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  –رة ـ بسك–جامعة محمد خيضر 
 التسـييرالتجارية وعلوم وقـتصادية الكلية العلوم ا

  سم علوم التسـييـرـق
*** *** ***  

  
  : الموضوع

  يف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية يف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية   اليقظة وأهميتها اليقظة وأهميتها 
 القتصادية الجزائريةدراسـة استكشافية بعينة من المؤسسات ا

*** *** ****** *** ****** *** ***  
  المؤسسات تسـيير في العلوم دكتوراه شهادة لنيل ةمقدم أطروحة

*** *** ***  
  :                              إشراف                          :الطالب    

  الدكتور رحيم حسنيالدكتور رحيم حسنياألستاذ األستاذ                                                                                                                      اليـميـن اليـميـنةةفـالتـفـالتـ
  
  

  جلنة املناقشةجلنة املناقشة
  الصفة  الجامعة         اللجنةأعضاء

        

  ساًـرئي  جامعة بسكرة  التعليم العاليأستاذ   موسي عبد الناصر د.أ 
  مقرراًومشرفاً  جامعة برج بوعريريج  التعليم العاليأستاذ   سينـيم حـرح د.أ 
  اًشـمناق  نةـجامعة بات  التعليم العاليأستاذ   ليـال عــرح د.أ 
 اًشـمناق  جامعة بسكرة  )أ (محاضرأستاذ   بن بريكة عبد الوهاب .د 
 اًشـمناق  جامعة المسيلة  )أ( محاضرأستاذ   ومة عبد الحميدـبرح .د 
  اًشـمناق  جامعة بسكرة  )أ( محاضرأستاذ   يدةــياوي مفـيح .د 
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فان   شكر و

َ ،الحمد هللا واهب النعم ي عّل َ ،م بالقلم ا سان ما لم يعلم عّل    .م اإل
،  المساندة أ ذه ادلراسةلم يكن  ن ت لوال توفيق من اهللا سبحانه وتعا

ذه المناسبة  ي لقيته، وأ  جميع بخالص الشكر والتقدير لتقدم لأوادلعم ا
شجيع سا وتقدي ،فانا بما بذلوه من جهد را لما أسدوه من توجيه ونصح و
كر يف إتمام هذا العمل بقبو  األستاذ ادلكتور رح حسني، وأخص با

ا ااإلشراف ع هذه ادلراسة، والتوجيه نحو اإللمام بمتطلبا   ومتابعة خطوا
 أستاذ اإلدارة اإلسرتاتيجية، كلية األستاذ ادلكتور محمد المحمدي الماضيو

كما أتقدم بجزيل الشكر  ،جامعة القاهرة ع قبو اإلشراف الخارالتجارة، 
ل من  سى حريشوالتقدير ل  أستاذ اإلدارة األستاذ ادلكتور ع

ة  اإلسرتاتيجية، كلية إدارة األعمال، اإلحساء، جامعة الملك فيصل، الممل
بية السعودية،  يفور بلوم محمدتاألستاذ ادلكوال    أستاذ علم النفس الم

سكرة، الجزائر سانية واالجتماعية، جامعة   ع كل ما قدموه .كلية العلوم اإل
ً الشكر موصول  . خاصة يف تحك اإلستبانةمن توجيه ونصح لألصدقاء أيضا
شون بوعزيز، مو عبد الناصر كل ، ع  مع محمد،طاهري عبد الغني، ش

  .ما قدموه من دعم ومساندة
  .اءجزى اهللا الجميع خري الجز

 .ن يتقبل مني هذا العملأسأل اهللا الع القدير أن يغفر  الزلل وأخرياً، أ



  احملتوياتفهرس 
 الصفحة املوضوع 

 01 ............................................................................................................مقدمة
 

 اǕطار النưري وأدبيات الدراسة: الجزء اǓول
 

  محيط المؤسسةÛ العǘقة واƙǓر: الفصل اǓول

 11...............................................................................محيط المؤسسة: المبحƘ اǓول

 11 ................................................................................. المحيطتعريف: أوالً – 

 15 ...............................................................................أصناف المحيط: ƙانياً  – 

 27 ............................مưاهر التعقيد واǕضطراب في المحيطÛ وƆلية التعامل معǈ: المبحƘ الƙاني

 27 .................................................. مǘمƞ التعقيد واǕضطراب في المحيطبعƭ: أوالً  – 

 30..................................................... في مواجهة اǕضطراب والتعقيدالمؤسسة: نياƙًا – 

Ƙالƙال Ƙيرات المحيط: المبحƸستراتيجي لمتǕ32....................................................التحليل ا 

 32.........................................................التحليل اǕستراتيجيÛ الماهية والنماذج: أوالً – 

 37 ....................................................................أهمية التحليل اǕستراتيجي: ƙانياً – 
 

  اليقưةÛ مدلولها Û نماذجهاÛ أصنافها:الفصل الƙاني

 42................................................................................ماهية اليقưـة: المبحƘ اǓول

 42 ................................................................................ مفهوم اليقـưة:أوالً – 

 48................................................................................. تعاريف اليقưة:ƙانياً – 

 50 .............................................................الذكاء االقتصادي وعǘقتة باليقưة: ƙالƙاً – 

 62 .........................................................التجسƧ االقتصادي وعǘقتǈ باليقưة: رابعاً – 

 66 ..................................................................دراسة سيميولوجية اليقưة: Ƣامساً – 

 71...............................................................................نماذج اليقưـة: المبحƘ الƙاني

 Gérard Verna...................................................................... 73نموذج : أوالً –  

 Labonté et Legendre............................................................. 81 نموذج: ƙانياً –  

 Lesca VAS-IC®...................................................................84 نموذج: ƙالƙاً –  

 87.............................................................................أصناف اليقـưة: ƘالمبحƘ الƙال

 88.............................................................................اليقưة التكنولوجية: أوال –  

 89 ...............................................................................اليقưة التنافسية: ƙانياً –  

 92................................................................................اليقưة التجارية: ƙالƙاً –  

 94...........................................................................اليقưة اǕستراتيجية: رابعاً –  

  97 ........................................................................أصناف أƢرǌ لليقưة: Ƣامساً –  
  



Ƙالƙستراتيجية: الفصل الǕالقرارات ا 

102......................................................عملية إتƢاذ القرارÛ مفهومها ومراحلها: المبحƘ اǓول

102.......................................................................مفهوم عملية إتƢاذ القرار: أوالً – 

107 ......................................................................مراحل عملية إتƢاذ القرار: ƙانياً – 

111.................................................ية إتƢاذ القرارÛ وأنواع القراراتنماذج عمل: المبحƘ الƙاني

111  .......................................................................نماذج عملية إتƢاذ القرار: أوالً –  

117  .................................................................................أنواع القرارات: ƙانياً –  

Ƙالƙال Ƙالعامة: المبح ƫصائƢالماهية وال ÛستراتيجيةǕ122 ........................................القرارات ا

122 ....................................................................ماهية القرارات اǕستراتيجية: أوالً –  

Ƣ................................................................  126صائƫ القرارات اǕستراتيجية: ƙانيا –  

Ʋالراب Ƙستراتيجية: المبحǕاذ القرارات اƢ128  ........................................البعد السيكولوجي في إت

128  ..................................... إتƢاذ القرارات اǕستراتيجيةالحدƧ واǓحكام الشƢصية في: أوالً –  

132 .................................................ي لمتƢذ القرارات اǕستراتيجيةاǕدراكالبراديƸم : ƙانياً –  
 

Ʋستراتيجية لمعلومات ال: الفصل الرابǕهمية اǓستراتيجيةاǕاذ القرارات اƢة في اتưيق 

140 ...................................البعد اǕستراتيجي لمعلومات اليقưةÛ وƢصائصها العامة: المبحƘ اǓول

148  ...................الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة في إتƢاذ القرارات اǕستراتيجية: المبحƘ الƙاني

150  .......................دور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة في إقتناƫ الفرƫ وتجنب المƢاطرال: أوالً –  

153  ................الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة في إستشراف المستقبل واǕستعداد المسبƙ :Ƽانياً –  

156.....................امل مƲ التعقيدالدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة في إدارة الƸموƭ والتع: ƙالƙاً –  

Ƙالƙال Ƙة: المبحưستراتيجية لمعلومات اليقǕاية اƸ159 .........................................................ال
 

 اǕطار الميداني للدراسة: الجزء الƙاني

ƧامƢيرات الدراسة:الفصل الƸالعام لمت Ƽدراسة ميدانية حول السيا  

167  .....................................................................إجراءات الدراسة الميدانية: المبحƘ اǓول

167  ...............................................................................بناء أداة الدراسة: أوالً –  

170................................................................ الدراسةإƢتبار صدƼ وƙبات أداة: ƙانياً –  

173..........................................................................مجتمƲ وعينة الدراسة: ƙالƙاً –  

177 ....................................................................أساليب المعالجة اǕحصائية: رابعاً – 

178.......................................................................إƢتبار إعتدالية التوزيƢ :Ʋامساً –  

179 ..............المǘمƞ العامة لمحيط عينة الدراسة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية: المبحƘ الƙاني

179  .......................................................................أبعاد محيط عينة الدراسة: أوالً – 

Ƣ.................................................................. 181صائƫ محيط عينة الدراسة: ƙانياً – 

183........................................................................تحليل تباين أبعاد المحيط: ƙالƙاً – 



Ƙالƙال Ƙة بمؤسسات عينة الدراسة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية: المبحưاليق Ʋ188  ............واق

188 .......................................................مستويات اليقưة بمؤسسات عينة الدراسة: أوالً –  

192..........................................تحليل تباين مستويات اليقưة بمؤسسات عينة الدراسة: ƙانياً –  

197 ..........................................................أنواع اليقưة بمؤسسات عينة الدراسة: ƙالƙاً –  

200............................................. عينة الدراسةتحليل تباين أنواع اليقưة بمؤسسات: رابعاً –  

Ʋالراب Ƙستراتيجية في مؤسسات عينة الدراسة: المبحǕاذ القرارات اƢعملية إت Ʋ203...................واق

203  ....................البعد السيكولوجي في إتƢاذ القرارات اǕستراتيجية بمؤسسات عينة الدراسة: أوالً –  

208..................................................................تحليل تباين البعد السيكولوجي: ƙانياً –  

214 ...................................مراحل اتƢاذ القرارات اǕستراتيجية بمؤسسات عينة الدراسة: ƙالƙاً –  

217................................................ القرارات اǕستراتيجيةتحليل تباين مراحل اتƢاذ: رابعاً –  
 

Ƨة : الفصل السادưستراتيجية لمعلومات اليقǕهمية اǓدراسة ميدانية حول ا  
 في إتƢاذ القرارات اǕستراتيجية بمؤسسات الدراسة

227 ....................................اسةالبعد اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة بمؤسسات الدر: المبحƘ اǓول

227...................................أهمية البعد اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة بمؤسسات الدراسة: أوالً –  

228 ......................تحليل تباين أهمية البعد اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة بمؤسسات الدراسة: ƙانياً –  
 

231...........أهمية الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة في إتƢاذ القرارات اǕستراتيجية: لمبحƘ الƙانيا
231 ....................أهمية الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة في التعامل مƲ الفرƫ والمƢاطر: أوالً – 

235 ..........ستشراف المستقبل واǕستعداد المسبƼاهمية الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة في إ: ƙانياً – 

239 ..............اهمية الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة في إدارة الƸموƭ والتعامل مƲ التعقيد: ƙالƙاً – 

Ƙالƙال Ƙوقية: المبحƙقتها بدرجة الموǘة وعưستراتيجية لمعلومات اليقǕهمية اǓ243  .......................ا  
  243..............................درجة موƙوقية معلومات اليقưة عند متƢذي القرارات اǕستراتيجية: أوالً – 
  245 ................................تحليل تباين درجة الموƙوقية عند متƢذي القرارات اǕستراتيجية: ƙانياً – 
  248 .................................ليقưة بدرجة موƙوقيتهاعǘقة اǓهمية اǕستراتيجية لمعلومات ا: ƙالƙاً – 
  Ƣ................................................................................................................ 255اتمة

  
  



  حقال واملفهرس اجلداول واألشكال
  فهرس اجلداول -أوال

الصفحة عنـوان اجلـدول رقم ال
01-01  ƘاƱاƬǈة الƲƼحا ýتحلي ƘدواƊ مǋƊ  36 

 

 126  خصاƭƑ الǀراراƘ االستراتيجية  03-01
 

 149  الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة تبعا Ǘختƻǚ مجاالƍ Ƙستخدامǌا  04-01
 

05-01  ƱوساǕةاǈ169 الموزو 

 170 معامƘǚ اǗرتباƱ بيǇ عباراƊ Ƙبعاد المحيƱ والدرجة الكلية 05-02

 170 معامƘǚ اǗرتباƱ بيǇ عباراƊ Ƙبعاد مراحý اليƲǀة والدرجة الكلية 05-03

 171 معامƘǚ اǗرتباƱ بيǇ عباراƊ Ƙبعاد ǈƊواƳ اليƲǀة والدرجة الكلية 05-04

 171 اراƘ البعد السيكولوجي والدرجة الكليةمعامƘǚ اǗرتباƱ بيǇ عب 05-05

 171 معامƘǚ اǗرتباƱ بيǇ عباراƘ مراحƍ ýتخاƦ الǀرار والدرجة الكلية 05-06

 171 معامƘǚ اǗرتباƱ بيǇ عباراƘ العواƾƑ واǗقتراحاƘ والدرجة الكلية 05-07

 172  والدرجة الكليةمعامƘǚ اǗرتباƱ بيǇ عباراƘ البعد اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة 05-08

 172 معامƘǚ اǗرتباƱ بيǇ عباراƘ الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة والدرجة الكلية 05-09

05-10  ƴتوزي Ƙرداƽام Ɣالعمرية لدراسة حس ƘاƑƽ174 ال 

05-11  Ƙرداƽم ƴالعلمياتوزي ýǋƌالم Ɣ174 لدراسة حس 

05-12  Ƙرداƽم ƴيةاتوزيǈǌالخبرة الم Ɣ175 لدراسة حس 

05-13 Ʃǈالج Ɣالدراسة حس Ƙرداƽم ƴ175 توزي 

05-14  Ɣالدراسة حس Ƙسساƌم ƴ176 حجمالتوزي 

 176 توزيƴ مƌسساƘ الدراسة حسƔ مجاƬǈ ýاǌƱا 05-15

 176 توزيƴ المƌسساƘ حسƔ ملكيتǌا 05-16

05-17  Ɣالدراسة حس Ƙسساƌم ƴكلتوزيƬيةǈوǈاǀا الǌ 176 

  ƍ ƴ 178عتدالية التوزيƍحتبار  05-18
05-19   Ƙعبارا Ǐة الدراسة علǈراد عيƼƊ Ƙيداستجاباǀر التعǋاƲي ا مƼƱ179 لمحي 

05-20   Ƙعبارا Ǐة الدراسة علǈراد عيƼƊ ƘاستجاباƔراƱضǗي ا اƼƱ180 لمحي 

05-21   Ƙعبارا Ǐة الدراسة علǈراد عيƼƊ Ƙسسةاستجاباƌدرة التحررية للمǀ180 ال 

 181 دراسةƊبعاد محيƱ مƌسساƘ ال  05-22

05-23   Ƙعبارا Ǐة الدراسة علǈراد عيƼƊ Ƙالعامةاستجابا ƭƑل الخصاƱ182 لمحي 

 184  لتحليý التبايǇ اǕحادƼ ǐي Ɗبعاد المحيƱ تبعا لمتƺير مجاý الƬǈاƍANOVA Ʊختبار   05-24

 184  لتحليý التبايǇ اǕحادƼ ǐي Ɗبعاد المحيƱ تبعا لمتƺير حجم المƌسسةƍANOVAختبار   05-25

 185 لتحليý التبايǇ اǕحادƼ ǐي Ɗبعاد المحيƱ تبعا لمتƺير الƬكý الǀاǈوǈي ƍ ANOVAختبار  05-26

 185  لتحليý التبايǇ اǕحادƼ ǐي Ɗبعاد المحيƱ تبعا لمتƺير المýǋƌ العلميƍANOVAختبار   05-27



الصفحة عنـوان اجلـدول رقمال
 186 لمحيƱ تبعا لمتƺير العمر لتحليý التبايǇ اǕحادƼ ǐي Ɗبعاد اƍANOVAختبار   05-28

 186   لتحليý التبايǇ اǕحادƼ ǐي Ɗبعاد المحيƱ تبعا لمتƺير الخبرة المǈǌيةƍANOVAختبار   05-29

 187   لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي Ɗبعاد المحيƱ تبعا لمتƺير الخبرة المǈǌيةƍFisher's LSDختبار   05-30

 188  مراقبة جواƔǈ المحيƱاراƘ استجاباƼƊ Ƙراد عيǈة الدراسة علǏ عب  05-31

05-32  Ƙعبارا Ǐة الدراسة علǈراد عيƼƊ ƘاستجاباƱحداث المحيƊ 190 متابعة 

05-33  Ƙعبارا Ǐة الدراسة علǈراد عيƼƊ ƘاستجاباƘ191 رصد المعلوما 

05-34  Ƙسساƌي مƼ ةƲǀالي ǎمستو Ʃ191 الدراسةقيا 

 193 توياƘ اليƲǀة تبعا لخصاƭƑ المƌسسةمسل لتحليý التبايǇ اǕحادƍANOVA ǐختبار  05-35

 194  مستوǎ اليƲǀة تبعا لمتƺير مجاý الƬǈاƱل لتحليý الƽروƾ المعǈوية ƍFisher's LSDختبار   05-36

 194   الخبرة المǈǌيةلمتƺير  لتحليý التبايǇ اǕحادƼ ǐي مستوياƘ اليƲǀة تبعاƍANOVAختبار   05-37

 195  تبعا لمتƺير الخبرة المǈǌيةمستوياƘ اليƲǀة لƽروƾ المعǈوية Ƽي لتحليý ا ƍFisher's LSDختبار   05-38

 195   لتحليý التبايǇ اǕحادƼ ǐي مستوياƘ اليƲǀة تبعا لمتƺير العمرƍANOVAختبار   05-39

 196  الƑƽة العمريةتبعا لمتƺير مستوياƘ اليƲǀة لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي  ƍFisher's LSDختبار   05-40

 197  المýǋƌ العلميلمتƺير  لتحليý التبايǇ اǕحادƼ ǐي مستوياƘ اليƲǀة تبعا ANOVAار ƍختب  05-41

05-42   Ƙعبارا Ǐة الدراسة علǈراد عيƼƊ ƘةاستجاباƲǀالي ƳواǈƊ  197 

 198  قياǈƊ ƩواƳ اليƲǀة Ƽي مƌسساƘ الدراسة  05-43

 200  اǗرتباƱ الجزƑي بيǇ اليƲǀة اǗستراتيجية وǈƊواƳ اليƲǀة  05-44

 201   لتحليý التبايǇ اǕحادƼ ǐي ǈƊواƳ اليƲǀة تبعا لخصاƭƑ المƌسسةƍANOVAختبار   05-45

 201   لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي اليƲǀة التكǈولوجية تبعا لخصاƭƑ المƌسسةƍFisher's LSDختبار   05-46

05-47   Ƙعبارا Ǐة الدراسة علǈراد عيƼƊ ƘاستجاباƩالحسيةقيا Ƙدراǀ204   ال 

 204   الǀدراƘ اǗدراكيةقياƩستجاباƼƊ Ƙراد عيǈة الدراسة علǏ عباراƘ ا  05-48

 205  قياƩ البراديƺم اǗدراكي  05-49

05-50  Ɵجاǈوال ýƬƽال Ƙي حاالƼ ارةƬǗا ƻاƬكتƍ  206 

05-51   ƘاستجاباǕا Ƙعبارا Ǐراد علƼƩخصية قياƬحكام الǕوا Ʃالحد Ǐعتماد علǗ207  درجة ا 

 208  يكولوجي Ƽي اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةǋƊمية البعد الس  05-52

 208   لتحليý التبايǇ اǕحادƼ ǐي ǋƊمية البعد السيكولوجي تبعا للخبرة المǈǌيةƍANOVAختبار   05-53

 209  لخبرة المǈǌيةل لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي البراديƺم اǗدراكي تبعا ƍFisher's LSDختبار   05-54

 209  لخبرة المǈǌيةل لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي الحدƩ واǕحكام الƬخصية تبعا ƍFisher's LSDختبار   05-55

 210  مصƽوƼة اǗرتباƱ بيǇ اǕبعاد السيكولوجية والخبرة المǈǌية  05-56

 210   لتحليý التبايǇ اǕحادƼ ǐي ǋƊمية البعد السيكولوجي تبعا لمتƺير المýǋƌ العلميƍANOVAختبار   05-57

 211  اǕبعاد السيكولوجية تبعا لمتƺير المýǋƌ العلمي  لتحليý الƽروƼ ƾيƍFisher's LSDختبار   05-58

 211  لتحليý التبايǇ اǕحادƼ ǐي ǋƊمية البعد السيكولوجي تبعا لمتƺير العمر ƍANOVAختبار   05-59

 212  لƑƽاƘ العمرية لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي البراديƺم اǗدراكي تبعا لمتƺير اƍFisher's LSDختبار   05-60
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 212  لƑƽاƘ العمريةلالƬخصية تبعا  واǕحكام  لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي الحدFisher's LSDƩختبار   05-61

05-62  Ʃǈير الجƺا لمتǀƼالبعد السيكولوجي و ƘياƑحصاƍ  213 

05-63  Ʃǈختبار التجاƍTest-tدراكǗم اƺسبة للبراديǈبال Ǉسيǈالج Ǉ213 ي بي 

05-64  Ʃǈختبار التجاƍTest-tǇسيǈالج Ǉخصية بيƬحكام الǕوا Ʃسبة للحدǈ213  بال 

05-65  Ƙعبارا Ǐة الدراسة علǈراد عيƼƊ ƘاستجاباƳǚƱستǗ214 مرحلة البحث وا 

05-66  Ƙعبارا Ǐة الدراسة علǈراد عيƼƊ ƘاستجاباƜƦموǈ215 مرحلة تصميم ال 

 215  مرحلة اǗختياراد عيǈة الدراسة علǏ عباراƘ استجاباƼƊ Ƙر  05-67

 216  مراحý عملية اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية  05-68

 216  معامƘǚ اǗرتباƱ بيǇ عملية اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية ومراحلǌا  05-69

 217  لمǈǌية لتحليý التبايǇ اǕحادƼ ǐي مراحý عملية اتخاƦ الǀرار تبعا للخبرة اƍANOVAختبار   05-70

 217   لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي مرحلة تصميم الǈموƜƦ تبعا للخبرة المǈǌيةƍFisher's LSDختبار   05-71

 218   لتحليý التبايǇ اǕحادƼ ǐي عملية اتخاƦ الǀرار تبعا للمýǋƌ العلميƍANOVAختبار   05-72

 218  لعمرلǀراراƘ اǗستراتيجية تبعا  لتحليý التبايǇ اǕحادƼ ǐي عملية اتخاƦ الƍANOVAختبار   05-73

 219  لƑƽاƘ العمريةلƼي مرحلة البحث واǗستƳǚƱ تبعا  لتحليý الƽروƍFisher's LSD ƾختبار   05-74

05-75  Ʃǈير الجƺا لمتǀƼستراتيجية وǗا Ƙراراǀال Ʀعملية اتخا ƘياƑحصاƍ  219 

05-76   Ʃǈختبار التجاƍTest-tǚƱستǗسبة مرحلة البحث واǈبال Ǉسيǈالج Ǉبي Ƴ  219 

05-77   Ʃǈختبار التجاƍTest-tǇسيǈالج Ǉبي ƜƦماǈسبة مرحلة تصميم الǈ220   بال 

05-78   Ʃǈختبار التجاƍTest-tǇسيǈالج Ǉختيار بيǗسبة لمرحلة اǈ220   بال 

05-79   Ƙعبارا Ǐة الدراسة علǈراد عيƼƊ ƘستراتيجيةاستجاباǗا Ƙراراǀال Ʀاتخا ƾƑ221  عوا 

 222  عواƾƑ اتخاƦ الǀراراƘ االستراتيجية تبعا لخصاƭƑ المƌسساƘل لتحليý التبايANOVA Ǉر ƍختبا  05-80

 222   لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي عواƾƑ اتخاƦ الǀرار تبعا لخصاƭƑ المƌسسةƍFisher's LSDختبار   05-81

05-82   Ǐة الدراسة علǈراد عيƼƊ Ƙاالستراتيجيةاستجابا Ƙراراǀال Ʀعالبة اتخاƼ Ǉلتحسي Ƙقتراحاƍ  223 
 

06-01  Ƙعبارا Ǐة الدراسة علǈراد عيƼƊ ƘةاستجاباƲǀالي Ƙستراتيجي لمعلوماǗمية البعد اǋƊ 227 

06-02 
 لتحليý التبايǇ اǕحادǋǕ ǐمية البعد اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة تبعا للخصاƍANOVA ƭƑختبار 
 الƬخصية

228 

 229   لتحليý الƽروǋǕ ƾمية البعد اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة تبعا للخبرة المǈǌيةƍFisher’s LSDختبار  06-03

 229 عǚقة اǗرتباƱ بيǋƊ Ǉمية البعد اǗستراتيجي والخبرة المǈǌية 06-04

 229 ر المýǋƌ العلمي لتحليý الƽروƾ ة Ƽي ǋƊمية البعد اǗستراتيجي تبعا لمتƺيƍFisher’s LSDختبار  06-05

 230  لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي ǋƊمية البعد اǗستراتيجي تبعا لمتƺير الƑƽة العمريةƍFisher’s LSDختبار  06-06

 230 عǚقة اǗرتباƱ بيǋƊ Ǉمية البعد اǗستراتيجي والعمر 06-07

 231 المخاƱرǋƊمية الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة Ƽي التعامý مƴ الƽرƭ و 06-08
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06-09 
ǋمية الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة Ƽي التعامǕ ý لتحليý التبايǇ اǕحادƍANOVA ǐختبار 

 مƴ الƽرƭ والمخاƱر تبعا للخصاƭƑ الƬخصية
232 

06-10 
لمعلوماƘ اليƲǀة Ƽي  لتحليý الƽروƾ المعǈوية ǋǕمية الدور اǗستراتيجي ƍFisher’s LSDختبار 

 التعامý مƴ الƽرƭ والمخاƱر تبعا للخبرة المǈǌية
232 

 233 عǚقة اǗرتباƱ بيǋƊ Ǉمية الدور اǗستراتيجي والخبرة المǈǌية عǈد التعامý مƴ الƽرƭ والمخاƱر 06-11

06-12 
ليƲǀة Ƽي لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي ǋƊمية الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ ا ƍFisher's LSDختبار 

 التعامý مƴ الƽرƭ والمخاƱر تبعا لمتƺير المýǋƌ العلمي
233 

06-13 
لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي ǋƊمية الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة Ƽي  ƍFisher's LSDختبار 

 التعامý مƴ الƽرƭ والمخاƱر تبعا لمتƺير الƑƽة العمرية
234 

 Ǘ 234ستراتيجي والعمر عǈد التعامý مƴ الƽرƭ والمخاƱرعǚقة اǗرتباƱ بيǋƊ Ǉمية الدور ا 06-14

06-15 ƾستعداد المسبǗوا ýبǀالمست ƻراƬستƍ يƼ ةƲǀالي Ƙستراتيجي لمعلوماǗمية الدور اǋƊ 235 

06-16 
Ƽي  ǋمية الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀةǕ لتحليý التبايǇ اǕحادƍANOVA ǐختبار 

 المسبÜƾ تبعا للخصاƭƑ الƬخصيةƍستƬراƻ المستǀبý واǗستعداد 
236 

06-17 
Ƽي  لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي ǋƊمية الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة ƍFisher's LSDختبار 

 ƍستƬراƻ المستǀبý واǗستعداد المسبƾ تبعا للخبرة المǈǌية
236 

  ý 237 والخبرة المǈǌيةعǚقة اǗرتباƱ بيǋƊ Ǉمية الدور اǗستراتيجي Ƽي ƍستƬراƻ المستǀب  06-18

Ƽي  لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي ǋƊمية الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة ƍFisher's LSDختبار   06-19
 ƍستƬراƻ المستǀبý واǗستعداد المسبƾ تبعا لمتƺير المýǋƌ العلمي

237 

Ƽي  يجي لمعلوماƘ اليƲǀةلتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي ǋƊمية الدور اǗسترات ƍFisher's LSDختبار   06-20
 ƍستƬراƻ المستǀبý واǗستعداد المسبƾ تبعا لمتƺير الƑƽة العمرية

238 

 238 عǚقة اǗرتباƱ بيǋƊ Ǉمية الدور اǗستراتيجي Ƽي ƍستƬراƻ المستǀبý ومتƺير العمر  06-21

 239 دǋƊمية الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة Ƽي ƍدارة الƺموƯ والتعامý مƴ التعǀي  06-22

Ƽي ƍدارة Ƽي  ǋمية الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀةǕ لتحليý التبايǇ اǕحادƍANOVA ǐختبار   06-23
  تبعا للخصاƭƑ الƬخصيةÜالƺموƯ والتعامý مƴ التعǀيد

240 

Ƽي  لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي ǋƊمية الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة ƍFisher's LSDختبار   06-24
 لخبرة المǈǌيةا تبعا لمتƺير Ü الƺموƯ والتعامý مƴ التعǀيدƍدارة

240 

 241 عǚقة اǗرتباƱ بيǋƊ Ǉمية الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة Ƽي ƍدارة الƺموƯ والخبرة المǈǌية  06-25

 Ƽي لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي ǋƊمية الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة Fisher's LSDختبار   06-26
 241 لمتƺير المýǋƌ العلميÜ تبعا ƍدارة الƺموƯ والتعامý مƴ التعǀيد

Ƽي  لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي ǋƊمية الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة ƍFisher's LSDختبار   06-27
 242  تبعا لمتƺير الƑƽة العمريةƍÜدارة الƺموƯ والتعامý مƴ التعǀيد

 242 الدور اǗستراتيجي Ƽي ƍدارة الƺموƯ والتعامý مƴ التعǀيد ومتƺير العمرعǚقة اǗرتباƱ بيǋƊ Ǉمية  06-28

 243  قياƩ درجة موƛوقية متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية Ƽي معلوماƘ اليƲǀة  06-29
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 Ƭ  245خصية لتحليý التبايǇ اǕحادƼ ǐي درجة الموƛوقية تبعا لبعƯ الخصاƭƑ الANOVAختبار   06-30

 245   لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي درجة الموƛوقية تبعا لمتƺير المýǋƌ العلميƍFisher’s LSDختبار   06-31

 246   لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي درجة الموƛوقية تبعا لمتƺير الخبرة المǈǌيةƍFisher’s LSDختبار   06-32

 246  المǈǌيةالموƛوقية والخبرة  عǚقة اǗرتباƱ بيǇ درجة  06-33

 247   لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي درجة الموƛوقية تبعا لمتƺير الƑƽة العمريةƍFisher’s LSDختبار   06-34

 247  الموƛوقية والعمر عǚقة اǗرتباƱ بيǇ درجة  06-35

 ǋƊ  248مية معلوماƘ اليƲǀة Ƽي ƍتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية  06-36

06-37  ǋǕا Ǉبي ƱرتباǗة اƼوƽوقيةمصƛة ودرجة الموƲǀالي Ƙستراتيجية لمعلوماǗ249  مية ا 

  
  األشكال فهرس -اًثاني

الصفحة عنـوان الشكـل رقمال
01-01  Ʊسسة والمحيƌ13  الم 

01-02  Ʊي المحيƼ Ǉاعليƽال ƻمختل ƴم Ƙقاǚبكة العƬسسة وƌ14  الم 

01-03  Ʃسية الخمƼاǈالت ǎوǀ20  ال 

01-04  Ʊالمحي ƻاǈصƊ ƻ24  مختل 

01-05  Ƙام المعلوماƲǈاالستراتيجي و ýة بالتحليƲǀقة اليǚ38  ع 
 

02-01  Ʊرصد ومراقبة المحي ýية حوǈوƼكوǈرƽية والǈجلوسكسوǈǕيم اǋاƽور المƱ45  ت 

 54  مجاالƘ الƦكاƇ االستراتيجي  02-02

02-03  ǐاالقتصاد ƇكاƦوم الǌƽ59  م 

 Ʋǀ  60ةالƦكاƇ االقتصادÜǐالتǈسيƾ بيƬ ǇبكاƘ االتصاý والي  02-04

02-05  Ƙبيعة المعلوماƱ ورƲǈم Ǉة مƲǀ70  عملية الي 

02-06  Ʊ71  رقابة المحي 

02-07  Ƙالمعلوما Ǐعل ýالحصو ƾرƱمصادر و ƻ74  مختل 

 75  حيز المعلوماƘ المستǌدƼة  02-08

02-09  Ƙالمعلوما ƴلجم Ǉوالǈ Ǉوǈ76  قا 

 80  مراحý عملية اليƲǀة  02-10

 82  المراحý العƬر لليƲǀة  02-11

 83  دورة اليƲǀة  02-12

02-13   Ɣة حسƲǀلعملية الي ǐرƲǈال ƜƦموǈالHumbert Lesca  84 

 Ƭ  86بكاƘ مǇ متخصصي وخبراƇ اليƲǀة  02-14

 89  مجاالƘ وƍستعماالƘ اليƲǀة التكǈولوجية  02-15

02-16  ýالتعام ƾسواƊسسة وƌ93  الم 
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 94  يجيةمضموǇ اليƲǀة اǗسترات  02-17

02-18  Ʃسية الخمƼاǈالت ǎوǀستراتيجية والǗة اƲǀالي Ǉ95  مضمو 

 Ɗ  96صǈاƻ اليƲǀة تبعاŹ لوƲاƻƑ المƌسسة  02-19
 

 108  تسلسý عملية اتخاƦ الǀرار  03-01

 Driver & Mock  135   حسƽƔكريةالǈماƜƦ ال  03-02

 Robbins & Stephen  135 حسƽ ƔكريةالǈماƜƦ ال  03-03
 

 173 يƴ مجتمƴ الدراسة حسƔ الƬكý الǀاǈوǈيتوز 05-01

05-02 ƱاƬǈال Ɣالدراسة حس ƴمجتم ƴ173 توزي 

05-03  Ƙرداƽلم ǐالتكرار ƴالعمريةاالتوزي ƘاƑƽال Ɣ174 لدراسة حس 

 174 التوزيƴ التكرارǐ لمƽرداƘ الدراسة حسƔ المƘǚǋƌ العلمية 05-04

 175 برة المǈǌيةالتوزيƴ التكرارǐ لمƽرداƘ لدراسة حسƔ الخ 05-05

05-06 Ʃǈالج Ɣالدراسة حس Ƙرداƽلم ǐالتكرار ƴ175 التوزي 

 176 التوزيƴ التكرارǐ لمƌسساƘ الدراسة حسƔ حجمǌا 05-07

 176 التوزيƴ التكرارǐ للمƌسساƘ حسƬǈ ƔاǌƱا 05-08

 176 التوزيƴ التكرارǐ للمƌسساƘ حسƔ ملكيتǌا 05-09

 176  الǀاǈوǈيةƬكلǌادراسة حسƔ التوزيƴ التكرارǐ للمƌسساƘ ال 05-10

05-11  Ʊبعاد لمحيǕي اƛǚƛ ýيƛالدراسةتم Ƙسساƌ181 م 

05-12 Ƙسساƌم Ʊبعاد محيƊ Ʃقيا ƝƑتاǈ181  الدراسة 

  
   فهرس املالحق-ثالثاً

 الصفحة امللحقعنـوان  امللحقرقم 
 ƍ  281ستباǈة الدراسة  01

 286  عيǈة الدراسة  02
 



 مقدمة

      1 

  
  

  
الكƛير مƼ Ǉي سريعة وعميǀة  تƺيراƘ وتحوالÜ Ƙ الربƴ اǕخير مǇ الǀرǇ العƬريǌƬǇد

Ʊالمحي ƔǈجواÝ االقتصاديةÜ السياسيةوÜ ولوجيةǈوالتكÜواالجتماعية Üية وƼاǀƛالÜ متد لوƍ دǀ
 جعý مǊǈ محيƱاÜŹ لكي تالتƺيير ƍلǏ كƬ ýيƼ Ƈي المحيƱ حتƊ ǏخƊ ƦخيراƬ Źكý الƲاǋرة

 قدرة بعƯ المƌسساƘ علƼÜ Ǐي حاالƘ معيǈةƊحداǊƛ  ةتتجاوز سرع معǀداŹمضƱرباŹ و
 مواقƼ ƻي مواجǌة اƘ اǗستراتيجيةمتخƦ الǀراروضƴ اǕمر الǐƦ  مجاراتǌا واالستجابة لǌا

 ǊقراراتǈتاƝƑ حيŉƦƑǈ وƛƈارǋاÜ تكوǇ مƉلǌا  ƍدراكǌا وتوقǇ ƴيعجز عÜ ةضحا ومƬوƬة وƹير
   .مجǌولة تماماŹو ةƹامض

 ƴƼادƦǋالو  ƴاض Ǉيƛحولباحǈ  ƇاƱعƍ تمامǋاال Ǉاية لمزيد مǈوالع Ƙلباǀر تƛƊ دراسة
 ǁي السلوƼ Ʊستراتيجي المحيǗسساƌللم ýي ةالمحتمƼو Ü يةƽا كيǌتحديد ورسم وضعيت

مǌǈا  وسǌولة الدخوý اƱǀƘاعالوجاƦبية  تǌاÜحد زديادƍوالمǈاƼسة  اتساƳ رقعة Ɗمامالمستǀبلية 
 وما تƽرضǊ تداعياƘ العولمةÜ Ü الموحدةالعالميةالسوƾ  حسƔ مƾƱǈ التǈاƼ ƩƼي Üوƍليǌا

اǗستƛمار الواسƴ قاƑم علǏ قتصاد Ý ƍالمعارƻمبǈي علǏ اقتصاد االǈتǀاý السريƍ ƴلǏ  ةوضرور
تتزاوƼ ƜيƲ Ǌاǋرة التوجÜ  ǊالمعلوماƘتكǈولوجيا  لالمتǈاميواǗستخدام  ƼÜي اǕصوý الƽكرية

   البǈاƇ المعرƼيمƊ ǇجýياƘ المƌسسة ومواردǋا تƽعيý استخدام ƍمكاǈǈحو اǗستراتيجي 
Ɗ ǎخرƊ رةǋاƲدوƬŮي التǋو Ƙبالمعلوما ŹاƱرتباƍ Ƙولوجيا المعلوماǈلتك Ƴور المتسارƱ  

Źǚوتحوي Źكتساباƍو Źاƛية بƼالعملية المعر ƾي سياƼ اǌووضع...Üƣحد ك الƋ مǋƊ ƾيǀتح Ƙمجاال
  .لتميز والتƽوƾا

Ǉضمƾا السياƦǋ Ü Ƽ دǀſخلƘم صƲاالقتصادية  مع Ƙسساƌالم ǇƊ Ǐلƍ ساسيةǕا Ƙالدراسا
Žلم تŃعńر ما سيحدث دƲتǈي محي تƼƱ اǌكي ل Üýعƽوم بردة الǀماتǈƍا وǌمزايا  اليوم علي Ɣكتساƍ

 ƾيǀتحňƾńبŊالس łƔłصŽي قƼ ةƼحداث معرǕا اǌوقوع ýقب (Pro activité)و  ǇƊ علم Ǐعل Ǉتكو
  وƦǋا ما يǀتضي.حرǁ قبý المǈاƼسيǇلتŮا السŊبƼ ƾي اǌا يتيƠ لم مÝقبý اǓخريǇودراية باǕحداث 

تحسباǐǕ Ź خƱر تǀوم بǊ المƌسسة  عمƍ ýحترازǐك جواƔǈ المحيƱ (Contrôle) مراقبةمسƠ و
كعمǈƍ ýتǀاƑي ƊحداǊƛ  (Suivi) متابعةƛم تعƔǀ و . محتملةةƊو تǌديد ممكÜǇ وتحيǈŋاǕ Źية Ƽرص

Ɗية  Ɗو (Signaux Faibles)  ضعيƽةةƊية Ƭƍار (Détection) رصدلالمستǌدÜƻ مصدر التحديد ل
 ǌ ǇƊايمكƦ  ǈاƱ Ƙبيعة ƍستباقيةاƘلحصوý علǏ معلومÜ ل(Signal d'alerte)عǚمة Ʀǈƍار مبكر

ƅǈſتƁبĈƐ رارǀال Ʀاالستراتيجيةمتخ Ƙا ما اƑيƬ ية حدوثǈمكاƎبÜ  Ǉيرقد يكوƛƋت ǊلŹا Ǐعل  ǁالسلو
   . )La Veille( وƦǋا ما يسمǏ باليƲǀةÜ ليةمستǀبالوعلǏ خياراتǌا  اǗستراتيجي للمƌسسة
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Ƽ Ƙǈا كاƦƎ Ƙالدراسا Ǉالعديد م Ƙقد دع Ƙمة المعلوماƲǈƊ وير وتحديثƱضرورة ت Ǐلƍ
 Ǐالتي تساعد علƍ Ƴوقو Ǉزم Ǉي بيǈالزم ýاصƽال Ǐعل Ƈضاǀوال ÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀال Ʀتخا

Ǌالخاصة ب Ƙر المعلوماƼة تواƲلح Ǉالحدث وبيÝ ǇƎƼ  ةƲǀباليǋƦ ƘǕ حيث Ǐلƍ ǁلƦ Ǉبعد م
Ŋس Ɣوجو ƾة بƼالمعرłع ƻƬوالكŊم Ǌيƽتخ ƘاراƬǗةاǀالمسب Ƙماǚوالع ƅƦƍ ÜǊم ما تبديǌالم Ʃلي  
ƘاراƬǗاÜ Ǉو  لكǋ مǋǕة ما تاǀيǀخحǊيƽ. لكي ſكبر وتƊ ي قيمةƽا ضǌǈمجرد كو Ǉم ýتتحو

تحƾǀ  (forces motrices)  داƼعةǎقومعلوماƦ ƘاƘ بعد ƍستراتيجيÜ وƍلÜ  Ǐ ضعيƽةاƬƍƘار
ƍعادة تحديد قواعد المǈاƼسةǈ Üحو ǈǗتباǉ والتركيز اتſوجǊŎ عامý السبƾ وسرعة المبادرةÜ و

   . بƎبتكار ǈماƊ ƜƦعماý جديدة لم تكتƻƬ بعدÜوƍعادة رسم حدود الصǈاعة
معلوماƘ اليƲǀة مورداƍ ŹستراتيجياŹ ال يǋƊ ýǀميةŹ وال وزǈاŹ عǇ بǀية Ü تſمýƛ المسعǏضمƦǋ Ǉا 

وارد المƌسسة Ƽي اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية وƼي بǈاƇ توجǌاتǌا المستǀبليةÜ وقد ƊخƘƦ بعداŹ م
لمساǋمتǌا Ƽي تعزيز العملياƘ الداخلية التي تſمكǇ مǇ تحسيǇ كƽاƇة Ü ƱǀƼ ليƩ اƍŹستراتيجي

 ýب ÜاǌعاليتƼسسة وƌتيجة المǈلدورل  ýجƊ Ǉم Ǌوم بǀت ǐƦستراتيجي الǗاýبǀالمست ƻراƬستƍ 
 ƭالƽر مواقƼ ƴي االستƛمارومǇ اجý الحاالƘ المعǀدة والمواقƻ الƺامضةÜ التعامý مǈƛƊ ƴاƇ و

   .وتجƔǈ المخاƱر والتǌديداƘ قبý وقوعǌا ÜالمǈاƼسوǌ Ǉاليص ƊǇ قبý المستǀبلية
ǋƊم ƊصŹǚ مǋƊ Ǉمية استراتيجية ƊكƛرÜ وƍعتبرƘ معلوماƘ اليƲǀة لƊصبحÜ Ƙ الواقƼƴي 
 ýصوƊ سسة التيƌتستالم ÜƇاǈعتǗا ƾجلوحǕاǌ مةƲǈƊ Ǉستراتيجية ال تكوƍ ŹاƼداǋƊ Ƙمعلوما

ƇǚستǗا ƾتستحÜ ƾƼاالقتصاديةو Ɣالحر ƾƱǈم  (Guerre Economique)Ý  Ɣا حرǌقوام
Ƙالمعلوما Ǐعل ýستراتيجية الحصوǗا  ýا العمǌيƼ بيعةƱ وƦستخباراتيƍÜة ƻدǌسرقةيست  

لحصوý علǏ وا ƾÜ مجاالƘ البحث والتƱويراǕسرار الصǈاعية والعǚماƘ التجارية وƍخترا
 كالǀيم والمبادƏ والعǀاƑد التي ƍÜضاƼة ƍلſƱĈƊ ǏرƊ żخرǎ  وبراƇاƘ اǗختراƳالمعƱياƘ السرية

  .تحكم السلوǁ اǈǗساǈي
اǗستراتيجية  ǋميةاƱǈǕاƾ بالواسƴ الƻ اعتراǗرƹم ƍƊ ǊǈلǏ   (Lesca et Blanco) دراسةتƬير

ومƴ ما يمكǇƊ Ǉ تستǉƦƽǈ مƍ ǇمكاǈياƘ تخصƭ  .المحيƱراباƘ ضƼ ƍƱي ýƲ معلوماƘ اليƲǀةل
الممارسيǇ قليلة اǋǗتمام مƱ Ǉرƻ ال تزاƍ ýال ǌǈƊا Ü  وƍدامتǌا ومعالجتǌا وخزǌǈاǋالرصد

 محاسبيةÜ مǇƊ ƴ الواقƴ يمǈحǌا قيمة قيمةحتǏ ال ǈكاد ǈجد لǌا علǏ حدŉ سواÜƇ الباحƛيǇ و
Źييصورية بعيداǀوالت Ʃياǀال ƘدواƊ Ǉع ǘل Ɣاسǈير المƹ Ʊالوس Ʃمما يعك Ýتمامم المحاسبيǋ 

التي تſعد الحديƛة  اليƲǀةÜ رƹم Ʀ ǇƊاƘ الوسƱ كƛيراŹ ما ǈجدǉ يدعم الƲǈم والتǈǀياƘ اƘملوعبم
 الجديدةÜ بداƴƼ دعم المزايا اƘ بǋƎتمامǊ باǗستƛمار Ƽي ƍستحداث التكǈولوجيƊÜدواƘ خادمة لǌا

  .التǈاƼسية



 مقدمة

      3 

Ʃƽǈوب ƴƼد سارالداǀƼ ÜƘرية عƑالجزا Ƙسساƌالم Ưبع ýƛم Naftal, Sonatrach, Sonalgaz, 

Airalgérie ي لƼ مارƛستǘولوجيةǈا التكǌيتǈستحداث بƍÜ  اǌǈƊ الƍ المسحية Ƙالدراسا Ưبع Ɣحس
ال تزاAbdelkader Larbi(2006)  ý وكƦلǁ دراسة Rouibah. et Ould-Ali.(2001)مýƛ دراسة 

 Ƙسساƌالم ǉƦǋاال Ƙسساƌالم ýريةكحاƑقتصادية الجزاÜ  يƼ ليديةǀالت ƾرƱتسييرتستخدم ال 
ƘرةالمعلوماƬتǈير مƹ اǌد مسيريǈاالستراتيجية ع Ƙالمعلوما ƴة جمƼاǀƛ ǇƊو ÜÜ تيجةǈ مباالةǚال 

ƍليǊ توصلÜ Ƙ مƛلما امǌماǋǗتمام بدراسة المحيƱ يƴǀ خارƜ داƑرة ǋƍتمÜ وǇƊ حولǌمما يجرǐ ب
مǈتƬرةÜ وبعيدة ƍلǏ حد كبير عǇ تƽكير ǀƛ ǇاƼة اليƲǀة ƹير ƍƊلƊ Ǐيضاǈ2003(  ŹحاسيةÜ(دراسة 

   . وبدورǋا اǗستراتيجي اليƲǀةǚƱعǌم بǋƋمية معلوماƍƘلعدم ǈ Üامسيرǐ مƌسسات
لحساƔ وزارة الصǈاعة و (Veil-Tech)مكتƔ علǏ المستوǎ الرسميǀƼ Üد ƊجرƊ  ǎما

 مƌسسة Ƭ32ملƘ  2010سǈة دراسة المƌسساƘ الصƺيرة والمتوسƱة وترقية االستƛمارÜ و
ƱاƬǈال ƘاعاƱق ƻمختل Ǉاقتصادية مÜ ǎمد Ǉع ƻƬالك Ưرƺبما  ب ƘركاƬال ǉƦǋ ƘاراƱƍ تمامǋƍ

يضاƊ ŹتوصلƘ قد و .بǋƋمية المعلوماƘ كمورد ƍستراتيجيلديǌم وعي يحدث Ƽي المحيƱ ودرجة ال
ǇƊ Ǐلƍ ةƼاǀƛ تسيير Ƙع المعلوماŹا موماǈسساتƌي مƼ رةƬتǈير مƹÜ و ǇƊيلةƑسبة ضǈ Ǉالمسيري Ǉم 

 Ǉتموǌي ƘستراتيجيةبالمعلوماǗاÝ  Ƙǈا ما كاǈحياƊ التي Ƙالممارسا Ưوجود بع Ǉم مƹالر Ǐعل
ƍرساƇ توصي ǉƦǋ الدراسة بضرورة Ʀلǁ ل .مƲǈمةƹير  ضمǈيا بƬكƹ ýير مǌيكý وبƱريǀة تتم

   .ǉƦǋ الوحداƘتƬجيƴ دعم والدولة علǏ و  وتƲǈيم عملǌاÜوحداƘ لليƲǀة
Ɣالووحس Ǉالديوا  Ƈحصاǘي لǈƱ(ONS)ƎƼ Ǉ  ƔلƹƊسسالƌمƘريةاالقتصادية  اƑالجزاÜ يƼ 
ما تكيƻ مƴ تواجǊ صعوباƘ ومخاƱر عديدة Ƽي محاولة مǌǈا للالخاÜƭ كما Ƽي الƱǀاƳ العام 

مǇ خýǚ برامƍ Ɲعادة لǌا يƴǀ علǏ الدولة تǀديم المساعدة والدعم الواجǇƊ Ɣ يحدث Ƽي محيǌƱاÜ و
ýيǋƋالتÜ Ǐوير ة ترقي بالتركيز علƱوت ƘرعملياƬǈو Üيزǌوتج Üƴاالستراتيجية جم Ƙالمعلوما 

ƻز الكاŎا الحيǋƇاƱعƍتماموǋǗا Ǉو . مǁلƦلÜƼ  ƘرƬد باǀ الرسمية ƘاƑيǌالمديرية العامة ال ƩسيƋبت
Ưرƺب ÜيةƼراƬستǗا Ƙوالدراسا ǐاالقتصاد ƇكاƦدعم لل  ƴجيƬتواجد وت Ƙسساƌالم ǉƦǋ يƼ

 )حسƔ الديواǇ(حيث يƌكد المختصوƬ.  ǇاƇ وحداƘ وخǚيا لليƲǀة Üǈƍ مǇ مƱǈلƾاǕسواƾ العالمية
 Ƈرساƍ ميةǋƋا بǌاعة قادتǈق Ǉدو Üسة العالميةƼاǈي المƼ Ɯرية الولوƑالجزا Ƙسساƌللم Ǉال يمك ǊǈƊ

معلوماƘ اǋǗتمام بƹرǀƛ ƩاƼة Ɗمام ضرورة  ƹ Üير كاƻلكǉƦǋǊǈ الوحداƘ بƎعتبارǋا ƬرƱ الزم و
ǀƼد ƊبرمÜ  ƘوعلƦǋ Ǐا اǕساƩ .الجزاƑريةاالقتصادية لمƌسساƘ  عǈد قادة ومسيرǐ االيƲǀة

Ǘ Ƙالجامعا Ưبع ƴاقية مƽتƍ الوزارةƝعداد برامǈة عاليية تكوي ǎال المستو ƻدǌ اǌǈم Ǌتوجي
 ƘتماماǋƍǗوا ƘاراƱمسيريالǇ ةƲǀالي Ƙمية معلوماǋƊ حوǈÜ ǉعتبارƎعد  بŃمية ماليوم يǋƊ رƛكƊ Ǉ

  . ǌاƍرساƈ Ƈلية اليƲǀة Ƽي حد Ʀات
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ǇƦƍÜ  مرǕاƼǊا كلǈسساتƌي قادة مǈتب ǎمد Ǐعل ƻة يتوقƼاǀƛةلƛتسيير حدي Ü ةƽلسƼكر وƽب 
راƘ ضعيƽة  Ƭƍارƹم ǌǈƊا مجرد ÜاليƲǀةمعلوماƘ ي لالبعد اǗستراتيجمعلوماتية جديدةÜ تعترƻ ب
عتبارǋا ƍ و االستراتيجيǋاوربدوالعǈاية االǋتمام  مǇ المزيدتولي و .ومعلوماƹ Ƙير مكƬوƼة

Źحاǚاستراتيجيس Źعتماد  اǗا Ǉيمك Ǌي عليƼالك ƻƬ ǇعƯموƺالÜ وýبǀالمست ƻراƬستƍÜي وƼ 
Ƙديداǌوالت ƭرƽال ƴم ýا ما  .التعامƦǋو Ʀتخاƍ يƼ ةƲǀالي Ƙستراتيجية لمعلوماǗمية اǋǕا Ʃيعك

  .الǀراراƘ اǗستراتيجية
Ǉضمƾا السياƦǋ Ü ýƇيتسا Ǉالباحث ع  ǌستإمدǕذي القرارات اƢراتيجية في هتمام مت
اتƢاذ القرارات في  لمعلومات اليقưة ةهمية اǕستراتيجياǓالجزائريةÛ باالقتصادية المؤسسات 
  :باختƻǚ وýǋ يختلƦ ƻلÝ ǁاǕستراتيجية

•  Ưبيعة بعƱة بǀالمتعل ýالعوام ǉƦǋسسƌالمƘاÞ.  
•  ýعوام ǎخرƊƦالصلة بمتخ ƘاƦǐرارǀستراتيجية الǗا ƘياƼ اǌÞ.  
  . معلوماƘ اليƲǀة Ƽي حد ƦاتǌاƭƑÞخصاالعوامý المرتبƱة ب •

Ǉع Ƴرƽتت Ʀǋا ƟرƱال  Ǉامجموعة مǌجابة عليǗتستدعي ا ƘاماǌƽستǗاÜ يǋو:-   
بǋƋمية  ÜالجزاƑريةالقتصادية ا الǀراراƘ اǗستراتيجية Ƽي المƌسساǐ Ƙ متخǋƦتمامƍ درجةما  .1

 .تخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةǈƛƊ ƍÞاƇ لمعلوماƘ اليƲǀة اǗستراتيجي البعد

بǋƋمية  Üالقتصادية الجزاƑريةا الǀراراƘ اǗستراتيجية Ƽي المƌسساǐ Ƙ متخƦدرجة ǋƍتمامما  .2
 . لمعلوماƘ اليƲǀة Ƽي اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةÞ اǗستراتيجيالدور

 :التساƌالƘ التالية ƱرƟوƦǋا بدورǉ ي
  .ÞلمخاƱرالتعامý مƴ الƽرƭ واǋƊمية الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة Ƽي ما  -2-1
  .ǋƊÞمية الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة Ƽي ƍستƬراƻ المستǀبý واǗستعداد المسبƾما  -2-2
 .ǋƊÞمية الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة Ƽي ƍدارة الƺموƯ والتعامý مƴ التعǀيدما  -2-3

3. ýǋ ويةتǈمع ƾروƼرية وǋجو ƘاƼǚختƍ ي وجدƼ ستراتيجيةǗمية اǋǕالي ا ƘةلمعلوماƲǀÜ  Ǉيمك
ſت ǇƊǗ ǎعز ƻǚة ختǀالمتعل ýالعوام ƯبعƘسساƌبيعة المƱبÜ  ýوعوامƦالصلة بمتخ ƘاƦǐ 
 .Þ معلوماƘ اليƲǀةمرتبƱة بخصاƊƭƑخرǎ وǌاƼ  ÜياƘ اǗستراتيجيةالǀرار

Ƽي المƌسساƘ  درجة موƛوقية معلوماƘ اليƲǀة عǈد متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةما  .4
 .Þتختلƻ بƎختƻǚ خصاƑصǌم الƬخصية والوƲيƽية ýǋو. Þالقتصادية الجزاƑريةا

 . ƍرتباƱية بيǇ اǋǕمية اǗستراتيجية لمعلوماƘ اليƲǀة ودرجة موƛوقيتǌا عǚقةƛ ýǋŻمة .5
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  : مǈ ǇاحيتيǋƊǇميتǌاتستمد ǉƦǋ الدراسة 
ŹوالƊ:- احǈال Ǉية العلميةم  

لƬواǋد  احيث دلƾ ÜƘالسبعامƾ ý يتحƼǀي معلوماƘ اليƲǀة  ةǋƊميحداƛة موضوƳ حيث  
Ŏقمة الر Ǐلƍ Ƙوصل Ƙسساƌالم Ǉالعديد م ǇƊ Ǐعل Ǉم Ƙǈا تمكǌǈǕ Üيادة ƾمزايا السب ƾيǀتح

معلوماƘ اليƲǀةÜ وƼي المǀابƛ ýمة مƌسساƊ Ƙوصلǌا عجزǋا Ƽي ǋƍتمامǌا ببƽضý المعرƼي 
ŹاƑيƬ ƘصبحƊ ǇƊ Ǐلƍ بسرعة ǁالتحر Ǉة عƽالضعي ƘاراƬǗالماضيرصد ا Ǉم . 

معلوماƘ اليƲǀة Ƽي اتخاƦ اǗستراتيجية لǋمية اǕموضوƳ يƘ حوǈ ýدرة اǕبحاث التي Ɗجر 
 ÜستراتيجيةǗا ƘراراǀالƭخǕوباŽالتي ت ǁتل ńعŃمŃةدƲǀالي Ƙمستويا Ʃياǀل  ÜƔحس  Ǉم ƠتيĈƊ ما

Ƙدراسا Üةǀخاصة و سابƊ Ǉ ةƲǀوم اليǌƽيم ýتداخ ǁابƬريبة ويتǀيم الǋاƽالم Ǉالعديد م ƴم
التجسÜ  ƩالمسƠ البيƑيǕ ÜعماÜý الƦكاƇ اǗستراتيجياالƦكاƇ االقتصادƦ ÜǐكاƇ مǊǈ ك

ǐاالقتصادÜ سيةƼاǈالت ƘاالستخباراÜ م الƲǈرار ةعمادالǀلل...ƣيم  .الǋاƽا مǌة وجميعƛحدي
Źسبياǈ ا Ǉتحديدوم Ɣامع لصعǈايǌ.ƍ Ǉع ŹǚضƼ  ƻǚختýة مدلوƲǀالي  ÜاǌاتƦ ي حدƼ يǌƼتارة 
موضوƳ بمزيد مǇ الƛراƇ وÜ Ǘلǁ لƦ.د البعƯعÜǈ كما وǌǈƊا حالة Ʋǈام  وتارة ƊخرÜǎعملية

 الباحث يختبرمتƺيراƘ جديدة  كǊÜبعƯ الجواƔǈ الǌامة ƼيلكƻƬ عǇ ل و الدالليةالمعرƼة
 . سياƾ الدراساƘ االستكƬاƼيةضمǇ ةدراسالǉƦǋ جاǀƼ  ƘƇد  تƛƋرǋاوƊتƛƋيرǋا 

 Ǘو Ƈاƽض Ǉالواقعيةمزيد مÜ ت ýاعلية حاوƽالت Ɣǈالجوا Ưمية بعǋƊ ƻاƬستكƍ الدراسة ǉƦǋ
جتماعية اال ǌابمضاميǈ الƺامضة التي تتƬابƼ ǁيǌا العديد مǇ العǈاصر الƦاتية والتƲǈيمية

ما يŃصدرǉ مǇ  حيث يǈعكƩ تƛƋير الجاƔǈ السيكولوجي عǈد متخƦ الǀرار علǀƛÝ ǏاƼيةالو
 . الƺامضةالمواقƻ مختلƻ  قراراƍ Ƙستراتيجية Ƽي

 ƹخر رƉو بƊ ýكƬب Ƙاولǈالتي ت Ƙالدراسا Ǉم وجود العديد م Ƙمية المعلوماǋƊ Ƴي موضوƼ
ǈƊ الƍ ÜƘراراǀال ƦااتخاǈضلƼ اǈ ƾرƱالت  Ǉخر مƈ ƻǈةلصƼوƬير المكƹ ƘالمعلوماÜ  يƼ

 وÜ Ɗةعǀدم والةÜمضاالƺالجواƼ Ɣǈي كƻƬ ستراتيجي اال ǋادور ǋƊميةو Üبعدǋا اǗستراتيجي
ƭرƽال ƭاǈقتƍ يƼ  ƔǈوتجƘديداǌوالت Ü يƼýعƽلرد ال Ǉالزم ýعام ýǚƺاست ƾمسب ýكƬب    . 

Źياǈاƛ:- احية الǈال Ǉعمليةم 

 Ʊبيعة الƲروƻ التي تƼ ƱƬǈيǌا المƌسساƘ الجزاƑرية مǇ التƱبيǀيةÜ ا ǋƊميتǌالدراسةكتسي ت 
  والتŮكيƻ مƴ مǀتضياتǈǊدماƼ Ɯي االقتصاد العالميƼي محاولة لÜ ǚ مǇ تحدياƘتواجǊǌوما 
 Ǉم ýǚود خǀع ÜوروبيǕاالتحاد ا ƴراكة مƬوال ƾسواǕا ƴة للتجارة الحرة مǀƱǈم ƇاƬǈƍ

 جديدة عمý وساýƑ وƊدواƘعتماد ƍتƱلƔ مǇ اǇǓ ي وƹيرǉ ا كƦǋ ý.2017 اǕوروبية العام
Ƽي معرƼة ǈوƳ مǇ السبƍ ƾمكاǈية التǌيƌ والتƔǋƋ المسبÜƾ وتحƾǀ لǌا لمƌسساتǈا  تيƠت
 .يستƺلǌا ƹيرǋا مǇ المǈاƼسيǇ وتسعǏ الƹتǈامǌا قبƽ ǇƊ ýرƭ الكامǈةالمخاƱر وال
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ختƱ ƻǚبيعتǌا ومجاالƎ ƘبمتخƦو الǀراراƘ اǗستراتيجية Ƽي مƌسساتǈا تبǈي توضيǋƊ Ơمية  
 ƍستǀراƇ الجزƇ المخƽي وƹير المƲǈور مǌǈا والضعيƽة اƬǗاراǋǕ ÜƘمية ƬǈاƱاتǌا

Ǘ ýبǀالمست ƻراƬستراتيستƍ ƘƉاجƽم Ǉم Ǌƽǈجيةوما قد يكت Ü ǇƊ Ǉيمك ǐƦال ýƉالم ƴوتوق
  .مƊ Ǉجý اǗستعداد والتǌŮيƌ لǀادم اǕحداث بƬكƼƊ ýضÜ ýتƌوƍ ýليǊ ممكǈاƘ الحاضر

  ǊتوجيƘتماماǋƍ حوǈ اǈسساتƌة  قادة مƲǀالي Ƙاية بمعلوماǈتمام والعǋواالاالýا ستدالǌي  بƼ
  وتتعدد المتƺيراƘتتƬابǁ اǕحداثحيث معǀدةÜ الحاالƘ الƺامضة والمواقƻ تعاملǌم مƴ ال

ƼŹير مما قد يبدو مستعصياƛالك Ǐم و علǌƽالǁدراǗاÜ قدŹموضاƹ ýقƊ دوƺي  Ü Ǌبǀتع ýǌويس
Ǌسلوك ƴوتوقÜةƽالضعي ƘاراƬǗا ǁبتل Źستدالالƍ . 

  Ƙية والدراساǈالبحوث الميدا ǉƦǋ ýƛم ƝƑتاǈالحاجة الماسة لÜيةƼاƬستكǗتدعم ا ǇƊ Ǐعس 
وضǈ ƴموƜƦ وƈلية عمý يǈاسبǌا Ǘحداث تƺيير باتجاǉ ل ÜالمƌسساƘ االقتصادية الجزاƑرية

 Ʃرƹ تولي Üجديدة ýة عمƽلسƼيم وǀة بƛة حديƼاǀƛ تمامǋةلاالƲǀالي ƘمعلوماÜ ýي  قبƼ كيرƽالت
  اليƲǀةالǀيام بجمÜƴ وتحليÜý وتوƛيÜƾ وƬǈر معلوماƘمǌمتǌا اǕساسية خǚيا  ƬكيýتالبدƇ ب

  . المعلوماƘتستǈد Ƽي عملǌا Ʀǋا علƊ Ǐحدث تكǈولوجيا
 Ǉالباحث مجموعة م ƟرƱ دǀضايالǀا الدراسةالǌتدور حول ÜŃب  Ǉجملة م ƾيǀية تحƺƻداǋǕا 

 ƻداǋǕا ƾي سياƼ اǌلبƹƊ ƘƇية وجاǈƱي الوƼ اǌǈع Ǉالحكومة المعل Ǉرية الصادر بياƑالجزا ƣبتاري
ستراتيجية الوǈƱية اǗب المتعلǀة ǋجريةÜ 1427 دو الǀعدة 29 المواƾƼ ليوم اǕربعاƇ 2006 ديسمبر 20

 ƳاƼرللدƑي الجزاƼ ǐاالقتصاد ǇمǕواÜ المتوخاة و ƻداǋǕا ǉƦǋيǋ:  
 Ǌحو توجيǈ تمامǋǗا Ǖا ƣمية ترسيǋستراتيجية لǗا ƘةمعلوماƲǀالي Ü Ƈرساƍ يƼ كيرƽالت ýقب

ÜاǌاتƦ ي حدƼ ةƲǀلية اليƈ كƘسساƌالم ýيǋƋي ل  االقتصاديةضرورة حتمية لتƼ Ɯدماǈǚ
ا قد مłميÜ اقتصاد اǕصلƼ ƠيǊ واǕسرƼ ƳيǊ يجǇƊ Ɣ يكوǇ يƲǀاŹ ومǈتبǌا لĉاالقتصاد العال

 .Ʊراخمو  مƼ Ǉرƭما يحدثيحدثÜ وما قد يترتƔ ع

ƍيƇǚ مزيد مǇ اǈǗتباƍ ǉلƼ ǇƊ Ǐكرة ترسيƣ اǋǕمية اǗستراتيجية لمعلوماƘ اليƲǀة ǈƍما  
لمǉƦǋ ýƛ ستراتيجية متخƦ الǀراراƘ اǗيتوقƻ بدرجة كبيرة علǏ مدǎ الǀƛة التي يوليǌا 

وعǚماƘ مسبǀةÜ عادة ما تكوǇ مبǌمة وƹير  المعلوماÝƘ كوǌǈا مجرد ƬƍاراƘ ضعيƽة
واضحة المعÜǏǈ وال تǌƲſر كý تƽاصيý كيǈوǈة الƬيÜƇ وال تƱƺي ƍال مجاالƘ قليلةÜ وقد ال 

 . تخلو مǇ اǕخƱاÜƇ ومƦ ƴلǇƎƼ ǁ لǌا بعد ودور ƍستراتيجي

 للتكÜ ýƽ االقتصاديةتǈاǗستƬراƼية واǗستǚƱعية Ƽي مƌسساتƍبراز ǋƊمية تƱوير الوƲيƽة ا 
 بǈƎجاز الدراساƘ اǗستƬراƼيةÜ وتحليý اƬǗاراƘ الضعيƽة وتǀييم ǋƊميتǌا اǗستراتيجية

 Ƙسساƌللم ƴالسري ýعƽرد ال Ƙستباقية وقدراǗدرة اǀضرورية تدعم ال ƘدواƊ اǋعتبارƎب
 .الوǈƱيةÜ وتعزز تǈاƼسيتǌا
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 Ǖا ƻة مختلƑسسةتعبƌي المƼ اعلةƽاعلة والمتƽال ƻراƱ رية االقتصاديةƑالجزا Ǉحو مزيد مǈ 
Üǐاالقتصاد ƇكاƦة والƲǀي اليƼمحتر Ǐما يسم Ǉتكوي Ưرƺب Üوالتعلم الجماعي ýاعƽالت Ǉم 

علƊ Ǐحدث Ʋǈم  ƍعتماداƊ Źجý الǀيام بعملياƘ جمƴ والتǀǈيƔ عǇ البياǈاƘ وتصǈيǌƽا وترتيبǌا
Ƙم . المعلوماƛ ǇتحويلومǌÝيةƼومة معرƲǈم Ǐلƍ ا ÜةƼاعة المعرǈص Ǌعلي ƾلƱو ما يƊ  حيث

ƴالجمي ǁترƬييƼ و Üةƽالضعي ƘاراƬǗوا Ƙالمعلوما ýسير وتحليƽوقيمة  ت Ǐǈا معǌƑاƱعƍ
  . عǈد ƍستعمالǌامعرƼة عمليةقوة محركة وƍضاƼية مضمرةÜ وجعلǌا 

  ýلية عمƈ ƴلترقية وض Ƙر عملياƬǈو Üƾيƛوتو Üýوتحلي ÜƴجمƘبيعة المعلوماƱال ƘاƦ 
 Ǉا مǌǈكو ÜستراتيجيةǗساسيةاǕام اǌةل المƲǀالي Ƙيا ووحداǚمخǚستعǗم اƲǈو  ǉƦǋ يƼ Ƙا

Ƙسساƌالم.  ƴبراز دورمƍ ǋاالخيرة ǉƦ عالةƼ داةƊ Ǉضايا  تلتكوǀب ýƽي التكƼ مǋساǇمǕا 
ة سياس تجسيد ǈƛƊاƇوكý ما يرتبƱ بƋمǇ البǚد وبمصالحǊ الحيويةÜ  الدƼاƳ االقتصادÜǐو
ǈǗتاƽƟاÜ ي االقتصاد العالميƼ ƜدماǈǗة  واǌي مواجƼو ƘموحاƱو Ǉالبلدا Ưة بعǈيمǋ

  . المǈاƼسةǌا والسلوكاƘ العدواǈية لƬركاتÜالصǈاعية

 ÜƻداǋǕا ǉƦǋ ƾيǀتح ýجƊ ǇومǇكاǇالبد م  : 

 ƳǚƱǗاǏعل  ǊيƼ ƱƬǈت ǐƦال Ʊا المحيǌالعامة التي يتميز ب Ơمǚالم Ưبع  Ƙسساƌالم
المخاƱر ƼيǊ ودرجة المǈاƼسةÜ مدǈƍ ǎتƬار الƽرƭ والتي تعبر عÜ Ǉ  الجزاƑريةاالقتصادية

 Ǐعل ǚضƼǊيƼ ƔراƱضǗيد واǀر التعǋاƲم Ưبع Ƈراǀستƍ. ſت ǐƦال Ʊار والوسƱǗا ǊǈكوŒت Ʀخ
لمƌسساƼ Ƙي مواجǌتǌا لǉƦǌ اƍلǏ جاƔǈ الǀدرة التحررية . ƼيǊ الǀراراƘ اǗستراتيجية

  . عليǌاǌاƽرضالتي يتجůǈبǌا لبعƯ السلوكاƘ لضƺوƱاƘ المحيÜƱ وƍمكاǈية 

 ƻالوقو Ɗا وǌة بمراحلƲǀعملية الي ƴواقƼاǈةصƽا المختلǌب ÜريةƑاالقتصادية الجزا Ƙسساƌالم Ü
مǇ حولǌا مƊ Ǉحداث اقتصادية ǋƍتمامǌا بمراقبة ما يحدث درجة مǇ مƱǈلƾ تحديد 

 خƱر Ɗو تǌديد محتمÜý وتŽحłيŽǈŋاǐ ŹتŽحłسŋبłاÜ Ǖ Źعمƍ ýحترازǐك الÜƣ...واجتماعية وتكǈولوجية
Ɗية  رصد المصدر المستǌدƛ ƻم ǈƍتǀاƑي لتحديد ƊحداǊƛ كعمý متابعةو .Ǖية Ƽرصة ممكǈة

 .كعمƍ ýستعǚمي  عƊ Ǉية عǚمة تǈبيǌيةوالكƻƬ ةƬƍار

  Üةǈارǀستراتيجية قياسا ومǗا Ƙراراǀال ǐƦمتخ Ǉة مǈعي ƇراƊ ƳǚƱدرجة  لتحديداست
ŽƛمSimonÛ  Ŋ ضمǌǈŊا ǈموƜƦكما ت اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةعملية راحý  بمختلƻ مǌمǋƍتمام
اǗستراتيجيةÜ وƦǋا  تƛƋر ǉƦǋ العملية بالجاƔǈ السيكولوجي عǈد متخƦ الǀراراƘدرجة  تحديد

ƾلƱǈم Ǉم  ƇخيرلجوǕا اƦǋ صدارƍ دǈخصية عƬحكام الǕستخدام اǗ الǇضم ÜƘراراǀ 
 علǏ تǊقدرƍلǏ حد كبير  تعكƩ .وǎ اǗجتماعي والǀƛاƼي المحتƼي سياƾ مƲǈومة مرجعية

 .اǗضƱراƔ والƺموƯب يتميزوسǋ ƱكƦا ƍكتƬاƻ اƬǗاراƘ الضعيƽة Ƽي 
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  ƻاƬستكƍاتيةƦبيعة الƱال  ýي تعامƼ ستراتيجيةǗا Ƙراراǀال ǐƦةمتخƲǀالي Ƙمعلوما ƴم 
Ǐا علǌعكاسǈƍو ǌم بǌوقيتƛدرجةادرجة مو Ǐوعل Ü ميةǋƋم بǌتمامǋابعد اǋ  ستراتيجيǗا

 Ǌتلعب ǐƦستراتيجيةوالدور الǗا Ƙراراǀال Ʀي اتخاƼ.  ŹخيراƊو Ǉية بيƱرتباǗقة اǚالع Ʃقيا
 . عǈد متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةاǋǕمية اǗستراتيجية لمعلوماƘ اليƲǀة ودرجة موƛوقيتǌا

  ƻالوقوǏية علƽيƲالو Ƙخصية والسماƬال ƭƑالخصا Ưير بعƛƋت ǎر مدǀال ǐƦد متخǈع Ƙارا
 Üكالمýǋƌ العلمي العمرÜ الخبرة المǈǌية ƼÜي المƌسساƘ االقتصادية الجزاƑريةاǗستراتيجية 

ƦاƘ الصلة بعƯ العوامý  وƼيما Ʀƍا كاǉƦǋ Ƙǈ اǕخيرة تتƛƋر ب.علǏ بعƯ متƺيراƘ الدراسة
 .كحجم المƌسسةƱ Üبيعة ملكيتǌا Ƭكلǌا الǀاǈوǈيÜ مجاƬǈ ýاǌƱا ةÜبƱبيعة المƌسس

علǏ اǇ البد مǇ وضƴ حدود موضوعية لǉƦǌ الدراسةǀƼ Üد ƍقتصرƘ وǕجƦ ýلÜǁ ك
 علƼ Ǐي الوقƦ ƘاتƘ Ǌكما اقتصر Üحيث الخƋƱ يكوǇ مصيرياŹ دوƹ ǇيرǋاÜالǀراراƘ اǗستراتيجية 

ƍتخاƦ وƦǋا لتبياǋƊ Ǉمية معلوماƘ اليƲǀة Ƽي وباالخƭ اƬǗاراƘ الضعيƽةÜ معلوماƘ اليƲǀة 
 مǇ مسيرǐ المستوǎ المعايǈةتتكوǇ وحدة ا اǕساƩ  وعلƦǋ Ǐ.الǀراراƘ اǗستراتيجية

 ÜستراتيجيǗمحيث يتما Ǉر مƛكƊ Ǉولية مǕا Ƙاǈالبيا ƴصدر واحد جم Üسسة الواحدةƌي المƼ Ǐحت 
Ǉية ال يمكƛردة بحƽي مǋ سسةƌم ýعتبار كƍ.  
ستǈد الباحث علƊ ǏسلوبيǇ متكامليǀƼƍ Ǉد ǋƊ ƾداǌƼاÜ يتحǀل و الدراسةǘجابة عǇ تساƌالƘل

Ǖوý وƛاǀƑيÝ يتمƼ ýƛي ƊسلوƔ الدراسة المكتبية مǇ خýǚ مسƠ اǕدبياƘ الƲǈرية الحديƛة مǌǈا ا
 للكƻƬ عǇ بعƳǚƱÜ Ư علǏ بحوث تƱبيǀة ودراساƘ ميداǈية سابǀةاالمǇ خýǚ  وƊوالǀديمة 
ƾƑاǀالدراسة الح Ƴالصلة بموضو ƘاƦ ضاياǀوالÜ  ýجǕو ǐرƲǈال ƾوالسيا ǐكرƽار الƱǗبلورة ا
  . خصاƑصǌاو عǚقاتǌا Ơيوضتو ƳÜ الدراسة وتوصيƻ متƺيراتǌالموضو

  ƼيǊيتم اǗستعاǈة ƊÜما اǕسلوƔ الƛاǈي ǌƼو مسحيÝ يتمƼ ýƛي ƊسلوƔ الدراسة اǗستكƬاƼية
جراƇاƍƍ ƘتباƳ م ت Üمحǁال كƍ ýستدالý علǏ وضƴمƊ Ǉجý و Üصحيƽة اǗستبياǇ لجمƴ البياǈاƘب

ƴصي الواقǀلتÜ ýكƬت  ƘاƇجراǗا ǉƦǋيƼ يǈالبحث الميدا Ɲǌǈم Ǐا ما يسمǌساسƊ "وميǀ  Ɲǌǈم
دة والǐƦ يتم عا ...Ʊرƾ العمÜý التƽكيرÜ اǗحساÜƩ لدǎ مجموعة ƼƊرادبدراسة  البحث الميداǈي

مǇ جǌةÜ الوصƽي البحث كý مǇ مƝǌǈ وبƦǌا تجمƴ دراستǈا بي1Ü  Ǉ"عƱ Ǉريƾ اǗستعاǈة بالمعايǈة
 Ɲǌǈيةومǈاƛ ةǌج Ǉي مǈكم .البحث الميدا Ɲا تدم ƱباǈستǗا Ǉم ýك Ǉبي Üتارة ƇراǀستǗتارة وا
ǎخرƊ .ما يمك ǇضمǇ Ɗ Ǉǈ Ǌعلي ƾلƱ يƼ مةƑǚر مƛكǕا Ɲǌǈو المǋو Üي التحليليƽالوص Ɲǌǈالم

Ƙالدراسا ǉƦǋ ýƛ2م.  

