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ف املرسلني خري من جلالل وجهه وعظيم سلطانه والصالة والسالم على أشر احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا كما ينبغي 
داره العظيم وعلى علمنا أدب الشكر وعمل به، سيدان وحبيبنا حممد عليه أفضل الصالة والسالم وعلى اله حق قدره ومق

 أصحابه ومن اقتدى به.

 

رشاداهتا وتوجيهاهتا اليت مل تبخل علي إب هيمي: نوال ابراأتقدم خبالص عبارات الشكر والتقدير واالمتنان لألستاذة
 السديدة فجزاها هللا عين كل خــــــري.

 

حص ومناقشة هــــــــــذا كما أتوجه ابلشكر إىل كل أساتذيت الكرام وأعضاء جلنة املناقشة املوقرة الذين حتملوا عناء قراءة ومت
 العمـــــــــــــــــــــــــــــل.

 

دة الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاز هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه املذكــــــــــــــــــــرة من وأخــــــــــــــــــــــريا أسدي عبارات العرفان إىل كل شخص مد يد املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساع
 ـــــــــــــــــــدقريب أو بعي
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 ملخص
 

  

 

املؤسسة على فهم العالقة اليت جتمعها مع بيئتها، العالقة اليت مل تعد تركز على تعظيم قيمتها املالية  تساعد اليقظة التنافسية
لبيئة فحسب، بل أصبحت قائمة على مزج االبعاد االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية ألدائها، وذلك من خالل التتبع الدائم ل

التنافسية اليت متكنها من استخالص أفضل املمارسات واملعايري اليت تساهم يف تطوير وحتسني أدائها الذي يتجسد تلبية رغبات 
ربية السعودية وتطلعات كل األطراف املعنية. لقد تطرقنا من خالل هذا البحث على دراسة حالة شركة املراعي ابململكة الع

إن العالقة بني اليقظة التنافسية وحتسني األداء تكمن  ولتحقيق هدف البحث مت اعتماد املنهج الوصفي. للمنتجات الغذائية،
يف أن اليقظة التنافسية تعترب أداة متكن املؤسسة من حتقيق الرايدة يف جمال عملها، كما توصلنا من خالل هذه الدراسة أبن 

مات اليت تتعلق مبنافسيها لتتمكن من التأقلم مع البيئة التنافسية ومن مث حتقيق اليقظة التنافسية تلعب دورا هاما يف توفري املعلو 
 نتائجها.                                                  

 الكلمات املفتاحية: اليقظة التنافسية، حتسني األداء، املنافسني، البيئة التنافسية.

Summarization: 

 

      Competitive vigilance helps the organization to understand the relationship it has with its 
environment, the relationship that is no longer focused on maximizing its financial value 
only, but has become based on a mixture of the economic, social and environmental 
dimensions of its performance, through the constant tracking of the competitive 
environment that enables it to extract best practices and standards Which contributes to 
developing and improving its  performance that is embodied in meeting the desires and 
aspirations of all concerned parties. We have touched through this research on a case study of 
Almarai Company in the Kingdom of Saudi Arabia for food products. To achieve the aim of 
the research, a descriptive and analytical approach was  adopted. The relationship between 
competitive vigilance and improving performance lies in the fact that competitive vigilance is 
a tool that enables the organization to achieve leadership in its field of work, and we have 
also concluded through this study that competitive vigilance plays an important role in 

providing information related to its competitors. To be able to adapt to the competitive 
environment and then achieve its results. 

 

Keywords: competitive vigilance, performance improvement, competitors, 
competitive environment. 



 

  

 

 

 

 

ـــــــــــالقائمة األشكــ  

ول والـجــدا   

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

لصفحــــــــــــــــــــــــــــــــــةا  رقم الشكل عنـــــــــــــوان الشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
 10 النموذج النظري للبحث ت

ــــر اليقظة التنافســية 10 ـــ ـــ ـــ  10 عناصـــــ

ـــــام اليقظة التنافســية 10 ـــ  10 نـــــظــ

ـــراحل اليقظة التنافسية 00 ـــ ـــ  10 مــ

70  10 األداء من منظور الكفاءة والفعالية 

 10 مراحل عملية تقييم وقياس األداء 00

ـــرم األداء 01 ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــوذج هــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  17 منـ

 10 اهليكل التنظيمي لشركة املراعي. 00
 10 تطور األرابح يف شركة املراعي. 00
 01 تطور صايف األرابح يف شركة املراعي. 00

 

ةـــــــــــــــــــــالصفح دولـــــــــــــــــــــــــوان اجلــــــــــــــــــــــعنــــــ اجلدول رقم

00 دور وخصائص ممثلو عملية اليقظـــــة 10
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دفعت ابملؤسسة  ،نت القرن الواحد والعشريامن مس بحتأصاملؤسسة احلاصلة يف بيئة التغريات والتحوالت املستمرة إن       
حنو السعي الدائم لتحسني أدائها انطالقا من التكيف والفهم اجليد للعالقة اليت تربطها مبكوانت احمليط الذي تنشط فيه، 

ا واحلد من آاثرها السلبية، وذلك من خالل اقتناص الفرص اليت تنتجها هذه العالقة ملعرفة اجتاهاهتا وحتوالهتا مستقبال لتأثري فيه
مكانة متيزها عن منافسيها، ففهم البيئة التنافسية وإدراك متغرياهتا، ومعرفة كيفية أتثريها يعترب مفتاح  ابحتاللمما يسمح هلا 

دعيم تعايش واستمرارية املؤسسة مع بيئتها. وهلذا على املؤسسة تبين نظام يقظة تنافسية ميكنها من رصد مصادر املعلومات وت
 قدراهتا.

حول ضرورة وضع املؤسسة لنظام لليقظة التنافسية، بغرض رصد كل ما يتعلق مبنافسيها  شرحه مما تقدبناءا على      
وحتديدهم، معرفة نقاط القوة والضعف لديهم، وأهدافهم املستقبلية، وصوال السرتاتيجياهتم املتبعة. يتوجب على املؤسسة أوال 

سمح هلا جبمع ومعاجلة ونشر املعلومة يف الوقت واملكان املناسبني؛ فاملعلومة أصبحت تعد موردا تصميم نظام للمعلومات ي
البشرية، واملالية، واملادية، فهي متنح املؤسسة القدرة على االستجابة ملتطلبات  املوارداسرتاتيجيا ال ميكن امهله شأنه شأن 

 السوق. 

 أوال: اإلشكالية واألسئلة البحثية:

 تتضح لنا معامل اإلشكالية الرئيسية ملوضوع البحث، لتكون كالتايل: قما سبمن خالل            

 ؤسسة؟ـــــــــــافسية فـي حتســـــــــــني أداء املــــــــــة التنــــــدور اليقظ ما هو                 

 واليت تنبثق عنها التساؤالت الفرعية التالـــــــــــــية:

 ؤسســـــــــــــــــــة حمــــــل الدراســـــــــة نظامـــــــا لليقـــــظة التنـــــــــــــــــافسية هل متتلك امل 
  ماهي األساليب اليت تعتمدها املؤسسة حمل الدراسة يف حتسني أدائها 
  أداء العمــــــــــــــــــــــــــــالء ماهو دور اليقـــــــــــظة التنــــــــــــافسية يف حتســـــــــــــــــــــــــــني 
  ماهو دور اليقظـــــــــة النتــــــافسية يف حتسني أداء العمــليات الداخليــــة 
  ماهور دور اليقظـــــة التنـــافسية يف حتســـني أداء النــــــــــــــــمو والتعلــــــــــــــــــم 
  يف حتســـــــــــــــــني األداء املــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــي  ماهو دور اليقظــــة التنــتافسية 
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 اثنيا: الدراســـــــــــــــــــــات السابقـــــــة:
 من بني الدراسات اليت تناولت جوانب هذا املوضوع ما يلي:

  للمؤسسة ية يف تطوير األداء املستدامدور اليقظة التنافس" بعنوان  (:0100)دراسة حممد علي مروج 
مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة  -دراسة حالة املؤسسة الوطنية للصناعات الصيدالنية -"الصناعية

 إدارة اعمال والتنمية املستدامة، جامعة فرحات عباس، سطيف. ختصص:املاجستري يف علوم التسيري، 
اجلانبني النظري والتطبيقي اليقظة التنافسية وما تقدمه من مساعدات للمؤسسة تناولت هذه الدراسة من خالل 

لتحليل كل التغريات اليت تطرأ على بيئتها التنافسية، مما ميكنها من مقارنة أداءها أبداء أفضل منافسيها ومن مث العمل 
ؤسسة من حتقيق التفةق والرايدة، على حتسينه وتطويره عن طريق تبين أهم االسرتاتيجيات واألساليب اليت متكن امل

 وجتنب يف الوقوع يف األخطاء.
  منوذج مقرتح لدور اليقظة التنافسية يف تعزيز امليزة التنافسية  بعنوان (:0100)دراسة حيى عيسى، العيداين حبيبة

 جامعة البليدة، اجلزائر.، 10، جملة االبداع، اجمللد من خالل االسرتاتيجيات التنافسية
الدراسة أن البيئة التنافسية تتحكم هبا الكثري من املتغريات، ومن مث كم هائل من املعلومات، لذلك يكون ترى هذه 

على عاتق املؤسسة أن ختتار بعناية العناصر األكثر أمهية اليت تساعد يف بناء اسرتاتيجية تنافسية مثلى، ومن مث حتقيق 
 ، وهذا لن يتأثر اال من خالل إرساء نظام اليقظة التنافسية.ميزة تنافسية مستدامة تؤهلها ملواجهة قوى التنافس

  مسامهة التسيري على أساس األنشطة يف حتسني أداء املؤسسات  بعنوان (:0107) دراسة بكوش لطيفة"
أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري يف االقتصاد التطبيقي وإدارة  -دراسة حالة جممع صيدال -االقتصادية اجلزائرية"

 مات، ختصص: حماسبة ونظم املعلومات، جامعة حممد خيضر، بسكرة.املنظ
تناولت هذه الدراسة نظام التكاليف على أساس األنشطة الذي يعترب نتيجة التكامل الذي يربز بني املعلومات املالية 

ما استخدمت التخطيط وغري املالية اليت يقدمها حول العالقة السببية املتبادلة بني كل املوارد واألنشطة واملنتجات، ك
والقابة لتنفيذ املوازنة على أساس األنشطة، وقد استخدمت هذه املعلومة لقياس األداء واختاذ القرارات املختلفة يف 

 اطار مايسمى التسيري على أساس األنشطة.
  دور التسري على أساس األنشطة (: بعنوان 2102إمساعيل حجازي، سعاد معاليم) دراسة"ABM  يف حتسني

 ، جامعة حممد خيضر، بسكرة.22/22، جملة العلوم اإلنسانية، العدد: أداء املؤسسة"
هدفت الدراسة اىل البحث يف مدى مسامهة التسسري على أساس األنشطة يف حتسني أداء املؤسسات، من خالل 

 هذا االطار. وقد توصلت معاجلة االطار النظري لالداء والتسيري على أساس األنشطة والتطرق الهم االعمال يف
هذه الدراسة اىل أن التسيري على أساس األنشطة يساهم يف حتسني األداء املايل، اما فيما خيص األداء الغري املايل 
فقد أوضح الباحثان أن كال من نظام التكاليف على أساس األنشطة والتسيري على أساس األنشطة قد شكال 

( 2( مقاييس األداء املعتمدة على الوقت،)0للتعامل مع األداء من خالل) مدخال جديدا لتحديد مقاييس مالئمة
 مقايييس األداء اخلاصة ابملوردين، مقاييس رضا العمالء.
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 اثلثا: منـــــــــــــــوذج وفرضيات الدراسة:
رد النموذج كما وبغرض إبراز كيفية إرتباط متغريات الدراسة مع بعضها البعض نو توافقا مع تساؤالت الدراسة        

هو موضح أدانه، حبيث متثل اليقظة التنافسية أببعاد ) املنافسني، الزابئن، املوردين، املوزعني، البيئة التنافسية( املتغري 
 املستقل، يف حني ميثل األداء أببعاده األربعة ) التعلم، النمو، املايل، الزابئن، العمليات الداخلية( املتغري التابع.

 (: النموذج النـــــــــــــــــظري للبحث.0الشكل رقم)

 

 املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على الدراسات السابقة.

  

   الرئيسية للبحث ميكن صياغتها كالتايل:مع اإلشارة أبن الفرضية             

 .لليقظة التنافسية دور أساسي يف حتسني أداء املؤسسة                           

 أما ابلنسبة للفرضيات الفرعية فهي كما يلي:                

 شركة املراعي للمنتجات الغذائية يف حتســـــــــني األداء دور لليقظة التنــــــــــــــــافسية. 
  توفري معلومات متكنها من صياغة من خالل  العمالء يف بعد شركة املراعي يف حتسني أداءدور لليقظة التنافسية

 .االسرتاتيجية الفعالة
  صياغة توفري معلومات متكنها من أداء شركة املراعي يف البعد املايل من خالل يف حتســــني دور لليقظة التنافسية

 .االسرتاتيجية الفعالة
  توفري معلومات متكنها من من خالل  النمو والتعلمشركة املراعي يف بعد يف حتسني أداء دور لليقظة التنافسية

 .صياغة االسرتاتيجية الفعالة

ألداءا اليقظة التنافسية  

 

اليقظة التنافسية 

 

بعد العمالء 

بعد العمليات الداخلية 

بعد النمو والتعلم 

البعد املايل 
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 من خالل توفري معلومات متكنها  العمليات الداخليةشركة املراعي يف بعد  يف حتسني أداء دور لليقظة التنافسية
 .من صياغة االسرتاتيجية الفعالة

 

 :رابعا: منهجـــــــــية الدراسة

يف  مت االعتماد على املنهج الوصفي صحة أز نفي الفرضيات املتبناة، اختبارابة على إشكالية البحث، وهبدف جلإل         
اجلانب النظري، والذي يهدف إىل مجع احلقائق والبياانت عن موضوع معني مع حماولة تفسري هذه احلقائق وحتليلها بغيت 
الوصول إىل التوصيات واالقرتاحات، أما ابلنسبة للجانب التطبيقي فتم االعتماد فيه على منهج دراسة حالة شركة املراعي 

 .0100/0100ة السعودية خالل الفرتة للصناعات الغذائية ابململكة العربي

 خامسا: تصـــــميم البحث:

 متت دراسة هذا املوضوع ابالعتماد على ثالثة فصول كما يلي:         

 يتطرقنا يف هذا الفصل إىل اإلطار املفاهيمي لليقظة التنافسية، إذا يتضمن املفاهيم األساسية حول الفصل األول :
 راحلها.اليقظة التنافسية، أسسها، وم

 :تناولنا فيه موضوع حتسني األداء من منظور بطاقة األداء املتوازن، إنطالقا من مفهوم األداء، وحتسني  الفصل الثاين
األداء، ودوافعه، كما تعرضنا لبطاقة األداء املتوازن، وصوال إىل ربط اليقظة التنافسية بتحسني األداء من خالل توضيح 

 الدور الذي تلعبه يف تطويره.
 :خصص للدراسة التطبيقية، واليت مت من خالهلا اسقاط اجلانب النظري على واقع شركة املراعي  الفصل الثالث

للوقوف على خصائص هذه املؤسسة ابإلضافة إىل دور اليقظة  0100/0100للصناعات الغذائية خالل فرتة 
 التنافسية يف حتسني أداء املؤسسة.

 
 الدراسة: أمهـــــــــــــــــــــية سادسا:
تستمد هذه الدراسة أمهيتها من خالل أن لليقظة التنافسية دور رئيسي واساسي الستمرارية املؤسسة وبقاءها وبتفوقها       

على املنافسني، فاملؤسسة سابقا كانت تسعى المتالك ميزة تنافسية مستدامة حتقق من خالل التفوق والرايدةيف اجملال اليت 
افسيها، أما يف عصر العوملة واألسواق املفتوحة والسرعة، أصبحت املؤسسة تتقصى أساليب وطرق تعمل فيه لتنفرد عن من

 . متكنها من االستجابة للتغريات احلاصلة، حبكو أن أي أتخر منها قد جيعلها خارج اللعبة
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كما أن أمهية هذه الدراسة يكمن يف حماولة فهم واالطالع على هذه املفاهيم يف امليدان )أرض الواقع( من خالل       

 مالحظة واقع اليقظة التنافسية ودورها يف حتسني أداء شركة املراعي للمنتجات الغذائية، ويكمن ذكر النقاط التالية:
  منافسيها وتوفري املعلومات الالزمة.توضيح أمهية اليقظة التنافسية يف حتديد 
 .توضح أمهية اليقظة التنافسية يف حتديد التغريات احلاصلة يف احمليط ومن مث ضمان االستمرارية والبقاء 
  .عرض القدرات اليت جيب أن متتلكها املؤسسة لكي تضمن الرايدة والتفوق على منافسيها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 

 ح 

 سابعا: خطة خمتصرة للدراسة:
    

 الصفحة احملتوايت
  الواجهة

  .I ورقة الشكر
  .II امللخص

  .III قائمة االشكال واجلداول
 ح/أ املقدمة

  الفصل األول: االطـــــــــــــــــــار النظري لليقظة التنافسية.
 0 متهيد

 0 املبحث األول: ماهية اليقظة التنافسية.
 00 التنافسية.املبحث الثاين: أسس، ومراحل، وتطوير اليقظة 

 00 املبحث الثالث: آليات اليقظة التنافسية.
 00 خـــــــــــــــالصة الفصل.

  الفصل الثاين: االطــــــــــــــــــــــار النظري لألداء.
 00 متهيد.

 00 املبحث األول: املفاهــــــــــــــــــيم األساسية لألداء.
 00 منـــــــــــــــــــاذج قــــــــــــــــــــــياس األداء.املبحث الثاين: 

 00 املبحث الثالث: آلــــــــــــــــــــــــــــيات حتسني األداء.
 00 املبحث الرابع: دور اليقظة التنافسية يف حتسني أداء املؤسسة من منظور بطاقة األداء املتوازن.

 00 خــــــــــــالصة الفصل.
  الفصل الثالث: دراسة تطبيقية لشركة املراعي للمنتجات الغذائية.

 01 متهيد
 00 املبحث األول: حملة عن شركة املراعي للمنتجات الغذائية.
 00 املبحث الثاين: بياانت بطاقة األداء املتوزان لشركة املراعي.

 00 خـــــــــــــــالصة الفصل.
 00 اخلامتة.

  فهرس احملتوايت.
  قائمة املراجع.
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 متهـــيد

خاصــة املتعلقــة ابلتكنولوجيــا  رابســتمراتتســم بيئــة املؤسســة ابلديناميكيــة والتعقيــد، فــالتغريات احلاصــلة يف البيئــة تتطــور            
وكذا اليت حتدث يف طرق وعمليات االنتاج التـزال تتطـور وتتغـري إىل يومنـا هـذا، والـيت اسـتلزمت مسـؤوليات وودـائف جديـدة يف 
املؤسســـة منهـــا إدارة اجلـــودة الشـــاملة، اإلبـــداع، إدارة املعرفـــة ......وغريهـــا. ولكـــن جنـــاح تلـــك الودـــائف مـــرتبط ومرهـــون بتـــوفر 

التنافسـية املناسـبة كلهـا تتطلـب  االسـرتاتيجيةوضـع لبيئـة العامـة، حتليـل املنافسـة، و ، الضرورية، فتحليـل البيئـة الداخليـةعلومات اامل
معلومات، وهذه املعلومات ال تتوفر بسهولة وإمنا جيب رصد وترقـب تتلـف املصـادر املمكنـة. هلـذا الغـرض أصـبحت املؤسسـات 

 من أجل التنبؤ ابلتغريات قبل وقوعها وهذا ما يستلزم يقظة دائمــة ومستمـــــــرة. هتتم مبالحظة ومراقبة بيئتها

املتبعــة مــن  الســرتاتيجياتاوعلــى هــذا الغــرار أصــبحت اليقظــة التنافســية تعــد وديفــة رئيســية ال غــ  عنهــا يف عمليــة حتديــد      
                                                      .              واملنافسة ابالستمرارطرف املؤسسة، واليت تسمح هلا 

 سنتطرق من خالل هذا الفصل إىل املباحث التاليــــــة:   

 :ماهـــــــــــــــــــــية الــــــــيقظـــــة التنــــــــــافسيـــــــــــــــــــــــــــــة. املبحــــث األول 

 :وتطوير اليقظة التنــافسية. أســـــس، ومراحل، املبحث الثاين 

 :آلـــــــــــــيات الــــــــــيقظــــــــــــة التنــــــــافسيـــــــــــــــــــــــــــــــة. املبحــث الثالـــث 
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 املبحــث األول: ماهــــية اليــــــقظة التنافســــــية.

تعترب اليقظة التنافسية من بني الوسائل اليت تعتمد عليها املؤسسات لدعم تنافسيتها، واملساعدة الفعالة اليت توفرها يف      

 .       حتليل ودراسة البيئة التنافسية، وبناءا عليه سنتطرق يف هذا املبحث إىل املفاهيم األساسية لليقظة الــــتنافسيـة

 اليقظة الــــــــــتنافسيــــــــــــــــــة. تـــعريف املطلب األول:
 إذ بعد صدور كتابه M. Porter يـعود الفضــل الكبري يف دهور اليقظة التنافسية وانتشارها إىل              

 اخـــــل قطــــــاع الصــــــناعةاالهتمــــــام ابملنافســـــني واتســــــع نطـــــاق املنافســــــة ليتعــــــدى املنافســـــني احلــــــاليني د ازداد"امليـــــزة التنافســــــية" 
 وليشمل املنافسني احملتملني ومنتجي السلع البديلة واملوردين واملوزعني.

