوفرة وشبكة العالقات القريبة من املسري، فضال على التجربة احملصلة 

  واخلربات احلالية وتنظيم املؤسسة الصغرية واملتوسطة؛

  د، من خالل التزود يتخذ املسري القرار بناًء على سياق رمسي ورشيد يكون فيه جمال احلدس حمدو

بسلسلة من املعلومات املفيدة يتم مجعها مسبقا كما أن القرار ينتج عن تفكري منظم ومهيكل ال يلغي أي 

  .مرحلة، ما يسمح بوضع األدلة وفق قناعات واعتقادات املسري

ا، بالفهم السيئ هلذه العملية ومتطلبا� تتعلقتواجه اليقظة اإلسرتاتيجية عدة صعوبات غالبا ما 

واعتبارها كتغيري تنظيمي جذري يدفع خمتلف الفاعلني املعنيني مبقاومته العلنية أو الضمنية، إضافة إىل عدم 

اإلدراك اجليد للمزايا اليت تقدمها اليقظة وتفضيل املصاحل الشخصية املرتبطة عادة بالوظيفة األصلية عن 

املهين، وقد ال يرتبط سبب هذه النظرة  االلتزام بنشاط قد ال يقدم الكثري من وجهة نظرهم ملسارهم

لنشاط اليقظة بعدم الفهم واإلدراك وإمنا بضغوطات الوقت اليت ال تسمح للعاملني بتكريس جزء " القاصرة"

 .H و  S. Medhafferوقد الحظ كل من . من وقتهم ألداء مهمات إضافية إىل جانب أعماهلم اليومية

Lesca  متخذو القرار، املتعقبون، املستخدمون احملتملون للمعلومات (أن املشاركني يف عملية اليقظة

لديهم معرفة سيئة للغاية مبفهوم  عادة ما ال يتم حتفيزهم بالشكل الكايف فيما يتعلق باليقظة؛ )املنتجة

ال يأخذون بعني االعتبار املنافع اليت تدرها اليقظة  اليقظة أل�م ال يتلقون تكوينا خاصا يف هذا اإلطار؛

يعتقدون أن إرساء عملية اليقظة يعترب أمرا  اء عليهم بشكل فردي أو على اجلماعة اليت ينتمون إليها؛سو 

ستباقية اليقظة االالذي يدعم إعداد واشتغال ) أو املعرفة(ال ميلكون األسلوب الالزم  معقدا وصعبا؛

للمعلومة يواجهون ملون املسريون واملستخدمون احملتأن إىل  L. Kourteliأشار وقد  2.اإلسرتاتيجية

فيما يتعلق باستعمال املعلومات املناسبة اليت مت رصدها ولكنها مبعثرة داخل املؤسسة بسبب صعوبات 

                                                             
1 Christian PAQYAY, Op.cit, P14. 
2 Salima KRIAA MEDHAFFER, Humbert LESCA, Identification des Compétences pour l’Animation de la Veille 
Anticipative Stratégique et  Proposition d’un Outil d’Accompagnement d’Animateurs Novices, Colloque 
International Veille Stratégique Scientifique & Technologique, UPS Toulouse, 25-29 Octobre 2010, P4. 
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متخذي (صعوبات فيما يتعلق مبتابعة املعلومات اليت ستكون ذات أمهية بالنسبة لآلخرين و  نقص التنظيم؛

احمليط اخلارجي خاصة تلك اليت حتمل مضمونا  علوماتعدم القدرة على متابعة مإضافة إىل  ؛)القرار

  1 .اسرتاتيجيا طويل املدى

 .Sتواجه املؤسسات مشكالت متعددة فيما يتعلق مبشروع اليقظة اإلسرتاتيجية، حيث أشار كل من 

Ghoshal  وS. Kim  أنه بالرغم من األمهية املتنامية لليقظة إال أن بعض املؤسسات قد فشلت يف إرساء

مشاكل تتعلق باالتصال بني أعضاء وحدة اليقظة من جهة، وبني مسريي املؤسسة وكذا  بسبب هذا النظام

مشاكل تتعلق بدمج وحدة  املستخدمني احملتملني للمعلومات اليت يوفرها نظام اليقظة من جهة أخرى؛

بأمهية مشاكل تتعلق بإشراك وحتفيز املوظفني حيث جيب حتسيس هؤالء  اليقظة مع باقي وظائف املؤسسة؛

أن املؤسسات  A. Guilhonوقد اعتربت  2.اليقظة ومجع وتبادل املعلومات بني خمتلف املستويات اهلرمية

الصغرية واملتوسطة تتشارك مع غريها من املؤسسات يف مواجهة املعيقات اليت حتد من فاعلية تبين مشروع 

تسخري الوقت للبحث عن يف صعوبة ، فهي تواجه حجمها الصغري والبيئة اليت تنتمي إليهااليقظة بسبب 

وحبوزة أشخاص معينني، اهلشاشة املالية تدفع  إما سوداء أو رماديةاملعلومات فضال عن كون هذه األخرية 

هذه املؤسسات لتخصيص املوارد جتاه األنشطة األساسية، نقص الوسائل البشرية واملهارات اإلسرتاتيجية 

البيئي الذي جيعل من الصعب حتديد خصائص بيئية متجانسة فيما يتعلق باملهام اإلدارية، التنوع 

من أكرب العوائق اليت تقف يف املشكالت اإلدارية والتنظيمية لذا تعترب 3 .للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

  4:مثل فيما يتعلق مبشروع اليقظة اإلسرتاتيجية هذا النوع من املؤسساتوجه 

  واحد غالبا مبسؤولية مجيع املهام اإلدارية مثل اإلدارة العليا مركزية اختاذ القرارات حيث يضطلع شخص

واإلنتاج والتمويل والتسويق وهي مسؤوليات تتوزع يف املنشآت الكبرية على أكثر من شخص بل وعلى 

  عدة إدارات؛

                                                             
1
 Inès BOULIFA, Op.cit., P4. 

2 Ibid., P3. 
3 Alice GUILHON, L'Intelligence Economique dans la PME: Visions Eparses, Paradoxes et Manifestations, Editions 
L'Harmattan, Paris, 2004, P14. 

  .http://www.mti.gov.eg/SME/Test3.htm ،11/02/2014، تجربة الكويت مع المشروعات الصغيرة  4
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  ف نقص القدرات واملهارات اإلدارية لدى القائمني على اإلدارة حيث يسود منط املدير املالك غري احملرت

فاض والذي تنقصه اخلربة اإلدارية إال أنه يكون قد توىل اإلدارة باعتباره أحد أفراد العائلة وأيضا يتميز باخن

  املستوى التعليمي والتدرييب؛

  عدم إتباع أساليب وإجراءات اإلدارة السليمة يف تصريف أمور املؤسسة واللجوء إىل االجتهاد الشخصي

  لني واليت قد ال تكون يف الغالب منظمة أو مناسبة لظروف عمل املؤسسة؛واالعتماد على خربة بعض العام

  املنشآت املنافسة يف السوق من حيث عددها وطاقتها اإلنتاجية ومواصفات السلع نقص املعلومات عن

اليت تتعامل فيها واألسعار اليت تبيع �ا ويؤدي ذلك إىل عدم قدرة منشآت األعمال الصغرية واملتوسطة 

   .مسايرة السوق وحتول العمالء عنها وقد ينتهي األمر خبروجها من السوقعلى 

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بسبب أن " العضوية"وقد ركز قسم من الباحثني على الطبيعة 

يف املالك املسري، وبالتايل فإن ممارسة اليقظة إسرتاتيجيتها تتأتى أساسا من شخصية وحيدة ممثلة 

عن املؤسسات الكبرية فحجز ومعاجلة املعلومات البيئية يكون أقل منهجية وأكثر  ختتلف اإلسرتاتيجية فيها

متركزا حول شخص املسري، ما جيعل اليقظة عملية ظرفية وترتبط مبعلومات هذا األخري، فضال على أن 

 1.ملؤسسات الكبريةاملوارد البشرية واملالية احملدودة تقف يف وجه إرساء بنية رمسية لليقظة كما هو احلال يف ا

إىل أن مشروع اليقظة اإلسرتاتيجية ال حيتاج بالضرورة إىل موارد كبرية رغم وجوب  N. Lescaوقد أشار 

  2:توفر بعض الشروط يف هذا اإلطار

  غالبا ما ال يتمتع األفراد بالتكوين واملهارات الضرورية للبحث عن معلومات اليقظة وتبادهلا بشكل فعال

ىت الوقت من أجل ذلك، وبالتايل وجب على املؤسسة أن تسخر الوقت الالزم لتكوين وال ميتلكون ح

  أفرادها حىت يصبح جهاز اليقظة أكثر فعالية؛

  ال جيب استبدال التفكري البشري بالتكنولوجيا فليس من ا�دي دائما االستثمار يف قواعد بيانات معتربة

  .حتتاج إىل تنفيذ وصيانة مكلفة

أن أغلب املشكالت اليت تقف يف وجه اليقظة اإلسرتاتيجية ال تتعلق يف جانب كبري  وميكن القول

بل بالثقافة التنظيمية السائدة والرغبة اليت ميتلكها األفراد جتاه  - وإن كان ذا أمهية–منها باجلانب املادي 

                                                             
1 Humbert LESCA, Louis RAYMOND, Op.cit, P54. 
2 Nicolas LESCA, Op.cit, P113. 
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إىل أن  )25(م ويشري اجلدول رق. البحث عن املعلومات االستباقية وتكريس جمهودا�م يف هذا اإلطار

الصعوبات األساسية املرتبطة بإرساء اليقظة تتمحور حول عدم القدرة على االستفادة من خمرجات اليقظة 

اإلسرتاتيجية يف دعم عملية اختاذ القرار اإلسرتاتيجي؛ نقص التحفيز والتكوين املسخر لفاعلي اليقظة؛ 

خمرجات (ة قليلة من املعلومات املعاجلة مقابل كمي) مدخالت اليقظة(وجود كمية كبرية من البيانات 

  .فالصعوبة ال تكمن يف العوامل املادية بقدر ما ترتبط بشكل وثيق بالعوامل التنظيمية والبشرية ،)اليقظة

  الصعوبات والمشاكل المرتبطة بإرساء اليقظة اإلستراتيجية): 25(الجدول رقم 

El Sawy et al 
(1988)  

خمرجات (أن وحدات حتليل البيئة غالبا ما تفشل فيما يتعلق بعدم إدخال أعماهلم تشري الدراسات التجريبية إىل 

  .يف عملية اختاذ القرار اإلسرتاتيجي حىت يف املؤسسات الكبرية) اجلهاز

Gilad et Gilad 
(1988)  

فاعلني نقص التحفيز والتكوين لل" املشاكل املعتادة لليقظة اإلسرتاتيجية"تناول فصل من الكتاب حتت عنوان 

  . الذين يشاركون يف عملية اليقظة

Goshal et 
Westney 

(1991)  

بينت ثالث دراسات جتريبية جلهاز اليقظة اإلسرتاتيجية أن الفاعلني يالحظون فرقا معتربا بني ما كان منتظرا من 

ية بالقدر الكايف اجلهاز وبني ما مت حتقيقه، خاصة وأن النتائج احملصل عليها تفتقر إىل املالءمة وليست استباق

  .وتعاين من إفراط يف كمية البيانات مقابل نقص يف املعلومات املعاجلة

Gilad (1993)  يشري إىل وجود مناطق قامتة بالرغم من إرساء جهاز يقظة اسرتاتيجية ووجود كمية زائدة من املعلومات التشغيلية  .  

Lesca (1994)  
نسية الحظ ن هذه األخرية تواجه مشكالت خالل كل مراحل بعد حتقيق أجري على عدد من املؤسسات الفر 

  . عملية اليقظة اإلسرتاتيجية

 
Source : Inès BOULIFA, L’identification des facteurs clés de succès dans la mise en place d’un dispositif de veille 

stratégique, Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion (Non Publiée), Université de Tunis, 2008, P3. 
 
 

تتمكن املؤسسات الصغرية واملتوسطة من مواجهة هذه الصعوبات عليها أن تغري نظر�ا جتاه وحىت 

املورد املعلومايت وأن جتعل مراقبة احمليط ورصد إشارته أولوية قصوى وليس جمرد نشاط ثانوي يتعلق 

ذايت يرتبط بشخصية املسري وأحكامه املسبقة، فاليقظة اإلسرتاتيجية بتفضيالت األفراد وأوقات فراغهم أو 

ليست جمرد حتصيل للمعلومات اخلارجية بل جيب النظر إليها كجهاز منتج للمادة اخلام للقرار 

اإلسرتاتيجي؛ كما جيب التفكري يف إرساء بنية تنظيمية مستقلة لليقظة يف قلب هذا النوع من املؤسسات 

ف الوسائل املادية املرتكزة على التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال والوسائل البشرية وتزويدها مبختل

  . املتضمنة للكادر املتخصص يف أنشطة اليقظة من متعقبني ومعاجلني وناشرين للمعلومة
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  الثاني خالصة الفصل

الراغبة يف ضمان بقائها مراقبة البيئة أحد األولويات اليت على املؤسسات الصغرية واملتوسطة  تعترب

املؤسسات االقتصادية حول العامل اليت أدركت وزن التحليل على غرار واستمرارها أن تضعها يف احلسبان 

البيئي فسخرت له خمتلف اإلمكانات املادية والبشرية مستفيدة من إسهامات الباحثني ودراسا�م يف هذا 

إىل التخلي عن النماذج اإلدارية التقليدية اليت  لبيئة وتتبع تغريا�ااالهتمام املتزايد مبراقبة ا ويرجع هذا، ا�ال

واالجتاه تنظر للمؤسسة باعتبارها نظاما مغلقا أو افرتاض استقرار احمليط وعدم تعرضه لتغريات هامة ومعتربة، 

أداء املؤسسة  تؤثر بطريقة حامسة على احنو إعطاء قيمة أكرب لدراسة البيئة مبختلف مكونا�ا على اعتبار أ�

اليت تشهدها الساحة االقتصادية على  وضرورة األخذ بعني االعتبار التطوراتلسياسا�ا املستقبلية، ورمسها 

ا�تمع وهيمنة  ط التنافسيةو املستويني الكلي واجلزئي مثل عوملة األسواق، التقدم التكنولوجي، اشتداد الضغ

ملعلومات على أساس أ�ا مورد اسرتاتيجي حقيقي وأصل من باختالف التعامل مع ااملعلومايت الذي يتميز 

   .أصول املؤسسة

حتديا ويف هذا اإلطار تشكل خصوصية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وضعف جهازها اإلداري 

تبين مشروع اليقظة اإلسرتاتيجية وإرساء بنية خاصة �ا، فنظرا لألمهية اليت توليها هلا خمتلف أمام  حقيقا

ا يف صغر حجمها واإلمكانيات املتواضعة اليت تتوفر عليهرغم  قتصادية يف العامل بسبب مسامهتهاالنظم اال

 .ة، وجب تأهيلها وترقيتها بالشكل الذي يسمح هلا بتأدية الدور املنوط �االوطني ياتتنمية االقتصاد

 مام بقاء ومنو هذهأ االنفتاح االقتصادي فرض حتديات حقيقيةو  املضطردوالشك أن التقدم التكنولوجي 

وبالتايل ، طور املواكب حلركة العرض والطلبسرعة االستجابة ملتغريات السوق والتاليت حتتاج إىل املؤسسات 

لزاما عليها أن تغري يف منهجها املتبع وأن تتبىن اليقظة اإلسرتاتيجية كخيار عقالين يف مواجهة هذه  أصبح

دية وكذا املؤهالت البشرية إلجناح هذا اخليار خاصة من ناحية وأن توفر اإلمكانات املالية واملاالظروف، 

حث األفراد العاملني مبختلف املستويات اإلدارية وتوجيههم حنو إدراك حقيقي لقيمة املعلومة خاصة تلك 

يبقى أن تفكر املؤسسات يف إرساء نظم  .اليت تنبئ بتغريات قادمة قد تشكل فرصة أو �ديد للمؤسسة

على دعم وتعزيز اليقظة اإلسرتاتيجية وأن يكون لدى طاقمها املسري الوعي الكايف بالدور  معلومات قادرة

  .الذي تلعبه هذه النظم يف تفعيل اليقظة مبختلف مكونا�ا التنافسية، التكنولوجية، التسويقية والبيئية
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  تمهيد

ها مع االحتياجات البيئية وعدم قدر�ا على جماراة لومات التقليدية بعدم تكيفتتميز نظم املع

ديناميكية السوق، فهي مصممة خصيصا للبيئات املستقرة واملتحكم فيها ضمن هياكل تنظيمية عمودية 

ى املؤسسات ومعقدة، وهذه اخلصائص ال تتناسب مع احتياجات اليقظة اإلسرتاتيجية لذلك وجب عل

الصغرية واملتوسطة أن حتاول تصميم نظم معلومات قادرة على إثراء اليقظة وتزويدها مبعلومات استباقية 

، فال ميكن لنظم املعلومات أن تؤثر على اليقظة مبختلف مكونا�ا تنتظر قدومه تستكشف املستقبل وال

تلك جمموعة من اخلصائص عيلها دون أن متولوجية والتسويقية والبيئية وأن تساهم يف تفالتنافسية والتكن

لذا يعترب توفري عوامل النجاح األساسية من ثقافة تنظيمية تشجع على تداول  ا لذلك؛واملميزات اليت تؤهله

املعلومة وحسن استغالهلا وبنية حتتية توفر اإلمكانات املادية الالزمة الشتغال نظام املعلومات أمرا حامسا يف 

  .الصغرية واملتوسطةرسا�ا داخل املؤسسات تعزيز اليقظة ومما

  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليقظة التنافسية تفعيل تأثير نظام المعلومات على. 1

اإلسرتاتيجيات  وصياغةخلق املزايا التنافسية يف دعم القرارات اإلسرتاتيجية، املعلومات  تساهم نظم

وجيب على املؤسسات الصغرية ة للمؤسسات اليقظة تنافسيا، ألساسيالدعائم اجمتمعة متثل  وهي ؛التنافسية

واملتوسطة أن تطور نظم معلومات فعالة ومتكاملة من حيث البنية التحتية القائمة على التكنولوجيات 

احلديثة إلدارة املعلومة واملورد البشري املتخصص من تقنيني وإداريني؛ ذلك ألن اخللل يف نظام املعلومات 

 .يقف عائقا أمام قدرته على دعم اليقظةمدخالته أو عملية املعاجلة ونشر املخرجات  من حيث طبيعة

  اليقظة التنافسية مفهوم. 1.1

 Bestرئيس شركة  Lorry Hathawayيف أحد خطاباته أمام مجعية مهنيي الذكاء التنافسي، حتدث 

Foods Inc حول املنافسني، بل بالعكس حنن إننا ال نعاين من نقص يف املعطيات " 1:عن اليقظة التنافسية

منلك كمية كبرية من املعلومات حوهلم، غري أن هذه املعطيات كانت معزولة وقامتة رغم كو�ا مهمة، تأيت 

من قطاعات خمتلفة يف الشركة وتفتقر إىل التناسق، تتعلق يف كثري من األحيان بأنشطة البيع والتسويق لدى 

وافع الكامنة وراء هذه األفعال من قبل منافسينا، وفهم العالقة بني هذه املنافسني، لكننا مل حناول فهم الد

                                     

1 Jonathan L. CALOF, William SKINNER, Op.cit, P42. 
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األفعال وبني اسرتاتيجيا�م، وأكثر من ذلك حماولة فهم تأثري كل ذلك على شركتنا، ويف األخري عندما 

 حاولنا التصرف أمام املعلومات احملصلة حول املنافسة كان قد فات األوان، لذلك جيب أن نكون استباقيني

ميكن استخالص املبادئ التالية  Lorry Hathawayمن خالل ما قاله  ".قبل اكتمال احلدث وأن نتحرك

  1:لليقظة التنافسية

 تتميز اليقظة التنافسية بكو�ا استباقية فهدفها هو التنبؤ مبا ميكن حدوثه وليس التفكري يف املاضي؛ 

 يكفي مجع هذه األخرية واحلكم عليها، فعلى تقوم اليقظة التنافسية على حتليل املعلومات حيث ال 

مبقارنة النتائج وتستخدم اسرتاتيجيات عسكرية للتنبؤ بإجراءات  Best Foodsسبيل املثال تقوم شركة 

  منافسيها؛

  تتطلب اليقظة التنافسية اللجوء إىل عملية منهجية جلمع املعلومات واالقتناع بأن املعلومة الثمينة توجد

من  %80داخلية، حيث تؤكد دراسات حول اليقظة التنافسية أنه ميكن احلصول على ما نسبته يف البيئة ال

 املعلومات اليت حتتاج إليها املنظمة؛

  مناجم"ال ترتكز اليقظة التنافسية على النظرة الشاملة أو التعميم أو األحداث السابقة بل تتعلق بـ "

  .بشكل كبرياملعلومات، كو�ا عملية تعتمد على التفاصيل 

املعلومات اليت حتتاجها املؤسسة لصياغة إسرتاتيجيتها إىل فئتني  J. Herringصنف وقد 

معلومات وبيانات خاصة باملؤسسة من حيث القدرات واملوارد، ومعلومات مرتبطة بالبيئة  2:أساسيتني

. افسية املكونة للسوقف القوى التناخلارجية للمؤسسة مبا فيها من زبائن، منافسني، هيكل الصناعة وخمتل

النشاط الذي حتدد املؤسسة من خالله  ويعرب النوع األخري عن معلومات اليقظة التنافسية املتمثلة يف

منافسيها احلاليني واحملتملني وإسرتاتيجيا�م، فضال عن توجها�م ومشاريعهم املستقبلية، �دف استباق كل 

عرفت مجعية مهنيي وقد  3.ود إىل فرصة ال جيب تفويتهاقرار من شأنه التشويش على نشاط املؤسسة أو يق

الذكاء التنافسي ومقرها الواليات املتحدة األمريكية هذا األخري على أنه بيانات حقيقية ويف الوقت 

املناسب قد تعتمد عليها اإلدارة يف اختاذ القرار وتطوير اإلسرتاتيجيات، ويتم ذلك من خالل حتليل 

                                     

1 Ibid, P43. 
2 Jan P Herring, The Role of Intelligence in Formulating Strategy, Journal of Business Strategy, Vol. 13., No. 5., 
September-October, 1992, P54. 
3 Inès BOULIFA, Op.cit, P60. 
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ويوضح  1.ني األساسيني فيها، وحتليل املنافسة أي فهم نقاط قوة وضعف املنافسنيالصناعة أي فهم الالعب

–أن املؤسسات حىت تكون يقظة تنافسيا جيب عليها أن ال تركز على جمال واحد فقط  )25(الشكل رقم 

ى وإمنا عل -وما حيتويه من منافسني حاليني وحمتملني الذي يرتبط عادة بالقطاع الصناعي الذي تعمل فيه

كلها إىل رسم صورة متكاملة عن البيئة اخلارجية للمؤسسة والفرص والتهديدات اليت جماالت متعددة تؤدي  

دراسة السوق وتفضيالت الزبائن حول (تتضمنها، حيث ترتبط الفعالية التنافسية بذكاء املنتجات واألسواق 

، الذكاء )�م املستقبلية احملتملةخيارات املنافسني وتوجها(، ذكاء ا�موعات املماثلة )املنتجتصميم 

قدرة (، الذكاء اإلعالمي )يف السوق وتطوير احلصص السوقية للتموقع املنتهجةاخلطة (اإلسرتاتيجي 

مشاريع (، الذكاء التكنولوجي )املؤسسة على التواصل مع زبائنها ومورديها ومنافسيها وقوة التفاوض معهم

ترتكز بشكل أساسي على القدرة على صنع  التنافسيةفاليقظة  .)عاالخرتا البحث والتطوير وامتالك براءات 

الذكاء يف املؤسسة سواء تعلق األمر بذكاء الزبون أو ذكاء املنافس أو ذكاء املورد وتشري مفردة الذكاء هنا 

" حتصني"إىل القدرة على مجع املعلومات اإلسرتاتيجية واالستباقية وترمجتها إىل قرارات تساعد املؤسسة على 

موقعها التنافسي، لذا جند أن جمال هذا النوع من اليقظة ينطوي على متغريات متعددة تتعلق مبختلف 

  .وظائف املؤسسة الداخلية وأنشطتها اخلارجية

أن اليقظة التنافسية تعرب عن العملية اإلعالمية اليت وآخرون  C. Martineويف هذا اإلطار يرى 

يانات عن بيئتها التنافسية من مصادرها املختلفة وحتويلها إىل تتمكن من خالهلا املؤسسة من مجع ب

معلومات ذات معىن، تتيح هلا التعرف املسبق على منافسيها احلاليني واحملتملني وكل العناصر والقوى 

احلايل واملتوقع على قدرا�ا ومكانتها التنافسية، انطالقا من رصد قدرات وإمكانيات التنافسية ذات التأثري 

يتمثل حيث  2.فسيها وحتديد نقاط القوة والضعف لديهم، أدائهم احلايل واملستقبلي وحدة املنافسةمنا

اهلدف الرئيسي للذكاء التنافسي يف إبقاء املؤسسة مطلعة ولديها القدرة للتجهيز بشكل مسبق وتوقع 

ؤ مبا سيحدث يف البيئة، االستمرار يف النمو واالزدهار من خالل قدر�ا على التنبمن ميكنها  ماالتحديات، 

فالذكاء أو للمساعدة يف تشكيل البيئة،  ومن مث تطوير االستجابات املالئمة إما للحصول على ميزة منها

بأوسع معانيه متضمنا جتميع وحتليل ونشر املعرفة هو عملية تقليل حالة عدم التأكد يف اختاذ القرارات 

                                     

1 Introduction to Competitive Intelligence, http://www.globalintelligence.com, Le 02/12/2015. 

.89، ص مرجع سبق ذكرهفالتة اليمني،    2  
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سية املؤسسة من خلق املعرفة اليت تسمح بتعزيز نقاط قو�ا من ناحية أخرى متكن اليقظة التناف 1.اإلدارية

فاهلدف  2.أو خدما�ا يف السوق/وحتسني نقاط ضعفها مقارنة باملنافسني، من خالل متيز منتجا�ا و

األساسي من اليقظة يف هذا ا�ال هو تتبع وترصد املنافسني من حيث تصاميم املنتجات املبتكرة، مشاريع 

  . قيد االجناز، التوجهات املستقبلية املرتبطة باألساليب التسويقية وجذب الزبائنالبحث والتطوير 

 اليقظة التنافسية تمجاال): 25(الشكل رقم 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Source : Introduction to Competitive Intelligence, http://www.globalintelligence.com, Le 02/12/2015. 

 
 

                                     

، املؤمتر العلمي السنوي احلادي عشر، الذكاء التنافسي للمؤسسات المصرفية في بيئة التجارة االلكترونيةفواز محوي، حممد العبد اهللا،  1

 .892، ص2012نيسان  23/26جامعة الزيتونة األردنية، 
2 Šaban Gračanin et Al, Competitive Intelligence: Importance and Application in Practice, Review of Innovation 
and Competitiveness, Volume 1, Issue 1, 2015, P29. 

ختطيط املؤسسة 

  :وتطوير األعمال

 الذكاء اإلسرتاتيجي

عالقات املستثمر 

ذكاء ا�موعات 

 املماثلة

سويق املبيعات والت

ذكاء املنتجات 

 واألسواق

التوجهات 

 والمواضيع

  

 الصناعات

  

 الشركات

  

 المجال

 اتجاهات البيئة التسويقية والموضوعات الحاسمة       

      

 ذكاء الصناعة     
      

 ذكاء صناعة املورد      
      

 صناعة الزبون ذكاء     

      

 ذكاء املورد      
      

 ذكاء املنافس     
      

 ذكاء الزبون     

 جماعات المصالح والعبين آخرين في السوق    

  إدارة عالقة الزبون

 ذكاء الزبون

  اتصاالت املؤسسة

 الذكاء اإلعالمي

  البحث والتطوير

  الذكاء التكنولوجي

  التوريد

  الذكاء التوريدي

 أبعاد سلسلة القيمة

 لمنطقة السوقيةا

  صانعو القرار

  ستثمرون احلاليونامل
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  نظام المعلومات ودعم القرارات اإلستراتيجية . 2.1

الذي  )I. Ansoff )1968يرجع حتليل القرارات يف جمال اإلدارة اإلسرتاتيجية إىل األعمال األوىل لـ 

األوىل باخليارات املرتبطة باملنتجات  تتعلقعملياتية، حيث فرق بني القرارات اإلسرتاتيجية واإلدارية وال

واألسواق اليت من املمكن أن تعطي للمؤسسة املردود املثايل الستثمارا�ا والتوزيع احلكيم ملواردها بني 

األسواق، وتتناول هذه القرارات املفتاحية حتديد األهداف اإلسرتاتيجية، معايري التوسع والتنويع، - املنتجات

تتميز القرارات اإلسرتاتيجية حسب  و  1.إلسرتاتيجيات اإلدارية واملالية، اختيار وسائل النمو وجدولتها زمنياا

  2:مبجموعة من اخلصائص R. Robinsonو  J. Pearceكل من 

 س، أل�ا متتلك التصور املطلوب القرارات اإلسرتاتيجية هي من خصائص اإلدارة العليا بالدرجة األسا

 املنظمة وهي اليت تستطيع تقدير النتائج احملتملة لتلك القرارات؛مستقبل  عن

  تتطلب حشد موارد املنظمة وتعبئتها نظرا لكو�ا قرارات جوهرية طويلة األمد، و�دف إىل زيادة قيمة

 املنظمة يف السوق وحتسني قدر�ا التنافسية؛

 فرتة الزمنية اليت تغطيها تلك القرارات هي حتدد جناح املنظمة على األمد البعيد، فعلى الرغم من أن ال

 حبدود مخس سنوات، إال أن تأثريها على مستقبل املنظمة قد ميتد لفرتة أطول من ذلك بكثري؛

 يدرك أن هناك إمكانية لتوقع التغريات املهمة اليت ميكن أن  حالرتكيز على املستقبل فاإلسرتاتيجي الناج

جابة لتلك التغريات بشكل تلقائي فإنه يستطيع التخفيف من أثرها حتصل يف املستقبل، وبدال من االست

 على املنظمة عن طريق اختيار أفضل البدائل اإلسرتاتيجية املمكنة؛

  ،تنعكس نتائجها على خمتلف األقسام الوظيفية ووحدات األعمال اإلسرتاتيجية اليت تتكون منها املنظمة

إلدارة العليا فقط وإمنا تتطلب مشاركة خمتلف املستويات هلذا السبب مل تعد صياغتها مقتصرة على ا

  اإلدارية املختلفة داخل املنظمة؛

                                     

1 Marc INGHAM, Op.cit., P24. 
  .69-67، صمرجع سبق ذكرهصاحل عبد الرضا رشيد، إحسان دهش جالب،  2
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  االقتصاديةالرتكيز على البيئة اخلارجية حيث أ�ا تتطلب دراسة وحتليل عدد كبري من املتغريات 

ل فرصة أمام املنظمة واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية اليت حتدث يف البيئة اخلارجية، ألن أي منها ميث

  .يتوجب اغتنامها أو حتدي يتطلب مواجهته أو جتنبه

 يف وضعية تتميز بعدم التأكد ايتم أخذهويف هذا اإلطار حتتاج اليقظة إىل قرارات إسرتاتيجية 

تكرار ما جيعل متخذ القرار عاجزا  طابع ال تأخذال وهي  واستنادا على معلومات غري كاملة وبيئة معقدة،

من املمكن أن تتسبب يف نتائج ثقيلة قد تؤثر على كما أ�ا  ميتلك مناذج متت برهنتها بالتجربة، كونه ال

ويتم اختاذها يف ) عناصر تتفاعل وفق عالقات خمتلفةعدة (تعتمد على املقاربة النظمية و  استمرارية املؤسسة

  2:ة إضافة إىل كو�افهي قرارات غري مربجم 1.التقلب والتطورات املتقطعةو تتميز بالتغري بيئة 

  ،متثل درجة كبرية من عدم التأكد، حيث أن املعلومات اليت سوف تكون ضرورية الختاذ قرار منطقي

عقالين ومثايل، يكون عددها إما غري كايف أو زائد عن احلاجة أو متذبذبة، أو من غري املمكن احلصول 

  االعتبار؛عليها أل�ا تتعلق باملستقبل وجيب أن تأخذ اآلخرين بعني

  تتميز بدرجة عالية من التعقيد ألن األمر يتعلق مبجموعة معتربة من املتغريات، ما جيعل من غري املمكن

 ؛Bهو نتيجة لـ  Aاالعتماد على منوذج بسيط، خطي وحمدد على شاكلة 

 كل تشكل درجة كبرية من الغموض حول طبيعة املشكلة، وغالبا ما يكون التساؤل حول حتديد املش

 .األساسي قبل البحث عن اخليار نفسه

الرئيسية فيما يتعلق باختاذ القرارات  املتطلباتجمموعة من  K. Eisenhardtاقرتحت وقد 

حيث أن امتالك خيارات خمتلفة حيفز النقاشات اهلامة ما يسمح مبواجهة  ،تعدد اخليارات 3:اإلسرتاتيجية

الوقت بدال من الفحص الدقيق للحلول واحدا بعد  الظواهر، فمن األسرع تناول عدة خيارات يف نفس

فاملسريون الفعالون يستخدمون املعلومات يف الوقت احلقيقي  ،مجع املعلومات يف الوقت احلقيقي اآلخر؛

يفضلون مجع املعلومات املباشرة املتأتية من  أل�مبدال من االعتماد على االجتاهات اإلحصائية والتنبؤات 

فاإلداريون أصحاب اخلربة بإمكا�م تقدمي نصائح ذات فائدة  ،رة من مصادر موثوقةطلب املشو  امليدان؛

                                     

1 Humbert LESCA, Nicolas LESCA, Op.cit, P16. 
 

2 Michel MARCHESNAY, Op.cit, P212. 
 

3 Gerry JOHNSON et Al, Op.cit, P616. 
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وطرح أسئلة مناسبة، وغالبا ما تكون آراؤهم أكثر موضوعية وسرعة من التحليالت املعمقة اليت يقوم �ا 

النوع من وآخرون إىل اخلصوصية اليت يتمتع �ا هذا  G. Johnsonأشار  نفس السياقويف  .املسريون اجلدد

  1:القرارات

  عادة ما يكون هدفها هو احلصول على ميزة تنافسية وتقوم استمرارية هذه األخرية على شرطني

األول يتعلق خبلق تكلفة إضافية يف القيمة بالنسبة للعميل أي تقدمي عرض يدفعه لدفع سعر : أساسيني

صعب التقليد من  -النموذج االقتصاديأو -يفوق التكلفة، أما الثاين فيجب أن يكون نظام خلق القيمة 

قبل املنافسني وإال لن يتمكن من حتصيل قيمة مستدمية، فاملؤسسة اليت متلك نفس إسرتاتيجية منافسيها 

  ليست لديها إسرتاتيجية؛

  تقتضي ختصيص موارد مالية، بشرية، مادية، تكنولوجية، جتارية أو عالئقية، فحىت تتمكن املؤسسة من

يتها جيب عليها ختصيص التشكيلة األكثر مالءمة من املوارد لألنشطة الواعدة، فعلى سبيل نشر إسرتاتيج

املثال عادة ما يقتضي التوسع الدويل قاعدة جديدة من الزبائن وخدمات دعم جديدة، غري أن املؤسسة 

يز بقرارات اليت تغري مورادها من أجل حتول ظريف متارس التكتيك وليس اإلسرتاتيجية فهذه األخرية تتم

 .ستة أشهر ليست لديها إسرتاتيجيةصعبة، فاملؤسسة اليت تغري إسرتاتيجيتها كل 

ادة ما وع القرارات املرتبطة باليقظة اإلسرتاتيجية ختتلف عن تلك املرتبطة بالتخطيط اإلسرتاتيجي

ض حميط الذي يفرت (ترجع عدم قدرة النموذج الكالسيكي و . تكون أكثر استباقا واستكشافا للمستقبل

 .Gجيدة حسب  إسرتاتيجيةعلى إنتاج قرارات ) مستقر ويتضمن حقائق مؤكدة بعيدا عن الغموض والتعقد

Pellicelli 2:إىل عدة أسباب منها  

  التشاؤمية (سيطرة عدم التأكد، حيث أن املستقبل حمكوم بعدم التأكد والتاريخ احلديث غين باألحداث

 زء معترب منها، يف العامل املعاصر يعترب التغيري هو األمر الثابت الوحيد؛مل يكن باملستطاع التنبؤ جب) أحيانا

  جعل االسرتاتيجيات من مسؤولية قمة املنظمة يبعد القرارات عن املشكالت احلقيقية وحيرم هذه القمة

 من معارف عدة متعاونني، فاملهمة احلقيقية لإلدارة الفعالة هي تسهيل تنفيذ اخلطط؛

                                     

1 Ibid, P6. 
2 Giorgio PELLICELLI, Op.cit, P50. 
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  ذج التقليدي على اهتمام اإلدارة بالعالقة املوجودة بني املوارد املتاحة والظروف احلالية للبيئة يركز النمو

و  G. Hamelهذا االنتقاد مت توجيهه من قبل . اخلارجية، وجعل البحث عن فرص مستقبلية اهتماما ثانويا

C. Prahalad ب أبعد من املوارد اللذان يعتقدان أن سر النجاح يقوم على حتديد أهداف طموحة تذه

 والقدرات املتاحة؛

  حمدودية القدرة البشرية على إعداد املعلومات عكس العامل الذي يتميز بالكرب والتعقيد، هذه احلقيقة

فتحت جماال واسعا للبحوث حول األحكام املسبقة اليت خلقها البشر ونتائجها  H. Simonاليت  عممها 

 على صياغة اإلسرتاتيجيات؛

 ل من االستخدام السيئ أو غري الكامل للمعلومات املتاحة عائقني آخرين أمام القرارات يشكل ك

اإلسرتاتيجية، حيث أثبتت حبوث كثرية أن العديد من املسريين يرتكبون أخطاء يف قرار�م اإلسرتاتيجية 

جلماعة الذي احنرافات معرفية تتسبب يف جتاهل بعض اجلوانب، تفكري ا: لسببني مرتبطني ببعضهما البعض

  .يدفع حنو التماشي مع الرأي العام

البعيد كل البعد عن التأكد والتوقع الدقيق للمستقبل و هذا الواقع اجلديد الذي تعيش فيه املؤسسات 

. يفرض احلصول على معلومات آنية متكن من اختاذ القرار اإلسرتاتيجي وفق أقل نسب احتماالت اخلطأ

 صنع القرارات أي دور هلا يف أي جمال آخر، ألن جناح املنظمة يتوقف دور نظم املعلومات يف لذلك يفوق

على معدل كفاءة إدار�ا يف صنع القرارات، وتعد املعلومات حجر األساس الذي ترتكز عليه القرارات، 

ويوضح الشكل 1.وبقدر الدقة والشمول وحسن التوقيت يف توفري املعلومات الضرورية ترتفع تلك الكفاءة

كيف ميكن لنظم املعلومات املرتكزة على التكنولوجيا أن تدعم عملية اختاذ القرار، فهي تسمح   )26(رقم 

 فقد .حتسني فعالية تطوير الذكاء التنظيمي وعمليات اختاذ القراربتوفري املعلومة بشكل أمثل ما يؤدي إىل 

دعم القرار نفسه فيما بعد منذ فرض أمتتة اإلجراءات اإلدارية، مث  هواهلدف املبدئي لنظم املعلومات كان 

أن  G. Huberيرى جمه حىت يف تعريف نظام املعلومات، و بروز نظم املعلومات اإلدارية كهدف رئيسي مت د

                                     

 .224، ص2005، دار وائل للنشر، عمان، المدخل إلى نظم المعلومات اإلداريةحممد عبد حسني آل فرج الطائي،  1
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نظم املعلومات املعتمدة على التكنولوجيات املتقدمة للمعلومات واالتصاالت رفعت من إمكانيات 

  1:من حيث االتصال ودعم القرار

 ويف املكان ) احلقيقي أو اآلجل(ذه التكنولوجيات بتسهيل االتصال يف الوقت سامهت ه: االتصال

، وخلقت شبكات االتصال اليت خفضت تكلفة هذا األخري وزادت عدد ونوع )فاعلون جغرافيون موزعون(

 يف عملية القرار؛) كمصدر للمعلومة(األشخاص الذين يشاركون 

 هم يف التخزين واملعاجلة السريعة وبتكلفة ضعيفة حلجم امتالك هذه التكنولوجيات يسا:  دعم القرار

مهم من البيانات، والوصول بسرعة أكرب للمعلومات اليت تقع خارج املنظمة، ودمج املعلومات املتوفرة خللق 

  .معلومات جديدة، والقدرة على ختزين وإتاحة مهارات اخلرباء

 اتخاذ القرارو لتصميم، الذكاء المعلومات على ا نظم تأثير تكنولوجيا): 26(الشكل رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Pascal VIDAL, Philippe PLANEIX, Systèmes d’Information Organisationnels, PEARSON Education, France, 

2005, P178. 
 

نظام املعلومات الذي يدعم اليقظة اإلسرتاتيجية  V. Wildو  P. Romagniوقد عرف كل من 

جمموعة منظمة من اإلجراءات اليت تسمح بتقدمي صورة عن مكانة املنظمة : "لذكاء االقتصادي على أنهوا

يف بيئتها ملتخذي القرار يف كل حلظة، فهي تنتج املعلومات �دف دعم األفراد يف وظائف التنفيذ واإلدارة 

                                     

1 Pascal VIDAL, Philippe PLANEIX, Op.cit, P177. 

تقدمة توفر التكنولوجيات امل

 لإلعالم واالتصال

     

 تغيري تصميم املنظمة

     

 استخدام هذه التكنولوجيات

     

 إتاحة املعلومة بشكل أمثل

     

تحسين فعالية تطوير الذكاء التنظيمي 

 وعمليات اتخاذ القرار
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ه يشكل القاعدة اليت تبىن عليها فالوظيفة األساسية لنظم املعلومات هي دعم القرار كون 1".واختاذ القرار

أن نظم املعلومات تلعب دورا يف  يوضح اجلدول التايلمن جهة أخرى، . التوجهات املستقبلية للمؤسسة

معاجلة األخطاء املرتبطة باختاذ القرار فيما يتعلق بالصياغة الضعيفة، حداثة املعلومات، التأثريات اإلدارية، 

  . لغة يف الثقة، احنياز االرتباط والتفكري اجلماعيتقدير االحتمالية الضعيف، املبا

في وإدارة المعرفة األخطاء الشائعة في اتخاذ القرار ودور نظم المعلومات ): 26(الجدول رقم 

  معالجتها

  في معالجته ISو  KMدور   الوصف  الخطأ الشائع

  الصياغة الضعيفة. 1
املعلومات واخلربات اليت تشجع الطرق املختلفة  تقدمي  السماح بتأثر القرار باللغة املستخدمة يف وصفه

  للتفكري بتحديد املشكلة بدقة

  تأثير الحداثة. 2
تقدمي املعلومات واملمارسات اليت تبني كيف ميكن أن   وزن غري مناسب حلداثة املعلومات إعطاء

  تكون أحدث املعلومات منوذجية

  التأثيرات اإلدارية. 3
بيان أسباب عدم انسجام بعض املعلومات مع أول   ومات مستلمةوزن غري مناسب ألول معل إعطاء

  املعلومات املستلمة 

  تقدير االحتمالية الضعيف. 4

املبالغة يف تقدير احتمالية األحداث املألوفة أو 

املثرية والتقليل من تقدير احتمالية األحداث 

  السلبية

جعل تقدير االحتماالت اعتمادا على البيانات املتعلقة 

  سهولة أكثر

  المبالغة في الثقة. 5
التزويد بأمثلة مضادة أو مناذج توضح أن االستنتاجات   اإلميان بشدة باملعرفة اخلاصة بالشخص

  األخرى قد تكون ومعقولة أيضا

  ظواهر التصعيد. 6
عدم الرغبة يف التخلي عن سري العمل املقرر 

  مسبقا

تقدمي معلومات أو مناذج توضح كيف ميكن أن يعطي 

  دخل احلايل نتائج ضعيفةامل

  انحياز االرتباط. 7

إعادة استخدام اإلسرتاتيجيات اليت كانت 

ناجحة يف املاضي بغض النظر عن ما إذا كانت 

  تالئم املوقف احلايل

تقدمي معلومات توضح كيف خيتلف املوقف احلايل عن 

  املواقف السابقة

  التفكير الجماعي. 8
عة بدال من االحنناء إىل متاسك وإمجاع ا�مو 

  جلب أفكار غري شائعة

تقدمي معلومات غري منسجمة مع اإلمجاع وإثبات 

  مالءمتها

، دار اليازوري قراءات وبحوث: الفكر اإلستراتيجي وانعكاساته على نجاح منظمات األعمالزكريا الدوري، أمحد علي صاحل، : المصدر

.77، ص2009العلمية للنشر والتوزيع، األردن،   

 

                                     

1
 Ilhème GHALAMALLAH, Proposition d'un Modèle d'Analyse Exploratoire Multidimensionnelle dans un Contexte 
d'Intelligence Economique, Thèse de Doctorat en Informatique (Non Publiée), Université de Toulouse, 2009, P55. 
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يف السنوات األخرية، فقد أدى تدويل لوضع بالنسبة الختاذ القرارات أكثر تعقيدا لقد أصبح ا

األسواق ليس فقط إىل زيادة هائلة يف البدائل املتاحة للتعامالت بل زيادة التداعيات اليت نتجت عن ذلك 

التنبؤ �ا، ومهما أيضا، فالقرارات اليت يتم اختاذها اليوم هلا تأثري على عدد كبري من العمليات اليت يصعب 

بلغت الظروف احمليطة باملؤسسة من تعقيد فال بد من اختاذ القرارات الالزمة ملواصلة سري العمل، وذلك ال 

يقتصر على اجلانب التنفيذي من العمل وإمنا يتعلق يف املقام األول بالقرارات اإلسرتاتيجية اليت تتخذ بشأن 

إضافية مستحدثة قد ال تتوافر لبعض املؤسسات خاصة مستقبل املؤسسة، ويتطلب ذلك توفري موارد 

الصغرية واملتوسطة، ويعترب االنغماس الشديد يف روتني العمل اليومي هو السبب األكثر شيوعا يف عدم توفر 

إضافة إىل أن نظم املعلومات املفرتض �ا دعم القرار اإلسرتاتيجي  1.الوقت الالزم للتفكري اإلسرتاتيجي

سات الصغرية واملتوسطة بكو�ا أقل رمسية وتعتمد القرارات اإلسرتاتيجية يف كثري من األحيان يف املؤستتميز 

على تفكري املسري وأرائه الشخصية بعيدا عن التسلسل املرحلي الختاذ القرار بدًء من مجع املعلومات وصوال 

 .Wو  L. Raymondيعتقد كل من ويف هذا اإلطار . إىل تقييم البدائل واختيار األنسب من بينها

Menvielle  اليت تشكل حتديا خاصا لتسيري املؤسسات الصغرية " الناشئة"بوجود جمموعة من االجتاهات

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونظم املعلومات كو�ا تشكل  2:واملتوسطة تندرج ضمن أربعة فئات

مة واألمناط اجلديدة ارة سلسلة القيالتحوالت اليت مست إدمة املضافة وداعما للتنافسية؛ مصدرا للقي

تطوير رأس املال الفكري والبشري واالبتكار سواق جديدة ضمن سياق التدويل؛ فرص تطوير أللتنظيم؛ 

 اإلسرتاتيجياالستخدام  املعيقات اليت تقف يف وجهجمموعة من  P. Lucحدد وقد  .والتعلم التنظيمي

  3:املتوسطةيف املؤسسات الصغرية و  لتكنولوجيا املعلومات

 الذي يعد العامل األكثر حسما يف هذا اإلطار إضافة إىل نقص الكفاءات واملعارف اليت  نقص الموارد

متكن من االستفادة من تكنولوجيا املعلومات بطريقة تنافسية، وعدم القدرة على تتبع التكنولوجيات 

ة للخرباء واملستشارين كاليف املرتفعاجلديدة ونقص اخلربة والتجربة يف استخدامات اإلعالم اآليل، والت

  من جهة أخرى؛ اخلارجيني

                                     

 .65، ص2006، املكتبة األكادميية، مصر، إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رق عبد الباري وآخرونترمجة طا مالكومل شاوف 1
2 Louis RAYMOND, William MENVIELLE, Op.cit, P15.   
3 Paul LUC, Technologies et Systèmes d'Information, Capacités et Avantage Concurrentiel: Analyse Inter cas de 
Courtiers d'Assurances Vie en France, Thèse de Doctorat en Administration des Affaires (Non Publiée), Université 
du Québec, Mars 2009, P56.  
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  حيث يفتقر مسريو املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف أغلب األحيان  القدرات المحدودة للمسير

لرؤية واضحة حول الدور الذي ميكن أن تلعبه تكنولوجيا املعلومات يف جناح املؤسسة على املدى الطويل، 

ة كامتداد لشخصية املسري الذي ينظر لالستثمار يف نظم املعلومات كمصدر للتكلفة وتعترب هذه األخري 

  دون إنتاجية مباشرة؛

 تشكل أحد العوامل املعيقة، حيث أن التخطيط  الصفة غير الرسمية للتخطيط االستراتيجي

يواجه  اإلسرتاتيجي لألعمال ونظم املعلومات حسب دراسات عديدة يعد املشكل األكثر أمهية الذي

املسريين، بسبب قلة الكفاءات و نقص الثقة يف الذات والشعور بعدم األمان، فالكثري من مسريي 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال يرغبون يف االرتباط بأهداف مستقبلية طويلة األمد ويفضلون ختطيطا 

  عملياتيا على املدى القصري؛

 لتكنولوجيا املعلومات حيث جتاوزت هذه األخرية  ياالستخدام الوظيفي المحدود وغير اإلستراتيج

الدور املتمثل يف دعم األنشطة اإلدارية يف املؤسسات الكبرية إىل اختيار اإلسرتاتيجيات التنظيمية، باملقابل 

  تستمر املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االستغالل الوظيفي فقط لنظم املعلومات؛

 الصغرية واملتوسطة يف حجمها عن املؤسسات الكبرية ما  حيث ختتلف املؤسسات بنية المؤسسة

حيرمها من االستفادة من اقتصاديات احلجم وبالتايل عدم القدرة على تربير االستثمار املكثف يف 

  . تكنولوجيا املعلومات

  المزايا التنافسيةنظام المعلومات وخلق . 3.1

يعطيه عمالء  )أو خدمة(على أ�ا منتج  امليزة التنافسية A. Phillipsو  P. Baltzanعرف كل من 

على أ�ا  M. Porter هاعرففيما  1.املؤسسة قيمة أكثر من تلك اليت يعطو�ا لعروض مماثلة ملنافسيها

الطريقة اليت تنافس �ا املؤسسة وفقا لألهداف اليت جيب أن حتققها واخلطط والسياسات املطلوبة حىت تبلغ 

غريها بطريقة منافسة ة التنافسية إىل ا�االت اليت ميكن للمؤسسة فيها كما تشري امليز  2.هذه األهداف

أكثر فعالية و�ذا فهي متثل نقطة قوة تتسم �ا املؤسسة دون منافسيها يف أحد أنشطتها اإلنتاجية أو 

                                     

1 Jun XU, Mohhamed QUADDUS, Managing Information Systems: Ten Essential Topics, Atlantis Press, 
Amsterdam, 2013, P27.  
2 Mahmood HEMMATFAR et al, Competitive Advantages and Strategic Information Systems, International Journal 
of Business and Management, Vol. 5, No. 7; July 2010, P159.  
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ل كل التسويقية أو التمويلية أو فيما يتعلق مبواردها وكفاءا�ا البشرية، فهي تعتمد على نتائج فحص وحتلي

 1.من نقاط القوة والضعف إضافة إىل املخاطر والفرص احمليطة والسائدة يف بيئة املؤسسة مقارنة مبنافسيها

  2:من األبعاد تتمثل يف على جمموعةالتنافسية  وتقوم امليزة

 ثه ومتثل جمموعة خصائص املنتج ومنها اجلمالية اهلادفة إىل إقناع الزبون وح: النوعية والجودة التنافسية

على الشراء وتكراره، ومتتاز املنظمة اليت تتخذ من اجلودة أسبقية تنافسية بإصرارها على تقدمي مستوى متميز 

  من اجلودة أعلى مما يتوقعه الزبائن وبشكل أفضل من املستوى الذي يقدمه املنافسون حسب إدراك الزبائن؛

 اإلنتاجية ومزيج املنتج للتالؤم مع احلاالت  وتعين القدرة على االستجابة للتغريات: المرونة التنافسية

الفريدة للزبون واالستجابة حلاجات الزبون املتغرية، ونتيجة للكثري من العوامل مثل التغري السريع يف حاجات 

ورغبات وتفضيالت وأذواق الزبائن وسهولة االتصال وسرعة انتقال التأثريات بسبب التغريات البيئية الكلية 

وزيادة اإلنتاج حسب طلب الزبون والذي يتم من خالل القدرة  ،كاسها على رغبات الزبائنواجلزئية وانع

  على التجاوب مع احلاالت الفريدة للزبون مما يتطلب تصاميم متغرية للمنتجات؛ 

 وهي عبارة عن ثالث أسبقيات تنافسية تركز على الوقت كأساس لتحقيق امليزة : السرعة التنافسية

وقت التسليم السريع وهو الوقت الفاصل ما بني وقت طلب الزبون ووقت تلبية ذلك التنافسية وهي 

الطلب أي وقت االنتظار، التسليم يف الوقت احملدد وهو من عناصر املالءمة يف التسويق، وسرعة التطوير 

  للمنتج للفرتة من بداية والدة الفكرة وحىت حتقيق التصميم النهائي واإلنتاج؛

 واملقصود �ا طبيعة التغريات التكنولوجية اجلديدة الالزمة لسد حاجة : تكار التنافسياإلبداع واالب

السوق وبالتايل حتقيق امليزة التنافسية للمنظمة وميكن حتقيق اإلبداع واالبتكار من خالل خلق الفرص 

قيام املنظمة بإنتاج  اجلديدة يف البيئة اخلارجية ومراقبة أنشطة املنافسني وسرعة االستجابة، ويتضمن اإلبداع

  منتج جديد أو تقدمي خدمات أو استخدام طرق جديدة للعمليات وطريقة اإلدارة؛

                                     

يف علوم دكتوراه  أطروحة، ت الجزائريةحالة المؤسسا: دور نظم المعلومات اإلستراتيجية في دعم الميزة التنافسيةشارف عبد القادر،  1

  .74، ص2011، 3، جامعة اجلزائر)غري منشورة(العلوم االقتصادية 
، جملة أحباث أثر كفاءة نظم المعلومات التسويقية في اكتساب الميزة التنافسية في الشركات الصناعية األردنيةغالب حممد البستنجي،  2

  .11، ص2011أحباث اقتصادية وإدارية، العدد التاسع، جوان 
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 أو السعر /ويشتمل على عاملني مها قدرة التميز على املنافسني من خالل اجلودة و: التميز التنافسي

الل تلبية حاجات أو خدمة ما بعد البيع، والتميز يف جذب املستهلكني من خ/أو وقت التسليم و/و

  .ورغبات املستهلكني بشكل دائم

قلة الدراسات اليت تناولت امليزة التنافسية يف املؤسسات الصغرية وآخرون إىل  A. O’donnellيشري 

واملتوسطة مقارنة بتلك املسخرة للمؤسسات الكبرية، وأحد األسباب الرئيسية لذلك هو أن امليزة التنافسية 

بسبب ظروف التشغيل اليت حتيط �ا؛ " الصدفة"ات غالبا ما تنشأ عن طريق يف هذا النوع من املؤسس

إضافة إىل أن النماذج التقليدية للميزة التنافسية ال تتناسب وخصوصية املؤسسات الصغرية واملتوسطة لكو�ا 

حتد " الشرسة"كما أن املنافسة   1.تفرتض وجود اقتصاديات احلجم مثلما هو األمر يف املؤسسات الكبرية

، باملقابل فإن هذا عيفةمن قدرة هذه املؤسسات على اكتساب املزايا التنافسية بسبب إمكانيا�ا الض

االندفاع حنو األسواق الكبرية اليت يزداد فيها الضغط التنافسي جيعل مساحات سوقية حمدودة وغري مستغلة 

صا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حيث توفر هذه األسواق فر . املزايا التنافسية للحصول علىهي األنسب 

اليت متتلك مستوى مالئم من التكنولوجيا، إىل جانب املرونة وسرعة التحرك الضرورية خلدمة أسواق حمدودة 

 نسبيا ولكنها متنوعة جغرافيا، وقد كانت هذه هي اإلسرتاتيجية اليت تبنتها املؤسسات الصغرية واملتوسطة

كل مواردها للمحافظة على   سخرتدة توفرت هلا فيها ميزة تنافسية، مث اليت ركزت على سوق حمدو  األملانية

بتطوير مقاربة متت   R. Mauborgneو  W. Chan Kimقام كل من ويف نفس السياق  2.هذه السوق

، وتعرب هذه األخرية عن مساحات جديدة يف السوق تتميز Blue Oceansتسميتها باحمليطات الزرقاء 

ك تناقض مفهوم احمليطات احلمراء اليت تتميز بكثافة تنافسية عالية وتكون فيها مبنافسة ضئيلة وهي بذل

إن البحث عن احمليطات الزرقاء يتميز باكتشاف املساحات  3.اإلسرتاتيجية حمددة بشكل واضح

اإلسرتاتيجية غري املستغلة وخلق طلب جديد، حيث ترتكز النظرة التسويقية بشكل أقل على املنافسني 

بل يتم البحث عن قطاعات وأسواق أخرى ميكن أن تلهم أسلوبا اسرتاتيجيا جديدا، فاحمليطات " اجلريان"

فيها املنافسة بأي أمهية ألن قواعد اللعب مل يتم حتديدها بعد، يف  اء تعرب عن جماالت جمهولة وال حتظىالزرق

                                     

1 Aodheen O’DONNELL et Al, Competitive Advantage in Small to Medium Sized Enterprises, Journal of Strategic 
Marketing, Vol. 10, 2002, P207. 