                                           
1- ƩجرǈƊ ÜƩ1996(موري( ÜنسانيةǕالعلمي في العلوم ا Ƙمنهجية البحÛدار  تدريبات علمية ÜرƑالجزا Üǐبوزيد صحراو Ɣتعري Ü

ÜرƬǈصبة للǀالƭ 106.  
2- Ƙعبيدا ÜǇخروƈ1999(محمد و( ÜÛالعلمي Ƙدار بيقاتالقواعد والمراحل والتط منهجية البح ÜýƑواÜرƬǈلل Ʊ ÜǇردǕ2 اƭ Ü46.  
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تƱƺية مضاميǇ الدراسة الƲǈرية مǌǈا والتƱبيǀيةǀƼ Üد تƱƋرƘ مكوǈاتǌا ضمǇ ستة ƺرƯ وب
 ÜýصوƼصصſخǏولǕربعة اǕا Ƙو ǐرƲǈير الƱƋالت ýجƊ Ǉا مǌǈكرية ا مƽال ƘروحاƱة بالƱحاǗ
يتǈاوý الƽصý اǕوƼ ýي ǚƛث . ما تبǏǀ مǌǈا للدراسة الميداǈيةخصƭ بيǈما لموضوÜƳ المتعلǀة با

 Ƙيراƺستراتيجي لمتǗا ýوالتحلي ÜǊيƼ ƔراƱضǗيد واǀر التعǋاƲم مǋƊسسة وƌالم Ʊمحي Üمباحث
Ʊويتالمحي ÜƾرƱي بǈاƛال ýصƽوالدراسة  ال ýةلالتحليƲǀية اليǋماÜ Ưبع Ǉا وبيǌǈبي ýالتداخ ǎومد 

 Üريبةǀيم الǋاƽالم ƾرƱم التƛ ǏلƍيسةƑا الرǌƼاǈصƊا وǌجƦماǈ مǋƊ.  عملية ƜƦماǈ Ưستعراƍ وبعد
ƭيخص ÜاǌواعǈƊرار وǀال Ʀالث اتخاƛال ýصƽية الǋالدراسة لما ǉƦǋ Ǉم  Üاالستراتيجية Ƙراراǀال

 ÜاǌصƑم خصاǋƊموƛƍ ǈ ردƽ Ǌƛحد مباحƊ يƼ ýصƽا الƦǋ ميةبدراسةǋƊ السيكولوجي Ɣǈد  الجاǈع
Ƽي  Ɗما الƽصý الرابǊǈƎƼ Üƴ يتǈاوý. وتƛƋيرǉ علǏ ما يتخǉƦ مǇ قراراƍ Ƙستراتيجية متخƦ الǀرار

Ü مǇ مƱǈلǚƛ ƾث مباحث اǋǕمية اǗستراتيجية لمعلوماƘ اليƲǀة Ƽي اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية
تراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀةÜ والدور اǗستراتيجي الǐƦ تǀوم بǈƛƊ ǊاƇ اتخاƦ اǋǗتمام بالبعد اǗس
  الǀراراƘ اǗستراتيجية

وبعد عرƍ ƯجراƇاƘ الدراسة الميداǈية بعيǈة مǇ المƌسساƽÜ  Ƙصý الخامƩالƼي و
 ÜريةƑاالقتصادية الجزاýتحاو  ǉƦǋدراسة الƇراǀستƍ ƴة  واقƼومعر ýالحا Ƙيراƺالعام لمت ƾالسيا

كý مǇ واقƴ المƌسساƘ الجزاƑريةÜ والمǚمƠ العامة لمحيƱ مǇ خýǚ الوقوƻ علÜ  Ǐةالدراس
  التƱبيǀيةلدراسةمǇ ايخصƭ الƽصý السادƩ و . ƼيǌاƍتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةواليƲǀة عملية 

 بمƌسساƘ يةǋǕمية اǗستراتيجية لمعلوماƘ اليƲǀة Ƽي ƍتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجللوقوƻ علǏ ا
    .ةيلتǌا الƽرعÜƑ واǗجابة عƬƍ Ǉكالية الدراسة وƊسةالدراس



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  محيط المؤسسةÛ العǘقة واƙǓر

  
  محيط المؤسسة: المبحƘ اǓول
  مưاهر التعقيد واǕضطراب في المحيطÛ وƆلية التعامل معǈ: المبحƘ الƙاني
Ƙالƙال Ƙيرات المحيط: المبحƸستراتيجي لمتǕالتحليل ا 
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  العالقة واألثر ، املؤسسةحميط: الفصل األول
Ǉا كاƦƍ  رارǀي عالم االستƼو ýالماýعماǕاÜ يǈيع ýالزواÜŹاǈوǈيير قاƺالت Ǉا كاƦƍو ŹبيعياƱ  

ŃوسŮǈŻة Ǉǈس Ǉالحياة مÝ ǇƎƼ  ارƛƊ اليوم ماŹجدال Ƙاوƽالت ǁلƦ وǋ ÜرƛكƊ  سبيǈال Ƙي معدالƼاŮيير لتƺ
 Ƭكý الƲاǋرة  التƺيير ƍلǏ كƬ ýيƇ حتƊ ǏخƊ ƦخيراŹمتدĉƍŊولǀد  .ƲلƘ سرعتǌا تتزايد تدريجياŹالتي 

ǌǈƎƼ Üا ستصاƔ باختƼ ýǚي لǌا علǏ االستجابة ةمƌسسالوحيǈما تتجاوز سرعة اǕحداث قدرة 
 ÜاǌǈتوازŹحتما ýوƌوستýحو الزواǈ . ǁلƦ ƴومÜ  مةƛ Ƙسساƌالم ƯبعƍƱعاستƘ الŮواقعت ƴم ƻاكيǌ 
 اǕحداثقدرة علǏ مواجǌة لǌا مǇ  تتوسƴ وتǈموÜ بماخǀƊ ƘƦد ÜƼ بý وƊكƛر مƦ Ǉلǁ الجديد

 ÜƘǚكƬالم ƻاƬواستكƍŮمرة للتƛ ƾوƽالت ǇƋب Ǉمƌا تǌǈ الƍ Ɵيتا Ǉخير لǕا اƦǋ ǇƊو Üميز Ƙسساƌللم
 Ǉǀالتي تتǌقتǚع Ʊيتم ضب ƻا اكيǌƱبمحي. ŊǇƊ ÜمرǕي اƼ ما ýك  ǁلƦ عادةǗ ýالمجا ƠسƼ قد

   . بمحيǌƱاÜ والعمý بƱرƾ جديدة خارƱƍ Ɯارǋا المرجعيالتƽكير Ƽي عǚقة المƌسسة
"Źدورا ƴالواق Ɣلع Ʃاǈال Ǉم ƻǈمة صƛŹاماǋ  حداثǕم اǌلتǀوقد ص Üمǌعǈي صƼ 

 ǋم ƊولǁƑ الƦيÜ Ǉ وǋو الǈادرÜ وصƈ ƻǈخر.ورƼعǌم التاريƣ للمكاǈة المرموقة
تميزيǇ  صƻǈ مǇ الرجاý المÜ واǕكƛر ǈدرة.صǈعوا الواقƼ ƴحركوا اǕحداث بحǈكة

ƱǀƼ ƴالواق Ǉعوǈال يصÜ Ǉƍو Üƭرƽال Ǉموǈتƺي ǇيƦال ǁƑولƊ مǋ ÜيضاƊ ýبǀالمست ýب 
ǊƛحداƊ ǇعروƬالبعيد ويست ƾƼǖل ǇروƲǈوي Ǉالزم Ǉوǀيساب Üاǋعوǈمة صƑقا Ǉ1"لم تك.   

   محيط المؤسسة: المبحƘ اǓول
  تعريف المحيط: أوال 

 ƻم تعاريƲمع ƘƇالجاƱمحي ÜاقيƱǈال ƻالتعري ƾي سياƼ ÜŹجدال ƻالتعاري ǉƦǋ ƘارƛƊ حيث 
 Ǉيمك ǐƦال ƾاƱǈي حصر الƼ Üسسةƌالم ǇوƌƬب Ǉتميǌوالم Ǉيƛالباح Ǉالعديد م Ǉتسميتبي Ʊمحي Ǌ

ǇƊ محيƱ المƌسسة يƬمý  "(Duncan; Katz & khan) البعƯ يرǎ . حدود المƌسسةضƠتتƼي ƱǈاقǊ و
بDuncan  ǊǈƋ ويرǎ 2"كƬ ýيƇ عدا المƌسسةÜ وǋو كý ما يحيƱ بǌا Ɗو موجود خارƜ حدودǋا

مجموعة العوامý المادية والمعǈوية التي تƴǀ خارƜ حدود المƌسسةÜ والتي تƌخƦ بعيǇ اǗعتبار 
مƦǋ ýƛا . 4كƬ ýيƐ ماعدا المƌسسة Ƽي حد Ʀاتǌا  khamkhamعǈدبيǈما ǋو . 3عǈد اتخاƦ الǀرار

 Ǌالتوج ƴي الواقƼÜاصلةƽال ǉوال حدود Ʊبيعة المحيƱ Ơتوضي Ǐال يساعد عل Ƽ ƻسسة ال تتوقƌالم
   .5عǈد حدودǋا الƲاǋرة سواƇ تعلƾ اǕمر بƱƎارǋا الǀاǈوǈي Ɗو بممتلكاتǌاÜ بý بوجودǋا وسلƱتǌا

                                           
 .62تحدةƭ Üم دولة اǗماراƘ العربية الللƬǈر موتيƽيÛÜ Ƙ التحديات في سباƼ التميزرؤيتي Ƙ(Ü.د( بǇ راƬد ýƈ مكتومÜÜ محمد-1

2- Mentzberg, H. (1992), Structure et dynamique des organisations ،éd. les organisations, Paris, P245. 
3- Cité par Samia MENIF(2005), Problématique de la recherche d’informations d’origine «terrain» dans 

la Veille Stratégique, Proposition d’éléments pour la formation des traqueurs (Application aux 
entreprises tunisiennes), Thèse de doctorat, Université Pierre Mendès-France de Grenoble, P36. 

4- khamkham Abdellatif(1986), la dynamique du contrôle de gestion, dunod, Paris, P27. 
5- ƔاƱ1985(عايدة سيد خ( Üسياسات إدارية ÛعمالǓستراتيجي في قطاع اǕطيط اƢدارة والتǕرةاǋاǀال Üكر العربيƽدار ال ÜÜ ƭ77.  
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ƾƱǈا المƦǌوبÜ Ɣلصعوبة  يصع ÜƱوم المحيǌƽم Ơسسة توضيƌالم Ǉاصلة بيƽتحديد الحدود ال
وقƻ بالدرجة اǕولǏ  مما يجعƼ ýكرة الوجود تتÝومحيǌƱاƲǈ Üرا لƱبيعة التƽاعý والتعامý بيǌǈما

 Ǐعل Ʊضب ǉƦǋƘǚاعƽالت ǉƦǋ مجاراة ومحاكاة Ǐسسة علƌم قدرة المƛ Ǉوم Üالحدود.  
لǀد ƼƊرزƘ التƽاعƘǚ بيǇ المƌسسة ومحيǌƱاÜ بƯƺ الƲǈر عǇ الحدود الƽاصلة بيǌǈما 

ǎخرƊ كاليةƬƍرƛكƊ تعد Ɗ ميةǋ وت Ǐلƍ Ưالبع ƔǋƦƼ Üماǌǈبي ýعتماد والتبادǗقة اǚع ýتمحور حو
 ǇƎƼ ورƲǈا المƦǋ Ǉوم Üسسةƌالم Ǐعل Ʊالمحي Ǌيمارس ǐƦير الƛƋتيجة التǈ يǋ قةǚالع ǉƦǋ ýصƊ ǇƊ
كý ما لǊ تƛƋيراŹ سوƇ مباƬراƊ Źو ƹير مباƬر علǋƊ Ǐداƻ وƬǈاƱاƘ المƌسسةÜ يدخý ضمǇ ما 

Ʊالمحي Ǌعلي ƾلƱǈ ǇƊ Ǉيمك.  
ƾا السياƦǋ يƼوÜ ǊƼńد عرǀƼ Bressy, et all,(1990)ǊǈƋمجموعة "  ب Ǉاصر الخارجة عǈالع

ƍجمالي الǀوǎ والكياǈاƘ التي تحيƱ بǌا  "Üوǋو Ɗيضا .1"المƌسسة والǀادرة علǏ التƛƋير Ƽي ƬǈاǌƱا
Ƽ  ǉƦǋ ƻي ƦاƘ السياƾ عǈدما صDallozŮǈوقد Ʀ"2 . ƔǋƦاƘ التƛƋير الحالي والمحتمý عليǌا

ýكƬ يƼ ǎوǀاصر والǈسوسيوالع Ƙاǈاقتصادية - كيا(Socio-économique)كج  Ʊƺالض Ƙماعا
 ǌƼو ÜوعليǊ .والǀǈاباƘ وجمعياƘ حماية المستǌلǁ الدولة ومƌسساتǌا المالية واالجتماعية والتجارية
  . 3يتحدث عǇ محيƱ اقتصادÜǐ ومحيƱ سياسي ومحيƱ تكǈولوجيÜ ومحيƱ اجتماعي

ſǈاربة الǀالم Ǉم Ƴوǈوب ǐƦال Ʊبيعي للمحيƱ Ɯتاǈ اǌǈƊ Ǐسسة علƌالم Ǐر الƲǈال Ǉيمك ÜميةƲ
Ƽ ƱƬǈيÜǊ وǌǈƊا جزƇ مƲǈ Ǉام ƊعلǏ وƊكبر وƬƊمý تربǌƱا بǊ عǚقاƘ تƽاعليةÜ يعتمد كý مǌǈما ت

 مما ÝعلǏ اǓخرÜ وǋي Ʋǈام مƽتوƟ يتصƻ بالمميزاƘ والخصاƭƑ العامة لƲǈǖمة المǈƽوحة
 ƻد عرǀƼ ÜخرǓي اƼ ماǌǈم ýير كƛƋوت ÜاǌƱسسة ومحيƌالم Ǉتوحة بيƽر الحدود المƛكƊ Ʃيكر

Barreau.et all.(1989) ǊǈƋب Ʊسسة " المحيƌالم ƱاƬǈ Ǐرة علƛƌالخارجية الم ýمجموعة العوام
للتƽاعý  ةǀابليال الƲǈام المتƽاعǋ ýو Ʋǈام Ƽي عǚقة داƑمة مƴ محيÜǊƱ وƦŊǇلƊ ǁ. 4"والمتƛƋرة بǌا

ǈƊ Ǐا علǌليƍ رƲǈال Ǉايمكǌ5:-   
- Ʊالمحي ƔراƱة اضǌي مواجƼ السرعةÝ  
- Ƙيراƺالت ƴم ƾƼر المتواŇيƺالتƱي المحيƼ التي تحدث Ý  
  .اǗستعداد المسبƾ لǘستجابة Ƽي اقý مدة ممكǈة -

                                           
1- Bressy, G. et All. (1990), Economie d’entreprise, éd. Sirey, Paris, P16. 

2- ÜƔاƱعايدة سيد خ Ƽساب Ʋمرجƭ Ü77.  
3 - Dalloz(1989), lexique de gestion, 2ième édition, France Jouve, P131. 
4  -  Barreau, J. Et All. (1989), Economie d’entreprise, éd. Sirey, 3em éd. Paris, P13. 
5-  François DAUTY, François LARRE (2001), La réactivité industrielle; Caractéristiques et outils, 

communication présenté au Séminaire sur "nouvelles technologies, stratégies des firmes et développement 
territorial", Université des sciences sociales, Toulouse.  
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 المƲǈماƘ اǈǗساǈية Ʋم التي تعتبر ǇƊةÜ مƲǈ Ǉرية الſǈيǈبƾƛ اƱǗار الƽكرǐ لƲǈǖمة المتƽاعل
 Ɵتوƽام المƲǈال ǇƊو Üاميكيǈوالدي ǐالحيو ýاعƽوتتسم بالت Źوخارجيا Źداخليا ÜةƱمتراب ƇجزاƊ يǋ

 Ƽي مستوياƘ متƽاوتة بƬكǋ ýرميÜ وتتضمǋ Ǉرمية ةتدرجماƲǈǕمة المƬ  Ǉبكة يƬكý حلǀة Ƽي
 ويحتويǊ ويرتبƱ بǊ ويتƽاعý معƊ Ü ǊصبƠ كƲǈ ýام ǋو Ʋǈام Ƽرعي لƲǈام Ɗكبر مÜńǇćƊ ǊǈالƲǈم

 .ويبادلǊ المƽǈعة والتƛƋير

Ƽ Üتوحةƽمة المƲǈǕور اƲǈلم ŹاǀƼوو ÜƾƱǈا المƦǌكبوبƊ امƲǈ Ǉم Ƈي جزǋ سسةƌالم ǇƎ اƦǋ Üر
 ƦƎƼا ƊخǈƦا درجة ÜلƦلƬ. ǁمولية وǋكƦاƍتساعاŹ واǕخير بدورǋ ǉو عǈصر مƲǈ Ǉام ƈخر Ɗكƛر 

 Ƴمولية واتساƬ ÜاǌƱسسة بمحيƌقة المǚا عǈǈر ليمكƲǈر الƛكǕا Ǐلƍ ýقǕا Ǉسسة مƌالم Ʊمحي
يǊ  بوصǊƽ المجاý الضيƾ واƱǗار المحدود الǐƦ تمارÜƼ Ʃبحيث يتدرƜ مǇ مجاý الƬǈاƬÜ Ʊمولية

 Üحيث االقتصاد العالمي ýمƬƊو ǏعلƊ ǎمستو Ǐلƍ اǌƱاƬǈ سسةƌا المǌقاتǚع ǊيƼ Ǉورقعة تكو
ǌƱاƬǈاƴوسƊ ŹابعاƱ ƦخƋلكي ت Ü ÜŹياǈالتاليو كو ýكƬالƜا التدرƦǋ Ơيوض .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ʊبيعة التƽاعý بيǇ المƌسسة ومحيǌƱاƼ Üي Ɗبعادǉ المكاǈية والزماǈية يعكǈ ƩموƜƦ الƲǈم 
ƽǈƍتاƟ درجة  بǀدر  مكاǈياÜŹيز التƽاعý مǇ المستوǎ اǕوƍ ýلǏ المستوǎ السادƩحيث يتسƴ ح

 وقد يستمر . وƍتساƳ رقعة ƬǈاƱاتǌا وتعامǚتǌا مƴ مختلƻ اƲǈǕمة الƽوقيةالمƌسسة علǏ محيǌƱا
ǈحسر زمǈوي ƭلǀو يتƊŹواالحداثيا ƘوراƱمجاراة وتيرة الت Ǐسسة علƌقدرة الم Ɣبحس Ü تارةƼ Ü

ƽت ýمجا ƴتتسǎخرƊ تارة ƫكمǈا وتǌقاتǚا وتتعدد عǌاعل.  

المؤسسة

1  
2  
3  
4  
5  
6  

        1 – ƱاƬǈال ýمجا   
    2 –ƱاƬǈال ƳـاƱق   

  تصاد الوǈƱي االق– 3
4 –ǐوǌاالقتصاد الج   
   االقتصاد اǗقليمي– 5  

  االقتصاد العالمي– 6     

Source: Aissa Hirèche(2001), Pour une approche stratégique de la privatisation des entreprises publiques 
Algériennes, la revue des sciences humaines, université Med Khider Biskra; Avril, P146. 
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ƜƦموǈا الƦǋ Ʃكما يعك ÜيضاƊ اǌƱسسة ومحيƌالم Ǉبي ýير المتبادƛƋبيعة التƱ  Ǉم ÜǊراتƬƌبم
 ÜيرƛƋا التƦǋ ƾوعم Üومدة Üوعيةǈحيث حجم وǇوالمكا Ǉي الزماƼÝ  Ʊكلما زاد االعتماد والترابƼ
ǈ Ƙǀوتعم ýير المتبادƛƋحجم الت ƴتسƍ ما كلماǌǈبيǊوعيتÝ ŹǚامƬ سسةƌالم ƱاƬǈ ƾاƱǈ Ǉوكلما كا 

  .1ومƛƌراƼ Źي جواƔǈ المحيÜƱ وكاǇ متعدداŹ ومتǈوعاÜŹ كلما تƬابكƘ عǚقاتǌا وتعددƊ Ƙبعادǋا
 ǇƎƼ Üƴالواق Ƙقاǚالع Ǉدة ومتداخلة مǀبكة معƬ يƼ اǌƱبمحي Ʊسسة ترتبƌالم)ýكƬر الƲǈƊ( 

ادلةǉƦǋ Ü العǚقاƘ بعضǌا مستمرة وƊخرǎ تسمǉƦǋ Ơ الƬبكة بحدوث تƽاعƦ ƘǚاƘ تƛƋيراƘ متب
 Üقتةƌو مƊ يةƼرƲŊǇƊ ا كماǌبعض ƍلزاميةƍ ǎخرƊسسة اليوم مجبرة .ختيارية وƌالم ƘصبحƊ ǁلƦل 

  .وǋƊداǌƼاعلǏ معرƼة ودراسة ǉƦǋ العǚقاƘ وتƛƋيراتǌا المستǀبلية Ƽي سلوكǌا 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المƌسسة بمحيǌƱاǌƲ ÜرƘ مƽاǋيم حديƛة ƘاوƼي Ʀǋ ýƲا اǗرتباƱ والتداخý الƬبكي لعǚق
Žوت ýا التداخƦǋ بيعةƱ تبرز ǇƊ ƘحاولŽƱŋوƁرňǉ ÜƘƇرية الوكالة وقد جاƲǈ (Théorie de l'agence) 

 وما ƍلÜ Ǐ مورديÜǇزباÜ ǇƑمساǋميÜ ǇعماƼÜ ýاعلةƱƊراƻ بيǇ المƌسسة والتعاقدية تƽسير العǚقة ل
 Ǉم ǁلƦƔصحاƊا المصƠلÜſلكي ت  Ǉم Ƴوǈ يƽسيرضƽقةالتǚالع ǉƦǌا لǋي تصورƼ Üحيث Ǉة   مǀƛال
   .2تداوý المعلوماƽƬƘاƼية  وÜليǌا مƴ موكċƃ-المƌسسة–التƋكد المتعلƾ بسلوǁ الوكالة وصعوبة 

                                           
مجلة جامعة الملƿ عبد العزيز Ü اƽǈǗتاƟ التƲǈيمي علǏ البيƑة Ƽي الƬركاƘ المساǋمة اǕردǈيةǈ )1990( ÜاýƑ عبد الحاƲƼ العواملة- 1

ÛدارةǕ03 العدداالقتصاد واƭ Üƭ 175-215. 
2- Durieux F., Girod-Séville M., Perret V. (2000), De la planification stratégique à la complexité 

l’expansion management revue, n°98, Septembre. pp82-92 

Source: Pierre.G .Bergeron(1983), La gestion moderne, théorie et cas, éd. Goetin Morin CANADA, P33. 

ýعما Ǉمريƛالمست 

Ǉالمسيري 

Ǉييǈǌالم 

ǇƑالزبا 

 الحكومة
ǇسيƼاǈالم 

Ƙجمعيا 

Ǉموردي 

Ƙمجموعا 
ǎخرƊ 

 المؤسسة

ýكƬ02-01ال:ƽال ƻمختل ƴم Ƙقاǚبكة العƬسسة وƌالمƱي المحيƼ Ǉاعلي 
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Ƽي  (La théorie des coûts de transaction)تكلƽة المعامƲǈ Ƙǚرية  ǋƦبƩƽǈ Ü Ƙ السياƼƾي
  اƱǕراƻعامǚتǌا مƴ مختلƻتý سلوǁ تكاليƻ  مǇ خǌǚاÜعǚقاƘ المƌسسة مƴ محيƱلتƽسيرǋا 

 وتكاليƻ تƺير ÜتƺيراƘ المحيÜƱ تكاليƻ تƽǈيƦ العǀدل وǀƼاŹتكاليƻ تعديý العǀد  مƼ  ýƛيÜǊاǕعواǇو
ýالمتعام...ƣ1ال.ƅǈƍ łجŊرǇع  Ƙǚالتعام ǉƦǋ ýƛم Ńمǘسسة لƌالم ƴƼجديد يد ǏƱالتزعŹدبياƊ مŹقياǚخƊو  
 Əالعالمي بمباد ƾاƛالميǖل Ǐمسم Ƙتح ǐوƱǈالمسمم المتحدة المƌ سسةوليةƌجتماعية للمǗا .  
  أصناف المحيط : ƙانياً

ŊǇǕو Üسسةƌالم Ʊمحي ƻيǈتص Ưرƺب ƘƇالتي جا Ƙي المحاوالǋ Źيرة جداƛك ƻيǈتص ýلك 
Ǌداتǈومست ǊسسƊ ŹيضاƊ Ǌل ǇƎƼ ÜǊƼداǋƊو Ǌاياتƹ .ǁلƦلÜ  دǀƼ Ƙǈوتباي Ƙاƽيǈالتص Ƙوعǈت Źتبعا ƳواǈǕا

Ǘǚخت ƩساǕا ƻ والمعيارƻيǈي التصƼ Ǌعتمد عليŃي ǐƦال.  
o  Ƙǈا كاƦƎƼ كلةƬتحديد مƱسسة ومحيƌالم Ǉاصلة بيƽالحدود الÜاǌ ǐرƲǈ ورƲǈم Ǉم ƱǀƼ ƘƇجا 

Ǉر مƛكƊǈكو  Ǌ ŹاراƱƍعمليŹا ÜƘي حدود الدراساƼ الƍ ÜǊعتمد عليŃي ŇǇƊ ǇيمكÝ  Ǉيƛالباح Ưبع ǇƎƼ
 Ǐلƍ سسةƌالم Ʊمحي ƻƃǈص ǁلƦل ŹتبعاǇوعاǈ2:-   

 Ƽي كý العوامý الداخليةÜ بƬريةÜ تǈǀيةÜ تƲǈيميةالمحيƱ الداخلي للمƌسسة يتمýƛ : محيط داƢلي 
Ǉسسةويتضمƌالم ƻداǋƋر بƬالمبا ƱرتباǗا ƘاƦ الداخلية Ƙيراƺالمت ƻمختل Ü Źر سلباƛƌوالتي ت 

Ü ويمكǊǈ  تعاملǊ معǌاƼي مسيرالǉƦǋ المتƺيراƍ ƘلǏ حد ما لتحكم تخضƊ.  ƴو ƍيجاباŹ علƊ ǏداǌƑا
 تƬكǉƦǋ ý المتƺيراƘ جواƔǈ قوة .تخƽيƊ ƻو ƍلƺاƛƈ Ƈارǋا السلبية وتعƲيم ƛƈارǋا اǗيجابية

 دŃحŃتƼŽيǌا جواƔǈ ضعƻ  وƊتǈاƼسيةÜ ال ǋاومزايا تستƱيƴ مǇ خǚلǌا المƌسسة بǈاƍ Ƈستراتيجيتǌا
Ƈاǀالب Ǐا علǌقدرت ǇمÜاǌƼداǋƊ ƾيǀتح ƾوتعي . ǉƦǋ ýمƬت ƘيراƺالمتÜالو Ƙية المجاالƽيƲ  يƼ

كالمǌاراƘ ( بƬريةمجاالƘ  و)الƣ...التƱويرالبحث و  التسويÜƾ التمويÜǇكاǈǗتاÜƜ(المƌسسة 
 باǗضاƼة .)الƣ... تكǈولوجيا المعلوماÜƘتكǈولوجيا اǈǗتاƜمýƛ ( تǈǀيةمجاالƘ و )الÜ...ƣمكيǇالت

 ýعوام Ǐلƍ ǎخرƊ)ýƛيمي مƲǈالت Ƈي والوالƽيƲسمعة المالرضا الو Üسسƌ اةǌي  وصورتƼ
 Üƴا التجاريةالمجتمǌماتǚع...ƣلƍ( .التالية Ƙالمجاال Ɣǈالجوا ǉƦǋ Ǉتتضم ǇƊ Ǉ3:كما يمك  

- ǏيمƲǈالت ýيكǌال : Ǉبكة يتضمƬýاالتصا Ü ƱوƱةخƱالسلÜƻراƬǗا Ƙمستويا  ÜƱماǈƊيادةǀال Ý  
ة عكƬ ƩخصيوالرموزÜ وكý ما ي Ü والǀيم المƬتركةتجاǋاÜƘالمعتǀداƘ واǗمý Ǉ كƬتت: الǀƛاƼة -

  Ýالƣ... وميزǋا عƹ ǇيرǋاÜلمƌسسةا
مǌاراƘ والمعǈويةÜ باǗضاƼة ƍلǏ مادية تƬمý كƍ ýمكاǈياƘ المƌسسة وƊصولǌا ال: الموارد -

 Ƙا الوقدراǋرية مواردƬب...ƣال.  
                                           
1- Chassang G et autres (2002), Stratégie et esprit de finesse, éd. Economica, Paris. P72. 

  .ƭ37 الجزاƑرƜÜ Ü.م.Ü دالترشيد االقتصادي للطاقات اǕنتاجية في المؤسسةƊ )1997( Üحمد ƱرƱار-2
العامةÜ الرياÜ  Ư ترجمة محمود مرسي وزǋير الصباÜƷ معǌد اǗدارةاǕدارة اǕستراتيجيةÜ )1991( توماǋ ƩيليǇ وداƼيد ǈǋجر-3

ƭ36. 
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Ńيما يƼ Ɵر بوضوƛƌت Üا الداخليǌƱاصر محيǈع ŊǇƊ Üسسةƌالم ýحا ƴكد واقƌيŮت Ǉا مǌيƼ Ʀخ
ÜƘيجاد  قراراƍ ýجƊ Ǉالتم Ǉم Ƴوǈ Ǉيما بيƼ ƾƼاواǌياتǈمكاƍوقدرات Üاǌو  Ǉا مǌل ƠتيƊ ماƭرƼ وما 

يواجǌǌا مǇ تǌديداƍ ÜƘما ńǇƊ تكوǉƦǋ Ǉ العǈاصر محƽزة وداعمة لمكاǈة المƌسسةÜ وعامý مميز 
Ɗو ǌǈƊا سبƼ Ɣي ضعǌƽا وعدم قدرتǌا علǏ المواكبة واǗستجابة . لǌا عƹ Ǉيرǋا Ʀƍا ما تم استǚƺلǌا

łمĉل Üاǌحول Ǉا يحدث مĈƊ يما لوƼاǌǈواƈ يƼ Ɲولم تعال Ƙملǋ .  
 Ü مǌǈايƬمý المحيƱ الخارجي للمƌسسة كý العوامý والمتƺيراƘ الخارجية: محيط Ƣارجي 

الÜƣ المƛƌرة علƱ... Ǐبيعيةوال ÜتكǈولوجيةوالسياسيةÜ والǀƛاƼيةÜ ال وÜجتماعيةواالقتصاديةÜ اال
 ǎƋǈبم ƻومواق Źقيودا ýƛي تمǌƼ Üاǌرة بƛƋسسة والمتƌالم ǇرةعƱ1 المسيرسي. ńǇƊ ماƍſت  ǉƦǋ عبر

 ƻومواق ƻروƲ Ǉع Ƙيراƺالمت Ǉسسةتكوƌالم Ơي صالƼÜ ا وǌمع ǏƬتتما ƭرƼ ýكƬت
ſو تƊ سسةƌستراتيجية للمǗا Ƙاالخياراǌعلي ǏǈبǎخرƊ Ƙخيارا ŊǇƊ وƊ Ü ýكƬت Ƙيراƺالمت ǉƦǋ 

łا ويǋددǌر يƱخŃحŋدƇاǀالب Ǐا علǌقدرت Ǉم .  

ǁلƦلÜالخار Ʊالمحي ýمƬر  يƛƌكما ت Üاǌرعليƛƌا وتǌب Ʊالتي تحي ǎوǀال ƴجمي Üسسةƌجي للم
ůا وتحكǌرتƱسي ƾاƱǈ Ɯي خارǌƼ اƦل Üاوتةƽمت Ƙبدرجا Ƙسساƌالم ƴجمي Ǐي علƼ Źقيودا ƴوتض Üاǌم

 ýوالحلو ýƑيجاد البداƍ Ǉا يمكǌƑضو Ǐعل Źا حدوداǌا وترسم لǌعمالƊا وǌاتƱاƬǈ ا يتم ممارسةǋارƱƍ
Ü تƬكǉƦǋ ý الǀيود وǋي (PEST) ياسيةƍ ÜقتصاديةÜ اجتماعية وتكǈولوجية وǋي قيوداŹ س2Üالممكǈة

متمازجة مجموعة Ʋروƻ تƱƲر المƌسسة للتعامý معǌاÜ قد تكوǉƦǋ Ǉ الƲروƻ مواتية للمƌسسة 
 Ǐعل ŹراƱوخ Źديداǌا تǌعلي ýكƬير مواتية وتƹ اǌǈƊ وƊ Üاǌاصǈقتƍ يƼ Ƴتسر ǇƊ اǌعلي ŹرصاƼ ýكƬوت

  .عمý علǏ تجǈبǌا Ɗو الحد مǇ تƛƋيرǋاال Ǐ المƌسسةبǀاǌƑاÜ وعل
ſتƴجم Ʊالمحي Ƙيراƺا الخارجي  متǌبيعتƱ ƔيحسƼيسةƑر Ƙة مجموعاƽمختل ćƊ ولو ÜŊǇƦ ǁل 
مجموعة  مǇ المتƺيراƘ يمكǇƊ Ǉ تǈتمي ƍلƊ Ǐكƛر مǇ عديد ǇǕ الÜ يƌخƦ عليǊ تحƲƽاƘكƛيراŹ ما
  -: وتتداخý مƹ ƴيرǋا مǇ المتƺيراƘ وǋيƼ Üي Ʃƽǈ الوقƘواحدة

كƛيرا  Ü مƌسسة Ƽي وسƦ Ʊو ميراث ǀƛاƼي واجتماعيةتƊ ƱƬǈي: المتƸيرات االجتماعية والƙقافية −
Ʀǋا عاداƘ وتǀاليد وقيم ومƽاǋيم ƼƊراد  يعكǈÜ ƩمƱاŹ مǇ السلوǁالمƌسسة تتبǏǈ مǇ خǚلǊ ما 
مƌ Ǉسسة تحصý عليǊ المويǈعكƩ علǏ متƺيراƘ الǀƛاƼة التƲǈيمية Ƽيǌا مǇ خýǚ ما  .3مجتمƴال

السكاƊ ÜǇعمارǋم وبǈية عدد معلوماƘ حوý الǀيام بجمƴ بحاجة ƍلǏ المƌسسة Ü ƼالمجتمƼƊƴراد 
 Üمǋاليدǀم وتǌعادات Ǉم ǁلƦ يرƹ Ǐلƍ Üم االجتماعيǌضاياالوضعǀيةƼاǀƛجتماعية والǗ4 ا.  

                                           
1 -ƻبو قحƊ مǚ1992( عبد الس( ÜعمالǓسياسات اƭ Üمصر Üالعربي الحديث Ɣالمكت Ü60.  
2 - ÜƔاƱ2004( عايدة سيد خ( ÜستراتيجيǕطيط اƢدار الت Üƭ Üمصر ÜباعةƱلل ǐ63الحرير. 

3 - Koontz, H et O’Donnel, C(1980), Management, Principes et méthodes de gestion, éd. McGraw-Hill 
Canada, P41. 

4 - ƻƑاǈ ي سعدƱوǈ2000( بر( ÜداريةǕائف اưوالو ƫصائƢال ÛعمالǓإدارة اƭ ÜǇعما ÜرƬǈباعة والƱلل ýƑدار وا Ü42. 
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وترتبƱ المتƺيراƦ ƘاƘ الƱابƴ االقتصادÜǐ مجموعة  تعبر عǇوǋي : المتƸيرات االقتصادية −
الميƊ Ü  ýسعار الƽاƑدةÜمعدالƘ التضخمÜ الزباǇƑ والمستǌلكيǇ المورديÜ ÜǇالمǈاƼسيǇعلƾ بيت كý ماب

 Üدخارǚولƾاƽǈǘل ýالميÜديةǀǈالمالية وال Ƙالسياسا Ü...ƣاالقتصادية تعد و. 1ال Ƙيراƺم المتǋƊ Ǉم
ŹيراƛƋت Ƙيراƺالمت Üسسةƌة المƱƬǈƊ يƼ Ńيما يƼوƭالخصو Ǌوج Ǐعل Ƙقرارا Ǉا مǌيƼ Ʀ2تخ.  

 ƼيǊ تƱƬǈالƼ ǐƦي المحيƍ ƱلǏ الƲǈام االقتصادǐ  المتƺيراƘ االقتصادية Ƭيرت Üوماعم
بǉƦǌ العوامý المƌسسة  ǋƍتمام يزداد وقد للمجتمÜƴ االقتصادية العامة  وƍلǏ اǕحواÜýالمƌسسة

ƱاƬǈ تصرǀما ال يǈاحيǌ Ǐعل Ʊواحد وس ǐتتعدد و. 3اقتصاد Ʊا الوسƦǋ بتعدد ýاƛالم ýسبي Ǐعل
 عدد السكاǇ والǀوة الƬراƑيةÜ ومستوياƘ الدخوý مýƛ  تحدد الƱلƔ العام Ƽي السوýÜƾ التيالعوام

ǁǚǌستǗة اƼاǀƛو...ƣال . ƻكما تختلǕمياǋسبية  ةǈايضا ال ýالعوام ǉƦǌاعة التي لǈالص ƻǚختƎب
وƲروƊ ƻوضاƳ  تخلǉƦǋńǇ ƾ المتƺيراćƊ ƘمعلوماƘ حوý يمكǇ للƦاÜ  .4تǈتمي ƍليǌا المƌسسة

ýضƼƊÜ اǌلƲ ǏƼ ƾǀسسة  تحƌالالم Ǉسيتال ايازمالعديد مƼاǈÜةǈو تƊ  اǌلǚخ Ǉم Ɣǈير جƹ حداثƊ
   . Ƽي بǀاǌƑاǌدد المƌسسة تقد  وƲروƹ ƻير مƑǚمةمواتية

التي تƛƌر Ƽي والǀاǈوǈية وǋي مجموعة المتƺيراƘ السياسية : والقانونية المتƸيرات السياسية −
الǀواǈيǉƦǋ Ʃ Ǉ المتƺيراƘ علǏ سبيý المƛاÜý كتع ÜراƘ وعلǏ ما يتخƼ Ʀيǌا مǇ قراƱƬǈƊة المƌسسة

 ƘريعاƬيد التي والتǀقد ت ǁسسالسلوƌتحددو ةم Ưبع Ǉم ÜاǌاتƼتصر  ýƛمƔƑالضرا Ǉوǈقا Üق Ǉوǈا
 Ǉيǈقوا Üستراد والتصديرǗا Ǉيǈوقوا ÜمارƛستǗا Ǉيǈقوا Üǁلǌحماية المست Ǉيǈوقوا ÜةƑحماية البي

   Ƽي المجتمƴاǕمǇ واالستǀرار السياسيدرة الƲǈام علǏ تحǀيƾ قباǗضاƼة ƍلǏ  5الÜƣ...المǈاƼسة
Ɣǈجا Ǐبيعة الحكمالƱ ǊيƼ . ام السياسيƲǈال Ǉي مضاميƼ Ƙيراƺالمت ǉƦǋ ýƛة عامة تتمƽبص 
ƴللمجتم.  

) Źر سلباƛƌت Üيةǈوǈقا ýوعراقي ýاكƬم Ǉي مǈرية تعاƑالجزا Ƙسساƌالم Ǉير مƛالك
دم قدرتǌا علǏ تƱبيƾ ما تƬرعǊ الدولة علƬǈ ǏاƱاتǌا وعلǏ سيرورتǌاÜ بسبƔ ع
 كý ما يعترضǌا مǇ مخاƱر وتǌديداƘمǇ قواǈيÜǇ بƬكý يسمƠ لǌا بمواجǌة 

Ƙسساƌالم ǉƦǋ Ǐعل Źكبيرا Źديداǌت ýكƬي قد يǈوǈاǀال ƱالمحيƼ(6. 

                                           
 .Ü384 دار الǌاǈي للƱباعةÜ مصرƭ ÜاǓصول العلمية Ǖدارة اǓعمالÜ )1997(مد رƼاعي  رƼاعي مح- 1

 .Ü191 دار المسيرة للƬǈر والتوزيÜƴ عماƭ ÜǇنưرية المنưمةÜ )2000( الƬماƳ خليý محمد حسǇ وحمود خضير كاƲم - 2

3-Ǐعيس ǐدǌ2005(  ب( Üنموذج للتسيير االستراتيجي لعينة من المؤسسا ƞمǘيم الشبكيرسم مưالتن Ƽروحة ت االقتصادية وفƱƊ Ü
ƭ ÜرƑجامعة الجزا Üعلوم التسيير ƳرƼ Üي العلوم االقتصاديةƼ دولة ǉ91دكتورا.  

4 -ƻريƬ وعلي ǇاƱ1998( محمد سل( Üل معاصرƢمد ÛدارةǕا ƍمبادƭ ÜدريةǈسكǗالدار الجامعية ا Ü99  . 
5- Braconnie J. Lanniaux M. (1986), l'entreprise contemporaine, environnement et organisation, Ed. 

masson, P59. 
لملتǏǀ اÜ تقييم البيئة الƢارجية وأƙرها فعالية تسيير المؤسسة االقتصادية الجزائرية Ü)2005( عمارǐ عمار وبǇ واضƠ الǌاƬمي- 6

 .4 ما4ƭ Üǐ-3 الجزاƑرÜ Üةالدولي حوý التسيير الƽعاƼ ýي المƌسساƘ االقتصاديةÜ جامعة محمد بوضياÜƻ المسيل
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تتمýƛ المتƺيراƘ التكǈولوجية Ƽي Ƭكلǌا المادǐ مýƛ اǓالƘ والمعداƘ : المتƸيرات التكنولوجية −
العǚماƘ التجارية كÜ المعرƼة المتراكمةوالمعلوماƼ Ƙي Ƭكلǌا المعǈوƹ ǐير الملموƩ كو .وƹيرǋا

ƳختراǗا ƘاƇوبرا...ƣال . Ƙيراƺولوجية وتعتبر المتǈاليوم التكǕر تحوال واƛكǕاƳسرſوراƱت   
 .1البحث والتƱويرمجاالƘ اǋǗتمام بزيادة و تسارƳ وتيرة االبتكاراƘ واالختراعاƲǈÜƘراŹ ل

Ü تƛƌر علǏ جميƴ معاصرال وقوة مسيƱرة Ƽي المجتمƴ الحديثǉƦǋ المتƺيراƊ ƘصبحƘ  لǀد
ŹǚكƬ اǌي عليƽسسة وتضƌة المƱƬǈƊŹجديدا Ƙقاǚالع Ǉو م Ü اǌعلي ƩتمارŹيراƛƋتŹاماǋ  يƼ Ǉم ýك 
الواقƴ  .الممارسة التسيريةƼي االجتماعيةÜ وو ة السيكولوجيةاǋǕداƻ والǀيم التƲǈيميةÜ والمƲǈوم

ŊǇƊ  االستخدام ƴالواس ƱǀƼ يرƛƋت Ǌل Ʃسسة ليƌي المƼ ولوجياǈالداخليللتك Ʊالمحي Ƙيراƺمت Ǐعل 
 ŹيضاƊ Ǉعولك ýمƬير لكي يƛƋا التƦǋ متدƍ قةǚسسةƌالمǎخرǕا Ƙسساƌا بالمǌسيƼاǈمام مƊ خاصة  

ا ǈتيجة لتǀادم التكǈولوجيا التي تستخدمǌا مǀارǈة بم اƘ لتǌديد مباƬرƌسستتعرƯ بعƯ المǀƼد 
 .ǌاƽيلاتكƼي  وارتƽاǈÜ ƳخƽاƯ جودة ما تǀدمǊ مǇ سلƴ وخدماƘال  مما يƌدǋÝǐايستخدمǊ مǈاƼسو

ǁلƦ ƴوم ÜƼƘاعاǈالص ýك Ǐر علƛƌولوجية ال تǈالتك Ƙيراƺالدرجة الت ƘاƦب Ƙسساƌالم ýوك 
  والصǈاعاÜƘ واالتصاالÜƘمýƛ الصǈاعاƘ اǗلكتروǈيةدرجة كبيرة ببعƯ الصǈاعاƘ تƛƋر ت ƦÜال

 قý تƛƋرŅا بالتƺيراƘ التكǈولوجيةƊعلǏ سبيý المƛاý الصǈاعاƘ الƦƺاƑية المǀابƼ ýي تكوǇ ويةÜ الحرب
 ǇƊ مǇ الواجƱǀÜ ƔاƳ الǐƦ تƼ ƱƬǈيǊال Ƽالمƌسسة ƊياŹ كاǇ مجاƬǈ ýاǌƱا وÜوعليǊ. مǀارǈة بƺيرǋا

Ƙيراƺالت ǉƦǌدراية ب Ǐعل Ǉب2تكو ƾيما يتعلƼ س خاصةƼاǈا المǌولوجيا التي يستخدمǈالتكǇوو  ƾرƱ
ýعل الحصو Üاǌي ÜاƦسسالموكƌ يƼ دةƑالرا ƘاÜýا المجاƦǋة  وƼم معرƛ Ǉلوبة امƱالم Ƙماراƛالست

  . التكǈولوجي Ƽي الصǈاعةرńيŽƺŋمعدý التŮ وÜاǈǗتاƜ مجاý التكǈولوجيا الحديƛة ƼييǌاÜ للحصوý عل
 يعتمد كý مǌǈا Ʀلǁ الƽضاƇ الحيوÜǐ الǐƦ يتضمǇ مكوǈاƘ حيةتƬير ƍلǏ  :متƸيرات الطبيعيةال −

 وبƽعý . والموارد الƱبيعية المتاحةÜ وƱبيعة التربةÜمýƛ المǈاƢعلǏ اǓخرÜ ومكوǈاƹ Ƙير حية 
ǐاالقتصاد ƱاƬǈي الƼ ýƑاǌال ƴالتوسÜ  ǉƦǋ Ƙد تعرضǀƼ ÜƟرباǕا Ǉالمزيد م ƾيǀتح ƴƼوبدا

 Ǉبيعية للعديد مƱال ƘاǈالمكوƘالتجاوزا  ƘاكاǌتǈǗالتلووا Ƙمعدال Ƴاƽارت ýƛم ƦخƋي ǐƦي الƑث البي
باالضاƼة الǏ . صور متعددة كتلوث الƻǚƺ الجوÜǐ تلوث الƻǚƺ الماƑي وتلوث التربة واƦƹǕية

ƴبيعية للمجتمƱالموارد ال ƻزاǈستƍ .ريةƬي للموارد البǈǚǀير العƹ ýǚƺستǗار . واƛǓا ǉƦǌتيجة لǈ
 لƬǈاƱ المƌسساƘ االقتصاديةÜ ضمǇ يدةالمدمرة للبيƑةǈƍ ÜتƬر تياراƼ ŹكرياŹ يƬكý قيوداŹ وحدوداŹ جد

سلوكاŹ مسƌوالÜŹ ويتƱلƔ مǌǈا Ɗال تراعي Ƽي مǇ خǚلǊ المƌسسة Ü تسلƲǈ ǁرية العǀد االجتماعي
  . 3االخرǎايضاŹ مصلحة باقي اƱǕراƻ قراراتǌا مصلحتǌا الƦاتية ƼحسÜƔ بý تƋخƼ Ʀي اعتبارǋا 

                                           
1 - Braconnie J.J, lanniaux M, Op.cit, P59. 

2-Ǉ2001( محمد مس( Üتقنيات وإستراتيجيات Ûالتدبير االقتصادي للمؤسساتƭ ÜرƑالجزا Üýالساح ƘوراƬǈم Ü36.   
3 - ÜاعيƼر Ƽمصدر سابƭ Ü 405. 



 ةÛ العǘقة واƙǓر محيط المؤسس:الفصل اǓول

  19 

ǊوعليÜ ƘصبحƊ ي مƼ سسةƌالمǌةواجƘماƲǈالم Ǉكيلة مƬت  Ǉم Ơتضƍ Üالجديدة Ǉييǈوǀوال 
 اŹ قاǈوǈياƍŹلتزامƊكƛر مǇ كوǌǈا Ü يلزمǌا اخǚقياŹ للمƬاركة الƱوعيةǋ Üا االجتماعيخǚلǌا دور

Ƽي حý بعƯ الǀضايا االجتماعيةÜ كحý مƬكلة البƱالةÜ التحكم Ƽي ǈسبة بالمساǋمة Ü اƍŹجباري
وƍيƇǚ لتخلƭ مǇ الƽǈاياÜƘ الضرورية لƍتخاƦ كý التدابير الǚزمة وو Üلحد مǊǈل  العمýالتلوث Ɗو

 Ǉيةالمزيد مǈǌمة المǚتمام بالصحة السǋاالÜ وƘالخاصةحماية االقليا Ƙالحاجا ǐوƦو ...ƣ1ال.   
وعلƦǋ Ǐا اǕساǊǈƎƼ ÜƩ يتعيǇ علǏ المƌسساƘ االقتصادية اعƱاƇ المزيد مǇ العǈاية 

كجمعياƘ بý العديد مǇ الحمعياƘ واالǋتمام بƦǌا الدورÜ لمواجǌة الضƺوƱ المƽروضة عليǌا مǇ ق
ولتحسƲ Ǉروƻ ومǈاƢ الÜƣ ...حماية المستǌلÜǁ وجمعياƘ حماية البيƑةÜ وجمعية السǚم اǕخضر

  . العمý ولتعزيز صورتǌا Ƽي المجتمÜƴ وخاصة لدǎ زباǌǈƑا
اǗقليمية التجمعاƘ االقتصادية بما لǊ صلة كǉƦǋ ý المتƺيراƘ تƬمý  :المتƸيرات الدولية −

وقواǈيǌǈا وتركيباتǌا االجتماعية اƘ الدوǀƛ ýاƼختƱ ƻǚبيعة ƍ وÜوالعǚقاƘ الدوليةية والعالم
المƌسساƦ ƘاƘ الƬǈاƱ الدولي والتي تعمƼ ýي ǀƛ ýƲاƼاƘ تتعلǉƦǋ ƾ المتƺيراƘ بمحيƱ  .والسياسية
 Vignaaliوقد كƘƽƬ دراسة  . مǈاƼسة مǇ قبý المƌسساƘ العاملة Ƽي ǉƦǋ الدوÜý وتواجǊمتبايǈة

 McDonald’s مƱعم مǇ مƱاعم 24500 مǇ خýǚ تǀييمǊ الستراتيجية 2001تي اجراǋا سǈة ال
علǏ   دولةÜ عǇ مدǎ تƛƋير العديد مǇ المتƺيراƼ Ƙي سياقǌا الدولي116عبر  للوجباƘ السريعة

استراتيجية ǉƦǋ الƬركةÜ مýƛ قيم المستǌلكيƦƊ ÜǇواقǌم وتƽضيǚتǌمÜ اǕدياǇ والǀومياÜƘ واƲǈǕمة 
  .2اسية والǀاǈوǈيةÜ علǏ الرƹم مǇ الصورة الǈǋƦية الموحدة لعǚمتǌا التجاريةالسي

ƍ Ʀتعتبر  Ƙا حكوماǌواعد التي تضعǀوال Ǉيǈواǀال ýمصدرالدوŹاŹيساƑر Ƙديداǌوالت ƭرƽلل  
Ƽ ýاƛالم ýسبي Ǐرعلƛƌتركة تƬوربية المǕا ƾا السوǌقواعد االستيراد التي تضعÜ Ǐعل  ƘاƱاƬǈ

 كما حدث عǈدما تم الحƲر Ü لبعضǌااŹ بالƺ تǌديداƊ ŹحياǈاƬŹكýتعامý مƊ ƴورباÜ وتت لتيالمƌسساƘ ا
Ǐر علǀالب Ǉوǈج Ưار مرƬتǈتيجة الǈ يةǈاƱاللحوم البريÜ ا مماŃع ƱǀƼ Ʃا ليŅديدǌتبر ت Ǐاعةعلǈص 

 Ǉولك Üاللحوم ǉرƛƊ متدƍǕاعة اǈلصǚيةعǈاƱالبري ƻ ...ƘاعاƱǀال Ưبع Ǉم ǁلƦ Ǐلƍ وما.  

   -:بعدة خصاǋƊ ƭƑمǌامتƺيراƘ  الǉƦǋ تتميز
   عوامý عادة ما تكوǇ خارƜ سيƱرة Ɗو تحكم المƌسسةÝ كوǌǈا -
 يمكǇƊ Ǉ تǈتمي ƍلƊ Ǐكƛر مǇ مجموعة واحدة Ƽي Ʃƽǈ الوقÝƘو ةÜتداخلم وةتƬابكم -

- ÝǎخرǕ سسةƌم Ǉم ƻا يختلǋيرƛƋت  
  .ǋاديǈاميكية بƱبيعتǌا ومعǀدة بتركيبتǌاÜ عداƑية Ƽي سلوكǌا وخƱيرة Ƽي تƛƋير -

                                           
1  - Marie-Françoise Guyonnaud et Frédérique, Willard, (2004), Du management environnemental au 

Développement durable des entreprises, France, ADEME, P05. 
2 - Vignaali, C. (2001), McDonald’s Think global, act Local the Marketing Mix, British Food, Journal, 

Emerald Group Publishing Limited 103, (2), pp97-111. 
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o ƯرƺبǁابƬت Ɣǈتج   Ʊالمحي Ƙيراƺاوتداخلمتǌ يƼ اǌعتماد عليǗوصعوبة ا Üƻيǈالتص Ǉوم Ü
   :ƍ 1لǏاصƻǈ حسƔ درجة تƛƋيرƊǋجý المزيد مǇ الوضوǈƛƊ ƟاƇ دراستǌاǌǈƎƼ Üا ت

 ƫاƢالخصوصية تحدد ت ::المحيط ال ǉƦǋ Ɣقبحسǚبيعة عƱ Ǉحيث يكو ÜاǌƱسسة بمحيƌة الم
Ü كما لمƌسسةÜ ويمكǈ ǇƊ ǇسميǊ بالمحيƱ الǀريƊ Ɣو المحيƱ المباƬرعلƬǈ ǏاƱ ااŽ التƛƋير مباƬر

Ü ويƴǀ ضمƱǈ ǇاƦǋ ƾا المحيƱ جميƴ يƱلƾ عليƊ Ǌيضا محيƱ الصǈاعة Ɗو المحيƱ التǈاƼسي
 كالمورديÜǇ الزباÜǇƑ المǈاƼسيÜ ǇبƬكý مباƬرالمكوǈاƘ والكياǈاƘ التي تتƽاعý معǌا المƌسسة 

ÜǇميǋالمساÜǁوǈالب ...ƣا ا.الƦǋ  العام Ʊالمحي Ǉم Ƈو جزǋ Ʊالمحي Ǉم Ƴوǈل Üسسةƌم للمƹر
 . صعوبة الƽصý بيǌǈماƲǈ ÜراŹ لتعǀد وتداخý العǚقاƘ التƽاعلية بيǌǈما

 ýƛيتم ÜǊوعلي ƭالخا Ʊالمحي Ɣسسة حسƌللمRue & Holland يƼ " Ǉالتي تكو ýالعوام
اǕسǌمÜ الموردوǇ حاملي : قريبة مǇ المƌسسةÜ وعلƍ Ǐتصاý مǈتƲم معǌاÜ وǉƦǋ العوامǋ ýي

Ƙاباǀǈال ÜǇسوƼاǈالم ǇƑ2"الزبا ćƊوŊǇ سيƼاǈالمركز الت Ǐعل ŹراƬمبا ŹيراƛƋت ýالعوام ǉƦǌسسة لƌللم 
حصر المحيƱ التǈاƼسي  لPorter وƼي Ʀǋا السياƾ جاǈ ƇموƜƦ .وتƬكý تǌديداŹ وخƱراŹ علǏ بǀاǌƑا

 -:تالǏ وǏǋ كالǀÜوǎ التǈاƼسية الخمƩالƼيما يسمǏ بƊو  Ü خمسة عǈاصرƼي

 Rivalité entre les firmes existantes .1   التǈاƩƼ بيǇ المƌسساƘ الǀاƑمة .1

 Menace des  produits ou services substituables .2  ةليالبدالمǈتجاƘ والسلƴ  تǌديد .2

 Menace de ~ nouveaux entrants .3   تǌديد الداخلوǇ الجدد .3

 Pouvoir de négociation des fournisseurs .4   لمورديǇالǀدرة التƽاوضية ل .4

 Pouvoir de négociation des clients .5  زباǇƑلالتƽاوضية ل الǀدرة .5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
1  - J.Barreau et autres , op.cit, P13. 
2 - Lesie. R.W & Phyllis H.G, (1989), Strategic Management, Concepts and experiences, 2nd. Ed. 

McGraw-Hill, U.S.A, P34. 
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 تǌديد الداخلوǇ الجدد

 ةليالبدǈتجاƘ والسلƴ الم تǌديد

 ýكƬ03- 01ال:Ʃسية الخمƼاǈالت ǎوǀال 

Source: PORTER, Michael(1982), choix stratégiques et concurrence, Économica, Paris, p4. 
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 ýكƬſت Üاǌاعلƽبت ǎوǀالÜƳاƱǀيكلة الǋ Ʃالخم  ýك Ɣصيǈ Ǐوعل ÜǊيƼ Ơالرب ýمعد Ǐر علƛƌſوت
Ǐ ختلƻ مǇ قƱاƍ ƳليالÜƣ وƦǋا التƛƋير يختلƼ ƻي الزماÜǇ كما ...مƌسسةÜ وعلǏ مستوǎ اǕسعار

  -: تتميزالƱǀاعاƘ بعƦǇƎƼ Ü ƯلǁبƽعÜ ý وƈ1خر

  ƊÝخرǎ تكوǇ المǈاƼسة Ƽيǌا Ɗقýو Ƭ ÜديدةبمǈاƼسة -
  ÜÝ وƊخرǎ يصعƔ الخروƜ مǌǈا خروƜ المǈاƼسيǇبسǌولة -

  Ý جددÜ وƊخرǎ يصعƔ الدخوƍ ýليǌا مǈاƼسيǇدخوý بسǌولة -
 ÝكبيرةÜ وƊخرǎ تكوƼ Ǉيǌا المردودية ضعيƽة بمردودية -

 .Ü وƊخرǎ الباǇƑ وǋم مجتمعيǇ ومǌيكليǇبضƱƺ المورديƊ Ǉو الز -

ǊǈƎƼ Ǌوعلي:-  
-  Ƙسساƌكلما زاد عدد مƳاƱǀالÝÜالسوقية ƭالحص Ƙقل   Ǐعل ƔوترتŹديداǌت ǁلƦرƱوخ Źا 

 ÝعلǏ المƌسسة

حصƭ ال مما يƛƌر علÝ ǏزادƼ Ƙرƭ دخوý مǈاƼسوǇ جدد ÝقلƘ عواƾƑ الدخوýكلما  -
  ÝللمتǈاƼسيǇ السوقية

  ƭÝ السوقيةحصال علǏ اŹ حƽاƲةالمǈاƼسة حد زادÝ ƘالƱǀاƳكلما قǈ ýمو  -
Ʀلǁ وترتƔ علǏ  لدخوý مǈاƼسوǇ جددÜ  كاƦ Ǉلǁ حاƼزاÝŹ ربحية الƱǀاƍƳرتƽعƘكلما  -

ŹديداǌرتƱوخ Źسسةاƌالم Ǐعل Ý 

-  Ƙسساƌالم Ƙتجاǈم Ǉاضلة بيƽللم Ǌير ملموسƹواضحة و ŹروقاƼ Ǉا لم يجد الزبوƦƍ
  .الǏ زيادة درجة المǈاƼسƦ ǊلƊ  ǁدÝǎالمتǈاƼسة

ǉƦǋ  وǀƼاŹ لƦǌا المÜƾƱǈ مǇ الضرورǐ معرƼة العوامý والتƺيراƘ التي تحدث Ƽي سلوǁو
 اǗستراتيجيÜ ليعƱي Ɗولوية لخصاƭƑ كجزƇ مǇ التحليýومƬƌراتǌاǌ  Üاتǀييم مƛƌراتالǀوÜǎ و

الƺموƯ والتعǀيد والتƺيير والعداƑية التي يǈبƺي ǇƊ ترصدǋا المƌسسة وتحللǌاÜ لتƬكý لديǌا قواعد 
Ƙاǈي بياƼ ƘتƬوالت Ʊوالتراب Ʃǈكالتجا ÜǎخرƊ ƭƑخصا ýمƬلكي ت ǎوقد تتعد Üستراتيجيةƍ 
ýعوام Ʊا المحيƦǋ 2(Fahey et Naroynon, 1986 ; Miller et Friesen,1982 ; Babbar et Rai,1993).  

Ƽي سعيǌا  Ʋǈ Üرية الوكالةضمǇعǚقاƘ المƌسسة بالǀوǎ الخمسة للمǈاƼسة تتضƊ Ơكƛر 
خاصة ƊولǁƑ المساǋميƼ Ǉيǌا لكي  ÜلƠا المصƊصحاƔبيǇ المƌسسة ولتعاقدية اتƽسير العǚقة ل

التƋكد المتعلƾ بسلوǁ الǀƛة وصعوبة  تضƽي ǈوƳ مǇ الƺموƼ Ưي تصورǋا لǉƦǌ العǚقةÜ مǇ حيث
   .3تداوý المعلوماƽƬƘاƼية  وÜ مƴ موكليǌا-المƌسسة–الوكالة 

                                           
1 - Gérard GARIBALDI(2008), Analyse Stratégique, 3ième éd., éditions d’organisation, P149. 
2 - François Brouard, Op.cit, P56. 
3 - Durieux F et autres (2000), De la planification stratégique à la complexité, l’expansion management 

revue, Septembre. P85. 
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ي تƽسيرǋا لتعǀيد عǚقاƘ المƌسسة  ǋƦبƲǈ Ƙرية تكلƽة المعامÜƼ ƘǚالسياƦǋƾا Ƽ Ʃƽǈي و
Ʊالمحي ƴمÜ ƻتكالي ǁسلو ýǚخ Ǉت مǇعواǕا ƻمختل ƴا مǌتǚعامÜýƛد   مǀالع ýتعدي ƻتكاليŹاǀƼو 

الÜƣ والتي كƛيراŹ ما تتوقƻ عليǌا بعƯ ...تƺير المتعامý وƊتƺيراƘ المحيÜƱ تكاليƻ تƽǈيƦ العǀد ل
التكامÜý الƬراكة   اللجوƍ ƇلǏ التǀاوý الباǈƱيÜÜكالمƽاضلة بيǇ المورديÜ ǇالǀراراƘ اǗستراتيجية

 بƎعتبارǋا ǀƼ ÜPorterد ƊصبƊ ƠصحاƔ المصالƠ قوة سادسة Ƽي ǈموƜƦ وبƦǌا .1الƣ...اǕخرجةو
لǀǈاباÜƘ الǌيƑاƘ الحكومية ا الǈسبية لحملة اǕسǌمǎ ÜتƬمý الǀوو 2Üقوة تƽاوضية ال يستǌاǇ بǌا

  .3 باختƱ ƻǚبيعة الصǈاعة Ƽي حد ƦاتǌاǎالǀوǉƦǋ  تختلǋƊ ƻميةوالÜƣ ...المجتمعاƘ المحلية
يƬمƦǋ ýا الصƻǈ بǀية العǈاصر اǕخرǎ والتي ال تربǌƱا عǚقاƘ مباƬرة : المحيط العام 

ŹراƬير مباƹ ŹيراƛƋسسة تƌالم Ǐا علǋيرƛƋت Ǉيكو Ǌوعلي Üسسةƌالبعيد .بالم Ʊالمحـي Ǌسميǈ ǇƊ Ǉيمك 
لجƺراƼي واǕقليمي الǐƦ تƼ ƱƬǈيǊ المƌسسة ويمارƩ ز ا ويتحدد بالحيƊÜŇو المحيƹ Ʊير المباƬر

 ǉيرƛƋر تƬير المباƹ يةǈوǈاǀالسياسية وال ƻروƲوال ÜجتماعيةǗة اƼاǀƛيم والǀال Ʃويعك Üاǌعلي
  .Ɗ 4و ما يسمǏ البيƑة الƱبيعيةاريƩ والمǈاƢضواالقتصادية والتكǈولوجيةƍ ÜلǏ جاƔǈ الت

ǊوعليÜيƼ سسةƌالعام للم Ʊالمحي ýƛال"  يتم Ǐر علƛƌالخارجية التي ت Ƙيراƺوالمت ýعوام
 معيǇ جاƬǈ ýاƱ وال يتوقƻ تƛƋيرǋا علǈ ǏوƳ معيǇ مǇ المƌسساƊ ÜƘو مÜالمƌسساƘ بصƽة عامة

 كالƲروƻ السياسية الساƑدة Ɗو المǈاƢ السياسي Ɗو بعƯ المتƺيراÜ ƘسمǏ المحيƱ العاميو
وǋي مƽǈردة الواحدة يƱرة المƌسسة ǉƦǋ العوامý خارƜ سعادة ما تكوǇ  5"االجتماعية والǀƛاƼية

ƴتوق ýير المحتمƹ ǇيرومƛƋا تǋÜسسةƌالم ƱاƬǈ Ǐعل  ýية معلومة تدƊ ة ورصدƲحǚما لم يتم م 
 .Ƽ6ي Ʃƽǈ السياƾالمƌسساƘ المتماƛلة عدد مƼ Ǉي ǈǋا وǈǋاǁ علǏ عدد مǇ اǗخƽاقاƘ التي تحدث 

o Üسسةƌالم Ǐا علǌالتي تمارس ƘاƱوƺحداث والضǕوتيرة ا ƘعƼرار دǀال Ʀمتخ Ǐا علǌيراتƛƋوت 
Ƽ Üةƽبعاد مختلƋب Ʊالمحي ƻيǈي تصƼ كيرƽضرورة الت Ǐلƍ ÜاǌيƼعتمدƎ Emery & Trist (1965) ع Ǐل

مǇ لƦǌيǇ البعديǇ لĉما . د Ƽي المحيÜƱ والƛاǈي درجة اǗضƱراƼ ƔيǊتعǀيالبعديÜǇ اǕوý درجة 
محيƼ Ʊي التوقƻ اǕمر عǈد Ƽكرة تمƛيý وال ي .ديد درجة التƋكد عǈد متخƦ الǀرارǋƊمية كبيرة Ƽي تح

ǀيƩ يعلǏ ضرورة ƍضاƼة التحررية كبعد جديد  Child)1972(البعديǇ السابǀيƼ ǇحسÜƔ وǈƍما Ɗكد 
Ƙسلوكا Ǉا مǌعلي Ưرƽوما قد ي Ʊالمحي Ƙديداǌوت ƘاƱوƺض Ǉا مǋتحرر Ǐسسة علƌ7قدرة الم.  

                                           
1 - Chassang G et autres (2002), Stratégie et esprit de finesse, éd. Economica, Paris. P72. 
2 - Michel Kalika et autres(1999), Management Stratégique et Organisation, vuibert, P65. 

3 -  ƻادية العارǈ)2003( ÜستراتيجيةǕدارة اǕاƱ Üمصر ÜرƬǈالدار الجامعية لل Ü2 ƭ Ü175.  
  .  Ü110 دار واýƑ للƬǈر والتوزيÜƴ اǕردƭ ÜǇنưرية المنưمةÛ الهيكل والتصميمÜ )2005( مƌيد سعيد سالم- 4
 .Ü21 مجموعة الǈيý العربيةÜ الǀاǋرة21ƭ ÜاǕدارة االستراتيجية لمواجهة تحديات القرن Ü )1999( عبد الحميد عبد الƽتاƟ المƺربي- 5

6 - Ʃ2008(ادوارد بوزودزيك( ÜمنǓزمات واǓاطر واƢترجمإدارة الم ÜرƬǈجر للƽدار ال Üربيƺحمد المƊ ةƭ Üرةǋاǀال Ü40. 

ƛƊر عدم التƋكد البيƑي Ƽي تحديد اǋǕداƻ اǗستراتيجيةÜ دراسة ميداǈية Ƽي ƬركاƘ الصǈاعاÜ Ƙ )2007(اكر جار اŸالتميمي وƊ Ƭياد - 7
 .Ü01-23 الجامعة اǕردǈيةÜ03Ƴ Ü01ƭ Ü مƝ المجلة اǓردنية في إدارة اǓعمالÜ الدواƑية اǕردǈية
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 Ǐǈسير معƽولة تǌالس Ǉم Ʃلي ǊǈƎƼ ÜƱبعاد المحيƊ ƭحƽد تǈصعوبة وع Ǉوتكم Üيدǀالتع ǁلƦ
Ʀǋ ǇǕا  Ɗ Sémantiqueو حتǏ الداللي EpistémologiqueعلǏ المستوييǇ سواŅƇ كاǇ المعرƼي 

Ǌ كƲ ýاǋرة ال يمكǇ التحكم ćƊŒǈعلǏ : "التعǀيد  ÜGenelot يŃعر1ƻŎتعǀيداŹالمصƱلǋ Ơو اǓخر Ɗكƛر 
التƬابǁ وعدم ǈتيجة Ü  التي تواجǈǌاد يتجسد لǈا مǇ خýǚ حالة عدم التƋكاكم 2Ü"ويصعǌƼ Ɣمǌا Ƽيǌا

 ǎوير Üرارǀاالست MorinŊǇƋب ÜميةƲǈ ةǀريƱكير بƽالت ƔلƱيد يتǀالتع  Ǐلƍ اǈودǀكير يƽا التƦǋ ضرورة
عǈاصر بكƛاƼة الد يتعǀال ترتبƱ درجة .معǀدة ما يƽسر صعوبة ǈمƦجتǌاالƲاǋرة الوعي بتعدد Ɗبعاد ال

تتعامý  اŹديعǀت المحيƱ اǕكƛر ƽƼي .عǚقاƘال اƼيǌالمƌسسةÜ حيث تتƬابǁ التي تتعامý معǌا 
 ƴر مƬمبا ýكƬسسة بƌعدد المƊكب Üاصرǈالع Ǉم Ƴوǈر ومت ýما تتعامǈي بيƼƱالمحي  Źيداǀتع ýقǕا

 ƴمýاصر ومحدودعدد قليǈالع Ǉم  .ǊوعليÜد Ɯد تتدرǀƼ رجƘيد اǀحيث  التع ÜŹيداǀتع ýقǕا Ǉم
  . ديعǀمحيƼ ƱاƾƑ التالعǈدňƦƑ  حيث يكوÜǇ ديتعǀال اƘدرجƍلƊ ǏعلÜ  ǏبسيƱالمحيƱ بǊǈƋ وصƻ ي

Ƽي  )Narayanan & Nath(حسƔ  دوراǋ ŹاماÜ ŹتلعƊ ƔيضاŹ درجة تجاƩǈ متƺيراƘ المحيƱكما 
ƍختƻǚ درجة تعǀيد المحيƼ ÜƱكلما كاƘǈ المتƺيراƘ متجاǈسة قلة درجة التعǀيدÜ بيǈما زيادة 

 Ǐلƍ يرƬاصر تǈالع ǉƦǋ يƼ والتمايزƊ ƻǚختǗيداǀير . 3زيادة درجة التعƬت Üýابǀي المƼدرجة و
Ʊالمحي ƔراƱضƍ Ǐلƍ  ǁلƦ Ƙاوƽسبي التǈال Ƙي معدالƼييراƺاصر التي تحدث  لتǈي عƼƱالمحي 
 ,Cann et Selsky(حسƔ ما ورد Ƽي دراساƘ العديد مǇ الباحƛيǇ مýƛ اƊ Źو بسيƱاŹ سواƇ كاǇ معǀد

1984; Ansoff, 1990; Marchesnay, 1993; Joffre et Koenig, 1985(4Ü Ƽ كلما Ƙيرƺت ǉƦǋ اصرǈالع
 ƦƍƘا ما تƺير والعكƩ صحيƠ .المحيƱ مضƱرباǇŹ اككلما  ÝمƽاجƑةبوتيرة بƱريǀة ƹير متوقعة و

  .  Ɗو ǊǈƊ يميǈ ýحو اǗستǀراربمعدالƊ ƘقƊ ýو ǌǈƊا بƘǀ ساكǈة ǀǈوŇǇƊ ý المحيƱ مستǀراŹتلǁ العǈاصر 
 ÜǊوعلي Ƴرجاƍ ǇيمكƼ سبيǈال ƘاوƽالتÜƱالمحي ƔراƱضƍ Ƙي مستويا Ƙقاǚع Ʊزيادة تراب Ǐال 

 )Emery et Trist, 1964; Joffre et Koenig, 1985; Mac Cann et Selsky, 1984(المƌسساƼ Ƙيما بيǌǈا 
ŋيƺت Ǐلƍ ةƼضاƍƱاصر المحيǈر ع )Cann et Selsky, 1984; Ansoff, 1990; Marchesnay, 1993; 

Joffre et Koenig, 1985(. Ǌǈيد بوجود  ومǀالتع Ʊما يرتبǈبي ÜƱاميكية المحيǈبدي ƔراƱضǗا Ʊيرتب
 Ǉستراتيجيةالعدد كبير مǗا Ƙراراǀال Ʀاتخا Ǐر علƛƌالتي ت Ƙيراƺ5مت.  

                                           
1- Edgar MORIN (1988), Le défi de la complexité, Revue chimères, n°5/6, PP 01-18, Disponible sur le lien 

 Http://www.revue-chimeres.fr/chimeres/framechi.html, (date d’accès le: 22/11/2010). 
2- Ann-laure BASSETTI(2002), Gestion du changement, Gestion de projet: Convergence-Devergence cas 

des risques en conception et mise en place d'une organisation de management de l'environnement, 
Thèse de doctorat, Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, centre d'enseignement et de recherche de 
Paris, P9. 

 .ƭ Üƭ  301-339مرجƲ سابƼومحمد ýƈ ياسيÜǇ مƌيد سالم  -3
4- Gueguen. G (1997), L’entreprise doit-elle réagir face aux turbulences environnementales? Propos de 

réflexion, Communication à la VIème conférence internationale de management stratégique, AIMS, HEC 
Montréal, 24-27 juin, Canada. 

5 - James .w. Fredrickson(1984), The Comprehensiveness of strategic decision processes, extension, 
observations, future directions, The Journal of the Academy of Management , Vol27, N°3, PP446-
470. 
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Ǐعتماد علǗبا ýكƬعداد الƍ تم: 
- Janine Mayer(1990), Economie de l’entreprise, 2eme édition, éd. Dunod, Paris, P25. 
- Lomash S. and Mishra, P (2003), Business Policy and Strategic Management, New Delhi, Vikas Publishing 
House, P182. 