 وقد وردت تعاريف عديدة لليقظة التنافسية نذكر منـــها:      

اليقظة التنافسية هي النشاط الذي تتمكن من خالله املؤسسة أن حتصر وحتدد منافستها احلالية أو احملتملة "  التعريف األول:
، عالمات، استثمارات، مشاريع جارية،....( وميكنها بذلك املقارنة املستمرة لقوهتا وضعفها يف عدد)ومالية  صاديةاقتمن زاوية 

شىت اجملاالت مع قوى وضعف املنافسني، الشيء الذي يسمح هلا ابختاذ االجراءات املالئمة قصد حتسني مكانتها يف السوق، 
ينصب على تنظيم واالنتاج والتكاليف فهي هتتم مبراقبة مواطن قوة وضعف املؤسسة وال شك أن االهتمام االكرب هلذه اليقظة 

 ..(00، صفحة 0100)قوجيل،  "والتصنيع والتكاليف

التنافسية من هي تللك العملية االعالمية اليت من خالهلا تتمكن املؤسسة من مجع بياانت عن بيئتها "  التعريف الثاين:
مصادرها املختلفة وحتويلها إىل معلومات ذات مع  تتيح هلا التعرف املسبق على منافسيها احلاليني واحملتملني ورصد قدرات 

، 0107)حممود،   "وامكانيات املنافسني وحتديد نقاط القوة والضعف لديهم وادائهم احلايل واملستقبلي، وقراراهتم املستقبلية
 .(001صفحة 
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               (: عناصــــــر اليقظة التنافسية.0الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 . (10، صفحة 0100)جميد،  املصدر:             

التعريف الثالث:" اليقظة التنافسية هي النشاط الذي يسمح جبمع وحتليل ونشر املعلومات هبدف رصد إشارات التغري يف 
.(001، صفحة 0100)صديقي،  "القرارات اختاذالبيئة التنافسية للمؤسسة واملساعدة على   

إذا كنت تعرف العدو)املنافسني( وتعرف نفسك فإنك لن ختشى "يف املثل التايل:  Sun Tzuوقد خلصها اجلنرال الصيين 
نتائج مئة معركة، وإذا كنت تعرف نفسك ولكن ال تعرف العدو فستعاين هزمية كل انتصار حتققه أما إذا كنت ال تعرف العدو 

  .(http://SunTzuart.com, 2020) "وال نفسك، ستخضع وتنهزم يف كل معركة

إذن تعد اليقظة التنافسية اليقظة اخلاصة جبمع تتلف املعلومات املتواجدة يف البيئة التنافسية، كما أهنا تتعلق ابملتابعة     
الدقيقة والصارمة لتحركات املنافسني، حىت يتم فهم سلوك هؤالء واستباق املستقبل، فاملؤسسة يف هذا الصدد تقوم جبمع كل 

)بوشناق،  ا انفعة يف توضيح كل ما خيص مبنافسيها، وهذه املعلومات تصنف إىل صنفني كمية ونوعية:املعلومات اليت تراه
 (000، صفحة 0110

 املعــلومات الــــكمية: أوال:

 األداء احلايل للمنــــــافســـــني؛ 

 اسرتاتــيجية املنـــــافـــس؛ 

  للمنافس؛االهداف اجلديدة 

 قدرات املنافــــــس؛ 

 .الفرضيات اليت حتكم عمل وقرارات املنافس 

ملنافسونا  

  الدخالء اجلدد

 الجدد
ةمنتجات بديل  
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 املعلومـــات النوعـــية: ثـــانيــا:

   اجلهود املبذولة يف ميدان البحث والتطـــــويـــر؛ 

    العالقات مع املوردين اجلدد؛ 

   إطالق الـــمنتجات الـــجديــدة؛ 

   األســـــــــــــــــــــــــــــــواق اجلديـــــــــدة؛ 

   .جاذبية تكنولوجيا جديـــــدة 

وترتبط املعلومات اجملمعة بشكل كبري، حبدة املنافسة ضمن قطاع النشاط حيث هناك عدة متغريات اليت من شأهنا الرفع     
 .(000-001، الصفحات 0110)شيقارة،  من درجة حدة املنافسة نذكــــــر منها:

ال يوجد رائد حقيقي يلعب دور املنسق، ومن مثة فإنه يكون من الصعب مراقبة عدد  املنافسني كثريين ومتوازيني:  .0
 كبري من املنافسني يف نفس الوقت، واألمر األكثر فعالية هو املالحظة املستمرة حلصص السوق؛

 جيب مراقبة منو القطاع، ومقارنته؛بـــــطء نـــــمو القــــــطاع:  .0

 جيب معرفة االسرتاتيجيات املعتمدة من قبل املنافسني، حىت ال تكون هناك إمكانية املفاجأة؛اختالف املـــنافسني:  .3

ال املعتمد، بنجاحها ويكون ذلك يف حال ارتباط بقاء املؤسسة يف اجملارتفاع الرهاانت االسرتاتيجية لكل منافس:  .4
 يف هذا األخري؛

ويتعلق األمر بتحديد احلواجز الرئيسة، أو االستفادة من رفع احلواجز للخروج من قطاع حواجز اخلروج املرتفعة:  .0
 غري مربح؛

 املراقبة الدائمة للداخلني اجلدد.حواجز الدخول الضعيفة:  .0

وأن تبقى متيقظة خاصة فيما خيص القطاع املعين وكذا املنتجات، املؤسسة إذن مطالبة ابحلرص على املعلومات التنافسية، 
 حىت وإن كان احلصول على املعلومة وتفسريها مكلفا فهذه املرحلة تعد أساسية إلعداد االسرتاتيجية.

 من خالل التعاريف السابقة يتضح لنا أن اليقظة التنافسية هي نشاط تقوم به املؤسسة بصفة مستمرة، من خالل       
مراقبة بيئتها التنافسية والتنبؤ ابلتغريات قبل حدوثها حىت تتمكن من اختاذ القرار املناسب هبدف استغالل الفرص، وجتنب 

 .املخاطر
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ــة الـــــتنافسيـــــــة(: نظام اليقظـ0الشكل رقم)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.(001 ، صفحة0100)صديقي،  املصدر:  

 

 املطلب الثــــــاين: أمهـــــية وأهــــــداف اليقظــــة التنافســــية.
    مهية اليقظة التنافسية، وأهدافهايتضمن هذا املطلب كال من أ

 أمهــــــــــــية اليقظــــــــة التنـــــــافسيــــــــة: أوال:

هتتم اليقظة التنافسية الفعالة إبكساب املؤسسة جمموعة من األدوات واملناهج اليت متكنها وتساعدها من حتليل املنافسة،     
لتتمكن من معرفة وانتقاء معلومات عن اسرتاتيجيات املنافسني، أهدافهم، عقود البيع، أدائهم ومنتجاهتم، مصادر توريدهم 

 ة إىل معلومات أخرى دقيقة.والتكنولوجيا املمتلكة ابإلضاف

، صفحة 0100ور ، )نص تقوم اليقظة التنافسية مبساعدة املسؤولني واملدراء على حتقيق جمموعة من النقاط هي كالتايل:
000).  

 :توقع نشاط املنافسني واكتشاف احمليط. الــــــتوقـــــع 

 البياانت واملعلومات

 أهداف وحماور البحث عن خالاي اليقظة التنافسية

سسةالقرارات االسرتاتيجية املتعلقة بتنافسية املؤ  طرف متخذي القراراستعمال النتائج من    

 التحليل بواسطة اخلرباء

لبحثا اجلمع املعاجلة  

لنشر التلقائيا  

 اعادة التوجه
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 :اكتشاف املنافسني اجلدد أو احملتملني، اكتشاف ودراسة السوق. االكتشاف 

 :تطور عرض املنتجات يف السوق. مراقبة املراقبـــــة 

 :تعلم خصائص االسواق اجلديدة، دراسة أخطاء املنافسني. التعـــــــلم 

وفرها عن أداء املؤسسة ومنافسيها، كما أن اليقظة التنافسية تدعم عمليات التخطيط واملتابعة من خالل املعلومات اليت ت   
وتساهم أيضا يف التحقق من صحة الفرضيات اليت تب  عليها تتلف القرارات، خاصة االسرتاتيجية، وذلك من خالل التوقع 

 ابلنتائج اليت قد حتدث نتيجة تقلبات البيئة التنافسية.

 فهي: وتتجلى أمهية اليقظة التنافسية من خالل املزااي اليت تتمتع هبا،
(http://www.exifm.com/training/pdfiles/course12-1-pdf., s.d.)    

  جياد أفضل املمارسات، فعدم استعمال اليقظة جيعل املؤسسة تقلد املؤسسات الرايدية ال تعد من أحسن السبل إل
 أن تكون هي السباقة.

   تساعد على صياغة االسرتاتيجيات من خالل فهم واالملام اجليدين ابحمليط الصناعي أوال، مث املؤسسة اثنيا
 وابملنافسني اثلثا.

   االسرتاتيجيتعترب جوهر التحليل. 

  .تساعد يف اكتشاف فجوات األداء ابملقارنة مع املنافسني 

 يف احلاالت التالية:كما أنه ميكن إضافة أن أمهية اليقظة التنافسية تزداد 

 (http://www.exifm.com., s.d.)       

  .تزايد املنافسة من طرف املؤسسات خارج احلدود التقليدية لصناعة املؤسسة 

 .تزايد املنافسة االمجالية سواء احلالية أو احملتملة 

 ملقارنة السلع واخلدمات واملصادر. نيلجؤو  زايدة الوعي وثقافة الزابئن واملستهلكني، مما جيعلهم 
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 أهــــــــــــــــداف اليقظة التنــــــافسيــــــــة. اثنـــــيا:

يتم بناء أهداف اليقظة التنافسية انطالقا من املعلومات اليت يوفرها النظام واليت تظهر يف أتثريها على القرار             
االسرتاتيجي، هذا األخري الذي سيعمل على حتسني أداء املؤسسة يف حالة ما إذا كان صائبا. ومن أهم هذه االهداف نذكر 

 . (000/000، صفحة 0110)سلمي ،   :يما يل

جتمع من  ابعتبار اليقظة التنافسية نظام معلومات مفتوح على اخلارج فإن املعلومات اليت دعم االسرتاتيجية التنافسية: .0
البيئة التنافسية، الغرض منها هو حتليلها إلعطائها مع  وقيمة لتساعد متخذو القرار يف عملية وضع االسرتاتيجية 

 املناسبة.

تضمن اليقظة التنافسية للمؤسسة التميز بعامل السرعة، فالوقت هو السلعة األكثر ندرة  اكتساب ميزة املرونة والسرعة: .0
يت ال ميكن انتاجها، تبادهلا وال بيعها. فرصد التغريات والتنبؤ هبا من خالل اليقظة التنافسية تكون ألنه السلعة الوحيدة ال

 املؤسسة السباقة للتكيف مع هذه التغريات.

 تعمل اليقظة التنافسية على تغذية عملية االبداع ابملعلومات اليت يتم استغالهلا ل: اإلبـــــــــداع: .0

 بيع املنتجات احلالية؛ انتاج أو تطبيق تكنولوجيا جديدة يف -

 خلق منتجات جديدة ألسواق جديدة؛ -

 خلق منتجات جديدة ابستعمال تكنولوجيا احلالية يف األسواق احلالية. -

يعترب املنافسون مصدر جيد لألفكار، فمن املهم مراقبتهم ومالحظتهم، فاليقظة التنافسية ميكن أن تكون مولدة لألفكار 
 بداع.اليت تقود املؤسسة لإل

، وبذلك عند فهم املنافسني ميكن التنبؤ حبركاهتم املستقبلية وردود أفعاهلمتقليل عدم التأكد وفتح جمال االحتماالت:  .0
نكون قد قللنا من حالة عدم التأكد وحولنا التهديدات إىل فرص تكسب املؤسسة ميزة تنافسية تساعدها على البقاء، 

 النمو والتكيف مع بيئتها.

إن معظم األهداف اليت تطرقنا إليها ذات صفة نوعية، إال أن اليقظة التنافسية هتدف أيضا إىل حتقيق أهداف  جممل القول 
 .(70، صفحة 0100)ملروس، كمية من أمهها: 

 حتسني العروض املقدمة من قبل املؤسسة؛ -

 إجياد طريقة بيع أكثر فعالية؛ -
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 لتكاليف؛تقليل ا -

 معاجلة وحتليل املعطيات اجملمعة. -

.ةسيـــــــــافنتــــــــــيقظـــــة الـــــلاث: دور املطلب الثال  
هي تعمل على توفري دورا هاما وحساسا يف املؤسسة املعاصرة، حيث ال ميكن االستغناء عنها فتشكل اليقظة التنافسية          

ر كما يلي:ابملنافسني والبيئة اليت تنشط فيها ككل، وميكن توضيح هذا الدو البياانت واملعلومات املتعلقة   

  دور الـــــيقظة يف أداء املـــــهام اإلداريــــــــــــــــة:أوال: 

تعتمد املهام اإلدارية التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة على املعلومات الدقيقة حىت يتم تنفيذ هذه املهام بشكل           
صحيح، فدقة املعلومات يسمح مبرور من مهمة إىل اليت تليها مع توفر التكامل فيما بينهم. وميكن توضيح دور اليقظة 

 . (0-0، الصفحات 0100)مروج، التنافسية ابلنسبة لكل مهمة فيما يلي: 

توفر اليقظة التنافسية املعلومات الالزمة لرسم الغاايت اليت تسعى املؤسسة الوصول إليها، كما تساعد هذه التــــــــــخطيط:  .أ
 املؤسسة.املعلومات على وضع التحركات واالسرتاتيجيات الالزمة اليت تؤدي إىل حتقيق أهداف 

ق اجلهود البشرية من أجل حتقيق األهداف املرسومة، وذلك عن طريق حتديد التقسيمات يقصد به تنسيالتــنــــــــــــــظيم:   .ب
الرئيسية والثانوية، والصالحيات، املسؤوليات، واألدوار ........وال يكون التنظيم فعاال إال من خالل إعداد شبكة 

 املعلومات الضرورية.اتصاالت قادرة على توفري 

يقصد به تتلف األمناط السلوكية اليت تتبعها اإلدارة من أجل قيادة وحتفيز األفراد للقيام مبختلف املهام الـتـــــــــــوجيــــــه:  .ت
بغيت حتقيق االهداف املسطرة، إذن فهو مهمة تعتمد بشكل كبري على قيمة املعلومات اليت تصل لإلدارة واليت تتعلق 

 مال، لتتمكن من تعيينهم ومتابعتهم على أكمل وجه.ابلع

هي متابعة النشاط من أجل تقييم األداء، أي مقارنة ما مت التوصل إليه ابألهداف املسطرة، سواء تعلق األمر الــــــــرقابـــــــة:  .ث

ر جوهرية تتمثل ابلعمل أو ابملؤسسة ككل، ولذلك من أجل كشف االحنرافات وتصحيحها؛ وتشتمل الرقابة على عناص

يف القياس واملقارنة والعمل على تصحيح االحنرافات إن وجدت، من العودة إىل بداية الدورة عن طريق التغذية العكسية، 

 لذا فإن صحة ودقة املعلومات تؤدي لصحة ودقة القياس الذي يسهل عملية املقارنة ومن مث تصحيح االحنرافات.
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 ـــام بوظائف املؤسسة: اثنيا: دور الــــيقظة يف القيــ

إن تشكيلة املؤسسة تعتمد على جمموعة من الودائف واالنشطة اليت تعمل وفق انسجام من أجل حتقيق أهداف حمددة        

مسبقا، وهذه الودائف تعتمد رأسا على معلومات من أجل القيام مبهمتها وفق تكامل فيما بينها؛ ميكن لنا عرض بعض من 

 .(7-0، الصفحات 0100)مروج، اليقظة التنافسية: الودائف فيما يلي مع أمهية املعلومات اليت توفرها 

تتمثل يف جمموعة املوارد املالية للمؤسسة، حيث هتتم مبصادر هذه املوارد وكيفية حتصيلها وسبل وظيفـــــــــــــة التمويـــــل:  .أ

ملقاربة االلتزامات املالية للمؤسسة مبواردها املالية. هذه العملية انفاقها من أجل حتقيق تتلف االهداف، أي أهنا تسعى 

حىت يتم التحكم اجليد ابلتدفقات املالية الناجتة عن نشاط املؤسسة  ،تتطلب توفر املعلومات ابلكمية والنوعية املناسبتني

 خاصة إذا كانت البيئة اليت تنشط فيها سريعة التغريات والتقلبات.

يهدف نشاط االنتاج والعمليات لتوفري السلع واخلدمات اليت تسويقها، واليت تعترب صورة وظيفة اإلنتاج والعمليات:   .ب

املؤسسة ابلنسبة للزبون. ومن أجل حتسني هذه الصورة جيب أن يتمتع هذا النشاط ابهتمام شديد من خالل مجع وتوفري 

 إزالة وتصحيح االحنرافات واالخطاء. املعلومات عن تتلف املراحل اليت مير هبا بغيت

يهدف نشاط التسويق لتسهيل تدفق السلع من املؤسسة إىل األسواق، ويعتمد هذا التسهيل بشكل وظيفــــة التسويــــــق:  ت.

أساسي على إجياد قبول منتجات املؤسسة يف السوق، والذي يتطلب بدوره توفر كم هائل من املعلومات مع درجة كبرية من 

دقة حول تتلف شرائح الزابئن واملتعاملني مع املؤسسة من أجل احلفاظ عليهم من جهة، وفتح قنوات تسويقية جديدة مبا ال

 حتتويه من زابئن جدد ومتعاملني جدد وطرق تسويقية جديدة من جهة اثنية.

مؤسسة ألن جهدهم هو الذي يصنع يعترب االفراد أو املوارد البشرية العصب احلساس يف كل وظيفـة املوارد البشرية:  ث.

الفارق بني املؤسسة ومنافسيها؛ إذ هتدف هذه الوديفة يف املقام األول لتوفري األفراد الالزمني للقيام مبختلف املهام مث هتيئة 

وارد البشرية يف االجواء الالزمة واملناسبة للقيام بواجباهتم. أما ابلنسبة لليقظة فهي توفر املعلومات اليت تعتمد عليها وديفة امل

 املزااي، والتدريب، والتقومي.سعيها الدائم واملستمر من أجل رفع مستوايت االفراد، وحتديد تتلف االجور و 
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 املبحث الـــــثانــــي: أسس، مراحــــــــــل، وتطوير اليقظة التنافسية.   

اليقظة التنافسية على جمموعة من القواعد واألسس اليت جتعل منها عملية متكاملة ومتناسقة، وتتم هذه العملية  تقوم       

وفق مراحل معينة ال ميكن جتاوز إحداها جتنبا الوقوع يف اخللل الذي من شأنه أن ينقص من فعالية املعلومة اليت تستخدم يف 

هذا املبحث ألسس ومراحل اليقظة التنافسية، كما سنتطرق إىل كيفية تطوير هذه  إثراء هذه العملية. وبناءا على ذلك خصصنا

 األخرية.

  .افسيةـــــــــــــة التنظس اليقـــــــــــــاس املطلب االول:

ما هور إن حاجة املؤسسة املتزايدة لدعم قدرهتا التنافسية، ومعرفة كل حركة منافسيها يف البيئة احمليطة هبا أدى إىل د       

، 0100)مروج، نذكر من بينها: ى جمموعة من األسس، ابليقظة التنافسية، وقد تبلورت هذه الفكرة وأتسست عل ىيسم

 .(0-7الصفحات 

  :حول املنافسني، بل هي عملية ممنهجة  لالستعالماليقظة التنافسية ليست جمرد وسيلة فهم طبيعة اليقظة التنافسية

  ودائمة ومستمرة قائمة على البحث، ومجع، واستخالص، وحتليل املعلومات.

 جيب حتديد األهداف بدقة من خالل التساؤل حول أهم املعلومات اليت تساعد يف معــــرفة أهــداف املـــؤسســة :

  املنافسني. اسرتاتيجيات واستيعاب، ابإلضافة إىل فهم عملية صياغة االسرتاتيجيات التنافسية اخلاصة ابملؤسسة

 اليقظة التنافسية ليست عملية منفردة، بل هي عبارة عن جمموعة متكاملة من العمليات علــى اخلــــطــط:  االعتماد

املعامل يزيد   حةعلى خطة واض ابالعتماد، ابستمراراليت تشكل مراحل تندرج وفق خطة أو مشروع واحد يتجدد 

 . من كفاءة اليقظة اليت تنعكس بدورها على أداء املؤسسة

 :اصبحت بيئة االعمال تتميز بشدة وسرعة التغريات اليت تندرج عنها كم هائل من املعلومات؛  حتــــــــــــديث املـــــعارف

 .وحتليلها الصهالذلك يتوجب على املؤسسة إنشاء نظام يسمح هلا بتصنيف هذه املعلومات وحتديثها ويسهل استخ

  :اليقظة التنافسية ليست حكرا على مؤسسة واحدة فقط، فكل منافسني   محاية املعلومات السرية للمؤسسة

يسعى ملعرفة ومتابعة بقية املنافسني، لذلك جيب على مسريي املؤسسة أن يفكروا يف املعلومات اليت قد تصل 

متكنهم من استخالص املزااي االقتصادية والتنافسية   ملنافسيهم، وأن يعملوا على مواجهة تسريب املعلومات اليت

 للمؤسسة.
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  :جيب أن تتمتع املؤسسة بوسائل وطرق منهجية تسمح بنقل املعلومات بسرعة  مجع املعلومات بطريقة منهجية

وسهولة لكل من هم يف حاجة إليها، ومن هم مؤهلني للحصول عليها. كما تتيح املنهجية يف العمل لكل شخص 

 جيب أن يتعامل هبا مع هذه املعلومة. ن على دراية قامت ابلكيفية اليتحيصل على أي معلومة أن يكو 

 حىت تقوم اليقظة التنافسية ابلدور املطلوب منها وتكون انجعة جيب احلرص على التحليل  ـــــــيل املــــعلومـــات:حتل

الدائم واملستمر للمعلومات، والذي يتم عن طريق تشخيص املنافسني واستعمال تتلف أدوات ومناذج التحليل، أو 

 شراء االدوات والنماذج اآللية.

   بعد االنتهاء من عملية اجلمع والتحليل جيب على املؤسسة أن حترص على دقة  تنافسية: اسرتاتيجيةصياغة

 املتخذة، واليت ستسمح هلا ابلتفاعل مع التغريات احمليطة. االسرتاتيجيةومصداقية القرارات واخليارات 

  زايدة مداخيل املؤسسات أشارت العديد من البحوث إىل أن اليقظة التنافسية تسمح ب التكاليف واملزااي: استيعاب

القرارات، كما تتيح أيضا ميزة أكرب تتمثل يف محاية العناصر  اختاذاليت متارسها، وجتنب بعض التكاليف وتساعد على 

 واملكوانت اهلامة واحلامسة للمؤسسة.

يتضمن هذا املقال    Jonathan L.Calof & William Skinnerكما جند مقال قام بنشره كال من        
  األسس فيما يلي: جموعة من االسس الواجب مراعاهتا حىت تصبح اليقظة التنافسية أكثر فعالية، وقد متثلت هذه

(Calof & Skinner, 1998, p. 43). 

 .تعد اليقظة التنافسية استباقية؛ فهي هتدف إىل التنبؤ مبا سيحدث 
  حتليل املعلومات؛ لذلك جيب االكتفاء جبمع املعلومات فقط، بل جيب إعطاء اآلراء تعتمد اليقظة التنافسية على

 واالقرتاحات.
  جيب على أعضاء خلية اليقظة التنافسية أن حيرتموا القوانني احمللية، وأن ال يقوموا بتصرحيات خاطئة عند مجع

 املعلومات.
 عرفة كافة جوانب االطار املرجعي الذي يعتمد عليه تعتمد اليقظة التنافسية على تفاصيل دقيقة جدا، فهي تسعى مل

 االبتعاد قدر املستطاع عن الرؤى الشاملة والعموميات.املنافسون يف اختاذ القرارات؛ لذلك جيب 
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 املطلب الثانــــــي: مــــــــــــراحل وممثــــلو الـــــــــــــــيقظة الــتنافسية.

اليقظة عملية دقيقة وصعبة، تنطوي على تدخل جمموعة من األشخاص األكفاء واملؤهلني، كما أهنا تتبع جمموعة من      
 املراحل، وهذا ما سيتم التطرق إليه من خالل هذا املطلب.

  مراحـــــــــــــــــــــــــــل الــــــــيقظة الـــــــــــــتنافســــــــــية. أوال:

اخلارج، ومير هذا املنهج بثالث  ابجتاهليقظة التنافسية منهج معلومايت مفتوح على البيئة اخلارجية ينطلق من املؤسسة ل     
 .(000)حية و العيداين، صفحة   مراحل رئيسية متناسقة وهي:

تتمثل هذه املرحلة يف املعرفة اجليدة لبيئة العمل، وتبدأ بتحديد اجلزء الذي سيتم مرحــــــــــــــــــــــــــــــلة اجلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:  .أ
جد وضعه حتت املراقبة، فهناك عدة أسئلة أساسية ميكن طرحها يف هذه املرحلة: من نراقب  ماذا نراقب  أين تو 

املعلومة  مث تتبعها عملية اجلرد لكل معلومات املوجودة يف املؤسسة، وتنتهي بوضع خطة عمل، أي حتديد مصادر 
 املعلومات.

: ال تكتفي اليقظة التنافسية برتصد املعلومات فقط، بل البد من حتليل وتفسري مرحـــــــــــــلة التحلــــــــــــيل والرتكيب .ب
 عدم ختفيض ها وتقدميها يف شكل تقارير أو جداول أو أشكال بيانية، وذلك من أجلاملعلومات اليت مت رصد

لتطورات البيئة بقدر ما  استباقيالبيئي. يتمثل اهلدف األساسي هلذه املرحلة يف تقدمي معلومات ذات طابق  التأكد
بنتائج دقيقة ذات مصداقية مت التوصل إليه من حتاليل قصد اخلروج  ميكن. كما تسعى هذه املرحلة إىل تركيب ما

 .(000، صفحة 0110)بومعزة ،  ومالئمة حلاجة املؤسسة
املعاجلة يف الوقت  ال ميكن للمراحل السابقة أن يكون هلا مع  إذا مل ننشر معلوماتنامرحلة النــــــــــــــشر واختاذ القرار:  .ت

املناسب وإىل الشخص املناسب الختاذ القرارات الالزمة، مث أتيت خطوة أخرية وهي مرحلة التقييم ومراجعة اآلاثر 
 النامجة عن القرار املتخذ.
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 التنافسية(: مــــــــــــــــراحل الــــــــــــيقظة 0الشكل رقم )

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .(000، صفحة 0117)جرييب و بن خدجية ،  املصدر:        

 ممــــــــثلـــــــــــــــــــو الـــــــيقظة الــــتنافـــــــــــــــــــــــسية. اثنيا:

تقوم عملية اليقظة التنافسية على أساس شبكة متكاملة من األفراد، لكال منهم مهام معينة من أجل مجع، حتليل ونشر        
 القرارات املناسبة. اختاذاملعلومات اليت تساعد يف 

ى يف  ملا هو حاصل خارج املؤسسة، مهمته األساسية تتجل االستماعشخص جييد  التنافسيةيعد القائم على عملية اليقظة 
كشف الفرص والتنبيه بوجود تاطر هتدد سالمة املؤسسة. وهو ينتمي جملموعة من املشاركني يف هذه العملية أي أنه ال يعمل 

 لوحده، حيث تقوم عملية اليقظة على مبدأ العمل اجلماعي. 