حالة  -توسطةدراسة إستراتيجية لإلبداع التكنولوجي في تكوين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمبن نذير نصر الدين،  2

 .112، ص2012، 3، جامعة اجلزائر)غري منشورة(، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري الجزائر
3 Gerry JOHNSON et Al, Op.cit, P87.   
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طات احلمراء اليت تكون حني أنه على مدى عدة سنوات ركزت البحوث يف ميدان اإلسرتاتيجية على احملي

وحيث 1.فيها املنافسة شديدة وال جمال لكسب مزايا تنافسية إال عرب التحكم يف التغريات البيئية املتسارعة

ال تستطيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة أن تصمد لألبد أمام تنافس األسعار املتزايد يف القطاعات 

لنسبة هلا أمهية خلق حميطات زرقاء كعامل من عوامل القائمة، وذلك بسبب مواردها احملدودة تزداد با

، وهكذا ينبغي أن ال تفىن املوارد احملدودة النجاح، مع استمرار التواجد يف احمليطات احلمراء كأمر ضروري

وإمنا ينبغي أن تستخدم يف غزو أسواق جديدة  "مريرة"للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف معارك تنافسية 

  3.الرتكيز على هزمية املنافس فإنك تركز على جعل املنافسة أمر غري مطروح فبدال من 2.متاما

إن خلق املزايا التنافسية بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مير بداية عرب إدارة فعالة للمعلومات 

سوف يقوم اخلاصة بالبيئة التنافسية ومعاجلتها ونشرها بطريقة تسهل استفادة املستخدم النهائي منها، الذي 

. نتجات املؤسسةة الكفيلة خبلق التميز والتفرد ملبدوره باختاذ القرارات اإلسرتاتيجية وحتديد املهارات املفتاحي

بني نوعني من نظام املعلومات  B. Guthmanو  H. Tardieuكل من   ويف هذا السياق ميز

حيث يتم  ،Strategic-Information System (S-IS)اإلسرتاتيجي - نظام املعلومات 4:اإلسرتاتيجي

-نظام ؛Outputيعترب كناتج  فهو للحصول على ميزة تنافسية للمؤسسةاستخدام نظام املعلومات 

يقدم ملسريي املؤسسة املعلومات  ،Strategic Informations-System (SI-S)املعلومات اإلسرتاتيجية 

ميكن لنظام املعلومات أن و  .Inputدخل يعترب كم فهوالضرورية إلثراء عملية اختاذ القرار اإلسرتاتيجي 

حيث متكن  بتكرةاملتطبيقات ال 5:يساهم يف دعم اإلدارة اإلسرتاتيجية وخلق املزايا التنافسية من خالل

 تكنولوجيا املعلومات من إنتاج تطبيقات مبتكرة تزود املنظمات بشكل مباشر باملزايا اإلسرتاتيجية؛

مؤسس  Michael Dellار نظم املعلومات كأسلحة إسرتاتيجية وقد صرح فلطاملا مت اعتب تنافسيةالسلحة األ

أنت أو هي سالح فوق الطاولة قد تأخذه  ألجهزة الكمبيوتر �ذا اخلصوص أن االنرتنت Dellشركة 

                                     

1 Michel BADOC, Marc BEAUVOIS-COLADON, Stratégie de l’Océan Bleu Permettront-Elles de Retrouver les Voies 
de la Croissance, Management & Systèmes d’Information, Revue Banque, n°707, novembre 2008, P77. 

  .110ص، مرجع سبق ذكره، ترمجة طارق عبد الباري وآخرون مالكومل شاوف 2
 دراسة ميدانية على مؤسسة(نموذج تسويقي جديد لمواجهة مخاطر البيئة التنافسية : إستراتيجية المحيط األزرقزكية مقري،  3

 .211ص، 2017، جملة االبتكار والتسويق، العدد األول، )اتصاالت الجزائر
4 Pascal VIDAL, Philippe PLANEIX, Op.cit, P128. 
5 Mahmood HEMMATFAR et al, Op.cit, P160-161. 
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تدعم تكنولوجيا املعلومات التغيري يف عمليات املؤسسة والذي يتم  حيث يف العمليات التغيري؛ منافسوك

حيث تربط تكنولوجيا املعلومات املؤسسة مع شركائها  الروابط مع الشركاءة إسرتاتيجية؛ حتويله إىل ميز 

؛ التخفيض يف التكاليف، العالقات مع العمالء واملوردين، ابتكار منتجات بطريقة تتميز بالكفاءة والفعالية

  .جديدة، حتقيق الذكاء التنافسي

التنافسية لزيادة رضا الزبون  املزايايف خلق أن املعلومات هي سالح جبار  P. Hugentoblerيقول 

زيادة معنوياته وزيادة قيمة املساهم، فالتحوالت واالضطرابات اليت تشهدها بيئة املؤسسات االقتصادية و 

املعاصرة، فرضت عليها احلصول على املعلومة كمورد اسرتاتيجي يساعدها على اختاذ خمتلف القرارات 

الدقيقة واملالئمة ستؤدي حتما إىل ترشيد القرار  ألن املعلومةقل التكاليف، بالدقة والسرعة املطلوبة وبأ

أمهية نظام ويرى الطائي من جهة أخرى أن  1.الذي يؤدي باملؤسسة إىل البقاء والنمو ومنه إىل حتقيق التميز

  2:يف النقاط التاليةتتمثل املعلومات يف حتقيق املزايا التنافسية 

 حيث أن الوصول إىل السوق يعد عامال حامسا يف حتقيق املزايا نتوجاختصار وقت تسويق الم ،

التنافسية خاصة عند طرح منتجات جديدة، وهناك ثالثة عوامل تلعب دورا كبريا يف حتديد السرعة اليت من 

الوقت املطلوب إلجناز املهام مثل التصميم اهلندسي والتصنيع، الوقت : خالهلا طرح املنتج يف السوق

فذ بني املهام املنجزة كما هو احلال بالنسبة للتصميم املعاد عندما يبقى يف االنتظار عند مهندسي املستن

إذ ميكن لنظام املعلومات تقليص هذه األوقات وذلك بتسريع  والوقت املستنفذ يف إعادة العمل، اإلنتاج

عم واإلسناد إلدارة املهام إجناز املهام من خالل إتاحة املعلومات عند ظهور احلاجة إليها، وتقدمي الد

 والسماح لكل املخولني من أعضاء فريق املشروع بالوصول إىل كل املعلومات الضرورية؛

  ،حيث يتيح نظام املعلومات األدوات املالئمة على النحو الذي يزيد من تحسين إنتاجية التصميم

لوصول إىل املعلومات بفعالية، كما إنتاجية املهندسني، إذ أن وجود هذا النظام يوفر األدوات الصحيحة ل

أن عملية التصميم يف حد ذا�ا ميكن أن ختتصر، حيث تشري الدراسات إىل أنه يف الكثري من املنظمات 

نسبة كبرية من تصاميم املنتجات اجلديدة تتكون إما من األجزاء احلالية أو بعد إجراء تعديالت عليها، أي 

                                     

  .12، صمرجع سبق ذكرهبن نافلة قدور، مزريق عاشور،  1
  .259-253، صهمرجع سبق ذكر حممد عبد حسني آل فرج الطائي،  2

  



 ���� �ـــ� ���� �
��� : ��� 

�
��������

� ��
�

� �
� � ��

��
ٔ
� ��� ���

�
�

�
� �� 

�
�

�
� �
� ���� 

�
����

����
�� 

�
�� ��

�
���� 

�
����

ٔ
���� ��

�
� 

�
� �� �� ��

����
����ٕ 

172  
 

فس دورة تصاميم منتجا�م إىل حد كبري من خالل ما يسمى بـ أن أغلب املصنعني ميكن أن يعيدوا ن

 ؛يةعلى حنو أكثر فاعل" احملفظة التصميمية"

 حيث حيذر املصممون عادة عندما يقدمون على : االستخدام األفضل لمهارات الفريق اإلبداعية

يلة اليت تكون عالية اختيار الطريقة املالئمة حلل املشكلة من تضحيات الوقت يف البحث عن احللول البد

جدا، إذ أن املخاطر املرتتبة على صرف وقت إضايف يف الوصول إىل طريقة تصميم جديدة قد ال تعمل 

على حنو سليم تكون غري مقبولة، وبناًء عليه فإن نظام املعلومات يتيح ا�ال لتحقيق اإلبداع يف ا�االت 

املتعلقة بالتغيري يف املنتج واختصار عمليات التصميم وأيضا التواصلية جلمع الوثائق واختبار النتائج : اآلتية

األخطاء احملتملة، تقليص خماطر الفشل وجعل املعلومات متاحة لألفراد املناسبني، تشجيع الفريق املختص 

 باملشكلة من خالل السماح لكل فرد بتنشيط أفكار األفراد اآلخرين؛

  ،ير املنتجات اجلديدة خماطر عالية واستثمارات مهمة يف حيث يستلزم تطو التحكم األفضل بالمشاريع

األموال والوقت، وجتد أغلب املنظمات أن املنتجات اجلديدة تعد ضرورية لتفوقها ما جيعلها تركز على 

التحكم األفضل يف مشاريع تطويرها، وال يرتبط السبب الرئيسي لتأخر أغلب هذه املشاريع بسوء التخطيط 

ارج السيطرة بسبب احلجم اهلائل من البيانات اليت تتولد عن املشروع بالدرجة األوىل، وإمنا بكو�ا تقع خ

وكلما زادت ضغوط وقت املنافسة زاد نطاق عدم التناسق ومن مث احتماالت إعادة العمل، ويسهم نظام 

ها ن خالل التحكم يف املعلومات اليت يعتمد عليقاء املشروع ضمن نطاق السيطرة ماملعلومات يف إب

 املشروع؛

  ،يتيح نظام املعلومات الفرصة لتوفري مستلزمات إدارة النوعية الكاملة من خالل إدارة النوعية الكاملة

اعتماد جمموعة من العمليات التدقيقية لدورة تطوير املنتج، إذ ميكن إرساء العديد من القواعد األساسية 

دة لضمان معايري النوعية الدولية، إذ ميكن هلذا النظام إلدارة النوعية الكاملة، خاصة يف ظل املنافسة الشدي

حتقيق ذلك من خالل اعتماد مجلة من املعايري اليت �دف إىل استبعاد واحد من أهم أسباب زيادة 

املنتجات املعيبة، وتنجم هذه املشكلة ليس من التصميم الرديء بل من تقادم املعلومات واخلسارة املرتتبة 

  .الفائضة أو التالفة مضافا إليها هامش خسارة التجهيز األجزاءثل يف قيمة على ذلك واليت تتم



 ���� �ـــ� ���� �
��� : ��� 

�
��������

� ��
�

� �
� � ��

��
ٔ
� ��� ���

�
�

�
� �� 

�
�

�
� �
� ���� 

�
����

����
�� 

�
�� ��

�
���� 

�
����

ٔ
���� ��

�
� 

�
� �� �� ��

����
����ٕ 

173  
 

 1:تسهم من خالهلا نظم املعلومات يف احلصول على مزايا تنافسيةطرق  عدةبوجود  E. Ozيعتقد 

ختفيض التكاليف، إقامة احلواجز يف وجه الداخلني اجلدد للسوق، إرساء تكاليف حتويل عالية، ابتكار 

كما تؤثر نظم . دمات جديدة، متييز املنتجات واخلدمات احلالية وحتسينها وإقامة التحالفاتمنتجات وخ

ا قدرة املؤسسة على �القدرة االستشعارية للمؤسسة ويقصد  2:من خالليف تنافسية املؤسسة  املعلومات

املعلومات الذي يرتكز ؛ القدرة على التنسيق واملراقبة وهي ترتبط يف األساس جبودة نظام االتأقلم مع حميطه

كانت االتصاالت متر بشكل سلس وفعال داخل املؤسسة فهذا يعين وجود تنسيق  على االتصاالت فإذا

تكلفة املعلومة  كما يسهل عملية املراقبة وبالتايل حتليل االحنرافات اليت ميكن أن حتدث يف وقتها؛ جيد

تصور، بالنظر ملا يتطلبه نظام املعلومات اجليد وهي التكلفة اليت قد يصعب قياسها وهي مهمة أكثر مما ي

  .من موارد قد ال تظهر بشكل مباشر يف النظام احملاسيب

  اإلستراتيجيات التنافسيةنظام المعلومات في خدمة . 4.1

الذكاء الدفاعي الذي  بنييف تناوهلم للذكاء التنافسي  G. Zinkhanو  B. Gelbفرق كل من 

التعرف على خمططات املنافسني فيما خيص املنتجات اجلديدة، خصائص  تسعى من خالله املؤسسات إىل

، فيما يركز الذكاء اهلجومي على حتديد املتغرياتاملنتج وتغريات األسعار، ومن مث االستعداد ملواجهة هذه 

أما بالنسبة للمؤسسات  3.نقاط ضعف املنافسني وجتهيز املؤسسة باالسرتاتيجيات الالزمة للهجوم عليها

 اخلصائص الشخصية للمالك أو املسري تؤثر على طريقة صياغة إسرتاتيجية املؤسسةصغرية واملتوسطة فإن ال

بني نوعني من السلوك تبعا  M. Estimeهذا األساس ميزت نوع الذكاء التنافسي املنتهج وعلى وعلى 

  4:لشخصية املقاول

  عمل على البقاء واستمرارية املؤسسة، هو سلوك املقاول الذي يفضل وي ):المحافظ(السلوك التفاعلي

مع تطورات البيئة االقتصادية، ويعتمد على ويركز على حل املشاكل الداخلية ويسعى إىل التكيف 

  االستثمار يف التكنولوجيات اجلديدة من مصادره الداخلية؛ 

                                     

1 Afërdita BERISHA-SHAQIRI, Management Information System and Competitive Advantage, Mediterranean 
Journal of Social Sciences, Vol 6 No 1, January 2015, P205. 

  .46، صمرجع سبق ذكرهلزهر العابد،  2
3 Global Intelligence Alliance, Op.cit.  

 .117، صمرجع سبق ذكرهير نصر الدين، بن نذ 4
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  ه وتطويرها، هو سلوك املقاول اهلادف قبل كل شيء إىل تنمية مؤسست): المجازف( االستباقيالسلوك

يأخذ على عاتقه ا�ازفة ويبحث عن التوسع السريع وعن أسواق وحصص سوقية جديدة، يقبل العمل 

ضمن املقاولة الباطنية والعمل على تطوير التكنولوجيا املتاحة لديه مع مراكز البحث اخلاصة والعامة، 

  .ويبحث دائما عن تكنولوجيا تتأقلم مع احتياجاته

 التأثري على تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة مثل املنهجية املتبعة يف عوامل يفعدة  تشرتك

والدعم الذي توفره  ،فيما يتعلق بإدارة املعرفة وإعادة هندسة العمليات املعتمدةاإلدارة والسياسات 

ة أو البنية الداخليونظم املعلومات سواء كان ذلك على مستوى األفراد و تكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

مثل التحديات املتعلقة عمليا�ا اخلارجية، كما أن الرهانات اإلسرتاتيجية هلذه املؤسسات  على مستوى

من ناحية املهارات باألسواق اجلديدة وعمليات تدويل النشاط والسبل املنتهجة ملواجهة هذه التحديات 

   رها على التنافسيةتؤثر بدو  والكفاءات املوجودة واألهداف اخلاصة مبجال البحث والتطوير

وحىت تتمكن املؤسسات الصغرية واملتوسطة من التطور والنمو واحملافظة على . )27انظر الشكل رقم (

غري أ�ا تعاين . احلصص السوقية املكتسبة جتد نفسها يف مواجهة بيئة تنافسية كثرية التحول وسريعة التغري

الفتقارها لنظام معلومات ميكنها من احلصول على يف الوقت نفسه من نقص البيانات واملعلومات كنتيجة 

البيانات املتعلقة ببيئتها اخلارجية وما حتملها من فرص و�ديدات مما يعقد عملية اختاذ القرارات كما أن 

عدم اإلملام بتطورات اإلنتاج والطلب ومستويات األسعار وغريها من التغريات االقتصادية جيعل من 

ملؤسسات حتديد اسرتاتيجيات اإلنتاج والتسويق اليت متكنها من تدعيم قدرا�ا الصعوبة بالنسبة هلذه ا

خاصيتني  M. Marchesnay وقد تناول1.التنافسية يف السوق أو عالقا�ا التكاملية مع املؤسسات الكبرية

ط البيئة التنافسية جتعل من الضروري احلصول على املعلومات الكفيلة مبواجهة الضغيزان مت أساسيتني

  2:التنافسي

 حيث يتصف نظام معني بالتعقيد حينما يكون عدد الفاعلني فيه معترب، وتكون العالقات اليت : التعقد

، مث يؤدي االرتفاع املتتايل لعدد Bعلى  Aفعالقة األوىل هرمية حيث يسيطر . بينهم قوية وتفاعلية طترب

                                     

التحليل اإلستراتيجي كمدخل لبناء المزايا التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية دراسة ميدانية بن سديرة عمر،  1

  .139، ص2013، 1، جامعة سطيف )غري منشورة(يف العلوم االقتصادية علوم دكتوراه  أطروحة، بالمؤسسات المحلية بسطيف
2 Michel MARCHESNAY, Op.cit, P130.  
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إىل زيادة ) ات االقتصادية، اإلدارية والسياسيةالزبائن، املوردون، املؤسس(التفاعالت وإضافة فاعلني جدد 

 تعقد النظام؛

 أو قوية على ما كان يعتقد أنه مستقر، وهو ما مساه /حيث تطرأ حتوالت متكررة و: االضطرابI. 

Ansoff  يف سبعينيات القرن املاضي باالنقطاعات واملفاجآت اإلسرتاتيجية، ما حيتم على املؤسسة أن

  .ى سرعة االستجابةمتتلك قدرة كبرية عل

  محددات تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة): 27(الشكل رقم 

 

  

    

  

  

  

  

 

 

 

 

Source: Louis RAYMOND, William MENVIELLE, Gestion des Technologies de l'Information et des Affaires  

 

Source: Louis RAYMOND, William MENVIELLE, Gestion des Technologies de l'Information et des Affaires 
Electroniques dans les PME Electroniques dans les PME, Rapport de Veille Synthèse, Université Québec, 

Juillet 2000, P15.  

 

  

 

  )تحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(االتجاهات الناشئة 

 التحول يف سلسلة القيمة واألشكال اجلديدة للتنظيم  

  نظم املعلوماتالتكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالتصاالت و  

 فرصة تطوير أسواق جديدة ضمن سياق التدويل  

 تطوير رأس املال الفكري والبشري واالبتكار والتعلم التنظيمي  

  )مواجهة التحديات(الرهانات اإلستراتيجية 

  املهارات املفتاحية(Core Competencies) دارية واملمارسات اإل

وبالنموذج  (Benchmarking)والتكنولوجية والعملياتية مقارنة باملنافسة 

(Best Practices)    

 تطوير التنافسية من خالل تشكيل أهداف للعمل لفاعلي التطوير  

  

  منهجية اإلدارة

 إدارة املعرفة  

 إدارة سلسلة القيمة  

 إعادة هندسة العمليات  

 إدارة اجلودة الشاملة  

  دعم تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات

 فردي  

 داخل املنظمة  

 خارج املنظمة  

   

 قواعد معلومات، مناذج، معارف

المؤسسة الصغيرة 

 والمتوسطة التنافسية

  ...تصاد المعلومات والمعرفة، عولمة األسواق، التلوثالعولمة، اق: قوى البيئة
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ت املناسبة حىت تتمكن تتمثل تأثريات نظام املعلومات على اليقظة التنافسية يف توفري املعلوما

املؤسسة من صياغة اسرتاتيجيا�ا التنافسية وتنفيذها وتقييمها بشكل أكثر فاعلية، وميكن اإلشارة إىل 

  1:التالية التنافسية اإلسرتاتيجيات

 ة إىل تطبيق مفهوم إن املؤسسات اليت تعتمد إسرتاتيجية التميز تكون يف حاج :إستراتيجية التميز

التميز املمكنة  حاالتثال عملية تتبع املستهلكني �دف الكشف عن على سبيل املهلا  لهاليقظة ذلك يس

املؤسسة اليت تعتمد إسرتاتيجية التميز مطالبة بتوقع تقليد منتجا�ا مالءمتها، كما أن وتقدير مدى 

ها يف ولتتمكن من ضمان احلماية من التقليد جيب أن تكون قادرة على التحكم يف املؤشرات اليت تطلق

محاية التكنولوجيات باللجوء إىل براءات  خاللميكن أن جتعل من التقليد عملية صعبة من ة، و البيئة اخلارجي

  ؛وتقدمي أرقام أعمال غري جذابة للمنافسني احملتملني االخرتاع

 ذا ، لللسوق اليت جيب أن ختضع للتجزئةتتطلب إسرتاتيجية الرتكيز معرفة دقيقة : إستراتيجية التركيز

  ؛اليقظة التسويقية والتجاريةوبصورة خاصة سرتاتيجية اإل النتهاج هذهنظام املعلومات أساسي يعترب 

 أو  لإلنتاج األساسيةعن القاعدة  االبتعاديعين التنويع ممارسة أنشطة جديدة مع  :إستراتيجية التنويع

مطالبة باستخدام تكنولوجيات يرتتب عن هذا تغيري املهنة حيث أن املؤسسة تكون و القاعدة التجارية 

جديدة أو مواد أولية أو قنوات توزيع أو أ�ا تتوجه إىل زبائن جدد معىن هذا أن املؤسسة ستواجه بيئة 

  .ت خماطر إدارة املعلوماتجديدة وهذا يتطلب زيادة عن احلاجة إىل املعلوما

ومل تكن هلا نفس املعلومات  نادرا ما كانت تشري أوىل األعمال اليت تناولت اإلسرتاتيجية إىل نظم

يف رواج مفهوم نظام املعلومات اإلسرتاتيجي  C. Wisemanى �ا اآلن، ويعود الفضل لـ األمهية اليت حتظ

 .Mأشار وقد  2.يف �اية مثانينيات القرن املاضي، حيث عرف اإلسرتاتيجية كدور جديد لنظام املعلومات

Porter  لت اإلسرتاتيجية وحتليل سلسلة القيمة إىل أمهية التحكم يف من خالل مؤلفاته العديدة اليت تناو

                                     

، املؤمتر العلمي السنوي احلادي عشر ذكاء الذكاء االقتصادي سياسة حوار بين المنظمة ومحيطهاعبد الفتاح بومخخم، صاحلي حممد،  1

  .347، ص2012أفريل  26- 23األعمال واقتصاد املعرفة، األردن، 
2 Pascal VIDAL, Philippe PLANEIX, Op.cit, P125. 
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نظم وآخرون إىل أن  M. Hemmatfarوقد أشار  1.التكنولوجيا ومن بينها تلك املتعلقة باملعلومة

   2:يف دعم إسرتاتيجية املؤسسة من خاللتساهم وتكنولوجيا املعلومات 

  تيجية مباشرة للمنظمات فعلى سبيل املثال كانت تساهم يف تقدمي ميزة إسرتا، تطبيقات مبتكرةتطوير

Federal Express   أول شركة يف جماهلا قامت جبعل قواعد املعلومات متاحة لزبائنها عرب اإلنرتنت؛  

  ،؛حيث اعترب العديد من الكتاب نظم املعلومات نفسها كسالح تنافسيتوفير أسلحة تنافسية  

  ،الذي يرتجم إىل لوجيا املعلومات التغيري يف عمليات املؤسسة حيث تدعم تكنو التغيير في العمليات

ميزة إسرتاتيجية، فعلى سبيل املثال توفر هذه التكنولوجيا أدوات اتصال سريعة تسمح مبراقبة أحسن 

  للمكاتب أو املخازن النائية؛

  ة التوزيع بشكل أكثر كفاءة وفعالية فعلى سبيل املثال مسحت شبكإقامة روابط مع شركاء المؤسسة

باالتصال بوكالء الزبائن ووكاالت السفر  -الرائدة عامليا يف إدارة األسفار– Rosenbluth Globalلشركة 

  عرب العامل، وهو ابتكار مسح هلا بتوسيع نطاقها التسويقي؛

  لـحيث كشفت دراسة تخفيض التكاليف Booz- Allen & Hamilton – مؤسسة أمريكية خمتصة

دوالر يف حني تكلف  1.07أن املعاملة البنكية التقليدية تكلف  -رة اإلدارية والتكنولوجيةيف تقدمي االستشا

املعاملة نفسها عرب الويب سنتا واحدا، وتكلف تذكرة الطريان التقليدية مثانية دوالرات فيما تكلف التذكرة 

  االلكرتونية دوالرا واحدا؛

  خالل تكاليف االنتقال وذلك من تثبيت العالقات مع الزبائن والموردينSwitching Costs  اليت

  جتعل من الصعب انتقال الزبون أو املستهلك إىل املنافسني؛

  حيث ميكن للمؤسسة أن تستفيد من االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات يف خلق منتجات جديدة

: أن N. Dawar و M. Vandenboschابتكار منتجات جديدة مطلوبة يف السوق حيث قال كل من 

                                     

1 Jean-Noël LHUILLIER, Le Management de l'Information: Des Données aux Connaissances et aux Compétences, 
LAVOISIER, Paris, 2005, P59. 
2 Mahmood HEMMATFAR et Al, Op.cit, P1160.  
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إعادة تعريف دور صناعة االتصاالت واملعلومات ال يكمن فقط يف خلق هوامش ربح عالية للمؤسسات 

  .لى الدفاع على الوضعية التنافسيةوإمنا أيضا القدرة ع

نفسه ميكن لنظم املعلومات أن تلعب دورا مهما يف دعم اإلسرتاتيجيات التنافسية يف  يف اإلطار

طة من خالل املسامهة يف ترقية وظيفة البحث والتطوير ما يساعد على ابتكار املؤسسات الصغرية واملتوس

منتجات وخدمات جديدة، والتقليل قدر اإلمكان من التكاليف العملياتية من خالل االستفادة من مزايا 

ا الربجميات والتطبيقات احلديثة اليت ال تقوم بدعم القرار فقط بل بتغيري العمليات اإلنتاجية وترشيده

وتأخذ ، إدارة املعلومة مل تعد كما كانت بل أصبحت تتضمن البعد التنظيمي واإلسرتاتيجي إن. وعقلنتها

مفيدة بالنسبة لألنشطة اليت متثل سبب وجود املؤسسة  املعارف أو املعلومات صفة اإلسرتاتيجية إذا كانت

ن قبل عدد قليل من األشخاص حساسة أي يتم تشاركها م وصور�ا وما يشكل قيمتها املضافة ونتيجتها؛

نادرة  يف املؤسسة وختاف هذه األخرية من ضياعها وعدم احلصول عليها جمددا بسبب صعوبة إعادة بنائها؛

   1.أي صعب احلصول عليها من قبل املنافسني وبالتايل ميكن أن تعطي للمؤسسة ميزة تنافسية

يف عامل اليوم، تقوم تنافسية : "نافسيةإىل الصلة بني املعلومات والت H. Martreوقد أشار تقرير 

املؤسسة بشكل كبري على قدر�ا على الوصول للمعلومات الضرورية ومعاجلتها بطريقة فعالة داخليا، لذا 

جيب استباق األسواق املستقبلية، إدراك اسرتاتيجيات املنافسني، نشر املعلومات على املستوى الداخلي 

إىل الدور الذي ميكن أن تلعبه  )27(رقم ويشري اجلدول 2".التنافسية بشكل صحيح واحملافظة على املزايا

نظم املعلومات املرتكزة على التكنولوجيات احلديثة يف دعم اإلسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسة، فهو 

يساهم يف خفض التكاليف العملياتية املختلفة، تطوير املزايا التنافسية، خلق وتطوير منتجات وخدمات 

التغيري اجلذري يف األنشطة وإعادة هندسة العمليات، توسيع األعمال احمللية والدولية وإقامة جديدة، 

وجتدر اإلشارة إىل أن األعمال اليت تناولت اإلسرتاتيجية وكيفية صياغتها رغم . التحالفات اإلسرتاتيجية

قيام بتحليل البيئة الداخلية عدم إشار�ا للدور اليت تلعبه نظم املعلومات إال أ�ا اتفقت على استحالة ال

  .واخلارجية دون توفر املعلومات املناسبة

                                     

1 Jean-Noël LHUILLIER, Op.cit, P59. 
2 Henri Martre, Intelligence Economique et Stratégies des Entreprises, Commissariat Général du Plan, La 
Documentation Française, Février1994, P153.  
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  نظام المعلومات ودوراإلستراتيجيات التنافسية ): 27(الجدول رقم 

  دور نظام المعلومات  اإلستراتيجية التنافسية

  الريادة بالتكاليف

جذري أو ختفيض تكلفة  ميكن للمنظمات استخدام نظام املعلومات للتغيري يف تكاليف أعماهلا بشكل

التخفيض يف التكاليف املتعلقة بالعمالء واملوردين، وذلك من خالل استخدام األنرتنت سواء من  و/العمليات أو

لتخفيض  e-procurement، ونظم الشراء االلكرتوين أو من املؤسسة إىل املستهلك املؤسسةإىل  املؤسسة

  التكاليف العملياتية

  التمييز

و التقليل من مزايا متيز املنافسني، وذلك /استخدام نظام املعلومات لتطوير خصائص مميزة أو ميكن للمنظمات

من خالل استخدام شبكات التواصل االجتماعي لفهم العمالء وخدمتهم بشكل أفضل، استخدام التكنولوجيا 

  االلكرتوين للمؤسسةالعلماء باملوقع لتقدمي قيمة مضافة للخدمة وزيادة ارتباط " وسطاء املعلومات"خللق 

  االبتكار

و تطوير أسواق /ميكن للمنظمات استخدام نظام املعلومات يف تعريف وخلق منتجات وخدمات جديدة أو

ات تتعلق بأعمال جديدة أو التغيري اجلذري يف عمليات املؤسسة من خالل أمتتها، كما ميكنها إطالق مبادر 

  الكرتونية صرفة عرب األنرتنت وشبكات االتصال

بما في ذلك (النمو 

عمليات االندماج 

  )واالستحواذ

مبكن للمنظمات استخدام نظام املعلومات يف توسيع األعمال احمللية أو الدولية أو تنويع املنتجات واخلدمات، 

  من خالل إنشاء شبكات االتصال الداخلي ومنصات التشغيل الشاملة

  التحالف اإلستراتيجي
ملعلومات يف خلق وتعزيز العالقات مع الشركاء من خالل استخدام الربجميات ميكن للمنظمات استخدام نظام ا

  والتطبيقات تسمح بتطوير نظم معلومات افرتاضية سواء داخل املنظمة  أو بني املنظمات

 
Source: Jun XU, Mohhamed QUADDUS, Managing Information Systems: Ten Essential Topics, Atlantis Press, 

Amsterdam, 2013, P28. 
 

كون املنظمات الذكية تكون أكثر قدرة على التنبؤ بالتغريات االقتصادية والسوقية املستقبلية اليت ست

مؤثرة يف أرباح تلك املنظمات، كما أ�ا متتلك القدرة على التكيف والنمو يف ظل الظروف اجلديدة لتعزيز 

  2:رئيسية يف صياغة اإلسرتاتيجية وتطبيقهاال األدوار نجمموعة مفالذكاء يلعب  1.ثقافة االبتكار والتكيف

  ،حيث جيب حتليل البيئة التنافسية احلالية اليت تنتمي هلا املؤسسة وتقييم القوى وصف البيئة التنافسية

والعوامل اليت تشكل هذه البيئة، مبا يف ذلك املنافسني، الزبائن، املنتجات، هيكل الصناعة واألشكال 

 منافسة مثل السعر واألداء والتكنولوجيا؛املختلفة لل

                                     

 .105ص، مرجع سبق ذكره، عامر عبد الرزاق الناصر 1
2 Jan P Herring, Op.cit, P57-60. 
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 حيث ميكن للذكاء أن يساعد املؤسسة على التنبؤ مبستقبل التنبؤ بالبيئة التنافسية المستقبلية ،

 Business Intelligenceاألعمال وخاصة فيما يتعلق بالبيئة التنافسية، ويعد تقدير ذكاء األعمال 

Estimate ذا الغرض، كونه يصف مستقبل البيئة التنافسية بشكل قد أكثر منتجات الذكاء مناسبة هل

 خيتلف كلية عن شكلها احلايل؛

  حيث يكمن الدور األكثر أمهية للذكاء يف ، )طرح األسئلة الصحيحة(تحدي اإلفتراضات األساسية

ما يرتبط االقتصادية، السياسية، التكنولوجية، إضافة إىل السوق وكل (حتديد وحتدي االفرتاضات األساسية 

، ما من شأنه التأثري على التفكري اإلسرتاتيجي للمؤسسة، وغالبا ما تكون هذه املتغريات ضمنية )بالعمالء

 عتمد عليها؛اإلسرتاتيجيون أن اسرتاتيجيا�م يوال يدرك 

  ،حيث ميكن استخدام الذكاء يف حتديد وتقييم نقاط الضعف تحديد وتعويض نقاط الضعف الظاهرة

خلاصة باملؤسسة وهو أمر أساسي يف املنافسة، وتكون هذه القدرة على حتديد نقاط الضعف والنقائص ا

 ذات قيمة أكرب إذا كانت املؤسسة ستبدأ يف إسرتاتيجية جديدة أو تدخل سوقا مل جتربه من قبل؛

  ،اتيجية حيث أنه ومبجرد االنتهاء من صياغة اإلسرت تنفيذ وضبط اإلستراتيجية لتغيير البيئة التنافسية

اجلديدة واختبارها يتم االنتقال لتحديد مراحل التنفيذ، وتتعلق املرحلة األوىل بالتنفيذ املبدئي عندما يبدأ 

املنافسون يف إدراك املعامل البارزة لإلسرتاتيجية والتفاعل معها، وتعترب معرفة تكيف واستجابة املنافس للتنفيذ 

يف اختبار فعالية املنافسني ومن جهة أخرى تساهم يف البدء  املبدئي ذات قيمة كبرية، فهي من جهة تفيد

 يف إجراء التعديالت اليت تقف يف وجه أي تدابري مضادة من قبلهم؛

  ،حيث أنه بعد االنتهاء من تحديد الوقت الذي تصبح فيه اإلستراتيجية غير قادرة على االستمرار

املبدئي، ال بد من أن تقوم وحدة ذكاء األعمال يف  إرساء اإلسرتاتيجية بشكل ناجح وجتاوز مرحلة التنفيذ

املؤسسة بإعداد برامج مجع املعلومات وتقدمي التقارير ملراقبة املنافسني، فقد يقوم هؤالء بإنتاج منتج جديد، 

تطوير اسرتاتيجية مضادة أو إجياد طريقة أخرى للتغلب على االسرتاتيجية اجلديدة للمؤسسة، ويف هذا 

  .وفهم طبيعة االستجابة التنافسية اإلشارات املبكرة يف رصداإلطار تساعد 

مت اقرتاح منوذج يرسم العالقة بني نظم املعلومات واإلسرتاتيجية من  تسعينيات القرن املاضييف بداية 

 Americanاستجابة لطلب من مؤسسات كبرية مثل  M. Scott-Mortonقبل فريق حتت قيادة 
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Express ،Kodak ،General Motors ،BP ،...جديدا للمنظمة متت  يقدم تصميماالشكل التايل . اخل

األول يضع إشكالية نظام املعلومات يف إطار عملية  1:وهو ميثل إثراًء على مستويني" MIT99"تسميته 

، حيث ميكن لنظام املعلومات أن يؤثر حىت على ثقافة "آلة كأي آلة أخرى"أكثر مشوال بعيدا عن كونه 

يؤكد على التكنولوجيا كعامل أساسي يف بروز مفهوم نظام املعلومات يف إطار التفكري  اينوالث املؤسسة؛

  .اإلسرتاتيجي

 "MIT 99"نموذج المنظمة ): 28(الشكل رقم 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
Source : Pascal VIDAL, Philippe PLANEIX, Systèmes d’Information Organisationnels, PEARSON Education, France, 

2005, P126. 
 

كأداة للتحليل   Four Cornersمنوذج الزوايا األربع يف السياق نفسه   M. Porterقدموقد 

اعتمادا على الذكاء اجلماعي للمؤسسة التحركات املستقبلية للمنافسني، اإلسرتاتيجي تقوم على معرفة 

ريقة بإعداد جمموعة من التوقعات لإلسرتاتيجية تسمح هذه الط، و وإعداد رسومات استكشافية للمستقبل

املستقبلية للمنافسني وكيفية استجابتهم ملختلف التغريات احمليطة، كو�ا متثل أداة استكشافية تعتمد على 

يف القيام بدراسات عن املنافس املستهدف، وتتعلق هذه  -خاصة التنافسية–املعلومات اليت تقدمها اليقظة 

                                     

1 Pascal VIDAL, Philippe PLANEIX, Op.cit, P126.  

ـــية        البنــــ

 العملية اإلدارية     

 األفراد واألدوار      

 تكنولوجيا املعلومات      اإلسرتاتيجية    

 الثقافة      
حدود          

 البيئة التكنولوجية الخارجية

 البيئة االجتماعية االقتصادية الخارجية
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جلوانب املفتاحية لتعامله مع حتوالت السوق والقطاع، التطورات التقنية والتكنولوجية، الدراسات مبختلف ا

  1:تتمثل هذه الزوايا يف .سن قوانني وتشريعات جديدة فضال عن أذواق املستهلكني وتوقعا�م

 ريع، إىل أين تتجه املؤسسة؟ وتتعلق باملشا: ، حيث تتم اإلجابة على التساؤل التايلالغايات واألهداف

النتائج املنتظرة، التموقع املستهدف، وضعية املؤسسة جتاه أهدافها املوضوعة، استعدادا�ا ملواجهة �ديدات 

 املنافسة؛

 وتعرب عن نظام سري املؤسسة وكيفية إدار�ا ملوظفيها، فالثقافة تسمح بتقدمي صورة عن الطريقة الثقافة ،

 يف حتاول بلوغ أهدافها؛كو اليت تعاجل �ا املؤسسة العمل واملنافسة 

  ،ويتعلق األمر بالنظر إىل املاضي من أجل ختيل املستقبل، من خالل إعداد األعمال اإلستراتيجية

قائمة باألعمال اإلسرتاتيجية املهمة اليت ترتبط باملوضوع، ومن مث تقييم هذه األخرية وتغيريها ضمن أفق 

 األهداف؛

 د قائمة مبختلف األعمال اليت تعرب عن القدرات وميكنها تعبئة ، ويتعلق األمر بإعداأعمال القدرات

 .القوى اخلارجية، ما يسمح بتقييم قوة املؤسسة وحتديد جمال حتركها

التفوق التنافسي يف بيئة ديناميكية ابتعدت نسبيا عن اإلجرائية البريوقراطية لبلوغ املنظمات  تسعى

بيئة مستقرة نوعا ما كاليت كانت يف سنني مضت كانت ومالت تدرجييا إىل املرونة واملطواعية، ففي 

اإلسرتاتيجية التنافسية تستند إىل حتديد الوضع التنافسي املرغوب والعمل على احلفاظ عليه، لكن مع سرعة 

ظهور البدائل التكنولوجية أدركت منظمات اليوم أن احلصول على ميزة تنافسية دائمة أمر بعيد املنال، ما 

رونة اإلسرتاتيجية اليت تتطلب تعهد والتزام منظمات األعمال حنو تنمية وإغناء مواردها يفرض قدرة امل

�دف املقاربة اإلسرتاتيجية اجلديدة إىل إعادة تشكيل قواعد اللعب يف البيئة حيث  2.وطاقا�ا املتنوعة

لق األمر بقدرة يتعالل رؤية طويلة املدى وجد طموحة و وخلق مساحات تنافسية جديدة، ويعرب عنها من خ

الوصول أوال إىل أبواب "املؤسسة على استباق التطورات يف قطاع نشاطها واملشاركة يف تشكيله من أجل 

                                     

1 Bernard BESSON et Al, Op.cit, P19.  
  .35، ص2010 عمان، ،دار احلامد للنشر والتوزيع، المرجع المتكامل في إدارة اإلستراتيجيةشوقي ناجي جواد،  2
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وهذا هو الدور األساسي لنظم املعلومات حيث ال ميكن أن نطرق هذه األبواب دون معلومات 1".املستقبل

ال إىل منو وتطور االحتياجات من املعلومات ما أدى التغري الدائم يف بيئة األعمفقد . استباقية واستكشافية

دفع باملؤسسات إىل االستثمار يف نظم املعلومات احملوسبة العتقادهم أن هذه التكنولوجيات بإمكا�ا أن 

كو�ا أحد العوامل األساسية احملددة لكفاءة اإلدارة وقدر�ا على حتقيق أهدافها،  2.جتعلهم أكثر تنافسية

من ذهب إىل عد تكنولوجيا املعلومات حال تنظيميا وإداريا ملواجهة التحديات  وهناك من الباحثني

  3.املفروضة من البيئة، عن طريق تصميم أنظمة تدعم وتشكل اإلسرتاتيجيات التنافسية للمنظمة

  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليقظة التكنولوجيةتفعيل تأثير نظام المعلومات على . 2

ات الراغبة يف ضمان حصتها السوقية وجما�ة التحديات اليت تفرضها البيئة ينبغي على املؤسس

اجلديدة والتطورات احلاصلة على مستوى تصميم وابتكار املنتجات اخلارجية أن تتابع وترصد التكنولوجيات 

 واخلدمات، ألن ذلك كفيل باالستجابة لتطلعات الزبائن وبالتايل احملافظة عليهم وكسب والئهم يف ظل

ويتوقف جناح نظام اليقظة  .اشتداد املنافسة والتسابق حنو تقدمي ما هو أفضل وبأقل التكاليف املمكنة

لذكاء التكنولوجية يف املؤسسة على درجة كفاءة نظام املعلومات فيها، أو باألحرى على فعالية نظام ا

ل خمتلف التدابري اليت وبذلك فإن اليقظة التكنولوجية تتجسد من خال ،االقتصادي الذي تتوفر عليه

وجتدر اإلشارة إىل أن اليقظة ، مكانيات اليت تسخرها هلذا الغرضتتخذها املؤسسة، وكذا الكفاءات واإل

، بل قد تسمح للمؤسسة أن )دفاعية إسرتاتيجية(التكنولوجية ال تعين فقط وجود املؤسسة يف وضع دفاعي 

فمتابعة التطورات يف جمال التكنولوجيا عرب العامل هو  ،ملنافسني يف جمال االبتكارتبادر باهلجوم وتستبق ا

وملعرفة تأثري نظام املعلومات على اليقظة التكنولوجية  4.الذي خيلق روح اإلبداع أو االبتكار يف املؤسسة

سيتم تناول مفهوم هذه األخرية مث التطرق إىل العالقة بني نظم املعلومات وبني اإلسرتاتيجيات التكنولوجية 

  .هة والعالقة بينه وبني إدارة االبتكار من جهة أخرىمن ج

                                     

1 Jacques BOJIN, Jean-Marc SCHOETTL, Op.cit, P45.  
2 Afërdita BERISHA-SHAQIRI, Op.cit, P206. 
 

، مطبعة تكنولوجي-منظور إداري: تكنولوجيا وأنظمة المعلومات في المنظمات المعاصرةن اهلواسي، حممود حسحيدر شاكر الربزجني،  3

 .69، ص2014ابن العريب، بغداد، 
، امللتقى الوطين األول حول املؤسسة تشخيص واستراتيجيات: المؤسسة االقتصادية وتحديات المحيط التكنولوجيرحيم حسني،  4

  .62، ص2003ريل، أف 22/23ات احمليط االقتصادي اجلديد، االقتصادية اجلزائرية وحتدي
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  اليقظة التكنولوجية مفهوم. 1.2

تعرب اليقظة التكنولوجية عن النشاط الذي تقوم املؤسسة من خالله بتحديد التقنيات 

والتكنولوجيات اليت متارس مهامها باالعتماد عليها، بغية متابعة التطورات اليت بإمكا�ا التأثري على 

ضمن قواعد  قبلها وأخذ االحتياطات الالزمة لذلك، وهي تعتمد على املعلومات العلمية املتاحةمست

وتعترب اليقظة التكنولوجية عامال مهما بالنسبة للمؤسسات اليت تعتمد منتجا�ا البيانات واملنشورات، 

لومات املتعلقة بشكل كبري على املكون التكنولوجي يف العملية اإلنتاجية وتقتضي احلصول على املع

بالتطورات التكنولوجية اليت تستخدمها املؤسسة ومنافسيها، وسرعة االبتكارات التكنولوجية وتأثري هذه 

هذه األخرية على العمليات وجودة املنتجات واخلدمات أو املنتجات البديلة اليت تستخدم تكنولوجيات 

ءة املؤسسة لذا وجب مراقبة التغريات اليت بروز تكنولوجيات جديدة على كفايؤثر من جهة أخرى  1.معقدة

وحماولة معرفة  2...).الطاقة، النقل، االتصاالت(حتدث على مستوى املنتجات والبىن التحتية املوجودة 

وذلك من خالل ترصد آخر املستجدات  أنشطة املؤسسة جراء هذا التغيري اآلثار املباشرة وغري املباشرة على

املعلومات العلمية والتقنية وميكن التمييز هلدف تتوجه اليقظة التكنولوجية حنو ولتحقيق هذا ا. والتحديثات

 3:بني مكونني فرعيني هلا

 وتعترب الوسيلة اليت تراقب �ا املؤسسة بانتظام : اليقظة الخاصة بالشهادات والملكية الصناعية

طور�ا من جهة وتكون على  الشهادات املودعة، حىت ال يتمكن املنافسون من استخدام اإلجراءات اليت

 علم بالشهادات املودعة حديثا؛

 وتعترب الوسيلة اليت تراقب وتستبق من خالهلا املؤسسة طرح : اليقظة الخاصة بالمنتجات المبتكرة

 .منتجات جديدة أو بديلة يف األسواق، �دف جتاوز املنافسني وختفيض تكاليف اإلنتاج

مراقبة وحتليل البيئة العلمية والتقنية " 4:جية على أ�االيقظة التكنولو  B. Goujonوقد عرف 

 .A يرى، يف حني "والتكنولوجية مث تزويد متخذي القرارات اإلسرتاتيجية باملعلومات املنتقاة واملعاجلة

                                     

1 Shaheen MAHID et Al, Op.cit, P17.  
2 Kendra S. ALBRIGHT, Environment Scanning: Radar of Success, The Information Management Journal, May/June 
2004, P41.   
3 Kamel ROUIBAH, Op.cit, P51. 

  

4 Nacer-Eddine BOUCHICHA, Brahim BOUYAHYAOUI, Op.cit, P57.   
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Bienaymé حتديد املعلومات املنبئة بالتغيريات القادرة على التأثري على قيمة املؤسسة أو " 1:�دف إىل اأ�

  2:كما أ�ا �دف إىل". الوضع احلايل أو على عكس ذلك تفتح هلا فرصا جديدة�دد 

  املراد استكشافها، تنطلق من استذكار املسارات " للمناطق التكنولوجية"تشكيل بطاقات حقيقية

 التكنولوجية السابقة واحلالية؛

 لوجية املستقبلية احملتملة؛للطرق التكنو  مساعدة الفاعلني اإلسرتاتيجيني على بناء ومشاركة تصورات 

  وصف املهارات الداخلية اليت متتلكها املنظمة ومواجهتها مع متطلبات التطورات التكنولوجية اليت

  ؛)رد الفعل والتكيف(تفرضها البيئة اخلارجية 

  جتريب أساليب مبتكرة بشكل أسرع وأحسن من املنافسني من خالل إعادة تركيب املهارات الداخلية

  ).العرض اخلالق(أس باالستعانة ببعض املهارات املكملة خارجيا وال ب

ال ميكن ألي مؤسسة أن تضمن أن التكنولوجيا اليت تتحكم فيها يف الوقت احلايل ستبقى تنافسية 

إىل األبد، بل عليها أن تتابع بعناية التطورات احلاصلة يف بيئتها التكنولوجية، وبالتايل فإن اليقظة 

مجع املعلومة العلمية،  4:فهي تقوم بـ 3.بح أحد التحديات القوية بالنسبة للمؤسساتالتكنولوجية تص

حتديد التقنيات أو التكنولوجيات املتبعة من  التقنية والتكنولوجية الستغالهلا يف اإلبداعات التكنولوجية؛

بداع يف السلع االكتشافات العلمية، اإلبالتطورات التكنولوجية مبا فيها  الهتماما طرف املنافسني؛

  .واخلدمات، التطور يف طرق وأساليب الصنع وظهور مواد ومفاهيم جديدة

وإمنا باالهتمام مبختلف املنشورات العلمية " إعادة اخرتاع العجلة"إن الذكاء العلمي ال يتعلق بـ 

علمية  وبراءات االخرتاع، واستخدام البيبليوميرتية يف أعمال اليقظة حول تطور العلوم وظهور جماالت

 فلكون املعلومة العلمية 5.جديدة، أو دخول ممارسات متأتية من جمال علمي معني إىل جمال آخر مغاير

                                     

1 Sandrine FERNEZ-WALCH, François ROMPON, Management de l'Innovation: De la Stratégie aux Projets, 
Librairie Vuibert, Paris, 2006, P106.  
2 Thomas DURAND, Le Management de la Technologie et de l’Innovation, Encyclopédie de la Gestion et du 
Management, 1999, P16-17. 
3 Rolande Bourcier-Desjardins et Al., Op.cit, P27. 

