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   المقدمــة العامــة

إن التطور القوي والسريع الذي يشهده احمليط االقتصادي، التكنولوجي وحىت االجتماعي، جعل املؤسسة 

يؤثر على أهداف املؤسسـة تنشط ضمن حميط يتميــز بتعقيد متزايد وتنافسية حادة، وهو األمر الذي من شأنه أن 

 .ويضرب باستقرارها، أي جيعلها ضمن دائرة اخلطر

وأمام اندماج املؤسسات يف االقتصاد العاملي وانتشار مفهوم العوملة االقتصادية وارتفاع حدة املنافسة 

نافسني، وتساعدها احمللية والعاملية جتد املؤسسة نفسها جمربة على امتالك مزايا تنافسية متكنها من التفوق على امل

  .على حتقيق والء الزبون وبذلك حتقيق أهدافها

كما أن بروز التنافسية كحقيقة أساسية حتدد جناح أو فشل املؤسسات بدرجة غري مسبوقة، إضافًة إىل 

مطالبة بضرورة فهم العالقة املوجودة بينها وبني بيئتها اخلارجيـة، وذلك قصد املؤسسة  جعلتالتحديات السابقة، 

وحىت يتم فهم هذه العالقة، مع ضرورة إدراك اجتاه تطور .  الستفادة من الفرص اليت تطرحها وجتنب ديدااا

التحديات السابقة وعملية التكيف معها، ينبغي على املؤسسة رصد بيئة األعمال بصورة متواصلة، أي مجع 

احلذر واليقظة اإلسرتاتيجية عامل  حومن مث يصبمعلومات عن كل ما هو جديد وتوقع ما سيستجد يف حميطها، 

 . أساسي لتكيف املؤسسة مع التغريات وجناحها

لذلك، أصبحت اليقظة اإلسرتاتيجية ضرورة ذات دور فعال يف توفري املعلومات الالزمة عن خمتلف عناصر         

ت، االسرتاتيجيات، املنتجا: بيئة أعمال املؤسسة، عن املنافسني، العمالء، التكنولوجيا ويف جوانب عديدة

  . فسبصفة عامة كل ما يؤثر على التناالتكنولوجيات املستعملة، و 

وألن قطع تأشرية البقاء والتفوق ال يكون إال من خالل امتالك املؤسسة موعة مزايا تنافسية خاصة ا،        

دراسة البيئة ومعرفة متغرياا  ختتلف عن ما ميتلكه املنافسون، وحىت يكون للمؤسسة مزايا تنافسية البد هلا من

اهلدف منـه هو احلصول على املعلومة  إسرتاتيجيةهنا تظهر أمهية وضع نظام يقظة من . يهاوكيفية تأثريها عل

.                       واستخدامها يف تنمية املزايا التنافسية من أجل احلصول على مركز تنافسي ريادي يف بيئة معقدة وسريعة التغري

  :اإلشكالية

االستمرار يتوقف حتقيق أهم هدف ألي مؤسسة اقتصادية واملتعلق بتحقيق البقاء و  مما سبق يتضح أن

مبحيطها  جتمعهااليت ر التأثري والتأث عالقة الفهم الدقيق لمن  متكنهاعملية علمية لول حل إجيادهابدرجة كبرية على 

باملراقبة املستمرة لعناصر هذا  -من جهة-  تسمح هلا ناجعة وفعالة ليـةآل على إجيادهاكما بتوقف اخلارجي،  
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ليقظة ا فلسفةأي عليها تبين ، مسبقا ب درجة التأثرااجتاه هذه العالقة وحس، ومن جهة أخرى بتوقع احمليط

  .اإلسرتاتيجية

    : طرح هويالذي  الرئيسلكن السؤال  

    ؟ةـة المؤسسـتحسين تنافسيفي  اإلستراتيجيةاليقظة الذي تلعبه دور الما 

اليقظة التنافسية،  :تتكون من جمموع يقظات جزئية اإلسرتاتيجية، وباعتبار اليقظة اإلشكاليةعلى  لإلجابة       

  :طرح األسئلة الفرعية التاليـة اليقظة التجارية واليقظة التكنولوجية، ميكن

 ؟؛بكل مراحلها اليقظة اإلسرتاتيجية  هل متارس املؤسسات حمل الدراسة .1

 ما دور اليقظة التنافسية يف حتسني تنافسية املؤسسة؟؛ .2

 التكنولوجية يف حتسني تنافسية املؤسسة؟؛ما دور اليقظة  .3

 .ما دور اليقظة التجارية يف حتسني تنافسية املؤسسـة؟ .4

   :الفرضية الرئيسة

  :لإلجابة عن إشكالية البحث واألسئلة املتفرعة عنها نفرتض ما يلي       

  .ةــة المؤسسـتنافسي نـتحسيفي  دور ةـاإلستراتيجية ـيقظلل                

  :فرعية فرضيات

 اليقظة اإلسرتاتيجية بكل مراحلها؛املؤسسات حمل الدراسة متارس  .1

ادة على حتقيق التفوق والريمن خالل مسامهتها يف دور يف حتسني تنافسية املؤسسة يقظة التنافسية لل .2

     املنافسني؛

واالبتكار يف  اإلبداعميزة من خالل مسامهتها يف تنمية يف حتسني تنافسية املؤسسة  دورلليقظة التكنولوجية  .3

  املؤسسة؛

 تنافسية املؤسسة من خالل مسامهتها يف بناء عالقة دائمة مع العمالء يف حتسني دور يقظة التجاريةلل .4

 .واملوردين

  :بحثنموذج ال

، والتنافسية )املتغري املستقل(ة اإلسرتاتيجية ظيف اليقواملتمثلة ، بحثيوضح الشكل املوايل متغريات ال         

، حيث سيتم إبراز دور اليقظة اإلسرتاتيجية يف حتسني التنافسية من خالل دراسة تأثري كل مكون )املتغري التابع(

  .من مكوناا على أحد أبعاد التنافسيـــــــة
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  نموذج الدراســـــة

  

  

  

  تحسين                                              تأثيــــر     

  

  

             

  :       التعاريف االجرائيـــة   

عملية مجاعيـة مستمرة، من خالهلا فريق من األفراد يتعقبون بطريقة طوعيـة : اليقظة اإلستراتيجية  -    

املعلومات ذات الطبيعة التوقعية، واليت تتعلق بالتغيريات احملتملة احلدوث يف احمليط اخلارجي للمؤسسة، 

  . أكد بصفة عامةويستخدموا يف خلق فرص أعمال وتقليص املخاطر ويف خفض حالة عدم الت

يُوجه لرصد ومتابعة احمليط التنافسي للمؤسسة، وباخلصوص متابعة هي النشاط الذي  :اليقظة التنافسية -    

  .ورصد املنافسني

احمليط العلمي، التقين والتكنولوجي والتأثريات  وحتليل  هي النشاط الذي يوجه لرصد :اليقظـة التكنولوجية -   

  .االقتصادية احلالية واملستقبلية عليه

هي النشاط الذي يوجـه إىل حتليل احمليط التنافسي وباخلصوص املنتجات، األسواق،  :اليقظة التجارية -   

  املوردين والعمالء،

قدرة املؤسسة على حتمل املنافسة يف السوق عن طريق امتالك مزايا تساعد على  تعين :تنافسيــة المؤسسة -  

                .احلصول واالحتفاظ حبصة السوق، واألحسن من ذلك ترقيتها

  : بحثأهمية ال

امتالك  على مدى أساسايتوقف يادة يف الوقت احلايل من كون أن التفوق والرّ ا البحث تنبع أمهية هذ

ن تكون صعبة التقليد من طرف املنافسني على األقل أاملؤسسة موعة من املزايا التنافسية اخلاصة ا واليت جيب 

جية
راتي

ست
اإل

ة 
قظ

الي
 :

  

 

  أبعاد التنافسيـــــة

 

  تنافسيةيقظة 

  يقظة تكنولوجية

  يقظة جتارية

  

  افسنينعلى امل  التفوق

  واالبتكار اإلبداعتنمية 
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تكون على علم بكل ما جيري يف البيئة احمليطة وحىت متتلك املؤسسة هذه املزايا البد من أن . يف املدى املتوسط

  .ياً ا، أي البد هلا أن تكون يقظة اسرتاتيج

واليت ترتبط أساسا ، اإلسرتاتيجية بإدارةاملوضوع هو حماولة ملواكبة التطورات احلديثة املرتبطة كذلك، 

وممارسات املؤسسات الرائدة تعدت اليقظة  األجنبية بدراسة عالقة املؤسسة مبحيطها اخلارجي، فاألدبيات

  .اإلسرتاتيجيالذكاء و لذكاء االقتصادي هي اة ـة وفعاليـاعأكثر جنر يف مفاهيم طو وهي حاليا تُ  اإلسرتاتيجية

يف  اإلسرتاتيجيةلليقظة  ت االنتباه إىل أمهية وجود نشاطفْ لَ ل كونه حماولة  يفأيضًا تكمن أمهيته كما 

 .صياغة اسرتاتيجياا املستقبلية يف حتقيق أهدافها ويف النشاطهذا  املؤسسات اجلزائرية، وإىل الدور الذي يلعبه

اليت تسمح بتوجيه خيارام  التوقعيةاحلصول على املعلومة املفيدة  لتحسيس مالكي املؤسسات بأمهية فهو مسامهة

  .تابعتهاماملستقبلية وحتديد احتياجات التطور و 

  : ف البحثأهدا

يف  اإلسرتاتيجيةلعبه اليقظة البحث هو التعرف على الدور الذي تهذا  إجراءن اهلدف األساسي من إ 

والوصول التنافسي كمتطلب أساسي لتحقيق النجاح  اإلسرتاتيجية، فهو يتناول اليقظة املؤسسات ةتنافسيحتسني 

  :أيضا إىل األهداف املسطرة، ومن خالل هذا البحث سنحاول

، من خالل ترمجة ما جاء  )اليقظة اإلسرتاتيجية(إعداد إطار نظري يركز أساسا على متغري الدراسة املستقل  •

ليت مت مجعها من خمتلف اجلامعات اجلزائرية وباخلصوص جامعة جباية وجامعة اجلزائر، وما يف الكتب األجنبية ا

 تطرقت إليه خمتلف األوراق البحثية اليت مت مجعها عن طريق االنرتنت؛

 األمهيـة اليت تلعبها اليقظة اإلسرتاتيجيـة يف التحسني من تنافسية املؤسسات؛ برازإ •

 دور كل من اليقظة التنافسية والتكنولوجية والتجارية يف حتسني تنافسية املؤسسة؛ توضيح  •

 إيضاح أمهية وضرورة وجود ممارسة اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات؛ •

 ؛بناء نظام يقظة اسرتاتيجي داخل املؤسسـةل هم اخلطوات الرئيسةديد أحت •

  .لليقظـة اإلسرتاتيجيةالوقوف على مستوى ممارسـة بعض املؤسسات اجلزائرية  •

  :منهج البحث

كونه أكثر املناهج مالءمة ملثل    ،سيتم االعتماد على املنهج الوصفيا البحث النظري هلذ اإلطارلبناء 

هذا النوع من املواضيع املرتبطة جبمع املعلومات من مصادر خمتلفة مث تصنيفها وحتليلها وتبويبها وفق أسلوب 

   .الباحث
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 بعض على ميدانيةدراسة إجراء سيتم  ولإلجابة عن إشكالية البحث وإثبات صحة أو نفي الفرضيات  

مث  االستبيان واملقابلة املباشرة كأدوات جلمع املعلومات من املؤسسة حمل الدراسـةستخدام ا، بئريةاز املؤسسات اجل

  ).SPSS(اإلحصائية يف العلوم االجتماعية حزمة حتليل البيانات معاجلتها إحصائياً بـاالستعانة بربنامج 

  :الدراسات السابقـة

أثناء البحث عن دراسات سابقة تناولت موضوع اليقظة اإلسرتاتيجية وتنافسية املؤسسات، اتضح أن أغلب       

الدراسات اليت تناولت موضوع اليقظة اإلسرتاتيجية هي دراسات تبحث يف كيفية تفعيـل جهاز اليقظة 

أو دراسات تسعى إىل معاجلة أهم املشاكل  اإلسرتاتيجيةأدوات اليقظة دراسات تشرح  اإلسرتاتيجيـة يف املؤسسـة،

واملعوقات اليت تواجه املؤسسات عند تطبيقها لعملية اليقظة اإلسرتاتيجية، من أمهها املشاكل املرتبطة مبعلومات 

  :ومن بني هذه الدراسات جند ،.... كيفية معاجلتها واستخراج املعىن منهااليقظـة اإلسرتاتيجية،  

إطار نيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري من جامعة بيار منداس قرونوبل، أعدا  سامية دراسة مقدمة يف        

  : بعنوان 2005منيف سنة 
"Problématique de la recherche d’informations  d’origine « terrain » dans la Veille 

Stratégique -Application aux entreprises tunisiennes", 

  : بعنوان "LESCA Humbert "لـ   نفس السياق، ورقة حبثيةويف       
" Veille Stratégique: Comment selectionner les informations pertinentes  

concepts, méthodologie, expérimentation, résultats" 

تطبيقها لليقظة إىل تسليط الضوء على مشكل يصادف املؤسسات عند  عموما الدراساتهذه  دفحيث       

بة يف حتديد املعلومات كثرة املعلومات، األمر الذي من شأنه أن يشكل صعو  اإلسرتاتيجية أال وهو مشكل

معلومات كما تتطرق إىل خصائص املعلومات الواجب مجعها حىت تتحقق الصفة اإلسرتاتيجية لليقظة، ف. املالئمة

تعجز الكثري من  - هي يف األساس إشارات ضعيفـة -اليقظة اإلسرتاتيجية هي معلومات ذات طبيعة خاصة 

  .املؤسسات الوصول إليها، أو حتديد نوع املعلومات الواجب احلصول عليها

وإلزالة هذا املشكل البد من اقرتاح طريقة منهجية لالختيار بني معلومات اليقظة اإلسرتاتيجية اليت تكون        

  . ، وهو اهلدف من هذه الدراسـة)املمارسني(مقبولة من قبل املهتمني 

يطها، وألجل تنطلق هذه الدراسة من كون أن الكثري من الكتاب، تطرقوا إىل ضرورة معرفة املؤسسة حملو        

 العديد منهم قائمة تتضمن أنواع املعلومات الواجب احلصول عليها للتقليل من حالة التأكد، لكن ال اقرتح ذلك

  . متنع املؤسسات من الغرق يف حبر من املعلومات ختيار واملفاضلةاللأحد اقرتح طريقة أو معايري تشغيلية 
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عدة مناذج عملية تسهل  هدفها، إذ متكن الباحث من حتديد من حتقيقات كنتيجة، متكنت هذه الدراسـ        

االختيار بني معلومات اليقظة اإلسرتاتيجية ومتكن املؤسسة من ضبط نوع وكم املعلومات اليت تنوي احلصول 

  :أربع مراحل أساسية عليها، أمهها منودج يقوم على

متصلة باحمليط، : إذ جيب على املعلومة املختارة أن تكون معلومة حتديد معايري عامة للمعلومات املختارة؛ .1

  مالئمة، توقعية لألحداث وذات داللة عن تغيري حساس ومؤثر على املؤسسة؛ 

 عملية التعلم اجلماعي الختيار املعلومات؛  .2

 ؛املصادقـة/االختبار  .3

 .النتائجاستخالص  .4

احلصول على درجة دكرتاه يف علوم  إطار، مقدمة كذلك يف "Nicoles Lesca " لـدراسة أخرى و         

  : وحتمل عنوان 2002التسيري من مدرسة الدكرتاه بقرونوبل سنـة 
"Construction du sens; le cas de la veille stratégique et de l’exploitation collective des signes 

d’alerte précoce (Application aux entreprises tunisiennes)", 

حيث تطرقت هذه الدراسـة إىل أدوات معاجلة معلومات اليقظة اإلسرتاتيجية كما تناولت خمتلف النماذج        

  .من املعلومات، من أمهها النموذج اجلماعي لبناء املعىن اليت ميكن للمؤسسة االستعانة ا الستخراج املعىن

اإلسرتاتيجية، ومن أهم األدوات كثرية التداول يف هذه الدراسات هي دراسات أخرى تتناول أدوات اليقظة و       

اهلدف منها هو البحث عن إمكانية يتم إدماج االنرتنيت كأداة من لليقظة يف من بينها دراسة . االنرتنيت

من  -2000مناقشة سنة - يف شكل مذكرة خترج  Sophie Espitalier”" من قبل؛ مقدمة "املؤسسات الدولية

  : ، بعنوان- مرسليا–املدرسة العليا للتجارة 
"l’intégration d’Internet en tant qu’outil de veille dans une entreprise internationale" 

    

  : أما فيما يخص الدراسات التي تربط اليقظة اإلستراتيجية بتنافسيـة أو أداء المؤسسات نجد      

    ها ـ، أعدت2احلصول على شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري جامعة ليوندراسـة  يف اطار : أوال

Marie-Christine Chalus Savannet بعنوان 2000نة س :  

 Dynamisation du dispositif de veille stratégique pour conduite de stratégie proactives dans 

les entreprises industrielles ،"  
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ولقد هدفت هذه الدراسـة إىل مالحظة العالقة بني تشغيل وتفعيل جهاز اليقظة اإلسرتاتيجية يف 

املؤسسات الصناعية وتطبيق االسرتاتيجيات االستباقيـة يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة، ولإلجابة عن 

اسرتاتيجيات  تطبيق إىل أي مدى يساهم جهاز اليقظة اإلسرتاتيجية يف مؤسسة صناعية إىل: "اإلشكالية

تشغيل جهاز اليقظة اإلسرتاتيجية يعترب مورد لالستباقية :  مت وضع الفرضيات األساسية التاليـة" *استيباقيـة

  ".بفضل املعلومات ذات الصلة اليت تعمل على حتسني املستويات املختلفة للقرارات **اإلسرتاتيجية

ة تغذي القرار االسرتاتيجي باملعلومات، وذلك بفضل لقد أثبتت هذه الدراسة أن اليقظة اإلسرتاتيجيو 

ومجع معلومات عن املنافسني واملنافسة، عن  جمموعة أجزاء نظام اليقظة اإلسرتاتيجية الذي ميكن من استهداف

مشوليته ودقته فقط؛ بل أيضا يف وضع وسيلة الستغالل هذه يف وال تكمن قوة جهاز اليقظة ... التكنولوجيا

 ). اليقظني(بني األشخاص املكلفني باليقظة ) التنسيق( التوفيق املعلومات، ويف

 15-14-13يف اطار ملتقى الرابطة الدولية لإلدارة اإلسرتاتيجية املنعقد أيام   Josée Audetدراسـة قام ا :ثـانيا   

 : بعنوان  - كيبيك–جبامعة الفال  2001جوان 

" la veille stratégique chez les PME de haute technologie : une étude de cas comparaisons 

inter-site" 

اهلدف من هذه الدراسـة هو حتديد خصائص اليقظة اإلسرتاتيجية املرجح توافقها مع أداء املؤسسات 

  .يف نشاطها العالية التكنولوجيا اليت تستخدم الصغرية واملتوسطة

 الصغرية واملتوسطةاملؤسسـات اليت تقوم ا  نشاطات اليقظة ائصصخ حتديدلقد مكنت هذه الدراسـة من        

التسيري و  سري مُ ـال الفريق عند اإلبداعحنو توجه ال جند قوة خصائصها، ومن بني الناجحة التكنولوجيا العالية ذات

عن الفرص  باإلضافة إىل أن اليقظة يف هذه املؤسسات مكلفة بالبحث. شبكات معلومامل االسرتاتيجي

  .وتستهدف أساسا املدى البعيد

طات اليقظة و التعلم التنظيمي واألداء، والنجاح املالحظ االنتائج أيضا وجود ارتباط بني نشولقد أثبتت 

  .يف مثل هذه املؤسسات يُفسر من خالل عملية التعلم التنظيمي العايل، والذي يَتدعم بفعل تطبيقات اليقظة

احلصول على شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ختصص فرع  إطارامت ا حناسية رتيبة يف دراسـة ق :ثالثـا   

حالة (أمهية اليقظة التنافسية يف تنمية امليزة التنافسيـة : "، حتت عنوان2002األعمال من جامعة اجلزائر سنة  إدارة

تبيان أمهية التفتح على البيئة من أجل تطبيق  ، ولقد هدفت هذه الدراسـة إىل )شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية

                                                           
*
 Dans quelle mesure un dispositif  de veille stratégique dans une entreprise industrielle débouche-t-il sur la 

conduite de stratégies proactives. 
**

 proactivité stratégique 
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إىل أي مدى تكُمن أمهية اليقظة : "اإلشكاليةاليقظة التنافسية وتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة، ولإلجابة عن 

التنافسية يف تطوير امليزة التنافسية للمؤسسة؟ وهل متلك املؤسسة االقتصادية اجلزائرية نظاما لليقظة يستطيع ولو 

 : مت اقرتاح الفرضيات التاليـة" ئيا القيام ذا الدور ملواجهة املنافسة احمللية على األقلجز 

  متييز املنتج؛ إسرتاتيجيةُحتقق املؤسسة ميزة تنافسية فقط من خالل تبنيها إلسرتاتيجية قيادة التكلفة أو  .1

 تزداد حاجة املؤسسة لليقظة التنافسية بازدياد املنافسة؛ .2

  التنافسية هيكل تنظيمي حيث تقوم مجاعة اليقظة لوحدها بعملية اليقظة؛أن لليقظة  .3

 .ثقافة اليقظة غري موجودة يف أغلب املؤسسات اجلزائرية .4

ولقد تناولت هذه الدراسـة تطور الفكر التنظيمي انطالقا من رؤية املؤسسة كنظام مغلق ال عالقة هلا 

املفتوح ، وتناولت أيضا االسرتاتيجيات العامة للتنافس، وحتليل مفهوم بالبيئة اخلارجية ووصوال إىل تبين فكرة النظام 

ولقد كانت أهم . ها، مث أسقطت اجلانب النظري على شركـة اخلطوط اجلوية اجلزائريـةعإىل أنوا اإلشارةاليقظة مع 

كلفة أو التميز فيه أن املؤسسة ال ُحتقق ميزة تنافسية بتقدمي منتج بأقل ت" هيهذه الدراسـة  إليهانتيجة توصلت 

فقط، وإمنا يتعدى األمر إىل االستغالل األمثل ملواردها البشرية، املادية، املالية، وإلمكانياا التنظيمية وغريها من 

نها من تصميم وتطبيق اسرتاتيجياا التنافسية، حيث ُحتقق هذا  ا املؤسسة واليت متك اإلمكانيات اليت تتمتع

  : التميز من خالل

قطاب القدرات والكفاءات املهنية، فالكثري من املؤسسات يُعزى جناحها أساسا إىل ما متلكه من است -

  مهارات وقدرات بشرية؛

االستغالل األمثل للموارد املادية، وذلك ما ميكن املؤسسة من تقدمي السلعة أو اخلدمة بطريقة خمتلفة  -

  ومميزة عن املؤسسات األخرى؛

  .احتياجاا بشروط خاصة تُتيح هلا إنتاج سلع وخدمات بسعر أرخص من اآلخرينحصوهلا على متويل  -

إطار امللتقى الدويل الرابع حول املنافسة واالسرتاتيجيات  أعدت يف حبثيـة أوراقيف شكل  أخرىدراسات          

امليزة مباشرة ب سرتاتيجيةاإلربطت اليقظة التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، 

  : ، منهاداء الكلي للمؤسسةن األحتس ومستوى  ،تنافسيةال

 وإلقـاء إعدادمن "وتنافسية املؤسسة اإلسرتاتيجيةأمهية اليقظة اإلسرتاتيجية يف حتسني القرارات " دراسة بعنوان      

  .سعيد كرومي وأمحد عمرسيت
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الذكاء االسرتاتيجي كآلية لتدعيم وتعزيز القدرة التنافسية ملنظمات األعمال : "بعنوان أخرىودراسة       

  . ألعيداين إلياس وضويفي محزة: دراسة لـ" املعاصرة

أداة ملواجهة التحديات : آلية اليقظة والذكاء اإلسرتاتيجية : "بومدين يوسف، بعنوان: من أخرىودراسة       

  ."تنافسيةاملستقبلية وأحد عوامل ال

يف تدعيم قرارات  اإلسرتاتيجيةاليقظة  وأمهيةإىل دور  بصورة خمتصرة حيث تطرقت هذه الدراسات         

  .املؤسسة ويف حتسني ميزا التنافسيــة

  :عالقة هذه الدراسة بالدراسات السابقـة

اإلشارة إليه، فأغلب الدراسات اليت تناولت اليقظة اإلسرتاتيجية واليت مت الوصول إليها هي  مثلما متت          

دراسات حتاول حل خمتلف املشاكل اليت صاحبت عملية تطبيق اليقظة اإلسرتاتيجية يف مؤسسام، كما تتناول 

شرة بتنافسية املؤسسة باستثناء ، إذ مل جند دراسات ترتبط مباآليات تفعيل عملها ودورها يف املؤسسةو أدواا 

  .أو ما جاء يف بعض األوراق البحثية" حناسية رتيبة" دراسة 

          ميُ  ما إن دف ي اإىل إبراز دور اليقظة  - بدرجة أوىل-ز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، أ

الوقوف على مستوى ممارسة بعض  اإلسرتاتيجية يف حتسني تنافسية املؤسسات اليت تطبقها، وبدرجة ثانية إىل

، فهي امتداد ملـا جاءت بـه أغلب الدراسات السابقة، بكل مراحلها اإلسرتاتيجيةعملية اليقظة لاملؤسسات اجلزائرية 

شاكل املرتبطة بتطبيق املوجامعة ألهم األوراق البحثية واملقاالت املنشورة يف هذا اال، كما أا تدرس وتعاجل أهم 

  .اإلسرتاتيجيـةاليقظة 

مؤسسة  30ن يف الدراسة امليدانية، واليت ستجرى على مكراسات السابقة يكذلك ميزا واختالفها عن الد         

 على أساس اإلطار النظري بَىن من املؤسسات اجلزائرية، عن طريق تصميم استبيان يعكس إشكالية الدراسة ويُ 

  .للدراسـة

  :تقسيمات البحث       

: أساسيات اليقظة اإلسرتاتيجية يث يتطرق الفصل األول إىلحبسيتم تقسيم هذا البحث إىل ثالث فصول        

فعال يف املؤسسة، أي سيكون  ةإسرتاتيجيأسس بناء نظام يقظة يف املؤسسة، مكوناا، مفهومها، مراحلها أمهيتها 

  .لإلطار النظري لليقظة اإلسرتاتيجية اجامع



   ـةـــــــة العـــامــــــــالمقدمـ                                                                                                                            
 

 ي 

 

العالقة بني مكونات اليقظة اإلسرتاتيجية وعوامل حتسني التنافسية من خالل الفصل الثاين  يتناول بينما     

التطرق إىل مفاهيم املنافسة، امليزة والتنافسية، ومن مث إبراز دور وأمهية اليقظة اإلسرتاتيجية يف حتسني تنافسية 

  .املؤسسات من خالل التأثري على أحد عوامل حتسني التنافسية

حيث يتناول . واقع بعض املؤسسات اجلزائريةالنظري على  اإلطار إلسقاطحني خصص الفصل الثالث يف      

منهجيـة وأدوات الدراسة امليدانيــة، مث يتطرق إىل عرض وحتليل البيانات واختبار الفرضيات، ويف األخري يعرض 

 .النتائج العامة للدراسة واالقرتاحات



0 
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  ة ـة اإلسرتاتيجيـأساسيات اليقظ: األول لفصلا

  

  : تمهيـد

يعود  ؛ حديثة النشأة،واملصطلح ."اليقظة اإلسرتاتيجية"متغري الدراسـة املستقل لفصل األول تناول اسي

 ت، إْذ َتوصلالستيناتسنوات موجودة منذ  -كممارسـة-اليقظـة  إال أن .الثمانيناتسنوات تقريبا إىل  ظهوره

"Corine Cohen  " اليت نشرت يف سياق هذا املوضوع  -االجنليزية والفرنسية-من خالل مالحظة وحتليل املؤلفات

 "F.J Aguilar" عتَرب يُ و  .2001إىل غاية  1967سنة  ابتداًء من ،مرت ا إىل حتديد ثالث فرتات أو مراحل

من األوائل ، ",le pionnier de la recherche sur la veille stratégique" الذي يطلق عليه لقب ، 1967

 Scanning the business"كتاب ، فكانت أول منشوراته،الذين اهتموا بعملية مسح حميط املؤسسة

environnement "1967ة ـ؛ سن.  

إلسرتاتيجية والتطرق إليها من مجيع اجلوانب، يقظة ااإلطار النظري للإىل إبراز  لفصليهدف هذا او 

   : 5W- 1H جمموعة األسئلةمت االعتماد على لفصل حقه وإليفاء هذا ا

What? Why? Who? When? Where? and How? 
 5W -1H ،بالنسبة . ماذا نريد، ملاذا نريد ذلك، من يقوم بذلك، أين مىت وكيف :هي جمموعة األسئلـة

عدد من تعاريف اليقظة اإلسرتاتيجية، للوصول إىل حتديد دقيق للمصطلح وفهمه فهماً للسؤال ماذا؟ نستعرض 

أين؟ نتطرق إىل مكونات اليقـظة  ملاذا؟ نستعرض فائدة ودور عملية اليقظـة اإلسرتاتيجية يف املؤسسة،. جيدا

من؟ ) املبحث الثاين(، وكيف؟ نتطرق إىل مراحل عمليات اليقظة اإلسرتاتيجية )املبحث األول(اإلسرتاتيجية 

اليقظة  وطرق مىت؟ وقت املساعدة على القيام بعمليات اليقظة) األدوات(والوسائل  حتديد األشخاص اليقظني،

 ).  املبحث الثالث( اإلسرتاتيجية
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  اليقظـة اإلستراتيجية ماهيـة: المبحث األول

: مت تقسيمه إىل ثالث مطالب يثح، اليقظة اإلسرتاتيجية ماهيـةإىل يف هذا املبحث سيتم التطرق 

الفرع األول يتناول تعريف اليقظة : مقسم إىل فرعني(املطلب األول يتناول مفهوم اليقظة اإلسرتاتيجية 

اإلسرتاتيجية وتطورها التارخيي، بينما الفرع الثاين يتطرق إىل الفروقات املوجودة بني اليقظة اإلسرتاتيجية ومصطلح 

املطلب الثاين يتناول أهداف وأمهية اليقظة بينما ... س الصناعي، املقارنة املرجعيةالذكاء االقتصادي، التجس

  .اإلسرتاتيجيةكونات األربعة لليقظة املفيتناول املطلب الثالث أما اإلسرتاتيجية، 

  مفهوم اليقظة اإلستراتيجية :المطلب األول  

حتظى  -ليست جتسسا صناعيا كما يعتقده البعض- تعترب اليقظة اإلسرتاتيجية ممارسـة شرعية وقانونية         

 Corine: "جند باهتمام متنامي من قبل املؤسسـات الرائدة، ومن بني أهم البـاحثني واملهتمني ـذا املوضوع،

Cohen, Hembert Lesca, Francois Jakobiak, Emmanuel Pteyron… "وغريهم ،  

  قظة اإلستراتيجيةالتعريف والتطور التاريخي للي: الفرع األول   

إما يف حالة نوم أو يف حالة اليقظـة، ففي هذه األخرية : يكون اإلنسان يف حالة من احلاالت التاليـة         

أي انتبه إىل شيء وأخذ : تكون مجيع حواسـه منفتحة على العامل الذي حييط به، ويف اللغـة تـَيَـَقظ الشخص

وأن تكون مستعدا ) تفاعلية(مستيقظاً، أن تكون يف حالة استجابـة أن تكون : اليقظـة تعينف. احليطـة منـه

وبطبيعة احلال، تُعتَرب  .سيحدث للكشف عن شيء ما ميكن أن حيدث دون أن تعلم ما هو، وال أين وال مىت

إىل  املستمر وهي احلالة اليت تكون فيها املؤسسة يف وضعية االستماع يف حالة يقظـة، املؤسسة شخصًا معنويا

  .اخلارجي يطهاحم

 :تعريف اليقظة اإلستراتيجية .1

مبرور  وتطورت بصفة عامة واليقظة اإلسرتاتيجية بصفة خاصة، ف اليت تناولت اليقظةيلقد تعددت التعار 

يف  ريفامن التع عددوللفهم الدقيق هلذا املصطلح، سيتم عرض  .مع تطور ممارساا من قبل املؤسسات الزمن،

  .اريف املبسطـة هلذا املصطلح وصوال إىل التعاريف األكثر مشوالً ، إذ نبدأ بالتعجمموعتني

والعالقات يف البيئة اخلارجية للمؤسسة،  مجع معلومات حول األحداث: بأاتُعرف اليقظة اإلسرتاتيجية          

  .1واملعرفة اليت من شأا أن تساعد اإلدارة العليا يف مهمتها املتمثلة يف ختطيط مستقبل املؤسسة

                                           
1
-Josée Audet, "La veille stratégique chez les PME de haute technologie : une étude de cas par comparaisons 

inter-sites",  Xième Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Faculté des 
Sciences de l’administration, Université Laval, Québec.,13-14-15 juin 2001, p.3 
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   .1ة عن املستقبلعرب الرصد الشامل والذكي حمليط املؤسسة لالطالع على معلومات واقعية ومُ : وهي أيضا 

نشاط مستمر ومتكرر يف جزء كبري منه، دف إىل الرصد النشط للمحيط التكنولوجي، : اليقظـة كذلك،

  .2ألجل التنبؤ بالتطورات... التنافسي،

احمليط كل مكونات رصد ومجع معلومـات ذات طبيعة توقعية عن  كمالحظة أوىل، اليقظة ختتص ب

هلا " processus"جمموعة عمليات يعتربان اليقظة اإلسرتاتيجية ، "Dess et Miller"إال أن  ،اخلارجي للمؤسسة

ردة عملية رصد وتقييم املعلومات الوا: يعرفاا على أا مزايا عديدة وليس فقط نشاط مراقبة ومجع معلومات، إذْ 

 .3من احمليط اخلارجي وتوزيعها على األشخاص الرئيسني يف املؤسسة

سلوك االستماع بصورة منظمة إىل إشارات آتية من : "، كانت اليقـظة تُعرف على أا1989يف سنـة 

بعد ثالث سنوات تطور مفهوم اليقظة أكثر إذ . حميط املؤسسة واحملتمل أن تؤثر على اخليارات اإلسرتاتيجية

مالحظة وحتليل احمليط، متبوعة بالنشر املستهدف للمعلومات املنتقاة واملعاجلة، حبيث : بحت تُعرف بأاأص

 . 4تصبح مفيدة الختاذ القرار االسرتاتيجي

 " Lesca et Caron"  يعتربان اليقظة اإلسرتاجتية، عملية إعالمية من خالهلا املؤسسة تتمكن من البحث

أحداث حساسة من شأا التأثري على دميومة عن  "signaux annonciateurs"ة ــنعلِ ـاإلشارات الـمُ والكشف عن 

  . 5املؤسسة

العملية اليت من خالهلا أعضاء مؤسسة جيمعون، يتبادلون ويعطون معىن : بأا "Josée Audet "ويعرفها           

تغذية عملية التفكري االسرتاتيجي  للمعلومة املنتسبة للمحيط اخلارجي للمؤسسة، هذه املمارسة تكون دف

تكنولوجيا، عمالء، منافسني، موردين (وتم اليقظة اإلسرتاتيجية باملعلومة املنتسبة للسوق . ملسريي املؤسسة

البيئة االقتصادية، القانونية، السياسية، االجتماعية (، وأيضا املنتسبة حمليط األعمال بصفة عامة ...)

 .6...)والثقافية

كمالحـظة ثانية، اليقظة اإلسرتاتيجية عملية إعالمية منظـمة، ختتص بالبحث، اجلمع، التقييم والتوزيع         
 هذهيف املؤسسة، ميزة على أشخاص مستهدفني  ،املستهدف للمعلومات املنتسبة للمحيط اخلارجي للمؤسسة

                                           
1 - laurent Hermel, maitriser et pratiqué la veille stratégique, AFNOR, Paris, 2001, p.2. 
2- laurent Hermel., Op Cit, p.48. 
3- Josée Audet., Op Cit, p. 4.  
4- Nathalie Costa, Veille et Benchmarking, Ellipses, Paris, 2008, p.49. 
5- Josée Audet., Op Cit, p. 4 
6- ibid. 
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على تغيريات يف حميط  دالة ؤية، تتواجد يف شكل إشارات ضعيفةاملعلومات أو خاصيتها أا معلومات تنب
   .املؤسسـة بعد تفسريها

عملية مجاعيـة مستمرة، من  على أا اليقظة اإلسرتاتيجية يف ميكن تعر ، بناء على ما مت عرضه سابقا         
 فريق من األفراد بطريقة طوعيـة املعلومات ذات الطبيعة التوقعية، واليت تتعلق بالتغيريات احملتملةيتعقب خالهلا 

حالة يف خفض احلدوث يف احمليط اخلارجي للمؤسسة، ويستخدموا يف خلق فرص أعمال وتقليص املخاطر و 
  . عدم التأكد بصفة عامة

بدال من اليقظة  " *االستماع التوقعي للمحيط االقتصادي" ويف كثري من األحيان، ُيسَتخَدم مصطلح         
   :1علىوذلك الرتكازها ، اإلسرتاتيجية

 االسرتاتيجي للمحيـط؛اجلانب ة مالحظـ .1

 اليت هلا عالقة بالتغيريات اليت ميُكن أن حتدث؛) **إشارات ضعيفـة(الكشف السريع للمعلومات  .2

 حتليل وتصفيـة املعلومات اليت حيتمل أن دد عملية تنفيذ إسرتاتيجية املؤسسة؛ .3

 .ن يف املؤسسةضمان التوزيع املستهدف للمعلومات، أي توصيل املعلومات ألشخاص حمددي .4

ًا من تعييـن  احمليط ـانطالق: ل ـوكما يوضحه الشكل املوايل، اليقظة االسرتاتيجية حتتوي على عّدة مراح
وتوزيع، تفسري وبعدها حتليل ) توصيل(، نقل )تيارخا(مرورًا جبمع، انتقاء  ،إىل تنظيم العمل االسرتاتيجي

"l’analyse" وسنتناول هذه املراحل بالتفصيل يف اخلارجي ة عن احمليطاملعلومات، لبناء رؤية مفسرة و حقيق ،
 اليقظة اإلستراتيجية عمليات: 01شكل                         .املبحث الثاين

  
Source: Humbert Lesca et al, "La veille stratégique : un facteur clé de succès pour les PME/PMI 
Brésiliennes voulant devenir fournisseur de grande compagnies transnationales", 3

eme colloque de 
l’IFBAE, Gestion nationale et pays émergents. Grenoble 19-20 mai 2005,. p.6.  

                                           
* - Ecoute Prospective de l’Environnement Economique (EPEE). 
1- laurent Hermel., Op Cit, p.3. 
**- signaux faibles. 
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  :يف النقاط التاليـة اإلسرتاتيجيةاليقظة ) خصائص(مميزات حصر أهم و  ميكن استنتاج ويف األخري،                 

مؤسسة لل العليا االدارةتكز على تَبين فكرا من ِقبل تر ) راديةإ(االسرتاتيجية هي انطالقة طوعية  اليقظة •
 واعطائها أمهية كبرية؛

األول هو رصد ومتابعة األحداث يف احمليط اخلارجي : اليقظة االسرتاتيجية تنقسم إىل جزئيـن أساسني •
 عن نشاط الرصد؛للمؤسسة، والثاين هو استغالل املعلومات الناجتة 

حاملة لبوادر  ،شارات ضعيفةيجية هي معلومات توقعية، من نوع إأغلب معلومات اليقظة االسرتات •
التغيري، والبد من أن تساعد املؤسسة يف فهم وتوقع التغريات املستقبلية حمليطها اخلارجي، كما أن 

 ؛1...النوعية ،فية، غري األكيدةطبيعتها اخلنظراً لاملسيريين ليسوا معتادين على مجعها واستخدامها 

 لكن مجع املعلومات اجلديدة يؤدي إىل حتسني، صحيح أن عملية اليقظة اإلسرتاتيجية هي عملية تكرارية •
، فاألمر يتعلق هنا "حركية و  لذلك فاليقظة اإلسرتاتيجية تعترب أيضا عملية مستمرة. معرفة املؤسسة

  .2مجاعي وبإدارة املعرفة بعملية تعلم
العمل اجلماعي، : اليقظة االسرتاتيجية ترتكز على فكرة قوية هيفكانت توقعية وكاشفة لألحداث،   مهما •

ل، وكل الفاعلني يف أين تبادل وتقاسم املعلومة هو أمر أساسي سواء على مستوى اجلمع أو التحلي
ج عن ذلك مما ينت، ائفهموخصائص وظ ممعارفهن بامتالك عناصر املعلومة ودجمها مع املؤسسة معنيو 

 ؛معلومة صاحلة لالستخدام

؛ فإن املهمة ...، اعالمية، اسرتاتيجيةيقظة تنافسية، تكنولوجية( مهما كان االختالف يف التسميات  •
يؤدي إىل بناء األمر الذي ، الئمـةاملتزويد متخذي القرار يف املؤسسة باملعلومات : األساسية لليقظة هي

  .وقع املؤسسة يف حميطها اخلارجيلواقع وم قيةقرار اسرتاتيجي مرتكز على معرفة حقي

ة على أا جتمع كل أنشطة اليقظة اللولإلشارة فإن عبارة اإلسرتاتيجية اليت تضاف إىل اليقظة هي للد

فهي تم برصد كل مكونات احمليط اخلارجي للمؤسسة،  ،...)تنافسية، تكنولوجية، جتاريـة، جمتمعية، قانونية(

تقوم على املالحظة والتحليل املستهدف للمحيط، بعدها يتم نشر  ،توقعيةألمر يتعلق بعملية بأن ا وأيضا للداللة

، وكل هذا )أي نشر مستهدف للمعلومات(املعلومات املنتقاة واملعاجلة على أفراد املؤسسة كل حسب اختصاصه 

  .3من أجل التمكن من بناء قرارات ذات طبيعـة إسرتاتيجية

  

                                           
1 - Humbert Lesca et al,  " La veille stratégique : un facteur clé de succès pour les PME/PMI Brésiliennes voulant 
devenir fournisseur de grande compagnies transnationales., Op. Cit, p.6. 
2-, Humbert Lesca et al,  " La veille stratégique : un facteur clé de succès pour les PME/PMI Brésiliennes voulant 
devenir fournisseur de grande compagnies transnationales., Op. Cit, p.7. 
3- Nathalie Costa, Op. Cit, p.12.  
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  :فهوم اليقظة اإلستراتيجيةالتطور التاريخي لم .2

كنشاط أو ممارسة تعود إىل سنوات   سبق اإلشارة إليه يف مقدمة هذا الفصل، فإن اليقظة كما 

وباعتبار مراقبة حميط املؤسسة نشاط قدمي فإن . ، إذ تطورت هذه املمارسة مع تطور حميط املؤسسةلستيناتا

، "Corine cohen"وحسب. ؤسسة هي أفكار حديثةحتديات اليقظة اإلسرتاتيجية، تنظيمها، ووضعها يف امل

  :كتاب  ةصاحب

"la veille et l’intelligence stratégique"1؛ فإن تطورها ميكن أن يالحظ من خالل ثالث مراحل أساسيـة :

، ومرحلة التدعيم أو التقوية ابتداًء من سنة 1990-1980 ، مرحلة النضج بني1979-1967مرحلة الظهور بني 

  : كن تلخيص التطور التارخيي ملفهوم اليقظة اإلسرتاتيجية يف الشكل التايلومي ،1991

  )اليقظة(تطور مفهوم مراقبة محيط المؤسسة : 02شكل

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  
Source : Cornie Cohen, veille et intelligence stratégique, Op Cit. p.64 (بتصرف) 

متيزت هذه املرحلة بأوىل بوادر قيام املؤسسات مبراقبة وتتبع التطورات يف حميط  :مرحلة الظهور -أ

ليظهر فيما بعد مصطلح " مسح أو حتليل احمليط"أعماهلا، ولقد ظهرت هذه املمارسة ألول مرة حتت تسمية 

                                           
1   - Corine Cohen, Veille et intelligence stratégique, Lavoisier, Paris, 2004, pp. 46-58.  

1
2

000 

1

990 

 مرحلة التدعيم مرحلة النضج مرحلة الظهور

 )تحليل(مسح 

 اليقظة

اكتشاف ا�شارات 

 الضعيفة

1967 1980 2000 1990 

1985 1983 1970 1975 

  لمحيطامراقبة ) + الحذر(الحيطة 

  ا�ستراتيجيةاليقظة 
  الذكاء التنافسي+ 

الذكاء 

  ا$ستراتيجي
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لواليات املتحدة األمريكية يف كل من ا" الذكاء"يف نفس الوقت تطور مفهوم و   ،"اكتشاف اإلشارات الضعيفـة"

أول تعريف رمسي هلا كان أن ال إ، 1970يف فرنسا سنة "اليقظة التكنولوجية"وبريطانيا، وظهر ألول مرة مصطلح 

     .  الثمانينات يف وسط سنوات

بظهور أساسيات مناذج التخطيط االسرتاتيجي  )مسح احمليط( بدأ االهتمام مبراقبة حميط املؤسسةولقد 

وأيضا بفضل وضع طرق علمية  ،وفهم مصطلحات الفرص والتهديدات املميزة حمليط املؤسسة ،1961- 1959بني 

 Scanning the"وبظهور كتاب. ن أن تستخدمها املؤسسات يف دراسة حميطها ألجل التكيف مع املستجداتكِ ميُ 

business environnement "للكاتب"F.J Aguilar" بضرورة مراقبة  ، ازداد اهتمام املؤسسات1967؛ سنة

حميطها، وبضرورة امتالك املؤسسات جلهاز خاص مبسح احمليط يسعى إىل احلصول على املعلومات حول 

األحداث، االجتاهات و التداخالت يف احمليط ويعمل على كشف، تفسري وفهم الفرص والتهديدات 

  .ةه نظام مسح احمليط برادار السفينولإلشارة فإن الكاتب شب . اإلسرتاتيجية

 Managing strategic surprise by response to"؛ مقال بعنوان"I.Ansoff"، كتب 1975يف سنة 

weak signals"أو  االسرتاتيجي ال تتوافق وهدف التوقع ، أبرز فيه أن التقنيات احلديثة اليت يقوم عليها التخطيط

السبب يعود إىل أن عملية مسح احمليط جتمع التغريات غري املرئية يف البيئة املعقدة للمحيط، و و اكتشاف األحداث 

ويكون التخطيط ... فقط املعلومات اليت تتميز بالوضوح واليت تدل مباشرًة على تغيري متوقع احلدوث سريعاً 

االسرتاتيجي فعاًال أكثر إذا اعتمد يف صياغته على معلومات واضحة وعلى تفسري اإلشارات الضعيفة اليت متت 

فقدرة املؤسسة على اكتشاف املعلومات غري احملسوسة هي اليت تساعدها على جتنب . املؤسسةمالحظتها يف بيئة 

 .عنصر املفاجأة على مدى زمين طويل

حليل، املراقبة واليقظة، وأكثر الت/، أصبحت املؤسسات حساسة ملصطلحات املسحمرحلة الظهورخالل 

يف حميطها، إذ متيزت هذه املرحلة بالنزعة املتزايدة حنو  عيًا بأمهية وضرورة مراقبة أو متابعة التطورات احلاصلةو 

  . البحث عن املعلومات ومجع البيانات

، حدث تطور نوعي يف "Porter"وبفضل أعمال  ،الثمانينات ة سنواتـمع بداي: جـــنضة الـــــمرحل -ب

ل ــح التحليــــــأين أصب ،افسيـــــالتناء ـــــمصطلح جديد هو الذك ة أو متابعة حميط املؤسسة، واجتـه حنوـمفهوم مراقب

              ذرــاحل: لـــــمث أخرىات ــــرت مصطلحوّ ــت، تطــيف نفس الوق  .طــة مسح احمليــالتنافسي حيتل مركز عملي

"la vigilance"، ةــــــــــاحلراس "la surveillance " اإلسرتاتيجيةواليقظة"la veille strategique "اء والذك

 ."Intelligence économique"االقتصادي
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؛ قد "I.Ansoff"و" F.J Aguilar"إذا كان كل من ": Competitive Intelligence"الذكاء التنافسي

للمحيط ترتكز فقط على نشاط اكتشاف اإلشارات الضعيفة املعلنة عن  - حتليل- اعتربا أن اليقظة جمرد مسح 

ح على ضرورة تنظيم طريقة مراقبة احمليط هذه، مع الرتكيز أكثر على احمليط ألـ" Porter"مفاجآت إسرتاتيجية؛ فإن 

على هذا األساس، قام باقرتاح أول منوذج للذكاء التنافسي، يتجاوز النشاط التقليدي جلمع  .التنافسي للمؤسسة

  . اتيجية املؤسسةوتوصيلها للمختصني بصياغة إسرت ) ترتيبها وتفسريها(املعلومات إىل نشاط معاجلة املعلومات 

العملية الديناميكية : بأا 1984؛ سنة "R.A. Thiétart"عرفها": la surveillance" املراقبة/احلراسة 

  علوماتاليت تتجدد باستمرار وتتغذى مبجموعة امل
ُ
البد أن ختضع األخرية هذه  ،من مصادر خمتلفة جمعةامل

  حىتللتحليل، 
ُ
  . ة لعمل اسرتاتيجي حمددهم تزويد متخذي القرار بالعناصر امل

؛ هي الفرتة اليت بدأت تظهر فيها األشكال la veille strategique :"1985-1988"اإلسرتاتيجيةاليقظة 

أنواع لليقظة من خالل  4بتحديد " Ribault"و" Martinet"، إذ قام اإلسرتاتيجيةأو األنواع املختلفة لليقظة 

اليقظة التنافسية، اليقظة التكنولوجية، اليقظة التجارية، : خلمس، وهيللقوى ا" Porter"االعتماد على منوذج 

 اإلسرتاتيجيةجاء مصطلح اليقظة  كرب فيم بينها،أوإلحداث تنسيق  ،وسعيا إلعطاء النظرة الشاملة. يةاليقظة البيئ

يف وضعية االستماع   عن اهودات اليت تبذهلا املؤسسة لكي تكون دائماعرب مع بعضها البعض، واليت تُ ها ليجمع

 .حمليطها وقعيالت

بازدياد عدد املؤسسات اليت متارس عملية مراقبة احمليط، هذه املمارسات أصبحت  مرحلة النضجمتيزت 

ها ضمن اهليكل وظيفة جديدة من وظائف املؤسسة هلا مكانت تتتم بطريقة منظمة وفق منهجية علمية، إذ أصبح

مع املعلومات وحتليلها من أجل التكيف، بل أصبح هلا اية إسرتاتيجية، فقط جمرد نشاط جل فلم تبق. التنظيمي

 عرب فقطللمحيط، تستهدف مجع معلومات ال تُ  وقعيتسعى ألن تبقي املؤسسة دائما يف وضعية االستماع الت

لب جهود  شري إىل وضع مستقبلي، خاصية هذه املعلومات أا معلومات جزئية وقليلة تتطعلى الوضع احلايل بل تُ 

 .كبرية لتفسريها واستخراج املعىن منها

هي املرحلة اليت مت االنتقال فيها من املمارسة إىل النظرية، فأثناء فرتة النضج؛  :مرحلة التدعيم -ج      

املؤسسات انتهت من وضع وتشغيل نظام اليقظة اخلاص ا، وبدأت تطرح أسئلة تتعلق باألثر احلقيقي لنشاط 

د نوعا ما عزمية املؤسسات وجعلها تتبع صعوبة اإلجابة عن هذا السؤال، مج . َتبـُعه على رحبيتهااليقظة اليت تَـ 

أساليب أكثر عملية على غرار املقارنة املرجعية، لكن سرعان ما تالشت هذه الفكرة عندما اتضح أن اليقظة 
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 اإلسرتاتيجيةدمج نتائجها يف اإلدارة ن تقييمها يكون من خالل أتتطلب موارد بشرية ومالية أقل و  اإلسرتاتيجية

  .اإلسرتاتيجيةللمؤسسة وقدرا على بناء القرارات 

، وظهور ما يعرف بالذكاء االسرتاتيجي اإلسرتاتيجيةمتيزت هذه املرحلة أيضا، بتطور مفهوم اليقظة  

: ف بأنهعر ذ يُ مفيدة، إ والذي ال يهدف إىل احلصول على معلومة مفيدة بل يتعدى ذلك للحصول على معرفة

، وبعيدًا عن اإلسرتاتيجيةتوصيل معارف مفيدة لإلدارة ومن  معاجلة املعلومات،، مجع، ثمن حبعملية رمسية 

التأثري على احمليط  يفإن مهمته األساسية ه) التوقع بالفرص والتهديدات املستقبلية(، والتنبؤية الوظيفة اإلعالمية

  ... عة للمنافسنياخلارجي خللق فرص وديدات غري متوق

  يزات ضرورية بين مصطلح اليقظة اإلستراتيجية والمصطلحات المتشابهةتمي: الفرع الثاني

اليقظة اإلسرتاتيجية جيداً، البد من إبراز االختالفات املوجودة بينها وبني مصطلحات مصطلح لفهم 

، التجسس االقتصادي كاءمصطلح الذ : متشاة ومن بني أهم املصطلحات اليت حيدث التداخل بينها جند

نظرة ملا يقابل مصطلح اليقظة  إعطاءمن لكن قبل ذلك البد  .ونظام املعلومات الصناعي، املقارنة املرجعية،

  .اإلسرتاتيجية يف األدبيات االجنليزية

  :في األدبيات االنجليزيـة اإلستراتيجيةاليقظة  .1

ونادرًا ما   ،"veille Stratégique"لغة الفرنسية هي ترمجـة ملا يعرف يف ال" اليقظة اإلسرتاتيجيـة"عبارة 

ذا حبثنا يف إبينما . *للداللة على اليقظة  "Intelligence économique"يستخدم مصطلح الذكاء االقتصادي 

األدبيات االجنليزية، فإننا جند العديد من املصطلحات اليت تتشابه مع اليقظة اإلسرتاتيجية يف التعريف، الوظائف، 

 Competitor: "دـمن بني هذه املصطلحات جن. املراحل، وختتلف عنها يف جزئيات بسيطة، افاألهد

Intelligence" ،"Competitive Intelligence" ،"Business Intelligence "و"Environment 

Scanning ..." قيمة الذكاء هو أكثر من جمرد مجع للمعلومات، فالذكاء يتمحور حول إضافة جتدر اإلشارة، أن و

التحليل، استخدام قدرام على و  األفراد هذه القيمة تظهر عند دمج املعلومة مع معارفملعلومات، ذه اهل

  .1فكار وتقدمي توصيات من تلك املعلوماتاأل الصاستخالتفسري، 

                                           
  .ليه يف املطلب الثالث من هذا املبحثإيـة، وهو ما سنشري نيف جزئيات مع اتيجيةاإلسرت لإلشارة فإن الذكاء االقتصادي خيتلف عن اليقظة   - *

1- Jay Liebowitz, Strategic Intelligence: Business Intelligence, Competitive Intelligence, and Knowledge 

Management , Auerbach Publications,  New York, 2006, p.6. 
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فسي، عملية مراقبة واستماع للمحيط التنا: بأنه" Competitive Intelligence"التنافسي يُعرف الذكاء        

وأكثر مشوًال،  .1أو البحث والتطوير/كالتسويق و والذي ميُكن مسريي أي مؤسسة من اختاذ قرارات يف أي جمال،

التوصيات العملية اليت انبثقت من عملية منهجية َتشتِمل على التخطيط، اجلمع، التحليل  :ميكن أن يُعرف بأنه

ارجي، أو التطورات اليت حيتمل أن تؤثر على الوضع التنافسي ونشر ملعلومات حول الفرص املوجودة يف احمليط اخل

  .2للمؤسسات

بتحليل املنافسني وشروط املنافسة يف الصناعات أو يف قطاعات خاصة، ويتعلق يرتبط الذكاء التنافسي          

للتنبؤ بالتحركات باسرتاتيجيات املنافسني، متابعة أعماهلم، تقييم مميزام واستخدام ما لديهم من خربات، أكثر 

فإذا مل تنتبه املؤسسة ملا يقوم به املنافسون، وكل ما جيري يف بيئتها التنافسية؛  .اليت قد يقوم ا املنافسون فيما بعد

للتفوق عليهم و ها، هواجالتعامل مع شدة املنافسة اليت ت سلوك غري مناسب يفانتهاج فسوف ينتهي ا األمر إىل 

  .3تقبليةسكاء التنافسي، للتمكن من توقع حتركام ونواياهم املالبد من تبين فلسفة الذ 

تلجأ إليه  جزء من الذكاء التنافسي،، هو "Competitor Intelligence"ذكاء املنافسولإلشارة، فإن 

حيرص وهو . املؤسسة يف حال عدم توفر اإلمكانات الالزمة ملراقبة كل البيئة التنافسية، فرتكز فقط على املنافسني

  :4إىل يهدفو ، سلوكات املنافسني يف سبيل التكيف مع تغيريات احمليطبقط على التوقع ف

  تقييم ربح إسرتاتيجية التغيري اليت يتبناها كل منافس؛ •

 منافس اجتاه التغيريات اإلسرتاتيجية اليت ميكن أن يتبناها املنافسون اآلخرون؛كل ردة فعل  بالتنبؤ  •

 .لتغيريات اليت حتدث يف احمليطردة فعل كل منافس اجتاه ابالتنبؤ  •

حميط " monitoring"ف بأنه نشاط مراقبة عر يُ ف :"Business Intelligence"ذكاء األعمال أم فيما خيص

وختص املعلومات امعة . املؤسسة اخلارجي، لغاية احلصول على معلومات مفيدة ومهمة لعملية اختاذ القرارات

، ومتس أيضا بعض ااالت، مثل حتليل عملية االندماج )يف الذكاء التنافسيكما هو احلال (ني ياملنافسني احلال

  . 5واالستحواذ احملتملة، وكذلك تقييم املخاطر يف مناطق جغرافية معينة

                                           
1- Samia Menif, "Problématique de la recherche d’informations  d’origine « terrain » dans la Veille Stratégique 

-Application aux entreprises tunisiennes", thèse de doctorat en sciences se gestion, Université Pierre Mendès-
France de Grenoble, 09 décembre 2005. p.32. 
2
 -Jay Liebowitz., Op Cit, p.25. 

  .111ص 2006، 1ان ناشرون،  لبنان، طآرثر أيه تومسون، أيه جي سرتيكالند،  اإلدارة االسرتاتيجية؛ املفاهيم واحلاالت العملية، مكتبة لبن -3
4- Samia Menif., Op Cit, p.32.  
5
 - Inés Boulifa Tamboura., Op Cit, p. 47. 
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بكل جزء  بتحليل املعلومات املتعلقة "Environmental Scanningl"حتليل احمليط / مسح يف حني يهتم

واملسح ال يغطي فقط . سسة، واليت ُمتكن املسريين من ختطيط مستقبل مؤسستهممن أجزاء البيئة اخلارجية للمؤ 

املوردين واملستهلكني لكن ميس أيضا التكنولوجيات، الشروط االقتصادية، البيئة القانونية والسياسية و املنافسني، 

 . 1والتغيريات الدميغرافية واالجتماعية

لقوى احملركة املستقبلية، من خالل التعرف على اإلشارات أو يُعتَرب الفحص البيئي من طرق التعرف على ا

وضمن . الدالئل اجلديدة اليت تدل على تغريات املستقبل، ويتضمن أطر زمنية طويلة قد تتجاوز ثالث سنوات

هذا اإلطار، يهدف الفحص البيئي للمناخ السائد إىل حتديد األحداث والتوجهات اليت سوف تستمر يف 

كما يهدف إىل زيادة وعي املديرين بالتطورات احملتملة . تاج تأثرياا احملتملة خالل السنوات القادمةاملستقبل واستن

   .2اليت قد يكون هلا تأثري مهم على أحوال الصناعة، أو قد تفرض ديدات أو فرصاً جديدة

العتماد على الشكل املوايل، ميكن من حتديد االختالفات بني املصطلحات السابقة الذكـر، وذلك با

 .؛ أي عدد القطاعات املتابعـة والنقاط األساسية املرصودة"عمق وطول املعطيات امعة"، ومعيار "الوقت"معيار 

 أشكال جمع المعلومات من محيط المؤسسة الخارجي: 03شكل

 
 Source : Samia Menif, Problématique de la recherche d’informations  d’origine « terrain » dans la 

Veille Stratégique -Application aux entreprises tunisiennes., Op Cit. p.33. 

                                           
1
-  Samia Menif. Op Cit, p. 33. 

2
  .107-106آرثر أيه تومسون، أيه جي سرتيكالند،  مرجع سابق، ص  -  

  تحليل المحيط/ مسح

لذكاء األعما  

 الذكاء التنافسي
 ذكاء المنافس

 الوقت

 وقت طويل

 وقت قصري

 مجال المعلومات

 المجمعـــة
  منخفض مرتفع
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 ُتستخَدم "Strategic intelligence"و" Business Intelligence"املصطلحاتما ميكن استنتاجـه، أن 

 Competitive"ألحرى الذكاء، بينما املصطلحو باأ اإلسرتاتيجيةللداللة على النشاط الشامل لليقظة 

intelligence " حمليط املؤسسة اخلارجي أثناء الرصد الكلييستخدم للداللة على أمهية مراقبة أو متابعة املنافسني. 

لى أن املصطلح االجنليزي األكثر داللة على عإال أنه هناك شبه اتفاق بني معظم الباحثني يف هذا اال، 

يشرتك نسبيا مع اليقظة هذا ألنه و ،  "Environmental Scanning"هو  اإلسرتاتيجيةة مصطلح اليقظ

 Competitor"يف املفهوم، األهداف، الوظائف، املراحل وجماالت احمليط اليت يغطيها، بينمـا  اإلسرتاتيجية

Intelligence "و"Competitive Intelligence" ون من مكونات يعربان عن اليقظة التنافسية، واليت هي مك

  .اليقظة االسرتاتيجية

  :اليقظة اإلستراتيجية والذكاء االقتصادي -2     

من خالل البحث يف األدبيات اليت تناولت الذكاء االقتصادي، تتولد لدى القارئ فكرة مفادها أن         

ليقظة اإلسرتاتيجية، لكن الذكاء االقتصادي هو امتداد ملمارسة اليقظة اإلسرتاتيجية، وظهر بعد فرتة من ظهور ا

ولتحديد الفرق بني اليقظة اإلسرتاتيجية والذكاء االقتصادي . مع ذلك فاملصطلحان يستخدمان يف الوقت نفسه

  .لدينا وجهتا نظر

فكالمها   مصطلحان لنفس املعىن تقريباً، اإلسرتاتيجيةهناك من يعترب أن الذكاء االقتصادي واليقظة  :األولى    

املعلومات دف استغالهلا، ) نشر(، وتوزيع )تفسري أو خلق معىن(، املعاجلـة )مجع(بحث على ال يرتكز

؛ كثري التداول  "microéconomique" مصطلح جزئي اإلسرتاتيجيةليقظة االختالف يكمن فقط يف أن او 

لذكاء بينما ا .كل حسب اختصاصهؤسسة  وتوزيع املعلومات يكون على أفراد امل ،بني املؤسساتوممارسًة 

تقوم به هيئات تابعة  ؛ يعكس االقتصاد الوطين ككل،"macroéconomique"االقتصادي هو مصطلح كلي

للحصول على املعلومات واستخدامها يف  - دون استثناء أو ختصيص- يف سبيل مساعدة كل املؤسسات للدولة

   .1حتسني أدائها

نسقة من حبث، معاجلة، جراءات املالذكاء االقتصادي ميكن أن يُعرف كمجموعة من اإلببساطة، 

وتنفذ هذه اإلجراءات بطريقة قانونية مع كل . جل االستغالل، ملعلومات تفيد األعوان االقتصادينيوتوزيع،  أل

مفهوم عام  فهو. 2وقتمع حتقيق أفضل تكلفة وأقل ضمانات احلماية الالزمة للمحافظة على ثقافة املؤسسات، 

                                           
1- Samia Menif., Op Cit, p. 24.   
2- Corine Cohen., Op Cit, p. 63. 
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وليس فقط على مستوى املؤسسة، يستدعي القيام بأعمال متعددة، منسقة وشامل، يكون على مستوى وطين 

بينما يتم تنفيذ أعمال اليقظة على . وتعاونيـة من خالهلا يتم إعالم، حتفيز وتعبئة خمتلف األعوان االقتصاديني

  . 1ختص فقط املؤسسة اإلسرتاتيجيةمستوى املؤسسة، أين 

، جاء اإلسرتاتيجيةتصادي على أنه مظهر من مظاهر تطور ممارسة اليقظة وهناك من ينظر للذكاء االق :الثانية    

يقظة تنافسية، يقظة : أا جمموعة أنشطة مستقلةومن عيوا . جيةيليقضي على عيوب اليقظة اإلسرتات

، وكل نشاط من هذه األنشطة يعمل ضمن نطاق خاص به، يف كثري من ...تكنولوجية، يقظة جتارية، يقظة بيئية

باملقابل، الذكاء . حيان دون تنسيق وخارج الشبكات النظامية لتبادل املعلومات مع الوحدات األخرىاأل

تنسيق أكثر بني املختصني، وإىل حيرص على الو ، يف عملية واحدة اإلسرتاتيجيةمكونات اليقظة  االقتصادي يدمج

   .2إجياد آليات لتبادل املعلومات، محايتها وتفادي تكررها

ُنها من االستمرار والتطور،  لذكاء االقتصاديا       منط تفكري  هوفيزود املؤسسة بعينني وأذنني وختمينات متُك

يعين الوصول اجلماعي إىل املعرفـة، فهو يرتكز على تعميم طرق  وعمل ُمشجع من قبل اإلدارة العليا للمؤسسة،

وبدون ختصيص إىل كل شيء باستخدام القدرة الفردية  على مجيع املوظفني، ويُوجـه اإلسرتاتيجيةوأفكار اليقظة 

  . 3لكل شخص للرد على التساؤالت أو ابتكار تساؤالت غري واردة من قبل

  :يف النقاط التاليـةاإلسرتاتيجية وميكن حتديد أهم االختالفات املوجودة بني الذكاء االقتصادي واليقظة         

وحيرص مع بعضها البعض  اإلسرتاتيجيةمج مكونات اليقظة االنطالقة اليت تد والذكاء االقتصادي ه .1

 على التنسيق فيما بينها؛

يتعدى الذكاء االقتصادي ذلك  ؛)معىن(تتوقف عند املعلومة وإعطائها شكل  اإلسرتاتيجية اليقظةبينما  .2

 ؛ضعها حيز املشاركـةو و محايتها  إىل

باإلضافة للوظائف الستة لليقظة  يقتصادن بينهما أيضا يف الوظائف، فالذكاء االمكاالختالف ي .3

 : 4، فإن له وظائف أخرى*اإلسرتاتيجية

                                           
1- Francois Jakobiak. L’intelligence économique en pratique, édition d’organisation, Paris, 2eme ed, 2001, p. 64. 
2-  Guy Massée, Françoise Thibault. Intelligence économique : un guide pour un économie de l’intelligence, 
Deboek Bruxelles, 1er ed, 2001, pp. 248-249. 
3- Bernard Besson, Jean-Claude Possin, Du renseignement à l’intelligence économique, Dunod, Paris, 2

eme ed, 
,2001. pp.27-28. 