 و إلبراز دور وخصائص كل ممثلي عملية اليقظة التنافسية نستعرض اجلدول التايل:

 

 

 

رصد ( املصادر ) مراقبة  

عن املعلوماتلبحث ا  

 مجع املعلومات

لتأكد من صحة املعطياتا  

 استعمال املعطيات

 معاجلة وحتليل املعلومات

 بث ونشر املعلومة

 استعمال املعلومة

ة ختزين وأرشف  

ارير قياس علمي تق
 واخلالصة

ارالقر  اختاذاملساعدة يف   
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(: دور وخصائص ممثلو عملية الـــــيقظة.0اجلـــــــــدول رقم)  

 ممثلو اليقظة الــــــــــــــدور اخلــــصائص
التحديد اجليد ألهداف  -

 املؤسسة.
املعرفة اجليدة للتطورات  -

 احلاصلة يف البيئة اخلارجية.

يعرضون على مجاعة اليقظة األهداف ذات  -
 األولوية ابلنسبة للمؤسسة.

البحث عن اإلبداع، أي خلق أفضل  -
 املزااي التنافسية للمؤسسة.

ترمجة السيناريوهات إىل أعمال بفضل  -
 القرارات املناسبة. اختاذ

االسرتاتيجيةمتخذو القرارات   
Les décideurs 
stratégiques. 

مهارات إدارية كالقدرة على  -
 تسيري املوارد البشرية.

معرفة الوسائل املساعدة  -
 القرارات. ختاذاعلى 

 اإلعداد واإلشراف على دفرت الشروط.  -
 املسؤول عن تنظيم وسري عملية اليقظة. -
مهزة وصل بني متخذي القرارات ومجاعة  -

 .اليقظة

ــر ــ ـــ ــ  املديــــ
Le directeur 

القدرة على العمل اجلماعي  -
 والتفكري اسرتاتيجيا.

على التحليل القدرة  -
والرتكيب وبشكل خاص 

 القدرة على الرؤية املستقبلية.

 حتليل، تركيب وترمجة املعلومات اجملمعة.              - -
 املسامهة مجاعيا يف إعداد السيناريوهات. -
تصحيح اخلطوات املتبعة مقارنة مع دفرت  -

الشروط والتحقق من صحة السيناريوهات 
 مقارنة مع البيئة اخلارجية.

 

ـــبار  املتيقظون الكــ
Les veilleurs seniors. 

ىل املالحظة اجليدة إضافة إ -
 روح الفضول.

 قدرة التحكم يف فائض-
.املعلومات  

 .حتديد مصادر املعلومات -
استكشاف البيئة مع إجناز ترمجة وتصفية  -

 أولية هلا.

 املتيقظون املشرتكون
Veilleurs les associés. 

عالية.مجاعية  روح عمل -  
.نشاط وحيوية يف العمل -  

من بني العمال من يقدم الدعم لليقظة   -
كأمني املكتبة، كاتب السر ومنهم من يقدم 

الدعم التقين كاملسؤول عن املوزع 
 واملتخصصني عن املعلومات.

 العمال
Les employés. 

 

             (00، صفحة 0110)حناسية، : املصدر     
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يها فيتبني لنا وحتليل اجلدول أعاله أنه ميكن اسقاط مراحل عملية اليقظة على ممثل قراءة يظهر لنا من خالل                
نما يستلم املرحلة الثانية أي حسب ترتيب املراحل أنه من يقوم بعملية مجع املعلومات هم العمال وفئة املتيقظني املشرتكني، بي

ملدير ومتخذي القرارات والرتكيب املتيقظون الكبار أما املرحلة األخرية نشر املعلومات واختاذ القرار قتتم من قبل ا التحليل
 االسرتاتيجيني.                                                                                                    

أهم شيء على املؤسسة  ة عملها بفاعلية ال يوجد منوذج معني على املؤسسة إتباعه، ولعلحىت تؤدي اليقظة التنافسي       
 اليقظة التنافسية القيام به هو إنشاء خلية أو مصلحة لليقظة التنافسية تضم عدد من املستخدمني تقسمهم حسب مراحل

هذه اخللية  وكذا حبسب حاجتها من املعلومات. وكما تعتمد ،متاح هلا من موارد ) بشرية، مالية، وقت( ووذلك حسب ما ه
 مادية تتمثل يف الطرق يف أداء عملها على موارد بشرية، فإهنا حتتاج إىل موارد مادية ووسائل تكنولوجية حديثة وإىل موارد غري

                                              التسيريية احلديثة واملعلومات املناسبة.                                              

 تطـــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــيقظـــة الــــــــــــتنافسيــــــــــة. :املطلب الثالث

م فتقاد تعتمد أي مؤسسة يف حميطها الداخلي بشكل أساسي على املعلومة حىت تضمن سري العمل بصورة حسنة،     
املعلومة يؤدي إىل أتخر املعرفة النظرية والعلمية داخل املؤسسة، مما يؤدي عدم وضوح الرؤية يف احمليط الذي تنشط فيه. وهذا 
ينجر عليه فقدان امليزة التنافسية وتبديد األموال واجلهود، لذا فاملؤسسة جيب عليها متابعة تطوير نظام يقظتها التنافسية من 

 د يف نظم املعلومات، ومواجهة ما يعرتضها من عراقيل يف عملية اليقظة.خالل االستثمار اجلي

 مار يف نظم املعلـــــــــــــــــــــــــومات:ــــــــــــــ: االستثأوال

واملنافسة والنجاح مما جعل املؤسسة تسعى جاهدة لتطوير  املعلومة من أهم الركائز اليت متكن املؤسسة من االستمرارية،     
 أنظمتها من خالل االستثمار الدائم فبها حىت تتمكن من مواكبة التغريات احلاصلة يف بيئتها.

 مفهوم االستثمار يف نظم املعلومات: .0
 عرف استثمار املؤسسة يف نظم املعلومات على أنه 

واملتداولــة أو النفقــات االراديــة املؤجلــة بقصــد توظيــف األمــوال يف األصــول الثابتــة " 

حتقيــق منــافع ماديـــة علــى شــكل عائـــدات ماليــة تتمثــل مجملوفـــورات يف تكــاليف مجــع البيـــاانت 

ومعاجلتهــا وبــث املعلومــات وخزيــا وحتــديثها واســرتجاعها، ومنــافع غــري ماديــة تتمثــل يف تقــد  

توى رضاهم عند توفري املعلومات أفضل اخلدمات للمستفيدين على النحو الذي يعزز من مس

   . (82، صفحة 2102)مروج،  املطلوبة من قبلهم"
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، صفحة 0100)مروج، من خالل التعريف يتضح لنا األركان األساسية ملفهوم االستثمار يف املعلومات وهي كالتايل:   
00). 

  ،يعد االنفاق على املعلومات مشروعا اقتصاداي استثماراي، ألنه يشمل نوعني من األصول: األصول الثابتة )األبنية
 األجهزة...(، واألصول املتداولة )  النظم، الربجميات.....(.

  والقروض، وضبط ، مبا يف ذلك املدخرات ةميكن استخدام مجيع أنواع مصادر التمويل للحصول على املبالغ املستثمر
 النفقات، وإصدار السندات واألسهم.

  تسعى املؤسسة من خالل هذا االستثمار لتحقيق نوعني من األهداف: األهداف املادية واليت تتمثل يف موفورات
 تكاليف معاجلة البياانت، واالهداف الغري املادية املتمثلة يف تقدمي أفضل اخلدمات للمستفيدين.

 ثمـــــــــــــــــــــــــــــار يف نظم املعلومات:أمهـــــــــية االست .0
يف نظم املعلومات يعد مكسبا للمؤسسة، فمن خالهلا تعمل على تطوير وحتسني املزااي اليت إن األمهية من االستثمار 

 .(00، صفحة 0100)مروج، متتلكها، مما مييزها على منافسيها. ومن بني هذه املزااي نذكر: 
  تعزيز مستوى األداء املنظمي)املؤسسي(، حيث يعزز هذا االستثمار من أداء املنظمات خاصة اليت تتمتع مبركز اسرتاتيجي

 قوي.
  تشجيع االبداع واالبتكار، إذ توصلت الدراسات إىل وجود عالقة طردية بني االستثمار يف املعلومات وبني االبداع

االفراد العاملني يف املؤسسة. فهذا االبتكار يساهم يف حترير االفراد العاملني من العمل الروتيين ويدفعهم واالبتكار من قبل 
 ابجتاه العمل اخلالق، ويساهم أيضا يف فتح جماالت جديدة لإلبداع أمامهم.

 حدة، واملؤسسة وفروعها توفري األجواء املناسبة لتحقيق الربط والتكامل بني وحدات كل األقسام يف إطار املؤسسة الوا
املنتشرة وبينها وبني املؤسسات األخرى من خالل الربط احلاسويب، واستخدام شبكات االنرتنت واالنرتانت وأجهزة 

 ومعدات االتصاالت األخرى.
  دعم األهداف االسرتاتيجية للمؤسسة، إىل جانب ختفيض كلفة العمل اإلداري بنسب عالية وتعزيز مستوى األداء

 الكلي.
  تعزيز املوقف التنافسي للمؤسسة، فاملؤسسات الناجحة متلك يف االغلب واحد أو أكثر من مقومات املنافسة اليت متكنها

من األداء بشكل أفضل من منافسيها. وعليه فإن االستثمار يف املعلومات يف إطار مقومات املنافسة ميكن أن يتحول إىل 
 ومات تصبح هي املدخالت املهمة المتالك هذه املقومات.قيد يعوق دخول املنافسني اجلدد، ألن املعل

  تكريس العالمة التجارية، فاملؤسسات غالبا ما تستثمر مبالغ كبرية بغيت اإلعالن والرتويج لعالمتها اجلارية. فاالستثمار
متها، ما يزيد من يف املعلومات يسهل على املؤسسة اختيار القنوات والوسائل وحىت الوقت املناسب من أجل الرتويج لعال

 تنافسيتها وحيقق هلا أسبقية عن مالحقيها.
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  تعزيز االستقرار الن االستثمار يف املعلومات جيعل املؤسسة حتسن التفاعل مع مكوانت بيئتها )من الزابئن واملوردين إىل
قدرة التنافسية جهات ذات العالقة أو األطراف ذات مصلحة( مما يؤدي إىل استقرار اكثر يف أدائها، ويزيد من ال

 للمؤسسة.

 مـــــــــواجهة عـــــــراقيل الــــــــــــــــــيقظة الـــــتنافســـــــــــية:اثنيا: 

تتعرض املؤسسة على وجه العموم إىل جمموعة من العراقيل اليت قد حتد من كفاءهتا مما ينتج عنه عدم االستجابة املطلوبة مع    
يه، فضال عن العراقيل اليت قد متس أو تواجه نظام اليقظة الذي هو جزءا هاما من أنظمة املؤسسة، متغريات احمليط اليت تعمل ف

 ولتفادي هذه العراقيل على املؤسسة أن تعمل على تشخيصها وحماولة معاجلتها حىت ال تؤثر عليها ابلسلب.

 :أنـــــــــــــواع عراقيل اليقظة التنافسية .0

، الصفحات 0110)بومعزة ،  شأهنا أن حتد من كفاءة اليقظة التنافسية نذكر من بينها:هناك عدة عراقيل اليت من   
000-007). 

اليت قد تتداخل فيما بينها،  وتتمثل يف تعدد املصادر وما ينتج عنه من كم هائل للمعلومات :عراقيل متعلقة مجملعلومات .أ
ما يصعب من عملية البحث، والتعرف عليها، وحىت اختيار أنسبها. يضاف إىل ذلك سرعة تقادم املعلومات نتيجة 

 التغريات السريعة اليت أصبحت متيز بيئة االعمال.
، فهي حتول دون بناء املتعلقة ابلتنظيم تعد املرونة غري الكافية للهياكل التنظيمية من اهم العراقيل عراقيل متعلقة مجلتنظيم: .ب

نظام يقظة فعال يستجيب لكل تغريات وتطورات البيئة. ابإلضافة اىل إمكانية تدهور املناخ التنظيمي الذي قد يؤدي إىل 
 اخنفاض أداء االفراد كذا قدراهتم اإلبداعية اليت تسمح هلم مبمارسة املهام املوكلة إليهم، والذي قد يؤدي أيضا لتعطل

 االتصال الداخلي مما يعيق انتشار وتبادل املعلومات.
 قتتمثل أساسا يف ارتفاع تكاليف االنشاء واالستثمار يف نظام اليقظة، خاصة ما يتعل عراقيل متعلقة مجإلمكانيات: .ت

شر ابجلانب التقين الذي يتطلب أحدث تكنولوجيا االعالم واالتصال، واليت تسهل عمليات تتبع وحتصيل، وحتليل، ون
 املعلومات. ابإلضافة اىل اجلانب البشري الكفء الذي يتطلب التكوين والتأهيل.

وتتمثل يف نقص غدراك االفراد الفاعلني يف املؤسسة أبمهية املعلومات واعتبارها موردا عراقيل متعلقة مبمارسة اليقظة:  .ث
لليقظة الذي ينعكس ويؤثر يف جودة األعمال اسرتاتيجيا جيب احلفاظ عليه وتنميته. ابإلضافة إىل األداء غري التنافسي 

املنجزة يف تتلف املراحل واألساليب واملمارسات املتبعة. كما يشكل سوء استخدام املعلومات من قبل متخذي القرارات 
أو اجلهات املعنية عائقا أمام حسن ممارسة اليقظة، واليت يتوقف دورها عند توفري املعلومات فقط، بل يشمل أيضا 

 تخدام األمثل هلذه املعلومات.االس
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 مواجــــــــهة عراقـــــــــــــــــــــــــــــــيل اليقظة: .0
على املؤسسة أن توليها اهتمام كبريا، وذلك من خالل الرقابة والتقييم املستمر لضمان جناح عملية اليقظة التنافسية    

 .(000، صفحة 0110)بومعزة ، ملعاجلة االحنرافات الواردة. وميكن هلذا التقييم أن يشمل العناصر التالية: 
، وأساليب تصنيفها وتبويبها وحتليلها خالل احلرص مصادرها، وتوقيت احلصول عليها منإنتـــــــــــــــــــــاج املعلومــــــــات:  .أ

 مبا تتناسب مع احتياجات وقدرات املؤسسة.
من خالل أساليب عرضها، ونظم توزيعها وتداوهلا، ابإلضافة إىل توقيت وصوهلا  عرض وتداول املعلومات: .ب

 وتناسبها مع احتياجات متخذي القرارات.
ويتم ذلك من خالل االهتمام أبساليب حفظها، ابإلضافة إىل سهولة  واسرتجاع املعلومات: حفظ، حتديث، .ت

 وانتظام حتديثها واسرتجاعها.
 

 املبحث الــــــــــــثالث: ألـــــــــــــــــــــــــــيات اليقظة التنــــــــــــــــــــــــافسيـــــــــــــــــــــــة.
اليقظة التنافسية عبارة عن نظام معلومات يعتمد على جمموعة من األدوات والنماذج من أجل منح املؤسسة القدرة على        

توقع التغريات احلاصلة ومواكبتها، وتفادي املخاطر اليت هتددها ودميومة أعماهلا حنو األفضل. وقد خصص هذا املبحث 
 قنيات وإدارة اليقظة التنافسية.لتوضيح املفاهيم املتعلقة مبمارسات وت

 
 املطلب األول: ممـــــــارسات اليــــــــــــــــــــــــقظة التنافســـــــــــــــية.

 .(0)بطاهر، صفحة  من بني املمارسات اليت تقوم هبا خلية اليقظة التنافسية توجد:       
 

  البشرية:االعتماد على املوارد  

اعتماد املؤسسة على املوارد البشرية سواء يف مجع وحتليل املعلومات أو يف مصادر معلوماهتا حيدد وبشكل  إن مدى        
كبرية كفاءة نظام اليقظة التنافسية الذي تعتمد عليه. إذ أن املؤسسات اليت تتميز بكثافة املصادر البشرية تكون كفاءة 

ا يؤدي إىل زايدة فعالية القرارات االسرتاتيجية، وجيعل بدوره املؤسسة تكتسب مزااي تنافسية يقظتها التنافسية أكرب، م
أساسية. وهذا يعين أن اليقظة التنافسية ال تعتمد على التكنولوجيا، ولكن ال ميكن يف أي حال من األموال أمتته فن 

ية. فرغم كل ما تقدمه التكنولوجيا من تسهيالت التحري واالعتماد على احلدس والرؤى اليت تتأتى من اليقظة التنافس
لليقظة التنافسية يعد من الواجب علو املؤسسة بناء تتلف اهلياكل يف املقام األول؛ من خالل تعيني األشخاص، 

ة، أي وتدريبهم، وتصميم تتلف املناهج املتعلقة بعملية اليقظة التنافسية، ومن مث تقوم بدعم اهلياكل ابلتكنولوجيا املناسب
 أهنا تعتمد يف األساس على هياكلها اخلاصة وتكون التكنولوجيا مبثابة دعم هلا.
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 :ضرورة احرتام الوقت 
ابلنسبة لليقظة التنافسية، فالتأخري يف احلصول على أي معلومة سيفقدها  يعد الوقت شيئا ضروراي وأساسيا     

قيمتها، مما يتسبب يف فقدان االمل يف اختاذ القرار الفعال؛ لذلك جيب طرح سؤالني أساسني مها: من أين جيب 
والفعالية من احلصول على املعلومة  وكم من الوقت سنستغرق للحصول عليها  وعليه عملية اليقظة تتطلب اجلدية 

 أجل تقليص وإزالة الفجوة الزمنية اليت تفصل بني صدور املعلومة ووصوهلا إىل املؤسسة.
 ل:ــــاملسح الـــــــــــــــــــــــــــشام  

إضافة إىل تفاعل املؤسسة ككل مع عملية اليقظة التنافسية من  يقصد به توسيع جمال البحث عن املعلومات؛   
الودائف، مما يستوجب توفر حد أدىن من املعرفة لدى مجيع املودفني، وتقدير وحتفيز املشاركني خالل مشاركة مجيع 

يف هذه العملية. كما يتوجب أيضا اتساع ومشولية جمال البحث لتحري دقيق واملعرفة اجليدة لألماكن الواجب البحث 
 فيها، واليت تعد نصف الطريق للحصول على املعلومات اجليدة.

 تفكــــــري التقليدي:حتدي الــ 
، ألن هذا إن التغريات الكثرية والسريعة لبيئة األعمال ال تسمح لإلدارة ابحلفاظ على منط ومنهج تفكري واحد   

اخليار سيجعلها غري قادرة على التعامل مع األوضاع الراهنة؛ لذلك تعمل اليقظة التنافسية على دفع اإلدارة حنو 
 الفحص والتحقق الدائم من صحة قراراهتا سواء التكتيكية أو االسرتاتيجية. التفكري بطرق جديدة من خالل

 
 ـــافسية.املطلب الثــــــــــــــــــــــــــــــاين: تقنيــــــــــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــيقظة التنــــــــــــــــــ

ونشر املعلومات  يعتمد خرباء اليقظة التنافسية على جمموعة من التقنيات متكنهم وتساعدهم على البحث والتحليل         
املناسبة اليت تعمل على ختفيض سقف عدم التأكد، وتزيد من فعالية القرارات االسرتاتيجية للمؤسسة. ومن بني هذه التقنيات 

 .(00-00، الصفحات 0100)مروج، نذكر: 
 معــــرفة أداء املـــــــــــؤسسة: .0

واملهام والعمليات اليت يتوجب على املؤسسة اإلملام أبدق التفاصيل املتعلقة أبدائها، أي اإلملام بكل الودائف 
وخاصة املباشرين منهم؛ ففي تقوم هبا، هذا الفهم الشامل والدقيق ملكوانهتا له دور فعال يف حتليل املنافسني 

بعض األحيان تكون املعلومات حول بعض املنافسني قليلة جدا أو تكاد تكون معدومة، لذا يلجأ املؤسسة 
السرتاتيجية مأل الفراغات مبعلوماهتا اخلاصة يف حماولة منها لتكوين صورة عن هؤالء املنافسني بغيت التعامل 

ذه االسرتاتيجية أكثر جناعة يف احلاالت اليت تكون فيها املعلومات مشرتكة معهم واالستمرار يف املنافسة. تصبح ه
 نوعا ما بني مجيع الفاعلني يف نفس البيئة.
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  ــو:ــــحتــــليل الســـــــــــــيناريـــ .0
ن عدم لكل قطاع أو صناعة ما مييزها من خصائص، فاجملاالت اليت تتميز بسرعة كبرية يف التغري ومستوى عايل م    

التأكد على غرار الصناعات التكنولوجية، واحلربية،..... وغريها يلجأ خرباء اليقظة التنافسية يف أغلب األحيان إىل 
تشكيل عدة سيناريوهات ملا قد حيدث مستقبال اعتمادا على معطيات املاضي واحلاضر. وتساعد هذه 

 ا من مواكبة التغريات السريعة.السيناريوهات على إعطاء فرص أكثر ملتخذي القرارات ليتمكنو 
 حتليل غــــــــــــري املنافسني: .0

سواء  إن املؤسسات اليت تنشط يف جمال أعمال غري الذي تنشط فيه املؤسسة واليت ال تدخل حيز املنافسني      
اعات، واليت املباشرين أو غري املباشرين تكون مستعدة للتعاون معها عن طريق تبادل اخلربات واالكتشافات واالبد

 ميكن استعماهلا من أجل تطوير مزااي تنافسية تضمن هلا االسبقية والرايدة.
  تتبـــــــع الـــــــــــــــــــــــــسلوك: .0

كل من هلم صفات القادة من أجل اكتشاف سلوك املدراء العاملني  يقوم خرباء اليقظة التنافسية بتشخيص      
السلوكية اليت يعتمد عليها هؤالء القادة يف إدارهتم وتسيريهم ملختلف املؤسسات. حيث تعتمد هذه  تتلف االمناط

تقنية على حتليل األفكار، والرؤى، والتصورات، والتصرفات املاضية واحلالية هلؤالء القادة من أجل التنبؤ ابلقرارات 
 االسرتاتيجية املستقبلية.
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 الفــــــــــــــــصل األول:خالصة 
 

، فرضت على املؤسسة ضرورة امتالك وسيلة متكنها من مواجهة ةإن طبيعة البيئة الغري املستقرة وديناميكي         
يف احمليط اليت تعمل به، وقد متيزت هاته الوسيلة على أهنا تنطلق من داخل فسة وكذا لضمان بقاءها واالستمرار املنا

اعتمادا على معلومات جممعة من خارج املؤسسة، ليتم تسيري هاته املعلومات ومصاحل املؤسسة وأهدافها املؤسسة 
 املخطط هلا؛ هذا ما تكفل به نظام اليقظة.

فقد أصبحت اليقظة يف غضون السنوات االخرية وسيلة عصرية وعنصرا هاما حيدد توجه ومكانة املؤسسة يف دل 
 البيئة احمليطة هبا.