  .9، صمرجع سبق ذكرهبن نافلة قدور، مزريق عاشور،  4
5 Henri Martre, Op.cit, P17. 
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ال تسمح فقط بزيادة التحكم يف عدم التأكد الذي مييز البيئة فهي تشكل مادة أولية إسرتاتيجية للمؤسسة 

ملة والتحوالت االجتماعية واالقتصادية فرض تبين مقاربة شاملة لألسواق بفعل تأثريات العو ارجية الذي اخل

والسياسية اليت رافقتها، بل إضافة إىل ذلك تستبق تغري األذواق االستهالكية وترصد التطورات التكنولوجية 

فالرصد التكنولوجي  .ما يسمح بتعزيز ودعم إدارة االبتكار يف املؤسسة بطريقة فعالة وتكيفية ،والتقنية

معني  نية يستعمل تقنيات احلصول على املعلومات وختزينها وحتليلها عند مستوىاملتعلق مبنتج أو طريقة ف

ا العلمي والتكنولوجي والصناعي والتجاري، �دف استخالص كل البيانات من الفن املستحدث يف حميطه

  1.اخلاصة اليت تسمح بالتنبؤ بالتطورات ومنه مبادرة أنشطة االبتكار بنوعية أحسن

تعين رصد الفرص والتهديدات قبل التكنولوجية اليت ترتبط مبعلومات اليقظة خاصية االستباق إن 

اإلسرتاتيجيات التكنولوجية املتبعة من قبل املنافسني، من خالل تتبع اإلشارات الضعيفة املتأتية من  اهحدوث

وحىت  متس املنتجات واخلدمات ، ظهور تكنولوجيا جديدةمشاريع البحث والتطوير واالبتكار التكنولوجي

 تتمكنحىت و  .مل عليها تتعلق برباءات االخرتاعمشاريع قوانني جيري الع، األساليب اإلدارية والتنظيمية

املختلفة اليت تفرضها التطورات  التحديات من متابعة واستكشاف كل هذه التغريات ومواجهةاملؤسسة 

علمي وتقين يهتم بانتقاء ومعاجلة من خالل نظام معلومات  ن حتسن إدارة املعلومة العلميةالتقنية جيب أ

ونشر هذا النوع من املعلومات، الذي أصبح يعد حامسا لدعم أنشطة البحث والتطوير وإنتاج املعارف 

  .الالزمة لتغذية مشاريع االبتكار يف املؤسسة

   لإلستراتيجيات التكنولوجية كداعمنظام المعلومات  . 2.2

مها يف التجهيزات واألدوات والبنية التحتية التقنية اليت النظرة التقليدية للتكنولوجيا حتصر مفهو 

تسمح لألفراد باستكمال املهام املوكلة هلم، وجتعل هذه النظرة املادية التكنولوجيا شبيهة بالتقنية بالرغم من 

املهام كو�ما مفهومني خمتلفني، يف حني تشمل النظرة املوسعة للتكنولوجيا األوجه التقنية واألبعاد املرتبطة ب

وميكن القول أنه ال ميكن ألي مؤسسة أن تضمن البقاء ضمن الواقع 2.والعمليات التحويلية واملهارات

اليت مكنت البشرية عرب عقود من " السحرية"االقتصادي احلايل دون التحكم يف التكنولوجيا فهي األداة 

رغم كون و . ين األفكار اخلالقةاالبتكار وتبالزمن من اختصار الوقت والتكلفة والسري حنو املزيد من 

                                     

 .291، ص2011، العبيكان للنشر، الرياض، يةاالبتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسسعيد أوكيل،  1
2 Paul LUC, Op.cit, P18. 
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 االكتشافاتلكل من العلوم والتقنية، إال أنه ال ميكن اختصارها يف تطبيق " االبنة الطبيعية"التكنولوجيا 

  1:العلمية أو إرساء للتقنيات التجريبية، ضمن هذا اإلطار ميكن التطرق لكل مفهوم على حدى

 وصف ومنذجة امليكانيزمات ا البحث، ويهدف إىل حتديد و ينتجه ويعرب عن املعرفة األساسية اليت العلم

القاعدية للعامل الذي حييط بنا، عرب خمتلف أوجهه الفيزيائية، الكيميائية، البيولوجية، الطبية 

 اخل؛...واالجتماعية

 وتعرب عن املهارات اليت مت بناؤها بشكل جترييب من خالل تراكم اخلربات امللموسة عرب التعلم، التقنية 

 ، وبالتايل يصعب إعادة إنتاجها دون جتربة مسبقة؛جزء كبري منها ضمنيا أي غري مدونويكون 

 وقد يكون خدمي أيضا(وتعرب عن نشاط التصميم واإلنتاج الذي غالبا ما يكون صناعي  التكنولوجيا (

�دف إىل حتقيق ) نيةالتق(استجابة ملتطلبات السوق، وتعترب تشكيلة من املعارف العلمية واملمارسات الفنية 

   غايات اقتصادية صرحية؛

 نتج، تصميم امل( سواء جذري أو حمدود ويعرب عن اجناز ما هو جديد من خالل إحداث تغيري االبتكار

، فيما يعرب االخرتاع عن فكرة جديدة دون مواجهة حقيقية للحاجة اليت من ...)أسلوب اإلنتاج، التنظيم

  .املفرتض أن تشبعها

ؤسسات االقتصادية يف الدول املتقدمة من جمرد الرتكيز على أمهية عمليات نقل انتقلت امل

التكنولوجيا يف إطار سياسة شاملة لإلدارة التكنولوجية إىل ضرورة تبين التكنولوجيا كأصل من أصول 

إدارية املؤسسة، فمنذ مثانينات القرن املاضي اقرتح العديد من الباحثني يف إسرتاتيجية املؤسسة مقاربات 

تأخذ بعني االعتبار البعد التكنولوجي يف السياسة العامة للمؤسسة، فلقد مت إمهال التكنولوجيا لفرتة طويلة 

يف مناذج التحليل اإلسرتاتيجي وحاول البعض تدارك ذلك من خالل دمج التكنولوجيا يف إسرتاتيجية 

ل إعداد قائمة بالتكنولوجيات واخلربات من خال اجلردمقاربة بنيوية تتضمن  J. Morinاملؤسسة، وقد اقرتح 

�دف حتديد نقاط القوة والضعف اخلاصة باإلرث التكنولوجي للمؤسسة؛  التقييماليت متتلكها املؤسسة؛ 

                                     

1 Thomas DURAND, Op.cit, P1. 
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اليت تقوم على دعم الوظائف  إدارة املوارد التكنولوجيةاليت تتعلق مبجموع أنشطة اليقظة التكنولوجية و  املراقبة

  1.حتديد سياسة لالبتكارالثالثة األوىل �دف 

أن األمهية اخلاصة للتكنولوجيا تكمن يف قدر�ا على التأثري على اللعب التنافسي  M. Porterيرى 

من خالل تغيري بنية القطاعات املعنية والقواعد السائدة فيها، حيث تستطيع التكنولوجيا تغيري الوضعيات 

وفق هذه النظرة فإن التكنولوجيا تعترب القوة الرئيسية دد، زالتها وخلق فرص للداخلني اجلالتنافسية أو حىت إ

من جهة أخرى تعترب التكنولوجيا  2.إن مل تكن الوحيدة اليت بإمكا�ا تغيري احلصص السوقية بصفة معتربة

سيف ذو حدين بالنسبة لالختيار اإلسرتاتيجي، فإذا كانت اإلسرتاتيجية املعتمدة من قبل املنظمة تضعها 

ادة والقيادة علميا وعمليا وتكنولوجيا من خالل تكريس جهودها يف البحث والتطوير، فإن التغري موضع الري

التكنولوجي يف هذه احلالة سيوفر فرصا جديدة من خالل عمليات اإلبداع واالكتشافات واالخرتاعات، 

انتظر "ملعروفة بـ ومبا يعزز أهداف وغايات املنظمة، ومن جانب آخر إذا اعتمدت املنظمة اإلسرتاتيجية ا

فإن ذلك يعين أن املنظمة وضعت تكنولوجيتها يف املؤخرة، ويسبب التغري التكنولوجي " وشاهد بنفسك

وملواجهة التحديات املتعلقة بالتكنولوجيا وجب على املؤسسة أن تتبىن إسرتاتيجية 3.�ديدا متواصال

كيف بسرعة مع التحوالت يف جمال العلوم وتتتكنولوجية تكون كفيلة مبجا�ة االنقطاعات اإلسرتاتيجية 

تشخيص القدرات  وجية جمموعة من اخلطوات تتمثل يفتتضمن صياغة اإلسرتاتيجية التكنولو . والتقنية

التكنولوجية للمنظمة نسبة إىل منافسيها، تشخيص التكنولوجيا اليت تسهم يف جناح األعمال، تنسيق 

إسرتاتيجية البحث والتطوير ومالءمة األهداف  األهداف التكنولوجية واألعمال من خالل وضع

وحىت تتمكن املؤسسة من القيام �ذه اخلطوات على أكمل وجه وجب 4.التكنولوجية مع إسرتاتيجية املنتوج

عليها تسخري كافة املوارد املادية والبشرية واملعلوماتية، وحتتاج هذه األخرية إىل نظام معلومات بإمكانه 

أشار ويف هذا اإلطار . لوجية اليت تتميز بكو�ا معقدة ومتنوعة ورصد حتوال�ا السريعةتشخيص البيئة التكنو 

                                     

1 Hubert DOUVOT, Gérard VERNA, Les Politiques du Développement Technologiques, Éditions de l’IHEAL, Paris, 
1994, P115. 
2Thomas DURAND, Op.cit, P8.  

  .215صمرجع سبق ذكره، شوقي ناجي جواد،  3
، املؤمتر العلمي الرابع للريادة نموذج عملي لقياس اإلبداع التقني: مات الصناعيةتحديد الميزة التكنولوجية في المنظغسان قاسم داود،  4

  .8، جامعة فيالدلفيا، األردن، ص2005مارس  16- 15اسرتاتيجيات األعمال يف مواجهة حتديات العوملة، : واإلبداع
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H. Martre  إىل وجود وسيلتني متكنان املؤسسة من حتديد توجها�ا فيما يتعلق باستخدام أو تطوير

  1:تكنولوجيا جديدة

  اء املؤسسة املستهدفة، تفكيك حتليل براءات االخرتاع، حتليل االتصاالت العلمية خلرب (اليقظة العلمية

، حتليل حمفظة التكنولوجيات لتحديد "reverse-engineeringاهلندسة العكسية "منتجات املنافسني 

 ؛)جمال مهارات املؤسسة

  معرفة املسارات املهنية لألشخاص املعنيني باملشاريع التكنولوجية اجلديدة للمؤسسة، حيث يتعلق األمر

ارات �دف تقاطع اخلربات واملهارات واإلجنازات السابقة لألشخاص املستهدفني، بإعادة بناء هذه املس

  .وتعترب هذه العملية ضرورية لصياغة إسرتاتيجية املؤسسة

إن اهلدف األساسي لصياغة اإلسرتاتيجية التكنولوجية يف املؤسسة هو حسن إدارة املوارد 

أحسنت املؤسسة استغالهلا كانت رائدة يف جمال  اليت إن احلامسةأحد املوارد التكنولوجية اليت تشكل 

إدارة  R. Seuratو  J. Morinعرف كل من وقد . األعمال وضمنت أن ال جمال لضياع حصتها السوقية

جمموعة األنشطة والعمليات اليت �دف إىل حتويل املعارف واخلربات املوجودة "2:املوارد التكنولوجية على أ�ا

إدارة  T. Durandيعرف و  ".حامسة ونقاط قوة اقتصاديةة إىل مزايا تنافسية واملتاحة بالنسبة للمؤسس

   3:األبعاد التاليةالتكنولوجيا من خالل 

 اختيار التكنولوجيات األكثر مالءمة من بني تلك و  ديد وتقييم التكنولوجيات البديلةمالحظة، حت

 املتاحة واليت تسمح للمؤسسة بتحقيق ميزة تنافسية مستدمية؛

 وير الداخلي أو االكتساب اخلارجي وإدارة التحكم يف التكنولوجيات املختارة سواء كان ذلك بالتط

   دراسات اجلدوى وتسيري املشاريع؛أنشطة البحث والتطوير و 

                                     

1 Henri Martre, Op.cit, P15.  
2 Sandrine FERNEZ-WALCH, François ROMPON, Op.cit, P101.  
3 Thomas DURAND, Op.cit, P2.  
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  اإلرساء والتحسني املستمر للتكنولوجيات اليت متت إضافتها حديثا حملفظة تكنولوجيات املؤسسة سواء

التخلي عن التكنولوجيات املنتهية الصالحية اليت مت  ملنتجات أو بأساليب اإلنتاج؛تعلق األمر بتصميم ا

 .استبداهلا بتكنولوجيات جديدة سواء بشكل تدرجيي أو مفاجئ

   اإلستراتيجية التكنولوجيةتأثير نظام المعلومات على ): 29(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 

  .Thomas DURANDعتماد على من إعداد الباحثة باال: المصدر

  

تلعب نظم املعلومات دورا مهما يف تفعيل اليقظة التكنولوجية من خالل تزويد املؤسسة مبختلف 

ويف نفس . املستجدات العلمية والتقنية ومن مث االستفادة منها يف دعم مشاريع االبتكار التكنولوجي

التكنولوجيا تشمل العديد من األنشطة يأيت أن إدارة  C. Probertو  P. Farrukh يرى كل من السياق 

يف مقدمتها حتديد التكنولوجيا املستهدفة اعتمادا على التقييم التكنولوجي، اليقظة التكنولوجية وإدارة 

هذه األخرية تشكل حجر األساس واملادة اخلام الضرورية ألي إسرتاتيجية تكنولوجية ميكن أن  1.املعلومة

ن بدو�ا أن تستطيع مسح البيئة التكنولوجية واالستفادة من خمرجا�ا يف دعم تتبناها املؤسسة، وال ميك

التوجه التكنولوجي املستهدف، ويشري الشكل أعاله إىل أن املعلومات اليت يقدمها نظام املعلومات بعد 

                                     

1 Jean-Jacques CHANARON, Thierry GRANGE, Vers une Refondation du Management Technologique, Revue du 
Management Technologique, 14(N°3), 2006, P85. 

معلومات حول براءات االخرتاع، مشاريع البحث 

 التكنولوجية للمنافسني والتطوير، اإلسرتاتيجيات

 

معلومات حول اإلرث التكنولوجي، املخزونات  

  التكنولوجية، املهارات واملعارف التكنولوجية

البحث /المهارات  الحالي                  

  الخارجيةالتكنولوجية البيـــئة    

  إستراتيجية 

 المؤسسة

إدارة الموارد 

 التكنولوجية

جماالت األنشطة  

 التكنولوجية املستقبلية

 

املخزون التكنولوجي 

 املستقبلي

 

اإلستراتيجية 

 لتكنولوجيةا

مخرجات نظام المعلومات حول البيئة 

 التكنولوجية الداخلية والخارجية

 التكنولوجية الداخلية البيـــئة    
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تكنولوجية براءات االخرتاع، اإلسرتاتيجيات ال(معاجلة البيانات املتأتية من البيئة التكنولوجية اخلارجية 

تسهم يف حتديد جماالت األنشطة التكنولوجية املستقبلية، كما أن خمرجات البيئة التكنولوجية ...) للمنافسني

حتديد املخزون متكن املؤسسة من ...) املخزون التكنولوجي، املهارات واملعارف التكنولوجية(الداخلية 

وإدارة املوارد  إسرتاتيجية املؤسسةجي يدعم التكنولوجي املستقبلي، فالتحليل البيئي الداخلي واخلار 

  .التكنولوجية إسرتاتيجيتهابصياغة  هلاما يسمح فيها التكنولوجية 

إن نقطة االنطالق يف إدارة التكنولوجيا وترقية االبتكار تقوم على أنشطة اليقظة اخلارجية من جهة 

ختصص موارد معتربة لتحديد  الداخلية من جهة أخرى، لذلك جيب على املؤسسة أن اإلمكاناتوجرد 

ووصف اخليارات التكنولوجية البديلة احملتمل ظهورها يف السوق، تقييم حظوظ جناح كل منها، احلصول 

على معلومات خبصوص خيارات املنافسني، التحاور مع املوردين لالستفادة من وجهات 

وظائف اجلديدة اليت قد تتيحها هذه وإرشادا�م، إعادة االستماع ملتطلبات الزبائن فيما يتعلق بال  نظرهم

وال ميكن القيام �ذه املهام على أكمل وجه دون التأكد من أن نظم املعلومات 1.التكنولوجيات البديلة

وهي تريد أن تنتقل إىل حتتاج  فاملؤسسة .تقوم بتقدمي خمرجات معلوماتية مناسبة تتعلق بالبيئة التكنولوجية

ستقبل أي معرفة اجتاها�ا املستقبلية والتنبؤ بصور�ا القادمة، لكي تتعرف حالة أفضل إىل حتديد معامل امل

على ما ميكن أن تصل إليه وفقا لوضعها احلايل ومن مث تعيد رسم هذه الصورة بإدخال حتسينات مجة عليها 

قبل حتتاج دراسة البيئة الداخلية واخلارجية والتنبؤ بصورة املست كما أن.قيقهوفق ما تطمح إليه وتستطيع حت

إىل خزين من املعلومات املتعلقة بنشاط املنظمة ذا�ا وبنشاط بيئتها اخلارجية، وهنا يأيت دور قواعد البيانات 

  2.واملعلومات اليت بدو�ا ال ميكن للمنظمة إجراء مسح ناجح لوضعها الراهن وحتديد اجتاها�ا املستقبلية

عمقا فيما خيص التكنولوجيا نظرا مليزا�ا اإلدارية  تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة حتديات أكثر

 J. Chanaron ويف هذا اإلطار يعتقد. والصعوبات التمويلية اليت عادة ما ترافقها منذ مرحلة تأسيسها

وآخرون أن هذه املؤسسات رغم اشرتاكها مع املؤسسات الكبرية يف مواجهة إشكاليات متشا�ة فيما يتعلق 

إال أنه نظرا خلصوصيتها جيب القيام ببحوث حول األدوات واألساليب، الشراكة العلمية  بإدارة التكنولوجيا،

                                     

1 Thomas DURAND, Op.cit, P15.  
 .83، صمرجع سبق ذكرهجميد الكرخي،  2
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ويف هذا 1.والتقنية والتحالفات ذات الطابع التكنولوجي، طرق التمويل وتسويق املنتجات واخلدمات املبتكرة

ة واملتوسطة أنه بالرغم من املسامهة الصناعية املعتربة للمؤسسات الصغري  M. Dodgsonيرى اإلطار، 

وأمهيتها يف إرساء واستخدام االبتكار، إال أنه مت جتاهلها يف موضوع كيفية تطوير وصياغة اإلسرتاتيجيات 

التكنولوجية، ويرجع ذلك حسبه إىل التفكري السائد أن هذه املؤسسات ال تتبىن التفكري اإلسرتاتيجي حيث 

ية اليت تكفل تطوير واعتماد إسرتاتيجيات طويلة وال متتلك املوارد اإلدار " تصيد الفرص"تتصرف مبنطق 

كما أ�ا تواجه صعوبات يف إرساء وحدة خاصة باليقظة التكنولوجية بسبب تركيز كل جهودها 2.املدى

خيص فقط املؤسسات " كمايل"وأنشطتها يف اإلنتاج والبيع، واعتقادها أن الذكاء التكنولوجي هو أمر 

الروح اإلبداعية للمقاول ورغبته يف إثبات نفسه وإجناح مشروعه احملفز  لكن بالرغم من ذلك تبقى3.الكبرية

األساسي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة للمضي قدما يف إدارة التكنولوجيا، وإن بقي الصراع مستمرا بني 

  .هذه الروح والرغبة وبني القدرات التمويلية اليت حبوزته

ملعلومات واملوارد الالزمة للحصول على التكنولوجيات ال تفتقر املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل ا

اجلديدة واملهارات فقط، بل إ�ا أبضا ال تدرك مدى ضعفها فنيا وتكنولوجيا وقد ال تكون على علم 

بالتكنولوجيات املنافسة يف البلدان األخرى، وعلى طبيعة املهارات والتقنيات اجلديدة الالزمة ملسايرة الركب، 

إىل املعرفة اخلاصة بتنظيم املؤسسات والوعي الالزم للبحث عن التكنولوجيا أو املساعدة كما قد تفتقر 

لذا يصبح دور نظم املعلومات يف تفعيل اليقظة التكنولوجية أمرا حتميا من خالل تزويد مسريي 4.املطلوبة

نتاجية ودعم هذه املؤسسات باملعلومات اخلاصة مبختلف املستجدات حول االبتكارات يف األساليب اإل

الذكاء التكنولوجي الذي يعزز بدوره حسن إدارة املوارد التكنولوجية املوجودة واقتناص الفرص املثالية 

جمموعة من اخلصائص اليت  R. Rothwellقدم وقد  .الكتساب ونقل التكنولوجيا من البلدان املتقدمة

  5:املرتكزة على التكنولوجيا توسطةتتميز �ا اإلسرتاتيجية التكنولوجية يف املؤسسات الصغرية وامل

                                     

1 Jean-Jacques CHANARON, Thierry GRANGE, Op.cit, P90. 
2 Marc DODGSON, La Stratégie Technologique dans les PME: Quelques Particularités et Caractéristiques, Revue 
Internationale PME, Vol 7, N°3-4, 1994, P203. 
3 Henri DOU, Competitive Technical Intelligence. Methods and Tools, Application to Innovation, SMEs, Poles of 
Competitiveness, International Forum on Technological Innovation and Competitive Technical Intelligence and 
Competitive Intelligence, Beijing, October 2008, P9. 

  .121، صمرجع سبق ذكرهبن نذير نصر الدين،  4
5 Marc DODGSON, Op.cit, P206-208. 
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  تتميز عن املؤسسات الكبرية و  والتطور يف هذه املؤسساتالتكنولوجيا هي العامل األول للتنافسية

بقدر�ا على احلصول على التكنولوجيا وتطويرها واستخدامها بشكل أسرع وأكثر كفاءة من منافسيها، 

كما أ�ا أقل   هامة رعة استجابتها كأداة إسرتاتيجيةحيث تستفيد املؤسسات الصغرية واملتوسطة من س

يعتمد اختاذ القرار فيها عادة على جمموعة من األفراد ويكون تداول املعلومات أقل تعقيدا، و بريوقراطية، 

  املرونة العنصر احلاسم يف قدر�ا االبتكارية؛وتشكل هذه 

 البحث والتطوير وعلى مستوى عايل من التحكم يف التكنولوجيا يقوم على استثمار موارد معتربة يف 

اكتساب التكنولوجيا، فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة العاملة مبجال االلكرتونيات وتكنولوجيا املعلومات 

، كما أن التحكم يف التكنولوجيا املكتسبة سواء هامة يف البحث والتطوير مثال تسخر موارد مالية وبشرية

من خالل الشراء املباشر للتجهيزات التكنولوجية يرتكز أكثر على من خالل احلصول على ترخيص أو 

  .احلصول على التكنولوجيا املناسبة أكثر منه على احلصول على التكنولوجيا األكثر حداثة أو األكثر تقدما

   االبتكار إدارة علىنظام المعلومات  تأثير. 3.2

عض ا�تمعات الصناعية فرتة انتقالية شهدت السنوات األخرية من مثانينات القرن املاضي دخول ب

تسري يف اجتاه حضاري جديد يقوم اقتصاده على املعرفة، وما يتفرع عنها من معلومات وخدمات 

واتصاالت وتكنولوجيا، مما تسبب يف ظهور اقتصاد جديد أكثر اعتمادا على املعرفة من أي عنصر إنتاجي 

أهم عناصر اإلنتاج وجعل عوائد الوظائف املرتبطة �ا تصبح آخر، ما جعل املعرفة بأشكاهلا املختلفة تغدو 

حتتاج لتعليم  P. Druckerلكن هذه الوظائف كما يقول  العوائد املالية واملعنوية،من حيث أكثر الوظائف 

رمسي جيد ومقدرة على اكتساب معارف نظرية و حتليلها وتطبيقها، وأسلوب عمل جديد وعقلية خمتلفة 

وقد أدى هذا االنتقال إىل اقتصاد املعرفة إىل  1.اج الكتساب عادة التعلم باستمراروفوق ذلك كله حتت

زيادة االهتمام بوظائف كانت مهملة يف الفكر اإلداري مثل وظيفة البحث والتطوير اليت عادة ما مت دجمها  

يز التطورات كوحدة هامشية يف وظيفة اإلنتاج، غري أن قصر دورة حياة املنتجات والتسارع الذي أصبح مي

يف شكلها وتصميمها والرغبة يف جذب الزبون وكسب والئه، دفع باجتاه تبين نظرة جديدة كليا جتاه إدارة 

                                     

، دار اليازوري العلمية للنشر نظرية في التنمية االقتصادية والتنمية المستدامة: التنمية المجتمعية المستدامة، حممد عبد العزيز ربيع 1

  .446ص، 2015 عمان،، والتوزيع
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وقد اعترب االبتكار  .االبتكار يف املؤسسة واالقتناع بضرورة تسخري كافة املوارد البشرية واملادية هلذه الوظيفة

من  -جلمع بني عناصر موجودة خللق مصادر جديد للقيمةالذي يعين القدرة على تعميم أفكار جديدة وا-

االستجابة السريعة للزبائن واألسواق وإدخال أفكار أي  السرعة إضافة إىل مخس قدرات تنظيميةأهم بني 

القدرة على إنتاج عرض يرضي بشكل كامل توقعات  أي االتساق جديدة أو تكنولوجيا يف املنتجات؛

ئة التنافسية بشكل واضح واالستباق واالستجابة للتغريات احلاصلة يف رؤية البي أي احلدة الزبائن؛

 االبتكاريقوم و 1.بيئات تنافسية خمتلفة يف آن واحدالقدرة على التكيف مع  أي املرونة احتياجات الزبائن؛

ما مينح املؤسسة القدرة على طرح خدمات ومنتجات جديدة وتبين  2.على التحسني املستمر للمهارات

وذلك من خالل التنازل عن جزء من إيرادا�ا احلالية يف سبيل حتسني كفاء�ا . مبدعة وخالقةأفكار 

   3.وإيرادا�ا املستقبلية من خالل أنشطة حبثية يؤمل أن تؤيت مثارها يف املستقبل

 Technology Pushالدفع التكنولوجي 4:االبتكاربني نوعني من  وآخرون J. Johnson وقد ميز

العمل على االبتكارات يف خمابر بيقوم العلماء واملهندسون  أينبتكار نتيجة للتكنولوجيا يكون االحيث 

الناجتة عن حتويل هذه  البحث والتطوير، وبعدها يتم تكليف املنظمة بصناعة وبيع املنتجات اجلديدة

ن أن يستمعوا ما يتم تسويقه وعلى املسريياالبتكارات، وبالتايل فإن التقدم التكنولوجي هو الذي حيدد 

يتم التفريق بني  حيث Market Pullاجلذب السوقي  للعلماء واملهندسني وال يرتددوا يف متويل أحباثهم؛

 أنه يف الكثري E. Hippelاالبتكار واالخرتاع على أساس أن األول يقتضي تدخل املستخدمني، وقد وضح 

دة، وبالتايل على املسريين أن يراقبوا من الصناعات كان املستخدمون وليس املنتجون أصل ابتكارات عدي

  .مستخدميهم أكثر من متويل باحثيهم

إن االبتكار التكنولوجي الذي يسمح بالتفوق واكتساب املزايا التنافسية يكمن يف اإلنتاج أو 

النفوذ إىل املعارف العلمية والتكنولوجية األحدث فاألحدث، وليس غريبا أن تربز يف  احلصول أو

املعاصرة مؤسسات اقتصادية منتجة للمعارف وذلك برغبة التحكم يف مصادر االبتكار االقتصاديات 

سواء على املستوى اإلسرتاتيجي من هذه املصادر أمثلة عن إىل  )28(رقم ويشري اجلدول 5.خاصة يف جماهلا

                                     

1 Jacques BOJIN, Jean-Marc SCHOETTL, Op.cit, P57.  
2 Hubert DOUVOT, Gérard VERNA, Op.cit, P196.  

 .202، ص2014بعة ابن العريب، بغداد، مط، مبادئ علم اإلدارة الحديثةحممود حسن اهلواسي، حيدر شاكر الربزجني،  3
4 Gerry JOHNSON et Al, Op.cit, P365.  

  .54، صمرجع سبق ذكرهسعيد أوكيل،  5
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رح منتج ذا وتكون النتيجة ط خالل االستثمار يف مشاريع البحث والتطوير والقيام بالتحالفات التكنولوجية

وتكون أو على املستوى التكتيكي من خالل عقد حبث مع خمرب عمومي  استهالك واسع يف األسواق،

أما على املستوى العمليايت فيكون مصدر االبتكار هو توظيف النتيجة اخرتاق سوق جديد مبنتج موجود، 

  .تقين أو مهندس بإمكانه تقدمي أفكار جديدة حول حتسني املنتجات

  ونتائجهفي  مصادر االبتكار): 28(قم الجدول ر 

  نتائج االبتكار  مصادر االبتكار

  المستوى اإلستراتيجي

  االستثمار يف البحث والتطوير يف املؤسسة 

  التحالف التكنولوجي مع املنافسني

  براءات االخرتاع

  طرح منتج ذو استهالك واسع

  اقرتاح معيار جديد

  المستوى التكتيكي

  إنشاء لوحة مستهلكني

  عقد حبث مع خمرب عمومي

  اخرتاق سوق جديد مبنتج موجود

  )األنرتنت(اختيار قناة توزيع جديد 

  المستوى العملياتي

  توظيف تقين أو مهندس

  "علبة أفكار"إنشاء 

  حتسني منتج موجود

  التغيري يف تعبئة املنتج

  أمثلة عن مراحل القرار

  التغيير في تعبئة المنتوج  براءات االختراع

  الذكاء مرحلة

محاية : فهم الصعوبات املتعلق بإيداع براءة االخرتاع

االبتكار مقابل إعالم املنافسني با�االت اليت تبتكر 

  فيها املؤسسة

  التفكري يف حلول بديلة حلماية االبتكار 

  فهم دور ومكانة التعبئة يف سلسلة القيمة

  

  مرحلة التصميم

  اده الرئيسية تقييم أشكال إيداع براءة االخرتاع وأبع

  

جذب املستهلك، : إرساء معايري التعبئة اجلديدة

  اخل...سهولة االستعمال، مقاومة التغليف، النظافة

  مرحلة االختيار

  اختيار التغليف الذي يتوافق مع املعايري  اختيار اإلجراءات وطرحها بشكل فعلي

  

Source: Maryse SALLES, Stratégies des PME et Intelligence Economique: Une Méthode d'Analyse des Besoins, 2ème 
Edition, Economica, Paris, 2006, P108.  
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يف العلوم االقتصادية قبل احلرب العاملية األوىل،  إدخال مفهوم االبتكار J. Schumpeterحاول 

االقتصاديني مفهوما غري أن هذا املفهوم عاىن من التجاهل حىت مثانينات القرن املاضي، حيث يعتربه جل 

على أنه التحسني املستدمي " من الناحية االجتماعية للمفهوم"غريبا عن نظريا�م، وقد عرف االبتكار 

إدارة االبتكار أن  S. Winterو  R. Nelson فيما اعترب كل من 1.للفعالية االقتصادية الشاملة للمجتمع

 األفكار اجلديدة ومرافقة تطوير مشاريع االبتكار؛ ترقية االبتكار لتسهيل تعميم2:العناصر التاليةتشمل 

انتقاء االبتكارات املالئمة للمؤسسة من خالل إدارة حمفظة املشاريع اليت تكون متاحة ماليا وميكن توقع 

إدارة املهارات والوسائل املطلوبة إلدارة املشاريع بشكل جيد ما قد يتضمن  اجلدوى التقنية والتسويقية فيها؛

األخذ بعني االعتبار االلتزامات االجتماعية والتنظيمية لالبتكار وبالتايل املعارضة  كات خارجية؛إقامة شرا 

  .اليت قد يتسبب فيها أي تغيري مل يتم حتضريه بشكل جيد

ال اإلنتاج النشاط الذي يهدف إىل إضافة معرفة أو تقنية جديدة يف جميقصد بالبحث والتطوير 

لتطوير فهو أما ا، أساسي وحبث تطبيقيحبث  ،نوعني من البحث عادة بنيومييز  والعمليات أو اإلدارة

يف من أجل إدخال حتسينات سواء يف املنتجات أو  استخدام لنتائج البحث األساسي منه والتطبيقي

استخدام خمرجات نشاط االبتكار بغرض التحسني  يف حني يقصد بالتجديد، العمليات اإلنتاجية واإلدارية

ذري الذي يرمي إىل دعم القدرة التنافسية للمؤسسة، وبالتايل التعديل املستمر يف امليزة اجلزئي أو اجل

أي أن التجديد هو عملية حتويل  مو للمؤسسة ولالقتصاد الوطين ككلالتنافسية مبا حيقق االستمرار والن

ا هو حمور وظيفة فالتجديد إذ ،حبيث تصبح قابلة للتسويق التجاريلألفكار اجلديدة املبتكرة إىل واقع 

للمهارات اليت يتم االستعانة �ا " خزان"تسمح البحوث الداخلية يف املؤسسة بتشكيل و  3.البحث والتطوير

طوال عملية االبتكار، فيما يشارك التطوير بصفة مباشرة يف هذه العملية، سواء يف مرحلة جتسيد الفكرة 

  4.دوإعداد النموذج أو يف حتسني األسلوب واملنتج املوجو 

جيد إضافة إىل  بني االبتكارات املخططة اليت يكون فيها اهلدف معروف بشكل J. Lhuillierميز 

وابتكارات غري خمططة تتميز بدرجة كبرية من اإلبداع، ويف  ،وميكن إدار�ا مثل املشاريع العملية واألسلوب

                                     

1 Serge CHAMBAUD, Les Techniques de Veille au Service du Développement des Entreprises, Documentaliste - 
Sciences de l’information, n°1, vol. 48, 2011, P24. 
2Thomas DURAND, Op.cit, P2. 

  .53، صمرجع سبق ذكرهرحيم حسني،  3
4 Thomas DURAND, Op.cit, P4.  
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ل السوق والسياق، وبالتايل النوع األخري ال تتوفر إال أفكار غامضة حول الفرص واألفعال املمكنة حو 

 - أو ال يستطيعون-وجود جماالت من املعلومات جيب استكشافها واستغالهلا، حيث ال حيب الفاعلون 

التعبري عن احتياجا�م من املعلومات بل يفضلون القيام بالبحث الالزم بأنفسهم، وبسبب افتقادهم للوقت 

وهنا يأيت دور فاعلي اليقظة ليقرتحوا عليهم واألساليب حيصلون على معلومات جمزأة بشكل كبري، 

  1.املعلومات املنتقاة

سهل أنظمة املعلومات ابتكار خدمات ومنتجات جديدة، وتساعد يف دخول أسواق جديدة، كما ت

تساعد يف تطوير أساليب جديدة يف املنظمات، وهذا اإلبداع رمبا جيعل العمالء واملوردين يرتبطون مع 

فاإلبداع التجاري ، العمل بسبب املزايا واالبتكارات اجلديدة اليت متتلكها املنظمة املنظمة ويستمرون يف

يساهم بشكل كبري يف تقليل التكلفة، األمر الذي يعزز من قدرة املنظمة على التفاوض، وبالتايل فان 

ة تكلفة أنظمة املعلومات اإلسرتاتيجية ميكنها املسامهة يف ختفيض تكلفة البحث، كذلك تؤدي إىل زياد

العميل أو املورد لكي حيول عمله من  يتحملهاالتحويل وهي تكلفة الوقت، واملال، واجلهد، واإلرباك اليت 

إىل النقاط التالية  C. Salinets و A. Achiكل من   ويف اإلطار نفسه، أشار 2.امنظمة إىل منافسيه

  3:اخل املؤسسةعملية االبتكار د يف دعمنظم املعلومات لتوضيح الدور الذي تلعبه 

 تعد ممارسات اليقظة املدعومة من نظام املعلومات مصدرا لالبتكار، حيث أن اجلمع بني يقظة -

إبداع غالبا ما يقود املؤسسات إىل اعتماد نشاط الذكاء االقتصادي واليقظة التكنولوجية اليت -يقظة/ابتكار

  �دف االستجابة ملتطلبات االبتكار؛ تسمح باحلصول على املعلومات املتعلقة بالتطورات التكنولوجية

  تسمح األدوات اليت يوفرها نظام املعلومات بتعزيز العملية اإلبداعية من خالل تنوع األفكار وتوسيع فئة

  حيث تسمح بدمج املعارف غري املتجانسة ومراجعة تلك املوجودة بطريقة خمتلفة؛املشاركني فيها 

 ة بتسريع عملية االبتكار عرب رمسلة اخلربات، كما أ�ا تساعد على تسمح التكنولوجيات اجلديدة للمعلوم

حتديد االحتياجات السوقية واالستجابة بشكل مناسب لتغريات احمليط، فتكنولوجيا املعلومات تسهم يف 

                                     

1 Jean-Noël LHUILLIER, Op.cit, P187. 
  .77، صمرجع سبق ذكرهشارف عبد القادر،  2

3 Abdelkader ACHI, Camille SALINESI, Proposition d’un modèle d’innovation par l’usage des SI, INFORSID, 
France, 2015, P137-145. 
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فهم أفضل للسوق وتسهل التبادالت مع الزبائن ما يدعم االبتكار اجلماعي الذي يقوم على مشاركة 

  .يم املنتجات اليت تليب رغبا�ممالعمالء يف تص

ينظر جمتمع املعلومات إىل املعارف على أ�ا املورد الرئيسي الذي يدفع حنو االبتكار املستمر، وقد 

إىل أن مفتاح النجاح يكمن يف قدرة  1984بعد دراسته للمؤسسات اليابانية منذ  M. Gigetخلص 

املتمثلة يف " الثمار"علمية من أجل احلصول على املؤسسة على دمج التكنولوجيات املستمدة من أرضية 

ال تعترب خمابر البحث والتطوير املصدر الوحيد لألفكار اخلالقة فابتكار املنتجات و  1.املنتجات اليت تقدمها

اجلديدة يعتمد أكثر فأكثر على خمرجات اليقظة، هذه األخرية اليت تقدم تشكيلة من التكنولوجيات 

اخلربات والتجارب، فاملراقبة العلمية والفنية تسمح برصد الفرص احملتملة لالبتكار تبادل تسمح باجلديدة و 

   .فضال عن جتنب األخطاء وإهدار املوارد

أن مصمم املنتج أو اخلدمة اجلديدة حيتاج إىل كمية كبرية من املعلومات اجلديدة  J. Lhuillierيعترب 

 ت باألسواق، تطلعات الزبائن، التكنولوجيات املتاحة،وإال لن يتمكن من االبتكار، وتتعلق هذه املعلوما

قاربات جديدة بني معلومات معروفة ما قد يولد أفكارا ميكن استخدامها يف حاجة وحىت من خالل م

أو استغالل إمكانية جديدة يتم اكتشافها أو تذكرها من رسائل سابقة، وجتدر اإلشارة إىل أن ما /جديد و

تخدم ال ينطبق على ما يتصوره املصمم ألن مرجعيا�م من املعلومات واملعارف يعترب جديدا بالنسبة للمس

هذه املعلومات اجلديدة ميكن أن تكون خمرجات لنظام املعلومات إن مت تكييفه مع احتياجات  2.خمتلفة

يساهم يف التفاعل بني فاعلي االبتكار وأنشطته ما يسمح له بأن . مشاريع البحث والتطوير يف املؤسسة

  3:املختلفة، وتعد النظم الفرعية التالية األكثر تأثريا على إدارة االبتكار يف املؤسسة

  فكلما كان سياق اختاذ القرار يتميز بعدم التأكد كلما احتجنا إىل خفض املخاطر نظم دعم القرار

بديلة اليت يوفرها املتعلقة باختاذ قرارات سيئة وذلك من خالل اإلمكانيات غري احملدودة حملاكاة احللول ال

  نظام املعلومات املعتمد بقوة على تكنولوجيا املعلومات؛

 فاملوارد التكنولوجية واملعارف واملهارات تشكل رأس مال حقيقي يف خدمة االبتكار؛ نظم إدارة المعرفة  

                                     

1 Jean-Noël LHUILLIER, Op.cit, P60. 
2 Ibid, P196. 
3 Sandrine FERNEZ-WALCH, François ROMPON, Op.cit, P294. 
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  حيث أن جناح مشاريع االبتكار يرتبط بشكل وثيق بقدرة املؤسسة على جعل نظم العمل التعاوني

  .بشكل مشرتك يعملونفراد ميارسون مهنا خمتلفة ألا

يف املعلومات  االستثمارطردية بني  عالقةوجود ب F. Romponو  S. Fernez-Walsh كل من  رىت

وقد مسحت تكنولوجيا 1.من العمل الروتيين األفراديف حترير  اإلبداع واالبتكار من خالل املسامهةو بني 

على مراقبة  املغلق إىل آخر مفتوح وتقوم الفكرة األساسية لالبتكار املغلق املعلومات باالنتقال من االبتكار

ما يقع داخل حدود املؤسسة اعتمادا على السلسلة املعلوماتية اليت تتبع عملية االبتكار بدًء من ظهور 

على  H. Chesbroughالفكرة اإلبداعية إىل غاية طرحها يف السوق، فيما يقوم االبتكار املفتوح لصاحبه 

استخدام ودمج املعارف سواء الداخلية أو اخلارجية الذي أصبح ممكنا بفعل تكنولوجيا املعلومات اليت 

فقد أدى التقدم يف جمال تقنية  2.مسحت باستغالل أكرب للثروة املعلوماتية املوجودة يف بيئة املؤسسة

االصطناعي إىل تطوير قدرات املعلومات املتمثلة يف احلاسبات والربجميات وشبكات االتصال والذكاء 

وجتدر اإلشارة إىل أن تكنولوجيا املعلومات اليت زادت من فعالية نظم املعلومات وعززت فرصها يف  3.األفراد

دعم مشاريع البحث والتطوير تشكل سالحا ذا حدين فيما يتعلق بإدارة االبتكار ففي الوقت الذي تقدم 

ت املرتبطة مبشاريع االبتكار، سواء على مستوى إمكانية فيه قدرات هائلة لدعم القرار وحل املشكال

أو على مستوى معاجلة كمية كبرية من املعلومات وبتكلفة أقل،  للمنتج أو اإلجراء املستقبلياحملاكاة الرقمية 

  4:إال أ�ا تشكل مصدرا لثالث فئات من املخاطر تتعلق بـ

 نقل كميات كبرية من املعلومات؛الذي حيدث بفعل  التشبع المعرفي لفاعلي االبتكار  

 حيث ميكن أن يبنوا قرارا�م على البيانات املأمتتة فقط يف حني أنه جيب  االبتكار عدم مسؤولية فاعلي

  األخذ بعني االعتبار عند معاجلة املعلومات وضعيات عدم التأكد املرتبطة باالبتكار؛

  ر ملقياس واحد يعترب حاجزا يف وجه اإلبداعفإخضاع عملية اختاذ القراالتنميط المفرط لالبتكار.  

  

                                     

  .351، صمرجع سبق ذكرهعبد الفتاح بومخخم، صاحلي حممد،  1
2 Benoit AUBERT et Al, Op.cit, P24. 

 .213، صمرجع سبق ذكرههلواسي، حيدر شاكر الربزجني، حممود حسن ا 3
4 Sandrine FERNEZ-WALCH, François ROMPON, Op.cit, P285. 
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عامل تستفحل فيه املنافسة أصبحت دورة حياة املنتجات جد خمتصرة، وأدت شخصنة العروض يف 

إىل زوال قيمتها إن بقيت موجودة، لذلك على املؤسسة أن تكون قادرة على  -حىت التنافسية منها-

إن  1.مستمدة قدر اإلمكان من املنتجات املوجودة االبتكار بشكل دائم من خالل طرح منتجات جديدة

الدول الرائدة عامليا يف جمال االبتكار حصدت جناحا�ا اعتمادا على نظام فعال لليقظة، يقوم على مجع 

واستغالل املعلومات على املستوى الدويل حول املنافسني والتكنولوجيات املستخدمة من قبلهم، ومن مث 

اليب عمل جديدة أو تطوير املنتجات املوجودة بشكل يتماشى مع تغري السلوك استخدامها يف ابتكار أس

   .االستهالكي ومتطلبات األسواق العاملية

يف قدر�ا على التأقلم املرن والسريع مع  تكمن جوانب القوة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

قدرة على ابتكار منتجات جديدة، الظروف املتغرية اليت حتيط �ا، ومع متغريات السوق ومستجداته وال

تستطيع أن تالحق �ا القدرة التنافسية يف السوق وحتسن استغالل نقاط القوة هذه يف حتقيق وضع ناجح 

من تكييف قدرا�ا مع هذه املؤسسات ميكن لتكنولوجيا املعلومات أن متكن و 2.هلا يف األسواق العاملية

كما . جليد للمعلومات بني بنيا�ا الفرعية املختلفةمتطلبات السوق وذلك من خالل ضمان التدفق ا

تسمح بتحفيز اإلبداع الفردي واجلماعي من خالل مرافقة عملية تكوين املعارف اجلديدة، فضال على دمج 

 F. Rompon و  S. Fernez-Walchويف نفس السياق ترى كل من  3.نشاط االبتكار يف سلسلة القيمة

جمموعة من تلعب دورا كبريا يف توفري املؤسسات الصغرية واملتوسطة لومة يف التكنولوجيات احلديثة للمع أن

  4:املزايا الكمية والنوعية فيما يتعلق بإدارة االبتكار

  خفض الوقت الالزم ملعاجلة املعلومات والتقليل وحىت القضاء على الصعوبات املرتبطة باملسافات اليت

  ا يتيح للباحثني حول العامل إمكانية التواصل فيما بينهم؛ تفصل بني مرسلي املعلومات ومستقبليها، م

  دف رمسلة جتربة املشروع–زيادة قدرات ختزين املعلومات ما جيعل مسريي حمفظة مشاريع االبتكار�- 

  قادرين على االحتفاظ بكل املعلومات املتعلقة بكل مشروع لسنوات عديدة بعد انتهائه؛

                                     

1 Raymond LEBAN, Op.cit, P158.  
  .5ص، مرجع سبق ذكره، ترمجة طارق عبد الباري وآخرون مالكومل شاوف 2

3 Benoit AUBERT et Al, L'Innovation et les Technologies de l'Information et des Communication, Centre de la 
Productivité et la Prospérité, Montréal, 2010, P31. 
4 Sandrine FERNEZ-WALCH, François ROMPON, Op.cit, P283.  
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 لعمل وتنظيم املؤسسة، حيث يرى التحويل اجلذري يف أساليب اJ. Lemoigne  التوسع يف قدرات أن

احلساب والنقل والتخزين الذي وفرته التطورات احلديثة يف تكنولوجيا املعلومات غريت بشكل عميق حدود 

القدرات احلسابية لكل الفاعلني املعنيني، ومسحت بتشكيل العديد من املتغريات اجلديدة، فاملؤسسة أصبح 

  .ا دعم قدرا�ا يف اختاذ القرار من خالل الذكاء التنظيمي وصياغة البدائل واحللول املمكنةبإمكا�

  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التسويقيةاليقظة تفعيل على م المعلومات انظتأثير . 3

التسويقية دورا مهما يف جعل املؤسسات يقظة تسويقيا من خالل الرصد نظم املعلومات  تلعب

كما أن نظم املعلومات املرتكزة على يف األسواق والتغريات يف أذواق الزبائن،   للتطورات راملستم

عرب التواصل الدائم معه  ،الزبونمع عالقة الإدارة التكنولوجيات احلديثة وفرت حلوال وتطبيقات حتسن من 

أوال عرب  ووضعه يف مركز االهتمام من حيث توفري خدمات ومنتجات تستجيب لتوقعاته، ومير ذلك

يف إطار توثيق العالقة وكيفية تقييمه لعالمة املؤسسة ودرجة والئه هلا، كل ذلك  وتطلعاتهاستباق حاجاته 

  .ضمن أولويا�امع زبائن املؤسسة وجعل حتقيق رضاهم وتلبية تطلعا�م 

  مفهوم اليقظة التسويقية. 1.3

األسواق، صورة املؤسسة، سلوكيات  مبتابعة تطوراتترتبط اليقظة التسويقية باملعلومات اخلاصة 

تداعيات شركات اإلعالن، ما يسمح بتحديد أسواق جديدة واقرتاح و  ملستهلكني، أوجه تواصل املنافسنيا

ويف هذا . دراسة البيئة التسويقية ورصد أهم تطورا�اوذلك من خالل 1.منتجات للزبائن ومرافقة طرحها

املهمة أثناء حتليلهم هلذه البيئة مثل حتديد احتياجات  املسريون مبجموعة من العناصريهتم اإلطار 

وتفضيالت املستهلكني، رصد اجتاهات قطاع الصناعة الذي تعمل فيه املؤسسة، مراقبة املنافسني احلاليني 

فامتالك القدرة  2.أو احملتملني، الفحص الشامل ألهداف وموارد ومهارات املؤسسة وكذا مهارا�ا التسويقية

تطورات األسواق وحماولة إرساء عالقة مستدمية مع الزبائن تعرب عن متتع املؤسسة بالذكاء  على استباق

  .التسويقي الذي أصبح مفتاحا من مفاتيح النجاح يف عامل األعمال

                                     

1 Jean-François MIAUX, Op.cit, P15.   
2 Léonard DUMAS, Elaboration d'un Prototype de Veille Marketing en Hôtellerie, Thèse de Doctorat en 
Administration (Non Publiée), Université du Québec, 2005, P70.  
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اليقظة التسويقية عن املعلومات اليومية حول تطور البيئة التسويقية واليت بإمكا�ا مساعدة تعرب 

فهي عبارة عن جمموعة من املراحل اليت تسمح للمؤسسة بالبحث 1.طط التسويقيةاملسريين يف إعداد اخل

عن املعلومات املتعلقة بأسواقها ليكون يف مقدر�ا وضع األنشطة التسويقية القادمة �دف احلصول على 

 نبئواستباق كل املعلومات اليت قد تفاملؤسسات اليقظة تسويقيا هي تلك القادرة على رصد 2.ميزة تنافسية

قبل املنافسني لكسب والئهم  حبدوث تغريات على مستوى تفضيالت الزبائن واإلسرتاتيجيات املتبعة من

  .للمنتج أو اخلدمة املقدمة همافظة عليهم، ومعرفة تقييمواحمل

جيب أن تسعى املؤسسة بشكل دائم ملراقبة بيئتها التسويقية ومجع اإلشارات الضعيفة خاصة تلك 

ات االجتماعية والنفسية واالقتصادية على سلوك املستهلك وكذا اسرتاتيجيات املنافسني يف  املتعلقة بالتأثري 

ويف هذا اإلطار تأيت اليقظة التسويقية لرتفع . كيفية جذب الزبون واحملافظة عليه والنجاح يف إرضائه

رات األسواق حتليل وفهم تطو  التحديات اإلسرتاتيجية املتعلقة بوظيفة التسويق يف املؤسسة من خالل

وسلوكيات الزبائن، استباق تطورات األسواق �دف االختيار املناسب للموقع التنافسي من أجل تعزيز 

تطور املبيعات، رصد املنتجات واألسواق اجلديدة يف بداية نضوجها وقبل وصوهلا إىل مرحلة النهاية وذلك 

والء الزبائن بفضل معرفة تطلعا�م ومتطلبا�م، شخصنة حلماية املؤسسة ضمن بيئتها التنافسية، تعزيز 

العالقة مع الزبون من خالل االستماع املستمر الحتياجاته، التواصل اجليد مع العمالء احملتملني وتوطيد 

العالقة مع العمالء احلاليني، توجيه األنشطة التجارية والتسويقية بطريقة أكثر استهدافا بغية ترشيد املوارد 

  4:ويعتمد مدراء التسويق على عدة مصادر جلمع املعلومات التسويقية3 .ي التبذير يف الطاقاتوتفاد

  العاملني يف املنظمة حبيث ميكن أن يكونوا قنوات معلومات ومصادر هامة للتغذية العكسية املستمرة

بيع عن التغريات اليت واملنتظمة ملنظمتهم عن كل ما جيري يف البيئة، كما أن التقارير اليت يعدها رجال ال

حتدث يف السوق وعن مواقف الزبائن من املنتجات، وتصرفات املنافسني مثل تغيري أسعارهم أو تقدميهم 

  ملنتج جديد يف السوق؛

                                     

1 Ladipo PATRIC KUNLE ADE et Al, The Influence of Marketing Intelligence on Business Competitive Advantage 
(A Study of Diamond Bank Plc), Journal of Competitiveness, Vol. 9, Issue 1, March 2017, P55. 

، جملة االقتصاد والتنمية، اليقظة التسويقية ودورها في التنمية االقتصادية في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتحواسين ميينة،  2

 .43، ص2017، جانفي 7العدد
3 Développer une Véritable Veille Marketing et approfondir l'Ecoute Client pour anticiper les Besoins du Marché, 
http://www.facilivente.fr/, Le 11/01/2016. 