  .52- 50.وظائف اليقظة اإلسرتاتيجية ص صراجع   - *
4 - Corine Cohen., Op Cit, p. 106 -108 . 
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والتهديدات متبوع منطقيا اكتشاف أو التنبؤ بالفرص إن ": fonction protectrice"وظيفة احلماية •

من ذكاء أو املؤسسة  محاية إىل املنافسني، ودورها أيضا تسربالمن  محاية نتائج هذا اجلهدبوظيفة 

 نافسني؛يقظات امل

من خالهلا يتم التنسيق بني االسرتاتيجيات بتفضيل ": fonction coordinatrice"وظيفة التنسيق    •

 التفكري اجلماعي مما يسمح بتحقيق التوافق والتآزر بني الوظائف؛

**"ويقصد بـ ": fonction proactive" وظيفة االستباقية   •
proactivité " إحداث تغيري مرغوب فيه

 .ؤسسةيف حميط امل

والذكاء  اإلسرتاتيجية، هي أهم عنصر اختالف بني اليقظة "fonction proactive"وظيفة االستباقية  .4

 احمليط مثلما يسعى إليه الذكاء االقتصادي وإمنا فهي ال تسعى إىل إحداث تغيريات يف االقتصادي، 

 .التغيري والتفاعل معه حترص على اكتشاف أو التنبؤ بالتغري مث إتباعه و اخلضوع له، وإما اكتشاف

إىل منهجية ألجل إىل يقظة شاملة، وحيوهلا ) جمزئة(ظة مفصلة من يق: الذكاء االقتصادي حيول اليقظة .5

إىل تنظيم ُحيقق التوافق والتآزر بني خمتلف اليقظني وإعطائها معىن يف العمل ، و استغالل املعلومات

 .1االسرتاتيجي

  مكونات الذكاء االقتصادي: 04شكل

  
Source : Bouadam Kamel. "Veille stratégique et intelligence économique: pour une 
meilleure performance de l’entreprise algérienne", colloque scientifique international 
Université de M’sila,10 -11/09/2009 . 

                                           
**- Proactivité : provoquer les changements souhaités 
1 - Guy Massée, Françoi., Op Cit, p. 250 

 الذكــاء االقتصادي

  :التأثير على المحيط
ممارسة نوع من التأثري على 
احد عناصر احمليط، لتغيري 

احمليط حسب إرادة 
 .املؤسسة

 :البحث عن المعلومة
حبث، مجع، معاجلة ونشر 

 . املعلومة دف االستغالل

  :المعلومةحمـاية 
محاية معلومات املؤسسة من 
اخلطر اخلارجي والتسرب 

 الالارادي

 احلمــاية اليقظــة التأثيــر
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تعين الذكاء، فهي ال تصبح ذكاًء إال عندما تعمل وحترص على تقدمي توصيات أو ويف األخري، اليقظة ال 

معلومات أو إشارات ضعيفة تساعدها يف إحداث تغيري  تلقيهدفها األساسي  وُيصِبح  ، اقرتاحات للُمسَتخِدم

بالتكيف مع وذا تكون املؤسسة بعيدة عن خطر املنافسني، فهم مشتغلون . يف جزء من أجزاء احمليط اخلارجي

 .ن الذكاءمكيف إحداثه، وهنا ي التغيري اجلديد الذي كانت املؤسسة سبباً 

 :والتجسس الصناعي اإلستراتيجيةاليقظة  -3     

 هبعض الكتاب ال يبدون أي فرق بني التجسس الصناعي واليقظة اإلسرتاجتية، كما يعتربون أن هذ         

كما  أن املدراء يف أفضل األحوال يعرفون أن التجسس الصناعي   تلطيف السم التجسس الصناعي، يه ةاألخري 

موجود وغري قانوين، ولكن لديهم صعوبات يف االعرتاف بأشكاله اجلديدة وال يعرفون بالضرورة الفرق بني 

على هذا األساس البد على املدراء من التفريق  . أو الذكاء االقتصادي اإلسرتاتيجيةالتجسس الصناعي واليقظة 

احلصول على مزايا وللتأكد أن   محاية مؤسسام منه، احىت يستطيعو  اإلسرتاتيجية التجسس الصناعي واليقظة بني

  .1أو الذكاء التنافسي اإلسرتاتيجيةال يكون إال من خالل اليقظة  تنافسية

 ، إال أن التمييز بينهما يكون من خالل الشرعية أوين املصطلحنيوبالرغم من صعوبة الفصل بني هذ

 ممارسة قانونية تتم بصورة واضحة، مصادر معلوماا عتَرب تُ  اإلسرتاتيجيةإْذ عكس التجسس؛ اليقظة . القانونية

   .تطبيقاا تتم بطريقة قانونية ويف ظروف شفافة ويف ظل احرتام للقوانني والنصوص املعمول امعروفة و 

يكون بدرجة أعلى يف سبيل  ،...التجسس الصناعي، التجسس االقتصادي :2التجسس عدة أنواع

استعمال وسائل غري قانونية يف  :إال أنه بصفة عامة .يةذات الطبيعة السرّ  اإلسرتاتيجيةاحلصول على املعلومات 

سبيل احلصول على املعلومة، له عدة طرق، منها ما هو تقليدي ومنها ما هو حديث، إال أن الطرق الشائعة يف 

ت على ص نَ ة غري قانونية هي استخدام الرشوة، القرصنة، سرقة الوثائق، التـ سبيل احلصول على املعلومة بطريق

   .وكل طريقة تدخل يف خانة احملظورات ويعاقب عليها القانون... املكاملات اهلاتفية، تركيب أجهزة مراقبة

ات التجسس الصناعي حماولة احلكوم:  بأن 1995ولقد عرف التقرير السنوي للكونغرس األمريكي سنـة 

، وأيضا، "أو املؤسسات للحصول على معلومات مصنفة أو غري معلنة عن مؤسسات أمريكية/األجنبية و

                                           
1 Phillip C. Wright and Géraldine Roy, "Industrial espionage and competitive intelligence: one you do; one you 
do not". Journal of Workplace Learning, MCB University Press, Volume 11 · Number 2 · 1999, p.51. 

  : ملزيد من املعلومات حول التجسس ارجع إىل كتاب -  2
Hedieh Nasheri, Economic espionage and industrial spying, Cambridge University Press, Cambridge, 2005. 
pp.14-25. 
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هو سعي حكومة أجنبية من أجل ... الذي ميكن وصفه بأنه غري قانوين، ويتم بصورة سرية : التجسس الصناعي

   1.مزايا اقتصاديةألغراض احلصول على ملسموح به إىل املعلومات الشخصية السرية، الوصول غري ا

، يتضح أن التجسس هو سعي مؤسسة أو دولة للحصول على معلومات من خالل هذان التعريفان        

وبغض النظر إن كان التجسس . إسرتاجتية عن مؤسسات أخرى، باستخدام طرق غري مشروعة وخمالفة للقوانني

ماية نفسها من مثل هذه التصرفات، من قبل مؤسسة أجنبية أو لصاحل مؤسسة خاصة؛ فاملؤسسة مطالبة حب

  .*وواجب الدولة محايتها أيضاً 

يكون ملحوظًا من خالل حتليل مصادر نوع  اإلسرتاتيجيةوكخالصة، الفرق بني التجسس واليقظة  

الوسائل اليت تستخدمها املؤسسة يف سبيل احلصول على معلومات، فإن كانت ضمن القائمة احملظورة فاملمارسة 

 هاهنا جتدر اإلشارة إىل أن العديد من املؤسسات يف إطار تشغيل. جتسس وليست يقظة إسرتاتيجية اليت متت هي

تتبع أساليب مشكوك فيها، إال أنه ال يوجد اتفاق أو قانون يعترب ذلك األسلوب  اإلسرتاتيجيةهاز اليقظة جل

بالرغم من احلصول على املعلومات بطريقة واملالحظة اليت جيب أخذها بعني االعتبار، أنه  .خمالفاً وبالتايل جتسساً 

وبالتايل كل . قانونية، إال أا ميكن أن تضر أو تفيد املؤسسة مثلها مثل املعلومات ذات املصدر غري القانوين

  .2يف مجع املعلومات -القانونية وغري القانونية- املدراء جيب أن حيرتسوا من كلتا الطريقتني 

  :مقارنة المرجعيةوال اإلستراتيجيةاليقظة  -4  

) مجع، حتليل وتوزيع املعلومات(، اإلسرتاتيجيةاملقارنة املرجعية تقريبا على نفس مبدأ عمل اليقظة تقوم           

أن هناك اختالف بني املصطلحني، لذلك فإنه من الضروري حتديد التمييزات األولية بينهما حىت ال يتم اخللط  إال

  . بني املصطلحني

  "L'étalonnage économique ou le benchmarking "أن املقارنة املرجعية" Nathalie Costa"تِرب عْ تو          

فاألمر يتعلق مبعرفة نقاط ضعف  يآتية من احمليط العسكر  اإلسرتاتيجيةمثلها مثل الذكاء االقتصادي واليقظة 

تقييم املنتجات، اخلدمات والطرق عملية مستمرة ونظامية ل: وتُعرف بأا. اخلصوم وسالحهم قبل مواجهتهم

  .3األكثر جدية وباملؤسسات الرائدة يف جمال نشاط املؤسسة ونمقارنة مبا ميلكه املنافس

                                           
1 Phillip C. Wright and Géraldine Roy, Op Cit , p. 53–59.  

*
، )ةعلى األرجح صيني(لشركة رونو، إذ قام ثالث إطارات على تقدمي معلومات وثائق لشركة منافسة ) 2011شهر جانفي من سنة(وكمثال على التجسس نستعرض ما حدث  -  

إن مثل هذا التصرف يعترب جتسساً ). السيارات اهلجينة(تتعلق هذه املعلومات بأحباث وتطويرات دامت سنوات وُصرَِفت عليها مبالغ طائلة يف سبيل تطوير نوع جديد من السيارات 
  :ؤسسة رونو وخيانتهم لألمانة، املرجعهدد املؤسسة وليس يقظة، ألن حصول املؤسسة املنافسة على املعلومات كان عن طريق استغالل موظفي م

2- Phillip C. Wright and Géraldine Roy, Op Cit, p. 53–59. 
3- Nathalie Costa, veille et benchmarking, Ellipses édition marketing, Paris, 2008, p.77-78. 
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بطريقة متواصلة مع ) اإلجراءات أو اخلدمات(وتتم املقارنة املرجعية من خالل مقارنة منتجات املؤسسة        

وتكون هذه املقارنة دف تقييم ممارسام، . تعترب األفضل منتجات املؤسسات اليت تنتهج نفس النشاط واليت

وانطالقا من الفروقات املتحصل عليها يتم وضع أهداف وبناء اسرتاتيجيات لكي ُتصِبح املؤسسة وتبقى من بني 

  . األوائل يف فرتة قصرية من الوقت

مبقارنة اإلجراءات أو  تصخت:"interne Le benchmarking"مقارنة داخليةاملقارنة املرجعية أربع أنواع، 

مبقارنة  ختتص: "Le benchmarking compétitif"املقارنة التنافسية النشاطات املتماثلة داخل التنظيم نفسه،

: "fonctionnel Le benchmarking" املقارنة الوظيفية ،املنتجات، اخلدمات أو عمليات مع مؤسسات رائدة

 benchmarking"واملقارنة املتجانسة  اط املؤسسةـنفس نشيف اليت تشتغل مبقارنة املؤسسات غري املنافسة و  ختتص

générique :"1مقارنة املؤسسات من قطاعات خمتلفة نسبًة للعمليات التنظيمية .  

تقوم على فلسفة  اإلسرتاتيجيةهي أداة مكملة لليقظة  ،ةوباخلصوص التنافسي باختصار، املقارنة املرجعية       

لذلك هي ترتبط بصورة كبرية بالبيئة . وأخذ أفكاره ومن مث حتسينها هافس كنموذج يتم تتبعأخذ مورد أو من

واملقارنة  اإلسرتاتيجيةواجلدول املوايل يلخص الفروقات األساسية املوجودة بني اليقظة . التنافسية للمؤسسة،

        :املرجعية

  ة المرجعيةوالمقارن اإلستراتيجيةتمييزات أولية بين اليقظة : 01جدول 

  اإلستراتيجيةاليقظة   المقارنة المرجعية  

  الهدف العام
حتليل ما يفعله أفضل املنافسون، ملاذا وبأي نتيجة 

  حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف+ 
  اقتناص الفرص وجتنب التهديدات

هدف الدراسة 
  األساسي

الء، عم(كل عناصر البيئة اخلارجية   الطرق اليت جتيب عن احتياجات العمالء
  ...)منافسني، تكنولوجيا، قوانني

  ...األسواق، املنتجات، اخلدمات،  أكثر من املنتجات) اإلجراءات(الطرق   مجال التطبيق
وغري رمسية ) قواعد البيانات(رمسية   املنافسني بالدرجة األوىل  مصادر المعلومات

  )مالحظة(
    Source : Kamel Rouibeh, "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, Institut National Polytechnique de Grenoble, Université Pierre Mendes-France, 

le 8 Juin 1998, p.55 )بتصرف(  

  

                                           
1- Luc Chaput, "La veille stratégique intégrée : connaissances,  mimétisme, niveau d’aspiration", Repad 
Working Paper, Québec, No. 03/2006, p.7.   
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  : اليقظة اإلستراتيجية ونظم المعلومات -5

معدات، برامج، أفراد، (جمموعة منظمة من املوارد  :اإلسرتاتيجية يف حد ذاا هي نظـام معلوماتاليقظة         

حتت شكل أرقام، نصوص، صور، (، ُمتكن من امتالك، معاجلة، وختزين املعلومات ...)معطيات، إجراءات

: والذي يعرف بأنه. لكن هي نظام معلومات من نوع خاص، فهي نظام معلومات اسرتاتيجي، ...)أصوات

الداخلية ) املعلومات(جمموعة من الطرق والوسائل املستخدمة يف اجلمع، الربط، التحويل وحتليل املعطيات 

دف اكتشاف  متابعة احمليط الكلي للمؤسسة: هي واخلارجية املالئمة الختاذ القرارات، غايته األساسية

  .1التهديدات وتوقع الفرص

  اإلستراتيجيةأهداف وأهمية اليقظة : المطلب الثاني     

وظيفة، حمليط اخلارجي للمؤسسة، إذ تعترب رتبطة باإىل التحكم يف املعلومة امل اإلسرتاتيجيةتسعى اليقظة 

منبهة عن تغريات ستحدث يف  إشارات دالةعن معلومات والتقاط وظيفة حبث  .نفسه وأداة، ومؤشر يف الوقت

، ومؤشر عندما يتعلق األمر بعملية يف ظل ظروف اشتداد املنافسـة) للتسيري(جيدة للقيادة حميط املؤسسة، وأداة 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن لليقظة اإلسرتاتيجية تأثري مباشر على األداء الكلي للمؤسسة،  .اختاذ القرار يف املؤسسـة

مستوى أداء املؤسسات اليت متارس نشاط اليقظة اإلسرتاتيجية،  يفوق بكثري مستويات  إذ أثبتت الدراسات أن

  .2األداء يف املؤسسة اليت ال تقوم بوظيفة اليقظة

  أهداف اليقظة اإلستراتيجية: الفرع األول

ريقة شيء الذي جيب حتقيقه، نقطة، عنصر أو مستوى جيب الوصول إليه من خالل إتباع طالاهلدف هو          

ع إىل و وبالرج. معينة، واهلدف يف املؤسسة هو النتائج اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها خالل فرتة زمنية معينة

اليقظة اإلسرتاجتية، فإن وظائفها هي جمموع املهام اليت تقوم ا، بينما األهداف هي النتائج املنتظر حتقيقها من 

  . خالل القيام ذه الوظائف

اإلسرتاتيجية عدد من األهداف، ولعل أمهها هو املتعلق بالوظيفة األساسية لليقظة اإلسرتاتيجية لليقظة         

هدف -  ني أساسيـنيففي هذا السياق جند لليقظة اإلسرتاتيجية هدفـ. وهي وظيفة توقع األحداث املستقبلية

 .3اإلسرتاجتية، مها السبب وراء سعي املؤسسات إىل استحداث وظيفة اليقظة -دفاعي وهدف هجومي

                                           
1- Abdelhak Lamiri, management de l’information; redressement et mise à niveau des entreprise, office de 
publication universitaire, Alger, 2003, p.7.   
2 - Josée Audet, "La veille stratégique chez les PME de haute technologie : une étude de cas par comparaisons 
inter-sites",  Xième Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Faculté des 
Sciences de l’administration, Université Laval, Québec.,13-14-15 juin 2001 
3- Kamel Rouibeh, Op Cit , pp.49-50. 
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 :الغاية أو الهدف الدفاعي .1

ل وتُعِلم املؤسسة عن ديدات بأحداث تد  وقعتال: اليقظة اإلسرتاتيجية موجهة إىل الدفاعي، يف اال          

ؤسسة اجتاه وإىل تقليص مدة ردة فعل امل .ألن احتمال إحلاقها الضرر باملؤسسة كبري ،جيب أن تنتبه إليها

اجلديدة قبل حدوثها أو بفرتة زمنية قصرية بعد  حىت تتمكن من التكيف مع التغيرياتقع ا، األحداث املتو 

  .حدوثها

في اهلدف الدفاعي لليقظة اإلسرتاتيجية األمر يتعلق باملعرفة املسبقة بالتهديدات حىت يتم التكيف ف

وتتجه تفاعلية،  كتشفة، أي تكونبسرعة وقبل فوات األوان، حبيث تتفاعل املؤسسة باستمرار مع  التهديدات امل

وكيف نتصرف حىت وقت حدوثه؟ ما ما هو؟ ؟ مرتقب هل هناك خطر: دائما لإلجابة عن التساؤالت التالية

  ؟احملتمل و نتجنب اخلطرأنتفادى 

 :الغاية أو الهدف الهجومي .2

ألحداث اليت يف أسرع وقت ممكن باو  وقعتاليقظة اإلسرتاتيجية تستخدم ألجل ال ال اهلجومي،يف ا

هذه الرؤية متكن . املنافسونقبل أن يتوقعها  حميطها، وذلكتعلن عن الفرص املستقبلية املمكن أن تكون يف 

   .حتسني أدائها، كما تعطيها ميزة تنافسية واختالف عن املنافسنيضمان تقدمها و من املؤسسة 

 ن يف احلالتني من اختاذك ي متُ ، فهبغض النظر عن اهلدف اهلجومي أو الدفاعي لليقظة اإلسرتاتيجية
أي أن . ات تسمح بضمان استمرارية املؤسسةاسرتاتيجيات جيدة، هذه القرار قرارات إسرتاتيجية، ومن بناء 

اهلدف األول واألساسي هلا هو توفري آلية داعمة ومساعدة الختاذ أفضل القرارات، ولصياغة أفضل 
ومجع معلومات عنه مث تنظيمها، تفسريها  ،د حميط املؤسسةتتبع ورصاالسرتاتيجيات، وهذا طبعًا من خالل 

  .ونقلها بسرعة إىل املختصني وذلك الستباق األحداث املستقبلية
 اً أساسي اً  حمركعتَرب دف اليقظة اإلسرتاتيجية أيضا إىل حتسني أداء املؤسسة، والّرفع من تنافسينها، فهي تُ         

الرفع من نسبة احلصة (إذ متكن من حتسني الوضعية التنافسية للمؤسسة  لتحقيق األداء الفعال يف املؤسسات،
لك ترشيد ميزانية املؤسسة وأكثر من ذ...) تكاليف البحث والتطوير واملنتجات(، تقليص التكاليف ...)السوقية

زيادة رحبية   يف الوقت، توجه فعال حنو اإلبداع، الرفع من جودة املنتجات،) ربح(، اقتصاد )تبذير املواردجتنب (
   ).زيادة املبيعات(املؤسسة 

  :  1ومن بني هذه األهداف اليت ترتبط بوظائف اليقظة اإلسرتاتيجية، جند         

 
 
1 Corine Cohen, , Op Cit , p.109 
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اهلدف الذي يرتبط بالوظيفة التنبؤية لليقظة هو حتقيق التوقع اجليد والفعال للفرص واكتشاف كل  •
 التهديدات احملتملة، مهما اختلفت درجاا؛

الوظيفة اإلعالمية لليقظة هو تغطية احتياجات املستخدمني وتزويدهم باملعلومة يرتبط بي اهلدف الذ •
 ؛يف الوقت املناسب ئمةالامل

اهلدف الذي يرتبط بالوظيفة التحليلية والرتكيبية هو احلصول واستخراج أفضل النتائج والدالئل من  •
 املعلومات امعة؛

، ومحاية )ضد التعلم التنظيمي للمؤسسات(املنافسة  معارف املؤسسات تراكممحاية املؤسسة من  •
 جيدة من التضليل واألعمال غري املشروعة؛

 .إحداث تنسيق  وتوافق أكثر بني القرارات والعمليات •

  اليقظة اإلستراتيجية) فائدة(أهمية : ثانيالفرع ال    

اخلارجي، فهي تزود املؤسسة ربط املؤسسة مبحيطها ب -بالدرجة األوىل- اليقظة األساسية  تسمح         
باملعلومات اليت تؤهلها ملواجهة املنافسة بشكل أفضل، كما تساعد على التوقع بالتقلبات والتغريات قبل حدوثها، 

  .  1يف اقتناص الفرص أو يف جتنب التهديدات نح املؤسسة خاصية األسبقية، سواءاألمر الذي مي
  .اإلسرتاتيجية للمؤسسة ألمهية أو الفائدة اليت تشكلها اليقظةيلخص الشكل املوايل، ا وبصفة عامة،       

  لماذا تقوم المؤسسة باليقظة اإلستراتيجية؟: 05شكل

  

   

  
    

  
  
 

Source : Agence Régionale d’Information Stratégique & Technologique, "Comment mettre en place 

la veille stratégique, technologique et concurrentielle dans une PME?", Paris, 2006, p.6. 

                                           
، امللتقى الدويل الرابع حول املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية "القرارات اإلسرتاتيجية والتنافسية للمؤسسة حتسنيأمهية اليقظة اإلسرتاتيجية "سعيد كرومي، امحد عمرسيت، + 1

   .2010نوفمرب  10-09كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي،  الشلف،  يومي    ية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية،للمؤسسات الصناع

 تقليص املخاطر

 التوقع/التنبؤ

 التقدم

 اإلبداع

 طورالتَ 

  :اكتشاف التغييرات
 ...الء، املنافسنيماحلديثة، اآلالت، الع التكنولوجيات

 
  :خطــاراكتشاف األ

 ت اخرتاع، منتجات، قوانني، منافسنيبراءا
 

  :الفروقاتاكتشاف 
 ...مقارنة باملنافسني، مقارنة باحلاجات

  :األفكاراكتشاف 
 ...حلول جديد، ترشيد البحث والتطوير

  :الفرصاكتشاف 
 ...عمالء جدد، شركاء جدد، موردين جدد
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  :1كما أن اليقظة ومن خالل الوظائف اليت متارسها، فإا تعطي مزايا عديدة للمؤسسة            

ها قادرة على التحسني من معن املعلومات اليت جتالوفرة، ألتحقيق تسمح اليقظة من الناحية املالية ب •

  فيض تكلفته؛ته، وختاخلصائص التقنية للمنتج، جود

تسمح مبرور جيد للمعلومة عرب خمتلف املستويات التنظيمية يف املؤسسة، كما تسمح هلا أيضا مبراقبة  •

  ؛يطها اخلارجيمستمرة ومتواصلة حمل

تسمح فقط بالتحذير والتنبؤ بالعراقيل املستقبلية اليت سوف تواجهها املؤسسة؛ بل تساعد يف حتويل  ال •

 رص؛ هذه العراقيل إىل ف

وتساعد على تفسري االجتاه الذي  التقليل من نسبة حالة عدم التأكد للمحيط اخلارجيي؛ اهم يفتس •

 ؛يتعقد به احمليط

جودة بني املؤسسات التنافسية واملؤسسات و كشف عن االختالفات املالتحكم يف املعلومة التنبؤية، ي •

   ؛األخرى

اجلماعي للمعىن، الذي يتم  البناءألا تقوم وترتكز على  ترفع من كفاءة املوارد البشرية العاملة باملؤسسة، •

 .باشراك أفراد املؤسسة واألخذ بآرائهم حول داللة املعلومات التنبؤية اليت جيمعها جهاز اليقظة

يف حتقيق املزايا التنافسية للمؤسسة، واليت ميكن ذكر بعضها  اإلسرتاتيجيةتتجلى أمهية اليقظة كذلك،               

  : 2يتكاآل

 املعرفة املعمقة لألسواق واملنافسة؛  •

 ؛عالقاا مع الزبائن واملوردينلالتحسني الدائم من خالل  ،ضمان االستجابة اجليدة حلاجات الزبون •

 يف السوق؛ املبتكرةاملؤسسة موقع قوة من أجل طرح سلعتها وخدماا  إكساب •

 ؛املؤسسةالزيادة من التآزر والتعاضد يف  •

 املشاكل بصفة سريعة؛ حل إىلالتوصل  •

 الوعي يف اختاذ القرارات؛ •

 التحسني املستمر يف السلع واخلدمات والقدرة على البحث والتطوير واالبتكار؛ •

                                           
1
يف العلوم االقتصادية، غري منورة، قسم علوم التسيري، جامعة دراسة حالة اخلطوط اجلوية اجلزائرية، رسالة ماجستري :يف تنمية امليزة التنافسية اإلسرتاتيجيةحناسية رتيبة، أمهية اليقظة  -  

  .75ص. 2003-2002اجلزائر، 
، امللتقى الدويل الرابع حول املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية "أمهية اليقظة اإلسرتاتيجية حتسني القرارات اإلسرتاتيجية والتنافسية للمؤسسة"سعيد كرومي، امحد عمرسيت،  -2

  .2010نوفمرب  10-09لصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي،  الشلف،  يومي  للمؤسسات ا
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 ختفيض األخطار الناجتة عن عدم التأكد البيئي ورفع درجة األمان؛ •

 ة؛التغريات املفاجئو  لالنقطاعاتوسيلة لالستشعار السريع  تعترب اإلسرتاتيجيةاليقظة  •

 اليقظة وسيلة الستباق التغيريات؛ •

 ؛متطلبات وضع اإلسرتاتيجية الذي يوافقاليقظة أداة إلعادة توجيه إسرتاتيجية املؤسسة، بالشكل  •

 ؛وسيلة لرفع القدرة االبتكاريةاليقظة  •

 .اإلسرتاتيجيةوسيلة مساعدة الختاذ القرارات  •

للمؤسسة ما يشكله الرادار البحري بالنسبة للسفينة، يف األخري، تشكل اليقظة اإلسرتاتيجية بالنسبة         

فاليقظة اإلسرتاتيجية هي رادار املؤسسة يف حميطها اخلارجي يلتقط إشارات وجيمع معلومات، لكن ميزته 

اإلضافية واليت ال توجد يف رادار السفينة أنه يستطيع أن ُحيلل ويُفسر تلك اإلشارات امللتقطة وَتوقع التغيريات 

بل حدوثها، مما يعطي املؤسسة ميزة االستعداد املسبق واجليد هلذه األحداث، وأكثر من ذلك يعطيها ق

  .إمكانية لتحويل التهديدات اليت ستواجهها إىل فرص
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  اليقظـة اإلستراتيجية عمليات: ثانيالمبحث ال

على متابعة ورصد احمليط اخلارجي للمؤسسة دف  اليقظة اإلسرتاتيجية هي عملية إعالمية طوعية، تقوم         

وبالبحث يف األدبيات اليت تناولت اليقظة اإلسرتاتيجية ومراقبة . التنبؤ بالتطورات والتقليل من حالة عدم التأكد

للقيام بنشاط اليقظة اإلسرتاتيجية بطريقة  اما يقارب عشرين منوذجاحمليط بصفة عامة، فإننا جند ) مسح/حتليل(

  .ية ومنهجية، هذه النماذج ختتلف يف الشكل أكثر من احملتوىعلم

بصفة عامة، أغلب النماذج تقرتح ثالث مراحل أساسية، صحيح أن تسميات املراحل ختتلف حسب          

مث معاجلة املعلومات ) املطلب األول(البحث ومجع املعلومات : هذه املراحل هي. الُكتاب؛ إال أن احملتوى واحد

ويف األخري النشر أو توصيل املعلومات إىل املستخدمني ) املطلب الثاين(عة أي التحليل، الرتكيب والتشكيل ام

  ). املطلب الثالث(

مرحلة يف مقدمة العملية وتعرف مبرحلة : مع هذه املراحل األساسية كثريا ما تظهر مرحلتان إضافيتان          

وهناك من . مرحلة يف اية العملية، تُعَرف مبرحلة االستخدام واالستغاللحتديد احتياجات اليقظة اإلسرتاتيجية، و 

معة، واليت املعلومات ا تقييم والَتأكد من صحةالالذي أضاف مرحلة " Gilad"، على غراريضيف مراحل أخرى

  . 1جترى مباشرًة بعد االنتهاء من مرحلة اجلمع

أحسن منوذج للقيام بعمليات اليقظة اإلسرتاتيجية بطريقة  اق على أنن هناك شبه اتفوجتدر اإلشارة إىل أ        

مراحل أساسية  ستةوالذي يتكون من  "Humbert Lesca"الذي وضعـه  املختصر النموذج منهجية منظمة، هو

ت لشكل املوايل يوضح منهجية عمل عمليااو . االستهداف، التتبع، االنتقاء، التخزين، التوصيل واختاذ القرار: هي

  .اليقظة اإلسرتاتيجية، واألطرف املؤثرة يف كل مرحلة منها

  

  

  

  

  

  

                                           
1- Corine Cohen., Op Cit, pp.152-153. 
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 عمليات اليقظة اإلستراتيجية: 06شكل

  
       Source : François Jakobiak, L’intelligence économique, Op.cit. p.37. 

  راتيجيةمرحلة البحث وجمع معلومات اليقظة اإلست: المطلب األول   

كلها تسميات خمتلفة  البحث عن املعلومات، مجع املعلومات، الوصول إىل املعلومات أو تتبع املعلومات،

تطلق على هذه املرحلة، وبصفة عامة فهي تتمحور حول جمموعة من نشاطات البحث، اجلمع واستقبال 

صفات وخصائص  يمن األشخاص ذو املعلومات، استناًدا إىل مصادر معروفة، ويقوم ذه النشاطات جمموعة 

، ومن خالل خربام، *"les traqueurs"و املتتبعنيأ"  les observateurs"معينة، ويطلق عليهم اسم املالحظني

  .1 )التوقعية(تكوينهم وذاكرم يتعرفون على معلومات اليقظة اإلسرتاتيجية 

من الباحثني املتخصصني الذين  سيحظون مبساعدة ودعم) 2شبكة (ن فاحملللو كانت هناك فرصة وإذا  

يشاركون أيضًا يف عملية انتقاء وفرز املعلومات يف املرحلة الثانية سوف جيمعون فقط املعلومات اليت حيتاجوا، و 

                                           
*
  .59-56ص  صاملكلفني باليقظ يف املؤسسة، األفراد : راجع ،اليقظني خصائص وصفاتأهم  -  

1- Kamel Rouibeh., Op Cit, p.69. 

 البحـث

 اجلمـع

 النشـــر

 املعالـجـــة

 تأكيد وتركيبحتليل، 

 االستخـــدام

شبكة من األفراد، يف الغالب 
خمصصني يف البحث عن 

  .املعلومات الثانوية
 1شبكــة 

  املعاجلة ميكن أن يقوم ا
  .2و 1الشبكة 

  .شبكة من اخلرباء يف جمال
 2شبكــة 

  .مسؤول مقــرر
 3شبكــة 

التعرف على شدة تأثري 
  .املنافسة

  إسرتاتيجية
  .ملؤسسةا

سياسة البحث 
  .والتطوير
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من ال ميلك هذا اجلانب االجيايب فإم حيتاجون لتقنية حبث جيدة وفعالة من و . من مراحل اليقظة اإلسرتاتيجية

 1لومات يف شكلها اخلام، ومن مث تقنيات حتليل وتركيب للحصول على املعلومة املفيدةأجل احلصول على املع

ومع ذلك، يف كلتا احلالتني جيب أن يكون هناك خمطط عمل ُيسري وينظم ). أي عمل أكثر وتكاليف أعلى(

ملعلومة اليت ما نوع ا:  ، يقوم على أربع تساؤالت أساسية"plan de recherche"عملية حبث ومجع املعلومات

وما أفضل طريقة للحصول  حنتاجها، من هو الشخص الذي يبحث عنها؟ من أي مصدر ميكن احلصول عليها؟

     عليها؟

  تحديد احتياجات اليقظة اإلستراتيجية: الفرع األول      

ليقظة قبل الشروع يف عملية البحث عن املعلومات، فإن خاليا اليقظة، وخاصًة اليت تنتهج طريقة ا       

 موضوعحتديد أي ،  تقوم بالتعبري وحتديد احتياجات اليقظة اإلسرتاتيجية، "la veille active" *االجيابية

أو /املعلومات الواجب احلصول عليها و حتديد وتوضيح مصادر ونوع ،حتديد حماور وأهداف املراقبة :اليقظة

وميس كذلك حتديد احتياجات اليقظة اإلسرتاتيجية . يةحتديد العناصر احلساسة اليت يتم متابعتها يف البيئة اخلارج

حتديد األفراد يكون ، و بكل مرحلة من مراحل عمليات اليقظة )"Les veilleurs"اليقظني (األفراد املكلفني حتديد 

  . 2وفقا خلصائص كل مرحلة، طبيعتها واخلربات واملؤهالت املطلوبة للقيام ا

، واليت هي مرحلة أولية وأساسية ضمن عمليات اليقظة "رحلة االستهدافمب"تسمى أيضا هذه املرحلة         

حتديد وتقليص ما يوجد يف احمليط اخلارجي، وهذا ألجل ختصيص الوقت وتركيز جهود اإلسرتاتيجية، ودف إىل 

نه أن يرفع من شأ منعلى املؤسسة، وهو األمر الذي  تؤثراالنتباه واملراقبة واالهتمام أكثر بالعناصر احلرجة اليت 

 .  3جودة نظام اليقظة اإلسرتاتيجية

تتم مرحلة االستهداف أو حتديد احتياجات اليقظة اإلسرتاتيجية بفعالية؛ حىت " Corine Cohen"وحسب     

جمال انتشار وتوجه اليقظة اإلسرتاتيجية، التسلسل اهلرمي للمعلومات حتديد : 4جيب أن تتم وفق ثالث خطوات

  .بة وحتديث حتديد االحتياجات من املعلوماتأو حماور املراق

                                           
1-Christopher Murphy, Competitive Intelligence :Gathering, Analysing and Putting it to Work, Gower 
Publishing Company, Burlington, 2005, p.58. 

  ، يف نفس الوقت مراقبة التغيري والتكيف معـه :اليقظة االجيابية -  *
2- Mohamed Jaouad El Qasmi, "Le management par processus & La veille stratégique", site Internet : 
http://www.isdm.univ-tln.fr/PDF/isdm%2024/isdm24_elqasmi.pdf,. (Consulté le : 05-01-2010 ). 
3- Nicoles Lesca, "Construction du sens; le cas de la veille stratégique et de l’exploitation collective des signes 
d’alerte précoce (Application aux entreprises tunisiennes)", thèse du doctorat en science de gestion, école 
doctorale de science de gestion, Grenoble, le 12 décembre 2002, p.14. 
4 - Corine Cohen., Op Cit, pp.153-158. 
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 تحديد مجال انتشار وتوجه اليقظة اإلستراتيجية .1

عتِرب أن القيام بتحديد جمال انتشار وتوجه اليقظة اإلسرتاتيجية يف بداية عمليات اليقظة، ميكن هناك من يَ         

لة، نابعة من عناصر أو ناجتة عن ع فرص عديدة على املؤسسة أو يعرضها إىل خماطر قاتيأن يؤدي إىل تضي

أحداث مل تكن يف جمال االستهداف، لذلك فهم يؤكدون على ضرورة أن تكون عمليات اليقظة شبيهة بعمل 

، ومن مث مجع كل )درجة 360(لكل عناصر احمليط اخلارجي، مستمرة وعلى جمال واسع  متابعة شاملة: الرادار، أي

وعند االنتباه إىل أمر غري طبيعي، هنا يتم توجيه يقظة مركزة . ليلها، ونشرهااملعلومات اليت تتواجد يف احمليط، حت

  .تستهدف ذلك األمر

اإلمكانات املالية والبشرية الكبرية اليت يتطلبها جهاز اليقظة الشاملة واملستمرة، الكم اهلائل من  إال أن       

عددة ويف الوقت نفسه، دفع املمارسني إىل تبين املعلومات امعة، وعدم قدرة املؤسسات العمل على جبهات مت

وألجل التحديد الدقيق ال . فكرة حتديد جمال انتشار وتوجه اليقظة اإلسرتاتيجية؛ لكن على جمال واسع نسبياً 

إىل جمموعة عناصر واليت  انتشار وتوجه اليقظة اإلسرتاتيجية، يقرتح الباحثون فكرة جتزئة احمليط اخلارجي للمؤسسة

    . كل جماالت وحماور انتشار وتوجه اليقظةستش

 التسلسل الهرمي للمعلومات أو محاور المراقبة المستهدفة .2

وتوجه ) اليت جيب احلصول عليها ومصادر تواجدها نوع املعلومات(بعد التحديد الدقيق ال انتشار 

دما تكون املوارد حمدودة والوقت هو اليقظة اإلسرتاتيجية، وعن...) منافسني، تكنولوجيا، قوانني، عمالء، موردين(

اآلخر ُحمدد، فالبد من حتديد األولويات، وذلك حىت يتم توجيه اليقظني وتركيز جهود اليقظة على العناصر 

  .األكثر حساسية وحرجاً بالنسبة للمؤسسة، وهذا حىت يتم ضمان فعالية نشاط اليقظة املمارس

املراقبة املستهدفة، وفقا لنسبة عدم التأكد، أمهيتها ودرجة ترتيب األولويات يعين ترتيب هرمي حملاور 

  ...تأثريها على املؤسسة، خصوصية املؤسسة أو الوقت املتاح

 مستمر لمجال انتشار وتوجه اليقظةالتحديث ال .3

ضمن حميط سريع وشديد التغيري، احتياجات املؤسسة من املعلومات تتزايد بنفس وترية التغري، األمر 

فتحديث موضوع اليقظة من وقت آلخر حسب النتائج احملصل . دائمًا حتديث موضوع اليقظة الذي يستدعي

  .عليها وحسب تطورات احمليط هو األمر الذي من شأنه أن يساهم يف الرفع من فعالية جهاز اليقظة اإلسرتاتيجية

وضوع اليقظة هو األمر التعيني أو حتديد م ،جتدر اإلشارة إىل أن حتديد احتياجات اليقظة اإلسرتاتيجية

يقظة تنافسية، يقظة تكنولوجية، يقظة جتارية ويقظة بيئية، فكل نوع من : الذي يقسم اليقظة اإلسرتاتيجية إىل
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هذه األنواع له جمال عمل حمدد، فهو يراقب باستمرار عنصر حساس وحرج ميارس تأثري على املؤسسة، وَجيَمع 

  .ر خمتلفةاملعلومات اإلسرتاتيجية عنه ومن مصاد

  .طبيعة معلومات اليقظة اإلستراتيجية: ثانيالفرع ال          

أي ليست (معلومات اليقظة اإلسرتاتيجية ليست معلومات متاحة للجميع وتأيت لوحدها إىل املؤسسة         

من  ، فالوصول إليها أو احلصول عليها يتطلب امتهان مهنة البحث عنها، أي البد)ظاهرة ويف متناول اليد

ِهمةاألشخاص املكلفني  يفالذهاب للبحث عنها، وتوفر خصائص فريدة 
ُ
، ويف نفس الوقت إرادة قوية من ذه امل

  . مسؤويل املؤسسة، استثمار يف املوارد البشرية واملادية ألجل تدريب املالحظني، و التمكن من انتقائها جهة

 مفهوم المعلومات اإلستراتيجية .1

جمموعة حقائق ومفاهيم ختص موضوع ما، واليت تكون الغاية منها زيادة : هي ،بصفة عامة *املعلومة
، ويتم احلصول عليها من مصادر ..)مجلة، صورة، كلمة، رقم،(، تأخذ أشكال خمتلفة معرفة الفرد أو املؤسسة

  .1قعيةوجيب على املعلومة اجليدة أن تتميز بالدقة، الوضوح، التوقيت، الشمولية، التكلفة والوا. متعددة
املعلومة اإلسرتاتيجية هي معلومة ختص مستقبل املؤسسة قبل حاضرها، إذ تتصف بكوا معلومات 

امتالكها أو . ، تُعرب عن أحداث حساسة وذات تأثري مستقبلي على املؤسسة)إشارات ضعيفة أو قوية(توقعية 
ها، كما اه التغيريات املستقبلية يف حميطالوصول إليها من شأنه الرفع من قدرة املؤسسات على توقع وحتديد اجت

   .2إسرتاتيجية وبناء اسرتاتيجيات للتكيف مع هذه التغيرياتيساهم يف اختاذ قرارات 
 أنواع معلومات اليقظة اإلستراتيجية .2

نوعان من املعلومات ميكن أن تشكل هدفًا لليقظة اإلسرتاتيجية، النوع األول هو املعلومات اجلاريـة           

املعلومات التوقعية واليت تنقسم بدورها إىل إشارات ضعيفة : ، أما النوع الثاين وهو األهم)علومات طبيعية عاديةم(

  ).إشارات قوية(ومعلومات توقعية قوية 

املعلومة اليت : تنقسم املعلومات اجلاريـة من وجهة نظر املؤسسة إىل ثالث أنواع :المعلومات الجاريـة  -أ    

سة بنفسها، ومعلومات تستنبط من اخلارج وتستخدمها املؤسسة ومعلومات تصنعها املؤسسة تنتجها املؤس

، وكل نوع من هذه األنواع ينقسم بدوره إىل ...)طلبات العمالء، وثائق املوردين(داخليا، لكن هلا عالقة باخلارج 

                                           
*
 عىناملعن رموز جمردة من عبارة   ، فالبيانات أو املعطيات"données"والبيانات" informations"جتدر اإلشارة إىل أنه يف كتب نظم املعلومات يتم التفريق بني املعلومات - 

اليت مت االعتماد  اإلسرتاتيجيةتصبح معلومة دالة على معىن حمدد، لكن  يف كتب اليقظة ) حتليل، تفسري وتركيب(ة اخلام اليت بعد خضوعها لعملية املعاجلة فهي تشكل املاد الظاهري
  .عليها يف هذه الدراسة، مل تشر إىل هذا الفرق وتناولت فقط مصطلح املعلومات سواء كانت معاجلة أو خام

  .25-15، ص ص 2009املي، عثمان الكيالين، هالل البياين، أساسيات نظم املعلومات اإلدارية، دار املناهج للنشر، عمـان، عالء الس :راجع -1
2 -Abdelhak Lamiri., Op Cit, p.54. 
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ى ضمان السري احلسن هي اليت تساعد املؤسسة عل": information d’activité"قسمني، معلومات النشاط 

هي اليت تسمح خبلق مناخ ": information de convivialité" )التعايش( ستخدامااللوظائفها، ومعلومات 

واليت تؤثر على  ..)عمال، عمالء، منافسني، شركاء،( عمل تفاعلي وتساعد على توطيد العالقات مع اآلخرين

  .    1املؤسسة السلوكات، وهلا خاصية رشيدة وتساعد على بناء ثقافة

  : إىل جمموعتني كبريتني مها المعلومات الجاريـةوبصفة عامـة، تقسم       

هي املعلومات اليت تنتجها املؤسسة داخلياً، وهي ليست موضوعنا ألن  :مجموعة المعلومات الداخلية -      

أن املؤسسة ال تم باملصادر اليقظة اإلسرتاتيجية ختتص جبمع معلومات عن احمليط اخلارجي، لكن هذا ال يعين 

، فقد تكون مسجلة الكرتونيا، الداخلية للمعلومات، إذ يف كثري من األحيان املؤسسة متتلك املعلومة داخلياً 

فهي تذهب للبحث عنها، مما  وعيها بذلكونظراً لعدم  متواجدة يف خزانة امللفات أو يف ذهن زميل يف املؤسسة،

  .يكلفها الوقت، اجلهد واملال

واليت تعكس األحداث  هي املعلومات اليت تتواجد يف حميط املؤسسة، :مجموعة المعلومات الخارجية -      

والوقائع تتعلق أساسًا باألسواق، املنافسني املوّردين، العمالء، النقابات العمالية، القوانني والتشريعات، اهليئات 

  .  لبحث عنها وجلبها من مصادرهاصول عليها يتطلب اخلروج للميدان واو احل... احلكومية

هي بالدرجة األوىل معلومة اليقظة اإلسرتاتيجية، وهي معلومات ذات خاصية   :المعلومة التوقعية -ب    

  . فريدة، ُتشري أو َتدل على تغيري ميكن أن حيدث يف املستقبل القريب

  : 2نينوع إىل التوقعية المعلوماتن و ويُقسم الباحث       

عناصر : ف على أاعر تُ و  ،"signe d’alerte précoce "إشارة اإلنذار املبكرأو  :اإلشارة الضعيفة -       

معلومات، تظهر بصورة جمزأة ويف أوقات حمددة،  ويف أغلب األحيان تكون خمفية، هذه اإلشارات تعلن وتدل 

فة وحتديد نوع هذا التغيري بدقة إال ميكن معر  ، لكن ال3على أزمات أو اضطرابات ستحدث يف احمليط اخلارجي

 شكل مجلة مكتوبةاإلشارة الضعيفة يف  كونكن أن تميو ). حتليل، تفسري وتركيب( بعد خضوعها لعملية املعاجلة

وهذا . مالحظة بصرية بسيطة أو ناجتة عن ،ةمصدرها اجتماع، صور أو عبارة مسموعة  مقالة صحفية مصدرها

  .07رقماملفهوم موضح يف الشكل 

  

                                           
1 -Emmanuel Pateryron., Op Cit, p.26. 
2- Samia Menif., Op Cit, p.37-40. 
3- Salamon Robert, Linares Yolaine., Op Cit, p. .117  
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 توضيح مفهوم اشارات االنذار المبكر: 07شكل 

 
     Source : Nicoles Lesca, "Construction du sens; le cas de la veille stratégique et de 

l’exploitation collective des signes d’alerte précoce (Application aux entreprises 

tunisiennes)", Op Cit, p.39  

  :وباإلضافة إىل اخلاصية التنبؤية للمعلومات أو إشارات اإلنذار املبكر، فإن هلا خصائص أخرى هي      

إشارات اإلنذار املبكر ختص وقائع مل حتدث بعد، فهي على العموم مجل مكتوبة ": qualitatifs"نوعية •

 والغالب مصدرها غري رمسي؛... ل الصوريف اجلرائد، مسموعة يف االجتماعات أو مستخرجة من حتلي

إشارات الضعيفة أو إشارات اإلنذار املبكر هي مبثابة مؤشرات تعطي ": incertaines"غري أكيدة •

، فهي تدل على شيء غري أكيد، ميكن أن يكون بدأ بالظهور أو مل  سري
ُ
تساؤالت وفرضيات يف ذهن امل

  يظهر بعد؛

لتنبؤية أو بالتحديد اإلشارة الضعيفة هي معلومة معزولة وغري مفهومة، املعلومة ا": fragmentaires"جمزأة •

ي بالتأكيد معىن، فهي تشبه القطع املبعثرة يف لعبة عطِ لكن عند مجعها وتركيبها مع معلومات أخرى سيُ 

"puzzle ." 

نقاط قوة ونقاط م املؤسسة عن علِ تُ وقعية هي معلومات تأو اإلشارات القوية،   :المعلومات الفعالة -       

ضعف العناصر اليت تشكل جزء من جمال انتشار اليقظة، وهي ثابتة يف الزمن أي تتغري ببطئ، ومصادر هذه 

  مبكـر
   

  الوقت
   

T  
   

T-1 
   

T-2 
   

T-3 
  ةإشارة إنذار مبكـر    

  إنشاء مقر
  جديد

توظيف مهندس 
  ذو كفاءة عالية

إعالن في جريدة 
  متخصصة

  مستوى  طرح منتج جديد 
  اإلنذار 
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 علم، تُ مااملعلومات هي املصادر الرمسية، وكمثال عن املعلومات القوية أو الفعالة قدرة التمويل الذايت ملنافس 

  .إمكانية فوزه مبشروع مهم عن املؤسسة

: 1، ميكن أن يكون إما)اجلارية والتنبؤية(وجتدر اإلشارة إىل أن كل نوع من معلومات اليقظة اإلسرتاتيجية         

بسيطة هي املعلومة اليت ميكن مجعها ونشرها حبرية تامة، فهي معلومة ": Information blanche"علومة بيضاءم

يتطلب البحث  اليت هي املعلومة ": Information grise"معلومة رمادية ، أومتاحة للجميع وغري حممية قانونياً و 

حبرية، ألن بعضًا منها حممي قانونيا  نشرهاإعادة نستطيع ال لكن ، كما ميكن شراؤها للحصول عليها عنها

هي املعلومة احملمية : "information noire"سوداءوإما معلومة . أو حساس بالنسبة للمؤسسة) حقوق املؤلف(

، وتشكل ...)تراخيص، عقود استغالل(طرق قانونية،  بإتباعميكن للمؤسسة احلصول عليها إال ال قانونيا، واليت 

شفهية، كتابية أو : كما ميكن أن تكون معلومات اليقظة اإلسرتاتيجية. املعلومة السوداء حمور التجسس الصناعي

  .  مرئية

  مصادر والطرق المتبعة في جمع المعلوماتال: الثالثالفرع 

  . رمسيـةأو غري  ثانوية، ورمسيـةأو  ُجتَمع املعلومات باستخدام عدة طرق، ومن مصادر متعددة، أولية         

 مصـادر معلومـات اليقظة اإلستراتيجية .1

 : ميكن حتديد  املصادر املتعددة واملختلفة للمعلومات يف النقاط التالية             

املعلومات األولية هي اليت يتم مجعها ألول مرة من طرف األفراد  :المصادر الثانويةو  المصادر األولية -     

من امليدان مباشرة فإنه يف الغالب يتم استخدام ثالث  وفقا الحتياجام، ويف سبيل احلصول على املعلومات

أو باستخدام األساليب "  le sondage"صرب اآلراء، )باستخدام احلواس اخلمس للفرد( املالحظة: 2تقنيات

هي الوثائق، : بينما املصادر الثانوية للمعلومات )....دراسة حالة، الدراسة بالعينة(حصائية جلمع املعلومات اإل

  .أو مؤسسات متخصصة ومت نشرها/الكتب، التقارير، أي املعلومات اليت قام جبمعها هيئات و

خذ شكل أوراق أو تسجيالت الرمسية للمعلومات، تأ ملصادرا: المصادر غير الرسميةو  المصادر الرسمية -   
اجلرائد، الكتب، بنوك املعطيات، األفالم، تقارير هيئات األحباث، الرسائل، املؤمترات، براءات : الكرتونية، مثل

املنافسني، منتجات املنافسني، األسواق، املعارض، : بينما املصادر غري الرمسية للمعلومات، هي... االخرتاع

                                           
1- Jean-Jacques Rechenmann, L’inform@tion au service de l’exportateur, édition Internationl Trade Customs 
and Invest Services, 2008, p.43.  
2- Gagnon Savard, Carrier Décote. L’entreprise et son environnement, Gaëtan Morin éditeur Ltée, Montréal, 
1990, pp.73-74        
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غري الرمسية /ولكل مصدر من املصادر الرمسية …1ن، املهمات، سفريات األعمالو ن، املناولو العمالء، املورد
  .آخر ملصادر أخرى ملعلومات اليقظة اإلسرتاتيجية يوضح تقسيماجلدول املوايل و   .*للمعلومات مزايا وعيوب

  تقسيم آخر لمصادر للمعلومات :02جدول

 

  املعلومات مصدرها كتايب

ة بأجهزة اإلعالم ) ةاملنظم(هي املعلومات املهيكلة  واملسجلة يف نصوص، ويف الغالب ُمسري
اآليل، وتشمل بنوك املعطيات الداخلية واخلارجية، املعلومات املسجلة يف األقراص 

  ...  املضغوطة، جرائد، جماالت متخصصة، كتب، مقاالت، تقارير رمسية، رسائل
  حجم املعلومات امعة؛ %60إىل  %40 تشكل حوايل

ألساسية ملعلومات هذا املصدر أا متاحة وسهل جدًا احلصول عليها، كما أا ال امليزة ا
  .ختضع لعمليات املعاجلة

 

  معلومات مصدرها املؤسسة

هي اليت جيب البحث عنها خارج املؤسسة، زيارات العمالء، التقارير حول املنافسني، 
  الشفهية؛كلها مصادر للحصول على املعلومة ...االجتماعات مع املوردين

   من حجم املعلومات امعة، %60إىل %30تشكل من
ميزة هذه املعلومات أا معلومات غري رمسية، البد أن ختضع لعملية املعاجلة من أجل 

  التأكد من صحتها؛
 

 

  معلومات مصدرها اخلرباء

هي املعلومة املسجلة يف ذاكرة املؤسسة واملكتسبة من خربا، كذلك هي اليت يصرح ا 
خرباء خمتصني يف خمتلف امللتقيات، الندوات، ورشات البحث، االستشارات، مكاتب 

داخل املؤسسة، رصيدهم املعريف  ونلكن يف كثري من األحيان اخلرباء موجود... الدراسات
تكون عن طريق التجربة واخلربة؛                                                                  

  من حجم املعلومات امعة؛ %20إىل %10تشكل من
ميزة هذه املعلومات أا معلومات رمسية،  تكلفة احلصول عليها مرتفعة نسبيا، لكنها 

  .صحيحة ودقيقة، تدمج مباشرة يف عملية اختاذ القرار
  

  معلومات مصدرها املعارض 

ومة ذات أمهية كبرية بالنسبة للمؤسسة، ألن املعارض هي أماكن التقاء املوردين، هي معل
  ، ...املنافسني، الشركاء، املصنعني، املناولني، الباحثني، اهليئات احلكومية

  من حجم املعلومات امعة؛ %20إىل %10 تشكل من
ملالحظـة والتفاعل مع ميزا أا معلومات غري رمسية، مجعها يكون بدرجة كبرية عن طريق ا

  .خمتلف العارضني، ختضع لعملية املعاجلة للتأكد من مدى صحتها
 Salamon Robert, Linares Yolaine., Op Cit. p.123 :من إعداد الطالب، باالعتماد على  :المصدر

من املعلومات اليت  %90إىل أن " Jean-Claude Possin"و" Bernard Besson"يشري وبصفة عامـة، 

، بينما ""بحث اليقظة اإلسرتاتيجية عن امتالكها هي معلومات ذات طبيعة كتابية مفتوحة أي معلومات موثـقةت

                                           
1  - Bruno Martinet, Jean-Michel Ribault., Op Cit, p.73. 

 ,Corine Cohen., Op Cit, p.163-164: راجع - *
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، والشكل املوايل، يلخص املصادر املختلفة لتواجد 1الباقية هي معلومات ذات طبيعة شفهية مغلقة 10%

 .سرتاتيجيةاملعلومات الكتابية املفتوحة حسب كل جمال من جماالت انتشار اليقظة اإل

  المصادر الرسمية الكتابية لمعلومات اليقظة حسب مجال انتشارها: 08شكل 

 
Source : Bernard Besson, Jean-Claude Possin, du renseignement à l’intelligence 
économique, Op Cit, p.35.     
 
 

 

                                           
1- Bernard Besson, Jean-Claude Possin., Op Cit, p.29  

  النقد السنمائي؛
دراسات ومقاالت ِصحفية 

  حول أذواق املستهلكني؛
أمناط اللباس،  مقاالت حول

 ... األكل، العادات، التقاليد،

  ؛االتفاقيات التعاونية
مقاالت حول التحركات 
االجتماعية يف جمال نشاط 

 ... املؤسسة

  مالحظات األزمات
ميزانيات املؤسسة، فواتري 

  ...املؤسسة، قائمة املسامهني

حتذيرات القنابل؛ تشفري 
ومستوى تبادل املعلومات، 

وادث، احلرائق، خمتلف احل
الوقائع املتعلقة باألمن، السرقة 

 ... 