 مختلƊ ƻصǈاƻ المحيƱ: 04-01الƬكý رقم 

 Ʊمحي Əادǋ يƑواƬع  

ƔرƱمض Ʊمحي   Ʊمحي ƝƑاǋ  

  مرتƽعة  مǈخƲƽة

Ʋة
ƽخǈ
م

  
اب
طر
Ǖض

ة ا
رج
د

  

 درجة التعقيد
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)ƔرƱمض ÜƱبسي(  )ƔرƱمض Üدǀمع(  

  درجة عالية مǇ  التƋكد
  )ƛابƘبسيƛ(  ) ÜƱابÜƘ معǀد(

  درجة التƋكد معتدلة

Źسبياǈ كد كبيرةƋدرجة عدم الت  Źكد كبيرة جداƋدرجة عدم الت  

 ƭƑسسة والخصاƌالم Ʊة محيƼلمعر Ǉكبعدي ÜƔراƱضǗودرجة ا Üيدǀا درجة التعǈƦخƊ اƦƍو
ǚالم Ƙديداǌوالت ƭرƽكضرورة حتمية لتحديد ال ǉزŇستراتيجي التي تميǗرار اǀوال Üƻǈص ýزمة لك

 ÜƔاسǈالم)ƻروƲوال ƻالمواق Ɣبحس Ǉالبعدي ǇيƦǌالتحديث المستمر ل ƔلƱيت ǊǈƊ دراسة )ولو ƘارƬƊ دǀƼ 
Fredrickson(1984)ćƊ ŊǇ الي Ƙسساƌي المƼ ادةƬية ورǈǚǀر عƛكƊ Ǉستراتيجية تكوǗا Ƙراراǀال 

ر ƼيǊ يŋلمتƺيراƘ يكوǇ قليŹǚ ودرجة التƺث عدد اتƼ ƱƬǈي المحيƱ البسيƱ واǕكƛر ƍستǀراراÜŹ حي
ƴمحدودة وقابلة للتوقÝǇوكلما كا  Ʊسس الممحيƌ ةƊو ŹرباƱمضŹيداǀر تعƛكÜǌمواج ýاحتما Ǉا كاǌت 

 صعƔاǗستراتيجية ƊاتخاƦ الǀراراƘ عملية صبƠ وت ÜكبرƊ وتتاƟ لǌا ƼرÜ ƭكƛرƊتǌديداƘ لل
  . لما كاǇ المحيƱ بسيƱ وƊقý ديǈاميكيةوالعكƩ صحيƠ حيث تýǀ التǌديداƘ والمخاƱر ك

 ƻƃǈد صǀƼ Ǉالبعدي ǇيƦǋ Ɣوبحس ÜƾلƱǈا المƦǋ ǇمEmery et Trist  ربعةƊ Ǐلƍ Ʊالمحي
 ýكƬي الƼ الموضحة Üƻاǈيالتالياصǋو Ü1:-   

    
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

ǋو محيƱ بسيƱ وƹير مضƱرÜƔ تتوزƼ ƳيǊ الƽرƭ والتǌديداƘ : الهادƍ العشوائي المحيط 
ƑواƬع Źتوزيعاýتتعام ÜةƲƽخǈيد مǀويتميز بدرجة تع ÜŹاصر ياǈالع Ǉم ýعدد قلي ƴسسة مƌالم ǊيƼ 

تƼ ƱƬǈي التي ƌسسة وال تواجǊ الم. رة Ɗو ǌǈƊا تتƺير ببƬ ƇƱديدǀتتصƻ بكوǌǈا عǈاصر ƬبǊ مست
Ǐعل ýي الحصوƼ كلة كبيرةƬم Ʊا الوسƦǋ ýƛم Ƙي المعلوماƼ Ƙوليس Ü Ǐلƍ ديدةƬ ير حاجةƛالك

ǈامǌ .درجة التƼ Ǐدرة علǀاصر والǈالع ǁتل ǁسلو Ǉكد مƋƴتوقŹعالية جدا Ǉا تكوǌيراتƺت Ý  مما
 ƻي مواقƼ رارǀال Ʀمتخ ýيجع Ǌل Ơالتي تسم ýƑالبدا Ǉعدد م Ǌل Ɵوتتا Üýلة التعامǌواضحة وس

ŹيضاƊ واضحة Ǌقرارات ƝƑتاǈ ǇƎƼ وبالتالي ÜƘراراǀال ýضƼƊ ƦتخاƎب. 
                                           

1 -Ɣǚج ƫǋد Ǉحساƍو ÜيدƬعبد الرضا ر Ơ2008( صال( Üل كميƢمد ÛسترتيجيةǕدارة اǕللا Ɲǋاǈدار الم ÜǇردǕا Ü ƴر والتوزيƬǈ
ƭ102. 
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 ƍالهاد Ʋب: المحيط المتجم ŹيضاƊ Ǐالمويسم ƱحيƏادǌال ǐودǀǈ1الع Ʊو محيǋ ةǈارǀم Źيداǀر تعƛكƊ 
ƱبالمحيƏادǌي الƑواƬالع  ŇǇƊ Ǉم مƹالر Ǐعل ÜŹسبياǈ رǀمست ǊǈƊ يرƹ Ü ƭرƽوال Ƙديداǌا التƦǋ يƼ

 Ǉوعادة ما تكو Üةƽمختل Ʊالمحي Ǉم Ƴوǈسسة متجمعةالƌالم ƴم ǊيƼ ýاعƽتت Ü يرةƛاصر كǈع
 ÜǊوعǈاومتǌǈƊ وƊ ييرƺا قليلة التǌǈƊ ابتة  ولوƛ اصرǈع ÜŹسبياǈńǇƊ رارǀال Ʀمتخ ƴيƱا يستǌسبابƊ يحدد 

ýحتماǘي قابلة لǌƼ ÜŹǚبǀا مستǌƛحدو ýويحتمÜńǇƊ ولو Ƽ اǌمع ýرةي التعامƱالمخا Ǉم Ƴوǈ Ǌ Ʊمحي 
 ƲǈراŹ لتعدد Üعǈاصرمختلƻ ال المرتبƱة ب الكƛيƽةالمعلوماƘحاجة Ƭديدة ƍلƼ Ǉ  ǏيǊ المƌسسة Ƽيوكت

درجة التƋكد مǇ سلوǁ تلǁ تيرة التƺيير بƱيƑة Ƽي مƦǋ ýƛا الوسǉƦǋ ǇƎƼ ÜƱ اǕخيرةÜ وǇǕ و
  .  تƺيراتǌا تكوǇ عالية جداŹتوقƴ والǀدرة علÜ Ǐالعǈاصر

  يتميز Ʀǋا الصƻǈ مǇ المحيƱ بدرجة تعǀيد مǈخƽضةÜ ولكƹ Ǌǈير مستǀر: المضطرب المحيط 
 Ǉيتضم ǊǈƊ Ǉم مƹالر Ǐعل Üاميكيةǈر ديƛكƊيير وƺالت ƴو سريǌƼǈع Üااصر قليلةǌǈƊ يرƹ يرةƺمت 

 وƼصلǌا عǇ سياقǌا تǌا ويصعƔ علǏ متخƦ الǀرار ƍدراǁ حǀيǀاǕحداث مضƱربة. علǏ الدوام
محيƱ يتميز بƎضƱراǊǈƊ Ɣ علǏ درجة مǇ المخاƱرةÜ ويكوƊ Ǉمام Ʋروƻ عدم اليǀيǇ و Üالعام

ƘاراƬǗي اƼ ƫويƬيسموت ÜǊي McQueen  ƱالمحيƫوƬ2الم.  

ƾا السياƦǋ يƼوÜǀƼ يƼالمعر Ʃƽǈعلم ال Ƙدراسا ƘارƬƊ راد ل دƼǕا Ǉردية بيƼ ƘروقاƼ وجود
 Üةƽالمختل ƻم للمواقǌدراكƍ يƼ Ǉضم ýالتداخ Ǉية مƽخلƔراƱضǗواÜ لتزƍ حيث Ǉم ƾم بالسياǌام

 ƼاƼǕراد الƦيǇ يعتمدوǇ علǏ السياƾ العام ال يستƱيعوƊ Ü. Ǉو التعامý معǊ علǈ Ǐحو مستýǀالكلي
ƻالمواق ƴم ýسياقالتعام Ǉلة عǀمست ƇجزاƊ اǌǈƊ Ǐا علǌ Ǉالتمييز بي ǇيعوƱوال يست Üالعام 

Ƴالموضو  ƻاƬكتƍ Ǐقدرة عل ýقƊ مǌƼ وبالتالي Üيةƽالمحتملةوالخل Ƙديداǌمة والتƑاǀال ƭرƽي .الƼ 
 ƻالمواق ýصƼ ǇيعوƱويست ýالتحلي Ǐر قدرة علƛكƊ مǋو Üمǌدراكƍ يƼ Źالǚǀستƍ رƛكƊ رادƼƊ مةƛ Ǉحي

   .3عǇ وجود ƼرƊ ƭو تǌديداƘ ممكǈة ة تǈبيǌيةƬƍارƊية امÜ ولǌم قدرة علƍ ǏكتƬاƻ عǇ السياƾ الع
 متƺيرة بصƽة ǌǈƊاعلǏ عǈاصر كƛيرة ومتǈوعةÜ كما Ʀǋا الصƻǈ حتوǐ ي: الهائج المحيط 

 مستǀر وعلǏ درجة  ǌƼو محيƹ Ʊير4بالمحيƱ العǈيÜThomson, McQueen ƻ ويسميǊ مستمرة
Ƭلت ŹراƲǈ Üيدǀالتع Ǉعالية م Ɲاتǈرار الǀعدم االست Ɣǈجا Ǐال Üǉاصرǈع Ǉالمتبادلة بي Ƙقاǚالع ǁاب

صعبة جداÜŹ وǈتاƝƑ مختلƻ  توقعǌاالǀدرة علÜŊǇƎƼ   Ǐ لƦلǁ.عǇ كƛاƼة اǕحداث ووتيرة التƺيير Ƽيǌا
وال تتوƼر لمتخƦ الǀرار المعلومة  ÜكيدƋالبداýƑ لǇ تكوǇ معروƼة بƩƽǈ الدرجة مǇ التحديد والت

قاƑماŹ علƼ Ǐكرة التǀدير االحتمالي لƼ ƭǀǈيǊ عǈصر المخاƱرة Ü وكوǇ الموقƹ ƻامضاŹالكاملةƼ Üي
عرƻ ت وال المƌسسة المعرƼة الكاملة Ƽي ǉƦǋ المواقƻ المعǀدةÜلǁ تمالمعلوماƘ وعدم اكتمالǌاÜ وال 

                                           
1 -ǐمحمد العزاو ý2006( خلي( ÜداريǕاذ القرار اƢاتƭ ÜǇردǕا Üƴر والتوزيƬǈة للƼوز المعرǈدار ك Ü22. 

2 -  ƧالنفƲمرج Üحةƽالص Ʃƽǈ. 

3 -ýلوƹعبد الرحيم الز Üوعماد Üýلوƹصير الزǈال ÜƴƼد( را.Ƙ( Üالمعرفي Ƨعلم النفǇردǕا ÜÜƭ ƴر والتوزيƬǈلل ƾروƬ88 دار ال. 

4 - Üǐمحمد العزاو ýخلي Ƽساب Ʋمرجƭ Ü22. 
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بý المحيƱ لتǀوم بردة الƽعÜý مƦǋ ýƛا تǈتƲر ما سيحدث Ƽي   يجƊ ƔالÜŮ لƦلǁ.عǚقاƘ السبƔ واƛǕر
 ƾسب Ǐي مجبرة علǌƼ ǉƦǋ اǌزم لǚبلية واالستعداد الǀالمست Ƙيراƺة للتǀة المسبƼحداث والمعرǕا

 ǇƊ باعتبارƦǋǉيرƺالت  Ƙاǋت ابدورƴǈص  ƭرƽكما ال ƴǈتصƘديداǌالتŹيضاƊ Ý اǌǈم ƔلƱمما يت 
Ɗ ارةƬƍ يةƊ Ǐعل ýوالحصو  Ƙاǈبياƾستعداد المسبǗا باǌل Ơستباقية تسمƍ .  

يƝ السببي للمحيÜƱ وبǀدر ƍختƻǚ درجة Ɗبعادǉ تختلƊ ƻيضاŹ درجة اليǀيƊ Ǉو ضمƦǋ Ǉا الǈس
 يعرǊƼ عƼ ńǇ Ǉكلما ƍتسعƘ الƽجوة بيǇ ما يعرǊƼ وما يحتاćǕ Ɯ.التƋكد عǈد متخƦ الǀراردرجة 

ÜǊمع ýيتعام ǐƦال Ʊكد المحيƋعدم الت Ǉحالة م Ǐلƍ ǁلƦ Ǌب ǎدƊ1 ǊبƬو Ʊالبسي Ʊي المحيƽƼ Ü
Źسبياǈ رǀالمستÜوزيادة  ت Ʊيد المحيǀتع ǐدƌما يǈبي Üرارǀال Ʀد متخǈكد عƋدرجة عدم الت Ưƽخǈ

سيكوǇ متخƦ الǀرار Ɗمام وضعية .  عدم اليǀيǇ وصعوبة توقƴ المستǀبýدرجةديǈاميكيتƍ ǊلǏ زيادة 
Ǉيǀعدم اليÜ  اƦƍ ýƬƼ ÜƱي المحيƼ ييرƺالت Ƙاǋتجاƍ ǁدراƍ يƼ وƊ يرƹ ƠصبƊ ǊǈƊ وقادر Ǉعاجز ع

  .(Surabondance d’informations)2 بسسƔ الحمý الزاƑد للمعلوماƘاƘ المƱلوبة معرƼة المعلوم
ƾلƱǈا المƦǋ ǇومÜ ƭخǕوبا ÜƱبعاد المحيƋرار بǀال Ʀد متخǈكد عƋحالة عدم الت Ʊترتب 

 ÜƘقرارا Ǉم ƦتخŃما ي Ǐر علƬالمبا ǉيرƛƋلت ƭالخا Ʊمماالمحي ýاƛمƊ Ǉيƛالباح Ǉالعديد م ƴƼد 
(child,1987 ;Milliken,1987 ;Mansfield,1986) Ǐكيد علƋالت Ǐلƍ ميةǋƊ البحث والدراسة ƾاƱǈ ƴتوسي 

 والسيما Ƽي ƼÜي حاالƘ وƊوضاƳ عدم اليǀيǇ للتŮعرƻ علǏ عǚقتǌا بƎتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية
ƍلǇƊ Ǐ زيادة تعǀيد المحيƱ يƌدƍ ǐلǏ   (Thompson1994)ما ƬƊارك. 3تحديد اǋǕداƻ اǗستراتيجية

تخاƦ الǀرارÜ وخاصة Ƽي حالة صعوبة تƽسير متخƦ الǀرار بƬكý صحيƠ ومǈاسƔ لƦلǁ صعوبة ا
Ƙي المعلوماƼ ƭǀǈوال Ɵتيجة لعدم الوضوǈ اǌƱسسة بمحيƌقة المǚي عƼ ýوالتداخ Ʊالتراب.  

ÜǊيد وعليǀكرة التعƼ ǇƎƼ ƔراƱضǗا تعتمد  كما اǌساسƊ يƼم ǏعلƾƱǈǁدراǗا Ü Ǖ Ʃƽǈ Ǉ
 ǐƦال Ʊالمحيǈ رƲǈǊليƍد عǀمع ǊǈƊ Ǐول /ƔرƱو مضƊ ǇƊ Ǉيمك Üر يƲǈل Ǌ تماما ǁلƦ ƻǚا خǈيرƹ

 Ʀƍ مǌدراكƍ Ʊمǈل Źتبعا Ƙراراǀو الƦمتخ ƻبيعةيتصرƱلƱالمحي Ü وو Ǉدوǀلما يعت Źتبعاĉتيجة لǈłا م
Ǌب ǇروƛƋ4يت.ƘƇد جاǀƼ  دراسة Lawrence & Lorsch  كدƌلكي ت Ǐدعلǀما يعت ǇƊǉƦرارو متخǀال Ƙا 
Ü وƼي Ʀلǁ مǇ اǋǕمية ما يمكǇƊ Ǉ مǌقيم ومǌاتƻ تختلƻ بƎحتƻǚ اتجاǋ مǇ مواقوǇوما يحمل

ǊرابƱضƍو Ʊيد المحيǀستجابة السريعة لتعǗوا ƻي التكيƼ Ɵجاǈسسة الƌللم ƾǀيح ýكƬوي  ƘاƦ يƼ
 Ƙالوق Ǐلƍ اǌعƼستراتيجية تدƍ يةƌا رǌلدي ƾعة بحيث يخلƼحداث قوة داƍ يƼ ƾييرالسبƺالتÜ والبحث 

Ňجديدة مكي ýحلو Ǉر عǋاƲم ƴة مƽو ƔراƱضǗيداǀالتع.  
                                           

1 -Ǉياسي ýƈ يد ومحمدƌ2002( السالم م( Üأ ƘركاƬ يƼ يةǈدراسة ميدا ÜمةƲǈاعلية المƼيكلية وǌال ƭƑي الخصاƼ يƑكد البيƋر عدم التƛ
 .Ü18 ÜƳ02ƭ Ü ƭ 301-339 مÜ Ɲ اǕردǇمجلة أبحاƘ اليرموÜƿ الƱǀاƳ الصǈاعي العراقي

2- Souad Kamoun-Chouk(2004), Veille Anticipative Stratégique, Processus d’Attention à l’Environnement 
Application à  des PMI tunisiennes, Thèse de doctorat, Université de Grenoble, France, P20. 

3 - ÜاليƬالخ Ÿاكر جار اƬو Üالتميمي ýاضƼ يادƊ Ƽساب Ʋمرج Ü ƭƭ01-23. 

  .  ƭ Ü112مرجƲ سابÜƼ نưرية المنưمةÛ الهيكل والتصميمعيد سالمÜ  مƌيد س- 4



 ةÛ العǘقة واƙǓر محيط المؤسس:الفصل اǓول

  27 

  وƆلية التعامل معÛ ǈمưاهر التعقيد واǕضطراب في المحيط: المبحƘ الƙاني
  كƲǈام مƽتوƟ  االرتباƱ الوƛيƾ والتƬابǁ المتداخý بيǇ المƌسسة ومحيǌƱاƼكرةتǀودǈا 

وƍضƱراƔ والوقوƻ علǏ خصاƭƑ المحيƱ وما يميŇزǉ مǇ تعǀيد  Üمحاولة ǌƼم حǀيǀة Ʀǋا اǗرتباƱل
ǁلƦ ýحيا Ǌيام بǀال Ɣة ما يجƼم معرƛ Ǉوم ÜǉرǋاƲم Ưبع Ƈراǀستƍ Ǉم ŹقاǚƱǈƍ.  

 مǘمƞ التعقيد واǕضطراب في المحيطبعƭ : أوالً 

اǕعماý الماý وƼي عالم واǗضƱراƔ لǀد حاوý العديد مǇ المƲǈريǇ ربƱ مƲاǋر التعǀيد 
مƲاǋر مǊ  Ǉتضمǈبما ي.  Ɗحياǈاة والتƬويÜƫ وحتǏ الخروƜ عǇ السيƱرالƺموƯبالƽوضÜǏ حيث 

 يǈتƝ عǇ مƦǋ ýƛا السلوƩƽǈ ǁ الǈتاƝƑ مǌما حاƦƍ ƲƼ ال يمكńǇƊ Ǉ .1لسلوǁ العƬواƑي ƹير المتوقƴل
علƛ ǏباƘ وتيرتǊ خýǚ االمتداد الزمكاǈيÜ وƦǋ ǇƊا االختƼ ƻǚي السلوǁ وبالتالي Ƽي الǈتاƝƑ يعود 

 ǐƊ تƺيير Ü و2ŊǇƊبة Ƽي بداية السلوǁ المضƱرƍƔلǏ التƺيراƘ الƽƱيƽة ƹير المحسوسة وال المحسو
Žو تƊ ÜǊدراكƍ ýǌńجŃو يƊ Ǌب ƩحساǗا Ǉا ال يمكƽيƽƱ ية قد يبدوƑبتداǗي الحالة اƼłج ƻسو ǉرǋاƲم ýŃǋا

ƝƑتاǈم الƲوتتعا ƘيراƛƋا تتراكم التƦكǋو Üةǀحǚي الحالة الƼ ييرƺت Ǐلƍ ǐدƌر ويƛƌد وو. يǀل ƻص
ǁلƦ (Edward Lorenz 1972) ƛƋةبƬراƽر ال (Effet papillon)  عةƑاƬيعود للعبارة ال ƠلƱا المصƦǋ

" Ƈي سماƼ اǌاحيǈة بجƬراƼ ƻرƼدما ترǈعýترياǈمو ƎƼǈاǌ يƼ ƴالزواب Ǉتحدث سلسلة م Ǉ3"!اليابا 
Ʀƍ ǊǈƊا كاƛ Ƙǈمة ƊخƱاƼ Ƈي رصد ǉƦǋ اƬǗاراƘ الƽƱيƽة والضعيƽةǇƎƼ Ü التوقƴ الدقيƊ  ƾوضƠكما 

ومƦ ƴلÜǁ تƽرز الكƛير مǇ اǕحداث بعƯ اƬǗاراƘ  اد يكوǇ مستحيŹǚبالحالة المستǀبلية يك
ŹخراƋتي متƋا عادة ما يǌدراكƍ Ǉلك Üةƽ4الضعي.  

 Üسسةƌالم Ʊي محيƼ ير مما يحدث اليومƛالك ǇƊ وال يبدو Üالضرورة Ɗمبد Ǐلƍ بصلة Ƙال يم
الƬƊ ǐƦار ƍليÜ  ǊديمبدƊ عدم التƋكÜ وǈƍما يخضƴ لمبدƊ عدم التحديد Ɗو  ƊيضاƍŹلǏ مبدƊ الصدƼة

Heisenberg∗Ǐوضƽرية الƲǈ Ɣحس Ǌيراتƺلمت ǐوضوƽي والƑواƬالع ǁالسلو Ɣرية  . بسبƲǈ ýوǀت
 Ǐوضƽال" Ǉلة مƑاǋ بكةƬ يƼ ǊيƼ ƇيƬ ýر بكƛƋويت ÜƇيƬ ýي كƼ رƛƌي Ǉا الكوƦǋ يƼ ƇيƬ ýك Ǉƍ

Ǉوالمكا Ǉحداث المتسلسلة والممتدة عبر الزماǕحداث  "اǕسرعة ا Ǉلتزام ŹراƲǈ ÜاǌتƼاƛحيث وك
حتƌǋ ǇƊ ǏالƇ . يصعƔ معرƼة الǀواǈيǇ التي تحكم مǉƦǋ ýƛ اǕحداث المعǀدة والمضƱربة

 Ǐلƍ مرǕم اǌي بǌتǈي ƻور سوƲǈا المƦǋ ƾƼو Ƙاالستراتيجيا ƴية وضƽم لكيǌاولǈي تƼ ǇريƲǈالم
لǈ Ǐتيجة تƽيد Ƌǈسƻ عزيزǐ الǀارÜƏ لǀد تǈاولǈا Ʋǈرية الƽوضǏ بالدراسة وتوصلǈا ƍ"الǈتيجة التالية 

                                           
1 - Yannick Bouchet(2008), Le chaos comme phénomène complexe et déstabilisateur, laboratoire I3M, 

"Information, Milieux, Médias, Médiations" Université du Sud Toulon-Var, P04. 
2 - Jim Underwood(2002), Complexity and Paradox, Capstone Publishing, United Kingdom, P04. 
3 -  Rousseau C.(2011), L’effet papillon en météorologie, Accromath. N°. 6 Université du Québec, p.2-5. 
4 - Ansoff, H.I.(1975), Managing strategic Surprise by Response to Weak Signals. California - Management 

Review, V.XVIII, n°2, p.21-33. 
∗  ƭǈا اليƦǋ ǇساǈǗا ǇƊ Ǐعل Ɗيرمبدƹبدقة كاملة ƇيƬ ýة كƼمعر Ǐقدر ال .  قادرا عل ǁاǈǋ ماǈƍ Üبدقة تامة ƇيƬ ýك Ʃقيا Ǌǈوال يمك

ŹيضاƊ Ǌقياس ƴيƱوال يست ǊƼة. يعرǀيǀح Ǉم ƴبǈت ýبǀة المستƼا معرǈاعتƱعدم است Ɣسب ǇƊة الحاضر بدقةوƼا معرǈاعتƱعدم است .  



 ةÛ العǘقة واƙǓر محيط المؤسس:الفصل اǓول

  28 

ƇيƬب ǁيدƽǈ ǇƊ اǈا ال يسعǈǈƋير مجدية  .1"بƹ Ǉتكاد تكو ƱيƱي التخƼ دقة ƔساليǕر اƛكƊ ǇƎƼ ÜǁلƦل
 Ƙية معلوماƊ Ǉع ƻƬوالك ƘاراƬǗحداث ورصد اǕمراقبة ومتابعة ا Ǐلƍ سسةƌمالم تعمد الم

łع ÜيةǌبيǈتŊامǌƱي محيƼ يحدث ǇƊ Ǉيمك .  
 ÜýعماǕوا ýي عالم الماƼقد وƍمتƇيƬ ýك Ǐلƍ ييرƺد التÜ ƘƦخƊو Źتتزايد تدريجيا Ǌسرعت 

ƈ ÜلƘ علƛƍ Ǐرǈ ǉحو  علǏ االستجابةةمƌسسالقدرة Ƽي معƲم اǕحياǇ والحاالǊ  ÜƘمعدالت Ƙتجاوز
 يخلو مǇ المخاƱر والتǌديداƘ ليƩ حالة مǇ عدم اليǀيÜǇ ولم يعد المستǀبý بالǈسبة لǌا واضحاÜŹ وال

ǀة والƼالمعر Ǐلƍ رǀتƽا تǌǈǕ ýب ÜƔحسƼ حداثǕدرة التحليلية لصيرورة اǕ Ǉقاوالƴ  ǊاتƦ ي حدƼ
Ƈملي Ƙارقاƽر بالمƛكƊو Źيداǀتع Ǉم Ɗǐ Ƙوق Ǐمض Üكما ƊƠعصي صبŹا Ǐم علǌƽالǁدراǗحداث   واǕا
 ǊيƼƴصعبة التوقÜ Źسيراƽوت Źستدالالƍ Ǌمحǚم Ưبع Ǐد علǈستǈ ǁلƦ ƴم .ومƹر ǇƊ Ƽا معرƦǋ ة

 ƴيالواقǋ مسƋسبية لةǈ يƼ اǌاتƦ. محǚم Ưبع ǉƦǋوǊكما ي ƽصǇوالممارسي Ǉيƛالباح Ǉا العديد مǌ:  
• ǎير Charles Handy : Ǐلƍ ياƑاǌǈ ǇكديƋير متƹ ǊيƼ اǈصبحƊ Üجدا ƫوƬم Ǉي زمƼ ƫعيǈ اǈǈƊ

 Ƙاǀƽخ Ǉة واحدة مǀƽخ ǇƎƼ اǈة بƱالمحي Ǐوضƽوال Ưموƺا الƦǋ Ʊي وسƼو Üýبǀا المستǈب Ǌيتج ǇيƊ
 Ƽي العالمÜ ومƦ ƴلǊǈƎƼ ǁ يǀدم Ƽرصة عƲيمة  ولو بسيƱاŹث تƺييراŹجǈاحي ƼراƬةÜ يمكǌǈا ǇƊ تحد

Źييراƺوا تƛيحد ǇƊ مǌǈيمك ǊǈƊ كروا يوماƽلم ي ǇيƦال Ʃاǈال Ǉير مƛا العالملكƦǋ يƼ ýعƽ2 بال.   
•  ǎويرPeter Senge:  Ǉحǈا وǈǈƊ واحدة Ǉستكو ÜعةƼدا ǎث قوǚƛ ǇريƬوالع ǐالحاد Ǉرǀال Ɲلǈ

مǌم Ƽي ƊساليƔ تسييرǈا لمƌسساتǈاƊ Üوال ǈǋاǁ التǈǀيةƛ Üم ǈǋاǁ عولمة مǌǈا كاƼية Ǘحداث تƺيير 
اǕعماý المرتبƱة بالتǈǀيةƊ Üما الǀوة الƛالƛة وǋي اǕصعƔ علǏ التحديد واǕكƛر ƛƍارة للتحدǐ وǋي 
 ƴي المجتمƼ سسة ماƌم Ǐور علƛالع Ɣالصع Ǉلم ǊǈƊ Ǐحت ÜƱي المحيƼ يدǀبزيادة التع ƾتتعل

 Ǉيدالمعاصر لم تعاǀزيادة التع Ǐلƍ ǐدƌسي ǁلƦ ǇƎƼ Üيدǀم التعǌƼ ƴيƱستǈ دما الǈعƼ Üǉارƛƈ Ǉ3م. 

• ǎويرMichael Hammer :Ƴيير المتسارƺالت Ǌب ƻيعص Ʊي محيƼ ƫعيǈ اǈǈƍÜ يرةƺص ƇياƬƊ حيث 
Źييراƺت Ɣال تجلŹيراƺص ŹراƲǈ ماǈƍو ÜǎخرƊ حداثƊ ƴا مǌاعلƽا س لتǋيرƛƋت ǇƎƼ ÜيŹتراكميا Ǉ4كو. 

•  ýوǀويWarren Bennis : مƲمع ǇƊ ƘƽƬاكت Üالجامعة ƩيƑر Ɣصǈا مǌيƼ ƘلƺƬ ترة التيƽال ƇاǈƛƊ
العامليƼ Ǉيǌا ليسوا علǏ قدر جيد مǇ التعليم ƼحسÜƔ ولكǌǈم Ɗكƛر ǈزعة للعمý الƽردƊ ǐيضاÜ وƦǋا 
 Ǐوضƽي الǋ اǌƽة لوصǀريƱ ýضƼƊ ǇƊ دǀعتƊو Üكبيرة Ƙتحديا Ǐعل ǐوƱǈت ýة العمƑبي ýما جع

                                           
1 -  ýبيǈ ميرةƊ)2002( Üفن الحوار االستراتيجي Ûدارة السيناريوǘية لǈǌالم Ƙمركز الخبرا Ü)ǁبمي( ƭ Üرةǋاǀال Ü74.  
2 -ǐدǈاǋ ارلزƬت (Charles Handy))2004( Üعدم اليقين Ǎإيجاد معن ƘماراǗترجمة مركز ا Üýبǀي المستƼ كيرƽعادة التƍ يƼ Ü

  .ƭ  31-52لدراساƘ والبحوث االستراتيجيةÜ دولة اǗماراƘ العربية المتحدةƭ Üل
3 -Ɲǈبيتر سي (Peter Senge))2004( ÜبرةǕقب اƙ والبحوث عبر Ƙللدراسا ƘماراǗترجمة مركز ا Üýبǀي المستƼ كيرƽعادة التƍ يƼ Ü

ƭ Üالعربية المتحدة ƘماراǗدولة ا Üاالستراتيجيةƭ  151-178.  
4 -ýامر مايكǋ (Michael Hammer))2004( ÜدارةǕما بعد نهاية ا Üýبǀي المستƼ كيرƽعادة التƍ يƼÜ  ƘماراǗترجمة مركز ا

  .ƭ121-132  اǗماراƘ العربية المتحدةÜ ƭ ÜللدراساƘ والبحوث االستراتيجية
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مýƛ التحدǐ الرƑيƩ بالǈسبة لǀادة مƌسساƘ الǀرǇ الحادǐ والعƬروƼ Ǉي كيƽية المƲǈمةÜ لƦلǁ يت
   .ƾǚƱƍ1 الǀوǎ العǀلية وتƱوير البǈاƇ االجتماعي

• Ɣوبحس John P. Kotter :Ůحداث التǕا Ǉاليوم مجموعة م ǉالعالم يسود ǇƎƼ حولية البارزة التي
 ƘالƱƱالمحي Ɣǈجوا ƻامختل ƘرǌƲ Ƙالتحوال ǉƦǋ ي قمةƼو Ü لعولمةǈكو Ǉع ýامƬا التعبير الǌ

  .2 واضƱراباƼ Źي ǌǈƊا تخلƾ بيƑة Ɗكƛر تǀلباŹلǌاالوضƴ الجديدÜ ويتمýƛ اƛǕر الحǀيǀي 
 يمكǇ بكý سǌولة االǈتǀاƼÜ ýي عالم اǕعماý كما Ƽي عالم الƱبيعة: ƊJack Trout et Al Riesما  •

Ǐوضƽال Ǐلƍ امƲتǈحالة اال ǇمÜر عالƛكƊ ýعماǕا Ơدما تصبǈع  Ƙسساƌم المƲمع Ǉا تكوǋدǈع Üمية
قد Ɗقحمƽǈ Ƙسǌا Ƽي حالة مǇ االرتباǁ الƬديدÜ واالǈتƬار الƬديدÜ بدال مǇ تضييƾ مجاý تركيزǋا 

ƾالسو Ǉريحة محددة مƬ Ǐ3عل .  
• ǇƎƼ ƾالسيا ƘاƦ يƼو Philip Kotler ǎيرة :يرƺالص ƘاƑي البيƼ Ǉتكم Ƙرواƛمصادر ال ǇƊ 

Ʀ ÜلǇƊ ǁ السرعة سوƻ ددة مǇ الزباǇƑ وتلبية رƹباتǌم جيداŹحيث التركيز علǏ استǌداƑƼ ƻاƘ مح
 Ƙومجاال Üبسرعة ƇياƬǕا Ǉوƺيبت ǇƑوالزبا Üبسرعة Ǉيتحركو ǇسوƼاǈالمƼ Üحاسما ǚعام Ǉتكو

  .4الƽرƼ ƭي السوƾ تضيƾ بسرعة
 ǇƎƼ ما يحدث مǇ تحوالǋ Ƙي تراكماǕ Ƙحداث سابǀةÜ وكý حدث :ƊJohn Naisbittما بالǈسبة  •

ƴǀما يǈƍ Ǉحي Ǐا علǈƦخƋي ǐƦال ƇيƬي الǋ ƘƉاجƽحيث الم Üرƺية الصǋاǈالمت Ƙيراƺير المتƛƋت Ƙتح 
ƫويلت ǁجا Ǌولǀما ي ýاƛالم ýر علي سبيƲǈƊ Üالكبيرة Ƙيما عدا التحوالƼ رةƹ  (Jack Welch) 

 ǁالكتري ýراǈركة جƬل ǐƦيƽǈيرة "المدير التƺركة الصƬال Ɵرو ƾخلǈ ǇƊ وǋ Ǌعلƽǈ ǇƊ ýحاوǈ ما Ǉƍ
  .  5"عة الƬركة الصƺيرة Ƽي داخý الجسم الكبير لƬركتǈاوسر

 ǉƦǋ ƘدƊ دǀلƏوبحدة الرو ƟرƱ Ǐلƍ  كلةƬمƴم ýية التعامƽكي Ǉيد البحث عǀر التعǋاƲم 
ǇواǓا ƘواƼ ýقب ƔراƱضǗواŇيƺا تǌابلǀي ǇƊ Ưترƽي ǊǈƊو Ü كيرƽالت Ʊمǈ يƼو ýالعم ƔسلوƊ يƼ ر

 قبýجديدة لمواجǌتǌا عمý حث عƼƊ Ǉكار وƈلياÜ Ƙ والب المحيƊƱحداثمƴ السريƴ  التعامǈ ýحو
  .حدوǌƛا حاý تام وحƦر بƽعالية ƍدارتǌا العمý علǏ الحاالƊ ƘسوƊ وƼي Üوقوعǌا

                                           
ترجمة مركز اǗماراƘ للدراساƼýÜ  Ƙي ƍعادة التƽكير Ƽي المستǀبÜ أن تصبƞ قائد القادة2004( Ü((Warren Bennis) وارǇ بيǈيز- 1

  .ƭ  181-198المتحدةƭ Üوالبحوث االستراتيجية اǗماراƘ العربية 
Ƽ Üي ƍعادة التƽكير Ƽي المستǀبÜý ترجمة مركز اǗماراƘ للدراساƘ الƙقافات والتحالفات 2004(Ü((John P. Kotter) جوǇ كوتر- 2

  .ƭ . 199-215حدةƭ Üوالبحوث االستراتيجيةÜ دولة اǗماراƘ العربية المت
3 -Ʃري ýƈو Ƙترو ǁجا (Jack Trout & Al Ries))2004( Üالتركيز في عالم مبهم Üýبǀي المستƼ كيرƽعادة التƍ يƼÜ  ترجمة مركز

 Üالعربية المتحدة ƘماراǗا Üوالبحوث االستراتيجية Ƙللدراسا ƘماراǗاƭƭ  219-238.  
رجمة مركز اǗماراƼÜ  Ƙي ƍعادة التƽكير Ƽي المستǀبƘ Ü ýطة سوƼ المستقبلرسم ƢريƼ (Philip Kotler))2004( ÜيليƔ كوتلر- 4

  .ƭƭ  239-255 اǗماراƘ العربية المتحدةÜ ÜللدراساƘ والبحوث االستراتيجية
5Ƙايسبǈ Ǉجو (John Naisbitt))2004( Üالشبكات Ǎمن الدولة القومية إل Üýبǀي المستƼ كيرƽعادة التƍ يƼÜ  ƘماراǗترجمة مركز ا

  .ƭƭ  259-275 اǗماراƘ العربية المتحدةÜ ÜدراساƘ والبحوث االستراتيجيةلل
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   التعقيداǕضطراب والمؤسسة في مواجهة : ƙانياً
 Ǉولك Üسسةƌالم Ʊي محيƼ Ƙالتحوال Ǉالموجة م ǉƦǋ اǈƦخƋست ǇيƊ Ǐلƍ Ơالواض Ǉم Ʃلي

 للتحدÜǐ ليƱǀƼ Ʃ تƽاوƘ وما يجعý اǕمر مƛيراÜŹ تǌاǊǈ ال مƽر مǇ مسايرƊالƬيƇ الواضƠ واǕكيد 
مǇ مجتمƴ صǈاعي ƍلǏ  تǀǈلǈا ńǇƊ التحوالƘ تلǁاستƱاعÜ.  Ƙ وǈƍما قدرتǈا علǏ مجاراتǌاǌامعدالت

Ƙالمعلوما ƴمجتم ÜمƛةƼالمعر ƴمجتم Ǐلƍ .  Ǐلƍ ةƼضاǗاستخدام با Ǉوعية مǈلة الǀǈولوجيا الǈالتك
ƍ ولوجيا المحدودةǈالتك Ǐة ولǀالدقيƾوƽالعالية الت (High-tech) كبير ýكƬا وبǋبدور Ƙمǋوالتي سا Ü

الموحد عالمي القتصاد العمƼ ýي Ʊƍار االƍلÜ Ǐ قتصاد المحليالعمƼ ýي Ʊƍار االالتحوý مƼ Ǉي 
   .1 الƲǈر Ƽي ƊسلوƔ المواجǌةلكي ǈعيدÜ سةاالمǈاƼسة ƬرƼيǌا  تزدادحيث سوƾ عالمية واحدة 

عالمية ǋا للامتدادمǇ التعامƼ Ƙǚي  ǈوƈ Ƴخر ƍلǏ االǈتǀاƘý عǇ والتƽǈصý تلǁ التحوال 
التعامý اǗلكتروǈيÜ كالتجارة اǗلكتروǈية  Ƽي اƾǚƱǈ االقتصاد العالمي ƍلƼƈ Ǐاƾ جديدة مƘ Ǉتمƛل

 ÜيةǈلكتروǗدارة اǗكياǚǌاست ƱماǈƊ ورǌƲد تة جديدةوƌي ýكƬب Üǉد مزاياǀƽي ǐƦديم الǀال Ʀبǈ Ǐلƍ ǎ
Źماضيا معاصرا ƠصبƊ ǐƦالماضي والحاضر ال ƴيعة مƱǀتزايد الýك Ü  ƔلƱيت ǁلƦ كيرƽعادة التƍ

تواƾƼ مƴ تكاǇ عليǈا ǈ ǇƊعيد ƍختراƳ عملية التƽكير البƬرƽǈ ǐسǌا ل ".لعمý بƱرƾ جديدةƼي ا
بƦǌا ال سرعة العصر الحاليƼ Üما زاý الƽكر قاصراŹ عǇ التعامý مƴ العالم المتسارƳ مǇ حولǈاÝ و

  .2"تكوǇ المƬكلة ǋي كيǈ ƻكوƊ ǇسرƳ مǇ المǈاƼسيÜǇ بý كيƽǈ ƻكر ƊسرƳ مǌǈم
دƔƊ مƽكروا اǗدارة اǗستراتيجية التǀǈيƔ عǇ الǀدراƘ العǀلية ودورǋا Ƽي ƍستيعاƔ ديǈاميكية 
 Ǉع ƾƛبǈƍ وقد Üسسةƌالعامة للم Ƙاǌستراتيجية والتوجǗا Ƙالخيارا ýضƼƊ ي تحديدƼو ÜƱالمحي

 ýاعƽالت Ǉكبي Üالصلة ƘاƦ Ƙالمجاال Ǉة العديد مƽلسƽي والƼالمعر Ʃƽǈةوعلم الƼادارة المعرÜ يةƌر 
قاƑمة علƼ Ǐكرة مƽادǋا ŊǇƊ تحǀيƾ الǈجاƟ اǗستراتيجي للمƌسسة يتوقƻ علǏ ما جديدة معرƼية 

 Ƙوقدرا ƘاƇاƽك Ǉم ǊستراتيجيمتتمتلكǗا ýǀي للعƼالمعر Ɲضǈال Ʃتعك Üميزة ǉديرǀوت Ǌييمǀي تƼ 
   .Ü3 وƼي تصوراتǊ الƬاملة والعميǀة عǇ مستǀبǉƦǋ ý الديǈاميكيةة المحيƱيلحرك

Źتبعا ǁلƦلÜ Ǉت يمكǈالميص ƻسسƌƳواǈƊ ةƛǚƛ Ǐلƍ Ƙ4ا:-  
وتستكيǇ تركÜ   Ǉ وǋي صƻǈ مǇ المƌسساƘ التي     مǇ عملية التƺيير  موقƻ سلبي   اƦ Ƙاƌ   Ƙسس م -

اƌ Ƙسـس مال ǋǉƦمǌ  Ü  ýƛاالتعامý مع وال تƽكر Ƽي كيƽية     ÜƘ  حوالتداǋمǌا الت ما سيحدث ل  ǈتƲر  وت
ǌب ýوƱي ǇالŹيراƛك Ƈاǀالب Ý  

                                           
1 -  Üسادلر ƔيليƼ)2007( Üدارة االستراتيجيةǕا ƭ Üرةǋاǀال Üالعربية ýيǈمجموعة ال ÜƟǚصƍ حمدƊ ǚترجمة ع Ü52.  
2 - Ǉوتوǋ Ʃǈز ولوراƺǈǈجي Ǉ2001(جيسو( Üإعادة تعريف السرعة Ûكل البطيءƉي Ʋسلسلالسري Ü ýالمدير ورجا Ɣكت Ƙصاǚة خ

 .16ƭ Ü02اǕعماÜý ترجمة الƬركة العربية لǘعǚم العلميÜ العدد

 . Üƭ 59 مكتبة الǀƛاƼة للƬǈر والتوزيÜƴ اǕردÜǇاǕدارة اǕستراتيجيةÛ المدƢل والمفاهيم والعملياتÜ )2004( عباƩ خضر الخƽاجي - 3

  مجلة إدارة اǓعمالÜ للمƌسساƘ االقتصادية العربية للتجاوƔ مƴ تحوالƘ المحيƱاليƲǀة الوسيلة الجديدة Ü )2006(اليميƼ Ǉالتة - 4
  .115ƭ Ü34-41الǀاǋرةÜ العدد جامعة Ü جمعية ƍدارة اǕعماý العربية
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رد تاǈتƲار التƺيير ل   تǀوم ب  ǌǈƍا Ü تحاوǇƊ ý تتكيƻ مƴ ما يƴǀ حولǌا       Üموقƻ مƽǈعý اƦ Ƙاƌ   Ƙسس م -
ýعƽال  ÜƼ    قد ƻا الموقƦǌ  الŃيŰمكǈǌ   Ǉا م  Ǉال  حس ƴم ýرالتعامƲ ةƑارƱال ƻو  Üجد صعوبة كبيرة   تسو

 Üمة والمواكبةƑي المواƼŊǇǕ حداث سرعةǕاǌل ǁتتر Ǉا لƍ رصةƼ رارǀال ƦتخاƔاسǈالم Ý   
Ɗكƛر يƲǀة  عد  تÜ ſاƘ يسعǏ دوما للمبادرة   ƌسسƦǋ Üا الǈوƳ مǇ الم    ياǗيجابالموقƻ  اƦ Ƙاƌ   Ƙسس م -

   .بƺرƯ العمý علǏ سبƾ اǕحداث لرد الƽعý قبý حدوǊƛالمستǀبý سعǏ لمحاكاة تو
   -:ǈ1وعيǏǇ الƌ ƘسساالممǇ يصǈǋ ƻǈاƩƽǈ Ü ǁ المƾƱǈبو
 وǀƼـا   Ü وقراراتǌا Üالتي تƺير مƍ Ǉستراتيجيتǌا   صƻǈ مǇ المƌسساǋ    Ƙي  : المتƽاعلةƌسساƘ  الم -

ŋيƺي للتƼ ر الحادثÜƱالمحي Ưرƺحداثا بǕومواكبة ا ýاعƽالتǌياتǈمكاƍ ƻلضع ǁلƦ ƴويرج ÜÝ  
ر يتƺيǊ الما يتƱلبر وƾƼ يالتƺيƎجراƇ كتƽي بيال  Üصƻǈ مǇ المƌسساǋƘي : علةا الƌƽسساƘالم -

 ýا  عادة مابǌي صالحƼ حداثǕا ýسباقة لجع ǇايوتوجتكوǌƼداǋƊ ƾيǀحو تحǈ اǌǌ.  
 Ǉبي ǇتاƬي Ǉالم ƾسب ýعƽي Ǉومýبǀالمست Ǌتي بƋر ما يƲتǈي Ǉم Ǉبي Üýعƽرد الÜ Ƴيسار Ǉوم 

 الستǈباƈ ƱلياƘ التعامý مƴ المستǀبÜ ý كƋحد مǈاƝǋ العمÜýسبر ƹƊوار الǀادملمحاولة Ƽي  ǈǉحو
علǏ قدرة المƌسسة علǏ التعامý مƴ المعلوماƘ واƬǗاراƘ وƦǋا يتوقÜ ƻ يرة الجديد المتجدŇدمساو

SignauxƱالمحي Ǉا مǌليƍ و الواردة ÜاƦƍ رƊاƘسسة ال دƌمǁدراƍ ƘاراƬƍ يرƦالتح Ɣيج ƊńǇ ǁتمتل 
ƘدواƊ Ʊاǀو التƍعارƬو ستƊńǇ تجد Ǉا مǋيعير Źاǋتباǈا ƻويتصرǇواǓا ƘواƼ ýد. قبǀƼ  ƊƠيوع صب 
  .2"المǈاƼسة علǏ قدرتǌا و البǀاƇ علƼ Ǐرصتǌا يحدد الǋ ǐƦو بمƌسستǊ يحيƱ بما واǈتباǊǋ المسير

 تعد لم Üاالعماý الدارة الǀديمة الǀواعد ǇƊ اكتƘƽƬ لǀد":  ǀ Andrew S. Groveوýي
 واǕسوƊ مƦ ǇلǈǈƊ ǁا لم ǈعد ǈدرǐ ماǋي الǀواعد البديلة التي ǈستƱيÜńǇƊ ƴ المƽعوý سارية
 يسميǌا مما جرعة الǏ يضاƊ بÜ ýواليƲǀة لǈǚتباƱǀƼ ǉ ليƩ محتاجوǈǈ Ǉاƍ... د عليǌاǈعتم
Ƈعلما Ʃƽǈالوسوسة ال Ɗو Ưمر ǁƬالÜ ŊǇكلة الƬال الم Ǉي تكمƼ االحداث Ƙيراƺوالت ýب 
 الƍ البǀاƇ يكتƔ ال عǈدÜƦƑ الكارƛة تحƊńǇ ůý بعد اال حدوǌƛا ǈدرǁ ال ǀƼد Üلǈا مباƹتتǌا Ƽي

ƘركاƬا يالت للǋودǀي Ǉتمرسوا مسيرو Ǐعل Ʀتخاƍ ƊýضƼ Ƙراراǀال Ǉتردد دوÜ ال ƇيƬل 
ƍم الǌǈما ما  الƑواداǈكا Ǉودوǀم يǌسساتƌم Ƴب ال باالبداƳ3"االتبا.  

  

                                           
1 -ýǚǋ Ǉمحمود حس ǏƽƱ1998( مص( Üالدولي Ƽالتسويƭ Üمصر Üرةǋاǀجامعة ال Ü37. 

2 -ǁبي Ǉوجو ƘبورǈيƼدا Ʃ2001( توما( ÜنǕنتباهإدارة اǕا Ƽمورد اقتصادي جديد يستح Ûتباه ýالمدير ورج Ɣكت Ƙصاǚسلسلة خ Ü
 .14ƭ Ü2اǕعماÜý الƬركة العربية لǚعǚم العلميÜ الǀاǋرةÜ العدد 

3-ƻجرو ǐدǈƊ )1997( Üفلسفة مواجهة التحديات في كل الشركات والمجاالت Ûاف سلمƢ من ýالمدير ورج Ɣكت Ƙصاǚسلسلة خ Ü
 .14ƭ Ü2لعربية لǚعǚم العلميÜ الǀاǋرةÜ العدد اǕعماý الƬركة ا
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Ƙالƙال Ƙيرات المحيط: المبحƸستراتيجي لمتǕالتحليل ا  
 ǈجد ƊǇ والƊŹ عليǈاÜ بǈا المحيƱ والتƬويƫ اǗرباƦǋ ǁا كý مǇ معǏǈ بǈ ǐƋخرƊ ǇƊ Ɯردǈا Ʀƍا
 الǀيام محاولة ƛم ومÜ ǇالعالمƦǋا  Ƽي ƼعŹǚ يحدث ما بǌƽم ǈƊبد ƊǇ يمكǈǈا بحيث ÜلتƲǈيمƱ Ǌريǀة
ƇيƬما ب ÜŊǇǕ قاوالƴ  ƠصبƊملŹاƑي Ƙارقاƽر بالمƛكƊو Źيداǀتع Ǉم Ɗǐ Ƙوق Ǐمض Üي وقدǇكو Źعصيا 
 بدال المتعارضة واƼǕكار Üاقضةالمتǈ اƬǕياƇ بيǇ موازǈةال الƍ عليǈا وماÜ الǌƽماǗدراǁ و علƊǏكƛر 
Ǉا االختيار مǌǈبي ÜƼƴالجم Ǉتالم بيƘاقضاǈ وǋ ارقةƽت قد مǁرب ýǀتو العƻخال ƾƱǈالمÜ دماوǈع 
ſǈňǀŋر ǁلƦي بƼ كيرƽتǈاÜ Ǉكوǈ Ǐم علƬارƻ ýالوصو Ǐال Ɗƾيم عمǋاƽم ƍيد دارةǀ1التع . ýسبي ǏعلƼ

ýاƛالم Ɣيج ƊńǇ Ǉتكو Ƙسساƌي مركزية وال مركزية المƼ Ƙالوق ǊسƽǈÜ ńǇƊو Ǉومحلية عالمية تكو 
  .Ɗ2خرǎ تارة الƽريƾ وبروƟ تارة باستǚǀلية عمýال Ƽيǌا للعامليǇ ويǈبƺي

ŊǇƊ كما Ǉتكم ƭرƽما توجد الƛحيƼ ÜŹعاƽǈ ǐر لم تعد تجدƱوالمخا ƭرƽال Ǉبي ýصƽكرة الƼ 
Ƭكý تǌديد المخاƱرƦƍ Ü يمكƍ ǇدراƩƽǈ ǁ العامý مرة علƼ ǊǈƊ ǏرصةÜ ومرة Ɗخرǎ علǊǈƊ Ǐ ي

 Ǐالمزاحمة عل ƾلƱǈم Ǉم Źديداǌا تǌعلي ýكƬوي ŹراƱسسة خƌللم ýƛقد يم ýالمحتم ƩƼاǈالمƼ ÜرƱوخ
 Ǉبي ƾيƼالتو ƾƱǈو مǋ ǁاƦ ÜǊراكة معƬوال ƻرصة للتحالƼ اǌل ýƛوقد يم Üالحصة السوقية

 ýالعوام ƻمختل Ƙوتعارضا ƘاقضاǈاتǌƱاƬǈ ýمجا Ǐر علƛƌسسة وتƌبالم Ʊ3التي تحيÜ ýƲ يƼو 
Ƽ ÜاǕمر يحتاƊ Ɯكƛر الǏ  والتعامý معǌاǉƦǋ التǈاقضاƘ ومƴ ضرورة التوƼيƾ والموازǈة بيǌǈا

 وƍعƱاƇ تƽسيراƘ ممكǈة ÜالمحيƱوديǈاميكية المزيد مǇ المعلوماƘ التي تساعد علǌƼ Ǐم تركيبة 
  .حوý السلوǁ المحتمý لمتƺيراتƦ ÜǊاǋ ǁو موضوƳ التحليý اǗستراتيجي

  راتيجيÛ الماهية والنماذجالتحليل اǕست: أوالً
ƜƦموǈ Ǉضم ÜستراتيجيǗا ýيم التحليǋاƽم ƘƇجا LCAGيƛلباح ǏولǕا ƻالحرو Ǐلƍ سبةǈ  

S.B.H مǋو )uthG et ndrewsA, hristensenC, earnedL(  ةǈمرة س ýوƊ رƬǈ ǐƦ1965ال  ƠصبƊو
 ƻيعرýاليوم تحلي SWOT و ƻالحرو ǉƦǋ Ǐǈتع Ʊاǀǈǎوǀال Strengths و Ʊاǀǈƻالضع Weaknesses 

 ƭرƽالOpportunities وƘديداǌ4 التThreats  يǋتيجة وǈا ƻكرية لمختلƽال ƘاماǌسǗ يƼ Ǉيƛالباح
حǀوý اǗدارة اǗستراتيجيةƦ ÜاƘ الصلة بدراسة حركية الجواƔǈ المختلƽة للمحيƼ Ʊي الماضي 

ǈوت Źكيراƽستراتيجي تǗا ýللعم Źتعزيزا Üبليةǀا المستǌاتǌدير توجǀوالحاضر وتŹاƦيƽ. ýالتحلي ýكƬلي 
 Ǉي تكويƼ ساسيةǕا ǇركاǕحد اƊ ÜاملةƬية الƌالر Ǉاالستراتيجي ضمǗاŹيضاƊ اǋƦيƽǈ5ستراتيجية وت.  

                                           
1 -ǇارسوƼ اردƬ1996(ريت( ÜƧالمدير ورقة عباد الشم Ûركة إدارة المتناقضاتƬال ÜýعماǕا ýالمدير ورج Ɣكت Ƙصاǚسلسلة خ Ü

 .11ƭ Ü2العربية لǚعǚم العلميÜ الǀاǋرةÜ العدد 

  .Üƭ31 االستراتيجيةالدراساƘ و للبحوث االماراƘ مركز رجمةتÜ اليقين عدمفي  معني ايجادǋ)2004( Üاǈدǐ تƬارلز - 2
3- Roux J. F (1996), Compétitivité stratégique, Cahier de recherche, institut de management, EDF et GDF, 

N°4-5, P24. 
4- Métais. M & Sais.M(2001), Stratégie d’entreprise, évolution de la pensée, Revue de la Finance et 

Contrôle Stratégique, Vol 04, P187. 
5- Gerry Johnson. Kevan Scholes.(2000), Stratégique, Publi-Union Editions, Paris, P218. 
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 رƹم ƍختƊ ƻǚدواƘ التحليÜ ýعلǏ مستوييƼǇي تǀييم المحيƱ وقد صيƸ مضموǊǈ للتƽكير 
 تǀييم اǗستعداداƘ الداخلية تحديد الƽرƭ والتǌديداƛ ÜƘاǈياŹلوƈلياتƊ ÜǊوالŹ تǀييم المحيƱ الخارجي 

Ƙديداǌالت Ɣǈوتج ƭرƽال ýǚƺستƍ Ǐسسة علƌالم ƘوقدراÜ Ɣǈقوة وجوا Ʊاǀǈ Ǉا مǌة بما لǈارǀم 
ƻ1ضعÝŹاǀر دقة وعمƛكƋب Ʊالمحي ƘيراƛƋحداث وتƊ ǁدراƍم وǌƽا بǌيƼ Ƙراراǀال Ʀلمتخ Ơمما يسم .  

 SWOTجي وǀƼاŹ لǈموƜƦ وعلƦǋ Ǐا اǕساǀƼ ÜƩد جاƘƇ مختلƻ تعاريƻ التحليý اǗستراتي
   -:2ضمƦǋ Ǉا السياƦǈ Üƾكر مǌǈا

o  ýو تحليǋýلة للعوامƛالخارجية المتم ýوالعوام Üƻوة والضعǀلة بالƛالداخلية المتم 
 Ýبالƽرƭ والتǌديداƘ البيƑية

o  ýتحليSWOT العام للم ƴالوض ýيدة لتحليƽداة مƊ وǋسسƌ اصرǈع ƩساƊ Ǐة عل
ƻوة والضعǀالÜÝƘديداǌوالت ƭرƽوال  

o ت ýحليSWOT  رƲǈوال Üǁƽضع Ʊاǀǈو ǁقوت Ʊاǀǈ مǌƼة وƼلمعر ýعاƼ ƔسلوƊ Ǌǈƍ
  .للƽرƭ والتǌديداƘ التي تواجǌǌا

 وǀǈاÜ Ʊيعتمد مƦǋ ƾƱǈا الǈموƜƦ علƼ Ǐكرة المواƑمة بيƼ Ǉرƭ ومخاƱر المحيƱ مǇ جǌة
صة الǀوة والضعƼ ƻي المƌسسة مǇ جǌة ƛاǈيةƦƍ Ü يرǎ البعǊǈƊ Ư ال يمكǇ اǗستƛمار Ƽي Ɗية Ƽر

 وقدراتǌا علǏ ما ƍستýǚƺ ما يتاƟ معرƼة المƌسسة لƦاتǌاƊوالŹ وقبý الǀيام بƽحƭ المحيƱ الداخلي 
ƭرƼ Ǉا مǌو. ل ýابǀي المƼو ƔحسRobinson et al. يǋ Ƙديداǌوالت ƭرƽتحديد ال ǇƎƼ  ةǀيǀي الحƼ

لضعǌǈƎƼ ƻا تمƱǀǈ ýƛة التركيز اǕساسية اǕولƼ Ǐي التحليý اǗستراتيجيƊ Üما تحديد ǀǈاƱ الǀوة وا
وƼي ǉƦǋ الجدلية يكمǇ التكامý والتǈاسƼ ƾي عرƯ الحǀاƾƑ عǇ المحيƱǀǈ3Ü  Ʊة التركيز الƛاǈية

Źالداخلي والخارجي معا Ʊاصر المحيǈي لعǀƑǚالع ǁابƬبيعة التƱل ŹراƲǈ .  
 ǋي ǈتيجة Ǘختƻǚ اǓراƇ بيǇ الƲǈرية المعتمدة علǏ الموارد Üوحǀيǀة ǉƦǋ الجدلية الƽكرية

حسǌƼ  Ɣي ال تعƱي لǌا اǋǗتمام الكبيرÜ لكوǌǈا Üالرƹم مǋƊ Ǉمية Ƽرƭ وتǌديداƘ المحيƱلǏ ع
 اǕصƼ ýي العمý االسترتيجي واǕساƩ اƼǕضý كƛيرة التƺيير وقليلة التƛƋيرÜ وǉƦǋŊǇƊ الƲǈرية 

ŹيراƛƋوت Źراراǀستƍ رƛكǕواÜƟجاǈ Ơاتيƽقوة وم Ʊاǀǈ Ǉسسة مƌالم Ǌب ƴو ما تتمتǋ  . دǀƼƱرب 
Penrose ا بǋموǈسسة وƌالم ƇداƊ Ǉم Ǌ4مواردما تمتلك ŊǇƊوǈم Ưا البعǌ  Źاستراتيجييعتبر مورداŹ5ا .  

                                           
1- Christine Emptaz-Deluchey et al. (2010), Toute la fonction Management, Dunod, Paris, P51. 

Ü المƌتمر "دراسة تحليلية" في المؤسسات الصناعية )SWOT( تقدير المƢاطرة في ưل تحليلÜ )ƻ)2007 عبد الستار حسيǇ يوس- 2
 ÜداريةǗقتصاد والعلوم اǗية كلية اǈردǕة اǈجامعة الزيتو ÜةƼقتصاد المعرƍر وƱدارة المخاƍ ýحو ƴالساب ǐوǈ16العلمي الدولي الس-

18ýريƼƊ ƭ Ü13. 
3 - Robinson, Jr; Pearce, II; Richard, B, (1994), Competitive strategy: Formulation, Implementation, and 

Control, 5th Ed., Irwin, Boston, PP175-176.  
4 - Tarondeau J C (2002), Le management des savoirs, éd PUF, 2 ème   éd. Paris. P23.  
5 - Rivet A. & Mathé J. C. (1998), Du bilan patrimonial au bilan ressources, Revue direction et gestion, 

N°172 -173.P60. 
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 ƻروƲال ƭخيƬاية الكبيرة لتǈية تولي العƽرية الموقƲǈال ǇƎƼ ǁلƦ Ǉم Ưيǀǈال Ǐوعل
 Üýديد محتمǌت ǐǕ Źباǈو تجƊ ةǈرصة ممكƼ يةƊ ýǚƺاست Ǉع Źاƛبح ƻولوية والمواقƊ يةƱمع

Ƒلخصا ýǀا العǋيرصد ǇƊ يƺبǈالتي ي ÜيةƑيد والعداǀوالتع Ưموƺال ƭاǌستراتيجي ويحللǗ1ا. 
 Ʀƍا ما قورƘǈ بǀǈاƱ الضعÜ ƻ وضƴ اǗستراتيجية المǈاسبة لكý موقƻعǈصر Ƽي ƦلǋƊ ǁم بƎعتبار

 Ƙالمعلوما ƴاالستراتيجية بجم Ƙام المعلوماƲǈ قيام ýǚخ Ǉا يتم مƦǋو Üسسةƌي المƼ وةǀوال
Ƙاǈو الخارجيوالبياƊ الداخلي Ʊي المحيƱƺ2 االستراتيجية التي ت.  

 ƭرƽة الƼوƽاستخدام مص Ǐعل Źمعتمدا ƻالموق ýتحلي ƜƦموǈ Ƈجا Üƾا السياƦǋ يƼو
 ƻخيرة مواقǕا ǉƦǋ Ǌد تواجǀƼ Üسسةƌا المǌǌالتي تواج ƻالمواق ƻمختل ƴم ýي التعامƼ Ƙديداǌوالت

مǇ ياÜŹ عǈدما تواجǊ اعǌŽƼňا االستراتيجية مƅǈłحłاŹ دňخƱيرة للƺاية وƊوضاƳ سيƑة جداÜŹ وتǈحǏ قرارات
تǌديداƘ خارجية خƱيرة يصعƔ مواجǌتǌاÜ وتعاǈي مǇ جǌة ƛاǈية مǀǈ ǇاƱ ضعƻ كƛيرة كǇƋ جǌة 

 ǇǕ Üاǌلǚƺاست Ǐعل ǎوǀال ي Ǌǈولك ƭرƽال Ǉالعديد م Ǌل Ɵقد تتا ǐƦال ƻي وضعية الضعيƼ Ǉتكو
 Ǉدو ýتحو ǊيƼ ƻالضع Ɣǈاجوا Ǐعل ýالعمƭرƽال ƭاǈقت Ǐسسة الƌالم ƴƼالوضعية قد تد ǉƦǋ Ü

  . 3خياراƘ كالتصƽية Ɗو اللجوƇ الǏ عملياƘ االƦǈماƊ Ɯو تǀليƭ مǇ حجم ƬǈاƱاتǌا
وƼي المǀابǀƼ Üýد تتخƦ المƌسسة قراراتǌا اǗستراتيجية ƍعتماداŹ علǏ ما لديǌا مǇ جواƔǈ قوة 

لديǌا مǇ موارد وكý ما يعزز مǇ قوتǌا وتǈحǏ قراراتǌا مǈحǈاǋ ŹجومياŹ مستƺلة Ƽي Ʀلǁ كý ما 
 دƊŋو تماƬياŹ مƴ مواقƻ مواتية وƊوضاƳ جƁ. سواŅƇ لمواجǌة المواقƻ الخƱيرة واǕوضاƳ السيƑة

ńǇǕ ǁلƦ اǌعƼوقد يد Üاǋيرƹ اǌصǈتǀي ǇƊ ýقب ƭرƼ Ǉا مǌل Ɵما يتا ƭǈتǀت ƴمو والتوسǈمة للƑǚم 
  . تحويلǌا ƍلƼ ǏرƭحتǏ وتǀليƭ المخاƱرتكوǇ سباقة Ƽي ƍكتƬاƻ الƽرÜƭ وƼي 

Ʊربعة العامة للمحيǕا Ƙام بالمجاالǀا المƦǋ يƼ ستراتيجيǗا ýتم التحليǌعادة ما يÜ يǋو 
 Üولوجيةǈالتك Üاالجتماعية Üاالقتصادية ÜالسياسيةƊ الرباعي ýالتحلي ƜƦموǈب ƻو ما يعرPEST 

بة للمƌسسةÜ وǋي مǇ لتحديد العوامý اǗسترتيجية التي يمكǇƊ Ǉ تƬكƼ ýرƭ وتǌديداƘ بالǈس
Ŋقد ǇƊ Ǐلƍ Üاية الصعوبةƹ يƼ ستراتيجيǗا ýالتحلي ýمولية ما يجعƬم الM. Porter يرǌƬال ǊجƦموǈ 

 Ǉسسة ضمƌسي للمƼاǈالت ƻالموق Ǐعل ƻعرŮا العام والتǌيكلǋ Ǐعل ƻاعة والوقوǈالص ýي تحليƼ
يار ƼƊضلǌا لتحديد الموقƴ  وƍختÜخريƱة الƱǀاÜƳ ولكي يتم حصر مختلƻ اǗختياراƘ اǗستراتيجية

يستدعي تحليý المحيƱ الخاƊ ƭو  M. Porterحسǈ ƔموƜƦ التǈاƼسيǇƎƼ Ü التحليý اǗستراتيجي 
 Ǉالداخلية ضم ƻوة والضعǀال Ʊاǀǈو Üر الخارجيةƱوالمخا Ƙديداǌة التƼاعي لمعرǈالص Ʊالمحي

  .مجاالƘ محددة
                                           

1 - Üاجيƽخضر الخ Ʃعبا Ƽساب Ʋمرج Üƭ55 . 
2 - Wright. P et al. (1996), Strategic management ; concepts and cases, 3rd ed. Prentice Hall 

international, U.S.A, PP106. 
3 -ýمرسي خلي ýبيǈ )1995( ÜƧتكوين وتنفيذ إستراتيجيات التناف ÛستراتيجيةǕدارة اǕراƬǈلل ƻدار المعار ÜÜرةǋاǀال Ü ƭ173. 
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 ƜƦموǈ Ɣستراتيجي حسǗا ýوم التحليǀيM. Porter تح Ǐعل ýتحلي Źاǈمتضم ýاعة ككǈالص ýلي
تحليý الǀوǎ التǈاƼسيةÜ تحليǋ ýيكý الƱǀاÜƳ وتحليý اƼǕضلية التǈاƼسيةÜ يƱǈلƾ : المجاالƘ الƛǚƛة

ŊǇƊ كرةƼ Ǉم ƜƦموǈا الƦǋ وةǀال Ʊاǀǈ يحدد ǐƦو الǋ الداخلي والخارجي Ʊالمحي Ǉبي Ƙقاǚالع ǁابƬت 
ƻوالضعÜĉƍو ńǇال ýالعوام Ưة ببعƱمرتب Ƙǈداخلية كاÜ ŹيضاƊ ةƱمرتب ƇيƬ ýك ýوقب ŹوالƊ Ǐǀتب 

ǇƎƼ مردودية المƌسسة مŹǚƛ رƹم  Ʋǈ M. PorterراŹ لƱبيعة Ʀǋا التƬابƼ ÜǁحسÜ ƔبالمحيƱ الخارجي
 ƱƬǈت ǐƦال ƳاƱǀي الƼ سةƼاǈبيعة المƱب Ʊا ترتبǌǈƊ الƍ Üالداخلية Ƙيراƺالمت Ưبع Ǐعل ƻا تتوقǌǈƊ

ŊǇƊو Üسسةƌالم ǊيƼخǕا اƦǋ بيةƦجا  ƟرباǕا ǎي مستوƼ Ʃسية الخمƼاǈالت ǎوǀير الƛƋبت Ʊير ترتب
ćƊ Ǉيمك ǐƦالńǇƳاƱǀال Ƙسساƌا مǌيǈد التي تجƑوالعوا Ɣالمكاس Ǐلƍ ةƼضاǗبا Üاعةǈالص Ǌǀǀتح .  

ćƊ Źبيعي جداƱال Ǉم ÜǊوعليńǇ ƟرباǕوا Ɣالمكاس Ǉة مƽمختل Ƙمستويا Ƙاعاǈالص Ưبع ƾǀتح 
يجي مǇ الممكǇ التوصƍ ýلǏ تحديد العوامý التي لǌا دور مƛƌر ومǇ خýǚ الǀيام بالتحليý االسترات

 ýتحلي ƔلƱسي يتƼاǈالت ƻالصورة الكلية للموق ýولكي تكتم ÜƳاƱǀال Ƙسساƌم Ǉسة بيƼاǈي المƼ
ƳاƱǀال ýيكǋÜ يƼ Ƙالمجموعا Ǉسة بيƼاǈوالم Üةǌج Ǉم Ƙالمجموعا ýسة داخƼاǈالم Ǉحيث تكو 

ýكƬلكي يت ÜǎخرƊ ةǌج Ǉم ÜƳاƱǀال ƘاƦƳاƱǀة الƱخري Ǌعلي ƾلƱمجموعة 1 ما ي ýا كǌيƼ ýتحت Ü
 La cibleموقعاŹ مختلƽاŹ ومتميزاÜŹ وتتǈاƼ ƩƼيǌا المƌسساƘ التي تستǌدƩƽǈ ƻ الدارƑة اǗستراتيجية 

stratégique ƴالتوزي Ƙواǈق ÜƜتاǈǗا ƱوƱعديدة كخ Ƙي مجاالƼ اǌبعض ƴم ǊابƬوالتي تت 
  .2الƣ...التكǈولوجيا المستعملة

 ýكƬتبحث ت ǊاقƱǈ يƼو Üاǌǈيما بيƼ Ƙسساƌالم ǊيƼ ƩƼاǈتت ǐƦال ýستراتيجية المجاǗة اƑالدار
ńǇƋسسة بƌم ýاكǌǈƑد زباǈضلة عƽريدة ومتميزة ومƼ Ǉتكو Ý ƴو تموقƊ ƴتموض ýضƼƊ اǌل Ơمما يتي 

(Positionnement)  ةǈارǀامǌسيƼاǈ3بمÜ ƜƦموǈ Ɣيمة حسǀسلسلة ال ýويعتبر تحلي M. Porter داةƊ 
يǌا مǀارǈة بمǈاƼسلمƌسسة التي تتمتƴ بǌا ا واǗمكاǈياƘ المزاياة للتحليý الداخلي Ƽي تحديد ǋام

 مجاالƘ الموارد المتاحة يكوƦ Ǉلǁ ضمǇ وقد  واƼǕضلية التǈاƼسيةÜزيŋمłتحǀيƾ التŮوالتي تسمƠ لǌا ب
   .الƣ...يǇ والزباÜǇƑ العǚقاƘ بالموردالǀدراƘ اǗداريةÜ الصورة الǈǋƦيةÜ والتكǈولوجيا المستعملة

 Üالحالية والمحتملة ƻوة والضعǀال Ʊاǀǈ سسة وتعتبر الموبالتالي تحديدƌ ور سلسلةƲǈم Ǉم
Ǉيمة عبارة عǀة  الƱƬǈǕا Ǉساسية سلسلة مǕيمة والتي اǀال ƾتخل ǎخرƊاǌا ال. داعمة لƦǋو ýتحلي

 ýم وتحليǌƼ يضاƊ ƔلƱاليت ǁيلاتكسلوƻ اǋسسة.وتحديد مصادرƌالم ƾǀوتح ŊǇƊ الماƱ رباحاƊ  
عǇ  تزيد Üالمƌسسةمǀابý ما تǀدمǊ لǌم  اي يكوǇ المستǌلكوǇ علǏ استعداد لدƼعǌتالǀيمة الكلية ال

  .التكاليƻ التي تتحملǌا المƌسسة

                                           
1- Gaël Gueguen, (2001), Environnement et Management Stratégique des PME, le cas de secteur internet, 

Thèse de doctorat (non publié), université Montpellier - France, p20.  
2 - ýمرسي خلي ýبيǈ ÛƼساب Ʋمرج Ûƭ141. 

3- Yaves chirouse(2003), Le marketing;  études et stratégies,  ellipses édition,  Paris, P319. 
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عرƻ التحليý االسترتيجي خýǚ الǈصƻ الƛاǈي مǇ الǀرǇ العƬريǈ ǇماƊ ƜƦخرǎ الواقÜƴ لǀد 
Ü وتمƛيلǌا Ƽي مصƽوƼاƘ وǋي DASمختلƻ مجاالƘ التǈاƩƼ عديدة لتحديد الوضعية اǗستراتيجية ل

 حيث .ƼBCG ،ADL  ،McKinseyي معƲمǌا مǀترحة مƱ Ǉرƻ مكاتƔ دراساƘ متخصصة ǋƊمǌا
يتم تجزƑة ƱƬǈƊة المƌسسة ƍلǏ مجموعة مǇ مجاالƘ الƬǈاÜƱ لكي تƬكý ما يسمǏ بحاƲƼة 

 Ǉي عبارة عǋو Üسسةƌاالستراتيجية للم ƘاƱاƬǈاال Ǉلمجموعة م ƘياƑاǈƛسة الǈمتجا)Ɯتوǈم/ƾسو( 
 ýعوام Ʃƽǈ ýوحدة تحلي ýلك Ǉيكو ǇƊ Ǉيمك Ʀƍ ÜستراتيجيǗا ýية وحدة للتحليƑاǈƛ ýك ýكƬت

يتم اǗعتماد عادة ما  Ü لكý وحدة تحليýاǗستراتيجيالموقƴ  ديدولتح 1الǈجاƟ وƩƽǈ اǗستراتيجية
ƘاƼوƽالمص Ǐبعاد تسمǕة اƽبكة مختلƬ ǏعلÜ اǌلخص Garibaliالتالي ýي الجدوƼ : 

 ǋƊم ƊدواƘ تحليý حاƲƼة الƬǈاƱاƘ :01-01الجدوý رقم 

  Ʊسسة  معيار المحيƌمعيار الم  
 BCG 1مصƽوƼة 

 BCG 2مصƽوƼة 

ƳاƱǀمو الǈ  
ƳاƱǀمو الǈ  

ƾي السوƼ سبيةǈالحصة ال  
  مصƽوƼاƘ كمية  الوضعية التǈاƼسية

  الوضعية التǈاƼسية  ǈضƝ الƱǀاADL  ƳمصƽوƼة 
  تǀييم مƘǚǋƌ الǈجاƟ  جاƦبية الƱǀاMc. Kinsey/GE  Ƴ  مصƽوƼاǈ Ƙوعية

Source: Gérard GARIBALDI(2008), Analyse Stratégique, 3ième éd., éditions d’organisation Paris, P266. 

 مستǀبŹǚ لمƌسسة لǇ تستمر بالضرورةتحددǋا المصƽوƼاƘ لالوضعية التي ǇƎƼ Ü الحǀيǀة
 المحورية Ʀƍ  بدال مǇ مǌاراتǌا وكƽاƇاتǌا)مǈتوƜ/سوƾ(بالǈƛاƑياƘ تربƱ تƱور المƌسسة كما ǌǈƊا 

 ƸتبالŹيراƛعتماد  كǗي اƼƃالت Ǐالزيادةعل ƘضلياƼƊ تماما ýمǌة التي تƑا  كما .جزǌتصر تحليلǀي
 .2 خاǈاتǌاكاƘǈعلǏ بعديǇ اقتصادييǇ مǌما 

 Ƙاǌوج Ƙƽختلƍو ǊدواتƊ Ƙوعǈستراتيجي وتǗا ýالتحلي ƜƦماǈ Ƙتعدد ǇƑولǊر حولƲǈال  
ǇƎƼ جميعǌا يƴǀ ضمǇ رƌية ودراسة مǌǈجية Ƭاملة ǗستǀراƇ معƱياƘ التƺيير الǐƦ يحدث Ƽي 

 ÜƱالمحي)Ƙديداǌوالت ƭرƽد الƁيوج ǐƦو الǋ يرƺالتƼ( Ǉللعديد م Źية تصوراƌالر ǉƦǋ Ɛيǌت 
المواقÜƻ بما Ƽيǌا مƼ Ǉرƭ ومǇ مخاƱرÜ وتتضمƊ ǇيضاŹ مجاالƘ معرƼية بدŅƇ بƎدراǁ وǌƼم 

Ʊƻوة والضعǀال Ʊاǀǈ بتحديد Źمرورا ÜƱبيعة المحيÜ ƭرƽة الƼلمعر ǊيراتƛƋي تƼ ƾوالتدقي 
وكƦ ýلǁ يستƺرƾ زمǈا .  وƊخيراŹ تحديد الموقƴ االستراتيجي المǈاسƔ.والمخاƱر المحتملة

Ƙمعلوما Ǐال ŹيضاƊ Ɯويحتا ÜŹداǌج ƔلƱ3ويت.   
  
  
 

                                           
1 - A. Martinet(1984), stratégie, édition Vuibert, Paris, P89. 
2 - Giget M. (1998): La dynamique stratégique de l'entreprise, éd Dunod, Paris. PP175. 

 . Üƭ123 مرجƲ سابÛƼ  عباƩ خضر الخƽاجي- 3
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  أهمية التحليل اǕستراتيجي: ƙانياً
سابŊǇƊ Üƾ التحليý اǗستراتيجي بǀدر ما يحتاƜ الǏ معلوماƘ حوý يتضƠ مǇ العرƯ ال

مختلƻ جواƔǈ التحوƼ ýي المحيƼ ǊǈƎƼ ÜƱي الوقƦ ƘاتǊ يزود متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية Ƽي 
 Ƙي مجاالƼ ŉƻكا ƳǚƱƍدراية جيدة و Ǐعل Ǉيكو ǇƋب Ǌل Ơتسم Üستراتيجيةƍ Ƙسسة بمعلوماƌالم

Ʊ عǚقة المƌسسة بمحيǌƱاÜ وباǕخƭ عǚقتǌا مƴ اƱǕراƻ الƽاعلة يتعلƾ اǕوý بكيƽية ضب: ƛǚƛة
ƼيÜǊ وتحديداŹ اǋǕمية الǈسبية للǀوǎ التǈاƼسية بالǈسبة لمختلƻ مجاالƘ الƬǈاƱاƘ اǗستراتيجية 

 بيǈما يرتبƱ الƛاǈي بكيƽية ƍستƍ ýǚƺمكاǈياƘ المƌسسة وقدراتǌا الƦاتيةÜ وكيƽية ƍستخدام .للمƌسسة
ǋوير مزاياƱسيةوتƼاǈا الت. ŹخيراƊو  ÜمǋǕو اǋية تحديد وضعية وƽةكيǈسسة ا ومكاƌا لمǌƱي محيƼ

يǈجر عǌǈا مƼ Ǉرƭ قد  وما ÜمǇ خýǚ المعرƼة واƳǚƱǗ المسبƾ علƍ Ǐتجاǉ التƺيراƘ المستǀبلية
 وƦǋا يتƱلƔ ضرورة ƍستƽادة المƌسسة مǇ .1 مǀارǈة بمƘǚǋƌ وقدراƘ المƌسسةƊÜو تǌديداƘ/و

 والرŇصد لديǌا Ƽي ƍجراƇ التحليý اǗستراتيجي مǇ جǌةÜ وكƦا اǗستƽادة مǇ اليƲǀةمخرجاƲǈ Ƙام 
  .ǈ2تاƝƑ التحليƼ ýي تحديد اǗتجاǋاƘ المحتملة والتƺيراƘ المستǀبلية الممكǈة مǇ جǌة ƛاǈية

ǁاƦا وƦǋ ǇوبيÜ Ʊاǀǈال Ưبع ƻƬستǈ ǇƊ اǈǈالتي  يمك ýالدور الكبير للتحلي Ʃتعك
  : مايلي والتي يمكǈ ǇƊ Ǉوضحǌا ƼيÜلمعلوماƘ اǗستراتيجية الǈاتجة عǊǈاǗستراتيجيÜ وǋƊمية ا

اǋǗتمام بالتحليý االستراتيجي بǌدƻ الحصوý علǏ معǊ كلما زاد محيƱ المƌسسة تعǀيداÜŹ زاد  -
 Ƙالمعلوما Ǉالمزيد م ÜستراتيجيةǗا ƇاƱعƍو Ǌم تركيبتǌƼ Ǐرار علǀال Ʀالتي تساعد متخ

 والبياǈاƘ اǕولية  ƍستبصاراŹ بالمعƱياÜƘ المحتمý لمكوǈاتǊ حوý السلوÜǁتƽسيراƘ ممكǈة
Źديراǀوت Źييماǀت ýالتحلي ƝƑتاǈو.  