  .56، ص2016دار اجلنان للنشر والتوزيع، عمان، ، إدارة التسويق وفق منظور قيمة الزبونأنيس أمحد عبد اهللا،  4
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  االستفتاءات اليت جتريها املنظمة مع الزبائن أو املقابالت امليدانية للتعرف على آرائهم وردود أفعاهلم بعد

الك املنتجات، وتساعد هذه املعلومات يف القيام بتعديل املنتج بناًء على رد فعل قيامهم بشراء واسته

  املستهلكني؛ واملعلومات اليت يفصح عنها املنافسون من خالل التقارير السنوية واملعارض التجارية؛

 اإلحصاءات السكانية والنشرات التجارية اليت تصدرها احلكومة، الدراسات والبحوث املنشورة يف 

ا�الت املتخصصة يف شؤون التسويق، املعلومات الصادرة عن الغرف التجارية، وسائل اإلعالم املرئية 

  .واملقروءة واملسموعة، وكاالت اإلعالن واملراكز االستشارية املتخصصة

للمؤسسة بتحديد الزبائن األكثر استعدادا لشراء منتجا�ا وتوجيه جهودها اليقظة التسويقية تسمح 

مجع على تعمل  كما1.ويبقى اهلدف الرئيسي هو تقليل خطر عدم التأكد جتاه املستقبل حنوهم قيةالتسوي

 2.املعلومات التسويقية حول رغبات العمالء وحاجا�م باعتبار أن ذلك هو جوهر العملية التسويقية

يف غياب هذه  فاملعلومات التسويقية هي شريان العملية التسويقية وال ميكن ألي قرار تسويقي أن يتخذ

املعلومات، وتتأثر القرارات التسويقية بالعديد من العوامل واملتغريات البيئية الداخلية واخلارجية، لذا فإن 

متخذ القرار التسويقي يف حاجة إىل قدر كبري من املعلومات عن هذه املتغريات والتنبؤ باجتاها�ا املتوقعة 

اختاذ القرارات التسويقية الصحيحة يف ظل  والسوق، حىت ميكنهاخلية للمؤسسة وتأثريا�ا على األنشطة الد

حتتاج املنظمات إىل معرفة الكثري من احلقائق ولذلك 3.عدم التأكد البيئي الذي تواجهه اإلدارة التسويقية

عن سوق سلعتها مثل البيانات اخلاصة باملشرتين واملوزعني واملوردين واملنافسني حبكم بعدها عن املستهلك 

وتتضمن جمموعة من اإلجراءات واملصادر اليت يستخدمها  اح السوقياليقظة التسويقية تدعم النجف4.خرياأل

حتقق كما أ�ا 5.القائمون على التسويق للحصول على معلومات يومية حول البيئة اليت تعمل �ا املؤسسة

  6:جمموعة من املنافع للمؤسسة

                                     

1 Ladipo PATRIC KUNLE ADE et Al, Op.cie, P55. 

 .44، صمرجع سبق ذكرهحواسين ميينة، 2 
غري (، أطروحة دكتوراه علوم يف علوم التسيري الذكاء التسويقي وأهميته في إدارة الموقع التنافسي للمؤسسة االقتصاديةهجرية شيخ،  3

 .42، ص2017الشلف، -، جامعة حسيبة بن بوعلي)منشورة
 .43، ص2006جمموعة النيل العربية، القاهرة، ، االتصاالت التسويقية المتكاملةسامل، سيد شيماء  4

5 Teresa GUARDA et Al, A Conceptual Framework for Marketing Intelligence, International Journal of e-Education, 
e-Business, e-Management and e-Learning, Vol. 2, No. 6, December 2012, P456. 
6 Goddy OSA IGBAEKEMEN, Marketing Intelligence as a Strategic Tool for Competitive Edge, British Journal of 
Marketing Studies, Vol.2, No.5, September 2014, P27. 
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  من خالل تقدمي املعلومات ملسؤويل  -عدم التأكديف ظروف التأكد أو –تدعم القرار التسويقي

  التسويق، وتوفر معلومات لالستخدامات التنظيمية تكون أكثر اكتماال وأقل تكلفة؛

  متتلك قدرة كبرية على استيعاب واسرتجاع املعلومات مما جيعل حبوز�ا تشكيلة منوعة من البيانات اليت

املعلومات التسويقية اليت تنظم املدخالت من البيانات يف  يتعني مجعها واستخدامها، وكل ذلك بفضل نظم

  قواعد معلومات تكون متاحة عند احلاجة إليها؛

  متكن مسؤويل التسويق من مراقبة أداء املنتجات ورجال البيع ووحدات تسويقية أخرى من خالل

زئة السوق فضال معلومات مفصلة وإن حدث احنراف يكون املعين باألمر على علم، كما تساعد يف جت

  .على أ�ا أداة فعالة يف املنافسة السعرية وغري السعرية

  التسويقية م المعلومات أهمية نظ. 2.3

إن درجة احتياج القرارات التسويقية للمعلومات أكثر من درجة احتياج القرارات املتخذة يف ا�االت 

ون اللجوء إىل املعلومات اخلارجية يف حني اإلدارية األخرى يف املؤسسة، ألن هذه األخرية ميكن اختاذها د

أن القرارات التسويقية من النادر اختاذها دون االعتماد على املعلومات اخلارجية، واألبعد من ذلك أن 

استخدام املعلومات اخلارجية يكون أكثر وبثقل أكرب والسيما تلك املعلومات اليت هلا ردود فعل على 

وم نظم املعلومات التسويقية بدور رئيس يف تزويد مسؤويل التسويق يف ويف هذا اإلطار تق1.املستهلكني

  . املؤسسات باملعلومات الالزمة ويف الوقت املناسب حول البيئة التسويقية للمنظمة

يعد سلوك املستهلك انشغاال أساسيا للعديد من املؤسسات اليت تسعى لتحديد عمالئها احلاليني 

، وكذا توزعيهم وفق "نية الشراء"يتخذون قرار الشراء أو تكون لديهم واحملتملني، وكيف وملاذا ومىت 

، وهنا يأيت دور أسلوب احلياةو اعتبارات السن، الطبقة االجتماعية الوظيفة، اجلنس، احلالة االجتماعية 

لقة نظام املعلومات التسويقي الذي تقوم املؤسسة بتطويره بغية اإلدارة السريعة واملوضوعية للتفاصيل املتع

فأمهية هذه النظم تتمثل يف متكني املنظمة من االستجابة السريعة 2.برغبات املشرتين وتفضيال�م وسلوكيا�م

                                     

  .53، صمرجع سبق ذكرههجرية شيخ،  1
2 Goddy OSA IGBAEKEMEN, Op.cit, P23. 
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كما أن التكنولوجيا احلديثة للمعلومة عززت من أداء نظام املعلومات التسويقي 1.حلاجات ورغبات الزبون

عامال حامسا حيث تعترب هذه التكنولوجيات  .وزادت من قدرته على دعم القرارات واستباق التغريات البيئية

من 2.يف االستجابة لتغريات السوق وإرضاء الزبائن، ودعم اختاذ القرار التسويقي ووضع اخلطط التسويقية

تساعد نظم املعلومات التسويقية مدراء التسويق يف عمليات التخطيط للمنتج والتسعري جهة أخرى، 

اإلسرتاتيجية للبيع واإلعالن والتنبؤ يف دراسات السوق، كما تسهم يف  والتوزيع والرتويج واختاذ القرارات

الوصول امليسر للمعلومات ففي عصر تفجر املعلومات ال ميكن للمنظمة البقاء والصمود بدون إدارة 

اليت تفيد املؤسسة يف –وجتدر اإلشارة إىل أن نظم املعلومات التسويقية تدعم حبوث التسويق  3.املعلومات

بشكل كبري من خالل تزويد القائمني عليها باملعلومات الضرورية  - اف طبيعة السوق املستهدفاكتش

مع وتسجيل وحتليل كافة البيانات عن البحوث جب حيث تقوم هذه. حول موضوع البحث والعينة املستهدفة

املعلومات الالزمة فهي �دف إىل توفري البيانات و 4.املشاكل التسويقية والوصول إىل احلقائق املتعلقة �ا

لإلدارة بشكل ميكنها من اختاذ القرارات السليمة فيما يتعلق باملشاكل التسويقية سواء كان ذلك قبل أو 

  6:إىل إضافة5.أثناء أو بعد إنتاج وتسويق السلع واخلدمات واألفكار

  ء وسلوك املستهلك لسلعة معينة وتدوين املالحظات حول البيع والشرا) احملتملة(حتديد السوق املتوقعة

وغري ذلك من الظواهر، تقييم املنافسة السائدة يف السوق ونوعيتها وقو�ا، تقدير القوة البيعية يف خمتلف 

املناطق، حتديد طرق التوزيع والنهج الواجب إتباعه مبا يتناسب وطبيعة السلعة، بيان ومعرفة حصة املؤسسة 

  يف السوق ومعرفة حجم املبيعات املستقبلية؛

  معرفة درجة القبول عند املستهلك للسلعة املطروحة، دراسة املتطلبات اخلاصة بشكل السلعة وهيئتها

واالستفادة من ذلك يف جعل تغليف السلعة مالئما قدر اإلمكان، معرفة السبب يف قبول السلعة عند 

                                     

دراسة حتليلية آلراء عينة من مدراء فنادق الدرجة األوىل ، أثر نظم المعلومات التسويقية في ضمان جودة األداءعبد الرزاق، معتز سلمان  1

 .161، ص2008، 68جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد واملمتازة بغداد، 
2 Teresa GUARDA et Al, Op.cit, P456. 

 .72، ص2015، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، أسس ومفاهيم معاصرة: إدارة التسويقمحود جثري وآخرون، سعدون  3

 .8، ص2016، دار اجلنان للنشر والتوزيع، عمان، بحوث التسويق، حممد الفاتح حممود املغريب 4
 .200ص، مرجع سبق ذكرهبن نافلة قدور،  5
 .13، صمرجع سبق ذكره، حممد الفاتح حممود املغريب 6
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لول البديلة املستهلكني، حتديد الفرص التسويقية واملشكالت اليت تعرتض ذلك، سهولة تقييم احل

  .للمنتجات املختلفة، تسهيل مهمة اختاذ القرار

وجود قدر كبري من املعلومات عن السوق والقوى الرئيسية  الفعالتطلب إعداد الربنامج التسويقي ي

املؤثرة فيه، كما أن إعداد مثل هذا الربنامج التسويقي حيتاج إىل التعرف املستمر على أراء املستهلكني ملا 

ن عناصر املزيج التسويقي سسة من السلع أو اخلدمات، وردود أفعاهلم إزاء كل عنصر متطرحه املؤ 

 احلقيقة أن توفر املعلومات حيدد إىل درجة عالية قدرة املؤسسة على الرد، و ما�وحمددات اختيار  وتفضيال�م

ل،  دنيا األعماقائها واستمرارها يفوبالتايل ب يف السوق من أحداث وتكيفها معها واالستجابة ملا جيري

أدى إىل زيادة احلاجة إىل معلومات أكثر �ا فاتساع األسواق املخدومة من قبل املؤسسة والتعقيد يف عمليا

ىل زيادة إمكانية االستفادة وأفضل، كما ساعد التطور اهلائل يف تقنيات حتليل ومعاجلة املعلومات وجتهيزها إ

رة استطاعت اإلدارة يف تلك املؤسسات من رفع مستوى فباستخدام أجهزة ونظم احلاسوب املتطو  ،منها

   1.جودة املعلومات، وبالتايل انعكس ذلك على جودة ما تتخذه من قرارات

م معلومات تسويقية هو زيادة مبيعا�ا وصوال إىل إلنشاء املؤسسات لنظ األساسيةمن بني األهداف 

م املعلومات التسويقية هي تزويد فإن وظيفة نظ ة، ومن هذا املنطلقمزيد من األرباح وتوسيع حصتها السوقي

واألسواق  الداخلية واخلارجية من معلومات عن السلعمتخذي القرار باملعرفة الالزمة عن بيئة املؤسسة 

التسويقية م املعلومات دخالت نظعتمادا على النظم الفرعية ملا واملنافسني والعمالء وغري ذلك، ويتم ذلك

علومات يف الوقت واجلودة والدقة والكمية املناسبة يف إنتاج امل حيث تكمن أمهيتها2.لبناء اخلطط املالئمة

  3:واليت ختدم األغراض التالية

 دور  ا، وهلرسم السياسات وإعداد الربامج التسويقية املالئمة حلاجات الزبائن ورغبا�م والرقابة عليها

ات اليت تضم كافة املعلومات عن الزبائن الذين �تم مهم يف إدارة العالقة مع الزبون من خالل قاعدة البيان

  املنظمة بإدامة العالقة معهم؛
                                     

، 7، جملـة اقتصـاديات مشـال افريقيـا، العـدد )دراسـة ميدانيـة(ع بحوث التسويق الدولي بالمؤسسات الجزائريـة المصـدرة واقبن نافلة قدور،  1

 .198ص
دور نظام المعلومات التسويقية في تحسين مبيعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دراسة حالة مؤسسة مفيدة حيياوي، حنان سبع،  2

  .58، ص2013، 12لباحث، العدد ، جملة االمطاحن الكبرى للجنوب
 .53، صمرجع سبق ذكرهأنيس أمحد عبد اهللا،  3
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  تساعد املنظمة يف حتديد سلوك املستهلك من خالل احلصول على معلومات عن دوافعه ومواقفه جتاه

لالحقة، منتجات املنظمة واالستفادة من نتائج التقييم يف تعديل اخلطط والربامج التسويقية يف املراحل ا

  .واالستجابة السريعة للتغريات اليت حتدث يف بيئة املنظمة الداخلية

نظام املعلومات التسويقي مبعاجلة ونشر املعلومات اليت حتتاجها املؤسسات الصغرية واملتوسطة  يقوم

معلومات حول  مصادر خمتلفة للمعلومة التسويقية،اعتمادا على يف اختاذ القرار التسويقي املناسب 

؛ معلومات حول )من هم؟ أين يتموقعون؟ ما هي حصصهم السوقية؟ ما هي إمكانيا�م للتطور(نافسني امل

، معلومات حول )ما هي تطلعا�م ومقدر�م املالية؟ ماهي مسامهتهم يف رقم أعمال املؤسسة؟(الزبائن 

ملنتج وبالعملية ما هو موقعهم ضمن دورة حياة املنتجات؟ ما هي االبتكارات املتعلقة با(املنتجات 

يوضح  1).من هم؟ كيف يتم ضمان الدعم اللوجسيت لعملية التوزيع؟(معلومات حول املوزعني ) اإلنتاجية؟

أن يدعم اليقظة التنافسية من خالل مجع التسويقي ميكن لنظام املعلومات كيف   )30(الشكل رقم 

ة اليت تتضمن إدراكات املستهلكني اإلشارات الضعيفة بعد استهدافها وانتقائها حول التأثريات النفسي

وحوافزهم والتأثريات االجتماعية املرتبطة بنمط العيش واجلماعة اليت ينتمي هلا العميل، ومن مث بناء املعىن 

وفق أسس علمية وطريقة منظمة وممنهجة بغية احلصول على املعلومات االستباقية وعالمات اإلنذار املبكر 

  .لتسويقياليت تعد ركيزة صنع القرار ا

كما تساعد نظم املعلومات عملية التسويق من خالل حتليل الطلب على املنتجات يف األماكن 

املختلفة لفروع املنظمة وأماكن تواجد املشرتين، لكي تكون قراءة السوق أكثر دقة وتكون املنتجات 

ة تزود اإلدارة مبعلومات املطلوبة بيد الزبون يف الوقت واملكان املناسبني، فضال عن ذلك فإن هذه األنظم

فللمعلومات اليت متثل خمرجات نظم املعلومات التسويقية دور مهم يف 2.طلبات الشراء يف املناطق املعنية

  3:دعم القرار التسويقي من حيث

                                     

1 Christian MARTY et Al, Développement de l'Unité Commerciale, Nathan Technique, 2012, P15.  
  .77، صمرجع سبق ذكرهحممود حسن اهلواسي، حيدر شاكر الربزجني،  2
  .158، ض1997، دار زهران، األردن، لمفهوم الشاملالتسويق في ازكي خليل املساعد،  3
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  إزالة املخاطر والسلبيات املتعلقة بالقضايا املالية اليت قد تكون سببا يف ارتفاع التكلفة وزيادة األعباء

لية مما يكون له تأثري بالغ على املؤسسة ومساعد�ا على حتديد سلوك املستهلك من خالل احلصول املا

  على معلومات ختص وجهات نظر املستهلك للمنتوج مما يتيح هلا إعادة النظر يف خططها التسويقية؛

  يقية، مساعدة املؤسسة على التعرف على خصائص السوق املتوقعة وجعلها قريبة من خطتها التسو

وتعرفها على معلومات ختص معدالت التضخم والتشريعات احلكومية وما إذا كانت قد ظهرت منتجات 

  جديدة يف السوق من قبل املنافسني ومعلومات أخرى تساعدها يف حتديد إسرتاتيجيا�ا التسويقية؛

   كما أ�ا تقدم متكنها من تنسيق إسرتاتيجيا�ا وذلك عند الشروع يف طرح منتج جديد يف األسواق

معلومات عن جناح أو فشل منتوج من خالل رد فعل املستهلك، فالنجاح والفشل يالحظ بدقة إذا كانت 

  .املؤسسات تقيس معلوما�ا عن األداء من خالل قياس مستوى املبيعات وشكاوي املستهلكني

  في دعم اليقظة التسويقية التسويقيم المعلومات دور نظا): 30(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .Justin G. LONGENECKER et Alباالعتماد على  ةمن إعداد الباحث: المصدر

  

  التأثيرات النفسية

  االحتياجات

  االدراكات

  احلوافز

  املواقف

 

  التأثيرات االجتماعية

  الثقافة

  الطبقة االجتماعية

  مرجعيات اجلماعة

  قادة الرأي

 

  يقيت التسو مدخالت نظام المعلوما

 : مجع واستهداف اإلشارات الضعيفة حول

  التسويقي عملية صنع القرار

 تقييم القرار تنفيذ القرار تقييم البدائل حتديد املشكلة

  مخرجات نظام المعلومات

 ىن وتقدمي املعلومات التسويقية االستباقيةبناء املع
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  إدارة عالقة الزبون نظام المعلومات و . 3.3

إن معرفة الزبون تساعد املنظمة على تقدير حجم السوق ومن سيقرر شراء منتجا�ا، واختيار املوقع 

حيث 1.ائن والسياسة السعرية املناسبة واخلطط واإلسرتاتيجيات الناجعةاملناسب واملنتجات اليت تقدمها للزب

أساس املفهوم احلديث للتسويق هو التفكري يف املستهلك والعميل، فاملنافسة بني الشركات وبقاء هذه أن 

مل يعد نشاطا ترفيهيا تتباهى  توقعاتخالل توقعات العميل، ودراسة هذه الاألخرية أو اختفائها حيسم من 

به الشركات أو تستخدمه يف نقل إحياء لدى العميل بأ�ا تضعه يف دائرة االهتمام، ولكنه نشاط يعتمد 

على أسس علمية ومنطقية ويستخدم أدوات فعالة يف اخرتاق مناطق مل تعد حمظورة يف عصر املنافسة 

عها للبيع ألسواق كبرية يقوم على ممارسات ومعايري مت وضكان التسويق لفرتة طويلة من الزمن فقد  2.الشرسة

ومتجانسة وأجزاء سوقية ملنتجات مصنعة وفق عدد معني، غري أن إدارة عالقة الزبون تتبىن مقاربة خمتلفة 

تقوم على تكوين املؤسسة حملفظة زبائن من خالل التفاعالت والعالقات وفق أفق بعيد املدى مستقل عن 

تقوم إدارة و  على إرساء عالقة تعلم مع كل زبون،املرتكز املبادالت، وتعتمد على مفهوم التسويق العالئقي 

ال يتم النظر إليه كعملية فعالقة الزبون بتحديد قيمة مدة حياة هذا األخري وتصنيفه ضمن سلم للقيمة، 

اهلدف الرئيسي ليس تعظيم عملية لتبادالت اليت تتوسع عرب الزمن، كما أن تبادل ظريف وإمنا كسلسلة من ا

تعتمد  عالقة الزبون إدارة أن A. Tiwana اعتربتوقد  كن تعظيم قيمة مدة حياة الزبون،ولبيع واحدة 

استخدام العالقات املوجودة لتعظيم األرباح حيث يتم الرتكيز على إرساء عالقات قوية مع الزبائن على 

خدمة استخدام معرفة الزبون لتقدمي و " سيء"منهم والتخلي عن ما هو " جيد"واإلبقاء على ما هو 

إىل مفهوم تسويق العالقات يرجع أصل مفهوم إدارة عالقة الزبون ويعتقد زكريا الدوري أن 3.مثالية

Relationship Marketing  الذي يعترب جمهودا متكامال لتحديد وبناء وصيانة شبكات األعمال مع

فلسفة تنظيم املؤسسة بون فإن ووفق مقاربة إدارة عالقة الز 4.الزبائن لتحقيق املنفعة املتبادلة لكال اجلانبني

 تعتمد أكثر على الطرق املتمركزة على العمالء وكيفية جذ�م وتكييف اخلدمات لكل فرد أو فئة منهم؛

استخدام الربجميات ؛ تبين أحسن املمارسات إلدارة ودمج املبيعات، اخلدمات والعمليات التسويقية

                                     

  .90، صمرجع سبق ذكرهمحود جثري وآخرون، سعدون  1

 .17، صمرجع سبق ذكرهسامل، سيد شيماء  2
3 Amrit TIWANA, Gestion des Connaissances: Application CRM et e-business, CampusPress, Paris, 2001, P35. 

  240، صمرجع سبق ذكرهعلي صاحل، زكريا الدوري، أمحد  4
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مليات التسويقية واألنشطة، وكذا احلصول على املعلومات التكنولوجية ألمتتة خمتلف املبيعات، اخلدمات، الع

  1 .املرتبطة بالزبون

تتميز األسواق اجلغرافية ذات النمو القوي يف وقتنا احلايل بكو�ا موزعة يف خمتلف أحناء العامل، 

ة وحمفوفة باملخاطر الفردية خاصة مع دخول االنرتنت وتكنولوجيا املعلومات، هذه األخرية وفرت إمكاني

بتكلفة أقل وبدون اعتبار للمسافات، كما مسحت برتاكم  -احملتملة أو احلقيقة- احلوار مع كتلة العمالء 

حجم كبري من البيانات حول سلوكيات الزبائن وبالتايل استنتاج العناصر املتعلقة بدرجة رضاهم 

جتمع يد وعوملة األسواق ويف هذا اإلطار و�دف مواجهة التحديات املتعلقة باملنافسة الشد 2.وتوقعا�م

إدارة عالقة الزبون بني عمليات املؤسسة والتكنولوجيا �دف فهم الزبائن من زوايا خمتلفة والتميز بطريقة 

تنافسية يف املنتجات واخلدمات املقدمة، ويقتضي ذلك جهدا مركزا لتحسني حتديد الزبون واحلصول عليه 

القة الزبون إىل حتسني مستوى رضا الزبون، زيادة والء إضافة إىل احملافظة عليه، حيث �دف إدارة ع

ومشرتيات الزبائن املوجودين ضمن سياق يتميز بالعوملة واملنافسة الشديدة فضال عن التكاليف املرتفعة 

  3.للحصول على الزبائن

  التسويق الشامل إلى إدارة عالقة الزبونمن ): 29(الجدول رقم 

  ونإدارة عالقة الزب  التسويق الشامل

  بيع املنتج لزبائن متعددين

  تنويع املنتجات

  احلصول على تدفق مستمر من الزبائن اجلدد

  

  الرتكيز على خصائص املنتج

  تفاعل متقطع مع الزبون

  البحث عن الزبون

  تعاون مادي مع املوردين

  هدف قصري املدى

  اقتصاديات احلجم

  بيع منتجات متعددة لزبون واحد

  تنويع الزبائن

تدفق مستمر من املبادالت اجلديدة مع احلصول على 

  الزبائن املوجودين

  الرتكيز على قيمة الزبون

  تفاعل مستمر مع الزبون

  مشاركة الزبون

  تعاون معريف مع املوردين

  هدف طويل املدى 

  اقتصاديات األهداف
 

Source: Amrit TIWANA, Gestion des Connaissances: Application CRM et e-business, CampusPress, Paris, 2001, 
P33. 

                                     

1 Philip BLIGH, Douglas TURK, CRM Unplugged: Releasing CRM’s Strategic Value, John Wiley & Sons, Inc., New 
Jersey, 2004, P6. 
2 Raymond LEBAN, Op.cit, P145.  
3 Amrit TIWANA, Op.cit, P32. 
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أن إدارة العالقة مع الزبون تركز على احملافظة على الزبون املوجود أكثر من  )29(رقم  اجلدوليوضح 

تركيزها على كسب زبائن جدد، وذلك حىت ال تضيع اجلهود التسويقية يف حتصيل ما هو حمتمل و�مل 

أن يشكل مصدر قيمة مستدامة إذا عرف القائمون الزبون احلايل للمؤسسة، هذا األخري الذي بإمكانه 

على التسويق كيفية احملافظة عليه وكسب والئه وفق نظرة طويلة املدى، هذه النظرة تؤكد على خصوصية 

العالقة مع كل زبون بشكل منفرد عكس مقاربة التسويق الشامل اليت تركز على تفاعل مجاعي مع الزبائن 

دف إدارة عالقة الزبون إىل االنتقال من مبدأ احلصول على زبون جديد حيث � .حمدودة وضيقة وفق رؤية

بون هي مسألة يف غاية الصعوبة، إدراك وفهم الز ف1.قد تكون تكلفته أكثر من احملافظة على الزبون املوجود

زه قد يبدي ويظهر رغبات غري رغباته احلقيقية، وقد يكون من الصعب حتقيق االتصال املقنع معه وحتفيألنه 

وعالقة املؤسسة به حتكمها  2.وإقناعه باملنتج، فقد يستجيب لتأثريات تغري رأيه وقراره يف اللحظة األخرية

أربعة مراحل لدورة  Armstrongو  Kotlerكل من   ويف هذا اإلطار حدد. ظروف متعددة وتقلبات كثرية

  )انظر الشكل التايل(3:حياة الزبون

  ل دورة حياة الزبون والرضا والوالء والقيمةالعالقة بين مراح): 31(الشكل رقم 

  

  والء ورضا مرتفع            قيمة مستلمة مرتفعة                                                                                

  

  

  

  

  

  والء ورضا منخفض                                  قيمة مستلمة منخفضة                                                           

  

، دار قراءات وبحوث: الفكر اإلستراتيجي وانعكاساته على نجاح منظمات األعمالزكريا الدوري، أمحد علي صاحل، : المصدر

  .257، ص2009اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، 

                                     

1 Christian MARTY et Al, Op.cit, P19.  
 .94، ص2012، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، رؤية إستراتيجية: التسويق والمكانة الذهنيةحممد عبد الوهاب حممد العزاوي، ،  2
  .256، صمرجع سبق ذكرهزكريا الدوري، أمحد علي صاحل،  3

  )املدافع(االحتفاظ 

  )الزبون(التطوير 

  )املشتبه واحملتمل(احلصول 
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 ت عن الزبائن احلاليني، ويكون اهلدف هو الوصول هو شخص يتعرف أو يصطدم بتحليال: المشتبه به

إىل ذلك الشخص من خالل قدرة املنظمة على جذب انتباه شخص ما، ومن مث العمل على احلصول عليه 

 وجذبه ملنطقة تأثريها؛

 وهو املشتبه الذي يستجيب لإلعالن ويظهر االهتمام بالشراء، واهلدف األول هو العمل : المحتمل

 أثري لتقوية العالقة مع احملتمل ومن مث حتويله إىل زبون؛على زيادة الت

 وهو الشخص احملتمل الذي يقوم بالشراء واهلدف األول هو االحتفاظ بالزبون ومن مث زيادة : الزبون

 والئه ألن هذا األخري حيوله إىل مدافع؛

 احملافظة على املدافع وهو الزبون الذي يساعد على جذب الزبائن اجلدد واهلدف األول هو : المدافع

  .وزيادة والئه

حتديد وتصنيف الزبائن وفقا لطبيعة املبيعات  تتمثل الوظائف األساسية إلدارة عالقة الزبون يف

تلبية احتياجات الزبون من خالل امتالك  شخصنة العالقة مع الزبون �دف حتقيق التقارب معه؛ احملققة؛

حتقيق والء الزبون  ت واإلسقاطات �دف حتسني املبيعات؛قاعدة بيانات موحدة تسمح بتعميم التحليال

حتسني املردودية من خالل ترتيب  ؛الل توجيه اهتمام خاص باحتياجاته والسعي لفهم تطلعاتهمن خ

  2:يف وتتمثل أنشطتها1 .الزبائن وفق القيمة وتركيز اجلهود على الزبائن األكثر مردودا

 سويقية اليت حتقق فكرة التفاعل وميزة االتصال مقارنة بالتسويق ، وهي جوهر العملية التإدارة الحملة

التقليدي الذي يتعامل مع التخطيط واإلدراك والرقابة وتوجيه األنشطة التسويقية ملعرفة املتلقني، واحلمالت 

التسويقية خمصصة للتسويق من شخص مقابل شخص آخر أو أجزاء حمددة أو عرض قنوات اتصال 

 وهدفها هو توفري فرص قيمة؛ للتغذية العكسية،

                                     

1 Pascal VIDAL, Philippe PLANEIX, Op.cit, P148. 
  .249، صع سبق ذكرهمرجزكريا الدوري، أمحد علي صاحل،  2
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  ،وتتضمن التعزيزات واملؤهالت وأولويات االتصال مع الزبائن املتوقعني، وهدفها تزويد اإلدارة الرئيسية

موظفي املبيعات بقائمة األولويات واملؤهالت للفرص القيمة املمكنة، لكي توجه بدقة ضمن عمليات إدارة 

 العروض؛

  ،لية البيع وهدفها خلق ثبات يف كافة أحناء املنظمة من خالل تقدمي وهي جوهر عمإدارة العروض

العروض بشكل مرتابط وميكن أن حتفز عمليات إدارة العروض عن طريق سؤال الزبون، القيادة املؤهلة 

 واستكشاف الفرص؛

 عاقد وهي عملية تكوين وصيانة عقود التجهيز للمنتجات واخلدمات، وتتضمن إدارة الت، إدارة التعاقد

 تعديل وصيانة العقود بعيدة األمد؛

  ،هي خمرجات غري ملموسة تولدها املنظمة من وإدراك ورقابة بنود اخلدمة و تخطيط وهي الإدارة الخدمة

 خالل املشاركة املباشرة مع الزبون، مثل الصيانة واإلصالح واألنشطة الداعمة ملرحلة ما بعد البيع؛

  ،شة موضوع عدم رضا الزبائن واستالمه ومعاجلته ونقله داخل املنظمة، ويتم ضمنها مناقإدارة الشكوى

واهلدف هو حتسني رضا الزبون يف املدى القصري وتتجه حنو املشاكل املباشرة اليت تؤدي إىل عدم الرضا 

 .وتصميم عمليات التحسني املستمر يف املدى البعيد

مؤشرات تتعلق  إرساءني قوة البيع بفضل حتس تتمثل املكونات األساسية لتطبيقات إدارة الزبون يف

 متابعة طلبات الزبائن اليت مت مجعها ومتتينها للحصول على رؤية شاملة لوضعية الزبون؛ باملتابعة واألداء؛

تقوم على متابعة  شخصنة خدمة الزبون واليت، حامسةيعتمد على عدة عناصر  إدارةٍ رأس مال الزبون الذي

على الزبون من خالل حتديد قواعد وخدمات معينة تضمن استمرارية العالقة مع ، احملافظة فردية لكل عميل

  2:وهي تقوم على1 .منفعة كل زبون وأمهيته بالنسبة للمؤسسة العميل، إدارة قيمة الزبون من خالل حتديد

 إلدارة يعد مفهوم رضا الزبون من املفاهيم اليت أثارت اهتمام الباحثني واملهتمني بشؤون ا: رضا الزبون

والتسويق وذلك إلدراك العديد من املنظمات يف العامل أن سبب متيزها قائم على احرتام الزبون والعمل على 

                                     

1 Pascal VIDAL, Philippe PLANEIX, Op.cit, P149. 
، صياغة إستراتيجية إدارة عالقات الزبون عبر تحقيق العالقة بين الذكاء اإلستراتيجي والذكاء التنظيميوآخرون، سعدون محود جثري  2

  .379، ص2013، 10العدد  5جملة جامعة  األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، ا�لد 
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إرضائه، وذلك انطالقا من أمهية املنافسة كمحدد أساسي ملركز أي منظمة يف السوق، إذ اعتربت فكرة 

اهنة من تطور تقين وانتشار املنظمات إشباع رغبات الزبون سر النجاح والتميز خاصة يف ظل التحديات الر 

املتعددة اجلنسيات وما نتج عنها من تغريات يف أذواق وحاجات الزبائن بوصفهم الفرصة السوقية يف مقابل 

التقنية اجلديدة اليت تأيت �ا املنظمات األجنبية املتنافسة فيما بينها من أجل جذب أكرب قدر من الزبائن 

يعرف رضا الزبون على أنه حالة البهجة والسعادة اليت يكون و  رضاهم ووالئهم، وصوال إىلواحملافظة عليهم 

عليها الشخص من جراء استخدام املنتج أو اخلدمة، أي مدى تطابق األداء املدرك للمنتوج مع توقعات 

رضا  يزداد التوقعاتاملشرتين، فإذا اتفق األداء مع التوقعات يكون الزبون راضيا، وإذا ازداد األداء عن 

  . الزبون و�جته

 يعرف والء الزبون على أنه االلتزام الصادق من قبل الزبون إلعادة شراء املنتوج املفضل أو  :والء الزبون

اخلدمة املفضلة لديه يف املستقبل على الرغم من التأثريات املوقفية واجلهود التسويقية املبذولة واهلادفة إىل 

كما يعرف على أنه مقياس   يتوقف على تقدمي قيمة مرتفعة له، لزبونحتويل سلوكه، واحلصول على والء ا

يعد الركن األساس لنجاح أي منظمة والتكامل  فهو اء من عالمة معينة من قبل الزبون،لدرجة معاودة الشر 

اخلاصة عملية االحتفاظ بالزبون من القضايا الصعبة جدا بسبب التغريات  ألن مع باقي العناصر األخرى

جية وسلوك الزبائن، ويستخدم الوالء لإلشارة إىل تفضيل الزبائن لشراء منتجات منظمة حمددة بسيكولو 

  .دون سواها

 أحد املكونات املكملة إلدارة عالقة الزبون كما ينظر هلا على أ�ا حتقيق تعد القيمة : قيمة الزبون

يمة إىل كل ما يقيمه الزبون حاجات وتوقعات الزبون أفضل من أي أحد آخر وبأقل تكلفة، إذ ترتجم الق

الفرق بني قيمة الزبائن الكلية والكلفة الكلية وتكلفة  وتعرف القيمة على أ�اولذلك هي معرفة من خالله، 

الزبون الكلية هي عبارة عن جمموعة تكاليف الزبائن ما عدا اليت تتحقق يف تقييم واحلصول على املنتوج 

الزبون نتيجة عملية التبادل مقابل السعر الذي يدفعه فهي متثل القيمة هي ما حيصل عليه فواستعماله، 

عملية التبادل  وتشري إىلإمجايل املنفعة مطروحا منها التكاليف اليت يتحملها الزبون عند اختاذه لقرار الشراء، 

صول عليها وبني تكلفة احلأو املبادلة اليت جيريها الزبون بني املنافع اليت حيصل عليها من السلعة أو اخلدمة 

وتشمل منافع املنتج نفسه وخدمات اإلسناد واألطراف املشرتكة بعملية الشراء والوقت واجلهد املبذول 

  . للحصول على املنتج واملخاطرة املدركة
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للتغريات اليت متس سلوك املستهلك وتتأقلم تسمح إدارة العالقة مع الزبون بالفهم السريع 

هو حتسني نوعية خدمة الزبائن وكسب رضاهم، فيها وات املستخدمة تطبيقات واألدفاهلدف من ال1.معها

بغية إشعارهم بأن املنظمة حتقق متطلبا�م ورغبا�م فضال عن توقعا�م، وتتصف هذه التطبيقات بسرعتها 

أي بسرعة االتصاالت والرد السريع على استفسارات الزبون وحل مشاكله بفاعلية وهذا ما مييزها عن 

  2:ليدية، وتصنف هذه التطبيقات إىلالوسائل التق

 متثل عملية تفاعل الزبون مع املنظمة كتطبيقات مركز االتصاالت واليت و  :التطبيقات الموجهة للزبائن

تتضمن عمليات الدعم الفين وأمتتة عمليات وخدمات البيع، كما تتضمن تدفق املعلومات من وإىل 

  املنظمة؛

 يتم من خالهلا تفاعل الزبون مباشرة مع املنظمة وأنشطتها، مع و  :التطبيقات التي يلمسها الزبون

مالحظة أن هذه التطبيقات تعد خدمة ذاتية للزبون تتضمن األهداف العامة إلدارة عالقات الزبون عرب 

  األنرتنت؛

 وتستخدم يف عمليات حتليل النتائج اخلاصة بعمليات التشغيل : التطبيقات الذكية المركزية للزبائن

يقات اخلاصة بإدارة عالقة الزبون، إذ تعد عمليات استيداع البيانات، خدامها يف حتسني وتطوير التطبواست

حىت تستطيع املؤسسة حتسني  تقريرها والتنقيب عنها هي املواضيع الرئيسية املستخدمة يف هذه التطبيقات

متتة عمليات إدارة الزبون عالقتها مع الزبائن جيب عليها أن متتلك رؤية شاملة هلم، وأن تعمل على أ

  وترشيدها، 

تلعب املعلومات اجليدة دورا مهما يف دعم العالقات مع الزبون، ويف هذا اإلطار جيب على 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة أن تقوم بإنشاء ما يسمى مبلف الزبون الذي يضم جمموعة من املعلومات 

ميوغرافية وسلوكيات أخرى يتم حتديدها من قبل إدارة حول الزبون تضم املواقف والتفضيالت والبيانات الد

على املؤسسات أن تتمكن من حتليلها وحتويلها  بلالتجميع البسيط للمعلومات ال يكفي ف3.عالقة الزبون

وتوفر هذه . إىل معرفة والتعامل معها بشكل مناسب بغية التأثري على املشرتيات والعالقات مع الزبائن

                                     

1 Iuliana CIOCHINA, Iuliana CEBUC, Op.cit, P408. 
 .280، صمرجع سبق ذكرهحممود حسن اهلواسي، حيدر شاكر الربزجني،  2

3 Justin G. LONGENECKER et Al, Op.cit, P356.  
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لعمليات القدمية اليت متت معاجلتها مع الزبون، السوق واجتاهات الصناعة، خصائص ا املعلومات إضاءة عن

استباق احلاجات املستقبلية وضمان اتصال جيد خالل كل مراحل عملية  املنتجات ومزاياها؛

االستفادة من جوهر تكنولوجيا املعلومات وبشكل أكثر حتديدا شبكة املعلومات العاملية، كما أن 1.التبادل

فرصة لبناء عالقات أفضل مع الزبائن، وتسعى إدارة عالقة الزبون إىل بناء عالقات أعمال بعيدة  شكل

مجع معلومات عالية اجلودة عن الزبائن وتكوين حملات 2:األمد مع الزبائن من خالل حتقيق غرضني أساسيني

كن أن يعاجل العاملون حياة أو موجز عن الزبائن، ومع الدخول يف التفاصيل وحتديث معلومات الزبون مي

توفري موقع أنرتنت تفاعلي أو شبكات داخلية تسمح للزبائن باحلصول  استفسارات الزبائن بفاعلية أكرب؛

  .على املعلومات ذات العالقة بسرعة وخدمة أنفسهم

التوفيق بني االستهداف الشامل تتوفر تكنولوجيا املعلومات على جمموعة من األدوات اليت تسمح ب

- بسبب توسع األسواق اجلغرافية املالئمة من جهة وبني املعاجلة الشخصية للزبائن من خالل رؤية  مالءللع

 .Jو  J. Bojinويف هذا اإلطار أشار كل من 3.وبالتايل تقدمي خدمة معيارية لكل عميل - حسب املقاس

Schoettl  إىل مثالApple ي ختيل يف جمال اإلعالم اآليل، ففي بداية سبعينيات القرن املاضSteve Job 

أنه بإمكان كل فرد أن يكون له حاسوبه اخلاص على مكتبه يوما ما، واقتضى ذلك تطوير التكنولوجيا 

بشكل مهم وتغيري قواعد املنافسة املعتمدة من أجل بروز سوق احلواسيب الصغرية، ما استوجب تغيري 

   4.هيز ثقيلة وإمنا كسلعة استهالكيةالعمليات التجارية التقليدية، حيث ال يتم بيع احلاسوب كسلعة جت

اليت تزود املؤسسات الصغرية بتطبيقات إدارة  Initium Technologyمن  B. Vellmureى ير 

للمنافع االقتصادية املتعلقة باحملافظة على العالقة مع الزبون احلايل  عالقة الزبون أن هذه األخرية هي مصدر

ون كبرية والزبون القدمي ينفق عادة أكثر من اجلديد، فضال حيث أن تكاليف احلصول على زبون جديد تك

دارة عالقة الزبائن ويف هذا اإلطار أصبح ينظر إل5.يؤثر على أصدقائه وزمالئه" السعيد"على أن الزبون 

قوة تنافسية حبيث يصعب متييز املنافسني فيها مما يعطي الزبائن خدمات متميزة ومالئمة جدا كالكرتونيا  

ة قوية، إذ تركز على بناء عالقات طويلة األمد مع الزبائن وذلك بتقدمي خدمات ومنتجات وذات جاذبي

                                     

1 Amrit TIWANA, Op.cit, 2001, P59. 
  .240، صمرجع سبق ذكرهزكريا الدوري، أمحد علي صاحل،  2

3 Raymond LEBAN, Op.cit, P158.  
4 Jacques BOJIN, Jean-Marc SCHOETTL, Op.cit, P45.   
5 Justin G. LONGENECKER et Al, Op.cit, P350.   
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جبودة عالية مع احملافظة عليها، من خالل االتصاالت الفعالة واملنوعة وعمليات تسليم املنتجات 

تسعى  جيب أنويف هذا اإلطار، 1.واملعلومات للزبائن وتلبية احتياجا�م ورغبا�م على الوجه األكمل

املؤسسات الصغرية واملتوسطة كغريها من املؤسسات الكبرية لتبين إدارة عالقة الزبون كإسرتاتيجية لزيادة 

حظوظها التسويقية، وأن حتاول تطويع نقائصها التمويلية من خالل كسب الزبائن خاصة مع املزايا اليت 

عالقة مع الزبون ومعاملته بشكل فردي فهي من خالل دميومة ال. توفرها التكنولوجيات احلديثة للمعلومة

  2:وخاص تضمن

 حيث أن ختزين البيانات املتنوعة حول زيادة والء العميل من خالل تقديم خدمات ذات جودة ،

الزبون مثل تاريخ املبادالت واملنتجات اليت مت شراؤها سابقا، يسمح بتوفري اخلدمة السريعة واملعلومة 

 هذه البيانات يسمح أيضا حبساب تكلفة احلصول على الزبون؛ املناسبة، فضال على أن معاجلة

 حيث أن إدارة عالقة الزبون بشكل فعال يسمح بتجميع وتركيز املعلومات تحسين الفعالية التسويقية ،

 حول العمالء، كما أن هذه البيانات تسمح أيضا بإعداد محالت أكثر فعالية؛

 ل املعلومة بشكل سلس داخل املؤسسة، كما أن وجود ، من خالل تنقفردية الخدمة ودعم الزبون

 مصدر وحيد لعرض وضعية الزبون يسهل عملية إدارة الزبون النهائي؛

 حيث أن االستخدام اآليل للبيانات جينب تحسين الكفاءة وتخفيض تكلفة النشاط التسويقي ،

راجعتها ومراقبتها، وعالوة على ذلك املعاجلة اليدوية اليت تتسبب يف تكاليف إضافية يف معاجلة البيانات، م

 تستفيد باقي األقسام يف املؤسسة من الوصول إىل قواعد البيانات املتعلقة بالزبون؛

 من خالل جتميع ومعاجلة البيانات املتأتية من مصادر خمتلفة دعم المسيرين في عملية اتخاذ القرار ،

  .مثل إدارة املبيعات، جهات خارجية أو استشارات

                                     

 .276، صمرجع سبق ذكرهحممود حسن اهلواسي، حيدر شاكر الربزجني،  1
2 Pascal VIDAL, Philippe PLANEIX, Op.cit, P147. 
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مسريو املؤسسات الصغرية واملتوسطة التفاعل بشكل مباشر وربط عالقات شخصية مع يفضل 

مالك هذه املؤسسات -يري الشركاء على أن يتبعوا األسس الرمسية والتقليدية، حيث ال حيدد أغلب مس

، الرتويج Product، املنتج Priceالسعر ( 4P'sمزجيهم التسويقي اعتمادا على مكوناته األربعة 

Promotion التوزيع ،Place (ويف نفس السياق ترى  1.بل ينتهجون ممارسات تسويقية تفاعلية وتشاركية

أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال تتبىن مفهوم التسويق كما تتبناه  I. Cebucو  I. Ciochinaكل من 

كما 2.لكفاءةاملؤسسات الكبرية حيث تتميز ممارسا�ا التسويقية ببعض اخلصائص على مستوى التطبيق وا

ال ميكن اعتبار إدارة عالقة الزبون يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة كنسخة مصغرة عن هذه اإلدارة يف 

املؤسسات الكبرية لتفردها مبجموعة من امليزات، كقلة املوارد اليت تؤثر على امليزانية والقدرة على االستعانة 

املسري على -للمعلومات واالتصاالت؛ سيطرة املالك باخلربة اخلارجية واستخدام التكنولوجيات احلديثة

غالبية القرارات؛ تقدمي منتجات وخدمات حسب الطلب تسمح بشخصنة العالقة مع زبائن متفردين؛ قلة 

بسبب أداء جمموعة من الوظائف بشكل متزامن مما ال يدع الوقت للرتكيز على اللجوء إىل التخطيط 

ة التنظيمية حيث متتلك هذه املؤسسات بنية بسيطة وغري رمسية تقوم التخطيط اإلسرتاتيجي؛ مرونة البني

  3.على انسجام ثقافة األفراد

هذه امليزات التنظيمية ال تلقى صداها عند مصممي التطبيقات واحللول اليت وفر�ا التكنولوجيات 

الربامج املصممة هلذه  فالكثري من. احلديثة سواء فيما يتعلق بإدارة موارد املنظمة أو إدارة عالقة الزبون

 M. Newbyويف السياق ذاته، يرى 4.األخرية أمهلت خصوصية املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل حد كبري

ميكن النظر إلدارة عالقة الزبون يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل خاص ألن متخذي وآخرون أنه 

بالتايل ميكن إلدارة العالقة مع الزبون أن تقدم و القرارات فيها تربطهم عالقة وثيقة مع قاعدة العمالء، 

إضافة إجيابية هلذه املؤسسات من خالل استخدام التكنولوجيا يف إدارة هذه العالقات، بالرغم من احلذر 

املوجود جتاه االستثمار يف هذا النوع من التكنولوجيات حيث تظهر إشكالية العائد على االستثمار خاصة 

                                     

1 Tarik AZKAK, Les Spécificités des Actions Marketing Mix dans les PME: Approche par la Littérature, La Revue 
des Sciences Commerciales, Vol10, N°19, 2015, P212. 
2 Iuliana CIOCHINA, Iuliana CEBUC, Marketing in the Performance of SME's, Management Strategies Journal, vol. 
22, issue Special, 2013, P405. 
3 Bianca Velez Oliveira et Al, Customer Relationship Management in Small and Medium Enterprises: A Multiple 
Case Study, http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2014_EnANPAD_MKT1046.pdf, Le 03/06/2016. 
4 Alireza FAZLZADEH et Al, Customer Relationship Management in Small-medium Enterprises: The Case of 
Science and Technology Parks of Iran, African Journal of Business Management Vol. 5(15°), August 2011, P6163. 
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لذلك وبالنظر إىل حمدودية رأس ماهلا وقلة السيولة فهي تلجأ إىل 1.لية يف هذا ا�المع معدالت الفشل العا

  2.تطبيقات إدارة عالقة الزبون تكون منخفضة التكلفة

تلعب عملية االتصال بني املنظمة والزبون دورا فاعال يف تعزيز عالقة الزبون ووالئه ملنتوج املنظمة 

ورة الذهنية للمنتج لدى الزبون عن طريق إعالمه بصفة مستمرة فعملية االتصال تعمل على ترسيخ الص

غري أن املؤسسات الصغرية 3.مبزايا املنتج املختلفة وإقناعه �ذه املنافع وأمهيتها له ودفعه وحتفيزه لشراء املنتج

ناوهلم، واملتوسطة تويل أمهية متواضعة لالتصال التسويقي بسبب تكاليفه املرتفعة اليت ال تكون عادة يف مت

فعلى عكس املؤسسات الكبرية توجد القليل من املؤسسات الصغرية اليت تسخر وحدة داخلية متخصصة 

يف االتصال التسويقي أو حىت موارد تسمح هلا بتكليف مصادر خارجية �ذا الدور كالوكاالت املتخصصة 

ت جديدة، بالرغم من كون إىل القدرة على اعتماد ممارسات وتكنولوجيا كما أ�ا تفتقر4.يف هذا الشأن

إدارة عالقة (القدرات االبتكارية عامل حاسم خاصة عندما يتعلق األمر بتكنولوجيات ترتبط بالعمالء 

، حيث بينت العديد من الدراسات أن نتائج االبتكار ميكن احلصول عليها عند دمج )الزبون بشكل خاص

  5.االبتكار التنظيمي مع التكنولوجي

  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليقظة البيئيةتفعيل علومات على تأثير نظام الم. 4

كانت معدالت النمو االقتصادي واالستهالك يف الدول الرأمسالية قد مع حلول عقد السبعينيات،  

وصلت حدودا جعلتها تتسبب يف استنزاف مصادر الطاقة واملوارد الطبيعية بسرعة أصبحت �دد مستقبل 

ليحلل العالقة  1972يف عام  The Limits of Growthلقد جاء كتاب حدود النمو األجيال القادمة، و 

بني النظم اليت تستقي أصوهلا من السلوك اإلنساين والطبيعة وذلك بتكليف من نادي روما، إذ قام املؤلفون 

املزيد من  بدراسة العالقة بني مخسة أمور متغرية تنمو بسرعة فيما تتنامى قدرات التكنولوجيا على اكتشاف

معدالت النمو يف سكان العامل، النمو يف اإلنتاج الصناعي، طبيعية ببطء، وتشمل تلك العوامل املوارد ال

واستنزاف املوارد الطبيعية، وبناًء على معطيات تلك الدراسة توصل الباحثون  التلوث البيئي، إنتاج الغذاء

                                     

1 Michael NEWBY et Al, Understanding Customer Relationship Management Technology Adoption in Small and 
Medium-sized Enterprises: An Empirical Study in the USA, Journal of Enterprise Information Management Vol. 27 
No. 5, 2014, P542. 
2 Alireza FAZLZADEH et Al, Op.cit, P6164. 