التشريعات والنصوص القانونية 
 ...اجلديدة

التنظيم، اجلودة، التقييم، 
املقارنة املرجعية، دراسات 

 ...والتدقيق

إصدارات املنافسني، بريد 
العمالء، بريد املنافسني، 
مقاالت حول املنافسني، بريد 

ات خارجي مع املؤسس
 ...األخرى

االستقاالت، منشورات 
النقابة، طلبات التوظيف، 

 ...طلبات العطل، إدارة املعرفة

اليقظة 
  الثقافية،االجتماعية،البيئية

، الوقاية من اليقظة االجتماعية
  الحوادث

  يقظة المناولة،الشراء، التخزين

  )الحماية واألمن(يقظة األمنية 

رسائل جامعية، مقاالت 
ارير علمية، براءات علمية، تق

 ...االخرتاع، املعايري

االلتماسات، الشكاوى، 
االعرتاضات، مشاريع القانون، 
املناقشات الربملانية، املراسيم، 

 ... قانون أرباب العمل

امليزانيات، األسهم، 
الشراكات، التحالفات، 

 ...التداوالت يف البورصة، 

الضغوطات، التأثري، ضعف 
الشخصيات الرئيسة وكبار 

تبييض األموال،  املسؤولني، 
 ...التهربات الضريبية، 

  اليقظة المالية   اليقظة المجتمعية، التسويقية

  قانونية والخلقيةالاليقظة 

  تنظيميةاليقظة الخيارات ال

  اليقظة التنافسية

  اليقظة التنافسية

  اليقظة التكنولوجية  اليقظة القانونية والتشريعية
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 :طرق جمع المعلومات .2

مجع املعلومات عن عناصر البيئة اخلارجية للمؤسسة، باختالف نوع املعلومة املراد ختتلف وتتعدد طرق 

املالحظـة البصرية، الدراسات التسويقية، اللقاءات : يها، نوع أو طبيعة مصدرها، إذ ميكن أن نستخدمعلاحلصول 

  ...طرق اإلحصائية يف مجع املعلوماتالحتليل املنتجات، املباشرة،  

أجهزة التصوير، أجهزة : تكنولوجيات احلديثة عند القيام جبمع املعلوماتالعانة بكما ميكن االست  

و ميكن استخدام  ...  التسجيل، االنرتنت، األقراص املضغوطة، أجهزة االتصال الالسلكية، أجهزة اإلعالم اآليل

حىت ال (يقة قانونية كل أداة و إتباع أي طريقة عند مجع املعلومات، شرط أن تسمح باحلصول على املعلومة بطر 

 .، وحتقق أهداف عملية أو مرحلة البحث ومجع)ندخل يف إطار التجسس

يف األخري، البحث عن املعلومات اإلسرتاتيجية هي ضرورة قصوى، هلذا السبب وأيضا لسبب ترشيد    

البحث ا ال جيب أن يكون مسؤولية بعض األشخاص بل مسؤولية املؤسسة ككل، فليهتكلفة احلصول، البحث ع

وحىت تكون عملية أو مرحلة البحث ومجع املعلومات . عن املعلومات جيب أن يصبح ثقافة تنظيمية للمؤسسة

عملية فعالة وحتقق أهدافها، تساهم يف الرفع من فعالية جهاز اليقظة اإلسرتاتيجية؛ جيب أن ترتكز على النقاط 

  : 1اخلمس التاليـة

اليقظة (مات هو أساس جناح الذكاء االسرتاتيجي التخطيط اجليد لعملية البحث عن املعلو  .1

 ؛)اإلسرتاتيجية

ما الذي ُحيفز الفرد على مجع املعلومات عن موضوع : القاعدة الذهبية للبحث هي دائما طرح سؤال .2

 مـا؟؛

 مجع املعلومات يكون أسهل ويعطي نتائج أفضل عندما يرتبط البحث بوضع فرضيات؛ .3

كفاءة الباحثني هي صفة حيوية لضمان /املادة األولية للتحليل، وجودة التدفق املستمر للمعلومات يؤمن .4

 التدفق املستمر هلا؛

أن يصبحوا ممتازين، إذا بقوا يف تواصل البحث اجليد ميُاَرس من قبل باحثني جيدين، والذين ميكنهم  .5

لني أيضا ، كذلك من مصلحة املسؤو مستمر مع بعضهم البعض وحرصوا على التنمية الذاتية ملهارام

 .االستثمار فيهم وتعزيز قدرام

  

                                           
1- Christopher Murphy., Op Cit, p.64. 
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ــعة: المطلب الثاني معالجـة المعلومات الُمجم  

غاية يف حد ذاا، فجمع أو امتالك  تمرحلة مجع املعلومات أو عملية احلصول على املعلومة ليس           

       .استغالهلا كيفيةمعاجلتها أو   املعلومة ال يعين شيئا إذا مل نعرف كيف نستغلها، إما بسبب عدم معرفة طريقة

جمعةمرحلة معاجلة املعلومات وتتموقع 
ُ
مجع املعلومات ومرحلة االستغالل، وبني تقاطع /بني مرحلة البحث امل

خمرجات هذه العملية، هي معلومات صافية ُحتدد بدقة نوع  .1)اخلرباء احملللني( 2والشبكة ) املالحظني( 1الشبكة

أي أن القرارات . عليها اسيحدث يف احمليط، وهل هذا التغيري سيشكل فرصة للمؤسسة أو ديد التغيري الذي

اليت سُتتَخذ واالسرتاتيجيات اليت سُتْبىن ستعتمد باألساس على خمرجات عملية املعاجلة وليس خمرجات عملية 

   .اجلمع

جمعةمرحلة املعاجلة هي املرحلة اليت ُحتول الكم اهلائل م         
ُ
تتميز يف الغالب، واليت  ،ن املعلومات اخلام امل

لذلك، هي عمل يرتكز على . إىل جمموعة معلومات دالة ومفيدة للمستخدمني... بعدم التجانس وبكوا متجزئة

حتليل، تفسري، (، ومهمة الرتمجة ) تقييم، تأكد، ترتيب وتصنيف(مهمتني، مهمة االختيار أو الفرز 

، وذلك حىت يتم استخراج واستخالص املعىن منها، ففعالية عملية الرتمجة )إعادة تشكيلتلخيص، و /تركيب

على ) احملليني بدرجة أكرباخلرباء و  (جهاز اليقظة يف املؤسسة على درة القائمني واملعاجلة بصفة عامة، ترتكز ق

جمعة املختارة
ُ
  . ما بني السطور، أي القدرة على القراءة تفسري وبناء معىن من املعلومات امل

ــعةاالختيار بين المعلومات  :لفرع األولا الُمجم  

جمعةاملعلومات 
ُ
واجلزء األكرب منها غري مفيد، كما  ميكن أن تكون كثرية، متداخلة مع بعضها البعض، امل

ت هلذا السبب فإن املعلوما. ، أو من مصدر غري موثوق)إشاعة أو معلومة خاطئة(ميكن أن تكون غري صحيحة 

جمعة جيب
ُ
  .2منهجية) اختيار(أن ختضع لعملية انتقاء  امل

اليت من خالهلا،  )، تقييم، تَأكد، ترتيب وتصنيف للمعلوماتفرز(فاالختيار ميثل سلسلة من النشاطات 

، يـُتخذ قرار املعلومات اليت يتم )اخلاصية التوقعية للمعلومات خاصة(وبناًء على معايري وخصائص حمددة 

ومن مث وضعها ضمن إطار يسهل على احملليني فيما بعد على استخراج دالئل ومعىن كل معلومة  اظ ا،االحتف

جمعةمن املعلومات 
ُ
بني (يتدخل يف هذه املرحلة عدد معترب من األفراد  ويف الغالب، ).تشكيل(املختارة  امل

                                           
1- Bruno Martinet, Jean-Michel Ribault., Op Cit, p.195. 
2- Humbert Lesca, Rim Dourai, "Traque et remontée des informations de veille stratégique anticipative : une 
approche par la notion d'épanouissement de soi", 2003, p.7. Site Internet www.veille-strategique.eolas-
services.com/docs/2003-lesca-dourai.pdf. (Consulté le : 15/02/2011) 
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ومات التوقعية خاصة عندما يتعلق األمر ، وذلك نظراً لصعوبة حتديد املعل)مالحظني، حمللني، خرباء ومستخدمني

  .1باإلشارات الضعيفة من جهة، وخربة األفراد من جهة أخرى

 الُمجمعةتقييم قيمـة المعلومات  .1

جمعةتُقـيم املعلومات        
ُ
، املعلومة يف حد ذاا قيمة مصدر تلك املعلومة وتقييمقيمة تقييم  :من خالل امل

ومة هامة جدُا وذات أولوية، معلومة مثرية لالهتمام، معلومة مفيدة يف أوقات ومعلومة معل :ومن مث ُتصنف إىل

  .بالتأكيد غري مفيدة

قيمة املعلومات، مدى صحتها ومصداقيتها تتوقف بالدرجة األوىل على   :تقييم قيمـة مصادر المعلومــات -   

 :2ري ُحتدد جودة أو قيمة مصادر املعلوماتهناك مخس معاي يف هذا السياق،و قيمة املصدر اليت مجعت منـه، 

 غىن أو ثراء املصدر، والذي يعكس قدرته على توفري كمية كبرية ومتنوعة من املعلومات القيمة؛ .1

تقدمي معلومات مالئمة : األداء. أداء املصدر يف الوقت، والذي يقيم من خالل األداء واحلداثـة .2

 لومات جديدة ويف وقتها احلقيقي؛تقدمي مع: ومستمرة، بينما تعين احلداثة

 مصداقية املصدر، واليت تقيس قدرة املصدر على تقدمي معلومات صحيحة وهادفـة؛ .3

، فاملعلومة املتاحة للجميع ذات قيمة أقـل، لكن املعلومة اليت "la discrétion du source"سريـة املصدر .4

 ملدة من الوقت؛تعرفها املؤسسة لوحدها، تعطيها ميزة تفوق على املنافسني 

 لى إصدار املعلومات، إذا مل يتلقاملصدر، واليت تعين أن املصدر ميكن أن يتوقف ع) حساسية(ضعف  .5

     .القائمون على اليقظة معلومات مرتدة من املستخدمني

سسة، ميكن حتديد املعلومات ذات القيمة واملفيدة للمؤ   :في حد ذاتها الُمجمعة تقييم قيمـة المعلومــات -    

 :3باالعتماد على ثالث معايري

أي إذا كانت تعكس جزء : املعلومة هلا قيمة إذا كانت تساهم يف احلد من نسبة عدم اليقني يف املستقبل .1

من التغيريات املستقبلية وتساعد على التوقع وتصور مستقبل املؤسسة، وألجل ذلك فإن االستدالل 

تقليل من حالة الد على بناء وتصور املستقبل، مما يسمح بباملعلومات اليت متثل املاضي وحتليلها يساع

 ؛عدم التأكد

                                           
1- Humbert Lesca, Jean-Claude Castagnos, "Capter les Signaux faibles de la veille stratégique comment amorcer 
le processus ? Retours d’expérience et recommandation",2000, pp.7-8. Site Internet : http://www.veille-
strategique.eolas-services.com/.../2000-lesca-castanhos.pdf (Consulté le : 15/02/2011) 
2  -  Corine Cohen., Op Cit, pp.166-167. 
3- Bruno Martinet, Jean-Michel Ribault., Op Cit, pp.191-192. 
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هلا قيمة إذا كانت تؤثر عمليًا ومباشرة على القرارات املتخذة،  فكل معلومة ال حيتمل أن تؤثر املعلومة  .2

على القرار املتخذ أو الذي ننوي اختاذه، سواء بالتعديل أو التغيري، هي معلومة ذات قيمة ضعيفة أو 

 منعدمـة؛

  . املعلومة هلا قيمة إذا كانت تؤدي إىل إحداث تغيري كبري على نتائج القرارات .3

، هي الطريقة اليت تنظر إىل املعلومة على أا )حتديد قيمتها(إال أن الطريقة األفضل لتقييم املعلومات          

  :1تقليدية لتحليل القيمةمنتج كغريه من املنتجات،  وتُقدر قيمتها من خالل جمموعة األسئلة ال

هل استخدامها سيؤدي إىل (إىل ما تستخدم هذه املعلومة؟ ما اخلدمة اليت تقدمها هذه املعلومة؟  •

تغيري حالة عدم التأكد؟ هل ستغري القرار الذي سأختذه، أو هل ستؤثر على نتائج القرارات اليت 

 ؛)اختذت؟

•  هذه املعلومة؟ من وقت أو مال؟ تفكم كل  

  يزانية، هل ميكنين احلصول على معلومة ذات قيمة أكرب؟ذه امل •

 التأكد من صحة المعلومات  - 2

هذا النشاط يعترب أكثر من ضروري لضمان جودة املعلومات، األمر الذي ينعكس على جودة القرارات 

. معةفهو يهدف إىل التحقق من مدى َتوفر، استمرارية، سرعة، سهولة، ومصداقية املعلومات ا. فيما بعد

 :2وللحكم على صحة املعلومات امعة يتم التحقق من

 ؛الشخص الذي اقرتح هذه اخليارات .1

 الشخص الذي  قـام جبمعها؛ .2

التحقق من حقيقة املعلومات، معلومة حقيقية جزئياً، إشاعـة؛ احتمال خطأ؛ غري أكيدة؛ : حقيقتها .3

 حمتملة؛ 

 وثائق؛ أفراد،: كن التخزينا أمو مصدر املعلومات : املرجع .4

 .استعراض احملتوى عن طريق الكلمات املفتاحية: مالحق .5

جّمعة هو التحقق من مصدرها،           
ُ
إال أن أهم عنصر يرتكز عليه نشاط التأكد من صحة املعلومات امل

          :3ويف سياق ذلك هي تصنف إىل

                                           
1- Bruno Martinet, Jean-Michel Ribault., Op Cit, pp.191-192 
2- Guy Massé, François Thibaut., Op Cit, p.189 
3-Bruno Martinet, Jean-Michel Ribault., Op Cit, pp.193-194. 
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 خطاء؛خماطر حدوث أ ، أو معاملعلومات هي معلومات صحيحة دائماً : مصدر موثـوق .1

 مصدر غري أكيد؛ .2

 .املعلومات تؤخذ لكن بتحفظ: مصدر ذايت .3

  ترتيب وتصنيف المعلومات - 3

جمعةبعد الفرز األويل للمعلومات 
ُ
والتخلص من املعلومات غري الصحيحة وغري اهلامة، تأيت مرحلة  امل

لرتتيب و   .ها ومعانيهاالرتتيب والتصنيف، وذلك حىت يسهل فيما بعد عملية ترمجتها أي تفسريها واستخراج دالئل

جمعة ميكن أن يتبع القائمون على جهاز اليقظة طريقة امللفات
ُ
، إذ ُحيَدث ملف  لكل 1وتصنيف املعلومات امل

عنصر من عناصر احمليط احلساس اليت كانت ضمن جمال انتشار اليقظة، ومجَُِعت عنها املعلومات ومن مصادر 

، بعد ذلك تنظم كل ...)y، ملف التكنولوجيا، ملف املنتجxنافسملف امل(خمتلفة، ويسمى باسم ذلك العنصر 

جمعة 
ُ
لف، لرتسلها عن ذلك العنصر بداخل هذا امل) واليت تصبح تسمى معلومات أولية أو مبدئية(املعلومات امل

  .فيما بعد إىل مرحلة التفسري وترمجة معاين تلك املعلومات

 *ات امعة، أنه ميكن استخدام الذكاء االصطناعيوجتدر اإلشارة يف جانب ترتيب وتصنيف البيان 

للقيام ذه العملية، إذ مسح التطور التكنولوجي بإنتاج برامج آلية حتدد تلقائيًا من موقع عملها العام، العناصر 

  .2األساسية لنص ما وتعمل على استخراجها، لكي تقدمها حتت شكل خمتصر

  )المبدئية/األولية(لُمجمعة المختارة ترجمة وتفسير المعلومات ا :الفرع الثاني

استخراج مرحلة  هيوبعبارة أخرى،  ،الرتمجة أو التفسري هي النشاط الذي ُحيول املعلومة املختارة إىل معرفـة      

من هذه املعلومات، عىن امل ستخالصمرحلة اأيضا هي معلومات اليقظة اإلسرتاتيجية من بني املعلومات األولية، و 

التفسري هو القدرة على رؤية اجلزء املخفي حتت املاء من فالرتمجة أو   .3تخدام يضمن القيمة املضافةألجل اس

من املؤسسات إىل  هذا اإلشكال دفع الكثري .جبل الثلج، أي القدرة على قراءة اجلزء املخفي يف املعلومات

   .االستنجاد باخلرباء واالستشاريني ألجل املساعدة يف حتليل املعلومات

  

                                           
1-Noel Elisabeth, "veille et nouveaux outils d’information", bibliothèque numérique de l’enssib, p9. Site 
Internet : http://www.needocs.com/document/etudes-de-marche-secteurs-divers-veille-et-nouveaux-outils-d-

information,8029.  (Consulté le : 31-03-2011) 
*
تقوم ا اآللة، هذه العمليات تشتمل على التعلم عن الذكاء االصطناعي باختصار، هو إعادة متثيل الذكاء البشري عن طريق احلاسوب، أي هي عمليات الذكاء البشري اليت  -  

  .ت، نظام متييز األصوات، البصماتاألنظمة اخلبرية، الربجميا: لكيفية القيام ببعض املهام، ومن أمثلتهطريق تزويده باملعلومات والقواعد اخلاصة 
2- Noel Elisabeth., Op Cit, pp.10-12. 
3- Guy Massé, François Thibaut., Op Cit, pp.189-190  
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  الُمجمعةتحليـل المعلومات  .1

للوصول إىل املعىن احلقيقي للمعلومات األولية، فإن القائمني على جهاز اليقظة يستعملون طرقاً وأدوات           

خمتلفة يف سبيل حتليل املعلومات، وذلك وفقًا خلصائص وطبيعة هذه املعلومات، أمهيتها، حداثتها وصفتها غري 

، مناذج ...)استقراء املاضي وحتديد االجتاه، استقراء آراء اخلرباء(طرق التنبؤ : ذه الطرق جندومن بني ه. 1الرمسية

طريقة  ،QUESTطريقة (، طرق التحليل اخلاصة باملراقبة )..BCG, LCAG, MC, ADL.(التحليل االسرتاتيجي 

 .2…)...السيناريو، 

االختيار أو استخراج  عندسواء  عليها رفلصعوبة التع، و معلومات اليقظة اإلسرتاتيجية خلصائص ونظرا

ولقد اثبت هذا  .طريقة أو منوذج مت جتريبه على عدد من املؤسسات "Humbert Lesca"دالئلها ومعانيها، اقرتح

ْذ مسح بالدرجة األوىل بتحسني عملية اختيار وترمجة املعلومات، ومن جهة أخرى أصبح وسيلة إالنموذج جناعته، 

واليت " Puzzle" كما عمل هو وفريقه على تطوير طريقة .3اتي والتعلم التنظيمي يف املؤسسلبناء العمل اجلماع

، ألا طريقة الستخراج املعىن من املعلومات ازأة التوقعية وغري "Synthese"سنراها الحقًا يف مرحلة الرتكيب

  ).معلومات اليقظة اإلسرتاتيجية(األكيدة 

  للمعنى) اونيالتع(االختيار والبناء الجماعي  .2

جمّعة املفروزة يقوم النموذج على فكرة العمل الفردي مث العمل اجلماعي يف تقييم 
ُ
، اختيار املعلومات امل

خرباء،  حمللني(فردًا  12ويقوم ذا العمل على األكثر . معلومات اليقظة اإلسرتاتيجية ويف استخراج دالئلها

، الذين يتجمعون يف نفس الوقت ويف نفس املكان )املعلوماتوجامعي املعلومات النهائيني  اطارات، مستخدمي

عايري املوالنقطة اهلامة يف هذا النموذج، أن . يسريهم إطار من إطارات املؤسسة يطلق عليه اسم منشط أو منظم

  .بناؤها مجاعياً غري حمددة مسبقاً، إْذ يتم اليت يعتمد عليها يف اختيار املعلومات هي معايري 

داخله على نفس  املعلومات، واليت يشرتط أن تكون بملية يوزع على املشاركني ملف حيتوي يف بداية الع

غري مفيدة  سيتم االستغناء عنها، ومعلومات فهذا امللف حيتوي على معلومات . مكتوبة ولو كان أصلها شفهيا

  : وتتم عملية االختيار هذه على مرحلتني. االحتفاظ ا، من بينها معلومات اليقظة اإلسرتاتيجية مفيدة سيتم

                                           
1- Emmanuel Pateryron., Op Cit, p.60. 

 .Emmanuel Pateryron., Op Cit, pp.28-37و  .Corine Cohen., Op Cit, pp.170-179: ِراجـع -  2
3- Humbert Lesca, “Veille stratégique : comment sélectionné les informations pertinentes ? concepts, 
méthodologie, expérimentation, résultats”. Site Internet : www.strategie-aims.com/...veille-strategique-
comment-selectionner-les-informations.../download .(Consulté le : 29-01-2011) 
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كل مشارك يعمل على ملف املعلومات األولية الذي استقبله، ويقوم باختيار :مرحلة العمل الفردي -    

كما . تعقيب على ذلك املعلومات اليت تبدو يف نظره معلومات توقعية وحساسة بالنسبة للمؤسسة مع وضع

لومات يتم وفق معايري اختياره للمع. ميكنه أن يضع سطراً حتت كلمات املعلومات األولية اليت تبدو يف نظره مهمة

  .فسه، وفق خربته، موقعه يف املؤسسة، ونظرته للمعلومةحيددها هو بن

ر اجلماعي ملعلومات اليقظة قبل االنطالق يف املناقشة اجلماعية، واالختيا :مرحلة العمل الجماعي -   

اإلسرتاتيجية، كل مشارك يقوم بعرض املعلومات اليت قام باختيارها من بني املعلومات اليت قدمت له يف امللف، 

بعد مساع مجيع املشاركني، تنطلق و  .مع إعطاء حجته يف ذلك، والكل يستمع إليه دون أن يناقشه أو يبدي رأيه

ص معلومة مبعلومة، ويف اية االختيار اجلماعي للمعلومات أين يتم استخراج املناقشة، وهي منظمة بطريقة فح

  . معناها يسجل املنشط على الصبورة القرار النهائي الذي يتخذه، بعدها يتم املرور إىل املعلومة األخرى

ني املعلومات امعة ضافة إىل نتيجة استخراج معلومات اليقظة اإلسرتاتيجية من بباإل ويف اية العملية،          

هناك نوع األحداث والتغيريات اليت ستحدث يف حميط املؤسسة واحملتمل أن تؤثر على املؤسسة؛ والتعرف على 

اختيار معلومات اليقظة اإلسرتاتيجية من بني املعلومات امعة، طريقة ماعي لاجلتعلم الق ق حتََ  :ضافيتنينتيجتني أ

 معلومةً  واملفاضلة بني املعلومات، حبيث تتشكل تدرجييا،ً  تضاح معايري االنتقاءوكذلك ا والتعرف على دالئلها؛

بني كل أفراد  هوتداول هبطريقة تسمح باستخدام اناغصَ يُ  واملعايري اليت حتدَدت مجاعياً  كونتَ الذي التعلم و . مبعلومة

  . املؤسسة

 التركيب وإعادة تشكيل نتائج عملية الترجمة  .3

و العمل على بناء ارتباطات عالئقية جديدة بني أجزاء املعلومات هكيب الرت  ":Synthèse"الرتكيب -       

انتشار  تالقدرة على اجلمع بني املعلومات امعة من مصادر خمتلفة وحول جمال معني من جماال أي هو. األولية

، فهو وسيلة املرور من معلومات اليت حتتويها هذه املعلومات اهلامة فقطالعناصر  وإظهارقراءة اليقظة، ومن مث 

جيب أن ) املستخدم(خام أو ُمفسرة إىل معلومات متماسكة، موجزة ومفيدة، وعندما تُرَسل إىل متخذ القرار 

  . 1تساعده يف اختاذ قراره ومتكنه من ربح الوقت

غري أكيدة، فإن عملية هي معلومات جمزأة و  يقظة اإلسرتاتيجية بالدرجة األوىلونظرا ألن معلومات ال           

استخراج املعىن منها ال يتكون إال من خالل جتميعها  وتركيبها أمام بعضها البعض، بشكل متجانس ومتناسق، 

واستخدامه يف " Puzzle"يعملون على تطوير منوذج  )1992( وفريقه "Humbert Lesca"األمر الذي جعل 

                                           
1- Bruno Martinet, Jean-Michel Ribault., Op Cit, p.196. 
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ريقة ميكن أن ترى كأداة أو وسيلة جللب تفسري أو معىن فهذه الط .معاجلة املعلومات ازاة وغري األكيدة

  .1للمعلومات امعة

اليت ختص نفس املوضوع، واملوضوع خيص و عبارة عن جتميع جمموعة معلومات منظمـة " Puzzle"طريقة         

فكرة على م قو وت. نسبة للمؤسسة يف نظر املسريين، هذا العنصر يعترب حساس بالاملراقبعنصر من عناصر احمليط 

، مع فيما بعد املبعثرة، اليت ُجتَرى عليها التعديالت) معلومات(دالة انطالقا من جمموعة الصور إنشاء متثيالت 

إضافة معلومات يستحيل احلصول عليها يف شكل فرضيات أين التأكيد سيمكن من إعادة بناء صورة جديدة، 

  .  األكيدةهي اليت تعطي املعىن احلقيقي للمعلومات ازأة وغري

هي ليست طريقة الستخراج املعىن والدالئل من املعلومات ازاة وغري األكيدة، بل " Puzzle"طريقة          

  :2لـهي دف أيضاً 

أي تتطور يف املستقبل، مع  :املساعدة على تقدمي متثيالت ديناميكية دالة ومتطورة تتعلق مبحيط املؤسسة .1

ما أن جتميع املعلومات جيب أن يكون سهل التعديل، إلنشاء روابط إمكانية مجع معلومات جديدة، ك

بني املعلومات ازأة، بطريقة تسمح لالنتقال من معلومة جمزأة وغري أكيدة إىل متثيالت واضحة وأكثر 

هذه . ميُكن من إبراز التناقضات املمكنة بني املعلومات اليت تكونه "Puzzle"فبناء . مصداقية

ميكن أن يتعلق األمر خبطأ يف : ب أن تكون مدروسة بدقة ألجل التعرف على األسبابالتناقضات جي

 نقل املعلومة أو إرادة للتضليل، أو تطور للمحيط؛

، يف حالة فرصة أو ديد مدركة من طرف )نشاط اليقظة(املساعدة على توجيه االستماع للمحيط  .2

فخالل بناء متثيالت : لفجوات والثغرات املوجودةاملسريين، من خالل مجع املعلومات اجلديدة مقارنة با

"Puzzle" م اقرتاحات أو تساؤالت، أو َيصَنع ميكن أن يُعِلن املستخدم عن نقص معلومات، يُقد ،

سيستخدم لبحث مستهدف عن املعلومات اجلديدة " Puzzle"يف هذه احلالة . فرضيات للعمل

 والناقصة؛

ميكن أن  "Puzzle"معلومات رسم بياين  :مقاربات خمتلفة جتة عنااملساعدة على توليد فرضيات ن .3

وجبمع ثالث . املعلومات اجلديدة اليت ال ميكن احلصول عليها بطريقة مباشرة عدد تقليصساعد على ي

معلومات جنبا جلنب ميُِكن استنتاج اموعة الرابعة اليت ال ميكن الوصول إليها مباشرة، هذه املعلومة 

  .فهي تتخذ كفرضية عمل اليت جيب التحقق منها بسرعة فائقة. ت أكيدةهي ممكنة ولكن ليس
                                           

1- Kamel Rouibah., Op Cit, pp.127-128. 
2- Op Cit, p.126.  
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إعادة تشكيل املعلومات، هو النشاط الذي يهدف  :"Mise en forme"التمثيل أو إعادة التشكيل -       

ُيسهل نقلها وتوصيلها ..) جدول، شكل، منحىن، عبارة،(إىل صياغة دالئل ومعاين املعلومات ووضعها يف إطار 

رِسلإىل املستخدم النهائي) نشرها(
ُ
وكما تشرتط املواءمة يف   .1، كما ُيسهل عليه فهمها دون الرجوع إىل امل

هو أمر يف غاية األمهية، هذه ) التقدمي(فإن مواءمة إعادة التشكيل  املعلومات حىت تـُتخذ قرارات صحيحة،

   .األخرية ترتبط بصورة مباشرة باملستخدم

تشكيل يكون موائماً إذا كان جييب عن أهداف مستخدمها، يُليب حاجاته، يتفق مع الفالتمثيل أو إعادة 

. ستخدام حمددينة ملستخدم وال ابَ نتسِ فاملواءمة إذاً هي جودة مُ . خصائص وظيفته، ويرفع من حالة الرضا عنده

وللوقوف على مدى مواءمة التمثيل أو الشكل اجلديد للمعلومات،  ميكن أن نالحظ ذلك من خالل ثالث 

  .كمالية التمثيل، غياب التشويش، ودرجة الدقـة واالختصار: 2حمددات أساسية

معلومة   كل مستخدم يطمح المتالك: "Exhaustivité des représentation"اكتمال أو مشولية التمثيل •

أي متثيل يُفسر أو َيشرَح كل األحداث أو كل التغيريات احملتملة يف جمال اختصاصه، مما يسمح . كاملة

أكثر دقة وعمليات اختيار تأخذ بعني االعتبار جمموعة " modélisation"بتوضيح جيد للمشاكل، منذجة

 البدائل القابلة لالستخدام؛

اب كل أو معظم املؤثرات اليت من شأا أن تؤثر على سريورة غي  ":Absence de bruit"غياب التشويش •

 عمل مستخدم املعلومة أو تعطيه معىن خاطئ؛

التمثيل املالئم، هو التمثيل الذي جيمع بني الدقة ويف نفس الوقت : درجة دقة واختصار التمثيل •

لة على أكثر من حدث أو االختصار، فهو يُفسر القدرة على التفريق بني وظيفة املعلومة وقابلية الدال

  .حالتني خمتلفتني يف نفس التمثيل

وصحيح أن التمثيل . جتدر اإلشارة إىل أن هناك حمددات أخرى، للوقوف على مدى مالءمة التمثيل

أثناء إعادة ... ، يُعتَرب األكثر استخداماً وجناعًة من الشكل الشفهي، أو التصويري)اخلطي أو االلكرتوين(الكتايب 

و متثيل املعلومات؛ إال أنه ميكن استخدام وسائل أخرى إلعادة تشكيل املعلومة، إذ ميكن أن نستعني تشكيل أ

ورقة حتتوي على نفس  20دقيقة أفضل من  20بالتقنيات احلديثة، ففي بعض األحيان شريط فيديو ُمسجل من 

 .3املعلومات

                                           
1- Corine Cohen., Op Cit, p.182 
2
-Robert Reix, système d’information et management des organisations, Vuibert, Paris, 1995, pp19-21. 

3- Bruno Martinet, Jean-Michel Ribault., Op Cit, p.196. 
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ية جد هامـة ضمن عمليات اليقظة هي عمل )املنتقاة(األولية يف األخري، معاجلة املعلومات    

اإلسرتاتيجية، ألنه دون هذه املرحلة ال ميكن االستفادة من نتائج املرحلة السابقة، فمرحلة املعاجلة هي اليت توفر 

وحىت تكون عملية أو . املعلومات اليت تساهم يف التقليل من حالة عدم التأكد واليت تغذي القرارات اإلسرتاتيجية

ملعلومات امعة عملية فعالة وحتقق أهدافها، وتساهم يف الرفع من فعالية جهاز اليقظة مرحلة معاجلة ا

  : اإلسرتاتيجية؛ جيب أن ترتكز على النقاط التاليـة
املعلومات  قيمة ، وماباجلمع قام الذي من، املعلومات مصدرمسعة و  وضعما هو ' :دائما اسأل .1

 ؛؟املكتسبة

كتسبة عن طريق اخلربة والتعلم وتساعد على التفريق بني املعلومات اهلامة ضرورة وجود معايري ُحمددة ومُ  .2

 واملعلومات األهم؛

االستعانة بطرق التحليل الكمية والنوعية املختلفة يف حتليل املعلومات املختارة، وبتكنولوجيات حديثة يف  .3

  معاجلة املعلومات؛
لوظائف والتخصصات، الستخراج املعىن ن من أفراد خمتلفي اكو ضرورة وجود فريق عمل تعاوين مُ  .4

 احلقيقي للمعلومات التوقعية امعة؛

 ...االستعانة باخلرباء املتخصصني يف تفسري وتركيب معاين املعلومات .5

  تخزين، نشر واستغالل نتائج المعلومات الُمعالَجـة: المطلب الثالث

صول على معلومة مفيدة من أجل الغاية النهائية واألساسية لعمليات اليقظة اإلسرتاتيجية هو احل

استخدامها يف اختاذ قرارات وبناء اسرتاتيجيات للتكيف مع املستجدات اليت ستطرأ يف حميط املؤسسة اخلارجي، 

أي أن . ب التهديدات قبل املنافسني، مما يعطيها صفة السبق وبذلك الريادةنوبذلك تستفيد من الفرص وتتج

التلخيص وإعادة التشكيل /الرتكيب، التقييم، التأكد، الرتمجة أو التفسري، نشاطات البحث، اجلمع، االختيار

  . السابقة، ال تعين شيئاً إذا مل يتم استغالل املعلومات املفيدة اليت تنتجها هذه النشاطات بالشكل الصحيح

ت واستخدام خمرجات عمليا فالنشاطات السابقة ما هي إال مراحل وسيطة الغرض منها هو االستغالل

) تتدفق(وألن املستخدم نادرًا من يكون هو منتج املعلومات، البد من جعل املعلومات تسري . اليقظة يف القرار

أي البد من حتديد الشخص الذي حيتاجها، كيف تصل إليه ويف أي وقت وحتت أي شكل؟، األمر . يف املؤسسة
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، لكن قبل 1املعلومات) توصيل( ية طرق نشرالذي من شأنه أن يربط فعالية عمليات اليقظة اإلسرتاتيجية بفعال

  .ذلك البد من ختزينها حىت ُتشكل ذاكرة للمؤسسة

  تخزيـن المعلومات المجمعة وتخزين المعلومات المفيدة: الفرع األول

 
ُ
عة يف مرحلة البحث واجلمع جم التخزين هو النشاط الذي من خالله يتم االحتفاظ باملعلومات اخلام امل

 .، ومن مث إمكانية اسرتجاعها نظاميًا أو عند الطلباتمعاجلة املعلوممرحلة املستخلصة من  أو املعارف/و

الوصول إىل املعلومات اليت من فامتالك خمزون من املعلومات اخلام أو املعاجلة ميكن املستخدمني األساسيني 

ق  اقتصاد للوقت  وللتكلفة قححيتاجوا يف الوقت، دون الرجوع إىل ممارسة عمليات اليقظة من جديد، مما سي

  . 2للمستخدم وللمؤسسة

: هذا النشاط ال يقل أمهية عن النشاطات السابقة، من منظور عالقته املباشرة مع مصطلح رئيسو 

، إذ ، هذا األخري مرتبط مبصطلح التعلم التنظيمي"mémoire organisationnelle" مصطلح الذاكرة التنظيمية

فرز املعلومات، فإنه و ن اللحظة اليت نعترب فيها املؤسسة قادرة على اكتساب، معاجلة نه مأ" Robert Reix"يرى  

  .3تقامسحىت نفهم جيدا سلوكها وباخلصوص آليات التعلم اليت  البد من استحضار مصطلح الذاكرة التنظيمية

 :الذاكـرة التنظيمية .1

ات الستخدامها يف أوقات أخرى، اإلنسان ميتلك ذاكرة، والذاكرة هي القدرة على االحتفاظ باملعلوم

وسيصبح من الصعب تفسري سلوك الفرد دون الرجوع إىل قدراته على اكتساب، االحتفاظ واسرتجاع املعارف يف 

امتالك، معاجلة و خاصة التخزين املستمر وألن املؤسسة أصبحت هي األخرى قادرة على   .حالة احلاجة

وبصفة عامة، . عها، فإن هي األخرى هلا ذاكرة ولكن ذاكرة تنظيميةواملتواصل للمعلومات، و القدرة على اسرتجا

واليت تكونت داخل املؤسسة مبرور ) اليت تتقوى وتتقادم(الذاكرة التنظيمية هي جمموعة املعارف التنظيمية املتغرية 

  .4الزمن

ؤسسة واليت املعلومة احملتمل أن ختزن من طرف امل يف جانب ختزين املعلومات ضمن إطار نشاط اليقظة،

طلبية عميل، ارتفاع سعر مكون ( ـر عن أحداث عب جمموعها سيكون ذاكرة تنظيمية للمؤسسة، هي معلومات تُ 

ملاذا اقرتح هذا (مناذج التفسري والقرارات مع و ...) التسليم للعميل، تبديل مكون،(تتوافق مع القرارات و  ،)،...

  .ناصر اليت تشكل هيكل الذاكرة التنظيميةيوضح الع، 09والشكل رقم ).احلل هلذا املشكل
                                           

1-  Guy Massé, François Thibaut, pp.191-192. 
2 - Corine Cohen., Op Cit, p.183. 
3- Robert Reix., Op Cit, p.51. 
4-  Guy Massé, François Thibaut., Op Cit, p.192. 
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  أحداث مثرية
 ) إجابات(قرارات 

 عمليات اكتساب املعلومات

 البحث واستخدام املعلومات املخزنـة

  تنظيـم، أدوار،
  إجراءات،

 أرشيف مجاعي

  أفـــراد
 )أرشيف شخصي+ ذاكرة فردية(

  ثقـــافة
 )لغـة، رموز وإشارات(

 أجهــزة التخزين

  أرشيف خارجي

  هيكل الذاكرة التنظيمية: 09شكل 

Source: Robert Reix, , système d’information et management des organisations, Op Cit, p.52 

 واليت يف) األرشيف اخلارجي+ األفراد، اهليكل والثقافة(مكونات الذاكرة التنظيمية يوضح الشكل السابق 

  :1نفس الوقت تشكل أجهزة ختزن فيها املعلومات

األفراد حيتفظون ببعض املعلومات من خالل مالحظتهم، ومن خالل خربم : على مستوى  الفردختزين  •

أو ) أحداث، نتائج قرارات(ذاكرة الفردية ميكن أن ختص حقائق خام النة يف ز املعلومة املخ، فيف املؤسسة

 يفمستخدمة ...) رسوم مرجعية، خرائط إدراكية(تقدات أو متثيالت خاصة مبهارة حتت شكل مع مجَ رتَ تُـ 

ملفات يف شكل  يتبع ببناء أرشيف شخصي أن التسجيل الداخلي اذكما ميكن هل. السابقة أعماهلم

  .اليت تستخدم كذاكرة إضافيةو 

 األعمال ديداجلهاز املرتبط بتخزين معلومات على مستوى اهليكل جيمع حت :على مستوى اهليكلختزين  •

قوم يالفصل بني األعمال والوظائف يف املؤسسة يتبع بتحديد دقيق للمهام اليت ، فواإلجراءات الوظائف

ما  لألفراد الذين يتداولون على ذلك املنصب توضيح وحتديد املهام هذا يوضح. ا صاحب الدور

تحديد ب األمرفيتعلق  اإلجراءات أما... نوعا ما ،  وأيضا يضمن استمراريتههو السلوك الذي جيب أن يتبن

                                           
1
 - Robert Reix., Op Cit, pp.51-53. 
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قواعد التسيري، طريقة مجع ومعاجلة املعلومات، األهداف الواجب احرتامها،  بطريقة أكثر دقة حسب 

  . املؤسسات

الثقافة ميكن اعتبارها طريقة اإلدراك، التفكري واإلحساس باملشاكل، واملرسلة : الثقافةعلى مستوى ختزين  •

 .ترتجم من خالل لغة مشرتكة ومكتسبة أثناء العمل اجلماعي فهي. إىل مجيع أفراد املؤسسة

  :دور التخزين أو الذاكـرة التنظيمية .2

فاملعلومة املخزنة ميكن أن تستخدم بطريقة فعالة ضمن : ين أساسيني، دور إعالميذاكرة التنظيمية دور لل

املؤسسة متلك يف ذاكرا  ر أنعلى اعتبا: ؛ ودور يف حتقيق التعلم التنظيميعمليات القرار، يف أوقات الحقة

، وأكثر من ذلك متتلك معلومات عن القرارات اليت اختذت يف معلومات عن األحداث واملشاكل األكثر تكرراً 

مما يسمح ويف الغالب، السلوكات اليت جنحت ترتجم وختزن حتت شكل إجراءات، . سبيل حل تلك املشكلة

ذ يكفي فقط معرفة طبيعة املشكلة إ... لتحليل، منذجة املشكل،للمقررين من تفادي القيام من جديد بعملية ا

 .يف حل مثل هذا املشكل اوتطبيق اإلجراء الذي جنح سابق

يف األخري، جتدر اإلشارة إىل أن بعض الكتاب حيذفون إراديا مرحلة التخزين من عمليات اليقظة ، ألن 

 على اليقظة ميضون وقتا اكرب يف تسيري هذا حسبهم التخزين ميكن أن يتحول إىل نظام لألرشيف، والقائمني

مرحلة  الواقع أثبت أن أن إال .املخزون بدال من توصيل املعلومات وتسيري تدفقاا اليت هي أهم نشاطات اليقظة

بعني ) خام، أولية أو مفيدة(املخزنة  املعلومات واسرتجاع لتسهيل الوصولوأخذ االستعدادات الالزمة  التخزين

 . 1فعالية جهاز اليقظةتعترب عامل من بني عوامل االعتبار، 

  توصيل المعلومات المفيدة/ نشـر: الفرع الثاني 

 Guy "النشـــر هــو جعــل املعلومـــة املفيــدة َتِصـــل إىل مستخدمهـــا يف الوقــت وبالشــكل املناســـب، ويـــرى

Massé, François Thibaut " أن مصـــــــطلح تـــــــدفق"circuler "و هـــــــو أفضـــــــل مـــــــن مصـــــــطلح النشـــــــر أ

، فهــذا األخــري لــه جانــب نقــص، ألنــه يُعــرب عــن تــدفق املعلومــات يف اجتــاه واحــد مــن األعلــى إىل "diffuser"العــرض

  .2نفس املعلومة للكل، وحتت نفس الشكل: األسفل، ومن جهة أخرى، يشري إىل تدفق منطي

                                           
1 - Corine Cohen., Op Cit, pp.187-188. 
2- Guy Massé, François Thibaut., Op Cit, p.192. 
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 مرجعي إطار مرجعي إطار

 قنــاة مرسـل مستقبــل

 قنــاة

فك 
التشفري 

  

  رسالة 
 مشفرة

 نتيجة استخدام الرسالة

سـال ونقـل املعلومـات، التواصل أو االتصال هو نشاط لبناء عالقات بني عدد من األفراد إلر /بينما التدفق

وبعبــارة أخــرى، بنــاء عالقــات تســمح بتبــادل وجريــان للمعلومــات ... ــدف اإلقنــاع، اإلعــالم، التــدريب، التنســيق

  :فاالتصال أو نقل املعلومة يتم بني. 1ضمن شبكة تربط بني مرسلني ومستقبلني ويف االجتاهني

 ة ويقرر االتصال أو بعث املعلومة؛وهو الشخص الذي ميتلك املعلوم: مرسل أو عدد من املرسلني •

وهـــو الشـــخص الـــذي تُرَســـل إليـــه املعلومـــة، فهـــو حيتاجهـــا ألداء مهامـــه : مســـتقبل أو عـــدد مـــن املســـتقبلني •

 املختلفة، وميكنه هو اآلخر أن يصبح مرسالً للمعلومة؛

املرسـل إىل  إرسـال الرسـالة أو املعلومـة مـن/أهم مكون لعمليـات االتصـال، فهـي وسـيلة نقـل: قناة االتصال •

 
ُ
اخلطــــأ يف اختيـــار القنــــاة  ....)رســــالة، هـــاتف، مقابلــــة وجهـــا لوجــــه، اجتمـــاع(ل رِســـاملســـتقبل، خيتارهــــا امل

 .يؤدي إىل فشل كلي لعملية االتصال، ألن مهام املستخدم ستقوم على معلومات ُحمرفة املناسبة

ي حتـــدد مـــدى فهمـــه حملتـــوى هـــي ردة فعـــل وســـلوك املســـتخدم بعـــد اســتالمه للرســـالة، وهـــ: تغذيــة عكســـية •
  .الرسالة وجناعة عملية االتصال
  عمليات االتصال أو تبادل المعلومات :10شكل

Source: Robert Reix, système d’information et management des organisations, Op Cit, p.41. 

باحثني، ( وتطرح عدة إشكاليات أثناء نقل أو توصيل املعلومات إىل األشخاص املستخدمني

، وإذا مل حترص املؤسسة بصفة عامة وجهاز أو خلية اليقظة بصفة خاصة على حل )حمللني، خرباء، ومقررين

عدة خسائر، االحتفاظ باملعلومة دون االستخدام، التضليل، استخدام : هذه اإلشكاليات، فسينتج عن ذلك

ية النشر أو االتصال الفعال أو العوائق اليت تعرقل عمل ومن بني املشاكل… معلومة عكس معناها

ضرورة التحديد اجليد للمستقبل، اختيار القناة السليمة، ضمان إدراك املستخدم : للمعلومات املفيدة، جند

                                           
1- Robert Reix., Op Cit, pp.40-41. 
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ويبقى ... ملعناها واحلصول على التغذية العكسية، جهل قيمة املعلومة، اهليكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية

  .لومات من بني أهم هذه املشاكلالتنسيق عند نشر املع) عائق(مشكل 

  :االتصال/ المشاكل المرتبطة بعناصر عملية النشر .1

لية النشر هي توصيل أو إرسال املعلومة إىل الشخص املناسب، أي الذين مالصعوبة األوىل اليت تواجه ع

ت على هذا ويف هذا السياق، أثبتت معظم الدراسات اليت أجري .هم يف حاجة إليها واحملتمل استخدامهم هلا

املوضوع، أن اهلدف اجلوهري والرئيسي لليقظة اإلسرتاتيجية هو املساعدة يف بناء االسرتاتيجيات واختاذ القرارات 

ة واملقررة يف املؤسسة هم  األشخاص املعنيني باستقبال  سري
ٌ
اإلسرتاتيجية، لذلك فإن املدراء، اإلطارات امل

  .1، أكثر من غريهم)ات املعاجلـةاملعلوم(املعلومات اإلسرتاتيجية املفيدة 

يطرح هو اآلخر مشكلة سرية  )هل نستخدم النشر املوسع أو النشر املستهدف( جمال النشر أو التوصيل

فمسؤويل اليقظة يفضلون نشر موسع ملعلومات اليقظة اإلسرتاتيجية، أي على عدد كبري من . املعلومات احلساسة

من وضوح نشاطات اليقظة، تبادل املعلومات ويَرَفع من  ا النشر؛ سُيعززاملستخدمني داخل املؤسسة، ألن مثل هذ

ن ببناء االسرتاتيجيات خيافون من النشر و املكلفلكن بالعكس، املدراء . 2حساسية األفراد إىل متغريات احمليط

تحججون بأن يفضلون النشر املستهدف هلذا النوع من املعلومات، وياملوسع للمعلومات احليوية احلساسة، فهم 

هذا النوع من املعلومات ال يتم إدراكه بنفس املستوى من قبل املستقبلني، وبأن املعلومات املنشورة على جمال 

قدمة للجميع تفقد قيمتها وَيسُهل على املنافسني الوصول إليها
ُ
فالعالقة بني امتالك املعلومة والقيمة . واسع وامل

 3النشرتتمحور حول التوازن بني احلماية و 

مشكلة التوقيت واختيار نوع قناة التوصيل املستخدمة، هي األخرى من بني املشاكل اليت تطرح يف 

سياق نشر املعلومات، ألن توصيل املعلومة إىل الشخص املناسب، مع ضمان نسبة من السرية، ليس كل شيء، 

ها والستخدامها، وباالستعانة بأفضل إذا البد من توصيلها يف الوقت املناسب، أي الوقت احلقيقي للحاجة إلي

ويف هذا السياق، القنوات األفضل . قناة ُحتقق السرعة يف التوصيل وُجتنب االحنراف عن املعىن احلقيقي للمعلومات

 .4لنقل املعلومات هي القنوات اليت تربط مباشرة بني املستقبل واملرسل، ألا تضمن تغذية عكسية فورية

بشخصية، ثقافة، سلوك املرسل واملستقبل، أي الفروقات الفردية اليت جتعل األفراد  مشاكل أخرى مرتبطة

وكذلك مدى الثقة بني األفراد، فضعف . خيتلفون يف حكمهم ويف عواطفهم ويف مدى فهمهم حملتوى الرسالة

                                           
1 - Corine Cohen., Op Cit, p.188. 
2 - Bruno Martinet, Jean Michel Ribault., Op Cit, p.204. 
3 - Guy Massé, François Thibaut., Op Cit, p.194. 
4 - Corine Cohen., Op Cit, p.189. 
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اكل التنظيمية، ضعف وباإلضافة إىل هذا، ميُِكن أن َحتد املش. 1الثقة يؤدي إىل عدم التعاون وتبادل املعلومات

االتصال، وبذلك من /الثقافة التنظيمية للمؤسسة، وطبيعة املعلومة املنشورة يف حد ذاا من فعالية عملية النشر

  .فعلية عمليات اليقظة اإلسرتاتيجية ككل

  : مشكلـة التنسيق عند نشر المعلومات .2

املستخدم النهائي من أجل تبادل من بني اإلشكاالت اليت تصادف عملية نشر أو توصيل املعلومات إل 

املعلومات جند أيضًا مشكل التنسيق، ويعين التنسيق ضمان الرتابط ومتاسك نظم التسيري الداخلية، فهو يبدو  

ذ يف حالة تعدد واختالف املستخدمني، وحىت يتم حتقيق مبدأ نف يُ كنشاط إضايف ملعاجلة البيانات واليت جيب أن 

  : 2آليات من بينها التنسيق ميكن استخدام عدة

يقتضي إمكانية استقبال املستخدمني جلميع املعلومات اليت ": Ajustement mutuel"التعديل املشرتك •

تنتسب الحتياجام وتتوافق ونوع وظيفتهم يف املؤسسة، حتت شكل حر أو حمدد، مع إمكانية إجراء 

لطبيعي بسيط يف مبدئه وُمستخَدم هذا اإلجراء ا. بينهم يف حالة ظهور مشاكل انقاشات وحوارات فيم

 احملادثات العفوية، مقابالت أو اجتماعات خمططة؛: يف املؤسسات حتت عدة أشكال

التنسيق عن طريق  اإلشراف ": Supervision directe par hiérarchie"اإلشراف وفق التسلسل اهلرمي •

كات املستويات األدىن بإعطاء املباشر، يتمثل يف تكليف فرد من مستوى عايل مهمة ضمان تنسيق سلو 

 نصائح بِناًء على املعلومات اليت ميتلكها واملرسلة إليه هو دون غريه من مستوى أعلى منه؛الاألوامر، أو 

آلية ثالثة للتنسيق تتمثل يف صياغة، تصميم  وتوحيد املعايري  اليت تقود  ":Standardisation"التنميط  •

لنمطية متس يف البداية العمليات اليت جترى يف املؤسسة، من خالل هذه ا. سلوكات العاملني يف املؤسسة

ها،  حيتاجوضع دليل إجراءات، أساليب العمل مع التحديد بدقة ملهام كل فرد، ونوع  املعلومات اليت

 .  هذا التنميط يساعد على ضمان درجة أو مستوى من التنسيق... القناة املثلى له

توصيل املعلومات، تستخدم املؤسسة نظام شبكات االتصاالت /وللتقليل من عوائق ومشاكل نشر

األفراد املعلومات بشكل رمسي بني جمموعة من ) تتدفق(الكرتونية، واليت من خالهلا تسري  ، يف الغالبالرمسية

ومتصلني بشبكة داخلية لنقل  ،...)الوظيفة التجارية، اإلنتاجية، احملاسبية ووظيفة التخزين(تربطهم عالقات عمل 

تشجيع االتصاالت غري الّرمسية، إْذ يوجد يف املؤسسة جمموعات أفراد،  من خالل وكذلك وتبادل املعلومات،

                                           
  178- 174، ص2008، 1شعبان فرج، االتصاالت اإلدارية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، ط: راجع - 1

2 - Robert Reix., Op Cit, pp. 34-33 . 
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يف هذا السياق، ميكن للفرد أن . ل على إثرها املعلوماتجتمع بينهم أو تربطهم عالقات مصاحل مشرتكة، تتباد

كلما زادت فرص   د،الشبكات اليت ينتمي إليها الفر  تينتمي إىل أكثر من شبكة يف الوقت نفسه، وكلما تعدد

  .ل إليهاو سرعة الوصزادت احلصول على معلومات متنوعة و 

املعلومات املفيدة هي األخرى عملية ال تقل أمهية عن عمليات ) توصيل(يف األخيـر، عملية ختزين ونشر 

ن عملية اجلمع واملعاجلة، ألنه دون نشر جيد وشفاف للمعلومة املفيدة فإن القرار ال ميكن أن يُتخذ، وحىت تكو 

أو مرحلة نشر املعلومات املفيدة على املستخدمني النهائيني عملية فعالة وحتقق أهدافها، وتساهم يف الرفع من 

  :فعالية جهاز اليقظة اإلسرتاتيجية، جيب أن ترتكز على النقاط التالية

ختزين املعلومات امعة، األولية واملفيدة، وكذلك ختزين كل القرارات املتخذة واملشاكل اليت واجهتها  .1

ن ويسهل من ك الذي يساهم يف بناء رصيد معريف للمؤسسة، ضمن إطـار ميُ و املؤسسة وطرق حلها، 

 ؛، وقت احلاجة إليهايهخزنة فاسرتجاع املعلومات امل

 للمؤسسة؛ يالوعي بأمهية التخزين ودور تكوين ذاكرة تنظيمية خاصة باملؤسسة يف حتقيق التعلم التنظيم .2

التحديد الدقيق للخصائص ومالمح الشخص الذي حيتاج إىل كل نوع من أنواع املعلومات، الوقت  .3

علومات مع ضمان حد أدىن من الذي حيتاجها فيه وأفضل قناة ميكن أن تستخدم يف نقل تلك امل

 التنسيق واحلماية؛

رد فعل إمكانية رد فعل فورية وسريعة، تواجد كل من املرسل واملستقبل يف كلما كانت هناك إمكانية  .4

نفس الوقت على طريف قناة االتصال، وأيضا التخلص من خمتلف التشويشات، اليت ميكن أن ُحترف 

  ؛االتصال فعاالً /خاطئ للمعلومة، يكون نظام النشرحمتوى الرسالة أو أن تؤدي إىل فهم 

االستعانة بالتقنيات وتكنولوجيات املعلومات اليت ختص جمال ختزين ونشر املعلومات، إنشاء نظام نشر  .5

 .مستهدف يقوم على الكلمات املفتاحية وتفعيل دور االتصاالت غري الرمسية يف املؤسسة
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 ت اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسـةتنفيذ عمليا: المبحث الثالث     

حسب حجم املؤسسة، جمال نشاطها، مواردها وطاقاا، خصائص احمليط الذي تنشط فيـه، مستوى           

تتوقف شدة ممارستها لليقظة اإلسرتاتيجية، هذه األخرية ال تتوقف فقط على اإلمكانات ... حالة عدم التأكد

).  املطلب األول(، بل أيضا على طريقة تنظيم عمليات اليقظة اإلسرتاتيجية واملوارد اليت تضعها للقيام بذلك

وتطبيق اليقظة بشكل كامل من قبل املؤسسات يتطلب إمكانات مالية معتربة، وسائل تكنولوجية مساعدة، 

املطلب (صيل وموارد بشرية وعلى قدر كبري من اخلربة والكفاءة الالزمـة يف طريقة مجع املعلومات، املعاجلـة والتو 

تضمن حد أدىن من اليت ر الضروريات األساسية وف ي وتُ نم لكن بالرغم من ذلك، على املؤسسات أن تُ ). الثاين

  .ليت ترتتب عن القيام ذا النشاطاليقظة اإلسرتاتيجية، كما عليها معاجلة كل املشاكل ومعرفة كل التحديات ا

  . ي المؤسسـةوظائف وطرق اليقظة ف: المطلب األول        

اليقظة اإلسرتاتيجية هي نشاط ُميكن املؤسسة من احلصول على املعلومة املالئمة، واليت تساهم يف تغذية          

والمتالك املعلومة . أفضل لقراراا اإلسرتاتيجية، ومن ضمان قيادة جيدة للمؤسسة يف ظل ظروف عدم التأكد

، وأن يتصف على األقل )على الغالب ستة وظائف(من الوظائف  املالئمة على هذا النشاط أن يؤدي جمموعة

  ).شاملة، وُمسَتهِدفة(بالتنظيم والتنسيق بني أفراده، وعلى طريقة اليقظة اليت تتبعها املؤسسة 

  وظائف اليقظة اإلستراتيجية: الفرع األول   

علق بنشاط، مهمة، الوظيفة هي ما جيب على شخص القيام به أو اجنازه يف منصب عمله، فاألمر يت

ولليقظة اإلسرتاتيجية جمموعة وظائف، أو مهام تسعى إىل تأديتها، من بني هذه ... دور، خدمة أو عمل

الوظيفة التنبؤية؛ واليت تشكل سبب وجودها، الوظيفة اإلعالمية، الوظيفة التحليلية والرتكيبية، : الوظائف جند

  . 1اً وظيفة الكشف عن االحتياجات من املعلوماتوظيفة التشكيل، وظيفة التحريك واالتصال، وأخري 

 "Fonction anticipative"الوظيفة التنبؤية .1
يط اخلارجي احملالوظيفة األوىل لليقظة وسبب وجودها، هي التنبؤ بالتهديدات والفرص اليت حتدث يف          

عوامل :"وتعرف الفرص بأا. ..فاليقظة عليها أن تتوقع تطور األسواق، تطور املنافسة، القوانني. للمؤسسة

                                           
1- Corine Cohen., Op Cit, pp.104-105. 
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 أي :"هي بينما التهديدات ."1وأوضاع خارجية تساعد املؤسسة كثريًا يف جهودها الرامية إىل حتقيق أهدافها

  ".2ة املنظمة أو إحلاق األذى اسري موقف، فكرة أو موقع يؤدي جتاهله أو ضعف التعامل معه إىل عرقلة م

الفرص والتهديدات البد من وضع آلية خاصة ملراقبة كل هذه املصادر ونظرا لتعدد واختالف مصادر          

فالتهديدات ال ميكن أن تأيت فقط من املنافسني، بل أيضا من قوانني أو تشريعات جديدة، من . ويف نفس الوقت

ميم تقادم الرصيد العلمي والتقين للمؤسسة، بينما الفرص ميكن أن تكون من خالل اندماج أو حتالف حمتمل، تص

فاليقظة اإلسرتاتيجية هي اآللية اليت تعمل على مراقبة كل ... منتج جديد، الدخول إىل سوق خارجي جديد

توقع التهديدات والفرص من مصادر املمكنة اليت ختلق فرص أو ديدات، ومن خالهلا فقط تتمكن املؤسسة 

   .هاجتاهاجلديدة احملتملة وبذلك أخذ اإلجراءات الالزمة ا

 Fonction informative"اإلعالمية الوظيفة  .2

السبب الثاين ضمن نشاط اليقظة، إذ توفري املعلومة للُمستخِدمني يشكل ) أساسية(هي وظيفة قاعدية          

 والبد أن تكون  املعلومة املقدمة من قبل جهاز اليقظة يف املؤسسة خام أو معاجلة وتتصف. لوجود اليقظة

 .حلصول على هذه األخرية القيام بإجراءات التحليل، الرتكيب والتشكيلاتطلب ، وي"la pertinence"باملواءمة

  " Fonction informative"وظيفة التحليل والتركيب .3

التحليل والرتكيب هي وظائف أو مهام أساسية يف عملية اليقظة اإلسرتاتيجية، وباخلصوص عندما تكون         

جتزئتها للحصول على العناصر األساسية واملهمة، واليت : مات امعة يعينحتليل املعلو . املعلومة متوفرة بكثرة مهمة

جتميع املعلومات ازأة، : تدل على التغيريات املستقبلية يف حميط املؤسسة، بينما تركيب املعلومات امعة هو

صورة تدل عن واقع ومستقبل املتفرقة، املتقطعة وغري املتجانسة إلجياد العالقات والروابط بني املعلومات ولبناء 

 . حميط املؤسسة

  "Fonction de mise en forme" وظيفة التشكيل 4.     

مهمة اليقظة هي إعطاء شكل للمعلومات اليت جتمعها، حتللها وتركبها،  جودة هذه الوظيفة ميكن أن        

املعلومات امعة وضعها ضمن  ويقصد بتشكيل. يف فهم دالئل ومعارف املعلومات املنشورة اً مهم اً تلعب دور 

  .يسهل الوصول إليه عند ظهور احلاجة ويوضح املعىن...) جدول، شكل، منحىن، بيان(سياق متخصص 
 

                                           
112.ص.1،2005مدخل اسرتاتيجي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط :سن علي الزعيب، نظم املعلومات اإلسرتاتيجيةح -

1  

.144ص. املرجع السابق - 2  
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   "Fonction d’animation et de communication" وظيفة االتصال واإلعالم 5.

شخاص املناسبني ويف الوقت املناسب، اليقظة البد أن ترسل املعلومات اليت مت مجعها، معاجلتها  إىل األ        

وحتفيز األشخاص القائمني على " les réseaux de veille"فهذه الوظيفة تقوم على  تشغيل شبكات اليقظة 

هذه الوظيفة لليقظة تعمل على . تسهيل تدفق املعلومات اليت متر ضمن هذه الشبكات  جهاز اليقظة ألجل

اليقظني واألشخاص املعنيني باستغالل املعلومات، وجعلها متاحة هلم يف إجياد آليات اتصال وتواصل فعالة بني 

 .الوقت املناسب وبالصفة املوائمة

   "Fonction d’identification des besoins d’information"وظيفة تحديد االحتياجات من المعلومات6.    

جات من املعلومات ضًا القيام بتحديد االحتياتشري بعض األدبيات إىل أن اليقظة اإلسرتاتيجية وظيفتها أي       

مبعىن اليقظة تستخدم . توقعات املستخدمني، سواء كانت هذه التوقعات ضمنية أو مصرح االيت جتيب عن 

د أجزاء احمليط ت اليت جيب احلصول عليها، أو حتدتقنية االستهداف، أي حتدد نوع وطبيعة ومصدر املعلوما

 .ت الرقابةاخلارجي اليت جيب وضعها حت

 )اليقظة الشاملة واليقظة المستهدفة( طـرق اليقظـة: الفرع الثاني    

حسب حجم املؤسسة، خصائص قطاع النشاط، اإلمكانات ودرجة وعي املؤسسة بأمهية اليقظة، كذلك 

 حسب مدى حساسية عنصر من احمليط اخلارجي بالنسبة للمؤسسة الذي يتم تطبيق عليه نوع من أنواع اليقظات

  : 1، تقوم املؤسسة بإتباع طرق يقظة معينـة، فتختار القيام بـ)تنافسية، تكنولوجية، جتارية أو بيئية(األربع 

فهي تصف حالة االستماع الكلي للمحيط،  : يقظة شاملة لكل عناصر احمليط اخلارجي وغري حمددة •

ندوات، اللقاءات ومن دون وجدود هدف حبث واضح ، هذه اليقظة حتقق يوميًا من خالل اجلرائد، ال

خالل االحتكاكات اليومية مبختلف أعوان املؤسسة، وحني تتم مالحظة أمور غري عاديـة يف حميط 

املؤسسة، أو إذ مت االنتباه  من خالل مطالعة جريدة املشاركـة يف مؤمتر إىل أن املنافس يستعمل 

ومن مث تقوم بيقظة تستهدف  تكنولوجيا جديدة أو ينوي طرح منتج جديد البد من إبالغ املؤسسة،

  متابعة ومجع معلومات عن ذلك العنصر؛

أو يقظة مستهدفة ومركزة على عنصر أو جمموعة عناصر واليت يرى أا األكثر تأثريًا واألقرب إلحداث  •

هنا القائمني على تشغيل جهاز اليقظة يف املؤسسة حيددون جيدا : تغريات حمتملة يف احمليط اخلارجي

حرج   ، حماور الرصـد، نوع املعلومات ومصادرها املالئمة، فهي رصد مستهدف لعنصرأهداف البحث

                                           
1 -Laurent Hermel., Op Cit, pp.18-19. 
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، والذي حيتمل أن يكون له تأثري حساس على ...)منافس، مورد، منتج،تكنولوجيا(من احمليط اخلارجي 

   .املؤسسة يف املستقبل القريب

  : 1ت، فمنهم من ميارسكذلك، ال متارس املؤسسات نشاط اليقظة بنفس املستوى، ويف نفس الوق

هذه الطريقة من اليقظة جتعل املؤسسة يف    ":La veille permanente )"املتواصلة(اليقظـة الدائمـة  •

متُّكن من التقاط اإلشارات الضعيفة، املعلومات  حالة استماع توقعي دائم للمحيط اخلارجي، فهي

 ؛احملذرة والدالة على تغيريات يف احمليط وقت ظهورها

متابعـة ورصـد منتظم للهدف وفقًا ملشكلة ولدورية هي ": La veille périodique"قظـة الدوريـةالي  •

ميزانية املؤسسات، التقارير والدراسات، املقاالت املنشورة يف االت، : فهي تتلخص يف. مصادر املتابعة

 ؛...تقارير االس والربملان، منشورات املتخصصـة،

، يف هذا )مستهدفـة(متابعـة منظمـة ملواضيع حمددة : "La veille occasionnelle" اليقظـة العرضيـة •

  ؛الذي تريد  متابعته ومجع معلومات عنه) باهلدف(اإلطار، املؤسسة على علم مسبق بالعنصر 

أي مجع املعلومات يف حلظـة معطاة ضمن سياق معطى، : La veille ponctuelle ""للحظيةاليقظـة ا •

  .راسـة السوقفهي تقرتب من د

*"وبصفة عامـة تكون يقظة املؤسسة إما يقظة سلبية 
passive"ا أن املؤسسة تراقب تغري  ويقصد

: **"reactive"أو يقظة حركية، نشطة مراقبة التغيري والتكيف معـه،  :"ative"أو يقظة اجيابية وختضع له، احمليط

ُختطط وتـَُهيئ : ***"proactive" ةـما تكون يقظة استباقي أي أا تتوقع بالتغيري وتتجاوب معه قبل حدوثه، ونادراً 

لتغيري يف حميط املؤسسة، ومعىن ذلك أن املؤسسة ومن خالل خاليا يقظتها تؤثر يف أحد عناصر حميطها فتدفعه 

   .االسرتاتيجي/للتغري، الصفة االستباقية لليقظـة أو الوظيفة ترتبط أكثر مبفهوم الذكاء االقتصادي

  

  

  

                                           
1- Institut d'innovation informatique pour l'entreprises (3IE), "La veille stratégique : Les yeux et les oreilles de 
votre entreprise", site Internet : http://www.Jinnove.com/upload/documentaire/vs.pdf. p.09. (Consulté le : 
15/01/2011).    
* - passif (adj.) : qui subit sans réagir; qui assiste à une action sans vouloir ou pouvoir participer. 
**
-  réactif (adj.) : qui réagit. 

***- proactif (adj.) : qui fait en sorte que quelque chose se produise pour pouvoir intervenir activement (pour une 
personne). 
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 اليقظة اإلسرتاتيجيــة

 الوسائل اإلجرائية الوسائل التنظيمية

 ائل البشريةالوس الوسائل التقنيـة

 الوسائل املاليـة

  .الموارد البشرية، التكنولوجية والمالية لتنفيذ عمليات اليقظة اإلستراتيجية: مطلب الثانيال

لتشغيل جهاز اليقظة يف املؤسسة، البد من توافر وتفاعل جمموعة من املوارد املاليـة والتكنولوجيـة اليت 

والشكل املوايل يوضح . متنوعتكوين متخصص و  يذو ) يطلق عليهم اسم اليقظني(تسريها جمموعة املوارد البشرية 

  .أبعاد 5مجيع الوسائل الالزمـة للقيـام جبميع وظائف ونشاطات اليقظة اإلسرتاتيجية وبصفة فعالة يف 

  الوسائل الالزمـة لتشغيل جهاز اليقظة: 11شكل

  

  

  

  

  

  

  

  
Source : Corine Cohen, veille et intelligence stratégique., Op Cit, p.210 

  المكلفة بتشغيل جهاز اليقظة في المؤسسـة) اليقظين(الموارد البشرية : ع األولالفر      

ن و يطلق اسم اليقظني على مجيع األشخاص الذين يقومون ويفعلون جهاز اليقظة يف املؤسسة، فاليقظ

إىل وقبل التطرق . كفاءات ومهارات متوافقة مع املهام املوكلة إليهم  يفريق عمل يتكون من جموعة أشخاص ذو 

اليت جيب أن تتوفر فيهم، البد من تسليط الضوء ) الصفات أو املهارات(صائص ، اخلأنواعهم، مهامهم واهم 

ما الوحدة التنظيمية يف : على طريقة تنظيم عمليات اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسة، أي اإلجابة عن السؤال

  اتيجية؟املؤسسة املوكلة إليها القيام بالوظائف الستة لليقظة اإلسرت 

  :تنظيم عمليات اليقظة في المؤسسـة .1

كلما أرادت املؤسسة أن ترفع من أمهية فعالية يقظتها كلما طرحت مشاكل التعاضد، التنسيق طريقة 

النوع من املشاكل وحتقيق مبدأ الّرشادة يف االستخدام، جتنب هذا  استخدامها واملنهجية املتبعة أكثر، ولكي يتم
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ن ويف هذا السياق، هناك أسلوبا. سـةتنتهج أسلوب تنظيمي معني هلذه الوظيفة احلسايتوجب على املؤسسة أن 

  : 1تنظيميان ميكن أن تتبعهما يف سبيل تنظيم عملية اليقظة، وذلك وفقاً خلصائص املؤسسة وخصائص حميطها

خلية يقظة مركزية، حتتوي على عدد من  ":structure concentrée" المركز) التنظيم(الهيكل  - 

، وتكون أقرب )دوام كامل(ألشخاص مبهارات عليا، يكرسون كل وقتهم لضمان سريورة عملية اليقظة ا

  إىل الوظيفة اإلسرتاتيجية للمؤسسة؛

خلية يقظة مرتكزة على عدد من املراسلني بدوام ": structure répartie"الموزع) التنظيم(الهيكل  - 

ة باملشروع وحيدد هلا فريق العمل جزئي، يرأسها مسؤول اليقظة بدوام كامل، وميكن أن تكون يقظة ُمسري.  