Ƽي Ƭكý للمƌسسة Ǉƍ ما يوƼرǉ التحليý اǗستراتيجي مǇ معلوماƘ حوý اǗمكاǈياƘ الحǀيǀية  -
 Üƻو ضعƊ قوة Ʊاǀǈو Ǉم ǉرƼما يو ƘمعلوماƊ ǊيƼ تتحدد ǐƦالعام ال ƾالسيا ýحو ǎخر

 ƻداǋǕا ƭرƼ ýكƬ يƼ ستراتيجيةǗا ÜƘديداǌو تƊي لƱا يعǌ ƾرصة السبƼ اǌسيƼاǈة بمǈارǀم
 . Ɗ ýو تƱوير وضعيتǌا التǈاƼسيةƼي تƺيير Ɗو تعديƼي ƍقتǈاƭ الƽرƭ وƼي تجƔǈ التǌديداÜƘ و

 علǏ علممتخƦ الǀرار ǇƋ يكوǇ بيسمƠ الجاƔǈ اǗعǚمي Ƽي عملية التحليý اǗستراتيجي  -
ƍعتماداŹ علƊ Ǐية Ǌ ÜتƬكيý صورة مسبǀة عǈومستǀبý الƍستƬراƻ  علǏ تساعدǉمسبǀةÜ  ومعرƼة
ما يسمƠ بǇƋ م ÝاǗستراتيجيةتعكƩ الƱبيعة الديǈاميكية لǋǖداƻ   تحƦيرية Ɗو ƍستباقيةƬƍارة
 Ǉسسة اتكوƌسترتيجية لمǗضايا اǀال Ǐحداث وللتركيز علǕا ƴم ýللتعام ýضƼƊ ýكƬة بƋيǌم

  .ǌǈƊ3ا ستزداد ǌƼماƼƊ Źضý لǀǈاƱ الǀوة والضعƼ ƻيǌامستƽيدة مǇ عامý الزمÜǇ كما 

                                           
1 - Gérard GARIBALDI, op.cit., P182. 

 . ƭ Ü127مرجƲ سابÜƼ  عباƩ خضر الخƽاجي- 2

3 - Ǉبرايسو Ǉ2003( جو(Üير الربحيةƷستراتيجي للمؤسسات العامة وǕطيط اƢمكالت Üعبد الموجود Ƙترجمة محمد عز Ü Ǉاǈتبة لب
ƭ ÜƘبيرو Üƴر والتوزيƬǈ161لل. 
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تمƛيý خراƍ ƱƑستراتيجيةÜ تصƻ ب متخƦ الǀرار ǀوممǇ مƱǈلǈ ƾتاƝƑ التحليý االستراتيجي ي -
 Ǌوتحدد موقƴ المƌسسة Ƽي محيǌƱاÜ حيث يعد توƼر المعرƼة عǇ المحيƱ بمكوǈاتǊ وخصاƑص

ǊوعواملÜ يƼ Źملزما ŹاƱرƬ  ƻداǋƊ سسةتحديدƌالمÜ ي وƼاتموقعǌƳاƱǀة الƱخري Ǉضم . 

-  Ƙاǈالبيا ƴالمعلوماتي يجم ƾƼالتد ýǚخ Ǉستراتيجي مǗا ýالتحلي Ơعية يسمƑراƦال Ǉم Ƴوǈوب
 ýوالعم ÜƘديداǌوالت ƭرƽا الǌǈم ƾƛبǈالتي ت Ʊالمحي ýي عوامƼ الحاصلة Ƙيراƺالت Ǉاتجة عǈال

ةÜ وبƦلǁ يكوǇ للتحليý علǏ قراƇة اتجاǋاǉƦǋ Ƙ التƺيراƘ ووضƴ سيǈاريوǋاتǌا المستǀبلي
 Źييمياǀت Źستراتيجي دوراǗاŹديرياǀخر تƈ1و.  

Ü بǊǈƋ الƬيƇ الǐƦ يتم بƍ Ǌدراƺ ǁوǐ للعýǀ كما ورد Ƽي لساǇ العرƦƍƔا كاǇ المعǏǈ الل
 ǇƎƼ السياƾ المعرƼي للتحليý اǗستراتيجي يخضƴ لتƛƋير البراديƺم ÝاƬǕياƇ والوقوƻ علǏ حǀيǀتǌا

للعýǀ اǗستراتيجيÜ كما يخضƼ ƴي ƦاƘ الوقƘ لƱبيعة  Le paradigme perceptuelاǗدراكي
الرŊصد اليƲǀة وƊدواƘ التحليý وخصاƲǈ ƭƑم المعلوماƘ اǗستراتيجية Ƽي المƌسسةÜ وƲǈƊمة 

Ɣاسǈالم Ƙي الوقƼ اسبةǈستراتيجية مƍ Ƙمعلوما Ǉمة مƲǈǕا ǉƦǋ ŃǊŃيحňتſت ǇƊ Ǉوما يمك Üاǌلدي .  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ǋو عمý المحيƱ دراسة ǋ M. hieddger ƊǇيدجر مارتǇ يعتǀدعǈد ƦǋاƦƍ Ü وال يتوقƻ اǕمر 
وǈƍما Ü بƦاتǊ قاƑماŹ موضوعاŹ ليÜǊǈǕ Ʃ تǊ كاملة ومǇ الصعƔ الكƻƬ عǇ حǀيǀالƺموƬ Ưديد

ƭخƬبال ƱيرتبÜ Ʃحالة ويعك Ǌلƌتسا Ǌتمامǋوا ǊالƺƬǈوا ǊاتƦعو بŊم Ʊيحي Ǌب Üي كماƻƬك Ǉع 
ǈتيجة  يوǋ 2الǀلƾ بحالة الوجودييǇ الǚƽسƽة يسميǌا والتي الحالة ǉلǌد المتǈاǋية ƹير الديǈاميكية

 كƼ ýي ǉيǌددÜ مجǌوالŹ مصيراŹ واجǊعǈدما ي  تƽكير الƬخƭيǈتاƔ اƽǈعالي وƬعور Ʊبيعي Ƽعý ردل
التي  ƽيةكيلبحث عǇ الل ǉرƬديوǉƦǋ الƬعور  ǊيدƼعƼ  Üي محيƱ مضƱرǉƔوجود لحƲاƘ مǇ لحƲة

  .الوجود وزماǈية اƹƔتراǗ حالة ابǌ تجاوزي
                                           

 .ƭ Ü 113مرجƲ سابÜƼ  عباƩ خضر الخƽاجي- -1

 بƺǈارÜ ǐقاريوƩǈ جامعة مƬǈوراÜƘ الواƼي الكريم عبد محمد ترجمة Üاوروبا في المعاصرة الفلسفة تاريƘ( Üơ.د(بوخǈسكي -2
 .Ü ƭ250الليبية العربية الجماǋرية

 التحليý اǗستراتيجي

 اليƲǀة

Ƙام المعلوماƲǈ 

Source:Ilhème GHALAMALLAH(2009), Proposition d'un modèle d'analyse exploratoire multidimensionnelle 
dans un contexte d'Intelligence Economique. Op.cit, P31. 

ليý اǗستراتيجي يكƻƬ عƍ ǇحتياجاƘ المƌسسة مǇ التح 
ÝاǌƱمحي ýحو Ƙالمعلوما  

توجǊ اليƲǀة وتǀود عملية جمƴ ومعالجة وتحليý بيǈما  
  Ƙ لتلبية اǗحتياجاƘ مǇ المعلوماÝƘوƬǈر المعلوما

  ýابǀي المƼدعم و ýجǕ Ƙام المعلوماƲǈ يستخدم
  .ƍجراƇاƘ العمý المختلƽة Ƽي عملية اليƲǀة

 ýكƬ05-01ال :Ƙام المعلوماƲǈاالستراتيجي و ýة بالتحليƲǀقة اليǚع 
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ƻƬا يكǈل ýولوجي التحليƱǈاال (Ontologique) Ǉة عƱǀǈ ريةǋسر جوƽا تǈل ƊǇ حالة 
ǗاƔتراƹ يمياƲǈية لتǈماالوجود وزماǈƍ Ü ſتłعŇبǇر ع  ýƬƼسسةالƌي مƼ ƴم ƻي  التكيƼ اǌب Ʊما يحي

 اǋوجود ةحǀيƱ ǀمƩي ǊǈƋƬ ƊǇ مÜ ǇوالتزاماƘ مǇ تصرƼاƘ اǌعلي يƽرƯ قدما و ƼÜضاƊ Ƈعمالǌا
تƌوý المƌسسة لǌ1 . ǉƦǌاحكم سلوكالتي تǀواعد المعايير وال ǋاǀƽد ويÜويǀلƭ مǇ مساحة حريتǌا

ƻروƲال Ǉمجموعة م ýاعƽتيجة لتǈ الوضعيةÝيما يليƼ اǋوجزǈ 2:-  
  ÝقبǇƊ ý يستƺلǌا ƹيرǋا ǌا استǚƺلƬƼلǌا Ƽي علǏ اكتƬاƻ الƽرƭ المتاحة Ɗو تǌاعدم قدر  -
-   ƱƱاراتلتواضحة عدم وجود خǌمية مǈاǌ اǌي  وقدرتƼ ةǌوالمواج Ƙالحاجا ƘلباƱمت

  Ýيةالمستǀبل
حوý اǕحداث  المƌسسةقƻ اتصوراƘ بديلة لموو ƍستراتيجيةعدم وجود خريƱة   -

  Ýالمستǀبلة
  .يرالتƺيƍحداث الخوƻ مǇ و/ لما يحدث Ƽي المحيƊ ÜƱوثالتǌاوǇ وعدم االكترا  -

 المƱلوƔ تحƾǀ التكيƻ ي المƌسسةÜ والتيÜ ومƊ Ǉجý اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية ƼلƦǌا
رصد وƍلتǀاƊ Ʊية ƛم  ÜمǇ الضرورǐ الǀيام بƽحƭ ومراقبة محيƊ ƱعمالǌاÜ تراƔ حالة االǌƹاتجǈبو

 .المƌسسةƼي Ǘستراتيجية لمتخǐƦ الǀراراƘ ايمكǇƊ Ǉ تكوƦ ǇاǋƊ Ƙمية بالǈسبة تǈبيǌية Ƭƍارة 
ǊوعليÜ وتح Üƴوجم Üالبحث Ƙيام بعملياǀال Ǉالبد م ýلي Ǉسير وتخزيƽووت Ƙاǈالبيا Ƙالمعلوما

Ɣاسǈالم Ƙي الوقƼ رارǀال Ʀوتزويد مراكز اتخا Üاالستراتيجية Üبت ýƽتك ƴجمي ǉƦǋǌو  ماالمƊ Ƙوحدا
   .ليƲǀةخǚيا ا

                                           
1- Ʃعمة عباǈ عيمي  خضيرǈالǇخروƈ1998(و( ÜيميƲǈالت Ɣتراƹية واالƱالبيروقراǊخدمي ƘماƲǈي مƼ يةǀبيƱدراسة ت Ü Ü مجلة كلية

  . جامعة بƺدادÜاالدارة واالقتصاد
2 - ƻبو قحƊ مǚد(عبد الس.Ƙ( ÜستراتجيةǕدارة اǕمكتبة ومأساسيات ا ÜدريةǈسكǗا Üيةǈƽال ƳعاƬǗبعة اƱƭ Ü56.  
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ŊǇƊ ÜƠي الواضƼ ǐرǋجو ƻǚختƍ مةƛ سسة حصرƌالم Ʊي تحديد  محيƼو
ومƦ ƴلǈ ǁخلƍ ƭلǏ  . وƊبعادƊǉصǈاǊƼمǚمحǊ ورسم حدودÜǉ وحتƼ Ǐي تحديد 

 Ʊو الوسǋ Ʊالمحي ǇƊ بيعيƱال ýتتعام ǐƦال ƾوالسيا Üسسةƌالم ǊيƼ ƱƬǈت ǐƦال
 ƴالواق ƾلƱو مǋو ÜǊمعńǇƍ  ŹƘواƦ وƊ Źو مجرداƊ Źماديا Ǉكا"ǇƑزبا ÜǇموردو  

 ǇسيƼاǈمǇوƽƲموÜ...ƣال" Ƙو حاالƊ Ü"Ƙووضعيا ƻمواق "ýير المتبادƛƋالت ƘاƦ  
ƊيضاŹ ومƦǋ ƴا اǗختǈ Üƻǚخلƭ . ود المƌسسةوجعلǏ المباƬر وƹير المباƬر 

 ýحو ǐرǋجو ƾاƽتƍ مةƛ ǇƊ Ǐلƍ سسةما يميزƌالم Ʊاالقتصادية  محي Ǉاليوم م
ƔراƱضƍيد وǀتع Üǉاصرǈاميكية عǈدي ýوضرورة تحليÜ  Ǌجية ودراستǌǈدراسة م

ƍلǏ معƱياتǊ والتدقيƼ ƾي تƛƋيراتǊ بدŅƇ بƎدراǁ وǌƼم ƱبيعتǊ ومعرƼة  ƬÜاملة
  .البǀاƇلǌا الǐƦ يضمǇ  االستراتيجي لوǁالستحديد 

Ƽي داخلية ال اتǌاǀدرƎمكاǈياƘ المƌسسة وبيرتبƱ ببǀدر ما ǇƊ البǀاƹ Ƈير 
ƍ ƭرƼ ýǚƺيير وستƺرالتƱمخا ƔǈتجǉǈƎƼ ÜǊ Ʊيرتب Ƙالوق Ʃƽǈ يƼدرǀا بǌت 

رصد ب الǀيام ةضرور مما يعǈي ÝللƽرƭعلǏ االكتƬاƻ المبكر للمخاƱر و
لمتخǐƦ الǀراراƘ يمكǇƊ Ǉ تكوƦ ǇاǋƊ Ƙمية بالǈسبة يǌية تǈبوƍلتǀاƊ Ʊية Ƭƍارة 

 البد مǇ الǀيام بعملياƘ البحثÜ وجمÜ ƴ وعليǊ.المƌسسةƼي Ǘستراتيجية ا
ýوتحليÜسيرƽوت Ü رارǀال Ʀوتزويد مراكز اتخا Üاالستراتيجية Ƙالمعلوما Ǉوتخزي 

Ɣاسǈالم Ƙي الوقƼÜŋوتحي ÜǇديد ممكǌو تƊ رƱخ ǐǕ Źر تحسباƼ يةǕ اǈ ƭ
 .Ü وǋو ما يƼ ƴǀي صميم عمý خǚيا ووحداƘ اليƲǀةمحتملة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  افهااليقưةÛ مدلولها Û نماذجهاÛ أصن
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 هاصنافوأ هامناذج، اليقظة ماهية: الفصل الثاني

 ƴالجمي ƾƽيت Ǐعل ÜƘورة المعلوماƛ يǋو Üةƛالƛورة الƛال ƝƑتاǈ اليوم ƫعيǈ اǈǈƊضحƊǏ اǌيƼ 
 . Ƽيǌالƛروةلتحǀيƾ ا اŹحǀيǀي اŹمصدروƼ  Üي المƌسسةǈتاƜ الǀيمةǗ اŹستراتيجيƍ اŹلمعلوماƘ دورل

 ƘمǌسƊƦǋǉق ال Ƈرساƍ يƼ كبير ýكƬورة بƛاقتصاد جديد ƩسƊواعد وÜ Ǌرة التوجǋاƲ ǊيƼ Ɯتتزاو 
ǈحو البǈاƇ المعرƼيÜ وƲاǋرة Ɗخرǎ ومواردǋا اǗستراتيجي لتƽعيý استخدام ƍمكاǈياƘ المƌسسة 

Ƙولوجيا المعلوماǈلتك Ƴور المتسارƱي التǋو Ƙبالمعلوما ŹاƱرتباƍ رƛكƊÜ العملية ƾي سياƼ اǌووضع 
Źǚوتحوي Źكتساباƍو Źاƛية بƼالمعر...ƣا موجة . الǈƦخƋست ǇيƊ Ǐلƍ Ơالواض Ǉم ƩليǉƦǋǕحداث ا Üو Ǉلك

  .ǌاƦ Üلǋ ǁو التحدǐ الحǀيǀيتجليات مƽر مǇ مسايرة تدعياتǌا والćƊŽواǕكيد واضƠ ال
 ýعƽال ňةłدłوم برǀلت Ʊي المحيƼ ر ما سيحدثƲتǈسسة تƌلم تعد الم Üǐا التحدƦǋ ةǌي مواجƼ

Ü واالستعداد الǚزم المستǀبليةلتƺيراƘ باالمعرƼة المسبǀة حو ǈاǗستراتيجي  تƽكيرالƼيǌا  يتجǊوǈƍما 
Ü وƦǋا يتƱلƊ  ƔيضاالتǌديداƘتصƴǈ كما الƽرƭ  صƴǈت ابدورǋاƘ  التƺيرƦǋǉ باعتبار ǇƊ .لǌا

 عƊ Ǉية معلومة مÜ ǇوالكƻƬورصد المحيÜƱ بحƛاŹ عƊ Ǉية Ƭƍارة بدورǉ ضرورة مراقبة ومتابعة 
ƘاƱاƬǈ ýبǀي مستƼ رƛƌت ǇƊ اǌǈƋƬسسةƌالم Ǉوتمك Üاǌا وممارساتǌƼداǋƊي وƼ Ƙراراǀال ǐƦا  متخǌ

Ɣاسǈالم Ƙي الوقƼ Ɣاسǈرار المǀال Ʀاتخا Ǉم. Ńما ي Ɣو صلǋ ǁلƦ ǏةسمƲǀالي.  
  اليقưةماهية: المبحƘ اǓول

 اŹرتبƍ ƱرتباƱاŹ وƛيƋƬǈ ƍǀ وتƱور Ƽي مجاƍ ýدارة اǕعماÜ ÜýاليƲǀة مصƱلƠ حديث الƋƬǈة
 ýحداث ابمراقبة وتحليƊلƱمحيÜƘالمعلوما Ǐعل ýالحصو Ưرƺقد  و. ب Źبعدا Źخراƌم ƦخƊ

ŹستراتيجياƍÜ  Ʀتخƍعديدةو ýƑيم ودالǋاƽمÜاǌǈيما بيƼ Ƙƽواختل Ƙǈي تبايǋ ńǇĉƍ Ý Əللرو ýتكام ǁلƦ يƽƼ 
اليƲǀةƼ   Þما.لضبƱ مǌƽوم اليƲǀة وƍيضاƟ عǚقتǌا بمƽاǋيم قريبة المعÜǏǈ وƊخرƦ ǎاƘ صلة بǌا

 ƇكاƦا بالǌقتǚوما عǐاالقتصاديةاالقتصاد ƘستخباراǗوبا Þي وماǋÞاǌداللت .  
   اليقـưةومهفم :أوالً

ǕدبياƘ اǈǕجلوسكسوǈية لعديد مǇ ا ليةمسحدراسة  ب2000 العام Ƙ Corine Cohenلǀد قام
 Ʊة برقابة المحيǀيم المتعلǋاƽالم ýحوSurveillance de l’environnement ةƲǀوباليLa Veille   ƇكاƦوبال

ƦاǋƊ Ƙمية Ƽي اتخاƦ الǀراراƘ االستراتيجية ǌا مƽاǋيم كلو L’intelligence Economique دǐاالقتصا
 حسƔ ما ƍتƾƽ عليǊ العديد مǇ الباحƛيǇ والمǌتميǇ  ومدلوالتǌاǌÜايǈامع  لصعƔ تحديدومǇ ا

(Lesca.86.94.2000; Boumard,1991; Jamboué,1995; Amabile,1997; Romani,2000)Ǌوعلي Ü د تمǀƼ 
ƛǚƛ Üة مǌǈا ƱǀƼ كاƊ Ƙǈكƛر تداوالŹ مƦǈ الدراسة بحسƦǋ Ɣا  مصƱلƠ مختل25ƻ ما يǀارƔ حصر
 (Business Intelligence, Competitive Intelligence, Environmental Scanning)1: وǋي1967سǈة 

                                           
1 - Cohen. C, (2000), La surveillance de l’environnement de l’entreprise, la veille stratégique et l’intelligence 

stratégique, des concepts différents mais complémentaires, centre d’études et de recherche sur les 
organisations et la gestion, Institut d’administration des entreprises université Aix-Marseille III, P08. 
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ƍſست ƠلƱخدم مصEnvironmental Scanning Ʀǈم ÜيةǈجلوسكسوǈǕا ƘدبياǕي اƼ 1967 العام 
قبý   1 ورقابة المحيÜƱ وǋو ما يرادƻ اليوم مǌƽوم اليƲǀةمسƠتعبير عǇ الǀيام بعملياƺ ƘراƯ الب
Ɗ ƠلƱمص Ǌمحل ýيح ǇسيƼاǈالت ƇكاƦال )Competitive Intelligence(  ýالمستعم ƱيƱالتخ Ƙي عملياƼ

  علǉƦǋ Ǐ المواجǌة لعبةBenjamin Gilad مواجǌة المǈاƼسةÜ خاصة عǈدما ƱƊلǈƛƊ ƾاƇ االستراتيجي
ýعماǕا Ɣ2حر(Business war game) .ĉƍوńسſتńعňمćýŹر تحديداƛكƊ ارƱƍ Ǉيما بعد ضمƼ Ü ŹارةƬƍ Ƙللعمليا 

Ǘسسة ستاƌا المǌوم بǀمية التي تǚعƊ ƇاǈƛاǌسيƼاǈا لمǌرقابتÜ يƼو Ʊا لمحيǌسيمسحƼاǈا التǌ3 .  
د مǇ الباحƛيǇ العدي Ƽي اǕدبياƘ اǈǕجلوسكسوǈية عǈدƊوý مرة المسƠ البيƑي ǀد ǌƲر مصƱلƠ ل

(Aguilar,1967;Ansoff,1967;Etzioni,1977;Hambrick,1979 ;Godiwalla,1980 ;Thomas,1984) Ǌابلǀوي 
 ƠلƱمصBalayageǇييǈوƼكوǈرƽد الǈع Ü  تم ǐƦلااستعموالǊýعماƊ يƼ ýاƛمƊ Ǉتميǌالم Ǉالعديد م  

(Seigle,1985; Lesca,1985; Marteau,1985; Boumard,1990).  دǀولƻŊعر Narchal ƠلƱمص  Ơالمس
 رŋجƅǈł التي قد يÜłد اǕحداث الǌامة Ƽي المحيƲǈƱام يتكوǇ مǇ مجموعة راداراƘ لرصŊ" :بǊǈƋ البيƑي

يǀوم Ʋǈام المسƠ الƽعاý برصد االƬاراƘ الضعيƽة ... عǌǈا ƼرƊ ƭو تǌديد علǏ المƌسسة
ريوǋاƘ التي تعكƩ  والتي تساعد علǏ وضƴ وتƱوير مختلƻ السيǈاÜوعǚماƘ اƦǈǗار المبكر

  .4"كيƽية التصرƻ مǉƦǋ ƴ اǕحداث
 ما تǀوم بǊ المƌسسة Ƽ Scanning the business environmentي كتابƬ  ǊAguilar(1967) ǊبŊولǀد

ƇاǈƛƊ ي تǋو Ʊرقابة المحي Ƙاز الرعملياǌج ýبعم Üاالحداث Ǉم Ʊي وسƼ Ƙالمعلوما Ǉدارابحث ع 
ÜمةƑي الرصد والمراقبة الداƼا ودعǏام الƲǈ ƴضرورة وض  ƠلمسƱالمحي  Système de Balayage  

Ǌعلي ƾلƱƊ Porter(1980) امƲǈ سي اƼاǈالت ƇكاƦل(Système d’intelligence concurrentielle) Źواضعا 
ستǚƺلǌا Ɗو Ƭƍارة Ǘمعلومة Ɗية ضمǇ سياƾ البحث عÜ  Ǉ والكƻƬ والرصدمسƠال اƘبƦلǁ عملي

 التي يمكǇ (Signaux du marché) ا تسمية ƬƍاراƘ السوƱƊ ƾلƾ عليǌتحǀيƾ السبƾ التǈاƼسيƼي 
ſحيث ت ÜسةƼاǈقواعد الم Ǐير علƛƋستراتيجي للتƍ Ɵǚا كسǌستخدامƍ سةƼاǈالمت Ƙسساƌللم Ǐدار عل

ǇسيƼاǈالمت Ǉا معركة بيǌساسƊ5 .  

                                           
1- Souad Kamoun-Chouk(2009), Comment convaincre de l'utilité de la veille stratégique? Le cas d'une 

PMI Tunisienne, Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion, Mai-Août; Vol.44, N° 237/238 
P196. 

2- Bonnecarrere, T. Dubois, N. Rollet, F. Olivier, S(2011), intelligence économique et stratégique, le cas 
des Etats-Unis, Base De Connaissance de l'Association AEGE, Etats généraux de l’intelligence 
économique,  Ecole de Guerre Economique, Paris, P04. 

3- Saias.M(1980), Vers une théorie du management stratégique, working paper N213, Institut d’administration 
des entreprises Aix-Marseille III, France, P07. 

4- NARCHAL, R.M. (1987), an environmental scanning system for business planning, long range Planning, 
International journals of strategic management, Vol.20, N°6, P97. 

5- Bonnecarrere. T, Dubois N, Rollet. F, Olivier. S, op.cit, P03. 
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łمŮƛŽلƅƘ ةƲǀر اليǋجو Ưد البعǈع Ƙالعمليا ǉƦǋ " يǋ مةعمليةƲǈواالختيار م ýللبحث والتحلي Ü
ſالتي ت ÜƘللمعلوما ƔاسǈالمłمŰكńǇسيةƼاǈمزايا ت Ǐعل ýالحصو Ǉسسة مƌ1" الم. Ƙالعمليا ǉƦǋ ǇǕو 

 ضمǇ سياƾ يǇتسمƠ بƎتاحة معلوماƘ حالية Ɗو ƍستباقية Ƽي الوقƘ الحǀيǀيǀƼ Üد جاƘƇ عǈد ƈخر
ýعماǕا ƇكاƦ Ǉالحديث ع(Business Intelligence).2  

 Système de radar-surveillanceيما بعد Ʋǈام رادار الرقابة  ƼاǀƼد ƱƊلƾ عليƊAnsoff(1984)  ǌما
رصد اƬǗاراƘ الضعيƽة Ƽي جميƴ جواƔǈ المحيÜƱ التǈاƼسيةÜ التكǈولوجية يǀوم Ʀǋا الƲǈام ب

 Üكيداالقتصادية االجتماعية والسياسيةƋتŹا  Ǌǈم ǉما سما ǐادƽي تƼ ƘاراƬǗا ǉƦǋ ميةǋƊ Ǐعل
 للداللة علƼ ǏكاƘǈ اليƲǀة بمƛابة رادار المƌسسة Surprises StratégiquesبالمƽاجƘƉ اǗستراتيجية 

علǏ اليƲǀة  ŽƼƅƘرƁعŃوƼي Ʀǋا السياÜƾ لƦلƱ . Üǁبيعتǌا الكاƽƬيةƼ Üي الكƻƬ عǇ اƬǗاراƘ الضعيƽة
تǀوم مǇ خǚلǌا المƌسسة باǗستماƳ المسبƾ لƬǘاراƘ  (Informationnel) العملية اǗعǚمية"ǌǈƊا 

Ʊي محيƼ ةƽالضعيǇيǀعدم الي ƭليǀوت ƭرƽلل ƦƼواǈ ƠتƼ ƻدǌب Üاǌ"3 .  
تعمý اليƲǀة عمƲǈ ýام الرادار Ƽي الرصد والمراقبة المستمرةÜ وƼي علƦǋ Ǐا اǕساÜƩ و

Ü والƺرƯ مƊ Ǉو ƼرصةالكƻƬ عƊ Ǉية Ƭƍارة تǈبيǌية لǘستدالý بǌا عƍ Ǉمكاǈية وجود ǐƊ خƱر 
ǇسيƼاǈالم ƾو سبǋ ǁلƦ ýم 4.كǚستعǗالعملية ا ǉƦǋ ابةƛي بمǋ ية Ơولوجي يسمǈوتك ǐرƬرادار ب

عدم حاالƘ الǁƬ و ويǀلƭ لديǌا ما يحيƱ بǌاعǇ اƬǗاراƘ الضعيƽة حوý كƻƬ الللمƌسسة ب
Ǉيǀديدا ب 5.اليƬ اƱرتباƍ Ʊترتب ǁلƦي بǋموƲǈالم ýǚƺاالست ƭالخصو Ǌوج Ǐم علƲتǈوالم 

 ƘاالستراتيجيةللمعلوماÜحǚوالم Ƴية االستماǈǀالت ǉƦǋ Ǉتتضم  ýوتحديد ك ƻƬالك ýجƊ Ǉة مƲ
رƹم ǇƊ  .6المستجداƘ الǚزمة للتƱور التǈǀي الجوǋرǐ للمƌسسة Ƽي مواجǌة المǈاƼسة العالمية

  وńǇƍا ƍال ǇƊ معاǈيÝǌمصƱلƠ اليƲǀة لم يكǇ معروƼاŹ وال متداوالƼ Źي اǕدبياƘ االǈجلوسكسوǈية
 Üمعلوماتي ƾسيا Ǉضم Ɯدرǈا تǌجميعƼ ÜƘتعددƠل تسمǚسسة مƌلم ƻƬللك ÜاǌƱة ومراقبة محيƲح

ůارة توقƬƍ يةƊ Ǉاعية تساعدعǋ ستباقيƍ ýكƬوب ýضƼƊ مǌƼ Ǐحداثل علǖ . ƅƘŽƼƁرŃع ÜارƱǗا اƦǋ يƼو
عملية ƍعǚمية تǀوم مǇ خǚلǌا المƌسسة باالستماƳ المسبƾ لمحيǌƱا االجتماعي "اليƲǀة علǌǈƊ Ǐا 

  Ƒ."7د الǏ عدم اليǀيǇواالقتصادÜǐ بǌدƼ ƻتǈ ƠواƼ ƦƼرƭ وتǀليƭ المخاƱر العا

                                           
1- document sans auteur, qu‘est ce que la Veille? www.veille-e.com/pageveille.html. Consulté 25/10/2009. 
2- Nari Kannan(2008), Exception intelligence the key to timely, specific, actionable business intelligence 

Business Intelligence Journal , vol. 13, no.4, Novembre,P18. 
3- Lesca H. (1994), Veille stratégique pour le management stratégique de l'entreprise, Economies et 

Sociétés, Série Sciences de Gestion, SG n°20, vol.5, p32. 
4- Lesca H. et J.C. Castagnos (juin2004), Capter les signaux faibles de la veille stratégique, retours 

d’expérience et recommandations. E & G Economia e Gestäo, Belo Horizonte, v.4, n.7, PP.15-34. 
5- Lesca, H et Ballaz.B(1992), Le processus de veille stratégique, L’examen de quelques questions 

importantes, Cahier de CERAG, N°9205, Grenoble 2 UPMF, P02.  
6- Rouach Daniel(1996), La veille technologique et intelligence économique, P.U.F, P126. 
7- L'Institut d'Innovation Informatique pour l'Entreprise (3.I.E.), La veille stratégique, les yeux et les 

oreilles de votre entreprise, Disponible en ligne, http://www.3ie.org, Consulté le 02/09/2010, P07. 
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 ǉƦǋ Ƙ الدراسة تمكÜǈوعǈد مسƠ اǕدبياƘ الƽرǈكوƼوǈيةÜ لƦاƘ الƽترةÜ حوƦ ýاƘ المƽاǋيم
 ŹيضاƊ Ƈحصاƍ Ǉ21م ýƛم ƻمختل ƠلƱمص Vigilance, Guerre économique, Renseignement  ǇƊ الƍ

Ǖا ƘلحاƱوالمص Źستعماالƍ رƛكǕا ŹاراƬتǈƍ ƴوس Üالدراسة ǉƦǋ Ɣحسǋ يƲǀةالي )Veille(, و ƇكاƦال
ǐاالقتصاد )l’intelligence économique( و ƠلƱمص ǇكاVeille ةǈس Ǐ1994 حت ýقب Üýو المتداوǋ 

تارة  (l’intelligence économique)  الƦكاƇ االقتصادǐ مصƱلÜƠبƬكý رƑيƩواستعماý بعدǇƊ ňƦƑ يتم 
بǏǀ مصƱلƠ بالموازاة  و. Ɗخرǎتارة (l’intelligence concurrentielle)ومصƱلƠ الƦكاƇ التǈاƼسي 

 Ǌǈريبة مǀيم الǋاƽة والمƲǀاليýƛم Ʊاالقتصاديةرقابة المحي Ɣو الحرƊ Ü عةƑاƬيم الǋاƽالم Ǉم 
 الƬكý التالي يوضƠ تƱور .1علǏ وجǊ الخصوƭالƽرǈكوƼوǈية االستعماƼ ýي اǕوساƱ العلمية 

   .مختلǉƦǋ ƻ المƽاǋيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
Ƽ يƽ دراسة Ƙسية تمǈرƼ ةǈ1999س  ƘملƬ1200ركةƬ Ü دǌا معǋجراƊ العليا ا Ƙللدراسا ƳاƼلد
ستعمý  الحاالƘ ت مǇ 54.5%ǇتبيÜƊ Ǉ (Institut des hautes études de défense nationale) الوǈƱي

 ƘركاƬال ǉƦǋ اǌيƼسيƼاǈالت ƇكاƦال ƠلƱمصÜ وƴوسƊ ستخدامƍر وƛكƊ ارƬتǈا ƻيعر Ɗبد ǐƦال Ü Žبدال
الحاالƘ ال تزاý تستعمý  مƼ35.7% Ǉي بيǈما Ü)%09.8(  الƦكاƇ االقتصادǐمصƱلƠمƍ Ǉستعمالǌا 

  . 2مصƱلƠ اليƲǀةƼيǌا 
                                           
1- Cohen. C, op.cit, P14.   
2- Bournois. F, Romani. P.J(2000), L’intelligence économique et stratégique dans les entreprises 

Françaises, ed. Economica, Paris, P62. 

1967 1980 1990 2000 
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Ɲضǈمرحلة ال  
PHASE DE MATURATION 

  مرحلة التوƱيد
PHASE DE CONSOLIDATION 

  مǌƽوم الƦكاƇ التǈاƼسي

Concept de "Scanning" ou "Surveillance" 
 Ơوم المسǌƽمƊو الرقابة 

Concept de "Competitive Intelligence"

Ɲضǈمرحلة ال  
PHASE DE MATURATION 

Concept  "Veille stratégique" et d’intelligence économique
  االقتصادǐالƦكاƇ اليƲǀة اǗستراتيجية و مǌƽوم

1970 1990 2000

  مرحلة الǌƲور
PHASE D'ÉMERGENCE 

  اليƲǀة التكǈولوجيةمǌƽوم 
Concept  "Veille technologique"  

1994
Rapport Martre 
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 تƱور المƽاǋيم اǈǕجلوسكسوǈية والƽرǈكوƼوǈية حوý رصد ومراقبة المحيý02 -01 :Ʊ رقمالƬك

Source : Cohen. C, op cit, P14. 
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معرƼة مدǎ وعي وƍدراǁ مسيرǐ ل )2004رويبÜƠ( جاƘƇ دراسة ƼÜي اǕدبياƘ العربيةƊما 
Ʀا الة علǏ اليƲǀةÜ والمسƠ البيƑي وكلمƽاǋيم الخاصة بالمصƱلحاƘ المتداولة الدŊللƬركاƘ الكويتية ا

 مƌسسة اقتصادية بƽروعǌا المǈتƬرة 86 مسير Ƽي Ƭ 347ملƘ الدراسة .المعلوماƘ اǗستراتيجية
Ƙي الكويƼ.وقد توصل Ƙ  الدراسة ǉƦǋة وƲǀوم اليǌƽبالتحديد م ǇوƼال يعر ǇاركيƬالم ǇƊ Ǐلƍ ال

 ǉƦǋ مýƛوتداوý  مما يعǈي قلة ǈƍتƬار .المسƠ البيƑيǈ Üاǋيǁ عǇ مصƱلƠ المعلوماƘ اǗستراتيجية
ƘلحاƱالكويتيةالمص ƱوساǕي اƼ  Üو Ƙمعلوما ƴة جمƼاǀƛ ǇƊ ةƲǀاليƴواس ýكƬرة بƬتǈير مƹ. و ǇƊ

ſت ǇƊ Ǉالممك Ǉمة التي مǌالم Ƙم دراية بالمعلوماǌل Ǉالمسيري Ǉيلة مƑسبة ضǈ رƱخ Ǉم عǌعلم
łا مƦǋو Üحةǈرصة ساƼ وƊ Ƴالوقو ǁيƬوłرŃدŃǉŹالباحث دوما Ɣلد حس ýيǋƋقلة الت Ǐلƍ يعود  ǎ

  .1المسيريƼ Ǉي المƌسساƘ الكويتيةƼ ÜالƬركاƘ الكويتية لم تدرǁ بعد ǇƊ العالم قد تƺير
ǏريةوعلƑالجزا Ƙالدراسا ǎمستو Ü دǀƼ  ƘƇدراسةجا )Üحاسيةǈ2003( ل ǇميةتبياǋƊ ةƲǀالي 

 الجزاƑريةÜ وƼيما Ʀƍا كاǉƦǋ Ƙǈ اǕخيرة تملƲǈ ǁاما الميزة التǈاƼسية للمƌسسةƱوير التǈاƼسية Ƽي ت
 قارǉƦǋ Ƙǈ . يستƱيƴ ولو جزƑيا الǀيام بƦǌا الدور Ƽي مواجǌة المǈاƼسة المحلية علǏ اǕقÜýلليƲǀة

ǇيراƱة للƽالخلي ýƈ ركةƬرية وƑالجوية الجزا ƱوƱركة الخƬ Ǉالدراسة بي. ƘارƬƊ ما Ǉبي Ǉم  Ǌالي
لعدم ريةÜ المƌسساƘ الجزاÜƑ وبعيدة ƍلǏ حد كبير عǇ تƽكير مسيرǐ مǈتƬرةǀƛ ǇƊاƼة اليƲǀة ƹير 

ما يجرǐ علǏ الساحة الدولية مǇ تƺيراƘ عميǀة ب ƍلǏ جاƔǈ الǚمباالة ÜاǚƱعǌم بمصƱلƠ اليƲǀة
المƌسسة االصƟǚ االقتصادƍ Üǐال ǇƊ  محاوالƘ رƹمخاصة Ƽي المجاý االقتصادÜǐ وسريعة 

   .Ɗ2قý تǈاƼسيةمحيƱ تعمƼ ýي ال تزاý الجزاƑرية 

علǇ عǌǈا مƦǈ االصǚحاƘ االقتصادية المŃ بǇƋ (Melboui)دراسة ƊيضاŹ خŽلſصƍ ƅƘłليǊ وƦǋا ما 
 كاƘǈ كما يبدو قد ƹيرƘ مƬ Ǉكý وعمƦǋ ƾا المحيƱ اقتصاد السوÜƾ وƼńǇƍي لدخوý ل 1990سǈة 

ůǀدرجة تع Ǉم Ƙا زادǌǈƊ الƍكدƋوعدم الت ǉدǊيƼ راباƱضƊ وزاد ƴالوض ýحƽستƎƼ Ü3. Ǉم Ɯوللخرو 
Ʀǋاƴالوض Ü  دراسة Ɣحس(Rouibah, Ould-Ali)  Ʊالمحي Ǐعل ƟتاƽǈǗة اƼاǀƛ Ʃرƹ ƔلƱد يتǈع

ǐرية مسيرƑالجزا ƘسساƌالمÜ عدم وجود Ɣا بسبǌƱمحي ƴم ƻي التكيƼ ريعاƦ ǚƬƼ ƘƼوالتي عر 
Ʊي المحيƼ ام لرقابة ورصد ما يحدثƲǈ دǀƼ ǁلƦ ƴوم Ü ƘركاƬال Ưبع Ƙبادر ýƛم

Sonatrach,Sonalgaz Ǘال ƇاƱتمام بعǋǗا Ǉدراسة مزيد مƱمحيǌسياƼاǈ4 خاصة الت.  

                                           
1-   Ơرويب ǏƽƱمص Üý2004( كما(  Ü            يـةǈدراسة ميدا Üاالستراتيجية Ƙستخدام المعلوماƍ حوǈ الكويتية ƘركاƬوعي مسولي ال ǎدراسة مد  

 .Ü ƭ 149-181 جامعة الكويÜ02ƭ ÜƘ العددÜ11 المجلد المجلة العربية للعلوم اǕدارية

رسالة  Û أهمية اليقưة التنافسية في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسةÛ حالة شركة الƢطوط الجوية الجزائريةǈ)2003(Ûحاسية رتيبة -2
  .Üƭ145  جامعة الجزاƑر)ƹير مƬǈورة(ماجيستير 

3- Leïla Melbouci(2008), L'entreprise algérienne face à quel genre d'environnement?, La Revue des 
Sciences de Gestion, Direction et Gestion, Nov. /Déc. 2008; 43, 234; ABI/INFORM Global, P83. 

4- Rouibah. K. et Ould-Ali. S(2001), Une vision stratégique, gérer les informations de l’environnement comme 
une ressource vitale pour assurer la compétitivité durable de l’entreprise, Revue de l'information 
scientifique et technique (Rist), C.R.I.S.T, Alger, vol.11, N02, p07. 
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ǌا تعكƩ حاý كوƼNaftal ǈي Ƭركة  (Larbi) وƼي Ʃƽǈ السياÜƾ توصلƘ الدراسة التي قام بǌا
 ƔلƹƊ Ƙسساƌمةاالقتصادية المƲǈƊ Ƈرساƍ ضرورة Ǐلƍ ÜريةƑةالجزاƲǀللي Ƙو وحداƊ  Üو Ǐعل
التǀليدية Ƽي مǉƦǋ ǇƊ Ǉ الƬركة تتوƼر علƬ Ǐبكة محليةƍ Üال ǌǈƊا ال تزاý تستخدم الƱريǀة الرƹم 

ƾƑاƛدارة الوƍ.رة وƬتǈير مƹ اǌد مسيريǈاالستراتيجية ع Ƙالمعلوما ƴة جمƼاǀƛ ǇƊÜتمام  وǋǗا
 Ʊبدراسة المحي Ɯخار ƴǀرة يƑتمامداǋƍمǌÜ و ǏǈدƊ ǇلوƦال يبǋǗا عمليةمام تاƦكǋ قامةǗ1.  

اƘ لحساƔ وزارة الصǈاعةÜ المƌسسو Veil-TechمكتƔ علǏ المستوǎ الرسميǀƼ Üد Ɗجرǎ و
 Üمارƛة وترقية االستƱيرة والمتوسƺدراسة الص ƘملƬ32 ƘاعاƱق ƻمختل Ǉسسة اقتصادية مƌم 

ƱاƬǈال. ƯرƺبƘركاƬال ǉƦǋ ƘاراƱƍ وعي ǎمد Ǉع ƻƬالك Ü كمورد Ƙمية المعلوماǋƋب 
 Üستراتيجيƍ Ǐعل ƳǚƱǗواƱم برقابة المحيǌتمامǋƍ درجة.Ƽ  دǀ Ƙتوصل ǉƦǋالدراسة ǇƊ Ǐلƍ ةƼاǀƛ 

 علǏ الرƹم مǇ وجود بعƯ الممارساƹÜ Ƙير مǈتƬرة Ƽي مƌسساتǈابصƽة عامة وماƘ  المعلتسيير
 يعكƩ الƬيƇ الÜǐƦ ةمƲǈموال بƱريǀة  ضمǈيا وبƬكƹ ýير مǌيكýكاƘǈ تمارƩ التي Ɗحياǈا ما 

 ƔياƹةاƲǀالي ƘاƱاƬǈ Ǉير مƛلكÜالدراسة ايضا كما  . كالرصد والمراقبة والمتابعة ǉƦǋ Ƙتوصل
 ǏلƍćƊŊǇ يƑسبة ضǈ Ǉالمسيري Ǉلة م Ǉتموǌي ƘبالمعلوماÜستراتيجيةǗي  اƼ ما يحدث Ǉويتابعو

Ʊا المحيƦǋو Üيعود Ɣحس Ǐلƍ الدراسة ǉƦǋ  ǁماǌǈƍال ƇالƌǋمسيريǇيƼ  ýاليومية ح ýاكƬمما الم Ü
ǎدƊ لŮالت Ɣالمتاع Ǉيةلمزيد مƽةكيǀرة الضيƲǈوال Ü  يƼ حداثǕة اǌاستجابةواالمواجǌل .  ǁلƦ ƴوم

ا ال تلǀي دعم الدولة اليƲǀةÜ ولĉمłرساƲǈ Ƈام ƍستعدادǋم Ǘمدǎ دة ǉƦǋ المƌسساǀƼ Ƙد Ɗبدǎ قا
 Ƙǚي مجƼ اǌجيعƬوتƱ2رصد ورقابة المحي.  

Ƈحصاǘي لǈƱالو Ǉالديوا ƔحسÜ Ǌسستواجƌا مǈالعام االقتصادية ات ƳاƱǀي الƼ  يƼ كما ƭالخا
لǌا تǀديم المساعدة والدعم ال ƍ علǏ الدولة ماو ÜتكيƻصعوباƘ ومخاƱر عديدة Ƽي محاولة مǌǈا لل

 ÜýيǋƋعادة التƍ Ɲبرام ýǚخ Ǉم Ǐوير ترقية بالتركيز علƱوتƱما يرتب ýب ك Ƙدارة المعلوماƎ
 باƬرǀ Ƙد ÜƼبƺرƯ تƬجيƴ تواجدǋا Ƽي اǕسواƾ العالميةو .3ز الكاƻوƍعƱاǋƇا الحيŎ االستراتيجية

Ƭǈƍ ǏاƇ وحداƘ للƦكاƇ االقتصادǐ الحكومة الجزاƑرية Ƽي دعم المƌسساƘ الصƺيرة والمتوسƱة عل
 ÜةƲǀيا لليǚسة وخƼاǈي المƼ Ɯرية الولوƑالجزا Ƙسساƌللم Ǉال يمك ǊǈƊ Ǉكد المختصوƌحيث ي

Ƙالوحدا ǉƦǋ Ƈرساƍ ميةǋƋا بǌاعة قادتǈق Ǉدو ÜالعالميةÜ الزم ƱرƬ اǋعتبارƎب Ǌǈولكƻير كاƹ 4.   

                                           
1- Abdelkader Larbi(2006), Contribution à la mise en place d'un dispositif de veille stratégique dans une 

entreprise commerciale Cas de NAFTAL, C.R.I.S.T, Alger, Rapports Disponible en ligne 
http://www.memoireonline.com/, Consulté le 2.11.2011. 

2- Ministère de l'Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de l'Investissement, 
Direction Générale de l’Intelligence Economique, des Etudes et de la Prospective, (Septembre, 2010), 
Manuel de formation en Intelligence Economique en Algérie, Document  de  référence, Algérie, PF32. 

3- Bouadam et Hammadi, op.cit. p15. 
4- Bouadam.K et Hammadi.m(2010), Veille stratégique et intelligence économique, comme perception 

d'une nouvelle approche pour la PME, 4ième colloque international, Université Hassiba Ben Bouali, 
Chlef,  Algérie, 8-9, Nov.  p11. 
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 بƽكر Üحديƛةالتسيير الساليƼ Ǖ ƔاǕمر Ƽ ǇƦƍي اǕساƩ يتوقƻ علǏ مدǎ تبǈي قادة مƌسساتǈا
مǋƊ Ǉم عوامý تحǀيƾ وÜ تعترƻ بǀيمة المعلوماƘ كعامƍ ýستراتيجيÜ وƼلسƽة معلوماتية جديدة

ضمƬ Ǉبكة مǇ التواصý اǗستراتيجي . السبƾ التǈاƼسيÜ والتسيير الƦكي للمعلوماƘ االقتصادية
Ƙسساƌم Ǉقة بيǚي تصور جديد للعƱيع ǐƦوال Üجوميǌاعي والƼالدƭالعام والخا ƳاƱǀال   

 Ơيتي Üة المتبادلةǀƛا الǌساسƊ يةǈمكاƍماǌǈزر بيƉالت ƾ1خل.  
   اليقưةتعاريف :ƙانياً

 ǏضƼƊ مما ÜǊدالالت ƻǚختƍو Ǌيمǋاƽتعدد م Ɣبسب ÜكرياƼ Źة سجاالƲǀالي ƠلƱمص ƻد عرǀل
 Ɗبرز ŮýعłلǗŽختǊƱǚ بƺيرǉ مǇ المصƱلحاƘ الǀريبة المعÜǏǈ وعدم ƍستǚǀلية حدودǉ المعرƼيةÜ و

łج ýا التداخƦǋ رǋاƲمĈýńعŃوم Üتارة Ǌǈلمضمو ŹاƼمراد ƠلƱا المصƦǋ ومǌƽم ǎخرƊ تارة Ǌايتƺل Źسراƽ. 
ŽƼňسŽǀيƅƘ Ǉالعديد م Ǉا عملية تتضمǋعتبارƎب ÜيةƑجراǗا ƻالتعاري Ǉة ضمƲǀيم اليǋاƽم Ưبع 

عملية مƲǈمة : "ƘƼ بǌǈƋا ǀƼد عŃرÜƁلƦلƍ  .ǁختلƻ الكƛير Ƽي حصرǋا وƼي تعاقبǌاÜالمراحý التتابعية
 المƌسسة مǇ الحصوý علǏ ر المǈاسƔ للمعلوماÜƘ التي تſمłكŃǇŰاالختياتƬمý البحث والتحليý و

عملية رصد للمحيÜƱ والǐƦ يتبƴ بالبث الǌادƻ للمعلوماƘ التي تم "وǋي Ɗيضا Ü 2"مزايا تǈاƼسية
Ʊƍارǋا العامÜ تتضمǇ عملية اليƲǀة وƼي . 3"تحليلǌا ومعالجتǌاÜ بǌدƻ اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية

 Ƈاǀتǈƍو Ʊللمحي Ƴسيرلاالستماƽت Ƙالمعلوماǋ ýجƊ Ǉم مǌƼرار االستراتيجيةǀال Ʀر واتخاǋواƲ4 ال.  
ǎخرƊ ƻما تعاريƊÜب ƱرتباǗديد اƬ ýǀح Ǉضم Üسياقية ƘƇد جاǀƼ الستراتيجي تسيير اال

ǀادرة علǏ التحكم Ƽي المعلوماƘ  الǀرǇ الواحد والعƬريǇ وحدǋا المƌسساƘبحجة ǇƊ لمعلوماÜƘ ل
ƻدارة المعارƍ يƼ5وÜ ƼاجƇ ةƲǀالي Ƙ مية تارةǚعƍInformationnel Ü ǎخرƊ مية وتارةǚستعƍ

Renseignement ƼسيƼاǈو التƊ ǐاالقتصاد ƇكاƦلل Ǉما يكو ƔقرƊ Ƙǈكا.Ǌوعلي ÜاǌǈƊ Ǐعل ƘŽƼƁرŃد عǀƼ  :
المƌسسة باǗستماƳ المسبƾ لƬǘاراƘ تǀوم مǇ خǚلǌا  (Informationnel) العملية اǗعǚمية"

Ǉيǀعدم الي ƭليǀوت ƭرƽلل ƦƼواǈ ƠتƼ ƻدǌب ÜاǌƱي محيƼ ةƽيضا عملية 6"الضعيƊ يǋما ýƛم Ü
ƍستعǚمية وƬǈاƱ تجسسي Ɗو استخباراتي تǀوم بǊ المƌسسة ǈƛƊاƇ مسحǌا لمحيǌƱا التǈاƼسي وƼي 

رصد Ɗية Ƭƍارة ضعيƽة وƼي الكÜ ƻƬ لĉتŽحƼ ýňي عملǌا محý عمý الرادار Ƽي 7رقابتǌا لمǈاƼسيǌا
 ÜرصةƼ وƊ رƱخ ǐƊ ية وجودǈمكاƍ Ǉع ýستدالǘل Üيةǌبيǈمة تǚية عƊ ǇلعǇسيƼاǈالم ƾ8.سب   

                                           
1- Bouadam.K et Hammadi.m, op.cit,  p10. 
2- document sans auteur, Qu‘est ce que la Veille?, op.cit,   
3 -  Jakobiak. F. (1992), Exemples Commentés de veille technologique, éd. D’organisation Paris, p18. 
4- Serge Amabile(2008), Veille et sélection de l’information, intégrer les acteurs dans le développement de 

filtres informationnels intelligents. Finance Contrôle Stratégie, vol.11, n°3, septembre, P190. 
5- Bergeron. P(2000), Veille stratégique et PME, Comparaison des approches gouvernementales de 

soutien, Presses de l'Université du Québec, P04. 
6- Lesca H. (1994), Veille stratégique pour le management stratégique de l'entreprise, op cit, p32. 
7- Saias.M, op cit, P07. 
8- Lesca H. et J.C. Castagnos(2004), Capter les Signaux faibles de la veille stratégique: comment 

amorcer le processus? Retours D’expérience et recommandation, op cit, p32.   
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ƩساǕا اƦǋ ǏوعلÜعتبرƍ دǀƼ اتǌ Pierrette  ýتجع ÜƘبتسيير المعلوما Ʊة ترتبƽيƲا وǌǈƋب
 ǉƦǋ الوƲيƽة لǌيƑاƘ خاصة مما دƴƼ بالعديد مǇ المƌسساǗ Ƙسǈاد .1المƌسسة Ɗكƛر ƦكاƇ وتǈاƼسية

Ɗيضا وƲيƽة ƍدارية ǌǈƊا كما  .2 بجمÜƴ وتحليÜý وتوƛيÜƾ وƬǈر المعلوماƘتǀومسميƘ خǚيا اليƲǀة 
  . 3تتƱلƔ تسخير الوساýƑ الماديةÜ والمعǈويةÜ والبƬرية والوقƘ الǚزم  RevelliوǀƼا

ǁلƦ ýك ƻǚوخÜلƱمص ƻي وصƼ Üار مرجعيƱƍ Ǉضم ƻالتعاري Ưبع ƘƇد جاǀƼ  Ơ
 Ǉة بعيدة عǈارة مرجعية معيƬƎة بƲǀوالي Ǉاالمضموǌǈاية مƺة بالƲǀسرة اليƽم ÜǏǈالمع. Ǉا  ومƦǋ

ƾلƱǈالمÜ Ưالبع ǎير ǇƋسسة بƌللم Ơعملية تسم ýي كǋ ةƲǀالي ǇƊ4:   
- Ýاǌحول Ǉدراية وعلم بما يحدث م Ǉا عǌقرارات Ʀتتخ  
  ǇÝمǈاƼسيلمحتملة لƍستǀراƇ السلوكاƘ الو Üتǀوم برصد وتوقƴ اǕحداث بƬكƍ ýستباقي -
-  ÝƘديداǌوالت ƭرƽال ƻƬتكت  
- ſتǀÝاǌسيƼاǈة بمǈارǀسية مƼاǈا التǌيم بموضوعية وضعيت  
- ſتſجديدة وت Ƙتجاǈدم مǀالجديدة ƾسواǕي اƼ اǌموقع.  

مجموعة الوساýƑ واǕساليƔ المتاحة للمƌسسة التي تسمƠ لǌا بمǚحƲة واالستماÜ  Ƴوǋي Ɗيضا
مكǇ متخƦ الǀرار مǇ مǚحƲة وتحليý المحيƱ الخارجي  مƲǈمة تعملية كما ǌǈƊا .5وتحليý محيǌƱا

Ƙتحوال Ǉم ǊيƼ ما يحدث Ɣستعاƍي.وǈمما يع Ơا العملية التي تسمǌǈƊ 6 :  
ومÜ  ǇللƱǀاعاƘ السوقيةÜ للمǈاƼسيǇ  وƎجراƇ عملياƘ مراقبة روتيǈية للƱǀاعاƘ التكǈولوجيةÜ       ب -

ÝاǌƱاǀالتي تم الت Ƙاǈالبيا Ǉيد مƬالر ýǚƺم االستƛ  
- Ýير رسميƹ Ƙواستخدام المعلوما ƴية جمƽتعلم كي 

Ɗيضا ƍبراز الجاƔǈ الǌجومي والبحث عǇ كيƽية اƹتǈام الƽرÜƭ دوǋƍ Ǉماý الجاƔǈ الدƼاعي              -
Ƙديداǌر والتƱالمخا Ǉع ƻƬالك Ǐلƍ والحاجة.  

ſǈ اربةǀي مƼ Ƙارباǀالم ƻمختل Ɲدم ǎخرǕا ƻالتعاري Ưبع Ƙحاول ÜةƲǀوم اليǌƽمية لمƲ
جوǋرǋا علǏ جواƍ ƔǈجراƑية وƊخرǎ سياقية لمصƱلƠ اليƲǀةƼ ÜكاƼ Ǉي ث تƬتمý السابǀة بحي

ŽƼ ÜŹمياƲſǈ ورƲǈالمŎرŃعŽƼƅƘ امƲǈل Ǉما يكو ƔقرƊ امƲǈ اǌǈƊ Ǐة علƲǀستراتيجية اليǗا Ƙ7المعلوما.  

                                           
1- Pierrette B. (1995), Observation sur le processus de veille et les obstacles à sa pratique dans les 

organisations, Argus, vol24, N°3, p18.  
2- Louis Côté (février 2003), Veille, préface in Coup d’œil. Vol.9, N°1, École nationale d’administration 

publique du Québec, P01. 
3- REVELLI (C.), Intelligence stratégique sur Internet. 2ème édition. Editions Dunod, Paris, 2000, P12. 
4- Etude 3.I.E -EPITA (2001), La veille stratégique. Les yeux et les oreilles de votre entreprise, disponible 

en ligne, http://www.3ie.org, Consulté le 02/09/2010, P07 
5- Djuatio E(2004), Le réseau, outil de veille et de développement de l’entreprise? Cas des très petites 

entreprises guadeloupéennes, Innovations, Vol1, n° 19, p196. 
6- François Jakobiak(2004), L’Intelligence économique, la comprendre, l’implanter, l’utiliser. Editions 

d’Organisation, Paris, P335. 
7- Manelle Guechtouli, Comment organiser son système de veille stratégique?, Centre de Recherche en 

Gestion d’Aix-Marseille, P01. 
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ǇورومƲǈا المƦǋ Ü ةƲǀالي ǇƎƼ دǈعCoudol & Gros  ةƲحǚوم بمǀي Üرارǀام لدعم الƲǈ يǋ 
Ʊالمحي ýا وتحليƦǋ يعتمد Üبليةǀا والمستǌǈاالقتصادية الحالية م ƘيراƛƋوالت Üولوجيǈالعلمي والتك 

 LESCA عǈد  ƊيضاوǌǈƊا كما .1اǗستراتيجيةالƲǈام بالدرجة اǕولǏ علǏ المعلوماƦ ƘاƘ الƱبيعة 
ǈ امƲيمة لǀال ƘاƦ Ƙر المعلوماƬǈو ýديم وتحليǀت Ǐلƍ ƻدǌي ƘلمعلوماƘراراǀال ǐƦة لمتخƼ2المضا 
ƊستراتيجيǗالتسيير ا ǎمستو Ƙام معلوماƲǈ Ǉم Ƈجز ýقǕا Ǐا علǌǈƊ 3و.  

 ÜŹمعياريا Ʃييǀسية للتǈرƽالجمعية ال Ƙقام(AFNOR) Association française de normalisation 
 ýريƼƊ يƼ1998 المعيار ƴبوض XP X 50-053 امƲǈ اǋعتبارƎة بƲǀبالي ƾوالمتعل  Ǉما يكو ƔقرƊ

يتضمƦǋ Ǉا  مǋ  ÜǊǈاماƬŹديد اǗرتباƱ بالƦكاƇ االقتصادǐ وعǈصراŹتراتيجيةÜ ولƲǈام المعلوماƘ االس
مǇ المراحÜý تƬكƼ ýيما الƲǈام عملياƘ ديǈاميكية مƊ Ǉجý مراقبة المحيÜƱ وتƱǈوǐ علǏ العديد 

 . 4بيǌǈا ƬǈاƱ مستمر تتكýƽ بǊ خǚيا اليƲǀةÜ قد تƬمý المƌسسة ككƊ ýو Ɗحد ƲǈƊمتǌا الƽرعية

Ʃالعك Ǐموعل Ǉم ýك ǎير ÜǁلƦ Ǉ Gilad(1989) وLesca(1994) كي والواعيƦال ƳستماǗا ǇƊ 
بعد ǇƊ للمحيƱ ال يمكƍ Ǉال ǇƊ يƬمý المƌسسة كاملةÜ ليضƽي علǏ اليƲǀة صƽة العمý الجماعي 

 ƾة التسويƑيǌك ÜداريةǗا ƘاƑيǌال Ưام بعǌم Ǐعل ƱǀƼ قتصرƍƊويرƱ5و البحوث والت. ǁلƦوبÜ يǌƼ 
ǀترƊ Ɣكƛر التحليÜý لتالǌƽمÜ واǗدراÜǁ لعملياƘ العǀلية الجماعية كالǀدرة علǏ ترتبƱ با )اليƲǀة(

  .المعǏǈ واحد وƍ ǇƍختلƘƽ المسمياýǌƼÞƘ  .محتوǎ الƦكاƇ االقتصادǐمƼ Ǉي مضموǌǈا وƊكƛر 
  الذكاء االقتصادي وعǘقتة باليقưة: ƙالƙاً

ƇكاƦم الƹالر Ǐعل ÜŹعموماÜǊمستويات ƻǚختƍو ÜǉبعادƊ تعدد Ǉية  مǈساǈǗا Ƙدراǀال Ʃو يعكǌƼ 
ƔستعاǗم واǌƽال Ǐير  و6علƬيǏلƍ رد قدرƽة الǏحداث علǕوا ƾƑاǀالح Ǉبي Ƙقاǚم العǌƼÜ ýجǕ 

 Ǌتوجيýحوالعمǈ  محدد ƻدǋ7.  اǌي الدراسة التي قام بƼوStenius ة 1997 العامƛǚƛ Ƙاولǈت 
Źاƽتعري Ǉوسبعي ÜƇكاƦلل Źاƽوروبيةو مختلƊ Ƙاƺر لƬي عƼ . كدƌت ƻالتعاري ƔلƹƊ ǇƊ الدراسة ǉƦǋ

 ŹاƱرتباƍ رƛكƊ عدŃي Ǌǈولك Üمǌƽوال ƔستعاǗا Ǐدرة علǀبال ƱǀƼ Ʊال يرتب ƇكاƦوم الǌƽم ǇƊ Ǐلƍ يرƬت
  .8بƎستخدام الƽرد لǉƦǌ الǀدراƼ Ƙي ƍيجاد السلوǁ المƑǚم Ǘدارة المواقƻ واǕوضاƳ الجديدة

                                           
1- Didier Frochot (juin 2006), Qu'est-ce que la veille? Dossier spécial: "veille", Les Infostratèges, P02. 
2- Lesca. H, et al. (2005), La veille stratégique, un facteur clé de succès pour les PME/PMI brésiliennes 

voulant devenir fournisseur de grandes compagnies transnationales, Revista, Vol.8, N.2, P93. 
3- Lesca. H(1986), Système d’information pour le management stratégique de l’entreprise, Paris, 

Mc.Graw-Hill, P6. 
4- AFNOR, (Avril, 1998), Prestations  de  veille et  prestations  de mise en place d’un système de veille, 

normalisation françaises XP x50-053,1er tirage. 
5- Manelle Guechtouli, op.cit, p04. 
6- Larivet.S(2001), Intelligence économique, acception française et multi dimensionnalité, Xième 

Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique,(A.I.M.S), 13-14-15 juin, P03. 
7 - Lunh. H(October 1958), A Business Intelligence System, IBM Journal,, cite par Cohen, op cit, P26. 
8- Stenius, Karin(1997), Intelligence?, Cité par Philippe Baumard, L'information stratégique dans la 

grande organisation, Revue  systèmes  d'information et management, vol.2 N.02, P8. 
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 Üسسةƌالم ǎمستو Ǐوعل Üƾا السياƦǋ يƼو ýوǀيH.Simon: " سسةƌي المƼ رارǀال Ʀيمضي متخ
Ƙالوق Ǉير مƛالكÜ Üدǌالج Ǉير مƛالك ýƦيام ويبǀوالت لل ǐاالقتصاد Ʊمراقبة المحي Ƙولوجي بعملياǈك

 Üمزيد لوالسياسي واالجتماعي Ʀاتخا ƔلƱالتي تت Üالجديدة ƳوضاǕحداث واǕا Ǉبي Ƙقاǚم العǌƽ
 ƘاƇجراǗا Ǉا[...]م ƠلƱة مصƱƬǈǕا ǉƦǋ Ǐعل ƾلƱƋس ƇكاƦل Intelligence"1.ĉƍو ńǇ ةƲǀالي Ƙǈكا 

 ǇةتتضمƱƬǈǕا ǉƦǋ ýƛم ƴǀت ǁƬ Ǉدو Ǉي ومǌƼ Ü دǈعSimon  يƼ ستخبارمرحلةǗو اƊ ƇكاƦي  الƼ
  .Ansoff, 1975 ; Joffre, 1992(3( جزƇ ال يتجزƇ مǇ عملية اتخاƦ الǀرار عǈد يƊ Üو ǈǊ (I-M-C)2ǋموƦج

ƩساǕا اƦǋ Ǐوعل ǇƎƼ Ü ǐاالقتصاد ƇكاƦال Ưبع ǉكما يراǊǈƋب Ǉيƛالباح:  
 ǇƼ Ǌǈƍ الكƻƬ .التحكم المǈسجم Ɗو المǈسƾ للمعلوماÜƘ واǈǗتاƜ الجماعي للمعارƻ الجديدة" 

  .Ǘ"4ستراتيجيةالمعلوماƘ اعǇ الƽرƭ والمخاƱرÜ عƱ Ǉريƾ اǈتǀاƇ وحÜƲƽ تƋكيد وتحليý وƬǈر 

 التي عƱ Ǉريǌǀا تكوǇ (Moyen Organisationnel)يƬير ƦكاƇ المƌسسة ƍلǏ الوسيلة التƲǈيمية " -
 Ɣمرت ýكƬا بǌا وتوزيعǌمعالجة وتم تحليل Üاةǀتǈم Üسسةƌالخارجي للم Ʊي المحيƼ المعلومة

Ǘا Ƙراراǀال Ʀم التخاƲǈ5"ستراتيجيةوم.  
  .6"التǈاƼسي  Ƽي ƊساسƊ Ǌكƛر ƋƼكƛر بالسبƾيرتبƱالƦكاƇ االقتصادǋ ǐو مǌƽوم " -
- " ƇكاƦالǐاالقتصادÜ  وǋ Ưالبع ǉمجكما يرا ÜةƱالمتراب ýياكǌال Ǉتموعة م Ǉم Ƙالمعلوما Ǐǀتل

 .7"تحǀيǋƊ ƾداƻ المƌسسةوƍستǚƺلǌا لالمحيÜƱ وتǀوم بمعالجتǌا 

 Ƈاǀتǈƍ يƼ Üجماعي ƱاƬǈ ǉعتبارƎب Üامǋ يميƲǈبعد ت ǐاالقتصاد ƇكاƦلل ǇƊ Ơيتض Üƾمما سب
لمƌسسة بتحǀيƾ المعلوماƘ ومعالجتǌاÜ وتحليلǌاÜ وƼي اǈǗتاƜ الجماعي للمعارƻ التي تسمƠ ل

 ǌاالسبƾ التǈاƼسيÜ وƼي تصور مختلƻ العǚقاƘ الممكǈة التي تǀلý مǇ حدة الƺموƯ وتجǈب
  .9يستǌدƍ ƻتخاƦ اƼضý الǀراراƘ اǗستراتيجيةبǉƦǌ العملياǊǈƎƼ Ƙ و .8المخاƱر المحتملة

                                           
1- Hélène Masson(2001), Les fondements politiques de l'intelligence économique, thèse Pour obtenir le 

grade de docteur en sciences politiques, Université Paris Sud XI, Faculté "Jean Monnet", P21. 
2 -  Lesca H et Rim Dourai(2003), Traque et remontée des informations de veille stratégique anticipative, 

une approche par la notion d'épanouissement de soi, p4.  
3- Serge Amabile(1999), De la veille stratégique à une attention réticulée. Le réseau d'attention inter-

organisationnel des mutuelles d'assurance automobile. Systèmes  d'information et management, vol.4 N.02, P20. 
4- Besson. Bernard et Jean Cloud Possin(1998), L’audit de l’intelligence économique, mettre en place et 

optimeser un dispositif coordonné d’intelligence collective, édition dunod, Paris.P165. 
5- Hohhof. B (2000), Compétitive Iinformation System devlopment, cité par Cecera Henrique da Silva, 

Services d’information dans le monde globalisé, Tendances et Stratégies, thèse de doctorat université 
de droit et des sciences d’Aix, Marseille, P70. 

6- Laurence Favier (1998),Recherche et application d’une méthodologie d’analyse de l’information pour 
l’intelligence économique, application à un centre technique du secteur de la plasturgie thèse de 
doctorat en sciences de l’information et de la communication, Université lumière lyonII, France, P41. 

7- Philippe Baumard (13 janvier 1997), Conceptions françaises et anglo-saxonnes des affrontements 
économiques, Article présenté au séminaire CFR à l'École Polytechnique, P01. 

8- Guilhon .B et Levet. J.L(2003), L’intelligence économique et l’économie de la connaissance, quelques 
réflexions, éd. Economica, Paris, P04. 

9 - Bruno Martinet(2001),L’intelligence économique , 2ième édition , Editions d'organisation, Paris ,P13. 
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 ƴوم ýد كǀƼ ÜǁلƦýƲ  ǐاالقتصاد ƇكاƦالŹوماǌƽم ÜŹرماديا ǊǈǕ مجرد Ʃعملية ال لي Ǌǈبحث كو
ال تƱƺي Ƽي الواقƴ سوǎ جزƇ مHarbulot  ǇحسǉƦǌƼ Ü Ɣ الرƌية وƍستخدامǌالمعلوماƘ عǇ ا

علǏ المدييǇ المتوسƱ والƱويƼ ýي المحيÜƱ  الǀوة موازيǇǕ ÜǇ اǕمر يحتاƍ ƜلǏ تحليý حǀيǀةال
 Üسة العالميةƼاǈالم ƱƑخرا Ơوتوضيǐاالقتصاد Ƴم الصراƲمام تعاƊ رƱوتزايد الخ ÜŹاƑيƬƼ ŹاƑيƬ Ǐعل 

ǋيمǈة بعƯ البلداǇ الصǈاعية ومواجǌة ƱموحاƘ المصالƠ االقتصادية Ɗكƛر ƋƼكƛرÜ وƼي 
 تحتý عملياƘ االستخباراƘ االقتصادية حيŇز كبير Ƽي ÜوبƦلǌ. ǁاوالسلوكاƘ العدواǈية لƬركات

ميداǇ المǈاƼسةÜ حتƍ ǏقترǇ مصƱلƠ الƦكاƇ عموماƼ Źي المعاجم اǈǕجليزية باالستخبار والتخابر 
ضرورة بالبعƍ ÜƯلǀ Ǐد دƴƼ مƦǋ ƾƱǈا الصراƼ Ƴومƛ Ǉم . 1مƬƍ Ǌǈتƾ الƦكاƇ االقتصادǐو

 مÜ Ǉ لدƴƼ الǈسيƝ االقتصادǐ ككÜýوضƴ سياسة وǈƱية للƦكاƇ االقتصادǐالمƬاركة الواسعة Ƽي 
Ƙالمعلوما Ǐال ýالوصو ƴجيƬت ýǚاخǌوتداول  ƔلƱيت ǉا بدورƦǋو Ü Ǐعل ýالعم Ƙسساƌالم Ǉم

Ƈرساƍام لليƲǈ ةƲǀÜ ýالحصو ƻدǌيست Ƙالمعلوما Ǐبيعة  علƱال ƘاƦستباقيةǗ2ا ýعم ǇƊ عتبارƎب Ü
ǇƊ الƦكاƇ االقتصادǐ علFrançois Jakobiak " Ǐ يǀوý اليƲǀة ǈƍما يتم علǏ مستوǎ المƌسساÜƘ كما

  .3"عكƩ اليƲǀةǈƍ Üما يجǇƊ Ɣ يتم علǏ المستوǎ الوǈƱي وليƩ علǏ مستوǎ المƌسسة

ƾلƱǈا المƦǋ Ǉوم Ưرƽي Ü ية بصورةǈوƼكوǈرƽال ƘدبياǕي اƼ ǉتواجد ǐاالقتصاد ƇكاƦال
ǐاالقتصاد ǇمǕكالية اƬƍ Ǉالحديث ع ƾسيا Ǉبيعية ضمƱللدولة  ƘاƇجراǗا التدابير واƦوك Ü

 المتخƦة مǇ الǈاحية التƬريعية والǀاǈوǈية لضماǇ حماية Ɗصوý المƌسساƘ وتراǌƛا المعلوماتي
 تعريƻ للƦكاƇ االقتصادǐوƊقدم Ɗوý وكاǇ يǇ تǈاƼسيتǌاÜ Ü والعمý علǏ دعمǌا Ƽي تحسوالمعرƼي

 ƻو تعريǋLuhn(1958) ǐƦي   ورد الƼIBM Journal  سسةƌي المƼ Ƙتصاالƍ امƲǈ ǐƊ عتبرƍ حيث
ƇكاƦام للƲǈ ǉعتبارƍ اǈǈيمك ýاالحوا ƾلƱي مƼ اǌعمالƊ ا ويديرǌاتƱاƬǈ بتسيير ýƽيتكǐ4 االقتصاد.   

بǊǈƋ عملياƘ جمÜƴ وتƽسير الƦكاƇ االقتصادHarold Wilensky  ǐعرƻŊ  1960وƼي ƈواخر سǈة 
Ƙجي للمعلوماǌǈستخدام مƍوÜ ستراتيجيةƍ ƻداǋǕ .Ǌد وعليǀƼ ارƛƈ Wilensky ال م ǇساسيتيƊ ǇلتيƋس

 ýتزاſعد تǏولǕلة اƋالمس ƾتتعل Üالمتداولة Ƙم الموضوعاǋƊ Ǉوم ÜمةƑقا ƘكالياƬƍ اليوم Ǐمية الǋƋب 
  Ɗما المسƋلة الƛاǈية.لتƺيير والتƱويرǗحداث استراتيجي ƍ كمحرÜ ǁلصǈاعةالمعرƼة Ƽي االقتصاد وا

ǏولǕا Ǉة مǀƛبǈوالمÜ كاليةƬƍ ƟرƱي تǌƼ  ƴستراتيجية وضƍي لƼ ƘركاƬالحكومة وال Ǉبي Ǉلتعاو
للمعارÜƻ بƺرƯ الدƼاƳ عǇ المزايا المƬترǁ اǈǗتاƜ الجماعي وƼي  Ƙ تبادý المعلوماƘمجاال

                                           
 في المؤسسات الصƸيرة والمتوسطة  للذكاء االقتصـادي نحو تبني إستراتيجيةÛ )2007(بلǌادية عبد اŸ وحǈوǇ جماý الديǇ س-1

 Üالعربية Ǉسية للبلداƼاǈالمزايا الت Ǉي تكويƼ اǌمتǋاالقتصاد الرقمي ومسا ýƲ يƼ ةƼالمعر Ǐǀديسمب5-4ملت Üجامعة ر  ƻلƬرالƑالجزا.  
2- Christian Harbulot(1999), Intelligence économique et guerre de l’information, Publications de l’école 

de Guerre Economique, Paris, P2. 
3- Jakobiak, F.(2001), Intelligence économique avec l’apport des NTIC, comment bâtir son propre 

système d’intelligence économique. 2ème édition. Paris, Editions d’Organisation, P11. 
4- Philippe Baumard, Op. Cit, P8. 