 ومن بني النقاط اليت تسمح هبا اليقظة التنافسية للمؤسسة:       
 البحث عن امليزات التنافسية وتطويرها واحلفاظ عليها. -
 الفهم اجليد للتغريات احلاصلة يف بيئة أعمـــــــــــــــــاهلا. -
 التنبؤ والتخطيط لتجديد وتسيري النشاط اليومي. -
 عملــــــــــــــية اختاذ القرارات.املســــــــــــــــامهة يف  -
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 متهـــــــــــيد:

، ممــــــــا اســـــــــتلزم شــــــــهدت الســــــــنوات األخــــــــرية حتــــــــوالت جذريــــــــة وســــــــريعة يف احملــــــــيط الــــــــداخلي واخلــــــــارجي للمؤسســــــــة        
فقـــــــــد أصـــــــــبح جنـــــــــاح  التفكـــــــــري جبديـــــــــة يف احـــــــــداث تغيـــــــــريات عميقـــــــــة وجوهريـــــــــة علـــــــــى طـــــــــرق وأســـــــــاليب اإلدارة التقليديـــــــــة؛

داخل واألســــــاليب لــــــى اســــــتخدام املــــــاملؤسســــــات يف البيئــــــة املعاصــــــرة يعتمــــــد علــــــى مــــــدى قــــــدرة وكفــــــاءة أجهزهتــــــا اإلداريــــــة ع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــك مبـــــــــــــــــــــــــــــــــا خيـــــــــــــــــــــــــــــــــدم                                    .              توجهاهتـــــــــــــــــــــــــــــــــا ويرتقـــــــــــــــــــــــــــــــــي مبســـــــــــــــــــــــــــــــــتوايت أدائهـــــــــــــــــــــــــــــــــااإلداريـــــــــــــــــــــــــــــــــة احلديثـــــــــــــــــــــــــــــــــة، وذل

   

موضــــــــوع تقيــــــــيم األداء اهتمامــــــــا ابلغــــــــا مــــــــن قبــــــــل البــــــــاحثني واملفكــــــــرين، وكــــــــذا مــــــــن قبــــــــل تتلــــــــف  احتــــــــلولقــــــــد           
أصـــــبحت نظرهتـــــا ال تقتصـــــر علـــــى جمـــــاالت حتقيـــــق الرحبيـــــة يف الوقـــــت احلاضـــــر فقـــــط، وامنـــــا صـــــارت تفكـــــر املؤسســـــات الـــــيت 

 بعمق ومشولية يف الكيفية اليت ستكون عليها أنشطتها وأعماهلا يف املستقبل.

 وعليه سنتطرق يف هذا الفصل ألربع مباحث نتناول فيها: 

 :لألداءاملفاهيم األساسية  املبحث األول. 
  :منــــــــاذج قيـــــــــــــــــاس األداء.املبحث الثاين 
 :آليــــــــــــــات حتســـــــــــــــني األداء. املبحث الثالث 
 :دور اليقظة التنافسية يف حتسني أداء املؤسسة. املبحث الرابع 
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 املبحث األول: املفاهيم األساسية لألداء.

عرفت أدبيات التسيري دراسات عديدة تناولت األداء من عدة جوانب إال اهنا مل تتفق على مفهوم واحد له؛ حيث        
هبا. هلذا اعترب األداء مفهوما واسعا ومبحتوى متجدد يتأثر بتغري  له قدمت كال منها مفهوم تتلف حسب الزاوية اليت تنظر

                                                                                 مكوانت املؤسسة وبيئتها.    ،الرؤية إ

 املطلب األول: ماهــــــــــــــــــــــــــــــــية األداء.
 حميط املؤسسة؛ وقد يتصف مفهوم األداء ابملرونة من حيث قابلية التوسع يف حمتواه ملواكبة التطورات احلاصلة يف        
ملفهوم األداء. دت وجهات النظر وآراء املفكرين عند دراسته. وهذا االختالف يف وجهات النظر خلق نوعا من التمايزتعد  

 أوال: تعـــــــــــــــــــــــــــريف األداء    

 to" وإمنا اللغة اإلجنليزية هي اليت أعطت له مع  واضح وحمدد"، Performance" أصل مصطلح األداء التيين       

Perform ":مبع  أتدية العمل أو إجناز نشاط أو تنفيذ مهمة، ومن خالل هذا جند جمموعة من التعاريف نستعرض من بينها 

يرى بعض الكتاب أن األداء " يتمثل بقدرة املنظمة على حتقيق أهدافها لألمر البعيد، أو هو انعكاس لقدرة املنظمة  -
)ريغة  واستغالهلا ابلصورة اليت جتعلها قادرة على حتقيق أهدافها أبفضل الصيغ" على استخدام مواردها املالية والبشرية

 .(0، صفحة 0100، 
املخرجات أو األهداف اليت يسعى النظام إىل حتقيقها، وهو مفهوم يعكس كال من االهداف والوسائل الالزمة  " -

، 0100)رحاب ، " لتحقيقها، أي أنه يربط بني أوجه النشاط وبني األهداف اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها
 .(000صفحة 

املنظومة املتكاملة لنتائج أعمال املؤسسة يف ضوء تفاعلها مع  ة العربية للتنمية االدارية على أنه:وقد عرفته املنظم -
)عوادي، عناصر بيئتها الداخلية واخلارجية، ويشمل أداء املؤسسة هبذا املفهوم على ثالث أبعاد أساسية هي: 

 (15، صفحة 0100
  داخل املؤسسة؛أداء األفراد  -
 أداء الوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة؛  -
 ار بيئتها الداخلية واخلارجيةطأداء املؤسسة ككل يف ا -

من خالل هذه التعاريف يتضح لنا أن األداء املؤسسي عبارة عن مفهوم شامل يعد حمصلة لألداء على تتلف    
 ء الوحدات التنظيمية.   املستوايت يف املؤسسة ويضم كال من األداء الفردي وأدا
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كما جند الكثري من املسميات املعربة عن األداء، مثل اإلنتاجية والكفاءة اإلنتاجية وكفاءة األداء، ويعرب عنه أحياان     
اليت تصل إليها اإلدارة، والكفاءة يقصد هبا  ابلفاعلية والكفاءة، وقد جرت العادة على النظر إىل الفاعلية من زاوية النتائج

استثمار املوارد املتاحة يف حتقيق األهداف احملددة. أي أن الفاعلية ختتص ببلوغ النتائج بينما تعين الكفاءة ابلوسيلة اليت اتبعت 
 يف الوصول إىل هذه النتائج.

   ــــــالية:مفهــــــــــــــــوم الـــــــــــــــكفاءة والفعــــــ اثنيا:

يعترب هذا املفهومان من أشد املفاهيم املرتبطة ابألداء ويعترب الكثري من الباحثني أبن الكفاءة والفعالية مها البعدان      
 الرئيسيان له.

 " Efficienceالكفـــــاءة:"   .أ
عرفت الكفاءة على أهنا: " احلصول على ما هو كثري نظري ما هو قليل أي إبقاء التكلفة يف احلدود الدنيا واألرابح  -

يف احلدود القصوى وهي تقتصر فقط على استخدام املوارد اإلنتاجية املتاحة للمؤسسة أي أنه يرتبط ابلدرجة األوىل 
وابلتايل فإن الكفاءة = قيمة املخرجات/  قيمة املدخالت "  بعنصر التكلفة والعالقة بني املخرجات واملدخالت

 .(01، صفحة 0100)مزغيش، 

أمثل فهي هتدف إىل من خالل هذا التعريف يتضح لنا أبن الكفاءة تتعلق أساسا ابستخدام املوارد املتاحة بشكل      
" العالقة املثلى بني جمموعة املوارد املستخدمة كمدخالت يف عملية  أهنا:كما عرفت الكفاءة على ، ختفيض التكلفة

تشغيل الربامج وبني املنتجات من السلع واخلدمات واليت متثل عناصر املخرجات يف هذه العملية، وتتحقق هذه العالقة 
ايدة املخرجات أكرب من ابستخدام أقل قدر ممكن من املدخالت إلنتاج أكرب قدر ممكن من املخرجات، فكلما كانت ز 

 .(00، صفحة 0100)الساحيي، زايدة املدخالت مت احلكم على املنظمة أبهنا ذات كفاءة" 

 " Efficacitéالفعالـــــــــــــــية: " .ب

ميكن القول أبن فعالية املؤسسة ميكن احلكم عليها من جانب األفراد املستفيدين من منتجاهتم، والذين ميثل رضاهم     
عن هذه املنتجات مؤشرا واضحا على فعاليتها، من أجل حتقيق املصلحة العامة، وذلك عن طريق تقدمي خدمات أو 

رتبط ارتباطا وثيقا مبدى رضا اجلمهور عن اخلدمات اليت تقدمها. ممارسة أنشطة ختدم اجملتمع ككل، مما جيعل جناحها ي
" اختيار اجليد لألهداف"، لقد حاول الكثري من الباحثني التعمق يف مفهوم الفعالية، وذلك إبضافة جانب مهم هلا وهو 

فال تكون سهلة مما ويقصد هنا أن تكون هذه األخرية موضوعة من طرف املؤسسة بصفة تتالءم وقدراهتا أو إمكاانهتا، 
قد يؤثر سلبا على املؤسسة ويكسبها صورة خاطئة عن وضعيتها احلقيقية، أو تكون من األهداف الصعبة اليت يستحيل 

 بلوغها ابإلمكانيات املتوفرة لديها، واألمر الذي يتسبب حتما يف مشاكل داخلية كبرية ويؤثر سلبا على املؤسسة.
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جال احملددة لبلوغ األهداف، فاملؤسسة الفعالة هي اليت حتقق أهدافها يف آجاهلا ونضيف جانب مهم للفعالية وهو اآل
" أبن الفعالية احلقيقية هي اليت ينظر إليها من زاوية حيث عرف الفعالية إذ يقول: J. Lochardاحملددة وهذا ما أكده 

 .(00، صفحة 0100، )بن واضح حتقيق األهداف يف آجاهلا املرسومة" 

وعليه ميكننا القول أبن الفعالية هي حتقيق األهداف املختارة بصفة جيدة يف اآلجال احملددة هلا، وابلتايل فإن انعدام      
 الفعالية يف املؤسسة يكون مرده إىل إحدى هذه األبعاد اليت تكون مفهوم الفعالية احلقيقية: 

 *  كيفية اختيار األهداف.  

 حتــــــــــــقيــــــــــــــق األهــــــــــــــــــداف.*  

 * احرتام آجال بلوغ األهداف.   

      (: األداء من منظور الكفاءة والفعالية.0لشكل رقم)ا                             
 

 

 

 

 

 

 

 

  (007، صفحة 0110)مزهودة، املصدر: 

من االستغالل األمثل للموارد املتاحة من: رأس املال، العمل، املادة األولية، املعلومات، يوضح الشكل أن الكفاءة تنطلق     
والفعالية تنطلق من مدى حتقيق األهداف املتعلقة ب: أهداف اإلنتاج، أهداف الربح، أهداف القيمة   الثقافة والتكنولوجيا.

قائمني على تسيري املؤسسة، ما ميثل األداء من منظور الكفاءة املضافة. وتربط بني حتقق الكفاءة والفعالية مهارات ومعارف ال
 والفعالية.

 

 رأس املال

 العمل

 املعلومات

 الثقافة

 التكنولوجيا 

ــــاج  اإلنتـــــ

ـــالرب ــــ حــــ  

 القيمة املضافة 

 رقم األعمال
 املهارات واملعارف

فاءةـــلكا ـــالفع األداء  ــــالـ يةـ  

مةـالقي  
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 العالقة بني الكفاءة والفعالية: .ت
هناك ارتباط وثيق الكفاءة والفعالية، لكن هذا ال يعين على أهنما مرتادفني، فقد جند مؤسسة تتميز ابلفعالية يف حتقيق 

املوارد، كما قد تتميز ابلكفاءة ولكن ال تتميز ابلفعالية. إال أن هذا ال يعين األهداف، لكن ال تتسم ابلكفاءة يف استخدام 
وجود تناقض بني كل منهما، فتعد الكفاءة جزء ال يتجزأ من الفعالية إذ أن الوصول إىل األهداف املخطط هلا أو تقليص 

تخدام املوارد، ومن هذه الزاوية يتضح لنا الفارق بني اإلجناز الفعلي واملخطط يتم ابلضغط على تكاليف اإلنتاج وحتسني اس
مدى التقارب الشديد بني املفهومني. لكن قد يتباعدان إذا ما نظران إىل الكفاءة على أساس أهنا جمموعة من املعايري الواجب 

 العمل عليها وتنفيذها من أجل تدنية التكاليف فقط.
األداء الذي تسعى املؤسسة لبلوغه. وميكن الفصل يف هذا إن النظر إىل أحد العنصرين دون اآلخر ال يكفي لتحقيق 
" فالفعالية هي فعل لألشياء الصحيحة أما الكفاءة فهي فعل املوضوع ابلقول أن لكل من الكفاءة والفعالية جزء يتم اآلخر

 .(00، صفحة 0100)مزغيش، األشياء مجلشكل الصحيح" 

.ـــــــــــــــــــاد األداءأبعـــــــــ ـــــــــص وـــــــــاين: خصائــــــــــاملطلب الثــ  

 من خالل هذا سنتعرض خلصائص األداء اليت اعتمدها بعض املفكرين، كما ستنطرق ألبعاد األداء اليت يتضمنها.       

 .خصــــــــــــــــــــائــــــــــــــص األداء أوال:

مما سبق من تعريفات لألداء جند أن مفهوم األداء يتميز جبملة من خصائص النامجة أساسا عن صعوبة إعطاء مفهوم        
 .(7-0، الصفحات 0107)بكوش، دقيق له، حيث تتمثل هذه اخلصائص فيما يلي: 

  األداء مفهوم  واسع االستعمال: .0
إن مفاهيم األداء تتعدد بتعدد اجلماعات أو األفراد الذي يستخدموهنا. فبالنسبة ملدير املنشأة فاألداء يعين املردودية      

والقدرة على املنافسة، وابلنسبة للمودف فهو يعين مناخ العمل، أما ابلنسبة للزبون فيعرب عن نوعية اخلدمات واملنتجات اليت 
 مسألة إدراكية خيتلف من فرد آلخر ومن فئة ألخرى. تقدمها املنشأة، فاألداء

 األداء مفهـــــــــــــــــــــوم متــــــــــــــــطور: .0
يئة اخلارجية تكون إن املعايري اليت يتحدد األداء على أساسها سواء كانت داخلية للمؤسسة أو تلك اليت حتددها الب            

مالئمة للحكم على أداء  اح املؤسسة يف املرحلة األوىل لدخول السوق ميكن أن تكون غريمتغرية، فالعوامل اليت تتحكم يف جن
ية، والتنظيمية جتعل األداء مؤسسة متر مبرحلة النمو أو النضج، كما أنه قد توجد توليفة معينة من العوامل البشرية، التقنية، املال

غرية عرب الزمن، رف آخر، ألن هذه التوليفات متعددة ومتجيد يف موقف أو درف معني وقد يكون غري جيد يف موقف أو د
 إذن فعلى املسريين إجياد التوليفة املناسبة لتحقيق األداء اجليد.  
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 األداء مفهوم ثري مجملـــــكوانت: .0

مثال األداء عبارة عن جمموعة من املكوانت اليت تكمل بعضها البعض ومنها اليت تكون متناقضة، يظهر هذا التناقض     
عندما يسعى املسؤولون إىل حتقيق هدف ختفيض التكاليف والسعي يف نفس الوقت إىل حتقيق هدف حتسني جودة املنتج 
واحلفاظ على الروح املعنوية العالية لألفراد بصفة مستدامة. إن هذه املكوانت ليست على نفس األمهية، وإدا بقي البعد 

لة معينة من تطورها أو حتت أتثري شخصية مديرها ميكنها أن تعطي األولوية لبعد االقتصادي هو املسيطر فإن املؤسسة يف مرح
 معني دون االبعاد األخرى.

 ألداء مفهوم ذو أثـــــــر:  .2
يؤثر أداء املؤسسة على سلوكيات القادة اإلداريني، فإذا كانت النتائج احملققة بعيدة عن األهداف املسطرة، فإنه يتوجب     

نظر يف الربامج واخلطط وحىت يف اخليارات االسرتاتيجية، لذلك فمعرفة مستوى األداء عن طريق تقييمه يهدف عليهم إعادة ال
 إىل اختاذ اإلجراءات التصحيحية لبلوغ األداء املستهدف.

 أبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد األداء: اثنيا:
انطالقا من فكرت أن األداء مفهوم شامل، يرى بعض الباحثون أن له جانبني جانب اقتصادي، وجانب تنظيمي           

 واجتماعي. وعليه تتمثل هذه األبعاد يف:
 الـــــــــــــبعد التنظيمي لألداء:  .أ

حتقيق أهدافها، ومن مث يكون لدى ويقصد به الطرق والكيفيات اليت تعتمدها املؤسسة يف اجملال التنظيمي بغيت       
مسريي املؤسسة معايري يتم على أساسها قياس فعالية اإلجراءات التنظيمية املعتمدة وأثرها على األداء مع اإلشارة إىل أن هذا 

املؤسسة  قياسي يتعلق مباشرة ابهليكلة التنظيمية وليس ابلنتائج املتوقعة ذات الطبيعة االجتماعية االقتصادية أي أنه إبمكان
 أن تصل إىل مستوى فعالية آخر انتج عن املعايري االجتماعية واالقتصادية خيتلف عن ذلك املتعلق ابلفعالية التنظيمية.

نستنتج مما سبق أن هذه املعايري املعتمدة يف قياس الفعالية التنظيمية تلعب دورا يف تقومي األداء حيث تتيح للمؤسسة إدراك 
 الوقت املالئم من خالل مظاهرها األوىل قبل أن يتم إدراكها من خالل أتثريها االقتصادي. الصعوابت التنظيمية يف

 الـــــبعد االجتماعي لألداء: .ب
يشري البعد االجتماعي لألداء إىل مدى حتقيق الرضا عند أفراد املؤسسة على اختالف مستوايهتم، ألن مستوى رضا       

سستهم وتتجلى أمهية ودور هذا اجلانب يف كون أن األداء الكلي للمؤسسة قد يتأثر سلبا العاملني مؤشرا على وفاء األفراد ملؤ 
على املدى البعيد إذا اقتصرت املؤسسة على حتقيق اجلانب االقتصادي، وأمهلت اجلانب االجتماعي ملواردها البشرية، فكما 

تالزم الفعالية االقتصادية مع الفعالية االجتماعية، هو معروف يف أدبيات التسيري أن جودة التسيري يف املؤسسة ترتبط مبدى 
لذا ينصح إبعطاء أمهية معتربة للمناخ االجتماعي السائد داخل املؤسسة؛ أي لكل ما له صلة بطبيعة العالقات االجتماعية 

 .(000، صفحة 0101)الشيخ ، داخل املؤسسة) صراعات، أزمات.....( 
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 املطلب الثالث: تصنيــــــــــــــــــفات األداء.
لقد مت حتديد أنواع األداء حسب اختيار معايري التقسيم، هذه األخرية اليت مت حتديدها يف ثالث أشكال هي: معيار         

 املؤسسة.فكل معيار على حدا يقدم جمموعة من أنواع األداء يف  املصدر، معيار الشمولية، معيار الطبيعة؛ 

 حسب معيار املـــــــــــــــــــــــــــــــــصدر: أوال:

 (00، صفحة 0107)بوعافية، وفقا هلذا املعيار ميكن تقسيم أداء املؤسسة إىل نوعني ومها:     

 األداء الــــــــــــــــــــــــــــــــــــداخلـــــــــــــــي:  .أ
وهو يرتبط مبجموع األداء املوجود داخل املؤسسة سواء تعلق االمر ابألفراد أي رأس املال البشري أو األداء التقين 
أو املايل، إذ أن األداء الداخلي يتعلق بكل ما ميكن للمؤسسة التحكم فيه والتأثري عليه؛ ويتمثل يف مجيع النشاطات 

لعمليات اإلدارية األخرى، وابلتايل هو نتيجة تفاعل تتلف أداءات األنظمة والودائف املهمة: اإلنتاج، التمويل،.... وا
 الفرعية للمؤسسة واليت تتمثل غالبا يف األداءات التالية:

األداء البشري: وهو أداء أفراد وعمال املؤسسة الذين ميكن اعتبارهم موردا اسرتاتيجيا قادر على حتقيق  -
 األفضلية التنافسية.

 هو قدرة املؤسسة على استعمال استثماراهتا بشكل فعال.األداء التقين:  -
 األداء املايل: هو االستخدام الفعال للوسائل املالية املتاحة. -

 األداء الــــــــــــــــــــــــــخارجــــــــــــــــي: .ب
العوامل املؤثرة بشكل أو  ونقصد به األداء الناتج عن املتغريات اليت حتدث يف احمليط اخلارجي للمؤسسة، فهو كل        

آبخر على األداء الداخلي للمؤسسة ابلسلب أو ابإلجياب، وتشمل أداء احلكومات ابإلضافة إىل أداء تتلف املوردين 
واملمولني، املنافسني، الوسطاء. وكل هذه العناصر تؤثر ال حمالة على املؤسسة بنسب متفاوتة فتمس جانب الكفاءة والفعالية 

خدام األمثل للموارد املتاحة اليت تقدمها البيئة اخلارجية. إن التفاعل احلاصل بني موارد املؤسسة سواء كانت من حيث االست
بشرية، تقنية، أو مالية وبيئتها اخلارجية وما فيها من فرص وهتديدات ينتج عنه يف األخري زايدة كلية يف األداء سواء كان 

 مصدره داخليا أو خارجيا.
 حسب معيار الشـــــــــمولـــــــــــــية: اثنيا:

  (00، صفحة 0110)مزهودة ع.، : يقسم هذا املعيار األهداف إىل كلية وجزئية لذا ميكن تقسيم األداء إىل          
 األداء الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلي: .أ

ابإلجنازات اليت سامهت مجيع العناصر والودائف أو األنظمة الفرعية يف حتقيقها، وال ميكن نسب  هو الذي يتجسد      
إجنازها إىل أي عنصر دون مسامهة ابقي العناصر، ويف إطار هذا النوع من األداء ميكن احلديث مدى وكيفيات بلوغ املؤسسة 

 ..أهدافها الشاملة كاالستمرارية، الشمولية، األرابح، النمو..
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 األداء اجلــــــــــــــــــــــــــــــــزئي: .ب
وهو األداء الذي يتحقق على مستوى األنظمة الفرعية للمؤسسة وينقسم بدوره إىل عدة أنواع ختتلف ابختالف املعيار 

راد، أداء املعتمدة لتقسيم عناصر املؤسسة، حيث ميكن أن ينقسم حسب الوديفي إىل: أداء وديفة املالية، أداء وديفة األف
 وديفة التموين، أداء وديفة اإلنتاج.

إن األداء الكلي للمؤسسة هو يف احلقيقة نتيجة لتفاعل أداءات أنظمتها الفرعية كما يؤكد ذلك أحد الباحثني الذي يرى أن 
 دراسة األداء الشامل للمؤسسة يفرض أيضا دراسة األداء على مستوى تتلف ودائفها.

 الطبـــيعـــــــــــــة:اثلثا: حسب معيار 
حسب هذا املعيار، تنقسم األهداف إىل اقتصادية، اجتماعية، تقنية، سياسية.....اخل، فانطالقا من هذا ميكن          

تصنيف األداء إىل اقتصادي، اجتماعي، سياسي...... ويف هذا التصنيف يقول أحد الباحثني " ال ميكن للمؤسسة أن 
ابالعتماد على األداء االقتصادي أو التكنولوجي فحسب، وامنا األداء االجتماعي   Image de marqueحتسن صورهتا

له وزنه الثقيل على صورة املؤسسة يف اخلارج". إذا بناءا على هذه املقابلة بني طبيعة األهداف وأنواع األداء ميكن القول أبن 
ترب حتقيقه املهمة األساسية للمؤسسة، والذي يتجسد األهداف االقتصادية تدل على وجود األداء االقتصادي والذي يع

ابلفوائض اليت حتققها من وراء تعظيم نواجتها. أما األهداف االجتماعية وان كانت يف احلقيقة متثل قيودا على املؤسسة 
ماعية جيب أن يتزامن االلتزام هبا؛ ويلزمها هبا كال من اجملتمع الداخلي)أفرادها( واجملتمع اخلارجي. إن حتقيق األهداف االجت

 مع األهداف االقتصادية، فاملؤسسة الناجحة هي اليت تعرف كيفية الوصول إىل حتقيق أكرب مستوى من النوعني معا.
ميكن احلديث عن األداء التقين أو الثقايف أو السياسي للمؤسسة، عندما تسطر لنفسها أهداف من هذا القبيل كأن ترغب 

نولوجي معني أو تسعى إىل تكوين ثقافة خاصة هبا، أو رمبا حتاول التأثري على النظام السياسي يف السيطرة على اجملال التك
القائم الستصدار امتيازات لصاحلها كما هو الشأن ابلنسبة للشركات املتعددة اجلنسيات خاصة العاملة منها يف بلدان العامل 

 .(01، صفحة 0110)مزهودة ع.، الثالث، واألمثلة يف اجملال أكثر من أن حتصى 

 املبحث الــــــــــــثاين: منـــــــــــــــــــــــــــــــــاذج قيـــــــــــــــــاس األداء.