  .85حممد عبد الوهاب حممد العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص 3
4 Tarik AZKAK, Op.cit, P219. 
5 Michael NEWBY et Al, Op.cit, P548. 
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واالستهالك على حاهلا من املتوقع أن يؤدي إىل ن استمرار معدالت النمو يف اإلنتاج  نتيجة تقول أإىل

لذلك سعى العديد 1.إخفاق الطبيعة يف إمداد اإلنسان حباجاته األساسية يف أواخر القرن الواحد والعشرين

من الباحثني التابعني لتخصصات متعددة إلجراء دراسات أكدت يف معظمها على ضرورة التخلي على 

لبيئة وطرحت مفاهيم جديدة، كالتنمية املستدامة، املؤسسة املواطنة، النمط التقليدي يف التعامل مع ا

 ت األعمال على تبين البعد البيئيجل حث منظما، وذلك من أرجتماعية والتسويق األخضاملسؤولية اال

اليقظة البيئية ليغذي هذا التوجه، كما ظهرت مقاربات جديدة لنظام املعلومات جتعله أكثر ويأيت مفهوم 

هذا األخري  .لمشكالت البيئية وتفاعال معها أو ما بات يصطلح عليه بنظام املعلومات املستدميتفهما ل

يؤثر على اليقظة البيئية من خالل توفري املعلومات واألدوات الالزمة لتضمني مفهوم التنمية املستدامة يف 

ة وقابلة للقياس ذلك ألن عمليات وقرارات املؤسسة وسلسلة القيمة بأكملها، وجعل اآلثار البيئية واضح

  .الشفافية جتاه الزبائن وأصحاب املصلحة بوسعها خلق قيمة مضافة للمؤسسة

  مفهوم اليقظة البيئية. 1.4

الذي يعرب عن املفاهيم، األدوات، املنهجيات واملمارسات اليت تسمح بالربط -الذكاء البيئي يقتضي 

م يف اآلثار البيئية على املؤسسة وتطوير ديناميكيتها املالئم بني خمتلف املعلومات واملعارف �دف التحك

تعبئة األفراد وحتسيسهم بضرورة الوقاية من التلوث، ومجع ومعاجلة وحتليل املعلومات واملعارف البيئية  -البيئية

�دف عمليايت؛ التداول الفعال هلذه املعلومات واملعارف يف املؤسسة؛ فعالية نظم املعلومات من حيث بيئة 

عمل، وقت االستجابة، درجة األمتتة والتكامل بني معدات اإلعالم اآليل؛ االنسجام بني العمليات املتبعة ال

وبني االحتياجات احلقيقية للمؤسسة من حيث مجع البيانات واملعلومات، التحول من املعلومات إىل 

 هذا اإلطار تعمل اليقظة ويف2.املعارف عرب النمذجة واستنباط املعىن وإعادة نشر ومشاركة هذه املعارف

على مجع املعلومات االستباقية حول التغريات اليت قد حتدث يف التشريعات البيئية واجتاهات البيئية 

لذا فاليقظة تعمل  . املستهلكني للمطالبة مبنتجات حترتم البيئة وااللتزام باملعايري الوطنية والدولية يف هذا ا�ال

السياسة  -البيانات البيئية"، كما أن تسلسل املعايري كل كبري على هذهيعتمد بش" رادار بيئي"كـجهاز 

تتبع إىل حد كبري مؤشر اإلدارة البيئية لالحتاد " املعرفة البيئية -التنظيم البيئي -األهداف البيئية -البيئية

                                     

  .219ص مرجع سبق ذكره،، حممد عبد العزيز ربيع 1
2 Dominique SPAEY, Anastasio SOFIAS, Gestion de l'Information Environnementale en Entreprise: Chois et 
Evaluation d'un Système, Documentaliste - Sciences de l’information, vol. 43, n° 2, 2006, P125. 
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أكمله ، من ناحية أخرى يعود الفضل يف دمج الرادار البيئي يف النظام بISO 14001األورويب ومعيار 

إىل خربة املؤسسات ما يعكس الطلب املتزايد على " التكاليف البيئية، السوق البيئية والتكنولوجيا البيئية"

   1.هذا النوع من املعلومات يف ممارسا�ا

مراقبة  جتماعي والبيئي للمؤسسة من خاللقوم اليقظة البيئية بتوفري املعلومات اخلاصة باجلانب االت

، املتابعة املستمرة ملستجدات التنمية املستدامة، حتديد ممارسات املسؤولية البيئيةقوانني تطور التشريعات وال

املؤسسات اليقظة على املستوى و 2.استباق األخطار البيئية لألنشطة االقتصاديةاالجتماعية للمؤسسات، 

هذا الشأن، وتزداد أمهية هذا البيئي هي األقدر على حتسني ممارسا�ا جتاه البيئة واحرتام املعايري الدولية يف 

حترتم " خضراء"النوع من اليقظة مع الوعي املتزايد للمستهلكني الذين أصبحوا يفضلون شراء منتجات 

جمموعة من يف مواجهة املؤسسات يف وقتنا احلاضر  ما جيعل. الطبيعة وتضمن االستغالل العقالين خلريا�ا

من جمموعة القوانني والقواعد اإللزامية اليت تسمح بتنظيم عالقة رهانات تشريعية وتتض3:البيئية مثل الرهانات

رهانات اقتصادية وتتضمن  ؛...)املنتجات اخلطرة، النفايات( املؤسسة مع وسطها الطبيعي واالقتصادي

، الرسوم املاليةاالنشغاالت البيئية من خالل التقليل من   سسة للتكاليف املرتبطة بتبينترشيد املؤ إمكانية 

رهانات إسرتاتيجية  وافق هذا النوع من الرهانات مع هدفها االقتصادي األساسي وهو حتقيق الربح؛ويت

وتتضمن كل السياسات والعمليات اليت من شأ�ا دعم املوقع التنافسي للمؤسسة وحتسني صور�ا وربح 

وحىت  .بالتطورحصص سوقية، ويتوافق هذا النوع من الرهانات مع جمموعة األهداف اليت تسمح للمؤسسة 

تتمكن املؤسسة من مواجهة هذه الرهانات عليها أن تراقب باستمرار بيئتها اإليكولوجية وتتنبأ بتغريا�ا 

من  S. Marquet-Pondevilleحسب البيئة هذه تتكون و . احملتملة حىت حتسن من سرعة وقوة استجابتها

  4:عدة متغريات

                                     

1 Lorenz M. HILTY et Al, Information Systems for Sustainable Develpoment, Idea Group Publishing, USA, 2005, 
P221. 
2 Outil de Veille Environnementale, http://www.rssenvironment.com, Le 21/04/2015.   
3 Ahmed ATIL, La Responsabilité Environnementale dans la PME Algérienne: Vers une Analyse Typologique des 
Enjeux et des Freins d’Intégration, Conférence Internationale sur la RSE, Agadir, Février 2009, P3. 
4 Sophie MARQUET-PONDEVILLE, Le Contrôle de Gestion Environnementale d'une Entreprise, 22ème Congrès 
de L’AFC, France, Mai 2001, P10. 
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 هذه " تكاثر"ث يرتبط عدم التأكد فيما يتعلق �ذا املتغري بـ التشريعات البيئية اليت تلعب دورا مهما حي

  الدقيق هلذه التغريات والقوانني؛التقييم  مناملؤسسة  تتمكنالتشريعات دون أن 

  وتوقعات الزبائن مستوى متطلبات  بارتفاعويرتبط عدم التأكد ) عامل السوق(املستهلكون واملنافسون

زبون تسمح هلذا األخري باملطالبة بإدارة مسؤولة للبيئة، كما يتجه -ة موردحول منتجات حترتم البيئة والعالق

  ؛"التسويق األخضر"أو االعتماد على " منتجات خضراء"املنافسون حنو تبين املمارسات البيئية كتقدمي 

 ل السكان حيث يظهر األثر البيئي ملنظمة ما على املستوى احمللي يف بادئ األمر، ما جيعل اخلطر يتمث

اعات ضاغطة أخرى  يف تشكيل مجاعات حملية بيئية ضاغطة على ممارسات املؤسسة، إضافة إىل مج

  .واملنظمات الوطنية والدولية اليت بإمكا�ا أن تلحق ضررا بصورة املؤسسة كوسائل اإلعالم

اليت  تتميز املعلومات ذات الطابع البيئي مبجموعة من اخلصائص اليت متيزها عن املعلومات التقليدية

 ، فهي)واخلارجي مثل امليزانية املالية، املوارد البشرية، االتصال الداخلي(تنتجها وتستخدمها املؤسسات 

بيولوجية -معلومات ذات طبيعة أكثر تعقيدا لكو�ا متعددة األبعاد وتتبع لتخصصات خمتلفة علمية، تقنية

العلمي وعدم القدرة على التنبؤ على املدى ختضع بقوة لعدم التأكد خاصة فيما بتعلق باجلانب  ؛واقتصادية

نصوص قوانني غري واضحة (والغموض ) مثل وجود آثار بيئية غري مؤكدة وعلى املدى الطويل(الطويل 

؛ معلومات ذات فوائد يصعب قياس مردودها خاصة فيما يتعلق بتخفيض اآلثار السلبية )وتعارض البيانات

املعلومات أن تسخر هذا النوع من ؤسسات حىت تتمكن من مجع وعلى امل1.على ا�تمع والوسط الطبيعي

التحديات البيئية اليت تواجهها املؤسسات ف. املوارد املالية واملادية الالزمة والكادر البشري املتخصص واملؤهل

 أل�اأن ختصص بنية حتتية قادرة على مجع املعلومات البيئية واالجتماعية،  R. Grayتفرض عليها حسب 

أو اخلدمات بدقة؛ العديد من املنافع واملزايا مثل دعم عملية اختاذ القرار؛ حساب تكاليف املنتجات  جتلب

حتديد جماالت املسؤولية االجتماعية للمؤسسة؛ حتديد فرص التطور يف أسواق جديدة؛ تدعيم شرعية 

لى مجع املعلومات حيث أن املؤسسات اليقظة باملشكالت البيئية والقادرة ع2.املؤسسة وحتسني صور�ا

االستباقية حول التغريات البيئية تكون األقدر على ترسيخ صورة إجيابية عن عالمتها التجارية، ليس فقط 

  .يف ذهن املستهلك ولكن أيضا يف ذهن املنظمات الوطنية والدولية املطالبة باحرتام البيئة

                                     

1 Dominique SPAEY, Anastasio SOFIAS, Opcit P124. 
2 Nicolas ANTHEAUME, Le Contrôle de Gestion Environnemental État des Lieux, Etat de l'Art, Comptabilité-
Contrôle-Audit, Tome 19, Volume 3, Décembre 2013, P13. 
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  صغيرة والمتوسطةفي المؤسسات ال المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة. 2.4

لطاملا اعترب األجنلوساكسونيون أن وظيفة املؤسسة هي حتقيق الربح مع غياب تام ملسألة األخالقية 

حول األخالق  M. Weberأو الالأخالقية، وميكن فهم املنظور األمريكي لألخالق من خالل أطروحة 

وتستانتية واحلياة االقتصادية واالجتماعية تقوم الربوتستانتية وروح الرأمسالية، حيث أن العالقة بني الديانة الرب 

تطور مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسة وقد حمكوم حبب التملك،  اإلنسانعلى حقيقة أن 

Corporate Social Responsability قوم على أنه يوجد عينيات القرن املاضي، ويخالل ستينيات وسب

وا�تمع يقضي بتحمل هذه األخرية �موعة من االلتزامات  شكل من أشكال التعاقد الضمين بني املؤسسة

الصادر عن  Brundtland Reportجاء تقرير  1987يف سنة  1.اجتاه ا�تمع الذي ميلك حق مراقبتها

هيئة األمم املتحدة ليؤكد وجوب احلد من معدالت النمو االقتصادي واالستهالك وخيرتع مصطلح التنمية 

الذي يعين تطوير أمناط إنتاج يف مقدورها استخدام املوارد  Sustainable Developementاملستدامة 

الطبيعية املتاحة بطريقة تليب احتياجات اإلنسان يف احلاضر وحتافظ على البيئة وترتك املوارد الطبيعية يف 

 يذهب إىل أبعد من ذلك Michael Needhamوضع يسمح هلا بتلبية احتياجات األجيال القادمة، لكن 

ليقول أن التنمية املستدامة هي القدرة على تلبية احتياجات احلاضر مع املسامهة يف تلبية احتياجات 

املستقبل، وهذا يعين أن مسؤولية اجليل احلايل ال تقتصر على عدم استنزاف املوارد الطبيعية ومحاية البيئة 

  2.فقط بل وإصالح اخللل يف التوازن البيئي الذي حصل يف املاضي

اإلدارة املثلى للمواد األولية، الطاقة، النفايات والتلوث مما يسمح  هم أخذ البيئة بعني االعتبار يفايس

التسيري الفعال للمخاطر مما يقلل من اخلسائر ويسمح باحلصول على ضمانات جتاه  خبفض التكاليف؛

صناعي كشرط مبدئي شركات التأمني والبنوك، حيث تفرض بعض شركات التأمني حتليال بيئيا للموقع ال

حتسني نظم التسيري من خالل  استباق القوانني ما يسمح بتخفيض تكلفة الرسوم والغرامات؛ إلمتام العقد؛

حتفيز الكادر اإلداري  تبين صرامة أكرب مما يضمن الفعالية يف اختاذ القرار وكذا عمليات اإلنتاج واإلدارة؛

                                     

1 Alain CHAVEAU, Jean-Jacques ROSE, L’Entreprise Responsable, Editions d’Organisation, France, 2003, P47. 
  .219ص، مرجع سبق ذكره، حممد عبد العزيز ربيع 2
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حتسني صورة املؤسسة ما يشكل ورقة راحبة على  ة وكفاءة؛وتوعيته وإلزامه ما يؤدي إىل جعله أكثر فعالي

  1:تناولت أدبيات التنمية املستدامة ثالثة أهداف بيئية .املستوى التجاري

 وتعين تقدمي سلع وخدمات بأسعار تنافسية تليب احلاجات اإلنسانية وحتسن نوعية  :الكفاءة البيئية

املوارد طوال دورة احلياة ملستوى أقل من طاقة األرض على احلياة من خالل ختفيض اآلثار البيئية وكثافة 

  التحمل؛

 وتعين املساواة بني الناس واألجيال خاصة فيما يتعلق حبق احلصول على املوارد البيئية، : العدالة البيئية

البيئي  حيث يتم الرتكيز على املسؤولية االجتماعية جتاه األجيال املستقبلية اليت سوف تتحمل نتائج التدهور

  واالستهالك املفرط للموارد النادرة؛

 املنتجات واخلدمات والنظم بدال من جعل األشياء –وتعين عمل األشياء صحيحة  :البيئية الفعالية

اخلاطئة أقل سوًء، حيث يتطلب احلل الناجع للمشكالت البيئية التغيري يف الذهنيات ومناذج األعمال جبعل 

بالبيئة واستنزاف املوارد غري املتجددة، فاملؤسسات حباجة اليوم إىل وضع  الفرد يتوقف عن إحلاق الضرر

  .أهداف أبعد من الكفاءة وأن تتبىن االستدامة وإعادة البناء والتجديد كمعايري تنظيمية

تقوم املقاربة البيئية على تبين ودمج احمليط يف إدارة املؤسسة، ما يدفع هذه األخرية إىل تطبيق 

 Robertاملشاركة، الشفافية، التزام التقدم واالعتماد البيئي، وقد اقرتح : بادئ واآلليات مثلجمموعة من امل

Verrue  املدير العام لشركةDG XII informatique  بربوكسل أربعة عناصر أساسية حتكم التنافسية

خصنتها حيث قدرة املؤسسة على تعميم اخلدمة وش2:األوروبية وتشكل ضرورة لتحقيق التنمية املستدامة

االنتقال من منطق امللكية إىل منطق االستعمالية  يتم استبدال اإلنتاج باجلملة باإلنتاج حسب الطلب؛

االنتقال من عالقة سلعية إىل عالقة  حيث يتم مرافقة ومتابعة الزبون خالل فرتة حياة السلعة أو اخلدمة؛

يف " بيئة/تنافسية"احرتام الصيغة  قة بأمهية أكرب؛ى فيه الثكون فيها التبادل أكثر مشوال وحتظأكثر تعقيدا ي

  .إطار التنمية املستدامة حيث يتم ربط النظام الضرييب باستخدام املوارد الطبيعية

  

                                     

1 Richard T. WASTON, Information Systems and Environmentally Sustainable Development: Energy Informatics 
and New Directions for the IS Community, MIS Quarterly Vol. 34 No. 1, March 2010, P28.  
2 Alain CHAVEAU, Jean-Jacques ROSE, Op.cit, P46. 
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  الحلقة الفعالة): 32(الشكل رقم 

 

 

  

  

  

  

Source : Melanie ALLEN, Analysing the Organizationnal Environment, Select Knowledge Limited, UK, 2001, 26. 
 

بقوة الفئات ترتبط الطريقة اليت تدير �ا املنظمة خمتلف التوقعات إىل أن  أعالهيشري الشكل 

املختلفة من أصحاب املصاحل، وإىل أي مدى يسامهون ماليا أو بإمكا�م التأثري على املنظمة، واملوازنة بني 

، اليت تقدم املؤسسة Virtuous Circleسمى باحللقة الفعالة هذه التوقعات املتعارضة يؤدي إىل خلق ما ي

يف شكل دورة حتتاج من خالهلا إىل تلبية جمموعة من املعايري القاعدية واملرتابطة فيما بينها من أجل ضمان 

وتشكل جمموعة االلتزامات جتاه هؤالء األطراف من مستهلكني ومسامهني مضمون 1.البقاء واالزدهار

جمموعة : "اليت تعرف على أ�ا Corporate Social Responsabilityجتماعية للمؤسسة املسؤولية اال

شاملة من السياسات واملمارسات والربامج املدجمة يف العمليات، سلسلة القيمة وصنع القرار داخل املؤسسة 

ستدامة يف أخذها ، وهي تشرتك مع مفهوم التنمية امل"�دف تأصيل املسؤولية يف األعمال احلالية واملستقبلية

تعين التزام املنظمات بالتصرف بطريقة أخالقية  فهي2.بعني االعتبار اهتمامات أصحاب املصلحة اخلارجيني

خيتلف يها وعائال�م وا�تمع بشكل عام، و واملسامهة يف النمو االقتصادي، مع حتسني نوعية حياة موظف

  3:تعامل املؤسسات مع املسؤولية االجتماعية بني

                                     

1 Melanie ALLEN, Analysing the Organizationnal Environment, Select Knowledge Limited, UK, 2001, P26.  
2 Fabian LÖSER, Strategic Information Systems Management for Sustainable Development: Enchancing Firm 
Competitiveness with Green IS, Universitätsverlag der TU, Berlin, 2015, P50. 
3 Gerry JOHNSON et Al, Op.cit, P165-167.  

 الحفاظ على الثقة

 االمتثال للوائح التنظيمية

 االستثمار

 تحفيز فريق العمل

 تلبية رضا المساهمين

 زيادة الربحية

 تلبية رضا المستهلكين
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  املسؤولية الوحيدة للمؤسسة هي ضمان حتقيق املنفعة للمسامهني، ويف هذه : سسات غير ملتزمةمؤ

احلالة يقع على عاتق السلطات العمومية حتديد القوانني املنظمة اليت جيب فرضها على املؤسسات عند 

 حبثهم عن الربح؛

 ويل وتعترب أ�ا ميكن أن تستفيد تدافع املؤسسة عن منفعة مسامهيها على املدى الط: الفردية الواضحة

من إدارة ذكية لعالقتها مع أصحاب املصلحة، يتعلق األمر بشكل خاص باحملافظة على مسعة املنظمة ألن 

هذا يؤثر على جناحها املايل على املدى الطويل، فكون املؤسسة مسؤولة اجتماعيا يقلل من خطر ردود 

 ة عليهم عرب الوالء والتحفيز؛الفعل السلبية ويسمح جبذب العاملني واحلافظ

 تقوم املؤسسة بدمج مصاحل ومتطلبات أصحاب املصاحل : أخذ أصحاب المصلحة بعين االعتبار

يف أهدافها واسرتاتيجيا�ا بشكل ظاهر، وحسب هذه الرؤية ال يقاس أداء املؤسسة ) وليس فقط املسامهني(

بقاء على العمال، إضافة إىل جتنب صناعة وبيع مبردودها املايل حيث ميكن االحتفاظ بأنشطة عاجزة لإل

منتجات تشكل ذات طابع حساس على املستوى االجتماعي والقبول باخنفاض األرباح مقابل املنفعة 

 اجلماعية؛

 تطمح املؤسسات إىل حتويل ا�تمع ويف هذه احلالة يكون االعتبار املايل جمرد : النضال االجتماعي

تغيري قواعد "الدور االجتماعي سبب وجود املنظمة وتقوم إسرتاتيجيتها على وسيلة وأمر ثانوي، ويشكل 

  .من أجل املنفعة العامة، لذلك ترتكز على منظمات أخرى سواء كانت عامة أو خاصة" اللعب

األعمال اليت تناولت املسؤولية االجتماعية تركزت بشكل كلي تقريبا على املؤسسات الكبرية 

هذه أن ى من الفاعلني االقتصاديني مثل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، كما لو متجاهلة األغلبية العظم

كما تشري الدراسات إىل أن املؤسسات الصغرية 1.املسؤولية ختص فقط الشركات املتعددة اجلنسيات

ويل واملتوسطة ال تعترب املسؤولية االجتماعية حمورا إسرتاتيجيا نظرا لصغر رأمساهلا واعتمادها على مصادر مت

                                     

1 Djilali BENABOU, Perception des Dirigeants de PME de leur Responsabilité Sociale: Une Approche par la 
Cartographie Cognitive, Revue Economie & Management, N°9, 2009, P187. 
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على عكس املؤسسات الكبرية اليت ال لكن وبالرغم من ذلك فإنه  1.داخلية فضال عن افتقارها للكفاءات

زالت تتأثر بقوة باألفكار اليت تربط هدف املؤسسة بتحقيق أرباح للمسامهني وأي مبادرة إلحلاق الضرر 

الصغرية واملتوسطة بشكل  املؤسسات تنخرط�ذا اهلدف سوف يتم استبعادها وليس فقط عدم تشجيعها، 

محيمي يف حميطها االجتماعي امللموس، ما ميكنه أن يفسر ويشجع الدوافع األخالقية األكثر منها اقتصادية 

من قبل مسريي هذه املؤسسات جتاه املسؤولية االجتماعية، فالعالقات اجلوارية جتعل من النادر حصول 

على أن بنية امللكية النموذجية للمؤسسات الصغرية  تعارض بني اجلانب االجتماعي واالقتصادي، فضال

واملتوسطة تسهل تبين املسؤولية االجتماعية من ناحية أن املسؤولية االئتمانية جتاه املسامهني تكون أقل حدة 

حجم املؤسسات الصغرية و املتوسطة ورقة راحبة هلذه  و ميكن اعتبار2.بسبب التداخل بني امللكية والتسيري

ذلك أ�ا ستكون أكثر مرونة للسري يف منعرج التنمية املستدامة و التكيف مع التغريات اجلذرية  املؤسسات،

قة تتالءم مع بنيتها خال اخرتاعيةحيث ميكنها أن تويل اهتمام أكثر بعماهلا و املسامهة يف تأسيس مبادرات 

مسامهة هذه املؤسسات  إىل H. Jenkinsويف هذا اإلطار يشري 3.احرتام األطراف ذات املصلحةوأهدافها و 

القدرة العالية على خلق مناصب شغل، النظرة بعيدة املدى يف جمال املسؤولية االجتماعية من خالل 

الهتمامات أصحاب املصلحة خاصة املوظفني واملستهلكني، األرباح اليت يعاد استثمارها يف املؤسسة، 

القيم األسرية مع شعور قوي باملسؤولية واهتمام  احلرية يف صياغة اإلسرتاتيجية على املدى الطويل، نقل

  4.خاص با�تمع احمللي

أن العديد من الباحثني الذين تناولوا  A. Louitriو  A. Hattabouيرى كل من ويف ذات السياق، 

ه  املقاوالتية يشريون إىل أن التزام املؤسسات الصغرية واملتوسطة فيما يتعلق بالتنمية املستدامة ميكن اعتبار 

كفعل مقاواليت يهدف إىل اقتناص واستغالل الفرص، فهذه املؤسسات ختضع لضغط قليل من أصحاب 

املصلحة، وتبعا لذلك فإن املؤسسات اليت تتبىن ممارسات التنمية املستدامة ميكن النظر إليها كمؤسسات 

                                     

مفاهيم، دوافع : المسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةشيخاوي ابتسام،  ليلى،مطاوي  1

 -للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تدعيم إسرتاتيجية التنمية املستدامة ، امللتقى الدويل الثالث عشر حول دور املسؤولية االجتماعيةومعوقات

 .15، ص2015نوفمرب  15-14الواقع والرهانات، 
2 Alain LAPOINTE et Corinne GENDRON, La Responsabilité Sociale d’Entreprise dans la PME; Option Marginale 
ou Enjeu Vital?, Les cahiers de la Chaire de Responsabilité Sociale et Développement Durable, N°6, Bibliothèque 
nationale du Québec, 2005, P18.  

، امللتقى الدويل الثالث منظمات )حالة الجزائر(المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خبابة عبد اهللا، خبابة صهيب،  3

  .10، ص2012فيفري  15-14جامعة بشار،  األعمال واملسؤولية االجتماعية،
4 Djilali BENABOU, Op.cit, P188. 
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زام البيئي يرتبط أيضا حمبذة وذات فائدة، فضال على أن االلتمبادئها ذات توجه مقاواليت قوي وتعترب أن 

غري أن الطبيعة اخلاصة هلذه 1.برؤية إسرتاتيجية أكثر من كو�ا انسجاما مع قيم املسري وشخصيته

فهي أكثر ارتباطا بتصوراته والتزاماته . املؤسسات تفرض تأثر املمارسات البيئية واالجتماعية باملسري

عه األخالقية واالجتماعية ونظرته ألثر املسؤولية الشخصية ألنه احملدد الرئيسي هلا من خالل قيمه ودواف

  2.االجتماعية على إدارة املؤسسة

اخلصائص املميزة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من حيث املرونة والقدرة على التكيف وارتباطها 

ه باملقابل مبحيطها االجتماعي تدعم وتعزز موقفها من تبين املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة، غري أن

باألعمال معظمهم ينشغل حيث . يف هذا ا�ال الصعوباتيواجه مسريو هذه املؤسسات العديد من 

املرصد تقرير أشار وقد  3.الروتينية اليومية ما قد مينعهم من التساؤل أو االهتمام بالتطلعات االجتماعية

إىل جمموعة من املعيقات اليت تقف  2002الصغرية واملتوسطة األوروبية الصادر سنة  ؤسساتاألورويب للم

  4:يف وجه االلتزام البيئي هلذه املؤسسات سواء تعلق األمر مبعيقات داخلية أو خارجية

 فعكس املؤسسات الكبرية ختضع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف غالب األحيان ضغط المستهلكين ،

  حمفزا سلبيا؛إىل ضغط قليل من قبل املستهلكني والعمال ما ميكن اعتباره 

   ،حيث أن األدوات املوجودة صممت بشكل خاص من قبل املؤسسات الكبرية أدوات اإلدارة البيئية

  أو من أجلها ما يعقد نقلها أو تكييفها احملتمل مع سياق املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛

 غرية واملتوسطة ، حيث تقل حد�ا غالبا فيما خيص املؤسسات الصالضغط البيئي للسلطات العمومية

  ما جيعل املقاربة البيئية يف هذه املؤسسات ختتلف عن تلك املعتمدة يف املؤسسات الكبرية؛

 تعد أهم العوائق ، فقلة الوقت واملوارد املخصصة للمشاكل البيئية واالستثمار يف الربامج التكوينية الموارد

  البيئي؛ اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جمال االلتزام

                                     

1  Anas HATTABOU, Abdenbi LOUITRI, Développement Durable et Management des PME : Une Analyse en 
Termes de Proximité. Illustration par un cas du Secteur Textile-Habillement, Revue Mangement & Avenir, Vol3, 
N°43, 2011, P126. 
2 Jalila ELBOUSSERGUINI et Al, La Spécificité de la RSE en PME au Maroc: Une Approche par la Vision 
Stratégique du Dirigeant, RIODD Energie, Environnement et Mutation Sociales, France, 6-8 Juillet 2016, P7. 
3 Alain LAPOINTE et Corinne GENDRON, Op.cit, P18.  
4 Ahmed ATIL, Op.cit, P5. 
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 أي النقص املوجود يف الثقافة البيئية للمؤسسة وقلة املعرفة بالتشريعات البيئية بسبب الثقافة والمعرفة ،

  .عدم التواصل مع املنظمات الداعمة يف هذا ا�ال وعدم الوصول إىل مصادر املعلومات

صادر التمويلية وإن امل" شح"يف مواجهة نفسها من جهة أخرى جتد املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

. وجدت فهي ختصصها عادة �االت تعتربها أكثر أولوية من تبين املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة

املؤسسات يظهر بشكل جلي يف نقص هلذه  حيث أن العائق األول الذي يقف يف وجه االلتزام البيئي

ة واألمريكية تشري إىل أن مسريي هذه املؤسسات غالبا األوروبي البحوثاملوارد املالية والبشرية، فالكثري من 

قلة املال والوقت لتبين املسؤولية االجتماعية، كما أن هامش املناورة ال يسمح لألغلبية منهم ب يتعذرونما 

للمسريين بتحمل تكاليف عملية مهيكلة فيما يتعلق بالتنمية املستدامة، فضال على غياب رؤية إسرتاتيجية 

فالنقص يف املوارد حيتم على هذه املؤسسات أن تتكيف مع البيئة أكثر من أن تفكر يف 1.اليف هذا ا�

كما جيعلها تابعة ومعتمدة على بيئتها الداخلية واخلارجية اليت توفر هلا املوارد احلامسة لبقائها والقيام  اتغيريه

  2.بأنشطتها على أكمل وجه

  نظام المعلومات المستديم. 3.4

تكنولوجيا املعلومات واالتصال واخلدمات املرتبطة �ا إىل خلق ر املتزايد الستخدامات االنتشاأدى 

حتديات اجتماعية وإيكولوجية معتربة إلدارة نظم املعلومات، حيث تواجه هذه األخرية متطلبات جديدة 

جلانب االقتصادي من قبل املؤسسات، املستهلكني واملوظفني، فاإلدارة املستدمية لنظام املعلومات ال تغطي ا

جيمع املختصون يف نظم و 3.فقط وإمنا تتجاوز النظرة التقليدية لتشمل اآلفاق االجتماعية واإليكولوجية

املعلومات على أن هذا األخري يلعب دورا حموريا يف التنمية املستدامة من خالل تبين نظم اإلدارة البيئية، 

اإلنتاجية، وعالوة على ذلك يسمح بطرح منتجات  االبتكار يف سلسلة القيمة وإعادة هندسة العمليات

وخدمات مع ختفيض اآلثار البيئية استنادا على مفهوم دورة احلياة، ما يسمح خبلق متيز تنافسي إن مت 

تقدير هذا من قبل املستهلكني، غري أن هذا االهتمام بنظام املعلومات األخضر بدأ مؤخرا بفعل التحديات 

                                     

1 Anas HATTABOU, Abdenbi LOUITRI, Op.cit, P128. 
2 Jalila ELBOUSSERGUINI et Al, Op.cit, P9. 
3 Nils-Holger SCHMIDT, Rüdiger ZARNEKOW, Sustainable Information Systems Management, Business & 
Information Systems Engineering, Vol 9, 2009, P400. 



 ���� �ـــ� ���� �
��� : ��� 

�
��������

� ��
�

� �
� � ��

��
ٔ
� ��� ���

�
�

�
� �� 

�
�

�
� �
� ���� 

�
����

����
�� 

�
�� ��

�
���� 

�
����

ٔ
���� ��

�
� 

�
� �� �� ��

����
����ٕ 

230  
 

ميكن لنظام املعلومات تنبأت العديد من الدراسات بالدور احملوري الذي وقد 1.ناخيةاليت فرضتها التغريات امل

أن يقوم به من خالل فهم وتغيري عمليات املؤسسة وإعادة ابتكارها حىت تدعم بشكل أفضل التنمية 

يف  م املعلومات كانت القوة األكثر تأثريا على حتسني اإلنتاجيةأن نظ R. Wastonاملستدامة، حيث يرى 

نصف القرن األخري، ونالت بالتايل النصيب األكرب من البحث حول كيفية تصميمها وتطويرها، لذا فهي 

توفر فرصة للعديد من املنظمات ملعاجلة موضوع التنمية املستدامة عرب حتسني اإلنتاجية وخفض التكاليف 

  3:مات أن تؤثر على البيئة من خاللأنه ميكن لنظم املعلو  F. Loserاعترب يف نفس السياق  2.وتعزيز الرحبية

 املتطلبات من موارد تصنيع أجهزة تكنولوجيا املعلومات مثل : وميكن حصرها يف آثار سلبية مباشرة

احلواسيب والطابعات،  الطاقة املستهلكة أثناء فرتة تشغيل هذه األجهزة، النفايات االلكرتونية الناجتة عن 

  التخلص من األجهزة القدمية؛

 بسبب قدرة نظم املعلومات على  وتخفيض النفاياتالمستهلكة قليل من الموارد والطاقات الت

إعادة هندسة العمليات اإلنتاجية ما يؤدي إىل كفاءة عالية : التغيري يف تصميم عمليات املؤسسة من خالل

ق املوارد يف املؤسسة، يف استخدام املوارد، نظم معلومات اإلدارة البيئية اليت تقوم بتعقب وحتليل وترشيد تدف

نظم اإلدارة البيئية اليت تراقب نفايات وانبعاثات املؤسسة ما يسمح باالمتثال للقواعد ويضمن الشفافية 

  البيئية جتاه أصحاب املصلحة اخلارجيني؛" البصمة"فيما يتعلق بـ 

  أن يساهم يفمات حيث بإمكان نظم املعلو التقليل من اآلثار البيئية للمنتجات والخدمات النهائية :

أمتتة املباين ما يسمح بإدارة متكاملة لنظم التدفئة والتربيد والضوء، إنشاء تكنولوجيا الشبكات الذكية اليت 

تسهل اإلدارة الديناميكية واملتوازنة للطلب على الكهرباء والتزويد بالطاقة املتجددة، تكنولوجيا توفري وقود 

  .حكم يف احملركات الذكيةالسيارات اليت تعتمد على وحدات الت

تعزيز االبتكارات البيئية يف عدة صناعات من جهة أخرى ميكن لنظم املعلومات أن تلعب دورا يف 

ما يؤدي إىل تعظيم الكفاءة البيئية والطاقوية،  واملباين الطاقة وتوزيع الذكية اللوجستية اخلدمات، نقلمثل ال

أن  Global e-Sustainability Initiativeلالستدامة االلكرتونية ويف الوقت احلاضر تتوقع املبادرة العاملية 

                                     

1 Fabian LÖSER, Op.cit, P52.  
2 Richard T. WASTON, Op.cit, P24.   
3 Fabian LÖSER, Op.cit, P3.  
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حبلول % 16.5احللول اليت تقدمها تكنولوجيا املعلومات بإمكا�ا ختفيض انبعاث الغازات الدفيئة إىل 

وإذا 1.مليون منصب عمل عرب خمتلف أحناء العامل 29.5، ودعم النمو املستدمي من خالل خلق 2020

ات اليت تفرضها اجلماعات الضاغطة فيما يتعلق باآلثار البيئية واالجتماعية للمؤسسات نظرنا إىل التحدي

ن يف عصر املعلومات أن يأخذوا بعني االعتبار أخالقيات املعلومة ملسرييااالقتصادية، فإنه على 

Information Ethics  ه األخرية فهذ2.بتطوير وتطبيق تكنولوجيا املعلوماتاملرتبطة  القضايا األخالقيةأي

الغرض ف. قادرة على أن تلعب أدوار مهمة يف تزويد أصحاب املصلحة مبعلومات تتمتع باملوثوقية واملصداقية

من اإلدارة املستدمية لنظم املعلومات هو املسامهة يف وضع األهداف اإلسرتاتيجية وحتديد الرؤية 

  3.بيئية وليس فقط االقتصاديةاإلسرتاتيجية الشاملة للمؤسسة من خالل أبعادها االجتماعية وال

من ناحية اإلعالم والتحسيس تساهم تكنولوجيا املعلومات بشكل إجيايب يف التنمية املستدامة 

باإلشكاليات البيئية وتوفر املعلومات جلمهور واسع حول واقع استهالك انبعاثات الكربون، كما أن االنتقال 

لصناعات تستهلك موارد أقل، ويف الوقت نفسه تلعب �تمع املعلومات املرتكز على الالمادية جعل ا

وأصبحت 4.تكنولوجيا املعلومات دورا يف التوعية بالتنمية املستدامة وإرساء سياسات أكثر فعالية بشأ�ا

تكنولوجيا املعلومات اخلضراء الكثري من املنظمات الدولية املهتمة بالشؤون البيئية تنادي بضرورة تبين 

Green IT .على التطبيق املنهجي لالستدامة يف كل عمليات إدارة املعلومة �دف التقليل من وم اليت تق

�ا وحتسني الكفاءة البيئية، ونظرا للتأثري املتنامي لالبتكارات يف تكنولوجيا والنفايات املرتبطة  االنبعاثات

ل من املعلومات الورقية إىل املعلومات تقوم املنظمات بزيادة قدرا�ا يف معاجلة البيانات وختزينها، فالتحو 

املعلومات وقواعد املعلومات الرقمية أصبح الطريقة اليت تؤدي �ا املنظمة وظائفها، ويف هذا السياق تعرب 

تكنولوجيا املعلومات اخلضراء عن األنشطة وا�هودات اليت تقوم �ا املؤسسة حىت تدمج التكنولوجيات 

ويف السياق ذاته  5.ة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأكمهاوالعمليات الصديقة للبيئة يف دورة حيا

                                     

1 Stefan Hack, Christian Berg, The Potential of IT for Corporate Sustainability, Sustainability Journal, Vol 6, 2014, 
P4166. 
2 Keri E. PEARLSON, Carol S. SAUNDERS, Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach, 
Fourth Edition, John Wiley & Sons, Inc., United States of America, 2010, P352. 
3 Nils-Holger SCHMIDT, Rüdiger ZARNEKOW, Op.cit, P401. 
4 Sanaa AIT DAOUD, Amélie BOHAS, Technologies de l’Information et Développement Durable: Revue de la 
Littérature et Pistes de Réflexion, Journée Rochelaise Systèmes d’Information & Développement Durable, France, 
2013, P3. 
5 Asghar SABBAGHI, Ganesh VAIDYANATHAN, Green Information Technology and Sustainability: a Conceptual 
Taxonomy, Issues in Information Systems, Volume 13, Issue 2, 2012, P27. 
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ضمن توجهات املسؤولية االجتماعية احلديثة للمؤسسات،  Green Computingتدخل احلوسبة اخلضراء 

وتعين استغالل املوارد املتعلقة بأجهزة احلاسوب بكفاءة خاصة مع انتشار احلواسيب الشخصية وقواعد 

انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف األعمال جعلها أداة ف1.الكبري للطاقة البيانات واستهالكها

من دعم اإلدارة املستدمية تتمكن نظم املعلومات كما 2.ضرورية إلرساء املسؤولية االجتماعية للمؤسسة

ي البيئي واألمن، بزيادة الوعالبيئية وتعزيز االستدامة يف املؤسسة من خالل املزايا اليت توفرها فيما يتعلق 

التصميم مبراعاة االستدامة  4:تشتمل على األنشطة التاليةو 3.اإلدارة االستباقية للمخاطر والتنبؤ باحلوادث

بشكل صديق للبيئة البيئية، التصنيع األخضر، إدارة الكفاءة البيئية، التخلص من النفايات وإعادة التدوير 

  .واستخدام مصادر الطاقات البديلة

من املسامهة الفعالة اليت تقوم �ا نظم املعلومات يف دعم مسار التنمية املستدامة يشري وبالرغم 

العديد من الباحثني إىل أن هذه النظم قد تشكل مصدر خطر للبيئة بسبب النفايات الناجتة عن 

املستدمية  لذا فالوجه اآلخر لنظم املعلومات. طبيعةاستخدامات التكنولوجيا وما تطرحه من مواد سامة يف ال

وليس فقط توفري املعلومات  5.هو التقليل من األضرار البيئية واالجتماعية واالقتصادية ملعدات اإلعالم اآليل

فنظم املعلومات املستدمية  .املعلومات اخلاصة بالقوانني والتشريعات املنظمة لإلدارة البيئية يف املؤسسات

ماعية من خالل جعل املؤسسات يقظة بيئيا واجتماعيا ميكنها التأثري على التنمية املستدامة واملسؤولية االجت

وقد . من جهة وحماولة احلد من استهالك الطاقة والتحكم يف النفايات املتعلقة باملعلوماتية من جهة أخرى

انبعاثات الكربون، اقتنعت كربيات الشركات العاملية الرائدة يف جمال الربجميات بضرورة املشاركة يف ختفيض 

يف املؤمتر الذي عقد يف كوبنهاجن حول تكنولوجيا املعلومات اخلضراء  Dellملثال قامت شركة فعلى سبيل ا

   6.بتسليط الضوء على خطوا�ا يف احلد من آثار الكربون

  

                                     

1 Keri E. PEARLSON, Carol S. SAUNDERS, Op.cit, P358. 
2 Amir HASNAOUI, Ina FREEMAN, Diffusion and Implementation of Corporate Social Responsibility: The Role of 
Information and Communication Technologies, Revue Management & Avenir, Vol 9, N°39, 2010, P387. 
3 Stefan Hack, Christian Berg, Op.cit, P4174. 
4Asghar SABBAGHI, Ganesh VAIDYANATHAN, Op.cit, P28.. 
5 Amélie Bohas et Al, Gouvernance des systèmes d’information et éco-responsabilité. Résultats d’une 
expérimentation auprès d’un conseil régional, 3ème colloque de l’AIRMAP ” Management public: et si les fins 
justifiaient les moyens”, France, May 2014, P5. 
6 Minita SINHA, Green Information Technology: A Strategy to Become Socially Responsible Software Organization, 
International Journal of Enterprise Computing and Business Systems, Vol. 1, Issue 2, July 2011, P3.  
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  المستديمنظام المعلومات ): 33(الشكل رقم 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Fabian LÖSER, Strategic Information Systems Management for Sustainable Development: Enchancing 
Firm Competitiveness with Green IS, Universitätsverlag der TU, Berlin, 2015, P94. 

 

يقتضي نظام املعلومات املستدمي كما يوضحه الشكل أعاله دمج اإلسرتاتيجية البيئة من خالل 

والكفاءة ) ويعين تقدمي منتجات وخدمات خضراء تكرس عالمة جتارية حترتم البيئة(رين مها التميز عنص

، فيما يقوم نظام املعلومات )وتعين االستخدام األمثل للموارد الطبيعية للحد من استنزافها بشكل مفرط(

ة ونشر املعلومات �دف استهداف ومعاجل(عند دمج البعد البيئي على ثالثة ركائز هي توجهات االستدامة 

االستفادة من مزايا التكنولوجيات احلديثة يف دعم اإلنتاج والتسويق (، نظم مبتكرة )حتقيق االستدامة

احرتام البنية التحتية لنظم املعلومات ملعايري السالمة البيئية أو ما يعرف (، بنية الكفاءة البيئية )األخضر

  ).بالتكنولوجيا اخلضراء

  

  

 إستراتيجية النظم

 توجهات الطلب 

  منتجات وخدمات
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 توجهات االستدامة 

 نظم مبتكرة 

 بنية الكفاءة البيئية 

إستراتيجية نظام 

 المعلومات
 الكفاءة البيئية 

ــ ــــــزالتميــــــ  ـــــ

تخفيض 

 االنبعاثات

األهداف 

 المستديمة

ة ا
جي

راتي
ست

اإل
ئية

لبي
 

دعم 

 المؤسسة

متطلبات 

 المؤسسة

 الكفاءة

 التميز

تكنولوجيا 

المعلومات 

المرتكزة 

 على الفرص

سة
ؤس

لم
ة ا

جي
راتي

ست
إ

 



 ���� �ـــ� ���� �
��� : ��� 

�
��������

� ��
�

� �
� � ��

��
ٔ
� ��� ���

�
�

�
� �� 

�
�

�
� �
� ���� 

�
����

����
�� 

�
�� ��

�
���� 

�
����

ٔ
���� ��

�
� 

�
� �� �� ��

����
����ٕ 

234  
 

  الثالث خالصة الفصل

املعلومات دورا حموريا يف تفعيل اليقظة اإلسرتاتيجية مبختلف مكونا�ا، لذا أصبح لزاما  نظمتلعب 

نظمها املعلوماتية ليس فقط �دف أمتتة اإلجراءات اإلدارية واملعاجلة  لتطويرعلى املؤسسات أن تسعى 

القرارات اإلسرتاتيجية وتزويد ولكن من أجل حتقيق أهداف أكرب تتعلق بدعم  ،االلكرتونية للبيانات

املسريين واألفراد على اختالف مستويا�م اإلدارية باملعلومات القادرة على اكتشاف األحداث املستقبلية 

فمن الناحية التنافسية تساهم نظم املعلومات يف خلق املزايا التنافسية  .ورصد التحوالت واملفاجآت البيئية

ا�االت اليت متتلك فيها املؤسسة نقاط القوة دون منافسيها يف أنشطتها واحملافظة عليها عرب التحكم يف 

اإلنتاجية والتمويلية والبشرية، ما ميكنها من التفرد وتقدمي منتجات تستجيب لرغبات املستهلكني بل 

وتستبقها أحيانا، خاصة إن أحسنت استغالل الفرص البيئية قبل وصول املنافسني إليها، كما تزود نظم 

علومات املسريين باملعلومات اليت تفيد يف صياغة اإلسرتاتيجيات التنافسية والناجتة عن األساليب املعتمدة امل

من ناحية أخرى تستفيد اليقظة التكنولوجية بشكل كبري من نظم املعلومات من خالل . يف التحليل البيئي

سمح حبسن إدارة املوارد التكنولوجية يف توفري املعلومات اخلاصة بالتطورات التقنية واملعارف العلمية ما ي

  .املؤسسة وإدارة أفضل ملشاريع االبتكار من خالل دعم وترقية وظيفة البحث والتطوير

يف ذات السياق، تقوم نظم املعلومات بدور حموري يف دعم اليقظة التسويقية خاصة تلك املعتمدة 

يات والتطبيقات احلديثة توفر أدوات مبتكرة على التكنولوجيات احلديثة للمعلومات واالتصاالت، فالربجم

إلدارة العالقة مع الزبون وشخصنتها بشكل يصبح فيه هذا األخري أحد أولويات املؤسسة من خالل 

إن املعلومات التسويقية اليت توفرها حبوث التسويق تعطي إضاءة عن السعي إلرضائه وتلبية رغباته، 

ما ميكن املؤسسة من اختيار إسرتاتيجية التموقع السوقي األكثر جذبا  التطورات املستقبلية احملتملة لألسواق

أما فيما يتعلق باليقظة البيئية فاملفاهيم اجلديدة حول نظام املعلومات . بائن واألقدر على حتقيق األرباحللز 

ة تبنيها املستدمي واملعلومة اخلضراء بإمكا�ا إحداث تغيريات جوهرية يف تعامل املؤسسة مع بيئتها ودرج

للمسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة، فاستهداف اإلشارات الضعيفة املرتبطة بالتغري يف القوانني 

والتشريعات املنظمة لالعتماد البيئي، وكذا األضرار البيئية احملتملة لبعض األنشطة االقتصادية بإمكانه أن 

لتجارية، فجماعات الضغط أصبحت تطالب جينب املؤسسة خسائر معتربة تتعلق بسمعتها وعالمتها ا

 .أكثر فأكثر الفاعلني االقتصاديني بضرورة تبين مفاهيم املواطنة  واألنشطة اخلضراء كأهداف إسرتاتيجية
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  تمهيد

إن االنفتاح االقتصادي الذي انتهجته اجلزائر كبديل للتسيري االشرتاكي املتبع غداة االستقالل جيعل 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة كغريها من املؤسسات االقتصادية يف مواجهة حتديات كبرية تتعلق بضرورة 

ديداته، وإذا أخذنا بعني االعتبار استغالل أكرب قدر من الفرص اليت يتيحها احمليط وجتنب ما أمكن من �

خصوصيات هذا النوع من املؤسسات من الناحية اإلدارية والتنظيمية واملشاكل التمويلية اليت رافقتها منذ 

بعد ويف هذا اإلطار و  ودها على املستوى الوطين والدويل،بدايا�ا يكون التحدي مضاعفا يف إثبات وج

تعلقة مبوضوع البحث سيتناول هذا الفصل واقع نظام املعلومات واليقظة التطرق ملختلف املفاهيم النظرية امل

اإلسرتاتيجية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية، واجلانب املنهجي للدراسة امليدانية من خالل 

التعرض لتصميم االستمارة واحملاور املشتملة عليها ومن مث حتليل تأثري نظام املعلومات على اليقظة 

واختبار فرضيات البحث، وصوال إىل تقدمي اجلزائرية إلسرتاتيجية يف بعض املؤسسات الصغرية واملتوسطة ا

مقرتحات تتعلق بالدفع حنو تغيري نظرة املسريين جتاه مراقبة البيئة ورصد تغريا�ا وإرساء ثقافة تنبؤية واستباقية 

  .لدى أفراد املؤسسة ككل

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةراتيجية في المعلومات واليقظة اإلستنظام . 1

حتقيق التنمية االقتصادية وترقية الصادرات مير يف طريق اجلزائرية السري باملؤسسات الصغرية واملتوسطة 

بداية عرب حتسني أساليبها اإلدارية وتبنيها لرؤية إسرتاتيجية فيما يتعلق بإدارة خمتلف مواردها املالية، املادية، 

مهما كان مستوى جناعتها -بشرية واملعلوماتية، ولن تنجح برامج التأهيل املعتمدة من قبل الدولة ال

إن مل يقتنع مسريوا هذه املؤسسات بضرورة تبين �ج جديد يف التسيري يعتمد  - وامليزانيات املخصصة هلا

ومات واليقظة اإلسرتاتيجية على احلداثة ويستفيد مما قدمه الفكر اإلداري من إسهامات، وتعترب نظم املعل

  .أحد أهم األدوات اليت متكن املؤسسات الصغرية واملتوسطة من لعب األدوار املنوطة �ا

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية معطيات إحصائية حول. 1.1

اعتماد مؤسسات ضخمة دون  لقد تعثرت الدول النامية اليت ركزت يف إسرتاتيجيا�ا التنموية على

الظروف املناسبة لتسيريها، وقد ساهم كرب حجمها يف تعقيد األمور يف ظل انعدام الكفاءات ن �يئ أ

واإلمكانيات مما صعب عملية الرقابة �ا، فكانت بذلك بعيدة كل البعد عن حتقيق املردودية وخاصة 
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التام على هذه  وقد أدى فشل التعويل 1.املؤسسات العمومية منها اليت كانت تنعت بالتسيب واإلمهال

املؤسسات يف دفع عجلة التنمية االقتصادية وتنويع املنتجات الوطنية والتخفيف من حدة البطالة إىل ضرورة 

منوذج  فربزت ضرورة انتهاج. ختلي اجلزائر كغريها من البلدان النامية عن سياسة �ميش القطاع اخلاص

اهليكلة املالية والعضوية للمؤسسات الوطنية حيث مت بتطبيق إعادة  جديد يتماشى مع األوضاع العاملية بدءً 

تقسيم الشركات الوطنية إىل مؤسسات اقتصادية عمومية لتتوسع اإلصالحات إىل مشروع استقاللية 

ال أمام القطاع اخلاص لالستثمار الذي تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة �وفتح ا 1988املؤسسات سنة 

النوع �ذا  ارها سهلة التأسيس وقلة احتياجها لرأس املال، ويتجسد اهتمام الدولةالقاعدة األساسية له باعتب

إضافة إىل إعطائها  ،1994من املؤسسات من خالل ختصيص وزارة للصناعات الصغرية واملتوسطة سنة 

بربامج أعدت خصيصا لرتقية  �تم حيزا يف السياسة االقتصادية بإنشاء عدد من املؤسسات الرمسية اليت

اجلزائر إىل تبين برامج حيث عمدت  2.متعددةيف قطاعات اقتصادية  املؤسسات الصغرية واملتوسطةودعم 

عديدة من أجل دعم هذه املؤسسات وتأهيلها بغية دفعها للمسامهة يف تنمية االقتصاد الوطين على غرار 

  :الدول املتقدمة، وفيما يلي بعض املعطيات اإلحصائية اخلاصة �ذا القطاع

  30/06/2016معطيات خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لغاية ): 30(جدول رقم ال

  075 014 1  العدد اإلجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  214 84  2016 في الثالثي األولالمؤسسات التي تم إنشاؤها عدد 

  650 12  )الخاصة(عدد المؤسسات التي أنهت نشاطها 

  275 99  )الخاصة( توسطةعدد الصناعات الصغيرة والم

  438  عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية

كثافة المؤسسات الصغيرة 

 1000العدد لكل (والمتوسطة 

  )نسمة

  45 / 23  كل األشكال القانونية

  45 / 17   األشخاص االعتباريون

  914 487 2  عدد الوظائف

  509 23  )مليون دوالر(الواردات 

  678 12  )الرمليون دو (الصادرات 
 

Source: Ministère de l'Industrie et des Mines, Bulletins d'Information Statistique N º29, Novembre 2016, P8. 
 

                                                             
  .274س، ص، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد السادآفاق وقيود: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرآيت عيسى عيسى،   1
، امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل إشكالية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرمعطي اهللا خري الدين، كواحلة ميينة،   2

  .762، جامعة الشلف، ص2008 أفريل 17/18املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، 
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ارتفع عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة ) 30(الواردة يف اجلدول رقم حسب املعطيات اإلحصائية 

 31/12/2015.1يف مؤسسة  569 934ة مقارنة بـ مؤسس 075 014 1ليصل إىل  30/06/2016الوطنية يف 

واصلة الدولة لدعمها هلذه املؤسسات ورغبتها يف أن حتتل مكانة حقيقية وفعالة مبوميكن تفسري هذه الزيادة 

يف االقتصاد الوطين على غرار باقي دول العامل اليت اقتنعت بأمهية ووزن املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 

 650 12بلغ عدد املؤسسات اليت أ�ت نشاطها  تصادي ودفع عجلة التنمية، وقدتدعيم النسيج االق

وميكن إرجاع ذلك للصعوبات اإلدارية والتمويلية اليت تواجهها هذه املؤسسات خاصة تلك اليت ، مؤسسة

و أو املقر االجتماعي، نوعية النشاط أ/كما قد يتعلق األمر مبؤسسات غريت الوضعية و. مت إنشاؤها حديثا

يف  020 371 2مقارنة بـ وظيفة  914 487 2فيما قدر عدد الوظائف بـ  2.ةخلق مؤسسات جديد

فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة تعترب بديل يساعد يف القضاء على مشكلة البطالة حيث أ�ا ، 32/12/2015

والتكوين  تتيح العديد من فرص العمل وتستقطب عدد ال بأس به من طالبيه ممن مل يتلقوا التدريب

املناسبني، ومتنع تدفق األفراد إىل املدن سعيا وراء فرص أفضل للعمل حيث أ�ا تقام يف التجمعات السكنية 

 509 23 فقدرت بـ نسبة املسامهة يف الوارداتأما  3.والقرى واملدن الصغرية اليت تكثر فيها نسبة البطالة

إىل أن نسبة املسامهة يف الصادرات تبقى ر اإلشارة وجتدمليون دوالر،  678 12دوالر ويف الصادرات  مليون

ضعيفة مقارنة باآلمال املعلقة على هذه املؤسسات يف التخفيف من تبعية االقتصاد الوطين للمحروقات 

لكو�ا متتلك . واالعتماد الشبه كلي على الريع البرتويل، ذلك أنه ميكنها أن تلعب دورا يف تنمية الصادرات

غري أ�ا باملقابل  4.القدرة على التأقلم واملرونة ملواجهة احتياجات األسواق الدولية ال مثلمزايا يف هذا ا�

تواجه قيودا خمتلفة منها تلك املرتبطة باملنافسة واليت تتمثل أساسا يف املنافسة غري املتكافئة يف األسواق على 

واملؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية، غرار السوق األوروبية بني الشركات املتواجدة يف السوق املستهدف 

إذ ميتلك الطرف األول الكفاءة العالية، اإلنتاجية املرتفعة والقدرة التنافسية، التكنولوجية، اإلدارية 

                                                             
1
 Ministère de l'Industrie et des Mines, Bulletins d'Information Statistique N º28, Mai 2016, P8. 

2
، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، سيناريوهات فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وآليات عالجهامصطفى طويطي، مصطفى بلمقدم،   

 .83، ص2014، 5العدد 
3
، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد جتماعية واالقتصاديةمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االسامية عزيز،   

  .88ص، 2011الثاين، جوان 
، 4جملة اإلسرتاتيجية والتنمية، ا�لد ، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بناء االقتصاد الوطنيبوشرف جياليل، فوزية بوخبزة،   4

  .194ص، 2014، 6العدد 
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من جهة أخرى تقف معايري اجلودة  1.والتسويقية الكبرية، بينما يعاين الطرف الثاين من حمدودية اإلمكانيات

املية اليت حتكم نوعية املنتجات يف وجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة املصدرة، فربامج واحرتام املقاييس الع

التأهيل املختلفة مل تنجح بشكل كامل يف جعل هذه املؤسسات تتبىن خطوات جادة فيما يتعلق بالتحسني 

الذي  2010برنامج بالرغم من املوارد املالية املسخرة لربامج التأهيل وعلى رأسها . املستمر وإدارة اجلودة

وجعلت من بني أهدافه إرساء نظم جودة يف مليار دينار  386سخرت له الدولة ميزانية قدرت بـ 

 ISOو الـ  ISO 9000املؤسسات الصغرية واملتوسطة متكنها من احلصول على الشهادات الدولية مثل الـ 

22000.2  

  الحجمتوزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب ): 31(الجدول رقم 

 %النسبة   عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  طبيعة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة

  97  653 983  )عمال 10أقل من (مؤسسة مصغرة 

  2,7  380 27  )عامل 49إلى  10من (مؤسسة صغيرة 

  0,3  042 3  )عامل 249إلى  50من (مؤسسة متوسطة 

  100  075 014 1  المجموع
 

Source: Ministère de l'Industrie et des Mines, Bulletins d'Information Statistique N º29, Novembre 2016, P10. 
 

املرتبة األوىل من بني املؤسسات الصغرية حتتل املؤسسات املصغرة يشري اجلدول أعاله إىل أن 

ملؤسسات مث ا %2.7 تليها املؤسسات الصغرية بنسبة %.97واملتوسطة اجلزائرية من حيث العدد بنسبة 

، ما يشري إىل أن املؤسسات املصغرة ال زالت تسيطر %0.3املتوسطة اليت جاءت يف املرتبة األخرية بنسبة 

من املؤسسات الصغرية  %.95.5 فنسبةبقوة على املشهد االقتصادي واألمر ليس حكرا على اجلزائر 

ملؤسسات الصغرية من ا %.93و2012.3واملتوسطة هي مؤسسات مصغرة يف اململكة املتحدة سنة 

ذلك إىل عدة أسباب منها املشكالت ويعزى 2016.4سنة  واملتوسطة األوروبية هي مؤسسات مصغرة

التمويلية والصعوبات املتعلقة بنقص املوارد اليت تكبح رغبة هذه املؤسسات يف التحول إىل مؤسسات صغرية 

                                                             
، جملة الواحات نحو إرساء إستراتيجية متكاملة لتنمية صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةوادي، مجال خنشور، محزة الع  1

  .51، ص2014، 2، العدد 7للبحوث والدراسات، ا�لد 
2 Ministère de l'Industrie et des Mines, La mise à Niveau des Petites et Moyennes Entreprises, 
http://www.mdipi.gov.dz/IMG/pdf/mise_a_niveau_des_pme.pdf, Le 15/02/2015. 
3 Lord Young, A report on growing micro businesses, UK Government, May 2013, P7. 
4
 Patrice MULLER et Al, Annual report on european SMEs 2016/2017. Focus on self-employment, European Union, 

p6. 
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ة والتنظيمية املختلفة خللق املؤسسات أو متوسطة، من جهة أخرى التسهيالت اليت توفرها األطر القانوني

املصغرة ودعمها وتشجيعها لكو�ا قادرة على تنمية املبادرة الفردية وتعزيز روح املقاوالتية لدى الشباب، 

  .فضال على اعتبارها وعاء لتدريب العمالة وخمزن لألفكار اخلالقة واملبدعة

  حسب قطاع النشاطلخاصة والعمومية اتوزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ): 32(الجدول رقم 

  قطاع النشاط
المؤسسات الصغيرة 

  والمتوسطة الخاصة

المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة العمومية
  المجموع

النسبة 

% 

  1  272 7  178  094 7  الفالحة

المحروقات، الطاقة، المناجم 

  والخدمات ذات العالقة
3 201  04  3 205  1  

  29  146 169  22  124 169  البناء واألشغال العمومية والري

  17  408 99  133  275 99  الصناعات التحويلية

  52  793 298  101  692 298  الخدمات

  100  577824  438  386 577  المجموع
 

Source: Ministère de l'Industrie et des Mines, Bulletins d'Information Statistique N º29, Novembre 2016, P11. 
 