 ماهية اليقưةÛ نماذجها وأصنافها: الفصل الƙاني

     53

متكامǇǚ  وجǌاÜ ǇالبعǇƊ Ư كý مǇ الƦكاƇ االقتصادǐ وتسيير المعرƼةيرǎ  وعليÜǊ .1التǈاƼسية
Ɗو ما ƍصƱلƠ عليǊ بصǈاعة . 2اǈǗتاƜ الجماعي المعارƻالتعلم التƲǈيمي ولمƬكلة واحدةÜ تتعلƾ ب

وƼƊراد ƼرÜ  ƾ وǋيƑاÜƘ مƌسساÜƘحيث يƬترǁ الجميƴ (l'industrie de la connaissance)المعرƼة 
  3.اǈتاƜ معرƼة جديدةوƼي  ÜماƼƘي تƽسير المعلو

ǇولكÜŹاراƬتǈƍ رƛكǕا ƻالتعري  Źو  وتداوالǋ يƼ ريرما وردǀتMartre(1994)" Ǌƽمجموعة  بوص
 ýعماǕة واǀسǈة بالبحثالمƱالمرتبǇيدةة المعلوم عƽالم Ü امعالجوǌا وتǌيصالƍ Ǉعواǖل 

 ƇاƘ الǀاǈوǈية لحماية Ɗصوýالتدابير واǗجرا تخاƦ كÜƍý مƴ االقتصادييǇ لصياƹة ƍستراتيجياتǌم
 علǇƊ Ǐ يتجاوز الƦكاƇ ]...[ المƌسساƼ Ƙي ƼƊضý الƲروƻ مƴ احترام المواعيد والجودة والتكلƽة

   .4"االقتصادǐ تلǁ اǗجراƇاƘ الجزƑية المتعلǀة بمǌƽوم كý مǇ التوƛيƾ واليƲǀة
لƊ ǐƦعدǉ حوý االدليý الخاƼ ƭي وǋو Ʃƽǈ التعريƻ تǀريبا الƍ ǐƦعتمدǉ االتحاد اǕوروبي 

Ü عǈدما عرƻŊ ''مƬروƍ ƳدراƜ مدخý الƦكاƇ االقتصادǐ والتكǈولوجي Ƽي المƌسساƘ الصƺيرة والمتوسƱة''
 ǐاالقتصاد ƇكاƦال ǏعلǊǈƊ: "ةǀسǈم ýعماƊ مجموعةÜƘدواƊو ƾرƱيم وǋاƽم Ǉتتضم Ü Ʊترتب 

Ƙالمعلوما Ǉيدةبالبحث عƽالم Üاǌومعالجت Üاǌيǈوتخزي ÜاǋرƬǈو Üسسةƌالم ýو  داخƊ  اǌعبر خارج
ƘبكاƬالÜتركةƬستراتيجية مƍ ارƱƍ يƼ "5.   

Ɣبحسýالدلي ƘاƦ ƍ Ü اƦ يدةƽالخارجية الم Ƙبتسيير المعلوما Ʊيرتب ǐاالقتصاد ƇكاƦال Ǉي كاƼ
 ÜةƲǀالي Ƙمجاال ƴجمي Ǉويتضم Üسسةƌسية واالقتصادية واالجتماعية قيادة المƼاǈولوجية والتǈالتك

 ǊǈƎƼýمƬلكي ي Ǌǈي مضموƼ ƴيتس Ƙعمليا: Üƴر و جمƬǈو ÜǇتخزيƘالمعلوما  ƻيما والمعارƼ Ǉبي
Ƙسساƌالم Ü الƍ ǊǈƊ ƻي يختلƼاقƱǈ ǊستراتيجيǗا ƇكاƦوم الǌƽم Ǉع.Ǖ  Ǉ خيرǕا اƦǋŃيłعŋر  دƛكƊ

ŹتساعاƍŹموليةƬو  Ü Ʀƍ ƴي جميƱƺيƼالمعر ýوǀوالح Ƙيالمعلوما Üة Ɯدرǈال ت ǎخرƊ يمǋاƽم ýمƬوي
 كما ǋو موضƼ Ơي Ü حماية المعلوماÜƘرƻا المعتسيير مÜ ýƛدǐضمǇ مجاالƘ الƦكاƇ االقتصا

 ýكƬحيث .المواليال Ńب ƇكاƦال ƦخƋستراتيجية ليǗمية اǋǖل ŹراƲǈ االستراتيجي ǉعد ƇكاƦال Ǉم ýك
 Üƻوتسيير المعار ǐمادورولاالقتصادǋ Ǖساسي اǇي تحسيƼسيةƼاǈالت Ƙدراǀال Ü  مƲǈ ماǋعتبارƎب
 Ƙحو عملياǈ ةǌموج Ƙة عمليةمعلوماƼمعر Ǐلƍ Ƙالمعلوما ýي تحويƼ 6التعلم الجماعي.  

                                           
1- Christian Harbulot et Philippe Baumard (1997), Perspective Historique  de L’intelligence économique, 

Publications de l’école de Guerre Economique, Paris, P6. 
2- Daniel Bretonès et Antoine Saïd (2006), Intelligence économique (I.E) et Management des connaissances 

(K.M) : deux facettes complémentaires  d’une même problématique, 1er colloque luxembourgeois sur 
l'économie de la connaissance dans une perspective européenne- 9 et 10 novembre, p5. 

3- Hélène Masson, op.cit, P19. 
4- Henri Martre(Février1994), Intelligence économique et stratégie des entreprises, Rapport du Groupe 

Commissariat général du Plan, La Documentation Française, P11. 
5- Commission européenne(2003), Intelligence économique, Un guide pour débutants et praticiens. Projet 

CETISME cofinancé par l'UE dans le cadre de son programme Innovation TRIPS: IFOACT, P22. 
6- Frédérique Blondel, Serge Edouard et Nabil El Mabrouki(2006), Quelle articulation entre intelligence 

économique et  Knowledge management au sein de l’entreprise? XVième conférence internationale du 
management stratégique, Annecy/Genève, 13-16 juin, P5. 
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 Üسيǈرƽال ǐاالقتصاد ƇكاƦلل ǏعلǕا Ʃالمجل ǊƼŊرłد عǀƼ Üƾا السياƦǋ Ʃƽǈ يƼو ýǚخ Ǉما م
  مجموعة اǕعماƊ ýو المǌام المرتبƱة بالبحث " علAlain juillet(2004)ǊǈƊ Ǐورد Ƽي تǀرير 

Ǘا Ƙبث المعلوما Üمعالجة Ɲسيǈسية الƼاǈت Ǉتحسي ýجƊ Ǉم ÜǇاالقتصاديي Ǉعواǖستراتيجية ل
ǎة اخرǌج Ǉوتعزيز سياسة الدولة م Üةǌج Ǉم Ƙسساƌالم ǇمƊولحماية االقتصاد و Üاعيǈ1"الص .  

ƘارƬƊ دǀƼ  د دراسةǌالعليا امع ƘيللدراساǈƱالو ƳاƼسيلدǈرƽال Ü  ƴƼالتي تد ýالعوام ǇƊ
  -:ǋ2يبحسƔ قادتǌا القتصادǐ االƦكاƇ الƽرǈسية لتƱبيƾ  اƬƘركال

  Ý وتتعايƫ معǊكيǇƊƻ تت الƽرǈسية اƬƘركالعلǏ يجƔ لƦا  ÜالمحيƱالتƺيير الداƑم Ƽي  -
  ÝتعاوǇتƊ Ǉ يجÜƔ لƦا الƽرǈسية اƬƘركللƊجاǇ Ɣǈ مƱ Ǉرƻ مǈاƼسيالداƑم د يǌدالت -
- ǐاالقتصاد ƇكاƦال ƾبƱبتÜ  ƠمƱركالتƬƘسية اǈرƽال Ǖت ǇǇقويةكو ǇمƋي مƼو .  

مـǇ  بƬكý داƑم   تƬعر بالخوƻ الǐƦ يǈتابǌا      ǉƦǋ الƬركاƘ    جعý العالميةÜ   ة المǈاƼسة ƹير Ƭ ǇƊد  
 مǇ المديريǇ يƌكـدوǇ     %94,6جراƇ تǌديداƘ المǈاƼسيÜǇ حيث تبيǈ ǇتاǉƦǋ ƝƑ الدراسة ǇƊ حوالي           

اǕسرار االقتصاديةÜ والعǚماƘ    قوامǌا المعلوماÜƘ باتƼ Ƙيǌا       حرƔ اقتصادية  تواجƬ ǇƊǊركاتǌم   
   .ƍ 3ستراتيجيةǋƊداƼاŹتƬكý   وبراƇاƘ اǗختراÜƳالتجارية
Ƽ   ريرǀي تƼ Ƈكما جاMartre ǊǈƊ            ـةƼـي المعرƼ التحكم ƱǀƼ Ʃلي Üسيةǈرƽال ƘركاƬال Ǐعل Ɣيج

 ولكƊ Ǉيضا ƍستخدام التǈǀياƘ الǌجومية والدƼاعية مـǇ خـýǚ حـسƍ Ǉدارة              Üالعلمية والتكǈولوجية 
مارساƘ علǏ مستوياƘ تƲǈيمية مختلƽـةÜ الدولـة        تƴǀ مسƌولية ǉƦǋ الم   و .المعلوماƘ االستراتيجية 

 والمƌسساÜƘ والمجتمÜƴ والتي يمكǇ تجميعǌا تحƘ مسمƲǈ Ǐـام          Ü والƱǀاÜ Ƴوالحكومة والصǈاعة 
                                           
1-Alain juillet (décembre, 2004), Référentiel de formation en intelligence économique, Secrétariat général 

de la défense nationale, Premier ministre, Paris, P02. 
2 - Bournois. F, Romani. P.J., op.cit., p62. 
3- Ibid, P63. 

 الƦكاƇ اǗستراتيجي

 Ƙالداخلية الخارجيةتسيير المعلوما Ƙتسيير المعلوما 

ǐاالقتصاد ƇكاƦال 

 اليƲǀة
ƻتسيير المعار 

 مجاالƘ الƦكاƇ االستراتيجي: 02-02الƬكý رقم 

Source: Commission européenne(2003), op.cit., P23. 
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ǐاالقتصاد ƇكاƦال (Système d'intelligence économique)     دسـةǈǌال Ǌعليـ ƾلـƱما ي ýǚخ Ǉم
Ƙستراتيجية للمعلوماǗ1ا (L'ingénierie stratégique de l'information)Û و ǁلƦ ýك Ǉجر عǈƍ قد ƾǚƱƍ

 ƳروƬمDominique de VillepinسةƼاǈالم ƔاƱقƊ Ǐما يسم ýحو Ü  Ǉا مƦǋ ـةǌج Ü   ـةǌج Ǉومـ
 ÜǎخرƊ ýالعم ǁترƬالم Ǐعل Ʀيƽǈسياسةت Nicolas Sarkozyǐاالقتصاد ƇكاƦقليمي للǗ2 ا. 

 ÜرƑي الجزاƼور وƲǈم Ǉم Ƈرساƍǐاالقتصاد ƇكاƦام الƲǈد عǀƼ Ü Ǉرية عƑالدولة الجزا ƘرŊب
 Üاالقتصادية Ƙسساƌي المƼ ǐاالقتصاد ƇكاƦة الƼاǀƛ ميةǈوير وتƱا لتǌدعم Ƙالجلسا ýǚخ Ǉم

ما يƱلƾ تكويǇ ل ÜبرامƝ التكويǈية التي خصƘ بǌا ƱƍاراƘ ومسيرǉƦǋ ǐ المƌسساƘالوÜ الوǈƱية
 Ǌعليǐاالقتصاد ƇكاƦي الƼا لو .محترǀƼ ة المرجعيةǀيƛلو(Document  de  référence) Ƽ يƼمحتر ǇƎ

 Ƙي المعلوماƼ Ǉمتخصصي ƭخاƬƊ مǋ Üǐاالقتصاد ƇكاƦستراتيجية الǗالمراقبة ا Ǉاتجة عǈال
  . 3 الداخلي والخارجيÜلمحيƱامجاالƘ لمختلƻ المǈتƲمة 
 ما ورد Ƽي امكǇƎƼ Ü الجزاƑر قد تبƘǈ مǌƽوم الƦكاƇ االقتصادǐ لوƛيǀة لƦاƘ اǀƼاŹوعليÜǊ وو
 2006 ديسمبر 20بتاريƣ الجزاƑرية بياǇ الحكومة Ƽي  سابǀاĈƊ ŹعلǇň عǊǈمƛلما  Henri Martreرتǀري

 ƇربعاǕليوم ا ƾƼعدة 29المواǀتوقعي 1427 دو ال Ɲǌǈو مسار لمǋ ǐاالقتصاد ƇكاƦال ǇƎƼ Üجريةǋ 
وƍستƬراƻ للمستǀبÜý قاƑم علǏ العǚقاƘ التي تربƱ المƌسساƘ والمتعامليǇ االقتصادييƼ Ǉيما 

 بƎعتبارǉ الجاƔǈ المǌم Ƽي اǗستراتيجية الوǈƱية للدƼاƳ االقتصادÜǐ يǌدƻ الǏ تحǀيÜ ƾبيǌǈم
  :اǋǕداƻ التالية
Ƭǈر ǀƛاƼة الƦكاƇ االقتصادǐ الǐƦ يƱمƠ الǏ تƱوير السلوكاƘ الƽردية والجماعيـة             

ƭوالخوا Ǉالعموميي Ǉاالقتصاديي Ǉاعليƽولل ÜÝرة جماعيةƲǈ يƼ 

Ʋǈرة جماعية جديدة للعǚقاƘ الǀاƑمة علـǏ الǀƛـة         ƬǈƍاƇ تǚحم اقتصادÜǐ وتƱوير      
Ǉاالقتصاديي ǇعواǕا ƴجمي Ǉالمتبادلة بيÜÝيǈƱاعي الوǈالص Ɲسيǈوير الƱلت  

             ýليǀوالت ÜسةƼاǈالم Ǐية علǈƱالو ƾالسو Ơتƽت Ƙاǈاǋة رǌي مواجƼ از مراقبةǌج ƴوض
ÝǇسيƼاǈة للمƽريƬير الƹرعية وƬير الƹ Ƙللممارسا Ǉم 

   Ǘة اƽيƲوير الوƱية  تƼراƬوحـصر        وست ÜƘـوراƱتحديـد الت Ưرƺب ÜيةƼاƬستكǗا
           Ʊالمتوسـ Ǉالمديي Ǐية علǈƱاعة الوǈدة الصƑاƽا لǌب ýستراتيجية والعمǗا ƘاƇجراǗا

 .والبعيد

  

                                           
1- Henri Martre, op.cit., P20. 
2-Cohen Corine(2004), Veille et intelligence stratégiques, éd. Hermès Lavoisier, Paris, P286. 
3-Ministère de l'Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de l'Investissement, 

Direction Générale de l’Intelligence Economique, des Etudes et de la Prospective, op.cit, P18. 
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وبالتاليÜ تƴǀ اǗستراتيجية الوǈƱية للدƼاƳ واǕمǇ االقتصادƼ ǐي الجزاƑرÜ ضمƱƍ Ǉار 
 Üا الدولةǋحماية االقتصاد السياسة االقتصادية التي تعتمد Ǉا لضماǌامǌي صميم مƼ ýا تدخǌǈكو

 ةوتعزيز مكاǈ. الوǈƱي مƬ ǐƊ Ǉكý مƬƊ Ǉكاý التǚعƔ واǗستحواƦ والمŃصłادرة ƹير الƬرعية
وترقية المǈتوƜ الوǈƱي وتوجيǈ Ǌǌحو اǕسواƾ الخارجيةÜ وƦǋا بتǈسيƾ العمý بيǇ مƌسساƘ الدولة 

 ýتباد ýǚخ Ǉم Ǉاالقتصاديي Ǉووالمتعاملي Ƙا المعلوماƦكƻ1المعار. Ǐالسياسة عل ǉƦǋ تعتمد 
 Ƙجاز الدراساǈƍو Üýولوجيا االتصاǈتك ýƑحدث وساƊ Ǉضم ǐاالقتصاد ƇكاƦوير الƱوت Ƈرساƍ
اǗستƬراƼية وتحليý المعƱياƘ االقتصاديةÜ وتǀييم ǈجاعتǌا وƛƈارǋا وتحديد Ɗبعادǋا بƎعتبارǋا 

  .ة وقدراƘ رد الƽعý السريƴ للدولة وتعزيز تǈاƼسيتǌاƊدواƘ وƈلياƘ ضرورية تدعم الǀدرة اǗستباقي
 Üا الصددƦǋ يƼ ýجƊ Ǉدعموم  Üا االقتصاديةǈسساتƌمǌا اوتعزيز قدرات ǏلولعلƜي عالم  وƼ

اقتصادƬ ǐامƼ ýي الربƴ اǕوƊ   ýوƍ ýحصاƱƘƇلƊǀ الجزاƑرية قدǇ الحكومة  ÜƎƼالمǈاƼسة الدولية
 Ǉاتيت. 2011عام الم ǉƦǋ ƠƑحصاǗلية اǓ يما يةƼ ǁبيƬوالت Ǉية التعاوǈمكاƍ االقتصادية Ƙسساƌللم

خƍ ýǚحصاƇ مبǈي علǏ   مǌǇاÜتحييǈواالقتصادية ولحǀاƾƑ االجتماعية  ǈحو التǀرƊ ƔحسǇبيǌǈا وا
 ƴة واقƼ1.6معرýمتعام Ǉمليو   Üǐ800واقتصادƜتوǈم  Üكي وخدماتيǚǌحيث است  Ƙخصص

  .2دوالر Ɗمريكي  مليوƊ16Ǉو ما يعادý حوالي  ر مليار ديǈا1.17مبلƸ الحكومة لǉƦǌ العملية 
 ÜǏا المسعƦǋ Ǉضم Ƙسساƌالم Ưبع Ǐتتول ǇƊ ÜǐرƑالجزا Ǉالبرلما ƴم Ƙقاǚوزير الع Ɵترǀي
ǈƍجاز الدراساƘ التحليلية واǗستƬراƼيةÜ وترقية الƦكاƇ االقتصادǐ مǌمة الوǈƱية ولحساƔ الدولة 

 المرتبƱة بالتǌديداƘ الخارجيةÜ وƍقتراƟ خاصةة  وتزويدǋا بالمعلوماƘ المƑǚمÜاليƲǀةوحداƘ و
الحلوý االستراتيجية لمواجǌتǌاÜ مƴ التƋكيد علǏ ضرورة تدعيم عمǉƦǋ ý المƌسساƘ بحكم Ʊبيعة 

Ü وƍبراز دورǋا ومساǋمتǌا Ƽي اليƲǀةƬǈاƱاتǌا لتكوƊ Ǉداة Ƽعالة لترقية الƦكاƇ االقتصادǐ وƲǈم 
 ƳاƼكالية الدƬƍ Ɣǈضايا وجواǀب ýƽالتكƘسساƌالم ǉƦǋ برزƊ Üǐ3االقتصاد:-  

  (CNES) المجلƩ الوǈƱي االقتصادǐ واǗجتماعي -
  (CREAD) مركز البحث Ƽي االقتصاد التƱبيǀي للتǈمية -
  (INESG) المعǌد الوǈƱي للدراساƘ اǗستراتيجية الƬاملة -
- Ƙسساƌية للمǈǀي للمساعدة التǈƱالمركز الو (CNAT)  
  (CGPP) اǗستƬراƻ  المحاƲƼة العامة للتخƱيƱ و-
- Ƈحصاǘي لǈƱالو Ǉالديوا (ONS)  

                                           
1- Chettab. N(2009), L’économie algérienne face à la crise, Quelle politique publique d'intelligence 

économique, journée d'études, Intelligence économique et veille stratégique à destination des entreprises, 
organisé par le Ministère de l'Industrie, de la PME et de la Promotion de l'Investissement, 18 Oct., P15. 

2- Le Portail du Premier ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz, consulté le 19/02/2011. 
Ü مداخلة ضمǇ اǕيام الدراسية البرلماǈية الرابعةÜ حوƆ ýليات الدفاع االقتصادي في الممارسات الجزائريةÜ )2008( خƦرÜǐ محمود-3

 . جوا8Ǉ-7لƩ اǕمةÜالدقاƳ الوǈƱيÜ مج
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وƼي Ʊƍار قواعد مƲǈمة التجارة العالميةÜ التي تƌكد Ƽيǌا علǏ ضرورة تراجƴ دور الدولة 
ůوتدخ Ǐعل Ǉيتعي ǊǈƊ الوزير ƻيضي ÜǊودعم Ǌحمايت Ǉا عǌازلǈوت ǐاالقتصاد ýي المجاƼ اǌل

ǌا الǌيمƲǈت Ǉور ضمƱت ǇƊ Üاالقتصادية Ƙسساƌا المǌكلƬ Ǉما كاǌيا مǚو خƊ Ơمصال Üيكلي
لǘضƳǚƱ بǉƦǌ المǌمة الحيويةÜ لكوǌǈا مǇ مǀتضياƘ يƽرضǌا الƲرÜƻ وترتبƱ بƋمǇ البǚد 

Hamel et Prahalad  Ɗ Ǉ يǀوý.العالميوبمصالحǊ الحيوية وتحضير اقتصادǈا لǈǘدماƼ Ɯي االقتصاد 
ǇريƬالواحد والع Ǉرǀال Ƙسساƌم Ǌǌتواج ǐم تحدƲعƊÜالضبابية  يتم ƾاخترا Ǐا علǌي قدرتƼ ýƛ

Ǉيǀعدم الي ƳوضاƊ ƴم ýوالتعامÜ وير بصيرةƱية تƽت وكيŰا مكǌǈ Ǉدمƺال ƾسواƊ يجادƍ1.  
وعليƦƎƼ ÜǊا كاǇ الƦكاƇ االقتصادǋ Üǐو الجاƔǈ المǌم Ƽي ƍستراتيجية اǕمǇ االقتصادÜǐ وƼي 

بƱة ارتممǈسǀة ومجموعة تƬجيƴ تǈاƼسية الǈسيƝ الصǈاعيÜ باǗعتماد علǏ ربƱ المƌسساƘ ك
ǕعواǇ االقتصادييǇ لصياƹة جميƴ ا لƍيصالǌا وتǌامعالجو ÜاǗستراتيجية ة المعلوم عǇلبحثل

Ü قد ƍقتصر ضمǇ حيŇز Ɗقý وƼي حدود المƌسسةÜ بƎعتبارǉ وƲيƽة  اليƲǀةمǌƽوم ƍÝ ǇƎƼستراتيجياتǌم
ƍ ƱترتبƱرتبŹا  ŹاǀيƛوƘبعملية تسيير المعلوماÜ ا توǌلǚخ Ǉةالتي مǀة مسبƼمعر Ǐسسة علƌالم Ǉكو 

   .2" ترتبƱ بتسيير المعلوماÜƘ تجعý المƌسسة Ɗكƛر ƦكاƇ وتǈاƼسيةوƲيƽةاليƲǀة "
Ǉومتكاملي Ǉزميǚمت Ǉييǈة معǀة المسبƼالمعر ǇتتضمÜŹوالƊ  ǇƊ  علم Ǐسسة علƌالم Ǉتكو

السŊبƾ ا ǌتيƠ لا يم وƦǋا يعǈي سبƾ المعرƼة مǀارǈة بالمǈاƼسيÜǇ مÝقبý اǓخريǇودراية باǕحداث 
اǕحداث قبý وقوعǌا مǇ خýǚ بƼ ƾي الكƻƬ عǇ  يعǈي السŊاƛŹاǈيو .حرǁ قبý المǈاƼسيǇلتŮا Ƽي

 ǁدراƍ Ǐدرة علǀة الƽالضعي ƘاراƬǗاSignaux Faiblesſا  التي تŽǈŃمňلńع ƇيƬ ýية حصوǈمكاƎب Ǉما يمك
 Ǉيكو ǇƊيرƛƋت ǊلŹاýبǀمست Ǐعل Üسسةƌال  الم Ǐم علƹرƊ ǇمǇ اƬǗةاƽالضعي Ƙرا Ǉما تكو Źالباƹ 

يتوجƍ Ɣرساý عǚماƘ اƦǈǗار Ü وǈƍما عǈد ƦلƱǀƼǁ اǕمر ال يكتƽي و ƹ3Üير مƌكدةƹير كاملة و
 ƾالمسبLes signes d'alerteǇاسبيǈالم Ǉوالمكا Ǉي الزماƼ زمةǚالتدابير ال ƦتخاǗ 4. م Ơما يتي

  .تجƔǈ المخاƱر المحتملةلالمبكر اǗستعداد  الƽرƭ وƍستýǚƺ الزمƼ Ǉي ƍقتǈاƭقدرة لمƌسسة ل
متد ƍ بÜ ý وال بالعمý االستراتيجي ƼحسÜƔ بعملية تسيير المعلوماƘاŹرتباƍƱلم يكǇ لليƲǀة 

 وبيǇ مǌƽوم الƦكاƦǋÜ Ƈا االرتباƱ وبلƸ مستوǎ مǇ التداخý والتكامƼ ýي Ʃƽǈ الوقƘ بيǌǈا
 ÜǐاالقتصادǊǈي سكوƼ الجماعيي يتم ýاركة والعمƬالم ƾسياǈ Ǉضم Ǉاعي معيǈص ƝÜ ǉعتبارƎوب 

وسيلة تƲǈيمية عƱ Ǉريǌǀا يتم تǈسيƾ المعلوماƘ اǗستراتيجية التي تم اǈتǀاǋƇا ومعالجتǌا وتحليلǌا 
   .Ƽي مواجǌة المǈاƼسة الخارجية اǈǗتاƜ الجماعي للمعارƻ بƺرÜ ƯوƬǈرǋا

                                           
1- Josée Audet(2001), La veille stratégique chez les PME de haute technologie, une étude de cas par 

comparaisons intersites, Xième Conférence de (A.I.M.S) 13-14-15 juin, P03. 
2- Bergeron,P, op cit P18.  
3- Philippe Cahen(2011), Signaux faibles mode d’emploi. Déceler les tendances Anticiper les ruptures, 

Groupe Eyrolles, Ed. D’organisation, Paris, P25. 
4-  Josée Audet, op.cit, P4.  
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ǁلƦ ƴومÜ جدǈ ýيستعم Ưالبع  ƠلƱة مصƲǀكماالي Ǉع Ǌƛد حديǈع ǇƋƬو الǋ  ومǌƽام ƇكاƦل
 Ǉخر عǓا Ưما يتحدث البعǈبي Üǐاالقتصاد ƠلƱمص Ǌي بǈيع ǐƦال Ƙي الوقƼ ǐاالقتصاد ƇكاƦال

 ƱǀƼ ǎةمحتوƲǀي و .1اليƼ Üƴالواق ýعملية تتكامǐاالقتصاد ƇكاƦال ƴم Źيراƛة كƲǀاليÜ Ǌمع ýوتتداخ 
ŹيضاƊ ǇتركاƬي Ü يƼƱاǀǈعديدة  ÜƘالوق Ʃƽǈ يƼ Ǉاƽكما يختلǎاخر Ʊاǀǈ يƼ Üماǌǈي  ولكǚتكام Ǉ

  :Ƽ2ي الǀǈاƱ التالية ǌLESCAا لخصولǀد  .Ƽيما بيǌǈما
المǈسǀة مجموعة اǕعماý ا مƦǌيǇ المǌƽوميǇ علǌǈƊ Ǐل الƲǈريمكǇ :  الǀǈاƱ المƬتركة-

  . بƺرƍ ƯستǚƺلǌاÜالمتعلǀة بمحيƱ المƌسسة ةلمعلومالتوزيƴ ل وةمعالجوال ÜالمرتبƱة بالبحثو
مستوǎ علǏ يتم (صادǋ ǐو مǌƽوم يتعلƾ باالقتصاد الكلي الƦكاƇ االقت:  الǀǈاƱ المختلƽة-
  .)علǏ مستوǎ المƌسسة(بيǈما يرتبƱ مǌƽوم اليƲǀة باالقتصاد الجزƑي  )الدولة

 بالعديد مÜ Ǉ وتعǀد Ɗحداث المحيƬÜƱدة المǈاƼسةدƼعƘ الواقÜƴ وعلǏ مستوǎ جزƑيǀƼ Üد 
 Ƙسساƌلالم Ƙولوجياǈتك Ǐر علƛكƊ عتمادǘاýتصاǗم واǚالعÜ يƼ يامǀب الƾبحوث السوÜ ودراسة 

 ǁسلوÜǇسيƼاǈعداد  المƍ يƼبحوث تكميلية وǎخرƊÜ ل Ʊمحي ýسسة جعƌالمراقبة الالم Ƙمستمرةتح 
ŃويłمŰكſǈłǌ ا ǁلƦستراتيجيةǗا Ƙراراǀال Ʀتخاƍو ÜسيƼاǈالت ƾالسب ƾيǀتح .ƘرǌƲƼǁلƦة بƲǀالي Ü خاصة 

  .ǋ3تمام بالƦكاƇ االقتصادǐ لǚعǈاصر الممǌدةبمƛابة Ɗحد الالتكǈولوجية مǌǈاÜ وكاƼ Ƙǈيما بعد 
 Ưالبع ǇƊ يرƹ(J.D Thompson,1967 ; J. Pfeffer et G.A Salancik,1978 ; M.J Culnan,1983)  

 ǎة يرƲǀاليĉƍńǇ يǋĉƍ  امالƲǈ Ǉيتضم Üرارǀام  لدعم الƲǈا الƦǋةƲحǚمÜ سسةƌالم Ʊمحي ýوتحلي 
 التي تساعد علǏ تǀليƭ المخاƱر الƱبيعة اǗستباقية ƦاƘ  وƬǈر المعلوماÜƘلرصد ƬƍاراƘ التƺيير

 الƦكاƇ راƬ بيǈما يÜ4ÜŃ وعلƍ ǏتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية Ƽي معǈاǋا الواسƴ الƽرƍƭستýǚƺو
Ǌǈلكو ǐجماعيةعملية استباقية االقتصاد Üرسمية Üوتبحث و ت ƴتجم Ƙالمعلوما Ɲستراتيجية عالǗا

 5 للمƌسسةةيǈاƼستالǀدرة ال تحسيǇل وÜة االستراتيجياǀƘرارالǌا المعǏǈ الحǀيǀي التخاƦ ي لعƱتو
ǇƊ ÜخرǓا Ưالبع ǎما يرǈبي  ǐاالقتصاد ƇكاƦالƊ ومǌƽمýمƬ بحيث ÜيǇتضم  ƘاƱاƬǈ ƴجمي

Ƭǈر مجاƼ ýي  وÜومعالجتǌا جمƴ المعلوماƘمجاý  وكý الوساýƑ الǀاǈوǈية المستخدمة Ƽي ÜاليƲǀة
  .7 الƽكرǌǐاǋƊمǌا رƩƊ مالÜ و الǚماديةǌاƊصولجميƴ حماية و .6 المعارƻ المƌسسةوحماية

                                           
1- Cohen.C, La surveillance de l’environnement de l’entreprise, la veille stratégique et l’intelligence 

stratégique, des concepts différents mais complémentaires, op.cit, P50. 
2-  LESCA, H. (2003), Veille stratégique, La méthode  L.E.SCAnning, Editions EMS, p189. 
3-  Bloch. A (1996), L’intelligence économique, Economica, Paris, P10. 
4- Souad Kamoun-Chouk(2009), Op cit, P196. 
5- Jean-Pierre Desclés(2007), Veille et Intelligence stratégique, Institut des Hautes Etudes Commerciales, 

http://www.lalic.paris4.sorbonne.fr/articles/2007/presentation des veille.pdf, consulté le11/12/2009. 
6- Ilhème Ghalamallah (Novembre 2008),L’intelligence économique par l’analyse relationnelle. Les actes 

des 2ème Assises de l’Intelligence Economique et Territoriales (Alger). 
7- Stéphanie SAVINA(2009), De la veille à l’intelligence économique, indexation qualitative et gestion des 

risques pour l’industrie pharmaceutique. Application à la transgénèse animale. Thèse de doctorat, 
université Paris-Est, P38. 
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 حرب اقتصادية

 التƙƉير

اǓمن 
 االقتصادي

 اǕستعǘم

اليƲǀة 

 اǕتصال

Ƽالسب 

 معرفة

 شبكة/ المحيط

إدارة 
 فةالمعر

جماعات 
 الضƸط

Ƙالمعلوما 

ýكƬ03-02ال :ǐاالقتصاد ƇكاƦوم الǌƽم 

Source : Institut Atlantique d'Aménagement du 
Territoire (IAAT), La veille stratégique, du 
concept à la pratique, Note de synthèse, Juin 
2005, P3. 

Ƽي يƬمǌƼ ýو يتسƴ لكي Ɗكƛر مƦ ǇلÜǁ و
Ƙالوق Ʃƽǈ ر المعلومة الصحيحةƬǈ و عدمƊ رƬǈ 

 Ǉ95% لJuilletƍ Ɗ Ǐحيث يƬير Ü والخاƑƱة Ɗيضا
Ǉيمك Ƙالمعلوما Ǉم Ƙسساƌللم  Ǉا مǌعلي ýالحصو

 مǉƦǋ Ǉ المعلوماƘ %20 ولكÜ Ǉمصادر مƽتوحة
Ƽالوضƴ الǐƦ تواجǊǌ  .1 تكوǇ خاƑƱةالمƬǈورة

حرƔ حالة المƌسساƘ اليومƬƊ ÜبǊ ما يكوǇ ب
  .2اقتصادية قوامǌا المعلوماƘ اǗستراتيجية

كما يتضمƼ Ǉي ƦاƘ الوقƘ سياساƘ التƛƋير       
 مـصالƠ وعلǏ الرǐƊ العام دƼاعا عǇ مـصالحǌا        

الـƊ Ü"lobby"   ǐƦو ما يƱلƾ عليǊ اللـوبي    ƬركاǌƑا
   ǈسسة عبر قƌالم Ǌـا    تمارسǌقاتǚوع ýاالتصا Ƙوا

Ü كمـا   3العامةǚƱǈƍ Üقا مǇ معلوماتǌا االستراتيجية    
   .موضƼ Ơي الƬكǋ ýو

لمعلوماƘ بƬمولية Ɗكƛر ل يƬير ƍلǏ عملية تسيير االقتصادǇƊ ǐ الƦكاMartre Ƈيرǎ كما 
 لكوǊǈ يتǈاوý بالدراسة Ƭƍكالية ƊمǇ المعلوماÜƘ وتƲǈيم الƬبكاÜƘ حيث تتدخÜ ýمǀارǈة باليƲǀة

 تماسǁ وǈƱيƍلتحام و ÜÜ بƎختصار ǊǈƊ مƬروƳ مجتمÜ4ƴ ليتجاوز العمý حدود مǌام اليƲǀةلدولةا

(Cohésion nationale)5 ǇƊ ولو  Ưالبع ǇƊ ǎكاليةيرƬƍ  وم اللوبيǌƽم ýƛا مǌلƛم ÜƘالمعلوما ǇمƊ
  .6مضموǇ الƦكاƇ االقتصادǐحدود تتعدǎ وتسيير المعارǈƍ Üƻما 

ǇƎƼ Üƾالسيا Ʃƽǈ يƼك": وƦة الƲǀالي Ǉة التي تتضمǀريƱو الǋ ǐاالقتصاد Ƈولوجية(اǈالتك 
تƬمƬƍ ýراǁ اƼǕراد تƋخƦ الƬكý الجماعيÜ للكي ǉƦǋ الƱريǀة  تتوسƴ .)الƣ...التǈاƼسية التسويǀية

 بǌدƻ )الƣ...مستǌلكيǇ مورديÜǇ مƲǈماƘ عمومية(وƬبكاƘ االتصاý الداخلية Ƽي المƌسسة والخارجية 
  : كما ǋو مبيƼ Ǉي الƬكý التالي7"ر المحيƱالمǚحƲة الƽعالة لعǈاص

                                           
1 - Alain juillet, La politique publique d'intelligence économique et la réforme de l’administration, 

Colloque international, Gouvernance de institutions et Intelligence Economique, organisé par 
l’université de la Formation Continue, Club des Pins, Alger 14 -16 juin 2008. 

2- Rachel PALAS (décembre, 2005), La guerre économique vue par une PME internationale, du Val de 
Marne, (UPSI), Les Matinales, Cycle3 "l’intelligence économique", L’Agence de Développement du 
Val de Marne, France, P9. 

3 - IE-Lobbying.info, Le Portail collaboratif de l'intelligence économique et du lobbying en France et en 
Europ, disponible en ligne, http://www.ie-lobbying.info/wiki/index.php/Lobbying, consulté, le19/06/2011.  

4- MARTRE, H.(1994), Intelligence économique et stratégie des entreprise, La documentation française, Paris, P16. 
5- Hélène Masson, op.cit, P24. 
6- Commission européenne(2003), Intelligence économique, Un guide pour débutants et praticiens. 

Projet CETISME cofinancé par l'UE dans le cadre de son programme Innovation TRIPS: IFOACT  P23. 
7 - Antonio Lopes da Silva, op.cit,P57. 
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Ƽةǀيǀي الحÜǐاالقتصاد ƇكاƦة والƲǀالي Ǉم ýوم كǌƽم ǇƎƼ Ü امǌƽتم بتسيير االستǌيد و يǀالتع

لمتخǐƦ  وبǌƛاǈتǀاƇ ومعالجة وتحليý المعلوماÜƎ Ƙ وƼي ƦاƘ الوقƘ يرتبƱاǇ بحيƱالخارجي للم
Ƽي ƊساسǊ عمý جماعي وتƬاركيÜ وǋو ƦكاƇ االقتصادǋ ǐو ƹير ǇƊ ال. الǀراراƘ اǗستراتيجية

السبƼ ƾي مǇ خ1Ü  ýǚ التǈاƼسيالسبƾتحǀيƾ  ويرتبƊ Ʊكƛر ƋƼكƛر بعامǈ ýجلوساكسوǈيƊمǌƽوم 
 Ʀتخاƍوالحماية والتعلم و ƳستماǗزمةاǚالتدابير الÜ كبر قدرة وبالتاليƊ Ǐعل  ýوالعم ƭرƽال ƾخل
ǈوتج ÜǇسيƼاǈالم ýا قبǌاصǈقتƍ Ǐاعلǌƛحدو ýقب Ƙديداǌر والتƱالمخا Ɣ سسةƌالم ƇكاƦ Ǉا يكمǈǋو Ü

 ÜƱالجديدة للمحي ƳوضاǕوا ƻالمواق ƴم ýي التعامƼǁتمل ǇƊ Ǐا علǌوقدرتÜو و ÜƲƼور تحاƱت
   .2عد اليƲǀة العامý اǕساسي لƦكاƇ المƌسسة التǈاƼسيةÜ ومƦǋ Ǉا المƱǈلƾ تǋſامزايا

 يمكǌǈا Ƽي Üتميز مǇ حيث المبدƊ بƋداƇ جيد الƦكية تƌسسةǇƊ الم Mc.Clelandيرǎ كما و
 وǇƊ وجود عدد مǇ المƲǈماǌǈ. Ƙاية المƱاƻ مƍ ǇرساƇ بǈية تǈاƼسية ƼƊضý مǀارǈة بمǈاƼسيǌا

تعزز كý . الحلǀاƘيعد بمƛابة Ʊǀǈة االƾǚƱǈ لƬǈوƇ سلسلة متماسكة بلد ماÜ الƦكية Ƽي اقتصاد 
 . 3حلǀة Ƽيǌا قدرة Ʀǋا االقتصاد علǏ المǈاƼسة

                                           
1 - Laurence Favier, op.cit,P41. 
2- Agence de Stimulation Économique, Les clés du succès en Intelligence Stratégique, Disponible en ligne,  

http://www.intelligencestrategique.be/site/ase_is-fr/intelligence-strategique/concept-d-intelligence-
strategique/les-cles-du-succes-en-intelligence-strategique.html, consulté le03/12/2009 

3- Mc Clelland (1961), The Achieving Society. New York. The Free Press. P03. 

 اليقـưة االستـراتيجـية

لتكǈولوجيةاليƲǀة ا  اليƲǀة التجارية اليƲǀة التسويǀية اليƲǀة التǈاƼسية 

 شبكـات االتصـال

 التƛƋير الƬǈر المǚحƲة

ǇـƑالزبا Ǉالموردو 

 جماعاƘ الضƱƺ جماعاƘ المصالƠ االقتصادية الجمعياƘ المǈǌية المƲǈماƘ العمومية

 

Source: Antonio Lopes da Silva(2002), L’information et L’entreprise, des savoirs à partager et à 
capitaliser; Méthodes; outils et applications à la veille, thèse de doctorat, université de droit et 
d’économie, Marseille III, P57. 

 ýكƬة:04- 02الƲǀوالي ýاالتصا ƘبكاƬ Ǉبي ƾسيǈالتÜǐاالقتصاد ƇكاƦال  

 



 ماهية اليقưةÛ نماذجها وأصنافها: الفصل الƙاني

     61

Ʀƍ Ǉǋيرا Ưالبع Ǉيير با كاƺحداث التǗ اǌزيتǋجا ǎومد ÜسةƼاǈالم Ǐسسة علƌقدرة الم ǇƋ
Ɣاسǈالم Ƙي الوقƼ ƔاسǈالمÝ اǌǈم ýتجع ƭƑخصا Ǉسسة مƌالم ǉƦǋ Ǌبما تمتلك ƻما تتوقǈƍ 

مƌسسة تعƱي ǋƊمية كبيرة " :ǋيالمƌسسة المتعلمة يرǇƎƼ ÜBRILMAN  ǇƊ ǎ 1مƌسسة متعلمة
ǌƃǈا تƱور مǇ جǌة يƲǀتǌا ǕاƼǕرادÜ لكǌƃǈا Ɗكƛر مƦǋ ǇاǌƼ Üي مƲǈمة Ʀكية لتكويǇ وتƱوير كƽاƇة 

Ʊي محيƼ ƊرƱالتي ت Ƙيراƺة التƲحǚي مƼ اǌاوسرعتǌ Ǉتحسي Ǐعل ýتعم ǎخرƊ ةǌج Ǉوم Ü
ýǚخ Ǉا مǌا بال وضعيتǌيقيامǀاتي الم يتƦو ýضƼǕا ƴا مǌسƽǈ ةǈارǀستمرارمƎبÜ ةƼمعر Ǉوالبحث ع 

 ýضƼƋوم بǀي Ǉليد مǀوت Ǐǀا ستبƦǌوب Üاǌǈسسة مƌالدوام م ǏعلłيňǀŽƲŹةłم ÜƁرŹǈŹة ýاعƽوتت Ü بسرعة
ƾمسب ýكƬ2"وب.  Ɣحس ƾا السبƦǋ ýƛم ƾيǀتح Ǉا مǌǈŰمكŃما ي ǇƊوChoo(1998) وǋ اقدرǌت Ǐعل 

  .3تحويý المعلوماƘ الǏ معرƼة
 Üƾمما سب ƇكاƦالƼ سيةƼاǈت Ǉتحسي ƻدǌيست ǐسساتمساعدة الدولة واقتصاد االقتصادƌامǌ 

 ǇميƋت Ǐعل ýوالعم Üالعالمية ƾسواǕي اƼ سةƼاǈالم ǏسراروعلƊ احمايةǋ  التجاريةǇم ƘختراقاǗا 
علǏ سبيý المƛاƼ ý. 4علǏ تƬǈيƱ وتƽعيý الƬبكاƘ الداخلية والخارجيةتستǈد ǉƦǋ العملية  Üالمحتملة

ة معلوماƘ  مليار دوالرÜ لبǈاƬ ƇبكƬ 3.3ركة ياباǈيةÜ ما يǀارƍ 473 ƔستƛمرƼ1990 Ƙي سǈة 
 Ɗكƛر مǈ Ǉصƻ الƬركاǇƎƼ Ü Ƙ واليوم.دƼاعا عǇ المصالƠ المƬتركة استراتيجية مƬتركة بيǌǈا

 ǀƼد ƊسƩ اǕمريكيوǇ قسم جديد Ƽي Üوبالمǀابý .االقتصادية الياباǈية ترتبƼ Ʊيما بيǌǈا بǉƦǌ الƬبكة
لƬعبة مسƌولية  يسمƬ Ǐعبة التخƱيƱ والتǈسيÜƾ تتولǉƦǋ Ǐ اCIA وكالة االستخباراƘ المركزية

ƍقترǇ مǌƽوم الƦكاƇ بالعمÜ  ý وǋكƦا.5الياباƼǇي جمƴ المعلوماƘ االقتصادية Ƽي Ɗوروبا و
 .ýǌƼ مƍ Ǉختƻǚ بيǌǈماÞ.  معاŹ حتǏ تداخǚ كǚ المǌƽوميǇالƬǈاƱ التجسسيباǗستخباراتي و

                                           
1 -ǐدادƺالب ǐادǋ ý2008( عاد( Üمة المتƲǈالم ƭƑخصا Ǉقة بيǚالع Ƙكليا Ǉم Ǉي كليتيƼ Ǉة بيǈارǀدراسة م Üييرƺا للتǌزيتǋعلمة وجا

  Ü10Ƴ Ü01 جامعة الǀادسيةÜ كلية اǗدارة واالقتصاد Ü مƝمجلة القادسية للعلوم اǕدارية واالقتصاديةÜ التعليم العالي الخاƭ ببƺداد
ƭ74 . 

2- Brilman Jean (2001), Les meilleures pratiques de management, Editions d'organisation, troisième 
Editions, Paris, P213. 

3- LESCA. H et CHOKRON. M(2002), Intelligence collective anticipative pour dirigeants d'entreprise, 
Retours d'interventions, revue systèmes  d’information et management, Vol.7, N°04, p67. 

4- Jean-Fabric Lebraty(2008), Recherche Académique & intelligence économique, une nécessaire 
synergie, Revue système d’information et management, Vol.13, N°03, p10. 

5- Christian Harbulot et Philippe Baumard, Op.cit, P8. 
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  اليقـưةب تǈعǘقالتجسƧ االقتصادي و: اًرابع
ňرة قديمة قǋاƲ المتعددةدم التاريالجاسوسية Ǌصراعات ǏƼ ǇساǈǗا اǌƼعر ÜيǈساǈǗا ƣ 

Ɗكƛر مǌǈ ƴاية الحرƔ الباردةƦƍ Ü دخý العالم مرحلة جديدة وƬكý جديد مǇ  تǌاǋƊميتزايدƘ و
 Üǐالعسكر Ǐعل ǐولوجي والتجارǈالتك Ƴلبة الصراƹ حوǈ Ǌيتج ÜƳالصراƘرǌƲǊجاسوسية  مع 

ǋƊمية  تƬ ýǀراسة وال ǋي الوÜ التكǈولوجيةية و ǋي الجاسوسية االقتصاد)Ɗو ازدادǋƊ Ƙميتǌا(جديدة 
ƊصبƠ  .تبلور مƦǋ ƴا المǈحǏ مǌƽوم حرƔ المعلوماƘ اǗستراتيجية .عǇ الجاسوسية العسكرية

ƻدǌستخباراتي يستǗا ýا العمǌيƼ سرار ال سرقةǕاعاǈص ƳختراǗا ƘاƇالتجارية وبرا Ƙماǚالع Üية
اǗستخباراƘ العسكرية البداية اǕولǏ والجƦور  كاƘǈوبƦلǁ  .وƍختراƾ مجاالƘ البحث والتƱوير

 ƘستخباراǗة اƋƬǈية لǀيǀاالقتصاديةالح.  
 ǇƊ Üƴالواق Ǐعل ýي الحصوǋ Üقاعدة واحدة Ǉم ƾلƱǈاالستخباراتية ت Ƙالعمليا ƴجمي

 مǇ المصادر اǕجǈبية لحماية اǕمÜ Ǉ اǗستراتيجيةالمعلوماƘ والمعƱياƘ السرية ƦاƘ اǋǕمية
مجموعة اǕجǌزة والتƬكيƘǚ والوساýƑ المستخدمة لجمƴ المعلوماƘ السياسية "عبر عÝ Ǉ وتالداخلي

 Ǌسƽǈ Ƙي الوقƼ والعاملة Üاǌولوجية الخاصة بالعدو وتحليلǈسية واالقتصادية والعسكرية والتكƽǈوال
  .Ƽ"1ي مكاƼحة عملياƘ التجسƊ ÜƩو التخريƔ المعاديةÜ وƍبƱاý كý عمý يǀوم بǊ العدو

Ưالبع ƾلƱيÜ Ǐعل ƠلƱمص ǐاالقتصاد Ʃسية التجسƼاǈالت ƘاالستخباراÜ  ƱاƬǈ ǉعتبارƎب
ƻدǌيست Ƙالمعلوما Ǐعل ýالسرية الحصو ÜستراتيجيةǗبيعة اƱال ƘاƦ ا المǌالتي تمتلكƘسساƌ 
 لمعلوماƘلخابر بǊǈƋ الجمƴ السرǐ تال وƻƊ مصƱلƠ االستخبار عرŎكما يمكÜ ſǈ ǇƊ ǇالمǈاƼسة

   .2 علǏ المواجǌةتǌامƊ Ǉجý زيادة قدر المƌسسةƼ ÜيتخƦ الǀرار لمتǌيƑتǌا و
  :3ضمǇ المǈحǏ التǈاƼسي للعمý اǗستخباراتيÜ عرƻŌ بعƯ الباحƛيǇ اǗستخباراƘ التǈاƼسية باǌǈا

عملية جمƴ المعلوماƘ حوý المǈاƼسيǇ الحالييǇ والمحتملييÜǇ والتي تستخدم كمدخƘǚ مǌمـة            " -
 Ƽ."(Jain, 1997)ي تƬكيý اǗستراتيجية

 (Stanton, 2000)".ملية جمƴ وتحليý المعلوماƘ حوƬǈ ýاƱاƘ المǈاƼسيǇ وخǌƱƱمع" -

 ƌ."(Miller, 2005)سسة علǏ المةƛƌرالمÜ لجمƴ وتحليý المعلوماƘ مراقبة المحيƱ التǈاƼسي" -

- "           Ƙراراǀلل Ɣاسǈالم Ƙي الوقƼ لوبةƱستخباراتية المǗا Ƙوتسليم المعلوما ƻƬقية للكǚخƊ عملية
 (Crowley, 2004)".جعý المƌسسة Ɗكƛر تǈاƼسيةاǗستراتيجيةÜ ل

سواƾ اÜ ǕاǇƑبزالبوكý ما يرتبÜ     ƱلمحيƱ الداخلي والخارجي  االǀدرة علǌƼ Ǐم وتحليý وتǀييم      " -
ǇسيƼاǈستراتيجيةالمǗالتكتيكية وا Ƙراراǀال Ʀلتعزيز اتخا Ü."(Huster, 2005)  

                                           
 .Üƭ 62 بيروÜƘ والƬǈرÜ المƌسسة العربية للدراسا1ƘةÜƜ Ü الموسوعة العسكري)ƈ)1981خروǇالǌيƛم و اǕيوبي -1

2- Delmar, G.(1985), Marketing Management, McGraw-Hill, Inc, 6thed, NewYork, p620. 
3-Ǉخروƈو ǐمرƬ2009( محمد جبار ال( Üبارات التسويقيةƢستǕام اưنǈلل Ƈاƽدار ص ÜƬƭ ÜǇردǕا Ǉعما Üƴ59-55ر والتوزي. 
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 بدور Ɗكبر لجمƴ المعلوماƘ وƼي Ʀǋا اƱǗارǀƼ Üد ƍضƱلعƘ وكاالƘ اǗستخباراƘ اǕمريكية
  لمساعدة الƬركاƘ عليǊ اǕمǇ الǀوميłƠÜلſƱňصĉƍńاǗستراتيجية عǇ الƬركاƘ اǕجǈبيةÜ ضمǇ ما 

 ǇميƋت Ǐعل ýالعم Ǌسƽǈ Ƙي الوقƼو Üالعالمية ƾسواǕي اƼ سةƼاǈالم Ǐمريكية علǕسرارواǕحماية ا 
 كاńǇ ƘǈحتǏ وKober Stanley "ĉƍا يǀوý كم .ضد اǗختراقاƘ المحتملةللƬركاƘ اǕمريكية التجارية 

حوý المǈاƼسة الحرة وعدم تدخý الدولةƍ Üال ǇƊ  مǉƦǋ ýƛ السياسة تتعارƯ مƴ المبادƏ اǕمريكية
Ǉم Ƙمعلوما Ǐعل Ƙمريكية التي تحصلǕا ƘركاƬالمركزية ال Ƙوكالة المخابراÜǀتح ƘاعƱستƍ ي ƾ

  . 1"مريكيةسياسة الصǈاعية اǕالعلوماƘ لدعم الم  مǇ الضرورǇƊ ǐ تستخدم ƦÜǉƦǋال .ميزة تǈاƼسية
"ĈƊ Ʃرƺǈرير للكوǀاد تƼƊ دǀة لǈ1997عد سňق Ǉم  Ɣالمركزية ومكت ƘستخباراǗوكالة ا ýب

 ŹراƬمبا ŹراƱخ ýكƬبية تǈجƊ Ƙا حكوماǌالجاسوسية التجارية التي تدعم ǇƋب Üيدراليƽال Ƙاǀيǀالتح
 الصيǇ وƼرǈسا ÜعلǏ الدوامǋم Ü والمتǌموǇ  وعلǏ قدراتǊ التǈاƼسيةÜعلǏ االقتصاد اǕمريكي

 ýيƑسراƍ ةƼضاƍ Ǉويمك ÜǇوبية وتايواǈوروسيا وكوريا الج ǁوالمملكة الممتحدة والمكسي Ǉواليابا
Ʃعدم التجس Ǐعل ƭǈي ƾاƽتƍ اǌا بǈƱيرب ǊǈƊ ƴمÜ مǌƼ ǁلƦ ƴما ما  ومƑاداǈعلي Ǉ2"يتجسسو.   

خسرƊ ƘلƬ ƻركة Ɗمريكية ǀƼد يكيةÜ  الƺرƼة التجارية اǕمرا Ɗجرتǌيةمسحدراسة ƽƼي و
 ǈتيجة لعملياƘ التجسƩ وسرقة 2001 مليار دوالر عام 59 ما قيمتƼ ǊورǇƬمدرجة Ƽي Ƭǈرة 
ستكوƬƊ Ǉد خƱراƼ Źي المدǎ البعيد حسƦ ƔاƘ الدراسة  ǉƦǌƼ العملياƘ .اǕسرار التجارية

  .3 الحرƔ علǏ اǗرǋاƔمما يخصƭ لǀضاياƊكƛر مǇ الموارد ǈزƻ ستوست
ǎ لǌƲور العديد مǇ وكاالƘ التجسƩ الخاصة د ƊصبƠ الƬǈاƱ التجسسي سلعة راƑجة ƦÜƊاوǋك

ƘركاƬا للǌدم خدماتǀالتي تÜ وسرقة ǇسيƼاǈسرار المƊ Ǐعل ýالحصو ǏولǕبالدرجة ا ƻدǌوتست 
ĈƊ Ǐلƍ ةƼضاƍ ÜويرƱالبحث والت Ƙمجاال ƾختراƍو ÜƳختراǗا ƘاƇالتجارية وبرا ƘماǚالعſƱżر ǎخرƊ 

Ƽرصد سلوǁ المستǌلكيǇ واتجاǋاتǌم . المبادƏ والعǀاƑد التي تحكم سلوǁ اƼǕراد والجماعاƘكالǀيم و
 ýي دخوƼ ƘركاƬال ƱاƬǈديد لǌو تƊ رصةƼ ýكƬي ǇƊ Ǉة ما يمكǀƱǈي مƼ كيةǚǌستǗم اǌƱماǈƊو ǉƦǋ

ƾسواǕا . ƻحيث يصWinn Schwartau Ǌي كتابƼ ÜƳا الصراƦǋ " يƼ Ǐوضƽال ÜƘالمعلوما Ɣحر
دام تكوƼ ǇيǊ المعلوماƘ االستراتيجية ƊصوالŹ تستحƾ بǊǈƋ صǗ "ňلكتروǈية المتƽوقةالخƱوƱ ا

   .4 وتصبƲǈƊ Ơمة اǗتصاý والمعلوماǋƊ ƘداƼاƍ ŹستراتيجيةÜاǗستƇǚ عليǌا Ɗو حتǏ تدميرǋا
 

                                           
1- Hélène Masson, op.cit, P122. 

2-Ʒبرǈǈدم بƈو ǐبار ǁ2003( مار( ÜمريكيةǓجاسوسية الشركات ا Ûوكر الجاسوسية ÜǇدار العبيكا Üواز زعرورƼ ترجمة Ü المملكة
  .Üƭ 23السعوديةالعربية 

 قائمة المتجسسينوإسرائيل ضمن ... مليار دوالر في عام واحد59التجسƧ الصناعي يكلف الشركات اǓمريكية Ü )2003( بالو ƈلتو-3
 ÜƱوسǕا ƾرƬجريدة ال)ǐتودا ǐƊ ƩƊ الجمعة )يو Ü14 ƾƼالموا ÜǐرƽيƼ 13 و الحجةƦ 1423 العدد Ü8844.  

4 - ƣيƬال Ɵ2007(ممدو( Üالتكنولوجي ƧالتجسÛسرار االقتصادية والتقنيةǓسرقة ا  Ûما بعد Ʋالصناعي دراسة في المجتمÜ مكتبة 
ƘبيروÜǇة عماǈƱسل . 
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 Ǉم ÜƩا التجسǌمتǌالعالم م ƇحاǈƊ ƴي جميƼ Ƙستخباراƍ Ƙوكاال ƘرƬتǈƍ دǀلƊ ýالحصو ýج
اتيجيةÜ تعمý تلǁ الوكاالƘ لصالƠ اǕمǇ الǀومي وتتلخƭ مǌمتǌا Ƽي التجسƩ علǏ معلوماƍ Ƙستر
 Ƙالمعلوما ƴاالقتصاديةوجم. Ƽ ƘركاƬسرار الƊ ددǌسة لم يعد ما يƼاǈالم ƘركاƬال Ǐتصر علǀي

ƦƎƼ Üا ƍمتلكƬ Ƙركة ما سراŹ صǈاعياƊ Źو اقتصادياǋ Źاماƍ ŹلǏ عمý وكاالƘ التجسÜƱǀƼƩ بƍ ýمتد 
  . 1كاƘ والحكوماƘ كý ما Ƽي وسعǌا للحصوý عليƼǊسوƻ تحاوý الƬر

االستخباراƘ مجاالƘ العمý التجسسي ومدارƼ Ʃي العديد مǇ الƍ ÜلǏ بروز  كƦ ýلƊǎǁد
 Üيةكالمدرسة االقتصاديةǈوالصي Üسيةǈرƽوال Üيةǈواليابا ÜميركيةǕوا ÜيةǈلماǕا. ..اǋيرƹو . Ňعدſوت

وǌƬƊر ǋ  ǉƦǋمƊمǇň واحدة  (Ecole de guerre économique) يةƽرǈسالمدرسة الحرƔ االقتصادية 
Ʃالعالميالمدار ǎالمستو Ǐا  علǋرƛكƊو Üوادة يرƍتمامǋاب اƩلتجسǐاالقتصاد Ü و Ƙالمعلوما ƴبجم

ضمǇ   العمý اǗستخباراتيووضÜƴ التجسƩ االستƛمارÜǐ ومواجǌتƼ Ǌي Ʃƽǈ الوقƘوالتǈاƼسية 
 وقواعد لعبƼ Ǌي تƺيير خريƱةيالǐƦ الǌام دور لƲǈراŹ لÜ سياƬƍ ƾكالية اǕمǇ االقتصادǐ للدولة

ال يŃعد عمƹ ǚير مƬروƍ ÜƳال Ƽي بالǈسبة للƽرǈسييǇ علǏ الرƹم مǇƊ Ǉ التجسÜ  ƩةلعالميالمǈاƼسة ا
   .2حاý وجود الضحية علƊ ǏرƼ Ưرǈسية

ǊوعليÜ دǀƼ ت Ƴير سارƛاقتصادية الك Ƙاستخبارا Ƙوحدا ƩسيƋت ǏلƍýعماǕا ƘركاƬ يƼ  
 Ƽ3ي ƍدارة صراعǌا التǈاƼسيحوý اƱƬǈǕة االقتصاديةÜ مǇ المحيƱ تحليý البياǈاƘ تǀوم بجمƴ و

ĉƍ Ǐحتſقت Ǉا الرƦǋýعم ÜميبǚستعǗا ƱاƬǈال Ǖالعسكرية Ƙزة االستخباراǌج . ǉƦǋ ýوم عمǀي
الوحداƘ مǀام عمƲǈ ýام اƦǈǗار المبكر كƋداة متǀدمة ǗتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية بǇƋƬ مواجǌة 

ƘيراƺتƱالمحي  Ü Ʊالمحي Ǉم ƘاراƬǗيستلم ا ǐƦادار الŌابة الرƛبم ƘستخباراǗام اƲǈ عدŃي Ʀƍ
   .4ويحولǌا ƍلǏ معلومة استخباراتية تعزز قدرة المƌسسة علǏ  اتخاƦ التدابير الǚزمة

وƼي مواجǌة الƬكý الجديد مǇ الحروÜƔ ومƴ تداعياƲ Ƙاǋرة العولمةÜ وƼي ýƲ الƛورة 
مما Ɗدƍ ǎلǏ التƽكير Ƽي  لتǀليدية مجديةÜبالƱرƾ واǕساليƔ اجمƴ المعلوماƘ ة لم تعد عمليالرقمية 

 Ǐا علǌي عملƼ يراƛد كǈة تستƲǀيا لليǚخ ýكƬ يƼ ÜƘالوحدا ǉƦǋ ýيكلة عمǋ عادةƍال Ǐوعل ƘبكاƬ
Ƙولوجيا المعلوماǈور تكƱك .ت ƳروƬمSystème d’aide à la Veille et à l’Exploitation en Réseau de 

l’Information Stratégique (S@VERIS) 5 وÜǊعليƼ  ƇضاƼية تحتية وǈب ƘǈترǈǗبكة اƬ ƘكلƬ دǀ
 مما تعرضǉƦǋ Ǌ الƬبكة مǚƱǈƍ  ǇقاŹ.مستجداƘ المحيƱبمعلوماتي للكƛير مǇ المƌسساƘ لǘحاƱة 

ÜƘǚيǌتس Ǉم Ǌدمǀوما ت Ƙحيثخدما ǈا يمكǌ ةƼمعر  Ǉير عƛالك ǇسيƼاǈالم Ƙستراتيجياƍ6.  
                                           
1- Keith, Melton. (2005), on corporate espionage what? Harvard Business Review, Vol.10, N11, P71. 

2- Ʒبرǈǈدم بƈو ǐبار ǁمار ÜƼساب Ʋمرجƭ Ü23.  
  .Ü35 دار حامد للƬǈر والتوزيÜƴ اǕردƭ ÜǇنưام المعلومات التسويقيةÜ )2002( العجارمة تيسير والƱاƑي محمد-3
4-ÜǇخروƈو ǐمرƬمحمد جبار ال  Ƽساب Ʋمرجƭ Ü59. 

5- Antonio Lopes da Silva, op.cit,P100. 
6- Lafont Denis, et Andrieu. Ollivier (1996), Internet et l'entreprise, Éditions Eyrolles, Paris, P152. 
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Ǉ يتم تƽǈيƦ العمý اǗستخباراتي بƽعالية ƊكƛرƼ Üي الحصوý علƑ ǏتاحƘ التكǈولوجيا لÜ ƊوǋكƦا
ساليƔ اǕالمعلوماƘ االستخباراتيةÜ وتوزيعǌا عبر الƬبكاƘ وƲǈƊمة المعلوماƼ ÜƘي ǈƍ ýƲتƬار 

حتǏ  و(Cracking)والتýƽƱ علƲǈƊ Ǐمة المعلوماÛ  Ƙ(Hacking) كǀرصǈة المواقÜ ƴتجسƩللحديƛة ال
ýحو  التسلǈ Ƙمة االتصاالƲǈƊيةƽاتǌال ƘبكاƬوالƍو  Ƙقتحام المكالما(Phreaking) .ية مǈمكاƍ Ơما يتي

 Ǐلƍ ýالوصوýسرار العمƊÜ Ƙراد  وخصوصياƼǕاǇاالعامليǌمع Ǉسسة والمتعامليƌي المƼ و ÜǏحت 
  . ƊحياǈاÜŹ وƍلǏ سرقتǌا Ƽي ƊحياǈاƊ ŹخرǎلمسƠ والتحريƻلتخريƔ البياǈاƘ وƍتǌƼǚاÜ وتعرضǌا 

" ýƛم Ǌلƛم Üǐاالقتصاد Ʃالتجس ƻيعر ǇƊ ةƛالحدي Ƙولوجياǈور التكƱت ýƲ يƼ Źرباƺمست Ʃلي
المدير السابƾ بǊ  صرƟ مƛلما .بعƯ الممارساƘ التجارية ƹير العادلةÜ الكƛير مǇ الزخم واǋǗتمام

 مارƩ 22يوم  Ƽ Wall Street Journalي جريدة James WOOLSEYلوكالة اǗستخباراƘ اǕمريكية 
 مǇ اǈǗتƬار المتزايد 1999-1998تǀارير البرلماǇ اǕوروبي خƊ ýǚيضاŹ   بƘǊلƊد ماو .2000

 Üبيعة االقتصاديةƱال ƘاƦ ستخباراتيةǗا ƘاƱاƬǈدماللǈالعسكريخاصة ع ƇركاƬال ƠصبƊ و Ǉ
ما ƊكدتƊ Ǌيضا مصادر Ɗخرǎ عǇ وجود و .قتصادييǇاالǇ ضمǇ قاƑمة المǈاƼسيǇ ووالديبلوماسي
   .1" للتجسƩ االقتصادǐكتروǈيةƬبكاƍ Ƙل

 ضمǇ مصادرǋا Microsoft, Motorola, NetscapeالراƑدةÜ مƊ  ýƛدراجƘ العديد مǇ الƬركاƘ لǀد
لƽيروساƘ مýƛ لعديد مǇ ال البرامƦǋǉ ƝسمƠ ت BackDoor-G, SubSeven ةخƽيالبرامƝ بعƯ ال

Cheval de Troieي بǈلكتروǗمة البريد اƲǈƊ مستخدمي Ǐعل ƩالتجسÜ و ýيƺƬمة التƲǈƊ ƻداǌستƍ
 ÜبكةƬوجود جدار الحمايةالمتصلة بال Ǉم مƹالر ǏعلÜ ǁلƦ يƼ اǋيقلة وقد يساعدǈالوعي االم  

 ƲǈSORMام الروسي الا ǋو الƼ ǇƋƬي مكÜ  وصعوبة ƍكتƬاǌƼا Ɗو حتǏ الǀضاƇ عليǌاللمستخدم
   .Ɗ)French Echelon(2و ما يسمFrenchelon Ǐ الƽرǈسي الخاƭ بƎعتراƯ البريد اǗلكتروǈيÜ و

عمǉƦǋ ý الوحداÜƘ للحصوý علǏ مǇ  يسŊرƘ كƛيراŹولǇƑ كاƘǈ الƛورة الرقمية والتكǈولوجيةÜ قد 
ƘبكاƬا عبر الǋرƬǈو ƘالمعلوماÝ الƍ ǇƊ  ة الرقميةƑار البيƬتǈƍ Ǐلƍ ƘدƊ اǌعلي ƾلƱرة جديدة يǋاƲ

 ÜيةǈلكتروǗالجريمة ا Ƙا زادǌالمعلومامع Ǐعل ƇعتداǗورة اƱسبة خǈ Ƙ ƘاƇبرا Ǐعل ƇǚستǗوا
ƳختراǗاÜ ÜويرƱالبحوث والت ƝƑتاǈمما  و Ǐلƍ يرƛبالك ǎدƊ Ƙالمعلوما ǇمƊ كاليةƬƍ وبحدة ƟرƱ
ƘبكاƬمة والƲǈƊ عاليةƼ Ǐا علǋيرƛƋال وتƘ3معلوما. ǚعƼ مرǕاƼ  ƠصبƊديدǌت ýكƬيŹاŹراƬو مبا  Ɯيحتا

 .Ʋǈ 4ام الƦكاƇ االقتصادǐ مǇ صميم عمƦýاǋ و. كاملةوحلوý تǈǀيةواضحة   ƊمǈيةاƘلسياس

                                           
1- Dany DESCHÊNES(2001), Le Système Échelon, Une Nouvelle Donne Dans L'Espionnage Electronique, 

Bulletin N° 50, Institut Québécois des Hautes études Internationales, Université Laval, Québec, P1. 
2- Michel CARTIER(2003), La veille intégrée Comment gérer le changement grâce aux stratégies 

d’innovation, document publie en ligne, www.michelcartier.com, p6. Consulté le 16 juillet 2011. 
3- Cédric Llorens, Laurent Levier, Denis Valois(2006), Tableaux de bord de la sécurité réseau, 2e édition, 

Éditions Eyrolles, Paris, P85. 
4- Jakobiak F. (2004), L’intelligence économique en pratique, Edition d’Organisation, Paris, P234. 
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     دراسة سيميولوجيةاليقưة: Ƣامساً
 Üƾمما سب ǇƊ Ơة يتضƲǀوم اليǌƽمÜǁابƬوالت ýالتداخ Ǉير مƛالك ƻعر ǎلد  Ǉالعديد م Ǉالدارسي
Ǉيƛوالباح  ƻمختل ǇمǀيوالحƼالمعر ýة Ü Ǐيتجل ƻǚا االختƦǋ ýي تداخƼ ƩساǕبا ƴوم مǌƽا المƦǋ

 Ǉم ǉيرƹيم المǋاƽǎخرǕاÜ المƬالم واةكباتǀا سابǈرƬƊ ة كماǌابƬي محاولة للتعبير .تƼو  Ǉع
اليƲǀة Ƽي مǀاربة تحليý مدلوǈ ýتوقƼ ƻي ǉƦǋ الƱǀǈة عǈد  واǗحاƱة بƦǌا المǌƽومÜمضموǇ اليƲǀة 

التي تبلور مرة والماوراƑيةÜ الƦاتية واǗيماƑية Ü الǀيم الداللية المضسيميولوجية ǈستكƻƬ مǇ خǚلǌا
ǚاالخت ƾسǈƼƘكاƬة ي والتƽلƉالمت Ƙǚ اǋرǋاƲ يƼة والمǈتباي ýا حوǌǈƱي باƼةƲǀالي ƠلƱمص. 

 ÜŹوياƺة العربيةلƺمعاجم الل Ƙǀƽتƍ∗ ǇƊ Ǐة علƲǀي  اليǋوǈال ƯيǀǈمÜ وćƊ  اǌǈƊǈال Ǉم ǉتباǈوماال 
ǈƍتباǉ وعلƦƍ Ǐا كاƼ Ǉي حالة ǀǈ ÜوƬ ǇƊ ýخصاŹ ما يƲǀعليÜǊ و .واǈǗتباǉ يعǈي ƊخƦ الحيƱة والحƦر

 ǋو ƬخƲǀ ƭيوالمت. اسǊ مƽǈتحة علǏ العالمتكوǇ حوودرǁ ما يجرǐ مǇ حولÜǊ يعي وƦر ووح
 ǊǈƊو ǇƱƼكي وƦير التƛكǀيƲÝ ةƲǀستمرارية حالة اليƍ يǈوبالتالي .مما يعÜ ي Ʋǀالتي Ʋƽل ýستعم

 مراقبة ولحراسةوالعǀلي لتركيز الجǌد الǈǋƦي حيث يتم  ÜلƬǘارة ƍلǏ ديمومة حالة االǈتباǉ والوعي
 وǋو Ü بداƴƼ الƽضوý والرƹبة Ƽي ǌƼم وتوسيƴ المدارƍǁما .Ƭ1يƇ ماÜ ووضعǊ موضƴ المتابعة

Ůر والتƱالخ Ɣǈتج ƴƼبدا ǊǈƊ وƊ Üǐختيارƍ ǉتباǈƍديدǌت ǐǕ Ɣحسǐجبارƍ ǉتباǈƍ وǋو Ü2.   
 ÜǁاƦا وƦǋ Ǉوبي Ưختيار بعƍ يƼ يƑاǀتǈƍ حوǈ Ǐعل ǇساǈǗد اǈي عƼام المعرƲǈال Ƙلياƈ ýتعم

Ƙاǌبǈو المƊ  Ǐي التركيز علƑاǀتǈǗا ǉتباǈǗبا ƻو ما يعرǋو Üاǌليƍ ǉتباǈǗا Ǌة لتوجيǈمعي ƭƑخصا
Ý مما يعǈي ǇƊ اليƲǀة سواƇ كاƘǈ 3بحيث ال يسمƍ Ơال لجزƇ معيǇ مǇ اƬǗاراƘ لدخوƦǋ ýا الƲǈام

ƫوƬم Ʊمحي ýƲ يƼ خاصة ÜيةƑاǀتǈƍ اميكيةǈا عملية ديǌبيعتƱي بǌƼ Üجباريةƍ وƊ ختياريةƍ . Ǉوم
 ǊǈƊ يمكǇ تحديد مستوǎ اليƲǀة عǈد الƽرد Ƽي LeplatمƲǈور ƈلية عمý اليƲǀة ǀƼد ƛƊبتƘ دراسة 

لحƲة زمǈية معيǈة ǚƱǈƍقاŹ مǇ قدرتǊ علǏ رصد وǈƍتǀاƇ اƬǗاراƘ الضعيƽة Ƽي وسƱ معيÜǇ بحيث 
تركيزƦƍ Ü مما يعƱي للƽرد ƍمكاǈية اǈǗتǀاƇ والÜ  اƬǗاراƘ الضعيƽةلكƛاƼةيتƺير مستوǎ اليƲǀة تبعا 

يرتبƱ مستوǎ اليƲǀة خƱيا مƴ لوƹاريتم كƛاƼة ǉƦǋ اƬǗاراƍ ÜƘال ǉƦǋ ǇƊ الدراسة تƬير ƍلǏ عǚقة 
  .4مستوǎ اليƲǀة عǈد الƽردÜ بǀدرتǊ علǏ رد الƽعǈ ýحو ǉƦǋ المǈبǌاƘ بǌǈƋا Ƭƍكالية تبǏǀ قاƑمة

                                           
   ƊديƔ اللجميالمحيطƈ Üبادǐ للƽيروز المحيط القاموƧوÜ لجوǋرǐ لالصņحņاƝ في اللƸةÜ وبǇ مƲǈورال لسان العرب: اƲǈر المعاجم ∗

 Ɗو موقÜ(http://www.baheth.info) ƴ متاƟ علǏ موقƴ الباحث العربي Ʊ3  مجمƴ اللƺة العربية جمǌورية مصر العربيةالوسيط
  ..(http://lexicons.ajeeb.com)ة صخر المعاجم لƬرك

1- Chateauraynaud F. et Torny D. (1999), Les sombres précurseurs, Une sociologie pragmatique de l’alerte et du 
risque, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, p77.  

2-ǁبي Ǉوجو ÜƘبورǈƼدا Ʃ2001( توما( ÜنتباهǕا Ƽمورد اقتصادي جديد يستح ÛنتباهǕإدارةا ýالمدير ورجا Ɣكت Ƙصاǚسلسلة خ Ü
 Üم العلميǚعǘركة العربية لƬترجمة ال ÜýعماǕا Ü206العددمصرƭ Ü02 .  

3 -ýلوƹوعماد عبد الرحيم الز Üýلوƹصير الزǈال ƴƼ2009( را( Üالمعرفي Ƨعلم النفƾروƬدار ال ÜÜ ǇعماÜ ƭ70 .   
4 - Jacques LEPLAT(1962), Dispersion des signaux et niveau de vigilance, L'année psychologique, vol. 62, 

n°1. Centre d'études et recherches psychotechniques, p18.  
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 Üخرƈ Ǐلƍ يرƛم Ǉم ǉتباǈǗا ýتحوي Ǐي علƼام المعرƲǈدرة الǀل ŹراƲǈدوǀƼ  مر يبدوǕا ýيجع
 Ʊمحي ýƲ يƼ ǇساǈǗا ǇƊ Ƙير الدراساƬت Ʀƍ ÜƘالوق Ʃƽǈ يƼ يرƛم Ǉر مƛكƊ ƴم ýتعامǈ اǈǈƋوك
 Ǉحيث ال يكو ÜǊسبة لǈمية بالǋƊ ƘاƦ اǌǈƊ التي تبدو ƘاراƬǗا Ǐعل Ǌǋتباǈƍ عادة ما يركز ƫوƬم

ǐمتواز ýكƬمتعددة ب ƇياƬƊ ýعم ǇمكاǗ1با .ǋواƬال Ǉالعديد م ƠŎتوض ÜǁلƦيةلǀمبريǕب ∗د اŊǇƋ 
 Ǉم ƻالموق Ǌر بما يحملƛƋتت ÜǊǋتباǈƍ اǌويركز علي ƘاراƬǗا ƭخƬا الǌب ǁة التي يدرǀريƱال

 عليǌا المƛاƔ اƬǕياƇيركز ǈƊتباǊǋ علǏ و ÜالƽرƼƭرƦƍ Üƭ يميý الƬخǗ ƭدراǁ مǇ مخاƱر و
  .عليǌا المعاقƔ واƬǕياƇ المخاƱر Ǘدراǁ ميلǊ مƊ Ǉكƛر

 الخبرة عǇ ويبتعد السارة الخبرة ǈحو بƽعý عامý اǈǗتǀاÜƇ يةاǗدراكياƘ العمل تعدýت ǋÜكƦاو
 كƛرƊ يتسÜ ƾوƍدراكǊ وǌƼمǊ الƽرد متعلƊǇ ů التجارǈ  ǉƦǋƔتاƝƑ تƌكد كما Ü)لتوترحالة التجǈبا ( المƌلمة
 وƦǋا ÝوƊمǊǈ لǀيمǊ تǌديداŹ مýƛت وƊ اتجاǋاتǊ مƴ تتƾƽ ال وƬƊياƇ بمواقƻ مǀارǈة اتÜǊاتجاǋ مƋƼƴكƛر 
  توجيǈƍ Ǌتباǉ الƬخƭ علǏ تƛƋيرǉ يƽوÜ ƾمƽضƬ ýيƍ ƇدراƼ ǁي المتضمǇ اƬǗباǇƊ Ƴ يعǈي

ƳباƬǗا Ǉي المتضمƼ ات وقايةƦǊ Ǉر مƱ2خارجي خ.  
يحدث Ʀǋا اǕخير بƽعý الوعيÜ وƦƍ ǇƊ اǈǗتباÜǉ الحƦر ومǇ الǈاحية الƽلسƽيةÜ تعǈي اليƲǀة Ɗما 

Ưي محǈǋƦ ýما . الوعي عمǈبيłة الحƼالمعرŮǀ ة Ʊي المحيƼ ا يحدثłمĉل Ǉم ƐيƬ ýك ýوقب ŹوالƊ Ɗتبد
البعÜ Ư ولو Ü ǇƊ وǇƊ ما ǈستوعبǈ ǊكوǇ قد عرǈƼاǉ يعبر عǇ حالة ƍستعاƔبدورǉ و وÜǋالوعي

 ǇƊ ǎليرǀع Ǉلة عǀخارجية مست ƾƑاǀوجود ح Ǉع ýما يدǈƍ ǇساǈǗا Ǌما يدركǊ ǏƱالمع ǇƊو Ü
Ǌو عليǋ الخارجي كما ƴي الواقƼ الحسي موجودǊا لǈدراكƍ ةǀريƱ يƼ Ǉيكم ƻǚاالخت Ǉولك Ü.  