وميكن أن تستخدم املؤسسة كال النوعني يف الوقت نفسه، إذ تقوم بوضع هيكل مركز لليقظة التكنولوجية         

يق املؤسسة على مزايا النوعني ألجل حتقتلعب والتنافسية ويقظة موزعة بالنسبة لليقظة التجارية واتمعية، وبذلك 

  :ويف اجلدول املوايل نقوم بعرض نقاط قوة كل نوع من أنواع تنظيم اليقظة يف املؤسسة. أهدافها

  .مقارنة بين خاليا اليقظة المركزة وخاليا اليقظة الموزعة: 03جدول

 الهيكل الموزع الهيكل المركز

  تفرغ كامل لألشخاص •
 حتفيز قوي •

 اندماج قوي يف النظام االسرتاتيجي •

 ومركز لألشخاصتكوين متخصص  •

  مشاكل قليلة متعلقة حبركة املعلومة •

  استخدام كل الكفاءات املوجودة يف مجع وحتليل املعلومات •
تكرر املعلومات يقلل من خطر عدم احلصول على معلومة  •

 اهلامة

 ُمفضل يف حالة تعدد املؤشرات واملصادر وكثرة املعلومات  •

 .معرفة املشاكل التشغيلية احلقيقية •

Source : Laurent Hermal. maitriser et pratiquer la veille stratégique, Op Cit. p.21  

، ومهمتها األساسية 80جتدر اإلشارة إىل أن خاليا اليقظة بدأت بالظهور يف املؤسسات يف سنوات 

حلرص على يف املؤسسة وا)  االستهداف، اجلمع، التحليل، والتوزيع(ل يف صياغة وتنظيم عمليات اليقظة مث تت

خلية يقظة  فإن كذلك. 2التنسيق بني اليقظني، فكل إجراء أو نشاط كان يتم حتت رقابة مسؤول خلية اليقظة

 فعالة ال تكون منعزلة يف اهليكل التنظيمي، فكل الرتكيب البشري للمؤسسة جيب أن تصل إليه املعلومة وأن ُحيس

وتبادل داخل املؤسسة، هذا يتم مبدئيا من خالل إجراء عملية بأنه معين باليقظة، والبد من بناء ثقافة معلومات 

                                           
1- Laurent Hermal., Op Cit, p.21 
2- Denis Meingan, Isabelle Lebo., Op Cit, p.5. 
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توعية بني العاملني مبا تشكله اليقظة بالنسبة للمؤسسة ومن خالل اإلعالن بوضوح عن إرادة املؤسسة يف جعل 

  . 1املعلومة متر وتتبادل داخليا

  : األشخاص المكلفين باليقظة في المؤسسة .2

ليقظة من أفراد هلم كفاءات عالية وتكوين تقين يطلق عليهم اسم اليقظيـن يف الغالب، تتكون خلية ا         

"les veilleurs :"املسؤول عن اليقظة"Responsable de la veille" املالحظني؛"Observateurs" ؛ اخلبــراء" 

Experts"؛ املستخدمني"Demandeurs "وجلنة اليقظة"Comité de veille"2.م األساسيةاحلذر: ، ميز ،

  ...  االنتباه، التفكري النقدي، روح االتصال وتبادل املعلومات، اإلرادة على مواجهة حتديات اليت تطرحها اليقظة

عنصر أساسي ضمن جهاز اليقظة يلعب دور متعدد من حمرك أو منشط، وسيط،  :المسؤول عن اليقظة -   

 :سؤول اليقظة تأدية املهام التاليةوبصـفة عامـة على م. لنشاط اليقظة.. مراقب، منسق، منظم، مقرر 

  توعية العاملني يف املؤسسة باليقظة، وتوضيح إسهاماا؛ •

 حتديد االحتياجات اجلديدة؛ •

 اقرتاح مواضيع اليقظة، أي عناصر احمليط اخلارجي اليت جيب استهدافها؛ •

 العمل على احلصول على موافقة جلنة اليقظة خبصوص هذه املواضيع؛ •

 ة من خالل تعيني وحتديد امللفني ا؛تنظيم شبكات اليقظ •

 دعم وحتفيز أعضاء شبكات اليقظة؛ •

 حتقيق أو إدارة عمليات حتليل وتلخيص املعلومات امعة؛ •

 . التحقق من رضا املستفيدين من خمرجات اليقظة •

ولقد أثبتت الدراسات أن سوء اختيار مسؤول اليقظة هو سبب رئيس يف فشل مشروع اليقظة، إذ مت 

ل إىل أن اثنني من بني ثالث إخفاقات لنشاط اليقظة، سببه كان عدم توافق كفاءة ومهارة مسؤول اليقظة التوص

يف املؤسسة مع املهام املوكلـة إليه، على هذا األساس يَعتِرب العديد من الباحثني أن مسؤول اليقظة هو عنصر 

فهم يقرتحون أن الشخص الذي ، باملقابل .3أساسي يؤخذ بعني االعتبار عند تقييم مدى فعاليـة جهاز اليقظـة

سيتم توظيفه يف منصب مسؤول اليقظة، من األفضل أن يكون من بني املوارد البشرية احلالية للمؤسسة والذي 

                                           
1- Henry Samier, Victor Sandoval., Op Cit, p.31. 
2- Denis Meingan, Isabelle Lebo, Maîtriser la veille pour préparer l’intelligence économique, Knowledge 
Consult, 2004, p.15-16. 
3- Corine Cohen., Op Cit, p.196-197 
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روح الفريق، الفضول، االنتقاد،  والبد أن يتوفر فيه حد أدىن من... يشغل منصب إطار جتاري، تقين، أو مهندس

 :   ذلك أن يتصف بـوك... ،مهارات االتصال

  القدرة على حتديد وفهم حاجات العمالء؛  •

 القدرة على بناء منهجية جلمع، استقبال ومعاجلة املعلومات من مصادرها املتنوعة، •

 القدرة على التحليل والرتكيب؛  •

  التحليل اإلحصائي لالحتياجات، •

  القدرة على إنتاج خالصات؛ •

  القدرة على توصيل النتائج إىل املقررين؛ •

  القدرة على مجع  تقييمات العمالء للمنتج، املؤسسة؛ •

كلها ،  "gather"أو  "Observateur" ،"traqueur" ،"gatekeeper :"المالحظ أو جامع المعلومات -     

تتوافق  اليت املعلوماتتسميات تطلق على الشخص أو األشخاص الذين توكل إليهم مهمة البحث ومجع 

هلا املختلفة ومن مصادرها املتعددة، ومن مث دجمها يف شبكة اليقظة وتوصيلها إىل وموضوع اليقظة احملدد، بأشكا

وباإلضافة إىل مهمة البحث ومجع املعلومة، ميكن هلؤالء األشخاص أن . املؤسسة حىت جترى عليها مرحلة املعاجلـة

ية، وهذا حىت يتحقق مبدأ يشاركوا يف عمليات املعاجلة إىل جانب اخلرباء، وأن يبدوا آراءهم وأفكارهم بكل حر 

  .البناء اجلماعي للمعىن

  : 1ن على أن هناك نوعان أو تصنيفان جلامعي املعلوماتو غالب، اتفق الباحثالويف       

• "Les traqueurs    sédentaires :" هم األفراد الذين جيمعون املعلومات من مصادر موثقة مبعىن واسع

. ومن االنرتنت أو وسائل إعالم أخرى...) تقارير سنوية، جرائد، جمالت، كتب، رسائل، أطروحات، (

 أهم مميزات أو صفات هذا النوع من جامعي املعلومات والذين يطلق عليهم أيضا اسم 

documentalistes convertis**"  م يشغلون موقعا متميزا يف مؤسستهم، والذي ميكنهم من معرفةأ ،

ومات، كما أن تكوينهم هو تكويـن متخصص ومناسب الضرورية من املعل وظفنيكل احتياجات امل

كذلك مكونني يف "  technicien documentaliste "أو" d’ingénieur documentaliste("ومزدوج 

   والذكاء االقتصادي؛ جمال  اليقظة التكنولوجية
                                           

1- Samia Menif., Op Cit, pp.47-52 
**- Il s’agit de personnes qui viennent du monde de la documentation et qui sont  reconvertis en professionnels  
de  l’Intelligence Stratégique. Ces spécialistes disposent d’un point fort  principal à savoir la maîtrise des 
documents. Ce sont les premiers experts capables de se repérer dans leur «  boutique » documentaire formée de 
r evues et  de  banques de données… 
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• "les traqueurs nomades:" م مبهامه هذا النوع من املالحظني يتجولون ويتنقلون خارج املؤسسة للقيا

وجيمعون املعلومات من مصادر أساسها التفاعالت واللقاءات مع ) واليت لسيت هي اليقظة(األساسية 

وهم يعرتضون ... عمالء، موردين، منافسني، خمربيني، عارضني، : األشخاص من طبيعة خمتلفة

تجاريني، املشرتين، وهذا النوع من جامعي املعلومات والذين أغلبهم من ال. املعلومات حبواسهم اخلمس

جيمعون معلومات جد هامة بالنسبة للمؤسسة، فالتجاري الذي جيب أن يكون مالحظ ... املوزعني،

حيصل على معلومات حديثة ... ممتاز، من خالل عالقته واحتكاكه املتواصل مع العمالء، مع املناولني

ملدى القصري، التغري امللحوظ يف احلاجات اجلديدة، تطورها، مشاريع املنافسني، التوجهات على ا: عن

فهذا النوع من املعلومات ليس لدينا أي فرصة للحصول عليه من قواعد البيانات ... منتج معني

  .التقليدية، ويف نفس الوقت يشكل قاعدة قرار ميكن أن يكون ذو بعد اسرتاتيجي

بتكلفة معقولة وهلم القدرة  ن هم أفراد قادرين على إجياد املعلومات يف الوقتو املعلومات اجليد وجامع

ومثلما على مسؤويل اليقظة أن يتصفوا بصفات ومهارات معينـة . على إضافة قيمة املعلومات اليت توصلوا إليها

حىت يتم توظيفهم على رأس جهاز اليقظة يف املؤسسة؛ فهم اآلخرين عليهم أن ميتلكوا حدًا أدىن من املهارات 

ألداء مهامهم، أساسها الفضول، حب االطالع واملعرفة، احليوية، النشاط،  والصفات اإلنسانية، اليت تؤهلهم

القدرة على االتصال واستدراج اآلخرين يف الكالم، البصرية، املالحظة القوية، فال جمال لصفة اخلجل والكسل يف 

عملية  وللمؤسسة دور كبري يف تنمية مهارة جامعي املعلومات، إذ إشراكهم يف. مهنة جامع املعلومـات

االستهداف واطالعهم على كل األمور املتعلقة مبوضوع اليقظة هو نشاط أساسي قبل االنطالق يف عملية 

 .1اجلمع

مصادقة أو املوافقة على املعلومات امعة، واملساعدة للتؤهله اليت حبكم خربته، تكوينه وكفاءته  :الخبيــر -    

بعض املعلومات ذات خصائص تكنولوجية، جتارية، أو تنافسية آتية ف. واليت تشكل مهامه االساسيةيف معاجلتها، 

كما أن مكانته يف املؤسسة . من امليدان مباشرة درجة موثوقيتها غري مطلقة، لذلك جيب التحقق من صحتها

 تؤهله ألن يكون مسؤوًال عن اليقظة يف املؤسسة أو منشطًا لعمليات البناء اجلماعي للمعىن يف حالة كون اخلبري

  .هو استشاري من خارج املؤسسة

هم املستفيدين أو مستخدمي خمرجات اليقظـة، ورغم أم مل يقوموا بشرح احتياجام  :المعلومات طالبو -    

وجودهم . سب اختصاصهحيتاجوا يف أداء وظائفهم ُكل ح بطريقة رمسية، سيستقبلون املعلومات الصافية، واليت

                                           
1- Christopher Murphy., Op Cit, pp.61-64. 
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الستفادة ديد االحتياجات من املعلومات، واكثر من ضروري حبكم مسامهتهم يف حتضمن قائمة اليقظني هو أمر أ

  .من مزايا التغذية العكسية بصورة مباشرة

هي اهليئة القيادية لعملية اليقظة، تتكون من بعض اإلطارات العليا املقررة يف املؤسسة،    :لجنة اليقظة -    

تنسيق بني خمتلف اليقظني، متابعة املهام وأن الف، املساعدة يف مهمتها األساسية التحقق من مواضيع االستهدا

    .تكون كُقوة استشارية لإلدارة العامة َتقرتِح احللول وتساعد يف اختاذ القرارات

منسق : ولإلشارة، يف بعض املؤسسات ال يوجد مسؤول يقظة، بل يوجد منصب منسق حسب نوع اليقظة      

. وله نفس املهام اليت يقوم ا مسؤول اليقظة لكن يف جماله اخلاص... يقظة التكنولوجيةاليقظة التنافسية، منسق ال

منسق اليقظة التنافسية مرتبط بوحدة التسويق، منسق : وغالبا ما يتم ربطه باهليكل التنظيمي التقليدي، مثال

يكونوا هم األشخاص  كما أن املالحظني ميكن أن... اليقظة التكنولوجية مرتبط بوظيفة البحث والتطوير

املستقبليني للمعلومات، بينما وظيفة اخلبري يقوم ا جمموعة أشخاص يشكلون فريق عمل،  يسامهون يف عملية 

  .*فرز ومعاجلة واستخراج املعىن من املعلومات امعة

 الوسائل التقنية والماليـة لتشغيل جهاز اليقظة في المؤسسـة: الفرع الثاني    

املرتبطة بكل مرحلة من مراحل عمليات ) معدات وتقنيات(د خمتلف الوسائل التكنولوجية إن فرز وحتدي

يتطلب مساعدة كفاءات علمية وتقنية مهتمة ) اجلمع، املعاجلة، التخزين، النشر والتوصيل(اليقظة اإلسرتاتيجية 

تكوين خاص، كما أن ومتخصصة يف جمال تكنولوجيات املعلومات، ألن التسميات معقـدة، االستخدام يتطلب 

حقيبـة تكنولوجيا املعلومات مل تتوقف عن التوسع، خصوصا بسبب التطور املتسارع واهلائل لتكنولوجيا املعلومات 

وألن تكنولوجيات املعلومات واالتصال ليست مبوضوعنا وسيتم االقتصار يف هذا الفرع إىل اإلشارة، . 1واالتصال

وجدت للمؤسسة عدد غري منتهي من الوسائل ذات الطبيعة التكنولوجية اليت أن األحباث والتطورات التكنولوجية أ

  .ميكن استخدامها من أجل احلصول على مزايا الوقت، التكلفة، اجلهد، وكذلك تقليل األخطاء

ماليني  9ففي جمال مجع املعلومات، جيري احلديث حاليا عن دور االنرتنت  اليت حتتوي على حوايل 

، يف تفعيل عمليات اليقظة، ، وعدد ال ُيستَهان به من حمركات البحث البسيطة والذكيةحاتموقع وماليري الصف

هذا . البحث ومجع املعلومات، مرحلة النشر واالتصال بني األفراد داخل وخارج املؤسسة: وبالضبط مرحليت

على سبيل (من بينها  االهتمام املتنامي لوحظ من خالل الكم اهلائل من األحباث اليت نشرت خبصوص االنرتنت،

                                           
  .ق اجلماعي للمعىن، طريقة عمل هذا الفريق سيتناول بالتفصيل يف املطلب الثاين من املبحث الثاين هلذا الفصلاملعلومات امعة يهدف إىل اخلل عمل ملعاجلةفريق  - *

1
  1،2001عالء عبد الرزاق الساملي، رياض حامد الدباغ، تقنيات املعلومات اإلدارية، دار وائل للنشر، عمان، ط -  
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 la veille"بعنوان  2002سنة " Victor Sandoval"و" Henry Samier" ، كتاب لكل من)املثال وليس احلصر

stratégique sur internet"هاكيف يتم تنفيذ :  1، ويهدف هذا الكتاب، لإلجابة عن عدة تساؤالت، أمه

  .ئمة وعدم تضييع الوقت يف البحث عنها؟يقظة أوتوماتكية قادرة على استخالص املعلومات املال

كذلك، جيري احلديث وتطوير وسائل مراقبة ومجع معلومات من املصادر االلكرتونية، تتمثل يف 

جميات تسمح بالبحث عن املعلومات من احملتويات هي بر ": Les agents de recherche: "2الربجميات، منها

هي ": Les agents d’alerte. "ذ القرار بعد عمليات معاجلة مكيفةأو اخلارجية، وجعلها متاحة ملتخ/الداخلية و

، فهي تفحص باستمرار وبصفة ...برجميات تسمح بوضع حتت املراقبة كل أو جزء من مواقع االنرتنت، املنتديات

*"ومن أحدثها . آلية مصادر املعلومات االلكرتونية وتعطي إشـارة حتذيرية يف حال حدوث تغيريات
Les Agents 

Intelligents :"البحث : ميكن القول أنه مفهوم أكثر تطور للذكاء االصطناعي، ويقوم بأربع وظائف أساسيـة

 عن املعلومـة، حتليل املعلومات امعـة، تصفية، حفظ وحتديث النتائج، باإلضافة إىل إمكانية اإلحبار يف حالة 

off-line3بني الصفحات ومواقع التحميل .  

جميات، مهمتها األساسية هي وضع يف عالقة املعلومات، هناك أيضا، جمموعة بر يف جمال معاجلة 

هذه الربجميات تتعدد وتتنوع، وتتجدد وتتطور باستمرار، يف سبيل . املعلومات املتقطعة واملتنوعة الستخراج املعىن

:  ال ذلكومث. حتسني وتقدمي أفضل تشكيل وقراءة للمعلومات امعة تساعد املستخدم على التحليل

"LexiQuest" اقرتحت األداة"LexiQuest Mine" اليت حتلل حجم هائل من املعلومات الوثائقية الستخراج ،

هذا . املعلومات املفتاحية وتصمم خرائط معطيات تبني املصطلحات األساسية والروابط املختلفة فيما بينها

  .4جتارية الربنامج، يصنف، ينظم، حيلل ويُعني آليا وثائق ذات طبيعة

ويعترب جمال نشر وتواصل املعلومات بني العاملني باملؤسسة، اال األكثر غىن بالوسائل واألدوات          

التكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالتصاالت سهلت وسرعت تبادل املعلومات داخل التكنولوجية، ألن 

                                           
1
  Victor Sandoval, Henry Samier. la veille stratégique sur internet, Lavoisier, Paris,2002: راجع -  

2- Denis Meingan, Isabelle Lebo., Op Cit, pp.35-36. 
*- "Objet utilisant les techniques de l'intelligence artificielle : il adapte son comportement à son environnement 
et en mémorisant ses expériences, se comporte comme un sous-système capable d'apprentissage : il enrichit le 
système qui l'utilise en ajoutant, au cours du temps, des fonctions automatiques de traitement, de contrôle, de 
mémorisation ou de transfert d'information". L'association française de normalisation (AFNOR) 
3- http://www.agentintelligent.com/agent_intelligent/agents_intelligents.html#Les agents intelligents (Consulter 

le 13-04-2011) 
4- Corine Cohen., Op Cit, p.203. 
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Intranet"وتعترب. املؤسسة، وبني املؤسسة وحميطها اخلارجي
الوسيلة األكثر شهرة واستخداما بني املؤسسات " **

  : 1وذلك نظرا للمزايا الفريدة واملتنوعة اليت يوفرها استخدام مثل هذه التقنية، منها

الشبكات الداخلية متكن من تسيري التدفقات من املعلومات الداخلية بتكلفة، جهد : تكاليف منخفضة •

من أجهزة الكمبيوتر متصلة ببعضها البعض  اب إال عددفبناء مثل هذه الشبكات ال يتطل. قلأووقت 

  ومتصيم صفحة الواجهة كاليت نراها يف مواقع االنرتنيت؛

فهي تسمح لكل عامل يف املؤسسة االطالع من موقع عمله ، بسيط، سريع وأكثر جاذبية ،دخول سهل •

كانية إيضاح االحتياجات على املعلومات اليت حيتاجها ألداء مهامه، دون أي قيود، وأي رمسيات، مع إم

  من املعلومات؛

كل نوع من املعلومات له دخول مقيد على األقل حسب حساسيتها وسريتها ، مثال : دخول آمـن •

املدراء ميكن أن يكونوا الوحيدين الذين ميكنهم الوصول إىل بعض املعلومات ذات الطبيعة اإلسرتاتيجية،  

 كل عامل ميكنه الدخول فقط إىل صفحة وظيفته؛

كل مستخدم له إمكانية جتميع وحتليل معلومات متناثرة : تكرار وحتليل املعلومات غري املتجانسة •

ومتنوعة، وميكنه حينئذ أن يقوم بيقظة فرديا وجيمع نتائج عمله مع اليقظة الشاملة للمؤسسة بإعادة نشر 

 معلومات ذات قيمة عالية؛

ر للمعلومات، إعادة تشكيل للمعلومات، والطبيعة العمل اجلماعي، تبادل املعلومات،  التحديث املستم

االقتصادية هلذا النوع من الشبكات الذي يربط مجيع أعضاء املؤسسة ببعضهم، فيتبادلون، يتشاركون، ويُفعلون 

  .نشاط اليقظة من وراء مكاتبهم

 ميزانية اليقظة اإلستراتيجية: الفرع الثالث   

موجود وضروري لتسيري أي نشاط يف املؤسسة، ومقارنـًة باالتفاق بني الوسائل أو املوارد املالية هي عنصر 

، هي عوامل البد أن تؤخذ بعني االعتبار عند )الظاهرة يف الشكل(الباحثني على أن الوسائل األربع األخرى 

غيل وتأدية قياس فعالية جهاز اليقظة اإلسرتاتيجية؛ فإن اعتبار ما تصرفـه أو ما ختصصه املؤسسة كمبالغ مالية لتش

وظائف اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسة كعامل للوقوف على فعالية جهاز اليقظة، هو حمل جدل، إذ يبدو 

بالنسبة للبعض على الّرغم من أمهّْيتـه، عنصر ال حيّدد فعالية اليقظة اإلسرتاتيجية، إال أن البعض ومن خالل 

                                           
** -L'intranet est un réseau informatique utilisé à l'intérieur d'une entreprise ou de toute autre entité 
organisationnelle utilisant les techniques de communication 
1- Corine Cohen., Op Cit, pp.204-206 
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يزانية اخلاصة لتأدية عمليات اليقظة اإلسرتاتيجية، هو ، يبدو هلم أن امتالك حد أدىن من امل1دراسات حديثـة

  .(rapport résultats/moyens financière) : عامل لفعاليتها، واليت تُقيـم وفقاً 

، الوسائل التكنولوجية )اليقظيـن(املوارد البشرية : وتُوزّع ميزانية اليقظة بصفة عـامة على ثالث حمـاور

االشرتاكات يف االت، " (fonds documentaires"، ويُعتَرب )…جهزة إعالم آيل، برامـج، جتهيزات مكتبية، أ(

، أهم حمور يأخذ نصيب األسد من ميزانية ...)اقتناء اجلرائد املتخصصة، الكتب، واستخدام بنوك املعلومـات، 

من رقم األعمال،  %0.8 و %0.1 وبصـفة عـامة، ختصص املؤسسات الفرنسية نسبـة ما بني. اليقظـة اإلسرتاتيجية

  .2اإلسرتاتيجية، للقيام بعمليات اليقظة من رقم األعمال كميزانية ختصصها املؤسسات اليابانية %1.5مقابل 

قتصر فقط على ضمان فعالية كل مرحلة من يال  سرتاتيجية بالفعالية،اإليف األخري، اتصاف اليقظة  

قائمني على تشغيل جهاز اليقظة، وال على مقدار الوسائل مراحلها، وعلى ضمان التنسيق والتواصل بني خمتلف ال

أو اإلمكانات املالية والتكنولوجية اليت تستخدمها يف تأدية خمتلف الوظائف، بل أيضا على مدى إدراك اإلدارة 

ي العليا ألمهية، فائدة وضرورة اليقظة اإلسرتاتيجية، ومن مث لعب دور احملفـز واملشجع الدائم لليقظني على ختط

  .رفع حتديات اليقظة اإلسرتاتيجيةلو ، العوائق والعراقيل املختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
1-  Corine Cohen., Op Cit, pp.207-209. 
2 -Chantal Bussenault, Martine Pretet, organisation et gestion de l’entreprise, Vuibert, Paris, 1991. p.134 
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  :خالصـة الفصل األول

اليقظة اإلسرتاتيجية، وإىل التطرق  اهيةاليقظة اإلسرتاتيجية، إذ هدف إىل إيضاح م تناول الفصل األول

، وإىل طريقة ظائف اليقظـة اإلسرتاتيجيةإىل مكونات اليقظة اإلسرتاتيجية، عمليات اليقظـة اإلسرتاتيجية، إىل و 

اإلسرتاتيجية يف املؤسسة  تنظيم عملية اليقظة يف املؤسسات، بينما طريقة تقييم وقياس مدى فعالية جهاز اليقظة

هو عنصر مت تركه إىل الفصل الثاين، بعد التطرق إىل اإلضافة اليت جيلبها جهاز اليقظة اإلسرتاتيجية للمؤسسة من 

  . املزايا التنافسية وبذلك حتسني التنافسيـة منظور بناء

اليقظة اإلسرتاتيجية أو االستماع التوقعي للمحيط اخلارجي للمؤسسة كما وبصـفة عامـة، 

هي نشاط ينقسم إىل جزيئني أساسني اجلزء األول يتمثل يف الّرصد النشط، واملتواصل لعنصر " H.Lesca"يسميها

وجزء ثاين هو استغالل املعلومات اليت . مكونات احمليط اخلارجي للمؤسسة أو لكل/من عناصر احمليط اخلارجي و

االستغالل  هذا.  واإلشارات الضعيفة اليت مت اكتشافها من خالل عملية املراقبـة تلكمن مصادر خمتلفة مت مجعها 

ـد، تصنيف: املعلومات لعمليات معاجلـةهذه خالل إخضاع من يكون  تفسري، ليل، ، حتمن فرز، انتقاء، تأك

يف شكل إشارات ضعيفة، إشارات إنذار مبكرة، (علومات اليقظة اإلسرتاتيجية لطبيعة اخلاصة ملل وتركيب، ونظراً 

فإن اكتشاف معانيها ودالئلها يتطلب فريق عمل ذو  ؛...)ومتيزها بكوا جمزأة، نوعية، مبهمـة، وغري أكيدة

العصف الذهين، السيناريو وممكن طريقـة : تلفة على غرارتكوين وخربات خمتلفة، واستخدام آليات حتليل خم

“Puzzle” ... وبعد االستخالص اجلماعي للمعىن من املعلومات اإلسرتاتيجية وإضافة قيمـة هلا، يأيت الدور على

نشرها وتوصيلها ملختلف العاملني باملؤسسة، كل حسب اختصاصـه، الستخدامها يف وظائفهم ويف أداء مهامهم 

  .للمؤسسـة واالسرتاتيجي ة، وهذا دف حتسني األداء الكلياملختلف

  

 



 

 

 

  

  

 :ثانيالفصل ال

  
تحسين تنافسية المؤسسة من منظور اليقظة 

 اإلستراتيجية
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 تحسين تنافسية المؤسسة من منظور اليقظة اإلستراتيجية: الفصل الثاني

 :دـتمهي

اليقظـــة  عمليـــات مفهـــوم، أهـــداف، مكونـــات، مراحـــل وطريقـــة تنفيـــذبعـــد تشـــكل نظـــرة بســـيطة عـــن           

مــن منظــور أن  ،يتطرق الفصــل الثــاين إىل دور اليقظــة اإلســرتاتيجية يف حتســني تنافســية املؤسســةســاإلســرتاتيجية، 

ها للبحـــث عـــن ضـــغوطا مســـتمرة علـــى املؤسســـة، فتـــدفعُ ميـــارس   -التنافســـيخاصـــة - اخلـــارجي حمـــيط املؤسســـة

وحـىت . أو مزايا تنافسية، تؤهلها إىل ضمان استمرارية نشاطها أوالً واألسبقية على منافسـيها ثانيـاً اكتسـاب ميزة 

فريــدة أن تكـون  كتسـااال امليـزة أو املزايــا الـيت متتلكهـا أو تسـعى املؤسســة  علـى ،وأخــرى األهـدافتتحقـق هـذه 

يف  -علــى األقــل-وصــعبة التقليــد  )مل يســبق ألحــد أن حصــل عليهــا( ، جديـــدة)ختتلــف عمــا ميتلكــه املنافســني(

   .املدى املتوسط

ال يكون إال إذا كانت املؤسسة يف  السابقة الذكـر، اخلصائصب - على األقل-  إن اكتساب ميزة         

يف الوقت التنافسيـة  حتقيق ، ألنوضعية االستماع التنبؤي حمليطها اخلارجي، أي يف حالـة يقظة إسرتاتيجية

يف حتقيق  اليت جتمعها املؤسسة عن حميطها اخلارجي استخدام املعلومات علىوىل الدرجة األب يرتكز احلايل

املؤسسة ال تعتمد كليًة على موارد طبيعية ممتازة  أنادة واكتساب نفوذ يف السوق، إذ تقوم الفكرة على ـيالرّ 

يف سبيل  ،ً ممتازة أيضا 1"- تبيانات ومعلوما–موارد مفاهيمية "عندما تتنافس، وبدال من ذلك ميكن استخدام 

  .اإلسرتاتيجية املؤسسة قيق أهدافحتسني التنافسية، حىت يتم حت

إعطاء نظرة خمتصرة عن  إىل يهدف األولث مباحث، املبحث ، مت تقسيمه إىل ثالوألجل ذلك         

 اإلسرتاتيجيةعوامل تدعيم التنافسية ومكونات اليقظة  ، املبحث الثايناملنافسة، التنافسية وامليزة التنافسيةمفهوم 

  .حتسني التنافسية ومكونات اليقظة اإلسرتاتيجيةو  العالقة بني عوامل بناء إىلبينما يتطرق املبحث الثالث 

  
  
  
  

                                         
1
  .2000دار املريخ، الرياض   نظم املعلومات اإلدارية، راميوند مكليود، ترمجة سرور علي إبراهيم سرور، - 
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  ة، التنافسيـة والميزة التنافسيـةـالمنافس: المبحث األول

رتبط ببيئـة املؤسسـة، ظهـرت مصـطلحات تـامليـزة التنافسـية، هـي و  التنافسيةالقدرة التنافسيـة،  املنافسـة،          

خــالل الثمانيــات مــن القــرن " ل بــورتركــيام"ب واألســتاذ جبامعــة هــارفرد األمريكيــة اتــخاصــًة بفضــل أعمــال الك

ســـات اكتســـاب مزايـــا علـــى العشـــرين، إذ وفـــرت كتبـــه ومقاالتـــه خطوطـــا إرشـــادية واســـرتاتيجيات حملـــاوالت املؤس

املطلــب األول يتنــاول املنافســة،  ؛هــذه املفــاهيم مت تقســيم هــذا املبحــث إىل ثــالث مطالــب وضــيحولت .افســيهامن

   .املطلب الثاين يتطرق للتنافسية، بينما املطلب الثالث ُخصص لعنصر امليزة التنافسيـة

  مفهـوم المنافسـة: ولالمطلب األ   

ة أشـكال وختتلـف شـدا مـن قطـاع عـد حيـث تظهـر يف  نافسة معان متعددة وخمتلفـة،بأخذ مفهوم امل

  .باختالف وتعدد جمموعة من العواملآلخر، 

  تعريف المنافسـة : الفرع األول     

عن حالة الصراع احلاصل بني جمموعة من املؤسسات املتكافئـة يف  - مبفهومها البسيط-  ةـتُعرب املنافس

جل أكذلك هي الصراع املتواصل بني املؤسسات ليس فقط من   .سبيل احلصول على حصة أكرب من العمالء

جمموعة التنافس بني أعضاء  عن ببساطة تُعرب  فهي ،جل احلصول على موقع تنافسي متميزأالبقاء بل من 

 نيد املسوقاتعد: ف أيضا بأاعر كما تُ  .لتعامل مع جمموعة اقتصادية أخرىاقتصادية واحدة من أجل ا

وتنافسهم لكسب العميل باالعتماد على أساليب خمتلفة كاألسعار، اجلودة، املواصفات، توقيت البيع وأسلوب 

  ...1حتقيق الوالءالتوزيع، خدمات ما بعد البيع، بناء عالقة مع العميل، 

 نتيجةَ ، تنشأ ني جمموعة من املنتجني أو املوزعنيصفة حلالة الصراع والتسابق ب املنافسة ،وبصفة عامة

للحركية والسلوكات اليت ميارسوا، ليس فقط ألجل استقطاب أكري عدد ممكن من املشرتين، وإجياد أسواق 

  .2حلصول على مصادر توريد جديدة وتنافسيةجديدة؛ بل أيضا يف سبيل ا

  ال المنافسـةـأشك : الفرع الثاني     

إىل منافسـة حملية ومنافسـة عاملية،  وفقا ملصدرها تقسيمهاللمنافسـة عدة أشكال وتقسيمات، إذ ميكن          

منافسة سعرية أو بالنسبة إىل موضوعها إىل  منافسة مباشرة ومنافسة غري مباشرة،وبناء على حالتها إىل 

                                         
1
  .20 ، صاإلسكندريةفريد النجار، املنافسة والرتويج التطبيقي، مؤسسة شباب اجلامعة،  - 
  .97 ، ص2000، اإلسكندريةصالح الشنوايت، اقتصاديات األعمال،  اجلالل للطباعـة،  -2
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يف سوق تتميز بالشفافية ومنافسة يف ظل ظروف   املنافسةومنافسة غري سعرية، وحسب هيكل السوق إىل 

  .1)احتكار قلة واحتكار مطلق(احتكارية 

  لمباشرة والمنافسة غير المباشرةالمنافسة ا  .1

منافسـة مباشرة ومنافسـة غري مباشرة، : ميكن القول أن املنافسة بني املؤسسات تنقسم إىل قسمني

ث بني املؤسسات اليت هلا نفس جمال النشاط أو اليت تنشط يف وتشري املنافسة املباشرة إىل املنافسة اليت حتد

أما املنافسة غري املباشرة فتشري إىل الصراع املوجود بني املؤسسات القائمة يف جمتمع ما، . قطاع صناعي واحد

املوارد بق يف احلصول على املوارد البشرية الكفأة، ايف سبيل احلصول على املوارد املتاحة يف هذا اتمع، كالتس

  .2وطبعاً استقطاب أكرب عدد ممكن من العمالء، والتنافس على إرضائهم وحتقيق والئهم.... املالية، 

 فسة المحلية والمنافسة العالميةالمنا .2

حالة الصراع الناشئة بني املؤسسات يف سوق حملي لبلد ما، بينما املنافسة  إىلتشري املنافسة احمللية          

  . عن حالة التسابق بني املؤسسات يف السوق الدوليـةعرب ية فهي تُ العامل

 السعرية والمنافسة غير السعرية المنافسـة .3

التأثري على املنافسة السعرية تعين الرتكيز على عامل السعر يف سبيل مواجهة شدة املنافسة، من خالل 

املنافسة غري  ُتشري بينما ...ة بالتكلفةأو تبين إسرتاجتية الرياد اخلصومات، حتقيق مبدأ التكلفة املستهدفة عنصر

خدمات ما بعد البيع ملواجهة  السعرية إىل الرتكيز على عوامل أخرى غري السعر، كاجلودة، التمييز، التنويع،

  .املؤسسات املنافسة

 المنافسة حسب هيكل السوق .4

وضوح وحرية انتقال هي املنافسة اليت تكون يف سوق تتميز بالشفافية املطلقة، : املنافسة الكاملة

املعلومات، وجود عدد كبري من البائعني واملشرتين، وتكون السلعة متماثلة متاما، حرية دخول املنتجني إىل 

، األمر الذي من شأنه أن يرفع من ميدان إنتاج معني، عدم وجود أي اتفاق بني املنتجني لتوحيد سياستهم

 االحتكارية تشري إىل التنافس الذي يكون يف سوق يتميز  نافسةامل بينما. املنافسة يف مثل هذه األسواقة شد

يقدمون منتجات خمتلفة تعوض بعضها البعض، وتتميز كل منها بعالمتها بعدد قليل من املنتجني نسبياً، 

   :جند شكلني أنويف السوق االحتكارية ميكن التجارية، 

                                         
1
  .153-152، ص ص 2006توفيق حممد عبد احملسن، حبوث التسويق وحتديات املنافسة الدولية، دار الفطر اتلعريب،  - 

-
 
 .25ص , 1997, اإلسكندرية, مكتبة اإلشعاع, التنافسية و تغري قواعد اللعبة, عبد السالم أبو قحف 2
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، بسيطرة عدد حمدود من املؤسسات على قطاع معني هذه األخرية تتميزحيث ـة، احتكار قل  سوق •

جل أبينهم من  اونظرا إلمكانية وجود حتالفات وشراكات فيممرتفعة،  إليهعوائق الدخول تكون 

 ؛يف السعر طفيفيف أمور بسيطة كخفض  تنحصربينهم  ااملنافسة فيمفتوحيد سياسام، 

عدد قليل جدا من املنتجني املتفقني على  تتميز بوجود منتج واحد أو): مطلق(سوق احتكار كامل   •

  .بينهم منعدمـة متاماً  اتوحيد سياسام اإلنتاجية والتسويقية الستغالل سوق معني، فاملنافسة فيم

  شدة المنافسـة وشدة اليقظة اإلستراتيجية: ثالثالفرع ال

أن شدة املنافسة اليت يشهدها قطاع سوقي معني، هي نتيجة تفاعل، تأثري وتقاطع  بورتروضح لقد          

هو جزء عدد من العوامل أو القوى اليت ُتشكل اهليكل االقتصادي للقطاع، أين سلوك املنافسني احلاليني 

ني أهم هذه من بو  .1بسيط أو قوة من هذه القوى اليت تساهم يف رفع شدة املنافسة، وليس احملدد الوحيد هلا

   : 2العوامل جند

ازدادت شدة املؤسسات فكلما زاد عدد  ،عدد املؤسسات اليت تتحكم يف املعروض من منتج معني •

  ؛املنافسة بينهما والعكس صحيح

فكلما كان من السهل دخول بعض  ،سهولة أو صعوبة دخول بعض املؤسسات إىل السوقمدى  •

 ؛والعكس صحيح ،املنافسة معها شدةازدادت  ،املؤسسات اجلديدة إلنتاج و تسويق منتج معني

العالقة بني حجم املنتجات اليت يطلبها األفراد يف السوق وتلك الكمية اليت تستطيع املؤسسات  •

ت ادداز  منها،فكلما زاد املعروض من املنتجات عن املطلوب  ،تقدميها وعرضها من هذه املنتجات

 .شدة املنافسة والعكس صحيحمعها 

 اليقظة وبالتحديد(اإلسرتاتيجية اليقظة شدة األساس، هناك عالقـة بني شدة املنافسة و على هذا 

جمموعة اجلهود املبذولة من قبل املؤسسة يف سبيل احلصول على املعلومـة، سواء : تُعرف بأا  واليت، )التنافسية

لرمسية وغري الرمسية مع من خالل القراءة املتخصصة، تصفح شبكات املعلومات أو من خالل االتصاالت ا

إىل درجة ومستوى وعي املؤسسة من جهة وبعبارة أخرى شدة اليقظة تشري  .3املؤسسة من خارجأشخاص 

                                         
1
 - B. Martinet et J.M. Ribault., Op Cit, p.24. 

2
 .26ص , مرجع سابق, عبد السالم أبو قحف 

3
 - Josée Audet, “La veille strategique chez les PME de haute technologie :une étude de cas par comparaison 

inter_sites " , 10eme conference de  l’Association Internationale de Management Stratégique, 13-14-15 juin 

2001, Faculté des Sciences de l’administration, Université Laval, Québec.   
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، ومن جهة أخرى إىل عنصر احمليط اخلارجي الذي تتمحور وضرورة امتالك املعلومـة مبختلف أنواعها بأمهية

   ..حوله جهود املراقبة ومجع املعلومات

تُركز أكثر، وجتمع معلومات عن هذه األخرية  العالقة بني شدة املنافسة وشدة اليقظة يف أن ن وتكم

وهذا يرتكز على حتديد وتوضيح قوى شدة الضغط  القوى أو العناصر األكثر تأثريا ورفعًا لشدة املنافسـة،

يف حالة وجود  متخذي القراره التنافسي وجعلها قاعدة معطيات لليقظة التنافسية، يتم تتبعها باستمرار وتنبي

واجلدول املوايل، يوضح جمموعة العوامل اليت ترفع من شدة املنافسـة من جهة، ومن جهة أخرى شدة . 1مشاكل

   .اليقظة التنافسية

  شدة المنافسة واليقظة التنافسية القوى المؤثرة على: 04ولجد

  القوى المؤثرة  شدة المنافسة وشدة اليقظة اإلستراتيجية

 اجلميعيقوم بدور املنسق، ونظراً الستحالة مراقبة  ةرائد مؤسسةيف هذه احلالة ال يوجد 
املراقبة املتواصلة للحصص السوقية، القيام ب األفضليكون من يف نفس الوقت، 

معرفة لضرورة ستكون إشارة أو عالمة  فانطالقة قوية لواحدة من حصص املنافس
 .حقيقة ما جيري عنده وعن قرب

  وتكافؤكثرة 

  المنافسين 

 

لعبة اقتسام احلصص السوقية للمؤسسات، إىل النمو البطيء للقطاع املنافسة ُحيول 
املؤشر و . فكل منافس يسعى لتوسيع حصته السوقية على حساب حصة منافسه

مقارنته مبعدل منو املنافس، احلساسية و مراقبة معدل منو القطاع  هواملفتاحي لليقظة 
د املنافس الذي يتم  تركيز اليقظة التنافسيةعليه املختلفة بني االثنني حتد. 

النمو البطيء 

 للقطاع

تغطية التكاليف  من أجلتدفع هذه الوضعية املؤسسات إىل بيع منتجاا بأية طريقة 
هي  للمنافسني) األسعار باخلصوص( السياسة التجارية والتسويقيةيل فإن اوبالت ،الثابتة

من هذه الوضعية  تسعى إىل جتاوزلكن باملقابل، املؤسسة  .اليت ستكون حمل املراقبة
 .يها، واليت هي األخرى جيب مراقبتهادوتطوير عمليات التصنيع ل خالل حتسني

ارتفاع التكاليف 

  الثابتة

 

األولية، فإن اختياره له يكون عندما ينظر املستهلك للمنتج على أنه من الضروريات 
األفراد ومبا أن . األساسيان للمالحظة انعلى أساس السعر واجلودة، فهما العنصر 

وهو عنصر . ون على مستوى اإلبداع التكنولوجيفالصراع سيك ،يبحثون عن التميز
  .آخر ترتكز عليه اليقظة التنافسية يف هذه احلالة

عدم التمييز في 

  المنتجات

                                         
1
- Laurent Hermel., Op Cit, p.13 
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  القوى المؤثرة على شدة المنافسة واليقظة التنافسية: 04جدولتابع 

  : بناًء على، إعداد الطالب: املصدر
Emmanuel Pateryron, Op Cit, pp.136-137. et. B. Martinet et J.M. Ribault, Op Cit, pp.45-46. 

   مفهـوم التنافسية: المطلب الثاني   

 منافســة شــبه احتكاريــة، علــى املؤسســاتاحملليــة، ويف ظــل منافســة تامــة أو  وأيف ظــل املنافســة العامليــة          

 أنكـذلك  ملنافسة احلاصـلة يف جمـال نشـاطها،ا أن تكون هلا القدرة على التصدي لشدةاليت تريد البقاء والريادة 

إجيـــاد مكانــة هلـــا يف علــى  القـــدرة وأيضــاالقـــدرة علــى التكيـــف مــع التحـــوالت الــيت جتــري يف حميطهـــا، تكــون هلــا 

   .أي على املؤسسات أن تتميز بالتنافسيـةكرب فرتة ممكنة، السوق مع احلفاظ عليها أل

  شدة المنافسة وشدة اليقظة اإلستراتيجية  القوى المؤثرة

التحديات اإلستراتيجية 

  مرتفعة لكل منافس

يف اال املختار، هي احلالة اليت تتوقف فيها حياة واستمرار املؤسسة على النجاح 
يف هذه . الصراع على البقاء أكثر شدةويكون ر األعمال على ما يرام، وإذا مل َتسْ 

اليقظة التنافسية على مراقبة ومجع معلومات عن الصحة االقتصادية  كـزاحلالة تُر 
للمنافس، فإذا كانت جيدة، فهذا دليل على أن ردود أفعاله بسيطة وواضحة، أما 

  .توقعهيف حالة العكس، سلوكه سيكون غري منضبط ويصعب 
القدرة الكبيرة على 

  زيادة اإلنتاج

عمليات ، و سياسة االستثمارية للمنافسني من جهةالالعناصر املفتاحية للمراقبة هي 
  .من جهةالتصنيع 

فالبد من حتديد ...) السياسية، الثقافية، االجتماعية(يتعلق األمر جبميع احلواجز   حواجز الخروج مرتفعة
الستفادة من رفع احلواجز للخروج من قطاع غري مربح، عوائق اخلروج الرئيسة أو ا

أي اليقظة التنافسية تُركز على متابعة التغيريات اليت حتدث يف عوائق اخلروج، ومن 
  .مث إجياد فرصة للخروج بأخف األضرار

 جدد ودائمني يف القطاع الذي تنشط فيه، املؤسسة معرضة خلطر حتمل داخلني  حواجز الدخول ضعيفة
راقبة املستمرة حلواجز الدخول، وبالنسبة املفاليقظة التنافسية تركز على  لذلك

 على يستفيد من فرص اخنفاض العوائق، بينماعليه أن ملنافس ينوي الدخول 
ايل أن يتوقع حجم التهديدات الناجتة عن حماوالت خفض عوائق احلنافس امل

 عوائق الدخول الدخول أكثر، ويف نفس الوقت العمل على إجياد حلول لرفع
  .للقطاع
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  ـةيفستعريف التنا: الفرع األول    

ذه القدرة أن ميكن هلتنافسية املؤسسة تعين القدرة على مواجهة املنافسة ضمن الشروط املالئمة هلا، 

املوقع  على احلفاظتتجسد من خالل وضع إسرتاتيجية فعالة لتوجيه النشاطات واألعمال، وذلك بغرض 

  .التنافسي احلايل أو احتالل موقع تنافسي ُمتميز

القدرة على الصمود أمام املنافسني بغرض حتقيق األهداف من : "التنـافسية مبفهومها البسيط تعين

  .1"رحبية، منو، استقرار، ابتكار وحتديد

املضادة يف األسواق واليت تقلل من نصيب مواجهة القوى القدرة على  :أيضا بأا ميكن تعريفها        

 .املؤسسة من السوق احمللي أو العاملي، ويرتتب عن التنافسية الوصول إىل مركز تنافسي أفضل

ل املنافسة يف السوق عن طريق امتالك مزايا قدرة املؤسسة على حتم  أاعلى  أيضاتعرف التنافسية          

 .2السوق، واألحسن من ذلك ترقيتهاتساعد على احلصول واالحتفاظ حبصة 

  : 3واحداً أو اثنني من املعايري التاليةتنافسية املؤسسة ملفهوم  تتضمن التعاريف اليت تطرقتوبصفة عامة،        

 الرحبية؛ وهي قدرة املؤسسة على حتقيق أرباح بشكل مستمر،  •

•  من من خالل منتجات متميزةز؛ وهو جناح املؤسسة يف حتقيق االختالف عن منافسيها، إما التمي 

 خالل تكاليف منخفضة نسبيا، أو كليهما؛

 التفوق واملسامهة يف التجارة الدولية، وزيادة املؤسسة حلصتها من السوق العاملي؛ •

 .وهي مسامهة املؤسسة يف زيادة نصيب الفرد من الدخل احلقيقي ،املسامهة يف النمو املتواصل •

  : يتضح أن  ،ما سبقن خالل م

سة تعترب تنافسية أو قادرة على املنافسة إذا استطاعت السيطرة على قطاع النشاط، وذلك املؤس •

 ؛سوقية معتربة مقارنة مبنافسيها بامتالكها حصة

                                         
1
  .11ص. 2000فريد النجار، املنافسة والرتويج التطبيقي،  مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،  - 

2
 - Serge Bellut, la compétitivité par maitrise des couts objectif et analyse de la valeur, afnor, paris, 1990, p.6. 

3
باتنة، اجلزائر،  ، جامعة2004، جانفي 09 مرتكزات تطوير امليزة التنافسية لالقتصاد اجلزائري، جملة العلوم االجتماعية واالنسانية، العدد"حممد قويدري، وصاف سعيدي،  - 

  .10 ص
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على احلفاظ على مكانتها يف األسواق  ةهناك بعض التعاريف للتنافسية تركز على مدى قدرة املؤسس •

 وعدم التأثر واالستسالم لعناصر البيئة؛

جب و التنافسية ال تعين فقط الرتكيز على البقاء واالستمرار وعدم االكتفاء باملركز احلايل، بل يست •

 األمر السعي يف حتسني هذا املركز؛

بعض التعاريف تركز على عنصر التكلفة يف متييزها للمؤسسات، فاملؤسسة التنافسية هي اليت لديها  •

تعكس فعالية املؤسسة يف  وأاسيما ، اليف التنافسية التكاليف األقل، فالتكلفة هي العامل  احلاسم

 .استغالل مواردها

الكفاءة، : مع مصطلحات مثلمصطلح أو مفهوم التنافسية متداخًال  ورد ويف كثري من احلاالت

تُعرب على مدى بلوغ األهداف وتقاس بالعالقة بني النتائج احملققة واألهداف  الفعالية ف .الفعالية واألداء

اف دقدرة املؤسسات على تدنية مستويات استخدام املوارد دون املساس باأله الكفاءة رسومة، يف حني تُعينامل

). ملدخالتا(واملوارد املستخدمة فيه  اإلنتاجوعوامله أو بني ) املخرجات( اإلنتاجاملسطرة، وتقاس بالعالقة بني 

، والذي يتجسد اد يف املوارد املتميزة بالندرة النسبيةأما األداء فريتبط مبدى بلوغ املؤسسة أهدافها ومدى االقتص

  . مبستويات الكفاءة والفعالية

  مستويات التنافسية: الفرع الثاني     

للتنافسية ثالث مستويات، إذ ميكن أن تكون على مستوى الدولة ككل، على مستوى القطاع أو على        

  .مستوى املؤسسات

 على مستوى الدولة  .1

على حتقيق منو اقتصادي ؛ إال إذا كان ميلك القدرة تنافسي اقتصاد دولة ما، أنه اقتصاد عتَرب ال يُ 

، كذلك التنافسية على املستوى )حسب تعريف منتدى االقتصاد العاملي( مستدام على املدى املتوسط والطويل

سوق العاملية، أما منظمة الدويل ُمتثل قدرة الدولة على خلق منتجات ميكن أن تتنافس مع منتجات أخرى يف ال
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فس يف األسواق ناَ التعاون والتنمية االقتصادية تعترب تنافسية الدولة، أا القدرة على إنتاج سلع وخدمات تُ 

 . 1العاملية ضمن متطلبات السوق احلرة

على إنتاج املرتبة اليت يصل إليها بلد معني، حيث يكون قادرا تنافسية الدولة على عرب وبصفة عامة، تُ        

سلع وتقدمي خدمات تقابل األذواق يف األسواق الدولية، وحتت ظروف الطلب والتغري السريع لألسواق، 

قيق معدالت منو مستقرة، وعلى قدرا على  التحكم يف املؤشرات الكلية،  حتوكذلك على قدرة الدولة على 

ى حتقيق احمليط االقتصادي املناسب وقدرا عل ...الدخل الوطين كالتضخم، سعر الصرف، نسبة البطالة،

   .جللب االستثمار األجنيب ولتشجيع الصناعات احمللية

 قطاععلى مستوى ال .2

تشري تنافسية القطاع، إىل قدرة هذا األخري على حتقيق معدالت أرباح تفوق معدل النمو  

مستمر يف  النجاح بشكلاالقتصادي، وهذا ألنه يضم مؤسسات ذات تنافسية وذات قدرة على حتقيق 

  .2األسواق الدولية، وذلك دون االعتماد على دعم أو محاية الدولة

 : على مستوى المؤسسات .3

تشري تنافسية املؤسسات، إىل قدرة هذه األخرية على حتقيق نتائج تفوق املعدل الذي حتققه نظريا يف 

احلصص السوقية، لذلك نفس القطاع، فهي تعكس قدرا على الصراع من أجل البقاء، ومن أجل رفع 

احلصة السوقية، /فاملؤسسة التنافسية هي اليت تستطيع أن حتقق أحسن نتيجة من حيث الثنائية معدل النمو

ذلك أن املؤسسة ميكن أن تسجل منو يف رقم أعماهلا نتيجة منو القطاع بصفة عامة ولكنها قد حتقق تراجع يف 

 .احلصة السوقية ما يعين ضعفها تنافسيا

  مجاالت التنافسية: لثلفرع الثاا     

والتسويقية  اإلداريةواالبتكارات والضغوط وكافة الفعاليات  واإلجراءاتر التنافسية أيضا عن اجلهود تُعبًـ       

تكارية والتطويرية اليت متارسها املؤسسات من اجل احلصول على شرحية أكرب ورقعة أكثر اتساعا واالب واإلنتاجية

                                         
1
 Abdallah alauoi, la compétitivité internationale : stratégie pour les entreprises françaises, Harmattan, 

France, 2005, p.41 
2
  .11حممد قويدري، وصاف سعيدي، مرجع سابق، ص - 



  من منظور اليقظة اإلسرتاتيجية تنافسية املؤسسة حتسني: الثانيالفصل               

 

74 

 

فتحقق بذلك  ،مجيع نشاطااميكن أن متارسها املؤسسة يف  واإلجراءاتيف األسواق اليت تم ا، هذه اجلهود 

  : تنافسية يف جماالت عديدة، من بينها

وتعكس قدرة املؤسسة على حتقيق عوائد مالية جيدة مقارنة مبا حيققه املنافسون، وميكن : التنافسية الماليـة -1

ل القيام بالتحليل املايل ألنشطة املؤسسة، حبساب النسب املالية احملققة ومقارنتها بنسب معرفة ذلك من خال

  .املنافسني يف نفس القطاع

أي القدرة على تقدمي خدمات جتارية وإرضاء العمالء، كذلك تعكس االستجابة : التنافسية التجارية -2

ومتكن التنافسية التجارية املؤسسة من أن متوضع نفسها السريعة لرغبام وتطلعام اجتاه املؤسسة ومنتجاا، 

  ...،)حبث التموقع(يف قطاعات سوقية جديدة، ومغرية 

منتوجات ذات  بإنتاجتتمثل يف قدرة املؤسسة على التحكم يف األساليب التقنية املرتبطة : التنافسية التقنية -3

التطور التقين مع وجود تنسيق حمكم بني خمتلف ، وذلك حيتم عليها أن تساير جودة عالية بأقل تكلفة ممكنة

 اإلبداعيعمل مناسب يشجع على العمل  درجة تأهيل العمال وتوفر جو أنمداخل سريورة اإلنتاج، كما 

  .يساعد على تدعيم تنافسية التقنية للمؤسسة

بدرجة تسمح هلا بتحقيق تعين قدرة املؤسسة على تنظيم وتسيري وظائفها : التنافسية التنظيمية والتسييرية -4

بالقيم اليت يتميز ا مسؤويل املؤسسة،  يةيعة احلال، يرتبط مصدر التنافسية التسري بوبط .أهدافها بصورة فعالة

  ، ...وبنوعية األنشطة وطبيعة التنظيم، درجة االندماج ونسبة املشاركة يف اختاذ القرار واالستماع لرأي اآلخر

  س التنافسيـة مؤشرات قيا :رابعالفرع ال   

باالعتماد قدراا يتم من خالل حتليل مكوناا وتقييم  عامةً تنافسية املؤسسة  مستوى ن احلكم علىإ

من مث مؤشرات متعددة، و  ستخداموبا..) التشخيص الداخلي، سلسلة القيمة،(أدوات حتليل خمتلفة على 

األداء، ويعود ذلك للتداخل  شرات لقياسأغلب هذه املؤشرات هي مؤ  .مبنافسيها املباشرين ة النتائجمقارن

السعر، : وباإلضافة إليها هناك مؤشرات أخرى ضرورية جيب مراعاا، مثل االصطالحي بني األداء والتنافسية،
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احلكم على مستوى واليت من خالهلا أيضا ميكن ... اجلودة، مستوى متيز املنتجات، االلتزام بوقت التوريد

  : 1 النقاط التاليـةات الدالة على تنافسية املؤسسة يفأهم املؤشر كر ن ذ تنافسية املؤسسة، وميك

مدى منو مبيعات املؤسسة مبعدل أكرب أو أقل أو بنفس معدل السوق ككل؛ مما ينتج عنه حتقيق  •

 ثابت يف السوق؛ أونصيب متزايد أو متدهور 

 ليني؛مدى اكتساب املؤسسة لعمالء جدد مبعدل جذاب، مع االحتفاظ بالعمالء احلا •

املؤسسات  رباحأمقارنة وامش  األرباحاملؤسسة أو اخنفاضها ومدى جودة  باحأر مدى زيادة هوامش  •

 املنافسة؛

اجتاهات الربح الصايف يف املؤسسة وعائد االستثمار والقيمة االقتصادية املضافة، ومدى تناسب هذه  •

 العوامل مع نفس اجتاهات املؤسسات األخرى العاملة يف الصناعة؛

 تدهورها؛ دى حتسن ميزات الشركة املالية الكلية ومعدالت االئتمان أوم •

تكلفة الوحدة : حتسني مستمر يف مقاييس األداء الداخلي، مثل إجراءمدى قدرة املؤسسة على  •

املوظفني يف العمل وسلوكهم، معدل تأخري طلبات شراء  وأداءومعدل املخلفات ومعدل العيوب 

 الداخلية؛ األداء العمالء، وغريها من مقاييس

نوعية املنتج، أو الوقت الوجيز بني  أواملنتج،  إبداعقائدة يف التكنولوجيا أو يف مدى اعتبار املؤسسة  •

األسعار، أو غريها من العوامل املؤثرة اليت يعتمد عليها  أفضلالطلب والتسليم، أو احلصول على 

  .العمالء يف اختيارهم للعالمة التجارية

وهناك مؤشرات أخرى ال ترتبط مباشرة بقياس التنافسية وإمنا ترتبط بقياس املردودية املالية للمؤسسة 

  : 2، هذه املؤشرات هيعكس حقيقة ومستوى تنافسية املؤسسةوبالكفاءة يف تشغيل األصول، لكنها ت

رقم األعمال، نتيجة /رقم األعمال، القيمة املضافة/اهلامش التجاري: مؤشرات االستغالل •

  ؛عمالاألرقم /رقم األعمال، النتيجة الصافية/االستغالل

                                         
1
   124، ص2006، 1املفاهيم واحلاالت التعملية، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، ط: آرثر أيه تومسون، أيه جي سرتيكالند، االدارة االسرتاتيجية - 

2
 - http.//www.aaeiae-paris.asso.fr/clubintelligenceEconomlique.html, le 10/05/2011 
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، النتيجة اإلمجاليةاألصول /، رقم األعمالاإلمجاليةاألصول /لنتيجة االستغال: ت اهليكلة املاليةشرامؤ  •

   ؛األموال اخلاصة/الصافية

  ؛النصيب من السوق/معدل منو رقم األعمال: ؤشرات رقم األعمالم •

عدد األفراد، أعباء /ة اإلمجاليةتعدد األفراد، األصول الثاب/اإلنتاج: مؤشرات الكفاءة •

 .عدد األفراد/املضافة  القيمة املضافة، القيمة/املستخدمني

د مستوى تنافسية املؤسسة أكثر من خالل معرفة مستوى والء ورضا الزبائن ومقارنة ذلك جس تَ يو         

، مدى تبين مفهوم وأسلوب إدارة اجلودة الشاملة، مدى تفويض حافظة الزبائن إدارة طريقة ،باملنافسني

ومتكني العاملني، مدى االهتمام بالتدريب املستمر للعاملني، وقيمة املخصصات اليت ترصد لذلك بالنسبة 

حملددات مثل عدد العاملني ومدى حدة املنافسة، مدى االهتمام ببحوث التطوير وقدر املخصصات اليت 

وفروعها، مدى  وإدارااة املؤسسة، مدى زرع وتنمية روح الفريق على مستوى املؤسسة ترصد ضمن ميزاني

  1...استخدام املديرين احملرتفني

ذلك  دل  ،كلما كان أداء املؤسسة املايل ومكانتها يف السوق أقوى، مقارنة بأهم املنافسني،  األخرييف          

   .الداخلية ما جيعلها مؤسسة تنافسية، ومؤثرة يف حميطهاعلى أن املؤسسة متتلك من القدرات واملؤهالت 

  اليقظة اإلستراتيجية والمحافظة على المكانة التنافسيـة: الفرع الخامس    

إن أهم طريقة لتحديد مدى قوة احتفاظ املؤسسة مبكانتها التنافسية، هي إجراء تقييم نوعي ملدى           

افسني، يف كل عامل من عوامل النجاح الرئيسة ويف كل مصدر تنافسي زيادة قوة املؤسسة أو نقصها عن املن

وسوف حتصل املؤسسة على أغلب املعلومات اخلاصة بتقييم املكانة . 2حاسم املوضحة يف اجلدول أدناه

التنافسية وبصورة دورية، من املعلومات احملصل عليها من ممارستها لنشاط اليقظة، فهذه األخرية تعطي 

ارات يف الوقت عن أي تغيريات ميكن أن حتدث يف احمليط التنافسي للمؤسسة، سواء كانت يف معلومات وإش

إن جتنبتها  ،حسن من وضعيتها التنافسية أكثر، أو ديداتشكل فرص إن استفادت منها املؤسسة ستُ 

  .حافظت على وضعيتها احلالية
                                         

1
، 2006أفريل 18و17امليزة التنافسية، امللتقى الدويل حول متطلبات تاهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، يوم املعلومات مدخل لتحقيق "بن نافلة قدور،  - 

  .جامعة الشلف
2
  .149مرجع سابق، ص  ،آرثر أيه تومسون، أيه جي سرتيكالند - 
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كما تشكل املعلومات واإلشارات اليت توفرها اليقظة اإلسرتاتيجية أساسا قويا للحكم على مميزات          

السمعة،  ،التكلفة، جودة املنتج، خدمة العمالء :املنافسني وإمكانام يف بعض العوامل املهمة تنافسيا، مثل

يف امتالك مصادر  حيدث وأي تغيري ممكن أن، القوة املالية واملهارات التكنولوجية وسرعة الدخول إىل السوق

 .وقدرات مهمة تنافسيا من شأنه أن يقلب موازين القوى يف جمال صناعة املؤسسة

واجلدول املوايل، يوضح دالئل القوة التنافسية والضعف التنافسي الذي ميكن أن تتصف به املؤسسة، مما        

  .يؤثر باإلجياب أو السلب على مكانتها التنافسية

  دالئل القوة والضعف في مكانة المؤسسة التنافسيـة: 05جدول

  دالئل الضعف التنافسي  دالئل القوة التنافسيـة

جوهرية وقدرات تنافسية  وإمكاناتمميزات مصادر مهمة 
 حمددة

  )أو نصيب رائد يف السوق(نصيب قوي من السوق 
فريدة متميزة، أو اختاذ خطوات يصعب على  إسرتاتيجية

  املنافسني مضاهاا أو مسايرا
امتالك عالمة جتارية معروفة ومسعة أفضل من املنافسني 

  .يدة ووالء قوي للعمالءاوقاعدة عمالء متز 
  التواجد يف جمموعة إسرتاتيجية ذات مكانة أفضل

  
  نتجات قوية متميزةم 

  مميزات التكلفة
  تكنولوجية فوق املتوسطو  إبداعيةقدرات 

  مصادر مالية وافرة
 قدرة فريدة يف أنشطة سلسة القيمة املهمة تنافسيا

  

نقص املهارات واملصادر والقدرات التنافسية يف ااالت 
  الرئيسة للعمل

  خفض نصيب السوق، ومنو حتت املتوسط يف العوائد واألرباح
  

اسم جتاري أضعف من املنافسني أو مكانة ضعيفة لدى 
  العمالء

التواجد يف جمموعة إسرتاتيجية تبدأ يف فقدان مكانتها يف 
  السوق

  جودة منتج متوسطة
  منتج عايل التكلفة 

  التباطؤ يف تطوير اإلنتاج وإبداعه
  عجز املوارد املالية عن متابعة الفرص اجلديدة

  وجود نقاط ضعف التنافسية
  قدرة توزيع أضعف من املنافسيـن

  ).بتصرف( 151- 150املفاهيم واحلاالت العملية، ص ص: اإلسرتاتيجية اإلدارةآرثر أيه تومسون، أيه جي سرتيكالند، : المصدر

فبفضل ممارسة املؤسسة لعملية اليقظة بصفة عامة، واليقظة اإلسرتاجتية بصفة خاصـة، تتمكن من         

مة ومستمرة، من خالل حصوهلا على معلومات عن متابعة ورصد مكانتها التنافسيـة مقارنة مبنافسيها بصورة دائ

دالئل القوة التنافسية والضعف التنافسي هلا وملنافسيها يف الوقت احلقيقي، ومن خالل رصد أي تغيريات ميكن 
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ها تأن حتدث يف هذه الدالئل، األمر الذي مينح املؤسسة ميزة التحرك يف الوقت املناسب للحفاظ على تنافسي

اليت تطرحها التغيريات اليت ستحدث يف حميطها  قواها التنافسية عزيزطريق اقتناص فرص تأو حتسينها عن 

  .اخلارجي واليت تنبأت ا املؤسسة مسبقا بفضل نشاط اليقظة

  مفهـوم الميزة التنافسيـة: المطلب الثالث      

إذا كانت املنافسة تعرب عن حالة الصراع ومستوى الصراع القائم بني املؤسسات يف جمال صناعة          

حمددة، وإذا كانت التنافسية تعرب عن قدرة وطاقة املؤسسة على مواجهة والتصدي لذلك الصراع، فإن امليزة 

 .يف مواجهة املنافسةالسالح الذي تستخدمه املؤسسة  وأالتنافسية هي الوسيلة 

ظهر مفهوم امليزة التنافسية نتيجة حدوث حتول يف مفهوم امليزة النسبية، إذ كان مفهوم امليزة ولقد         

النسبية حجر األساس يف حتديد مسارات التجارة اخلارجية وجماالت التخصص وتقسيم العمل بالنسبة 

رجال االقتصاد واإلدارة هو  للمؤسسات والدول على حد السواء، ومن مث أصبح التحدي الكبري الذي يواجه 

  : 1العوامل التاليةمن كيفية حتويل امليزة النسبية إىل ميزة تنافسية، ومن أجل حتقيق ذلك البد 

قدرة املؤسسة على خلق عوامل اإلنتاج الالزمة لصناعة معينة، واليت تستند إىل مهارات بشرية عالية  •

 واىل قاعدة عملية قوية؛

 اإلنتاج املتخصصة، مثل ربط البحث والتعليم بصناعة إسرتاتيجية معينة؛الرتكيز على خلق عناصر  •

ظروف الطلب احمللي، حبيث كلما كان الطلب حساسا للجودة أعطى للمؤسسات خربة ودفعا قويني  •

 للتجديد واالبتكار؛

 .وضع األهداف اليت تقود إىل استمرارية االستثمار •

  ةتعريف الميزة التنافسيـ: الفرع األول      

املهارة أو التقنية أو املورد املتميز الذي يتيح للمؤسسة إنتاج قيم : "تُعرف امليزة التنافسية على أا