بقطاع تشتغل نصف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية  أكثر منه إىل أن يشري اجلدول أعال

خاصة مما حيد من إمكانية مسامهتها يف تنويع  692 298عمومية و 101منها  %52اخلدمات بنسبة 

بة الصادرات من املنتجات احمللية أل�ا غري قادرة أساسا على التحول االقتصاد الوطين واملسامهة يف رفع نس

وباملقارنة مع دول أخرى كفرنسا مثال تشكل املؤسسات الصغرية واملتوسطة املصدرة . ىل مؤسسات مصدرةإ

أما النصف الباقي فتوزع على باقي  2016.1من املؤسسات املصدرة بشكل عام سنة  %95ما نسبته 

 124 169ومية وعم 22يف قطاع البناء والري واألشغال العمومية منها  %29القطاعات االقتصادية بنسبة 

قطاع يأيت كل من خاصة، و  275 99عمومية و 133منها  %17خاصة، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 

لكليهما  %1بنسبة وقطاع احملروقات والطاقة واملناجم واخلدمات ذات العالقة يف املرتبة األخرية الفالحة 

قلة رجع ، من جهة أخرى تللثاين صةخا 201 3عمومية و 4و خاصة بالنسبة لألول 094 7و عمومية 178

إىل عدة اعتبارات من بينها التخلي عن النهج االشرتاكي املتبع العمومية ؤسسات الصغرية واملتوسطة عدد امل

غداة االستقالل والذي مهش كثريا دور القطاع اخلاص، فضال عن التحديات اليت تفرضها املنظمات 

                                                             
1
 Nicolas DUFOURCQ, PME 2016, Rapport Annuel sur l'Evolution des PME, Observatoires des Pme, France, 2016, 

P9. 



� ������ �� �
��� : ��� 

�
����

ٔ
���� 

�
�� �� ��� 

�
� ��

���� ��� 
�

����� 
�

� ����ٔ� �� ���
� 

�
����

����
�� 

�
�� ��

�
� 

 

241 
 

التجارة العاملية اليت تطالب اجلزائر بالتوجه حنو اقتصاد السوق  االقتصادية الدولية كصندوق النقد ومنظمة

  . وتبين سياسة خوصصة املؤسسات العمومية

  عدد الوظائفتوزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة والعمومية حسب ): 33(الجدول رقم 

  طبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 2016الثالثي األول   2015الثالثي األول 

 %تطور ال
  %الحصة   العدد  %الحصة   العدد

 11,87 98,57 2452216 97,94 068 192 2  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة

 22,67- 1,43 698 35 2,06 165 46  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية

 11,16  100 914 487 2 100 233 238 2  المجموع
 

Source: Ministère de l'Industrie et des Mines, Bulletins d'Information Statistique N º29, Novembre 2016, P15. 
 

تعول الكثري من الدول على املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خلق مناصب شغل والتقليل من نسبة 

بلغت حيث  سنويا، ةل معترب يف خلق وظائف جديدالبطالة، ويف اجلزائر سامهت هذه املؤسسات بشك

حسب النتائج  2016اليت خلقتها املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف �اية الثالثي األول من سنة  الوظائف

مقارنة بالثالثي األول من سنة  %11.6وظيفة بنسبة تطور  233 238 2ما عدده املبينة يف اجلدول أعاله 

بقدرة هذه  وتبقى هذه النسبة ضعيفة مقارنة وظيفة فقط يف القطاع العمومي 698 35 منها، 2015

مليون شخص  8.2ففي كندا استطاعت املؤسسات الصغرية أن توظف . املؤسسات على رفع نسبة العمالة

 1.-الفرق يف التوظيف الكلي لسنتني-من صايف تغري العمالة  %87.7وهي املسؤولة عن  2015يف سنة 

ري مصرح �ا، العتماد العديد من وجتدر اإلشارة إىل أن عددا كبريا من العمالة اليت تشتغل يف هذا القطاع غ

املؤسسات الصغرية واملتوسطة على العمالة غري األجرية خاصة يف جتارة التجزئة واخلدمات البسيطة املتنوعة، 

وآخرون بتكليف من البنك العاملي  M. Ayyagariويف دراسة قام �ا  2.والعمالة املومسية واملؤقتة للضرورة

يف  2010-2006بلد بني سنيت  99ؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حول مسامهة امل 2011سنة صدرت 

  3.نسب التوظيفمن  %67وجدوا أ�ا مسؤولة عن نسبة خلق مناصب الشغل، 

                                                             
1
 Ministry of Industry, Key Small Business Statistics: Innovation, Science and Economic Development , Canada, 

June 2016, P8. 
، جملة دراسات يف التنمية وا�تمع، التوجه نحو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخيار إستراتيجي للتنمية في الجزائرزبري حممد،   2

  .12، ص2015العدد اخلامس، جوان 
3
 Bureau International du Travail, Rapport IV sur Les Petites et Moyennes Entreprises et la Création d’Emplois 

Décents et Productifs, Genève, 2015, P3. 
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  الجزائرية نظام المعلومات واليقظة اإلستراتيجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةواقع . 2.1

جديدة تتعلق بإدارة املعلومة اإلسرتاتيجية سواء اجتهت اجلزائر يف السنوات األخرية حتو تبين مفاهيم 

على املستوى االقتصادي الكلي أو على مستوى املؤسسات االقتصادية، رغبة منها يف مواجهة التحديات 

البيئية الراهنة اليت فرضتها عوملة األسواق وانفتاح التجارة اخلارجية فضال على إمكانية االنضمام ملنظمة 

ا يرتتب عنه من ضرورة حتسني جودة املنتجات الوطنية وتأهيلها ملنافسة نظري�ا العاملية، التجارة العاملية وم

سعيها لتبين ممارسات الذكاء االقتصادي لضمان تبادل وتشارك قوي للمعلومات بني خمتلف  ويف إطار

 Direction وآفاقدراسات  - بتأسيس اإلدارة العامة للذكاء االقتصاديقامت . األعوان االقتصاديني

Générale de l'Intelligence Economiques- Etudes et Prospectives (DGIEEP)  من خالل

اإلدارة املركزية لوزارة الصناعة  يتضمن تنظيمالذي  25/03/2008يف  08/101رقم املرسوم التنفيذي 

سسات اجلزائرية يف الصناعات الصغرية وترقية االستثمار، �دف مرافقة املؤ /واملؤسسات الصغرية واملتوسطة

، وذلك استجابة للمتطلبات الناجتة عن تنفيذ اإلسرتاتيجية الصناعية اليت تبين اليقظة والذكاء االقتصادي

وقد قدمت نفس الوزارة 2007.1فيفري  28و 27، 26متت مناقشتها يف اجللسات الصناعية املنعقدة يف 

وع الذكاء االقتصادي واليقظة اإلسرتاتيجية مبا برناجما توجيهيا يتضمن تكوين الكوادر اإلدارية يف موض

، وتناولت خمتلف املهام املندرجة 2010يتناسب والواقع اجلزائري ضمن الوثيقة املرجعية الصادرة يف سبتمرب 

حتت جماالت اليقظة املختلفة مبا فيها اليقظة اإلسرتاتيجية، التكنولوجية، اليقظة حول األمن وإدارة املخاطر، 

فإن حمرتيف الذكاء  لنفس الوثيقةوفقا و 2.ل املنافسة، اليقظة حول االبتكار واملهارات العملياتيةاليقظة حو 

االقتصادي هم أشخاص متخصصني يف املعلومات اإلسرتاتيجية الناجتة عن املراقبة املنتظمة ملختلف 

هوم الذكاء االقتصادي  جماالت احمليط الداخلي واخلارجي، وعليه ووفقا لذات الوثيقة فإن اجلزائر تبنت مف

 2006ديسمرب  20مثلما أعلن عنه سابقا يف بيان احلكومة اجلزائرية بتاريخ  H. Martreكما ورد يف تقرير 

فإن الذكاء االقتصادي هو مسار ملنهج توقعي واستشراف للمستقبل قائم على العالقات اليت تربط 

اجلانب املهم يف اإلسرتاتيجية الوطنية للدفاع  املؤسسات واملتعاملني االقتصاديني فيما بينهم باعتباره

                                                             
1
 Abdelkader BAAZIZ et Al, Quels Modèles d’Intelligence Economique pour l’Algérie? Quelques Pistes de Réflexion, 

Séminaire International sur l'Intelligence Economique: Un enjeu Majeur de Compétitivité, HEC Alger, 21-22 Mai 
2014, P5. 
2
 Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de l'Investissement, Manuel de 

Formation en Intelligence Economique en Algérie, Document de Référence, Septembre 2010, P21. 
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نشر ثقافة الذكاء االقتصادي الذي يطمح إىل تطوير 1:يهدف إىل حتقيق األهداف التاليةو االقتصادي 

إنشاء تالحم  ات الفردية واجلماعية للفاعلني االقتصاديني العموميني واخلواص ويف نظرة مجاعية؛يالسلوك

ة جديدة للعالقات القائمة على الثقة املتبادلة بني مجيع األعوان االقتصاديني اقتصادي وتطوير نظرة مجاعي

وضع جهاز مراقبة يف مواجهة رهانات تفتح السوق الوطنية على املنافسة  لتطوير النسيج الصناعي الوطين؛

ستكشافية تطوير الوظيفة االستشرافية واال من املمارسات غري الشرعية وغري الشريفة للمنافسني؛ والتقليل

بغرض حتديد التطورات وحصر اإلجراءات اإلسرتاتيجية والعمل �ا لفائدة الصناعة الوطنية على املديني 

  .املتوسط والبعيد

يف اإلطار نفسه، عملت اجلزائر على بناء نظام وطين للمعلومات االقتصادية من أجل تلبية 

وعية املطلوبة ويف اآلجال احملددة، ويتكون هذا متطلبات كافة األعوان االقتصاديني من املعلومات ذات الن

النظام من أجهزة وأنظمة فرعية تابعة له تعمل على توفري املعلومة حول كافة األنشطة وا�االت االقتصادية 

واالجتماعية مثل نظام املعلومات اإلحصائية ممثال يف الديوان الوطين لإلحصائيات، نظام املعلومات 

ية ويشمل الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، املركز التجارية واالستثمار 

الوطين لإلعالم اآليل واإلحصاء، واملعلومات العلمية والوثائقية ممثال مبركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين 

أغلب املؤسسات اجلزائرية ى مستوى عل أما نظام املعلومات 2.واملركز الوطين لإلعالم والوثائق االقتصادية

نظام تقليدي يعتمد على العمل التسلسلي للوظائف و احرتام اهليكل التنظيمي، هذا التسلسل  يتميز بكونه

قد يعيق اجنازات املؤسسة نتيجة ضياع الوقت يف مرور املعلومة من مستوى آلخر، لذا أصبح ضروريا على 

ثر جناعة و أداء، وذلك من خالل إلغاء كل احلواجز بني وظائف نوع آخر من األنظمة أك  مؤسساتنا تبين

املؤسسة، و بني أدىن و أعلى مستويات اهليكل التنظيمي، مما خيلق نوع من التشارك و الثقافة املوحدة 

اجلماعي و التشارك و اإلحساس  املشرتكة يف املؤسسة، و هذا يكون عن طريق العمل  القراراتالختاذ 

3.باالنتماء
   

                                                             
1
  .55، صمرجع سبق ذكرهالتة اليمني، ف  

2
االقتصاد  االقتصادية واالندماج يف اإلصالحاتجملة ، الذكاء االقتصادي كآلية لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةرتيبة رزاز،   

  .171، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، ص23، العدد يالعامل
، املؤمتر العريب اخلامس للمعلومات الصناعية فعيل إستراتيجية الذكاء االقتصادي في الجزائردور الدولة في تبن عنرت عبد الرمحان،   3

  .10، ص 2011ديسمرب  22-20والشبكات، الرباط، 
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صعوبات تتعلق بالبنية التحتية لنظم اجلزائرية ن جهة أخرى تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة م

من بني ف. املعلومات اليت تكفل حتويلها من نظم تقليدية إىل أخرى تعتمد على التكنولوجيات احلديثة

قلة وضعف  ىلإاملؤسسات مسألة احلصول على التكنولوجيا، ويرجع ذلك هذه الصعوبات اليت تواجهها 

وضعف تأهيل مستخدميها من جهة أخرى، وهو ما جيعل حصوهلا على  املالية من جهةمواردها 

التكنولوجيا أمر صعب املنال، حىت أن ما يتوفر لديها من معارف تقنية معرضة للتجاوز بفعل االبتكارات 

أو مملوكة من طرف أفراد  يعائلمؤسسات ذات طابع بكو�ا تتميز فضال على أ�ا  1.واالخرتاعات اجلديدة

، فإن والتسيريية الكاملةالتنظيمية  متتع املالك واملديرين باخلربات واملؤهالت، ونظرا لعدم إدار�ايتولون شؤون 

فإن نقص باإلضافة إىل ذلك  شاكل تعيق ممارسة وتوسيع نشاطهامواجهة متقع يف  املؤسساتهذه 

الدول النامية،  املعلومات االقتصادية يفضعف أنظمة  إىلجع والذي ير  االستثماريةحول الفرص  املعلومات

نقص املالئمة فبسبب ضياع وتفويت الفرص  املؤسسةلقدرات  إىل احلد من االستعمال األفضليؤدي 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت استمرارية  على املشاكلمن أخطر  يعتربالتنظيمية  املعلومات واخلربات

املؤسسات لذا فإن  2.اإلسرتاتيجي الذي بكفل هلا دعائم النجاح والتطور يف املستقبل تفتقد إىل التخطيط

من صعوبة احلصول على املعلومات اليت تساعدها على رسم سياستها اإلنتاجية تعاين  الصغرية واملتوسطة

 فيهط وخمططا�ا التسويقية وذلك لنقص املعطيات اإلحصائية املتعلقة باحمليط االقتصادي الذي تنش

   3.الفرص املمكن استغالهلا وهذا لعدم توفر مراكز خمتصة يف مجع ومعاجلة وتوزيع املعلومة االقتصاديةو 

قامت وزارة الصناعة ولتسهيل حصول املؤسسات على املعلومات االقتصادية وتسهيل تداوهلا 

الت متعددة مثل اليقظة على موقعها االلكرتوين وتتناول جما" ات اليقظةينشر "واملناجم بتخصيص ما مسته 

القانونية الوطنية والدولية، اليقظة اخلاصة باالستثمار يف الدول العربية واالستثمار األجنيب، اليقظة اخلاصة 

يعترب برنامج دعم املؤسسات والصناعات الصغرية كما   .باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، اليقظة التكنولوجية

املمول من قبل اجلزائر واالحتاد األورويب  PME IIملعلومة واالتصال واملتوسطة والتحكم يف تكنولوجيات ا

                                                             
1
واقع ، امللتقى الوطين حول معوقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وسبل تطويرهااألخضر بن عمر، علي باللموشي،   

 .12، جامعة الوادي، ص2013ماي  05/06، احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر وآفاق النظام
2
، جملة العلوم االقتصادية وعلوم حالة الجزائر-دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الواقع والمعوقاتالطيب داودي،   

  .72، ص1، جامعة سطيف2011، 11التسيري، العدد
، ملتقى وطين حول واقع وآفاق النظام احملاسيب املايل يف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، واقع وآفاقغدير أمحد سليمة،   3

  . 7، جامعة الوادي، ص2013ماي  05/06املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، 
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، وقد استفادت هذه أحد املشاريع اليت مت تبنيها �دف املسامهة يف حتسني تنافسية املؤسسات اجلزائرية

ناحية  من وتطوير نظم املعلومات اخلاصة �ا،األخرية من الدعم على مستوى إدخال برجميات وتطبيقات 

قام الربنامج خبطوات عديدة يف اجتاه تطوير التكنولوجيات احلديثة ملؤسسات ومنظمات تقدم الدعم أخرى 

ناعية واملعهد اجلزائري للتقييس املعهد الوطين اجلزائري للملكية الص 1:للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مثل

يق تأمني القروض صناد ؛)دعم إعداد دفرت الشروط اخلاص بنظام التسيري اإللكرتوين للمعطيات(

نظم معلومات عم إرساء دتصميم و (ة وصندوق ضمان قروض االستثمارات للمؤسسات الصغرية واملتوسط

تصميم ودعم إرساء خلية لليقظة القانونية واالقتصادية (سسات منتدى رؤساء املؤ  ؛)تسيري الضمانات

   .)فرت شروط لنظام املعلومات اجلغرايفإعداد د( والتنظيم العقاري) الوكالة الوطنية للوساطة واملعلوماتية؛

يف نفس السياق ومن أجل ترقية ممارسات الذكاء االقتصادي واليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات و 

دعم الشفافية  2:اقرتح ا�لس الوطين االقتصادي واالجتماعي مجلة من التوصيات ائريةاالقتصادية اجلز 

سات االقتصادية معاجلة كميات البيانات اهلائلة املتوفرة لديها على اإلدارات العامة واملؤس، حيث والنشر

من واجب اجلامعات  البيداغوجية، حيث تطوير الربامج ؛جلة ذكية واستخراج خمتلف املعارفمعا

فقا ملا يتطلبه حميط املؤسسة ومؤسسات التعليم العايل والتكوين املهين تطوير الربامج البيداغوجية وحتسينها و 

ذلك انفتاح هذه الربامج للمعرفة والتعليم النوعي وفقا ملا هو جاري العمل به يف البلدان املتقدمة  ويراعى يف

من حيث الكفاءة، والغرض من ذلك تكريس سلوك البحث عن املعلومات وتقييمها واستخدامها أحسن 

حيث  ة والنقابية،واجلمعيات املهنيتفعيل دور الغرف التجارية واملصاحل االقتصادية للدولة  استخدام؛

تستحوذ هذه اهليئات على كميات هائلة من املعلومات، ووسائل التكوين متكنها من لعب دور فعال يف 

حيث من ، توفري شبكات البنوك واملؤسسات املالية الدولية وإعادة تأهيل أفرادها؛حتسني املردودية والنوعية 

احتياجات اجلمهور املتعددة وتقييم اخلدمات ساعد على التكفل بتشبكة الوكاالت اليت حتوزها خالل 

هائلة ميكن استخدامها يف حتديد اإلسرتاتيجيات التسويقية، أما احلد  املختلفة، وبناء قواعد وبنوك بيانات

الثاين فيتمثل يف قدر�ا على متويل مشاريع الذكاء االقتصادي والشراكة فيها ودعمها ماديا، األمر الذي 

  .ا يقال عنهم أ�م مرحبون للمؤسسةدة وكسب زبائن أقل ميسهل دخول أسواق جدي

                                                             
1 Programmes d'Appui au PME/PMI et à la Maitrise des Technologies d'Information et de Communication PME II, 
Dossier de Presse: Les Actions de mise à Niveau dans le Domaine des TIC, Décembre 2013, P3. 

املال ، جملة اقتصاديات إستراتيجية الذكاء االقتصادي الستدامة المقاوالتية مع اإلشارة لحالة الجزائرجمدوب حبوصي، عمار عريس،   2

  .232ص ، املركز اجلامعي ميلة، 2العدد واألعمال، 
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  الدراسة الميدانية إجراءات. 2

لدى علماء االجتماع والباحثني مييل إىل اجلمع ما بني املناهج النظرية واملناهج  االجتاه السائد

احث وتنري له التطبيقية أو العملية من منطلق أن البحث امليداين حيتاج إىل مقوالت وأطر نظرية �دي الب

السبيل سواء يف بداية حبثه أو بعد مجعه للبيانات وحماولته تفسريها، ونفس األمر بالنسبة للمناهج النظرية 

فحىت تأخذ مصداقيتها جيب أن تقرتن ببحث ميداين وأن تكيف مقوال�ا مع ما يكتشفه هذا األخري من 

لق �ذا البحث جمموعة من املؤسسات الصغرية وقد مشلت الدراسة امليدانية فيما يتع 1.خصوصيات جمتمعية

سطيف  ،)مؤسسة 27( باتنة: واليات خمتلفةمؤسسة موزعة على  80واملتوسطة اجلزائرية واليت بلغ عددها 

  ).مؤسسات 8(، أم البواقي )مؤسسات 8(، برج بوعريريج )مؤسسة 13(، اجلزائر )مؤسسة 24(

  أداة الدراسة. 1.2

يتم من خالهلا مجع البيانات ومن مث تتوقف عليها النتائج النهائية للبحث  تعد االستمارة األداة اليت

ا تقوم به من وظائف وتعترب أحد أكثر وسائل مجع البيانات استخداما مل2.وحتقيق األغراض املطلوبة منه

توفري البيانات وفق خصائص األفراد أو اجلماعات مثل النوع االجتماعي والعمر و وصف أساسية مثل 

وقياس اجتاهات الرأي لألفراد واجلماعات حول أشياء أو مواضيع ، والبيانات الدميوغرافية توى التعليمومس

بغية حتليل اإلشكالية ونفي أو إثبات الفرضيات املوضوعة و 3.يرغب الباحث يف قياس اجتاهات الرأي حنوها

املؤسسات الصغرية  بعضملسريي تصميم استمارة موجهة ب -ورد يف اجلانب النظريما بناًء على –مت القيام 

، ومت عليهانظم املعلومات تأثري معرفة مواقفهم جتاه اليقظة اإلسرتاتيجية ومدى  �دف واملتوسطة اجلزائرية

اختيار فئة املسريين كو�ا الفئة اليت متتلك املعلومات الالزمة حول موضوع الدراسة الذي عادة يكون من 

أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة ختتلف عن باقي املؤسسات بكو�ا اختصاص اإلدارة العليا فضال على 

مثانية منها مل استمارة مت اسرتجاعها كلها مع استبعاد  80تعتمد على املركزية يف التسيري، وقد مت توزيع 

و�ذا قدرت نسبة استجابة مسريي املؤسسات املدروسة بـ  ،شرط استكمال البيانات الضرورية تستوف

وجتدر اإلشارة إىل أن مجع البيانات مت بشكل مباشر بغية سبة مقبولة للتحليل اإلحصائي، وهي ن 90%

                                                             
  .103، ص2009، دار الشروق، عمان، المنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم االجتماعيةإبراهيم أبراش،   1
2
  .105، ص2011، مكتبة العبيكان، الرياض، دليل الباحث في البحث االجتماعيمسلم عدنان أمحد،   

3
  .162، ص2014، دار النهضة العربية، بريوت، ت اليحث الخاصة في علم النفس االجتماعيتقنيامأمون طربية،   
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رجو من بنودها وفقرا�ا املختلفة، وقد مت تقسيم شرح املصطلحات اليت تضمنتها االستمارة واهلدف امل

السن، االستمارة إىل جزأين يتعلق األول باخلصائص الشخصية والوظيفية للمستجوبني مثل اجلنس، 

الشكل إضافة إىل خصائص املؤسسات املدروسة مثل  ،ومنط اإلدارة اخلربة املهنية، التعليمي املستوى

امللكية ومنط اإلدارة، أما اجلزء الثاين فقد مت ختصيصه حملاور الدراسة طبيعة النشاط و  جمال، احلجم، القانوين

  :حماور 03عرب سؤاال موزعا  93تضمنت اليت 

  27إىل  1ويتضمن العبارات من  املؤسسات الصغرية واملتوسطةيف  ظام املعلوماتنة نمكا: 1المحور 

الثاين يتعلق بأمهية البعد و  )عبارات 08( بوظيفة نظام املعلوماتاألول يتعلق البعد وحيتوي على ثالثة أبعاد، 

يف املؤسسات حمل  علوماتمبحددات فعالية نظام امل البعد الثالثفيما يتعلق  )عبارات 10( املورد املعلومايت

 ؛)عبارات 09( الدراسة

  إىل  28اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ويتضمن العبارات من تبين : 2المحور

ويتعلق البعد  )عبارات 08(ثالثة أبعاد، البعد األول يتعلق بدراسة البيئة اخلارجية وتأثريا�ا وحيتوي على  53

فيما يتعلق البعد الثالث بعوامل جناح اليقظة اإلسرتاتيجية  )عبارات 10( ليقظة اإلسرتاتيجيةالثاين بأمهية ا

 ؛)عبارات 08(

  املؤسسات الصغرية واملتوسطةاليقظة اإلسرتاتيجية يف تفعيل  علىنظام املعلومات  تأثري: 3المحور 

كل تفعيل   علىظام املعلومات ن تأثريأبعاد حسب  أربعةوحيتوي على  93إىل  54العبارات من ويتضمن 

 )عبارات 10(، التسويقية )عبارات 10(، التكنولوجية )عبارات 10(مكون من مكونات اليقظة، التنافسية 

 .)عبارات 10( والبيئية

رجات من مت تصميم االستمارة وفق سلم ليكرت الثالثي حيث مشلت اخليارات املتاحة ثالثة د

ومت إعطاء أوزان متباينة لكل خيار من هذه اخليارات تعكس التدرج  منخفضة، متوسطة ومرتفعة، املوافقة

، ومن جهة أخرى مت حتديد قيمة املتوسط الفرضي لإلجابات )34(رقم كما يوضحه اجلدول يف مستويا�ا  

  .تشري إىل مواقف سلبية والعكس صحيح 2، ما يعين أن درجات املوافقة اليت تكون قيمها أقل من 2بـ 
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  أوزران اإلجابات لسلم ليكرت الثالثي): 34( الجدول رقم

  3  2  1  القيمة

  مرتفعة  متوسطة  منخفضة  درجة الموافقة

  ]03.00-02.34[  ]02.33-01.66[  ]01.66-01.00[  األوساط الموزونة
  

  قيم معامل االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية للمحور األول): 35(جدول رقم 

  محددات فعالية نظام المعلومات  لمورد المعلوماتيأهمية ا  وظيفة نظام المعلومات

  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة

67  **0.663  75  **0.854  85  **0.851  

68  **0.797  76  **0.821  86  **0.758  

69  **0.745  77  **0.909  87  **0.928  

70  **0.888  78  **0.945  88  **0.854  

71  **0.938  79  **0.810  89  **0.765  

72  **0.861  80  **0.548  90  **0.710  

73  **0.846  81  **0.942  91  **0.911  

74  **0.903  82  **0.796  92  **0.777  

    83  **0.932  93  **0.554  

    84  **0.649      

  SPSS.برنامج بناًء على تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على  ةمن إعداد الباحث: المصدر

  الثاني والدرجة الكلية للمحور العباراتقيم معامل االرتباط بين ): 36(جدول رقم 

  اليقظة اإلستراتيجية عوامل نجاح  أهمية اليقظة اإلستراتيجية  تأثيرات البيئة الخارجية

  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة

01  **0.770  09  **0.927  19  **0.798  

02  **0.839  10  **0.889  20  **0.668  

03  **0.892  11  **0.742  21  **0.884  

04  **0.920  12  **0.841  22  **0.751  

05  **0.810  13  **0.658  23  **0.844  

06  **0.921  14  **0.987  24  **0.564  

07  **0.818  15  **0.742  25  **0.444  

08  **0.893  16  **0.964  26  **0.895  

    17  **0.699      

    18  **0.933      

  SPSS.بناًء على تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على برنامج  ةمن إعداد الباحث: المصدر
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 Pearsonحساب معامل ارتباط بريسون  مت االعتماد على صدق االستمارةمن أجل احلكم على 

Correlation  الذي يعرب عن صدق املضمون، حيث يتم حساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة

 )37(و )36(، )35(الواردة يف كل من اجلدول لكلية للمحور الذي تقع ضمنه، وقد بينت النتائج بالدرجة ا

، وبالتايل ميكن القول أن أداة 0.05أن مجيع قيم معامل االرتباط موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

  .الدراسة متماسكة البناء وعلى درجة مقبولة من االنسجام

  الثالثمعامل االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية للمحور  قيم): 37(جدول رقم 

تأثير نظام المعلومات على 

  اليقظة التنافسيةتفعيل 

تأثير نظام المعلومات على 

  اليقظة التكنولوجيةتفعيل 

تأثير نظام المعلومات على 

  اليقظة التسويقيةتفعيل 

تأثير نظام المعلومات على 

  البيئيةاليقظة تفعيل 

  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  لعبارةرقم ا
رقم 

  العبارة
  معامل االرتباط

رقم 

  العبارة
  معامل االرتباط

27  **0.915  37  **0.862  47  **0.590  57  **0.859  

28  **0.620  38  **0.893  48  **0.877  58  **0.879  

29  **0.309  39  **0.917  49  **0.480  59  **0.899  

30  **0.940  40  **0.941  50  **0.939  60  **0.914  

31  **0.888  41  **0.948  51  **0.714  61  **0.722  

32  **0.725  42  **0.853  52  **0.871  62  **0.818  

33  **0.907  43  **0.666  53  **0.268  63  **0.870  

34  **0.523  44  **0.741  54  **0.796  64  **0.949  

35  **0.949  45  **0.914  55  **0.843  65  **0.931  

36  **0.937  46  **0.722  56  **0.931  66  **0.740  

  SPSS.بناًء على تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على برنامج  ةمن إعداد الباحث: المصدر

  قيم معامل الثبات كرونباخ ألفا): 38(جدول رقم 

  قيمة كرونباخ ألفا  عدد العبارات  محاور االستمارة

  0.979  27  1المحور 

  0.997  26  2المحور 

  0.986  40  3المحور 

  0.994  93  لالقيمة اإلجمالية للمعام

  .SPSSبناًء على تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على برنامج  ةمن إعداد الباحث: المصدر

  



� ������ �� �
��� : ��� 

�
����

ٔ
���� 

�
�� �� ��� 

�
� ��

���� ��� 
�

����� 
�

� ����ٔ� �� ���
� 

�
����

����
�� 

�
�� ��

�
� 

 

250 
 

كرونباخ "ومدى اتساق أسئلتها مت استخدام معامل الثبات الداخلي  ثبات االستمارةو�دف قياس 

انظر (وجاءت نتيجة املعامل سواء الكلية أو املتعلقة مبحاور االستمارة الثالثة " Cronbach's Alphaألفا 

لتأكيد وبالتايل ميكن ا ،%60تفوق احلد األدىن املعتمد يف العلوم االجتماعية الذي يقدر بـ ) 38اجلدول 

  . على صالحية أداة البحث لالستخدام

  األدوات اإلحصائية المستخدمة. 2.2

بغية تفريغ بيانات االستمارة وحتليلها متت االستعانة مبجموعة من األدوات اإلحصائية اليت يوفرها 

  :SPSSبرنامج 

 اجلداول التكرارية Frequencies  النسب املئويةو Percentiles بات حسب درجات توزيع اإلجا ملعرفة

 نسبة املستجوبني الذين اختاروا كل بديل؛املوافقة الثالثة على عبارات االستمارة املختلفة و 

 املتوسطات احلسابيةك  والتشتت مقاييس النزعة املركزية  Means واالحنرافات املعيارية Standard 

Deviations ؛تها عن اإلجابة املتوسطةلتحديد درجات املوافقة بالنسبة لإلجابات ومعرفة مدى تشت 

 رونباخ ألفا معامل الثبات الداخلي كCronbach's Alpha مدى االتساق الداخلي بني عبارات لقياس 

النسبة  ، وذلك باألخذ بعني االعتباروحماور االستمارة وتقييم صالحيتها بالنسبة لقياس متغريات الدراسة

ك على ثبات لفكلما جتاوزت قيمة املعامل هذه النسبة كلما دل ذ %60املعتمدة يف العلوم االجتماعية 

 ؛األداة وإمكانية اعتمادها يف الدراسة

  معامل ارتباط بريسونPearson Correlation حساب  لتقدير الصدق البنائي لالستمارة حيث يتم

، فضال على اختبار بعض العالقات االرتباطية بني درجة كل عبارة واحملور الذي تنتمي إليهمعامل االرتباط 

 ؛%5عند مستوى الداللة 

  اختبارT  للعينة الواحدةOne Sample T-Test الفرضي ملتوسطملقارنة املتوسط العام لإلجابات مع ا 

احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية  Tفيما خيص اختبار الفرضيات، حيث تقبل الفرضية إذا كانت قيمة 

  ؛%5ومستوى داللتها أكرب من 

  حتليل التباين األحاديOne Way Anova  لتفسري الفروق املوجودة على أساس خصائص املسري

تستند إىل قوة الداللة إحصائية فيشر  عتمدة يف هذه احلالةحيث أن قاعدة القرار امل واملؤسسات املدروسة

F حيث تقبل الفرضية إذا كانت قيمة ،F  ؛%5أقل من 
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  حتليل االحندار املتعددMultiple Linear Regression املتغريات  لتفسري العالقات االرتباطية بني

، معامل االرتباط %5ومستوى الداللة عند  rستقلة والتابعة وذلك استنادا لقيم معامل االرتباط بريسون امل

  .%5عند  F، قيمة إحصائية R2ومعامل التفسري  Rالعام 

 مجتمع البحث وعينة الدراسة. 3.2

إىل   075 014 1البالغ عددهايتكون جمتمع البحث من مجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية 

عن مديرية  2016الصادرة يف نوفمرب  29رقم املعلومات اإلحصائية  نشريةحسب ، 30/06/2016غاية 

العينة وقد مت االعتماد على  لوزارة الصناعة واملناجماليقظة اإلسرتاتيجية والدراسات ونظم املعلومات التابعة 

ومت استهداف فئة املسريين كوحدات 1.اليت حتدد بطريقة سهلة ترتبط بسهولة الوصول إىل األفراد .امليسرة

تبيان أمهية ومكانة نظم قرب إىل معرفة واقع اليقظة اإلسرتاتيجية مبؤسسا�م واألقدر على م األمعاينة لكو�

لكونه يأخذ  ع الدراسة يرتبط باإلدارة العلياموضو  تأثريها على هذه اليقظة فضال على أن وكيفيةاملعلومات 

ثلة يف اجلنس، الفئة الشخصية والوظيفية مم خصائصهمالتطرق إىل خمتلف  متوقد ، الصبغة اإلسرتاتيجية

ممثلة يف احلجم، املدروسة العمرية، املستوى التعليمي، اخلربة املهنية ومنط اإلدارة وكذا خصائص املؤسسات 

  . الشكل القانوين، قطاع النشاط وطبيعة امللكية

  الخصائص الشخصية والوظيفية لمسيري المؤسسات محل الدراسة. 1.3.2

املتعلقة باخلصائص الشخصية والوظيفية ملسريي املؤسسات  يتضمن هذا العنصر وصف البيانات

، )39(رقم  حمل الدراسة وحماولة حتليلها اعتمادا على التوزيعات التكرارية والنسب املئوية الظاهرة يف اجلدول

هم  %87.5حيث يالحظ من املعطيات اخلاصة باخلصائص الشخصية والوظيفية أن أغلبية املسريين بنسبة 

ؤسسة وهذا يرجع إىل طبيعة املؤسسات الصغرية واملتوسطة القائمة على الفكر املقاواليت الذي مالكون للم

يستمد أسلوبه اإلداري من تشجيع املبادرة الفردية والدمج بني امللكية واإلدارة، فيما يتعلق مبتغري املستوى 

رة ودرجة فهم مضمون عبارا�ا اجلامعي فهو مهم من ناحية تأثريه على طبيعة اإلجابة على عبارات االستما

وميكن أن نفسر ذلك إىل اجتاه  %52.8وقد كان املستوى اجلامعي هو السمة الغالبة للمسريين بنسبة 

املتخرجني اجلامعيني إىل إنشاء مشاريعهم اخلاصة سواء بتمويل شخصي أو باالعتماد على الربامج اليت 

                                                             
1
  .155، ص2011، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، مدخل منهجي تطبيقي: أساليب البحث العلميحممود حسني، الزعيب الوادي،   
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دون املستوى اجلامعي تطرح  %47.2الرغم من أن نسبة وضعتها الدولة يف إطار دعم املشروعات الصغرية ب

تساؤال جوهريا ألن االستمارات كانت موجهة ملا يفرتض أ�ا إطارات عليا يف املؤسسة وقد يرجع السبب 

مرة أخرى إىل الدمج بني امللكية واإلدارة فاملالك يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة عادة ما ال يعتقد بضرورة 

كفاءات إدارية خاصة، فيما يتعلق بسن مسريي املؤسسات حمل الدراسة فهم ينتمون بنسبة متتع املسري ب

سنة وميكن تفسري ذلك بقلة  30سنة مقابل عدم وجود مسريين أقل من  50-40إىل الفئة العمرية  50%

ة املهنية اإلمكانات املالية هلذه الفئة وانشغاهلم بإكمال مشوارهم الدراسي من جهة أخرى، وبالنسبة للخرب 

سنة وهذا لديه شق إجيايب من ناحية تراكم  15من املسريين شغلوا مناصبهم ألكثر من  %68.1فإن 

  .التجارب املهنية واخلربات خاصة يف اختاذ القرارات ومواجهة املشكالت املختلفة

رية توزيع مفردات الدراسة حسب نمط اإلدارة، المستوى التعليمي، الفئة العم ):39(الجدول رقم 

  والخبرة المهنية

  التعليميالمستوى   نمط اإلدارة

  التكرارات  نمط اإلدارة
النسبة المئوية 

% 
  التكرارات  المستوى التعليمي

النسبة 

 %المئوية 

  47.2  34  دون المستوى الجامعي  87.5  63  المالك مسير

  52.8  38  المستوى جامعي  12.5  09  المسير أجير

  100  72  المجموع  100  72  المجموع

  الخبرة المهنية  الفئة العمرية

  التكرارات  الفئة العمرية
النسبة المئوية 

% 
  التكرارات  الخبرة المهنية

النسبة 

 %المئوية 

  -  -  سنوات 05أقل من   -  -  سنة 30أقل من 

  31.9  23  سنة 15-05من   11.1  08  سنة 30-40

  50  36  سنة 40-50
  68.1  49  سنة 15أكثر من 

  38.9  28  سنة 50أكثر من 

  100  72  المجموع  100  72  المجموع

  SPSS.من إعداد الباحثة بناًء على تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على برنامج : المصدر

  خصائص المؤسسات محل الدراسة. 2.3.2

املؤسسات حمل الدراسة وحماولة حتليلها  خبصائصيتضمن هذا العنصر وصف البيانات املتعلقة 

، ويالحظ من املعطيات )40(رقم ت التكرارية والنسب املئوية الظاهرة يف اجلدول اعتمادا على التوزيعا

 %25تعمل يف ا�ال اإلنتاجي مقابل  %75اخلاصة خبصائص املؤسسات أن أغلبية املؤسسات بنسبة 
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 %47.2من املؤسسات متوسطة مقابل  %52.8تعمل يف جمال اخلدمات، بالنسبة ملتغري احلجم فإن 

من املؤسسات تابعة للقطاع اخلاص وهذا يرجع إىل كون املؤسسات  %94.4الحظ أن صغرية، كما ن

الصغرية واملتوسطة تقوم على االستثمارات الفردية واملشروعات اخلاصة، وسيطرت الشركة ذات املسؤولية 

  .%70.8احملدودة على الشكل القانوين للمؤسسات حمل الدراسة بنسبة 

ت الدراسة حسب حجم المؤسسة، مجال النشاط، الشكل توزيع مفردا ):40(الجدول رقم 

  القانوني وطبيعة الملكية

  مجال النشاط  حجم المؤسسة

  التكرارات  حجم المؤسسة
النسبة 

 %المئوية 
  التكرارات  مجال النشاط

النسبة 

 %المئوية 

  75  54  إنتاجي  47.2  34 )49-10(صغيرة 

  25  18  خدمي  52.8  38 )250- 50(متوسطة 

  100  72  المجموع  100  72  المجموع

  طبيعة الملكية  الشكل القانوني

  التكرارات  الشكل القانوني
النسبة 

 %المئوية 
  التكرارات  طبيعة الملكية

النسبة 

 %المئوية 

  5.6  04  عامة  SARL 51  70.8شركة ذات مسؤولية محدودة 

  94.4  68  خاصة  SPA 12  16.7شركة مساهمة 

  100  72  جموعالم  EURL 05  6.9شركة الشخص الوحيد 

  SNC  04  5.6شركة التضامن 

  100  72  المجموع

  SPSS.من إعداد الباحثة بناًء على تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على برنامج : المصدر

  تحليل نتائج الدراسة. 3

إشكالية الدراسة ومعرفة فيما إذا كانت املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل �دف اإلجابة على 

فر على نظم معلومات بإمكا�ا التأثري على اليقظة اإلسرتاتيجية فيها، مت حتليل اإلجابات على الدراسة تتو 

  .عبارات احملاور الثالث لالستمارة بغية استخالص النتائج والوقوف على اجتاهات املسريين ومواقفهم
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  محل الدراسةمكانة نظام المعلومات في المؤسسات . 1.3

مسريي املؤسسات حمل الدراسة حول املتغريات اخلاصة مبكانة نظام توضيح توزيع إجابات سيتم 

وحمددات فعالية يف املؤسسة وأمهية املورد املعلومايت املعلومات من خالل التطرق إىل وظيفة نظام املعلومات 

 .ةنظام املعلومات، وذلك باالعتماد على التوزيعات التكرارية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياري

  الدراسة محلنظام المعلومات في المؤسسات  وظيفة. 1.1.3

  محل الدراسةنظام المعلومات في المؤسسات  وظيفة):41(الجدول رقم 

  العبارات

  درجات الموافقة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الدرجة 

 الكلية
  منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  %  التكرار %  التكرار %  التكرار

ك املسريون أمهية نظام املعلومات يدر  1

  ويسخرون جهودهم لرتقيتها
  مرتفعة6083.31216.72.830.375

ال يتم النظر لنظام املعلومات على أنه جمرد  2

  أمتتة ملختلف العمليات اإلدارية
  مرتفعة5170.81318.10811.12.600.685

يعي العاملون الدور الذي يلعبه نظام  3

  لومات يف حتسني أداء املؤسسة املع
  مرتفعة22.22.780.419 5677.816

يتم توفري اخلربات والكفاءات البشرية من 4

  تقنيني وخمتصني يف نظام املعلومات
  متوسطة2331.93345.81622.22.100.735

يتم حتديث البنية التحتية لنظام املعلومات  5

  بشكل مستمر 
  منخفضة36.14663.91.360484 26 

املناخ التنظيمي يتالءم مع متطلبات إجناح  6

  وظيفة نظام املعلومات
  مرتفعة365036502.500.504

تصل املعلومات اليت ينتجها النظام بسهولة  7

  لصانعي القرار ويف الوقت املناسب
  مرتفعة079.72.540.670 4663.91926.4

علومات بقسم مستقل حيظى نظام امل 8

  ختصص له املوارد املادية واملالية الالزمة
  منخفضة2027.85272.21.280.451

  متوسطة 0.454 2.25 22.2 16 30.6 22 47.2 34  المجموع

  .SPSSمن إعداد الباحثة بناًء على تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على برنامج : المصدر

ت مسريي املؤسسات حمل الدراسة فيما يتعلق بوظيفة نظام املعلومات، العنصر اجتاها يتناول هذا

جوبني حول من خالل معرفة آراء املست- ذلك أنه معرفة املكانة اليت حتتلها هذه الوظيفة يف املؤسسة 

وتوفري اخلربات ، التخصيص املايل واملادي جمموعة من األبعاد مثل إدراك املسريين ألمهية نظام املعلومات
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يقودنا إىل استنتاج إن كان نظام املعلومات حيظى باألمهية الالزمة اليت جتعل  -كفاءات البشرية املختصةوال

قظة خمرجاته من املعلومات صاحلة ومناسبة الختاذ القرارات يف مجيع املستويات من جهة ولدعم وتفعيل الي

إىل أن قيمة املتوسط احلسايب  )41(رقم شري النتائج املبينة يف اجلدول اإلسرتاتيجية من جهة أخرى، وت

-01.66[، كما أ�ا تقع ضمن ا�ال 2وهي أكرب من قيمة املتوسط الفرضي املقدر بـ  2.25اإلمجايل قدرها 

عن األمهية اليت حتظى �ا وظيفة نظام املعلومات عند مسريي  متوسطةالذي يعرب عن درجة موافقة  ]02.33

  :درجات املوافقة بنياملؤسسات حمل الدراسة، وقد اختلفت 

 من املستجوبني بدرجة  %63.9، حيث وافق 8و  5اليت مثلت العبارتني  درجة الموافقة المنخفضة

على   %72.2و منخفضة على كون املؤسسة تقوم بتحديث البنية التحتية لنظام املعلومات بشكل مستمر،

وميكن أن يرجع ذلك املادية الالزمة، كون نظام املعلومات حيظى بقسم مستقل ختصص له املوارد املالية و 

خلصوصية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف هذا ا�ال اليت تعاين أصال من مشاكل متويلية وال تفكر عادة 

يف املردود اإلجيايب لالستثمارات بعيدة املدى وإمنا تفضل ختصيص املوارد املالية على األهداف قصرية 

  بالقصور خاصة يف وقت هيمنة رأس املال الفكري والبشري؛ رغم أن هذه النظرة تتميزاملدى، 

  0.735بنسبة تشتت عالية باحنراف معياري قدره  4اليت مثلت عبارة وحيدة درجة الموافقة المتوسطة ،

منهم بدرجة متوسطة على كون  %45.8ما يعكس االختالف الواضح بني آراء املستجوبني حيث وافق 

فاءات البشرية من تقنيني وخمتصني يف نظام املعلومات، وجتدر اإلشارة إىل أن املؤسسة توفر اخلربات والك

العامل احلاسم يف مشاريع تطوير نظم املعلومات هو توفري الكوادر الفنية واألفراد املهرة القادرين على 

  التعامل مع أحدث التكنولوجيات يف جمال مجع املعلومات ومعاجلتها؛
  

 من  %83.3حيث وافق  7و  6، 3، 2، 1أغلب العبارات اليت مثلت  درجة الموافقة المرتفعة

املسريين يدركون أمهية وظيفة نظام املعلومات ويسخرون جهودهم املستجوبني بدرجة مرتفعة على أن 

لدى العاملني على أن  %77.8، وال يعتربونه جمرد أمتتة للعمليات اإلدارية على أ�م %70.8، ولرتقيتها

على أن املناخ التنظيمي يتالءم مع متطلبات إجناح  %50ظام املعلومات على أداء املؤسسة، والوعي بتأثري ن

على أن املعلومات اليت ينتجها هذا األخري تصل بسهولة ويف الوقت  %63.9وظيفة نظام املعلومات، و

النظر له  بأمهية نظام املعلومات وعدم املؤسسة مسريي ، ويشري ذلك إىل وعي املناسب لصانعي القرار

  . كمعاجل آيل للبيانات وإمنا كمكون أساسي يؤثر على أداء املؤسسة ويدعم عملية صنع القرار
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 الدراسة محلفي المؤسسات  أهمية المورد المعلوماتي. 2.1.3

، بأمهية املورد املعلومايتالعنصر اجتاهات مسريي املؤسسات حمل الدراسة فيما يتعلق  يتناول هذا

يف ري األصول الالمادية بتأث الوعية تعاطي هذه املؤسسات مع املعلومة يعرب عن درجة طريقمعرفة  ذلك أن

بيئة تتميز بتدفق هائل للمعلومات، وذلك من خالل معرفة آراء املستجوبني حول جمموعة من األبعاد ظل 

التحكم يف مثل إدراك املؤسسة لضرورة االستثمار يف رأس املال الفكري، امتالكها لبنوك معلومات ومدى 

 .مصادر املعلومات مبختلف أنواعها

  محل الدراسةفي المؤسسات  أهمية المورد المعلوماتي): 42(الجدول رقم 

  العبارات

  درجات الموافقة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الدرجة 

 الكلية
  منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  %  التكرار %  التكرار %  التكرار

يف خمتلف املستويات يدركون كل العاملني 9

  أمهية املورد املعلومايت
  مرتفعة2.640.484--4663.92636.1

يتم النظر للمعلومة على أساس أ�ا مورد  10

  حيوي واسرتاتيجي
  مرتفعة2.690.464--5069.42230.6

هناك وعي لدى املؤسسة بضرورة  11

  االستثمار يف رأس املال الفكري
  متوسطة37.51115.32.320.728 3447.227

تتحكم املؤسسة يف مصادر املعلومات  12

  مبختلف أنواعها 
  متوسطة2737.52331.92230.62.070.828

لدقة تقوم املؤسسة بالتقييم املستمر  13

  املعلومات وموثوقية 
  منخفضة2534.74765.31.350.479--

مات تساهم يف متتلك املؤسسة بنوك معلو  14

  زيادة مرونتها واستجابتها
  منخفضة0912.56387.51.130.333--

عادة ما حتصل املؤسسة على املعلومات  15

  املناسبة يف الوقت املناسب
  متوسطة1723.62940.32636.11.880.768

 االستباقيةيشكل احلصول على املعلومة  16

  أولوية بالنسبة للمؤسسة
  منخفضة1013.91419.44866.71.470.731

تعتمد املؤسسة على التكنولوجيات احلديثة 17

  يف مجع ومعاجلة البيانات
  متوسطة3345.82027.81926.42.190.833

التساق تعطي املؤسسة أمهية خاصة  18

   املعلومات وعدم تعارض مضمو�ا
  منخفضة81.91.180.378 1318.159--

  متوسطة 0.519 1.89 40.2 29 29.2 21 30.6 22  المجموع

  SPSS.من إعداد الباحثة بناًء على تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على برنامج : المصدر
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وهي  1.89إىل أن قيمة املتوسط احلسايب اإلمجايل قدرها  )42(رقم تشري النتائج املبينة يف اجلدول 

الذي يعرب عن  ]02.33-01.66[ ، كما أ�ا تقع ضمن ا�ال2من قيمة املتوسط الفرضي املقدر بـ  أقل

عند مسريي املؤسسات حمل الدراسة، وقد  املورد املعلومايت�ا  حيظىعن األمهية اليت  متوسطةدرجة موافقة 

  :اختلفت درجات املوافقة بني

 املستجوبني من  %65.3حيث وافق  18و 16، 14، 13 العباراتاليت مثلت  درجة الموافقة المنخفضة

كو�ا على   %87.5و ،بالتقييم املستمر لدقة وموثوقية املعلوماتبدرجة منخفضة على كون املؤسسة تقوم 

على أن احلصول على املعلومة  %66.7، متتلك بنوك معلومات تساهم يف زيادة مرونتها واستجابتها

صة التساق املعلومات وعدم على أ�ا تعطي أمهية خا %81.9االستباقية يشكل أولوية بالنسبة هلا، و

ن إىل أن الواقع الذي تعيشه املؤسسات سرييتعارض مضمو�ا، تأيت هذه النتائج لتعرب عن عدم إدراك امل

املادة اخلام اليت تصنع جناحات اليوم يفرض عليها أن حترص على جودة عالية للمعلومات اليت تشكل 

 املستقبل؛ 

  بنسب تشتت عالية باحنراف معياري  17و 15، 12، 11 لعباراتااليت مثلت درجة الموافقة المتوسطة

ما يعكس االختالف الواضح بني آراء املستجوبني على التوايل،   0.833و 0.768، 0.828، 0.728قدره 

 %31.9باالستثمار يف رأس املال الفكري، واملؤسسة  وعيمنهم بدرجة متوسطة على  %37.5حيث وافق 

على حصوهلا على املعلومات املناسبة يف  %40.3لومات مبختلف أنواعها وعلى حتكمها يف مصادر املع

 ؛املعلوماتعلى اعتمادها على التكنولوجيات احلديثة يف مجع ومعاجلة  %27.8الوقت املناسب، و

  من املستجوبني بدرجة مرتفعة  %63.9حيث وافق  10و 9العبارتني اليت مثلت درجة الموافقة المرتفعة

 أنه يتم النظرعلى  %69.4و، لني يف خمتلف املستويات يدركون أمهية املورد املعلومايتالعامعلى أن 

غري أن هذه النسب ال تعكس واقع إدارة املعلومة يف املؤسسات حمل للمعلومة كمورد حيوي وإسرتاتيجي، 

ا اإلدراك لقيمة الدراسة كما ظهر يف النتائج املتعلقة بدرجات املوافقة املنخفضة واملتوسطة، مبعىن أن هذ

دعم القرارات واستباق األحداث تعزز من دورها احلاسم يف ممارسات األصول الالمادية مل تتم ترمجته إىل 

  .والتغريات
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  الدراسة محلالمؤسسات في نظام المعلومات  محددات فعالية. 3.1.3

نظام فعالية  حمدداتبتوفر العنصر اجتاهات مسريي املؤسسات حمل الدراسة فيما يتعلق  يتناول هذا

األدوار املنوطة به على أكمل وجه، فعدم وجود املوارد املالية واملادية حىت يتمكن من أداء  املعلومات

والبشرية الضرورية قد مينع من حتقيق األهداف املرجوة كالبحث عن املعلومات ومعاجلتها بأكفأ األساليب 

متاشي راء املستجوبني حول جمموعة من األبعاد مثل ، وذلك من خالل معرفة آونشرها وفق أحدث الوسائل

التطبيقات والربجميات اليت متتلكها املؤسسة مع التطورات ومدى تلبيتها الحتياجا�ا، وإن كانت البنية 

 .ختضع للمراقبة والصيانة املستمرةلنظام املعلومات التحتية 

  محل الدراسة المعلومات في المؤسسات محددات فعالية نظام):43(الجدول رقم 

  العبارات

  درجات الموافقة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الدرجة 

 الكلية
  منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  %  التكرار %  التكرار %  التكرار