   مǇ مƲاǋرǇǉ حدث ماǈستدý عبحيث  ǚÜمحǊ المختلƽةما يعǈي ǈǈƊا ǈدرǁ الواقƴ مǇ مم
 Ǐعل ǁلƦ يƼ عتمدǈوو ƘاƇيماǗا Ưحداث بعƍ يƼ ƐيƬال Ǉا عǌب ýستدǈ ة التيƽالضعي ƘاراƬǗا

ǁدراǗة. عملية اƼضي للمعرƽال ي ǁدراǗا اƦǋ ýƛم ǇƊ ية ولوǈيǀالي Ɣزالي حسƺبو حامد الƊ مامǗا 
ǊƑبمباد ýǀوحاكم الع ÜǊحكامƋب Ʃا حاكم الحǌيƼ ة يحكمƼالمعر ǉƦǋ ǇǕ . ƇياƬǕية اǋما ǁدرǈ ýǀبالع

والمعاǈي الخƽية عǈدǉ  اǕسرار الباǈƱة عǈدƲ ǉاǋرة. وƊسبابǌاÜ عňلŽلǌňا وƹاياتǌاÜ معاǈيǌا وƊسرارǋا
  .3 بما يǀتضيǊ رƊيǊ الƛاقƔ وحكمǊ الǈاƦƼجليةÜ يدرǁ المعلوماƘ ويحكم Ƽيǌا

                                           
1-ǇدرسوǈƊ Ǉ2007( جو( Üǈالمعرفي وتطبيقات Ƨعلم النفǕا Üكرƽدار ال Üýورضا الجما Ʊسلي ǐترجمة صبر Üƭ ÜǇ112رد.  
∗ ƾا السياƦǋ يƼ كرƦǈ تجربة )Ǉيƽي ليƼ1942 ومور( ýرأ" حوƙ Ʋالدواف Ǎعل Ŭوالنسيان علمالت"Ü وƊýعما )وردƽǈ1936 سا( ýرأ" حوƙ 

 الƙواب ƙرأ" حوý )1942 ومورƼي ƬاǈكƩروب( تجربةوÜ "واالدراƿ الذاتية" حوý )1943 ومورƼي رƬƼا( تجربةوÜ "دراƿاǕ علǍ الحاجة
  ".االدراƿ لǍع والعقاب

2 - Ǉيƽكال ýوǋ رǈوجار ǐدزǈ1978(لي(Ü رياتưصية نƢالش Üترجمة ƼرƜ Ɗحمد ƜرƼ ǇخروƈوÜ دار ƴايƬباعة وال الƱرلƬǈل ÜƱ2  
  .Üƭ676 الǀاǋرة

  .Ü ƭ71مƾƬ دÜدار المǌǈاÜƜ  والموصل إلǍ ذي العزة والجǘلالمنقذ من الضǘل Ɗ )1934(Üبو حامد الƺزالي-3
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 اليƲǀة خاصية الكاƽƬية Ƽي تمييزǋا وƼي كǌƽƬا للحǀاÜƾƑ رƹم ǇƊ رƌيتǈا للواقƴ تعكÜƩ مǊǈو
وƍعتǀادتǈا ǋي التي تتƺيŌرÜ ويمكǇƊ Ǉ تكوǇ مƌقتةƱ Üالما ǉƦǋ ǇƊ اǗعتǀاداƘ مƱابǀة للواقǌƼ ƴي 

 ƴو الواقǋ Ǉوالمحدد بالزم Ƙقƌالم ǇǕ ةǀيǀة .1الخارجيحƽسǚƽال Ǌǈع łرŊبłكما ع ƾƱǈا المƦǌوب 
العرƔ والتي يƬترƼ ǁيǌا الكƛير مǇ الǚƽسƽة الǀدامǏ والمعاصريǇƎƼ ÜǇ لليƲǀة دور Ƽي ƍبراز 

łمĉل ǇاǋƦǕي اƼ ة ماǀابƱي مƼة وǀيǀحكام الحǕا Ƈاǈي بƼ التسليم ƾلƱم ǁلƦ يƼو ÜǇعياǕي اƼ ا
Ɗ ية داللةƊ ا لوجودǀƼو ÜýستدالǗةواǀابƱتوحي بحتمية الم Üƴالواق Ǉية مǌبيǈارة تƬƍ و.   

عǈد حصوý التواƾƼ بيǇ الصورة الǈǋƦية ومعƱياƘ الوقÜƴ يكوǇ الǀرار Ɗكƛر دقة وموضوعية وال "
 ýوتستكم Üرارǀال ƾصد ƝƑتاǈ Ǐير الحتمي علƛƋالت Ǉم Ʊي المحيƼ Ưموƺال ýعوام Ƈاǈƛستƍ Ǉيمك

  .2"وƯ التي تحيƱ باǕسباƔ والعمý علǏ تخƽيضǌاعملية تƬخيƭ المحيƱ بتحديد مصادر الƺم
دور ما يحوǈ ýعتǀدǊǈƊ ǉ معرƼة يǀيǈية مما يعǈيǇƊ Ü اليƲǀة تتعلƾ بمعارǈƼا وبما ǈدركǊ وما 

وǋي عملية Ʀاتية ƬخصيةÜ وترتبƱ بالعديد مǇ العملياƘ العǀلية كاǈǗتباÜǉ التƦكر Ƽ Üي محيǈƱا
ǁدراǗالوعي واÜال Ǉر عدد كبير مǌƲƊ لية  وقدǀية والعƼالمعر Ƙالعمليا ǉƦǋ ǇƊ Üسيةƽǈال Ƙدراسا

ƭخƬعالية للƽǈǗالمزاجية وا Ƙوبالحاال Ƙيم والميوالǀوال Ƙيرا بالحاجاƛر كƛƋتت. ǎوير Murphy 
بǉƦǋ ǇƋ العملياƘ ال يمكǇƊ Ǉ تكوǇ عملياƘ مستǀلة عǇ الƦاÜƱǀƼ Ƙ وǈƍما ǋي عملياƦ Ƙاتية 

Ʀال ƾƬال ǐدƌي ÜƘالوق Ʃƽǈ يƼ وواقعية ǐدƌبيما ي Üǉيرا ǇƊ Ɣما يح ǎير ǇƊ Ǐلƍ ردƽا بالǌيƼ اتي
Ǌو عليǋ كما ǉيرا ǇƊ Ɣية ما يجƌر Ǐلƍ ردƽالواقعي بال ƾƬ3ال.  

ي توليǌا المƌسسة تاǕعماÜý تعبر اليƲǀة عǇ مدǎ الحيƱة والحƦر الالماý وƼي عالم Ɗما 
 قدو .المستمرةلمتابعة واتعمý عمƲǈ ýام الرادار Ƽي الرصد والمراقبة و المتƺيرÜ محيǌƱاǈحو 

 ƻمر يختلǕا ÜǁلƦ ǇاركماعƬƊ  (Aguilar,1967; Pearce,1982: 27; Lesca,1986)  Ǐال ǇƊ رادار
ƊيضاŹ بÜƱǀƼ ƾǚƱƎ وǈƍما يǀوم  برصد ومراقبة المحيƱ وتتبƴ مصدر الخƱرال يكتƽي اليƲǀة 

 ƾار المسبƦǈǗا ƘاراƬƍمǋر داƱخ ǐƊ وجود ǇعÜزمةǚالتدابير ال ƦتخاǗ  Ǉوالمكا Ǉي الزماƼ 
Ǉاسبيǈا و.4المƦǌبÜ  ǇƎƼ ةƲǀيرادار اليſجومياǋ ſدورا Ɣلع Offensive  ƔسلوǕا اƦǋ Ǉم Ưرƺوال

لعƔ يÜ وǚلǌا التحرǁ بسرعة ǈحو المستǀبýاكتساƔ معلوماƘ حوý المحيƱ يمكǇ للمƌسسة مǇ خ
ŹاعياƼد Źدورا Ƙالوق ƘاƦ يƼ Défensive  ýجƊ Ǉي والمƑالوقا ýحماالعمƑ5ي.  

                                           
   بيروÜƘترجمة محمد عبد المǈعم الخاقاǈيÜ دار المعارÜƻ أسƧ الفلسفةÛ المذهب الواقعي Ü)1988( محمد حسيǇ الƱبƱباƑي-1

ƭ174.  
2-Ʃǈيو ƻريƬ ƾارƱ )2006(Ü سǕمستوحاة من التجارب العالمية والعربيةالفكر ا Ƨدرو Ûتراتيجي للقادة Ü ميةǈمة العربية للتƲǈالم

ÜداريةǗا  Üمصرƭ32.  
3- Ǉيƽكال ýوǋ رǈوجار ǐدزǈليÜ Ƽساب ƲمرجÜ ƭ670.  

4- Josée Audet, op cit, P4.  
5 -Baumard, P. (1991), Stratégie et Surveillance des environnements concurrentiels, éd. Masson, Paris, 

P20.  
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 ÜǊد وعليǀƼ ورƲǈم Ǉسسة مƌي المƼ ةƲǀر لعملية اليƲǈي ƔساليƊ اǌƑي ضوƼ اعي تستخدمƼد
يƲǈر لǌا مǇ كý التǌديداƘ والمخاƱر الممكǈةÜ كما قد المƌسسة  بǌا تتجÜ ƔǈقاƑيةودƼاعية و

Ʀƍا ما ƍرتǊǈƊ ƘƋ مǇ اƼǕضý لǌا وتحǀيƾ السبǕ ÜƾسلوƔ المباƹتة ƼيǊ تلجƋ مƲǈور ǋجوميÜ حيث 
  .1بادرة وسبƾ الƽعý وƍقتحام المجǌوýمم بالالǀيا

اليƲǀة ƈلية تعمÜ ý وعمŹǚ بǀاعدة التƬابǊ بيǇ المƌسسة والكاǇƑ الحيÜ وƼي مǀاربة بيولوجية
بعƯ الǀƼ Ǌد ƬبƼ2 .Ŋرƭ محتملة ƍلتǀاǌƱا ƬǗاراƘ الخƱر Ɗو Ƽيعمý المجساƘ عǈد الكاǇƑ الحي 

 تحديدǉو حالة التي ǋو عليǌاÜلل ǊيصخƼي ضوƇ تƬ بعمý جǌاز اǗستƳǚƱ عǈد الكاǇƑ الحي اليƲǀة
   .3الموقƻمواجǌة لكرد ƼعÜ  ý واحدة Ɗو Ɗكƛر مƍ ǇستراتيجياƘ البǀاǉƇ وƍعتمادالمǈاسǖƔسلوƔ ل

مǇ مƲǈور Ʋǈرية الƲǈمǇƎƼ Ü اليƲǀة تƴǀ ضمǇ سياƲǈƊ ƾمة المعلوماƘ الداعمة التخاƊ Ʀما 
علوماƘ اǗستراتيجيةÜ والتي يمكƱǈ ǇƊ Ǉلƾ عليǌا ǈƛƊ ÜاƇ تعاملǌا مƴ الماƘ اǗستراتيجيةالǀرار

 ƻǈد صǀƼ ÜستراتيجيةǗا Ƙمة المعلوماƲǈƊReix رارǀم دعم الƲǈ ƍ ǎم التي تساعد مستوƲǈال Ǐل
لǏ الƲǈم الداعمة لمستوƍ ǎالتسيير العملي Ƽي تحǀيƾ المǌام اليومية والمتكررة بƎستمرارÜ و

Üة الرقابة الدوريةƱƬǈƊم التسسير التكتيكي وƲǈو Ɗ ǎمخر ÜميةǋƊ رƛكƊدǈةسا Ƙراراǀال Ʀي اتخاƼ 
   .4 المستوǎ اǗستراتيجيضمǇرسم اǗستراتيجياƘ والسياساƘ العامة للمƌسسة Ƽي  وÜاǗستراتيجية

اƘ اǗستراتيجية  ǋي Ʋǈام لدعم الǀرار Coudol & GrosوǀƼاǇƎƼ Ź اليƲǀة ÜومƦǋ Ǉا المƲǈور
العلمي والتكǈولوجيÜ الحالية مǌǈا والمستǀبلية Üǐ االقتصادمǚحƲة وتحليý المحيƱ حيث يتم 

 يعتمد Ʀǋا الƲǈام بالدرجة اǕولǏ علƍ. Ǐقتǈاƭ الƽرƭ وتجƔǈ المخاƱر البحث عǇ كيƽية تǌاƹاي
  .Ƽ 5ي ƬكƬƍ ýاراƘ ضعيƽة وعǚماƦǈƍ Ƙار مسبÜƾالمعلوماƦ ƘاƘ الƱبيعة اǗستراتيجية

 Üميةǚعƍ ا عمليةǌǈǕوو ÜيميةƲǈام للتحتƲǈ يǌƼ Ʊكم والضب(Un système cybernétique)ي  Ʊرب
 Üا الخارجيǌƱي محيƼ Ƙمصادر المعلوما ƻسسة بمختلƌالم Ǉويتكو Ǉاعلة مƽاصر متǈمجموعة ع

علƊ Ǐحدث Ʋǈم Ʋǈام التحكم ƦǋاÜ عتمد ي .6محدد ǋدƲſǈ ƻمƘ وƾƼوقد Ƽ  Üيما بيǌǈاديǈاميكيا
 ƴجم Ƙي عملياƼ Ƙولوجيا المعلوماǈتك Ǉع Ɣيǀǈي البياوالتƼ كما يعتمد Üاǌا وترتيبǌƽيǈوتص Ƙاǈ
مƬكƘǚ بعƯ الحý لدعم عملياƍ ƘتخاƦ الǀرار ومƊ ǇجƩƽǈÜ  ý الوقƘ علƲǈ Ǐم قواعد المعرƼة

ƜƦماǈة الƹي صياƼالمحتملةو Ƙاǋاريوǈعداد السيƍو  .  

                                           
1  -ǐريرƺال ÜمƬاǋ )1998( Üإدارة البقاءƭ ÜǇردǕا ÜǇعما Üƴر والتوزيƬǈلل Ƈاƽدار ص Ü32.  
2  - Ʋالمرج Ƨنف Üحةƽالص Ʃƽǈ.  

3- Aïnhoa Chamontin(2010), Contribution au développement d’une organisation vigilante, cas de la 
détection d’organismes nuisibles aux végétaux agricoles en France métropolitaine, Thèse de 
doctorat, AgroParisTech, P116. 

4- Reix, R (1995), Systèmes d'information et management des organisations, Paris, Vuibert Gestion, p71. 
5- Agentintelligent, La Veille Stratégique, http://www.agentintelligent.com/veille/veille_strategique.html, 

Disponible en ligne, consulté le 15/08/2010 
6- Nicolas Lesca, Marie-Laurence C.F. (décembre 2005), La veille vue comme un système cybernétique, 

Finance Contrôle Stratégie, Vol.8, n° 4, P95. 
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 ÜǊتم وعليǌة تƲǀبالي Ƙالمعلوما ƴة رصد وجمƽضعي ƘاراƬƍ ýكƬ يƼ ستباقيةǗا Ʊالمحي Ǉم
 التيƲǈم المعلوماƘ علǏ عكÜ  ƩللمƌسسةƊ Üكƛر مǋƍ Ǉتمامǌا بالمعلوماƘ المǌيكلةالخارجي 

 ƦاƘ الƱبيعة الكمية علǏ وجǊ الخصوƭ والموجǌة Üتصمم مƊ Ǉجƍ ýدارة المعلوماƘ المǌيكلة
ǐالتسيير الجار Ƙي عملياƼ اǌستخدامƍ Ưرƺو. 1بƼ ÜǁلƦريبة بǀال Ƙالعمليا Ưبع Ǉع ƻي تختلǌ

  كاǉƦǋ Ƙǈ العملياƘ مختلƽة كąýوńǇƍ التوƛيÜƾ وƍدارة المعرƼةƲǈ Üم المعلوماÜƘ  مÜýƛمǌǈاوالƬبيǌة 
 ÜاǌƼدǌالتي يست Ƙبيعة المعلوماƱو Ǌتمامǋƍ ýمجا Ɣالتاليبحس ýكƬي الƼ Ǉو مبيǋ لماƛم :  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

حý اليƲǀة محý العمý االستخباراتي والƬǈاƱ ت Ƽ (Renseignement)ي Ʊƍار العمý االستعǚمي
  Ü المǈاƩƼالسوÜƾ المستǌلǁمǌمة بƬكý مسبƾ حوÜ ý حتƊ ǏصبƠ مǇ يملǁ معلوماƘ التجسسي
ƍستعداد مسبƾ يكوǇ علǏ قبƹ ýيرÜǉ وƽرƍ ƭمكاǈية ƍقتǈاƭ الǊǈƎƼ Ü يملǁ وما ƍلƦ Ǐلǁ... المورد

Ǌوقوع ýديد قبǌت ǐƊ Ɣǈلتج. " ƘركاƬا الǌوم بǀمية التي تǚستعǗة اƱƬǈǕا Ƙǈا كاƦƎƼ ýحو
 ǇسيƼاǈقد تعبرالم ǁƬ Ǉدو Ǉي ومǌƼ Üاǌǈم Ƈجز ýقǕا Ǐو علƊ ةƲǀوم اليǌƽم Ǉا  عǌممارست Ƙتم

  .2"مǇ خƱƬǈƊ ýǚة التجسƩمǇ الزمƼ Ǉي الوالياƘ المتحدة اǕمريكية ولƽترة Ʊويلة 
ƊصبƠ التجسÜ Ʃ بǋƾمية اǗستراتيجية للمعلوماƘ االقتصادية Ƽي تحǀيƾ السŊمǇ مƱǈلƾ اǕو

 ýامة للحصوǌال ƾرƱحد الƊ وǋستراتيجيةǗا Ƙالمعلوما Ǐعل . ǇمǕوا Ƙوكالة االستخبارا Ɣوحس
 ǐدǈالك(Canadian Security Intelligence Service) ǇƎƼ: " االقتصادية Ƙاعي واالستخباراǈالص Ʃالتجس

ملكية التكǈولوجيةÜ الاليةÜ الم(اǗستراتيجية ƦاƘ اǋǕمية ǋي سياسة الحصوý علǏ المعلومة االقتصادية 
  .ƍ"3لǏ تحسيǇ الموقƴ التǈاƼسي القتصاد بلد ماƍستعمالǌا ƌدǐ يالتي و )الÜ...ƣحكوميةالƽكريةÜ ال

                                           
1- Souad Kamoun-Chouk(2004), Veille anticipative stratégique, Processus d’attention à l’environnement 

application à  des PMI Tunisiennes, Thèse de doctorat, Université de grenoble, France, P8. 
2 - Mireille Chartrand (février 2003), La veille stratégique, un outil de la décision et du changement, Coup 

d’œil. Vol.9, N°1, École nationale d’administration publique du Québec, P02. 
3- Canadian Security Intelligence Service, (June 1999), Economic Espionage, Clandestine Methods Used 

to Disadvantage Canadian Interests, Disponible en ligne, www.csis.ca, consulté le 25/10/2010. 

ƾيƛة  التوƲǀالي  
ǐاالقتصاد ƇكاƦال

  
 ƍدارة المعرƼة

  
Ƙام المعلوماƲǈ كلة

مǌي
ير 
ƹ 
Ƙا
لوم
مع

 

كلة
مǌي

 Ƙ
وما
معل

 
 معلوماƘ داخý المƌسسة

 سةمعلوماƘ خارƜ المƌس
 ýكƬ05- 02ال :Ƙبيعة المعلوماƱ ورƲǈم Ǉة مƲǀعملية الي 

Source : Pierre Nygren(2002), Le concept decisionnel.net, document disponible 
en ligne, http://www.decisionnel.net/, consulté le 15/08/2010 
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  نماذج اليقưة: المبحƘ الƙاني
 يƌكد ƹƊ ǇƊلبǌمƍ Üال ǇƊ  بموضوƳ اليƲǀة Ƽي تحديد دقيƾ لƦǌا المصƱلƠختƻǚ المǌتميƍǇرƹم 

 قبý وعليǊيضا ǈماƜƦ اليƲǀةÜ بتǈوعǌا وبتبايǌǈا ƍختلÜƊ Ƙƽ تمر بمجموعة مراحý يجǇƊ ƔاليƲǀة 
 ƾرƱالتǌخيرةلǕا ǉƦ Ü ƘباŹوالƊ ýالمراح ǉƦǌل Ưالتعر ǐالضرور Ǉم.  Ƙا وردǌلبƹƊ يƼ Ǉضم
ƻيةمختلƑجراǗا ƻالتعاري Ü ة موالǀƛبǈ ŹساساƊ Ƙالمعلوما ƴم ýوالتعام Ʊعملية رقابة المحي Ǉم

  : الƬكý التالي كما ǋو Ƽي.راراƘومعالجتǌا وبǌƛا لمتخǐƦ الǀالمǈتǀاة مǇ حيث تجميعǌا وتحليلǌا 
  
  
  
  
  
  
  

  

 Ɣالصع Ǉم ÜƴةالواقƲǀة لعملية اليǈية المتسلسلة والمكوƱالتراب Ƙاǀم الحلǋƊ برازƍ دǀƼ اƦل Ü
ƍƻيختلƼ Ǉوƛا الباحǋا حصرǋي تواترƼ وƊ Üŋدłرłوم  ƻǚختǗا اƦǋ  Üǉما يبرر ǊلǁلƦǊǈƊ 1:-  

يرة بتƱور اƱǗار الƲǈرǐ والمƽاǋيمي تاريخياÜŹ تƛƋر تحديد مراحý اليƲǀة الǏ درجة كب -
 ƍستƱاعǇƘ تمكƘǈ الدراساƘ اǕولية مǇ حصر ǚƛث مراحǀƼ ÜƱǀƼ ýد Ɗالمتعلƾ باليƲǀةÜ بعد 

 Ƙدراسا ƾالح Ƙي وقƼƊةƲǀالي Ƴكبر لموضوƊ لمامƍو ƾدƊ حصر Ǉم ǎخرÜو  Ǌسيم عليǀتم ت
 . ƍلƊ Ǐكƛر مƦ ǇلǁوƼيما بعد ǉƦǋ االخيرة الƊ Ǐربƴ مراحƛ Üýم 

- Ʊصƍ ýصƊ Ǐعل ƾاƽتǗعدم ا Ǐلƍ ةƲǀالي ƠلƱي حصر مصƼ Ǉيƛالباح ƻǚختƍ ǎدƊ ÜŹحاǚ
Źسيماǀة تƲǀسم اليǀي Ǉم مǌǈمƼ ÜسيمǀالتŹياǈزم Źسيماǀا تǌسمǀي Ǉم مǌǈوم ÜŹعمليا  ÜلƦيتكلم  ا Ǉجد مǈ

 . قاصدا بǊ المراحýزمǇالالخƱواÜƘ ومǌǈم مǇ يستعمý بǌا عǇ المراحý قاصدا 

 ƍلǏ عدم االتƽاÜ ƾ وƼي الǌدƻ مǌǈاÜم بالدقة Ƽي تحديد محتوǎ اليƲǀةتدقيǀاƊ ÜŹدǎ االǋتما -
 Ơو البحث الصريǋ اǌǈم ƻدǌال Üميةǚعƍ ا مجرد عمليةǋيعتبر ƯالبعƼ Üةǈمعي ýمراح Ǐعل

Ɗبعادǋا تكǈولوجية  ƹير ǇƊ البعƯ اǓخر يرǇƊ ǎ .عǇ المعلوماƘ التي تحتاƜ اليǌا المƌسسة
 ǇǕ ƳبداǗبا ƾيتعل Ƴالصرا ýصƊƇيƬ ýك ýة .قبƲǀالي ýخر يعتبر عمǓا Ưما البعƊ  يƼ

ƩساǕا ÜŹستراتيجياƍ Źǚعم  Ǉا الǌǈم ƻدǌاية والƺخير الǕي اƼستراتيجيةƍ ايةƹ يǋ .  
                                           

1- ƫحير Ǐ2003(عيس( Üة االستراتيجيةưاليق Ü)ورةƬǈير مƹ Ƙمحاضرا( Ü محمد خيضر بسكرةجامعةƭ Ü10. 

 رقابة المحيƱ: 06-02الƬكý رقم 
Ʊالمحي ƭخيƬت

Ƙالمعلوما ƴجم

Ƙومعالجة المعلوما ýتحلي 

 بث المعلوماƘ االستراتيجية

 متƢذ القرار

 تحديد المعلوماƘ اǕساسية

 متƢذ القرار متƢذ القرار

Source: Thietart. R(1990), La stratégie d’entreprise, McGraw-Hill, Paris, P98 
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 لǖدبياƘ الƽرǈسية واǕوروبية ƽƼAMABILE(1999)ي الدراسة المسحية التي قام بǌا
ÜماليةƬمريكا الƊ Ǉم ǎخرƊ Ƙودراساýمراح Ǉا بيǌيƼ Ǉقار  ǉƦǋ ƻد مختلǈة عƲǀعملية الي 

Ŋتبي ÜƘالدراسا ÜƘالدراسا ǉƦǋ ƔلƹƊ ǇƊ ǇńǇƍو Ƙƽختلƍ  Üما Ɣي لسبǌƼالتالية ýي المراحƼ ƴƱاǀ1:تت  
Ǘ ŹراƲǈو Üسسةƌالم Ʊمحي Ơيتم مس ÜǏولƊ ي مرحلةƼ ƐيƬ ýسسة برصد كƌستحالة قيام الم

ǊيƼ يحدث ǇƊ Ǉما يمك ýك Ǉع ƻƬوالك ÜƱي المحيƼ . يƼ يتم ÜǁلƦالمرحلة حصر حدود ل ǉƦǋ
 ضمǇ مجاƊ ýو حيŊز معيÜǇ والتي ستسمƠ بتحديد اǕبعاد التي Ƭǈ(délimiter la veille)اƱ اليƲǀة 

 ƱǀƼ Ƙالمرحلة ليس ǉƦǌƼ Üوبالتحديد ÝلوبةƱالم Ƙالمعلوما ƴمصدر جم ƻداǌستƍ ا سيتمǌساسƊ Ǐعل
 Üسسةƌالم Ʊا حراسة محيǌيƼ خصية يتمƬالمصاومرحلة ت Ǐلتركيز علƻدǌدر المست ǊيƼ Ciblage 

تǈسيǀية يتم مǈƍ ǇتǀاƑية ووǈƍما ǋي Ɗيضا مرحلة . المƱلوبة Ƽي الوقƘ المǈاسƔ تحديد المعلومةو
  .خǚلǌا تǈسيƾ العمý بيƬǈ ǇاƱاƘ اليƲǀة مǇ جǌةÜ والتƽكير اǗستراتيجي مǇ جǌة ƛاǈية

اتيجية للمƌسسةÜ تكوǚƱǈƍ ǇقاŹ مǇ المبادƏ العامة للتƽكير اǗستراتيجيÜ والتوجǌاƘ االستر
علǏ عمý الƼيǌا يǈصInformative  Ɣعملية اليƲǀة Ƽي مرحلتǌا الƛاǈيةÜ وǋي مرحلة ƍستعǚمية 

رصد Ɗية Ƭƍارة ضعيƽة تعƔǀ المصدر المستǌدƻ ومتابعتǊ والتركيز علǏ سلوكاتÜǊ لƍقتƽاƇ و
 Üيةǌبيǈمة تǚية عƊ Ǉع ƻƬوالك Ǐعل ýسسة بالحصوƌللم Ơتسم Ƙستباقيمعلوماƍة.   

 ýسير وتحليƽيام بتǀال ýجƊ Ǉم Üسسةƌي المƼ ƻراƱǕا ƻة مختلƑيتم تعب Üةƛالƛي المرحلة الƼو
 Üةƽالضعي ƘاراƬǗوا Ƙاتحويلوالمعلوماǌ ÜيةƼومة معرƲǈم Ǐلƍ حيث  ýاعƽالتت ƻمختل ƘاƑيǌ

 معǏǈ عƱاǌƑا ǗستǀراǉƦǋ Ƈ المعلوماƘ واǗستدالý بǌا وƼÜǗيما بيǌǈاƬترǁ وت Ƽي المƌسسةالمعǈية 
 وƼي ǉƦǋ المرحلة .ومǊǈ يتم اǈǗتاƜ الجماعي للمعرƼةÜ (Création de sens)وقيمة ƍضاƼية مضمرة 

تتǀاƴƱ اليƲǀة بعملية تسيير المعارƼ ƻي ƬǈƍاƇ المعرƼة بƎعتبارǋما Ʋǈم معلوماƘ موجǌة ǈحو 
Ü ومǉ Ǉ المرحلةكما يتم ضمƦǋ Ǉ. 2عملياƘ التعلم الجماعي Ƽي تحويý المعلوماƍ ƘلǏ معرƼة

Ƙمة المعلوماƲǈƊ ýǚخýتصاǗا ƘبكاƬة والدراية الم وƼالمعر ǉƦǋ رƬǈ ÜيةƱعحي Ü ƻمختل Ǐل
  .ƍستعمالǌا الحǀاŹلكي يتم  المعرƼةƊ Üو تخزيǌǈا Ƽي قواعد اƱǕراƻ المستخدميǇ لǌا

ŹخيراƊية وƱة المحيƼعلي للمعرƽال ýǚƺستǗي مرحلة اǋو Üا الرابعةǌي مرحلتƼ ةƲǀالي Ǉتكو Ü
Ƽي بالǈسبة لمتخƦ الǀرار ƍضاƼية قيمة ƼاƑدة والمعلوماƦ ƘاƘ حيث تكوǇ جاƲǈ Ƙام اليƲǀةÜ ولمخر

Ü وƼي الƺامضةمواقƻ الوالمعǀدة تعاملǊ مƴ الحاالǈƛƊ  ƘاƍƇستýǚƺ الƽرƊ ƭو تجƔǈ المخاƱرÜ و
 Ưروƽة الƹصيا ƻراƬستƍوýبǀر  .المستǌƲا تǈǋ ǇومǕمياǋستراتيجية ةǗة  اƲǀللي Ʀسبة لمتخǈبال

 .  بوادر ومǚمƠ التƺيير قبý حدوǚƱǈƍǊƛقا مǌƼ Ǉم وƍدراƼ  ǁي تزويدǉ بالمعرƼة المسبǀةÜÜالǀرار

ƴوالواق ýالمراح ǉƦǋ Ƙƽختلƍ ماǌم ÜƘوعǈتǁلƦ يƽƼ Üǚختƍ  يضاƊ ƻ يƼةƲǀالي ƜƦماǈاǌمǋƊ ǉƦǋ Ü:  
                                           
1- Serge Amabile(1999), De la veille stratégique à une attention réticulée. Le réseau d'attention inter-

organisationnel des mutuelles d'assurance automobile. Op.cit., P21. 
2- Frédérique Blondel, Serge Edouard et Nabil El Mabrouki, Op.cit., P5. 
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   Gérard Vernaنموذج : أوالً
 Ǉم ƜƦموǈا الƦǋ ƴتم وضƻرƱGérard Verna و Ʀموǈ ǏيسمǇييǈالزم ƜǊǈǕ   ةƲǀر لليƲǈي

Ü يتعلƼ  ƾرعية يتكوǇ كý زمǇ مǚƛ Ǉث عملياǇ (Deux temps)ƘزمǈييعلǌǈƊ Ǐا عملية تتم عبر 
 بيǈما يخصƭ (Surveillance des Sources)مصادر المعلوماƘ وحراسة الزمǇ اǕوý برقابة 

Ƙالمعلوما ýǚƺي الستǈاƛال Ǉالزم (Exploitation des Informations).   
محيƱ المƌسسة يرتبƦǋ Ʊا الزمǇ بحراسة : Temps de Surveillance)زمǇ الحراسة ( الزمن اǓول -

 ÜǊƛحدƊ ومراقبة Ƙالمعلوما Ǐعل ýاسبة للحصوǈاسبةومتابعة المصادر المǈالمƔاسǈالم Ƙي الوقƼ   
 Ǉالمرحلة يتكو ǉƦǋ Ǉيزمǋساسية وƊ Ƙث عملياǚƛ Ǉم:  

ƊيǇ يمكǈ ǇƊ Ǉجد : ǉƦ العملية تجيƔ عǇ سƌاليǇ مǌميǇ وǋماǋ: عملية البحƘ عن المعلومات. 1
ƘالمعلوماÞ ǐƊ ا مصدرتحديدǋو ÜةƼمعر  ýحام ǐƊ Ǉضم(Support)  ÜǇتكو ǇƊ Ǉيمك ǐƊ يƼو

 ýكƬيǋǊعلي Þ.و  ýكƔلƱا يتƦǋǉيام بال  بدورǀمة ل رقابةالƑالداƱلمحيÜ المصدر وا Ǐلتركيز عل
ƻدǌللمعلومةالمست  Ciblageاسبة  ومةالمعلتحديد  وǈالمƔاسǈالم Ƙي الوقƼ.   

ǁلƦ ýجǕوÜǇا الميداƦǋ يƼ Ǉتميǌالم Ǉالعديد م ǎير Ü  ǐالضرور Ǉم ǊǈƊ ةǈǌم ƭتخصي
 ǋو الǀيامǉƦǋ المǈǌة Ƽي المƌسسةƊ ÜساƊVeilleur  Ʃو المتيTraqueur  Ʋǀالمتابƴ المتعƊ Ɣǀو 

 مǌƽوم الƬخƍ Ǉƭ .اƘستǌدƻ لجمƴ المعلومالم مصدرالتعƔǀ ومتابعة بحراسة المحيƱ ومƛ Ǉم 
Ʋǀو المتيƊ ƴيةالمتابǈوƼكوǈرƽال ƘدبياǕي اƼ  ÜابليǀǊ  ƠلƱمص Ʃالحار(Gatekeeper)  يƼ كما ورد

ǕاƘي دبياǈجلوسكسوǈǕ1ةا)Myers 1983, Metoyer-Duran 1993, Shoemaker et al. 2001, Emmitt 

2001, Awazu.Y 2004(. وýصƊ ƴبتتب Ɣǀمتع ƠلƱمص Ʃو الحارƊ Gatekeeperſستƍ ǉجدǈ  يƼ خدم
 Üعديدة Ƙمجاال ǇوكاLewin(1943-1947)ǋ و  Ƙسساƌالم ǐعتبر مديرƍ Ǉم ýوƊ ƭخاƬƊ مǋ

Ǉمعلوماتيي Ǉبييǀمتع ǎما يرǈبي ÜKnauf et AmosƱو وسيǋ Ɣǀالمتع ƭخƬال ǇƊ   ýوƌمس Ƙمعلوما
دǋاƛ Üم عǇ عملية الرصدÜ يǀوم بتحليý ودراسة اǗحتياجاƘ مǇ المعلوماƘ وتحديد مصادر تواج
Ƙراراǀال Ʀي اتخاƼ اǌǈيستخدمو ǇيƦال Ǉيديƽا للمستǌو توزيعƊ اǌƛا وبǌا ومعالجتǌوم بجمعǀ2ي .  

ǇولكÜ  ƔحسLESCA  امǌالم ǉƦǌيام بǀال ǏتيتولƑƼيÜǇالمتابعي Ǉم ǇǕا Ǐا داخلي  ولǌعمل
وية  ومǇ خýǚ التǀارير السÜǈوƼي قواعد البياǈاƘالتǀǈيƔ عǇ البياǈاƼ Ƙي اǕرƬيƻ تتكýƽ ب

مǌمتǌا Ü  ǇƎƼوǋي اǋǕممǇ المتابعيǇ  الƑƽة الƛاǈية Ɗما. Ƙǈاǈتر وعبر Ƭبكة اǕوالبياǈاƘ الصحƽية
مƴ بƬكý مستمر تتواصý وƎقتƽاƇ وتعƔǀ مصادر البياǈاÜƘ  تتعلƾ بÜتكوǇ خارƜ المƌسسةاǕساسية 

ǇƑوالزبا ǇسيƼاǈوالم Ǉكالموردي ƘاƑƽال Ǉالمعلومة االعديد م Ǐعل ýالحصو Ưرƺب ÜستباقيةǗ3 .  
                                           
1- Samia Menif(2005), Problématique de la recherche d’informations d’origine « terrain » dans la Veille 

Stratégique. Proposition d’éléments pour la formation des traqueurs, Application aux entreprises 
tunisiennes, thèse de doctorat, Université Pierre Mendès-France de Grenoble, P14. 

 .Ƴ Ü05ƭ Ü117-136وماتمجلة دراسات المعلÜ الرصد المعلوماتيÜ الدور الجديد Ǘختصاصي المعلوماƬ )2009( ÜƘابوǈية عمر- 2
3- LESCA, H. (2003), Veille stratégique, La méthode  L.E.SCAnning, op.cit, P94. 
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ńǇƍو ƍ ƻختلƘالمعلوما Ǉبالبحث ع ƻالمكل ƠلƱمصƳالموضو ƘدبياƊ يƼ  Ƙƽختلƍ دǀƼ Ü
قد و ÜالƬكý التاليلخصǌا Ƽي  ǈVernaموÜ Ƽ ƜƦ لƦاǌاوتǈوعƱ Ƙرق ǌÜا الحصوý عليƊيضاŹ مصادر

ƍ ýعماƊ يƼ ما ورد Ǐعل ǁلƦ يƼ عتمدVillain J. (1989): 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Ɣارǀما ي ǇƊ Ơة المصادر 70% يتضƼوƬمتاحة ومك Ǉتكو Ƙالمعلوما ǇمÜ Ƙالمعلوما ǁوǈكب 
يمكǇ و (Informations blanches) المعلوماƘ البيضاƇ تسمǏو الÜƣ...والمجƘǚ والتǀارير الرسمية

 مǇ المعلوماƘ اǕكƛر 80%كƛر مVerna ǇƊ Ɗ Ǉ ويرǎ. الحصوý عليǌا بالƱرƾ المƬروعة
ƾ الƬرعيةƍ Üال ǇƊ جزƇ مǌǈا ǋي معلوماƹ Ƙير مكƬوƼة ƍستǌداƼاŹ يمكǌǈا الحصوý عليǌا بالƱر
   .(informations grises) تسمǏ بالمعلوماƘ الرمادية ÜيمكǇ الحصوý عليǌا بƬكƹ ýير مباƬر

Ƙالدراسا Ưبع Ƙد دلǀ1ل Ü Ƙالمعلوما ƳرباƊ ثǚƛ ǇƊŹاƼداǌستƍ رƛكǕاÜ Ǉي عبارة عǋ 
 تكوǇ علǏ يƲǀة Üمستǀبǚالمحيǌ Ʊا Ƽي بتموقع Ǉ المƌسسة التي تǌتمƊ و.معلوماƹ Ƙير متاحة

 وتلعÜ Ɣ لǌاةتاحالمالƽرƭ ب وÜ المعلوماƘ التي ترتبƱ بمستǀبلǌاƍستǌداƻداƑمة وƊكƛر حرصا Ƽي 
ŹدوراŹاماǋ  يƼ ƾيǀتح ǁلƦ يƼ ƾالسب.  Ǐعل ýلصعوبة الحصو ŹراƲǈو Ưير بعƹ Ƙالمعلوما

 .الƬرعية كالتجسƩ والسرقةبعƯ للƱرƹ ƾير يلجƋ ال ÜلسريةلالمكƬوƼة لخضوعǌا للحماية و
 Ǐو تسمƊ السرية Ƙبالمعلوما ýƛبم Ƙالمعلوما Ƈالسودا(informations noires)2 Üحد تعتبروƊ  مǋƊ

 .3 التي يستوجƔ بǀاǌƑا علǋ Ǐامƫ مǇ السرية والحمايةÜاǕصوƹ ýير الملموسة

                                           
1- Cf., Martinet .B et Marti .M (1995), l’intelligence économique, les yeux et les oreilles de l’entreprise, 

Les Éditions d'Organisation, Paris, P30. 
2- Didier Frochot (2006), Qu'est-ce que la veille?, Les Infostratèges, document publie en ligne, consulté le 

05/07/2011 http://www.les-infostrateges.com/article/0606264/qu-est-ce-que-la-veille. 
3- Olivier de-Maison-Rouge(2010), Le patrimoine informationnel, tentative de définition juridique, Revue 

Internationale d'Intelligence Economique, Série Publications Numériques, revue-r2ie.com, P1. 
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 معلومات معلنة ومكشوفة

 معلومات Ʒير مكشوفة

Ƙالدوريا ÜƘتمراƌم ÜƘدواǈ ÜƘǚمج  
Ƙمحركا ÜƘالمعلوما ǁوǈب ÜƯالعر Ƙقاعا  

 Ɲبرام Üبحاث العلميةǕا Üالبحث ƘاǀبيƱليوتǓم اǚعǗا  
 ÜةƱوƺالمض ƭقراǕا...ƣال  

 ǇسوƼاǈالم Ü ƇركاƬال Ü Ǉالموردو Ü ǇƑالزبا  
Ǉدوǌالمتع Sous traitants ... ƣال  

 Ƽ%70ي حدود 

 Ƽ%20ي حدود 

 Ƙمصادر حجم المعلوما Ɣحس
 الحصوý عليǌا

كƛر Ƽ%10ي حدود   التجسƧ الصناعي
Ǖا 
Ƙا
لوم
لمع
ا

  
اƼا 
تǌد
 ƍس

 
  مختلƻ مصادر وƱرƾ الحصوý علǏ المعلوماƘ: 07-02الƬكý رقم 

Source: Gérard Verna, La veille Technologique, une "Ardente Nécessité" Université Laval, Québec 
http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/pub/veille.html, consulter le 10/09/2009.
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صبƊ Ơماتي وƼي Ƽ ýƲوضǏ المعلوماƘ وتراكمǌاǈǈƎƼ Üا ƹالباŹ ما Ƭǈكوا مǇƊ Ǉ الƽضاƇ المعلو
سوقاŹ مƽتوحة يجد ƼيǊ المرƇ اǕسوƇ كما اƼǕضÜý كوǊǈ خليƱاŹ مǇ المعلوماƘ الƬǌةÜ التي قد ال 

 ال التي المعلوماƘ حالة ÜحالتيƼ Ǉي خسرتƽضي ƍلǏ المعرƼة اليǀيǈيةÜ حتƊ ǏصبƠ الƬخƭ ي
 .ǈǊجاح دديتح والخسارة الكسƔقاعدة  علǏ وبǈاƇ .ستخدمǌاي ال التي المعلوماƘ وحالةÜ عرǌƼاي

 Ǉيستعي Ƙالمعلوما Ǉم ýƑاǌالكم ال Ǐرة علƱالسي ýجƊ Ǉوم ÜƘالمعلوما ǏوضƼ حدة Ǉم ƻيƽولتخ
  .(Agents Intelligents)1الكƛير بالبرمجياƘ الƦكية والتي تſعرƻ بالوكƊ Ƈǚو اǕعواǇ الƦكية

ǈية البحث الواقǇƎƼ Üƴ الƽضاƇ المعلوماتي يحوǐ كم ǋاýƑ مǇ المعلوماƊ ÜƘتاƟ للƽرد ƍمكاƼي 
 لكǇ الكƛير مما يتيحƦǋ Ǌا الƽضاƇ قد ال .عǇ المعلوماƘ المƽتاحية والحصوý عليǌا بسرعة كبيرة

  .ǋميتÜǊ كما ǋو مبيƼ Ǉي الƬكý المواليƊ ÜƊو ǊǈƊ ليƩ موضǋƍ ƴتمام بالǈسبة لǊ رƹم اŹكوǇ مƑǚمي
  

  
  
  
  
  
  
  

  
Ǉم ýك Ɣوحس )Schick,1990,Schneider,1987(دما يǈع ýرد تعامƽال ƴالمعلومام Ǉم ýƑاǋ حجم  Ƙ
 Ǌبما يتجاوز قدرتǗي يةستعاباƼالمعر ƾرƺعر بحالة الƬي ǊǈƎƼ ÜƊو Ƙالمعلوما ýحم (l’infobésité)  مما

 وعادة ما يصاحƔ .2 توƲيƻ المعلوماƘ والمعارƼ ƻي ƍتخاƦ الǀراراƼƘي تǊ علǏ قدرƛƌر سلباŹي
ǀتƽي Ǌيجعل ŹاƬويƬرة تǋاƲال ǉƦǋالتركيزد Ǐال Ü يǈسية ويعاƽǈال Ʊوƺاد والضǌجǗا ǇمÜ  Ǌب ǐويود

Ǐلƍ Ǌرتكابƍ ýحتماƍ ا Ǉالمزيد مƫويƬا التƦǋ ي خضمƼ قيمة ƘاƦ Ƙمعلوما ǇداǀƼو ƇاƱخǕ3.  ǁلƦل
 Ƙد سميǀƼ ƾلǀال Ƙبمعلوما Ưد البعǈع(Information anxiety) سيƽǈير الƛƋتيجة للتǈ4. 

                                           
1-Boudar , Marie-Gabrielle, Falize,Caroline(2006), Mise en place d'un service de veille  collective pour la 

recherche, déroulement du projet, évaluation et perspectives, Documentaliste-sciences de l'information, 
vol43,n°2.PP108-121. 

2- Lesca H et Maria Schuler (1995), Veille Stratégique, Comment ne pas être noyé sous les informations?,  
Colloque VSST (25-27 octobre). Toulouse, P44. 

التدƾƼ المعلوماتي والƺرƾ المعرƼيÜ دراسة للمƲاǋر والتƛƋيراƘ وسبý التصدÜǐ مƴ اƬǗارة الÜ Ǐ )2009(عبد المجيد صالƠ بوعزة - 3
 .Ü02ƭ Ü156-173 العددÜ15 المجلدمجلة مكتبة الملƿ فهد الوطنيةÜ حالة العالم العربي اǗسǚمي

4- Caroline Sauvajol-Rialland(juillet 2010), La surcharge informationnelle dans l'organisation, les cadres 
au bord de la crise de nerf, Magazine de la Communication de Crise et Sensible, Vol.19, p20. 

        Ʋمعلومات متاحة للجمي  
                

  المعلومات
 المفتاحية

 معلومات تهمنا

 حيز المعلوماƘ المستǌدƼة: 08-02الƬكý رقم 

Source: Bouvard et Storhaye A. (2002), Knowledge Management, Ed. EMS, Paris, P31. 
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 ǇƎƼ Üƴالواق Ǐدرة علǀالبال Ǉم ýƑاǌالكم ال Ǉضم Ɣيǀǈوالت ÜƘاǈيدةياƽالم Ƙالمعلوما ƭǚستخƍ 
 Ɣير التي يصعƛالك Ǐاعلǌالي ýالوصوÜ  حدƊ يǋ يƼ بداعيةǗا Ɣǈاوالتيةالجواǀخصية المƬالÜ  ýƛم

ǎما ير )Kirzner,1973; Stevenson et Jarillo,1990(1.  ةحيثƇقرا Ǉة  يمكƽالضعي ƘاراƬǗا
   .2كوǇ مجزƊة وƹير مƌكدةǌǈا عادة ما تƊ رƹم مÜ ǇالكƻƬ عǇ المعلوماƘ المƱلوبةو

 ýوǀيDave Pottruck ركةƬ ƩيƑر Sharles Schwab ةƽالضعي ƘاراƬǗستخدم اǈ يرا ماƛا كǈǈƊ 
ǇƑو مجموعة زباƊ محددة ƾسواƊ ƭمة التي تخǌالم Ƙالمعلوما Ǉع Ɣيǀǈللت.  Ǉا مǈركتƬ Ǌتǀǀوما ح

ƘبتكاراƍÜ  اǈƑراǀستƍ تيجةǈ يǋا ǁلتل ƘاراƬǗليلة التيǀة والƽلة  الضعيƑسǕا Ǉا مǌستخلصǈ اǈك
 وعǈدما ǈجد ƬƍاراƘ توحي لǈا بƼƋكار مƬتركة Ƽي اǗجاباƘ .الكƛيرة التي Ʊǈرحǌا علǏ زباǈǈƑا

   .Ƽي Ƭكý تركيباƘ تواǀƼية جديدة ǌاوضعو تǌاد ǈǈƊا لǈ Ǉتردد Ƽي معالجالتي كǈا ǈتلǀاǋاƼ ÜمǇ المƌك
عمý علǏ جمƴ المعلوماƘ الǚزمة ال ŋƔصǉƦǋ ƅǈł العملية يłضمǇ: عملية جمƲ المعلومات .2

 ÜƔاسǈالم Ƙي الوقƼو Ɣاسǈالم Ǉالمكا Ǉسسةلكيوالضرورية مƌي المƼ اǋرƬǈ يتم Ü  ماƍ اǌكلƬ يƼ
خǉƦǋ ýǚ العملية يجƔ اǗجابة عǇ . الخام علǏ مستعمليǌاƊ Üو تخزيǌǈا Ƽي قاعدة البياǈاƘ للمƌسسة

Ƙالمعلوما Ǐعل ýية الحصوƽبكي ƾالمتعل ýاƌالسÜǋ وما Ƒي الوساÞالعملية ǉƦǌيام بǀالضرورية لل ý .
 Ǉوالǈ Ǉوǈقا Ɣوبحس(loi de Nolan)  ǇƎƼ Ƙالمعلوما ƴعملية جم ǐƦام الǌرامي الس ƾƱǈلم ƴتخض

ƻداǋƊ ةƛǚƛ صابةƍ ويريد Ǉميǌال سƍ ǁال يملÜ ÜýكƬي الƼ Ơو موضǋما ýƛالعملية  م ǉƦǋ بحيث تتم
Ǉاضلة بيƽالم ƩساƊ Ǐعلǚƛ Ǉبي Ǉم ƱǀƼ Ǉيǈƛƍ يǋة معايير وƛ :  

  ÝƘالمعلوما Ǐعل ýسرعة الحصو  
 ÝƘعلي المعلوما ýة الحصوƽتكل  
  .جودة المعلوماƘ المستǌدƼة 
  
  
  
  
  
  

  
  

                                           
1- Pierre-André Julien, Louis Raymond, Réal Jacob, Charles Ramangalahy(2003), Information, stratégies 

et pratiques de veille technologique dans les PME, Presses de l’Université du Québec, P306. 
2- Corinne Brachet-Ducos(2007), Quel apport des professionnels de l'Information Scientifique et 

Technique dans le dispositif de veille d'un organisme de recherche?Institut national des techniques de 
la documentation, Paris, P11. 

 معلومة جيدة

 التكلƽة

 السرعة
Rémy Gauthier(2007), La veille en entreprise, GLS Réseaux, Québec, P04. 

ýكƬ09-02ال :Ƙالمعلوما ƴلجم Ǉوالǈ Ǉوǈقا 
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 ÜǇوǈاǀا الƦǌا لǀƼا وǈǈيمكƘوق ƳسرƊ يƼ جيدة Ƙمعلوما Ǐعل ýالحصوÜ Ǉب ولكǏعلƊ ةƽتكلÜ  ماƊ
ضةÜ ولكǇ وبتكلƽة مǈخة يمكǇ الحصوý علǏ المعلوماƘ بسرعƦƍƼ Üا ƊخǈƦا التكلƽة بعيǇ اǗعتبار

Ü وقد تكوǇ تكلƽة التƋكد مǇ صحتǌا ة ومǀبولةكوǇ صحيحقد ال ت اǈحصý عليǌالمعلوماƘ التي 
Ɗما وبƺرƯ الوصوƍ ýلǏ المعلوماƘ الجيدة وعلƊ ǏساƩ التكلƽة . Ɗكبر مǇ تكلƽة الحصوý عليǌا

  . لوقƘ المǈاسƔالمǈخƽضةǊǈƎƼ Ü سيتƱلƔ التضحية بالوقǀƼ ÜƘد ال يمكǇ الحصوý عليǌا Ƽي ا
مǇ المستحيý معرƼة ƼƊضý توليƽة مǇ بيǉƦǋ Ǉ التوليƽاÜƘ كƬ ýيƐ يتوقƻ علǏ لحضة الرمي 

Ǉييǀالمتب ǇيƼدǌصابة الƍ Ǐدرة علǀال Ǌل ǐƦال ƭخƬال Ǐعل ƱǀƼ ƾبƱǈي Ǉوǈاǀا الƦǌƼ1 .و ǁلƦ ƴم
 ǊǈƊ Ưالبع ǎالمعلومة الجيدةير Ǐعل ýالحصو ǇيمكÜ  يƼƘوق ƳسرƊÜو  ŹيضاƊة مƽضةبتكلƽخǈ 

بعƍ Ưستخدام مǇ خýǚ   والمعلوماƘ الǌامةÜالتǀǈيƔ عǇ البياǈاƘ واستخƭǚ اƬǗاراƘ الضعيƽةب
ƴجم ƘدواƊ ýƛم Ƙاǈ2البيا Infométrie, Datamining, Textmining.  
 التسيير وƼي مجاý علم المعلوماƘ جميƴ الجǌود المبƦولة حتǏ اÜǇƎƼ ǇǓ واقƴ اǕمرƼي 

 اǕدواƘ التي تسýǌ وتحديدÜ اƘيƽية ƍرساƲǈ Ƈم اليƲǀة Ƽي المƌسسموجǌة ǈحو كÜ اǗستراتيجي
Ƙالمعلوما ƴام جمǌم Üاǌسترجاعƍو ƴجمي ǇƊ يرƹ ال ǉƦǋýƬƽا الǋمصير Ǉيكو ƻام سوǌمÜ Ǉا كاƦƍ 

قبý البدƼ Ƈي البحث عǇ  مسبƾبƬكý محدد ƹير  وÜالمعلوماƹ Ƙير واضǉƦǋƠ سياƍ ƾستخدام 
Ƙالمعلوما. ƾالسيا Ơيتض Ǐوحت ÜǇلك Ƙمعلوما Ǉالبحث ع ƔلƱيت ǊǈƎƼ Üƾمسب ýكƬالعام ويتحدد ب 

الƼ ǐƦي Ʊƍارǉ يتم معرƼة السياƾ سبƾ  الجدلية الǀاƑمة بيǇمما يƱرÜ  Ɵتوضحية ودراية عملية
ǋو العكƩ تماماÜŹ حيث تسمƠ عملية ƼعŹǚ يحدث يجƊ Ü ǇƊ Ɣو ǇƊ ما  المƱلوبة المعلوماƍƘستخدام
ƴجم Ƙالعب المعلوما ƾة السياƼاممعر Ƙالمعلوما ǉƦǋ ǊيƼ تستخدم ǇƊ Ɣيج ǐƦ3ال.  

 ǊبƬ دǀلAguilar  سسةƌالم Ǌوم بǀما تƇاǈƛƊ Ʊرقابة المحي ƘعملياÜي تǋو  Ǉبحث ع
 Ǉم Ʊي وسƼ Ƙالمعلوما ǏوضƼǕاÜرادار  حداث Ǌوم بǀبما يƼ ةǈيƽالسǊمي مسحƑالدا  Ʊللمحي 

محتمÝý مما  لوجود خƱر ة تƬيرعǚمƊية  ضعيƽة Ɗو ةƬƍارƊية  درجة للبحث عǇ 360بزاوية 
 ǇƊ يǈيعƾسيا ýة  عمƲǀرادار اليƴواس Ü يƱƺولوجية ويǈالتك ÜسيةƼاǈالت ÜƱالمحي Ɣǈجوا ƴجمي

و Ƽرصة ƊخƱر داǋم مƊ Ǉجý رصد Ɗية Ƭƍارة توحي بوجود  ÜاالقتصاديةÜ االجتماعية والسياسية
توقƴ وقدراتǌا علÜ  ǏرǌƼابزيادة مستوǎ معاتسمƠ للمƌسسة عملية ديǈامكية ǉƦǌ الƼوبالتالي  Ýساǈحة

  . علم ودرايةما يمكǇƊ Ǉ يحدث مǇ حولǌا

                                           
1- Rémy Gauthier(2007), La veille en entreprise, op.cit, P04. 
2- Christophe Lecante (septembre, 2005), TecKnowMetrix, une société  innovante en veille stratégique, Les 

Matinales, Cycle2 "Accompagner l’innovation", L’Agence de Développement du Val de Marne, 
France, P10. 

3- Amos David(2010), L’intelligence économique et les systèmes d’informations, problématiques et 
approches de solutions, Equipe LORIA, collection Hermes Sciences Publishing. Vancouver, France, 
p4. 
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 العمý علƍ Ǐيصاý المعلوماÜ ƘحسƔ الǈموƜƦالمǀصود بعملية البث : بƘ المعلوماتعملية . 3
ضمǇ قواعد بياǈاƘ تخزيǌǈا وحǌƲƽا Ǌǈ يجƊ  Ɗ ƔوƼ Üي الوقƘ المǈاسƔلمستعمليǌاحصý عليǌا تالم

الوصوý اليǌا مƍ Ǉمكاǈية  تتاÜƟ علƍ  ǇƊ Ǐليǌا وقƘ الحاجةالحǀاƍ Źسترجاعǌا لكي يتم Üالمƌسسة
 ما لم تƬǈر Ƽي الوقƼ  Ƙالمعلومة التي تم جمعǌا ال تجدƽǈ ǐعاƱ"Accès libre" Źرƻ مستخدميǌا 

ƔاسǈالمÜ يƼ ا متاحةǌو جعلƊ Ǉاسبالزماǈالم Ǉوالمكا ǇيƦمتخ ƻرƱ Ǉا مǌلǚƺالست ǐرارǀال Ƙا 
 اŹ قد ال تعǈي ƬيƑ التي يتم جمعǌاالمعلوماMartinet et Marti (1995) :"ƘوعليǊ يǀوƼ.  ýي المƌسسة

 ÜاǌاتƦ ي حدƼا لم تستخدمƦƍ اǌميتǋƊ دǀƽوقد تƔاسǈالم ƭخƬال ƻرƱ Ǉوم Ɣاسǈالم Ƙي الوقƼ  
ǘل Ɣاسǈالم Ƙي الوقƼ اǋرƬǈ كلما تمƼاǌقيمت Ƙرستخدام كلما زادƛكƊ "1.  

 Źاماǋ Źدورا Ƙر المعلوماƬǈ عملية ƔةتلعƲǀعالية اليƼ يƼو Ü اتعتبرǌيƼ وة حاسمةƱخ Ü Ǉم
ýǚخ  Üةǀحǚال ƘواƱالخ ýعيƽوت Üةǀالساب ƘواƱالخ Ǉميƛوت Ƙمǋقد سا Źيراƛك Ƙولوجيا المعلوماǈتك

 ǌƼي داعمة لتبادý وýǀǈ البياǈاƘ مǇ جǌة .Ƽي Ƭǈر وتخزيǇ وƍستخƭǚ المعلوماƘ المǈاسبة
 Ƙامةوتوليد المعلوماǌالƼ Ɣيǀǈالت ýǚخ Ǉم ǎة اخرǌج Ǉم Ƙاǈي قواعد البيا.ǈد وع Ɯتزاو 

 المعلوماƘ تتجاوز حدود المƌسسة تبادýتكǈولوجيا المعلوماƘ وتǈǀية اǗتصاƊ ýصبحƘ عملية 
Ƽيما بيǌǈا  Ƭابǁتتو ÜمصالƠ والمǈاƴƼ المƬتركةلƦاƘ ا اƱǕراƻد مǇ يعدالتƽاعý تالواحدةÜ حيث 

Ƽي الخبراÜƘ تǀاسم والتǈاƼسية لمعلوماƘ اƼي ýǀǈ وتبادý بƺرƯ المƬاركة Ü تƲǈيم مǈسƼƾي 
  .2مواجǌة الƬكý الجديد للمǈاƼسة

باالستعماý الزمǇ الƛاǈي يتعلTemps de Exploitation : ƾ)زمǇ االستýǚƺ ( الزمن الƙاني -
Ƙي للمعلوماǈǚǀالعÜ اǌا وتحليلǌيتم معالجت Ǐوال قيمة حت Ǐǈا معǌل Ƙا ليسǌاتƦ ي حدƼ المعلومةƼ 

 ǁلƦ ǇǕسƱمية يعǋƊر ي للمعلومة قيمة وƛكƊاالستراتيجية والتكتيكية Ƙراراǀال Ʀي اتخاƼŹيضاƊ 3 
  -:يتكوǇ الزمǇ الƛاǈي ǋو اǓخر مǚƛ Ǉث عملياƊ Ƙساسية وǋيبحيث 

 Ƽي التعامý مƴ كý المعلوماƘ المحصý عليǌاخǉƦǋ ýǚ العملية يتم :  معالجة المعلوماتعملية. 1
  صدار ǐƊ قرارستǗوالتي يمكǇ االعتماد عليǌا ÜƱǀƼ سƔ مǌǈا ǈتǀاƇ المǈاÜ بƺرƬƍ Ưكلǌا الخام

ſد تǀƼ ما بعتبر معلومة ما ƭخƬسبة لǈمية بالǋƊ ƘاƦ اǌǈƋخروƈ ƭخƬسبة لǈبال ǁلƦك Ǉقد ال تكو  
 يجǇƊ Ɣ توضƼ ƴي سياقǌا لكي يكوǇ لǌا لƦا .بالǈسبة لǊ ال تعƱي الداللة الكاƼية والمƬƌر الكامýو

   .4الǏ معلوماƘ مƽيدة  عǈدما تعالƝ وتتحوýيمة ƍضاƼية لعملية اتخاƦ الǀرار قتضƽي وÜمعǏǈ وƼاƑدة

                                           
1- Martinet .B et Marti .M (1995), l’intelligence économique, les yeux et les oreilles de l’entreprise, Les 

Éditions d'Organisation, Paris, P80. 
2- Pierre-André Julien, Louis Raymond, Réal Jacob, Georges Abdenour(2003), L'entreprise-réseau, dix 
ans d'expérience de la chaire bombardier produits récréatifs, Presses de l’Université du Québec, P117. 
3 - Tyson. K.W (1998), The Complete Guide to Competitive Intelligence, Chicago Kirk Tyson 

International, cité par Henrique da Silva, Op cit, P79. 
4- Olivier Mevel et Philippe Abgrall(2009), Management de l'information dans l'organisation, une 

approche nouvelle de la veille informationnelle fondée sur le captage et le traitement des signaux 
faibles, Revue internationale d'intelligence économique, Vol1, N1, P4. 
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 ÜǊوعليŹعاƽǈ ǐرقة قد ال يجدƽي مجردة ومتǋبالمعلومة و ƦخǕاƼÜ يما لوƼ  اǋيرƺا بǌتم تجميع
Ƙالمعلوما ǇمÜ Ɣاسǈا المǌي سياقƼ اǌووضع "Ƽ ي حجمƼ وال زيادة ƴجم Ƙيدة ليسƽالمعلومة الم

 Ǉولك ƘالمعلوماŹتماما Ʃي الكم العكƼ Ưيƽتخ Ü ýƑاǌالƔƑصا ƴبتجمي Ƙالمعلوما Ǉم Ǐيساعد عل 
  .1"الǌƽم واǗعتماد

 Ǉعادة ما تكو Ƙرةالمعلوماƛمبع ÜƔا يصعǌمعالجتƔƑصا ýكƬب  ÜƦƍ  Ƙالدراسا Ƙدل
   ال يستƱيƍ ƴدرǁ جميƴ المƛيراƼ Ƙي وقƘ واحدالƽرداǕمبريǀية Ʋǈ ǇƊام معالجة المعلوماƘ عǈد 

Ǘ اƦǋو ƻǚالخت Ƙدراǀ ليةǀالعƇاǈƛƊا تعاملǈŹدراكاƍو Źحسا Ƙاǈالبيا Ǉقدر كبير م ƴم Ü  Źسيراƽت
ŹǚويƋ2وت.Ʀل ǁعمد لǈ ǗاǀتǈƇ و Ưختيار بعƍÜƘاراƬǗاǋتباǈƍ Ǌا لتوجيǈ ÜǊليƍ اتركيز قدراتوǈعل Ǌي 

ǋاوƦيƑاǀتǈǗا ǉتباǈǗبا Ǐ3 ما يسم.  
ة العمý علǏ التƋكد مǇ صحة المعلوماƘ الواردة المǀصود بǉƦǌ العملي:  تحليل المعلوماتعملية. 2

 ýقبƍيةƽالعملية تتم تص ǉƦǋ يƽƼ Üاǌستعمال (Filtrage) Źاǀا سابǌالتي تم جمع Ƙاǈالبيا Ǉكد مƋللت 
رƼضǌا لعدم ǇƊ يتم  ƍما Üوبالتالي . ƍستعمالǌاÜ وخلوǋا مǇ االخƱاƇ والتƬويƫ والتعتيمقبýصحتǌا 

 Üاǌمتǚو سƊƊ Ǌǈ وبيتم Üاǌا قبولǌبيتƛالتالي ت(Validation). و ÜƩساǕا اƦǋ ǏووعلŹاǀƼ اƦǌل ƜƦموǈال 
 ǊǈƎƼكد يتمƋالت  ŹوجوباǇ4م :  

- Ƙالمعلوما ǉƦǋ ǎمحتوÝ 

- Ýسسةƌسبة للمǈا المحتملة بالǌميتǋƊ 

- Ýاǋصحة مصدر 

  .درجة موƛوقيتǌا -
ǈǚǀية حتǏ تكوǇ الǀراراƘ المتخƦة Ƽي المƌسسة Ɗكƛر رƬادة وع:  استعمال المعلوماتعملية. 3

 Ƙالعلمي والعملي للمعلوما ƻيƲالعملية التو ǉƦǋ ýǚيتم خ ǇƊ Ɣيج ǊǈƎƼ Ǉكد مƋا والتǌبيتƛالتي تم ت
 باليƲǀةƼ Üي عملية اتخاƦ الǀراراƘ والƺاية الرƑيسة مǇ وراƦ Ƈلǋ ǁو يǇ مƱ Ǉرƻ المكلƽسǚمتǌا

    .حداث المحيƊƱحسيǇ السلوǁ اǗستراتيجي للمƌسسة اǈƛاƇ تعاملǌا مƴ ت
Ʀǋ اǋة كما يراƲǀعملية الي ýم مراحǋƊ ǉ(Gérard Verna)Ŋالتالي والتي عب ýكƬي الƼ اǌǈر ع:  
  
  
 

                                           
1- Lesca. H, S. Kriaa-Medhaffer, Annette Casagrande(2009). Veille stratégique, Un Facteur d’échec 

paradoxal largement avéré, la surinformation causée par l’internet. Cas concrets, retours 
d’expérience et piste de solutions, 2e. Conférence internationale, SIIE, Hammamet Tunisie, 12–14 
février, P16. 

2 -  Üǐدزǈر ليǈوجار Üýوǋ ǇيƽكالƼساب Ʋمرج Üƭ286. 

3 - Üýلوƹوعماد عبد الرحيم الز Üýلوƹصير الزǈال ƴƼرا Ƽساب Ʋمرجƭ Ü96. 
4- Gérard Verna, op.cit. 
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  ǎيرCoulon   اǈǈƊ   اǈصبحƊ    ÜƘالمعلوما ǏوضƼ Ɣبسب       Ɣراقـǈ Ǉحǈو Ƙالوق Ǉير مƛالك ƾƽǈǈ
    ÜƘالمعلوما Ǉبحث عǈو ǈ بحيث  ƾƽǈ70%  وقت Ǉا مǈ و Ǉحǈ ǈ   و ÜƘالمعلوما Ǉ25بحث ع%   ýجƊ Ǉم 

 .1محتوǎ ومضموǋ ǇـǉƦ المعلومـاƱǀƼ      Ƙ لǌƽم    Ü1% و  لعرضǌا %4 وƼرز المƽيد مǌǈاÜ و    تحليلǌا
 مǇ المسيريǇ يستǀبلوǇ كم ǋاƑـý       %33 تبيǇƊ Ǉ    2000 سǈة   ReutersوحسƔ دراسة Ɗجرتǌا رويتر     
 علǏ معالجة جميƴ المعلوماƘ التي تصلǌم تباعـاƹ         Źير قادريǇ  %49ومǇ المعلوماƹ Ƙير المƱلوبة     

 Ü43% والǈتيجـة ǇƊ     المƽيدة والضرورية  تحديد المعلوماƘ    مƊ Ǉجý الكƛير مǇ الوقƘ     %38يŃضيƴ  و
Ƙد للمعلوماƑزا ýحم Ǉم Ǌǈوǈما يعا Ɣبسب ƾالح Ƙلوق ýجƌت Ƙǈكا Ƙراراǀم الǋƊ ǇƊ Ǉدوǀ2يعت.     

 Ǉا كاƦƍ ƜƦموǈGérard Verna  سمǀي ÜǇالزم ýعام ƩساƊ Ǐة علƲǀاليƍ  ǇتـرتيƼ Ǐيـي لǈزمǇ 
 ǈƍما تتكوƱǀƼ Ǉ مƊ ǇربـǇƎƼBALMISSE(2008)       ƴ اليƲǀة عǈد    ǚƛ Ǉث عملياÜƘ    يتكوǇ كý زمǇ م   

  ýمراح    ǇساسيتيƊ Ǉعمليتي Ǉا ضمǌتجميع Ǉيمك :     ýǚƺسـتƍ وعملية ÜƱعملية حراسة ومراقبة المحي
 ÜƘالمعلوماýابǀوت Ǉيتيǈالزم Ǉترتيƽي  الƼ ƜƦموǈVerna ال ǉƦǋ ýمراح ƴربǕياǋ3:  
-  ƴجم  La collecte   -  ƭǚستخƍ  La synthèse 
-  ýتحلي  L’analyse   -  رƬǈ  La diffusion 

                                           
1- Alain Coulon (Avril 1997), L’infobésité, Extrait de La Lettre de l’ADELI, Association des Professionnels 

des Technologies de l'Information et de la Communication et des Systèmes d'Information, N°27, P01. 
2 - Antonio Lopes da Silva, op.cit, P85. 
3- Balmisse Gilles. La veille 2.0 et ses outils. Paris, Lavoisier, 2008, P87, cité par Toupin Lemaire (2009), 

Outils et méthodes de diffusion des résultats de la veille. Le cas du Centre International d'Etudes 
Pédagogiques (CIEP), Institut National des Techniques de la Documentation, p14. 

 ýكƬة: 10- 02الƲǀعملية الي ýمراح  

Ƙالمعلوما Ǉالبحث ع  

ƴجمƘالمعلوما 

 المعلوماƘبث

ƻيƬرǕوا Ʋƽالح

 المعلوماƘمعالجة

ýتحليƘالمعلوما 

ýاالستعما Ƙمجاال

قبة
مرا
ة و
راس

ح
 

Ƙا
لوم
لمع
ý ا
ǚƺ
است

  Ǉ
زم
ــ

لـ
ا

 Ǉ
زم
ــ

لـ
ا

Source: Villain, J. (1989), L'entreprise aux aguets, Masson, Paris. 
Gérard Verna, http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/Pub/veille.html. op.cit, 

Ƙالمعلوما ýاستعما  
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   Źريباǀت ƾالسيا Ʃƽǈ يƼو  Ü   عتبرƍ دǀƼJakobiak       ƱǀƼ Ǉمرحلتي Ǉم Ǉة تتكوƲǀعملية الي ǇƊ   Ü يƼ
   Ǐلƍ ارةƬƍ  و  مرحلة ÜƱمرحلة  مراقبة المحي   Ƙالمعلوما ýǚƺستƍ)      ـيƼ Ƙما ورد ýƛم   ƜƦمـوǈVerna( 

   -:1 وǋيǇÜ كý مرحلة مǚƛ Ǉث عملياƘكوتت
 Ƙالمعلوما Ǉالبحث عÝ  la recherche d’informations; 

 ƴجمƾƑاƛالو Ý   la collecte de documents; -  مرحلةƱمراقبة المحي  
 Ý  la diffusion de références et المراجƴ والوƛاƬǈƾƑر 

documents; 
     

 ;Ý  le traitementالمعالجة 

  ƍستýǚƺ المعلوماƘمرحلة  - ;Ý  l’analyse et la validationوالتƛبيƘتحليý ال 
 ýستعماǗا.   l’utilisation. 

اǕولǏ ترتبƱ   زمǈيتيƼ   ÜǇترتيǇƎƼ ÜǇ لليƲǀة دورة ƍستعǚمية تتكوǇ مǇ        حسƦ ƔاƘ المصدر  
وƦǋا بƎستǌداƻ مصدر المعلوماƘ ضـمǇ مجـاý        الǌدƻ مǇ عملية اليƲǀة Ƽي حد ƦاتǌاÜ        بتحديد  
ǇمعيÜ     لوبƱالم ƘحتياجاǗم تحديد اƛ Ǉوم  Ƙالمعلوما Ǉة م.       Ƙبعمليا Ʊي ترتبǌƼ يةǈاƛما الƊ   البحـث
  . وǈتاƝƑ العملية اǗستعǚميةÜ مƊ Ǉجý تƛبيتǌا قبƍ ýستعمالǌاجمƴ البياǈاƘو

  Labonté et Legendre نموذج: ƙانياً
تƬكǉƦǋ ý تتكوǇ مǇ عƬر مراحý مميزةƱ Üريǀة علǌǈƊ Ǐا يǀدم Ʀǋا الǈموƜƦ عملية اليƲǀة 

Ʀǋ ǇƊا التǀسيم Ǝعتبار ب )المواليƲǈƊر الƬكƼ) ýي Ƭكý دورة بƱة ومستمرة المراحý حلǀاƘ مترا
)ǊصحابƊ Ɣعملية )حس Ʊتبسي ýجƊ Ǉم Ƈة  جاƲǀالي Ʃاوليǋيدǀي تعƼ زيادةÜ Ưرƺب ǉتباǈǗا ƔƦج 

 Üýالمراح ǏلƍǕ اǌǈýمǌالبا ما تƹ  دǈةعƲǀبالي Ǉتميǌالم Ǉير مƛالكÜيǋو :-   
-  ƴييم الوضǀو تƊ الجرد)Inventaire( :يǀة بتƲǀوم اليǀالمرحلة ت ǉƦǋ Ǉيةالوضعودراسة م يضم 

  حراسة ومراقبة المحيƊƱقرƔ ما يكوǇ لمرحلة  مرحلة يÜ وƼ ǋي محيǌƱا المƌسسةاي عليǌتال
 ǇمýجƊ اتحديدǌعلي ýالحصو Ɣالتي يج Ƙا المعلوماǌعتماد عليǗا Ɣوالمصادر التي يج .  

- ƱيƱالتخ )Planification( :المرحلة يت ǉƦǋ يƼةƲǀة اليƱƬǈƊ ƴيام بجميǀلل ýة عمƱخ ƴم وض.  
- ƇاǀتǈǗرز  واƽال)Tri-classement(: تي مرحلةƋت Üةǀي مرحلة سابƼ Ƙالمعلوما ƴيام بجمǀبعد ال 

ƛم الǀيام  التي يمكǇ اǗعتماد عليǌا والموƛوƾ مǇ صحتǌاǈƍÜ ÜتǀاƇ وƍختيار المعلوماƘ المǌمة
 Üسسةƌي المƼ اǌا وتوزيعǌƛب ýا قبǋرزƽابǌليƍ ارƬية المƽبمرحلة التص ǊبƬƊ ي مرحلةǋو.   

- ƭǚستخǗا)Synthèse(: ýالمتوص ƘتاجاǈستǗوا ýالتحلي ƝƑتاǈ ƭǚستخƎب ƾالمرحلة تتعل ǉƦǋ 
Ƙالمعلوما Ǌيƽقد تخ ǐƦال Ǐǈيجاد المعƍ وƊ ƴالتجمي Ƙعمليا ýǚخ Ǉا مǌل.  

  :وǉƦǋ المراحý مبيǈة Ƽي الƬكý التالي
                                           
1- Franck Emond (septembre, 2005), Les étapes de la démarche de veille, Les Matinales, Cycle2 

"Accompagner l’innovation", L’agence de développement du val de marne, France, P10. 
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 شر لليقưةالمراحل الع: 11-02الشكل 

1. ƻداǋǕ1  ا. Objectifs 
 Inventaire .2  الجرد .2

3. ƱيƱ3  التخ. Planification 
4. ƴ4  الجم. Collecte 

5. ƇاǀتǈǗ5  ا. Tri-classement 

6. ý6  التحلي. Analyse 

7. ƭǚستخǗ7  ا. Synthèse 

 Diffusion .8  الƬǈر .8

9. Ʀيƽǈ9  الت. Action 

   Évaluation .10  التǀييم .10
Source: Daniel Labonté et Richard Legendre(2004), Veille stratégique, Colloque Les affaires 
électroniques, Centre Jacques-Cartier, HEC Montréal, Service d’information industrielle du Québec, 
8 octobre, P04. 