وعملية تقييم األداء، كما سنعرض منوذج لبطاقة األداء  ل هذا املبحث لعملية قياس األداءسيتم التطرق من خال         
 املتوازن، ومنوذج هــــــــــــــــــــــرم األداء.

 املطلب األول: قيـــــــــــاس وتقييـــــــــــــــم األداء.

يتني من جوانب مهمة من خالل هذا املطلب سيتم تناول كال من عملييت قياس وتقييم األداء، وما حتتويه هاتني العلم       
فتعترب عملية قياس األداء عملية جد مهمة على مستوى املؤسسة وعلى هذه األخرية االهتمام هبا ألهنا تعترب أساس عملية 

 التقييم.             
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 قيـــــــــــــــاس األداء.: أوال

تعترب عملية قياس األداء عملية ضرورية للمؤسسات جبميع أنواعها سواء اهلادفة للربح أو غري اهلادفة للربح، كما أهنا عملية     
 مستمرة كي تتمكن املؤسسات من إدخال التحسينات الالزمة. وقد اختذت هذه العملية جمموعة من التعاريف: 

قياس األداء هو " املراقبة املستمرة إلجنازات برامج املؤسسة وتسجيله، والسيما مراقبة وتسجيل  جوانب سري التقدم حنو  -
 .(0، صفحة 0100)ابو ماضي ، غاايت موضوعة مسبقا" 

األنشطة اليت تتضمن مقارنة النتائج املتوقعة مع أهنا تلك " عملية قياس األداء على Fred Davidعرف  التعريف الثاين:
" النتائج الفعلية والتحقق من أية احنرافات عن اخلطط واالهداف، وتطوير معايري لذلك تكون قابلة للقياس وواضحة

 .(000، صفحة 0100)مصيلحي، 

ياس األداء هتدف إىل قياس النتائج احملققة من وراء أعمال املؤسسة ومقارنتها  إن الفلسفة الرئيسية اليت تقوم عليها عملية ق  
مع األهداف املخطط هلا من قبل، وذلك للتأكد من مدى كفاءة التنفيذ وإدراك الصعوابت من أجل العمل إزالتها تفاداي 

 .للوقوع يف األخطاء مستقبال

 األداء:أهـــــــــــــــــــــــمية قـــــــــياس  .أ
-00، الصفحات 0100)دريدي ، من خالل التعاريف السابقة ميكن استخالص أمهية قياس األداء يف النقاط التالية: 

00): 
 تعمل نتائج قياس األداء على اختاذ القرارات اليت من شأهنا حتسني وضع املؤسسة لالستمرار يف تطبيق اسرتاتيجيتها 

 واخلطط املرسومة.
  يساعد قياس األداء يف عملية التحسني املستمر من خالل حتديد مصادر العيوب، منع األخطاء، حتديد كفاءة وفعالية

 العمليات.
 .ميكن لقياس األداء أن يبني أبن املؤسسة تعاجل احتياجات اجملتمع من خالل احراز التقدم حنو حتقيق غاايت اجتماعية 

 (00، صفحة 0100)الرفايت، د: إضافة إىل ذلك جن
  إن قياس األداء يشجع على التوجه بشكل بناء حنو حل املشاكل حيث إن القياس يوفر بياانت حقيقية ملموسة ميكن

 االستناد عليها يف اختاذ القرارات سليمة حول عمليات املؤسسة.
  قياس؛ فإذا ما كانت املؤسسة ال تعلم أين هي اآلن من حيث واقع عملياهتا، ال ال ميكن أن يكون هناك حتسني دون

 ميكن أن تعرف ما هو مستقبلها، وابلتايل ال ميكن الوصول إىل حيث تريد.
  0110)ابو قمر، قياس األداء حيسن واقع العالقات الداخلية بني العمال، وكذلك العالقات اخلارجية مع العمالء ،

 .(00صفحة 
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 العـــــــــــــــــوامل املؤثرة على قيــــــــــاس األداء: .ب
  (00-00، الصفحات 0100)دريدي ، هناك العديد من العوامل اليت تؤثر على قياس األداء، نذكر من أبرزها:        

الدراسات أكدت أن التعقيد املتزايد يف العمليات الداخلية للمؤسسة له عالقة طردية مع الكثري من حجم املؤسسة:  -
حجم املؤسسة، مما يصعب من عملية وضع مقاييس أداء قادرة على تقدمي معلومات كافية تتناسب مع التعدد والتنوع يف 

اهلائل من املعلومات املرتاكمة، على  النشاطات االمر الذي يصعب عن متخذ القرار لعدم امتالكه طاقة حتليلية للكم
 عكس املؤسسات أقل حجما وتعقيدا اليت هلا القدرة على وضع مؤشرات األداء اخلاصة هبا بكل سهولة.

أدهرت العديد من الدراسات أن املؤسسات تعتمد املؤشرات املالية يف قياس األداء كلما كانت البيئة البيــــــئة اخلـــارجيــة:  -
ستقرة وأقل تعقيد والعكس صحيح، فكلما كانت هناك احتمالية وجود هتديدات أكرب كدخول منافسني اخلارجية م

جدد أو دهور منتجات بديلة، تعتمد املؤسسة هنا على مؤشرات غري مالية؛ حماولة منها لقراءة البيئة بشكل يسمح هلا 
 بتكييف اسرتاتيجيتها واهليكل مع ما يتوافق واملتغريات.

األداء واالسرتاتيجية اليت تتبناها املؤسسة، فقد أشار  بينت الدراسات أن هناك عالقة بنياملؤسسة:  اسرتاتيجية -
Porter  أن املؤسسة اليت تعتمد على اسرتاتيجية التكلفة املنخفضة البد من أن تعتمد مؤشرات مالية دقيقة ومتطورة

مناسب للسوق، بينما اسرتاتيجية التمييز واليت أتخذ بعد تسمح هلا ابلتحكم يف تكاليف اإلنتاج حىت تقدم منتج بسعر 
آخر يف البحث عن مسببات الرضا عند العمالء وتنمية العالقات معهم؛ يف هذه احلالة املؤسسة تستخدم مؤشرات غري 
بة مالية بشكل أوسع. ومن هنا يتضح االختالف يف االسرتاتيجيات داخل املؤسسة يؤثر على اختيار املقاييس املناس

 األكثر قدرة على التحليل وتذليل الصعوابت.

 : تقييــــــــــــــــــــــــــم األداء:اثنيـــــا

نتيجة لزايدة ومنو املؤسسات واتساع نطاق أعماهلا، أصبح موضوع تقييم األداء حيتل حيزا كبريا لدى الباحثني، وذلك ألنه     
ذا اختلفت وجهات النظر يف حصر تعريف معني له، فمن بني تعاريف تقييم يعترب األداة اليت تستمر هبا وتنمو األعمال وهل

 األداء نذكر:

على أنه التأكد من كفاية استخدام املوارد املتاحة أفضل استخدام لتحقيقه األهداف " عرف التقييم على  التعريف األول:
حيقق  عادة توجيه مسارات األنشطة ابملنظمة مبااملخططة من خالل دراسة مدى جودة األداء، واختاذ القرارات التصحيحية إل

 .(000، صفحة 0117)حامد، األهداف املرهونة منها"

األداة اليت تستخدم للتعرف على نشاط املشروع هبدف قياس النتائج املتحققة ومقارنتها "كما عرف على أنه   التعريف الثاين:
 بنيت الوقوف على االحنرافات وتشخيص مسبباهتا مع اختاذ اخلطوات الكفيلة لتجاوز تلك االحنرافات ،ابألهداف املرسومة

، صفحة 0100)دمنهوري و الراشد، " وغالبا ما تكون املقارنة بني ما هو متحقق فعال وما هو مستهدف يف هناية فرتة زمنية
070). 
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األكثر أمهية، حبيث يساهم يف حتقيق جمموعة من الفوائد من بينها يوفر التغذية العكسية لتحقيق  األداء النشاطيعترب تقييم     
األهداف اخلطط هلا، يعمل على حتسني إدارة املنتجات واخلدمات وعملية توصيلها إىل العمالء، ولعل أهم فائدة أنه يشجع 

 شكالت اليت حتتاج إىل اهتمام وتطوير.على التوجه بشكل بناء حلل امل

 أمهـــــــــــــــــــــــــــــــــية تقــــــــــــــــــــــــــــــــييم األداء:   .أ
 (00، صفحة 0100)دريدي ، ميكن حـــــصر أمهية تقــــــــــييم األداء يف النـــــــــــــــقاط الــــــــــــــــتالية:  

  يوفر املعلومات ملختلف املستوايت اإلدارية يف املؤسسة ألغراض التخطيط والرقابة واختاذ القرارات املستندة على حقائق
 علمية وموضوعية.

  يظهر التطور الذي حققته املؤسسة يف مسريهتا حنو األفضل أو األسوء، وذلك عن طريق نتائج التنفيذ الفعلي لألداء
 ا يف املؤسسة من مدة ألخرى ومكانيا ابلنسبة للمؤسسات املتماثلة.زمني

  تعكس عملية التقييم درجة املوائمة واالنسجام بني األهداف واالسرتاتيجيات املعتمدة لتنفيذها وعالقتها ابلبيئة
 التنافسية للمؤسسة.

 (00، صفحة 0100)عوادي، : وجند كذلك

   الناجحة وتنميتها وكذلك العناصر  ستقبل، حيث يتم ابراز العناصريقوم على ترشيد الطاقة البشرية يف املؤسسة يف امل
 غري املنتجة اليت يتطلب االمر االستغناء عنها.

   ضع مساعدة مدراء األقسام على اختاذ القرارات اليت حتقق األهداف من خالل توجيه نشاطاهتم حنو اجملاالت اليت خت
 للقياس واحلكم.

   إن تقييم األداء يظهر مدى اسهام املؤسسة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل حتقيق أكرب قدر من
 مما يؤدي إىل خفض أسعار املنتجات ؛اإلنتاج أبقل التكاليف والتخلص من عوامل الضياع يف الوقت واجلهد واملال

     .(00، صفحة 0100)ريغة ، وزايدة الدخل القومي ومن مث تنشيط القدرة الشرائية 
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 (: مراحل عملية تقييم وقياس األداء0الشكل رقم)
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 .(007، صفحة 0100)مصيلحي، املصدر: 

 مـــــــراحل عملية تقييم األداء: .ب

 .(000-000، الصفحات 0100)بن واضح ، تقوم عملية تقييم األداء على جمموعة من املراحل واليت تتمـــــــــــــثل يف: 

 تقوم هذه املرحلة على عنصرين مهمني ورئيسني مها: تشخيص البيئة اخلارجية للمؤسسةما قبل عملية التــــــــــــــقييم:   .0
ومن جهة أخرى التعرف على وذلك ألخذ فكرة شاملة ونظرة عامة فيما خيص الفرص املتاحة للعمل على استغالهلا، 

التهديدات وحماولة القضاء عليها. أما العنصر الثاين فيتمثل يف دراسة تتلف ودائف املؤسسة من حيث األهداف، فلكل 
 وديفة جمموعة من األهداف اليت تعمل على حتقيقها ومن خالل الودائف تتحقق األهداف الكلية للمؤسسة.

 عتمد هذه املرحلة على أربع عناصر أساسية وهي: أوال حتديد أهداف برانمج تقييم األداءت حتضري عملية التــــــــــقييم: .0
وذلك للوصول أو أخذ فكرة عامة عن نشاط املؤسسة، حتفيز األفراد، ترشيد قرارات املسريين، وتزويد املؤسسة بنظام 

حبقوقهم وتطوير إمكانياهتم. اثلثا اختيار  إعالمي جيد. اثنيا توفري املعلومات عن املقيمني وتكوينهم عن طريق إعالمهم
 معايري التقييم املناسبة. رابعا وأخريا اختيار أساليب وطرق التقييم، عن طريق اختيار افضل طرق التقييم املتاحة.

مت هبا املؤسسة، فاملعلومات تتم من خالل مجع املعلومات الضرورية عن اإلجنازات اليت قامـــــــــــــرحلة القــــــــــــــــــــــــــياس:  .0
 املتوفرة تعترب وسيلة تستخدمها املؤسسة لتحسني أدائها واحلصول على مزااي تنافسية لتحقيق التنافسية الدائمة للمؤسسة.
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تتم هذه املرحلة من خالل عنصرين مها: اوهلم ويتمثل يف توصيل النتائج اىل الودائف املقيمة حتليل النتائج والتوصيات:  .0
تسجيل التوصيات الالزمة يف تقرير التقييم. واثنيهم عملية املراجعة اليت تتبعها عملية حتديد اإلجراءات الواجب ليتم 

أخذها بعني االعتبار مستقبال كنتيجة للتقييم، ومن مث عملية املتابعة للتأكد من تطبيق و االلتزام بكل اإلجراءات 
 والتوصيات اجلديدة.

 قييم األداء:صعـــــــــــــــــومجت ت .ت

-00، الصفحات 0100)دريدي ، هناك العديد من الصعوابت اليت تعمل على عرقلة عملية تقييم األداء من أمهها:        
01). 

 صعوبة حتديد املعايري املسامهة يف األداء؛ 
  ابلرقابة واحملاسبة الدائمة؛خلق جو الالثقة والفوضى عند األفراد نتيجة شعورهم 
  صعوبة حتديد األولوايت واجلوانب واملتغريات األكثر أمهية وارتباطا ابألداء فغالبا ما يكون الرتكيز على قياس العناصر

 السهلة بدال من الرتكيز على القضااي اهلامة اليت تؤثر على مستقبل املؤسسة؛
  لسهولتها؛سيطرة املقاييس الكمية يف عملية القياس نظرا 
 نقص الكوادر البشرية للقيام بعملية تقييم األداء؛ 

 (000، صفحة 0100)شاوي ، كما جنـــــــــــــــــــــــد كذلك: 

  ابإلضافة إىل تفاعل العوامل والظواهر املتجانسة، مما ينجر عنه صعوبة الفصل بينها لتقييم األداء كال منها على حدا
 تداخل وتعارض األهداف؛

  غالبا ما يتم حتديد املقاييس طبقا لسلوك املديرين وحتيزهم الشخصي اجتاه األهداف قصرية األجل واحملدودة على حساب
 األهداف االسرتاتيجية.

ملطلب الثانــــــي: منــوذج بطاقة األداء املـــتوازنا  

عام  Kaplan and Nortonلقد مت تقدمي بطاقة األداء املتوازن ألول مرة كمفهوم لقياس األداء يف املؤسسة عن طريق       
وكان اهلدف من تقدمي هذا النموذج هو التغلب على قصور الذي  Harvard Business Reviewيف جملة  0000

وقد وردت   الية على األداء املايل فقط، وهذا يعترب ثغرة يف تقييم األداء.يرافق استخدام املقاييس املالية حيث تركز املقاييس امل
 جمموعة من التعاريف لبطاقة األداء املتوازن من بينها: 

هي أول عمل نظامي حاول تصميم نظام لتقييم األداء ويهتم برتمجة اسرتاتيجية املنشأة إىل أهداف حمددة "  التعريف األول:
)ابو ماضي ، " مستهدفة ومبادرات للتحسني املستمر، كما أهنا توحد مجيع املقاييس اليت تستخدمها املنشأةومقاييس ومعايري 

 .(00، صفحة 0100
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خلاصة بتنظيم نظام إدارة وقياس اسرتاتيجي يقوم برتمجة املهمة األساسية أو الرسالة ابطاقة األداء املتوازن هي "التعريف الثاين: 
االعمال إىل جمموعة متوازنة من مقاييس األداء املتكاملة اليت تتضمن مقاييس املخرجات ومسببات أدائه، هذه املخرجات اليت 

 .(00، صفحة 0100)الفايز، " ترتبط معا يف سلسلة من عالقات السبب والنتيجة

وذلك ألن كل تعريف ركز على جوانب وأبعاد معينة، إال أن هذه التعاريف ترتبط بعامل مشرتك  لقد تعددت التعاريف       
 يعترب بطاقة األداء املتوازن نظاما شامال من منظور اسرتاتيجي، يتم مبوجبه ترمجة اسرتاتيجية املؤسسة إىل أهداف اسرتاتيجية.

 ــــداف بطاقة األداء املتوازن:أمهــــــــــــــــــــــــــــية وأهــــــــــــــــ .أ

أصبحت بطاقة األداء املتوازن من املفاهيم احلديثة واجلديدة يف ميدان اإلدارة، وذات أمهية ابلغة وقد انتشر العمل هبا يف 
 املؤسسات العاملية الكربى.

 أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــمية بطاقـــــــــــة األداء املتوازن: أوال:
 (010-017، الصفحات 0100)بن خليفة، تتجلى أمهيتها يف جمموعة من النقاط نذكر من بينها: 

  :يساعد املؤسسة يف كشف االختالالت اليت تنتج عن تطبيق االسرتاتيجية ووضع احللول تقييم االسرتاتيجية
 يف حتديد املعايري الواجب تقييمها لتحديد االحنراف احلاصل؛املساعدة على حتقيق األهداف، كما تساعد 

 :وهنا يتم ترمجة اسرتاتيجية املؤسسة إىل أهداف، ويتم حتديد السوق وقطاع  توضيح وترمجة رؤية اسرتاتيجية املنظمة
 العمالء الذي ستقوم املؤسسة خبدمته؛

  :فضل أتثري لقياس األداء املتوازن عندما يتم يظهر أالتخطيط ووضع األهداف وترتيب املبادرات االسرتاتيجية
 توديفه إلحداث تغيري تنظيمي، ولذلك جيب أن يضع املدراء التنفيذيون األهداف املرجوة؛

 (01، صفحة 0100)ابو ماضي ، كما جند كذلك: 

  املستقبلية مبواردها املادية والبشرية لتحقيق استثمار أمثل توفر بطاقة األداء املتوازن طريقة منظمة تربط رؤية املؤسسة
 لتلك املوارد؛

  توفر بطاقة األداء املتوازن معلومات كافية ملتخذ القرار، وتقلل من مشكلة املعلومات الزائدة عن احلاجة، واليت من
 شأهنا ارابك متخذ القرار؛

 ارية، حيث يشمل التقرير الواحد العديد من األجزاء اليت قد تشبع بطاقة األداء املتوازن العديد من االحتياجات اإلد
 يظن البعض أهنا متباعدة، مثل تلبية احتياجات الزابئن، وختفيض الزمن الالزم إلدخال منتجات وخدمات جديدة.

 
 أهـــداف بــــــــطاقة األداء املــــــــــــــــتوازن:اثنيــــــــا: 

 (010، صفحة 0100)بن خليفة، يهدف استخدام بطاقة األداء املتوازن إىل حتقيق عدة أهداف تتمثل فيما يلي:   
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    توجه بطاقة األداء املتوازن شركات األعمال تركيز اهتمامها على حتقيق رسالتها، بعد أن كان اهتمامها منصبا على
 وابلتايل أصبح االهتمام أبداء املؤسسات على املدى البعيد والقصري؛احملور املايل، 

    عملية وضع املقاييس وحتديدها يف بطاقة األداء املتوازن معقدة جدا، إضافة إىل صعوبة حتديد العدد األمثل من
 املقاييس املستخدمة اليت تظهر األداء بشكل كامل؛

 (07-00، الصفحات 0100)بالسكة، ـــــــــــــدف أيضا إىل: إضافة إىل هــــــــذا هتـــــــــــــــــ
   دعم التواصل بني االسرتاتيجية وتنفيذ العمليات والتأكد من توافر املتطلبات؛ 
   إدخال االستدامة ) البعد البيئي( يف العمليات التشغيلية للمؤسسة؛ 
   داري ليشمل كافة جوانب املؤسسة؛الرقي جبدوى النشاط اإل 
    تسعى املؤسسة إىل  وهذا يعترب من أبرز األهداف اليت"ما ميكن قياسه ميكن إدارته"، قياس األداء حتت مقولة

 حتقيقها ألن قياس األداء ميكن املؤسسة من معرفة حالتها ووضعيتها.
 األداء املتوازن:أبـــــــــــــــــــــــــــــعاد بــــــــــــــــــطاقة  .ب
تتضمن بطاقة األداء املتوازن أربع حماور أساسية تعمل معا تربطها عالقة سببية، لتحقيق اسرتاتيجية املؤسسة للوصول    

 لألهداف املسطرة. وتتمثل هذه األبعاد يف:
يتوجب على املؤسسة من خالل هذا احملور أن حتدد بدقة ما هو املطلوب القيام به املــــــــــــــــــــــــــــــحور املــــــــــــــــــــــــايل:  .0

لتحقيق أهدافها بصفة عامة وحتقيق النجاح املايل كهدف بصفة خاصة، إن النقطة األساسية واهلامة تكمن يف كيف 
ن خالل اتباع العديد ميكن للمؤسسة أن تقيس النجاح يف حتقيق األهداف. وميكن حتسني األداء املايل للمؤسسة م

 (17، صفحة 0110)دودين، االسرتاتيجيات وهي: 
  :ميكن حتقيقها من خالل تعميق العالقة مع العمالء عن طريق تقدمي خدمات ومنتجات اسرتاتيجية منو املبيعات

 جديدة، ابإلضافة إىل الرتكيز على العمالء األكثر رحبية.
 :وميكن حتقيقها من خالل طريقتني:  اسرتاتيجية منو اإلنتاج 

 خفيض تكاليف املؤسسة. *
 .االستغالل األمثل لألصول بكفاءة وفعالية*

خدمة العميل عملية معقدة وهذا انتج من تنوع حاجياته املتعددة، ولتطوير هذه اخلدمة مــــــــــــــــــــــــحور الـــــــــــــــــعمالء:  .0
جيب حتديد متطلباته، أي تعتمد اسرتاتيجية خدمة العميل على حتقيق توقعاته، ومن مثت حتقق املؤسسة أهدافها بكفاءة 

)تيمجغدين، : وفعالية من خالل حتقيق رضا العميل، وعليه فإن املؤشرات اليت تستخدم يف هذا اجملال قد تفصح عن
 (70، صفحة 0100
 مؤشرات عن عدد وحجم العمالء اجلدد؛*     
 مؤشرات حول درجة االحتفاظ ابلعمالء ووالئهم للمؤسسة؛*    
 مدى التحسن يف شرحية السوق اخلاصة ابملؤسسة.*    
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يركز هذا احملور على العناصر واألنشطة الداخلية لعمليات التشغيل ابملؤسسة، لضبط  حمــــــــــــــــــــــــــــــور العمليات الداخلية: .0
املراحل الداخلية اليت حيدث فيها مشاكل وتواجه صعوابت أثناء عملية اإلنتاج، حملاولة التغلب عليها برفع مهارات 

 (0، صفحة 0110)دودين، : وكفاءات عمليات التشغيل واإلنتاج. وحيتوي هذا احملور على عمليات تتلفة وهي
 العمليات التشغيلية؛*   
 العمليات اإلدارية للعمالء؛*   
 العمليات اإلبداعية؛*   
 .العمليات التنظيمية واالجتماعية*   

م املؤسسة خلق وحتقيق قيمة أكثر فعالية للعميل، وذلك يركز هذا احملور على كيفية تعل: حمــــــــــــــــــــور التعليم والنــــــــــــــمو .0
 من خالل تقدمي منتجات وخدمات جديدة، نتيجة حتسني كفاءة وفعالية العمليات الداخلية للمؤسسة.