ختصيص املوارد املالية واملادية الالزمة يتم  19

  نظام املعلوماتل للبنية التحتية
1115.31926.44258.31.570   منخفضة747

خيضع فاعلو نظام املعلومات للتدريب  20

  والتكوين �دف تطوير مهارا�م
  منخفضة0811.11318.15170.81.400.685

تطبيقات وبرجميات  املؤسسة متتلك 21

  اتتماشى مع التطورات وتليب احتياجا�
  متوسطة1723.62433.33143.11.810.799

مزايا التكنولوجيات  االستفادة منتتم  22

   احلديثة للمعلومات واالتصاالت
  مرتفعة4663.92636.12.640.484

ختضع البنية التحتية لنظام املعلومات  23

  للمراقبة والصيانة املستمرة
  منخفضة2027.85272.21.280.451

قواعد بيانات شاملة  تتوفر املؤسسة على 24

  املستمر وواضحة وختضع للتحديث
  منخفضة1622.25677.81.220.419

تستفيد املؤسسة من خدمات شبكات  25

  Intranet/Internetاالتصال
  متوسطة20.82331.93447.21.740.791 15

يتم إشراك املستخدمني النهائيني لنظام  26

  املعلومات يف مشاريع التطوير
  فضةمنخ2129.25170.81.290.458

تتوفر وظيفة نظام املعلومات على أجهزة  27

  ومعدات حديثة 
  مرتفعة6488.90811.12.890.316

  متوسطة 0.497 1.75 48.6 35 26.4 19 25 18  المجموع

  SPSS.من إعداد الباحثة بناًء على تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على برنامج : المصدر
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وهي  1.75إىل أن قيمة املتوسط احلسايب اإلمجايل قدرها  )43(رقم جلدول تشري النتائج املبينة يف ا

الذي يعرب عن  ]02.33-01.66[، كما أ�ا تقع ضمن ا�ال 2من قيمة املتوسط الفرضي املقدر بـ  أقل

، وقد اختلفت نظام املعلوماتحملددات فعالية  املؤسسات حمل الدراسة توفريعن  متوسطةدرجة موافقة 

  :ملوافقة بنيدرجات ا

 من  %58.3حيث وافق  26و 24، 23، 20، 19 العباراتاليت مثلت  درجة الموافقة المنخفضة

ختصيص املؤسسة للموارد املالية واملادية الالزمة للبنية التحتية لنظام املستجوبني بدرجة منخفضة على 

على تدريب وتكوين  %70.8و عن خضوع هذه األخرية للمراقبة واملتابعة املستمرة، %72.2املعلومات، و

بالرغم من أن الكادر البشري العامل ضمن وظيفة نظام املعلومات هو  فاعلي النظام �دف تطوير مهارا�م

على توفر املؤسسة على قواعد بيانات  %77.8و، أكثر الكوادر حاجة إىل حتيني معارفه وجتديد خرباته

ملستخدمني النهائيني لنظام املعلومات يف مشاريع عن إشراك ا %70.8شاملة يتم حتديثها باستمرار، و

تؤكد على ضرورة االستفادة من مالحظات وتطلعات  ذه املشاريعهلتطويره بالرغم من أن املقاربات احلديثة 

، من ناحية أخرى تعرب هذه أخذها بعني االعتبارو  -كو�ا األكثر تأثريا وتفاعال مع النظام-هذه الفئة 

تمام املؤسسات حمل الدراسة بإرساء بنية حتتية لنظام املعلومات وتزويدها مبختلف النتائج عن عدم اه

ضمن  8و 5الوسائل املادية والبشرية، وهذا ما يرتجم درجة املوافقة املنخفضة اليت حصلت عليها العبارتان 

 ؛ م املعلوماتاألبعاد املتعلقة بوظيفة نظا

  بنسب تشتت عالية باحنراف معياري قدره  25و 21 تنيالعبار اليت مثلت درجة الموافقة المتوسطة

منهم  %33.3ما يعكس االختالف الواضح بني آراء املستجوبني حيث وافق على التوايل،  0.791و 0.799

، هذه امتالك املؤسسة لربجميات وتطبيقات تتماشى مع التطور وتليب احتياجا�ابدرجة متوسطة على 

ا ال ميكن االستغناء عنه يف إدارة خمتلف العمليات ودعم عملية صنع الربجميات اليت أصبحت متثل مكون

هذا يف الوقت  )Intranet/Internet( استفاد�ا من خدمات شبكات االتصالعلى  %31.9والقرار، 

فضال على  عالية اتتتطلب وجود تقنيو  ذات بنية شبكيةمعظم نظم املعلومات الذي أصبحت فيه 

 ؛ تفاعل خمتلف أقسام املؤسسة وتدفق املعلومات بينها بشكل سلسمسامهة الشبكات الداخلية يف

  من املستجوبني بدرجة  %63.9حيث وافق  27و 22العبارتني اليت مثلت درجة الموافقة المرتفعة

 %88.9و، املؤسسة تستفيد من املزايا اليت تقدمها التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصالمرتفعة على أن 

ورغم كون هذه األخرية مكونات أساسية ، يفة نظام املعلومات على أجهزة ومعدات حديثةتوفر وظعلى 
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ضمن البنية التحتية لنظام املعلومات أل�ا تقوم بوظائف هامة مثل اإلدخال، اإلخراج، املعاجلة والتخزين، 

 .دمهاإال أ�ا ال تستطيع لوحدها أن تعزز فعالية النظام وحتسن من جودة املعلومات اليت يق

  الدراسة محلاليقظة اإلستراتيجية في المؤسسات تبني . 2.3

اليقظة  بتبينتوضيح توزيع إجابات مسريي املؤسسات حمل الدراسة حول املتغريات اخلاصة سيتم 

دراسة البيئة اخلارجية وتأثريا�ا أمهية من خالل التطرق إىل  اإلسرتاتيجية من قبل املؤسسات حمل الدراسة

وعوامل جناح هذه األخرية، وذلك باالعتماد على  ومكانة اليقظة اإلسرتاتيجيةوأمهية املؤسسة  على

 .التوزيعات التكرارية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

  الدراسة محلالبيئة الخارجية وتأثيراتها على المؤسسات دراسة أهمية . 1.2.3

  محل الدراسةوتأثيراتها على المؤسسات  دراسة البيئة الخارجيةأهمية ): 44(الجدول رقم 

  العبارات

  درجات الموافقة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الدرجة 

 الكلية

  منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  %  التكرار %  التكرار %  التكرار

تحكم املؤسسة يف عدم التأكد ت. 28

  املوجود يف بيئتها
  منخفضة 0.707  1.42  70.8  51  16.7  12  12.5  09

املؤسسة باستمرار القتناص  تسعى. 29

  الفرص املوجودة يف بيئتها
  مرتفعة  0.484  2.64  -  -  36.1  26  63.9  46

عادة ما تنجح املؤسسة يف جتنب  .30

  البيئيةالتهديدات 
  منخفضة  0.740  1.63  52.8  38  31.9  23  15.3  11

حتظى البيئة اخلارجية مبتابعة دقيقة من  .31

   خمتلف الفاعلني
  متوسطة  0.757  2.18  22.2  16  37.5  27  40.3  29

تقوم املؤسسة بتحليل خمتلف  .32

  متغريات بيئتها اخلارجية
  مرتفعة  0.464  2.69  -  -  30.6  22  69.4  50

تستجيب املؤسسة بالسرعة الكافية  .33

  للتغريات اخلارجية املفاجئة
  متوسطة  0.791  2.22  22.2  16  33.3  24  44.4  32

سة البيئة اخلارجية يف تساهم درا .34

  حتديد التوجهات املستقبلية 
  مرتفعة  0.470  2.68  -  -  31.9  23  68.1  49

تعتمد املؤسسة على السيناريوهات  .35

  الستباق التغريات البيئية
  متوسطة  0.802  1.68  52.8  38  26.4  19  20.8  15

  متوسطة  0.574  2.14  27.7  20  30.6  22  41.7  30  المجموع

  SPSS.من إعداد الباحثة بناًء على تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على برنامج : المصدر
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العنصر اجتاهات مسريي املؤسسات حمل الدراسة فيما يتعلق باألمهية اليت حتظى �ا  يتناول هذا

دراسة البيئة اخلارجية وخمتلف تأثريا�ا، خاصة وأن اهلدف الرئيسي لليقظة اإلسرتاتيجية هو مواجهة 

اشتداد املنافسة وعوملة األسواق، وذلك من خالل  لتقلبات البيئية والتغريات الطارئة اليت زادت حد�ا معا

معرفة آراء املستجوبني حول جمموعة من األبعاد مثل الفرص والتهديدات البيئية، التحكم يف عدم التأكد 

إىل أن قيمة املتوسط احلسايب  )44(رقم ل تشري النتائج املبينة يف اجلدو و  .ومتابعة البيئة وحتليل متغريا�ا

-01.66[، كما أ�ا تقع ضمن ا�ال 2من قيمة املتوسط الفرضي املقدر بـ  أكربوهي  2.14اإلمجايل قدرها 

األمهية اليت حتظى �ا دراسة البيئة اخلارجية وتأثريا�ا عند عن  متوسطةالذي يعرب عن درجة موافقة  ]02.33

  :، وقد اختلفت درجات املوافقة بنيلدراسةحمل ااملؤسسات  مسريي

 من املستجوبني بدرجة  %70.8، حيث وافق 3و 1اليت مثلت العبارتني  درجة الموافقة المنخفضة

منخفضة على كون املؤسسة تتحكم يف عدم التأكد املوجود يف بيئتها ما يشري إىل عدم توفر املعلومات 

قد يرافق مواقف معينة، وجتدر اإلشارة إىل أن عدم التأكد أصبح  أو الغموض الذي/املناسبة الختاذ القرار و

يشكل ميزة لبيئة املؤسسة يف وقتنا احلايل بسبب زيادة درجة االضطراب البيئي، ما يؤدي إىل عدم القدرة 

من  %58.2على مواجهة مكامن اخلطر وهذا ما ظهر جليا يف درجة املوافقة املنخفضة اليت عرب عنها 

  على جناح املؤسسة يف جتنب التهديدات املوجودة يف بيئتها؛املستجوبني 

  باحنراف معياري قدره بنسب تشتت عالية 8و 6و 4اليت مثلت العبارات درجة الموافقة المتوسطة 

الواضح بني آراء املستجوبني حيث وافق على التوايل، ما يعكس االختالف  0.802و 0.791، 0.757

كون البيئة اخلارجية حتظى مبتابعة دقيقة من خمتلف الفاعلني يف   منهم بدرجة متوسطة على 37.5%

على أ�ا تعتمد على  %26.4على أ�ا تستجيب بسرعة للتغريات اخلارجية املفاجئة، و %33.3املؤسسة، و

 السيناريو الستباق هذه األخرية، رغم أن بناء السيناريوهات يعد أسلوبا حامسا ملواجهة عدم التأكد البيئي؛

 من املستجوبني بدرجة  %63.9، حيث وافق 7و 5و 2اليت مثلت العبارات  رجة الموافقة المرتفعةد

على أ�ا تقوم بتحليل  %69.4مرتفعة على أن املؤسسة تسعى القتناص الفرص املوجودة يف بيئتها، و

بلية للمؤسسة، على أن دراسة البيئة تساهم يف حتديد التوجهات املستق %68.1خمتلف املتغريات البيئية، و

ة منها بصفتها مصدر للموارد واملعلومات غري واالستفاد البيئةدراسة  ويشري ذلك إىل وعي املؤسسة بأمهية

  .أن ذلك مل يرتجم إىل قدرة حقيقية على التكيف السريع مع تقلبا�ا ومواجهة مفاجآ�ا
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  الدراسة محلأهمية اليقظة اإلستراتيجية في المؤسسات . 2.2.3

العنصر اجتاهات مسريي املؤسسات حمل الدراسة فيما يتعلق بأمهية اليقظة اإلسرتاتيجية   ذايتناول ه

كوظيفة حتتاج ملخصصات مالية ومادية وبشرية وكعملية مستمرة من البحث عن املعلومات ومعاجلتها 

خلارجية، ونشرها، وذلك من خالل معرفة آراء املستجوبني حول جمموعة من األبعاد مثل استباق األحداث ا

  .يقظة واملهارات اليت يتمتعون �اتدريب وتكوين فاعلي ال

  محل الدراسة اليقظة اإلستراتيجية في المؤسسات أهمية ): 45(الجدول رقم 

  العبارات

  درجات الموافقة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الدرجة 

 الكلية

  منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  %  ارالتكر  %  التكرار %  التكرار

تستبق املؤسسة األحداث  36

  اخلارجية قبل وقوعها
  منخفضة55.61.630.777 1318.11926.440

تشكل اليقظة اإلسرتاتيجية جمال  37

  االهتمام الرئيسي لإلدارة
  منخفضة1723.65576.41.240.428

تسعى املؤسسة للتغيري يف نظرة  38

  أفرادها جتاه اليقظة 
1115   منخفضة31520.84663.91.510.750

يتم تدريب وتكوين فاعلي  39

  اليقظة بفئا�م املختلفة
  منخفضة0912.56387.51.130.333

وعي اإلدارة بأمهية استباق  40

  األحداث يزيد سرعة استجابتها
  متوسطة1115.33041.73143.11.720.716

ارات يتمتع فاعلو اليقظة بامله 41

  الالزمة للقيام مبهامهم 
  منخفضة056.91419.45373.61.330.605

تساهم اليقظة يف التكيف مع  42

  مفاجآت البيئة الطارئة
  متوسطة19.42838.93041.71.780.755 14

اليقظة اإلسرتاتيجية وظيفة  43

  مستقلة وحتظى بقسم خاص 
  منخفضة1013.96286.11.140.348

ترى املؤسسة أن كل أفرداها  44

  معنيون باليقظة 
  متوسطة1622.22737.52940.31.820.775

تساهم اليقظة يف إحداث  45

  تغريات جوهرية على األداء 
  متوسطة1216.72940.33143.11.740.731

  منخفضة  0.570  1.50  61.1  44  27.8  20  11.1  08  المجموع

  SPSS.باحثة بناًء على تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على برنامج من إعداد ال: المصدر
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وهي  1.50إىل أن قيمة املتوسط احلسايب اإلمجايل قدرها  )45(رقم تشري النتائج املبينة يف اجلدول 

الذي يعرب عن  ]01.66-01.00[، كما أ�ا تقع ضمن ا�ال 2أقل من قيمة املتوسط الفرضي املقدر بـ 

، وقد اختلفت درجات حمل الدراسةاليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات أمهية قة منخفضة عن درجة مواف

  :املوافقة بني

 من املستجوبني عن  %76.4، حيث عرب 10عبارات من أصل  6اليت مثلت  درجة الموافقة المنخفضة

إلدارة املؤسسة،  موافقة منخفضة عن كون اليقظة اإلسرتاتيجية تشكل جمال االهتمام الرئيسي بالنسبة

عن كون اليقظة وظيفة مستقلة وحتظى بقسم  %86.1عن تدريب وتكوين فاعلي اليقظة و %87.5و

خاص، ما يعكس غياب حقيقي لدور فاعل لليقظة اإلسرتاتيجية وبعد واضح عن تبين أهدافها ما جيعل 

ادها جتاه العمل على اكتشاف اإلدارة غري معنية بتوجيه جهودها حنو إرساء هذا املفهوم وتوحيد طاقات أفر 

 ا حيدث خارج حدود املؤسسة؛  ملفرص البيئة وجتنب �ديدا�ا من خالل الرصد واملتابعة الدقيقة 

 حيث كانت نسبة تشتت اإلجابات واضحة  18و  17اليت مثلت العبارتني  درجة الموافقة المتوسطة

كس اختالف رأي املسريين املستجوبني حول على التوايل وهذا يع 0.735و  0.755باحنراف معياري قدره 

كون اليقظة قادرة على إحداث تغريات جوهرية على أداء املؤسسة وفيما إذا كان كل أفرادها معنيون 

على أن مفهوم التأثري اإلجيايب على األداء ال زال مقتصرا على املدى  باليقظة اإلسرتاتيجية، وهذا يعرب

اليقظة تظهر على املدى البعيد من خالل متكني املؤسسة من إرساء  القصري واملتوسط يف حني أن نتائج

 %15.3عرب ، فقد 15و  13العبارتني رقم  أما فيما خيصفعال يستكشف ويستشرف املستقبل، " رادار"

فقط من املستجوبني عن درجة موافقة مرتفعة على أن وعي اإلدارة بأمهية استباق األحداث يزيد من سرعة 

عكس اإلدراك مع التغريات البيئية الطارئة، ما ي عن كون اليقظة تساهم يف التكيف %19.4استجابتها و

الضعيف ملسريي املؤسسات حمل الدراسة ألمهية اليقظة واألدوار اإلجيابية اليت تؤديها يف ظل حميط يتميز 

لليقظة  باالضطراب والتعقيد والتحول السريع، هذا ما يظهر جليا من خالل عدم ختصيص وظيفة خاصة

 .وتزويدها بالوسائل املادية والبشرية الالزمة

تعرب هذه النتائج عن الفجوة العميقة املوجودة بني توجه مسريي املؤسسات حمل الدراسة ورؤيتهم 

اإلسرتاتيجية وبني متطلبات البيئة املضطربة واملعقدة اليت أصبحت تشكل ضغطا كبريا على املؤسسات يف 
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ناحية املفاجآت واألحداث غري املتوقعة، فمصطلح اليقظة اإلسرتاتيجية يكاد وقتنا احلايل، خاصة من 

 .تعىن بشؤون اليقظة - أو حىت خلية–يكون جمهوال ناهيك عن ختصيص وظيفة مستقلة 

  الدراسة محلاليقظة اإلستراتيجية في المؤسسات  عوامل نجاح. 3.2.3

اليقظة  عوامل جناحبتوفر ة فيما يتعلق العنصر اجتاهات مسريي املؤسسات حمل الدراس يتناول هذا

املوارد املخصصة لنظام وذلك من خالل معرفة آراء املستجوبني حول جمموعة من األبعاد مثل اإلسرتاتيجية، 

 .اليقظة ووجود توجه اسرتاتيجي لتبين هذه األخرية، البعد التنبؤي واالستباقي لثقافة املؤسسة

  محل الدراسةاإلستراتيجية في المؤسسات  اليقظة عوامل نجاح ):46(الجدول رقم 

  العبارات

  درجات الموافقة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الدرجة 

 الكلية
  منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  %  التكرار %  التكرار %  التكرار

ختصيص املوارد املالية واملادية  46

  الالزمة لنظام اليقظة
  منخفضة0912.51216.75170.81.420.707

 على البعدثقافة املؤسسة  قيام 47

  التنبؤي واالستباقي لألحداث
  منخفضة1216.76083.31.170.375--

وعي اإلدارة بأمهية اليقظة  48

  اإلسرتاتيجية كمدخل أساسي للتطور
  منخفضة1115.31926.44258.31.570.747

وجود توجه إسرتاتيجي لتبين نظام  49

  يقظة من قبل اإلدارة ال
  منخفضة1723.65576.41.240.428--

القرار بضرورة  يصانعقناعة  50

  االعتماد على معلومات اليقظة
  منخفضة1013.91520.84765.31.490.731

تكوين فاعلني متخصصني يف اليقظة  51

  وتدريبهم بشكل مستمر
  منخفضة88.91.110.316 0811.164--

املناخ التنظيمي للمؤسسة مع توافق  52

  متطلبات اليقظة 
  منخفضة056.96793.11.070.256- -

اهتمام اإلدارة بدراسة ومتابعة  53

  متغريات البيئة اخلارجية
  منخفضة1013.92433.33852.81.610.723

  منخفضة 0.488 1.33 73.6 53 19.5 14 6.9 05  المجموع

  .SPSSد الباحثة بناًء على تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على برنامج من إعدا: المصدر

وهي أقل  1.33تشري النتائج املبينة يف اجلدول أعاله إىل أن قيمة املتوسط احلسايب اإلمجايل قدرها 

الذي يعرب عن درجة  ]01.66-01.00[ ، كما أ�ا تقع ضمن ا�ال2من قيمة املتوسط الفرضي املقدر بـ 



� ������ �� �
��� : ��� 

�
����

ٔ
���� 

�
�� �� ��� 

�
� ��

���� ��� 
�

����� 
�

� ����ٔ� �� ���
� 

�
����

����
�� 

�
�� ��

�
� 

 

265 
 

كانت كل ، وقد  حمل الدراسةاليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات  عوامل جناحتوفر فقة منخفضة عن موا

  :درجات املوافقة منخفضة مع اإلشارة إىل املالحظات التالية

  0.747، 0.707على نسب تشتت عالية باحنراف معياري قدره   26و 23، 21، 19حصلت العبارات ،

يفسر االختالف الواضح بني آراء املستجوبني حول مضمون هذه  التوايل، ما على 0.723و 0.731

بدرجة مرتفعة عن كون املؤسسة ختصص املوارد املالية واملادية الالزمة لنظام  %12.5العبارات، حيث وافق 

بدرجة مرتفعة عن وعي اإلدارة بأمهية اليقظة اإلسرتاتيجية  %15.3بدرجة متوسطة، و %16.7اليقظة مقابل 

بدرجة مرتفعة عن قناعة صانعي القرار  %13.9بدرجة متوسطة، و %26.4اسي للتطور مقابل كمدخل أس

عن اهتمام بدرجة مرتفعة  %13.9بدرجة متوسطة، و %20بضرورة االعتماد على معلومات اليقظة مقابل 

 بدرجة متوسطة؛ %33.3اإلدارة بدراسة ومتابعة متغريات البيئة اخلارجية مقابل 

 أي درجة موافقة مرتفعة ما يفسر النسب العالية لدرجات  على 26و 25، 24، 22ات مل حتصل العبار

بدرجة منخفضة على قيام ثقافة املؤسسة على البعد االستباقي  %83.3املوافقة املنخفضة، حيث وافق 

على تدريب  %88.9على وجود توجه اسرتاتيجي لتبين نظام اليقظة، و %76.4والتنبؤي لألحداث، و

 . على توافق املناخ التنظيمي مع متطلبات اليقظة %93.1اعلني متخصصني يف اليقظة، وتكوين ف

تفسر هذه النتائج الدرجة الكلية املنخفضة اليت حصل عليها البعد املتعلق بأمهية ومكانة اليقظة 

م قدرة للعوامل املساعدة على تبين اليقظة اإلسرتاتيجية وعد -شبه التام–اإلسرتاتيجية، حيث أن الغياب 

ال ميكنه إال أن يكون عائقا يف وجه أي  عوامل جناحهااملؤسسات حمل الدراسة على توفري احلد األدىن من 

وتبنيه، خاصة فيما يتعلق بثقافة املؤسسة ومناخها رساء نظام اليقظة حقيقي إلحماولة جادة أو مشروع 

  .سرتاتيجي أوال وكممارسة عملية ثانياالتنظيمي الذي بدو�ما ال ميكن احلديث عن إجناح اليقظة كتوجه إ

  محل الدراسةاليقظة اإلستراتيجية في المؤسسات تفعيل  علىنظام المعلومات  تأثير. 3.3

بتأثري نظام توضيح توزيع إجابات مسريي املؤسسات حمل الدراسة حول املتغريات اخلاصة سيتم 

تأثري نظام من خالل التطرق إىل  الدراسةاليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات حمل تفعيل املعلومات على 

التسويقية والبيئية، وذلك باالعتماد على كل من اليقظة التنافسية، التكنولوجية، تفعيل  املعلومات على 

 .التوزيعات التكرارية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
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  الدراسة محللمؤسسات اليقظة التنافسية في اتفعيل  علىنظام المعلومات  تأثير. 1.3.3

 علىنظام املعلومات  بتأثريالعنصر اجتاهات مسريي املؤسسات حمل الدراسة فيما يتعلق  يتناول هذا

فمن دون أن تكون املؤسسة يقظة تنافسيا أي ملمة جبميع املعلومات املتعلقة  ،اليقظة التنافسيةتفعيل 

، وذلك من خالل استمراريتها وبقائها فيه لن تستطيع ضمان ل فيه وتتابع مستجداتهبالقطاع الذي تعم

سهولة حصول املؤسسة مسامهة نظام املعلومات يف معرفة آراء املستجوبني حول جمموعة من األبعاد مثل 

حمافظتها على حصتها السوقية ، على املعلومات املتعلقة باملتنافسني ومتابعة التطور احلاصل يف منتجا�م

   .ووالء عمالئها

  تأثير نظام المعلومات على تفعيل اليقظة التنافسية في المؤسسات محل الدراسة): 47(الجدول رقم 

  العبارات
  درجات الموافقة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الدرجة 

 الكلية
  منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  %  التكرار %  التكرار %  التكرار  :يسهم نظام المعلومات في

على  حصول املؤسسةسهولة  54

  املعلومات املتعلقة باملنافسني
  منخفضة1216.71216.74866.71.500.769

احلاصل يف  للتطوراملؤسسة  متابعة55

  منتجات املنافسني
  مرتفعة2.740.444--5373.61926.4

املؤسسة على حصتها حمافظة  56

  ووالء عمالئها السوقية
  ةمرتفع2.930.256--6793.1056.9

اخلني اجلدد للداملؤسسة  متابعة 57

  للقطاع وتأثريا�م احملتملة
  متوسطة2534.71419.43345.81.980.897

استباق اخليارات اإلسرتاتيجية  58

  احلاليني واحملتملنيللمنافسني 
  منخفضة2331.94968.11.320.470--

نمو القطاع الذي لاملؤسسة  رصد59

  ه املستقبليةتعمل فيه وآفاق
  مرتفعة2.640.484--4663.92636.1

 حصول املؤسسة على املزايا التنافسية 60

  املستدمية
  منخفضة9.718254765.31.440.699 07

يف قدرات  للتطوراتاملؤسسة  متابعة 61

   ضعفهماملنافسني ونقاط 
  مرتفعة2.820.387--5981.91318.1

ات اإلسرتاتيجية مبا اخليار  تعديل 62

  يتوافق وشدة املنافسة
  متوسطة1419.42027.83852.81.670.787

اقتناص الفرص البيئية قبل وصول  63

  املنافسني هلا
  منخفضة1115.31723.64461.11.540.749

  متوسطة 0.496 2.04 36.1 26 23.6 17 40.3 29  المجموع

  .SPSSعلى تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على برنامج  من إعداد الباحثة بناءً : المصدر
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وهي  2.04إىل أن قيمة املتوسط احلسايب اإلمجايل قدرها  )47(رقم تشري النتائج املبينة يف اجلدول 

الذي يعرب عن  ]02.33-01.66[ ، كما أ�ا تقع ضمن ا�ال2من قيمة املتوسط الفرضي املقدر بـ  أكرب

، حمل الدراسةيف املؤسسات  التنافسيةاليقظة تفعيل  تأثري نظام املعلومات علىعن  متوسطةدرجة موافقة 

  :وقد اختلفت درجات املوافقة بني

 من  %66.7، حيث عرب 63و 60، 58، 54عبارات الاليت مثلت  درجة الموافقة المنخفضة

سسة على معلومات أن نظام املعلومات يسهم يف سهولة حصول املؤ املستجوبني عن موافقة منخفضة عن 

 مسامهته يف استباق اخليارات اإلسرتاتيجية للمنافسني احلاليني واحملتملني،عن  %68.1، وتتعلق املنافسني

عن مسامهته يف اقتناص  %61.1و، مسامهته يف حصول املؤسسة على املزايا التنافسية املستدميةعن  %65.3و

لنظام املعلومات فيما يتعلق ياب حقيقي لدور فاعل ما يعكس غالفرص البيئية قبل وصول املنافسني هلا، 

باألبعاد اجلوهرية لليقظة التنافسية، خاصة وأن املزايا اليت توفرها هذه األخرية للمؤسسة يستدعي تكثيف 

اجلهود حىت جنعل من نظام املعلومات مصدرا غنيا من املخرجات اليت تفيد يف مواجهة الضغط التنافسي 

 ؛  املتزايد

  حيث كانت نسبة تشتت اإلجابات واضحة  62و  57اليت مثلت العبارتني  الموافقة المتوسطةدرجة

، املستجوبني آلراء االختالف الواضحعلى التوايل وهذا يعكس  0.787و  0.897باحنراف معياري قدره 

 منهم بدرجة متوسطة على أن نظام املعلومات يسهم يف متابعة املؤسسة للداخلني %19.4حيث وافق 

عن مسامهته يف تعديل اخليارات اإلسرتاتيجية مبا يتوافق وشدة  %27.8اجلدد للقطاع وتأثريا�ما احملتملة، و

املنافسة، بالرغم من أن التأثري اإلجيايب األساسي الذي جيب أن حيققه نظام املعلومات يتمثل يف توفري 

أو ردود أفعاهلا /املرونة يف أفعاهلا و املعلومات املناسبة يف الوقت املناسب ما يسمح للمؤسسة باكتساب

  الرامية لالستجابة والتكيف مع املتغريات البيئية اليت ميثل البعدين السابقني أحد أهم أوجهها؛

  من املستجوبني  %73.6، حيث وافق 61و 59، 56، 55اليت مثلت العبارات درجة الموافقة المرتفعة

على  %93.1ؤسسة للتطور احلاصل يف منتجات املنافسني، ومتابعة املعلى أن نظام املعلومات يسهم يف 

منو القطاع على مسامهته يف رصد  %63.9على حصتها السوقية ووالء عمالئها، و يف احملافظةمسامهته 

عن مسامهته يف متابعته التطورات يف قدرات املنافسني ونقاط  %81.9وآفاقه املستقبلية، والذي تعمل فيه 

 .ضعفهم
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نظام  تأثرينتائج إىل النظرة احملدودة اليت ميتلكها مسريو املؤسسات حمل الدراسة حول تشري هذه ال

على درجات موافقة " املتابعة"اليقظة التنافسية، حيث حصلت العبارات اليت تتناول  تفعيل علىاملعلومات 

أي أنه حىت على درجات موافقة منخفضة، " املمارسة"تلك اليت يدور مضمو�ا حول  تمرتفعة فيما حصل

الضرورية إال أن ذلك ال تتم ترمجته إىل أفعال تقود احلصول على املعلومات  يفوإن جنح فاعلو النظام 

املؤسسة إىل اقتناص الفرص البيئية أو استباق اخليارات اإلسرتاتيجية على سبيل املثال، هذا ما يعين أن 

 .يتمثل يف ثقافة املؤسسة ومناخها التنظيميالعائق احلقيقي يف وجه قيام نظام املعلومات بدوره كامال 

  الدراسة محلاليقظة التكنولوجية في المؤسسات  تفعيل علىنظام المعلومات  تأثير. 2.3.3

  تأثير نظام المعلومات على تفعيل اليقظة التكنولوجية في المؤسسات محل الدراسة):48(الجدول رقم 

  العبارات
  درجات الموافقة

المتوسط 

  الحسابي

حراف االن

  المعياري

الدرجة 

 الكلية
  منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  %  التكرار %  التكرار %  التكرار  :يسهم نظام المعلومات في

اإلبداعية  للطاقاتاملؤسسة اكتشاف  64

  ألفرادها
  مرتفعة2.490.503--3548.63751.4

خر آلاملؤسسة باستمرار  متابعة 65

  لوجيةاملستجدات العلمية والتكنو 
  متوسطة2737.53041.71520.82.170.751

 ترقية علىاملؤسسة  تعزيز قدرة 66

  راالبتكااإلبداع و 
  منخفضة0811.118254663.91.470.691

احلصول على مضمون امللتقيات  67

  العلمية والتكنولوجية
  متوسطة2230.61926.43143.11.880.855

جات مبا يتماشى املنتحتسني جودة  68

  مع متطلبات السوق 
  متوسطة1622.22027.836501.720.809

تحديثات اليت تطرأ للاملؤسسة  انتهاج69

  على األساليب اإلنتاجية
  منخفضة079.71318.15272.21.380.659

املؤسسة من آخر البحوث  استفادة 70

  املتعلقة مبجال إنتاجها
  منخفضة0912.56387.51.130.333- -

اعتمادا على فيض تكاليف اإلنتاج خت 71

  التطور التقين والتكنولوجي 
  منخفضة1216.76083.31.170.375--

تصميم اخلدمات واملنتجات متاشيا  72

  مع التطور التقين والتكنولوجي
  منخفضة1013.91419.44866.71.470.731

تكنولوجية اخليارات الوعقلنة ترشيد  73

   للمؤسسة
  منخفضة1115.36184.71.150.362--

  منخفضة 0.538 1.60 65.3 42 25 18 16.7 12  المجموع

  SPSS.من إعداد الباحثة بناًء على تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على برنامج : المصدر
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أثري نظام املعلومات على العنصر اجتاهات مسريي املؤسسات حمل الدراسة فيما يتعلق بت يتناول هذا

تفعيل اليقظة التكنولوجية اليت تعترب حجر األساس يف اللحاق بركب اإلبداع واالبتكار على مستوى 

اخلدمات واملنتجات املقدمة، يف وقت أصبح يتميز بقصر عمر هذه األخرية من جهة والتحديات اليت 

أخرى، وذلك من خالل معرفة آراء املستجوبني تفرضها عوملة األسواق والغزو التقين والتكنولوجي من جهة 

حول جمموعة من األبعاد مثل مسامهة نظام املعلومات يف متابعة التحديثات اليت تطرأ على األساليب 

إىل أن  )48(رقم تشري النتائج املبينة يف اجلدول ، و اإلنتاجية وترشيد وعقلنة اخليارات التكنولوجية للمؤسسة

، كما أ�ا تقع 2من قيمة املتوسط الفرضي املقدر بـ  أكربوهي  1.60إلمجايل قدرها قيمة املتوسط احلسايب ا

تفعيل  تأثري نظام املعلومات علىعن  منخفضةالذي يعرب عن درجة موافقة  ]01.66-01.00[ضمن ا�ال 

  :، وقد اختلفت درجات املوافقة بنيحمل الدراسةيف املؤسسات  التكنولوجيةاليقظة 

 حيث عرب 73و 72، 71، 70، 69، 66عبارات أغلب الاليت مثلت  قة المنخفضةدرجة المواف ،

أن نظام املعلومات يسهم يف تعزيز قدرة املؤسسة على  ن املستجوبني عن موافقة منخفضة علىم 63.9%

 مسامهته يف انتهاج التحديثات اليت تطرأ على األساليب اإلنتاجية،عن  %72.2، واإلبداع واالبتكار

عن مسامهته يف  %83.3و، مسامهته يف االستفادة من آخر البحوث املتعلقة مبجال إنتاجهاعن  %87.5و

عن مسامهته يف تصميم  %66.7ختفيض تكاليف اإلنتاج اعتمادا على التطور التقين والتكنولوجي، و

نة عن مسامهته يف ترشيد وعقل %84.7اخلدمات واملنتجات متاشيا مع التطور التقين والتكنولوجي، و

اخليارات التكنولوجية للمؤسسة، ما يدل على أن املؤسسات حمل الدراسة تكاد تكون غري يقظة على 

املستوى التكنولوجي يف حني أن التحكم يف هذا اجلانب من اليقظة اإلسرتاتيجية يقي املؤسسة من خماطر 

  ؛  ازعمستقبلية تتعلق باملفاجآت التكنولوجية اليت تعترب مسة العصر احلايل بال من

 حيث كانت نسبة تشتت اإلجابات  68و 67، 65 العباراتاليت مثلت  درجة الموافقة المتوسطة

 االختالف الواضحعلى التوايل وهذا يعكس  0.809و  0.855، 0.751واضحة باحنراف معياري قدره 

متابعة على أن نظام املعلومات يسهم يف  متوسطةمنهم بدرجة  %41.9، حيث وافق املستجوبني آلراء

على مسامهته يف احلصول على مضمون  %26.4و، مية والتكنولوجيةآلخر املستجدات العلاملؤسسة 

حتسني جودة املنتجات مبا يتماشى مع متطلبات عن مسامهته يف  %27.8وامللتقيات العلمية والتكنولوجية، 

 ؛السوق
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  من املستجوبني على أن  %48.6حيث وافق  64 عبارة وحيدةاليت مثلت درجة الموافقة المرتفعة

كون هذا البعد ال يعرب   ورغم، اكتشاف املؤسسة للطاقات اإلبداعية ألفرادهانظام املعلومات يسهم يف 

املؤسسات حمل الدراسة يقظة على املستوى التكنولوجي إال أنه يشكل مؤشرا إجيابيا إىل لوحده على أن 

حول القدرات الكامنة للكادر البشري وحماولة استغالهلا  بتوفري املعلومات االستباقيةويتعلق األمر حد ما، 

 .  جيب حسن إدارته واستثمارهأل�ا تعد رأس مال 

  الدراسة محلاليقظة التسويقية في المؤسسات  تفعيل علىنظام المعلومات  تأثير. 3.3.3

  ل الدراسةمحاليقظة التسويقية في المؤسسات  تأثير نظام المعلومات على تفعيل):49(الجدول رقم 

  العبارات
  درجات الموافقة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الدرجة 

 الكلية
  منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  %  التكرار %  التكرار %  التكرار  :يسهم نظام المعلومات في

تقييم ردة فعل املستهلك جتاه املنتج  74

  والطرق املتبعة جلذب انتباهه
  مرتفعة2.760.428--5576.41723.6

تصميم املنتجات واخلدمات على  75

  أساس تطلعات الزبائن
  منخفضة0912.51216.75170.81.420.707

التكنولوجيا احلديثة  االستفادة من 76

   لتلقي شكاوي واقرتاحات الزبائن
  مرتفعة2.850.362--6184.71115.3

العمالء احلاليني  احملافظة على 77

  تقطاب العمالء احملتملنيواس
  منخفضة1013.92129.24156.91.570.728

دعم القرارات التسويقية وحتسني  78

  فعالية النشاط التسويقي
  مرتفعة 4562.52129.2068.32.540.649

 االنرتنتمن شبكة املؤسسة  استفادة 79

  مع زبائنها للتواصل
  سطةمتو 3852.81.941.005--3447.2

وانتهاج  حسن إدارة العالقة مع الزبون 80

   لوالئهاألساليب املؤدية 
  مرتفعة2.940.213--94.4045.6 68

املؤسسة بالتزاما�ا جتاه عمالئها  وفاء 81

  ومتطلبا�م
  مرتفعة3954.22129.21216.72.380.759

احلاصل يف  للتطوراملؤسسة  متابعة 82

  حتياجا�م أذواق الزبائن وا
  مرتفعة2.510.503--3751.43548.6

امتالك قواعد بيانات حول الزبائن  83

  ختضع للتحديث املستمر
  منخفضة0912.51926.44461.11.510.712

  متوسطة 0.500 2.24 26.4 19 22.2 16 51.4 37  المجموع

   SPSS.رة اعتمادا على برنامج من إعداد الباحثة بناًء على تفريغ بيانات االستما: المصدر
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 علىنظام املعلومات  بتأثريالعنصر اجتاهات مسريي املؤسسات حمل الدراسة فيما يتعلق  يتناول هذا

إدارة عالقة الزبون واستباق السلوك االستهالكي فضال عن دعم  ضمنالذي يتاليقظة التسويقية تفعيل 

ستجوبني حول جمموعة من األبعاد مثل مسامهة نظام القرارات التسويقية، وذلك من خالل معرفة آراء امل

املعلومات يف االستفادة من التكنولوجيات احلديثة لتلقي شكاوي واقرتاحات الزبائن، ومتابعة التطور 

إىل أن قيمة املتوسط احلسايب  )49(رقم تشري النتائج املبينة يف اجلدول و  ،احلاصل يف أذواقهم واحتياجا�م

-01.66[، كما أ�ا تقع ضمن ا�ال 2هي أكرب من قيمة املتوسط الفرضي املقدر بـ  2.24اإلمجايل قدرها 

اليقظة التسويقية يف تفعيل  علىنظام املعلومات  تأثريالذي يعرب عن درجة موافقة متوسطة عن  ]02.33

  :املؤسسات حمل الدراسة، وقد اختلفت درجات املوافقة بني

 من املستجوبني عن  %70.8، حيث عرب 83و 77، 75ثلت العبارات اليت م درجة الموافقة المنخفضة

موافقة منخفضة على أن نظام املعلومات يسهم يف تصميم اخلدمات واملنتجات على أساس تطلعات 

 %61.1عن مسامهته يف احملافظة على العمالء احلاليني واستقطاب العمالء احملتملني، و %56.9الزبائن، و

عن مسامهته يف امتالك قواعد  %61.1ؤسسة على املزايا التنافسية املستدمية، وعن مسامهته يف حصول امل

بيانات حول الزبائن ختضع للتحديث املستمر، رغم أن هذه األخرية تسمح بتعميم التحليالت 

  واالستنتاجات حول سلوك املستهلك ما يؤدي إىل تلبية احتياجاته بأحسن طريقة ممكنة؛  

  حيث كانت نسبة تشتت اإلجابات واضحة  79 عبارة وحيدةاليت مثلت  سطةدرجة الموافقة المتو

منهم  %47.2وهذا يعكس االختالف الواضح آلراء املستجوبني، حيث وافق  1.001باحنراف معياري قدره 

استفادة املؤسسة من شبكة االنرتنت للتواصل مع زبائنها على أن نظام املعلومات يسهم يف  مرتفعةبدرجة 

خاصة مع املزايا اليت توفرها التكنولوجيات –يف حني أن هذه الشبكات ، بدرجة منخفضة %52.8مقابل 

وفرت من جهة وسائل وإمكانيات ختدم احلوار وتبادل النقاش مع العميل سواء احلقيقي أو  -احلديثة

الفضاء املستهدف، ومن جهة أخرى تعترب منفذا تسويقيا متدين التكاليف لطرح اخلدمات واملنتجات عرب 

 ؛اإللكرتوين

  حيث وافق 82و 81، 80، 78، 76، 74العبارات أغلب اليت مثلت درجة الموافقة المرتفعة ،

تقييم ردة فعل املستهلك جتاه املنتج والطرق  يف من املستجوبني على أن نظام املعلومات يسهم 76.4%

لوجيا احلديثة لتلقي شكاوي التكنو  االستفادة منعلى مسامهته يف  %84.7، واملتبعة جلذب انتباهه
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، دعم القرارات التسويقية وحتسني فعالية النشاط التسويقيعلى مسامهته يف  %62.5، وواقرتاحات الزبائن

 وفاء %54.2، ولوالئهوانتهاج األساليب املؤدية  حسن إدارة العالقة مع الزبونعن مسامهته يف  %94.4و

احلاصل يف أذواق الزبائن  للتطوراملؤسسة  متابعة %51.4م، وومتطلبا�املؤسسة بالتزاما�ا جتاه عمالئها 

، وميكن اعتبار هذه النسب مؤشرات إجيابية عن ثقافة املؤسسات حمل الدراسة جتاه العميل واحتياجا�م

  .وسبل إرضائه

  الدراسة محلفي المؤسسات  البيئيةاليقظة  تفعيل علىنظام المعلومات  تأثير. 4.3.3

  محل الدراسةفي المؤسسات  البيئيةاليقظة تأثير نظام المعلومات على تفعيل ):50(الجدول رقم 

  العبارات
  درجات الموافقة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الدرجة 

 الكلية
  منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  %  التكرار %  التكرار %  التكرار  :يسهم نظام المعلومات في

أن تكون املؤسسة بأمهية  زيادة وعي 84

  مسؤولة اجتماعيا
  منخفضة2027.85272.21.280.451--

املؤسسة الحرتام قيم وعادات  سعي 85

  ا�تمع الذي تعمل فيه
  متوسطة2940.33143.11216.72.240.722

للمؤسسة خرجات البيئية امل اخضاع 86

  للمراقبة واملتابعة املستمرة 
  منخفضة65.31.350.479 2534.747--

املؤسسة القوانني املتعلقة حبماية  متابعة 87

  البيئة واحلد من التلوث 
  منخفضة1013.91419.44866.71.470.731

التحديات والرهانات اليت باملؤسسة  معرفة 88

  تفرضها التنمية املستدامة 
  منخفضة 1115.36184.71.150.362--

ستخدام األمثل لال متابعة القوانني املنظمة 89

  للموارد الطبيعية
  منخفضة1723.65576.41.240.428--

اجلماعات الضاغطة  متابعة مطالبات 90

  وحسن إدارة العالقة معهم
  منخفضة29.25170.81.290.458 21- -

مسعة املؤسسة وعالمتها  احملافظة على 91

  التجارية
  متوسطة1520.81926.43852.81.680.802

جتاه  بكامل التزاما�ا وفاء املؤسسة92

  أصحاب املصلحة 
  متوسطة2737.51013.93548.61.890.928

املؤسسة عند تصميم منتجا�ا  اطالع 93

  البيئيةمعايري األمن والسالمة على 
  مرتفعة2.630.488--37.5 4562.527

  منخفضة 0.516 1.62 55.5 40 27.8 20 16.7 12  المجموع

  .SPSSمن إعداد الباحثة بناًء على تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على برنامج : المصدر
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 علىنظام املعلومات بتأثري العنصر اجتاهات مسريي املؤسسات حمل الدراسة فيما يتعلق  يتناول هذا

 مفهوم املسؤولية االجتماعية اليت تقوم على تبين ودمج احمليط يف إدارة املؤسسة وتبين البيئيةاليقظة تفعيل 

إخضاع ، وذلك من خالل معرفة آراء املستجوبني حول جمموعة من األبعاد مثل والتنمية املستدامة

املخرجات البيئية للمؤسسة للمراقبة واملتابعة املستمرة، ومعرفة ورصد متطلبات اجلماعات الضاغطة والوفاء 

إىل أن قيمة املتوسط احلسايب اإلمجايل قدرها  )50(رقم يف اجلدول  تشري النتائج املبينةو  ،بالتزاما�ا جتاههم

الذي  ]01.66- 01.00[، كما أ�ا تقع ضمن ا�ال 2من قيمة املتوسط الفرضي املقدر بـ  أقلوهي  1.62

يف املؤسسات حمل  البيئيةاليقظة تفعيل  علىنظام املعلومات  تأثريعن  منخفضةيعرب عن درجة موافقة 

  :وقد اختلفت درجات املوافقة بنيالدراسة، 

 حيث عرب 90و 89، 88، 87، 86، 84العبارات أغلب اليت مثلت  درجة الموافقة المنخفضة ،

املؤسسة بأمهية  زيادة وعيمن املستجوبني عن موافقة منخفضة على أن نظام املعلومات يسهم يف  72.2%

للمراقبة للمؤسسة خرجات البيئية امل إخضاععن مسامهته يف  %65.3، وأن تكون مسؤولة اجتماعيا

املؤسسة القوانني املتعلقة حبماية البيئة واحلد من  متابعةعن مسامهته يف  %66.7، وواملتابعة املستمرة

، التحديات والرهانات اليت تفرضها التنمية املستدامةباملؤسسة  معرفةعن مسامهته يف  %84.7، والتلوث

عن  %70.8، وستخدام األمثل للموارد الطبيعيةلال وانني املنظمةمتابعة القعن مسامهته يف  %76.4و

ما يعين أن املؤسسات حمل  وحسن إدارة العالقة معهم،اجلماعات الضاغطة  متابعة مطالباتمسامهته يف 

الدراسة تكاد تكون غري معنية باليقظة البيئية رغم أ�ا تساهم يف اإلدارة املثلى للموارد ما يسمح خبفض 

  ؛  ف، فضال عن حتسني مسعة وصورة املؤسسة ما يشكل دعما على املستوى التجاريالتكالي

 حيث كانت نسبة تشتت اإلجابات  92و 91، 58العبارات اليت مثلت  درجة الموافقة المتوسطة

وهذا يعكس االختالف الواضح آلراء على التوايل  0.928و 0.802، 0.722واضحة باحنراف معياري قدره 

املؤسسة  سعيعلى أن نظام املعلومات يسهم يف  متوسطةمنهم بدرجة  %43.1حيث وافق  املستجوبني،

مسعة املؤسسة  احملافظة علىعلى مسامهته يف  %26.4و، الحرتام قيم وعادات ا�تمع الذي تعمل فيه

يف  ،جتاه أصحاب املصلحة بكامل التزاما�ا وفاء املؤسسةعلى مسامهته يف  %13.9، ووعالمتها التجارية

يؤثر على فعاليتها املالية  -وأصحاب املصلحة بشكل عام–أن دفاع املؤسسة عن منفعة مسامهيها حني 

 ؛على املدى الطويل
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  من املستجوبني على أن نظام  %62.5حيث وافق  93 عبارة وحيدةاليت مثلت درجة الموافقة المرتفعة

وميكن ، البيئيةمعايري األمن والسالمة ى علاملؤسسة عند تصميم منتجا�ا  اطالعاملعلومات يسهم يف 

تفسري ذلك من خالل أن املسؤولية ا�تمعية والبيئية مل تعد حكرا على املؤسسات الكبرية وإمنا تشكل رهانا 

أساسيا بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، فضال على أن توفر املعلومة البيئة خاصة عرب وسائل 

يف بروز مفاهيم اإلنتاج والتسويق األخضر و�افت املسريين النتهاجه  التكنولوجيات احلديثة ساهم 

  .كأسلوب إداري

  الدراسةفرضيات اختبار . 4

اعتمادا على إجابات مسريي املؤسسات حمل الدراسة على عبارات االستمارة وفق حماورها املختلفة 

تبار الفرضيات املوضوعة على اخفرضيات اليت بنيت عليها الدراسة، ويقوم سيتم التطرق إىل اختبار ال

  .ية املنبثقة من إشكالية الدراسةمؤقتة عن األسئلة البحثأو نفيها لكو�ا عبارة عن إجابات  تأكيدها

  يحتل نظام المعلومات مكانة مهمة في المؤسسات محل الدراسة: الفرضية األولى

عام دة وذلك ملقارنة املتوسط الللعينة الواح �Tدف اختبار الفرضية األوىل مت االعتماد على اختبار 

حيث تقبل الفرضية إذا كانت قيمة  ،%5عند مستوى الداللة  2لإلجابات مع املتوسط الفرضي املقدر بـ 

T  0.05احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية وتكون ذات داللة إحصائية إذا كان مستوى الداللة أقل من ،

   .71ودرجات حرية  %95احتمال عند  1.667اجلدولية فهي تساوي  Tأما قيمة 

  )الفرضية األولى(للعينة الواحدة  Tاختبار ): 51(الجدول رقم 

  األبعاد
 Tقيمة 

  الجدولية

 Tقيمة 

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

المتوسط 

  الحسابي

الفرق بين 

  المتوسطين

 %95مستوى الثقة 

القيمة 

  الدنيا

القيمة 

  القصوى

  لوماتوظيفة نظام المع

1.667  

4.669  71  0.000  2.25  0.25000  0.1432  0.3568  

أهمية المورد 

  المعلوماتي
1.769-  71  0.081  1.89  0.10833-  0.2305-  0.0138  

نظام محددات فعالية 

  المعلومات
4.102-  71  0.000  1.75  0.24074 -  0.3578-  0.1237-  

  0.0790  -0.1450  0.03302  1.96  0.558  71  -0.558  1.667  المحور

  SPSS.من إعداد الباحثة بناًء على تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على برنامج : المصدر
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 Tوهي أقل من قيمة  -0.558احملسوبة للمحور ككل  Tأن قيمة  )51(رقم من اجلدول يتضح 

ري ، وبالتايل ميكن القول بأن الفرضية األوىل غ0.05أقل من  0.558ومستوى الداللة  1.667اجلدولية 

، وقد جاءت نتائج سةاملؤسسات حمل الدرانظام املعلومات ال حيتل مكانة مهمة يف صحيحة مبعىن أن 

  :الفرضيات الفرعية كالتايل

 الدراسةاملؤسسات حمل  تعد وظيفة نظام املعلومات وظيفة أساسية يف" الفرضية الفرعية األولى :"

من  أقل 0.000ومستوى الداللة  1.667ية اجلدول Tأكرب من قيمة  4.669احملسوبة  Tجاءت قيمة 

وظيفة نظام املعلومات تعد وظيفة ، وبالتايل ميكن القول بأن الفرضية الفرعية األوىل صحيحة مبعىن أن 0.05

  ؛ الدراسةاملؤسسات حمل  أساسية يف

 ت قيمة جاء": أمهية خاصة للمورد املعلومايت الدراسةحمل املؤسسات  تويل" الفرضية الفرعية الثانيةT 

، وبالتايل ميكن 0.05من  أكرب 0.081 ومستوى الداللة 1.667اجلدولية  Tأقل من قيمة  -1.769احملسوبة 

يف  خاصةظى مبكانة املورد املعلومايت ال حيغري صحيحة مبعىن أن  الثانيةالقول بأن الفرضية الفرعية 

  املؤسسات حمل الدراسة؛

 نظام املعلومات لفعالية الالزمة احملددات الدراسةسات حمل املؤس توفر" الفرضية الفرعية الثالثة :"

، 0.05أقل من  0.000ومستوى الداللة  1.667 اجلدولية Tأقل من قيمة  -4.102احملسوبة  Tجاءت قيمة 

 توفرغري صحيحة مبعىن أن املؤسسات حمل الدراسة ال  الثالثةوبالتايل ميكن القول أن الفرضية الفرعية 

  .لفعالية نظام املعلوماتزمة الال احملددات

تختلف المكانة التي يحتلها نظام المعلومات في المؤسسات محل الدراسة حسب : الفرضية الثانية

  الخصائص الشخصية والوظيفية للمسيرين وخصائص المؤسسة

وذلك  One Way Anovaاختبار الفرضية الثانية مت استخدام حتليل التباين األحادي �دف 

إدراكات املسريين ، حيث تتباين %5لى قيمة إحصائية فيشر عند مستوى الداللة املعنوية باالعتماد ع

ألمهية ومكانة نظام املعلومات يف مؤسسا�م حسب اخلصائص الشخصية والوظيفية للمسريين وخصائص 

  :، وقد جاءت النتائج كالتايل0.05أقل من  Fاملؤسسة إذا كانت قيمة إحصائية 
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  )الثانيةالفرضية ( One Way Anovaاختبار ): 52(الجدول رقم 

  مستوى الداللة Fقيمة   درجات الحرية  المتغير

  خصائص المسير

  0.079  2.630  71  الفئة العمرية

  0.000  48.716  71  التعليميالمستوى 

  0.000  19.420  71  الخبرة المهنية

  0.105  2.703  71  نمط اإلدارة

  خصائص المؤسسة

  0.000  64.623  71  الحجم

  0.151  1.824  71  الشكل القانوني

  0.000  14.949  71  مجال النشاط

  0.151  2.692  71  طبيعة الملكية

  SPSS.من إعداد الباحثة بناًء على تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على برنامج : المصدر

  ت حمل الدراسة حسب ختتلف املكانة اليت حيتلها نظام املعلومات يف املؤسسا"الفرضية الفرعية األولى

كل من إىل أن  ) 48(، وتشري النتائج املبينة يف اجلدول رقم "اخلصائص الشخصية والوظيفية للمسريين