 Ǉم ǁاǈǋ Ǉمم Ǉيƛالباحýر مراحƬة عƲǀحدد لليŹيضاƊ  Üع ƻا تختلǌǈƊ يرƹýالمراح ǁتل Ǉ 
علDuffing, Amos, Thiéry  Ǐكý مǇ جاƘƇ اليƲǀة عǈد ǀƼد لƦǌاÜ  . الǈموƜƦ السابƼ Ƙƾيوردالتي 

Ɗ ا عمليةǌǈ اǌر لƲǈيýǚخ Ǉالتاليةم ý1 المراح:  
1. Ƙتحديد االحتياجا ýكƬ يƼ كلƬم Ǐلƍ Ɯة تحتاý2 ح. ƝƑتاǈكلةتحديد الƬالم ýح Ǉالمتوقعة م Ý 

 المصادر ƦاƘ الصلةÜ  تحديد .Ý 4المعلوماƘ حديدت .3

5. Ǉم ƾǀا التحǌصحتÝ 6. ÝƘالمعلوما ƴجم 

 المƬƌراƍÝƘستخراƜ بعƯ  .8 المعلوماÝƘ التحƾǀ مǇ صحة .7

  .المƬكلة حýل  الǀرارƍتخاƦ .10 المƬƌراÝƘ تƽسير .9
 مǇ الصعƔ التحكم Ƽيǌا سبƴ مراحÜý وƹƊ ǇƊلبǌا لليƲǀة Armelle ThomasƼ ǇƎ  بالǈسبةƊما

  :ǌƼ2ي تحتاƜ الǏ مختصيǇ وخبراÜƇ وǉƦǋ المراحǋ ýي
 ;Ý    1. Ciblageستǌداƻاال. 1

 ;Ý    2. Sélection des sourcesمصادر تحديد. 2

 ;Ý    3. Surveillance automatisée des sourcesمصادرلل الرقابة اǓلية. 3

4 .ÝيǈلكتروǗا ƴ4    الجم. Collecte électronique; 

 ;Ü    5. Indexation, Catégorisation, Traitements معالجة المعلوماÝƘالتصǈيÜ ƻالǌƽرسة. 5

6 .ýتحلي Ưوعر ƝƑتاǈالÝ    6. Analyse et restitution des résultats; 

 .Diffusion Sélective .7    .اǈتǀاƑي Ƭǈر. 7

                                           
1- Gérald Duffing, Amos David, Odile Thiéry(2005), Contribution de la Gestion du Risque à la Démarche 

d’Intelligence Economique, 5ème journées d’Extraction et de Gestion des Connaissances, Workshop 
"Fouille de Données Complexes" - EGC, Paris, France", Jan 2005, P1. 

2- Armelle Thomas (2004), Les outils de veille en 7 étapes, Veille Magazine, N°74- Mai 2004, P36. 
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Ɣبحس MireilleƼ Źيراƛك Ǉيƛالباح Ƹد بالǀةƲǀة اليƑي تجزƼ يرةƛك ƘواƱوخ ýمراح Ǐلƍ   
ǇولكÜ Ƈاƽضƍ ýجƊ Ǉم  Ǉم Ƴوǈاǌة عليƱالبساÜ  ÜýضƼƊ ýكƬا بǌمǌƼ ýǌولكي يس ǊǈƎƼ Ǉم

 :ǋي و(Modèle générique)تƬكý الǈموƜƦ العام لليƲǀة  Ɗربƴ مراحý رƑيسة ƍلǏ تجزƑتǌا Ǉالمستحس
Ɗ Ǉ علǏ الرƹم مǇ . بǌƛاخيراǌƼƊŹم المحيƍ ÜƱختيار مصدر المعلوماÜƘ جمƴ وتحليý المعلوماÜƘ و

Ü مǇ مƱǈلǇƊ ƾ اليƲǀة Ƽي حد Ʀاتǌا Ƙ خƱوة وليسPassageمجرد ممر ƍال ǋي ماالمرحلة اǕخيرة 
ǋي عǈد مýƛ ما  .1ا تتم Ƽي Ƭكý دورة ƍستعǚمية مترابƱة الحلǀاÜƘ مستمرة ومتكررةǈƍم

Christophe Potron  اǌǈستخباراتية كوƍ عملية Üǐوم العسكرǌƽبالم ƴربƊ Ǐترتكز عل ýمراح
  :Ü مƛلما يوضحǊ الƬكý التالي تƬكý حلǀاƘ اليƲǀة Ƽيما بيǌǈامتكاملة

ýكƬة: 12-02الƲǀدورة الي  

   المعلوماƬǈƘر  تياجاƘتحديد االح
    

Ƙالمعلوما ƴجم  
  

Ƙمعالجة المعلوما  

Source: Christophe POTRON (décembre, 2005), Le cycle de la veille, Les Matinales, Cycle3 
"l’intelligence économique", L’agence de développement du val de marne, France, P7. 

                                           
1- Mireille Chartrand, op.cit., P5. 
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  Lesca VAS-IC® (Veille Anticipative Stratégique-Intelligence Collective) نموذج: ƙالƙاً

łعŃي ǐƦال ƜƦموǈو الǋŋميةدǋƊ رƛاالك Ưد البعǈع Ǌƽيǈبتص   Ǐلƍ ةƲǀعدة لعملية اليƘواƱخ 
 اǗستǌداÜƻ المتابعةÜ اǗختيارÜ التداوÜý تخزيÜǇ تحويý اƬǗاراƘ : وǋي)ƲǈƊر الƬكý الموالي(

 مǉƦǋ Ǉ خƱوةǈجاƟ كƛ ÜƘ ýم Ƭǈرǋا Ƽي المƌسسةÜ وƊخيراƍ ŹستǚƺلǌاƦƍ Ü يŃعد الضعيƽة ƍلǏ معلوما
ƘواƱابة الخƛبم  ǐضرور ƱرƬة كاملةƲǀعملية الي Ɵجاǈل Ü ýماǋƍ Ǉدو ýاعƽمية التǋƊ ýوالتكام

 ǇبيǉƦǋ ƘواƱالداخلية والخارجيةالخ ƘبكاƬباستخدام ال Üاǌǈيما بيƼ 1.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يǀوم مǇ خǚلǌا Ƽرد Ɗو  ƍستباقيةƱÜوعيةÜ عملية ƜƦ مǇ مƱǈلǇƊ ƾ اليƲǀة تم صياƹة Ʀǋا الǈمو
Ƽي  ÜداƑمةيكوǇ موضƴ مراقبة ومتابعة لجزƇ مǇ المحيÜƱ  (Le ciblage) بƎستǌداÜ ƻمجموعة ƼƊراد

 ǊلƲصدتŊمساحة الر ƭلǀويتركز ت  ǊيƼǉتباǈǗحيث يتم ا ÜƍƱاǀستخدام  لتƍستباقية وǗا Ƙالمعلوما
Ưرƺب  ƯيƽرجةدتخƯموƹ ƻالموق Ü رصة وƼ يةƊ ýǚƺستƍ وƊ ةǈرممكƱخ ǐƊ Ɣǈتج ýمحتم 

  . ǚƱǈƍ2قا مǌƼ Ǉم وƍدراǁ بوادر ومǚمƠ حدوǊƛ مسبǐǕ ƾ حدث قبý وقوعÜǊالاǗستعداد وبالتالي 
                                           
1 - Ibid., P161. 
2- Lesca Humbert, Salima Kriaa-Medhaffer(2003), Veille Stratégique, exploration de la fonction d’Animation 

conceptualisation, état d’avancement  et perspective de validation empirique, Association Tunisienne des 
Sciences de Gestion, 20–22 février, P02. 

 المؤسسة

 المحيط

 معلومات داƢلية

 استǀباý  داخلي

ýباǀخارجي است 

 إرسال داƢلي

 إرسال Ƣارجي

  Ƣارجية شبكة

داƢليةشبكة

معلومات Ƣارجية

  CiblageاǕستهداف.1

 Exploitation استǘƸل . 8  

  تحويل اǕشارات الضعيفة.6
Transformation   

des signaux faibles 

 Stockage تخزين  .5  

 Circulationتداول. 4

  SélectionإƢتيار.3

 Traqueمتابعة.2

 Diffusion  النشر. 7

Source: Lesca, H. (1994). Veille stratégique. Cité dans Caroline Prat, Sylvie Bonnardel Influence de 
la veille stratégique sur le processus de conception, 10ième Séminaire CONFERE, 3-4 Juillet 2003, 
Collège d'Etudes et de Recherches en Design et Conception de Produits Belfort, France, p161. 

 ýكƬ13- 02ال :Ɣة حسƲǀلعملية الي ǐرƲǈال ƜƦموǈال Humbert Lesca 
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 ة داخليƍحداǋما (Les Traqueurs) المتابعيƑƼǇتيǇ مǇ  )لǈموƜƦل وǀƼا( ǉƦǌ المǌمةبيتولǏ الǀيام 
 ومǇ مختلƻ مواقÜ ƴ ضمǇ اǕرƬيƻ وقواعد البياǈاƘ داخý المƌسسةǇ البياǈاƘ بالتǀǈيƔ عǀومت

كƛر كƽاƇة Ƽي ميداǇ اǋ Ǖم ƌǌƼMartinet et MartiالƇ اƬǕخاƭ حسƔ  .العمƼ ýي المƌسسة
ƾيƛي  .التوǌƼ يةǈاƛة الƑƽما الƊƘاǈمصادر البيا Ɣǀوتع ƇاƽقتƎتم بǌيا خارجية تǈميداÜ Ʊاǀلتƍو 

المورديǇ مýƛ  تǚحم المƌسسة مƴ محيǌƱا الخارجي مǇ خǀǈ ýǚاÜ ƱالمعلوماƘ الخارجية
ǇƑوالزبا ǇسيƼاǈوالمƯوالمعار ...ƣبيعة  .1الƱل ŹراƲǈ ميةǋƊ رƛكƊ ةƑƽال ǉƦǋ تعتبر ǉƦǋ مصادر

ƘالمعلوماÜ  اǋجراƊ ابلة التيǀي المƽƼWarren Keegan ƴكبر 50 مƊ قادة Ǉمريكية 13 مƊ ركةƬ 
Ƙسياǈت. متعددة الجǈ يرƬت Ƙقاǚوالع ÜرةƬالمبا Ƙǚابǀالخارجية والم ƘبكاƬال ǇƊ Ǐلƍ ابلةǀالم ƝƑا

Ƙالمعلوما ǉƦǋ ýƛم Ǐعل ýي الحصوƼ امǌوال ƩيƑالمصدر الر ýكƬت Üادةǀال Ƈالƌǌخصية لƬ2ال.  
 مǇ صحة مصادرǋاو بعد ƍلتǀاƱ المعلوماƘ والتƋكد مǇ موƛوقيتǌاوƼي مرحلة الحǀةÜ و

Üاǌحجم Ǉم ƭليǀوت ǀتǈƍ ýǚخ ǇمƘولي للمعلوماƊ Ƈالم التي ا Ǉا مǌǈƊ ƴتوق ƘاƦƊ سبةǈمية بالǋ
التي تم المعلوماƘ  تداوýب (Les Veilleurs)يǀوم المكلƽيǇ بعملية اليƲǀة  Üلمستعمليǌا Ƽي المƌسسة

 Üاǋختيارƍي قلكيƼ اǌǈو يتم تخزي Ƙاǈسسةااعد بياƌالمǌليƍ ýالوصو ýǌبحيث يس  Ü Ǐا علǋرƬǈ وƊ
Ɗو عǇ وجود ǐƊ خƱر Ƭƍ ƾǚƱƍاراƘ اƦǈǗار المسبƾ عƱ ǇريƦ ƾلǁ  يكوƊ Ǉحياǈا ما .مستعمليǌا
ÜرصةƼ  ýجƊ ǇمǇاسبيǈالم Ǉوالمكا Ǉي الزماƼ زمةǚالتدابير ال Ʀتخاƍ3 . Ƙالمعلوما ýحيث تتحو

حوý حدث ماƍ ÜلǏ عǚمة Ʀǈƍار مبكر  (Signal faible)المǈتǀاة مǇ مجرد كوǌǈا Ƭƍارة ضعيƽة 
(Signal d’alerte précoce) Ŋالمعلومة عم ýو مستعمƊ رارǀال Ʀر متخƦǈت Ǉيمك ƊŹǚبǀيحدث مست Ǉ4.  

تحويý المعلوماƘ تƽسير وǇƎƼ Ü عملية Ü تƽاعلية ǋي عملية جماعيةLESCAوǇǕ اليƲǀة عǈد 
 Üاǌستعمالƍ دǈقوة محركة ع Ǐلƍ ةƽالضعي ƘاراƬǗما وخاصة اǈƍłيňǈŋا مǌǈع ƇاƬǈǗالجماعي ل ا Ǐǈلمع

(Création collective de sens)  وƊ يجادƍ يƼضاǗا Ǐǈالمع(Sens ajouté) Ü Ǌǈر مما تتضمƛكƊ
ضƽي علǏ المعلوماƘ المǈتǀاة قيمة المعلوماƼ Ƙي حد ƦاتǌاÜ وتسمي المعرƼة الضمǈيةÜ والتي ت

   . صياƹة الƽروƯ المستǀبليةعǈد االستخƭǚ الجماعي للǈتاƝƑ وǈƛƊاƇ ومƽǈعة Ɗكبر
 وƍعتبرǋا Ɗداة Ƽعالة Ƽي توجيƱ Puzzle ǊريǀتǊ المسماة LESCAصمم Ƽي Ʀǋا اƱǗارÜ و

وتركيز ǈƍتباǌǋم ǈحو كيƽية ƍيجاد  ÜاǗستýǚƺ الجماعي لمعلوماƘ اليƲǀةǋƍتماماƘ الǀادة ǈحو ǋƊمية 
 Üاǌيدة لƽجديدة وم ƘستخداماƍعةƼقوة دا Ǐلƍ اǌوتحويل (forces motrices)  Ƙتركيبا ýǚخ Ǉم

ǈحو ǋƊمية معلوماƘ اǕساǇƎƼ Ʃ توجيǋƍ ǊتماماƘ الǀادة Ƽي المƌسسة وعلƦǋ Ǐا . وقراƇاƘ مختلƽة
   .5يŃعد Ɗكƛر ǋƊمية مƍ Ǉرساƈ Ƈلية اليƲǀة Ƽي حد Ʀاتǌابالǈسبة لƦǌا الǈموƜƦ اليƲǀة 

                                           
1- LESCA, H. (2003), Veille stratégique, La méthode  L.E.SCAnning, op.cit, p94. 
2- Hélène Masson, op.cit, P65. 
3- Josée Audet, op.cit, P4.  
4- Caroline Prat, Sylvie Bonnardel, op.cit, P4.  
5- Souad Kamoun-Chouk(2004), op.cit., P45. 
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 شبكة المǘحưين

 شبكة الƢبراء

شبكة متƢذي القرار

 ƴبحث وجم
Ƙالمعلوما 

 Ƙبيƛمعالجة وت
Ƙالمعلوما 

 ýǚƺستƍ
Ƙالمعلوما 

 المǚحƲة

ýالتحلي 

 اتخاƦ الǀرار

ýكƬمتخ: 14-02ال ƘبكاƬةƲǀالي Ƈصصي وخبرا 

Cohen Corine(2004), Veille et intelligence stratégiques, éd. Hermès Lavoisier, Paris, P144. 

Ńالمرحلة يتجسد ما ي ǉƦǋ يƼسموǊي LESCA  الجماعي ƇكاƦال(l’Intelligence Collective)  Ǉم
ýǚة خƼالمعرو ǊتǀريƱ LESCAnning ل ýلعمƾي خلƼ يالجماعيƼضاǗا Ǐǈالمع  Ƈة ماوراƇوقرا 

تعتبر مǉƦǋ ýƛ لƦǌاÜ  .1 بتوليƽاƘ وتركيباƘ معيǈةÜ وƼي خلƾ المعرƼة الضمǈيةالمعلوماƘ المǈتǀاة
 ƘاƼضاǗد اǈعREIX  مǋƊ Ǉاواحدة م ƩسƊ Üسسةƌي المƼ بداعيǗوا ǐبتكارǗا ýحيثلعم Ǉيمك 

ƍحتياجاƘ جديدةƊ Üو ƍكتƬاƍ ƻمكاǈياƘ تحديد Ƙ عمý جديدةƊ Üو توجيǊ اǈǗتباǉ للتركيز علǏ مجاال
  . 2جديدةƊ Üو حتǏ رƌية استراتيجية متجددة

تم مǇ خýǚ التƽاعý بƎعتبارǋا عملية جماعية يكوƼ Ǉيǌا العمý تƬاركيÜ ت الواقǇƎƼ Üƴ اليƲǀة
 ممǇلمراقبيǇ المǚحƲيǇ وامǇ  المترابƱة Ƽيما بيǌǈاƬ Üبكة ضمǇ سلسلة مǇ الƬبكاƘاǗجتماعي 

 ǇيتابعوƘيراƺت Ǉويرصدو Ʊالمحي Ƙالمعلوما Ǉويجمعو ǊƛحداƊ .Ǉم ǎخرƊ بكةƬو  Ƈالخبرا
Ƙصحة ومصداقية المعلوما Ǉم ǇوǀǀيتحÜ اǌبتحليل Ǉوموǀا  يǌƽيǈوتصƝƑتاǈال ƭǚستخƍاوǌǈم  .

  : يبيƦ ǇلǁالƬكý التاليو .3لكي يتم بǌƛا وتوزيعǌا علǏ متخǐƦ الǀراراƼ Ƙي المƌسسة
    

  
  
  
  
  
  
  

  
    

ýوǀكما ي ÜǊوعلي LESCA  ýا عمǋعتبارƎب ÜةƲǀرة جديدة لليƲǈ Ǉضم ƜƦموǈ اƦǋ Ƈد جاǀƼ
 وƍبداعيÜ ال يتƱلƔ موارد مادية Ɗكƛر مǇ وجود رƩƊ ماƼ ýكرÜǐ وال Ɗحسبǈ Ǌادر جماعي
Ƽي Ɗساسǌا Ʀكاǈƍ Ƈساǈي Ɗكƛر مǇ كوǌǈا Ɗداة ǋي ǇƎƼ اليƲǀة  ƊArmelleيضاǀ Źوý تكما Ü الوجود
ƹƊ ǇƎƼلبǌا يكوǇ خارƜ السيƱرة والتحكمƼ Üي  ÝوتǈوعƘ عملياتǌا تعددƘ مراحلǌا Ü وńǇƍمتƱورة

Ǖا Ǉير مƛالك ÜǇال حياƍ ƇيƬال لǇومتخصصي Ƈخبرا Ǐلƍ Ɯا تحتاǌǈǕÜ االمر ƾا تعلƦƍ خاصة 
ƘبعملياÜƘالمعلوما ýوتحلي ƴجم ÜƘختيار مصادر المعلوماƍ ÜƻداǌستǗ4 ا.  

                                           
1- Cf. LESCA, H(2003), Veille stratégique, La méthode  L.E.SCAnning, op.cit, p21.  
2- REIX, R(1995), Savoir tacite et savoir formalisé dans l’entreprise. Revue Française de Gestion, n°105,  

septembre-octobre, pp.17-28. 
3- Balmisse Gilles et Denis Meingan(2005), La veille et ses outils, it-expert, numéro 56, juillet/août, P7. 
4- Armelle Thomas, op.cit, P36. 
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Ƙالƙال Ƙصنافأ: المبحưة  اليق 

 ضمǇ مختلƻ اǕدبياƘ التي Üخýǚ العƬر سǈواƘ اǕخيرةبƬكý عام لǀد برز مصƱلƠ اليƲǀة 
ńعſالبحث ومعالجة ت Ƙبعمليا Ǐǈ رƬǈو Ƙعديدة كالمعلوما Ƙي مجاالƱƺولوجيمالالتي تǈسة والتكƼاǈا 

Ɗدǎ  مما . والتخصصاƘ المختلƽةÜمحور تǀاƴƱ العديد مǇ العلوماليƲǀة Ƽ ÜكاƘǈ الƣ...واالقتصاد
 Ǉيƛالباح Ưببع(Rostaing,1993)ةƲǀالداللي للي Ǐǈالمع Ưموƹ كاليةƬƍ ƟرƱ Ǐلƍ ÜاǌواعǈƊ وتعدد .  

Ǉتميǌوالم Ǉيƛالباح Ǉسبة للعديد مǈبالÜوǈƊ يƼ ةƲǀحصر عملية الي ǇƎƼ محددة Ƴا ƻيختل Ü
اƍ  ƘلǏ وجود صراƳ بيǇ المƌسسƊ Ƙداالتكǈولوجيƛورة ǈǌاǁ مǇ يرÜ Ƽ ǇƊ ǎختƻǚ الƺاية مǌǈاƎب

Ƙي مجاالƼ Üواالبتكار ƳبداǗا ƘǈكاƼ ةƲǀا اليǌساسƊ يƼولوجيةǈما . تكǈبي ƦخƋد  تǈخر عǓا Ưالبع
 ŹسيبعداƼاǈتŹو .اƦǋ Ǉا وابيƦ ǁ ýولوجية محǈة التكƲǀالي Ƙة حلƲǀستراتيجيةاليǗاƯد البعǈع  

 ƘƇسية وجاƼاǈة التƲǀة والاليƲǀد البتجاريةاليǈولوجية عǈة التكƲǀالي ƳروƼ حدƋخر كǓا Ư1ع.   
ǇلكÜŹريباǀت Ǌعلي ƾƽو متǋ ما Ü Ƙما تعددǌستراتيجية مƍ ايةƹ يǋ ةƲǀالي Ƈورا Ǉاية مƺال ǇƊ 
اليƲǀة االستراتيجية تحتوǐ علǏ اليƲǀة التكǈولوجيةÜ اليƲǀة "لƦǌا ǇƎƼ وتǈوعƊ Ƙبعادǋاǌ  Üاجواǈب

المحيƱ جواƔǈ لرصد وتحليý ستباقية ƍعملية  الǋĉƍŒي  ÜńǇ و2ĉƍ"الƣ...التǈاƼسيةÜ واليƲǀة التجارية
Ƙراراǀال Ʀي اتخاƼ يدةƽالم Ƙللمعلوما ƻدǌر المستƬǈوالÜ ǁلƦي  وبǌƼةƲǀالي ƳواǈƊ ƴجمي ýمƬت.   

اليƲǀة Ƽي ƍتخاƦ عملية ǋƊمية  عǇ اŹتعبيرعǈد البعǋ Ưي  ǈƍما ƊÜما صƽة اǗستراتيجية
ث Ƽي محيƱ المƌسسة مǇ الǀراراƦ ƘاƘ الƱبيعة اǗستراتيجيةÜ حيث ترتبǉƦǋ Ʊ اǕخيرة بما يحد

Ƙيراƺحداث  تƊا  .3 وسياسيةاجتماعية واقتصاديةوǌǈخرولكǓا Ưد البعǈع ýƛم )MARMUSE,1992( 
 )Intelligence Collective(مƛلǌا مýƛ مصƱلƠ الƦكاƇ التƲǈيمي تǀوم  كوǌǈاستخدم Ƭƍارة ƍلǏ  تǌƼſي
ǉƦǋ الصƽة كما وǇƊ  .4اتيجيةتزويد متخƦ الǀرار Ƽي المƌسسة بالمعلوماƦ ƘاƘ الƱبيعة اǗسترب

   .5) تصرÜƻ تƽسيرƍÜستǀباý( متكاملةالǈƍعكاƩ للƛǚƛية  Ɗ(PATEYRON,1998)يضا ǋي عǈد 
 Źحتما Ǉا الحديث عǈودǀيƻيǈة ال معايير تصƲǀاليǏ  واعتحديدǈƊاǌ ÜƼ Ǉتكو ǇƊ Ǉعام يمك ýكƬب

جاƔǈ ختƻǚ تبعاǈ Ǘ ŹماÜ وƍتǌاختƹ ƻǚايǗليƱǀƼ Ʃ الÜƣ ...تǈاƼسية Ɗو تكǈولوجية Ɗو تجارية
 ولƍ ǇƑختلƼ6. ƻي حد ƦاتǌااليƲǀة والمجاý الǐƦ تǈصƔ حولǊ عملية  ǊÜمراقبتǐ يتعيƦ ǇالمحيƱ ال

  :  ما سǈتƱرƍ ƾليǋ ǊاǈǋاǋياليƲǀة ǈواǌƬƊ Ɗ Ƴر Ý ǇƎƼمجاǋƍ ýتمامǌا وƊ تǌاتصǈيƻ بيƹ Ǉايالمعيار 

                                           
1- Franck Bulinge(2002), pour une Culture de L'Information dans les Petites et  moyennes 

Organisations, un Modèle Incrémental d’intelligence économique, thèse Pour obtenir le grade de 
docteur en sciences de l’information et de la communication, université de toulon et du var, P175. 

2- Agentintelligent(2005), op. Cit. 
3-  Mireille Chartrand (février, 2003), op. Cit, P2. 
4- Ayachi Hamida(2007), L'adéquation entre le système d'information et la veille stratégique dans une 

activité de construction de sens,  Revue Management & Avenir, Vol. 2 n° 12, P59. 
5- Pateyron, Emmanuel(1998), La Veille Stratégique, Éd. Économica, Paris, P13. 
6- Chazelas Martine et al. (2006), Les rencontres 2006 des professionnels de l'IST, Les archives ouvertes et 

la veille scientifique, deux axes de réflexion, Revue documentaliste-Sciences de l'Information, Vol.43, 
n°3, P237. 
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  اليقưة التكنولوجية: أوال
ſتǈولوجية بعǈة التكƲǀالي Ǐمت ƘوراƱية وابعة التǈǀالت ƻرƱ Ǉالمستعملة م Ƙولوجياǈالتك

 .Ǉ معǌامتعامليال ومستǀبý التي قد تƛƌر علǏ مستǀبý المƌسسةالمǈاƼسيÜǇ المورديÜǇ الزباÜǇƑ و
 العمý علǏ سبƾ اǗبداعاƘ التكǈولوجيةحتǏ و Ü ƊالوقاƑيةواالحتياƱاƘ تخاƦ اǗجراƇاƘ وƦǋا ال

 جمƴ المعلوماƘ واǗحاƱة بكý يتƱلÜƔ وƦǋا الوقƘ المǈاسƔواǗستƛمار Ƽي Ʀǋا المجاƼ ýي 
 Ƙولوجياǈوالتك Ƙياǈǀالت Üة والمستعملةƛالحدي ƘاƇبرا ǇمƍƳوبحوث و خترا ƘبداعاƍوƘ1دراسا.   

 ÜǁلƦد لǈي عǌƼJakobiak  ورعمليةƱالت ýة وتحليƲحǚمƘة العلمياÜيǈǀة التÜولوجيǈة التك 
ال يتوقƻ عمý اليƲǀة التكǈولوجية عǈد مجرد  والواقÜƴ .2لتحديد تǌديداƘ وƼرƭ تǈمية المƌسسة

ƊساƩ تǀوم علÜ  Ǐعملية مƲǈمة وممǌǈجةÜ وǈƍما ǋي  للمحيƱ التكǈولوجيبالمǚحƲة والتحليýالǀيام 
 Ƙالمعلوما ýوتحلي ƴاجمǋرƬǈا لǋيزǌوتج ÜةƼدǌالمست  ýجƊ Ǉااستخداممǌ  يƼ حداثƍ ييرƺالت

عملية رصد للمحيÜƱ والǐƦ يتبǌƼ " ƴي ÜوعليǊ .لتكǈولوجياوƍتخاƦ الǀراراƼ Ƙي مجاý اǗبتكار 
  .3"بالبث الǌادƻ للمعلوماƘ التي تم تحليلǌا ومعالجتǌاÜ بǌدƻ اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية

رصدǋا ب Ǘبراز العǈاصر اǗستراتيجية ƦƍÜا كاƘǈ اليƲǀة التكǈولوجية ǋي وسيلة المƌسسة"
ǌǈƎƼا ال تعǈي التجسƩ الصǈاعيÜ وال ǋي تحǀيƼ ƾي حالة لعلمية والتكǈولوجيةǋǕ Üم التƱوراƘ ا

 ǌƼي عملية ƍرƬادية موجǌة Ǘعǚم Üولكǌǈا قبý كƦǋ ýا. ضمǇ حýǀ تكǈولوجي محددمعيǈة 
  .4" لحý المƬاكý الصǈاعية التي يواجǌوǌǈاÜالمسƌوليƼ Ǉي المƌسسة

كوǇ علǏ مدǎ قصير ƲǈراŹ للتƱور التكǈولوجي والتǈǀيǇƎƼ Ü اليƲǀة التكǈولوجية عادة ما ت
وتعكƩ تƱور الجǌود المبƦولة والموجǌة ǈحو ƍستخƭǚ المƬƌراƘ الكمية والǈوعية المتعلǀة 

بالǈسبة للمƌسسة ومƦǋ Ǉا المƱǈلƼ ÜƾاليƲǀة التكǈولوجية . 5جيبالتوجǌاƘ الجديدة لǘبداƳ التكǈولو
برز العǈاصر ǚƱǈƍ ƊقاŹ مƍ Ǉستخƍ Ü ƭǚعǚمية تǈبǊ المسƌوليƼ Ǉيǌا وتحƦرǋموسيلةǋي 

 ما ƹالبا .6محدد سلƽاǌŹاýƑ مǇ المعلوماƘ التي تحصý عليǌا Ƽي حýǀ الكم ال ضمÜ Ǉاالستراتيجية
 ýǀا الحƦǋ Ǉيتضم Ǉالعديد مƘالمجاالÜ اǌمǋƊ ǉƦǋ7:  

  ǈتاƝƑ البحوث اǕساسية والتƱبيǀيةÝ والمǈجزاƘ العلمية والتǈǀية 
 Ýƴيǈالتص Ƙعمليا   ÝƘم المعلوماƲǈ   و اƊ ƘتجاǈالمƘلخدما.  

  

                                           
1 - Patreyron. E. (1998), La Veille Stratégique, Ed. Economica, Paris, P143. 
2 - Jakobiak. F. (1991), Pratique de la veille technologique, éd. D’organisation, Paris, P4. 
3 -  Jakobiak. F. (1992), Exemples Commentés de veille technologique, Op.cit., p18. 
4- Éric Werner et Paul Degoul (octobre 1994), La veille technologique, un nouveau métier de l’entreprise, 

revue la recherche, N°269, vol 25, p1069. 
5 - Antonio Lopes da Silva, op.cit, P41. 
6 - Rouach. D. (2010), La veille technologique et l’intelligence économique, P.U.F. « Que sais-je??», P9. 
7- Cohen.C, La surveillance de l’environnement de l’entreprise, la veille stratégique et l’intelligence 

stratégique, des concepts différents mais complémentaires, op.cit, P34. 
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  : يمكǇ تمƛيý حýǀ اليƲǀة التكǈولوجية ومجاالƍ Ƙستعماالتǌا Ƽي الƬكý التالي
  مجاالت وإستعماالت اليقưة التكنولوجية: 15-02الشكل

  المعƱياƘ العلمية  برامƝ البحث
  براƇاƘ اǗختراƳ  مƬاريƴ التǈمية

  معƱياƘ تكǈولوجية  كةاعǀود التعاوǇ والƬر
ƭالتراخي ƴبي  Ʊمعƾالسو Ƙيا  

ƜتاǈǗا Ƙوحدا ƇراƬ  

  

  معلوماƹ Ƙير رسمية
Source: Jakobiak, F. (1992). Exemples commentés de veille technologique. Paris, Editions  
d’organisation, cité par Mouna Benslimane, Veille et méthodologies de veille, Séminaire sur la 
veille documentaire, Centre National de Documentation, Rabat, Maroc, 14 février2008, P15. 

وǀƼا   ƦƎƼÝǊǈƎƼا كاƘǈ عملية اليƲǀة عموماÜŹ تضƽي علǏ المعلوماƘ المǈتǀاة قيمة مضاƼة
 ǎةلمستوƼيمة المضاǀال  Üاǌعلي ýالتي يتم الحصو ǉƦǋ يƼ وقيةƛدرجة المو Ưالبع ƻŮǈد صǀƼ

Ƙمستويا Ɣبحس Ƙبحيث المعلوما ÜةƼيمة المضاǀتي الƋيةتǀƑاƛالو Ƙالمعلوما   ǏǈدƊ ǎي مستوƼǇم 
 خƦ المعلوماƘ العلمية مستوƼƊ ǎضý مǌǈاƋتبيǈما  .عƊ Ǉحداث قديمة ومعروƼة ǌǈǕا تعبر Üالسلم

ولكǇ المعلوماƘ التكǈولوجية تضƽي قيمة  .اƬǗاراƘوتحليƍƑ ý ýستǀراƇ بعƯ الداللمساǋمتǌا Ƽي 
  .1كامýبالتƺير مسار قƱاƳ قد لǌا عǈد البعǋƍ Ưتماما ƊكƛرǌǈǕ Üا وتſعǏƱ مضاƼة Ɗكبر 

   اليقưة التنافسية : ƙانياً
جمƴ بياǈاƘ عǇ بيƑتǌا التǈاƼـسية      التي مǇ خǚلǌا تتمكǇ المƌسسة مǇ       اǗعǚمية  ǋي العملية   

Ƽسيǌا عرƻ المسبƾ علǏ مǈا   التŮمǇ مصادرǋا المختلƽةÜ وتحويلǌا الǏ معلوماƦ ƘاƘ معǏǈ تتيƠ لǌا           
 Ǉوالمحتملي ǇالحالييÜ   ýاصر  ال وكǈعǎوǀس والƼاǈقـدر        ةي الت Ǐعلـ ƴير الحالي والمتوقƛƋالت ƘاƦا اǌت

 وتحديد ǀǈـاƱ الǀـوة والـضعǌ        ƻاǇ رصد قدراƘ وƍمكاǈياƘ مǈاƼسي    ǚƱǈƍقاŹ م التǈاƼسيةÜ  ومكاǈتǌا  
تـتمكǇ عـǇ    حيث  . 2الƣ...  قراراتǌم المستǀبليةÜ حدة المǈاƼسة    Ɗ ÜÜداǋƇم الحالي والمستǀبلي   لديǌم

    Ǉسسة مƌا المǌǀريƱ   و ÜسيƼاǈالت ƴالوض ýم ل   تحليƑدا ýكƬة بǈارǀالم  Ʊاǀǈ     ǏـتƬ يƼ اǌƽا وضعǌقوت
 ƻية التصرǈمكاƍ اǌل Ơمما يتي ÜƩƼاǈالت Ƙلمجاال ƾسيةالمسبƼاǈا التǌوضعيت Ǉتحسي.   

للمǈاƼسيǇ تƽسير حركية الƱǀاعاƘ السوقيةÜ والتحركاƘ المتوقعة       بÜ  عملياÜŹ تǀوم خǚيا اليƲǀة   
ƬǈاÜƱ والتعرƻ علǏ   الǖحداث ƦاƘ الصلة بمجاý     لتƺيراƘ و لل ǋا ǚƱǈƍقاŹ مǇ رصد   Üوردود ƼƊعالǌم 

 Porter حـسƔ يسمƠ التحليý االسـتراتيجي      Ƽ3  ÜƦƍي تƬكيý خريƱة الƱǀاƳ    المتƺيراƦ ƘاƘ اƛǕر  
    ǇسيƼاǈالم Ƙة تحركاƼالمجموع بمعر ýةداخ    Ƙالمجموعا Ǉوبي Üýداخ   ÜƳاƱǀتم  كما   الǌال ت ǉƦǋ ياǚخ

Ʊي المحيƼ ييرƺبرصد بوادر التÜ التي ýت وتحديد العوامƘسساƌم Ǉسة بيƼاǈي المƼ رƛƌƳاƱǀال .  

                                           
1- Chazelas Martine et al. op.cit, P237. 
2 - Patreyron. E(1994), Le Management Stratégique de l’Information, Ed. Economica, Paris, P19. 
3 - Calori Roland, Atamer Tugrul, Laurent Paul(1988), Dynamique des marchés et veille stratégique. 

Revue d'économie industrielle. Vol. 46. 4 e trimestres 1988. pp55-72. 

اليƲǀة 
 التكǈولوجية
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         Ƌتلج ÜسيةƼاǈا التǌوضعيت Ǉستمرارية تحسيƍ Ǉضما ýجƊ Ǉوم   Ưسـس بعـƌالمƘا   ƔسـلوǕ 
راƑدة Ƽي مجاý الǈـƬاƱ الـǐƦ تǈتمـي ƍليـǈ           ǊموƦجية  بƎختيار مƌسسة    Benchmarkingالمعايرة  

ƌسسةالمÜ ة  وǈارǀم  Ʊاǀǈ   اǌƽا وضعǌقوت      ÜجيةƦموǈسسة الƌالم ǉƦǌسية لƼاǈالت Ƙدراǀابـة   بالƛبم Ǉتكو
يمكǇ اǗعتماد عليƼ Ǌي ƍكتƬاƻ اǈǗحراƼاƘ واǗختǚالƼ Ƙي مجـاƊ          ýعلǏ   معيارƱǀǈة مرجعية و  

ƩƼاǈالتƘالممارسا ýضƼƊ Ǉوالتعلم م Üم اƛ Ǉوم Ü Ǉيام بعملية التحسيǀماللƑ1دا.   
 Ʊ Xeroxريǀة المعايرة التي ƍبتدعتǌا Ƭـركة        Əداǀوم مب تملية التحسيǇ الداƑم    وعلƊ ǏساƩ ع  

بǌǈƋـا عمليـة داƑمـة    " David Kearnsكما يعرǌƼا الرƑيƩ المدير العام لǉƦǌ الƬركة  1976Üسǈة 
  Ǉساس التحسيƊ Ǐاعلǌ  وم بǀǈ    اǈعمل ƾرƱا وǈا وخدماتǈتجاتǈييم مǀتÜ        رƛكƋـة بـǀالمتعل ǁة بتلـǈارǀم 

 ǇسيƼاǈتمالمŹزاŋيƳاƱǀي الƼ دةƑالرا Ƙسساƌالم ǁو تلƊ "2.  
اǕسوƾ وǈƍدماجǌا Ƽي سوƾ عالمية موحدةÜ ال يجƽǈƍ  ƔتاƟمزيد مǇ مƴ زيادة حدة المǈاƼسة وو

 Ƭراƍƻستتعمý علǇƊ Ǐ تكتƽي اليƲǀة التǈاƼسية عǈد مجرد تحليý الوضƴ التǈاƼسي الǀاƑمÜ وǈƍما 
 ƘيراƺةالتǈسيالممكƼاǈللم ƴالمتوق ǁحيث  والسلو ÜǇتعتبر Ƙم المعلوماǋƊ ةƽالضعي ƘاراƬǗا 

  .3وتلعƔ دوراǋ ŹاماƼ Źي تحديد الƽرƭ الممكǈة والمخاƱر المحتملةالمستǌدƼةÜ اǗستراتيجية 
 Üسية العالميةƼاǈار التƱƍ يƼو ƩيƑالر ƟŊصرBill Clinton ةǈي سƼ 1994 يƼ ýالدخو Ƈبد Ǉع 

Üاالستراتيجية Ƙا المعلوماǌاقتصادية قوام Ɣجديدة حر ƾسواƊ Ơتƽمريكية بǕا ƘركاƬلل Ơتسم 
ƴالمواق ýضƼƊ ýǚحتƍ Ǉا مǌǈŰمكſتÜ  Üƭرƽال ýضƼƊ ýǚƺستƍام وƲǈي الƼ سيةƼاǈة التǈالمكا ƾيǀوتح

 قدمƘ اǗدارة اǕمريكية لǉƦǌ الƬركاƘ كý التسǌيƘǚ مƊ ǇجÜÜ ý وƼي Ʀǋا اƱǗارالعالمي الجديد
   .Ơ4 لǌا Ʀلǁ التي تتيالحصوý علǏ المعلوماƘ المƽيدة

 ÜاƦǌك ƴوض ýƲ يƼƊ Ǉحدتكم Ơاتيƽي  العالمية مƼسسةرادار  قدرةƌالم Ǐعل ƴال جمƘمعلوما Ǉم 
  المستǀبلية الƽرƼƊÜƭضý اǕسواƾالمǈاƼسيÜǇ  حوý تدورƊ ÜوسƴضمǇ سياƾ  العالمية مصادرǋا

 ƜتاǈǗا ƭالحدودتراخي Ɯخار...ƣال.  Ǐلƍ ةƼضاƍسسة  قدرةƌالمǏعل ƍمارƛست ǉƦǋ المƘعلوما Ü Ǉم
ýجƊ ريدة استراتيجية ابتكارƼ Ǉليد دوǀت  ǇديƑوالالرا ƍƳتبا Ǉ5المتميزي ǕǇ ƊǁƑول Ǉم المبدعوǋ Ǉم 

  .6مختلƽة زوايا مǇ الƽرƭ واكتƽƬوÜ ƍمختلƽة بƱريǀة وƼكروا الساƑدة الǀواعدو المƾƱǈ خالƽوا

                                           
1 - Jérôme Bondu(2001), Benchmarking des pratiques d'intelligence Economique, ESIEE, Framatome-

ANP, Paris, p16. 
2 - Brilman Jean (1995), l’entreprise réinventée, L'entreprise Reinventee, Organisation Par Processus, 

Structures Plates, Équipes En Réseaux, édition d’organisation, Paris, P209. 
3 - Bruno Bachy et all. (2010), Toute la fonction Management, éd. Dunod, Paris, P208. 
4 - Boizard, Odile (juin 2005) Veille ou Intelligence Economique, faut-il choisir? Retour d’expérience, 

document publie en ligne, http://isdm.univ-tln.fr/Pdf/isdm21/isdm21.pdf, P2. 
 ترجمة  دليل المدير إلǍ العالميةÛ ستة مفاتيƞ للنجاƝ في عالم متƸير Stephen H. Rhinesmith)1995(Ü  ستيǇƽ رايǈسميث- 5

 . 05ƭ Ü5الƬركة العربية لǘعǚم العلميÜ سلسلة خǚصاƘ كتƔ المدير ورجý اǕعماÜý العدد 

  Ǎ المستقبلÛ إستراتيجيات للتحكم في صناعتƿ وإبتكار أسواƼ المساقبلالتنافƧ عل Ü)1994(جارǋ ǐامý وسي كي براǋاالد - 6
 . 05ƭ Ü6ترجمة الƬركة العربية لǘعǚم العلميÜ سلسلة خǚصاƘ كتƔ المدير ورجý اǕعماÜý العدد 
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ǇƊ Üƴا الواقǈل ƻƬيك ƘركاƬاج الǈةحال  ƘاعƱستƍ اǌتƲǀي ýضƽبƴي توقƺيرالتǊƛحدو ýقب  
ſوتƳحو  سارǈمارƛي االستƼ ƴر مواقƽالƭ بليةǀالمست ýقب ƊǇ اǌصǈتǀي ǇسوƼاǈالمÜ اǌǈǕ ǁتدر ǇƊ 

 ǐƊخرƋا ت Ǉع ƻƬي الكƼƭرƽي لǈي زيادة يعƼ رƱالمخاǁلƦ اǋيرƹ ýعƼ اǌصǈتǀا لم تƦƎƼ Ü.  كما
 ǇƋب ŹيضاƊ ǁسية المزاياتدرƼاǈةدالجدي الت Ǉيمك ƊńǇ يƺسي المزايا تلƼاǈمة ةالتƑاǀال Ǐا وحتǋددǌت ÜƼǚ 

 واǕعماý الماý عالم تحكم التي ǀواǈيǇالوالǀواعد  تƺيير ومǇ المǈاƼسيǇ مǇ محصǇ مǋ ńǇłو وجدي
 ǇǕير سرعةƺي التƽǈة تƽة الديمومة صǀلƱسة العالميةالمƼاǈقواعد الم Ǐعل .  

 ÜǚƛمƼوربǌƲ Ɲالمعال ƾالدقي  Intelسية الميزة تعد لمƼاǈت التǇي سرعكمƼ يƼ ر ة والƺحجم ص ǉƦǋ 
ǉƦǋ الƬركة بƽضǀƼ ýد ƍستƱاعÝ  Ƙالمختلƽة الماركاƘ بيǇ التواƾƼ حاجزل ǋاكسر Ƽي وǈƍما Üالرقاقة

Ɗ الميزة ǉƦǋƩƼاǈير قواعد التƺت ǇÜýوالحواجز الحدود  وتزي Ǉبي Ƙاعاǈة الصƽالمختل ƘخرجƼ 
 عملية بƽضý  واليوم.ǈاƼسة Ƽي Ɗسواƾ المجديدة ƊسماƼ ƇجƋة ǌƲرƘو Üالراسخة الƬركاƘ مǇ العديد

 لتصǈيƬ Intel ƴركة علǏ تعتمد Ƭ IBMركةƊصبحÜ  Ƙالǀيمة خلƾ سلسلةضمǇ  اǀƼǕي تجميƴال
Ƙالمعالجا Üخيرة تعتمدوǕا ǉƦǋ Ǐعل Microsoft ƜتاǈǗ Ɲبرام ýيƺƬركة تعتمد  كما.التƬ Boeing 

Ǐركتي  علƬMitsubishiو Kawasaki يǈالياباÜǇتي ƴيǈ50 حوالي لتص% Ǉم ƇجزاƊ رةƑاƱةالƛاƽǈ1 ال.  
ƾي سياƼاوƦǌي  كƼ ستراتيجيةǗا Ƙراراǀال ǐƦي تزويد متخƼ Źكبيرا Źة دوراƲǀيا اليǚخ Ɣتلع Ü

Ü وعǇ العوامý وماŹ عǇ محيǌƱا التǈاƼسي عمÜ ضمǇ سلسلة خلƾ الǀيمةالمƌسسة بالمعرƼة المسبǀة
ƳاƱǀال Ƙسساƌم Ǉسة بيƼاǈي قواعد المƼ رةƛƌالم ǎوǀوالŹخصوصا  ÜƱǈƍ اƦǋو ýالعم Ǉقا مǚ

 ÜاركيƬالجماعي والت Ǉبكة مƬ Ǉوالضم Ǉالمتخصصي Ƈخبرا ÜةƼالمعر Ƈاǈي بƼ Ơمما يسم
ƍلǏ  (Veille documentaire)حيث اليƲǀة وƛاǀƑية  Ü حوý المحيƱ عموماŹبالمرور مǇ معرƼة عامة

الرقابة علǏ مǇ خConnaissances spécifiques et exceptionnelles(  ýǚ( متخصصة والمتميزةالمعرƼة ال
ƘاعاƱǀال Ưالسوقيةبع  ÜاعيةوƱو قƊ ة متخصصةƲǀالي Ǉ2تكو(Veilles spécialisées ou sectorielles).   

 وƱريǀة تƽاعƼƊ ýرادǋا Ƽي Ƭركة Ü تابƼ ƴيǌا عمý خǚيا اليƲǀةBelmondo(2003) دراسة ƽƼي
France Télécom  16لمدة ŹراǌƬ ) يƽǈ2000جا  - ýريƼƊ 2001(Ŋمية  بيǋƊ اǌلǚخ Ǉم Ǉال ýاركي عمƬالت

 تعرǉƦǋ ƻ الخǚيا تحوالŹ جƦرياƼ Źي Ü واليوم.3حوý المحيƱ التǈاƼسيالجماعية Ƽي ƬǈƍاƇ المعرƼة 
المكلƽيǇ بعملية  Ƭبكة مƼ Ǉي مǇ العمý الƽردƹ ǐير المǈتƲمƍ ÜلǏ العمý الجماعي ƱÜريǀة عملǌا

  . 4والماديةمǌǈا ا الموارد الǚزمة البƬرية ويخصƭ لÜǌ الƱابƴ الرسمي يǌالكي يضƽي علÜ اليƲǀة

                                           
1 -  ǇايƼ ارلزƬت Charles H. Fine)1999 جويلية(Ü Ʋركة المؤقتة المزايا عصر في المنافسة وتحوالت الساعة دقات مƬترجمة ال Ü

 Üم العلميǚعǘالعربية ل Üالعدد مصر ÜýعماǕا ýالمدير ورج Ɣكت Ƙصاǚ11سلسلة خƭ Ü5 . 
2- Corinne Brachet-Ducos(2007), Quel apport des professionnels de l’IST dans le dispositif de veille d'un 

organisme de recherche?, Institut national des  techniques de la documentation, Paris, P12. 
3- Cécile Belmondo(2003), Les phases de création des connaissances dans une cellule de veille 

Comparaison de deux processus, Revue  systèmes  d'information et management, (AIM), Université 
Paris Ouest Nanterre la Défense, N°02, Vol.08, P19. 

4-   Manelle Guechtouli, op.cit, P05. 
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  اليقưة التجارية: ƙالƙاً
مƛƌرة والمتƛƋرة بسلوكǌا ǋي العملية التي تتمكǇ عƱ Ǉريǌǀا المƌسسة مǇ رصد كý المعلوماƘ ال

ǐالتجار Ǉالحالي ǇƑوالزبا Ǉلكيǌالمست ǁوبسلو Üةǈير المعلƹة وǈم المعلǌحتياجاتƍوÜ و ǇƑا الزباƦك
Ǉم وتالمحتمليǌوقعاتÝ و Ǉا وبيǌǈسسة بيƌالتجارية للم Ƙقاǚتم بدراسة العǌي ǐƦال ƱاƬǈال ǁلƦ يǋ

 ÜاǌǈƑا وزباǌامورديǌلǚخ Ǉوم  ǇƊ Ǉيمك Üƾالسو ƇجزاƊ سسةƌالم Ɣوتراق ǇƱموا Ǐعل ƻتتعر
 المستǌلكيǇحاجاƼ Ƙي تƱور ال ةومتابع Üمƴ مورديǌا وزباǌǈƑاǌا ت تعامǈƛƊǚاƇقوتǌا وضعǌƽا 

   . ǈمو السوƘƾ ومعدالÜ التسويǀيةǌمواƳǚƱǗ علǏ مǌارات وƼي عروƯ المورديǌÜ Ǉمسلوكياتو
 ǎيرHeyde(1995)ة التجاريةƲǀالي ǇƊ Üصيرǀال ǎي المدƼ ة ربحيةƲǀالي ƳواǈƊ رƛكƊ تعد  

 وتعكƱ Ʃبيعة عǚقاتǌا التجارية مƴ زباǌǈƑا ǗÜرتباǌƱا بالتعامƘǚ الجارية للمƌسسة مƴ متعامليǌا
Üاǌكما ومورديǈƊا وǌ Ʊمتوس ǎا ت تمتد لمدǌǈǕǇسسةعبر عƌالتجارية للم Ƙالسياسا Ü اǌوقدرات 

  .1 مƱƊ ƴراƻ التعاقد زباǇƑ كاǈوا Ɗم مورديÜǇ وƍلتزاماتǌا الماليةÜالتعاقدية والتƽاوضية
ǇƊ العديد مǇ البǈوǁ التجارية مǇ خýǚ علǏ  (Morgan, 2007)وقد دلƘ الدراساƘ اǕمبريǀية 

ǚا لعǌدارتƍ Ǉا وزيادة عدد حسǌجودة خدمات Ǉتحسي Ǉم Ƙǈقد تمك ÜاǌǈƑزبا ƴا التجارية مǌقات
 ǇǕ قدرة ǉƦǋ البǈوǁ علǏ تحديد ƍحتياجاتǌم ǈƍما يتوقƻ علǏ مدƼ ǎعاليتǌا Ƽي جمƴ وتحليý زباǌǈƑا

وƍلƊ Ǐبعد مƦ ǇلÜǁ وعلǏ الرƹم مǇ صعوبة ƍستدامة الميزة التǈاƼسية . وƍستخدام بياǈاƘ زباǌǈƑا
 علǏ جمƴ ةيƍ Üýال ǇƊ تحǀيǌǀا والمحاƲƼة عليǌاǈƍ Üما يعتمد Ɗيضا علǏ قدرة المƌسسلمدƱ ǎو

   .Blankenship, 2004(2(المعلوماƘ عǇ اǕسواƾ مƛلما توصلƍ ƘليǊ دراسة 
Ƙالوق Ʃƽǈ يƼ كما يعتمدÜ ستباقيةǗا Ƙالمعلوما Ǐعل ýي الحصوƼ سسةƌقدرة الم Ǐعل 

مÜ Ǉ االستǚم والتسليمÜ الýǀǈ الداخلǏ والخارجÜǏ وƦǋا ƬراƇ وتدƾƼ المواد ÜحوƱƬǈƊ ýة التوريد
 التجارية اƘلعǚقلخلƾ الǀيمةÜ وتعكƩ احلǀاƘ مترابƱة سلسلة التوريد بƎعتبارǋا عبر خýǚ تدǌǀƼا 

 ƻراƱƊ Ǉالعديد م Ǉبي ýالتعام ÜةƑتجار التجز Üتجار الجملة ÜǇا كالمورديǋوعبر ƾƼالموادتتد 
    .3صǈعةÜ والتسǌيƘǚ والصǀƽاƘ التجاريةǈصƻ الم والمǈتجاÜ ƘاǕولية
  ǚƛ:4ث ƹاياƊ Ƙساسيةلǌا وƲيƽة رسميةÜ تحƾǀ  اليƲǀة التجارية علǏ المƌسساƍ ƘعتبارǊ Üمǈو

- Ýسسةƌاوضية للمƽدرة التǀال Ǉتحسي  
  ÝجƔƦ زباǇƑ ومستǌلكيǇ جدد -
 . متابعة التƺيراƼ Ƙي ƍحتياجاƘ زباǌǈƑا -

                                           
1 - Antonio Lopes da Silva, op.cit, P42. 

2 -Ƈاǌǀƽ2011( سام ال( Ü مة إدارةǋالمسا ƘركاƬال Ǐية علǈدراسة ميدا ÜسيةƼاǈسسي والميزة التƌالم ƇداǕي اƼ اǋرƛƊو Ƈǚالعم Ƙمعلوما
 .Ü25ƭ Ü224 المجلد Ü01 العدد )العلوم اǕنسانية( النجاƝ لǔبحاƘ مجلة جامعةÜ العامة الƽلسƱيǈية

3- Sofiane Ayadi(2009), Externalisation et création de valeur au sein de la Supply Chain, l'entreprise 
étendue, La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion, Mar/Apr 2009, vol.44, n°236, p88. 

4- Patrice Heyde, Op.cit, P8. 
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 ǇƊ Ǐلƍ يرƬي ƴالواق ÜǇوولك Ƙالتجارية لاالمبادال Ƙǚسسة لتعامƌلم Ǐعل ƻال تتوق ƾسو
Ƙوالخدما ƴالسلÜƔحسƼ Ƙالخاما ƾوال سو Ǉقات ولكǚا  عǌǁلƦ ǎالتجارية تتعدÜ يǌƼ  يƼ ýتتعام

 ƴة مǀيǀالحǇالعديد م Ǖا ƾسوا Üحيث التجاريةƴƽوترت ÜرƛكƊ التجارية Ƙقاǚالع ǁابƬتت  Ƙمستويا
ƘديداǌالتÜ م  كماƲيضاتتعاƊ ƭرƽما يم .ال ǇƊ يǈعƾاƱǈ ة التجارية لرقابة الƲǀرادار الي Ǉسيكو

ýمƬƊÜا  وǌƼداǌستƍا وǋرصد ýمجاƴوسƊ. Ʀƍ صبحƊƘ ةƱƬǈƊ  ة التجاريةƲǀالي ýتتمحور حو
 :مƛلǌا الƬكý التاليالمعلوماƦ ƘاƘ العǚقة باǕسواƾ التي ي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قواعد جديـدة   و تǈǀياƔƘ و قƽزة ǈوعية Ƽي ابتكار Ɗسالي    Ü   تكǈولوجيا المعلوماƊ  Ƙحدƛ Ƙƛورة لǀد  
  ǐالتجار ýي التعامƼÜ    Ǐية   تعتمد علǈلكتروǗول المعالجة ا Ƙاǈالتجاريـة  للبيا Ƙـبكة     لعملياƬ عبـر
 Źخصوصا ƘǈترǈǗا       . ا ýƛم Üةƛالحدي Ƙياǈǀالت Ǐعتماد علǗتزايد ا ƴوم     ƘاقـاƱوالب Üود الرقميـةǀǈل

وتراجعـƼ ƘيـǊ اǕسـواƾ       قميةǈمƼ ƘيƊ Ǌسواƾ ر    ÜÜ برزعالم جديد واقتصاد جديد    الƦكية وƹيرǋا 
المخاƱرة ǋƊمǌا  مƬƌراƼ  ƘيƊ ǊيضاŹ   التجارة اǗلكتروǈيةÜ كما ƍرتƽعƊ     Ƙحجام   وتوسعƼ ƘيǊ    التǀليدية

التجاريـة Ɗمـام      ƱƬǈƊة اليƲǀة  حتماŹتضƴ  س والتيÜ  1 للƬركاƘ ولƬǖخاƊ  ƭمǇ البياǈاƘ التجارية  
  .ة بالسلوǁ التجارǐ للمƌسسةمƛƌرة والمتƛƋرلمعلوماƘ الل ǋارصدƼي Ü تحدياƘالعديد مǇ ال

                                           
Ü ترجمة الƬركة العربية لǘعǚم العلمي إفتتاƝ اǓسواƼ الرقميةÛ هل وضعت إستراتيجيتƿ المستقبليةÜ Ý)2000 جويلية(ليد مƺير  - 1

 Üالعدد مصر ÜýعماǕا ýالمدير ورج Ɣكت Ƙصاǚ181سلسلة خƭ Ü3 . 

 Ƙيزاǌالتج ƾسو
  والسلƴ الوسيƱة

  

  سوƾ االبتكار

ýمواǕا Ʃوƌر ƾال  سو ƾبيعيةومسوƱارد ال  

Ƙالمعلوما ƾاليد العاملة  سو ƾسو  

Ƙوالخدما ƴالسل ƾسو  

 المؤسـسة

ǈعة
ص
ƻ م

ص
ǈ Ƙ

تجا
ǈم 
ÜƘ
ƈال

  

 Ƙ
ǚما

 ع
ÜƳ
ترا
الخ
Ƙ ا

راƇا
ب

Ƙا
خار

 ƍد
Ü Ư

رو
قـ

  

ولية
Ɗ د
موا

 Ü 
اقة
Ʊ

  

 ǇƑالزبا ýحو Ƙاǈبيا
Ǉالموردي ǇسيƼاǈالم ...  

 اليد العاملة         
  ...  معارƲǈ Üƻام الǀيم

 ƴسل
  اƘوخدم

Source: Janine Mayer (1990), Economie de l’entreprise, 2eme édition, éd. Dunod, Paris. 

ýكƬ16-02ال :ýالتعام ƾسواƊسسة وƌالم  
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  اليقưة اǕستراتيجية: رابعاً
ŃريŎعب  ƠلƱة االستراتيجية مصƲǀوم اليǌƽم Ǉعام ع(Expression Générique) وقد ƺبلƘ يƼ 

ǌموليتƬا ǇƊ Ǐلƍ ضمتƘǈ  ƻةمختلƲǀالي ƳواǈƊ: والتجارية ÜسيةƼاǈالت Üولوجيةǈالتك...ƣر ( 1الƲǈƊ
ýكƬال( ƼƳالصرا ýصƋÜاستر Ƴاية واحدة صراƺاتيجي والÜ و Üستراتيجيƍ بعد ƘاƦ Ǐدرة علǀي الǋو

   .وتƽادǐ المƽاجƘƉ اǗستراتيجيةÜ جواƔǈ المحيƱمختلƻ مواجǌة التحوالƘ المحتملة Ƽي البǀاƇ و
ǁلƦلÜƼ  ستراتيجيةǗة اƲǀيميةاليƲǈي عملية تǋÜاملةƬدة وǀديمومة  . مع Ǉضما ƻدǌتست

 Ƽي محيǌƱا Ɗو Ƭƍارة ضعيƽة Ɗية معلومةرصد  الǀيام ب تتولǏ.المƌسسة وƍستمرارية ƬǈاƱاتǌا
ƴالواس Ü بحيث Ơتتي Ƙالمعلوما ǉƦǋ ýƛستباقيةمǗا Üيجادƍ يةǈمكاƍو Ƈاǀالب ƭرƼ ýالتعام Ǐدرة علǀال 

 والحد مƛƈ Ǉار اǗختǚالƘ التي قد Üعدم اليǀيǇتخƽيƯ درجة والمحتملةÜ التǌديداƘ مƴ المخاƱر و
  . 2الƣ...حيƱ االجتماعية واالقتصادية والتكǈولوجية تحدث ǈƛƊاƇ تƺير جواƔǈ الم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Ƽي مǚحƲة وتحليǀVeille Anticipative Stratégique (VAS)  ýد عŃرƘƼ علǌǈƊ Ǐا عملية ƍستباقية ل
 3وتƲǈيمية وتǈاƼسية علمية وتǈǀيةǉƦǋ Ü المعلوماƦ ƘاƱ Ƙبيعة يÜƱ وƼي بǌƛا للمعلوماƘ المǈتǀاةالمح
يدة اǗرتباƱ بالتƺيراÜ Ƙ ولكǌǈا ƦاƱ Ƙبيعة ƍستباقية وƬدلعملياƘ الروتيǈية المتكررةال تتعلƾ باو

   .Ü4 والتحرǁ قبý المǈاƼسيǇتحǀيƾ السبƾلƍستýǚƺ عامý الزمǇ مǌǈا ǋو ƺاية  الÜالمحتملة
                                           
1-Agentintelligent, op.cit. 
2- Lesca.H  et Schuller.M (1995), Veille Stratégique, Comment ne pas être noyé sous les informations? 

Séminaire VSST, Toulouse 25 et 27 octobre, P45. 
3- Etude 3.I.E -EPITA, op.cit., P08. 
4 - Lesca.H.(1997), Veille stratégique, concepts et démarche de mise en place dans l'entreprise. Editions 

ADBS, Paris, 1997, p27. 

  اليƲǀة التكǈولوجية
Veille technologique

  اليƲǀة التǈاƼسية
Veille concurrentielle

  Ƭريعية والǀاǈوǈيةاليƲǀة الت
Veille réglementaire et juridique

  جاريةاليƲǀة الت
Veille commerciale

 معياريةاليƲǀة ال
Veille Normative

 براƇاƘ اǗختراƳاليƲǀة 
Veille Brevet

 مجتمعيةاليƲǀة ال
Veille Societale

 جيوسياسيةاليƲǀة ال
Veille Geopolitique

 Veille stratégique اليƲǀة اǗستراتيجية

ýكƬستراتيجية: 17-02الǗة اƲǀالي Ǉمضمو 

Source: Etude 3IE –EPITA, op.cit, P6. 
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لƦلǌƼ Üǁي عملية ƍعǚمية تǀوم مǇ خǚلǌا المƌسسة باǗستماƳ المسبƾ لƬǘاراƘ الضعيƽة Ƽي 
تتضمǇ الكƻƬ وتحديد كÜ ý كما ǌǈƊا ǌ1دƼ ƻتǈ ƠواƦƼ للƽرƭ وتǀليƭ عدم اليǀيǇمحيǌƱاÜ ب

 Ƙبلية المستجداǀزمة المستǚولالƱمية ر يتǈسسةاوتƌلمÜسة العالميةƼاǈة المǌي مواجƼ 2. يƼ  دراسة
ǌب Ƙاقام Souad Kamoun(2004) ستعرضƍƘ ور الƱا التǌيƼ دǈستراتيجية عǗة اƲǀالي ƻي لتعاريǈزم
  :3باǌǈا ÜاǗستراتيجيةاليƲǀة حوƍ ýعتبار  تمحور يǉƦ التعاريǋƻ عƲم متضÜ ƍǇƊ ƠلباحƛيǇمختلƻ ا

  Ýالمستǀبلية Ǌتجاǋاتƍو ÜالمحيƱ جمƴ وتƽسير المعلوماƘ عƊ Ǉحداث عملية • 
 •  ƱاƬǈيÝرار االستراتيجيǀال Ʀدعم اتخا  
 • ǚكƬالم ýي عملية حƼ ǏولƊ وةƱخÝƘ  
  .ƱمƝǌǈ للتكيƻ مƴ متƺيراƘ المحي • 

مضموǇ  خصيǀƼƭد تم تي حادÜ البǀاǋ Ƈو صراƳ تǈاƼسمƊ Ǉجý صراƳ ال وƼÜ ǇǕي الحǀيǀة
Ǘ ŹاǀƼستراتيجية وǗة اƲǀالي Ʊرتباƍ ƘمجاالƘتماماǋÜةƲǀالي ƳواǈƊ Ǉم Ƴوǈ ýسية  كƼاǈالت ǎوǀبال 

 Ƽي Ʀلǁوالǀوǎ التǈاƼسيةǌ ǉƦǋ Üتم كǈ ýوƳ مǈƊ ǇواƳ اليƲǀة بواحدة Ɗو Ɗكƛر مǇ يالخمÜƩ حيث 
 ƭالتخص Ǉم ƳوǈةƽيƲلو ýسيم العمǀة وتƲǀالرسميو الي ƴابƱا الǌƑاƱعƍÜ  مةƲتǈا عملية مǌǈلكو

Ƽي الƱǀاÜƳ لƦا ǌƼي Ƭديدة اǗرتباƍ Ʊبراز العǈاصر اǗستراتيجية وممǌǈجة تستǌدƻ ومستمرة 
ƳاƱǀي الƼ سيةƼاǈالت ǎوǀ4بال Ü ýƛالتاليم ýكƬال Ǌǈما يبي:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
1- Lesca H. (1994), Veille stratégique pour le management stratégique de l'entreprise, op.cit, p32. 
2- Rouach Daniel, op.cit, P.U.F, P126. 
3- Souad Kamoun-Chouk(2004) Veille Anticipative Stratégique, Processus d’Attention à l’Environnement 

Application à  des PMI tunisiennes, op.cit, P20. 
4- Caroline Prat, Sylvie Bonnardel, op.cit, P160.  

  
  

  اليقưة التجارية

 
  

  اليقưة التجارية

 اليقưة التنافسية
  Ǉالمحتملي ǇسيƼاǈالم  

Ǉالحاليي ǇسيƼاǈالم  

  المǈتجاƘ البديلة

ǇƑنالمورو الزبا  

  اليقưة اǕعǘمية أو المحيطية

Ǐعتمادا علƍ ýكƬعداد الƍ تم:  
− Martinet Bruno, et Ribault, M. (1988). La  veille  technologique,  concurrentielle  et  commerciale, 

Les Editions d'Organisation., Paris. Cité dans Caroline Prat, Sylvie Bonnardel, op.cit, p160. 
− Gérard Verna:Op Cit, http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/Pub/veille.html 

 ýكƬ18- 02ال :Ʃسية الخمƼاǈالت ǎوǀستراتيجية والǗة اƲǀالي Ǉمضمو 

  
  
  

  اليقưة التكنولوجية
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 05الوƲيƽة  04الوƲيƽة  03الوƲيƽة  02الوƲيƽة  01الوƲيƽة 

  اǗدارة
 لياالع

اليƲǀة 
 اǗستراتيجية

  رسالة المƌسسةƬǈ ÜاƱاتǌا 
  اǋǕداÜƻ التوجǌاƘ العامة 
 الموارد 

اǗدارة 
 المالية

. ƍدارة م
 بƬرية

ƍدارة 
ƾالتسوي

اǗدارة 
التǈǀية

اǗدارة 
التجارية

يƲǀةÜ جباƑية 
 مالية تƬريعية

اليƲǀة 
 اǗجتماعية

يƲǀةÜ تسويǀية 
 تǈاƼسية

يƲǀة 
 تكǈولوجية

يƲǀة 
 التجارية

ǐاالقتصاد ƇكاƦال 
ƴتوزي ÜسعارƊ  
  حصة سوقية
Ǉموردو   

Ƴوǈولوجيتǈتك  
Ƙياǈǀوت ƘاǀبيƱت  

  وتكاليƻجودة

  ƊسواÜƾ تجزƑة
  مزايا تǈاƼسية

Ɯتوǈم/ƾسو 

  ƍدارة المعرƼة
ƻيƲالتو ÜجورǕا  

 الǀيم والǀƛاƼة

ƘماراƛستǗا  
  الوضعية المالية

 البورصة

ýكƬسسة: 19-02الƌالم ƻƑاƲلو Źة تبعاƲǀالي ƻاǈصƊ 

 Üƭا الخصوƦǋ يƼكاو ǇBaumard Ƈاƽضƍ ضرورة Ǐدعا ال Ǉمم Ǉيƛالباح ýƑƈوƊ Ǉبي Ǉم 
 ƼحسƔ. الƱابƴ الرسمي وقد ƍقترƟ تƲǈيم خǚيا اليƲǀة ووضƴ الترتيباƘ التƲǈيمية لسيرورة عملǌا

Cohen  عادة ماýكƬسسة  تتƌي المƼǚعملية  ايخ(Cellules Opérationnelles)  ةƑيǌة للǀملح Ǉتكو
كý تكýƽ تƼ  Üردا30 وقد تصƊ ýحياǈا ƍلƹ Ǐاية  Ƭخƍ 15ƭلǏ 05 كوǇ مǇالعامة لرقابة المحيÜƱ تت

جزƇ محدد مǇ المحيÜƱ علǇƊ Ǐ تكوǇ خلية اليƲǀة اǗستراتيجية مكلƽة بتحǀيƾ يƲǀة حراسة بخلية 
Ɗما البعƯ اǓخر يرǊǈƊ ǎ مǇ  .1التǈسيƾ بيǇ مختلƻ الخǚياومسƌولة عǇ ربƬ Ʊاملة 

 ǇƊ Üǐيالضرور ýيم ميƲǈة تƲǀمركزيةاليǚحو الǈ ƻƑاƲالو Ɣة بحسƲǀالي ƳواǈƊ ƭبحيث تخص Ü
   .اǕساسية للمƌسسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
1- Cohen.C, La surveillance de l’environnement de l’entreprise, la veille stratégique et l’intelligence 

stratégique, des concepts différents mais complémentaires, op.cit, P50. 
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  ليقưةأصناف أƢرǌ ل: اƢًامس
ƻاǈصǕا ǉƦǋ د حدودǈع ƱǀƼ مرǕا ƻال يتوق ÜǎخرƊ ƻاǈصƊ Ǉيƛالباح Ưكر بعƦ دǀƼاǌمǋƊ Ü1:  

ǋي تتعلƾ بالمعلوماƦ ƘاƘ الƱابƴ و :(Martinet,1989)عǈد  (Veille Scientifique) اليقưة العلمية -
  .واƱǕروحاƘ والتǀارير البحƛية اǕوراƾ العلميةالعلمي ضمǇ قواعد البياǈاƘ الببليوƹراƼية وƼي 

  كý مǇعǈد (Veille Sociétale ou Environnementale) اليقưة المجتمعية أو المحيطية -
(Salmon,1997, Jakobiak,2004) ي ƾة تعلƲǀالي Ǉم ƻǈا الصƦǋبƘا مجاالǌل Ưال تتعر ǎخرƊ 

 ƻاǈصǕي اǋة وǀصلة الساب ƘاƦ ǁالسلو ƱماǈƊ ورƱي بتƼالƔǈجتماعية جواǗاÜ يةƼاǀƛال 
  .الƣ...السياسيةوالتƲǈيمية  ÜالتƬريعية

 ÜŹد تم عموماǀة لƲǀالي ƻيǈتص ƔǋƦ دǀƼ Üƻيǈمتعددة بتعدد معايير التص ƳواǈƊ Ǐلƍا Ưلبعƍ Ǐل
ƹ Üير ǉƦǋ العمليةالǐƦ تǌتم بǊ مجاý ال ƔǋƦ البعƯ اǓخر لمعيارÜ واليƲǀةعملية  الƺاية مǇمعيار 
  .يƽاǈƘالتصǋƊم خرǎ مختلƽةÜ وƊ ǉƦǋ لمعايير ƻ اليƲǀة تبعاŹصŮǈممǇ الباحƛيǇ  بعƛ ǇƊƯمة 

  :ǈǈƎƼ Ü2ا ǈجد اǈǕواƳ التاليةƱبيعة المعلوماƘحسƔ معيار  -
تياجاƘ اǗدارة العليا مǇ مختلǋ ƻي ترتبƱ بƎح: Veille stratégique اليقưة اǕستراتيجية 

  .ǈƊواƳ المعلوماÜƘ وǋي عادة ƦاƱ Ƙبيعة ƍستراتيجية
تǌتم برصد وجمƴ المعلوماƊ Ƙكƛر تخصصاŹ والموجǌة : Veille tactique اليقưة التكتيكية 

  .Ɗو ƍحتياجاƘ مستوǎ التسيير التكتيكي. خصيصاǗ ŹحتياجاƘ اǗدارة الوسƼ ǏƱي المƌسسة
رتبƱ بƎحتياجاƘ اǗدارة الدǈيا مǈƊ ǇواƳ ت: Veille opérationnelle اليقưة العملية 

  .عملية وتƺƬيليةƊ Üو ما تعلƾ مǌǈا بمستوǎ التسيير الجارǐالمعلوماÜƘ وǋي عادة ƦاƱ Ƙبيعة 
  :ǈ Ü3جدزمǇ اليƲǀة حسƔ معيار -

وǋي عملية ƹير متكررة علƼ ǏتراƘ زمǈية مǈتƲمة : Veille Ponctuelle المنتưمةاليقưة  
  .ƴ ضمǇ سياƾ معيÜǇ وǋي ƊقرƔ ما يكوǇ لدراسة السوƾاƑوقال ودراسة الوضǀƴوم علǏ تحليý ت

بيǇ الحيǇ واǓخرÝ كلما  ǈوƳ مǇ اليƲǀة يحدث Ʀǋا: Veille Occasionnelle العرضيةاليقưة  
  . مسبǀاŹ المƌسسة علǏ علم ودراية بالǌدƻ المراد مراقبتǊا تكوƼ ǇيƊǌتيحƘ الƽرصة لƦلÜǁ بحيث

 ưة الدوريةاليق Veille Périodique:  ýكƬوب ÜمةƲتǈية مǈزم ƘتراƼ Ǐة تتم علƲǀي يǋ
  .وما يصدر مǇ تǀارير دورية ÜمǇ مǀاالƘ وما يƬǈر Ü مǇ دراساǌƲƘردورǐ وترتبƱ بما ي

برقابة جميƴ كƛر ǋƊي يƲǀة تتم بƬكý داƑمÜ ترتبVeille Permanente : Ʊ اليقưة الدائمة 
  .يمكǇƊ Ǉ تƦǈر بحدوث ƬيƑا ما مستǀبŹǚ ضعيƽة ةرƬƍاƊية برصد ǈواحي المحيƱ و

                                           
1- Ilhème Ghalamallah(2009), Proposition d'un modèle d'analyse exploratoire multidimensionnelle dans 

un contexte d'Intelligence Economique. Thèse de doctorat, Université Toulouse III, P40.  
2- Mouna Benslimane(2008), Veille et méthodologies de veille, Séminaire sur la veille documentaire, 

Centre National de Documentation, Rabat, Maroc, 14 février, P21. 
3- Etude 3.I.E -EPITA op.cit., P20. 
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  :1 اليƲǀةǈ ÜجدƱǈاƾ حسƔ معيار -
والبياǈاƘ رصد اƬǗاراƘ الضعيƽة وǋي عملية تǀوم علVeille Passive : Ǐ الكامنةاليقưة  

Ǉالعامة ضم  ýمƬي ƴواس ƾاƱǈ ƴججميƾمسب ýكƬمحدد ب ƻدǋ Ǉودو ÜƱالمحي Ɣǈوا. ǐǕ Źترقبا 
 .يسمƠ للمƌسسة ƍستباƾ اǕحداث قبý وقوعǌاتƺيير ممكÜǇ بما 

 وǋي Ƽي ÜاŹسلƽتǌتم ǉƦǋ اليƲǀة برصد معلوماƘ مƱلوبة : Veille Active النشطةاليقưة  
 مÜÜ ýƛ ضمǇ حيز مǇ المحيƱ تم تحديدǉ بƬكý مسبƾ عادة ما تƬمý المǈاƼسيƬǇكƬƍ ýاراƘ قوية

ƱاƬǈال ýو مجاƊ ÜƱاƬǈال ƳاƱد  .قǈة عƲǀالي Ǉم Ƴوǈا الƦǋ)Guerny et Delbes(  Ǉتكو ǇƊ ماƍ ةƲǀي
  .Veille offensive يƲǀة ǋجوميةǌǈƊا Ɗو Veille défensive Ü دƼاعية

يرǎ البعǊǈƊ Ư ليƩ مǇ المǀƱǈي ǇƊ تبدد المƌسسة ƍمكاǈياتǌا وجǌودǋا Ƽي مراقبة ومتابعة 
Ƙيراƺت  Ɣǈجوا ƻمختلƱالمحيÜ ǕŹة جداƽمكل Ǉالعملية ستكو ǉƦǌيام بǀال ǇÜقد ال  وǇي تكوƼ 
ýاوǈسسة متƌا.المƦل ÜƼ ǌخيرةǕا ǉƦ البةƱم Ɗحيث المبد Ǉم Ǉم ƳواǈƊ Ʃيير  بمراقبة خمƺالت ǎقو
  :ǋ2ي الǀوÜǎ وǉƦǋ المƌسسةكمجاالƘ رƑيسة Ƽي تعاملǌا مƴ تعتبر 
- ÝǇالموردو   

- ÝǇƑالزبا  

- ÝǇروƬالمبا ǇسوƼاǈالم 

- ÝǇروƬير المباƹ ǇسوƼاǈالم 

  .التƬريعاƘ الǀاǈوǈية والمعايير -
لمƌسساƘ لال يمكƦƍ  Ǉعملية اليƲǀة مرتبƱة بحجم المƌسسةÜ عتبر ƍقد  ƹŊǇƊ Vernaير

لمƌسساƘ تستƱيƼ ƴيǊ ا Ƽي الوقƘ الÜ ǐƦم باليƲǀة التكǈولوجيةياƍǀال ال Üالصƺيرة والمتوسƱة
ǁلƦ Ǉبعد مǕ ƔǋƦت ǇƊ الكبيرةÜما المƊ Üسية والتجاريةƼاǈة التƲǀتم باليǌتƼ Ƙسساƌ الضخمة 

وقد ƍتضƠ مǇ دليý اǗتحاد  .ƍ3ستراتيجيةيƲǀة  Ý ǐƊ يƲǀة ƬاملةةمارسمتƱيƴ تسمƼ Ǉوحدǋا 
ǐاالقتصاد ƇكاƦوروبي للǕاÜ رƛكƊ الخارجية Ƙدارة المعلوماƎب Źتماماǋƍ ǐالكبيرة تبد Ƙسساƌالم ǇƊ 

تƋخƦ الƱابƴ الرسميÜ علǏ عكƩ تكوǇ مǌيكلة وǌǈƊا و Üمما تبديǊ المƌسساƘ الصƺيرة والمتوسƱة
 ƘسساƌةالمƱيرة والمتوسƺالصÜ يǌƼ  ما عادة Ʀيƽǈت ƘاƇجراƎتمة بǌم ǇستراتيجيةتكوǗا Ǉر مƛكƊ 

Ƙدارة المعلوماƎا بǌتمامǋƍ ÜƼير الرسميةƹ خصيةƬال Ƙاالتصاال Ǐر علƛكƊ خيرة تعتمدǕا ǉƦǌ4.  