ملطلب الـــثالث: نــــموذج هـــرم األداء.ا  
تعترب كال من عملييت القياس والتقييم حجر األساس يف تقدير ومعرفة مستوى األداء املؤسسي الشامل، وتتم هاتني          

 .(000، صفحة 0100)لطرش، العمليتني ضمن مناذج التقييم املعروفة واملتعددة ومن بني هذه النماذج نذكر: 

  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذج هــــــــــــــــــــــــــرم األداء:  

  Ricard K lynch and Kelvin and F.crossوهو منوذج مت اقـرتاحه من قبل كال من 

ه يتم ترمجة أهداف املؤسسة وقد متت تسميت هذا النموذج هرم األداء كمثال لنظام متكامل لتقييم األداء، فمن خالل           
االقتصادية بشكل تدرجيي من قمة اهلرم إىل أسفله، وترمجة املقاييس بشكل عكسي أي من أسفل اهلرم حنو القمة، وتقوم 
عملية حتديد األهداف على الرؤية االسرتاتيجية للمؤسسة االقتصادية مث يتم جتسيد هذه األهداف إىل أهداف تسويقية 

ات املؤسسة االقتصادية مثل: أهداف احلصة من السوق، وااليرادات، واالرابح اليت يتم على أساسها ومالية حمددة لوحد
حتديد االسرتاتيجيات. مث أتيت بعد ذلك اخلطوة اهلامة واليت تعد األساسية وهي ترمجة أهداف الوحدة إىل مقاييس فعالة 

نة، رضا الزبون( ليتم يف األخري تعزيز ودعم هذه املقاييس ومفيدة للمستوى التشغيلي واليت تتمثل يف )اإلنتاجية، املرو 
ابلرتكيز على أربعة مناطق لقياس األداء يف األقسام ومراكز العمل واملتمثلة )اإلنتاج التالف، زمن دورة اإلنتاج والتسليم، 

 وأخريا اجلودة(.
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 (: منـــــــــــــــــــــــــوذج هرم األداء7الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(000، صفحة 0100)لطرش،  املصدر:

 

 

 

 

 

 

اإلنتاج  أقسام ومراكز العمل
 التالف

 اجلــودة

 أنظمة تشغيل االعمال

زمن دورة 
 اإلنتاج

لزمن التوصي  

 اإلنتاجية  املرونة رضا زبون

ــــاءة  ــــااالكفــــ ـــــةــ خارجيـ ــــاءة ال  ـــ ـــالكفــــ ــــ داخليةــ  

 وحدة االعمال االسرتاتيجية

 االهــــــداف

ـــات ـــ ـــ  العمليـــــ

 الســـوق املـــالية

 الرؤية 

ةاملستقبلي  

 املقاييس للمؤسسة
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 املـــــبحث الثـــــالث: آلــــــــــــــــــــيات حتســــــــــــــــــــني األداء.

إن التغريات اليت حتدث يف البيئة اخلارجية خصوصا تغري حاجات وتوقعات العمالء، تفرض على املؤسسات ابختالف  
أنواعها وأهدافها على ادخال حتسينات يف أنشطتها، عملياهتا وكذا منتجاهتا، وهاته التحسينات تتالئم والتغريات ملواجهة 
املنافسة يف األسواق. وعليه يعترب حتسني األداء العنصر احملوري جلميع املؤسسات فضال عن كونه البعد األكثر أمهية والذي 

 مه.يتمحور حوله وجود املؤسسة من عد

 املطلب األول: مفهــوم حتسني األداء.
 لقد وردت جمموعة من التعاريف لتحسني األداء نذكر من بينها:            

)جبني،  "حتسني األداء هو أي نشاط يقوم بفحص األنظمة احلالية وعمل خطة لتحسني أدائها"  * التعريف األول:
 .(007، صفحة 0100

حتسني األداء هو استخدام مجيع املوارد املتاحة لتحسني املخرجات وإنتاجية العمليات، وحتقيق التكامل "  *التعريف الثاين:
 .(0، صفحة 0110)شريفي و دويل، " بني التكنولوجيا الصحيحة اليت تودف رأس املال ابلطريقة املثلى

وجممل القول لتحقيق تطوير يف أداء مؤسسة ما يتطلب القيام ببعض العمليات التطويرية اليت ترتكز على النقاط التالية:      
  (0، صفحة 0110)شريفي و دويل، 

 * حتديد املستوى املطلوب من األداء يف مجيع قطاعات املؤسسة.

 الفعلي من األداء يف مجيع جماالت نشاط املؤسسة.* قياس املستوى 

 * حتديد مدى الفجوة الفاصلة بني املستويني املستهدف والفعلي، وحتليل تطورها ورصد مصادرها.

 * رسم الربامج اهلادفة إىل سد الفجوة، مبع  تطوير وحتسني األداء.

 خطوات عملـــــــــــــية حتسني األداء: .أ
 (010، صفحة 0100)عبد الوهاب، مارس تعتمد عملية حتسني األداء على جمموعة من اخلطوات اهلامة وهي: 

 يرتبط بعملية حتليل األداء مفهومني يف حتليل بيئة العمل ومها: حتديــــــــــد األداء: .0
 املتاحة يف بيئة العمل والالزمة لتحقيق اسرتاتيجية املؤسسة.يصف اإلمكاانت والقدرات * الوضع املرغوب: 

 يصف مستوى أداء العمل واإلمكاانت والقدرات املتاحة كما هي موجودة فعليا.  * الوضع الفعلي/احلايل:
 وة.ينتج عن هذين املفهومني إدراك الفجوة يف األداء، لذا فإن اهلدف من حتليل األداء هو حماولة إغالق هذه الفج   
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جيب عند حتليل أي مشكلة أن نبدأ من جذورها. وهنا نبدأ ابلسؤال: ملاذا توجد هذه  البحث عن جذور املسببات: .0
 ونبدأ جبمع املعلومات املمكنة لتحديد وتعريف سبب ضعف األداء قبل اختيار وسيلة املعاجلة. ؟الفجوة يف األداء

 اختيار وسيلة التدخل أو املعاجلة. .0
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق.التطبيــــــــــ .0
 مراقبة وتقييم األداء. .0

 أشـــــــــــــكال حتســـــــــــــني األداء: ب.

إن اهلدف من حتسني األداء ال يتحقق إال من خالل الدراسة الشاملة لعناصره ومستوايته، وحتليل كل العوامل املؤثرة فيه    
والبحث عن األساليب الفعالة لتجسيد وتطوير وحتسني تلك العوامل. هناك نوعان أساسيان لتحسني األداء التحسني 

ق التطوير يف االعمال اليومية وذلك بتجنيد فرق تعمل على تطوير هتتم حبل التدرجيي املستمر والذي يقوم على حتديد طر 
املشكالت. والنوع الثاين هو التحسني اجلذري هذا النوع ال يتم تدرجييا وإمنا بقفزة نوعية يف مستوى األداء. يشرتك كال من 

عمليات املؤسسة؛ لكن جيدر بنا التحسني اجلذري واملستمر يف اشباع حاجات ورغبات العميل وذلك عن طريق تعديل 
 (01، صفحة 0107)بكوش، اإلشارة إىل أن أي شكل من اشكال حتسني األداء يرتبط مبجموعة من القيود أمهها: 

 * الصعوبة التقنية املتعلقة ابلكفاءات واملؤهالت الالزمة من أجل احلصول على التحسني؛

 سواء املالية أو البشرية املعبئة من أجل تنفيذ التحسني؛* حجم املوارد 

 * مستوى االلتزام املنتظر من طرف اإلدارة العليا من أجل القيادة الفعالة لتحسني األداء.

كما جند نوع آخر من حتسني األداء الذي يتم على مستوى سلسلة اإلمداد أي تغري شكل العالقة بني العمالء واملوردين    
للمزيد من التعاون لتشكيل سلسلة إمداد. فمن أجل أن تتأكد املؤسسة أن العمليات اخلاصة بسلسلة اإلمداد تسري على 

لذي يبني قدرة هذه السلسلة على تلبية ما حيتاجه العمالء؛ فمن خالل تقييمها أكمل وجه تقوم بدراسة أداء سلسلة اإلمداد ا
يتم تشخيص املشاكل اليت تعرتضها ومن مث اقرتاح احللول املمكنة وابلتايل حتسني أداء السلسلة ابملؤسسة والذي يساعد يف: 

 (00، صفحة 0107)بكوش، 

 حلدي للمنتج وزايدة التدفقات النقدية للمؤسسة؛حتسني الربح ا* 

 زايدة كفاءة التصنيع على كافة املستوايت؛* 

 حتقيق االتصال ابلعمالء واالستحواذ عليهم.* 
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  املطلب الثـاين: دوافـــع حتســـني األداء.
توجد العديد من العوامل اليت تفرض على املؤسسات التحسني من آدائها، وذلك متاشيا مع متغريات البيئة اخلارجية       

 (00-00، الصفحات 0100)شرف الدين، لتعزز مكانتها يف السوق وأمام املنافسني نذكر من أبرزها: 

 ــــــع التحسني املستمـــــــــــــــــــــــــر:دوافـــــــــــــــــ .0
 إن من أهم العوامل اليت تدفع ابلتحسني املستمر هي:   

ويقصد هبا كل املؤثرات اخلارجية اليت تؤثر وتتأثر املؤسسة هبا، سواء يف نشاطها وقراراهتا. ومتثل  :معدالت التغري السريعة .أ
البيئة اخلارجية نقطة انطالق والوصول ابلنسبة للمؤسسة؛ هي نقطة انطالق ألهنا املصدر األساسي للحصول على كل 

املنافسني؛ أما فيما خيص أهنا نقطة الوصول فهي املوارد اخلاصة من رؤوس أموال، وعمالة، ومعلومات عن السوق أو 
املستهلك الوحيد ملنتجات وخدمات املقدمة من قبل املؤسسة. فكلما متيزت البيئة بعدم التأكد لكثرة املتغريات كلما 

 جتندت املؤسسة لتحسني أدائها ملواجهة املستجدات من خالل االبتكار.
ي تنفرد به املؤسسة عن ابقي املؤسسات اليت تعمل يف نفس اجملال وذلك من يقصد هبا املركز الذ احلفاظ على املكانة:  .ب

خالل قدرهتا على حتقيق ميزة تنافسية عند تبنيها اسرتاتيجية تساعدها يف خلق قيمة للمستهلك، واليت يعجز املنافسني 
 عن تبنيها أو تطبيقها.

ليها إجياد أسلوب خاص هبا من خالل دمج معارفها التغريات السريعة يف حميط املؤسسة حتتم ع االهتمام مججلودة:  .ت
ومواردها لتحقيق مستوى معني ومرضي من األداء، وذلك مع احلرص على الرتكيز على اجلودة الشاملة اليت تعرب عن 

 األساس الذي ينطلق منه استهداف ذلك املستوى من األداء، مع مراعاة شروط التنمية املستدامة.

تتمثل املنافسة يف حالة التسابق احلاصلة بني املؤسسات لكسب الرايدة يف السوق، وذلك ابالعتماد على  ــــــسة:املنـــــــــــــافــ 
تطبيق جمموعة من االسرتاتيجيات متكنها من حتقيق أداء فعال ومتكامل. وهلذا على املؤسسة القيام ابلتحسني السرتاتيجياهتا 

 .ملواكبة متغريات البيئة اخلارجية

 ولية االجتماعية والتنمية املستدامة:املسؤ  .0
تتبين املؤسسات سلوكات اجتماعية بغض النظر عن املتطلبات القانونية املفروضة من أجل االستجابة للحاجات    

االجتماعية، فمن بني أهدافها املسامهة يف التنمية املستدامة والصحة والرفاهية. من بني ما تتحصل عليه املؤسسة املسؤولية 
  (00، صفحة 0100)شرف الدين، اجتماعيا من فوائد وحتسن من أدائها جند: 

 * معرفة متطلبات الزبون بصفة امجالية دائمة؛            
 * حتسني صورة املؤسسة واحلفاظ على مسعتها يف اجملتمع؛

                                       * التحكم يف املخاطر وأيضا يف التكاليف البيئة واالجتماعية بدال من التسبب يف بعض املشاكل والكوارث البيئية.                                 
 .* حتفيز العمال وهذا بتتبع املؤسسة لسياسات وخطوات التنمية املستدامة            
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الثـــــالث: معـــــــــــــــــــــــــــــــوقات حتسني األداء.املطلب   

تصادف عملية حتسني األداء جمموعة من املعوقات، وقد تكون شخصية أي أهنا ترتبط بشخصية رجل            
 (00، صفحة 0107)بكوش، اإلدارة أي صاحب اختاذ القرار، كما قد تكون على مستوى املؤسسة وهي كالتايل: 

 :املعوقات الشخصـــــــــــية 
 ويقصد هبا املعوقات اليت ترتبط مبتخذ القرار يف املؤسسة ونذكر منها:   

أداء املهام تؤثر املركزية الشديدة على املرؤوسني أتثريا سلبيا على أدائهم، حبيث يصبح هناك تباطؤ يف املركـــــــــــــــــــــــــزية: * 
 املوكلة إليهم وإهدار للموارد املختلفة؛

واملسؤول اإلداري الناجح هو الذي  %011: يف املمارسات اإلدارية ال يوجد شيء مؤكد أو صحيح كهونية احلتمية* 
 يؤمن بفكرة أن كل شيء قابل للتغيري؛

يل يف املمارسات فال يوجد سقف لألفضلية أن فكرة االستمرار واالفضلية تعتمد على التجريب والتعد توقف التفكري:* 
 يف دل البيئة االقتصادية املتغرية.

 :املعوقات على مستوى املؤسسة 
تواجه املؤسسة جمموعة غري متناهية من املعوقات يف عملية حتسني األداء، لكن سيكون من الصعب التعامل معها إذا        

 كانت على املستوايت العليا. نذكر من بينها:
عملية اختاذ القرار تتطلب كما معني من املعلومات اليت ختتلف يف حجمها ونوعيتها  عدم وجود نظم معلومات كافية:* 

 حسب القرار املتخذ، واندرا ما يكون القرار سليم يف حالة غياب املعلومات املناسبة له.
حاجزا تنتج عن صدور الكثري من القوانني والتعليمات تعقيد اإلجراءات الروتينية يعد  البــــــــــــــــــطء يف اإلجراءات:* 

 هبدف املركزية والسيطرة؛
املؤسسة عبارة عن بناء مرتابط، تتكامل وتتفاعل أجزاءه معا وأي خلل يف إحدى هذه عالقات العمل الداخلية: * 

 األجزاء سيؤدي إىل التأثري يف املنظومة ككل.
يلعب املقياس املعتمد يف التقييم دورا رئيسيا يف حدوث اخلطـأ، كما يؤدي تصميم املقياس اخلــــــــــطأ يف تــــــــقييم األداء: *

إىل اخلطأ أيضا يف التقييم وميكن إجياز كل املشكالت اليت تربز يف عملية تقييم األداء يف درجة الوثوق والصحة وما مدى 
 .(000، صفحة 0110)اتوريريت، تنبطة واملستخدمة مع طبيعة القرارات الالحقة تناسب املعلومات املس
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 ة من منظور بطاقة األداء املتوازن.التنافسية يف حتسني أداء املؤسساملبحث الرابـــــــــــــــع: دور اليقظة 

من خالل ما مت التطرق إليه يف اإلطار النظري لليقظة التنافسية واألداء؛ ميكن مالحظة جمموعة من التدخالت بني          
 املفهومني وذلك من خالل أبعادمها. وعليه سنحاول توضيح تتلف التداخالت املوجودة بينهما.

ء املتوازن.املطلب األول: استخدام اليقظة التنافسية يف بناء بطاقة األدا  

إن عملية حتسني األداء مل تعد تعتمد على املؤشرات التقليدية اليت تقوم على اجلانب املايل فحسب، وإمنا أصبح          
الرتكيز منصب على كل ما له عالقة مباشرة أو غري مباشرة على األداء مبا فيها اجلانب املايل. وكل هذا ضمن الرؤية 

ابستخدام املؤشرات املعتمدة يف بطاقة األداء املتوازن، متكننا من احلصول على نتائج جيدة ابلرغم االسرتاتيجية للمؤسسة. إن 
من أهنا اعتمدت على أسس تقليدية، فالنهوض ابلربجميات والطرق اليت ختطط وتنفذ هبا البطاقة هو ما جيعلها أداة اسرتاتيجية 

كننا حتديد أهم استخدامات عملية اليقظة التنافسية يف بناء بطاقة األداء فعالة تدعم اإلدارة العليا ال أداة للقياس فقط. ومي
 .(00، صفحة 0107)رملي ، املتوازن مع تداخل ابعادها مع عملية حتسني األداء من خالل ما يلي: 

األداء املتوازن تطرح العديد من األسئلة فيما خيص البياانت املطلوبة عند البدء التخطيط لبطاقة جـــــــــودة البيانـــــــــــات:  .أ
للحصول على معلومات األداء منها، كما يطرح سؤال عن مصادر هذه البياانت، كما يتم البحث عن املسؤول عن مجع 

الية على التعامل مع وإدارة هذه البياانت لتأكد من صحتها وصالحيتها؛ وميكن لليقظة حل هذه املشاكل وهلا القدرة الع
 مصادر متنوعة للبياانت، كما تستطيع فرزها وتوحيدها من خالل تكامل هذه البياانت فيما بينها.

إن عمليات التغذية العكسية، التعلم، والتواصل واملراجعة؛ هي عمليات اليقظة تطوير عمليات بطاقة األداء املتوازن:  .ب
عمليات بطاقة األداء املتوازن، فهي تتحول من تداول بسيط ملعلومات  التنافسية تعمل على إعادة هيكلة العديد من

 األداء وتبادل للمالحظات إىل عملية تدفق مستمر للمعرفة تشمل مجيع مستوايت املؤسسة وأجزائها.
تنبؤية لليقظة تساهم اليقظة التنافسية يف توفري رؤية متعددة األبعاد، فالقدرات التحليلية والتطوير اخلارطة االسرتاتيجية:  .ت

 التنافسية ستقدم رؤية تفصيلية عن األسباب والنتائج، كما أهنا ستوفر رؤية مستقبلية فيما خيص اسرتاتيجية املؤسسة.
إن التطبيقات املتنوعة اليت توفرها اليقظة التنافسية لكل من: التقارير، بطاقات األداء، سواء بصورة كلية تفاعل املستفيد:  .ث

جزئية للمستوايت األخرى؛ ستوفر بيئة تفاعلية حتافظ على التواصل املستمر مع املستفيدين يف تتلف لإلدارة العليا أو 
   املستوايت.
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 املطلب الــــــــــــثاين: اليقظة التنافسية ومنـــــــــــــــــــــــــــــــــظور العمـــــــــــــــالء.

إن منظور العمالء يف بطاقة األداء املتوازن جيسد األسئلة اليت يتوجب على إدارة املؤسسة اإلجابة عليها فيما يتعلق ابلزابئن     
لديها، وكيفية التعامل معهم ورفع حصصها يف السوق، هذه األسئلة واجاابهتا تتطلب آلية هتتم مبتابعة ترجات املؤسسة ومجع 

"دون الزمجئن ال يوجد بشكل دائم ومستمر، وهنا جند اليقظة التنافسية هي اآللية املناسبة. يقال:  املعلومات املتعلقة هبا
مباذا ملعرفة األعمال جيب البدء ابهلدف، فتعريف اهلدف من االعمال هو إجياد الزابئن واالجابة على األسئلة التالية: أعمال"، 
تكون قاعدة معلوماهتا عن الزابئن، وتؤسس نظام مبين على قاعدة من هنا ميكن للمؤسسة أن  وماذا حيتاجون؟ يفكرون؟
 : ماذا يشرتي؟ وكيف؟ ماهي توقعاته وحاجاته؟ كيف ميكن للمؤسسة احملافظة عليهم؟معرفية

إن رضا الزبون، كسب زابئن جدد واحلفاظ على احلاليني، يتم من خالل وضع األهداف املتعلقة بذلك وحماولة الوصول     
د ما يتم قياس ما مت حتقيقه ومقارنته مع األهداف املخططة ضمن منظور العمالء يف بطاقة األداء املتوازن، ليتم حتليل إليها بع

 املعلومات املتعلقة ابألداء من قبل فريق اليقظة املختص ووضع أهداف أخرى.

 املطلب الثالـــــــــــــــــث: اليقظة التنافسية ومنظور العمليات الداخلية.
يرتكز منظور العمليات على اجلوانب املتعلقة ابلعاملني وعمليات التشغيل واالبتكار فيها، تساعد أنظمة            

املعلومات على حتسني العمليات والفعاليات املختلفة داخل املؤسسة كالتسويق، واحملاسبة.....وغريها. وتنعكس هذه اآلاثر 
عالية، الكفاءة، درجة االبداع واالبتكار يف العمليات(. فاليقظة التنافسية متكن من خالل األبعاد الرئيسية الثالثة )الف

املؤسسة من جعلها أكثر فاعلية يف االعمال من خالل مساعدهتا يف اختيار وتنفيذ العمليات األكثر مالئمة ألعماهلا، حبيث 
 حتقيق كفاءة العمليات الداخلية عن طريق تساعد العاملني من اختيار املعلومات الضرورية ذات قيمة عالية. وتساهم يف

 االعتماد على حمتوى مراحل اليقظة وترمجتها إىل إجراءات صحيحة يف الوقت املناسب.

ميكن للمؤسسة حتقيق ما يسمى ابملعرفة املشرتكة من خالل مسامهة العاملني يف إجياد احللول للمشاكل اليت قد تصادفهم،     
تحفيز العمال نشاطات العصف الذهين وابلتايل مساندة االبتكار. لعل أكرب مساعدة تقدمها اليقظة ومن بني األدوات املتبعة ل

التنافسية لتحسني العمليات داخل املؤسسة، هو توفري املعلومة وجعلها شائعة لدى اجلميع، وليس حكرا عند البعض 
 يت قد تواجههم أثناء أداء العمل.واستخدامها يف حل املشاكل ال

ب الرابع: اليقظة التنافسية ومنظور النمو والتعلم.املطل  

راءات استقطاب ومتكني ترتكز املؤسسات اليت هلا رؤية اسرتاتيجية على االستثمار يف مواردها البشرية، فكلما كانت إج      
ف املخطط األهدا معئج األداء أكثر تقارب وتدريب العاملني يف املؤسسة ممنهجة وموازية مع أهداف املؤسسة كلما كانت نتا

 هلا.        
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اليقظة التنافسية جتعل العاملني أكثر مرونة، وهذا يعين مساعدهتم على بناء قدراهتم على حل ومعاجلة املشاكل املختلفة اليت  -
 يواجهوهنا.

تتلف املستوايت يف تساهم أيضا يف ترشيد االتصال الداخلي ونشر املعلومات االستباقية لتنفيذها واالستفادة منها يف  -
 املؤسسة، وتعمل على التهيئة األفضل للعاملني للتعامل مع التغريات احلاصلة يف البيئة احمليطة.

"طريقة عقالنية للتأكد من أن املنظمة تليب مطالب عمالءها، وأيا تتأقلم مجستمرار مع إذن اليقظة التنافسية تعد      
ن من خالل منحهم آخر التطورات واملستجدات احلاصلة يف جمال األعمال؛ إضافة فهي تساعد املسرييتطور هذه الرغبات". 

 إىل ذلك تبيان األخطاء اليت وقعت فيها املؤسسات اليت فشلت يف مساعيها لتحسني أدائها.                         
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خالصة الــــــــــــــــــــــــفصل:     
 

املؤسســــــة اليــــــوم هــــــو  ســــــة ألهــــــدافها ال يــــــتم مــــــن خــــــالل النتــــــائج املاليــــــة للمؤسســــــة، ابعتبــــــار أن أداءإن حتقيــــــق املؤس        
والـــــــيت مت علـــــــيم(، )املاليـــــــة، العمـــــــالء، العمليـــــــات الداخليــــــة، النمـــــــو والت نتــــــاج تفاعـــــــل وتــــــداخل العديـــــــد مـــــــن املنظــــــورات

ألخـــــــــــرية.                عنـــــــــــد تبنيهــــــــــا هـــــــــــذه االتوصــــــــــل إليهـــــــــــا مــــــــــن بطاقـــــــــــة األداء املتـــــــــــوازن لتــــــــــتمكن املؤسســـــــــــة مـــــــــــن حتســــــــــني أدائهـــــــــــا 
                                      

ريين أي جماالت اليقظة كما تطرقنا ملختلف التدخالت الواردة بني اليقظة التنافسية وحتسني األداء من خالل ربط املتغ       
 األداء يف املؤسسة، وما علينا التنافسية مبنظورات األداء؛ توصلنا يف األخري أن هناك عالقة وطيدة بني اليقظة التنافسية وحتسني

                                        عنية.نب النظري على املؤسسة املمن خالل اسقاط اجلا إال أتكيدها أو نفيها
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 متهيد:

واألداء يف الفصل األول والثاين، ودراسة العالقة النظرية اليت جتمع بينها،  بعد التطرق لكل من مفهومي اليقظة التنافسية       
للوقوف على دور  0100/ 0100خصص هذا الفصل األخري من املذكرة لدراسة حالة لشركة املراعي خالل الفرتة األخرية

 اليقظة التنافسية يف حتسني األداء. 