ومنافع للعمالء تزيد عما يقدمه املنافسون، ويؤكد متيزها واختالفها عن هؤالء املنافسني من وجهة نظر العمالء 

                                         
1
  1996، 16ة، عيمن، نشرة فصلية تصدر عن املنظمة العربية للتاإلدارةأين اإلدارة العربية من امليزة التنافسية؟، أخبار "عماد الشربيين،  - 
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زيد من املنافع والقيم اليت تتفوق عما يقدمه الذين يتقبلون هذا االختالف والتميز حيث حيقق هلم امل

  1"اآلخرون

تعرف أيضا على أا قدرة املنظمة على صياغة وتطبيق االسرتاتيجيات اليت جتعلها يف مركز أفضل          

بالنسبة للمنظمات األخرى العاملة يف نفس النشاط، وتتحقق امليزة التنافسية من خالل االستغالل األمثل 

واملوارد الفنية واملادية واملالية والتنظيمية واملعلوماتية، باإلضافة إىل القدرات والكفاءات وغريها من  لإلمكانات

اإلمكانات اليت تتمتع ا املنظمة واليت متكنها من تصميم وتطبيق اسرتاتيجياا التنافسية، ويرتبط حتقيق امليزة 

  2"العميل وقدرة املنظمة على حتقيق التميزالتنافسية ببعدين أساسيني مها القيمة املدركة لدى 

تشري امليزة التنافسية إىل قدرة املؤسسة على صياغة وتطبيق االسرتاتيجيات اليت جتعلها يف مركز كما 

أفضل بالنسبة للمؤسسات املنافسـة، كما أن امليزة التنافسية تتحقق من خالل االستغالل األفضل لإلمكانيات 

ة والتنظيمية باإلضافة إىل القدرات والكفاءات واملعرفة، وغريها من اإلمكانات اليت تتمتع ا واملوارد الفنية واملالي

مليزة التنافسية ببعدين املؤسسة واليت متكنها من تصميم وتطبيق إسرتاتيجيتها التنافسية، وعموما يرتبط حتقيق ا

  . 3التميزالقيمة املدركة لدى العميل وقدرة املؤسسة على حتقيق : مهاأساسيني 

ويرى بورتر، أن امليزة التنافسية تنشأ مبجرد توصل املؤسسة إىل اكتشاف طرائق جديدة أكثر فعالية من 

تلك املستعملة من قبل املنافسيـن، هلا القدرة على جتسيدها ميدانيا، أي مبجرد إحداث عملية إبداع مبفهومه 

  .4الواسع

ص أو الصفات اليت يتصف ا املنتوج أو العالمـة، اخلصائ وعموماً، تُعًبِ◌ر امليزة التنافسية عن

وتعطي للمؤسسة بعض التفوق على منافسيها املباشرين، واليت ميكن اكتساا عن طريق تبين إحدى 

   .5)الرتكيز، الرّيادة بالتكلفة أو التمييز(اسرتاتيجيات التنافسية 

  : ومن خالل التعاريف السابقة ميكن أن نستنتج أن

                                         
  .104، ص2001املوارد البشرية، دار غريب للنشر، القاهرة،  إدارةعلي السلمي،  -1
  8، ص2002مدخل لتحقيق امليزة التنافسية، الدار اجلامعية للنشر، القاهرة، : معايل فهمي حيدر، نظم املعلومات -2
  .14-13، ص ص 2003د أبو بكر، املوارد البشرية مدخل لتحقيق امليزة التنافسية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، حممو  مصطفى -3
،  امللتقى الدويل الرابع حول املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية "دور اليقظة اإلسرتاتيجية يف تنمية امليزة التنافسيـة للمؤسسة االقتصادية"عبد الفتاح بومخخم، عائشة مصباح،  .4

  .)دون تاريخ(للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة منتوري قسنطينة، 
  .37ص. 1998نبيل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف جمال األعمال، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية،  -5
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 التنافسية هي امتداد وتطور ملفهوم امليزة النسبية؛امليزة  •

اليت تعكس نقاط قوة ...) موارد، تقنيات، مهارات، أفراد، أفكار(تنشأ امليزة التنافسية من العناصر  •

 للمؤسسة واختالفها عن املنافسني؛

رط أساسي شرط االختالف عن املنافسني هو شكما أن   امليزة التنافسيـة أساس التفوق على املنافسني؛ •

 حىت ميكن القول أن هذا العنصر يشكل ميزة تنافسية للمؤسسة؛

يركز جوهر امليزة التنافسية على القيمة اليت ميكن للمؤسسة أن ختلقها لعمالئها، كما أن اسرتاتيجيات  •

 امليزة التنافسية؛ بناء التنافس تعد احد مصادر

 .لموارد وكفاءات املؤسسةلاألمثل  تبدأ امليزة التنافسية بالتشكل عندما يتحقق االستغالل •

 أساس امليزة التنافسية هو خلق قيمة ومنفعة للعميل أكرب من القيم املقدمة من قبل املنافسني؛ •

ترتبط امليزة التنافسية بإحدى االسرتاتيجيات التنافسية من جهة، ومن جهة أخرى خبلق االنطباع  •

 .ميلاحلسن والصورة اجليدة للمنتج واملؤسسة يف ذهن الع

  التنافسيـة امليزة خصائص وأهداف: ثانيلفرع الا

ها يف استغالل الفرص اخلارجية يمن منافس أعلىاملؤسسة بقدرة  فيهامليزة التنافسية هي جمال تتمتع 

واحلد من التهديدات، وتنبع من قدرة املؤسسة على استغالل مواردها املادية والبشرية، فقد تتعلق باجلودة، 

ومن مث فإن امليزة التنافسية تتسم باخلصائص . قدرة على ختفيض التكلفة، الكفاءة التسويقيةالتكنولوجيا، ال

  : 1التالية

 نسبية، مبعىن أا تتحقق باملقارنة وليس باملطلق؛ •

  ؛حتقيق التفوق واألفضلية عن املنافسني إىلتؤدي حتما  •

 تنتج من داخل املؤسسة وحتقق قيمة هلا؛  •

 ؛بني خصائص املنافسني وليس على التشابهوالتميز تبىن على االختالف  •

 ؛تنعكس يف كفاءة أداء املؤسسة ألنشطتها، أو يف قيمة ما تقدمه للمنافسني •

 يالم فيما تقدمه إليهم املؤسسة؛ضينبغي أن تؤثر يف سلوك املشرتين وتف •

                                         
  .155، ص2009، 1عمان، ط حممد عبد حسني الطائي، نعمة عباس خضري اخلفاجي، نظم املعلومات اإلسرتاتيجية؛ منظور امليزة التنافسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، -1



  من منظور اليقظة اإلسرتاتيجية تنافسية املؤسسة حتسني: الثانيالفصل               

 

81 

 

تتحقق ملدة بعيدة، وال كذلك . يتم تأسيسها على املدى الطويل، باعتبارها ختتص بالفرص املستقبلية •

 .تزول بسرعة عندما يتم تطويرها وجتديدها

  :1ن أهم األهداف من وراء سعي وتسابق املؤسسات الكتساب مزايا تنافسية فريدة فيما يليمكوت   

 خلق فرص تسويقية جديدة؛ •

نوعية  وأالتعامل مع نوعية جديدة من العمالء  أودخول جمال تنافسي جديد، كدخول سوق جديد،  •

 جديدة من املنتجات واخلدمات؛

تكوين رؤية مستقبلية جديدة لألهداف اليت تريد املؤسسة بلوغها وللفرص الكبرية اليت ترغب يف  •

 .اقتناصها

  أنواع الميزة التنافسيـة: الفرع الثالث     

هلا تنافسا قويا القيام ا، أو السمات اليت توفر  بإتقاناليت تعرف املؤسسة  عمالهي تلك األ" امليزة"

ميكن أن منيز ، إال أنه عموماً، 2تتخذ العديد من األشكال والصيغ أنمدعما يف السوق، وميكن هلذه السمات 

   .ميزة التكلفة األقل وميزة التميـز: ها وامتالكهاسبني نوعني من املزايا اليت ميكن للمؤسسات تأسي

   التكلفة األقلميزة  .1

ملؤسسة؛ أقل من نظريا عند يف ا *املرتاكمة اخلاصة باألنشطة املنتجة للقيمةإذا كانت التكاليف          

تكون  أنجيب " ،ميزة التكلفة األقل تحقيقول. املنافسني، نقول أن هذه املؤسسة متتلك ميزة التكلفة األقل

للشركة عرب سلسلة القيمة اخلاصة ا، أقل يف جمموعها من التكاليف الرتاكمية  اإلمجاليةالتكاليف الرتاكمية 

وينبع النجاح يف حتقيق مميزات التكلفة األقل والتفوق ا على املنافسني، من استكشاف كل الطرق ملنافسيها، 

ولتحقيق ذلك البد لتقليل التكاليف واإلصرار على اخلفض املستمر هلا، عرب كل أوجه العمليات يف املؤسسة، 

  : 3من

ة القيمة واإلدارة الفعالة للعناصر اليت ميكن أن تقلل من لالتحكم يف أداء األنشطة الداخلية لسلس •

  .بشكل أفضل وأكثر كفاءة من املنافسني تكاليف أنشطة حيوية يف سلسلة القيمة،

                                         
1
  .105-104ص  علي السلمي، مرجع سابق، ص - 

2
  .125آرثر أيه تومسون، أيه جي سرتيكالند، مرجع سابق، ص  - 
*
  .أو طريقة متميزة يف ممارسة األنشطة مقارنة باملنافسني القيمة يف شكل تكلفة أقل 
3
  168-163مرجع سابق، ص ص  ،راجع، آرثر أيه تومسون، أيه جي سرتيكالند - 
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 .حتقيق التكاليف املرتفعةة القيمة اخلاصة بالشركة لتجاوز بعض األنشطة اليت تتسبب يف لجتديد سلس •

فحىت يتم حتقيق النجاح واحلصول على ميزة التكلفة األدىن، جيب على مديري املؤسسة دراسة كل         

، مث جيب عليهم بعد ذلك استخدام هذه تكلفة وحتديد ما يؤثر على خلق هذه التكلفة إنشاء إىلنشاط يؤدي 

السعي وراء اقتصاد التكاليف بشكل شامل يف مجيع أحناء املعرفة خلفض تكاليف كل نشاط، يف نفس الوقت 

ة القيمة للتخلص من خطوات لكما جيب عليهم أن يأخذوا زمام املبادرة يف إعادة هيكلة سلس. ة القيمةلسلس

  .العمل غري الضرورية أو غري األساسية

  ميزة التميــز .2

 ا حتظى مبيزة التميز عن املنافسني إذا كان مبقدورها احليازة على خصائص فريدة نقول عن مؤسسة أ

اخلدمة اليت ختتلف /النسبة للميزة التنافسية يف عرض املنتجب زالتمي إذ يتمثل أساس . جتعل عمالئها متعلقني ا

مساا بشكل كبري عن عروض املنافسني أو يف توافر جمموعة من اإلمكانات الكفيلة بتقدمي قيمة مضافة 

  .جماراا أوال ميكنهم مطابقتها  أولعمالء ال يوفرها املنافسون ل

ز على جمموعة عوامل ــ كأن تُــر ميزة التميز، جيب على املؤسسة  واحلصول علىحتقيق النجاح فحىت يتم        

) حتديد نقاط قوا ونقاط ضعفها(وقدراا  اإمكاناالتعرف على تدعى عوامل التفرد، حتددها من خالل 

ومقارنتها مبا ميتلكه املنافسون، حىت تكتشف العناصر اليت ميكن أن تتميز ا، ومن جهة أخرى عليها دراسة 

 احتياجات املشرتين وسلوكهم بعناية ودقة للتعرف على ما يعتربونه مهما بالنسبة هلم، وما يعتقدون أن له قيمة

قابل احلصول على تلك القيمة، من مث دمج تلك السمات أو اخلصائص اليت يرغب فيها يدفعهم للدفع م

ومبجرد اقتناع املشرتين . قدمها، حبيث تتميز بشكل واضح عن املنافسنيستاملشرتون يف املنتج أو اخلدمة اليت 

وض املميزة اليت تقدمها بالسمات اليت متيز املنتج عن غريه تتحقق امليزة التنافسيـة، وكلما زادت جاذبية العر 

  .1املؤسسة هلم، زاد ارتباط العمالء باملؤسسة وزادت قوة ميزا التنافسية

   مصادر بناء املزايا التنافسية: الفرع الرابع      

احلالية ميكن أن تكون املصادر املستخدمة يف بناء امليزة التنافسية متصلة بعمليات املنظمة وسياستها "        

  . "2وباستجابتها حلاالت التغيري يف القوى املكونة لبيئتها التنافسية من جانب آخر .من جانب يةاملستقبلو 

      

                                         
1
  168-163مرجع سابق، ص ص  ،راجع، آرثر أيه تومسون، أيه جي سرتيكالند  - 

2
  .158حممد عبد حسني الطائي، نعمة عباس خضري اخلفاجي، مرجع سابق، ص  - 
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  .ويلخص اجلدول املوايل املصادر اليت ينبغي أن تفكر فيها املؤسسة لبناء امليزة التنافسية وفقا لنوع امليزة   

  مصادر بناء الميزة التنافسيـة: 06جدول

  ميزة العالقات -1

 : يمكن تحقيق ميزة العالقات من خالل

   اتفاقيات التحالفات اإلسرتاتيجيةعقد  –      الء الزبائن للعالمات التجاريةو حتقيق  -
  العالقات بعيدة األمد مع شركاء سلسلة التوريد بناء-
  مةسلسلة التوريد وكثافة قوة املساو  التنسيق والتكامل مع شركاء -

  ميزات قانونية -2

  :من خالل قانونيةيمكن تحقيق ميزة 
    ضريبية احلصول على امتيازات  - تسجيل براءات االخرتاع والعالمات التجارية-
  ، مناطق التجارة احلرة العمل ضمن- 

  ميزات تنظيمية -3

  :من خالل تنظيميةيمكن تحقيق ميزة 
  السمعة التنفيذيةقوة  -         مصانع ومعدات حديثة -        وفرة املوارد املالية-
  الثقافة والتصور واألهداف املشرتكة - فعالية نظم االستخبارات عن الزبائن واملنافسني -

  ميزات الموارد البشرية-4

  :من خالل الموارد البشريةيمكن تحقيق ميزة 
  استثمارها بالعمل اجلاد  -     قوة الثقافة التنظيمية  -  إدارة املواهب بتفوق-
  ريب العاملنيدت -مليـن      العا التزام -

  ميزات المنتج -5

  :من المنتجيمكن تحقيق ميزة 
التفوق بالنوعية أو  -منتجات راقية    -   حقوق امللكية، االسم والعالمة التجارية-

  التفوق بتصور املنتج-البحث و التطوير     -الضمانات والرتاخيص     - اخلصائص    

  ميزات التسعير -6

  :من التسعير اتميز  يمكن تحقيق
  اخنفاض كلف التوزيع -وفرات اقتصادية، حجوم إنتاج      -منخفضة    إنتاجكلف -
  قوة مساومة مع البائعني -ضخامة حجم عملية الشراء      -

  ميزات الترويج -7

  :من الترويج اتيمكن تحقيق ميز 
  ع  تفوق قوة البي -موازنة ضخمة للرتويج     -مسعة وصورة املؤسسة   -
  كثافة اخلربة التسويقية-االبداع              -

  ميزات التوزيع -8

  :من التوزيع اتيمكن تحقيق ميز 
  كثافة تكامل سلسلة التوريد  -رقابة فورية مباشرة      -كفاءة نظام التوزيع   -
  قوة االستعداد للتجارة االلكرتونية -مالءمة املواقع      -

الطائي، نعمة عباس خضري اخلفاجي، نظم املعلومات اإلسرتاتيجية؛ منظور امليزة التنافسية، حممد عبد حسني : المصدر    
  .159- 158 ص مرجع سابق، ص
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  معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية: الفرع الخامس   

ديد املستمر مصدر امليزة، عدد مصادر امليزة اليت متتلكها املؤسسة ودرجة التحسني، التطوير والتج           

يف امليزة، هي املعايري الثالث األكثر استخدامًا للوقوف على مدى فعاليـة امليزة التنافسيـة اليت متتلكها 

حيب توفر الشروط حىت تكون امليزة التنافسية فعالـة، ؛ إأل أا ليست الوحيدة املستخدمة يف التقييم، ف1املؤسسة

  : 2التالية

 األسبقية والتفوق على املنافسيـن؛أي تعطي : حامسـةأن تكون  •

 ن؛و ا ميتلكه املنافسمّ أي ختتلف ع: فريدة عىن ميكن أن تستمر خالل الزمن؛مب :أن تكون مستدامـة •

، فكلما زادت صعوبة تقليد إلغاؤهاأي يصعب على املنافسني حماكاا أو : صعبة التقليدأن تكون  •

 .ابة قيمة تنافسية أقوىذلك مبث املصدر وارتفعت تكلفته كان

  مصدر الميزة  .1

مزايا تنافسية من مرتبة منخفضة، مثل التكلفة األقل  :لتنافسية وفق درجتني مها كن ترتيب امليزة امي       

مزايا و  اكاا من قبل املؤسسات املنافسة؛لكل من قوة العمل واملواد اخلام، وحيث يسهل نسبيا تقليدها وحم

، السمعة الطيبة )تقدمي منتج أو خدمة من نوعية معينة يفالتميز والتفرد (من مرتبة مرتفعة مثل، متيز املنتج 

بشأن العالمة استناًدا إىل جمهودات تسويقية مرتاكمة، أو عالقات وطيدة مع العمالء حمكومة بتكاليف تبديل 

  :ذه املزايا بعدد من اخلصائص أمهها وتتصف ه .مرتفعة

خاًصا،  املدربني تدريبايتطلب حتقيقها ضرورة توافر مهارات وقدرات من مستوى مرتفع مثل األفراد  •

 القدرات الفنية الداخلية، والعالقات الوطيدة مع كبار العمالء؛

والتعلم  ت املاديــة،تعتمـد على تاريخ طويــل من االستثمــارات املستمرة واملرتاكمة يف التسهيال •

ويرتتب على أداء هذه األنشطة خلق جمموعة من األصول . املتخصص، والبحوث والتطوير، والتسويق

مسعة طيبة، عالقات وثيقة مع العمالء، وحصيلة من املعرفة  :يف شكلاليت تكون امللموسة وغري امللموسة و 

  .املتخصصة

                                         
  .100-99نبيل مرسي خليل، مرجع سابق، ص -1

2
  133-131راجع، آرثر أيه تومسون، أيه جي سرتيكالندن مرجع سابق، ص ص  - 
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  :عدد مصادر الميزة التنافسية

حال اعتماد املؤسسة على ميزة واحدة فقط مثل تصميم املنتج بأقل تكلفة أو القدرة على شراء يف            

أما يف حال تعدد . مواد خام رخيصة الثمن، فإنه ميكن للمنافسني حتييد أو التغلب على آثار تلك امليزة

 .مصادر امليزة، فإنه يصعب على املنافس تقليدها مجيعا

  :وير والتجديد المستمر في الميزة التنافسيـةدرجة التحسين، التط. 3    

تتحرك املؤسسات حنو خلق مزايا جديدة وبشكل أسرع قبل قيام املؤسسات املنافسة بتقليد أو حماكاة       

لذا قد يتطلب األمر قيام املؤسسات بتغيري املزايا القدمية وخلق مزايا تنافسية جديدة ومن . امليزة القائمة حاليا

  .عةمرتبة مرتف
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  تنافسية ومكونات اليقظة اإلسرتاتيجية عوامل تدعيم: المبحث الثاني

املطلب (يرتكز بناء امليزة التنافسية على جمموعة من العوامل، تسمى بعوامل بناء امليزة التنافسية          

ا ملدة زمنية طويلة وبصفة ائية،  ، وال ميكن االحتفاظ1وباعتبار أن امليزة تتبع نفس دورة حياة املنتج ).األول

فالبد من تطويرها وحتسينها باستمرار، وذلك بالرتكيز على تطوير وتعزيز عوامل بناء امليزة التنافسيـة، الذي يتيح 

للمؤسسة بأن تكون دائما يف وضع تنافسي أفضل من املنافسيـن، وأن يكون هلا السبق يف تطوير منتجات 

التطوير املستمر يف تلك  ولضمان. يزات ومنافع ال جياريها املنافسونتفوق وتوفري مم أداء تكفل هلا الونظ

عملية منهجية منظمة لرصد   نشاط اليقظة اإلسرتاتيجية، كونه ارســـالعوامل اليت ترفع من تنافسية املؤسسة؛ متَُ 

  .)املطلب الثاين(الهلا يف كامل أجزاء احمليط اخلارجي وتوفري املعلومات املفيدة ويف الوقت املناسب، الستغ

   ).املطلب الثالث(كذلك ُتدعم اليقظة اإلسرتاتيجية جماالت أخرى تعترب أساسية يف حتسني تنافسية املؤسسة 

  تحسين التنافسيـةتدعيم و  عوامل: لالمطلب األو     

املؤسسة، سببًا يف حصول ) مادية، بشرية، معنوية(يعد االختالف يف موارد، مهارات وإمكانات 

بعض املؤسسات على أرباح أكثر وحتقيق أداء تنافسي أعلى من غريها، كما يصبح جناح املؤسسة أكثر حتمية 

طاء ميزات فريدة إذا كانت لديها مصادر أو موارد مناسبة وكثرية التنافس قادرة على خلق التفوق وإع

  . للمؤسسة

تسمى هذه املصادر أو املوارد مبجاالت بناء امليزة التنافسية أو العوامل املسامهة يف حتسني التنافسية          

  .يلخص أهم هذه العوامل 12والشكل رقم ، وإحراز التفوق يف مجيع ااالت

  

  

  

  

  

                                         
  .86، ص 1998نبيل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف جمال األعمال، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، : راجع -  1
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  التنافسيـة مجاالت التفوق المساهمة في عملية بناء الميزة: 12شكل 

  
حممد حسني الطائي، نعمة عباس خضري اخلفاجي، نظم املعلومات اإلسرتاتيجية؛ منظور امليزة التنافسية، مرجع سابق،  :المصدر       

  .160ص

  التفوق بالكفـاءة: الفرع األول   

دخالت، فكلما قَلت قيمة املدخالت إلنتاج املخرجات على املنسبة الكفاءة بصفة عامـة هي 

العمالة، (وتشري املدخالت إىل عوامل اإلنتاج األساسية . رجات معينة، كانت املؤسسة أكثر كفاءة من غريهاخم

، بينما املخرجات هي عبارة عن السلع واخلدمات اليت تنتجها )دارة واملهارة التكنولوجيةاألرض، رأس املال، اإل

  .املؤسسة

تساهم كفاءة املؤسسة العاليـة واملتفوقة يف حتسني تنافسيتها، من منظور أن الكفاءة هلا أثر مباشر           

سمح للمؤسسة بامتالك مزايا مرتكزة على التكاليف، إذ تسمح بتحقيق االقتصاد يف التكلفة، األمر الذي ي

  .1على عنصر التكلفة، ما يعين التفوق والتقدم على املنافسني وبالتايل حتقيق الريادة

  التفوق بالجودة: الفرع الثاني    

ىل قدرة املؤسسة على إنتاج منتجات أو تقدمي خدمات ذات مزايا فريدة ترتك إري التفوق باجلودة شِ يُ          

ولقد ازدادت أمهية اجلودة يف بناء املزايا التنافسية بشكل كبري، خاصة وأن . انطباعًا حسنًا يف نفس العميل

                                         
 ص ، ص2001مدخل متكامل، دار املريخ، الرياض، : وجاريت جونز، ترمجة رفاعي حممد رفاعي، حممد سيد أمحد عبد املتعال، اإلدارة اإلسرتاتيجية؛ اجلزء األولشارلز  -1

192-193.  

 التفوق باجلودة

 التفوق بالكفــاءة  عميلللالتفوق باالستجابة 

 امليزة التنافسيــة

 التفوق باإلبداع واالبتكار

  منخفضة  كلفةت
  

 التمايز
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املؤسسة من للجودة العالية تأثري مضاعف على تنافسيـة املؤسسة، فمن جهة، تسمح اجلودة العالية ملنتجات 

  . وترفع من قيمة املنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها بناء صورة جيدة للمؤسسة

يساهم حتقيق مفهوم اجلودة يف املؤسسة يف حتقيق الكفاءة العالية وخفض التكاليف،  ،ومن جهـة أخرى      

دي أيضا إىل خفض املنتج العايل اجلودة ال يسمح للمؤسسة فقط بفرض أسعار عالية ملنتجاا، ولكن يؤ ف

ألمر الذي من شأنه أن حيسن تنافسيـة املؤسسة، من منظور زيادة أرباحها مقارنة مبا حيققه ، االتكلفة

  . 1املنافسني

  .والشكل املوايل يوضح التأثري املضاعف للجودة على تنافسية املؤسسة من منظور زيادة األربـاح

  تأثير الجودة على الربح: 13شكل 

  
مرجع سابق،  ،حممد سيد أمحد عبد املتعال، اإلدارة اإلسرتاتيجيةو  شارلز وجاريت جونز، ترمجة رفاعي حممد رفاعي: المصدر

  .201ص

  عميلللالتفوق باالستجابة : الفرع الثالث   

شكل أفصل من املنافسني يف مهامها ب  قدرة املؤسسة على أداءيشري التفوق باالستجابة للعميل إىل      

كرب للمؤسسة، أحتديد وإشباع احتياجات عمالئها، األمر الذي مينح هلا اهتمام العمالء مبنتجاا إعطاء قيمة 

أو تطوير املنتجات اجلديدة، جيب /فعملية حتسني املنتج و. هذا العاملمما يؤدي إىل خلق التميز القائم على 

غبات العمالء، وتأخذ صفات تفتقر إليها املنتجات احلالية، سواء كانت منتجات أن تتماشى مع حاجات ور 

  .2املؤسسة أو منتجات املنافسني

                                         
  .200، صمرجع سايق وجاريت جونز، ترمجة رفاعي حممد رفاعي، شارلز  -1
  .202ص املرجع السابق، -2

 الثقة يف السلعةزيادة 

 زيادة اإلنتاجيــة

 أسعــار أعلى

 تكاليـف أقل

زيــادة 

 اجلودة

أربــاح 

 أعلى
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 أحد أهم عوامل بناء املزايا التنافسية ملا له من نتائج مباشرة على عتَرب إن عنصر االستجابة للعميل يُ        

التمكن من حتقيق هدف إرضاء العمالء وحتقيق  الرفع من رحبية املؤسسة وحتسني صورا، وأكثر من ذلك

   .والئهم للمؤسسة

وباإلضافة إىل اجلودة واملواءمة ووقت االستجابة، جند أن املصادر األخرى لالستجابة للعميل هي       

الدعم، وكل تلك العوامل تدعم  ، باإلضافة عملياتما بعد البيعقبل أثناء و  التصميم املتفوق واخلدمة املتفوقة

 ُ1ئ الفرصة للمؤسسة لتمييز نفسها عن منافسيها اآلخرينيَ مبدأ االستجابة للعميل و .  

  التفوق باإلبداع واالبتكار: الفرع الرابع     

 االبتكار، اإلبداع والتجديد، هي مصطلحات مرتبطة يبعضها البعض، إْذ يُعتَرب االبتكار عملية سابقة         

بينما اإلبداع هو . ، ألنه عبارة عن بناء فكرة جديدة متميزة)األفراد(لإلبداع، يتعلق أساسًا باملوارد البشرية 

تطوير فكرة نـََتَجْت من داخل املؤسسة أو متت استعارا من حميطها اخلارجي، ووضعها موضع التنفيذ على 

ط أن تكون الفكرة جديدة للمؤسسة وقت شكل عملية، سلعة أو خدمة تقدمها املؤسسة لزبائنها، بشر 

  .2النتفيذ

وبصفـة عامـة، يشري التفوق باإلبداع واالبتكار أو التفوق بالتجديد، إىل قدرة املؤسسة على تقدمي شيء        

جديد أو حديث يتعلق بإدارة املؤسسة أو املنتجات اليت تنتجها، فهو يشتمل على كل تقدم يطرأ على أنواع 

  .ليات اإلنتاج ونظم اإلدارة واهلياكل التنظيمية واالسرتاجتيات اليت تعتمدها املؤسسةاملنتجات وعم

ويعترب اإلبداع والتجديد أحد أهم األسس البنائية للميزة التنافسية وعلى املدى الطويل، إذ بالرغم من        

جناحا ميكن أن تشكل مصدرا  اليت حترز اإلبداعأن كل عمليات اإلبداع ال يكتب هلا النجاح، إال أن عمليات 

ويسمح هذا التفرد . رئيسًا لتحسني التنافسية، ألا متنح املؤسسة شيئا متفرداً، شيئا يفتقر إليه املنافسون

للمؤسسة بتمييز نفسها، وبالتايل اختالفها ومتيزِها، فضال عن فرض أسعار عالية ملنتجاا أو خفض تكاليف 

  .3مبنافسيهامنتجاا بنسبة كبرية مقارنة 

                                         
  .204املرجع السابق، ص -1
، املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، قسم "من منظور إدارة املوارد البشرية: إدارة االبتكار يف املنظمة"بلمهدي عبد الوهاب، بروش زين الدين،  -2

  . 2005مارس  09- 08علوم التسيري، جامعة ورقلة، 
  .201ص .مرجع سابقمدخل متكامل، : مد سيد أمحد عبد املتعال، اإلدارة اإلسرتاتيجية؛ اجلزء األولوجاريت جونز، ترمجة رفاعي حممد رفاعي، حمشارلز   -3



  من منظور اليقظة اإلسرتاتيجية تنافسية املؤسسة حتسني: الثانيالفصل               

 

90 

 

 

 يقظـة بيئيـة

 الداخلون اجلدد

  منافسني املوردين العمالء
 حاليني

 املنتجات البديلة

  يقظة
 تجارية 

  يقظة
 تجارية 

 تنافسيةيقظة 

 تكنولوجيةيقظة 

 مكونـات اليقظـة اإلستراتيجية: المطلب الثاني        

يقظة تنافسية، يقظة : بصفـة عامـة، تتكون اليقظة اإلسرتاتيجية من أربع أنواع أساسية من اليقظات         

" B. Martinet"واستنادًا إىل منوذج بورتر للقوى اخلمس، فقد متكن . تكنولوجية، يقظة جتارية، ويقظة بيئية

  ).14شكل (من جتميع األنواع األربعة لليقظة اإلسرتاتيجية يف شكل واحد  "J.M. Ribault "و

  مكونات لليقظة اإلستراتيجية مجتمعة في شكل واحد: 14شكل

  

Source : B. Martinet et J.M. Ribault, la veille technologique, concurrentielle et 

commerciale, les éditions d’organisation, Paris, 1989, p24. 

جتدر اإلشارة، أنه ال جيب النظر إىل أن املكونات األربعة لليقظة وقبل التطرق إىل خصائص كل نوع،          

اإلسرتاتيجية على أا منفصلة متاما عن بعضها البعض، صحيح أن لكل منها جمال اختصاص، إال أن التداخل 

على . والتفاعل بني هذه اليقظات هو أمر وارد، فرسم حدود مطلقة بني كل نوع منها هو أمر غري ممكن نسبيا

بيل املثال، ستكون اليقظة التنافسية قريبة من اليقظة التكنولوجية إذا اهتمت أكثر باملنتجات وبالتجهيزات س

   .1وستكون قريبة من اليقظة التجارية إذا ركزت على حتليل مزايا عمالء املنافسني. الصناعية للمنافسني

  

                                         
1
- Laurent Hermel., Op Cit, p.12. 
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  اليقظــة التنافسيـة: الفرع األول   

يُوجه لرصد ومتابعة احمليط التنافسي للمؤسسة، وباخلصوص اليقظة التنافسية هي النشاط الذي            

املباشرين وغري  فهي عمليات حبث ومجع معلومات عن كل ما يتعلق باملنافسني. 1متابعة ورصد املنافسني

ها أي توصيلها ملتخذي القرار يف ونشر  ها، معاجلة وحتليل هذه املعلومات مث ختزيناملباشرين، احلاليني واحملتملني

املؤسسة، وهذا طبعًا دف حتليل سلوكام احلالية وتوقع حتركام املستقبلية، وبذلك إمكانية التكيف معها، 

  .2األمر الذي من شأنه أن يساعد على تطوير وحتسني الوضعية التنافسية للمؤسسة مقارنة مبنافسيها

 : أهداف اليقظة التنافسيـة .1

اليقظة التنافسية تقوم على وضع منافسي املؤسسة حتت اهـر، ومن مث تقدمي املعلومات األساسية          

ُتساهم يف تعميق  ، فتكون خمرجات هذه العملية معلومات مفيدة)منظم- علمي(لدراستهم بأسلوب منهجي 

 ضعفهم مقارنة باملؤسسة، وكذلك نقاط قوم ونقاطاملعرفة حول املنافسني، وخاصًة يف جمال حتديد وتوضيح 

على أساس هذه املعلومات تتِخذ املؤسسة القرارات املتعلقة بنوع اإلسرتاتيجية يف حتديد الفرص والتهديدات، و 

وبصفة عـامة تسعى عملية مراقبة، حتليل ودراسة . التنافسية اليت تتبناها ملواجهة خطر املنافسني والتغلب عليهم

 :3املنافسني إىل

 وقع املستمر باالسرتاتيجيات والقرارات املستقبلية ملنافسي املؤسسة؛الت •

 توقع ردود أفعاهلم اجتاه االسرتاتيجيات املتبعة من طرف املؤسسة؛ •

  تقييم ربح إسرتاتيجية التغيري اليت يتبناها كل منافس؛ •

 نافسون اآلخرون؛التنبؤ بردة فعل كل منافس اجتاه التغيريات اإلسرتاتيجية اليت ميكن أن يتبناها امل •

 ؛اه التغيريات اليت حتدث يف احمليطالتنبؤ بردة فعل كل منافس اجت •

حتديد طريقة التأثري على سلوك املنافس، بطريقة جتعل هذا السلوك مالئم للمؤسسة ويتماشى مع  •

 .إسرتاتيجيتها

                                         
1
- Nathalie Costa., Op Cit, p.54 
2
- http://www.canadainternational.gc.ca/sell2usgov-vendreaugouvusa/opportunities-opportunites/ci-
vc.aspx?lang=fra, visite le 23-02-2011 
3
- Samia Menif., Op Cit, p.32. Et Jean Pierre Detrie et autre, Strategor-politique de l’entreprise, Dunod, Paris, 

3
eme
 ed, 1997, p.24 
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  :جوانب اليقظة التنافسية. 2

عند املنافسني؟ كل شيء عند املنافسني رغم بساطته هو ما األمر املثري لالهتمام حىت تتم مالحظته          

ميكن أن ن من تفادي خطر مرتقب أو اقتناص فرصة ك ومجع معلومات عنه ميُ  ،أمر أو عنصر مثري لالهتمام

لكن قبل التطرق إىل أنواع املعلومات امعة عن املنافسني، البد أن  ،ب موازين القوى يف سوق املنافسةقلِ تَ 

سة من هم منافسيها، كم عددهم، وأين يتواجدون وأهم خصائصهم، حىت تستطيع حتديد أمههم تعرف املؤس

  . ، من منظور استحالة رصد اجلميع يف نفس الوقتعليهم الذين سيتم تركيز جهود اليقظة التنافسية

  : من تنافس المؤسسـة -

على حصة من أموال العمالء املنافس بالنسبة للمؤسسة هو أي مؤسسة أخرى تشاركها يف احلصول       

وبعبارة أخرى هو كل مؤسسة تنشط فعًال أو حتاول  منتج بديل يليب نفس احلاجة، املنفقة على نفس املنتج أو

إىل تعظيم حصته السوقية، عن طريق حماولته جلذب  - بصفة عامة–، يهدف الدخول يف نشاط املؤسسة

  :نوعيـنوبصـفة عامة، ُيصنف منافسي املؤسسة إىل . واستقطاب عمالء جدد من بينهم عمالء املؤسسة

املؤسسات اليت تنشط فعًال يف جمال نشاط املؤسسة، والذين هم يف حركية دائمة هم : املنافس احلايل •

تميز باالعتماد على خطط تنافسية، والذين بدروهم ينقسمون حسب نوع للحيازة على موقع م

هو الذي يقدم سلع وخدمات تتطابق وبشكل شبه كامل مع منتجات (منافس مباشر : 1النشاط إىل

ليت تقدم منتج اوهي املؤسسة (، ومنافس غري مباشر )املؤسسة، مما يصعب على العميل التفرقة بينها

  ؛)نتجات البديلة أو املنتجات املتكاملةاملعلى منتجات املؤسسة، كيؤثر على إقبال العميل 

هي املؤسسات اليت تغريها األرباح اليت حتققها املؤسسة يف صناعة معينة، : منافس مستقبلي أو حمتمل •

فيقررون الدخول يف جمال نشاطها، وتتوقف قدرم على دخول قطاع املؤسسة على مستوى عوائق 

عوائق الدخول ضعيفة وقطاع األعمال مربح كلما زاد احتمال دخول منافسني الدخول، فكلما كانت 

  . جدد

                                         
1
 Cécile Barnaba, Jérémy Chardon, Stéphanie Hamelin, " La Veille concurrentielle", site Internet : 
http://www.christophe.benavent.free.fr/IMG/pdf/MOI_2008_veille.pdf. (Consulté le  28-04-2011) 
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إن املعرفة اجليدة لكل منافسي املؤسسة، وحتديد خصائصهم، هو األمر الذي من شأنه الرفع من         

ذي ُجتَمع عنه ال) املنافس احلرج(فعاليات عملية اليقظة التنافسية، ألا تشكل اإلطار أو حمور الرصد األساسي 

  .معلومات متنوعـة، تفسريها وترمجتها يُدل على التهديدات اليت يشكلها هذا املنافس بالنسبة للمؤسسة

  : ماذا يجب أن نعرف عن المنافس -

وميكن أن  ،رغم بساطته هو أمر أو عنصر مثري لالهتمام حمل املراقبة واملتابعة كل شيء عند املنافس       

دليل خلطر أو فرصة مستقبلية، إال أنه هناك مخس نقاط أساسية ُتشكل حمور اهتمام اليقظة يكون إشارة أو 

قدرات األهداف اجلديدة للمنافسيـن؛  اسرتاتيجيات املنافسـني؛ األداءات احلاليـة للمنافسني؛: 1التنافسـية، هي

   .منافسنيلل املستقبلية قراراتالوراء التحركات و  ونالفرضيات اليت ستكو  املنافسيـن

ريادة  إسرتاتيجية هجومية أو دفاعية، منو أو استقرار، متيز باملنتج أو(اإلسرتاتيجية اليت يتبناها املنافس إن معرفة 

طويلة األمد؟ ما أهدافه غري  هل يهدف إىل حتقيق رحبية عالية سريعة أم رحبية(، أهدافه املستقبلية )بالتكلفة

النتائج اليت مت حتقيقها (، األداءات احلالية للمنافس )كل املوارد املالية والبشريةهي(، قدراته وموارده ...)املالية؟

يسمح ...  ، تركيبة السلع واخلدمـات، هيكل التكاليـف، التنظيم والثقافة التنظيمية)واليت مل يستطع حتقيقها

قدرته على حتقيق ، حتديد مزاياه التنافسية، قدرات، سياسات وتوجهات املنافس املستقبليةللمؤسسة من 

ومن خالل االستعانة بتقنية أو أداة ... 2األهداف ورفعه للتحديات، مدى صحتـه االقتصاديـة، طموحاتـه

املقارنة املرجعية ميكن للمؤسسة أن تَعِرف حقيقة نقاط قوة ونقاط ضعف املنافس مقارنة مبا متتلكه هي، 

  .ء على نتائج اليقظة التنافسية اليت قامت اوبذلك بناء اسرتاتيجياا وتكييف ردود أفعاهلا بنا

كمية (جهاز اليقظة التنافسية جيمعون معلومات خمتلفة القائمني على ولتغطية هذه احملاور، فإن            

إعداد قائمة  ويف السياق، لقد متكن بورتر من .  ، عن املنافسني حمل املتابعـة*ومن مصادر متعددة) ونوعية

لليقظة التنافسية، واليت رصدها )  وغري امللموسـة العناصر امللموسـة(منتهية من العناصر املفتاحية طويلة وغري 

  .ومجع معلومات عنها، ومن مث حتليل تلك املعلومات ُميكن من حتقيق أهداف اليقظة التنافسية

                                         
1
- Emmanuel Pateryron. la veille stratégique, Economica Paris, 1998, p.133. 
2
- Giorgio Pellicelli, stratégie d’entreprise, de Boeck, Bruxelles, 1

er
 ed, 2007, p.157-160. 

  .39ص  طرق ومصادر مجع املعلوماتراجع    -*
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  :  1من بني أهم هذه العناصر جندو          

 ؛...الكاملة، القطاعات السوقية املغطاة، احلصص السوقيةالتشكيلة : منتجات املؤسسة املنافسة •

 ؛...شبكة التوزيع، خطة التوزيع، األسعار املطبقة، سياسة الرتويج،: تقنية البيع والتوزيع •

 ؛...األعوان، يشبكة املوردين، املقاولني، العالقة مع باق: الشركـاء •

الفعلية  ةلفة اإلنتاج، التجهيزات واملعدات، الطاقنظام اإلنتاج، املواد واملهارات املستعملة، تك: اإلنتاج •

 ؛...واملستغلة،

 ...التكنولوجيات، االبتكارات واإلبداعات اجلديدة، براءات االخرتاع املسجلة؛: البحث والتطوير •

  ...هيكل التكاليف، الصحة املالية، الثقافة التنظيمية وجودة اإلدارة العليا •

  التكنولوجيــةاليقظــة : الفرع الثاني       

احمليط العلمي، التقين والتكنولوجي  وحتليل  اليقظـة التكنولوجية هي النشاط الذي يوجه لرصد        

، فهي النشاط 2والتأثريات االقتصادية احلالية واملستقبلية عليه، من أجل استنتاج التهديدات وفرص التطور

مالحـظة ومجع معلومات عن التكنولوجيات جل أ، واملستهدف للمحيط من لرصد املستمرالذي يهدف إىل ا

اليت ميكن أن يصبح هلا شأن يف املستقبل، من شأنه أن يضع حياة املؤسسة  الناشئةاحلالية املستخدمة، وأيضا 

  .3يف خطـر

 : فائدة اليقظة التكنولوجية. 1

املنافسني ولتوقعات العمالء، لو بصفة معمقة السرتاتيجيات و  تكفي فقط باملعرفة اجليدة، املؤسسة ال        

 أن غري الكايف هلا ميكنشافات التكنولوجيـة، أين الفهم إْذ جيب أيضا مراقبة تقدمات البحث والتطوير واالكت

هذه اليقظة متُكن من تقليص املفاجآت غري السارة الناجتة عن التطورات ف. حياة املؤسسة يف خطر يضع

                                         
احلقوق لمنظمات واحلكومات، كلية العلوم ل ، املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز"اليقظة التنافسية وسيلة تسيريية حديثة لتنافسية املؤسسة"رتيبة حديد، نوفيل حديد،  -1

  .2005مارس  09- 08والعلوم االقتصادية، قسم علوم التسيري، جامعة ورقلة،  
2
- Nathalie Costa., Op Cit, p.61 
3
-Gérard Verna,  "la veille technologique : une ardente récessif", Université Laval, Novembre 1993, 

http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/PUB/veille.html consulte le 28-04-2011 
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اليت يتم تطويرها، إذ ُميكن ملنافسني جدد أن يظهروا بصورة غري منتظرة  التكنولوجية، اليت مت تطويرها أو

  .1ويسيطروا على السوق بفعل التكنولوجيا املستخدمة من طرفهم، واليت مل تأخذها املؤسسة بعني االعتبار

يستخدمها من خالل اليقظة التكنولوجية ميكن التعرف على التقنيات والتكنولوجيات ليس فقط اليت         

والشركاء بصورة مستمرة ومتجددة بل أيضا اليت يتم تطويرها من خالل رصد وظيفة ون، املورد ن،و املنافس

البحث والتطوير، ورصد خمتلف مراكز البحوث والدراسات، األمر الذي يفيد يف اختاذ قرارات لتقليص الفجوة 

خيص، اتفاقات تعاون، إنشاء مشاريع مشرتكة، بيع الرتا/وضع برامج حبث، مشاريع تطوير، شراء: التكنولوجية

  ...احلصول على تراخيص استغالل،  شراء وحدات إنتاجية جديدة

، اليقظة التكنولوجية متُكن من عدم تضييع أو تبذير املوارد، إذ ميكن للمؤسسات ومن ناحية أخرى          

ت واجلهد واملال على البحث وتطوير منتجات أو من الوق هائال اكم  أن تنفقاليت ال تقوم باليقظة التكنولوجية 

  . 2عمليات مت جتاوزها من قبل املنافسني

 :جوانب اليقظة التكنولوجية.2

اليقظة التكنولوجية هي نشاط يُنفذ من قلب املؤسسة ملتابعة التطورات التكنولوجية، االبتكارات          

أا تتعلق فقط  على ؤسسة، وال جيب النظر إىل التكنولوجيااحملتمل أن تؤثر على مستقبل مهنة امل *واإلبداعات

املعلومات، (  باآلالت والتطور يف املعدات والتجهيزات، بل هي أيضا تشتمل على املعرفة الفنية والعلمية

   .اليت يتم من خالهلا حتويل املدخالت إىل خمرجات ** ...)األساليب، العمليات والتجهيزات

  : 3وبصفة عامة، هناك ثالث تصنيفات للتكنولوجيا اليت تشكل حمور اليقظة التكنولوجية         

) معدات ومعارف(هي التكنولوجيات ": Les technologies de base"قاعديةالتكنولوجيات ال •

ضمن . نشاط احلايل للمؤسسةالد عليها يف حتقيق عتمَ املتحكم فيها جيدا من قبل املؤسسة، واليت يُ 

                                         
1
- Laurent Hermel, Op.cit, p.12 
2
- Salamon Robert, Linares Yolaine, Salamon Robert, Linares Yolaine. L’intelligence compétitive : une 

combinaison subtile pour gagner ensemble, Economica, Paris, 1997. p  . 128-129 
*
لذي اوضع االبتكار  فكرة جديدة ُمتكن من معاجلة مشكل حمدد يف جمال تقين، بينما اإلبداع فهو الفرق بني اإلبداع واالبتكار يكمن يف أن هذا األخري هو -  

   .وتطويره صناعيا) جتسيد االبتكار(حيز التطبيق  - هو يف األصل فكرة
**

  .ء لعالج مرض مزمن، أي تفوق تكنولوجي للمؤسسةيف جمال الصناعة الصيدالنية سيؤدي إىل إنتاج دوا) تفاعل كيميائي جديد:مثال(اكتشاف معرفة عملية جديدة  - 
3
- Gérard Verna,  "la veille technologique : une ardente récessif", Université Laval, Novembre 1993, 

http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/PUB/veille.html consulte le 28-04-2011. 
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اإلطار، املؤسسات ال ختتلف فيما بينها إال يف جمال قدرا التنظيمية الداخلية وعملياا التجارية هذا 

م من قبل املؤسسات املنافسـة، األمر الذي جيعل من َتكِملة ستخدَ اخلارجية، ألن نفس التكنولوجيا تُ 

 فرص التطور والتهديدات؛اليقظة التكنولوجية باليقظة التنافسية والتجارية أمرا ضروريا الستنتاج 

هي اليت تعطي للمؤسسة ميزة تنافسية بفضل  ":  Les technologies clés"التكنولوجيا املفتاحية •

ضمن هذا اإلطار، اليقظة . ا متتلكه املؤسسات يف جمال نشاطهاعم  متاما كفاءة ومهارات خمتلفة

لوياا، حىت تستطيع حماكاا والتنبؤ التكنولوجية ستضع املتابعة املستمرة هلذه التكنولوجيات ضمن أو 

  بتطوراا؛ 

هي اليت يف طور التطوير واليت ينظر ": Les technologies émergentes"شئة التكنولوجيات النا •

إليها أا ستحدث تغيري يف قواعد العمل، فهذا النوع من التكنولوجيا هو الذي له التأثري الكبري على 

 .ـه، األمر الذي يستدعي متابعة كل التطورات اليت جتري فيه يومياً مستقبل املؤسسة يف حال جناح

االجنازات : 1مثل باقي أنواع اليقظة اإلسرتاتيجية، اليقظة التكنولوجية ختتص جبمع معلومات عنو         

التجهيزات، ، املنتجات أو اخلدمات، التصاميم، إجراءات اإلنتاج، )و التطبيقيةأ خربيةامل( العلمية والتقنية

التقارير،  :ومن مصادر خمتلفة من بينها... اآلالت، املعدات والفروع، أنظمة املعلومات داخل املؤسسة

ة املنشورة، املشاركة يف املعارض، املؤمترات، العالقات مع املوردين، العمالء، مراكز املقاالت، االت لعلمي

عن طريق  ليت متتلكها املؤسسات وخاصة املنافسة، و وخاصة من خالل حتليل براءات االخرتاع ا... البحوث

  .كشف اإلبداعات اجلديدة اليت يستخدمها املنافس أو يقوم بتطويرها لكنها غري مسجلة بعد

 : تحليل ومتابعة براءات االختراع.3

ضا منوذج أو فهي تعين محاية إبداع، ابتكار، عالمة، أو أي ،امللكية الصناعية عرب عنبراءة االخرتاع تُ         

هي وثيقة وطنية، ممنوحة من قبل اهليئة العامة للدولة واليت ": Gérard Verna"كما عرفهاتصميم صناعي، و 

 20إىل  15الستغالهلا ملدة ترتاوح بني  اً شخصي اً من خالل إعطائه حق ،تصنع وضعية قانونية حتمي مالكها

 .ملدة زمنية ليست بقليلة ، وريادة للسوقتفوق ومتيز على املنافس ، ما يعين2سنة

                                         
1
 -Laurent Hermel., Op Cit, p.11. 
2
- Gérard Verna,  "la veille technologique : une ardente récessif", Université Laval, Novembre 1993, site 

Internet : http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/PUB/veille.html (Consulté le  28-04-2011) 
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اليت ُتشكل حمور اليقظة التكنولوجية، فمتابعة  املفتاحية عناصرمن بني أهم البراءات االخرتاع هي          

 براءات االخرتاع اليت متتلكها املؤسسات هو أيضا من األمور اليت تكشف عن الوضعية التنافسية وتعطي وحتليل 

ية حول احتماالت ا أكثر من ذلك، هذا التحليل يُِتيح للمؤسسة . ملواقع التنافسية املستقبليةمؤشرات جد

التقليل من الفجوة التكنولوجية بينها وبني املؤسسات، من منظور أن املؤسسة اليت متتلك براءة اخرتاع عليها أن 

 .1ضح ماذا استخدمت حىت توصلت إىل هذا االخرتاعو تربر وت

التكنولوجيا العالية، أو اليت  مفيد جدا للمؤسسات وباخلصوص اليت تستخدمهذا النوع من التحليل          

يشهد جمال نشاطها تطورا سريعا للتكنولوجيات واإلبداعات اجلديدة اليت حتدث تغيريات حساسة يف حميط 

، كما جينب املؤسسة دفع غرامات جراء استغالل )قطاع االتصاالت مثال أو الصناعة الصيدالنية(املؤسسة 

  .2بداعات أو تكنولوجيات حممية قانونيا دون علمهاإ

  اليقظــة التجاريــة: الفرع الثالث

اليقظة التجارية هي النشاط الذي يوجـه إىل حتليل احمليط التنافسي وباخلصوص املنتجات، األسواق،            

على رصد هذه العناصر ومجع معلومات عنها، ألجل استغالهلا يف حتسني وتطوير  ركزتُ فهي   املوردين والعمالء،

   .3الوظيفة التجارية للمؤسسة

اليقظة التجارية تساعد املؤسسة على حتسني وتطوير تقنياا التجارية، ووضع حلول مكيفة ومرنة          

األمر الذي يساهم يف تفعيل العالقـة هو و ، مورد لتفعيل رضاه وحتقيق والئه/خصائص كل عميل تتالءم مع

من خالل ممارسة اليقظة التجارية دف إىل إجياد إجابات  وبصفة عامة، املؤسسة. عميل- مؤسسة- مورد

  : 4لألسئلة التالية

 ؛)حصة السوق، وموضعهم اجلغرايف(ما قدرات عمالء املؤسسة، مورديها ومن هم شركاؤهم؟  .1

 ؛) تقييم قدرم االبداعيـة(فسوا املؤسسة؟ ما خصائص املنتجات اليت يقدمها منا .2

                                         
1
 - Salamon Robert, Linares Yolaine., Op Cit, p.128-129. 
2
- Nathalie Costa., Op Cit, p.63 
3
 Vecteur plus," l’utilité  d’une veille commerciale" . site Internet : www.vecteurplus.com/_.../une-veille-

commerciale-pour-prospecter-efficacement-juin2009.pdf (Consulté le : 23/01/2011)..  
4
- Institut d'innovation informatique pour l'entreprises (3IE), "La veille stratégique : Les yeux et les oreilles 

de votre entreprise", site Internet : http://www.Jinnove.com/upload/documentaire/vs.pdf. p.09. (Consulté le : 

15/01/2011). 
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 املستخدمة يف منتجام؟ وما أسعار املنتجات املنافسـة؟؛) اإلنتاج(ما املواد وإجراءات التصنيع  .3

 ما مدى كفاءة ومهارة اليد العاملة يف املؤسسات املنافسة؟؛ .4

 ما املنتجات اجلديدة؟ ما كفاءا؟؛ .5

 ؟؛...مادة أولية جديدة: وجهة نظر العميل واملوردمنتجك من ) حتسني(كيف يتم تنمية  .6

 ما املنتجات اليت ميكن إنتاجها وطرحها يف السوق مستقبًال؟؛ .7

 .ا املقاييس املطبقة على كل منتج؟م .8

 :وختتص اليقظة التجارية مبتابعة ورصد كل من العمالء، واملوردين       

  :األسواق/العمالء.1       

، *عمالء على املدى الطويل،  تطور عالقـة العمالء مع املؤسسة و مالءة العمالءتطور حاجـات ال          

فلمعرفة . ورصد العمالءاملتعلق مبتابعة اهتمام اليقظة التجارية يف جزئها  حمورثالث عناصر أساسية تشكل 

احلالية للعمالء، ويف على مجع معلومات عن االحتياجات اليقظة التجارية تُرتكز  احلاجات املستقبلية للعمالء،

معرفـة مشاكلهم يتم استخالص أو بناء تصور متابعة الشكاوى وانتقادات العمالء، ومن خالل نفس الوقت 

اليقظة على مجع معلومات عن نتائجه  تُرتكز بينما ملعرفة مالءة العميل، .حلاجات العمالء املستقبلية

إليها عن طريق بنك العميل أو باالستعانة مبؤسسة خاصـة، االقتصادية للسنوات السابقة، واليت ميكن الوصول 

وفيما يلي قائمة من . 1وبعد حتليل ودراسة هذه املعلومات ميكن استقراء قدرته املالية لفرتات زمنية مستقبلية

أن حتتاج املؤسسة جلمع معلومات عنها، حىت حتقق اليقظة التجارية أهدافها، خاصًة  ميكن العناصر اليت 

  : قة باالستجابة للمتطلبات املستقبلية للعميلاملتعل

  ترتيب معايري اجلودة من وجهة نظـر العمالء؛ •

  الكشف عن عناصر لالجودة يف املنتجات احلالية؛ •

  موقع منتجات املؤسسة مقارنة مبنتجات املنافسني من وجهة نظر العمالء؛ •

  ذوق املنتج وأمهيته من وجهة نظر املستهلك النهائي؛ •

                                         
  .، يقصد ا الصحة املالية للعميل، " solvabilité des clients مالءة العميل -*

1
 - B. Martinet et J.M. Ribault, Op Cit, p.53-55 
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  اخلدمات املنتظرة من املنتج؛و ة معايري اجلودة طبيعة وأمهي •

مستوى و يف املنتج؛ تقييم العالقات بني املبيعات "sur-qualité"عناصر األعلى جودة الاكتشاف  •

 .اجلودة

جتدر اإلشارة، إىل أن اليقظة ال تم فقط بالعميل الذي يشرتي مباشرة من عند املؤسسة، بل جيب          

املسار الذي يسلكه املنتج منذ خروجه من املؤسسة إىل غاية وصوله للمستهلك النهائي، أن تُركز على كل 

ففي . الذين خيتلفون ويتعددون باختالف نوع سوق املؤسسة ،فهي تقتضي رصد ودراسة كل سلسلة العمالء

ورها أو وزا يف األسواق ذات االستهالك الواسع، األمهية الكربى للتوزيع تفرتض تركيز جهود اليقظة عليها، ود

املفاوضات هو خطر مستمر بالنسبة للمؤسسة، واليت يستلزم تركيب املعلومات احملصل عليها من اليقظة 

بينما يف األسواق الصناعية .  التجارية مع املعلومات احملصل عليها من اليقظة التنافسية، للخروج مبعارف قيـمة

...) مشرتين، مستخدمني، موزعني(ل وسطاء جدد دخِ ، تُ ...ء املعقدة، خصائص املنتجاتعمليات الشرا

أين احملاور التقنية، العالقات، وحدات البحث والتطوير للعمالء جيب أن تؤخذ بعني  ضمن سلسة العمالء،

  .1االعتبار

  :الموردون. 2

ا وشدا إذا ن، وتزداد أمهيتهاآلخر من الشركاء أال وهم املوردو اليقظة التجارية تم أيضا باجلانب          

فتطور عرض املنتجات اجلديدة للموردين، تطور . ارتبطت حياة املؤسسة بشكل كبري باملادة األولية املوردة إليها

عالقة املورد باملؤسسة، وقدرة املورد على التوريد يف الوقت وبأقل تكلفة خالل فرتة زمنية معطاة، هي العناصر 

  . 2لتجارية يف جزئها املتعلق مبتابعة ورصد املوردينالثالث اليت تشكل حمور اهتمام اليقظة ا

تملني للمؤسسة، إمكانية إنشاء حتالفات احملوإن قدرة املوردين على التفاوض، وكوم من بني املنافسني        

بينهم وبني منافسي املؤسسة، هو األمر الذي جيعل من متابعتهم ورصد تصرفام وسلوكام ذو أمهية بالغة 

. بالنسبة للمؤسسة، ألن التوقع املسبق ذه التصرفات يسمح للمؤسسة بتجنب وحتييد خطرهم على املؤسسة

يكون عددهم قليل بالنسبة للقطاع الذين يشتغلون : رة تفاوضية عالية، عندماوبصفة عامة، يكون للمورد قد

                                         
1
- laurent hermel., Op Cit, p.13. 
2
-Emmanuel Pateryron, ., Op Cit, p.154. 
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فيه، ال توجد منتجات بديلة، املؤسسة ليس هلا أمهية بالنسبة للمورد، تكاليف استبدال املورد عالية، املورد 

  . التجاريةالنقاط حماور أخرى لليقظة  و تُعتَرب هذه... ج املؤسسة بسهولةميكن أن يصبح مصنع لنفس منت

  ةـــــاليقظة البيئيـ: الفرع الرايع

اليقظة البيئية تشمل باقي عناصر أو مكونات حميط املؤسسة اخلارجي واليت مل تشملها اليقظات           

فهي النشاط الذي يقوم على رصد، متابعة ومجع معلومات عن احمليط االقتصادي، . الثالث سابقة الذكـر

دف توقع التغيريات واملستجدات اليت ستطرأ يف هذه العناصر، ... لسياسي والثقايفاالجتماعي، القانوين، ا

  ...ومن مث اقتناص الفرص وجتنب التهديدات اليت تنجم عن هذه التغيريات

اليوم يف تطور يوجتدر اإلشارة إىل أن هناك نوع آخر من اليقظة بدأ ينفصل عن اليقظات السابقة و           

، أال وهو يقظة املوارد البشرية، وهذا نتيجة لتنامي نظرة املؤسسات لدور املوارد لبشرية والكفاءاتجمال املوارد ا

البشرية يف بناء املزايا التنافسية، ونظرًا إلفرازات احمليط من مفاهيم جديدة، على غرار االقتصاد املعريف، إدارة 

  ...املعرفـة
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  التنافسيـة تدعيم وتحسين اليقظة اإلستراتيجية وعوامل : المبحث الثالث

التجديد عناصر مهمة يف حتقيق املزايا التنافسيـة واإلبداع و عميل للستجابة االتعترب الكفاءة، اجلودة،        

فالكفاءة املتميزة متنح املؤسسة الفرصة لتخفيض التكاليف، اجلودة املتفوقة تسمح هلا بفرض سعر  ،للمؤسسة

هذا يل، فضال عن خفض تكاليفها، كما أن االستجابة املتفوقة للعميل تسمح هلا بتحقيق رضا ووالء عا

وكل هذه العوامل . ست تابعة للمنافسنين جعل املؤسسة قائدة يف السوق وليماألخري، بينما التجديد ميَُكن 

  .املؤسسةعلى االجتاه العام لتنافسيـة  النهايةتتكامل وتتفاعل مع بعضها لتؤثر يف 

بعوامل بناء املزايا التنافسية، فاليقظة اإلسرتاتيجية  يف هذا السياق، ميكن أن نربط اليقظة اإلسرتاتيجية       

هي العملية اليت ُمتّكن املؤسسة ليس فقط من امتالك معلومات مفيدة عن عناصر خمتلفة من حميطها اخلارجي 

نها أيضًا من تكوين مسارات األحداث املستقبلية؛ بل  ُمتك  بصورة دورية منتظمة والتمكن من توقع اجتاه أو

د عن املنافسني، العمالء، املوردين، املنتجات، التكنولوجيات املستخدمة وحىت النامية رصيد معريف ُمتجد...، 

يط ، احمل)يقظة تنافسية(وحميطها اخلارجي، يف كل أجزائه؛ احمليط التنافسي  مهزة الوصل بني املؤسسة ألا

 ةوكل يقظ)... يقظة بيئية(، باقي أجزاء احمليط )يقظة جتارية(، احمليط التجاري )يقظة تكنولوجية(التكنولوجي 

  .عوامل بناء التنافسيةكل عامل من ية وتدعيم  ذلتغ اً أو مصدر  اً من هذه اليقظات تعترب مورد

 بالكفاءة والجودة اليقظة التنافسيـة وتحقيق التفوق على المنافسين: األولالمطلب 

وسيلة لبناء تنافسية املؤسسة من خالل مسامهتها يف حتقيق التفوق على تنافسية تعترب اليقظة ال         

داخلية (تعزيز الكفاءة التشغيلية  املنافسني باجلودة والكفاءة، فممارسة املؤسسة لليقظة يساعدها على

عملياا بأقل كلفة ممكنة يف إطار املوارد املتاحة وصوال إىل  ، واليت تشري إىل قدرة املؤسسة على أداء)*وخارجية

  : 1إذ يتجلى دورها يف. أعلى مستوى أداء مطلوب باملؤسسة

 ؛تأهيل املؤسسة وحثها على تبين اسرتاتيجيات الكلفة املنخفضة •

 حتقيق مساعدة املؤسسة يف توظيف جوانب القوة الداخلية اليت متيزها وجتاوز جوانب ضعفها؛ •

                                         
األداء املطلوب، بينما الكفاءة  ة ومستوىالكفاءة التشغيلية الداخلية تدل على قدرة املؤسسة على القيام بعملياا التشغيلية الداخلية يف ظل الكلفة املنخفضة، املوارد املتاح -*

  .رجية كبيئة مهمةالتشغيلية اخلارجية تركز على قدرة املؤسسة على أداء العمليات التشغيلية خلارجية يف ظل ذات القيود لكن مع مراعاة عوامل البيئة اخلا
   .190حممد حسني الطائي، نعمة عباس خضري اخلفاجي، مرجع سابق، ص -1
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 .مساعدة املؤسسة يف استثمار الفرص املتاحة يف البيئة اخلارجية وجتنب التهديدات الكائنة فيها •

االقتصاد يف : خالل مسامهتها يفيف تعزيز الكفاءة التشغيلية للمؤسسة من تساهم  اإلسرتاتيجيةاليقظة ف       

، خفض معدل اخلطأ، االقتصاد )ائبةردة فعل سريعة وص(املوارد واختصار الوقت، االستجابة بسرعة للتغريات 

  ...راراتيف التكلفة، ترشيد الق

، وجودا أكثر بفضل اليقظة *وتـََتعزز كفاءة املؤسسة بنوعيها واليت يطلق عليها اسم الكفاءة املقارنة        

ليني واملستقبليني، املنافسني احلامبا تعلق ب ، وخاصةً التنافسية، اليت ختتص برصد احمليط التنافسي وحتليل أحداثه

حمفظة عمالئهم، خصائص منتجام وطبيعة  إمكانام، قدرام، هيكل تكاليفهم،عن جمع معلومات ف

مستوى كفاءم، درجة فعاليتهم، توجهام، اسرتاجتيام، كما حتاول بتوقع ردة فعلهم اجتاه  خدمام،

د بتكوين رصيد معريف ما َيسَمح ختزينها، هوو  ، ومن مث حتليلها،اسرتاجتيات وحتركات املؤسسة واملنافسني متجد 

يف حتقيق الكفاءة العاليـة  القرار ُمتِخذبعد توصيله إىل  هذا الرصيد املعريف هو الذي سيساهم .عن املنافسني

مقدار  عندها فقط يـَتم حتديد، ألنه مبقارنة كفاءة املؤسسة احلالية، بكفاءة املنافسني، وجودا للمؤسسة

وجودة منتجاا  ، مما يسهل إجياد آليات حتسني كفاءة املؤسسةالتعرف على مسبباا احلقيقيةالفجوة املوجودة و 

  .مقارنة باملنافسني

  الثاني اليقظة التكنولوجية وتحقيق التفوق باإلبداع والتجديد المطلب

احملافظة ، يزة التنافسيةجديدة لتحقيق امل وعمليات اإلبداع هو نشاط منظم للتوصل إىل تقنيات

احلفاظ على موقعها التنافسي وفعالية أدائها يتوقف على  يف، فنجاح املؤسسة ، ولتحسينها باستمرارعليها

مدى مسايرا للتطورات احلاصلة يف اال التكنولوجي، وإحداث إبداعات تقنية على منتجاا وحتديث 

األمر الذي يؤدي إىل جناعة أدائها ويضمن هلا ميزة تنافسية أساليب اإلنتاج واستغالل األفكار املبتكرة، 

  .1دائمة

وتُدعم اليقظة اإلسرتاتيجية، وبصفة أكثر اليقظة التكنولوجية عامل اإلبداع والتجديد يف املؤسسة،           

براءات االخرتاع املسجلة (تَعقِبها ملصادر اإلبداع األولية  من خالل-  اليت تسمح للمؤسسة ليةباعتبارها اآل
                                         

  .قارنة قدرة املؤسسة على اجراء عملياا التشغيلية بصورة أفضل مقارنة مع أداء منافسيها لعمليام  على حنو حيقق هلا التفوق عليهميقصد بالكفاءة امل -*
، امللتقى الدويل الرابع حول املناسة واالسرتاتيجيات التنافسية "اإلبداع التكنولوجي أساس جناعة األداء االسرتاتيجي للمؤسسة" بلخضر نصرية، بن حليمة هوارية،  -1

  .2010نوفمرب  10- 09ة بن بوعلي،  الشلف،  يومي  للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حسيب
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 - )التكنولوجي(كل التطورات اليت حتصل يف حميطها اخلارجي ، ورصدها لية الوطنية والدوليةملالندوات العو 

 ل مصدراً شك ة ميكن أن تُ تكرَ بن رصيد معريف متجدد، وبذلك إمكانية احلصول على أفكار جديدة مُ بتكوي

  .*)تكنولوجي أو تنظيمي(ع لإلبدا 

إمكانية التوقع مبسارات واجتاهات هذه التطورات يف املستقبل القريب اليت توفرها عملية حتليل  كما أن         

ع فَ دْ اليت تسمح ا الوظيفة التنبؤية لليقظة اإلسرتاتيجية، يَ و وتفسري عالمات اإلنذار املبكرة اليت يتم رصدها، 

ال تطويرها، فتصبح بذلك هي السباقة لألفكار اجلديدة، ومل  يهاتبن هذه التطورات، و ة باملؤسسة إىل مواكب

  .املنافسني ىميزة تنافسية دائمة، تؤدي بالضرورة إىل تنافسية عالية وتفوق عل وبذلك ضمان، 1المتالكها

لتنافسية عن طريق والشكل املوايل يوضح أكثر كيف ميكن لليقظة اإلسرتاتيجية أن تساهم يف حتسني ا        

  .التجديدو حتقيق التفوق باإلبداع 

  التجديدو تصميم وتأكيد الميزة التنافسية القائمة على عامل اإلبداع  :15شكل 

  
  .، مرجع سابق"اإلبداع التكنولوجي أساس جناعة األداء االسرتاتيجي للمؤسسة" بلخضر نصرية، بن حليمة هوارية، : المصدر

  

  

                                         
ات يف فنون وأساليب اإلنتاج، ميكن لإلبداع أن يشمل على تطوير فكرة تتعلق بتطوير املنتجات أو خدمات جديدة أو تغيريات يف التقنيات اليت تستخدمها املؤسسة، وتغيري  -*

ئف سياسات واسرتاتيجيات جديدة، وهو ما بعرف كما ميكن هلا أن يشمل على جتسيد فكرة تتعلق باهليكل التنظيمي، تصميم الوظا. هو ما يعرف باإلبداع التكنولوجي
  .2003حسني حرمي، إدارة املنظمات، احلامد للنشر والتوزيع، : راجع. باإلبداع اإلداري

اتيجيات التنافسية ، امللتقى الدويل الرابع حول املناسة واالسرت "اإلبداع التكنولوجي أساس جناعة األداء االسرتاتيجي للمؤسسة" بلخضر نصرية، بن حليمة هوارية،  -1
  2010نوفمرب  10-09كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي،  الشلف،  يومي     للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية،

  والتكنولوجية  قواعد البيانات التسويقية واإلنتاجية
 ) اليت توفرها اليقظة اإلسرتاتيجية(

نظام فين مستمر لإلبداع ونشاطات البحث 
 والتطوير 

أساليب (ابتكارات وحتسينــات يف جماالت خمتلفة 
 ...)إنتاج، طرق تسيري

 عروض تسويقية متجددة متفوقة على املنافسني 

 ميزة تنافســـية 
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  وتحقيق التفوق باالستجابة لحاجات العمالء تجاريةاليقظة ال: المطلب الثالث

إذا أدركت املؤسسة حقيقة وخصائص عمالئها احلاليني واملستقبليني، ستجابة للعميل إال االال تتحقق        

وال تنشأ العالقة التفاعلية بينها وبني عمالئها واليت تعترب يف حد ذاا ميزة تنافسية للمؤسسة، وال ميكن احلفاظ 

أصوهلا، وبذلت طويل، إال إذا نظرت املؤسسة إىل العميل بكونه رأس مال واعتربته أصال من العليها يف املدى 

يف سبيل ذلك املال واجلهد والوقت لدراسة سلوكاته، ملعرفة متطلباته ولتوقع آماله واجتاه تغيريات أذواقه، وهو 

  .على حتقيقه -وخاصة التجارية-األمر الذي تساعد اليقظة اإلسرتاتيجية 

يط التجاري، فهي ختتص اليقظة التجارية برصد األحداث وتوقع التطورات اليت ميكن أن حتدث يف احمل

بصفة  فتبحث وجتمع معلومات عنهم تضع كل من العمالء، األسواق، املنتجات وأيضا املوردين حتت اهـر،

ن من ك صفات وخصائص احمليط التجاري، مما ميُ مر الذي يسمح بتكوين رصيد معريف عن ، األدورية ومتجددة

بالتغريات  إمكانية التوقعرية ومستمرة،  وأكثر من ذلك العمالء بصورة دو  وتطلعات التحديد الدقيق ملتطلبات

   .أو نظرم للمؤسسة تفكريهم ،اليت ميكن أن حتدث يف منط استهالكهم

املؤسسة حباجة إىل اليقظة اإلسرتاتيجية لتحسني تنافسيتها من خالل إحراز التفوق باالستجابة ف

تساعد لتحديد حاجاته ورغباته وأولوياته وتلبيتها أسرع من املنافس، ألا الوسيلة اليت و  السريعة للعميل،

مورد /خصائص كل عميل تتالءم معاملؤسسة على حتسني وتطوير تقنياا التجارية، ووضع حلول مكيفة ومرنة 

مما يعزز من ، 1لعمي-مؤسسة- هو األمر الذي يساهم يف تفعيل العالقـة مورد، لتفعيل رضاه وحتقيق والئه

  .واملوردين قدرا على املساومة مع الزبائن 

  عوامل أخرى لتحسين التنافسيـة باليقظة اإلستراتيجية عالقة : الرابعالمطلب 

ويف عامل اليوم، تنافسية املؤسسات ترتكز وتعتمد إىل حد كبري على قدرا على امتالك املعلومات اليت 

، ومبا أن اليقظة اإلسرتاتيجية هي 2مدى فعالية املعاجلة الداخلية هلذه املعلومات تعترب ضرورية بالنسبة هلا، وعلى

األداة اليت من خالهلا يتم احلصول على معلومات ذات طبيعة توقعية، فهي حتظى بأمهية متنامية من قبل 

                                         
1
- Institut d'innovation informatique pour l'entreprises (3IE), "La veille stratégique : Les yeux et les oreilles 

de votre entreprise", site Internet : http://www.Jinnove.com/upload/documentaire/vs.pdf. p.09. (Consulté le : 

15/01/2011). 
2
- François Jakobiaque., Op Cit, p.65. 