هي دالة إحصائيا عند  Fمتغريات مفسرة لالختالف حيث أن قيمة تعترب املستوى التعليمي واخلربة املهنية 

ومنط اإلدارة متغريات غري مفسرة لالختالف  الفئة العمريةكل من  تعتربيف حني ، 0.05مستوى معنوية 

، وبالتايل فإن الفرضية الفرعية األوىل صحيحة فقط بالنسبة ملتغريي 0.05أكرب من  Fحيث أن قيمة 

  .املستوى التعليمي واخلربة املهنية

  حسب  ختتلف املكانة اليت حيتلها نظام املعلومات يف املؤسسات حمل الدراسة"الفرضية الفرعية الثانية

تعترب إىل أن كل من احلجم وجمال النشاط ) 48(، وتشري النتائج املبينة يف اجلدول رقم "خصائص املؤسسة

 يعتربيف حني ، 0.05هي دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  Fمتغريات مفسرة لالختالف حيث أن قيمة 

، 0.05أكرب من  Fأن قيمة كل من الشكل القانوين وطبيعة امللكية متغريات غري مفسرة لالختالف حيث 

  .وبالتايل فإن الفرضية الفرعية الثانية صحيحة فقط بالنسبة ملتغريي احلجم وجمال النشاط

  تتبنى المؤسسات محل الدراسة اليقظة اإلستراتيجية: الفرضية الثالثة

عام وسط الللعينة الواحدة وذلك ملقارنة املت Tمت االعتماد على اختبار  الثالثة�دف اختبار الفرضية 

  .%5عند مستوى الداللة  2لإلجابات مع املتوسط الفرضي املقدر بـ 
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  )الثالثةالفرضية (للعينة الواحدة  Tاختبار ): 53(الجدول رقم 

  األبعاد
 Tقيمة 

  الجدولية

 Tقيمة 

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

المتوسط 

  الحسابي

الفرق بين 

  المتوسطين

 %95مستوى الثقة 

القيمة 

  الدنيا

القيمة 

  القصوى

أهمية دراسة البيئة 

  الخارجية وتأثيراتها

1.667  

2.103  71  0.039  2.14  0.14236  0.0074  0.2773  

أهمية ومكانة اليقظة 

  اإلستراتيجية
7.397-  71  0.000  1.50  0.49722-  0.6313-  0.3632-  

 عوامل نجاحتوفر 

  اليقظة اإلستراتيجية
11.571-  71  0.000  1.33  0.66667-  0.7815 -  0.5518-  

  -0.2167  -0.4643  -0.34051  1.65  0.000  71  -5.484  1.667  المحور

  SPSS.من إعداد الباحثة بناًء على تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على برنامج : المصدر

اجلدولية  Tوهي أقل من قيمة  -5.484احملسوبة للمحور ككل  Tأن قيمة أعاله من اجلدول يتضح 

غري صحيحة مبعىن  الثالثة، وبالتايل ميكن القول بأن الفرضية 0.05أقل من  0.000ومستوى الداللة  1.667

  :سة ال تتبىن اليقظة اإلسرتاتيجية، وقد جاءت نتائج الفرضيات الفرعية كالتايلأن املؤسسات حمل الدرا

 جاءت قيمة ": اخلارجية وتأثريا�ا راسة البيئةبد الدراسةاملؤسسات حمل  تقوم" الفرضية الفرعية األولى

T  أكرب من قيمة  2.103احملسوبةT  وبالتايل ميكن 0.05أقل من  0.039ومستوى الداللة  1.667اجلدولية ،

القول بأن الفرضية الفرعية األوىل صحيحة مبعىن أن املؤسسات حمل الدراسة تقوم بدراسة البيئة اخلارجية 

  وتأثريا�ا؛

 جاءت ": الدراسةاملؤسسات حمل حتظى اليقظة اإلسرتاتيجية مبكانة مهمة يف " لثانيةالفرضية الفرعية ا

، 0.05أقل من  0.000 ومستوى الداللة 1.667اجلدولية  Tمن قيمة  أقل -7.397احملسوبة  Tقيمة 

مبكانة  اليقظة اإلسرتاتيجية ال حتظىصحيحة مبعىن أن غري  الثانيةوبالتايل ميكن القول بأن الفرضية الفرعية 

  ؛ةاملؤسسات حمل الدراسمهمة يف 

 الزمة لليقظة اإلسرتاتيجيةالعوامل النجاح  الدراسةاملؤسسات حمل توفر " الفرضية الفرعية الثالثة :"

، 0.05أقل من  0.000 ومستوى الداللة 1.667اجلدولية  Tأقل من قيمة  -11.571احملسوبة  Tجاءت قيمة 
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غري صحيحة مبعىن أن املؤسسات حمل الدراسة ال توفر  الثالثةالفرعية  وبالتايل ميكن القول أن الفرضية

  .عوامل النجاح الالزمة لليقظة اإلسرتاتيجية

تختلف درجة تبني المؤسسات محل الدراسة لليقظة اإلستراتيجية حسب : الفرضية الرابعة

  الخصائص الشخصية والوظيفية للمسيرين وخصائص المؤسسة

الثانية مت استخدام حتليل التباين األحادي وذلك باالعتماد على قيمة اختبار الفرضية �دف  

، حيث تتباين درجة تبين املؤسسات حمل الدراسة لليقظة %5إحصائية فيشر عند مستوى الداللة املعنوية 

اإلسرتاتيجية حسب اخلصائص الشخصية والوظيفية للمسريين وخصائص املؤسسة إذا كانت قيمة إحصائية 

F  وقد جاءت النتائج كالتايل0.05أقل من ،:  

  )الرابعةالفرضية ( One Way Anovaاختبار ): 54(الجدول رقم 

  مستوى الداللة Fقيمة   درجات الحرية  المتغير

  خصائص المسير

  0.056  3.014  71  الفئة العمرية

  0.000  39.254  71  التعليميالمستوى 

  0.001  12.781  71  الخبرة المهنية

  0.056  3.777  71  نمط اإلدارة

  خصائص المؤسسة

  0.000  49.415  71  الحجم

  0.078  2.372  71  الشكل القانوني

  0.001  11.581  71  مجال النشاط

  0.101  2.757  71  طبيعة الملكية

  .SPSSمن إعداد الباحثة بناًء على تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على برنامج : المصدر

  تلف درجة تبين املؤسسات حمل الدراسة لليقظة اإلسرتاتيجية حسب خت"الفرضية الفرعية األولى

إىل أن كل من ) 50(، وتشري النتائج املبينة يف اجلدول رقم "اخلصائص الشخصية والوظيفية للمسريين

هي دالة إحصائيا عند  Fاملستوى التعليمي واخلربة املهنية تعترب متغريات مفسرة لالختالف حيث أن قيمة 

كل من الفئة العمرية ومنط اإلدارة متغريات غري مفسرة لالختالف  تعتربيف حني ، 0.05ية مستوى معنو 

، وبالتايل فإن الفرضية الفرعية األوىل صحيحة فقط بالنسبة ملتغريي 0.05أكرب من  Fحيث أن قيمة 

  .املستوى التعليمي واخلربة املهنية
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  حسب ات حمل الدراسة لليقظة اإلسرتاتيجية ختتلف درجة تبين املؤسس "الفرضية الفرعية الثانية

إىل أن كل من احلجم وجمال النشاط تعترب ) 50(، وتشري النتائج املبينة يف اجلدول رقم "خصائص املؤسسة

 يعتربيف حني ، 0.05هي دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  Fمتغريات مفسرة لالختالف حيث أن قيمة 

، 0.05أكرب من  Fية متغريات غري مفسرة لالختالف حيث أن قيمة كل من الشكل القانوين وطبيعة امللك

  .وبالتايل فإن الفرضية الفرعية الثانية صحيحة فقط بالنسبة ملتغريي احلجم وجمال النشاط

تفعيل اليقظة اإلستراتيجية في المؤسسات محل  علىنظام المعلومات  يؤثر: الفرضية الخامسة

  الدراسة

للعينة الواحدة وذلك ملقارنة املتوسط  Tمت االعتماد على اختبار  مسةاخلا�دف اختبار الفرضية 

  .%5عند مستوى الداللة  2عام لإلجابات مع املتوسط الفرضي املقدر بـ ال

  )الخامسةالفرضية (للعينة الواحدة  Tاختبار ): 55(الجدول رقم 

  األبعاد
 Tقيمة 

  الجدولية

 Tقيمة 

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

المتوسط 

  الحسابي

الفرق بين 

  المتوسطين

 %95مستوى الثقة 

القيمة 

  الدنيا

القيمة 

  القصوى

  اليقظة التنافسية

1.667  

0.830  71  0.409  2.04  0.04861  0.0681-  0.1653  

  -0.2721  -0.5251  -0.39861  1.60  0.000  71  -6.284  اليقظة التكنولوجية

  0.3607  0.1254  0.24306  2.24  0.000  71  4.119  اليقظة التسويقية

  -0.2579  - 0.5005  -0.37917  1.62  0.000  71  -6.233  البيئيةاليقظة 

  -0.0028  -0.2403  -0.12153  1.87  0.045  71  -2.041  1.667  المحور

  .SPSSمن إعداد الباحثة بناًء على تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على برنامج : المصدر

اجلدولية  Tوهي أقل من قيمة  - 2.041احملسوبة للمحور ككل  Tأن قيمة أعاله من اجلدول يتضح 

غري صحيحة مبعىن  الثالثة، وبالتايل ميكن القول بأن الفرضية 0.05أقل من  0.045ومستوى الداللة  1.667

، وقد جاءت نتائج ت حمل الدراسةاملؤسساتفعيل اليقظة اإلسرتاتيجية يف  يؤثر علىنظام املعلومات ال أن 

  :الفرضيات الفرعية كالتايل

 املؤسسات حمل تفعيل اليقظة التنافسية يف  علىنظام املعلومات  يؤثر" الفرضية الفرعية األولى

  0.409ومستوى الداللة  1.667اجلدولية  Tمن قيمة  أقل 0.830احملسوبة  Tجاءت قيمة ": ةالدراس
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نظام املعلومات ال صحيحة مبعىن أن غري األوىل  ، وبالتايل ميكن القول بأن الفرضية الفرعية0.05أكرب من 

  ؛ةالدراساملؤسسات حمل تفعيل اليقظة التنافسية يف  يؤثر على

 املؤسسات حمل تفعيل اليقظة التكنولوجية يف  علىنظام املعلومات  يؤثر" الفرضية الفرعية الثانية

 0.000ومستوى الداللة  1.667اجلدولية  Tأقل من قيمة  -6.284احملسوبة  Tجاءت قيمة ": ةالدراس

نظام املعلومات ال غري صحيحة مبعىن أن  الثانيةوبالتايل ميكن القول بأن الفرضية الفرعية  ،0.05أقل من 

  ؛ةالدراساملؤسسات حمل يف  التكنولوجيةتفعيل اليقظة  يؤثر على

 املؤسسات حمل يف  تفعيل اليقظة التسويقية يؤثر نظام املعلومات على" الفرضية الفرعية الثالثة

أقل  0.000ومستوى الداللة  1.667اجلدولية  Tمن قيمة  أكرب 4.119احملسوبة  Tجاءت قيمة ": ةالدراس

 يؤثر علىنظام املعلومات صحيحة مبعىن أن  الثالثة، وبالتايل ميكن القول أن الفرضية الفرعية 0.05من 

  ؛تفعيل اليقظة التسويقية يف املؤسسات حمل الدراسة

 ةالدراساملؤسسات حمل يف  البيئيةتفعيل اليقظة  علىنظام املعلومات  يؤثر"فرضية الفرعية الرابعة ال" :

أقل من  0.000ومستوى الداللة   1.667اجلدولية  Tأقل من قيمة  -6.233احملسوبة  Tجاءت قيمة 

 على يؤثراملعلومات ال  نظام، وبالتايل ميكن القول أن الفرضية الفرعية الرابعة غري صحيحة مبعىن أن 0.05

  .يف املؤسسات حمل الدراسة البيئيةتفعيل اليقظة 

يرتبط تبني اليقظة اإلستراتيجية في المؤسسات محل الدراسة بفعالية نظام : الفرضية السادسة

  المعلومات

اليقظة  تبينبتحليل االحندار اخلطي واالرتباط، حيث ميثل  مت القيامختبار هذه الفرضية ال

نظام املعلومات املتغريات املستقلة املفسرة، ويعرب معامل ارتباط  حماور مكانةيجية املتغري التابع ومتثل اإلسرتات

بريسن عن درجة واجتاه العالقة بني املتغري التابع واملستقل، فكلما اقرتبت قيمته من الواحد الصحيح دل 

  .ذلك على قوة االرتباط وتشري اإلشارة إىل اجتاه هذا االرتباط
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  )السادسةالفرضية ( قيم معامل االرتباط): 56(الجدول رقم 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المحور

  0.000  0.845  وظيفة نظام المعلومات

  0.000  0.958  أهمية المورد المعلوماتي

  0.000  0.983  نظام المعلوماتمحددات فعالية 

  ملخص تحليل االنحدار المتعدد

  مستوى الداللة  Fقيمة  R2معامل التفسير  R عاممعامل االرتباط ال

0.991  0.981  1191.364  0.000  

  .SPSSمن إعداد الباحثة بناًء على تفريغ بيانات االستمارة اعتمادا على برنامج : المصدر

اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات حمل الدراسة يرتبط  تبينأن  أعاله يتضح من خالل اجلدول

حمددات الوظيفة املخصصة له، يف املؤسسة من خالل  نظام املعلومات ملكانة اليت حيتلهاباارتباطا طرديا 

كون معامالت االرتباط موجبة وذات داللة إحصائية واألمهية اليت توليها املؤسسة للمورد املعلومايت،   فعاليته

وة االرتباط بني تشري إىل ق  0.991اليت تساوي  R، كما أن قيمة 0.05أقل من  0.000مبستوى داللة 

تيجية يف اليقظة اإلسرتا تبينمن التغريات يف  %98إىل أن  0.981اليت تساوي  R2فيما تعرب قيمة  املتغريين،

نظم املعلومات فيها،  اليت تعرب عن املكانة اليت حتتلها فةلاألبعاد املختجع إىل املؤسسات حمل الدراسة تر 

اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات حمل  تبينحيحة أي أن وبالتايل ميكن القول أن الفرضية السادسة ص

  .فيها مبكانة نظام املعلوماتالدراسة يرتبط 
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  الرابع خالصة الفصل

إن مسريي املؤسسات الصغرية حباجة ماسة إىل تبين ثقافة التنظيمية خمتلفة وأساليب إدارية مغايرة  

ت البيئية الراهنة يستدعي تبين فكر جديد يأخذ بعني جة سابقا، فالتعامل مع التحوالهمتاما لتلك املنت

االعتبار األصول الالمادية وال يعين ذلك إمهال اجلانب املادي فتخصيص اإلمكانات املادية واملالية الالزمة 

االستفادة من مزايا التكنولوجيات احلديثة  يسهم يفتدعم البنية التحتية لنظام املعلومات من شأنه أن اليت 

أمهية من جهة أخرى تعكس نتائج الدراسة ه الشبكات ووسائل االتصال،كما دم اهلائل الذي تعرفوالتق

تسخري الكفاءات البشرية الالزمة لتويل مهام اليقظة اإلسرتاتيجية اليت حتتاج إىل املهارة واخلربة يف التعامل 

من نسيج  يتجزأنوا جزًء ال حىت يكو " املتعقبني"و" اليقظني"وكيفية معاجلتها، وتدريب مع املعلومات 

أحيانا عامل  عن باقي وظائف املؤسسة بل قد تشكلفالوظيفة املعلوماتية ال تقل أمهية املؤسسة وكيا�ا، 

عد تبين اليقظة اإلسرتاتيجية مفتاحا من مفاتيح جناح ي .حسم يف مواجهة الغموض الذي يكتنف املستقبل

مجع اإلشارات الضعيفة وحسن ترمجتها واستغالهلا  على املؤسسات يف عامل األعمال فهي ال تساعد فقط

بل جتعل املسريين يتمتعون حبس املبادرة واالبتكار والرغبة يف التطور باستغالل األفكار اخلالقة اليت يتوفر 

عليها األفراد مبختلف ختصصا�م، فاملؤسسة اليقظة هي مؤسسة ذكية ومتعلمة تسعى دائما إىل التجديد 

اإلنتاجية وخططها التسويقية، وال تنتظر وقوع األحداث اخلارجية حىت تلجأ إىل ردود األفعال يف أساليبها 

  .القدرة على املبادرة واالستكشافاليت قد تكون متسرعة وغري مناسبة بل تتمتع ب

اد الوطين التغيري يف املمارسات يقتضي قيام املؤسسات الصغرية واملتوسطة بدورها يف تنمية االقتص

نظام املعلومات وتكوين الفاعلني من تقنيني وخمتصني وحتيني معارفهم وخربا�م حىت يصبح بإمكا�م جتاه 

االستفادة من البعد اإلسرتاتيجي للمعلومات، ومتابعة كل التحوالت البيئية من تغريات يف أذواق الزبائن 

الجتماعية، وكذلك انفتاح األسواق واحتياجا�م اليت تتأثر بدورها بتغري أمناط العيش والعوملة الثقافية وا

والشروط اليت تفرضها منظمة التجارة العاملية خبصوص رفع القيود اجلمركية، كل هذا يفرض حتديات حقيقية 

على املنتجات الوطنية وجيعل من الضروري أن تتميز باملواصفات املطلوبة حىت تتمكن من الصمود أمام 

ذات جودة عالية، هذا الصمود لن يتحقق إن مل تستفد املؤسسة من املنتجات األجنبية اليت عادة ما تكون 

  .خمرجات اليقظة اإلسرتاتيجية مبختلف مكونا�ا التنافسية والتكنولوجية والتسويقية والبيئية
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 الخاتمة 

ت وترافق ذلك مع زاد الرتكيز من قبل الباحثني يف جمال اإلدارة على القيمة اإلسرتاتيجية للمعلوما

واالتصال وموجة العوملة اليت اكتسحت مجيع امليادين، فمسريو املؤسسات  املعلومات تطور تكنولوجيا

إن . يف مواجهة الضغط التنافسيأصبحوا ينظرون للمعلومة كمادة أولية لصناعة القرارات اإلسرتاتيجية 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة كغريها من مكونات النسيج االقتصادي جتد نفسها يف مواجهة التحوالت 

ة املختلفة والتغريات على خمتلف األصعدة ما يستدعي منها استخدام تقنيات جديدة يف مجع ومعاجلة يالبيئ

ملعرفة وحتقيق االستباق ولكن بصفتها سالح اسرتاتيجي ونشر املعلومات ليس فقط لكو�ا عامل لكسب ا

يف مواجهة حتديات احمليط ورهاناته احلامسة، وهذا ما مييز املنظمات املتعلمة والذكية اليت تسعى ألخذ 

املبادرة واكتشاف املستقبل عن تلك اليت تكتفي بردة الفعل واألسلوب الدفاعي الذي أثبت فشله يف 

  .عة للمفاجآت واإلنقطاعات اإلسرتاتيجيةضمان االستجابة السري

ال ميكن احلديث عن نظام معلومات فعال إن مل يكن قادرا على تزويد متخذ القرار مبنتجات 

معلوماتية قابلة لالستغالل من حيث سالمتها ودقتها وموثوقيتها، فالوظيفة التقليدية هلذه النظم واملتمثلة يف 

افية لتلبية طلب املستخدمني النهائيني املعلومة، هم يطمحون ألكثر من أمتتة اإلجراءات اإلدارية مل تعد ك

اليت يفرضها الواقع االقتصادي القائم أساسا " القاسية"ذلك بكثري حىت يصبح بإمكا�م مواجهة الظروف 

ذي على التنافس القوي والتغري الكبري يف أذواق الزبائن وتطلعا�م فضال عن التقدم التكنولوجي املضطرد ال

غري األساليب اإلنتاجية بشكل جذري، فاملسريون حباجة إىل إضاءات حول املستقبل وإشارات تنري هلم 

طريق الوصول إليه من خالل رصد العالمات املنبئة بفرصة قابلة لالستغالل أو �ديد ميكن جتنبه، هذا 

ة السائدة واالجتاه حنو ثقافة النوع من املعلومات االستباقية ال ميكن توفريه إال من خالل تغيري الذهني

  .  تنظيمية قائمة على الرصد واملراقبة والرغبة يف االستشراف

يف ظل التحوالت اجلوهرية اليت منيت �ا الساحة االقتصادية يف السنوات األخرية وما محله ذلك من 

للتنبؤ باملستقبل تغيريات على مستوى األساليب اإلدارية املنتهجة مل يعد التخطيط اإلسرتاتيجي كافيا 

فاألحداث بعيدة كليا عن السري وفق مسار خطي كما كان األمر سابقا وأصبح من غري املمكن التحكم 

فاملفاجآت الطارئة مل تعد مسة استثنائية يف  ،"أن كل شيء حتت السيطرة"التام يف جمريات األمور واإلدعاء 
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لك ال جيب على مسريي املؤسسات الركون ، لذفيهابيئة األعمال وإمنا تكاد تكون الصفة الغالبة 

واالطمئنان لالفرتاضات املوضوعة واخلطط املتبعة فالتغيري آت ال حمالة وجيب االستعداد له بكافة الوسائل 

املمكنة، ولعل أكثر طريقة أثبتت فعاليتها يف هذا اإلطار هو البحث املضين عن املعلومة ذات الطابع 

عالمات اإلنذار املبكر اليت ل املتضمنةلباحثون تسمية اإلشارات الضعيفة االستباقي واليت أطلق عليها ا

تسهم يف تقدير األحداث ووضعها يف حجمها احلقيقي والتعامل معها بالشكل املناسب ويف الوقت 

  .املناسب، سواء تعلق األمر باملتغريات االقتصادية أو االجتماعية أو التكنولوجية

املتوسطة يقظة اسرتاتيجيا يستدعي بالضرورة أن تسعى دائما لتطوير أن تكون املؤسسات الصغرية و 

باملفاهيم " بإبداء اإلعجاب"قدرا�ا واكتشاف نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف ملعاجلتها، فاكتفاؤها 

احلديثة لالستثمار يف رأس املال الفكري، والقيمة اإلسرتاتيجية للمعلومة، واستباق األحداث قبل وقوعها 

يس بالضرورة دليال على تبنيها هلذه األفكار كمبادئ وسياسات عملية، ولعل النتائج املستخلصة من ل

الدراسة امليدانية تسري يف هذا االجتاه فتقدير املؤسسات حمل الدراسة للمورد املعلومايت وقناعا�م املختلفة 

ق ق املايل واملادي معترب فإن العائ�ذا الصدد مل جتعل منهم مؤسسات يقظة ومستبقة، فحىت وإن كان العائ

ذا وجب الرتكيز على تغيري الذهنيات اإلدارية والتحول من النظر ، لالفكري والتنظيمي أشد تأثريا

للمعلومات على أساس أ�ا أصول ثانوية إىل نظرة مغايرة ومقاربة خمتلفة تضع يف احلسبان أن التفريط يف 

، "استخباراتيا"تقبل املؤسسة ألن احمليط ال يرحم والبقاء لألقوى استثمار األصول الالمادية قد يعصف مبس

وإن نظرنا إىل قصص الفشل اليت أ�ت مسار كربيات الشركات يف العامل جند أن الثغرة املعلوماتية كانت 

  . السبب القوي إن مل نقل األقوى

تنويع منتجاته والرفع  مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف النهوض باالقتصاد الوطين من خالل

إن مل تبادر " كالما على ورق"من قدراته يف مواجهة حتديات عوملة األسواق واالنفتاح التجاري سيكون 

هذه املؤسسات يف تغيري فكرها اإلداري وأسلو�ا يف التعامل مع البيئة اخلارجية وكيفية رصدها لتحوال�ا، 

ية إنشاء بنوك معلومات وإرساء نظام معلومات وطين قادر يبقى أن تلق الدعم املناسب من الدولة من ناح

على توفري خمرجات تتميز بالدقة واملوضوعية، من ناحية أخرى جيب الرتكيز على االستثمار يف الفرد فهو 

مصدر األفكار اخلالقة والرؤى املبدعة إن مت توجيهه بالشكل الصحيح وتسخري اإلمكانات والوسائل 
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فيد من برامج تكوينية ودورات تدريبية تزيد من قدراته املعرفية وتعزز كفاءاته وخرباته،  املادية له وجعله يست

  .فالعقل البشري قادر على اإلنتاج من دون حدود أو قيود إن توفرت له احملفزات

  :يف هذا اإلطار، توصل هذا البحث إىل جمموعة من النتائج واالقرتاحات نستعرضها فيما يلي

  ء النظرينتائج الجز : الأو 

  :إىل جمموعة من النتائج تتمثل فيما يلييف جزئه النظري توصل هذا البحث 

  بعني االعتبار جينبها الوقوع يف  للمورد املعلومايت وحسن إدارته من حيث جتديده وحتيينه املؤسساتأخذ

قد تؤثر على  وانطباعات خاطئة بأفكار املتقادمة اليت قد تشوش على متخذ القرار وتزودهفخ املعلومات 

أداء املؤسسة بشكل عام، لذا فإن نظم املعلومات يقع على عاتقها مسؤولية تقدمي خمرجات معلوماتية 

  دقيقة ومناسبة وتتمتع باملصداقية واملوثوقية؛

  فهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطةاملعلومات أكثر األصول اإلسرتاتيجية أمهية بالنسبة نظم تعترب ،

ذات جودة عالية تكون متاحة  توفري معلومات وكفاءة عمليا�ا، من خالل هاني إنتاجيتتساعدها على حتس

 الكفيلةعلى البنية التحتية  هذه املؤسساتأن تتوفر  ما يقتضي، وللشخص املناسب يف الوقت املناسب

ل جبعل عملية حتصيل ومعاجلة ونشر املعلومة تتم بالطريقة املثلى ويف أحسن الشروط، وذلك من خال

 ختصيص موارد مادية وبشرية تدعم وظيفة نظام املعلومات؛

  املختلفة،  حتوال�اوتقوم برصد على املؤسسات الصغرية واملتوسطة أن تكون منفتحة على بيئتها اخلارجية

ألن مراقبة التغري البيئي يسهم يف التقليل من مناطق عدم التأكد، ومينح متخذي القرار هامشا أكرب يف 

لتعامل مع األحداث املختلفة، وذلك من خالل خاصية الفعل واملبادرة وليس رد الفعل والتكيف التحرك وا

إىل استجابة أسرع وأكفأ للمفاجآت املتوقعة والتغريات  -يف أغلب األحيان–فقط، فدراسة البيئة تقود 

  احملتملة، فضال على القدرة على اقتناص الفرص وجتنب التهديدات؛

 سرتاتيجية يف جعل املؤسسات الصغرية واملتوسطة أكثر حتسسا لإلشارات الضعيفة تساهم اليقظة اإل

 قد يطرأ على واإلنذارات املبكرة اليت يرسلها احمليط، فهي تعمل كرادار بيئي يضمن رصد ومتابعة أي تغري

ها واستمرارها مكونات البيئة اخلارجية سواء كانت تأثريا�ا مباشرة أو غري مباشرة على املؤسسة وأدائ خمتلف
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تعقب املعلومات وإعطاء عملية اليقظة حيزا أكرب من االهتمام من إدارة املؤسسة يف السوق، فتبين ثقافة 

  من حيث تكوين الكادر البشري وختصيص املورد املايل من شأنه أن جيعل هذه العملية أكثر كفاءة وفعالية؛

 افسية، وذلك من حيث توفري املعلومات ذات تلعب نظم املعلومات دورا رئيسا يف دعم اليقظة التن

الطابع اإلسرتاتيجي واليت تسهم فيما بعد يف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية اليت يكون تأثريها حامسا بالنسبة 

ملستقبل املؤسسة وجيب أن يكون هامش اخلطأ فيها منخفض جدا إن مل نقل منعدم، كما أ�ا حتسن من 

سية وذلك من خالل القيام بالتشخيص البيئي الالزم فضال على املسامهة يف صياغة اإلسرتاتيجيات التناف

  اكتساب املزايا التنافسية؛

  من خالل دعم عملية اإلبداع واالبتكار وحسن إدارة تؤثر نظم املعلومات على اليقظة التكنولوجية

قات املبتكرة يف ما يتعلق بإدارة املوارد التكنولوجية كما أ�ا تساهم يف تفعيل اليقظة التسويقية عرب التطبي

العالقة مع الزبون، حيث مل تعد األساليب التسويقية التقليدية قادرة على االحتفاظ بالزبون وكسب والئه، 

خاصة أن رغباته واحتياجاته تتميز بالسرعة يف التغري بفعل تأثريات التكنولوجيا والتطور التقين والعلمي، 

جبمع املعلومات الكفيلة بالتنبؤ باالجتاهات احملتملة يف  -لتسويقية منهاخاصة ا–وتسمح نظم املعلومات 

  الزبون قبل قيام املنافسني بذلك؛ األذواق والطبائع ومن مث إجياد أمثل الطرق واألساليب جلذب

  البيئية وذلك من خالل مجع املعلومات املتعلقة يف تفعيل اليقظة  مهماتلعب نظم املعلومات دور

صاحل وتطلعا�م املختلفة، فضال على ترقية املسؤولية االجتماعية يف قلب املؤسسة، كما أن بأصحاب امل

ر املشكالت يعترب أحد التوجهات احلديثة اليت تأخذ بعني االعتبا) أو األخضر(نظام املعلومات املستدمي 

لطبيعية من جهة وعدم صبحت تشكل �ديدا للبقاء البشري بسبب استنزاف الثروات اأاليت البيئية الراهنة 

  .تبين مفاهيم التنمية املستدامة واإلنتاج األخضر من قبل املؤسسات

  نتائج الجزء التطبيقي: ثانيا

  :إىل جمموعة من النتائج تتمثل فيما يلييف جزئه التطبيقي توصل هذا البحث 

 هود من أجل ترقيتها  إدراك مسريي املؤسسات حمل الدراسة ألمهية وظيفة نظام املعلومات وتسخريهم للج

كما أ�م ال ينظرون له على أنه جمرد وسيلة ألمتتة اإلجراءات اإلدارية املختلفة ما يعكس االجتاه السائد حنو 
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التخلي عن النظرة التقليدية جتاه هذه النظم جراء الوعي بأ�ا قادرة على حل املشكالت اإلدارية واملساعدة 

وعي فضال عن  املنظمة واالستثمار الفعال لكفاءا�ا وطاقا�ا؛ يف صنع القرار، ناهيك عن تعزيز ذكاء

أن املعلومات اليت ينتجها  كماالعاملني بأمهية الدور الذي يلعبه نظام املعلومات يف حتسني أداء املؤسسة  

هذا النظام تصل بسهولة لصانعي القرار ويف الوقت املناسب، وهذا يدل على سعي املؤسسات حمل الدراسة 

وفري الشروط التنظيمية املالئمة واملشجعة على تداول املعلومة ومن مث استثمارها بشكل أمثل خاصة على ت

  فيما يتعلق بدعم القرارات؛

  رغم توفري املؤسسات حمل الدراسة للمناخ التنظيمي الذي يتالءم مع متطلبات إجناح وظيفة املعلومات

ألخرية يف املؤسسة فالقصور يف توفري اخلربات والكفاءات إال أن ذلك لوحده ليس كفيال برتقية مكانة هذه ا

البشرية من تقنيني وخمتصني إضافة إىل عدم ختصيص قسم مستقل هلذه الوظيفة يتوفر على املوارد املالية 

مات حىت وإن توفرت الرغبة يف ذلك، إضافة إىل واملادية الالزمة من شأنه أن ينقص من فعالية نظام املعلو 

لكايف بضرورة االستثمار يف رأس املال الفكري وإخضاع فاعلي نظام املعلومات لدورات عدم الوعي ا

تدريبية وتكوينية �دف تطوير مهارا�م يف املؤسسات حمل الدراسة ومدى حتكمها يف مصادر املعلومات 

ومات ما ميثل مبختلف أنواعها وميكن تفسري ذلك بنقص املوارد املالية واملادية املخصصة لوظيفة نظام املعل

  عائقا يف وجه قيامه بأنشطته بالشكل املطلوب؛

  رغم اعتبار مسريي املؤسسات حمل الدراسة للمعلومات على أ�ا مورد حيوي واسرتاتيجي إال أن ذلك

ومرونتها  مل يكن كفيال بالقيام بإنشاء بنوك معلومات تساهم يف زيادة استجابة املؤسسة للمتغريات البيئية

ال تعطي أمهية للتقييم املستمر لدقة وموثوقية املعلومات وال لدرجة اتساق اث اخلارجية، كما أ�ا جتاه األحد

وعدم تعارض مضمو�ا وقد يرجع ذلك لعدم االعتماد الكايف على التكنولوجيات احلديثة يف مجع ومعاجلة 

رنة اسب غري كايف مقاالبيانات، ومن جهة أخرى يبقى حصوهلا على املعلومات املناسبة يف الوقت املن

ات الصغرية واملتوسطة وضرورة توفر معلومات داعمة للقرار تكون معاجلة بالتحديات اليت تواجه املؤسس

  بطريقة سليمة وغري معرضة للتناقض والنقصان؛

  ال ختصص املؤسسات حمل الدراسة املوارد املالية واملادية الالزمة للبنية التحتية لنظم املعلومات وال

عها للمراقبة والصيانة املستمرة ما يعكس من جديد قصور النظرة جتاه هذه النظم وعدم الرغبة يف ختض
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االستثمار يف هذا ا�ال، وينبع ذلك من خصوصية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تتجه دائما إىل عدم 

لدى أغلبية مسرييها ومالكها بأن  حملدودة فضال على االعتقاد السائداملغامرة نظرا إلمكانا�ا املادية ا

احلصول على املعلومة وتبادهلا ال حيتاج إىل موارد مهمة وهذا ما يفسر أيضا عدم االهتمام الكايف بامتالك 

  تطبيقات وبرجميات وإرساء قواعد بيانات شاملة تتماشى مع التطورات وتليب احتياجات املؤسسة؛

 قيقة من خمتلف الفاعلني يف املؤسسات حمل الدراسة وسعي رغم أن البيئة اخلارجية حتظى مبتابعة د

مسرييها القتناص الفرص املوجودة يف البيئة إال أن ذلك مل ميكنهم من التحكم يف عدم التأكد وجتنب 

التهديدات البيئية ألن ذلك ال حيتاج فقط إىل الرغبة واإلدراك وإمنا إىل إرساء ممارسات حقيقية يتبناها 

  ؤسسة وفق برامج وسياسات تسعى لرصد البيئة ومراقبتها؛خمتلف أفراد امل

 ساهم يف حتديد التوجهات دراسة أن دراسة البيئة اخلارجية تيوجد اقتناع لدى مسريي املؤسسات حمل ال

املستقبلية وضرورة حتليل خمتلف املتغريات املوجودة فيها غري أن ذلك مل يدفعها إىل استغالل أسلوب 

ة أثبتت كفاء�ا يف هذا ا�ال، ويعود ذلك إىل التعامل مع التنبؤ واالستباق واستكشاف السيناريوهات كأدا

بعيدة عن هذه املؤسسات ال تزال يدة عن األسس واملمارسات العلمية، يف الوقت ذاته املستقبل بطريقة بع

يادة من قدر�ا على تبين اليقظة اإلسرتاتيجية فهي ال متتلك الوعي الكايف بأمهية استباق األحداث يف الز 

االستجابة السريعة ومسامهة اليقظة يف التكيف مع املفاجآت الطارئة للبيئة، ومن جهة أخرى هي ال ترى 

  بالضرورة أن كل أفرادها معنيون باليقظة وأن هذه األخرية تساهم يف إحداث تغريات جوهرية على األداء؛

 قبل وقوعها لكون اليقظة اإلسرتاتيجية ال تشكل  ال تستبق املؤسسات حمل الدراسة األحداث اخلارجية

جمال االهتمام الرئيسي لإلدارة وال حتظى بقسم مستقل كما أ�ا ال تسعى لتغيري نظرة أفرادها جتاه هذا 

املوضوع وال تقوم بتدريب وتكوين فاعلي اليقظة بفئا�م املختلفة، لذلك جيب على هذه املؤسسات أن 

ها التنظيمية جتاه احلس االستباقي واالستكشايف قبل احلديث عن تبنيها ملشروع تبدأ أوال يف تغيري ثقافت

  حقيقي لليقظة؛

  ال تقوم املؤسسات حمل الدراسة بتوفري العوامل والشروط الضرورية اليت من شأ�ا إجناح عملية اليقظة

تباقية والتنبه لعالمات اإلسرتاتيجية وبالتايل حصد نتائجها على مستوى اإلدارة الفعالة للمعلومة االس

اإلنذار املبكر سواء من ناحية ختصيص املوارد املالية واملادية الالزمة أو من ناحية تكوين فاعلني متخصصني 
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يف األساس لعدم قيام الثقافة التنظيمية على البعد التنبؤي تدريبهم بشكل مستمر، ويرجع ذلك يف اليقظة و 

ة اليقظة كمدخل أساسي للتطور فضال على عدم توافق املناخ واالستباقي لألحداث وعدم الوعي بأمهي

التنظيمي مع متطلبا�ا، هلذا فإن املشكل ليس يف توفري املوارد املادية بقدر ما يتعلق بتغيري الذهنية السائدة 

  وتوجيه اجلهود حنو فكر إداري جديد وخمتلف؛

 طور احلاصل يف منتجات املنافسني واحملافظة ميكن نظام املعلومات املؤسسات حمل الدراسة من متابعة الت

على احلصة السوقية ووالء العمالء كما أنه يساعد يف متابعة التطورات يف قدرات املنافسني ونقاط ضعفهم 

يف حني أن دوره يبقى حمدودا يف متابعة للداخلني اجلدد للقطاع وتأثريا�م احملتملة وكذا تعديل اخليارات 

على املعلومات املتعلقة  لصو احلال يؤثر على سهولة افق وشدة املنافسة، كما أنه اتيجية مبا يتو اإلسرت 

باملنافسني احلاليني واحملتملني واستباق خيارا�م اإلسرتاتيجية، كما أنه ال يسهم يف احلصول على املزايا 

  التنافسية واقتناص الفرص البيئية قبل وصول املنافسني إليها؛

 نولوجية يسهم نظام املعلومات يف املؤسسات حمل الدراسة يف اكتشاف على مستوى اليقظة التك

خر املستجدات آلالطاقات اإلبداعية ألفرادها يف حني يبقى تأثريه غري حاسم من ناحية املتابعة املستمرة 

ذلك بسبب قصور نظام  العلمية والتكنولوجية واحلصول على مضمون امللتقيات العلمية وقد ال يكون

منا يف عدم وجود إرادة لدى املسريين يف احلصول على هذا النوع من املعلومات نتيجة النظر وإ املعلومات

ال يؤثر على تعزيز قدرة املؤسسة على ترقية كما    إليها كمعلومات ثانوية وليست أساسية يف اختاذ القرار؛

كما أنه ال يسهم يف استفادة اإلبداع واالبتكار وانتهاجها للتحديثات اليت تطرأ على األساليب اإلنتاجية  

املؤسسة من البحوث املتعلقة مبجال إنتاجها وختفيض تكاليف هذا األخري اعتمادا على التطور التقين 

والتكنولوجي وترشيد اخليارات التكنولوجية فضال على تصميم اخلدمات واملنتجات مبا يتماشى والتطورات 

لوجيات احلديثة لتلقي شكاوي واقرتاحات الزبائن وبالتايل تقييم تستفيد من التكنو غري أ�ا باملقابل  احلديثة؛

ردة فعل املستهلك جتاه املنتج والطرق املتبعة جلذب انتباهه كما يسهم نظام املعلومات يف دعم القرارات 

التسويقية وحتسني فعالية النشاط التسويقي، وبالرغم من ذلك تبقى االستفادة من شبكة االنرتنت للتواصل 

  الزبائن حمدودة؛مع 
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  رغم كون نظام املعلومات يسهم بطريقة فعالة يف إدارة عالقة الزبون ومتابعة املؤسسات حمل الدراسة

للتطور احلاصل يف أذواق الزبائن واحتياجا�م إال أنه ال يسهم يف تصميم منتجات وخدمات تستجيب 

قطاب العمالء احملتملني، من ناحية أخرى ال لتطلعات الزبائن وال يف احملافظة على العمالء احلاليني واست

ال يسهم الء يتم إخضاعها للتحديث املستمر، من جهة أخرى متتلك املؤسسات قواعد بيانات حول العم

بالدرجة الكافية يف زيادة سعي املؤسسة الحرتام قيم وعادات ا�تمع  هذه املؤسساتنظام املعلومات يف 

مسعة املؤسسة وعالمتها التجارية كما أن تأثريه يبقى حمدودا على وفاء  الذي تعمل فيه وكذا احملافظة على

املؤسسة بكامل التزاما�ا جتاه أصحاب املصلحة وقد يرجع ذلك إىل عدم الرتكيز على استهداف املعلومات 

  املتعلقة باملسؤولية االجتماعية؛

 مها للمنتجات على معايري األمن مسامهة نظام املعلومات يف اطالع املؤسسات حمل الدراسة عند تصمي

والسالمة البيئية ال يعين أ�ا يقظة بيئيا فهو مبقابل ذلك ال ميلك تأثريا على زيادة وعيها بأمهية أن تكون 

خمرجا�ا البيئية للمراقبة واملتابعة املستمرة، كما أنه ال يسهم يف معرفتها  وإخضاعمسؤولة اجتماعيا 

الضاغطة وحسن إدارة العالقة معهم، املستدامة ومتابعة متطلبات اجلماعات  للتحديات اليت تفرضها التنمية

دورا يف تفعيل اليقظة اإلسرتاتيجية وذلك  املدروسةال يلعب نظام املعلومات يف املؤسسات من جهة أخرى 

 بسبب أن هذا النظام ال حيتل مكانة مهمة وبالتايل ال ميكنه أن يؤدي وظائفه على أكمل وجه إضافة إىل

  .عدم توفر العوامل اليت من شأ�ا إجناح اليقظة اإلسرتاتيجية وتبنيها بفعالية

  االقتراحات: ثالثا

وعلى ضوء معطيات الدراسة النظرية ميكن تقدمي جمموعة من بناًء على النتائج املتوصل إليها 

لصغرية واملتوسطة املقرتحات اليت قد تساهم يف الدفع حنو ترقية مكانة نظام املعلومات يف املؤسسات ا

والزيادة من فعاليته حىت يستطيع التأثري بشكل إجيايب على اليقظة اإلسرتاتيجية فضال على إرساء مفهوم 

  :املعلومات االستباقية واحلس االستكشايف للمحيط

  ع ضرورة حتمية �ا�ة الواقع االقتصادي اجلديد خاصة م لكونهاالستثمار يف املورد املعلومايت إلزامية

التحول حنو اقتصاد املعرفة، فاألصول الفكرية كغريها من أصول املؤسسة تساهم إن مت استغالهلا بكفاءة يف 

  الرفع من أداء املؤسسة وحلاقها بركب التطورات التقنية والتكنولوجية؛
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 الوطين  تعول الدولة اجلزائرية بصفة كبرية على املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف سعيها لتنويع االقتصاد

بغية التخلص من التبعية لقطاع احملروقات واالستجابة لتحديات االنفتاح على األسواق اخلارجية، وال ميكن 

فها مع الواقع ساليبها اإلدارية التقليدية وتكيلذلك أن يتحقق من دون أن تغري هذه املؤسسات من أ

  افسي؛االقتصادي اجلديد الذي يتسم بعوملة األسواق وزيادة الضغط التن

 أوال منها حيتاج ما يقظة اإلسرتاتيجية كأسلوب يف اإلدارة جيب أن تتبىن املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال

تغيري املفاهيم السائدة حنو التنبؤ بالتغريات اخلارجية وجعل االستباق أولوية بالنسبة ملختلف الفاعلني 

  عل من مشروع اليقظة ناجحا وفعاال؛فتسخري املوارد املالية واملادية ليس كفيال لوحده أن جي

  إرساء بنية حتتية لنظام املعلومات وتسخري كافة الوسائل املادية من برجميات وجتهيزات ووسائل بشرية من

تقنيني وخمتصني حىت تضمن املؤسسة االستغالل األمثل للمورد املعلومايت، فاالنتقال من نظم معلومات 

ختلف التقنيات والتكنولوجيات احلديثة من شأنه أن يرتقي بطريقة تقليدية إىل أخرى حديثة مدعمة مب

  حتصيل ومعاجلة ونشر املعلومة وبالتايل قدر�ا على دعم القرار وصياغة خمتلف السياسات واإلسرتاجتيات؛

  االهتمام بتكوين الكادر اإلداري واستفادته من دورات تدريبية وذلك �دف تطوير مهارا�م وحتيني

سواء تعلق األمر بنظام املعلومات أو باليقظة اإلسرتاتيجية، فرتقية الكفاءات واخلربات البشرية معارفهم 

يساهم بشكل فعال يف حتسني األداء ألن االعتماد على أفراد غري مؤهلني يؤثر بشكل مباشر على خمتلف 

  األنشطة والعمليات أل�م غري قادرين على تقدمي إضافة للمؤسسة؛

 ة التنظيمية السائدة واليت تقوم على ردة الفعل واألسلوب الدفاعي واالجتاه حنو األخذ تغيري الثقاف

فالتجارب أثبتت أن املؤسسات اليت باملبادرة واستباق األحداث واملفاجآت دون انتظار ما حيمله املستقبل، 

وعدم القدرة على  تنتهج األسلوب التقليدي يف اإلنصات للبيئة وتتبع متغريا�ا عادة ما تنتهي بالفشل

  االستمرار خاصة يف ظل البيئات املعقدة واملضطربة؛

  ضرورة انتهاج أسلوب بناء السيناريوهات من قبل مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة وإشراك مجيع

األفراد مبختلف مستويا�م اإلدارية يف عملية استكشاف احمليط ومتابعة حتوالته، وذلك من خالل رصد 

الضعيفة املنبعثة منه وحماولة ترمجتها وفهمها ومن مث حتويلها إىل عالمات إنذار مبكر تفيد يف  اإلشارات

  اقتناص الفرص وجتنب التهديدات؛
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  التوجه أكثر حنو اعتماد معايري السالمة البيئية وتطبيقا�ا يف العملية اإلنتاجية والتسويقية فالعامل البيئي

مل يتم استغالله بشكل جيد، فاملؤسسات القادرة على احرتام بيئتها  يشكل يف يومنا هذا عامل ضغط إذا

  عالمتها التجارية؛ وقيمةوحتمل مسؤوليتها االجتماعية وتبين مبادئ التنمية املستدامة حتسن من مسعتها 

  تعزيز وظيفة البحث والتطوير ودعمها مبختلف الوسائل املادية والبشرية الكفيلة بإجناح عملية اإلبداع

واالبتكار، فعامل اليوم يتميز بقصر عمر املنتجات وتسارع التطورات التكنولوجية وتغري األذواق 

االستهالكية، لذلك فإن أي جتاهل هلذا اجلانب قد يكلف املؤسسة غاليا يؤدي حىت إىل خروجها من 

  قطاع الصناعة وضياع حصتها السوقية؛ 

  ك معلومات تعىن جبمع املعطيات اخلاصة مبختلف على مستوى الدولة جيب املباشرة يف إنشاء بنو

املكونات البيئية التنافسية والتكنولوجية والتسويقية وذلك لتسهيل حصول املؤسسات على املعلومات اليت 

قد تؤثر بشكل حاسم على صناعتها للنجاح والتميز، خاصة وأن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تشكل 

  االقتصادية وتوفري مناصب الشغل؛ دعامة أساسية لدفع عجلة التنمية

  االطالع على التجارب الدولية فيما يتعلق بإرساء نظم الذكاء االقتصادي ونظم املعلومات الوطنية

وحماولة تطبيقها يف اجلزائر مبا يتوافق وخصوصيات االقتصاد الوطين، وكذا التجارب املرتبطة بدعم ومرافقة 

ها من االستفادة من منتجات خمابر البحث العلمي، وهنا يعود املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومتكين

احلديث جمددا عن ضرورة الشراكة بني اجلامعة وحميطها االقتصادي كحتمية لتسخري اإلنتاج املعريف يف 

  .خدمة االقتصاد الوطين

  آفاق الدراسة: رابعا

  :ذكر منهاميكن أن يفتح هذا البحث آفاقا لدراسات مستقبلية يف ميادين متعددة، ن

 البيئية ودورها يف تبين التنمية املستدامة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛يقظة ال  

  ؛ملؤسسات الصغرية واملتوسطةره يف تفعيل اإلدارة البيئية يف انظام املعلومات املستدمي ودو  

 توسطةة يف املؤسسات الصغرية واملاليقظة التكنولوجية كمدخل الكتساب املزايا التنافسي.  
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  1الملحق رقم 

  االستمارة

تتميز بيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة بدرجة عالية من االضطراب والتعقيد بسبب العوملة واالنفتاح 

االقتصادي الذي فرض حتديات حقيقية أمام حماولة هذه املؤسسات لضمان البقاء واالستمرار من خالل 

مات املقدمة، ما حيتاج إىل تعامل فعال مع املعلومات التحكم يف التكنولوجيا واالبتكار يف املنتجات واخلد

وعدم إمهال اإلشارات ) اخل...سياسية، قانونية، اقتصادية، اجتماعية(املتواجدة يف البيئة بأنواعها املختلفة 

الضعيفة اليت متثل املادة اخلام لليقظة اإلسرتاتيجية أل�ا قد حتمل إنذارات مبكرة عن أحداث حمتملة تؤثر 

  .أداء املؤسسة سواء كانت تعرب عن فرص ساحنة لالستغالل أو �ديدات قابلة للتجنبعلى 

يف هذا اإلطار تسعى االستمارة إىل معرفة واقع اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومدى 

رات الضعيفة، م املعلومات يف الكشف املبكر على اإلشااإدراك مسرييها وطاقمها اإلداري إىل أمهية نظ

أمام اخليار  Xوذلك من خالل مسامهتكم يف اإلجابة على كل األسئلة املدرجة دون استثناء بوضع عالمة 

  .الذي يعرب عن رأيكم

  

  

  

  حنان يحي الشريف

  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية

  1سطيفجامعة 

  

  

  

ة في االستمارة سرية ولن يتم استخدامها إال لألغراض العلمية البيانات الوارد
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  العبارات

  رجات الموافقةد

  منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  يدرك املسريون أمهية نظام املعلومات ويسخرون جهودهم لرتقيتها .1
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  الملخص

إىل التعرف على تأثري نظام املعلومات على اليقظة اإلسرتاتيجية يف يف جانبها النظري �دف هذه الدراسة 

أحد سات يف النسيج االقتصادي الوطين باعتبارها نظرا للمكانة اليت حتتلها هذه املؤس املؤسسات الصغرية واملتوسطة

أن تواجدها يف بيئة تتميز كما . نتجات احملليةقتصادية وتنويع املاملهمة من حيث تأثريها على التنمية االالقطاعات 

ما يقتضي  ،تطلعات املستهلكنياالقتصادي والتغري املستمر يف واالنفتاح  عوملة األسواقبسبب  بالتعقيد وعدم االستقرار

فعالة للمعلومات الة عاجلاملواستباق اسرتاتيجيات املنافسني من خالل  ر يف املنتجات واخلدمات املقدمةاالبتكاالقيام ب

اإلشارات الضعيفة اليت متثل املادة اخلام لليقظة اإلسرتاتيجية أل�ا قد حتمل إنذارات مبكرة املتواجدة يف البيئة وعدم إمهال 

، أما ستغالل أو �ديدات قابلة للتجنبعن أحداث حمتملة تؤثر على أداء املؤسسة سواء كانت تعرب عن فرص ساحنة لال

ب التطبيقي فتمحور حول دراسة ميدانية �موعة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية، من خالل توجيه اجلان

استمارة ملسرييها �دف معرفة مكانة نظم املعلومات �ذه املؤسسات ومدى تبنيها لليقظة اإلسرتاتيجية وكذا تأثري نظم 

أنه بالرغم من الوعي املوجود بأمهية املعلومات كمورد إسرتاتيجي إال املعلومات على هذه األخرية، وقد خلصت النتائج إىل 

أن ذلك مل يدفعها حنو استباق األحداث اخلارجية واستكشاف املفاجآت احملتملة، كما كشفت الدراسة عن وجود 

ن فاعلني متخصصني وتكوياملالية ظة اإلسرتاتيجية مثل ختصيص املوارد اليق إجناحيف  تسهماليت  عوامل النجاحجمموعة من 

  .يف اليقظة
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  .االستباقية، املؤسسات الصغرية واملتوسطة

Résumé 

Cette étude vise dans son aspect théorique à cerner l'impact des systèmes d'information 
sur la veille stratégique dans les PME, du fait de l'importance qu'occupent ces entreprises au 
sein du tissu économique national. Les PME étant l'un des secteurs les plus importants de part 
de leur influence sur le développement économique et la diversification des produits locaux. 
Ceci d'une part, d'autre part, les PME évoluent dans un contexte caractérisé par la complexité 
et l'instabilité induites par la mondialisation des marchés, l'ouverture économique, ainsi que les 
changements perpétuels des attentes des consommateurs, ce qui nécessite l'innovation 
permanente dans la qualité des produits et des services et l'anticipation des stratégies des 
concurrents, par le traitement efficace des informations disponibles dans l'environnement et 
surtout ne pas omettre les signaux faibles qui représentent la matière première de la veille 
stratégique, car ils véhiculent les signes d'alerte précoces sur des évènements potentiels qui 
pourraient influencer la performance de l'entreprise, que ceux-ci expriment des opportunités à 
saisir ou des menaces à éviter. En ce qui concerne le côté pratique, l'étude a englobé un 
ensemble de PME algériennes, à travers un questionnaire adressé à aux gestionnaires, en vue 
d'évaluer l'importance des systèmes d'information au niveau de celles-ci et le degré de 
l'adoption de la veille stratégique, ainsi que l'impact des systèmes d'information sur cette 
dernière. Les conclusions de cette étude ont permit de constater que malgré la prise de 
conscience de l'importance de l'information en tant que ressource stratégique, cela n'a pas 
incité ces entreprises à anticiper les informations extérieures et la détection des surprises 
potentielles. L'étude a aussi mis en évidence l'existence de certains facteurs de réussite qui 
conditionnent la mise en place de la veille stratégique, comme l'allocation des ressources 
financières ainsi que la formation des acteurs spécialisés dans la veille.      

Mots Clés: Systèmes d'Information, Technologies de l'Information, Veille Stratégique, Signaux 
Faibles, Informations Anticipatives, PME. 