 حث التالية:إجناز الفصل التطبيقي ابالعتماد على املبا مت  

  :حملة على شركة املراعي للمنتجات الغذائية.املبحث األول 
 :بياانت بطاقة األداء املتوازن لشركة املراعي. املبحث الثاين 
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.املبحث األول: حملة عامة على شركة املراعي  

  نظيمي اخلاص هبا. ة إىل اهليكل التالتعريف ابلشركة، إضاف اإلطار املنهجي للدراسة، سنتطرق من خالل هذا املبحث إىل    
      

 املطلب األول: اإلطـــــــــــــــــــــار املنهجي للدراسة التطبيقية.       

خالل هذا املطلب للمعلومات التالية: سنتطرق من  

 أوال: منهـــــــــــــــــــــــــج البحث 

ثرها استخداما يف حيث يعترب من أنسب املناهج وأك، بحث قمنا ابستخدام املنهج الوصفيمن أجل حتقيق أهداف هذا ال    
ويستخدم تتلف  ، ويتسم هذا املنهج ابلواقعية ألنه يدرس الظاهرة كما هي يف الواقعواالجتماعيةدراسة الظواهر اإلنسانية 

ة املبحوثة. اعتمدان يف يل الظاهر األساليب املناسبة الكمية والكيفية للتعبري عن الظاهرة وتفسريها من أجل التوصل إىل فهم وحتل
                                                                       هذا البحث على البياانت الثانوية: 

  :مراجعت الكتب واجملالت والرسائل اجلامعية وامللتقيات واملقاالت مت احلصول عليها من خالل البياانت الثانوية
 حث سواء بشكل مباشر أو غري مباشر.املتعلقة ابملوضوع قيد الب

 : مصادر وأساليب مجع البياانت واملعلومات.اثنيا
 :حتليل احملتوى

ميثل حتليل احملتوى املصدر الرئيسي جلمع البياانت واملعلومات هلذه الدراسة، وقد مت استخدام هذا األسلوب املناسب  
االمر الذي صعب من إمكانية التنقل للمؤسسة حمل الدراسة سابقا، لنلجأ  (covid 19نتشار وابء ا )لظروف الراهنة 

لشركة املراعي كخيار اثين وذلك من خالل موقع االلكرتوين اخلاص هبا للعمل على حتليل التقارير السنوية لشركة وتوديف 
اء من منظور بطاقة األداء املتوازن يف املعلومات مبا خيدم الظاهرة البحوثة، أي دراسة دور اليقظة التنافسية يف حتسني األد

 شركة املراعي ابململكة العربية السعودية.
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 الثاين: التعريف بشركة املراعي . املطلب

:يسنحاول من خالل هذا املطلب التعريف ابلشركة من خالل ما يل  

 أوال: نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأة وتطــــــــــــــــــــــــــور الشركة:

كشركة ألبان، إال أهنا توسعت يف أعماهلا الحقا لتشمل عصائر  0077بدأت شركة املراعي نشاطها التجاري يف عام      
إىل شركة مسامهة تقوم بتسويق منتجاهتا من  0110الفاكهة، واملخبوزات وقطاع الدواجن، وتغذية األطفال. حتولت عام 

ستهالكية مقرها الرايض خالل مراكز التوزيع وبواسطة اتفاقيات وكاالت التوزيع. املراعي شركة تتصة يف املواد الغذائية اال
ابلسعودية ومتارس أعماهلا يف جملس التعاون اخلليجي ومصر واألردن، ويوجد لديها مزارع يف الوالايت املتحدة وأوكرانيا 

، يقدر عدد 0107شركة ابتكارا يف عام  011يف قائمة تصنيف فوربس ألكثر  00واألرجنتني وبولندا. احتلت املرتبة رقم 
 .(http://www.almarai.com, 2017)مستهلك  00ملراعي حبوايل ا تمستهلكي منتجا

أصبحت املراعي أكرب شركة متكاملة رأسيا يف العامل، كما تتبع شركة املراعي هنجا فريدا لتوفر للمستهلكني منتجات     
لف من مخسة مراحل أساسية وهي: انتاج واختيار احملاصيل األغذية واملشروابت وفق أعلى معايري اجلودة عرب سلسلة قيمة تتأ

الزراعية خارج اململكة، رعاية استثنائية لقطيع املزارع، عمليات تصنيع ومعاجلة وفق أعلى املعايري، إمكانيات استثنائية للنقل 
تتم  بقرة 001.000ون من واالمداد، أراء املستهلكني وتطوير متميز للعالمات التجارية. متلك شركة املراعي قطيعا يتك

تتم تربيتها يف مزارع املراعي ابململكة العربية السعودية،  مليون دجاجة007.0رعايتها يف مزارع ابلسعودية واألردن، أكثر من 
منشأة  00 من األراضي املزروعة يف األرجنتني والوالايت املتحدة األمريكية إلنتاج األعالف، متلكهكتار  00.000أزيد من 
ع يف مجيع أحناء اململكة واألردن ومصر إلنتاج وتعبئة جمموعة كبرية من منتجاهتا األلبان والعصائر واملخبوزات والدواجن تصني

دول من دول جملس التعاون اخلليجي،  0يف  عميل 00.111تباع منتجا  001وأغذية األطفال. لدى املراعي ما يزيد عن 
على حتقيق اإلجنازات من خالل التزامهم القوي، أما فيما خيص  موظف 00.070يعمل مودفو املراعي البالغ عددهم 
دول يف  5يف  خمزن 00نقل املنتجات على الطرق يف أي وقت إىل تمركبة  0.011 املبيعات والدعم واإلمداد لدى املراعي

 .(http://www.almarai.com, 2018)دول جملس التعاون اخلليجي 
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 : األنشـــــــطة الرئيــــــــــسية:اثنيا

عالية اجلودة أصبحت تتضمن العصائر واملخابز  عملت شركة املراعي على تنويع منتجاهتا، فباإلضافة إىل منتجات األلبان   
 والدواجن وتغذية الرضع كال حتت تسمية معينة متيز كل منتوج عن اآلخر وهي كالتايل: 

 :ويتضمن احلليب الطازج واحلليب طويل األجل يعترب هذا القطاع هو حجر األساس يف شركة املراعي األلــــــبان ،
ومنتجات االلبان. وحتافظ املراعي على مكانتها يف طليعة األسواق يف منتجات احلليب الطازج واللنب واحلليب ذي 

. كما أهنا رائدة يف إنتاج األلبان املعبأة يف كل من النكهة والقشدة والزابدي واالجبان املطبوخة والطبيعية والزبد والسمن
 .’IDJ‘األردن ومصر، من خالل شركة مشروع مشرتك مع شركة بيبسيكو 

  :يف دول جملس التعاون اخلليجي يف منتجات العصائر الطازجة، وتقدم للمستهلكني  يف املراعي شركة رائدةالعصائـــــــــــر
دخلت  0107جمموعة كبرية من منتجات العصائر والنكتار واملشروابت، واملنتجات املخصصة لألطفال. وحبلول عام 

الق األخري كان عبارة عن ". أما اإلط جوسي اليفاملراعي قطاع منتجات العصائر طويلة األجل، ابلعالمة التجارية '' 
 " اليت اشتهرت بعصري الرمان.سوبرجمموعة من العصائر غري املركزة، ابلعالمة التجارية الفرعية لعصائر الفاكهة   "

  :تقدم جمموعة متنوعة من املخبوزات للمستهلكني يف دول جملس التعاون اخلليجي. ويتم تسويقها ابلعالمتني املخابــــــــــــــز
" من الوجبات اخلفيفة اليت تتوفر  بيك رولزجمموعة " 0100". وأطلقت يف عام سفن دايز" و" لوزينيتني " التجار 

بنكهات مثل الفلفل احلار والزعرت والبيتزا وامللح. وكان رغيف اخلبز واملفن ابحلجم الصغري من منتجات اليت أطلقت 
 .0100خالل عام

 :ضماان لالبتكار واجلودة داخل السوق، ولذلك تعترب اخليار األول ملا يزيد عن  اليوم "" تعد العالمة التجارية  الدواجـــــــن
يف اململكة العربية السعودية. وجتدر اإلشارة أنه ال وجود ألي مضادات حيوية  ةمن مستهلكي الدواجن الطازج 01%

 .البشاير"ميزة "، وقد أطلقت حديثا العالمة التجارية امل" اليوم "يف منتجات العالمة التجارية 
  :مجيع منتجات أغذية األطفال الرضع متاحة يف كامل اململكة العربية السعودية. وتتضمن العالمات تغذيــــة الـــــــرضع

" ، واملكمل الغذائي حلبوب األطفال، و" نيوراالك بلص"، و" نيورابييب " " نيوراالك "التجارية لشركة املراعي كال من 
تركيبة مبتكرة وجاهزة لالستهالك وخالية  2102لألطفال. وأنتجت شركة املراعي منذ عام  شورجرو "نيوراالك بلص 
 .(http://www.almarai.com ،0100) من املواد احلافظة

  :لنشاط الشركة  مكملة تعترب هذه املنتجات أنشطة فرعيةاألعالف واحملاصيل الزراعية ومنتجات التمور وزيت الزيتون
 .(0، صفحة http://www.albilad-captial.com ،0100) األساسي
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 الثالث: اهليكل التنظيمي لشركة املراعي.ملطلب ا
 اهليكل التنظيمي لشركة املراعي. (:0شكل رقم)ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .(http://www.almarai.com ،4517): املصدر

 

الشركات. متويل  

 الرقابة.

 الشؤون القانونية . 

 تطوير االعمال.

 

 االنشاءات 

 االعالف 

.اجلودة والتأمني  

 أغذية األطفال الرضع. 

لدواجن. ا  

 االعمال اجلديدة.

 التخطيط

. تطوير األنظمة والعمليات  

.دعم املبيعات  

 خدمات األغذية. 

 التصنيع واهلندسة.

.والطاقة الرأمساليةاملشاريع   

 الدمج واالستحواذ

جية.االعمال واالسرتاتي تنمية  

.معلومات االعمال  

 التنظيم والتطوير 

 عمليات املوارد البشرية.

 االتصال الداخلي.

.املوارد البشرية للشركة  

 العالمات التجارية.

الشركات.خدمات تسويق   

 التسويق. 

 االبتكار. 

.العالقات العامة  

 الرئيس التنفيذي

 

 التنظيمية الشؤوناجلودة و 

.والصحة والسالمة واالستدامة  

الشرركاتاملدير العام لشؤون   

 مساعد الرئيس التنفيذي

.كبري مودفي التسويق .يةكبري مودفي املوارد البشر    
ة كبري مودفي االسرتاتيجي

.والتخطيط  

  املدير املايل

للمبيعات  انئب الرئيس التنفيذي

.ةوالتوزيع واخلدمات اللوجستي  

لبان انئب الرئيس التنفيذي لأل
.والعصائر واملخبوزات  

ة انئب الرئيس التنفيذي ألغذي
 األطفال الرضع والدواجن.

.للزراعة انئب الرئيس التنفيذي  
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 شركة املراعي. (: تطور األرمجح يف0)الشكل رقم
 

 

 

 (http://www.almarai.com ،2112): المصدر

 

 وازن لشركة املراعــــــــــي.ــــــــــطاقة األداء املتـــــــاملبحث الثاين: بياانت ب 

األخرية لشركة املراعي جمموعة من البياانت املتعلقة أبربع أبعاد املتعلقة ببطاقة األبعاد املتوازن ميكن  السنوات تظهر التقارير     
 شرحها فيما يلي: 

 املطلب األول: املنظـــــــــــــــــــــــــــــور املـــــــــــــــــــــــــــــايل. 

ابلرغم من التباطؤ االقتصادي الكلي يف دول جملس التعاون اخلليجي، واالخنفاض يف حجم االستهالك العام يف كافة   
إال أن أداء  0100األسواق تقريبا، واإلصالحات االقتصادية اهليكلية اليت جتري يف اململكة العربية السعودية يف هناية العام 

 %0.0 بنسبة اخنفاض تبلغ 0107مليون رايل سعودي يف عام  00.000شركة املراعي كان جيدا حيث بلغت مبيعات ال
 عن العام املاضي.

مليون رايل  0.000ليبلغ  %0.0ومع التباين الواضح يف اخنفاض املبيعات، اال ان هامش األرابح قد حقق منوا بنسبة       
 هذا اىل التطبيق الصارم لربانمج ترشيد(، ويرجع 0100مليون رايل سعودي يف عام  0.000)  0107سعودي يف عام 

وصاحب ذلك  ،%0.0التكاليف يف الشركة، إضافة اىل ضبط التكاليف املباشرة. كما اخنفضت نفقات البيع والتوزيع بنسبة 
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 .يف املصروفات العامة واإلدارية، ويعود ذلك اىل الرتكيز املستمر على ضبط التكاليف بصفة عامة %0.0اخنفاض بنسبة 
(http://www.almarai.com ،0107). 

مليون رايل  000.0حمققة صايف ربح قدره  %01.0بنسبة  0101منت أرابح شركة املراعي عن الربع الثاين من عام        
   %0.0(، فيما منت إيرادات الربع بنسبة 2102مليون رايل خالل الربع الثاين من العام السابق) 000.0مقارنة ب 
 .0100مليون رايل خالل الربع الثاين من عام  0.707.0مليون رايل سعودي مقارنة إبيرادات قدرها  0.100.0مسجلة 

مليون رايل مقارنة  0.100.0لتبلغ  %00.70وقد سجلت أرابح الشركة عن النصف األول من العام احلايل منوا نسبته 
إبمجايل قدره  %0.00عن نفس الفرتة من العام السابق. فيمل سجلت اإليرادات منوا نسبته  000.0بصايف ربح قدره 

مليون رايل إمجايل إيرادات عن نفس الفرتة  7،170.0مليون رايل عن النصف األول من العام احلايل مقارنة ب  7.070.0
 .(http://www.almarai.com, 2019)السابق  من العام

 كملخص ملا سبق فإن نسبة حتقيق شركة املراعي ألهدافها املالية جيد جدا مما يعين أن هناك أداء جيد لشركة يف الشق املايل.  

 ور صايف األرمجح يف شركة املراعي(: تط01الشكل رقم)

 

 

 .(http://www.almarai.com, 2019)املصدر: 
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 املطلب الثاين: منظـــــــــــــــــــــــــــــور العمــــــــــــــــــــــــالء.  

كان أداء شركة املراعي رائع بشكل استثنائي    0107استخدمنا مؤشر احلصة السوقية يف عام العمالء  منظورلقياس        
فيما خيص تعزيز حصتها السوقية يف خيص تطوير قطاع منتجات االلبان االمر الذي ساعد حتقيق حصة سوقية تصل اىل 

بنهاية العام. واملراعي تستهدف استدامة األداء املتميز يف هذا القطاع ككل. اما فيما خيص منتج العصائر فقد بلغت  00%
يف دول جملس التعاون اخلليجي، كما ان منتجات جوسي اليف عززت أيضا يف رفع نسبة احلصة السوقية كوهنا  00%

تستهدف مناسبات معينة للمستهلك حيث اعتربت هذه املنتجات نقطة حتول هامة يف تطور شركة املراعي ابعتبارها نقطة 
احلفاظ على حصتها السوقية يف قطاع املخبوزات يف دل بيئة  الدخول اىل فئة العصائر طويلة االجل. ومتكنت املراعي من

سوقية صعبة ال ختلو من التحدايت واملنافسة القوية اال اهنا انلت احلصة األكرب. ونتيجة للتطور السريع لشركة املراعي والتنوع 
ملواد الغذائية، وملا تشكله الشركة من يف منتجاهتا ابلسوق حيث أهنا الشركة األوىل يف جمال صناعة وتصدير االلبان والعصائر وا

أتثري كبري يف االقتصاد السعودي يف توفري تلك املنتجات اهلامة لسوق احمللية وحصوهلا على أكرب حصة سوقية مقارنة مع 
انعكس على أداء الشركة  اليت اعتمدهتا شركة املراعيان العوامل .  (http://www.almarai.com ،0107)منافسيها 

املتميز حيث ارتفعت مبيعاهتا بشكل مستمر سواء داخل او خارج اململكة وذلك من خالل تطور وتنوع املنتجات ابإلضافة 
اىل حتديد األسواق املستهدفة لتلك املنتجات. إضافة اىل ذلك فقد كان احد أسباب منو وازدهار شركة املراعي توجهها 

  الصناعة األساسية للشركة وابلتايل انتشار منتجاهتا خارجيا وحصوهلا على حصص سوقية خارجية.لالستثمار اخلارجي يف

حافظت املراعي على حصة سوقية قوية على نطاق القطاعات الرئيسية ضمن سوقها الرئيسي يف اململكة السعودية، حيث 
لبان والعصائر يف الربع الثاين ابلرغم من الظروف . كما حتسن أداء اال%01.0حقق قطاع الدواجن أداء قواي ابرتفاع نسبته 

 .(http://www.almarai.com, 2019) %0.0املعاكسة ليشهد منوا نسبيا بلغ 

مفاد القول وانطالقا مما مت عرضه نستخلص اجناز ملا هو تطط له واالستثمار ملا هو مستهدف يف شركة املراعي فيما        
 خيص منظور العمالء ممتاز ويتحرك وفق خطى اثبتة، وهو ما يعين أن األداء التسويقي يف شركة املراعي ذو مستوى ممتاز.

 ـــــــــــــــــــور العملــــــــــيات الداخلـــــــــــيةاملطلب الثالث: منظــــــــــــــــ

بقدرهتا الفائقة على تقدمي األفكار اجلديدة بصفة مستمرة استباقا للتغيريات يف األسواق لتزويد  تتميز شركة املراعي     
" جودة تستحق شعارها املعروف  املستهلك مبنتجات إضافية جديدة وجاذبة تثري سلة السوق وتستلهم املراعي هذه امليزة من

يف األسواق ومطوري  مجحثا 001الدقيقة يف املراعي على جهود فريق العمل املكون من  وتعتمد عمليات االبتكار. الثقة "
وقد رفعت شعار  لالبتكار يف كافة قطاعات منتجات املراعي. مشروعا 007كما قاموا إبدارة  0107املنتجات خالل 

 فلالبتكار دور هام يف ترشيد التكاليف ورفع معدالت كفاءة األداء وللمراعي سجل حافل من النجاحاالبتكار جوهر هويتنا 
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والذي يعين االتقان والرباعة يف خفة احلركة واملساءلة والفعل فيما يالمس كافة جماالت  ( Triple A)يف هذا اجملال، فربانمج  
 وميلي على كافة املديرين السبل الكفيلة لتخفيض التكاليف أو رفع الكفاءة اإلنتاجية أو االثنني معا اعمال الشركة.

(http://www.almarai.com ،0100)  ايل سعودي وقد كان مبثابة مليون ر 011.وقد متكن الربانمج من توفري بلغ
 أداء االعمال عرب تشجيع ودعم مشاركة املودفني.أداة قوية ترفع من مستوى كفاءة 

 ,http://www.almarai.com) جديدا ضمن فئات املنتجات املختلفة منتجا 01أكثر من  0100أطلقت خالل عام  

كما اهنا تعد أكرب شركة متكاملة  رأسيا لأللبان يف العامل هذا ميكنها من تقليص التكاليف مما يعد ميزة جد إجيابية .(2019
 للشركة. 

من خالل ما تقدم نستنتج ان شركة املراعي متتلك جهاز لليقظة فعال ميكنها من توديف املعلومات الضرورية ذات فعالية    
 حيحة يف الوقت املناسب واملعلومة ليست حكرا على افراد معينني.عالية للقيام ابإلجراءات الص

 
 املطلب الرابـــــــــــــــــــــع: منظــــــــــــــــــــــــــور النمـــــــــــــــو والتعلـــــــــــــم.

الكفاءات وتدريب وتطوير حترص شركة املراعي على تنمية وتطوير املودفني وتقدير اجنازاهتم من خالل استقطاب أفضل 
قدرات مودفيها احلاليني خللق بيئة عمل متنوعة تزيدهم ثقة أبنفسهم. وامتداد لسياسات املراعي يف السنوات األخرية فقد 
استمرت الشركة يف استقطاب أفضل الكفاءات ويف تطوير وتنمية قدرات ومهارات مودفيها وخلق عالقات طويلة املدى مع 

ا، الهنا تؤمن ان هذه السياسات متثل احد املرتكزات لنجاح الشركة على املدى البعيد )حسب تقرير اعده القوى العاملة فيه
 .(http://www.almarai.com ،0107) الرئيس التفيذي لشركة يف التقرير السنوي (

مو الوديفي، ويتوىل املعهد التقين لاللبان واألغذية تدريب تطبق املراعي جمموعة من الربامج اليت هتدف إىل حتقيق الن    
كل عام، فقد اطلقت برانمج مديرو املستقبل قبل عدة سنوات كواحد من الربامج الرائدة يف الشركات   طالب 011اكثر من 

سنواي ابلتعاون مع معظم جامعات اململكة الستقطاب الشباب  متدرب 01ب  0110الوطنية بدأت املبادرة عام 
 .(http://www.almarai.com, 2019) شهرا 00 وتدريبهم، تستغرق

وتواصل املرعي تطبيق أفضل معايري السالمة والصحة املهنية الدولية، إدخال سياسات جديدة لتحفيز مشاركة املودفني، 
 األجور إبنتظام، وتشجيع التواصل اإلجيايب.مراجعة 

مما سبق يتضح لنا أن نسب حتقيق أهداف النمو والتعلم يف شركة املراعي جد ممتازة فتعترب الشركة رائدة يف جمال تنمية  
شركة يف العامل من أفضل  011ضمن أفضل   00وتطوير مودفيها مما انعكس على أدائهم. وقد حصلت على املرتبة 

 ني يف العامل.املودف
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 خالصة الفصـــــــــــــــل:

من خالل العمل املنجز يف هذا الفصل ميكن التأكيد على اعتماد شركة املراعي على اليقظة التنافسية من أجل القيام          
ابلتحليل الدائم ألدائها لتتعرف على نقاط القوة والضعف لديها ابإلضافة إىل حتليل البيئة التنافسية اليت تعمل هبا سواء داخليا 

 لى حتديد االسرتاتيجية اخلاصة هبا اليت جتعل منها تقدم أداء متميز.أو خارجيا من العمل ع

وكما ميكن التأكيد يف هذا الفصل على املسامهة الفعالة لليقظة التنافسية يف حتسني أداء شركة املراعي من خالل منظور      
ليت أدت اىل تبين سياسات واسرتاتيجيات بطاقة األداء املتوازن وذلك من خالل تتلف الدراسات واألحباث اليت تقوم هبا. وا

 انعكست على التطور الذي عرفته الشركة يف تتلف جوانب أدائها، مما جعلها حتتل موقع الرايدة يف جمال عملها دون منازع.
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كوهنا تؤثر وتتأثر، لذا يتوجب عليها متابعة االحداث بشكل دائم   املؤسسة جزأ ال يتجزأ من البيئة اليت تنشط فيها، تعترب     
لتشخيص تتلف التغريات والتقلبات اليت تطرأ على احمليط الذي تنشط فيه. فقد تستعني بعدة أساليب ومناذج على غرار 

وحصصهم عاهتم، جاهتم، اسرتاتيجياهتم، مبياليقظة التنافسية اليت هتتم بدراسة كل ما يتعلق ابملنافسني من منت
السوقية.........لتعمل يف األخري على حتليل كل املعطيات وتشخيصها من أجل التعرف على كل التغريات اليت قد تطرأ على 

 نشاطاهتم.