  من منظور اليقظة اإلسرتاتيجية تنافسية املؤسسة حتسني: الثانيالفصل               

 

105 

 

عترب عامل جناح املؤسسات، إذ تعتربها هذه األخرية ميزة تنافسية، أو عامل للتنافسية، وأكثر من ذلك فهي ت

*"أساسي
FCS"1خصوصاً بالنسبة للمؤسسات املهددة

. 

وتنبع أمهية جهاز اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسة، من منظور أمهية املعلومات بالنسبة للمؤسسة يف           

الوقت احلايل، ودورها يف عملية التسيري االسرتاتيجي للمؤسسة، كما تنبع من إشكالية التدفق اهلائل واملتنوع 

ر اإلشارات الضعيفة اليت يسعى جهاز اليقظة للمعلومات املتاحة بالنسبة للمؤسسة، وأيضا من خالل دو 

حالة  اإلسرتاتيجية اللتقاطها يف التنبؤ بالتغريات واألحداث املستقبلية يف بيئة املؤسسة والتقليل من نسبة

كما ميكن مالحظة األمهية اليت تشكلها اليقظة اإلسرتاتيجية للمؤسسة، من خالل الدور الذي تلعبه . التأكد

ملية اختاذ القرار االسرتاتيجي، ومن خالل دورها يف اإلدارة اإلسرتاتيجية وباخلصوص يف يف دعم ومساعدة ع

  .مرحلة الصياغة، وكذلك من خالل أمهيتها يف حتسني تنافسية املؤسسة

 أهمية المعلومات بالنسبة للمؤسسة : الفرع األول   

إذ  ، 2يف خلق امليزات التنافسيـة هامةووسيلة  تعترب املعلومات يف الوقت احلايل أصًال من أصول املؤسسة،        

. ن استغالله اسرتاتيجيا للحصول على مزايا تنافسيةكِ جيب على املسريين أن ينظروا إليها على أا استثمار ميُ 

تلعب دورًا مهمًا يف إدارة املؤسسة داخلّياً، فمن خالل امتالك املؤسسة ملعلومات مالئمة ويف الوقت كما 

سُهل عليها القيام بوظائفها واختاذ القرارات السليمة، كما أن انسياب املعلومات بني خمتلف املناسب، يَ 

  . 3الوظائف عن طريق االتصال الفعال من شأنه أن يرفع من مستوى أداء املؤسسة

كما أن احلصول على معلومات عن األعوان االقتصاديني الناشطني يف احمليط اخلارجي للمؤسسة          

ُمتكن من حتديد املنافسني أو الشركاء يف املستقبل، اقتحام  أسواق جديدة، حتقيق والء العمالء احلاليني 

أيضاً . ية إىل حتقيقهوهو ما تسعى اليقظة التنافسية والتجار ... وجذب عمالء من خالل منتجات مبتكرة

امتالك معلومات عن تقنيات تتعلق باملنتجات، وحول اإلجراءات احلديثة يف اإلنتاج، ُمتكن من توفري وضعية 

                                         
*
- Facteur clé de succès.  
1
 - Laurent Hermel., Op Cit, p.2 

- 09كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي،  الشلف،  يومي  ،  "اليقظة اإلسرتاتيجية قناة اتصال املؤسسة ببيئتها"بن نافلة قدور ، مريزق عاشور،  -2
  .2010نوفمرب  10

3   - Isabelle Bourdon, "Le management des connaissances - un enjeu majeur", Dossier économie et 

management,  N° 116, Université Montpellier - 2, France, Juin 2005, p. 22. 
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فهي حمرك قوي لتطوير الكفاءات الداخلية، ودفع . من التحديث املنتظم حول ما حيدث يف احمليط اخلارجي

  .1هو ما تسعى اليقظة التكنولوجية إىل حتقيقهو ... أكرب حنو اإلبداع والتطوير التكنولوجي

اليقظة اإلسرتاتيجية هي قناة توريد متواصل للمؤسسة، تزودها مبعلومات إسرتاتيجية يف ف، كذلك        

الوقت املناسب وبالكمية والنوعية املناسبة، ومن خالل وظيفة حتديد االحتياجات من املعلومات 

ق ضمن التدفق اهلائل للمعلومات، فتضمن بذلك القيام بوظائفها، والًرفع الغر  املؤسسة تتفادى) االستهداف(

  .الكلي تنافسيتها مما ينعكس باإلجياب على أدائهامن مستوى 

 أهمية اليقظة اإلستراتيجية في مرحلة صياغة اإلستراتيجية :الفرع الثاني        

قررت املؤسسة التواجد فيها وتسخري اختيار جماالت النشاط اليت  صياغة إسرتاتيجية للمؤسسة،تعين 

املوارد الالزمة بالطريقة اليت تسمح هلا باالستقرار مث التطور، ولوضع إسرتاتيجية؛ فإنه من املهم امتالك معلومات 

ويف ظل الكم اهلائل وتدفق املتواصل للمعلومات على . من أشكال خمتلفة حول خمتلف حماور املؤسسة

. ا القدرة على معاجلتها واستخراج كل املعارف ومواءمتها مع مناذجها اخلاصةاملؤسسة، البد من أن تكون هل

  .  2لكن قبل معاجلتها البد من الذهاب واخلروج للبحث عن املعلومات

تقدم اليقظة اإلسرتاتيجية مساعدة كبرية يف مرحلة التحليل االسرتاتيجي، وباخلصوص حتليل البيئة         

اخلارجية، فهي العني الدائمة للمؤسسة على حميطها اخلارجي، وبذلك فهي متتلك كل املعلومات واملؤشرات، 

رص والتهديدات، وهو األمر الذي من وتعرف كل التطورات يف حميط أعماهلا، كما أن هدفها هو التنبؤ بالف

لنوع  اً شأنه أن يرفع من فعالية التحليل اخلارجي ويقّلل من وقت العملية، مما يعطي صورة أكثر وضوح

  .اإلسرتاتيجية اليت ستتبناها املؤسسة

 أهمية اليقظة اإلستراتيجية في عملية اتخاذ القرار االستراتيجي : الفرع الثالث       

مهمة التنبؤ بالتطورات والتقليل من حالة عدم التأكد اليت يتميز ا حميط املؤسسة؛ فإن  باإلضافة إىل

تزويد متخذي القرارات مبعلومات ذات خاصية إسرتاتيجية، فاليقظة : هلا مهمة أخرى أساسية تتمثل يف

                                         
1
- Henry Samier, Victor Sandoval, La veille stratégique sur internet, Lavoisier,  paris, 2002, p.13. 
2
 - Laurent Hermel., Op Cit, p.3- p6. 
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النظر بني الفاعلني، تعدد وجهات وُتشجع  ، فهي تقبل "أداة مساعدة لعملية اختاذ القرار"اإلسرتاتيجية هي 

  . 1وتكتشف غموض املعلومات والوضعيات احلالية، وتتدخل يف املرحلة األوىل من عملية اختاذ القرار

م إىل متخذ القرار يف املؤسسة وعلى مجيع املستويات، معلومات صافية،  اليقظة اإلسرتاتيجية تُقد

اإلسرتاتيجية ختص املنتجات، األسواق، التكنولوجيات وحىت وكما سبق اإلشارة إليه، اليقظة . تتصف باملالءمة

ويف كل احلاالت، فهي تعمل على التقاط، معاجلة وخاصًة توفري معلومات مالئمة ملتخذي  .املوارد البشرية

وضع تنظيم خاص بالتقاط ومجع املعلومات، وفروع يف كل مستويات املؤسسة، كما  ذلك يتم القرار، وألجل

القرار  متخذلن يواجه وبذلك . امعة هي األخرى ستخضع لعملية تصفية على عدة مستوياتأن املعلومات 

مما يسهل  ،من املعلومات اهلامة؛ وإمنا معلومات معاجلة، ومصادق عليها، نوعية وغري مشفرة اً كبري  حجماً 

  .املعلومات املالئمةع وقتهم يف البحث عن يعليهم القيام بعملهم واختاذ قرارات إسرتاتيجية دون تضي

  أهمية اليقظة اإلستراتيجية في تحقيق األسبقيات والمرونة اإلستراتيجية : الفرع الرابع      

السرعة، املرونة والقدرة على التفاعل أصبحت من العوامل احملددة حلصول أي مؤسسة على ميزة 

ئج جيدة تعترب احلد الفاصل الذي لوصول وبصفة سريعة إىل نتالتنافسية، كما أصبحت قدرة متخذي القرار 

باملقابل ممارسة املؤسسة لليقظة اإلسرتاتيجية يعطيها هذه املميزات وأكثر،  .يفصل بني حياة أو موت املؤسسة

) املرونة(إذ تسمح باختصار الوقت، كما متنحها السرعة يف الفعل ويف ردة الفعل، كما متنحها إمكانية التغيري 

  . يف الوقت مبجرد ظهور أو توقع فرص أو ديدات جديدةيف قراراا، وأفعاهلا 

 :"les pro activités"األسبقيات  .1

ميكن أن حتدث يف حميط املؤسسة، تشري األسبقية يف مفهومها العام إىل السرعة يف توقع التغيريات اليت 

ليقظة اإلسرتاتيجية وا. إىل وجودهااملنافسون اقتناص الفرص وجتنب التهديدات قبل أن ينتبه يف ىل السرعة وإ

، ألن إحراز األسبقية لغرض بناء ميزة تنافسية، يتوقف قية جتعل املؤسسة تتصف بصفة األسباليتهي اآللية 

على املعرفة اإلسرتاتيجية اليت تعترب قوة  - اليت  متتلكها املؤسسة *إىل جانب القدرات اجلوهرية - بالدرجة األوىل 

                                         
1
 -Humbert Lesca, et al. "La veille stratégique : un facteur clé de succès pour les PME/PMI Brésiliennes 

voulant devenir fournisseur de grande compagnies transnationales" ., Op Cit, p.2-3.   
  .تتلخص القدرات اجلوهرية يف املهارات واملعارف والقدرات والقيم واملصاحل الشخصية الناجتة للموارد البشرية -*
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 فإذا ما تفردت املؤسسة بتلك املعرفة .ح اليقظة اإلسرتاتيجية بتكوينها، واليت تسم1ومورد اسرتاتيجي مهم

  .أحرزت السبق على املنافسني وبذلك الريادةوأحسنت تطبيقها 

  :المرونة اإلستراتيجيـة  .2

تشري املرونة اإلسرتاتيجية إىل إمكانية وضع االستعدادات املستخدمة ملختلف الطلبات والفرص          

بيئة املنافسة احلركية وغري املؤكدة، ويتطلب حتديد عناصر التحليل البيئي املتصلة بعمليات الرصد املوجودة يف 

واملراقبة والتقدير ألهداف املنافسيـن املستقبلية، معرفة اسرتاتيجيام القائمـة واالفرتاضات واالستعدادات اليت 

  . 2واملناورة مبصادر وجماالت بناء امليزة التنافسية تشكل حمددا لتوجه استجابة املؤسسة وتفكري إدارا بالتغيري

  . ابصفة عامة، تشري املرونة اإلسرتاتيجية إىل قدرة التكيف والتغيري السريع يف قرارات املؤسسة وأفعاهل         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .163حممد حسني الطائي، نعمة عباس خضري اخلفاجي، مرجع سابق، ص -1
  .161الطائي، نعمة عباس خضري اخلفاجي، مرجع سابق، صحممد عبد حسني  -2
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 :خالصـة الفصل الثاني

هدف الفصل الثاين، إىل إبراز دور اليقظة اإلسرتاتيجية يف حتسني تنافسية املؤسسة، إذ تطرق املبحث       

األول وباختصار إىل مفهوم كل من املنافسة، التنافسية وامليزة التنافسية، واىل خمتلف اجلوانب املتعلقة بكل 

خمتلف أشكال املنافسـة، وإىل توضيح ففيما خيص مصطلح املنافسـة مت التطرق إىل . مصطلح على حدى

العالقة الطردية املوجودة بني شدة املنافسة وشدة اليقظة اإلسرتاتيجية، مع ضرورة تركيز هذه األخرية على أهم 

مالية، (كما مت التطرق إىل مستويات التنافسية، جماالا املختلفة . العوامل املتسببة يف الرفع من شدة املنافسـة

، مؤشرات قياسها، وكذلك إىل دور اليقظة اإلسرتاتيجية يف احملافظة على مكانة ...)ية، تسبرييةتقنية، تنظيم

خصائص : أما فيما خيص امليزة التنافسية، وباإلضافة إىل إبراز تعريفها فقد مت التطرق إىل. املؤسسة التنافسية

املؤسسة، وكذلك إىل معايري احلكم على جودة وأهداف امليزة التنافسية، أنواعها، مصادر بناء امليزة التنافسية يف 

  .امليزة التنافسية اليت تكتسبها املؤسسة

أهم عوامل أو جماالت التفوق املسامهة يف تدعيم تنافسية املؤسسة،  املبحث الثاين يفبينما تناول         

ىل مكونات اليقظة إواالبتكار و االستجابة حلاجات العميل، كما تطرق  اإلبداعالكفاءة، اجلودة، : واملتمثلة يف

  .اليقظة التنافسية، اليقظة التكنولوجية، اليقظة التجارية واليقظة البيئية: اإلسرتاتيجية

إىل دور كل مكون من مكونات اليقظة اإلسرتاتيجية يف  فقد مت الطرقاملبحث الثالث واألخري،  أما           

حتسني تنافسية املؤسسة من يف فاليقظة التنافسية تساهم  .من خالل التأثري يف أحد العوامل التنافسيةحتسني 

، اليقظة تساعد على حتقيق التفوق واألسبقية عل املنافسنيو  خالل دورها يف تعزيز عاملي اجلودة والكفاءة

اع والتجديد، بينما اليقظة التجاريـة، من خالل تدعيم عامل اإلبد تساهم حتسني تنافسية املؤسسة  التكنولوجية

تساعد على التحسني من تنافسية املؤسسة من خالل تدعيمها لعامل التفوق باالستجابة للعميل واملسامهة يف 

كذلك مت التطرق يف هذا املبحث إىل دور اليقظة اإلسرتاتيجية يف تزويد . عميل، مؤسسة، تفعيل العالقة مورد

يدة، وإىل أمهيتها يف مرحلة صياغة اسرتاجتياا، يف عملية اختاذ القرار، ويف حتقيق املرونة املؤسسة باملعلومات املف

  .اإلسرتاتيجية ويف جعل املؤسسة تتميز بصفة األسبقية
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  على بعض املؤسسـات اجلزائرية تطبيقيةدراسة : الثالث لفصلا

   :تمهيـد

يف الفصل األول  قالفصلني السابقني، من خالل التطر بعد أن مت استعراض اجلانب النظري للموضوع يف 

 املؤسسة   وناا يف حتسني تنافسيةإىل ماهية اليقظـة اإلسرتاتيجية، ويف الفصل الثاين إىل دور كل مكون من مك

كمحاولـة إلسقاط اجلانب النظري للموضوع ) الثالث(يأيت هذا الفصل . التنافسيـة حتسنيحد عوامل أالتأثري يف ب

طرحها، وذلك من خالل مت اليت  ةـى بعض املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، وبدرجة أوىل لإلجابة على اإلشكاليعل

  .اليت مت االنطالق منها كأساس هلذه الدراسـة األربعةإثبات أو نفي صحة الفرضيات 

ة مؤسس ثالثني وعرضه على ،حماور أساسيـة، مت تصميم استبيان مكون من ثالث ولتحقيق ذلك

ثالث شروط أساسية تتعلق  أساسسطيف وبرج بوعريريج، مت اختيارها على يف كل من والييت اقتصادية  تنشط 

  .بالرحبية، تنافسية القطاع واحلجم

املبحث األول منهجيـة  حبيث سيتناولتقسيم الفصل الثالث إىل ثالث مباحث،  ولعرض ما سبق، مت

أما املبحث عرض وحتليل البيانات واختبار الفرضيات، الثاين سُيخصص لبينما املبحث ، الدراسة التطبيقيةوأدوات 

  .النتائج العامة للدراسة واالقرتاحاتفيعرض فيه الثالث 
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  الدراسـة الميدانية وأدوات منهجيـة: المبحث األول

 وألجل، إلجراء هذه الدراســةواخلطوات اليت مت إتباعها مراحل العمل  عرف علىسيتم الت ،يف هذا املبحث        

حدود يتطرق إىل  يتناول نوع وطبيعـة الدراسـة، املطلب الثاين: املطلب األول: مت تقسيمه إىل ثالث مطالبذلك، 

  . أدوات مجع البيانـاتاملطلب الثالث ، بينما يتناول الدراسـة

  الدراسـة أهدافنـوع و  :المطلب األول  

  الدراســةنوع : الفرع األول       

سببية من حيث الغرض، كما تعترب الدراسة  ارتباطية تعترب هذه الدراسة حتليلية من حيث األسلوب       

أما من حيث التخطيط والضبط فتتصف  .استنتاجية يف طبيعتها العتمادها على النظريات والدراسات السابقة

  :هذه الدراسة بأا

تمع الدراسة املكون ) اشرةاملقابلة املبو االستبيان (م فيها األسلوب امليداين ستخدِ ث أُ يح: دراسة ميدانية - 

  ؛بوعريريج بكل من والييت سطيف وبرج مؤسسة اقتصادية جزائرية 30من 

ن من مجع البيانات واملعلومات عن الظاهرة ك املنهج الذي ميُ  ألنهالوصفي دراسة تعتمد على املنهج  - 

استنتاجات حول دور  إىلالتوصل من مث و وحتليلها وتفسريها،  إليهااملدروسة ووصف النتائج املتوصل 

 .هذه املؤسساتتنافسية اليقظة اإلسرتاتيجية يف حتسني 

  أهـداف الدراســة: الفرع الثاني

 اإلشكاليةعن  إلجابةإىل ا يف األساسدف هذه الدراسة  ،يف مقدمـة هذا الفصل إليه اإلشارة تكما مت         

دف   التطبيقية الدراسةفهذه اليت مت االنطالق منها،  األربعةاملطروحة، من خالل اختبار مدى صحة الفرضيات 

فسية املؤسسات، وبدرجة ثانية بدرجة أوىل إىل إبراز األمهيـة اليت تلعبها اليقظة اإلسرتاتيجيـة يف التحسني من تنا

  .لعملية اليقظة اإلسرتاتيجية حمل الدراسة ممارسة املؤسسات اجلزائرية عن مستوى واقعيةحتاول إعطاء نظرة 

  ة ـالدراس حدود: المطلب الثاني  

  مجتمع الدراسـة: الفرع األول    

قع مقرها يف كل من والييت سطيف ياليت  املؤسسات االقتصادية اجلزائرية بعضيتكون جمتمع الدراسة من        

        :ثالثة شروط، اليت مت اختيارها على أساس برج بوعريريجو 

 ؛القطاع الذي تنشط فيه، والذي اشرتط فيه أن يكون قطاع تنافسي .1

 ؛تكون املؤسسة حمل الدراسة حتقق أرباحأن  .2

 .أن تكون مؤسسة متوسطة أو كبرية احلجم .3
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1سابقـةعلى نتائج دراسات ولقد مت وضع هذه الشروط بناًء 
وجود  إىلخلصت هذه الدراسات إذ   .

بكل  يقظة اإلسرتاتيجيـةلل هاتطبيق ستوىعالقـة بني حجم املؤسسة، مستوى تنافسية القطاع الذي تنشط فيـه وم

ومتيز احمليط اخلارجي بعدم االستقرار  ، فكلما ازدادت التنافسية)جتارية، تنافسية، تكنولوجيـة وبيئيـة(مكوناا 

  .والتعقيد، اجتهت املؤسسات متوسطة احلجم والكبرية إىل تبين اليقظة التنافسية، التجارية، التكنولوجية والبيئية معا

قطاع الصناعات الغذائيـة فرع املشروبات الغازيـة، وفرع احلبوب، : مت اختيار أربع قطاعات أساسيـة وعليه،         

طاع اإللكرتونيك، قطاع البالستيك، وقطاع صناعة السرياميـك، باإلضافـة إىل مؤسسات من قطاعات خمتلفة ق

، تومتوسطة احلجم يف هذه القطاعا ذات أرباحمؤسسة  40لكي تكون الدراسة متوازنـة، ومت إحصاء أكثر من 

وأعطت موافقة أولية لإلجابة هذه الدراسة مؤسسة فقط أبدت استعدادها للتعامل مع  30إال أنـه لعدة أسباب، 

  :وفيما يلي عرض للمؤسسات اليت أجريت عليها الدراسة حسب قطاع النشاطعن االستبيان، 

  .يوضح المؤسسات التي أجريت عليها الدراسة حسب قطاع نشطاها: 07جدول 
  قطاع النشاط اسم الشركـة

  مــــــامـي

 

 انتاج وتوزيع الصناعات الغذائية صنف
 املشروبات الغازية وغري الغازية

 صرمـــوك

  )عالمة فرحـة(سيتيفيس بوتلينمغ كومباين 
MGB ROYEL وحدة سطيف  

 غديـر

  ميـمون
  )عالمة ايريس( ســاتراكس 

 

 

 الصناعات االلكرتونيــة وااللكرتومنزليــة

  )TCL(أوباك الكرتونيكس 
  سونرتاكس الكرتونيكس

  الكرتونيكس) A2M(م  2أ 
  كليفر لالسرتاد والتصدير وتركيب املواد االلكرتونية وااللكرتومنزلية

  كوبــرا الكرتونيكس
  )كريستور(عبابـو الكرتونيكس 

  

                                           
بكلية العلوم  2009نوفمرب  11و 10العلمي الدويل حول أداء و فعالية املنظمة يف ظل التنمية املستدامة، املنعقد أيام  ، يف إطار امللتقى"بوعظم كمال" دراسة من إعداد  -1

  : االقتصادية و علوم التسيري و العلوم التجارية جلامعة املسيلة،  حتت عنوان

 " Veille stratégique et intelligence économique: pour une meilleure performance de l’entreprise algérienne".  

، 2003جوان/دق األوراسي، شهر مايودراسة أخرى لقارو ميينة، يف اطار امللتقى الدويل األول حول أمهية شفافية وجناعة األداء لالندماج الفعلي يف االقتصاد العاملي، بفن

  ." la veille stratégique dans les PME –PMI Algériennes : "بعنوان
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         .يوضح المؤسسات التي أجريت عليها الدراسة حسب قطاع نشطاها: 07جدول تابع   

  اسم الشركـة   قطاع النشاط

 قطـاع البالستيـــك

Siplast  مؤسسة حقن ونفخ البالستيك  
K-plast   وحدةPVC-PEHD 

Chiali profiplast 

Agro film  فيلم البالستيك وأكياس البالستيك 

Sofiplast   صناعة األكياس(حتويل البالستيك(  
Calplast 

Agooun plast 

Gazout plast 

  قطاع االتصاالت
  موبيليس 

  جيزي

  قطاعات أخرى

  اخلليفة موبيلي 
  الوفاق

  ميديفيل مركب خيط اخلياطة
TOP CHOC 

 spacسبــاك 

 BCRوحدةK  SANI 

 )دانــــون(االخوة بن سكـة  
ليست مؤسسة انتاجية، ألا تقوم بتوزيع عالميت  أابن سكـة، صحيح  اإلخوةمؤسسة فيما خيص             

عن  اإلدارةيف  األخري اومشاركة هذ) دانون(تواجد املدير اجلهوي للمؤسسة األم ة، إال أن ـدانون والبقرة الضاحك

ومن  األويلمهمتهم األساسية تتمثل يف مجع املعلومات من مصدرها تابعني للمؤسسة األم، طريق توظيف مشرفني 

  .ةاألمر الذي كان وراء ضم هذه املؤسسة للدراسوهو   .مث نقلها لوحدة خاصة يف املؤسسة األم

  حــدة المعاينـــةو : الفرع الثاني

إن وحدة التحليل يف هذه الدراسة هو مدير املؤسسة أو املدير التجاري أو التسويقي هلا، حبكم قرب هذا 

إملامه بكل شؤون املؤسسة ميكنه أن كذلك، . ووزنه يف عملية اختاذ القرارة، ـسسالقمة القيادية للمؤ األخري من 

  .الواردة يف االستبيان املعد هلذه الدراسـةجييب عن كل األسئلة 

  .إجراء الدراسة زمن: الفرع الثالث   

، حيث شهدت 2012 أفريلغايـة  إىل 2012أشهر من جانفي  أربعاستغرقت فرتة الدراسة امليدانية مدة        

  . زيارات ميدانية إىل بعض املؤسسات حمل الدراسة، وإجراء مقابالت مع رؤساء أقسام أو مدراء الوحدات اإلدارية

  



   دراسة تطبيقية على بعض املؤسسات اجلزائرية :ثالثالفصل ال              
 

115 

 

  أسلوب جمع البيانات: ثالثالمطلب ال  

املستجوبني، لقة بالدراسة ومتغرياا أساسا من خالل إعداد استبيان وعرضه على املتع البيانات مجع مت لقد        

ختلل ذلك إجراء العديد من املقابالت مع مدراء املؤسسات، مدراء الوحدات أو رؤساء األقسام، كما مت االستعانة 

  .بأسلوب املالحظـة

   الستبيانا: الفرع األول    

مكون من مت إعداد استبيان  ،موضوع البحث وفرضياته، وباالستعانة باإلطار النظري له إشكاليةعلى  بناءً         

 احملور األولأساسية،  حماورإىل ثالث  ، مت تقسيمهمتغريات الدراسة املختلفةولكي يشمل االستبيان  ، سؤاالً نيمثان

تبط بدراسـة ري ف احملور الثاينمعلومات عامة حول املؤسسة وخصائص قطاع النشاط الذي تنتمي إليه، أما عبارة عن 

إىل دور اليقظة اإلسرتاتيجية يف حتسني املوقف  احملور الثالث متارسها املؤسسة، بينما تطرق مدى فعالية اليقظة اليت

 .التنافسي للمؤسسة

    .إليهمعلومات عامة حول المؤسسة وخصائص المحيط الخارجي الذي تنتمي : المحور األول .1

التأكد من أن املؤسسات حمل الدراسة إىل دف  عليهااإلجابة  ة،ـاحملور األول عبارة عن سبع أسئلة تقدميي     

  :  جزئني إىلبدوره ينقسم  وهو. تتوافق والشروط الثالث املبدئية اليت مت وضعها كأساس الختيار املؤسسات

  مكون من ثالث أسئلة،  تتعلق خبصائص املؤسسة، وقطاع نشاطها؛: األولاجلزء       

  .  املؤسسة هائص احمليط الذي تنشط فيمكون من أربع أسئلة مرتبطة خبص: اجلزء الثاين     

  .  اإلستراتيجيةحول ممارسة المؤسسة لعملية اليقظة : المحور الثاني .2

عليها تعطي نظرة حول ممارسة  اإلجابةوعشرين سؤال، تسعة يتكون احملور الثاين لالستبيان من          

  :  جزئني إىلوهو بدوره ينقسم  .املؤسسات لعملية اليقظة اإلسرتاتيجية

عبارة عن معلومات عامة حول املصطلح الذي تطلقه املؤسسة على نشاط أسئلة،   أربعمكون من  :الجزء األول 

مجع املعلومات من احمليط اخلارجي، عمر هذا النشاط يف املؤسسة،  وجود وحدة خاصة يف اهليكل التنظيمي 

  ؛وحول مدى رمسية هذا النشاط

سم إىل أربع عناصر، بعدد مراحل عملية اليقظة ق، وهو بدوره موعشرين سؤاال مخسةمكون من  :الجزء الثاني 

 إىل، العنصر الثاين )أسئلة 04( ىل مرحلة حتديد االحتياجات من املعلوماتإيتطرق  األولالعنصر  : اإلسرتاتيجية

، العنصر الرابع )أسئلة 04( ، العنصر الثالث خاص مبرحلة معاجلة املعلومات)أسئلة 08( مرحلة مجع املعلومات

أما العنصر اخلامس واألخري فريتبط مبرحلة استغالل واستخدام  ،)أسئلة 05( ختزين ونشر املعلومات يتعلق مبرحلة 

  .)أسئلة 04( خمرجات عملية اليقظة
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  .  إبراز دور اليقظة في تحسين تنافسية المؤسسة: المحور الثالث .3

اليقظة اإلسرتاتيجية يف حتسني تنافسية دور أهم جزء يف االستبيان، ألنه اجلزء الذي من خالله سيتم إبراز         

املؤسسة، من خالل ربط كل مكون من مكونات اليقظة اإلسرتاتيجية بعامل من عوامل حتسني تنافسيـة 

  : ثالث أجزاء إىلهلذا الغرض، مت تقسيمه . املؤسسات

عبارة عن أسئلــة إلبـراز دور اليقظة التنافسية يف حتسني تنافسية ،  ثالث عشرة سؤاالً من  مكون :الجزء األول 

تؤكد  فاإلجابة على أسئلة هذا اجلزء ستنفي أو. املؤسسة من خالل التأثري على عامل حتقيق التفوق على املنافسيــن

  .األوىلالفرضية 

عبارة عن أسئلــة إلبـراز دور اليقظة التكنولوجية يف   ،سؤاالً ثالث عشرة مكون من هو أيضا،  :الجزء الثاني

 فاإلجابة على أسئلة هذا اجلزء ستنفي أو. حتسني تنافسية املؤسسة من خالل التأثري على عامل اإلبداع واالبتكار

  .الثانيةتؤكد الفرضية 

عبارة عن أسئلــة إلبـراز دور اليقظة التجارية يف حتسني تنافسية  ،سؤاالً مثاين عشرة مكون من  :ثالثالجزء ال

فاإلجابة على أسئلة هذا . املوردمع املؤسسة من خالل التأثري على عامل حتقيق والء العميل وبناء عالقة دائمة 

  .الثالثةتؤكد الفرضية  اجلزء ستنفي أو

أيـه ويف نفس الوقت مصداقية أكثر لالستبيان، مع حىت تعطى فرصـة أكثر للمستجوب عن التعبيـر عن ر و         

لقياس استجابات  رت اخلماسياد على مقياس ليكمِ فقد اعتُ ، ليهاإلشارة إكما سبق  إمكانية إلبداء مالحظـته

  .أفراد العينة، ويبني اجلدول التايل مقياس درجة املوافقة وترمجة االستجابات عند التحليل

  الموافقـةمقياس درجة : 08جدول 

  اتفق متاما  موافق  حمايد  غري موافق  إطالقاغري موافق   درجـة املوافقـة

  4  3  2  1  0  عدد النقـــاط

 .الطالب إعداد: لمصدرا

  : وهذا يعين أن متوسط احلسايب الجتاهات إجابات املستجوبني للموافقة أو عدم املوافقة هو كاآليت        
  على حمتوى السؤال؛ ضعيف للموافقةيدل على مستوى  [2- 0 [اال  - 

  على حمتوى السؤال؛ للموافقة متوسطيدل على مستوى  [3- 2 [اال  - 

  حمتوى السؤال؛ للموافقة عاليدل على مستوى  [4- 3 [اال  - 

ستحظى  اإلجاباتمع التأكيد التام للمؤسسات املختلفة بأن  ها، فقد مت توزيعاالستبياناتبالنسبة لتوزيع أما    

   .بالسرية التامة، ولن تستخدم إال ألغراض الدراسة فقط
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   والمالحظة المقابلة المباشرة: الفرع الثاني  

، وذلك لضمان الفهم اجليد لألسئلة، االستبيان مقابلة مباشرة مع املستجوب لىع اإلجابةلقد رافقت عملية       

  . ، هذا من جهةإجابةدون  أسئلةواحلرص على عدم ترك 

ومن جهة أخرى مت االستعانة باملقابلة املباشرة دف االستماع آلرائهم واالنتفاع خبربم، والوقوف على حقيقة       

، إضافة حلصول على معلومات قد تفيد يف حتليل اإلجابات املختارةا، وكذلك دف اإلسرتاتيجيةممارسة املؤسسة لليقظة 

  .ومالحظة جو العمل السائد داخل املؤسسةإىل مالحظة ردود أفعاهلم عند اإلجابة، 

 اإلحصائية  المعالجة أساليب: رابعالمطلب ال

متت معاجلة البيانات املتحصل عليها من خالل الدراسة امليدانية باستعمال جهاز اإلعالم اآليل عن طريق 

مت استخراج كل أنواع اليت بفضلها ) SPSS(منظومة أو حزمة حتليل البيانات اإلحصائية يف العلوم االجتماعية 

 :اجلداول واملقاييس اإلحصائية املناسبة هلذه الدراسة؛، واملتمثلة أساسا فيما يلي

  اختبار الثبات: الفرع األول

آلفا كرونباخ، لكون االختبار أجري مرة واحدة على معامل مت التأكد من ثبات األسئلة من خالل استخدام      

كبري للبنود الواردة يف االستمارة، وهذا ما   دالة على اتساق داخلي 0.93مل وقد بلغت قيمة املعاعينة صغرية، 

ميكن القول أن املستجوبني يفهمون بنود االستبيان بنفس الطريقة وكما يقصدها  ، مايعطيه درجة كبرية يف الثبات

  .الطالب

  التكرارات المطلقة والنسب المئوية: ثانيالفرع ال

، وذلك ملعرفة يف حتليل العديد من األسئلةالتكرارات املطلقة والنسب املئوية مت االعتماد كذلك على أسلوب     

 .نسبة أفراد العينة الذين اختاروا كل بديل من البدائل املقرتحة عليهم

   المتوسط الحسابي: الفرع الثالث

املستجوبني حول حبوث االستبيان ومقارنتها باملتوسط الفرضي لكل سؤال،  إجاباتمن اجل معرفة متوسط        

  .املستجوبني إجاباتمن أجل اختاذ القرار ومعرفة اجتاه 

  االنحراف المعياري: الفرع الرابع

وذلك ألجل مالحظة مدى وجود  ة،ـالدراسمت استخدام االحنراف املعياري أيضا يف هذه 

   .االستبيان أسئلةاملستجوبني حول خمتلف  إجاباتفروق كبرية أو صغرية بني 
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  لعينـة واحدة   Tاختبار : الفرع الخامس       

يف  إحصائيةجل التأكد من وجود أو عدم وجود فروق ذات داللة ألعينة واحدة من  T  مت استخدام اختبار

  .فرضيات الدراسـة صحةاملبحوثني حول بنود االستبيان، واهلدف الرئيسي منـه هو قياس مدى  إجابات

  .لعينـة واحدة ألننا نتعامل مع بيانات كمية لعينة واحدة Tاختبار  سبب يف اختيار أسلوبالويرجع     
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  عرض وتحليل البيانات واختبار الفرضيات :ثانيلمبحث الا

أسئلة االستبيانات املوزعة على املؤسسات يتطرق املبحث الثاين من هذا الفصل، إىل نتائج عملية تفريغ           

يتطرق املطلب إذ يتناول املطلب األول عرض وحتليل البيانات، و ، SPSS حمل الدراسة ومعاجلتها باستخدام برنامج

  .الثاين إىل نتائج اختبار فرضيات الدراسـة

  :عرض وتحليل المعلومات الخاصة بالفرضية األولى: األولالمطلب 

ليـه، فإن استبيان الدراسة مقسم إىل ثالثـة حماور، وعليه مت تقسيم هذا املطلب إىل ثالثة إ اإلشارةكما سبق       

معلومات عامة حول املؤسسة وخصائص ( األولعرض وحتليل بيانات احملور  الفرع األولحيث يتناول . فروع

ممارسة املؤسسة لعملية اليقظة ج حتليل نتائو ، الفرع الثاين ُخصص لعرض )إليهاحمليط اخلارجي الذي تنتمي 

إبراز دور اليقظة يف حتسني حمور  ؛صص لعرض وحتليل بيانات احملور الثالثالفرع الثالث فخُ  أما.  اإلسرتاتيجية

   .تنافسية املؤسسة

  المعلومات العامـــةعرض وتحليل :  الفرع األول   

حول املؤسسة وخصائص احمليط اخلارجي الذي تنتمي معلومات عامة يتضمن احملور األول من االستبيان         

الرحبية، (، واليت من خالهلا سيتم التأكد من أن املؤسسات اليت مت إجراء الدراسة عليها تتوافق والشروط الثالث إليه

ختيار كشرط الاملوضوعة سابقا  ) مؤسسة صغرية ومتوسطة احلجم وتنافسية القطاع الذي تنشط فيه املؤسسات

  .لدراسـةمؤسسات ا

 :خصائص المؤسسـة .1

  ؟عدد العمالة اإلمجايل الذي توظفه مؤسستكم: 01السؤال 

 .تصنيف المؤسسات محل الدراسة: 09جدول 

  %  التكرار  01جواب 
  13.33  4  مؤسسة صغيـرة 

  80  24  مؤسسة متوسطة

  06.66  2  مؤسسة كبرية

  100  30  اموع
  .3و 1ألن التنقيط يرتاوح بني  2املتوسط الفرضي  يقدر بـ                     

  إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر         
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مؤسسة أجريت عليها الدراسة هي مؤسسة  30مؤسسة من بني  24 أن السابقح من اجلدول ضيت

مؤسسات هي مؤسسات  4عامل،  299و 50توظفه يرتاوح بني  الذيعدد العمالة  أنمتوسطة احلجم، أي 

   .صغرية فيما مؤسستني فقط هي مؤسسات كبرية احلجم

اغلب  إجابةوذلك لعدم  األخريةلإلشارة لقد مت حذف سؤال حجم رقم األعمال خالل الثالث سنوات 

  .املؤسسات عليه

  كيف كانت النتائج املالية للمؤسسة خالل الثالث سنوات األخرية؟: 02السؤال 

 .النتائج المالية خالل الثالث سنوات األخيرة: 10جدول              

           

  

  

  

  

               

  

  .5و 1ألن التنقيط يرتاوح بني  03ملتوسط الفرضي  يقدر بـ ا                   

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر         

لية خالل السنوات األخرية عبارة عن امن املؤسسات كانت نتائجها امل %86.6 أن إىلتشري نتائج اجلدول 

عبارة  ث سنوات األخريةيـة خالل الثالمؤسسة كانت نتائجها املال 30مؤسسات من أصل  4بينما هناك  ،أرباح

 اً أرباحن املؤسسة حققت أب إعالمنامت هذه األربع مؤسسات، عند االستفسار عن سبب خسارة و  .عن خسائر

  . نت سالبة بسبب تسوية خسائر سنوات سابقـةإال أن النتيجة املالية كا

  ؟ مؤسستكم هي ،فيه ونالذي تنشط يف القطاع: 03 السؤال

  

  

  

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  %  التكرار  02جواب 
  00  00  خسائر هامة

2.9  0.4026  

  13.3  04  خسائر

  83.3  25  أرباح

  03.3  01  أرباح هامة

  00  00  أرباح جد هامة

  100  30  المجموع
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 .القطاع الذي تنشط فيه ضمنمكانة المؤسسات : 11جدول 

      

  

  

  
  .4و 1ألن التنقيط يرتاوح بني 2.5املتوسط الفرضي  يقدر بـ       

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر         

 اتهي مؤسس، %36.7مؤسسة أي بنسبة  30مؤسسة من بني  11إىل أن  السابق تشري نتائج اجلدول         

مؤسسات من بني  07 ،مؤسسات هي مؤسسات رائدة يف جمال نشاطها 06 ،تأيت ضمن الثالث املراتب األوىل

مؤسسات الدراسة هي  ميكن اعتبار أن،  وعليه األوائلمؤسسات تأيت بعد اخلمس  06اخلمس األوائل، و

مراتب  اخلمسمن هي مؤسسة تأيت ض ، مؤسسة 30مؤسسة من بني  24مؤسسات رائدة يف جمال نشاطها، إذ 

  .يف جمال نشاطها األوىل

 :خصائص المحيـط الخارجي الذي تنشط فيـه المؤسسـة .2

  :حميط الذي تتواجد يف املؤسسة هو اخلارجي ، احمليطعموماً : 04السؤال 

 .خصائص المحيط الخارجي الذي تنتمي إليه المؤسسات: 12جدول 

 

  

  

  

  

  .5و 1ألن التنقيط يرتاوح بني  03ملتوسط الفرضي  يقدر بـ ا                   

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر         

تعترب احمليط اخلارجي الذي ، %80 مؤسسة أي بنسبة 30مؤسسة من بني  24تشري نتائج اجلدول إىل أن         

تعتربه واحده مؤسسات تعتربه حميط غري مستقر، بينما مؤسسة  04هو حميط يتميز عمومًا باالستقرار،  إليهتنتمي 

  . داج بني حميط مستقر

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب   %  التكرار  03جواب 
  20  06  الرائـد

2.433  1.0400  

  36.7  11  من بني الثالث األوائل
  23.3  07  من بني اخلمس األوائل

  20  06  من التايل
  100  30  المجموع

  املعيارياالحنراف   املتوسط احلسايب  %  التكرار  04جواب 
  6.7  01  مستقر جدا

2.6  0.8137  

  40  12  مستقر
  40  12  متوسط االستقرار

  13.3  4  غري مستقر
  00  00  غري مستقر جداً 

  100  30  المجموع
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أقل من  2.6نالحظ أن املتوسط احلسايب والذي يقدر بـ ، ومبقارنة املتوسط احلسايب باملتوسط الفرضي       

اخلارجي هو  ، وهو ما يعين أن إجابات اغلب املستجوبني متيل إىل أن احمليط03املتوسط الفرضي للسؤال املقدر بـ 

  .حميط متوسط االستقرار

  :حميط الذي تتواجد يف املؤسسة هو اخلارجي ماً، احمليطعمو : 05السؤال 

  خصائص المحيط الخارجي الذي تنتمي إليه المؤسسات: 13جدول     
       

  .5و 1ألن التنقيط يرتاوح بني  03املتوسط الفرضي  يقدر بـ 

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر    

تعترب احمليط اخلارجي ، %70مؤسسة أي بنسبة  30مؤسسة من بني  18إىل أن ، 13رقم تشري نتائج اجلدول        

 05، بينما متوسط التعقيدمؤسسات حميطها اخلارجي حميط  07الذي تنتمي اليـه هو حميط يتميز عموماً بالبساطـة، 

   .مؤسسة تعتربه حميط معقد

املتوسط أقل من  2.5والذي يقدر بـ  املتوسط احلسايب أن نالحظ، ومبقارنة املتوسط احلسايب باملتوسط الفرضي     

إجابات اغلب املستجوبني متيل إىل أن احمليط اخلارجي هو حميط  ، وهو ما يعين أن03 املقدر بـ للسؤال الفرضي

  .يتميز بالبساطة

  :عموماً، احمليط اخلارجي الذي تتواجد يف املؤسسة هو حميط: 06السؤال 

 .مستوى تنافسية المحيط الخارجي الذي تنتمي إليه المؤسسات: 14جدول     

 

      

  

  

  

  .5و 1ألن التنقيط يرتاوح بني  03ملتوسط الفرضي  يقدر بـ ا                   

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  %  التكرار  05جواب 
  6.7  02  بسيط جدا

2.5  0.8610  

  53.3  16  بسيط
  23.3  07  متوسط التعقيد

  16.7  05  معقد
  00  00  شديد التعقيد

  100  30  المجموع

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  %  التكرار  06جواب 
  00  00  غري تنافسي باملرة

4.5333  0.6288  

  00  00  ضعيف التنافسية
  6.7  02  متوسط التنافسية

  33.3  10  تنافسي
  60  18  شديد التنافسية

  100  30  المجموع
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 احمليط الذي تـَْعتِرب ، %60مؤسسة أي بنسبة  30مؤسسة من بني  18إىل أن  السابق تشري نتائج اجلدول           

حميط تنافسي،  وحميطها اخلارجي ه تـَْعتِرب  % 33.3مؤسسات أي بنسبة  10تنشط فيه هو حميط شديد التنافسية، 

  .حميط متوسط التنافسيف حني مؤسستان تعتربان حميطها اخلارجي 

أكرب بكثري  4.53والذي يقدر بـ نالحظ أن املتوسط احلسايب، ومبقارنة املتوسط احلسايب باملتوسط الفرضي         

إىل أن احمليط اخلارجي  متيلاملستجوبني  جل، وهو ما يعين أن إجابات 03املتوسط الفرضي للسؤال املقدر بـ  من

  .تنافسيهو حميط 

  :ــافسـة اليت تشهدها مؤسستكم هياملن: 07السؤال 

 .نوع المنافسـة التي تشهدها مؤسسات الدراسة: 15جدول 

  

 

   

  

  

  

   .4و 1ألن التنقيط يرتاوح بني  2.5املتوسط الفرضي  يقدر بـ             

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر    

مؤسسة أجريت عليها الدراسة أي ما نسبته  30مؤسسة من بني  20ن اجلدول السابق يتضح أن م        

للمنافسة  ختضع مؤسسات 08متارس نشاطها ضمن منافسة وطنيـة، من املؤسسات املستجوبة،  66.7%

يتعدى  أن نطاق نشاط اليقظة الذي متارسـه ال مبدئيا على يدل وهو .منافسة حمليةّ تشهد الدولية ومؤسستان 

      .املستوى الوطين ألغلب املؤسسات

 أقل من 2.36والذي يقدر بــ  نالحظ أن املتوسط احلسايب، ومبقارنة املتوسط احلسايب باملتوسط الفرضي       

املنافسة اليت إىل أن  متيلاملستجوبني  أغلب، وهو ما يعين أن إجابات 03املتوسط الفرضي للسؤال املقدر بـ 

  .تشهدها املؤسسات حمل الدراسة هي منافسة وطنية

  

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  %النسبـة  التكرار  07جواب 
  6.7  02  منافسة حملية

  66.7  20  منافسة وطنية  0.9732  2.4667

  00  00  منافسة اوربية

  26.7  08  منافسة دولية

  100  30  المجموع
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  :عرض وتحليل المعلومات الخاصة بالفرضية األولى: الثاني الفرع        

        اخلروج بنتيجة  عامة حول مدى ومستوى ممارسة املؤسسات حمل  إىلهذا احملور  أسئلةعن  اإلجابةدف

ومجع حتديد االحتياجات من املعلومات، البحث (، أي ممارسة كل نشاطاا  اإلسرتاتيجيةالدراسة لعملية اليقظة 

يقظة تنافسية، جتارية، (، وبكل مكوناا )، التخزين والتوصيل واستخدامها يف اختاذ القراراتةاملعلومات، املعاجل

  ....)تكنولوجية

 : لمعلومــات العامــةا .1

  :ما املصطلح الذي تستخدمونه يف مؤسستكم للداللة على نشاط البحث ومجع املعلومات؟ هل هو: 08سؤال 

 .للداللة على نشاط البحث وجمع المعلومات المصطلح المستخدم في المؤسسات: 16جدول 

  

          

  

  

  

  

  .5و 1ألن التنقيط يرتاوح بني  03ملتوسط الفرضي  يقدر بـ ا                   

  .على نتائج االستبيان إعداد الطالب بناءً  :المصدر    

مؤسسة تستخدم مصطلح اليقظة للداللة  30مؤسسات فقط من بني  08اجلدول إىل أن تشري نتائج         

مؤسسات مصطلح مراقبة احمليط،  07على نشاط البحث ومجع املعلومات من احمليط اخلارجي، فيما تستخدم 

تستخدم الذكاء االقتصادي و مؤسستان تستخدم مصطلح مسح احمليط، ويعود السبب يف ذلك لعدم  03

مصطلح اليقظة، فأغلب املؤسسات تعتربها دراسة حمليطها اخلارجي، كذلك يرجع ذلك لعدم رمسية  استيساغ

  .هذا النشاط

  

  

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  %  التكرار  08جواب 
  23.3  07  مراقبة احمليط

2.9333  1.3113  
  6.7  02  مسح احمليط

  33.3  10  دراسة احمليط

  26.7  08  اليقظـة

  10  03  الذكاء االقتصادي

  100  30  المجموع
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  ؟نشاط ال هذا منذ مىت ومؤسستكم متارس: 09سؤال 

  .عمر ممارسة عملية اليقظة في المؤسسات: 17جدول 

  

  

  

  

  
  

  .5و 1ألن التنقيط يرتاوح بني  03ملتوسط الفرضي  يقدر بـ ا                   

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر    

ط اليقظة منذ أقل من امتارس نش  مؤسسة 30مؤسسات من بني  14إىل أن  السابق تشري نتائج اجلدول        

مؤسسات عمر نشاط اليقظة الذي متارسه  4و ، ط بني سنتتني وأربع سنواتامتارس هذا النش ةمؤسس 11 سنتني،

  .سنوات 05يزيد عن 

اليت أجريت عليها الدراسة يزيد عمر يقظتها عن )  مؤسسة 15(وعليه ميكن استنتاج أن نصف املؤسسات        

سنتني، ما يعين أن نشاط اليقظة هو نشاط حديث بدأت تنتهجه املؤسسات يف سبيل حتقيق جمموعة من 

يفوق املتوسط الفرضي املقدر بـ  والذي 3.43وب واملقدر بـ س، وما يؤكد ذلك هو املتوسط احلسايب احملاألهداف

03.  

نتائج السؤال السابق، املتعلق باملصطلح الذي تطلقه املؤسسات  إىل حد ما ـرفس هذه النتائج تُ  ،كذلك       

عدم وجود اتفاق على يف املؤسسات جيعل املمارسة نشاط البحث ومجع املعلومات من احمليط اخلارجي، فحداثـة 

  .على حقيقة هذا النشاط املصطلح احلقيقي الدال

  

  

  

  

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  %  التكرار  09جواب 
  3.3  01  ال وجود له

3.4333  1.0063  
  13.3  04  أقل من سنـة

  33.3  10  سنة 2و 1بني 

  36.7  11  سنوات 4و 2بني 

  13.3  04  سنوات 5أكثر من 

  100  30  المجموع
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  هل توجد وحدة خاصة مكلفة بوظيفة اليقظة يف مؤسستكم: 10سؤال 

  وحدة خاصة بنشاط اليقظة  :18جدول 

        

  

  
  .1و 0ألن التنقيط يرتاوح بني  0.5املتوسط الفرضي  يقدر بـ                           

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر      

عليها الدراسة ال متلك  أجريتمؤسسة اليت  30مؤسسة من بني  29أن  18رقم تشري النتائج اجلدول         

وحدة خاصة مستقلة يف اهليكل التنظيمي مهمتها البحث عن املعلومات، مجعها، معاجلتها وتوصيلها ملتخذ 

  .  ة كل عامل يف املؤسسة حسب وظيفتهـمَ ه مُ  أومجع املعلومات هي وظيفة  فنشاط القرار يف املؤسسة،

مؤسسة واحدة فقط متتلك وحدة خاصة هي مؤسسة دانون، إذ من خالل االستجواب  يف حني           

، حبضور )وزع احلصري لعالمة دانون يف والية سطيفامل(بن سكة  اإلخوةالذي مت مع املدير التجاري ملؤسسة 

وحدة خاصة  املؤسسة الوحيدة اليت متلك أا، تبني )املكلف بدراسة السوق(املدير اجلهوي وممثل شركة دانون 

يف اهليكل التنظيمي مكلفة باستقبال املعلومات النصف معاجلة وامعة عن طريق موظفيها يف خمتلف واليات 

الوطن، ومن مث مجعها مع بعضها البعض ومعاجلتها واخلروج بنتائج عامـة عن السوق اجلزائري من شأا 

  .املساعدة يف عملية اختاذ القرار

  ا مستوى أو درجة رمسية النشاط املمارس من قبل املؤسسة؟حسب رأيك، م: 11سؤال   

  .مستوى أو درجة رسمية النشاط الممارس من قبل المؤسسة: 19جدول 

        

  

  

  

  

  

  .5و 1ألن التنقيط يرتاوح بني  03املتوسط الفرضي  يقدر بـ               

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر      

  النسبـة  التكرار  10جواب 
  3.3  01  نعم
  96.7  29  ال

  100  30  المجموع

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  %النسبـة  التكرار  11جواب 
  26.7  08  غري رمسية فقط

2.4333  1.1034  

  20  06  ضعيفة الرمسية
  40  12  متوسطة الرمسية

  10  03  رمسية
  3.3  01  شديدة الرمسية

  100  30  المجموع
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مؤسسة اليت أجريت عليها متارس نشاط يقظة  30بني  مؤسسة من 12اجلدول أعاله أن  تشري النتائج       

مؤسسات متارس نشاط يقظة  08مؤسسات متارس نشاط يقظة ضعيف الرمسية،  06متوسط الرمسيـة، يف حني 

  .مؤسسات متارس نشاط يقظة رمسي ومؤسسة واحدة يقظتها شديدة الرمسيـة 03غري رمسي، 

 إىلعليها الدراسـة متارس نشاط يقظة ضعيف  أجريتوعليـه، ميكن اعتبار أن اغلب املؤسسات اليت          

األقل من املتوسط الفرضي للسؤال  2.43متوسط الرمسيـة، وما يؤكد ذلك هو املتوسط احلسايب للسؤال املقدر بـ 

  .03املقدر بـ 

  :مراحل عمليـة اليقظة اإلستراتيجيـة  - 2       

ات حمل الدراسة متارس عملية ف أسئلة هذا اجلزء من االستبيان إىل التأكد من أن ممارسة املؤسسد

، وذلك من خالل التأكد أن مجيع مراحل اليقظة اإلسرتاتيجية اليت مت التطرق إليها يف اجلانب اليقظة اإلسرتاتيجية

  .من طرفهاالنظري هي موجودة ومطبقة 

  : مرحلة تحديد االحتياجات من المعلومات -2-1

املؤسسات حمل الدراسة يعتمدون مرحلة حتديد االحتياجات إىل التأكد من أن  العنصرف أسئلة هذا د

  .من املعلومات يف عملية اليقظة اإلسرتاتيجية اليت ميارسوا

   ؟  ليها من احمليط اخلارجياملراد احلصول ع هل توجد مرحلة حتديد االحتياجات من املعلومات: 12سؤال 

  .التأكد من وجود مرحلة تحديد االحتياجات من المعلومات: 20جدول      

  .1و 0بني  يرتاوحالن التنقيط  0.5املتوسط الفرضي هو   

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر      

متقارب مع املتوسط الفرضي للسؤال  0.56نالحظ من اجلدول أعاله، أن املتوسط احلسايب والذي يقدر بـ        

 17مؤسسة مستجوبة،  30توازن يف إجابات املستجوبني، فمن بني شبه ، وهو ما يعين أن هناك 0.5املقدر بـ 

مؤسسة ال  13حتديد االحتياجات من املعلومات املراد احلصول عليها من احمليط اخلارجي، ومؤسسة تقوم مبرحلة 

املتوسط   %  التكرار  12جواب 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  القرار

  46.6  14  نعم
0.56  0.50  0.72  29  0.05  0.47  

غري 

  دال
  53.4  16  ال

  100  30  المجموع
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وتعترب هذه املرحلة هامـة ضمن . تقوم بتحديد االحتياجات من املعلومات املراد احلصول عليها من احمليط اخلارجي

...) عناصر املراقبة منافس، منتج(، ونطاق اليقظة األولوياتحتدد فيها عملية اليقظة اإلسرتاتيجية ألا املرحلة اليت 

   .ويضبط فيها نشاط جامعي املعلومات

ومستوى اخلطأ ) 29(وهي غري دالة عند درجات حرية  0.72: املقدرة بـ t وما يؤكد ذلك هي قيمة           

، أي أن أراء إحصائية، وهو ما يؤكد على عدم وجود فروق ذات داللة )0.47(مبستوى داللة قدره ) 0.05(

ل عليها من احمليط اخلارجي ومن ال املستجوبني موزعـة بني من يقوم مبرحلة االحتياجات من املعلومات املراد احلصو 

  . يقوم ذه املرحلة

  ؟حدد مدى تكرر نشاطات هذه املرحلةعموما، : 13سؤال    

  .مستوى تكرر نشاط  تحديد االحتياجات من المعلومات: 21جدول 

  

  

  

  

  

  

    .4و 0ح بني او الن التنقيط يرت  02املتوسط الفرضي هو       

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر      

 املتوسط الفرضي متقارب مع 1.8والذي يقدر بـ  املتوسط احلسايب ، أنالسابقنالحظ من اجلدول 

وهو ما يتوافق ونتائج إجابات  .هناك شبه توازن يف إجابات املستجوبني ، وهو ما يعين أن2 املقدر بـ للسؤال

  .السؤال السابق

ومستوى اخلطأ ) 29(وهي غري دالة عند درجات حرية  0.63-: املقدرة بـ t وما يؤكد ذلك هي قيمة          

، وهو ما يؤكد عدم وجود فروق ذات داللة احصائيـة، أي أن أراء املستجوبني )0.53(مبستوى داللة قدره  )0.05(

  .تكرر نشاطات هذه املرحلـة ياتموزعـة على مستو 

   ما أجزاء احمليط اخلارجي اليت تدخل ضمن نطاق اليقـظة؟: 14سؤال        

املتوسط   %  التكرار  13جواب 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  القرار

  40  12  أبــدا

1.8  1.73  -0.63  29  0.05  0.53  
غري 

  دال

  6.7  02  نــادراً 
  16.7  05  أحيانــاً 
  6.7  02  غالــباً 
  30  09  دائــماً 

  100  30  المجموع
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  .عناصر المحيط الخارجي التي تدخل ضمن نطاق اليقظــة: 22جدول 
  .1و 0الن التنقيط يرتواح بني  0.5املتوسط الفرضي هو             

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر 

، أكرب من املتوسط 062: أن قيمة املتوسط احلسايب العام والذي يقدر بـ السابقنالحظ من اجلدول 

، وهذا يعين أن أغلب املؤسسات حمل الدراسـة تم مبراقبة أجزاء احمليط اخلارجي 0.5بــــ   الفرضي العام املقدر

  .، وتدخلها ضمن نطاق اليقظة اليت متارسها)عدى احمليط املايل( املذكورة يف اجلدول 

) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 29(وهي دالة عند درجات حرية  2.14: املقدرة بـ t وما يؤكد ذلك هي قيمة 

، وهو ما يؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املستجوبني، لصاحل قيام )0.03(مبستوى داللة قدره 

  .املؤسسات مبراقبة احمليط التنافسي، التكنولوجي والتجاري وبدرجة أقل احمليط  القانوين واالجتماعي

) احمليط التنافسي( 01، ومن خالل مالحظ قيمة املتوسط احلسايب للعبارة رقم أما على مستوى العبارات

، )احمليط املايل( 06بالنسبة للعبارة رقم  00ـ و املقدرة ب 01املقدرة بـ ) احمليط التجاري والتسويقي( 03و العبارة رقم 

 يط التجارياحمليط التنافسي و احملتقوم مبراقبة  30صل أمؤسسة من  30، أي يتضح أن كل املؤسسات حمل الدراسة

  .   والتسويقي، وال تقوم مبراقبة احمليط املايل

اكرب من املتوسط الفرضي ) ياحمليط التكنولوج( 02للعبارة رقم ) 0.73(يف حني أن املتوسط احلسايب 

. تقوم مبراقبة احمليط التكنولوجي) مؤسسة 22(، وهو ما يدل على أن أغلب املؤسسات حمل الدراسة )0.5(للسؤال 

مبستوى ) 0.05(ومستوى اخلطأ  )29(وهي دالة عند درجات حرية  1.68: املقدرة بـ t ي قيمة هوما يؤكد ذلك 

وهو ما يؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املستجوبني، لصاحل قيام  ،)0.00(داللة قدره 

  .املؤسسات مبراقبة احمليط التكنولوجي

  14سؤال 

  مجاالت المحيط المراقب

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

  مستوى

  اخلطأ 

  مستوى

  الداللة 

  القرار

  ****  00  01  )املنافسني(احمليط التنافسي  -01

29  

  

  
0.05  

  دال  ****
  دال  0.00  1.68  0.44  0.73  )احمليط التقين والعلمي( احمليط التكنولوجي - 02
  دال  ****  *****  0  1 موردين، عمالء،(احمليط التجاري والتسويقي  -03
  غري دال  0.24  0.62  0.50  0.56  احمليط القانوين والتشريعي- 04
  غري دال  0.18  0.45  0.49  0.48  احمليط االجتماعي الثقايف- 05
  دال  ****  ****  00  00  ...)البورصة، املسامهني،(احمليط املايل  -  06

  دال  0.03  2.14  1.07  0.62  المجمـوع
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، )احمليط االجتماعي والثقايف( 05، والعبارة رقم )احمليط القانوين والتشريعي( 04أما فيما خيص العبارة رقم 

املتقاربة مع قيمة املتوسط الفرضي للسؤال  0.48و 0.56: ومن خالل مالحظة قيمة املتوسط احلسايب املقدر بـ

، فآراء املستجوبني موزعـة بني من يقوم مبراقبة هذين اجلزئني من احمليط اخلارجي وبني من ال يهتم 0.5:املقدر بـ 

ومستوى ) 29(وهي غري دالة عند درجات حرية  0.45و 0.62: املقدرة بـ t ذلك هي قيمة  وما يؤكد. مبراقبتهما

  .إحصائية، وهو ما يؤكد على عدم وجود فروق ذات داللة )0.18(و  )0.24(مبستوى داللة قدره ) 0.05(اخلطأ 

  ؟ هل يوجد تسلسل أو ترتيب حسب األولوية االت احمليط اخلارجي املراقب: 15سؤال 

اغلب  أن، فبما 13والسؤال رقم  12ة على السؤال رقم ـاإلجاب صدقكد من مدى أع هذا السؤال للتضِ وُ 

ب بـ ال ي، فمن املفروض أن أغلب املؤسسات جتاملؤسسات ال متارس مرحلة حتديد االحتياجات من املعلومات

  .ارجي املراقبتسلسل أو ترتيب حسب األولوية االت احمليط اخل يوجد على هذا السؤال، أي ال

  .عناصر المحيط الخارجي التي تدخل ضمن نطاق اليقظــة: 23جدول 

  .1و 0بني  يرتاوحالن التنقيط  0.5املتوسط الفرضي هو          

 للسؤال املتوسط الفرضي أقل من 0.4والذي يقدر بـ  املتوسط احلسايب نالحظ من اجلدول أعاله، أن

احمليط خلارجي، أراء املستجوبني موزعـة بني من يقوم برتتيب أو إعطاء أولية االت  ، وهو ما يعين أن0.5 املقدر بـ

برتتيب أو منح األولية ال من تقوم  ال مؤسسة 17 مؤسسة مستجوبة، 30، فمن بني وبني من ال يقوم بذلك

  . تقوم بذلك مؤسسة فقط 12بينما  جماالت احمليط اخلارجي،

) 0.05(ومستوى اخلطأ  )29(وهي غري دالة عند درجات حرية  1.1-: املقدرة بـ t وما يؤكد ذلك هي قيمة

  . إحصائية، وهو ما يؤكد على عدم وجود فروق ذات داللة )0.28(مبستوى داللة قدره 

 .ة ذا اجلزءـبقة اخلاصاسئلة السعلى األ اإلجاباتحد ما  إىلهذا السؤال تعكس  إجاباتن إف ،ومنـه

تمد على مرحلة حتديد ما ميكن اخلروج بـه كنتيجة هو أن نصف املؤسسات اليت أجريت عليها الدراسـة تقوم وتعأ

االحتياجات من املعلومات يف حني النصف اآلخر ال يعتمد عليها، إال أنه كل املؤسسات تعطي أمهية بالغـة 

  .للمحيط التنافسي والتجاري وبدرجة أقل للمحيط التكنولوجي، القانوين واالجتماعي، وال تم أبداً باحمليط املايل

  

املتوسط   %  التكرار  15جواب 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  القرار

  43.4  13  نعم
0.4  0.5  -1.1  29  0.05  0.28  

غري 

  دال
  56.6  17  ال

  100  30  المجموع
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  : مرحلة البحث وجمع المعلومات 2-2

البحث ومجع املعلومات من  تعتمداملؤسسات حمل الدراسة إىل التأكد من أن  العنصرف أسئلة هذا د

  .متارسهايف عملية اليقظة اإلسرتاتيجية اليت  مصادر متنوعة

    هل توجد مرحلة حبث ومجع املعلومات؟   :16سؤال 

  .التأكد من وجود مرحلة البحث وجمع المعلومات: 24جدول         

  .1و 0بني  يرتاوحالن التنقيط  0.5املتوسط الفرضي هو    

 املتوسط الفرضي كبري جدًا على  01والذي يقدر بـ  املتوسط احلسايب ، أن24رقم نالحظ من اجلدول 

  .كل املستجوبني أمجعوا على وجود مرحلة البحث ومجع املعلومات  ، وهو ما يعين أن0.5 املقدر بـ للسؤال

     ؟   عموما، حدد مدى تكرر نشاطات هذه املرحلة :17سؤال 

  .مستوى تكرر نشاط  تحديد االحتياجات من المعلومات: 25جدول 

    .4و 0ح بني او الن التنقيط يرت  02املتوسط الفرضي هو                

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر

أكرب بكثري من املتوسط الفرضي  3.36، أن املتوسط احلسايب والذي يقدر بـ السابقنالحظ من اجلدول          

مستجوبة، تقوم  30مؤسسة من بني  21أغلب املستجوبني واملقدرة بـ ، وهو ما يعين أن آراء 02للسؤال املقدر بـ 

  .   بتكرير نشاط البحث ومجع املعلومات بصفـة دائمـة

) 0.05(ومستوى اخلطأ  )29(وهي دالة عند درجات حرية  0.72: املقدرة بـ   t وما يؤكد ذلك هي قيمة        

، وهو ما يؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات املستجوبني حول )0.00(مبستوى داللة قدره 

املتوسط   %  التكرار  16جواب 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  القرار

  100  30  نعم
  00  00  ال  دال  ****  0.05  29  ****  00  01

  100  30  المجموع

املتوسط   %  التكرار  17جواب

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  القرار

  00  00  أبــدا

  دال  0.00  0.05  29  0.72  1.03  3.36

  6.7  02  نــادراً 
  20  06  أحيانــاً 
  3.3  01  غالــباً 
  70  21  دائـــماً 

  100  30  المجموع
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، أي نشاط مجع املعلومات يكون بصفة مدى تكرير نشاط البحث ومجع املعلومات لصاحل الصفـة الدائمـة

  .مستمرة

   .)حدد مدى تكرر استخدامها(املستخدمـة؟  ما مصادر املعلومات :18 سؤال      

  .المصادر الخارجية الرسميــة :26جدول 

    .4و 0ح بني او الن التنقيط يرت  02املتوسط الفرضي هو       

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر

، أكرب بقليل من املتوسط 2.14: ملتوسط احلسايب العام والذي يقدر بـانالحظ من اجلدول أعاله أن 

، وهذا ما يدل على أن هناك توازن يف إجابات املستجوبني، فيما خيص املصادر 02ـبـ  الفرضي العام املقدر

  . اإلسرتاتيجيةاخلارجية الرمسية اليت جتمع منها معلومات اليقظـة 

ومستوى اخلطأ ) 29(وهي غري دالة عند درجات حرية  0.93: املقدرة بـ t وما يؤكد ذلك هي قيمة 

و ما يؤكد على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املستجوبني، ، وه)0.36(مبستوى داللة قدره ) 0.05(

  .خاصة مبستوى تكرر نشاط مجع املعلومات من املصادر اخلارجية الرمسية املذكورة يف اجلدول السابق

  : أما على مستوى العبارات فيمكن مالحظـة النقاط التاليـــة

، )الصحف املتخصصة واالنرتنت/الصحف االقتصادية(بالنسبة ملصدر املعلومات الرمسية اخلارجية  •

فاملتوسط احلسايب هلذين املصدرين مساوي تقريبا للمتوسط احلسايب الفرضي، وهو ما يدل على أن 

ا بصفـة غري ماملستجوبني موزعـة بني من يعتمد هذان املصدران بصفـة دائمـة ومن يستخدمه إجابات

) 29(درجات حرية وهي غري دالة عند  ، 1و  1.04: املقدرة بـ   t وما يؤكد ذلك هي قيمة). نادرة(دائمـة 

وجود فروق ذات عدم ، وهو ما يؤكد على )0.32(و  )0.3( مبستوى داللة قدره) 0.05(ومستوى اخلطأ 

  أ- 18 جواب

  المصادر الخارجية الرسميــة
املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري
 tقيمة 

درجة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة
  القرار

  1.04  0.87  2.16الصحف / الصحف االقتصادية

29  0.05  

  غري دال  0.3
  دال  0.00  3.69-  1.18  1.2  ...)كتب، رسائل، موسوعات(منشورات خمتلفة 

  دال  0.00  3.75  0.68  2.46التلفاز، (وسائل االعالم األخرى 
  دال  0.00  13.04-  0.63  0.5قواعد وبنوك املعلومات، األقراص 

  دال  0.00  20.36-  0.48  0.2  براءات االخرتاع
  دال  0.02  2.44-  1.19  1.46  املعايري

  دال  0.00  5.35-  1.12  0.90  دراسات مؤسسات خاصة أو حكومية
  دال  0.00  5.49-  0.96  1.03  ...)غرفة التجارة، حمكمة التجارية(مصادر قانونية 

  غري دال  0.32  1  0.91  2.16  *االنرتنت
  دال غري  0.36  0.93  7.24  2.14  المجمـــوع
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داللة إحصائية يف إجابات املستجوبني حول مستوى تكرر استخدام الصحف االقتصادية واالنرتنت  

 ؛يف مجع املعلوماتكمصدرين خارجيني رمسني 

أن املتوسط احلسايب والذي يقدر بـ ، نالحظ )التلفاز، الراديو(بالنسبة ملصدر وسائل اإلعالم األخرى  •

عتمدون على أغلب املستجوبني ي، وهو ما يعين أن 02أكرب من املتوسط الفرضي للسؤال املقدر بـ  2.46

وسائل هي أغلب املعلومات اليت يتم مجعها  صدرمهذا املصدر يف مجع املعلومات بصفـة غالبـة، أي أن 

درجات وهي غري دالة عند  3.75: املقدرة بـ t وما يؤكد ذلك هي قيمة  ....)التلفاز، الرادبو(اإلعالم 

وجود فروق ذات داللة على ، وهو ما يؤكد )0.00(مبستوى داللة قدره ) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 29(حرية 

 لصاحل االعتماد الدائم على مصدر وسائل اإلعالم األخرى كالتلفاز والراديوإحصائية يف آراء املستجوبني، 

  يف مجع املعلومات؛

منشورات خمتلفة، قواعد وبنوك املعلومات، (الرمسية جلمع املعلومات األخرى  جيةصادر اخلار املفيما خيص  •

، فاملتوسط احلسايب )انونيةبراءات االخرتاع، املعايري، دراسات املؤسسات احلكومية واخلاصة، املصادر الق

هلا أقل من املتوسط احلسايب الفرضي، وهذا ما يدل على أن أغلب املؤسسات املستجوبة ال تعتمد على 

 tوما يؤكد ذلك هو قيمة . هذه املصادر بصفـة دائـمة يف مجع  املعلومات، بل تعتمد عليها بصفة نـادرة

ومستوى  )29(، وهي دالة عند درجات حرية 5.49-و 5.35-، 2.44-، 0.36-، 13.04-، 3.69- : املقدرة بـ

، وهو ما يؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية )0.02(و  )0.00(مبستوى داللة قدره  )0.05(اخلطأ 

يف آراء املستجوبني، خاصة مبستوى تكرر نشاط مجع املعلومات من هذه املصادر لصاحل الصفة النــادرة، 

  .د على تلك املصادر يف مجع املعلوماتأي نادرا ما يتم االعتما
   

  .المصادر الداخلية الرسمية :27جدول 

    .4و 0ح بني او الن التنقيط يرت  02املتوسط الفرضي هو       

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر
  

  

  ب-  18 جواب
  المصادر الداخلية الرسمية

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  القرار

  5.11  0.75  2.7  التقارير الداخلية

29  0.05  

  دال  0.00
  دال  l’intranet "  1.36  1.35  -2.56  0.01"الداخلية لتبادل املعلومات الشبكة 

  دال  0.00  4.47  2.16  2.88  المجمـــــوع
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، أكرب من املتوسط الفرضي 2.8: أن املتوسط احلسايب العام والذي يقدر بـ السابقنالحظ من اجلدول 

أغلب املستجوبني، تعتمد على التقارير الداخلية والشبكة الداخلية ، وهذا ما يدل على أن آراء 02العام املقدر بـ

  . معلومات اليقظـة اليت متارسهالتبادل املعلومات كمصادر داخلية رمسية يف مجع 

) 0.05(ومستوى اخلطأ  )29( وهي دالة عند درجات حرية 4.47: املقدرة بـ t د ذلك هي قيمة وما يؤك

، وهو ما يؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املستجوبني، لصاحل )0.00(مبستوى داللة قدره 

  .علوماتاالستخدام الدائم للمصادر الداخلية الرمسية املوضحة يف اجلدول السابق يف مجع امل

أما على مستوى العبارات، ومن خالل مقارنة املتوسط احلسايب لكل عبارة باملتوسط الفرضي، ونتيجة 

ميكن استنتاج أن استخدام املؤسسات املستجوبة للتقارير الداخلية كمصدر داخلي رمسي  لكل عبارة، tاالختبار 

يكون بصفـة  "l’intranet"للمعلومات، يكون بصفة غالبـة أما االعتماد على الشبكة الداخلية لتبادل املعلومات

  .نادرة، والسبب يف ذلك يعود إىل عدم امتالك كل مؤسسات الدراسة هذه اآلليـة

  .المصادر الخارجية غير الرسمية: 28 جدول

    .4و 0ح بني او الن التنقيط يرت  02املتوسط الفرضي هو       

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر

، أكرب من املتوسط الفرضي 2.46: نالحظ من اجلدول أعاله أن ملتوسط احلسايب العام والذي يقدر بـ 

على  - ن مل نقل دائمـةإ- أغلب املستجوبني، تعتمد بصفة غالبـة ، وهذا ما يدل على أن آراء 02العام املقدر بـ

   .معلومات اليقظـة اليت متارسهايف مجع  اخلارجية غري الرمسيةاملصادر 

  ج-18جواب 

  المصادر الخارجية غير الرسمية

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  القرار

  1.96  0.83  2.30  املنافسني

29  

  

0.05  

  

  دال  0.05
  دال  0.00  7.16  0.53  2.70  العمالء
  غري دال  0.13  1.54-  0.94  1.73  ااملوردين

  دال  0.01  2.47-  1.10  1.50  املعرض+ املهمات والسفريات 
  دال  0.00  4.59-  1.11  1.06  املؤمترات والندوات، واللقاءات

  دال  0.00  5.12-  1.03  1.03  اجلمعيات املهنية
  دال  0.00  5.01-  1.12  0.93  مكاتب الدراسات واالستشارات

  دال  0.00  3.06  5.77  2.46  المجمـــــوع
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) 0.05(ومستوى اخلطأ  )29(وهي دالة عند درجات حرية  3.06: املقدرة بـ t وما يؤكد ذلك هي قيمة 

، وهو ما يؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املستجوبني، لصاحل )0.00(مبستوى داللة قدره 

  .املوضحة يف اجلدول السابق يف مجع املعلومات اخلارجية غري الرمسيةاالعتماد الدائم على 

ن خالل مقارنة املتوسط احلسايب لكل عبارة باملتوسط الفرضي، ونتيجة أما على مستوى العبارات، وم

ميكن استنتاج أن أغلب املؤسسات املستجوبَة تعتمد على املنافسني والعمالء وبصفة غالبـة لكل عبارة،  tاالختبار 

لعمالء، يف حني  يف مجع املعلومات، وبعبارة أخرى، فإن أغلب املعلومات اليت جتمعها يكون مصدرها املنافسني وا

املعارض، املؤمترات والندوات، اجلمعيات املهنية مكاتب + املهمات والسفريات(ال تستخدم املصادر األخرى 

حد املصادر أ، أي نادرا ما يكون مصدر املعلومات اليت جتمعها ةيف مجع املعلومات إال يف أوقات نادر ) الدراسات

راء املستجوبني موزعـة بني مستويات تكرر استخدام هذا املصدر يف أما فيما خيص مصدر املوردين، فأ. السابقـة

  .مجع املعلومات أي موزعة بني االستخدام النادر، الغالب والدائم

  .المصادر الداخلية غير الرسمية: 29جدول 

    .4و 0ح بني او الن التنقيط يرت  02املتوسط الفرضي هو       

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر

املتوسط ، أكرب بكثري من 3.21: نالحظ من اجلدول أعاله أن املتوسط احلسايب العام والذي يقدر بـ

أغلب املستجوبني، تعتمد بصفة دائمـة على املصادر ، وهذا ما يدل على أن آراء 02الفرضي العام املقدر بـ

   .معلومات اليقظـة اليت متارسهاالداخلية غري الرمسية يف مجع املعلومات 

  د-18جواب 
  المصادر الداخلية غير الرسمية

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  القرار

  2.40  0.75  2.33  اإلدارة العليا

29  0.05  
  

  

  

  

  دال  0.02

  دال  0.00  4.57  0.67  2.56  الوحدة التجارية والتسويقية 

  دال  0.00  8.30  0.57  2.86  ) قوة البيع( التجاريون

  دال  0.00  3.07-  1.07  1.40  املشرتيات، 

  غري دال  0.71  0.37-  0.98  1.93  البحث والتطوير

  دال  0.00  12.01  2.76  3.21  المجمـــــوع
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أ ومستوى اخلط) 29(وهي دالة عند درجات حرية  12.01: املقدرة بـ t وما يؤكد ذلك هي قيمة 

، وهو ما يؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املستجوبني، )0.00(مبستوى داللة قدره ) 0.05(

  .لصاحل االعتماد الدائم على املصادر الداخلية غري الرمسية املوضحة يف اجلدول السابق يف مجع املعلومات

 tتوسط الفرضي، ونتيجة االختبار أما على مستوى العبارات، ومن خالل مقارنة املتوسط احلسايب بامل

ميكن استنتاج أن أغلب املؤسسات املستجوبَة تعتمد على اإلدارة العليا، الوحدة التجارية والتسويقية لكل عبارة، 

وقوة البيع وبصفة دائمـة يف مجع املعلومات، يف حني ال تعتمد بصفة دائمة على وظيفة املشرتيات يف مجع 

تكون املعلومات اليت جتمعها نابعة عن هذه الوظيفة، أما فيما خيص االعتماد على وظيفة املعلومات، أي نادرا ما 

البحث والتطوير كمصدر داخلي غري رمسي يف مجع املعلومات، فأراء املستجوبني موزعـة بني مستويات تكرر 

، والسبب إطالقاً ا استخدام هذا املصدر يف مجع املعلومات أي موزعة بني االستخدام النادر، وعدم استخدامه

    .عدم فعالية دور هذه الوظيفة أو انعدامها يف بعض املؤسسات املستجوبة إىليعود 

  عموما، ما تقييمك لكمية مصادر املعلومات املستخدمة؟ :19 سؤال

  .تقييم كميـة مصادر المعلومات: 30جدول 

    .4و 0ح بني او الن التنقيط يرت  02املتوسط الفرضي هو       
  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر

املتوسط تقريبا يتساوى مع  1.9والذي يقدر بـ  املتوسط احلسايب ، أنالسابقنالحظ من اجلدول       

أراء املستجوبني  حول مدى ضعف او ارتفاع كمية مصادر  ، وهو ما يعين أن02 املقدر بـ للسؤال الفرضي

تعترب هذه املصادر  مؤسسة 11 مؤسسة مستجوبة، 30فمن بني املعلومات املستخدمـة يف مؤسسام موزعـة،  

تنظر إىل   09بينما  ،مؤسسات تعتربها ضعيفـة الكمية 10املستخدمة يف مجع املعلومات متوسطـة الكمية، 

  . مات اليت تستخدمها على أا مرتفعـة الكميةكمية مصادر املعلو 

املتوسط   %  التكرار  19 جواب

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  القرار

  10  03  ضعيف جدا

غري   0.6  0.05  29  0.53-  1.03  1.9

  دال

  23.3  07  ضعيف

  36.7  11  متوسط

  26.7  08  مرتفع

  3.3  01  مرتفع جدا 

  100  30  المجموع
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ومستوى اخلطأ  )29(وهي غري دالة عند درجات حرية   -0.53: املقدرة بـ t وما يؤكد ذلك هي قيمة      

  . ، وهو ما يؤكد على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيـة)0.6(مبستوى داللة قدره  )0.05(

  مصادر املعلومات املستخدمة؟عموما، ما تقييمك جلودة  :20 سؤال

  .تقييم جودة مصادر المعلومات المستخدمة:31جدول 

    .4و 0ح بني او الن التنقيط يرت  02املتوسط الفرضي هو       
  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر

 املتوسط الفرضيمتقارب مع  1.76والذي يقدر بـ  املتوسط احلسايب ، أنالسابقاجلدول من نالحظ         

أراء املستجوبني حول مدى ضعف او ارتفاع جودة مصادر املعلومات  ، وهو ما يعين أن02 املقدر بـ للسؤال

تعترب املصادر اليت تعتمد  مؤسسة 11 مؤسسة مستجوبة، 30فمن بني املستخدمـة يف مؤسسام موزعـة، 

تنظر إىل  07بينما  ،مؤسسات تعتربها ضعيفـة اجلودة 12عليها للحصول على املعلومات  متوسطـة اجلودة، 

  . مصادر املعلومات اليت تستخدمها على أا ذات جودة مرتفـعة

ومستوى اخلطأ  )29(وهي غري دالة عند درجات حرية   -1.27: املقدرة بـ t وما يؤكد ذلك هي قيمة      

  . ، وهو ما يؤكد على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيـة)0.21( مبستوى داللة قدره )0.05(

من خالل نتائج هذا اجلزء من االستبيان، يتضح أن كل املؤسسات اليت أجريت عليها الدراسـة تقوم 

تدخل ضمن نطاق يقظتها، من  وتعتمد على مرحلة اجلمع وحبث املعلومات عن عناصر احمليط اخلارجي اليت

، ومل ميكن التأكد من كفاية كمية هذه )داخلية وخارجية(مصادر متنوعـة ومتعددة، أغلبها من مصادر غري رمسيـة 

  ).عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية(املصادر وال جودا وذلك لوجود توزع يف إجابات املستجوبني 

  

  

املتوسط   %  التكرار  20 جواب

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  القرار

  10  03  ضعيف جدا

غري   0.21  0.05  29  1.27-  1.00  1.76

  دال

  30  09  ضعيف
  36.7  11  متوسط
  20  06  مرتفع

  3.3  01  مرتفع جدا 

  100  30  المجموع
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  :مرحلة معالجة المعلومات -2-3

مرحلة معاجلة املعلومات يف  املؤسسات حمل الدراسة تعتمدإىل التأكد من أن  العنصرف أسئلة هذا د

إىل معلومات ) امعة(، فهي املرحلة اليت يتم حتويل فيها املعلومات األولية متارسهاعملية اليقظة اإلسرتاتيجية اليت 

  . مفيدة صاحلة الختاذ القرار

  املعلومات امعة؟   ) فرز، حتليل، تركيب، إعادة التشكيل(ة هل توجد مرحلة ملعاجل: 21سؤال

  .المعلومات معالجةالتأكد من وجود مرحلة  :32جدول 

  .1و 0بني  يرتاوحالن التنقيط  0.5املتوسط الفرضي هو    

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر

 للسؤال املتوسط الفرضي كبري جداً على  01والذي يقدر بـ  املتوسط احلسايب نالحظ من اجلدول أعاله، أن       

  .املعلومات معاجلةكل املستجوبني أمجعوا على وجود مرحلة   وهو ما يعين أن، 0.5 املقدر بـ

     ؟   عموما، حدد مدى تكرر نشاطات هذه املرحلة: 22سؤال

  .المعلومات نشاط معالجةمستوى تكرر  :33جدول   

    .4و 0ح بني او الن التنقيط يرت  02املتوسط الفرضي هو       

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر

املتوسط   %  التكرار  21جواب 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  القرار

  100  30  نعم
  00  00  ال  دال  ****  0.05  29  ****  00  01

  100  30  المجموع

املتوسط   %  التكرار  22جواب

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  القرار

  3.3  01  أبــدا

  دال  0.00  0.05  29  5.83  1.12  3.2

  3.3  01  نــادراً 
  23.3  07  أحيانــاً 
  10  03  غالــباً 
  60  18  دائـــماً 

  100  30  المجموع



   دراسة تطبيقية على بعض املؤسسات اجلزائرية :ثالثالفصل ال              
 

139 

 

 املتوسط الفرضي أكرب بكثري من 3.2والذي يقدر بـ  املتوسط احلسايب أن االسبق،نالحظ من اجلدول 

مستجوبة، تقوم  30مؤسسة من بني  18أغلب املستجوبني واملقدرة بـ أراء  ، وهو ما يعين أن02 املقدر بـ للسؤال

  .   بتكرير نشاط معاجلـة املعلومــات من فرز، حتليل، تركيب وإعادة التشكيل بصفـة دائمـة

) 0.05( ومستوى اخلطأ )29(وهي دالة عند درجات حرية  5.83: املقدرة بـ   t وما يؤكد ذلك هي قيمة

ائية يف إجابات املستجوبني حول ، وهو ما يؤكد على وجود فروق ذات داللة إحص)0.00(مبستوى داللة قدره 

  .ر نشاط معاجلـة املعلومــات لصاحل الصفــة الدائمـةامدى تكر 

        ما أدوات التحليل املستخدمة يف هذه املرحلة؟: 23 سؤال

  .في معالجة المعلومات المستخدمة أدوات التحليل:34جدول 

    .4و 0ح بني او الن التنقيط يرت  02املتوسط الفرضي هو       
  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر

، أكرب من املتوسط الفرضي 2.75: أن املتوسط احلسايب العام والذي يقدر بـ السابقنالحظ من اجلدول 

أغلب املستجوبني، تعتمد بصفة غالبـة على الطرق املوضحة يف ، وهذا ما يدل على أن آراء 02العام املقدر بـ

  . اجلدول يف حتليل املعلومات اليت يتم مجعها من خمتلف أجزاء احمليط اخلارجي للمؤسسة

  23جواب 

  

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  مالحظـة  القرار

    1.98-  1.10  1.6  استقراء املاضي

  

  

  
29  
  

  

  

وجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل االستخدام   دال  0.05  

  .النادر لطريقة استقراء املاضي

    4.32-  0.97  1.23  راي اخلرباء

  

0.05  
  

  

  

االستخدام وجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل   دال  0.00

  .النادر لطريقة االستعانة برأي اخلرباء

غري   1  0.000  1.23  2  طريقة السيناريو

  دال

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية، أي 

  .االجابات موزعة

وجود فروق ذات داللة احصائية، لصاحل   دال  0.04  0.61  1.19  2.53  طرق التحليل اإلسرتاتيجية 

  .التحليل اإلسرتاتيجيةاالستخدام الغالب لطرق 

وجود فروق ذات داللة احصائية، لصاحل   دال  0.05  1.90  0.96  2.73  التحليل املايل

  . االستخدام الغالب للتحليل املايل

وجود فروق ذات داللة احصائية، لصاحل   دال  0.00  3.79  5.24  02.75  المجمـــــوع

  .االستخدام الدائم ملختلف أدوات التحليل السابقة
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) 0.05(ومستوى اخلطأ  )29(وهي دالة عند درجات حرية  3.79: املقدرة بـ t وما يؤكد ذلك هي قيمة 

ما يؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املستجوبني، لصاحل  ، وهو)0.00(مبستوى داللة قدره 

  .االستخدام الغالب ألدوات التحليل املختلفة املوضحة يف اجلدول أثناء مرحلة معاجلة املعلومات

باملتوسط الفرضي، ونتيجة لكل عبارة أما على مستوى العبارات، ومن خالل مقارنة املتوسط احلسايب        

املاضي، وطريقة رأي اخلرباء  استقراءأن أغلب املؤسسات ال تستخدم طريقة ميكن استنتاج لكل عبارة،  tختبار اال

، يف حني نصف املؤسسات املستجوبة فقط يف معاجلة املعلومات بصفة دائمـة، بل تستخدمها يف أوقات نادرة

عتمد عليها إال بصفة يلنصف اآلخر ال ا أن تستخدم طريقة السيناريو بصفة دائمـة يف حني) 30من بني  15(

نادرة يف معاجلة املعلومات، أما فيما خيص طرق التحليل اإلسرتاتيجية وطريقة التحليل املايل فآراء أغلب 

ومن خالل املقابلة . املستجوبني تشري إىل االستخدام الغالب والدائم هلذه الطريقتان يف معاجلة املعلومات امعة

، إحصائيةجداول ( إحصائيةاملستجوبني أشاروا إىل الرتكيز على استخدام طرق وأساليب  املباشرة مع أغلب

  .يف استخراج املعىن من املعلومات األولية...)  ،نسب

   من الشخص املكلف مبعاجلة املعلومات امعة؟: 24سؤال

  .معالجة المعلومات الشخص المسؤول عن:35جدول   

    .4و 0ح بني او الن التنقيط يرت  02املتوسط الفرضي هو       

  24جواب 

  

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  مالحظـة  القرار

  جامع املعلومات
  األويل 

2.98 1.00 0.72    

  

  

  

  

29  

  دال  0.01  
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات املستجوبني 

لصاحل تكليف جامع املعلومات األويل بصفة دائمة يف  
  معاجلة املعلومات

    3.84- 0.85 1.40  داخليخبري 

  

  

  

0.05  

  دال  0.00
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات املستجوبني 

  .لصاحل تدخل خبري داخلي يف معاجلة املعلومات بصفة نادرة
  أفراد وحدة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات املستجوبني   دال  0.00  10.52- 0.85 0.36  اليقظة االسرتاتيجية
  لصاحل عدم  تدخل أفراد وحدة اليقظة يف معاجلة املعلومات

  مسؤول اليقظة
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجابات املستجوبني   دال  0.00  15.50- 0.64 0.16  االسرتاتيجية 

  لصاحل عدم تدخل مسؤول اليقظة يف معاجلة املعلومات

  فريق عمل مكون
  من أشخاص 
  داخليني خمتلفني 

وجود فروق ذات داللة احصائية يف اجابات املستجوبني   دال  0.00  7.88- 0.69 1.00
لصاحل ندرة تدخل فريق عمل مكون من أشخاص داخليني 

  خمتلفني يف معاجلة املعلومات
فريق عمل داخلي 

املستجوبني وجود فروق ذات داللة احصائية يف اجابات   دال  0.00  11.78- 0.72 0.43  مبشاركة خرباء خارجيني
لصاحل عدم تدخل فريق عمل داخلي مبشاركة خرباء 

  خارجيني
  المجمـــــوع

وجود فروق ذات داللة احصائية يف اجابات املستجوبني   دال  0.00  5.35-  3.10  1.49
لصاحل عدم تدخل  معظم االشخاص السابقة يف عملية 

  .معاجلة املعلومات، إال يف حاالت نادرة



   دراسة تطبيقية على بعض املؤسسات اجلزائرية :ثالثالفصل ال              
 

141 

 

، أقل من املتوسط الفرضي 1.49: احلسايب العام والذي يقدر بـ أن املتوسط السابقاجلدول نالحظ من 

ف األشخاص كل ال تُ تتفق على أن مؤسسام أغلب املستجوبني، ، وهذا ما يدل على أن آراء 02العام املقدر بـ

املعلومات ...) حتليل، تفسري، تبويب واستخراج املعىن(املوضحة يف اجلدول السابق إال يف حاالت نادرة مبعاجلة 

  . رحلة األوىل من مراحل اليقظة اإلسرتاتيجيةاملاليت يتم مجعها يف 

) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 29(وهي دالة عند درجات حرية  5.35-: املقدرة بـ t وما يؤكد ذلك هي قيمة 

، وهو ما يؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املستجوبني، لصاحل )0.00( مبستوى داللة قدره

  .االعتماد النادر على األشخاص املوضحة يف اجلدول يف معاجلة املعلومات

باملتوسط الفرضي، ونتيجة  لكل عبارة أما على مستوى العبارات، ومن خالل مقارنة املتوسط احلسايب       

أن أغلب املؤسسات املستجوبة تعتمد بصفة دائمـة على جامع املعلومات ميكن استنتاج لكل عبارة،  tاالختبار 

لفريق عمل مكون  أووتكلفه مبعاجلة املعلومات امعة، يف حني تعتمد بصفة نادرة على اخلبري الداخلي،  األويل

على أفراد وحدة اليقظة  إطالقاً تعتمد  ال اجلة املعلومات امعة، بينمايف مع من أشخاص داخليني خمتلفني

اإلسرتاتيجية أو مسؤول وحدة اليقظة، يف معاجلة املعلومات والسبب يف ذلك هو انعدام هذه الوحدة يف 

يف مؤسسة دانون اليت حتتوي على هذه  ما عدى ،)10السؤال رقمنتائج ه تكما وضح(املؤسسات املستجوبة 

الوحدة وتستخدم هذان الشخصان يف معاجلة املعلومات، وهو نفس الشيء بالنسبة لفريق عمل داخلي مبشاركة 

  .خرباء خارجيني

تشري نتائج هذا اجلزء من احملور الثاين إىل أن كل املؤسسات حمل الدراسة تعتمد بصفة دائمة على مرحلة     

 أدواتلومات يف عملية اليقظة اليت متارسها، إذ تستخدم يف ذلك جمموعة من األدوات خصوصا معاجلة املع

جداول، ( اإلحصائية األدواتهي  ستبيانأخرى مل تظهر يف اال وأدوات... التحليل االسرتاتيجي، التحليل املايل

، فقط جامع املعلومات األويلإذ يكلف ا  املعلومات املؤسسات تعاين من ضعف يف معاجلة أن، إال ...)نسب، 

  .فهو املسؤول إضافة إىل مجعها، عن فرزها، تبويبها وحتليلها

  :مرحلة تخزين ونشر المعلومات -2-4

ختزين ونشر املعلومات مرحلة  تعتمداملؤسسات حمل الدراسة إىل التأكد من أن  العنصرف أسئلة هذا د

النهائية، وتوصيلها املعلومات ختزين وحفظ ارسها، فهي املرحلة اليت يتم فيها متيف عملية اليقظة اإلسرتاتيجية اليت 

  .غاىل متخذ القرار
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       ؟  هل توجد مرحلة لتخزين املعلومات امعة : 25سؤال

  .تخزين ونشر المعلومات المجمعةالتأكد من وجود  :36جدول 

  .1و 0بني  يرتاوحالن التنقيط  0.5املتوسط الفرضي هو    

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر

 للسؤال املتوسط الفرضي أكرب من 01والذي يقدر بـ  املتوسط احلسايب أن نالحظ من اجلدول أعاله،

  .كل املستجوبني أمجعوا على وجود ختزين ونشر املعلومات املعاجلة  ، وهو ما يعين أن0.5 املقدر بـ

  ؟   عموما، حدد مدى تكرر نشاطات هذه املرحلة: 26سؤال

  .لتخزين والنشرمستوى تكرر نشاط  :37جدول       

    .4و 0ح بني او الن التنقيط يرت  02املتوسط الفرضي هو       

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر

 املتوسط الفرضي أكرب بكثري من 3.16والذي يقدر بـ  املتوسط احلسايب نالحظ من اجلدول أعاله، أن

مستجوبة، تقوم  30مؤسسة من بني  15أغلب املستجوبني واملقدرة بـ أراء  ، وهو ما يعين أن02 املقدر بـ للسؤال

 05مؤسسات تقوم أحيانًا بتخزين املعلومات ، بينما  10بتكرير نشاط ختزين ونشر املعلومات بصفـة دائمـة، 

مؤسسات تقوم  يف الغالب بتخزينها، أي بصفة عامة كل مؤسسات الدراسة تقوم بتخزين ونشر املعلومات، بصفة 

 وأخرىأو غري دورية وذلك حسب طبيعة املعلومات، فهناك  معلومات يستلزم ختزينها بصفة دائمة، ) دورية(دائمـة 

  .ال تستحق التخزين 

املتوسط   %  التكرار  25جواب 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  القرار

  100  30  نعم
  00  00  ال  دال  ****  0.05  29  ****  00  01

  100  30  المجموع

املتوسط   %  التكرار  26جواب

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  القرار

  00  00  أبــدا

  دال  0.00  0.05  29  7.00  0.91  3.16

  00  00  نــادراً 
  33.3  10  أحيانــاً 
  16.7  05  غالــباً 
  50  15  دائـــماً 

  100  30  المجموع
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) 0.05(ومستوى اخلطأ ) 29(وهي دالة عند درجات حرية  7.00: املقدرة بـ   t وما يؤكد ذلك هي قيمة

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات املستجوبني حول ، وهو ما يؤكد على )0.00(مبستوى داللة قدره 

  .مدى ختزين ونشر املعلومات  املفيدة لصاحل الصفــة الدائمـة

        ؟)جممعة ومعاجلة(الدعائم املستخدمة يف ختزين املعلومات : 27سؤال

  .نوع الدعائم المستخدمة في تخزين المعلومات :38جدول  

  .2و 0الن التنقيط يرتواح بني  1.5املتوسط  الفرضي هو 

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر

 للسؤال املتوسط الفرضي أكرب من 1.8والذي يقدر بـ  املتوسط احلسايب نالحظ من اجلدول أعاله، أن

مستجوبة، تستخدم  30مؤسسة من بني  26أغلب املستجوبني واملقدرة بـ أراء  ، وهو ما يعين أن1.5 املقدر بـ

  .الدعائم الورقية وااللكرتونية معا لتخزين املعلومات

 )0.05(ومستوى اخلطأ  )29(وهي دالة عند درجات حرية  7.95: املقدرة بـ   t وما يؤكد ذلك هي قيمة

، وهو ما يؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات املستجوبني حول )0.00(مبستوى داللة قدره 

  .الدعائم املستخدمة يف ختزين املعلومات املفيدة لصاحل الدعائم الورقية وااللكرتونية معاً 

  ؟)جممعة ومعاجلة(درجة سهولة الوصول واسرتجاع املعلومة املخزنة : 28سؤال

  .)مجمعة ومعالجة(درجة سهولة الوصول واسترجاع المعلومة المخزنة  :39جدول 

    .4و 0ح بني او الن التنقيط يرت  02املتوسط الفرضي هو       

 املتوسط  %  التكرار  27 جواب

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  القرار

  6.7  02  دعائم ورقية
  6.7  02  دعائم الكرتونية  دال  0.00  0.05  29  7.95  0.55  1.8

    86.7  26  معاً 
  100  30  المجموع

املتوسط   %  التكرار  28 جواب

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  القرار

  00  00ال ميكن الوصول 

  دال  0.03  29  1.87  0.88  2.6
  13.3  04  صعب

0.05  
  

  56.7  17  ممكن
  16.7  05  سهل

  13.3  04  سهل جدا

  100  30  المجموع
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أكرب بقليل من املتوسط  2.6توسط احلسايب والذي يقدر بـ ، أن املالسابقاجلدول من نالحظ كذلك 

درجة سهولة الوصول واسرتجاع املعلومة  أراء املستجوبني حول، وهو ما يعين أن 02الفرضي للسؤال املقدر بـ 

مؤسسة تستطيع  17مؤسسة مستجوبة،  30فمن بني موزعـة بني املمكن والسهل جداً،  )جممعة ومعاجلة(املخزنة 

سهولة الوصول واسرتجاع  تعترب درجة 04بينما من السهل الوصول اليها،  05الوصول اىل  املعلومات  املخزنة، 

  . سهلة جداً  )جممعة ومعاجلة(املعلومة املخزنة 

 )0.05(ومستوى اخلطأ  )29(وهي دالة عند درجات حرية  1.87: املقدرة بـ t هي قيمةوما يؤكد ذلك         

سهولة الوصول  وهو ما يؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائيـة حول درجة ،)0.03(مبستوى داللة قدره 

  . لصاحل إمكانية اسرتجاع املعلومات املخزنة )جممعة ومعاجلة(واسرتجاع املعلومة املخزنة 
  عموما، النشر أو توصيل املعلومات يكون؟: 29سؤال

  .وقت وصول المعلومات إلى المستخدم النهائي :40جدول 

  .4و 0بني  يرتاوحالن التنقيط  02املتوسط الفرضي هو   

  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر

املتوسط الفرضي  تساوي بالتقريب 2.13نالحظ كذلك اجلدول أعاله، أن املتوسط احلسايب والذي يقدر بـ          

تتمحور مستخدمها  إىل املعلومات وقت نشر وتوصيل أراء املستجوبني حول، وهو ما يعين أن 02للسؤال املقدر بـ 

مستخدم املعلومة النهائية  أنمؤسسة تعترب  24مؤسسة مستجوبة،  30فمن بني ، يف وقتها احلقيقي ايف وصوهل

  .حيصل عليها يف الوقت احلقيقي

) 0.05(ومستوى اخلطأ  )29(وهي دالة عند درجات حرية  1.68: املقدرة بـ t وما يؤكد ذلك هي قيمة

سهولة الوصول  وجود فروق ذات داللة إحصائيـة حول درجةعلى ، وهو ما يؤكد )0.01(مبستوى داللة قدره 

   .قيقييف وقتها احل )جممعة ومعاجلة(واسرتجاع املعلومة املخزنة 

املتوسط   %  التكرار  29 جواب

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  القرار

  00  00  ال تصل ابدا

  دال  0.01  0.05  29  1.68  0.43  2.13
  3.3  01  الوقتقيل 

  80  24  يف الوقت احلقيقي
  16.7  05  بعد الوقت احلقيقي

  00  00  متأخر جدا
  100  30  المجموع
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تشري نتائج هذا اجلزء من احملور الثاين إىل أن كل املؤسسات حمل الدراسة تعتمد بصفة دائمة على مرحلة        

كرتونية، وهو وتستعمل يف سبيل ذلك دعائم ورقية ودعائم ال نشر املعلومات يف عملية اليقظة اليت متارسها،و ختزين 

  . ما ميكن اسرتجاعها بسهولة ووصوهلا يف الوقت احلقيقي ملستخدمها النهائي

  :اإلستراتيجيةمرحلة استغالل واستخدام مخرجات عملية اليقظة  2-5

على خمرجات عملية اليقظة  تعتمداملؤسسات حمل الدراسة إىل التأكد من أن  العنصرف أسئلة هذا د

  . ا يف عملية اختاذ القرارمتارسهاإلسرتاتيجية اليت 

   معلومة اليقظة املمارسة يف املؤسسة، هل يتم أخذها بعني االعتبار قبل اختاذ القرار يف املؤسسة؟: 30سؤال
  .استخدام مخرجات اليقظة في عملية اتخاذ القرار:41جدول 

    .4و 0ح بني او الن التنقيط يرت  02املتوسط الفرضي هو       
  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر

 للسؤال املتوسط الفرضي أكرب من 2.86والذي يقدر بـ  املتوسط احلسايب نالحظ من اجلدول أعاله، أن

مستجوبة، تعتمد على  30مؤسسة من بني  27أغلب املستجوبني واملقدرة بـ أراء  ، وهو ما يعين أن02 املقدر بـ

 12مؤسسة،  27املعلومات اليت توفرها عملية اليقظة يف عملية اختاذ القرار، لكن بصفات متفاوتة فمن بني 

مؤسسات غالبًا ما توظف معلومات  03، و يف بعض األحيانمؤسسات  10مؤسسة تعتمد عليها بصفة دائمة، 

  .اليقظة يف عملية اختاذ القرار

 )0.05(ومستوى اخلطأ  )29(وهي دالة عند درجات حرية  1.07: املقدرة بـ   t ةوما يؤكد ذلك هي قيم

يف إجابات املستجوبني  إحصائية باإلجياب، وهو ما يؤكد على وجود فروق ذات داللة )0.00(مبستوى داللة قدره 

  .حول مدى ارتكاز عملية اختاذ القرار يف املؤسسة على معلومات اليقظة اإلسرتاتيجية

تقارير، اعالنات، ( منتجاتعموما، ما مستوى اعتماد عملية اختاذ القرار يف املؤسسة  :31 سؤال    

  ؟اليقظة اإلسرتاتيجية...) ملخصات

  

المتوسط   %  التكرار  30 جواب

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة  tقيمة 

  الحرية

مستوى 

  الخطأ

مستوى 

  الداللة

  القرار

  00  00  أبــدا

2.86  1.07  4.41  29  

  

  دال  0.00
  10  03  نــادراً 

0.05  

  
  33.3  10  أحيانــاً 
  16.7  05  غالــباً 
  40  12  دائـــماً 

  100  30  المجموع
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  .مخرجات اليقظة مستوى اعتماد عملية اتخاذ القرار على :42جدول 

   .4و 0بني  يرتاوحالن التنقيط  02املتوسط الفرضي هو                      

  .نإعداد الطالب بناء على نتائج االستبيا :المصدر  

توسط الفرضي للسؤال أقل من امل 1.07نالحظ من اجلدول أعاله، أن املتوسط احلسايب والذي يقدر بـ        

حول مستوى اعتماد عملية اختاذ القرار يف املؤسسة على املستجوبني  أغلب أراء، وهو ما يعين أن 02املقدر بـ 

  .% 30و 10تتمركز بني اليقظة اإلسرتاتيجية ...) ، ملخصاتإعالناتتقارير، (منتجات 

) 0.05(ومستوى اخلطأ  )29(وهي دالة عند درجات حرية  2.04-: املقدرة بـ t وما يؤكد ذلك هي قيمة

يف نسبة االعتماد على خمرجات  على وجود فروق ذات داللة إحصائيـة، وهو ما يؤكد )0.04(مبستوى داللة قدره 

  .  %30إىل  10عملية اليقظة لصاحل النسبة من 

  :رأيك، درجة االعتماد على خمرجات اليقظة يف عملية بناء القرار، هل هيحسب : 32سؤال 

  .استخدام مخرجات اليقظة في عملية اتخاذ القرار:43جدول 

    .4و 0ح بني او الن التنقيط يرت  02املتوسط الفرضي هو       
  .نإعداد الطالب بناء على نتائج االستبيا :المصدر  

املتوسط   %  التكرار  31 جواب

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

 مستوى

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  القرار

  13.3  04  10اقل من 

  دال  0.04  0.05  29  2.04-  1.6  1.07

  40  12  30و 10
  23.3  07  50و 30
  20  06  70و50

  3.3  01  70اكثر من 
  100  30  المجموع

املتوسط   %ا  التكرار  32 جواب

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة  tقيمة 

  احلرية

مستوى 

  اخلطأ

مستوى 

  الداللة

  القرار

  13.3  04  ضعيفة جدا

  دال  0.01  0.05  29  2.6-  0.97  1.53
  40  12  ضعيفة
  26.7  08  متوسطة
  20  06  مرتفعة

  00  00  مرتفعة جدا

  100  30  المجموع
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 متوسط الفرضيأقل من   1.53والذي يقدر بـ  املتوسط احلسايب ، أنالسابقنالحظ من اجلدول        

درجة االعتماد على ضعف أو قوة   حولأراء أغلب املستجوبني  ، وهو ما يعين أن02 املقدر بـ للسؤال

 إىلتنظر  مؤسسة 12 مؤسسة مستجوبة، 30فمن بني   يعتربوا ضعيفة، ،خمرجات اليقظة يف عملية بناء القرار

درجة االعتماد على  مؤسسات تعترب 06مؤسسات درجة متوسطة، بينما  08درجة ضعيفة،  أادرجة على 

  .درجة مرتفعة خمرجات اليقظة يف عملية بناء القرار

) 0.05(ومستوى اخلطأ  )29(وهي دالة عند درجات حرية  2.06-: املقدرة بـ t وما يؤكد ذلك هي قيمة       

، وهو ما يؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائيـة بالسلب يف اجابات )0.01(مبستوى داللة قدره 

خمرجات اليقظة يف املستجوبني، أي اغلب املستجوبني ينظرون إليها على أن درجة اعتماد مؤسستها على  

  . هي درجة ضعيفة عملية بناء القرار

على  يف الغالب حمل الدراسة تعتمد املؤسسات اغلبتشري نتائج هذا اجلزء من احملور الثاين إىل أن        

، ، اليت هي يف رأي الكثري من املستجوبني نسبة ضعيفةاملعلومات اليت توفرها عملية اليقظة يف عملية اختاذ القرار

   .رجات عملية اليقظة هي نسبة ضعيفةأي أن نسبة اعتماد املؤسسة على خم

  .عرض وتحليل بيانات المحور الثالث: الفرع الثالث    

دف اإلجابة عن أسئلة احملور الثالث من االستبيان إىل إبراز دور اليقظة اإلسرتاتيجية يف حتسني تنافسية 

التكنولوجية يف املؤسسة أي اإلجابة عن اإلشكالية، وذلك من خالل إبراز دور كل من اليقظة التنافسية، التجارية و 

التفوق على (فسية الثالثة اليت تطرق إليها الفصل الثاين حتسني التنافسيـة من خالل التأثري يف احد عوامل التنا

  .)واالبتكار وبناء عالقة دائمة مع العمالء واملوردين اإلبداعاملنافسني، حتقيق 

  عرض وتحليل المعلومات الخاصة بالفرضية الثانيـــــة -1

قظة التنافسية يف حتسني تنافسية دف اإلجابة عن أسئلة هذا اجلزء من احملور الثالث إىل إبراز دور الي       

  .، أي إثبات صحة الفرضية الثانيةمن خالل حتقيق التفوق على املنافسنياملؤسسة 
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 .دور اليقظة التنافسية في تحسين تنافسية المؤسسة :44جدول  
ممارسة من خالل 

اليقظة التنافسية أصبح 

  للمؤسسة القدرة على

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  درجة tقيمة 

  الحرية

  مستوى

  الخطأ 

مستوى 

  الداللة

  مالحظـــــة  القرار

حتقيق تراكم 

معرفة أفضل حول 

  املنافسني

3.16  0.64  9.86    

  

  

  

  

  

  

29  

  

  

  

  

  

  

  

0.05  

  دال  0.00

على  الموافقين جداوجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل 

أنه من خالل ممارسة اليقظة التنافسية أصبح للمؤسسة القدرة 

  على حتقيق تراكم معرفة أفضل حول املنافسني

فهم جيد خلطط 

  املنافسني
  دال  0.02  2.34  1.16  2.5

على أنه  الموافقينوجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل 

من خالل ممارسة اليقظة التنافسية أصبح للمؤسسة القدرة على 

  .فهم جيد خلطط املنافسني

التوقع املسبق 

  لتحركات املنافسني
  دال  0.03  1.04-  1.22  1.56

على  غير الموافقينوجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل 

أنه من خالل ممارسة اليقظة التنافسية أصبح للمؤسسة القدرة 

  .على التوقع املسبق لتحركات املنافسني

حتديد أهم 

املنافسني األشد 

خطرا على 

  املؤسسة

  دال  0.00  5.34  0.92  2.90

على  الموافقين جداوجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل 

أنه من خالل ممارسة اليقظة التنافسية أصبح للمؤسسة القدرة 

  .على حتديد أهم املنافسني األشد خطرا على املؤسسة

حتييد خطر مرتقب 

  من املنافسني
  دال  0.02  2.46  1.04  2.46

على أنه  الموافقينوجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل 

من خالل ممارسة اليقظة التنافسية أصبح للمؤسسة القدرة على 

  حتييد خطر مرتقب من املنافسني

اكتشاف حتالفات 

  املنافسني
  دال  0.01  2.53  1.00  2.46

على أنه  الموافقينوجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل 

من خالل ممارسة اليقظة التنافسية أصبح للمؤسسة القدرة على 

  .اكتشاف حتالفات املنافسني

ليل تركيبة حمفظة حت

  عمالء املنافسني
  دال  0.00  9.52  0.55  2.96

على أنه  الموافقينوجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل 

من خالل ممارسة اليقظة التنافسية أصبح للمؤسسة القدرة على 

  .حتليل تركيبة حمفظة عمالء املنافسني

استقطاب اهم 

  عالء املنافسني
  دال  0.00  5.75  1.01  3.06

على  الموافقين جداوجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل 

أنه من خالل ممارسة اليقظة التنافسية أصبح للمؤسسة القدرة 

  على القدرة استقطاب أهم عمالء املنافسني

حماكاة تركيبة 

.... انتاج، سويق،

  من املنافسني

  دال  0.00  5.29  1.20  3.16

على  الموافقين جداوجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل 

أنه من خالل ممارسة اليقظة التنافسية أصبح للمؤسسة القدرة 

  .من املنافسني.... على حماكاة تركيبة إنتاج، تسويق،
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من خالل ممارسة 

اليقظة التنافسية أصبح 

  للمؤسسة القدرة على

المتوسط 

  الحسابي
االنحراف 

  المعياري
  درجة  tقيمة 

  الحرية

  مستوى

  الخطأ 

مستوى 

  الداللة
  مالحظـــــة  القرار

محاية املؤسسة من 

خطر يقظة 

  املنافسني

1.83  1.20  -0.75    

  

  

29  

  

  

  

0.05  

غري   0.45

  دال

بين موزعة  فاإلجابات، إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة 

على أنه من خالل ممارسة اليقظة  الموافقين وغير الموافقين

من خطر  نفسهامحاية التنافسية أصبح للمؤسسة القدرة على 

  .يقظة املنافس

املؤسسة  محاية

من خطر 

االشاعات اليت 

  يطبقها املنافسني

غري   0.55  0.59  1.22  2.13

  دال

املستجوبني  فإجابات، إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة 

على أنه من خالل  الموافقين بين الموافقين وغيرموزعة 

محاية  ممارسة اليقظة التنافسية أصبح للمؤسسة القدرة على

  .املنافس يطلقهااليت  اإلشاعاتمن خطر  نفسها

 التسعرياستخدام 

  بفعالية أكثر
  دال  0.00  4.80  0.94  2.83

على أنه  الموافقينلصاحل  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

من خالل ممارسة اليقظة التنافسية أصبح للمؤسسة القدرة على 

  .بفعالية أكثر التسعرياستخدام 

حتقيق التعلم 

املنتظم من 

  املنافسني

  دال  0.00  9.49  0.74  3.30

على  الموافقين جدالصاحل  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

أنه من خالل ممارسة اليقظة التنافسية أصبح للمؤسسة القدرة 

  حتقيق التعلم املنتظم من املنافسنيعلى 

  دال  0.00  5.86  8.00  2.65  المجموع

أنه لصالح الموافقين على  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

من خالل ممارسة اليقظة التنافسية أصبح للمؤسسة القدرة 

 باإليجابتحقيق التفوق على المنافسين مما انعكس  على

  .اتعلى تنافسية المؤسس

    .4و 0ح بني او الن التنقيط يرت  02املتوسط الفرضي هو       

  .نإعداد الطالب بناء على نتائج االستبيا :المصدر  

املتوسط الفرضي ، أكرب من 2.65: أن املتوسط احلسايب العام والذي يقدر بـ السابقنالحظ من اجلدول 

من خالل ممارسة اليقظة موافقني على أنه أغلب املستجوبني ، وهذا ما يدل على أن آراء 02العام املقدر بـ

، ما يدل على حتسني تنافسيتها من خالل  حتقيق التفوق على املنافسيــنالتنافسية أصبح للمؤسسة القدرة على 

  .حتقق الفرضية الثانية

  دور اليقظة التنافسية في تحسين تنافسية المؤسسة :44جدولتابع 
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) 0.05(ومستوى اخلطأ  )29(وهي دالة عند درجات حرية  5.86: املقدرة بـ t وما يؤكد ذلك هي قيمة 

، وهو ما يؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املستجوبني، لصاحل )0.00(مبستوى داللة قدره 

  .املنافسنياليقظة التنافسية هلا دور يف حتسني تنافسية املؤسسة من خالل حتقيق التفوق على  أناملوافقني على 

باملتوسط الفرضي، ونتيجة  لكل عبارة أما على مستوى العبارات، ومن خالل مقارنة املتوسط احلسايب       

على أنه من خالل ممارسة  توافق بشدةأن أغلب املؤسسات املستجوبة ميكن استنتاج لكل عبارة،  tاالختبار 

حتقيق تراكم معرفة أفضل حول املنافسني، استقطاب أهم عمالء  :اليقظة التنافسية أصبح للمؤسسة القدرة على

 كما توافق. املنافسني، حماكاة تركيبة إنتاج تسويق من املنافسني، وخصوصا على حتقيق التعلم املنتظم من املنافسني

على  حتديد أهم املنافسني األشد خطرا ،يد خلطط املنافسنياجلالفهم : على أن اليقظة التنافسية سامهت يف

. ري بفعالية أكثراستخدام التسعحتليل تركيبة حمفظة عمالء املنافسني ويف  ،اكتشاف حتالفات املنافسني ،املؤسسة

على أن اليقظة التنافسية اليت متارسها مؤسستهم ساعد املؤسسة على التوقع املسبق لتحركات املنافسني،  وال توافق

املعلومات اليت جتمعها هي معلومات عادية وليست معلومات اليت متارسها املؤسسة و وهذا سببه أن اليقظة 

  ).ليست معلومات تنبؤية(إسرتاتيجية 

اليت يطلقها املنافس،  اإلشاعاتقظة املنافس أو من يأما فيما خيص القدرة على محاية املؤسسة من خطر         

  .دم املوافقةاملوافقة وعاملستجوبني موزعة بني  إجاباتئج الدراسة أشارت إىل أن افنت

          

  عرض وتحليل المعلومات الخاصة بالفرضية الثالثـــــة -2

دف اإلجابة عن أسئلة هذا اجلزء من احملور الثالث إىل إبراز دور اليقظة التكنولوجية يف حتسني تنافسية        

   .ي اثبات صحة الفرضية الثالثةأ، املؤسسة من خالل حتقيق اإلبداع واالبتكار
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 .ة في تحسين تنافسية المؤسسةـولوجيندور اليقظة التك :45جدول 
من خالل ممارسة اليقظة 

أصبح للمؤسسة التكنولوجية 

  ...:القدرة على

  املتوسط 

  احلسايب

  االحنراف

  املعياري 
  درجة tقيمة 

  احلرية

  مستوى

  اخلطأ 

مستوى 

  الداللة

  مالحظـــــة  القرار

حتقيق تراكم أفضل 

للمعرفة حول 

  التكنولوجيا املستخدمة

3.00  0.64  8.51    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
29  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
0.05  

على أنه من خالل  الموافقين جدالصاحل  إحصائيةوجود فروق ذات داللة   دال  0.00

حتقيق تراكم أفضل أصبح للمؤسسة القدرة على التكنولوجية ممارسة اليقظة 

  .للمعرفة حول التكنولوجيا املستخدمة

أفضل حتقيق تراكم 

للمعرفة حول 

  التكنولوجيا النامية

على أنه من خالل  الموافقينلصاحل  إحصائيةوجود فروق ذات داللة   دال  0.00  3.11  0.93  2.53

حتقيق تراكم أفضل أصبح للمؤسسة القدرة على التكنولوجية ممارسة اليقظة 

  .للمعرفة حول التكنولوجيا النامية

احداث سبق 

  تكنولوجي

غري   0.53  0.62  1.16  2.13

  دال

الموافقين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية، فاإلجابات موزعة بني 

أصبح التكنولوجية على أنه من خالل ممارسة اليقظة  وغير الموافقين

  .احداث سبق تكنولوجي للمؤسسة القدرة على

اكتشاف وتبين براءات 

  اخرتاع غري مسجلة

على أنه من خالل  غير الوافقينوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل   دال  0.01  2.76-  0.85  1.56

اكتشاف وتبين أصبح للمؤسسة القدرة على التكنولوجية ممارسة اليقظة 

  .براءات اخرتاع غري مسجلة

غري   0.83  0.20-  0.88  1.96  تتبع براءات االخرتاع

  دال

غير عدم وجود فروق ذات داللة احصائية، فاإلجابات موزعة بني 

على أنه من خالل ممارسة اليقظة  الموافقين وغير الموافقين اطالقا

  .تتبع براءات االخرتاع أصبح للمؤسسة القدرة علىالتكنولوجية 

غري   0.17  1.39  1.04  2.26  قيادة التكنولوجيا

  دال

الموافقين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية، فاإلجابات موزعة بني 

أصبح التكنولوجية على أنه من خالل ممارسة اليقظة  وغير الموافقين

  .قيادة التكنولوجياللمؤسسة القدرة على 

تصنيف األسواق وفق 

  معيار تكنولوجي

غري   0.50  0.68  0.80  2.10

  دال

الموافقين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية، فاإلجابات موزعة بني 

أصبح التكنولوجية على أنه من خالل ممارسة اليقظة  وغير الموافقين

  تصنيف األسواق وفق معيار تكنولوجيللمؤسسة القدرة على 

االستثمار يف اسواق 

ذات التكنولوجيا 

  النامية

على أنه من خالل  الموافقينوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل   دال  0.00  4.01  0.77  2.56

االستثمار يف اسواق  أصبح للمؤسسة القدرة علىالتكنولوجية ممارسة اليقظة 

  ذات التكنولوجيا النامية

تفعيل نشاط البحث 

  والتطوير

على أنه من خالل  الموافقين جداوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل   دال  0.00  11.50  0.73  3.53

تفعيل نشاط البحث أصبح للمؤسسة القدرة على التكنولوجية ممارسة اليقظة 

  والتطوير

توظيف افضل لنتائج 

  البحث والتطوير

على انه من خالل  الموافقين جداوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل   دال  0.00  10.62  0.71  3.33

ممارسة اليقظة التكنولوجية املؤسسة أصبحت هلا القدرة توظيف افضل لنتائج 

  البحث والتطوير
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من خالل ممارسة اليقظة 

التكنولوجية أصبح للمؤسسة 

  ...:القدرة على

  املتوسط 

  احلسايب

  االحنراف

  املعياري 
  درجة tقيمة 

  احلرية

  مستوى

  اخلطأ 

مستوى 

  الداللة

  مالحظـــــة  القرار

حماكاة برامج أكثر 

فعالية يف حتسني 

  اجلودة

على أنه من خالل  الموافقين جداوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل   دال  0.00      11.94  0.59  3.30

حماكاة برامج أكثر أصبح للمؤسسة القدرة على التكنولوجية ممارسة اليقظة 

  فعالية يف حتسني اجلودة

حماكاة برامج أكثر 

فعالية يف تقليل 

  التكلفة

على أنه من خالل  الموافقين جداوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل   دال  0.00  13.61  0.56  3.40

برامج أكثر حماكاة أصبح للمؤسسة القدرة على التكنولوجية ممارسة اليقظة 

  فعالية يف تقليل التكلفة

ابتكارات يف  إحداث

حتسني، تطوير، (املنتج 

  ...منتج جديد أو

على أنه من خالل  الموافقين جداوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل   دال  0.00  11.50  0.73  3.53

احداث ابتكارات يف أصبح للمؤسسة القدرة على التكنولوجية ممارسة اليقظة 

  ...حتسني، تطوير، أومنتج جديد(املنتج 

على أنه من خالل جود فروق ذات داللة احصائية لصالح الموافقين و   دال  0.00  8.70  5.81  2.71  المجموع