إن جممل التغريات اليت أصبحت حتدث يف بيئة األعمال أصبحت تتسم ابلسرعة، حيث تعترب ميزة القرن الواحد      
الذي غري جمرايت احلياة العادية، مما فرض على اجلميع التعامل   COVID 19على ذلك انتشار وابءوالعشرين، وخري دليل 

معه وفق قواعد وأساليب متعددة من أجل التكيف. كما أنه فرض على املؤسسات تغيري منط تكيفها مع احمليط بتبين أفكار 
 ظ على مستواها املعتاد.متكنها من حتسني أدائها حىت ال ختسر مكانتها يف السوق مع احلفا

"لليقظة انطالقا مما سبق لقد مت أجناز هذا البحث لتأكد من مدى صحة أو نفي الفرضية الرئيسية واليت متثلت يف:      
راسة العالقة اليت واليت تبينت صحتها من خالل د، التنافسية دور يف حتسني أداء املؤسسة من منظور بطاقة األداء املتوازن"

 ذين املفهومني يف اجلانب النظري والتطبيقي.جتمع بني ه

فالدراسة النظرية بينت وأكدت أن اليقظة التنافسية تساعد املؤسسة من فهم حميطها، فهي تعمل على حتليل كل التغريات       
حتسينه من خالل اليت تطرق على البيئة التنافسية، مما ميكنها من مقارنة أدائها مع أداء أفضل منافسيها لتعمل على تطويره و 

تبين أساليب واسرتاتيجيات تساعدها على اقتناص الفرص املناسبة لتحقق النجاح والرايدة، وتفادي الوقوع يف األخطاء اليت 
 سامهت يف تراجعهم. 

ن خالل كما بني اجلانب النظري دور اليقظة التنافسية يف حتسني أداء املؤسسة الناشطة يف جمال التغذية )شركة املراعي( م      
تعظيم ومحاية استثماراهتا الضخمة. واليت تتمحور أساسا حول االبتكار والتطوير الدائم، ابإلضافة اىل تبنيها اسرتاتيجيات هتتم 

 ابملسؤولية االجتماعية والبيئية.

 ابلنسبة لكل من النتائج، والتوصيات، واآلفاق املتعلقة هبذا البحث فقد كانت كالتايل:      

 ئج املتــــــــــــــــــــــــــــــوصل إليهـــــاأوال: النتا

  :نتــــــــــــــائج الدراسة النظـــــــــــرية 
 ميكن تلخيص نتائج الدراسة النظرية فيما يلي:

  ليقظة التنافسية ال تعين جتسس، ألهنا تعرب عن البحث الشرعي واألخالقي عن املعلومات من أجل حتليلها
 الفهم األفضل للمنافسني أو التغريات املستقبلية.واملساعدة على 
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  ال يتوقف دور اليقظة التنافسية على توفري املعلومات فقط، بل يهدف أيضا لتحسني استغالل هذه املعلومات من
 أجل خلق قيم مضافة.

 مواجهة التغريات  اليقظة عملية استباقية وتنبؤية، لذلك فهي تساعد على زايدة قدرة املؤسسة على املنافسة وابلتايل
 اليت تطرأ على البيئة اليت تنشط فيها.

  يعد االستثمار املتجدد يف نظام اليقظة ضروراي ابلنسبة للمؤسسات اليت تسعى لتفعيل، وتطوير، وتنمية اليقظة
 التنافسية ابستمرار حىت تستطيع مواكبة التغريات اليت حتدث يف بيئتها.

 كنها من محاية أهم معلوماهتا من نظم يقظة املنافسني اآلخرين.يتوجب على املؤسسة اكتساب أساليب مت 
  يرتكز األداء اجليد على عنصرين أساسيني مها الكفاءة والفعالية، لذلك جيب على املؤسسات أن تتمكن من حتقيق

 أهدافها )كفاءة( ابملوازة مع التحكم واالقتصاد يف مواردها )فعالية(.
 ا لودائفها على أكمل وجه، ومدى حتقيقها ألهدافها االسرتاتيجية والتشغيلية، يعرب أداء املؤسسة عن مدى إتقاهن

 ابإلضافة اىل قدرهتا على املنافسة واالستمرار والتأقلم يف البيئة اليت تنشط فيها.
 .تعمل اليقظة التنافسية على كشف فجوات األداء من خالل املقارنة مع املنافسني 

 ة التطبيقيــــة:نتـــــــــــائج الدراســـــــ 
 وتتلخص فيما يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي:              

 
  تلجأ أكرب الشركات واملخابر العاملية لليقظة التنافسية من أجل تغطية جزء كبري من املخاطر اليت هتدد استثماراهتا

 املتمثلة أساسا يف عمليات البحث والتطوير.
  اليقظة التنافسية املؤسسات الكربى على تبين أحدث االسرتاتيجيات اليت تع  ابملسؤولية االجتماعية.تساعد 
  عملت شركة املراعي للصناعات الغذائية على تطوير أداءها االجتماعي من خالل وضع سياسات وبرامج هتدف

 لتطوير مواردها البشرية عن طريق توفري أفضل األجواء وحتسني إمكانياهتم.
  سجل األداء االقتصادي لشركة املراعي للصناعات الغذائية تطورا حمسوسا من خالل النتائج اليت حققها يف كل من

 إنتاجها، ونتائجها املالية.
  يتجلى اهتمام شركة املراعي ابألداء البيئي من خالل انتهاج فكر ال يقصر على احرتام وتطبيق تتلف القواعد، بل

 للبحث عن أفضل الوسائل اليت تساهم يف تطوير اجلانب األمين والبيئي. يعتمد على السعي الدائم
 .تعطي شركة املراعي أولوية للجودة والسالمة إذ توفر منتجات عالية اجلودة تستحق الثقة يف دل بيئة آمنة وصحية 
  بكفاءة يف اجملتمعات من حتقيق قيمة اقتصادية كبرية يف شركة املراعي يعين إدارة أعمال جتارية متنامية ومرحبة تسهم

 حوهلا.
  تعمل اليقظة التنافسية على حتسني أداء شركة املراعي من خالل حتديد تتلف الفرص، والتهديدات، اليت متيز جمال

 صناعة املنتجات الغذائية من أجل تبين اسرتاتيجيات وإجراءات متكنها من التأقلم مع تتلف التغريات احلاصلة.
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 ــــات واالقرتاحات:اثنيا: التوصيـــــــ
 فيما خيص التوصيات واالقرتاحات فيمكن تلخيصها فيما يلي:         
  ،العمل على االستغالل األمثل لطاقات وقدرات الشركة من أجل احلفاظ على املكانة الرايدية اليت تتمتع هبا الشركة

 ابإلضافة إىل االستمرار يف تطوير أداءها وقدرهتا التنافسية.
  على تطوير أساليب مواجهة املنافسني يف األسواق املختلفة.التأكيد 
 .احلرص اجليد التحكم اجليد يف اإلنتاج، وكذا طرح املنتجات اجلديدة من خالل تفعيل املمارسات اجليدة لإلنتاج 
 .االستثمار يف نظم املعلومات والعمل على تناغمها من خالل إعداد تططات توجيهية هلا 

 
 ـــــــــــــث:اثلثا: آفاق البحـ

ن الرؤية اليت تقدمها هذه الدراسة حول موضوع اليقظة التنافسية ودورها يف حتسني أداء املؤسسة من منظور بطاقة إ             
نظرا إلمكانية تناول هذا املوضوع من جوانب أخرى أو بعمق أكثر يف جزئياته  ؛ال تعد هنائية وال مطلقةاألداء املتوازن 
قرتاح عدة مواضيع قد تساهم يف إثراء هذه الدراسة وزايدة حتليل املفاهيم اليت تضمنتها. نقرتح إمكانية لذلك ميكن ا

 مواصلة البحث يف جوانب أخرى هلذا املوضوع حتت العناوين التالية: 
 اليقظة التنافسية فن لالبتكار واالبداع. .0
 دور اليقظة التنافسية يف حتقيق االستدامة للمؤسسات الرائدة. .0
 اليقظة التنافسية أداة اسرتاتيجية فعالة. .0
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 فهرس احملتوايت
  

   

 

 الصفحة احملتوايت
  .I كرالش

  .II امللخص
  .III قائمة االشكال واجلداول

 حأ/ مقدمـــــــــــــــــــة
  اإلطــــــــــــار النظري لليقظة التنافسيةالفصل األول: 

 0 متهـــيد
 0  ة.ــــــــــافســــــيــــــــــــــــية اليــــــقظة التنـــــــاملبحــث األول: ماهــ

 0  املطلب األول: تـــعريف اليقظة الــــــــــتنافسيــــــــــــــــــة.
.  وأهــــــداف اليقظــــة التنافســــيةاملطلب الثــــــاين: أمهـــــية   7 
 0 .سيةـــــــــافنتــــــــــيقظـــــة الـــــلااملطلب الثالث: دور 

 00  ملبحث الـــــثانــــي: أسس، مراحــــــــــل، وتطوير اليقظة التنافسية.  ا
 00  .سيةــــــــــتنافــــــة الــــــــظس اليقـــــــــــــــاس املطلب االول:

 00 .ـــيقظة الــتنافسيةـــــراحل وممثــــلو الـاملطلب الثانــــــي: مـــــــ
 00 ــــر الــــــــــيقظـــة الــــــــــــتنافسيــــــــــة.تطـــــــــــويـــــــ :املطلب الثالث

 00 ــــــــــــة. ـــألـــــــــــــــــــــــــــيات اليقظة التنــــــــــــــــــــــــافسيــاملبحث الــــــــــــثالث: 
 00  املطلب األول: ممـــــــارسات اليــــــــــــــــــــــــقظة التنافســـــــــــــــية.

 01  التنـــــــــــــــــــــافسيةـــــــــــــات الــــــــــــيقظة املطلب الثـــــــاين: تقنيـــــ
 00   .ـــصلـــــــالصة الفـــــــــــــــــــــــــــــخ

ــــــار النظــــــاإلط الفصل الثاين : ــــ   ري لألداءـ
 00  متهـــــــــــيد
 00 .اسية لألداءــــــــــــفاهيم األســـــــ: املاألولاملبحث 

 00 .مــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــية األداءاملطلب األول: 
 00 املطلب الثاين: خصائص وأبعاد األداء.
 01 املطلب الثالث: تصنيــــــــــــــــــفات األداء.

 00 .املبحث الثاين: منـــــــــــــــــــــاذج قيـــــــــــــــــــــاس األداء
 00 األداء.املطلب األول: قياس وتقييم 

 00 .املطلب الثاين: منوذج بطاقة األداء املـــــتوازن
 00 املطلب الثالث: منــــــــــــــــــــــــوذج هـــــــــــــرم األداء.
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.آليـــــــــــــــــــات حتسيــــــــــن األداء: لثالثاملبحث ا  00 
 00 .مفهوم حتسني األداء املطلب األول: 

.دوافـــــــــــــــــع حتسني األداءـــــاين: الثــاملطلب   00 
.معوقـــــــــــــــات حتســـــــــــــني األداء املطلب الثالث:  00 
 00 .دور اليقظة التنافسية يف حتسني أداء املؤسسة من منظور بطاقة األداء املتوازن: رابعاملبحث الـــــــــــ

 00  .اليقظة يف بناء بطـــــــــــــــاقة األداء املــــــتوازناستخدام املطلب األول: 
 00  .اليقظة التنافسية ومنــــــــــــــــــــــــظور العمـــــــــــــــــالءـي: املطلب الثانـ

 00  .اليقظة التنافسية ومنظور العمليات الداخلية املطلب الـــثالث:
 00   اليقظة التنافسية ومنــــــــــــــــــــــــــــظور النمو والتعلم.: الرابــــــــــــع املطلب

 00  .خـــــــــــــــــــــــــــــالصة الفصـــــــــــــــــــــــــــل
  : الدراسة التطبيقية لشركة املراعيالفصل الثالث

 01   متهيد 
 00  .راعيـــــــــــــــــــامة على شركة املــــــــــــــــــــــــــاملبحث األول: حملة ع 

 00    .ـــار املنهجي للدراسة التطبيقيةاملطلب األول: اإلطــــــــــــــــــ
 00 راعي .ــــــمــــاملطلب الثاين: التعريف بشركة ال

 00 : اهليكل التنظيمي لشركة املراعي. املطلب الثالث
 00 األداء املتوازن لشركة املراعــــــــــي: بياانت بطاقة املبحث الثاين

 00  املطلب األول: املنظـــــــــــــــــــــــــــــور املـــــــــــــــــــــــــــــايل.
 07 املطلب الثاين: منظـــــــــــــــــــــــــــــور العمــــــــــــــــــــــــالء. 

 07  منظـــــــــــــــــــــــــــــــــــور العملــــــــــيات الداخلـــــــــــيةاملطلب الثالث: 
 00 ع: منظــــــــــــــــــــــــــور النمـــــــــــــــو والتعلـــــــــــــم.املطلب الرابـــــــ

 00 .ـــــلــــــــالصة الفصــــــــــــــــــــــــــخ
 00 اخلامتة 
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 العربية:المراجع باللغة 

 االت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــاملق 

 للبحوث جملة الزرقاء، معوقات استخدام بطاقة األداء املتوازن يف البنوك التجارية األردنية،امحد يوسف دودين .0
 .0110،(12)اجمللد ،والدراسات االنسانية

 .0101،جملة الباحث،حتليل األسس النظرية ملفهوم األداء ،الداوي الشيخ  .0

جامعة زاين ، جملة االقتصاد اجلديد ،دور نظام املعلومات التسويقية يف حتقيق اليقظة التنافسية ،لنعاس صديقيا .0
 .0100، اجللفة، 12عاشور،العدد

 ،أمل حممد شيخ حسني دمنهوري، و تغريد عبد العزيز سليمان الراشد، أثر تطبيق بطاقة بطاقة األداء على حتسني األداء .0
 .0100، مارس 82 اجمللد ،العربية لإلدارةاجمللة 

للدراسات  جملة املنارة ،خبتة بطاهر، دور التطوير التنظيمي يف رفع درجة اليقظة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية .0
 .جامعة مستغامناالقتصادية، 

، االقتصادية واإلداريةجملة العلوم  ،اليقظة االسرتاتيجية وأتثريها يف النجاح التنظيمي، زيد خوام حممود .0
 .0107،(28جملد)

 .0110، نوفمربجملة العلوم اإلنسانية، الكفاءة والفعالية مفهوم وتقييمعبد املاليك مزهودة ،األداء بني  .7

عيسى حية ، و حبيبة العيداين ، منوذج مقرتح لدور اليقظة التنافسية يف تعزيز امليزة التنافسية من خالل االسرتاتيجيات  .0
 ، جامعة البليدة، اجلزائر.(6)، اجمللدجملة اإلبداع، التنافسية

واإلنسانية، واالجتماعية  جملة امليدان للدراسات الرايضيةأنواع اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسات احلديثة. ،  مرمي ملروس .0
 .0100(، سبتمرب12)جملد

، مارس لإلدارة اجمللة العربيةايسر عبد الوهاب، استخدام منهج اعادة هندسة العمليات االدارية يف حتسني األداء، .01
0100. 

 :الـــــكـــــــــــــتـب 

، العربية للتنمية اإلداريةاملنظمة رضا امحد امساعيل مصيلحي ، أتثري املتغريات الداخلية واخلارجية على مستوى األداء،  .0
0100. 

 .0100جامعة الدول العربية، ،حممد عبد الرمحان رحاب ، أثر االدارة ابلقيم على االداء املتوازن، مصر .0
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 املؤمترات واحملاضرات:

 املؤمترات: 

السبيت جرييب، و منصف بن خدجية ،اليقظة التنافسية كمدخل اسرتاتيجي لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة اجلزائرية،   .0
 .0117نوفمرب 00/07

شعباين جميد ، دراسة االسرتاتيجيات والتجارب الدولية الناجحة يف تطوير القطاع الصناعي وإمكانية تبنيها يف  .0
 ، جامعة لونيسي علي، لبليدة.0100نوفمرب 10/17اجلزائر، امللتقى العلمي الدويل يومي 

، كلية  للمنظمات واحلكومات حول األداء املتميزاملؤمتر العاملي الدويل  ،عبد املاليك مزهودة، مقاربة األداء اإلسرتاتيجية .0
 .جامعة ورقلة0110مارس 00/00احلقوق والعلوم االقتصادية، 

املؤسسي يف الوحدات  ملتقى تقييم األداء ،عمرو حامد، قياس وتقييم األداء كمدخل لتحسني جودة األداء املؤسسي  .0
 شرم الشيخ.، 0117جانفي ، املنظمة العربية التنمية اإلدارية، احلكومية

"أداء وفعالية املنظمة يف  امللتقى العلمي الدويل ،حتسني األداء من خالل التعليم التنظيمي ،مسعودة شريفي ، وسعاد دويل .0
 جامعة مسيلة.،0110نوفمرب01/00 ،"ظل التنمية املستدامة

 احملاضرات : 
كلية العلوم دكتوراه،   ، أطروحةاملؤسسات اجلزائريةدور استخدام أساليب حبوث العمليات يف حتسني أداء أحالم دريدي ،  .0

  .0100،بسكرة، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر

، 2جامعة قسنطينة ،مذكرة ماجستري، تقييم أداء املؤسسات الصناعية إبستخدام بطاقة األداء املتوازن ،أمحد الصغري ريغة  .0
0100. 

لتجارية وعلوم ا، كلية العلوم االقتصادية  مذكرة ماجستري ،املنافسة يف القطاع على أداء املؤسسةأتثري ، خلامسة الساحييا .0
 .0100، بسكرة، جامعة حممد خيضر، التسيري

جامعة  ،أطروحة دكتوراه ،أتثري متغريات البيئة اخلارجية على أداء املؤسسات االقتصادية اجلزائريةاهلامشي بن واضح ،  .0
 .0100، 0فرحات عباس سطيف

وحة دكتوراه، كلية أطر ، دور القوائم املالية يف إعداد بطاقة األداء املتوازن لتقييم أداء املؤسسات االقتصادية ،محزة بن خليفة .0
 ،بسكرة.جامعة حممد خيضر،العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
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كلية العلوم االقتصادية والعلوم   ،اطروحة دكتوراه، حتسني األداء االسرتاتيجيدور اليقظة االسرتاتيجية يف  ،محزة رملي  .0
 ، سطيف.جامعة فرحات عباس،التجارية وعلوم التسيري

كلية العلوم االقتصادية وعلوم   ،مذكرة ماجستري ،أمهية اليقظة التنافسية يف تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة ،رتيبة حناسية .7
 .التسيري، جامعة اجلزائر

، مذكرة ماجستري ، كلية العلوم االقتصادية، االقتصاديةدور اليقظة يف تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة  ،سهيلة بومعزة  .0
 .0110، قسنطينة،عة منتوريجام

مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية  ،واملتوسطةأثر التنظيم االداري على أداء املؤسسات الصغرية  ،صباح شاوي  .0
 .0100، سطيف، جامعة فرحات عباس،والتجارية وعلوم التسيري

مذكرة ، قابلية تطبيق بطاقة األداء املتوازن كأداة لتقييم االسرتاتيجية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية ،صاحل بالسكة  .01
 .0100، سطيف،جامعة فرحات عباس، وعلوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية ماجستري

كلية العلوم االقتصادية   ،مذكرة ماجستري ،هيكل الصناعة وأثره على أداء املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية ،عادل بوعافية  .00
 .0107،، بسكرةجامعة حممد خيضر ،والتجارية

، األداء التمويلي قدرة املنظمات األهلية الصحية على تطبيق بطاقة األداء املتوازن كأداة لتقوميمدى  ،عادل جواد الرفايت  .00
 .0100،جامعة غزة ،، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريمذكرة ماجستري

 .0100اجلزائر، ، مذكرة ماجستري، جامعةحتسني أداء املؤسسة يف دل إدارة اجلودة الشاملةعبد احلليم مزغيش،  .00
أطروحة دكتوراه،  تقييم األداء يف اإلدارات الصحية مبديرية الشؤون الصحية مبحافظة الطائف،عبد الوهاب حممد جبني،  .00

 .0100جامعة سانت كليمنتس العاملية، سوراي،
 .0110اجلزائر،،  مذكرة ماجستري، جامعة إرساء نظام اليقظة التنافسية كوسيلة تسيريية حديثة، عالوة سلمي .00

 .0110، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر،امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصاديةعمار بوشناق،  .00

مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية ، دور اسرتاتيجية التنويع يف حتسني أداء املؤسسة الصناعية ،عمر تيمجغدين .07
 .0100،بسكرة،جامعة حممد خيضر ،وعلوم التسيري والتجارية

أطروحة ، املتوازن قياس أداء مؤسسات القطاع العام يف قطاع غزة إبستخدام بطاقة األداء ،كامل امحد ابراهيم ابو ماضي .00
 .0100، طرابلس،جامعة اجلنان ل،، كلية إدارة األعما دكتوراه
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،  املاجستري مذكرة ،االقتصادية اجلزائريةمسامهة التسيري على أساس األنشطة يف حتسني أداء املؤسسات  ،لطيفة بكوش .00
 .0107،، بسكرةجامعة حممد خيضر ،لوم االقتصاديةكلية الع

، كلية مذكرة ماجستري ،تقومي أداء بنك فلسطني احملدود إبستخدام بطاقة قياس األداء املتوازن ،حممد أمحد حممد ابو قمر .01
 .0110،جامعة غزة، التجارة

 مذكرة، مداخل التقييم االسرتاتيجي لقياس األداء ابستخدام بطاقة األداء املتوازناستخدام  ،حممد خلف الفايز .00
 .0100األوسط، األردن،جامعة الشرق  ،لية االعمال، كماجستري

سطيف، كلية ، مذكرة ماجستري، دور اليقظة التنافسية يف تطوير األداء املستدام للمؤسسة الصناعية، حممد علي مروج .00
 .0100، سطيف،جامعة فرحات عباس، وعلوم التسيريالعلوم االقتصادية والتجارية 

جامعة حممد  ،مذكرة ماجستري ،دور سوق األوراق املالية يف حتسني األداء املايل للمؤسسة االقتصادية، منري عوادي .00
 .0100، بسكرة،خيضر

، كلية العلوم مذكرة ماجستري، األداء للمؤسسة االقتصاديةدورة االدارة ابلعمليات يف حتسني ، مؤمن شرف الدين .00
 .0100، سطيف، جامعة فرحات عباس، علوم التسيرياالقتصادية والتجارية و 

لعلوم ، كلية العلوم االنسانية وا اطروحة دكتوراه، قياس فعالية التنظيمية من خالل التقييم التنظيمي  ،نور الدين اتوريريت .00
 .0110، قسنطينة،منتوريجامعة ،االجتماعية

كلية االداب   ،رسالة ماجستري، دور اليقظة االسرتاتيجية يف ترشيد االتصال بني املؤسسة وحميطها ،نور العابدين قوجيل .00
 .0100، عنابة،انية،جامعة ابجي تتاروالعلوم االنس

 .0110،جامعة اجلزائر ،مذكرة ماجستري ،االسرتاتيجية التنافسية ودورها يف أداء املؤسسة ،هجرية شيقارة .07
االقتصادية ، كلية العلوم  أطروحة دكتوراه ،دور بطاقة األداء املتوازن يف قياس وتقييم األداء االسرتاتيجي ،وليد لطرش .00

 .0100جامعة حممد بوضياف، مسيلة، ،والتجارية وعلوم التسيري
 :املواقع االلكرتونية 

 0100. http://www.albilad-captial.com 
http://www.almarai.com                                                                    0107  
http://www.almarai.com.                                                                   0100  
http://www.almarai.com                                                                    0100.  
http://SunTzuart.com.                                                                                 
Calof, L. J., & Skinner, W. (1998). La veille concurrentielle. la revue de 
gestion secteur public(28). 
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http://www.exifm.com. (s.d.)                                                                    . 
http://www.exifm.com/training/pdfiles/course12-1-pdf. (s.d.).           
 

 



 

   

 