االبداع ممارسة اليقظة التكنولوجية أصبح للمؤسسة القدرة على 

  اتواالبتكار  مما انعكس بااليجاب على تنافسية المؤسس

    .4و 0ح بني او الن التنقيط يرت  02املتوسط الفرضي هو              
  .إعداد الطالب بناء على نتائج االستبيان :المصدر  

املتوسط الفرضي  ، أكرب من2.71: أن املتوسط احلسايب العام والذي يقدر بـنالحظ من اجلدول أعاله 

على أنه من خالل ممارسة اليقظة  املستجوبني، موافقنيأغلب ، وهذا ما يدل على أن آراء 02العام املقدر بـ

ما ، واالبتكار اإلبداععلى حتسني تنافسيتها من خالل حتقيق  عامل هلا القدرة  أصبحتلوجيـة املؤسسة و التكن

  .يدل على حتقق الفرضية الثالثة

) 0.05(اخلطأ  ومستوى )29(وهي دالة عند درجات حرية  8.70: املقدرة بـ t وما يؤكد ذلك هي قيمة 

وهو ما يؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املستجوبني، لصاحل ، )0.00(مبستوى داللة قدره 

 باإلبداعاليقظة التكنولوجية هلا دور يف حتسني تنافسية املؤسسة من خالل حتقيق التفوق  أناملوافقني على 

  .واالبتكار

باملتوسط الفرضي، ونتيجة  لكل عبارة خالل مقارنة املتوسط احلسايبأما على مستوى العبارات، ومن        

على أنه من خالل ممارسة  توافق بشدةأن أغلب املؤسسات املستجوبة ميكن استنتاج لكل عبارة،  tاالختبار 

حتقيق تراكم أفضل للمعرفة حول التكنولوجيا املستخدمة،  :أصبح للمؤسسة القدرة على، اليقظة التكنولوجية

  في تحسين تنافسية المؤسسة التكنولوجيةدور اليقظة  :45جدولتابع 
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فعيل نشاط البحث والتطوير، توظيف أفضل لنتائج البحث والتطوير، حماكاة برامج أكثر فعالية يف حتسني ت

منتج  حتسني، تطوير، أو(اجلودة، حماكاة برامج أكثر فعالية يف تقليل التكلفة، وعلى إحداث ابتكارات يف املنتج 

حتقيق تراكم أفضل للمعرفة حول التكنولوجيا : على أن اليقظة التكنولوجية سامهت يف كما توافق ...جديد

على أن اليقظة التكنولوجية اليت متارسها  وال توافق. االستثمار يف أسواق ذات التكنولوجيا النامية وحتقيق النامية،

  .اكتشاف وتبين براءات اخرتاع غري مسجلةمؤسستهم ساعدت املؤسسة على 

ث سبق تكنولوجي، قيادة التكنولوجيا، تصنيف األسواق وفق إحدا أما فيما خيص قدرة املؤسسة على        

،  فنتائج الدراسة أشارت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، فإجابام جاءت موزعة بني معيار تكنولوجي

ها ساعدت املوافقني وغري املوافقني، وبني غري املوافقني وغري املوافقني إطالقا على أن اليقظة التكنولوجية اليت متارس

  .على تتبع براءات االخرتاع

   عرض وتحليل المعلومات الخاصة بالفرضية الرابعـــــة -3

دف اإلجابة عن أسئلة هذا اجلزء من احملور الثالث إىل إبراز دور اليقظة التجارية يف حتسني تنافسية        

   .صحة الفرضية الرابعة، أي إثبات املؤسسة من خالل بناء عالقة دائمة مع العميل واملوردين

 .تقييم دور اليقظة التجارية في تحسين تنافسية المؤسسة :46جدول 
من خالل ممارسة اليقظة التجارية 

  :أصبح للمؤسسة القدرة على

  املتوسط 

  احلسايب

  االحنراف

  املعياري 

  درجة tقيمة 

  احلرية

  مستوى

  اخلطأ 

مستوى 

  الداللة

  مالحظـــــة  القرار

أفضل للمعرفة حتقيق تراكم 

  19.03  0.47  3.36  حول العمالء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
29  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
0.05  

  دال  0.00
على  الموافقين جداوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل 

أصبح للمؤسسة القدرة التجارية أنه من خالل ممارسة اليقظة 

  .حتقيق تراكم أفضل للمعرفة حول العمالء على

الفهم الدقيق ملنطلبات 

  دال  0.00  5.61  1.10  3.13  العمالء
على  الموافقين جداوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل 

أصبح للمؤسسة القدرة التجارية أنه من خالل ممارسة اليقظة 

  الفهم الدقيق ملنطلبات العمالء على

توقع اجتاه التغربات اليت 

 سلوكالستحدث يف 

  للعميل االستهالكي
  دال  0.00  4.87  0.67  2.60

على أنه  الموافقينوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل 

أصبح للمؤسسة القدرة التجارية من خالل ممارسة اليقظة 

 سلوكالتوقع اجتاه التغربات اليت ستحدث يف  على

  .للعميل االستهالكي

االستجابة املبدعة حلاجات 

  دال  0.00  7.89  0.73  3.06  العمالء
على  الموافقين جداوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل 

انه من خالل ممارسة اليقظة التجارية املؤسسة أصبحت هلا 

  القدرة على االستجابة املبدعة حلاجات العمالء
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من خالل ممارسة اليقظة التجارية 

  :للمؤسسة القدرة علىأصبح 

  املتوسط 

  احلسايب

  االحنراف

  املعياري 

  درجة tقيمة 

  احلرية

  مستوى

  اخلطأ 

مستوى 

  الداللة

  مالحظـــــة  القرار

  يناء عالقة دائمة مع العمالء

3.46  0.73  11.00  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
29  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
0.05  

  دال  0.00
على  الموافقين جداوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل 

أصبح للمؤسسة القدرة التجارية أنه من خالل ممارسة اليقظة 

  يناء عالقة دائمة مع العمالء على

اجتاه الرفع من قوة االلتزام 

  دال  0.00  5.79  0.81  2.86  رغبات العمالء
على أنه  الموافقينوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل 

القدرة أصبح للمؤسسة التجارية من خالل ممارسة اليقظة 

  اجتاه رغبات العمالء الرفع من قوة االلتزام على

  تفعيل خدمة العميل

  دال  0.00  13.46  0.55  3.36
على  الموافقين جداوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل 

أصبح للمؤسسة القدرة التجارية أنه من خالل ممارسة اليقظة 

  تفعيل خدمة العميل على

تفعيل رضا العميل ووالئه 

  دال  0.00  12.17  0.61  3.36  للمؤسسة
على  الموافقين جداوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل 

انه من خالل ممارسة اليقظة التجارية املؤسسة أصبحت هلا 

  القدرة على تفعيل رضا العميل ووالئه للمؤسسة

ضمان اعالن، وترويج 

مبيعات يسهم يف بناء تصور 

  حسن يف ذهن العمالء
  دال  0.00  9.14  0.69  3.16

على  الموافقين جداوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل 

أصبح للمؤسسة القدرة التجارية أنه من خالل ممارسة اليقظة 

ضمان اعالن، وترويج مبيعات يسهم يف بناء تصور  على

  حسن يف ذهن العمالء

حتقيق تراكم أفضل للمعرفة 

  دال  0.00  6.91  0.73  2.93  حول املوردين
على أنه  الموافقينوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل 

أصبح للمؤسسة القدرة التجارية من خالل ممارسة اليقظة 

  حتقيق تراكم أفضل للمعرفة حول املوردين على

اقامة عالقات جيدة مع 

  دال  0.00  6.65  0.85  3.30  املوردين
على  الموافقين جداوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل 

أصبح للمؤسسة القدرة التجارية أنه من خالل ممارسة اليقظة 

  اقامة عالقات جيدة مع املوردين على

  ربط املوردين باملؤسسة

  دال  0.00  2.48-  0.80  1.63
على  غير الموافقينوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل 

أصبح للمؤسسة القدرة التجارية أنه من خالل ممارسة اليقظة 

  ربط املوردين باملؤسسة على

جتنب خطر املوردين اجتاه 

غري   0.47  0.72  1.00  2.13  املؤسسة

  دال

بين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية، فاإلجابات موزعة 

على أنه من خالل ) محايدون(الموافقين وغير الموافقين 

جتنب خطر أصبح للمؤسسة القدرة التجارية ممارسة اليقظة 

  املؤسسة املوردين اجتاه

  في تحسين تنافسية المؤسسةالتجارية دور اليقظة  :46جدولتابع 
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من خالل ممارسة اليقظة التجارية 

  :أصبح للمؤسسة القدرة على

  املتوسط 

  احلسايب

  االحنراف

  املعياري 

  درجة tقيمة 

  احلرية

  مستوى

  اخلطأ 

مستوى 

  الداللة

  مالحظـــــة  القرار

اجتاه  اضعاف قوم التفاوضية

  0.48-  1.12  1.90  املؤسسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
29  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
0.05  

غري   0.63

  دال

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية، فاإلجابات موزعة بني 

على أنه من خالل  غير الموافقين وغير الموافقين اطالقا

اضعاف  أصبح للمؤسسة القدرة علىالتجارية ممارسة اليقظة 

  .املؤسسةقوم التفاوضية اجتاه 

استخدام املوردين يف الضغط 

  دال  0.00  3.79-  0.81  1.43  على املنافسني
على  غير الموافقينوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل 

أصبح للمؤسسة القدرة التجارية أنه من خالل ممارسة اليقظة 

  استخدام املوردين يف الضغط على املنافسني على

معرفة مجيع مصادر التوريد 

  دال  0.00  3.45  0.89  2.56  املمكنة
على أنه  الموافقينوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل 

أصبح للمؤسسة القدرة التجارية من خالل ممارسة اليقظة 

  معرفة مجيع مصادر التوريد املمكنة على

  اجياد مصادر توريد جديدة

  دال  0.00  10.59  0.72  3.40
على  الموافقين جداوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل 

أصبح للمؤسسة القدرة التجارية أنه من خالل ممارسة اليقظة 

  اجياد مصادر توريد جديدة على

القدرة على تقليل تكاليف 

  دال  0.00  4.16  1.18  2.90  املواد األولية
على أنه  الموافقينوجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل 

أصبح للمؤسسة القدرة التجارية من خالل ممارسة اليقظة 

  تقليل تكاليف املواد األولية على

  المجموع

  دال  0.00  12.17  6.56  2.81
على لصالح الموافقين  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

أنه من خالل ممارسة اليقظة التجارية أصبح للمؤسسة 

انعكس  والمورد ممابناء عالقة مع العميل القدرة على 

  .اتعلى تنافسية المؤسس باإليجاب

    .4و 0ح بني او الن التنقيط يرت  02املتوسط الفرضي هو        

 .نإعداد الطالب بناء على نتائج االستبيا :المصدر  

، أكرب من املتوسط الفرضي 2.81: نالحظ من اجلدول السابق أن املتوسط احلسايب العام والذي يقدر بـ

أغلب املستجوبني، موافقني على أنه من خالل ممارسة اليقظة ، وهذا ما يدل على أن آراء 02املقدر بـالعام 

على بناء عالقة دائمة مع  مساعدة املؤسسة على حتسني تنافسيتها من خاللالتجارية املؤسسة أصبحت هلا القدرة 

  .ةــــــما يدل على حتقق الفرضية الرابعـ، العمالء واملوردين

  في تحسين تنافسية المؤسسة التجاريةدور اليقظة  :46جدولتابع 
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) 0.05(ومستوى اخلطأ  )29(وهي دالة عند درجات حرية  12.17: املقدرة بـ t يؤكد ذلك هي قيمة وما 

، وهو ما يؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املستجوبني، لصاحل )0.00(مبستوى داللة قدره 

قة دائمة مع بالتأثري على عامل بناء عال حتسني تنافسية املؤسسة املوافقني على أن اليقظة التجارية هلا دور يف

  . العمالء واملوردين

باملتوسط الفرضي، ونتيجة  لكل عبارة أما على مستوى العبارات، ومن خالل مقارنة املتوسط احلسايب       

على أنه من خالل ممارسة  توافق بشدةأن أغلب املؤسسات املستجوبة ميكن استنتاج لكل عبارة،  tاالختبار 

طلبات فة حول العمالء، الفهم الدقيق ملتحتقيق تراكم أفضل للمعر  :أصبح للمؤسسة القدرة علىاليقظة التجارية، 

العمالء، الستجابة املبدعة حلاجات العمالء، يناء عالقة دائمة مع العمالء، تفعيل خدمة العميل، تفعيل رضا 

 إقامةالن، وترويج مبيعات يسهم يف بناء تصور حسن يف ذهن العمالء، العميل ووالئه للمؤسسة، ضمان إع

على أن اليقظة التجارية اليت ميارسوا  كما توافق  .إجياد مصادر توريد جديدةعالقات جيدة مع املوردين، 

ات اليت ستحدث يف سلوكهم االستهالكي، الرفع من قوة االلتزام اجتاه الرغبات ري توقع اجتاه التغ :سامهت يف

معرفة مجيع مصادر التوريد املمكنة، القدرة على املتجددة للعمالء، حتقيق تراكم أفضل للمعرفة حول املوردين، 

ربط املوردين ى على أن اليقظة التجارية قد ساعدت املؤسسة عل وال توافق .تقليل تكاليف املواد األولية

ئج اجتنب خطر املوردين اجتاه املؤسسة فالنتأما فيما خيص . استخدام املوردين يف الضغط على املنافسنيباملؤسسة، 

على أن وافقني إطالقا وافقني وغري املغري امل  املوافقني وغري املوافقني، وبنياملستجوبني بنيأشارت إىل توزع إجابات 

  .القوة التفاوضية للموردينالقدرة على إضعاف  باكتسا اليقظة التجارية متكنهم من

  مناقشة النتائج على ضوء فرضيات الدراسة: ثانيالمطلب ال 

لالستبيان، سنحاول يف هذا املطلب مناقشة   spssبعد عرض وحتليل نتائج املعاجلة اإلحصائية بربنامج          

  .هذه النتائج يف ضوء فرضيات الدراسـة

  األولى الفرعية مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية: ولالفرع األ     

، إذ "مراحلهااملؤسسات حمل الدراسة متارس اليقظة اإلسرتاتيجية بكل " مت االنطالق من فرضية مفادها أن        

يف جزئه املتعلق بالوقوف على ممارسة املؤسسات حمل الدراسة االستبيان  ألسئلة اإلحصائيةاملعاجلة أشارت نتائج 

ة بكل مراحلها بداية من ختطيط ظغلب املؤسسات حمل الدراسة متارس نشاط اليقأ  أن إىل، اإلسرتاتيجيةلليقظة 
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درجة رمسية ئج خمرجات هذا النشاط، إال أن الفرق يكمن يف امرحلة استغالل نت إىلاالحتياجات من املعلومات 

  .اهذا النشاط ويف التنويع من مصادر احلصول على املعلومة ويف كيفية معاجلتها واستخراج املعىن احلقيقي منه

بصفة جزئية، ألن النتائج  قد حتققت وعليـه عامــة، ميكن القول يف ضوء النتائج السابقة أن الفرضية األوىل     

النشاط الذي  أي أنات يفتقد لصفة اإلسرتاتيجية، أن نشاط اليقظة الذي متارسه هذه املؤسس دلت كذلك على

   .حداث املستقبليةاألمتارسه ال حيقق وظيفة توقع 

  ثانيـةمناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية ال: الفرع الثاني   

مسامهتها لليقظة التنافسية دور يف حتسني تنافسية املؤسسة من خالل  "مت االنطالق من فرضية مفادها أن         

لصاحل  إحصائيةإىل وجود فروق ذات داللة  *إْذ أشارت النتائج". يف حتقيق التفوق والريادة على املنافسني

املؤسسات املوافقـة على أن اليقظة التنافسية اليت متارسها مؤسسام سامهت يف إحراز التفوق على املنافسني يف 

  .عديد من ااالت، مما مسح بتحسني تنافسيتهـا

تكوين تراكم معرفة : وتكمن دالئل حتسني التنافسية من خالل حتقيق التفوق على املنافسني يف القدرة على      

. عن املنافسني، حتديد أشدهم خطرا على املؤسسة واكتشاف حتالفام، مما يسمح للمؤسسة بتحييد خطرهم

افسني، وجود القدرة على حتليل حمفظة كذلك تتحسن تنافسية املؤسسة، عندما يكون هناك فهم جيد خلطط املن

وكل هذا أشارت إليـه . عمالئهم واستقطاب أمههم، وخصوصا عندما يكون هناك تعلم منتظم من املنافسني

لصاحل املوافقني واملوافقني بشدة على أن اليقظة التنافسية اليت متارسها  إحصائيةالنتائج بوجود فروق ذات داللة 

  .كم مسحت بتحقيق ذلامؤسس

القدرة على حتقيق التوقع " ويبقى أهم عنصر أو عبارة للداللة على الصفة اإلسرتاتيجية لليقظة التنافسية هي      

، لألسف هو ما تفتقده املؤسسات حمل الدراسة، إذ أشارت النتائج إىل وجود فروق "املسبق لتحركات املنافسني

قظة التنافسية اليت متارسها مؤسستهم مسحت بإكساب لصاحل غري املوافقني على أن الي إحصائيةذات داللة 

ويرجع السبب يف ذلك إىل طبيعة املعلومات اليت جتمعها . املؤسسة القدرة على التوقع املسبق لتحركات املنافسني

  .  من احمليط خلارجي واىل حداثـة، وضعف رمسية نشاط اليقظة يف املؤسسة

                                           
*
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سؤال دال  13، فمن بني حتققتقد  الثانيةج السابقة أن الفرضية وعليـه عامــة، ميكن القول يف ضوء النتائ

أسئلة أشارت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل املوافقني،  10على حتقيق التفوق على املنافسني، نتائج 

   .وثالث أسئلة فقط لصاحل غري املوافقني

  ةــلثامناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الث: الفرع الثالث    

لليقظة التكنولوجية دور يف حتسني تنافسية املؤسسة من خالل  "مت االنطالق من فرضية مفادها أن         

 إحصائيةإىل وجود فروق ذات داللة  *إْذ أشارت النتائج". مسامهتها يف تنمية ميزة اإلبداع واالبتكار يف املؤسسة

مؤسسام  إكسابلصاحل املؤسسات املوافقـة على أن اليقظة التكنولوجية اليت متارسها مؤسسام سامهت يف 

  .مستوى معني من اإلبداع واالبتكار

: وتكمن دالئل حتسني التنافسية انطالقا من التأثري على  عامل اإلبداع واالبتكار يف املؤسسة يف القدرة على      

 تتحسن التنافسية من خالل قدرة املؤسسة على ا، كم شئةعن التكنولوجيا املستخدمة والناتكوين تراكم معرفة 

، ومن خالل اكتساا للقدرة على حماكاة برامج أكثر فعالية وتوظيف أفضل لنتائجه نشاط البحث والتطوير تفعيل

ت داللة إحصائية لصاحل املوافقني وكل هذا أشارت إليـه النتائج بوجود فروق ذا. يف حتسني اجلودة وتقليل التكلفـة

  .م مسحت بتحقيق ذلكاواملوافقني بشدة على أن اليقظة التكنولوجية اليت متارسها مؤسس

 تنافسية املؤسسة من خالل اكتساب ميزة اإلبداع واالبتكار، وهي يف نيوهناك عوامل أخرى دالـة على حتس       

نفس الوقت دالة على الصفة اإلسرتاتيجية لليقظة التكنولوجية، إال أن النتائج أشارات إىل وجود فروق ذات داللة 

مسحت بإكساب إحصائية لصاحل غري املوافقني أو احملايدين على أن اليقظة التكنولوجية اليت متارسها مؤسستهم 

املؤسسة القدرة على تتبع براءات االخرتاع، إحداث السبق التكنولوجي، اكتشاف وتبين براءات اخرتاع غري 

  .  مسجلة، قيادة التكنتولوجيا

سؤال دال  13فمن بني لثة قد حتققت، عامــة، ميكن القول يف ضوء النتائج السابقة أن الفرضية الثا بصفةو       

أسئلة أشارت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل املوافقني،  08على املنافسني، نتائج  على حتقيق التفوق

  ).جابةدون إ(وافقني أو احملايدين أسئلة إىل وجود فروق ذات داللة لصاحل غري امل 05يف حني أشارت نتائج 
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  ةـــــرابعمناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية ال: رابعالفرع ال

لليقظة التجارية دور يف حتسني تنافسية املؤسسة من خالل مسامهتها "مت االنطالق من فرضية مفادها أن         

لصاحل  إحصائيةإىل وجود فروق ذات داللة  *إْذ أشارت النتائج". يف بناء عالقة دائمة مع العمالء واملوردين

مؤسسام القدرة على  إكساباملؤسسات املوافقـة على أن اليقظة التجاريـة اليت متارسها مؤسسام سامهت يف 

  .بناء عالقة دائمة مع العمالء واملوردين

وتكمن دالئل حتسني التنافسية ببناء عالقة دائمة مع العمالء من جهة يف قدرة املؤسسة على حتقيق تراكم       

العمالء، استقطاب أمههم، تلبية حاجام ومتطلبام، االستجابة املبدعة حلاجات العمالء، تفعيل رضا  معرفة عن

ببناء عالقة دائمة مع املوردين من خالل  ومن جهة أخرى، تتحسن تنافسية املؤسسة. العميل ووالئه للمؤسسة

ؤسسة، إضعاف قوم التفاوضية، ومن قدرة املؤسسة على تكوين تراكم معرفة عن املوردين، ربط املوردين بامل

وكل هذا أشارت إليـه النتائج بوجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل  .خالل معرفة مجيع مصادر التوريد املمكنة

  .م مسحت بتحقيق ذلكااليت متارسها مؤسس جاريةاملوافقني واملوافقني بشدة على أن اليقظة الت

سؤال دال  15، فمن بني الرابعة قد حتققتيف ضوء النتائج السابقة أن الفرضية  وعليـه عامــة، ميكن القول       

أشارت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل املوافقني،  سؤال 11على حتقيق التفوق على املنافسني، نتائج 

  ).دون إجابة(ين أسئلة إىل وجود فروق ذات داللة لصاحل غري املوافقني أو احملايد 04يف حني أشارت نتائج 

لليقظة " يف ضوء حتقق الفرضيات األولية ميكن القول أن الفرضية العامة للدراسة واليت مفادها أنو           

إىل ممارسة املؤسسات  النتائجأشارت قد حتققت بصفة جزئيـة، إذ " اإلسرتاتيجية دور يف حتسني تنافسية املؤسسة

عن دور كل من اليقظة التنافسية، التكنولوجية والتجارية يف و  ،حلهاار بكل م اإلسرتاتيجيةيقظة للحمل الدراسة 

حتسني التنافسيـة واىل افتقادها للصفة اإلسرتاجتية، فهي ال حتقق هدف التوقع املسبق باألحداث والتغريات اليت 

  .جيكن أن متس أحد عناصر احمليط اخلار مي
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  نتائج اقتراحات، وآفاق الدراســة: المبحث الثالث

إىل بحث الثاين املويف الدراسة امليدانيــة، وأدوات منهجيـة إىل  من هذا الفصل املبحث األولبعدما التطرق يف     

بعض   ،)املطلب األول( النتائج العامة سيتناول هذا املبحث عرض وحتليل البيانات واختبار الفرضيات،

  ).املطلب الثالث(آفاق الدراسـةو  )املطلب الثاين(املقدمة  االقرتاحات

  النتائج العامة: المطلب األول

هو إبراز دور اليقظة اإلسرتاتيجية يف حتسني  التطبيقية كما سبق اإلشارة إليه، اهلدف األساسي من الدراسـة         

تنافسية املؤسسة، وكهدف ثانوي الوقوف على مستوى ممارسة املؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة لليقظة 

  .ةاإلسرتاتيجي

ذا البحث يف فرعني، فرع أول خاص بإبراز خمتلف النتائج املتوصل هل العامة وعليـه سيتم حتليل ومناقشة نتائج      

، وفرع ثاين إلبراز نتائج )لتحقيق اهلدف الثانوي(إليها من خالل حتليل أسئلة احملور األول والثاين من االستبيان 

  .ئج احملور الثالث من االستبيان لتحقيق اهلدف األساسيخمتلف النتائج املتوصل من خالل حتليل نتا

فيما يخص مستوى ممارسة المؤسسات الجزائرية محل الدراسـة لعملية اليقظة : الفرع األول      

  .اإلستراتيجية

 علومات العامة عنحمور امل( من خالل مالحظة نتائج املعاجلة اإلحصائية لالستبيان ألسئلة احملور األول        

مدى فعالية اليقظة اليت متارسها حمور ( واحملور الثاين ) املؤسسة وخصائص قطاع النشاط الذي تنتمي إليه،

  : يتضح ما يلي من االستبيان واملرتبطان أساسا بالفرضية األوىل، )املؤسسة

  متوسطة احلجم، راحبة ورائدة يف جمال نشاطها، املؤسسات اليت أجريت عليها الدراسة هي مؤسسات  .1

كما أا تنشط ضمن حميط خارجي بسيط يتميز عمومًا باالستقرار، ذو تنافسيـة وطنيـة شديدة، ما يعين أن 

من  مر الذي حيتم عليها تبين حد أدىن، وهو األضعت يف اختيار املؤسسات قد حتّققتالشروط الثالث اليت و 

 عملية اليقظة؛

ئج مفادها أن النطاق اجلغرايف لليقظة الذي متارسه ن املنافسة الوطنية اليت تشهدها املؤسسات تعطي نتاإ .2

احلصول  ، باستثناءالوطنية موجـه حنو املؤسسات يف الغالب على املستوى الوطين، أي  يرتكزهذه املؤسسات 

أو حماكات بعض أساليب اإلنتاج أو التسويق من خالل جلب عض املعلومات اخلاصة بالتكنولوجيا على ب

 ؛دوليةمعلومات عن مؤسسات 
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حميط بسيط ومتوسط االستقرار، له داللـة هو  إليهاملؤسسات إىل أن احمليط اخلارجي الذي تنتمي  ةنظر  .3

على أن املؤسسات ال ُتدِخل مفهوم اإلسرتاتيجية على اليقظة اليت متارسها، فهي متارس يقظـة بسيطـة يف 

 ؛إليهاحمليط اخلارجي الذي تنتمي  مفهومها، دوريـة يف نشاطها، جزئية مستهدفة غري شاملة لكل عناصر

تعطي أمهية بالغـة للمحيط التنافسي ، فاملؤسسات 14ما يؤكد ما سبق، هو اإلجابة عن السؤال رقم  .4

 والتجاري وبدرجة أقل للمحيط التكنولوجي، القانوين واالجتماعي، وال تم أبداً باحمليط املايل؛

راسة للداللة على نشاط اليقظة اإلسرتاتيجية هو املصطلح األكثر استخداما يف املؤسسات حمل الد .5

 مصطلح دراسـة احمليط؛

نشاط اليقظة يف املؤسسات حمل الدراسة هو نشاط حديث مقارنة خبربا يف جمال نشاطها، فقد أشارت  .6

 سنوات؛ 04مراقبة احمليط منذ أقل من /نتائج املعاجلة اإلحصائية إىل أن غالبية املؤسسات متارس نشاط دراسة

واجبات الكذلك النشاط الذي متارسه هو نشاط ضعيف الرمسية إىل متوسط الرمسية وبدخل ضمن    .7

، إذ ال توجد وحدة خاصـة بعملية اليقظة اإلسرتاتيجية واملهام اليومية كل موظفي املؤسسة كل حسب وظيفته

 اهليكل التنظيمي للمؤسسة كما يتوجب أن يكون؛ يف

، فقد أشارت اإلسرتاتيجيةاملؤسسات لنفس املراحل اخلمسة النظرية لليقظة  وإتباعبالنسبة ملدى اعتماد  .8

لى مرحلة البحث ومجع املعلومات، مرحلة معاجلة املعلومات، مرحلة عالنتائج عموما إىل اعتماد املؤسسات 

نشر وختزين املعلومات ومرحلة استغالل املعلومات بصفـة دائمـة، عكس االعتماد على مرحلة حتديد 

حتياجات من املعلومات، إذ أشارت النتائج إىل أن نصف املؤسسات حمل الدراسة ال تعتمد هذه املرحلة، اال

 بالرغم من أمهيتها البالغـة يف حصر نطاق اليقظة وتنظيم عملية مجع املعلومات وحتديد نوعها؛

ـها تركز بصفـة دائمـة أن عتمد على التنويع إذفيما خيص مصادر مجع املعلومات، فاملؤسسات حمل الدراسة ت .9

من املوردين، العمالء، املهمات والسفريات  (على مصادر غري رمسية يف مجع املعلومات، سواء كانت خارجية 

التسويق، 'من املوظفني، من املصاحل املختلفة (، أو داخليـة ...)املؤمترات والندوات، واللقاءات املعارض،

ما تركز فقط على الصحف واالنرتنت وعلى التقارير الداخلية  ك...). البحث والتطوير، واإلدارة العليا

 كمصادر رمسية جلمع املعلومات؛

إىل معلومة مفيدة الختاذ ) امعة(معاجلـة املعلومات، أي عملية حتويل املعلومة األولية  طريقةفيما خيص  .10

ذ تركز على األساليب اإلحصائية القرار، أشارت النتائج إىل ضعف األدوات اليت تستخدمها يف هذه املرحلة إ
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يف (ف ا جامع املعلومات األويل كل طريقة املقارنة، كذلك هي مهمة يُ على وعلى التحليل املايل ونادرا 

  ، إذ ال يوجد فريق خاص مبعاجلة املعلومات امعـة؛)الغالب رجل التسويق

ت النتائج إىل املؤسسات حمل الدراسة تعتمد فيما خيص ختزين، اسرتجاع وتوصيل املعلومات، فقد أشارا .11    

على دعائم ورقية والكرتونية معا يف ختزين املعلومات، كما أا سهلة االسرتجاع وتصل إىل مستخدمها النهائي يف 

  الوقت احملدد؛ 

هذه هي استغالل املعلومات يف عملية اختاذ القرار فقد أشارت النتائج إىل أن نسبة االعتماد فيما خيص  .12    

  .نسبة ضعيفة، مقارنة مبستوى مشاط اليقظة الذي متارسه مؤسسام

تتصف ال وعموما، ميكن القول أن املؤسسات حمل الدراسة متارس نشاط يقظـة، لكن هذه اليقظـة         

 بالفعاليـة الالزمـة،  فهي يف نظرة املؤسسات جمرد نشاط بسيط جلمع معلومات عاديـة عن منافس او سوق أو

  .كما أا ال تتصف باإلسرتاتيجية... سلعة أو عميل أو مورد أو تكنولوجيا

في  )تكنولوجية وتجارية تنافسية،( اليقظة اإلستراتيجية هتلعب ذيال دور فيما يخص إبراز :الفرع الثاني

  :تحسين تنافسية المؤسسةّ 

كما بينتـه مناقشة الفرضيات يف ضوء نتائج و من خالل مالحظة نتائج املعاجلة اإلحصائية لالستبيان         

اليقظة اإلسرتاتيجية يف مكون من مكونات دور كل حمور (املعاجلة اإلحصائية ألسئلة احملور الثالث من االستبيان 

فإن لليقظة اإلسرتاتيجية دور وأمهية بالغة يف دفع املؤسسات لتحسني ؛  )حتسني املوقف التنافسي للمؤسسة

  :ن سر ذلك يف نقطتني أساسيتنيكمُ مث حتسني موقعها يف السوق مقارنة باملنافسني، ويَ تنافسيتها ومن 

تضع كل عناصر احمليط اخلارجي للمؤسسة  )تنافسية، تكنولوجية وجتارية(كون اليقظة اإلسرتاتيجية : ولىاأل       

من ذلك إذا طبقت مفهوم مالحظة كل التغريات وقت حدوثها، وأكثر من  ن املؤسسة ك حتت اهـر، ما ميُ 

اإلسرتاتيجية تصبح تتوقع مسبقا بالتغريات اليت ستحدث يف املستقبل القريب، ما مينحها فرصـة التكييف السريع 

سائر مع التغريات فتنخفض اخلسائر املتوقعة، أو ُحتضر نفسها مسبقا وفق ما توقعته من تغيريات فتتجنب كل اخل

  ن األساس األول يف حتسني تنافسيتها؛مُ كاملمكن أن تلحق ا، وهنا ي

ن يف نتيجة استغالل املعلومات املفيدة اليت تطرحها عملية اليقظة اإلسرتاتيجيـة، فاالستخدام مُ كيَ : الثاني     

الوقت، الكلفة، : األمثل هلا وجعلها أساس لعملية اختاذ القرار يف املؤسسة ُحيسن تنافسيتها يف جوانب عديدة
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، ما حيقق هلا السبق والتفوق على املنافسيـن، حتقيق اإلبداع واالبتكار ...العمل، الثقافـة التنظيميـة أسلوب وطريقة

  .وأكثر من ذلك بناء عالقة قوية مع املورديني والعمالء

ل اليقظة اإلسرتاتيجية مبكوناا األربعة الوسيلة واألداة األكثر جناعة للمؤسسات من أجل شك تُ كذلك، 

يعة توقعية عن طبذات ى مكانتها التنافسية من خالل احلصول على معلومات بصورة دورية منتظمة احلفاظ عل

منتجام، اسرتاتيجيام التسويقيّة، التكنولوجيا : يف جوانب عديدة) بقظة تنافسية(املنافسني احلاليني واحملتملني 

، كذلك توفر ...تيجيام وحتركام املستقبليةاملستعملة، حمفظة عمالئهم، حمفظة مورديهم، وردود افعاهلم، اسرتا

) يقظة تكنولوجية(معلومات خمتلفة عن التكنولوجيات املستخدمة والنامية، براءات االخرتاع، األفكار اجلديدة 

ومعلومات عن خصائص املنتجات املسوقة، خصائص العمالء، توجهام، طموحام وتطلعام، معايري اجلودة 

  ) .اريةيقظة جت(يف نظرهم 

فاليقظـة اإلسرتاتيجية هي النشـاط الذي يهدف إىل اكتشاف الفرص والتهديدات قبل ظهورها، من 

ط املؤسسـة، األمـر الذي يعطي املؤسسـة ميزة يخالل اكتشاف بوادر التغيريات املمكن أن حتدث يف مستقبل حم

اف وتبين األفكار اجلديدة، وميزة بناء عالقة الوقـت، فتتكيف وتستعد قبل املنافس، ميـزة اإلبداع، من خالل اكتش

  دائمة مع العمالء من خالل االستجابة ملتطلبام وتلبية طموحام

  اقتراحات الدراســة: المطلب الثاني

وفقا للنتائج املتوصل عليها، وباالعتماد على اإلطار النظري للدراسـة، ميكن تقدمي جمموعة من االقرتاحات،       

  : أمهها مايلي

البد للمؤسسات حمل الدراسـة أن توقن وتتأكد من أن اليقظة اإلسرتاتيجية هلا دور هام يف حتسني تنافسيتها  - 

املؤسسات الرائدة جتاوزت مفهوم اليقظة اإلسرتاتيجية وهي تتبىن مفاهيم  أن ومن مث آدائها الكلي، وأن تعلم

 ، ذات نفع وفائدة أكرب؛)الذكاء االقتصادي والذكاء االسرتاتيجي(مطورة لليقظة اإلسرتاتيجية 

كذلك، على املؤسسات أن تتأكد انه ال ميكن حتقيق التفوق على املنافسني واالنفراد بالسوق، إال إذ مت  - 

خططهم احلالية واملستقبلية،  إمكانيام، مواردهم، عمالئهم، :عنتراكم معرفة حقيقي ومتجدد تكوين 

 ، وهو دور اليقظة التنافسيـة؛...تفكريهم، طرق

كما أن عليها أن تتأكد أن اإلبداع واالبتكار يبدأ من فكرة بسيطـة، مصدرها عميل، مورد، مقالـة يف جملـة،  - 

فضل اليقظة التكنولوجية تتحسن تنافسية املؤسسـة من خالل استغالل نتائج تبين اخرتاع غري مسجل، أي ب

 تراكم املعرفة يف هذا اال؛
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نفس األمر إذا أرادت بناء عالقة دائمة ومستمرة مع العميل أو مع املورد على حد سواء، فأساس هذه  - 

وهو ما يتم حتقيقه من خالل تبين العالقـة هو معرفة حقيقية ملتطلبام احلاليـة وطموحام املستقبلية،  

 مفهوم اليقظة التجاريـة؛

البد للمؤسسات حمل الدراسـة أن تعيد النظر يف مفهومها لليقظـة، وأن حتيط علما بأن ما تطبـقه ال يتعدى  - 

 جزء بسيط من اإلطار النظري العلمي لعملية اليقظة اإلسرتاتيجية؛

يط اخلارجي الذي تنشط فيه املؤسسات، يف ظل التهديدات يف ظل حالة عدم التأكد الذي يتميز ا احمل - 

والفرص اليت سيطرحها، على املؤسسات إدخال مفهوم اإلسرتاتيجية على نشاط مجع املعلومات الذي 

 ؛)إشارات اإلنذار املبكر(متارسـه، من خالل السعي إىل البحث ومجع املعلومات ذات الصفة التوقعية 

احمليط  والتكنولوجي إىل مراقبة راقبة احمليط التنافسي، التجاريطيها املؤسسات ملإعطاء نفس األمهية اليت تع - 

 التشريعي واالجتماعي؛

إعطاء أمهية بالغة لكل مراحل عملية اليقظة اإلسرتاتيجية وباخلصوص مرحلة حتديد من البد كذلك  - 

ظم مرحلة البحث ومجع االحتياجات األولية من املعلومات، نظرا ملا هلذه املرحلة من دور يضبط وين

 املعلومات ومينع من الغرق يف كم هائل من املعلومات املفيدة وغري املفيدة؛

التنويع يف مصادر احلصول على املعلومات والرتكيز على املصادر الرمسية أكثر من املصادر غري الرمسية، حىت  - 

 يتم رفع درجة موثوقيـة وصحة املعلومات احملصل عليها؛

طريقة السيناريو، املقارنة املرجعية، مناذج التحليل (الطرق، واألساليب احلديثة والعلميـة االعتماد على  - 

يف معاجلة املعلومات، وكذلك الرتكيز على العمل اجلماعي يف حتليلها واستخراج املعىن من ...) االسرتاتيجي

 ة؛ـاملعلومات املعاجل

 بربامج اإلعالم اآليل؛تسهيل عملية اسرتجاع املعلومات املخزنـة باالستعانة  - 

 توصيل املعلومات املفيدة إىل مستخدمها النهائي ويف الوقت املناسب؛ - 

 .االعتماد أكثر على خمرجات عملية اليقظة اإلسرتاتيجية يف عملية اختاذ القرار يف املؤسسة - 
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  الدراســة آفـاق: لثالمطلب الثا

أثناء تكوين اإلطار النظري للدراسة وبناء على ما مت مالحظته يف املؤسسات ومن خالل نتائج حتليل          

مشروع حبث  اجمموعة من التساؤالت واإلشكاليات اليت ميكن أن تكون يف حد ذا تراءت لناأسئلة االستبيان، 

  :يلي أو تكملة وإثراء هلا للموضوع، من بينها ما

 روط ومتطلبات بناء نظام يقظة إسرتاتيجية فعال يف املؤسسـة؛دراسـة توضح مراحل، ش - 

 دراسـة لقياس األثر الناتج عن استغالل خمرجات عملية اليقظة اإلسرتاتيجية على األداء الكلي للمؤسسـة؛ - 

 تنافسيـة املؤسسة من خالل تعزيز مفهوم املسؤولية اتمعية للمؤسسة؛ يف حتسنيدراسـة لدور اليقظة البيئيـة  - 

 كل مرحلة من مراحل اليقظة اإلسرتاتيجية، كل واحدة على حدى، وباخلصوص مرحلةمعمقة لدراسـة  - 

 حتديد االحتياجات األولية من املعلومات، ومرحلة البحث ومجع املعلومات؛

مشروع حبث يكون امتدادا هلذا املوضوع، فال ميكن أن يكون إال دراسـة تتناول كيفيـة فيما خيص  أمـا      

  .تطبيق مفهوم الذكاء االسرتاتيجي يف املؤسسات اجلزائريــة
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  ـــةـــــــالخـــاتمة العـــام            
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  الخاتمـــــــة العامـــــة 

ؤالت األولية واألهداف اا املوضوع، ميكن القول أن التسذهل ةيف الفصول الثالث إليهمن خالل ما مت التطرق        

والتطرق  وإبرازهاعنها  اإلجابة تا املوضوع قد متهلذ كأساسواليت مت وضعها مسبقا   اإلشكاليةاملدرجة ضمن 

 .إليها

، من خالل التطرق إىل كل اإلسرتاتيجيةح مفهوم وفلسفة اليقظة يوتوض إبرازهدف الفصل األول إىل ذ إ     

بدايتها  ا مت استعراض التطور التارخيي هلذا املفهوم منذكم  .املختلفة واملتعددةلى التعاريف اشتمل عف ،أساسياا

كاء ذ بال 2000سنة  اخلارجي ، وصوال إىل ما يعرف منذ دراسة أو مسح للمحيط:يف شكلها البسيط  1967سنة 

ة اليقظة يف األدبيات االجنليزية وإىل فتسميات الدالة على فلسالفاهيم و املتناول خمتلف  كذل، كاالسرتاتيجي

كاء ذ وال اإلسرتاتيجية والفرق بني اليقظة الصناعي مصطلح التجسس أمههاتداخل املصطلحات من  إشكالية

    .االسرتاتيجي/ االقتصادي

املرتبط ، حيث مت الرتكيز على اهلدف الرئيسي اإلسرتاتيجيةأيضا تناول الفصل األول أهداف وأمهية اليقظة        

) هدف هجومي(املستقبلية، قصد اقتناص الفرص  األحداث، وظيفة توقع اإلسرتاتيجيةلليقظة  األساسيةوظيفة الب

تقوم املؤسسة باليقظة  ملاذا :سؤالعن  اإلجابةيف جانب األمهية مت أما ). هدف دفاعي( أو جتنب التهديدات

 املعلومة التوقعية، التقليل من نسبة حالة عدم التأكد،  جتنب ، طبعا لتحقيق الوفرة املالية، التحكم يف؟اإلسرتاتيجية

  ....، التطور، اإلبداعالعراقيل واألخطاء يف التسيري، التقدم، 

بنشاط حتديد  بدأً ، اإلسرتاتيجيةاليقظة  اتالشرح بالتفصيل لعملي ما تناوله الفصل األول أهمويبقى          

 املعلومات املعاجلة ختزين ونشرمث ، امعة مجع املعلومات، معاجلة املعلوماتالبحث و االحتياجات من املعلومات، 

وبالرغم من . استخدام املعلومات املفيدة اليت تنتجها املراحل السابقة يف قرارات ونشاطات املؤسسةيف األخري و 

كل عملية على ميكن أن تكون   أن جمال البحث ال يزال مفتوحا، إذ نشاط أو مرحلة على حدى إالشرح كل 

دور  من ، خاصة مرحلة البحث ومجع املعلومات ومرحلة املعاجلة ملا هلما تقبالحدى موضوع دراسة مستقلة مس

  .اليت متارسها املؤسسة اإلسرتاتيجيةيف الرفع من فعالية اليقظة  كبري
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يف  إسرتاتيجيةنظام يقظة أجل بناء قاعدية الضرورية من ة الفصل مت حتديد أهم اخلطوات الويف اي         

والبشرية الالزمة لتأطري وتبين هذا النشاط بفعالية اجليد لعملياا، أي املوارد املادية، املالية  املؤسسة، وأسس التنفيذ

  .يكون حمل دراسة مستقلة مستقبال أنات ميكن تامة، إال أن هذا املوضوع بالذ

  يف اإلسرتاتيجيةوالدور الذي تلعبه اليقظة  األمهية إبرازإىل  أوىلفقد هدف بدرجة  الفصل الثاين أما         

اليقظة ( اإلسرتاتيجيةحتسني تنافسية املؤسسة، وذلك من خالل الربط نظريا لكل مكون من مكونات اليقظة 

ى املنافسني التفوق عل( األربعةالتنافسية امليزة بأحد عوامل بناء ) ة التجاريـةظالتنافسية، اليقظة التكنولوجية واليق

، وذلك )وبناء عالقة دائمة معه التفوق باالستجابة للعميلواالبتكار و  باإلبداعوالتفوق  بتحقيق الكفاءة واجلودة، 

التنافسية  موضوع املنافسة، أنعلى اعتبار هلذا الفصل باختصار هلذه املفاهيم،  األولبعد التطرق يف املبحث 

  .يف دراسات عديدة سابقة وتناوهلا إليهاة قد مت التطرق يوامليزة التنافس

أن بتنافسية املؤسسة، إىل  اإلسرتاتيجيةوصول من خالل الدراسة النظرية لعالقة اليقظة لوأكثر من ذلك مت ا        

 األربعةهلا دور يف حتسني تنافسية املؤسسة من خالل التأثري على عوامل أخرى غري العوامل  اإلسرتاتيجيةاليقظة 

بالتحديد اإلسرتاتيجية، و  اإلدارةبدورها يف  األمرلق سابقا واليت مت بناء الفرضيات عليها،  ويتع إليهااليت مت التطرق 

اليت  اإلسرتاتيجية، وذلك من خالل تشكيل قاعدة معلومات مفيدة تبىن عليها اخلطة اإلسرتاتيجيةمرحلة صياغة 

كما هلا عالقة بعملية اختاذ القرار فهي اآللية اليت ترفع من   .لطويلا أوتعزم املؤسسة تبنيها على املدى املتوسط 

هلا دور فعال  قيق األهداف املستقبلية، كمابصورة كفأة وفعالة، تسمح للمؤسسة بتح اإلسرتاتيجيةجودة القرارات 

  .مرنة اسرتاتيجياها وجعل للمؤسسة األسبقياتيف حتقيق 

ائرية لليقظــــــة الوقوف على مستوى ممارسة بعض املؤسسات اجلز إىل  فقد هدفأما الفصل الثالث       

 وكان ذلك. حتسني تنافسية املؤسسة اإلسرتاتيجية يفاليقظة  إبراز دورإىل ، كما هدف بدرجة أوىل اإلسرتاتيجية

الذي مت  النظري إلطارإىل ااملطروحة باالستناد  واإلشكاليةسؤال يتالءم  80من خالل تصميم استبيان حيتوي على 

عرضه يف الفصلني األول والثاين هلذا املوضوع، وباخلصوص املبحث الثالث للفصل الثاين، حيث مت عرضه على 

 برج بوعريريج،ط يف كل من والييت سطيف و نشمؤسسة ت 30املصلحة التجارية والتسويقية لـــ /مدير رئيس قسم

كبرية احلجم، وتنشط ضمن   أوة راحبة، صغرية متوسطة أن تكون مؤسس: واليت مت اختيارها بناء على ثالثة معايري

  .قطاع تنافسي
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بعد عملية تفريغ  ومعاجلة أسئلة االستبيان املوزعة باستخدام برنامج منظومة أو حزمة  النتائج  أشارتوقد        

منظمة يف املؤسسات حمل الدراسة ليقظة غري إىل ممارسة ) SPSS( يف العلوم االجتماعية  اإلحصائيةالبيانات  حتليل

غري رمسية يف الغالب، ات روتينية عادية من مصادر شكل دراسة للمحيط اخلارجي، باالرتكاز على مجع معلوم

يقظة يف مفهومها عملية الأي أن املؤسسات متارس ... على غرار املنافسني، العمالء، املوردين، العمال، املوظفني

  .اإلسرتاتيجيةتفتقد خلاصية  أاكما سيط،  الب

اليت مت  األساسيةصحة كل الفرضيات الثانوية والفرضية  إثباتة يمت من خالل الدراسة التطبيق كذلك        

 أن إثباتحيث مت . املطروحة لإلشكالية األساسيةالفرعية  لألسئلة أولية كإجاباتوضعها يف بدايات هذه الدراسة  

التفوق على املنافسني، نفس الشيء بالنسبة  إحرازني تنافسية املؤسسة املتعلقة بعامل لليقظة التنافسية دور يف حتس

على  التأثريأن هلما دور يف حتسني تنافسية املؤسسة من خالل  إثباتلليقظة التكنولوجية واليقظة التجارية اليت مت 

  .واالبتكار وبناء عالقة دائمة مع العمالء واملوردين اإلبداععامل 

 األساتذةوجل، ومبساعدة عدد من مت بفضل وتوفيق من اهللا عز قد ع و هذا املوض أن قولالميكن  األخرييف و        

ا ميكن أن يكون قاعدة ذ ال يزال مفتوحا للبحث يف جماالت وجزئيات عديدة، كمإ والزمالء، هو غري كامل،

تطبيق هذا املفهوم يف  عدم إشكاليةحول موضوع الذكاء االسرتاتيجي، ويدرس تمحور ي دكتوراهملوضوع  أساس

وآليات  أسس يسمح بوضعاليت هلا صفة الريادة، بالبحث عن أسباب وعراقيل عدم التطبيق، و املؤسسة اجلزائرية 

  .الذي يضمن فعالية وكفاءة عالية يف التسيري باألمريف هذه املؤسسات  -إن صح التعبري–بناء هذا النظام 
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 .... في تحسين تنافسية مؤسسة اليقظة اإلستراتيجية دوراستبيان موجه لتقييم 

تنافسية دور اليقظة اإلستراتجيـة في تحسين "، بعنوان في إطار متطلبات إعداد مذكرة التخرج

من جامعة فرحات  -تخصص اإلدارة اإلستراتيجية-لنيل درجة ماجستير في علوم التسيير ،"المؤسسة

، لي الشرف أن أطلب مشاركتكم، ومساهمتكم من خالل اإلجابة على األسئلة الموالية، - عباس؛ سطيف

 بحيث أعلم حضرنكم بأن اإلجابات لن تخرج عن إطار البحث 

  : اسم المؤسسة

  :النشاطقطاع 

 :وظيفة المستجوب

I. أسئـلة تقديميـة:  

1-I - خصائص المؤسسة:  

  ………عدد العمالة اإلمجايل الذي توظفه مؤسستكم؟ •

 كيف كانت النتائج املالية للمؤسسة خالل الثالث سنوات األخرية؟  •

  أربــاح جد هامة            أرباح هامة         أربـاح                   خسائــر         خسائر هامـة 

 : الذي تنشط فيه مؤسستكم، هل هي يف القطاع •

 من التايل    من بني اخلمس األوائل            من بني ثالث األوائل          الرائـد          

I-2- خصائص المحيط الذي تنشط فيه المؤسسة  

 :عموماً، احمليط الذي تتواجد يف املؤسسة هو •

  مستقر جدا         مستقر        متوسط االستقرار         غري مستقر          غري مستقر جدا 

  :عموما، احمليط الذي تنتمي إليه املؤسسة هو •

   معقـد                 شديد التعقيد            التعقيدمتوسط           بسيطجدا          بسيط

 : عموما، احمليط الذي تنتمي إليـه املؤسسة هو •

 غري تنافسي باملرة        ضعيف التنافسية       متوسط التنافسية        تنافسي       شديد التنافسيـة

  : هل املنــافسـة اليت تشهدها مؤسستكم هي •

  منافسـة أوربية            منافسـة دولية            منافسـة وطنية             منافسـة حملية          
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II- حول ممارســـة المؤسسة لعمليــة اليقظــة اإلستراتيجيـــة: 

II-1- معلومات عامـــة:   

 : ما املصطلح الذي تستخدمونه يف مؤسستكم للداللة على نشاط اليقظة اإلسرتاتيجية؟ هل هو •

  اليقظـة        الذكاء االقتصادي                مراقبة احمليط        رصد احمليط         دراسة احمليط  

  ..........................................................................................:...أخرى

  ؟ ..…………………منذ مىت ومؤسستكم متارس نشاط  •

  سنوات 5سنوات        أكثر من  4و2سنة      بني 2و1بني       أقل من سنة           لهال وجود 

 ال               نعم؟   هل توجد وحدة خاصة مكلفة بوظيفة اليقظة يف مؤسستكم •

  ............................................................................................:مالحظة

  :.........املمارس من قبل املؤسسة؟ هل متارسون  النشاطحسب رأيك، ما مستوى أو درجة رمسية  •

 متوسطة الرمسية         رمسية        شديدة الرمسية         غري رمسية فقط         ضعيفة الرمسية        

II-2- مراحل عمليــة اليقظة اإلستراتيجيـــة:   

II-2-1 مرحلـة تحديد االحتياجات من المعلومات :  

 نعم        ال                 هل توجد مرحلة حتديد االحتياجات من املعلومات؟   •

 :..............................................................................مالحظـة     

 :عموما، حدد مدى تكرر نشاطات هذه املرحلة •

 أبدا         نادراً         أحيانا        غالباً             دائما                   

 اليقظة؟؛ما أجزاء احمليط اخلارجي اليت تدخل ضمن نطاق  •

  الرتتيب  ال    نعم  المحيط المراقبمجاالت 
        )املنافسني(احمليط التنافسي 

        )احمليط التقين والعلمي( احمليط التكنولوجي 
         ...موردين، عمالء، أسواق، منتجات،(احمليط التجاري والتسويقي 

        احمليط القانوين والتشريعي
        احمليط االجتماعي الثقايف

        ...)البورصة، املسامهني،(احمليط املايل 
        أخرى

 :..............................................................................مالحظـة
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II-2-2-  مرحلـة جمع المعلومات:   

 نعم        ال               هل توجد مرحلة حبث ومجع املعلومات؟   •

 :..............................................................................ةـمالحظ

 :عموما، حدد مدى تكرر نشاطات هذه املرحلة •

 أبدا         نادراً         أحيانا        غالباً             دائما                           

 )دى تكرر استخدامهاحدد م(ما مصادر املعلومات املستخدمـة؟  •

  دائما  غالبا  أحيانانادرا    أبدا  المصادر ة الخارجية الرسمية
            الصحف املتخصصة/ الصحف االقتصادية

            ...)كتب، رسائل، موسوعات( خمتلفةمنشورات 
            ...)التلفاز، الراديو(وسائل االعالم األخرى 

            قواعد وبنوك املعلومات، األقراص املضغوطة
            براءات االخرتاع

            املعايري
            دراسات مؤسسات خاصة أو حكومية 

            ...)غرفة التجارة، حمكمة التجارية(مصادر قانونية 
            *االنرتنت

            أخرى
  دائما  غالبا  أحيانانادرا    أبدا  المصادر الداخلية الرسمية

            التقارير الداخلية
            " l’intranet"لتبادل املعلومات الشبكة الداخلية 

            أخرى
  دائما  غالبا  أحيانا  نادرا  أبدا  المصادر الخارجية غير الرسمية

            املنافسني
            العمالء
            ااملوردين

            املعرض+ املهمات والسفريات 
            املؤمترات والندوات، واللقاءات

            اجلمعيات املهنية
            الدراسات واالستشاراتمكاتب 

            أخرى
  دائما  غالبا  أحيانانادرا    أبدا  المصادر الداخلية غير الرسمية

            اإلدارة العليا
            الوحدة التجارية والتسويقية 

            ) قوة البيع( التجاريون
            املشرتيات، 

            البحث والتطوير
            أخرى
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 :من خالل العناصر السابقة، ما تقييمك لكمية مصادر املعلومات املستخدمة •

  :...ضعيف جدا       ضعيف       متوسط      مرتفع      مرتفع جدا        مالحظة              

  :عموما، ما تقييمك جلودة مصادر املعلومات املستخدمة •
  :...ضعيف جدا       ضعيف       متوسط      مرتفع      مرتفع جدا        مالحظة              

II-2-3- مرحلـة معالجـــة المعلومات:   

 نعم       ال                       املعلومات امعة؟   ) التشكيل إعادةفرز، حتليل، تركيب، (هل توجد مرحلة ملعاجلة  •

 :..............................................................................مالحظـة     

 :تكرر نشاطات هذه املرحلةعموما، حدد مدى  •

  أبدا         نادراً         أحيانا        غالباً             دائما                    

  ما أدوات التحليل املستخدمة  يف هذه املرحلة؟  •

 من الشخص املكلف مبعاجلة املعلومات امعـة؟ •

II-2- 4 المعلومات نشر مرحلـة تخزيـــن و:   

 نعم          ال           هل توجد مرحلة لتخزين املعلومات امعة ؟  •

 :..............................................................................مالحظـة

 :عموما، حدد مدى تكرر هذا النشاط •

  أبدا         نادراً         أحيانا        غالباً             دائما                   

  دائما  غالبا  أحيانا  نادرا    أبدا  
            "l’extrapolation de données passées"استقراء املاضي 

            راي اخلرباء 
            "Scenario analysis" طريقة السيناريو

            ...)SWOT, BCG, ADL(طرق التحليل االسرتاتيجية 
            "Financial analysis"التحليل املايل
            ..................................................طرق أخرى

  دائما  غالبا  أحيانا  نادرا    أبدا  
            جامع املعلومات األويل

            خبري داخلي
            أفراد وحدة اليقظة اإلسرتاتيجية
            مسؤول اليقظة اإلسرتاتيجية

            فريق عمل مكون من أشخاص داخليني خمتلفني
            فريق عمل داخلي مبشاركة خرباء خارجيني

            أخرى
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 ؟؛)جممعة ومعاجلة(الدعائم املستخدمة يف ختزين املعلومات  •

  :...دعائم ورقية           دعائم الكرتونية         أخرى       
 .؟)ومعاجلةجممعة (درجة سهولة الوصول واسرتجاع املعلومة املخزنة  •

  ال ميكن الوصول إليها          صعب         ممكن         سهل         سهل جدًا◌َ 
 : عموما، النشر أو توصيل املعلومات يكون  •

  ال تصل أبدا       قبل الوقت       يف الوقت احلقيقي      بعد الوقت احلقيقي    متأخر جدا       

-5-2-II  اإلستراتيجيةاستخدام مخرجات عملية اليقظة مرحلـة استغالل و:  

 لومة اليقظة املمارسة يف املؤسسة، هل يتم أخذها بعني االعتبار قبل اختاذ القرار يف املؤسسة؟مع •

  ؛:...أبدا         نادراً         أحيانا        غالباً             دائما               مالحظة         

تقارير، اعالنات، (اعتماد عملية اختاذ القرار يف املؤسسة القرارات على منتجات عموما، ما مستوى  •

 اليقظة اإلسرتاتيجية؟...) ملخصات

 %70أكثر من         %70و50بني        %50و30بني      %30و10بني      %10أقل من 

 :هيحسب رأيك، درجة االعتماد على خمرجات اليقظة يف عملية بناء القرار، هل  •

 :...ضعيفة جدا       ضعيفة         متوسطة      مرتفعة      مرتفعة جدا        مالحظة   
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III- ن التنافسيـةيتقييم دور اليقظة اإلستراتيجية في تحس: 

III -1- ما النتائج التي أصبحت تتميز بها مؤسستكم، بفضل ممارسة عملية اليقظة التنافسيـة؟ 

III -2-  ؟التكنولوجيـةاليقظـة ما النتائج التي أصبحت تتميز بها مؤسستكم، بفضل ممارسة عملية  

  لها المؤسسة أصبحت ،اليقظـة التنافسيـةمن خالل ممارسة 
  

موفق 
  جدا

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير موافق 
  اطالقا

            حتقيق تراكم أفضل للمعرفة حول املنافسني القدرة على

            فهم جيد خلطط املنافسني القدرة على

            التوقع املسبق  لتحركات املنافسني       القدرة على

            حتديد أهم املنافسني األشد خطرا على املؤسسة القدرة على

            حتييد خطر مرتقب من املنافسني القدرة على

            اكتشاف حتالفات املنافسني القدرة على

            حتليل  تركيبة حمفظة عمالء املنافسني  القدرة على

            استقطاب أهم عمالء املنافسني علىالقدرة 

            من املنافسني... حماكاة تركيبة إنتاج، تسويق القدرة على

            محاية املؤسسة من خطر يقظة املنافس القدرة على

            محاية املؤسسة من خطر اإلشاعات اليت يطلقها املنافسني القدرة على

            استخدام التسعري بفعالية أكثر القدرة على

            حتقيق التعلم املنتظم من املنافسني القدرة على

موفق   :  لها المؤسسة أصبحت التكنولوجية،ة ـمن خالل ممارسة اليقظ
  جدا

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير موافق 
  اطالقا

            حتقيق تراكم أفضل للمعرفة حول التكنولوجيا واملستخدمة القدرة على
            الناميـةحتقيق تراكم أفضل للمعرفة حول التكنولوجيا  القدرة على

            إحداث سبق تكنولوجي القدرة على

            اكتشاف وتبين اخرتاعات غري مسجلة القدرة على

            تتبع براءات االخرتاع  القدرة على

            قيادة التكنولوجيا على القدرة

            تصنيف األسواق وفق معيار تكنولوجي القدرة على

            االستثمار يف أسواق ذات التكنولوجيا النامية القدرة على

            تفعيـل نشاط البحث والتطويـر القدرة على
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III -3-  ؟التجاريــةاليقظـة ما النتائج التي أصبحت تتميز بها مؤسستكم، بفضل ممارسة عملية  

 

 :  لها المؤسسة أصبحت التكنولوجية،ة ـمن خالل ممارسة اليقظ

  

موفق 
  محايد  موافق  جدا

غير 
  موافق

غير موافق 
  اطالقا

            توظيف أفضل لنتائج البحث والتطوير القدرة على

            حماكاة برامج أكثر فعالية يف حتسني اجلودة  القدرة على

            حماكاة برامج أكثر فعالية يف تقليل التكلفة القدرة على
            ) حتسني، تطوير أو منتج جديد(ابتكارات يف املنتج إحداث  القدرة على

  :لها المؤسسة أصبحت التجاريـة،ة ـمن خالل ممارسة اليقظ
      

موفق 
  جدا

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير موافق 
  اطالقا

            العمالءحتقيق تراكم أفضل للمعرفة حول  القدرة على

            الفهم الدقيق ملتطلبات العمالء القدرة على
            توقع اجتاه التغريات اليت ستحدث يف سلوكهم االستهالكي ة علىالقدر

            االستجابة املبدعة حلاجات العمالء القدرة على

            بنـاء عالقـة دائمة مع العمالء القدرة على

            الرفع من قوة االلتزام  القدرة على

            الءتفعيل خدمة العم القدرة على

            تفعيل رضا العميل ووالئه للمؤسسة القدرة على
            العميلضمان إعالن وترويج مبيعات تسهم يف بناء تصور حسن يف ذهن  القدرة على

            املوردينحتقيق تراكم أفضل للمعرفة حول  القدرة على

            إقامة عالقات جيدة مع املوردين القدرة على

            ربط املردين باملؤسسة القدرة على

            جتنب خطر املوردين اجتاه املؤسسة القدرة على

            إضعاف قوم التفاوضية اجتاه املؤسسة القدرة على

            استخدام املوردين يف الضغط على املنافسني القدرة على

            معرفـة مجيع مصادر التوريد املمكنة القدرة على

            إجياد مصادر توريد جديدة القدرة على

            القدرة على تقليل تكاليف املواد األولية القدرة على
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  : الملخص

اليقظة اإلسرتاتيجية هي اآلليـــة اليت جتعل املؤسسة يف وضعية االستماع التوقعي لبيئة أعماهلا، فهي           

قلبات تزود املؤسسة باملعلومات اليت تؤهلها ملواجهة املنافسة بشكل أفضل، كما تساعد على التوقع بالت

فكل  .األسبقية سواء يف اقتناص الفرص أو جتنب التهديداتوالتغريات قبل حدوثها، األمر الذي مينحها 

ُتشكل إما فرصة تستغلها املؤسسة لصاحلها وتعزز بذلك مكانتها التنافسية، أو ديد ميكن أن  توفرها معلومة

  .من شأنه التأثري على تنافسيتها وبذلك أرباحها

إىل إبراز  وبرج بوعريريجمؤسسة اقتصادية يف والييت سطيف  30اليت أجريت على  دف هذه الدراسةو        

تنافسية، اليقظة الاليقظة : دور اليقظة اإلسرتاتيجية يف حتسني تنافسية املؤسسات، من خالل إبراز دور كل من

التفوق على : التنافسية عواملحد أالتأثري على بتجارية يف حتسني تنافسية املؤسسة، اليقظة الالتكنولوجية و 

  .واالبتكار وبناء عالقة دائمة مع العمالء اإلبداعاملنافسني، 

 افسيــــــةتن التكنولوجية، اليقظة التجارية،اليقظة اإلسرتاتيجية، اليقظة التنافسية، اليقظة : المفتاحيةالكلمات 

  املؤسسات

       Résumé 

         La veille stratégique est un mécanisme permettant à l’entreprise d’être, en 

permanence, à l’écoute de son environnement extérieur. Ce qui lui permet de collecter un 

nombre appréciable d’informations nécessaires pour la prévision des changements et des  

fluctuations avant qu’ils ne surviennent. Toute information collectée peut être une 

opportunité pour l’amélioration de sa position concurrentielle ou une menace sur sa 

compétitivité et donc sur ses profits. 

      

        L’objet de cette étude, menée sur 30 entreprises économiques en activité dans les 

wilayas de Sétif et de Bordj Bou Arreridj, est de mettre en évidence le rôle de la veille 

stratégique avec toutes ses composantes, veille concurrentielle, veille technologique et 

veille commerciale, dans l’amélioration de la compétitivité des entreprises en agissant sur 

un des facteurs de compétitivité: la supériorité sur ses concurrents, la création et 

l’innovation et la construction d’une relation durable avec les clients. 

 

Mots clés : veille stratégique, veille concurrentielle, veille technologique, veille 

commerciale, compétitivité des entreprises. 

 

 

 