                                           
1- Souhil Fekir (2009), L'intelligence economique et la strategie d'entreprise, etat de la question et 

pratiques en Algerie, Ecole des hautes etudes commerciales(EHEC), Alger, document disponible en 
ligne, http://www.memoireonline.com/, Consulté le 2.11.2011. 

2- Véronique. H. (1998), Le Processus et les outils de veille Technologique dans un centre de recherche 
et développement, Mémoire de DEA Sciences de l'Information et de la Communication, Université 
Claude Bernard Lyon1, P13. 

3 - Gérard Verna, op.cit. 
4- Commission européenne, op.cit. P34. 
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  ǊǈƎƼ يƌكد علƼ Ǐكرة ƍستحالة قيام المƌسسة بممارسة يƲǀة Ƭاملة مǌما كاƊJakobiakƘǈما 
ǉƦǋ بيعةƱسسةƌي  المǀƱǈير المƹ ǇمƼ Üت ǇƊƱي المحيƼ ƐيƬ ýرصد ك ƻƬوتك ƻتعر ǇƊ وال Ü

  .1 اǇ تلجƍ Ƌليǌا خياراƘ ممكǈة وǈƊواƳ محددة يمكǇ للمƌسسةعǇ كý ما يمكǇƊ Ǉ يحدث Ƽيƛ ÜǊمة
 ǎما يرǈبيTesson et Fonlupt  ŊǇƊ يريد ǇةمƼيمعرƬ ýك ƐƬ ýك Ǉع Ɛو يǌƼ  كيدƊمǋوا Ü اƦل
ومƦ ƴلÜǁ تبǀـƬ .    ǏيƇ اǋǕم للمƌسسةÜ عǈدƦƑ يمكǇ التركيز علǏ قضية واحدة        مǇ المǌم تحديد ال   

المعلوماƘ اǗستراتيجيةÜ التǌم ƱǀƼ مƌسسة دوǇ اخرǎ وال يǀتصر جمعǌاÜ وتجǌيزǋاÜ وǈـƬرǋا             
ƍزدادƘ قǈاعـة   اليومÜ  و .علǏ المƌسساƘ الكبيرة ƼحسƊ ÜƔو تلǁ التي ƬǈاǌƱا موجǈ Ǌحو التصدير          

  .Ɗ2كƛر بǋƋمية ƍرساƇ اليƲǀة Ƽي مƌسساتǌمقادة المƌسساƊ Ƙكƛر و
 Üƾالسيا Ʃƽǈ يƼو Ǉم ýك ǎيرGilad et Gilad  ǊǈƊ"  Ƙـǈا كاƦƍ ةƲǀيا اليǚخ Ǐعل ýيستحي

    Ƙي مستوياƼ دارية  مركزيةƍعلياÜ      Üاǌامǌا ومǌاتƱاƬǈ ƴيام بجميǀي الǋو       ƴجميـ Ɣـǀوتتع ƴتتـاب 
ǁلƦ يرƹ وǋم وماǌو مǋة ماƼا معرǌعلي Ɣا يجƦǌل ÜǇسيƼاǈ3"الم.  

                                           
1 - Jakobiak.F(2004), L’intelligence économique en pratique, Op. Cit. P119. 
2 - Jean-Eudes Tesson, Pierre Fonlupt(2005), Guide pratique, intelligence économique et PME, 

Mouvement des entreprises de France (MEDEF), P4. 
3- Souad KAMOUN-CHOUK(2004), Veille Anticipative Stratégique: Processus d’Attention à 

l’Environnement Application à  des PMI tunisiennes, op.cit, P41. 
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يكǇ مǇ السýǌ  لم ýƲ Ü مƬكǚ قاƑماŹماƴǈ جامƴ بƬكý اليƲǀةǇƍ تحديد Ʊبيعة 
ǉحصرÜال  وÜيةƼالمعر ǉم رسم حدودƹد يعدال ر ǇمƻالتعاريÜ  Ƙاǌوج ƻǚختƍو
 عملية اليƲǀةƼ(. اǈǕجلوسكسوǈيةƼي المدرسة الƽرǈكوƼوǈية كما Ƽي المدرسة الƲǈر 

 يضǉƦ ƴ الروǋƏ ولو ƹƊ ŌǇƊلÛ Ɣ) حالة ƊيضاŹتارةÜ وƲǈام تارة ƊخرÜǎ كما وǌǈƊا
 Ʊرقابة المحي Ǉم Ɗيبد Üمسار معلوماتي Ǉة ضمƲǀة لاليƽارة ضعيƬƍ يةƊ رصد ǊيƼ

  . والكƻƬ عƊ Ǉية عǚمة تǈبيǌيةÜ وصوال ƍلǏ تكويǇ رƌية واضحة لمستǀبý المƌسسة
 Ƈالƌǋ ƔلƹƊ دǈة عƲǀالي Ƙǈد تضمǀƼ ÜǊا عملية"وعليǋعتبارƎب " Ǉالعديد م

لمراحý التتابعيةÜ وƍ Ǉƍختلƽوا Ƽي حصرǋا وƼي كيƽية تعاقبǌاƍ Üال ǌǈƊا ƊقرƔ ما ا
Ü بƎعتبارǋا عملية  Ƽي ƹايتǌا وƼي ƈلية عملǌايكوǇ للƦكاƇ االقتصادƊ ǐو التǈاƼسي

 تǀوم بƍÜ Ǌعǚمية مýƛ ماǋي ƊيضاŹ عملية ƍستعǚميةÜ وƬǈاƱ تجسسي استخباراتي
ǀستƍو ÜƱا للمحيǌمسح ƇاǈƛƊ سسةƌالم ýكƬب ǊƛحداƊ ƴوتوق Üالمحتملة Ǌسلوكات Ƈرا

 Üستباقيƍ اǌǈƊراركما وǀام لدعم الƲǈ Ü بيعةƱال ƘاƦ Ƙالمعلوما Ǐيعتمد عل
 تعكƩ كيƽية التŒصرƻ وǀƼا محتملةوضƴ وتƱوير سيǈاريوǋاƘ ل ÜاǗستراتيجية

   .لمختلƻ المواقƻ واالحداث
 التحليÜý والتƽكير ƼيÜ  تƽاعلية تƬاركيةÜوسيلة تƲǈيميةوǕجƦ ýلÜǁ تعد اليƲǀة 

ǈǘتاƜ لجمƴ وتǈسيƾ اƼǕكار بƎعتبارǋا عملياƘ عǀلية جماعيةƼ Üي Ü والمجرد
الجماعي للمعارƻ الجديدةÜ ضمǇ سياƾ تعاوǈي وƼي ǈسيƝ صǈاعيÜ لترتبƊ Ʊكƛر 

 ǀƼد ƍعتبرǌǈÜ Ƙا بمحتوǎ الƦكاƇ االقتصادÜǐ وƲǈرا لƬدة Ʀǋا اǗرتباƼƱي مضمو
 Ʃييǀسية للتǈرƽالجمعية الƊ Ǐعل ǐوƱǈاميكية تǈدي Ƙعمليا Ǉام يتضمƲǈ ةƲǀالي Ǉ

 .العديد مǇ المراحÜý تƬكƼ ýيما بيǌǈا ƬǈاƱ مستمر تتكýƽ بǊ خǚيا Ɗو وحداƘ اليƲǀة
 اليƲǀة عملياƊƘبعاد  علǇƊ Ǐ يحصر Ƽ ÜǊي دراستƦǋا المǌƽوم ǋو ما يعتمدǉ الباحث

 Ǖية ǈاŹ وتحيƊ ŋو تǌديد ممكÜǇتحسباǐǕ Ź خƱر )عمƍ ýحترازǐ( مراقبة المحيƼƱي 
ƭرƼم  . محتملةƛ متابعةǕي(لتحديد المصدر ثاحداƑاǀتǈƍ ýم  )عمƛية  رصدƊارƬƍة 
 وضƴ مختلƻاخيراŹ  و.)عمƍ ýستعǚمي(  عƊ Ǉية عǚمة تǈبيǌيةالكƻƬو ضعيƽة

 .) ƍستباقيعمý( الممكǈةيǈاريوǋاƘ سال
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  القرارات اإلسرتاتيجية: الثالثالفصل 
 بالبحث والدراسةǌǈƋƬ Üا Ƽي Ʀلǁ تداوالŹاǗدارية  الǀرار مƊ Ǉكƛر الموضوعاƍ ƘتخاƦ عملية دتع

 ÜýعماǕدارة اƍ ýǀي حƼ المتداولة ƘلحاƱيم والمصǋاƽالم Ǉير مƛالك ǇƋƬ وقدýعماƊ Ƙǈكا 
Bernard  ýابداية تحوǗكر اƽلǐتمام بموضودارǋǗحو اǈ  ƳƦتخاƍňم قƹر Üرارǀي  الƼ العملية ǉƦǋ دم
سير مركǈاƊ ŹساسياŹ وجاǈباǋ ŹاماƼ Źي عمý اليŃعłدÜ  ŋ الǀرارƍتخاƦ عتبرǉƦǋ Ƙ اǕعماǀƼ ĉƍŊǇƊ ýد .حد Ʀاتǌا

ŊǇƊوƴƼد ǐƦمر الǕا ÜابكةƬالمتداخلة والمت Ƙراراǀال Ǉمجموعة م Ǐال Ǌتحليل Ǉيمك ƇداǕا  Simon 
 Ǐلƍ اعتبار عمليةƦتخاƍ رارǀر الǋالعملية التسيريةجو Üامǌم Ǉالمسير م Ǌوم بǀوما ي Ü  ńǇƍǋال وƍ 
Ʀتخاƍ 1قرارÜ مǌيضاليسƊ ǐكر االقتصادƽال Ǐوحت ǐكر التسييرƽيير الƺي تƼ ǁلƦب  .  

Ǉ  الǀرارƍƎƼ ÜتخاƦ وتƛƋيرǋا علǏ كƽاƇة وƼعالية عملية ÜومǇ مƱǈلƾ جدلية العǈǚǀية المحدودة
 Ǐالحكم عل ƩساƊ ƾيǀالتحƇاƽو كǋ Ɵجاǈارة وةǌرار  مǀال Ʀي متخƼƦتخاƍ بةƑالصا Ƙراراǀال 

 حيوية مƬكƍ ƘǚستراتيجيةبǀراراƦ ƘاƘ الصلة بǋƋداƻ وخاصة Ʀƍا تعلƾ اǕمر  .2السليمةو
Üدةǀاو ومعǌبعاد لƊ عدم الت متعددة Ǉبدرجة كبيرة م ƻتتصƋكدÜ البعيد ýبǀا بالمستǌƱرتباǗ 

ǈير المƹ مدǕا ƾي عمƼ اǋمتدادƍوروƲ. اǌǈƍ  Ƙبيعة قراراƱ ƘاƦستراتيجية يƍعل Ɣترتǌايǁسلو  
 تƬكýكما ǌǈƊا  Ü المستǀبليةǌاتوجǌاتعلǏ ورƌية المƌسسة   تƛƋيراǋ Ƙامة علǏالǌو ƍÜستراتيجي

توضƴ مÜ  Ǉبيةراتſ سلسلة متواصلة مǇ الǀراراƘ التŒضمǇ  اǕخرǀǎراراƍƘرƬادǐ للعمƱƍ ýار 
 مƴ تǌدƍ ƻلǏ تحǀيƾ موقƴ مƑǚم مǀارǈة بالمǈاƼسيÜ Ǉية بمحيǌƱاكيخǚلǌا المƌسسة Ƽي عǚقة ديǈام

ýاعƽا التƦǋ ƾƱǈا مǌرضƽرة التي يƱالمخا ýتحم.Ƙراراǀال Ǉم Ƴوǈا الƦǌل ƾرƱا للتǈعƼما يد ǁاƦ .  
  مراحلها وهامفهوم Û القرارإتƢاذعملية  :المبحƘ اǓول

والتركيز ǈتباǉ تستوجƔ اǗبƱةÜ تتابعية مترا Ü عملية ƍدارية Ƽكرية الǀرارƍتخاƦعملية تعتبر 
 Ǐةعلǈكلة معيƬبوادر مÜ  ǁدراƍو Üو ملموسةƊ محسوسة Ǉا قد تكوǋبعادƊ ƻاوعدممختل  Ǉبي Ʊلخل

 ƬكƼ ýيصاƷ تſلكي  ǌÜا حوý ما يجƔ عملǊ حيالƼƍراز Ɗكبر عدد مǇ اƼǕكارÜ وƊعراضǌا وƊسبابǌا
  .Ɗو لحý مƬكلة ما معيǇتجاوز موقƻ بƺية  Ü يتم ƍختيار ƼƊضلǌابداƊ ýƑو حلوý ممكǈة

Ɗ يرƹŊǇ  تماǊǌسسة  واجƌالمÜحداثاليومǕا اǌيƼ ƾحǚتت Ƙوحاال ƻمواق Ǉم Ü اǌمع ǁابƬوتت 
 ÜƝƑتاǈبال ƔسباǕا ƘعƼعملية قد دƦتخاƍ رارǀحو مزيد الǈ وال Ưموƺال ǇيدمǀتعÜ  اǌد معǀƽي Ʀمتخ

يلعƼ Ɣيǌا عامÜ  ýتƋكد داƑرة مƺلǀة مǇ عدم الضمÜ ǇحتواƇاǗالسيƱرة و علǏ تǊقدرالǀرار 
 ǉƦǋ اǕخيرةتبƊ  ǏǈصبحǀƼ ƘدالتǈاƼسيةÜ تحǀيƾ المزايا  الǀرار متƺير جديد Ƽي ƍتخاƦالسرعة Ƽي 

Ɗ Ǐر علƛك ǎرار مدǀال Ʀة وقدرة متخƇاƽكǏعل ýǚƺستƍ ÜǇالزم ýعام Ǉية بيǈجوة الزمƽال ƭليǀوت 
ǋƦيƽǈكرة وتƽيجاد الƍƔاسǈالم Ƙي الوقƼ ا.  

                                                 
1 - ƾيƼحمد توƊ ý1986(جمي(Ü عمالǓإدارة اÜيفيưل وƢمد Üضة العربيةǌǈدار ال ÜƘبيرو  Üƭ 103.  
2 -ƻريƬو علي ال Ǉريد الصحƼ)1988( ÜǕدارة منهج القراراتإقتصاديات ا Üالدار الجامعية ÜدريةǈسكǗا Üƭ11.  
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  القرارإتƢاذعملية فهوم م: أوالً

لم ƍ Ǌال ÜŮǈƊ  الǀرارƍتخاƦعملية موضوƳ ل Ƽي تǈاولǌا وتǈوƳ الحǀوý المعرƼية ƛراƇرƹم 
بديý ý يƽضƍختيار وتǌǈƊا Ƽي اǕساƩ تتضمƼ Ǉكرة رƹم  ǉƦǋ العمليةÜ ة حوý ماǋيعرƊ ƻتƽاقاŹي

 Ǉم Ǉمعي Ǉبي Ǉالمتاحةالعديد م Ƙة والخياراǈالممك ýƑالبداÜمحدد ƻدǋ ƾيǀتح Ưرƺو  بƊ ل ýح
  -:بǌǈƋا الǀرار ƍتخاƦعملية  ŽƼƅƘوƼي Ʀǋا السياǀƼ ƾد عŃرŎ.  قاƑمةمƬكلة

 ةحý مƬكلƊو Ü  محددلوصوƍ ýلǋ Ǐدƻل Ü بديý مǇ بيǇ البداýƑ الكƛيرة الممكǈةختيارƍ عملية" 
  .1" ساǈحة ƼرصةǈتǌازƊ  ƍو حتÜǏمعيǈة

 وƛƊرǋا Ƽي Üعة مǇ كý بديý بعد دراسة الǈتاƝƑ المتوقÜختيار ƊحسǇ البداýƑ المتاحةƍ عملية" 
   .2"تحǀيƾ اǋǕداƻ المƱلوبة

 البديý ختيارƍ الǀاƑم علƊ ǏساƩ بعƯ المعاييرÜ ويتƛƋر االختيار الǀراراǋ Ƙي ƍتخاƦ عملية" 
  .3"اƼǕضƍ ýلǏ حد كبير بواسƱة المعايير المستخدمة

  مدرǁ للƺاياƘعملية تǀوم علǏ اǗختيار ال" الǀرار بǌǈƋا ƍتخاƦمǌƽوم عملية  Barnard يحدد 
 .4"التي ال تكوƼ Ǉي الƺالƍ ƔستجاباƊ Ƙوتوماتيكية Ɗو ردود ƼƊعاý مباƬرة

تتضمن تصوراً بكونها العملية التي "عملية اتخاذ القرار ر عǇ مضموǀƼ  Ǉد عبƊLye RayŌما  
 .5"في سلسلة متتالية من المراحل المتعاقبةفكرياً ومنطقياً مبنياً على أسس عملية 

عد ǌا تƊǈſ المسيرÜ والعمý الǐƦ يǀوم بǊجوǋر  عملية ƍتخاƦ الǀرار تمýƛ بSimon ǇƋوقد ƍعتبر 
Ǉم  Ǉم بيǋƊ يمǋاƽرية المƲǈيالǈǚǀي العǈساǈǗختيار اǗسيكولوجية ا ƾلƱǈم Ǉ6المستمدة م.  

عملية اǗختيار المدرǁ بيǇ البداýƑ المتاحة Ƽي موقƻ معيƊ ÜǇو عملية المƽاضلة " ايضاوǋي  
 .7"ة لمواجǌة مƬكلة ماÜ وƍختيار الحý اǕمýƛ لǌابيǇ حلوý بديل

ذلك االختيار الذي يفضله المدير بعد تحليله لموقف نها أتعبر عملية إتخاذ القرار على " 
 .8"معين

                                                 
1 - Dhénin, J.F, Brigitte F.(1998), 50 thèmes d'initiation à l'économie d'entreprise. Éd. Breal. Paris. 
P175. 

2 -  ÜبيǋƦجم عبدوجاسم محمد الǈ Ÿ2005(ا(Ü دارة العامةǕا ƍمباد Û ورưشامليإستراتيجمن  Ɣمكت Üدادƺب ÜباعةƱالجزيرة لل 
ƭ101. 

3 -ƾǚير العƬ1998( ب( Üةƙدارة الحديǕا Ƨريات ومفاهيم:أسưن  Üالعلمية ǐدار اليازور ÜǇعما ÜǇردǕا Ü ƭ148.  
4 -Ǉعاǈك ƻواǈ )2009( ÜƼرية والتطبيưدارية بين النǕاذ القرارات اƢات Ü Ü ƴر والتوزيƬǈة للƼاǀƛدار ال ÜǇردǕاƭ83. 
5 -  ǐوزƼ مƬاǋǇخروƈو ǐ2009(العباد( ÜƘراراǀال Ʀي اتخاƼ اعليةƽة والƇاƽالك ƾيǀي تحƼ الجامعي ƇداǕويم اǀمية دور تǋƊ Ü مجلة

 .ƭ ƭ Ü121-143 2 العدد11Ü المجلدÜالقادسية للعلوم اǕدارية واالقتصادية
6 - ǐرقاوƬايم وعلي الǈƹ يم و ،)1981(عمروưإدارة تنÛصول العلميةǓوا ƧسǓا ÛعمالǓل تحليليمد اƢÛ باعة دارƱضة العربية للǌǈال 

 .ƭ Ü133بيروÜƘ والƬǈر
7 -ǐمحمد العزاو ý2006( خلي(ÜÛداريǕاذ القرار اƢات ƭ ÜǇردǕا Üƴر والتوزيƬǈة للƼوز المعرǈ21 دار ك. 

 .36عماÜǇ اǕردÜƭ ÜǇ دار زǋراǇ للƬǈر والتوزيÜƴ االقتصاد اǕداريÜ )1998(الƱاƑي مǏǈ محمد علي - 8



Ƙالƙستراتيجية: الفصل الǕالقرارات ا 

  104 

 يستوجƔ التƽكير Ƭǈ Üاǈƍ Ʊساǈيتعبر عǇالǀرار  ƍتخاƦعملية   التعاريƻ علŊǇƊ Ǐمختلƻتƌكد 
 Ǘختيار Üمتاحةالحلوý البداƊ ýƑو مǇ البيǇ مجموعة ƽاضلة يǀوم علǏ عملية المو ÜعيواوالالمƲǈم 

 Ǉمǈابيǌ ýضƼƊ  Üýبدي ǉعتبارƎالخيار بǕا Ɣسǈ مƑǚولوالم Ƙتضياǀلمƻالموق ƘلباƱمتÜو  Ǉما يمك
 ƭيخص ǇƊ Ǌل Ǉمواردم  ƻدǋ ƾيǀو ما لتحƊ ýكلةلحƬةمǈمعي .   

تباعد الǈاتƝ عǇ الالǈسبي تƽاوƘ الƦلǁ وسيلة للحد مǇ بƎعتبارǉ تخاƦ الǀرار اليƲǈر البعƯ كما 
الƬيƇ المعيارية المرƹوƼ Ɣيǌا Ɗو والوضعية  Üليǌا اǕعماƈýلƍ Ƙالوضعية التي  تواƾƼ بيǇالعدم و

Ƽي واقƴ اǕمر عǉƦǋ Ǉ اǕخيرة Ʀƍ تſعبر  1Ü معيǈةمƬكلةوسيلة لحý اǌǈا عǈد ƌǋالƇ الǐƦ يعǈي 
 Ƽي معƲم اǕدبياƘ اǗدارية مصƱلǀƠد ورد ƼلƦلǈƍ2.  Üǁحراƻ عǇ وضعية مرƹوƼ Ɣيǌاوجود 
Ʀتخاƍرارǀال ƘاǚكƬالم ýو حƊ  Ƙ Ƙزمكعباراǚتارة ةمتÜ ƼومترادǎخرƊ ة تارةÜ  بعد ولم يتم

وقد عبر البعƯ عÜ  ǇالمعƩƽǈǏǈ لداللة علǏ لالعبارتيǇ ستخدم تſالتحديد Ɗو التمييز بيǌǈما بدقةÜ و
 ǁلƦكما يلي :"ŹراƲǈ ǇǕ ƦتخاƍكلةƬبم Ɗرار يبدǀكلة الƬالم ǉƦǌل ýي بحǌتǈوي ÜƼ Ǝ عبارة ǇƦتخاƍ 

علǏ  وجود ƍختƻǚ بيǇ العبارتيǇررǈا بقƦƍƅا ćƊو .Ǐǈ"3ستخدم لƩƽǈ المع تſةالǀرار Ɗو حý المƬكل
ƍتخاƦ مǌƽوم ǊǈƎƼ يمكǈǈا الǀوý بÉpistémologie(Ý  ǇƋ(مستوǎ المƽاǋيمÜ ومǇ مƲǈور ƍبستيمولوجي 

 مǌƽوم حý تي يƋبيǈما .عمليةǉƦǋ ال صوƼ Ɣكرة تعƲيم ويتجÜ Ǌيƴǀ ضمǇ داƑرة المƽاضلةالǀرار 
التي ƊدƘ لحدوث سباƔ اǕ ويتوجǊ صوƼ Ɣكرة تǀصي Üالبحث عǇ الحلوýضمǇ سياƾ المƬكلة 
 ÜكلةƬالمƦ ي حدƼ اضلةƽعملية الم Ǉر مƛكƊاǌما4اتǌǈبي ýاصƽو الحد الǋ ǁاƦ Ü.  

 ÜƩساǕا اƦǋ ǏوعلƱترتبŹاǀيƛو ŹاƱرتباƍ ƘǚكƬالم ýبعملية  عملية ح Ʀتخاƍرارǀال Ü لماƛم 
 الحلǀاƘترتكزاǇ علǏ سلسلة مǇ  Ǉيالعمليتكلتا   وŊǇƊحý المƬكÜƘǚعملية ترتبǉƦǋ Ʊ اǕخيرة ب

مǇ و .5 تتƱلƔ معلوماƘ معيǈة وقدراƘ خاصةÜ كý حلǀة مǉƦǋ Ǉ السلسلة المترابƱةÜالمتتالية
حý المƬكƘǚ عƱ Ǉريƾ و ƍتخاƦ الǀراراƊ Ƙعملية كý مǇ  تتمعلم الƩƽǈ المعرƼيÜ  مƲǈور
Ƙثحاالǚƛ Üيǋو Üرارǀال Ʀا متخǌية: يمر بƑبتداǗالحالة ا Ý كلة وتحدييتم حيثƬالم ƻاƬكتƍ ا دǋ

Ơواض ýكƬبƾودقي .  Źياǈاƛي وǋيةƱالحالة الوسÝ وو ýالحلو ƴوض Ǉة تتضمƹصيا Ƙرضياƽال
ý الǏ الǌدƻ والتخلƭ الوصوتحديد كيƽية  تتضمÝ Ǉحالة الǌدƊƻخيراŹ  و.وتحديد البداýƑ الممكǈة

   .6مǇ المƬكلة

                                                 
1 - Lavergne Jean-Paul (1983), La décision, Psychologie et méthodologie, Paris, Les éditions E.S.F, P81. 
2 -Papillon Jean-Claude(2000), Economie de l’entreprise, de l’entrepreneur à la gouvernance, les 

éditions Management, 2eme édition, Paris, P165. 
  .142 ص Ʊ2Ü  اǗماراƘ العربيةÜÜÜ دار الǀلمأصول اǕدارةƊ )1987( Üحمدرعسكر سمي - 3
4 - Ǐحمد الخزامƊ ت.د(عبد الحكم( Ü Ûل تطبيقيƢمد Ûاذ القرارƢفن إتƭ Üمصر Üƴر والتوزيƬǈلل Ƈاǈسي Ǉبƍ 27 مكتبة. 
كوميةÜ دراسة ميداǈية Ƽي المƌسساƘ دور Ʋǈام المعلوماƼ Ƙي اتخاƦ الǀراراƼ Ƙي المƌسساƘ الح ،)Ɗ)2009حمد صالƠ الǌزايمة - 5

ÜربدƊ ةƲƼللعلوم االقتصادية والقانونية العامة لمحا Ƽالمجلدمجلة جامعة دمش Ü25ÜýوǕالعدد ا Ü 408-379 ص ص.  
6 - ǇجوǇدرسوǈƊ )2007(Ü Ƽساب Ʋ329، صمرج.  
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ÜǊرية  وعليǋاصر جوǈوجود ع ǇييتبيƼ  عمليةƦتخاƍرارǀال ńǇƋك Ü وǋرار وǀال Ʀمتخ Ǉي  يكوƼ
 ƍńǇƊال عليǊ ما خياراƘ وبداýƑ متعددةÜ وƊمام  Üبصدد حý مƬكلة معيǈةƊ  ǊǈƊو ما موقƻ مواجǌة

 Ɗو Ʋ ǇƊروƛÜ ƻر مǇ خيار واحد علǏ اǕقƦƎƼýا لم يكǇ لديƊ ǊكوǀƼاŹ لمعايير محددةÜ يƽاضý بيǌǈا 
ŊدƊ ةǈمعيƅƘ يƼ Ǌب ƍǊǈما عƹواحد ر ǉتجاÝŃقرار ي Ǉالحالة الحديث ع ǉƦǋ يƼ Ǉيمك ǚƼ ƦتخÜ  اƦǋو

 حتǇƊ Ǐ متخƦ الǀرار قد يكوƼ Ǉي موقƻ يمتƼ ƴǈيǊ عǗ1. Ǉختيار مساحة لحرية العدم وجود
 ǊǈƋالحالة يعتبر ب ǉƦǋ يƼو Üýبدي ǐƊ ختيارƍƍ ƦقرارتخÜ  اضلةƽوحرية الم ýƑر البداƼتيجة لتوǈ اƦǋو

Ǘاتيار خواǌǈ2بي.  
 عǇ مňǈŋتǈƍŽما ختيار واǗعملية المƽاضلة Ǉ كو ƊÜيضاŹاǕخرǎ  الجوǋريةومǇ بيǇ العǈاصر 

ǋي  ƼÜالǀراراƘ الǈاتجة عǇ حسǇ التدبير والتƽكيرÜ  عǈد متخƦ الǀرار Ƭخصيǁادرƍوعي ووجود 
Ɣالƺي الƼ Ǐال ƔقرƊ Ǉالموضوعية تكوÜو ƊýعاƼǕردود ا Ǉليةبعد عǓوتوماتيكية  اǕا ƘستجاباǗوا 

 .ووعيعǇ دراية   متخƦ الǀرار االسلوƔ الموضوعي والتƽكير المǀƱǈيايمارƩ مǇ خǚلǌحيث 
الƲǈرة الƦاتية عǇ  وÜز الƬخصيالتŮحيǇ عǇ ا البياǈاƘ والحǀاƾƑ مبتعداŹ قدر اǗمكتحليýيǀوم بحيث 

 Üةǀاالضي ýللوصوŃكلة يƬو مƊ محدد ƻدǋ Ǐالǌ3راد حلÜ  ǇƊ Ǉم مƹالر Ǐي عملية علƼ ƩساǕا
Ʀتخاƍرارǀال Ü حكامǕ صدارƍ وǋ  خصيةƬ اǀƼوو ƘديراǀلتŊعم Üةǈمعي Ƙتوقعا ƻي موقƼ ǊعلƼ Ɣيج 

 ƍ ǇƎƼتخاƦ الǀرار عǈد ÜلƦلǁ .4 ممكǈةخياراƘ مǇ بداýƑ ولƟ Ǌ اتيماÜ وƦلǁ بعد Ƽحƭ ما 
 Druckerوǋو ÜخصيƬ ختيار  حكمƍ Ǉمعي ýةبديƽمختل ýƑبدا Ǉبي ǇمÜ اǌوبعض Ơا صحيǌبعض 

  .5اǕخرǎحداǋما ƊقرƔ للصƠ مƍ ǇخاƊ ÜƐƱو ǋو ƍختيار بيƱ ǇريǀتيǇ للعمý اǓخر 
 Ǐلƍ ةƼضاƍ يرƛƋرارتǀال Ʀسيكولوجية متخ ÜƼ ǇƎ ƔلƹƊالƘراراǀ  اǋƦالتي يتخ ƴي واقƼمرǕا  

 Ǌ لمعارǊƼتƲǈيمكيƽية و اÜواجǌǌيالتي ƻ والƲرو قƻاوملل ǈǊتيجة حتمية لكيƽية ƍدراكǋي 
ƍتخاƦ عملية ومƦǋ Ǉا المƱǈلǇƎƼ Üƾ  .6معلوماƘ مǊ Ǉما يتاƟ ل ومدǎ دقة وصحة ƬÜخصيةال

ǋ رارǀيال  ƴي الواقƼ Ǉع ŹتعبيراƊاتيةم احكƦ Ü ƩتعكǗحد بعيد ا ǏلƍختيارƘخصيةال اƬ Ʀلمتخ 
ƘراراǀالÜ وŹادراǈما ي ƴǀ ǗاƔوصوا ƋƱو خǋما Ǉكلختيار بيƬب Ǌ الƾلƱوم Ü Ǌǈلك ǇحسƊ يƼ

Ƽي  وما يحتمǇƊ ý يكوÜ ǇصواƔ تǀريباŹالǋو ǊǈƋ متخƦ الǀرار ب ǉ يعتǀدالحاالǋ Ƙو ƍختيار بيǇ ما
  . ƋƱ7خƲǈرǋ ǉو ال

                                                 
 .Ǘ04دارة العامةÜ الرياÜƭ ÜƯ معǌد امجلة اǕدارةÜ اǕسلوƔ العلمي Ƽي اتخاƦ الǀراراÜƘ )1972( محمد ǌƼمي Ɗحمد- 1
2 - Ǐليل ǚتكƫ1976( وعبد الكريم دروي(Üدارة العامةǕأصول ا  Üجلومصرية مكتبةǈاال Üرةǋاǀالƭ Üمصر Ü422. 
العوامý المƛƌرة Ƽي ǈمƱ اتخاƦ الǀرار االدارǐ لدǎ المديريƼ Ǉي الƱǀاÜ Ƴ )2009( عاƻƱ محمد ƼالƠ العووادة ومحمد عبد الƽتاƟ ياƹي-3

 .295-275ص Ü الجامعة االردǈيةÜ 02ƭ Ü العددÜ36 المجلد  مجلة دراساتÛ العلوم اǕداريةƼ Üي اǕردǇالعام
4 -ǐرقاوƬ2003( علي ال( Üائف المديرينưو ÜداريةǕالعملية ا ƭ ÜرƬǈدار الجامعة لل ÜدريةǈسكǗا Ü123. 
5 -Üǐمحمد العزاو ýخلي  Ƽساب ƲمرجÛƭ 130. 
6 - ƳماƬ محمد ý2004(خلي( Üم Ǎالتركيز عل Ʋدارة مǕا ƍعمالإدارةبادǓا  Üƴر والتوزيƬǈدار المسيرة لÜƱ4ǇردǕا Ü ƭ Ü75. 

7 - Ưيم العريǋابرا ý1996(جلي( Üداري المعاصرǕجوانب من الفكر ا Üƴللجمي Ɣسلسلة كتاÜǇالبحري ƭ Ü7. 
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 ǋ ÜوومƦǋ Ǉا المƱǈلÜƾ يرǎ البعńǇćƊ Ư الƲǈر لعملية ƍتخاƦ الǀرار وƾƼ قواعد علمية صňرƼة
ƛƊبتƘ بŊǇćƋ متخƦ الǀرار يوازǇ قد لǉƦǌ العمليةǇǕ Ü الحǀيǀة ة بالǈسبǈوƳ مǇ التŮجǈي للǈواحي الǈƽية 

 الحدÜƩ والخبرةÜ كÜ ý المƾƱǈ العلميǋÜيƊساسية Ƽي عملية ƍتخاƦ الǀرار وبيƛǚƛ Ǉة عǈاصر 
 مǇ قراراÜƘ مƴ اƬǗارة ƍلǊǈƊ Ǐ عملياŹ قد يختلƻ التركيز علǉ ǏلǊ تƛƋير مباƬر علǏ ما يتخƦمǌǈا 

  .1ة العǈاصر اǕخرÜǎ وƦǋا ƱبǀاŹ لǈمƍ ƱتخاƦ الǀرارÜ ولƱبيعة المƬكلةعǈصر ما Ɗكƛر مǇ بǀي
Ƽرار تعǀال Ʀتخاƍ عملية Ƙǈا كاƦƎا تمدǋرǋي جوƼ كرةعƼ Ǐل Ǘلحتكام ا ƾƱǈالعلمي لمǖحكام ول

  االجتماعيةوعوامý االقتصادية التƛƋر بالعديد مǇ ت ǌا ÝǈƎƼراƘ الƬخصية Ƽي Ǉƈ واحدب والخƦاتيةال
الǐƦ يتƛƋر و .محيƱ الǀرارسمǏ ما ي تƽاعلǌاƼي التي تƬكý و Üالƣ...التكǈولوجيةوالسياسيةÜ و

 ǉوبدور Ǌوج ǏالخصعلƭوÜ اسبةǈالم Ƙر المعلوماƼتو ǎا بمدǌǈيما بيƼ ýالعوام ǉƦǋ ýاعƽت ýحو.   
و Ɗوǋي متƽاعلة ǉƦǋ ǇƊ العوامƍ ýلǈ Ü1999(  Ǐادية(دراسة  توصلǈ ƘتاÜ ƝƑاƱǗارƼي Ʀǋا و

ƍختƊ ƻǚساليƔ  يمكƍ ǇرجاƳ حيث ÜالǀرارمتخƦ لǌا تƛƋير علǈ ǏمƱ وƊسلوÜ Ɣ ردةمƽǈحتǏ كوǌǈا 
   .Ɗ 2يضاŹ بدرجاƘ متƽاوتة كاƦǋ Ǉا التƛƋير يتمÜńǇƍ وǗختǉƦǋ ƻǚ العوامýتبعاÜ  ŹاتخاƦ الǀرار

  -:مما سبÜƾ يمكǇ اǈ ǇستǈتƝ ما يلي
 .لǀرار معǈاǋاƦƍا لم تكƊ Ǉمام متخƦ الǀرار خياراƘ محددةǀƼ ÜدƘ عملية اتخاƦ ا  -

-  ƍǇ تحديد المعايير التي يحتكم Ǉرار مǀال Ʀمتخ Ǉا لم يتمكǌليƍي ǚƼ ÜǊǈمك Ɗرار السليمǀال Ʀيتخ Ǉ. 

 .Ǉƍ عدم ƍختيار ǐƊ مǇ الخياراƘ المتاحة ǋو Ƽي حد ƦاتǊ قرار  -

-  Źعاƽǈ ǐرار يجدǀولم يعد ال Üاǋاǈالعملية مع ƘدǀƼ ǇواǓا ƘواƼ رار بعدǀا صدر الƦƍ. 

 -:Ü وǋيةة ƍتخاƦ الǀرار بحý المƬكÜƘǚ كما ترتبǉƦǋ Ʊ اǕخيرة بƋبعاد زمǈية ƛǚƛترتبƱ عملي -

o الماضي : ƔسباǕا ƘƊوبد ÜورǌƲي الƼ كلةƬالم ƘƊحيث بدÝاǌǈيما بيƼ ýاعƽتت 

o الحاضر :ÝكلةƬة للمǈا حلوال ممكǋعتبارƍ Ǉة التي يمكǈالممك Ƙحيث تتحدد الخيار 

o ýبǀي: المستǈالزم Ǐعل Ɣر وتترتǌƲحيث تƘقرارا Ǉم Ʀتخƍ ما ƝƑتاǈ Ǉيǀالساب Ǉ. 

لتي اÜ وǋي الƱǀǈة الǚعودةتƱǈوǐ عملية ƍتخاƦ الǀرار علǏ عامý اǗلتزامƊ Üو ما يسمƱǀǈ Ǐة   -
 Ƙحتماالƍ Ǐǀة تبƱǀǈال ǉƦǋ ýوقب Üýالعم ƘواƱخ Ǉرار بمجموعة محددة مǀال Ʀا متخǌيƼ يلتزم

اǕساÜƩ وǇƊ متخƦ الǀرار ال يمكǊǈ العودة قاƑمةÜ ولكǇ وبمجرد تخƱيǌا ƊصبƠ اǗلتزام ǋو 
 Ǐوحت Üاǋبعد ƴي التراجƼ كيرƽالت Ƴقدالرجو Źاƽمكل ǚعم Ơيصب Ƙ3ومضيعة للوق. 

-   Ƙراراǀال Ǉير مƛي الكƼ رارǀال Ʀمتخ Ƴلوقو Źرياǋسببا جو Ǉعودة قد تكوǚة الƱǀǈ وجود
Ǌراراتǀلتزام بǗال اƍ اǋبعد Ǌǈحيث ال يمك ÜةƑƱالخا.  

                                                 
1 - ÜǏحمد الخزامƊ عبد الحكم  ÛƼساب Ʋمرج ƭ16. 
2 -ƽƺادية عواد محمود عبد الǈ 1999(ار( Üعمام السعوديةǓمات اưدارية في منǕاذ القرارات اƢعملية إت Ǎير العوامل البيئية علƙƉت 

 .ÜÜ ƭ 158 جامعة الملǁ عبد العزيزÜ كلية االقتصاد واǗدارة)ƹير مƬǈورة(رسالة ماجستير
 .ƭ11 مرجƲ سابƘ( Ü ÛƼ.د( عبد الحكم Ɗحمد الخزامي- 3
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  القرارإتƢاذة مراحل عملي: ƙانياً

حصرǋا Ƽي مراحý محاولة  وÜ الǀرارƍتخاƦعملية لالتي تعرضƘ  الدراساƘ عديدرƹم 
 الممارسيǇ علǏ حد سواƇوǎ الدارسيǇ دلواسƴ الǀǈاƫ الجدý والكƛير مǇ المعيǈةƍ Üال ǇƊ ما ƛƊار 

الƲǈرية  ǌاƾ والمواƇمة بيǇ جواǈبمدǎ التوƼيƼضŹǚ عÜ  ǇتبايǇ ترتيبǌاو تعدد ǉƦǋ المراحǋýو 
ƍلǏ مƬكلة مدǎ صحة بالتحليý والمǀارǈة  )Ü1990خاǀƬجي(تƱرقƘ دراسة ǀƼد  . العمليةǌاوممارسات

 ƼرداƼ Źي 136عǈد عيǈة مكوǈة مÜ Ǉ علǏ الǈحو الǐƦ تǈاولǊ اǕدƔ اǗدارǐترتيƔ المراحý وتعاقبǌا 
 ÜǇميƋالت Üالصحة Üاعةǈالص Üسعودية ƘاعاƱة قƛǚƛقد توصلو Ƙ Ǐلƍدال ǁاǈǋ ǇƊ يرلةƬوجود ل ت

 ǊابƬسبي تǈ ýمراح Ɣوتعاق Ɣي ترتيƼ Ǉرار بيǀال Ʀالعمليةعملية اتخا ƘالممارساÜ و ǁتل ýالمراح
 الǀرار تمر بسلسلة ƍتخاǇƊƦ عملية Ɗدǈ ƘتاƝƑ المǀارǈة ƍلǏ  حيث .ǐاǗدارالتي يتǈاولǌا الƽكر 

   -:1اǕساسيةÜ وǋيالمراحý مǇ متعاقبة 
  مراقبة وǌƼم محيƱ الǀرارǋƊÝ  7.  Ýداƻ كý بديýتحديد   .Ý  4تحديد المƬكلة  .1
  ƍختيار ƼƊضý بديÝý  .8  تƋسيƩ المعاييرÝ  5.  ÝتƬخيƭ المƬكلة  .2
3.  ýƑوير البداƱتÝ  6.  ÝýƑييم البداǀ9  ت.  ýالبدي ýضƼƊ Ʀيƽǈت.  

رƹم بالمراحÜý ال تتعلƾ بمراحý عملية ƍتخاƦ الǀرارÜ الÜ ǉƦǋ ǇƊ Ǐدراسة ƊخرǎتوصلƘ  قدو
 Ǉا مǌƼǚختƍاǌاعلƽوتÜاǌǈيما بيƼ بيعيƱال ƴالوض ýƛي ال تمǌƼ Üال  و ǐالمعيار ýكƬممارسة لال

Ƽي الوقǌǈ Ƙا قابلة للدمƊ Ɲ كما Üقابلة للتجزƑةتكوǉƦǋ Ǉ المراحý قد  ÜعملياŹ .عملية ƍتخاƦ الǀرار
ǊسƽǈÜ Ƽ ǇحياǕا Ǉير مƛي كƽ جدǈ Üي مرحلة واحدةƼ Źمعا Ǉدمجاǈر تƛكƊ وƊ Ǉمرحلتي ǇƊƊ و يحدث
للعديد مǇ العوامý مǌǈا ما تبعاŹ كƛرÜ ربما Ɗ المراحý الǏ مرحلتيƊ Ǉو ǎحدƍعكƩ عǈدما تتجزƊ ال

ǈوƳ وǋƊمية الǀرار مǌǈا ما يرتبƱ بو ƱÜبيعة المƬكلة والموقƻ الǐƦ يواجǊǌ متخƦ الǀراريتعلƾ ب
 Ǐلƍ ةƼضاǗبا ÜǊاتƦ ي حدƼ ýعوام ǎخرƊرارǀال Ʀتخاƍ الصلة بعملية ƘاƦ2.  

العديد مǇ الباحƛيǇǈ والمǌتميǇƎ Ǉ ترتيƔ وتعاقǉƦǋ Ɣ المراحÜý جاƘƇ مختلƽة عǈد ƲǈرياƊƼ ÜŹما 
  -:3 المتعاقبة التاليةمراحý تتم حسƔ الǇƊÜ عملية ƍتخاƦ الǀرارƍلǀƼErnest  Ǐد ƬƊار

1.  Ýرارǀال Ʊم ومراقبة محيǌƼ    5.  ÝýƑوير البداƱت  
2.  ÝكلةƬ6    تحديد الم.  Ýييمǀمعايير الت ƩسيƋت  
  Ý كý بديýتǀييم  .ǋƊ    7داƻ الǀرارÝتحديد   .3
4.  ÝكلةƬالم ƭخيƬ8    ت.  ýبدي ýضƼƊ ختيارƍ.  

                                                 
 ية صƴǈ الǀرار اǗدارƼ ǐي الƱǀاƳ العام Ƽي المملكة العربية السعوديةÜ دراسة تحليلية مǀارǈةعملǋ)1990( Üاǈي يوسƻ خاǀƬجي - 1

 .Ü3ƭ Üƭ 217-232 المجلد مجلة جامعة الملƿ عبد العزيزÛ االقتصاد واǕدارة
2 -Üǐمحمد العزاو ýخلي  Ƽساب ƲمرجÛƭ 112. 

3 - Archer Ernest (1980), How to make a business decision, An analysis of theory and practice, Management 
Review, No. 69 pp. 54-61. 
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بǌǈƋا عملية تƽضيý مدرǁ وƍختيار واعي ƼǕضý بديÜ ý  الǀرارƍتخاƦ عملية ƍ Nigroعتبربيǈما 
متاÜƟ تختلƻ وتتعدد مراحلǌا بحسƔ الموقƻ الǐƦ يواجǊǌ متخƦ الǀرارÜ وƼي ƹƊلƔ اǕحواý تمر 

  -:1 بالمراحý التاليةǉƦǋ العملية
1.  ÝكلةƬبالم ƻعتراǗ4  ا.  ÝýƑالوسا Ǉ7  البحث ع.  Ýýبدي ýضƼƊ ختيارƍ  
2.  ÝƘالمعلوما ƴ5  جم.  ÝýƑ8  تحديد البدا.  ÝýضƼǕا ýالبدي Ʀيƽǈت  
3.  Ýاǌوتحليل Ƙالمعلوما ƻيǈ6  تص.  ÝýƑييم البداǀرار  .9  تǀال Ʀيƽǈييم تǀت.  
متخƦ الǀرار مارƼ Ʃيǌا يعملية عǀلية  كوǌǈا Üلǀراررƹم تعدد وƍختƻǚ مراحý عملية اتخاƦ ابو

   -:2ةالتالياǕساسية المراحý علǏ الباحƛيƹƊ ǇلǀƼ Ɣد ƍتÜ  ƾƽالتƽكير المǀƱǈي وƾƼ مǌǈجية مƲǈمة
  ÝالبداýƑ وتǀييمǌاتحديد   .Ý    3تƬخيƭ المƬكلة  .1
2.  Ƙالمعلوما ƴجمÝ    4.   ýضƼƊ ختيارƍبديýÝ  

5 .ýالبدي Ʀيƽǈمتابعة ت.  
  -:Ƽي الƬكý التاليƊحد الباحƛيǇ لمراحý والخƱواƘ مƛلǌا ǉƦǋ ا

  
  
   
 
  

  
  
  
  

بعƯ حصر عملية اتخاƦ الǀرار     ال حاوýعلǏ خƻǚ المراحý المƦكورة Ƽي اǕدƔ اǗدارÜǐ        و
     ÜƱǀƼ ýث مراحǚƛ يƼدǀƼ اقسمǌ (Lindberg,1963)       كلةƬالم ƻاƬكتƍو ƻمرحلة دراسة الموق Ǐلƍ 

يرÜ ǎ كما   3حýال مرحلة تƽضيý وƍختيار     Ü وƊخيراŹ .صلة بالمƬكلة ومرحلة تجميƴ المعلوماƦ ƘاƘ ال    
Mintzberg بǈƋاǌ  Ǉم ýكƬتت Ǉمجموعة م Ƙة الداخليةالعملياƱƬǈǕواÜ يوǋ4:-   

                                                 
 .Üƭ 182 المملكة العربية السعوديةÜمƱابƴ الƽرزدƾ التجارية ÛالتنưيميةاتƢاذ القرارات Ü )1988(محمد عبد الƽتاƟ ياƹي  -1
2-  Ǉخروƈجي وǀƬي خاǈاǋ)1991( Üائفưوالو ƧسǓا Ûدارة العامةǕاÛ  ƴابƱمƾاروƼ ǁجامعة الملÜالسعودية Ü ƭ ƭ305-357. 
مجلة بحوƈÛ  ƘلياƘ صǈاعة واتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية لجامعة عدÜǇ )2003(ماǋر Ƽاضý الǀيسيÜ مǌدǐ حسيǇ الƽضلي  -3

 .Ü03 Üƭ ƭ 99-120 جامعة عدÜǇ الجمǌورية اليمǈيةÜ العددودراسات تربوية
تƛƋير Ʋǈم المعلوماƘ علǏ عملية اتخاƦ الǀرار Ƽي المƲǈماƘ العامة الكويتيةǋ)2006( Ü Üليý مǈور المƱيرÜǐ وƼضý صباƟ الƽضلي  -4

Ƙي دولة الكويƼ الحكومية Ƙالوزارا Ǐة علǀبƱدراسة مÛ ليج والجزيرة العربيةƢمجلة دراسات ال Ü122العددƘجامعة الكوي ÜÜ ƭ 66. 

ƊساليƔ التƽكير وعǚقتǌا بƎتخاƦ الǀرار لدǎ عيǈة مǇ مديرǐ اǗداراƘ الحكومية Ü )2002(السبيعي علي محسǇ: المصدر
Üة جدةƲƼبمحا Ûǌجتماعية واالنسانيةمجلة جامعة أم القرǕللعلوم التربوية وا ÜƝ14مƳ Ü3 Üƭ Ü35السعودية. 

 لǀرارتسلسý عملية اتخاƦ ا: 01-03الƬكý رقم 

 تحديد المƬكلة محý الǀرار وتƬخيصǌا

Ʀيƽǈرار وتǀمتابعة ال 

 تحديد البداýƑ وتǀييمǌا

 جمƴ المعلوماÜƘ ووساýƑ الحصوý عليǌا

Ɣاسǈالم ýختيار البديƍ 
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  Ý  IdentificationالتŮعرƻمرحلة   .1
  Ý  DéveloppementالتƱويرمرحلة   .2
  Sélection  .مرحلة االختيار  .3

 ǎير ƾالسيا Ʃƽǈ يƼو(Simon,1960) رارǀال Ʀعملية اتخا ǇƊ  ýث مراحǚƛ Ǉم Ǉساسية تتكوƊ
 ýالمراح ǉƦǋ Üالتسيير ǎمستو Ǉما كاǌمǊجƦموǈ يƼ اǌǈيرضمǌƬال  IMC و ýالمراح ǉƦǋيǋ1:-  

1.  ÝƳǚƱمرحلة البحث واالست  Intelligence  
2.  ÝƜƦموǈمرحلة تصميم ال  Modélisation  
  Choix  .مرحلة االختيار  .3

مسƠ المحيÜƱ وتوقƴ تتضمǉƦǋ Ǉ المرحلة الǀيام ب: (Intelligence)الستطǘعمرحلة البحƘ وا .1
ومÜ Ǉ 2للتعرƻ علǏ الƽرƭ والمƬكƘǚ المحتملة قبý حدوǌƛاƊ ÜحداǊƛ وƍستǀراƇ سلوكاتǊ المحتملة

 Üاǋوجود ƻاƬكتƍ وǋ اǈǋ رارǀال Ʀمة متخǌم Ǉم تكوƛا وƦǌتعتبر ب ƇكاƦدمرحلة الǈع Simon  ýوƊ
 وتتضمMintzberg Ǉعǈد  Identification وتǀابý مرحلة التعرƻ .اتخاƦ الǀرار عمليةمرحلة Ƽي 

ǇيƱاƬǈÜ ƾيتعل  ýوǕا ÜاǌخيصƬي بتǈاƛكلة والƬوتحديد بتحديد الم Ƙم المسبباǌƽي محاولة لƼ
   .عǚقاƘ التƛƋر والتƛƋير

 ولǌا قيمة Ü وƍعدادǋا لكي تكوƼ Ǉي ƬكƊ ýكƛر ƽǈعاǉƦǋ ý المرحلة ǈƍتǀاƇ المعلوماƘيتم خǚحيث 
Ƽ Üكلما  الǐƦ يواجǊǌ متخƦ الǀرارالجيد مƴ الموقƻلتعامý ا  مƊ ǇجÜýمدركة Ƽي اǗستخدام الحالي

عادة ما . 3كاǇ الǀرار صاƑباƊŹمكǇ السيƱرة علǏ الموقƻ و ƦÜاƘ قيمةكاƘǈ المعلوماƘ المǈتǀاة 
 Ƙالمعلوما ǉƦǋ ƾيسة حتتعلƑر Ƙمجاال ƴربƋب Ǉم ýا كǋددKepner-Tregoe يƼا  Ƙالتاليةلمجاال:-   

 Ƙبمعلوما ƾال تتعل ƳوǈكلةمƬ: Ƙي معلوماǋو  Ǐرار علǀال Ʀتحديد التساعد متخ ƾوالدقي Ơالواض
Ǌǈ جوǋر Ɗ ما يبدو واǗلمام بجميƴ جواǈبǌا وƼيما تتمýƛ بالضبǀƼ ÜƱد يتضÜ ŊǇƊ ƠالمƬكلةǈوƳ ل

ƍ ǏكتƬاƻ اǕسباƔ الحǀيǀية  عليالتحليلالمƝǌǈ  ماǋو ƍال Ɗحد اǕعراÜƱǀƼ Ư وǈǋا يساعد ÜالمƬكلة
 يǈبƺي التي االƬياƇ وƲǈǈم ǈرتƊǇ Ɣ يƼ التحليلي المƝǌǈ يǈحصر": ديكارƘ يǀوý. لحدوث المƬكلة

Ǌتوجي ýǀا العǌاليÜ ƻاƬالستك Ưبع ƾƑاǀالحÜ Ǉحǈو ƴتبǈ اƦǋ Ɲǌǈوة المƱوة خƱبخ ÜاƦا łحŊوƅلŽǈا 
Ɲضايا بالتدريǀامضة الƺال Ǐقضايا ال ƊƱبسÜ اƦا واǈƊبد Ǉم ǁدراǗي اǌالبدي ƱبسǕ ƇياƬǕا اǈǈƎƼ 
  .4"اƬǕياƇ ساƑر لمعرƼة الدرجاƘ بƩƽǈ لǈرقي ǈجتǌد

                                                 
1 - Jean- François Dhénin, Brigitte Fournie(1998), 50 thèmes d'initiation à l'économie d'entreprise. Ed. 

Bréal. Paris, P188. 
2 - Marmuse. C(1996), Op. cit, P32. 

3 - ǐي كاƼارǋHarvey Kaye )1994( Ü Ûقةقوة القرارƙالناجحة ب ƿذ قراراتƢكيف تت ýعماǕا ýالمدير ورج Ɣكت Ƙصاǚسلسلة خ Ü
 .02صÜ 01لعددالƬركة العربية لǚعǚم العلميÜ الǀاǋرةÜ ا

4 - Ǌيǈري Ƙ1977(ديكار(Ü تǘالفلسفة في مينافيزيقية تام Ǎاالول Üترجمة ýكما Ɯالحا ÜƘوراƬǈم Ƙعويدا ÜƘبيروÜ ƭ144.  
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جيƔ مǇ خǚلǌا متخƦ الǀرار يŃوǋي ǈوƳ مǇ المعلوماƘ :  المƬكلةمكاǇ حدوثمعلوماƘ ترتبƱ ب 
Ǉع  Üýƛم ƘساراƽستǗا Ǉكلةمجموعة مƬر المǌƲت ǇيƊǇتحديد المكا ǐƊ Ý رǌƲت ýǋو ÜƱبالضب 

  . ǇƱǀƼ متعددة Ɗم تǈحصر Ƽي مكاǇ واحدƼي Ɗماك
  ƾتتعل ƘوربمعلوماǌƲ ǇكلةزمƬالم :Ʀǋا  Ǉم Ƴوǈة الƼرار معرǀال Ʀلمتخ Ơتتي Ƙزالالمعلوما Ǉم

ماǋي  زمǈية محددةÜ وƘ علƼ ǏتراوƊالمƬكلةÜ وƼيما Ʀƍا كاƘǈ تǌƲر بƎستمرارƼ ÜيǌƲ Ǌر الǐƦ ت
 ýǋو ÜاǋورǌƲ ƘتراƼǇتتزام ƴال م Ưور بعǌƲ ýاكƬخراالمǎ  .   

  ƾتتعل ƘبمعلوماŊكلةحدƬة الم :ſالتي ت Ƙالمعلوما Ǉم Ƴوǈ يǋرار الدراية وǀال Ʀي لمتخƱع
مƬاكƼ ýرعية Ɗو  وýǋ توجدومدǎ صعوبة تجاوزǋاÜ ة المƬكلةÜ  درجة خƱورحوýوالمعرƼة 
ńǇƍو ÜويةǈاƛŃو  ƘخيرةجدǕا ǉƦǋÜ اǌوعǈ ماƼÜاǌƛحدو Ǉوزما Ǉوما مكا Ü اǌوما حدت.  

تصميم تƱوير Ɗو يǀوم متخƦ الǀرار Ƽي ǉƦǋ المرحلة ب :)Modélisation(م النموذجمرحلة تصمي. 2
مواجǌة مƬكلة محتملة Ɗو مǇ بƺرÜ Ư سواƇ كاǇ معالجة الموقƻعمý معيǇ لƊسلوǈ ƔموƜƦ و

 حيث Mintzbergعǈد  Développementوǋي تǀابý مرحلة التƱوير . Ɗجƍ ýستƼ ýǚƺرصة متوقعة
خاصة Ʀƍا كاǇ الموقƻ سبƾ وƼ  ǇƊيǌاÜ ةكرة المƌسسة واƲǈǕمة المعرƼيمسƦ Ơايǀوم متخƦ الǀرار ب

Ǌل Ưمة الخبيرةتم التعرƲǈǕا Ǐعل ǁلƦ يƼ معتمدا  Üي ǊǈƊ وƊوم بالǀ بحث Ǉع Ơمǚالم Ưلة بعŌالد
 يساعدǉ تصميم ǈموƜƦ معيƍǇعداد ومƊ ǇجÜ  ýد عليǌااعتموالتي يمكǊǈ اǗواƬǗاراƘ الضعيƽة 

Ǐجدي عل ýيجاد حلوƍال ƻالمواق ƴم Ɣاسǈجديدةدة تت.ŹكرياƼ ýالمراح ƔصعƊ المرحلة ǉƦǋ وتعد  
 ƱرتباǗديدة اƬ يǋروƛƋبيعةوالتƱم ال  بƺدراكي لبراديǗراراǀال ƦمتخÜوت  Ʃعكƻللموق Ǌيتƌية رƽكي 

Ǌو عليǋ ǐƦال.  
 مƴ المختلƽة للتعامýالبداýƑ بيǇ بديý مƼƊ Ǉضǋ  ýي مرحلة ƍختيار :(Choix)مرحلة االƢتيار. 3

ƻالموقÜ  ا وقدǌعلي ƾلƱƊMintzbergƇاǀتǈǗو اƊ ختيارǗمرحلة ا Ü  ýƑالبدا ƻمختل ƭحƼ حيث يتم
تǀليƭ مساحة الحلوý بƺرƱ Ưلƾ عليǌا عملية التصƽية يوƍستبعاد ما يمكƍ ǇستبعادƊ Üǉو ما 

 ǇƎƼ معƲم متخMintzberg ǐƦ مما يوƼر الكƛير مǇ الوقƘ والجǌدÜ وحسÜ ƔوالبداýƑ الممكǈة
خاصة Ƽيما  ÜاǕحكام الƬخصيةالحدƩ ويعتمدوǇ علƺ ǏالƼ Ɣي الǀراراƘ خǉƦǋ ýǚ المرحلة ال

    .يتعلƾ بالǀراراƘ اǗستراتيجية
 قد ƍختلƘƽ مǇ حيث Ɗ Mintzbergو عǈد Simonمما سبÜƾ يتضǇƊ Ơ المراحý الǚƛث عǈد 

الƘ الǚƛث التي يمر Ƽي Ʃƽǈ الوقƘ تعكƩ الحاكما وǌǈƊا  ƍال ǌǈƊا ƍتƼ Ƙǀƽي مضموǌǈاÜ Üالتسمية
  -:ǉƦǋ1 الحاالǋ Ƙيو Üبǌا متخƦ الǀرارÜ مǇ وجǌة Ʋǈر رواد علم الƩƽǈ المعرƼي

يǀوم متخƦ الǀرار بƎكتƬاƻ المƬكلة وتحديدǋا بƬكý واضƠ كخƱوة Ɗولية  :الحالة اǗبتداƑية -
ƾي و. ودقيǋ ýابǀد تǈع ƻعرŮمرحلة التSimonو ƳǚƱد مرحلة البحث واالستǈع Mintzberg.  

                                                 
1 - ǇجوÜǇدرسوǈƊ  Ƽساب Ʋ329، صمرج.  
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 وتحديد البداýƑمختلƻ الƽرضياÜƘ ووضƴ الحلوý صياƹة ǀيام بال تتضمǇ :الحالة الوسƱية -
 .Mintzbergعǈد  مرحلة تصميم الǈموƜƦو SimonالتƱوير عǈد تǀابý مرحلة ǋي بƦلǁ و

تحديد كيƽية ǉƦǋ المرحلة تتضمǇ  كوǌǈا خƱوة ǌǈاƑيةƊÜو ǋي حالة الǌدÜƻ  :الǌǈاƑيةحالة ال -
 ƻالموق ƴم ýرار لالتعامǀال Ʀمتخ Ǌǌيواج ǐƦكلةالƬالم Ǉم ƭوالتخل ƻدǌال Ǐال ýلوصو. 

            .Mintzberg وSimonاالختيار عǈد كý مǇ ومƛ Ǉم ǌƼي تǀابý مرحلة 

عدد مǇ المƌلƽاƼ Ƙي Ʀǋا  Stahl & Grisby,1992مǇ مƲǈور اǗدارة اǗستراتيجيةǀƼ Üد ƍستعرƯ و
 ǇƊ Ơتضƍو Üýالمجا Ʀتخاƍ ýمراح Ƙراراǀستراتيجية الǗا تتميز اǌǈƊ مƹا رǌموليتƬ يƼ ƻال تختل
Ƙالخصوصيا Ưي. ببعǋ1و:Üةƹصيا ÜƱالمحي ýستراتيجي  تحليǗرار اǀييم الǀرقابة وت ÜƦيƽǈت.  

 Ƙانيالمبحƙاذنماذج عملية : الƢالقرارإت Ûالقراراتأنواع و   
ث والمتƺيراƘ  اǕحدااتتƬابƼ ǁيÜ ǌكƛيراŹ ما يواجǊ متخƦ الǀرار مواقƻ وƲروƻ متبايǈة

Ɗو تƱوير يǀوم بتصميم ƍ  ƦƍدراكǌاÜ يǊدرجة تعǀدǋاÜ وقد تستعصي علحركيتǌا وƼي تختلƼ ƻي 
Ƽي Ʋروƻ  العالم الحǀيǀيسلوǁ مǇ خǚلǊ  يحاكي Ɗو يǀارǈÜ ƔموƜƦ بعدد مǇ المتƺيراƘ السببية

ƳوضاƊة وƽومختل Üمحدد Ǉومكا Ǉي زماƼ.ǊرضياتƼ سيرƽوت ǊƱتبسي ýيحاو Ü ƼýتمƬƍ اƦƎ ƜƦموǈ 
 Ǉو معيƊ ير صحيحةƹ Ƙيراƺمت Ǐير علƹ اǌǈƊيةƼكاÝ ǇƎƼ  ƜƦموǈا الƦǋ ýكما تعم ýال يعم

   .الƲاǋرة Ƽي العالم الحǀيǀي
 التي تساعد متخƦ الǀرار علǌƼ Ǐم ÜومǇ الواضǈǋ ǇƊ Ơاǁ العديد مǈ Ǉماƍ ƜƦتخاƦ الǀرار

متعددة الوجǌاƘ الƲǈر مختلƻ تعكƩ والتي لǖحداثÜ وƍدراǁ الƱبيعة الديǈاميكية والمعǀدة 
 ýبعاد حوǕا Ǉاضلة بيƽار عملية المƛǓوا ƝƑتاǈا الƦوك Üالمتاحة ýƑة والبداǈالممك Ƙالخيارا

 Üاǌوقد المترتبة عليƇراƈ Ƙƽختلƍ  ǇيƛالباحƜƦماǈال ǉƦǋ ي حصرƼكريةƽال Ʃالمدار ƻǚختƎب  
والمعايير العملية التي Ƽي وضƴ اǕسƩ الƲǈرية يضاƊ Źختلƍ Ƙƽ مƛلما ÜواǗتجاǋاƘ العامة Ƽيǌا

Ƙراراǀال ƻيǈا يتم تصǌساسƊ Ǐعل . ǎدƊ مما Ǐال ƻǚختƍǕيلاساƔ Ü الوتعددƾرƱ الوýƑوسا 
  .يǌاعل المترتبة اƛǓار وبالتالي كǈ ýوƳ مǈƊ ǇواƳ الǀراراÜƘ تƽǈيƦالمƑǚمة ل
  القرار إتƢاذ عملية نماذج: أوالً

 عملÜǊ يمكǇ التعبير ƈليةحدث ما ولو لƲاǋرة ƊالǈموƜƦ الǏ التمƛيý الǈǋƦي مصƱلƠ يƬير 
تمƛيý وƬƊكاý بياǈيةÜ ويرد Ƽي Ʀǋا السياƾ ما جاƘƇ بƼ Ǌي عƦ ǇلƼ ǁي Ƭكý رموز رياضية Ɗو 

 Ưرƺب ƘحتماالǗرية اƲǈ Ǉوم ÜƘبحوث العمليا Ǉاة مǀرياضية مست ƜƦماǈ Ǉالمدرسة الكمية م
Ƽضý للمتƺيراƘ التي تſميز  وǌƼم ǖÜƊحداثلمساعدة متخƦ الǀراراƘ علƍ ǏدراكǊ للƲواǋر و

الƲواǋر الكƛير مƼ Ǉقƻ والƲروƻ التي يتخƼ Ʀيǌا الǀرارÜ وما قد يصادǊƼ مǇ صعوباÜƘ االمو
اǕحداث Ƭديدة التعǀيد لدرجة ƍستحالة تحويلǌا ƍلǏ مƲǈومة رياضية Ɗو ƍختزالǌا Ƽي عǚقاƊ Ƙو و

                                                 
1 - Stahl & Grisby, (1992), Strategic Management for Decision Making, Boston Pws-kent Publishing, P5. 



Ƙالƙستراتيجية: الفصل الǕالقرارات ا 

  112 

Ʀǋ ýو صعوبة حƊ Üرياضية Ƙمعادالǉ Ƈاǈب ǇمكƊ ولو Ǐحت Ƙالرياضي المعادال ƜƦموǈال. ƴوم 
 ǁلƦ Ƈمية اللجوǋƊ جةتزدادƦمǈللÜ سيرƽوت ǁƼ Ǐالتحليلية عل Ƙارباǀمام عجز المƊ خاصة 

 ما Ƽي ǈموǈ ƜƦستƱيǀǈ ǇƊ ƴلد تصرƼاتǊ وƱريǀة عملǊ حدثعǈدما ǈضƼ ƴ .الƲواǋر المركبة
  .اǗستعداد لردود ƼƊعالǊمعرƼة سلوكاتǊ وتصرƼاتƛ Ǌم وبالتالي يمكǈǈا 

Üعام ýكƬي وبƠوض Ʀا متخǌوم بǀدراكية التي يǗا Ƙام للعملياǌبيعة الدور الƱ ƜƦموǈال 
ǚبǀمست Ǌتوقع Ǉوحدود ما يمك ƴللواق Ǌيتƌي رƼ رارǀال Ü ار كماƱǗالتحتي وا Ƈاǈالب Ʃيعك

المواقƻ التي يتعامƼ ýي مواجǌة المرجعي لǈمƱ تƽكيرƼ ǉي حý المƬاكý التي يواجǌǌاÜ و
ƴ خاصة Ǘدراǁ اƬǕياƇ بƬكý يواƾƼ تصوراتǊ ورƌيتǊ للواق ƽǈسƼ Ǌي الوقƘوقد يدƼعÜ  Ǌمعǌا

   .ƬƍاراƘ ضعيƽةتلمحياƘ ومجرد Ƽيǌا معلوماǋ Ƙي كوǇ لديƼ Ǌي المواقƻ والƲروƻ التي ي
  في اتخاذ القرار العقǘنيأو د يالرشالنموذج . 1

ŋالر Ʋƽد ورد لǀل Üية وسورةƈ Ǉر مƛكƊ يƼ الكريم Ǉƈرǀي الƼ دƬ رةƬع ƴي تسƼموƴوض  Ƹبصي
كǀولـǊ تعالŷ Ǐالĉƍ ŽكƅرłاňƼ łǉي Ü بعضǌا جاƇ بضم الراƇ وسكوǇ الƬيŷǇرƅƬŃدÜ ŶوتراكيƔ مختلƽة

كǀولǊ تعالǏ  جاƇ بƽتƠ الراƇ والƬيŷǇرŽƬłداƼŶي حاالƊ Ƙخرǎ الدŎيƁǇ قŽدń تŽبłيłǇŊ الرƅƬŋدŃ مńǇň الŽƺيŶŎ و
ŎيłǋłوŷدŽƬłا رŽǈƁرńمćƊ ńǇňا مŽǈŽل ċƐǏتعال Ǌوقول Ŷاŷ دŽƬłا رńوŊرłحŽت łǁĉƑŽلńوĈƋŽƼŶا Ü ǉƦǋ ýصƊو Ǐǈم معǌƼ ǇƊ الƍ
ƲاƽلǕاÜňع Ǉوبيا ŮلŊعم Źبعيدا Ǐǀا يبǌا العلمة استخدامƦǌل ýالحام Ǉو دوǋ Ǉ.  ي دراسة تحليليةƽƼ

 ýǚخ Ǉم Üالكريم Ǉƈرǀي الƼ دƬŋالر Ƴسير لموضوƽمراعاة ت ƴا مǌيǈمعا Ǉالكريمة وبيا ƘياǓا
 Üاǌا وترتيبǌخسياقƘصſل  ǉƦǋ Ǐلƍ الدراسة Ƈد جاƬالر ǇƊيƼƸصي Üةƽمختل   ǊدالولƑý اǌمǋƊ1 :  

اǗيماǇ  الحƾ والباÜýƱالعديد مǇ الǀضاياÜ مýƛ التمييز بيǇ الǀدرة علǏ الرƬد يعǈي  
 ÜƔوالصوا ƋƱالخ Üرƽوالك Üيƺال Ʃو عكǋو Ÿا ýقو ǁلƦ Ǉومýعز وج ŷ łǇĊłيłبĊŽد تŽق

ĊƁيŽƺƅلŘ łǇňم ŃدƅƬĊŃلرŘŶ ]256:رةالǀب[  

 وǋو عكƩ الضǚلةÜ علǈ Ǐحو ÜالرƬد يعǈي اǋǗتداƇ الƱ Ǐريƾ الحƾ واǗستǀامة 
 Ǐتعال Ǌقولŷ ńǇňا مŽǈŽل ċƐĊňيłǋłو Źةłمńحłر łǁǈŃدĊŽل Ǉňا مŽǈňتƈ اŽǈĊłبłوا رſالŽǀŽƼ ňƻńǌŽكƅال ǏŽلĉƍ ſةłيƅتňƽƅال ǎłوćƊ ƅƦĉƍ
ŹداŽƬłا رŽǈƁرńمćƊŶ ]10:الƻǌك[  

Ü وǋو عكƩ الƬر والضرÜ مýƛ ما الخير والمƽǈعة Ƽيǌا عŃمŃ يłةحالعǇ الرƬد  دýوقد  
 ýعزوج Ǌي قولƼ وردŷńمćƊ ƁƯńرćǕي اňƼ ńǇłمƁب łيدƁرĈƊ ōرŽƬćƊ ǐƁرńدŽǈ ا الŮǈćƊłو ńمŃǌŋبłر ńمƁǌƁب łادłرćƊ 

 ŶقĊňǈĉƍ ċýſي ال ćƊمńلŃǁň لŽكſمń ضłرĊŅا وłال رŽƬłدŅاƊ ŷو Ƽي قولǊ سبحاǊǈ وتعالǏ ]الجŶ ]10:ǇارŽƬłد
 ]جǇال:21[

                                                 
Ü المجلد المجلة اǓردنية في الدراسات اǕسǘميةƈ ÜياƘ الرƬد Ƽي الǀرǇƈ الكريمÜ دراسة موضوعية Ü)2008(محمد محمود الدومي - 1

ƴالعدد الراب Üƴ132-117ص  ص ،الراب.  



Ƙالƙستراتيجية: الفصل الǕالقرارات ا 

  113 

Ƽي مƦ Ǉلǁ ما جاÜ  Ƈداد والتوƼيƼ ƾي اǕمرالسŌيعǈي السبيý الǐƦ يƌدǐ الǏ  الرƬد ǇƊكما  
Ǐتعال ǊقولŷćýاŽق ňادŽƬĊłالر ćýيƁبłا سĊŽلĉƍ ńمſيكňدńǋćƊ اłمłو ǎłرćƊ اłا مĊŽلĉƍ ńمſيكƁرĈƊ اłم ŃǇńوłعńرňƼŶ]29:رƼاƹ[  يƼو

 ýعزوج ǊقولŷćƊ اłمłو łǇńوłعńرňƼ łرńمćƊ واŃعłبĊŽاتŽƼيدňƬłرƁب łǇńوłعńرňƼ ŃرńمŶ]97:ودǋ[  

 ŹخيراƊوÜ  Ʋƽل Ƈد جاƬالرǗƻوالتصر ǁي السلوƼ يةǈǚǀة الحكمة والعƽص ƇاƽضÜ يتميز و
 التصرƼ ƻي المواقƻ والƲروƻ قدرتǊ علǏ حسǇو ǊÜبصƟǚ عǀلالرجý الرƬيد 

علǏ و .]ǋود:ćƊŶ]78لŽيłƩń مƅǈňكſمń رłجąýŃ رňƬłيدŷ ņ ومƦ Ǉلǁ ما جاƼ Ƈي قولǊ تعالÜǏ المختلƽة
Ƽي مضƱرباŹ  ويكوǊ Ǉعǀلوخƽة ǀǈصاǇ يتصƻ ب الرجý السƽيǊ  مƦ ǇلǀǈǇƎƼ ÜǁيƯال

الŽ تċƌſتſواƼ  ŷ ƅي قولǊ عزوجýوقد جاÜƇ 1واǗسراƼ ƻي الماňƾ ÜýاćǕخǚ والرƁǐƊŊ والƽكر
ŃمſكŽالłوńمćƊ ƇاłǌŽƽŋالسŶ]05:Ƈساǈال[  Ǐوتعال Ǌǈسبحا Ǌي قولƼ وƊŷǏłامŽتłيƅال ƅواſلŽتńابłو ƅواſƺŽلłا بŽƦĉƍ łǏŮتłح 

ńمŃǌŽالłوńمćƊ ńمƁǌńيŽلĉƍ ƅواŃعŽƼńادŽƼ اŅدƅƬŃر ńمŃǌƅǈŎم مſتńسŽǈƈ ńǇĉƎŽƼ łƟاŽكŰǈالŶ ]06:Ƈساǈال[.  
رƬيداƼ Źيما Ʀƍا كاƘǈ الǀرار يكوƽ Ǉي عمومǌا Ü ƼولǇƑ تعددƘ معاǈي الرƬد وتǈوعƘ دالƑلǌا

ſتƍ ة التيǀريƱا الǌب Ʀة خǀريƱ يǋ ÜيةǈǚǀعǇƊاضوƽي وتتم لة  المǈǚǀكير العƽباستخدام الت ƾƼو
ǀƱǈخيار .يةقواعد م ýار كƛƈو ƝƑتاǈ ǁلما يدرƛم Ƙة الخياراƼرار كاǀال Ʀا متخǌلǚخ Ǉم ǁ2يدر 

 ƴƼو البمما دǋ يدƬرار الرǀعتبار الƍ Ǐلƍ ƯالبعƦ ǐǊلمبررات ŹاǀƼمتوا ǇيكوÜ Źاǀǀومح  Ʃƽǈ يƼ
 ƘالوقǊƼداǋǕ3خرǓا Ưالبع ƔǋƦ يماƼ ÜÜ Ǐلƍ ƊǇŹيداƬر Ǉرار يكوǀية الǈǚǀر عƛكƊيما   وƼƍƦ تم ا

  .4ةمǀƱǈي ǕسƩ اوǀƼو ƼÜي تسلسý مرحلي تتابعيو ÜاتخاǉƦ بƎتباƳ خƱواƘ علمية
 يكوǇ السلوǁ البƬرƲ Ü ǐروƻ معيǈةƼيعتǀدƘ الدراساƘ الكǚسيكية Ʀǋ ƍ ǊǈƊا السياÜƾ ضمǇو

ŹياǀƱǈمÜŹǚبǀمست Ǌتوقع Ǉويمك ÜŊǇƊي عالم  وƼ ردƽال  ýوالماýعماǕاÜŅƇسوا Źتجاǈم Ǉكا  ƊŹلكاǌو مست 
ƊŹو موزعا Ü ƾƱǈبم ƻيةويتصرǈǚǀةعǀلƱم  Üƍو Ƙالمعلوما Ǌلدي ƘرƼا ما توƦالموضوعيةÜ  ƻسوƼ
قاƑمة قراراǏ.  Ƙ المواردƋǈدب يحكمǌا قاǈوǇ تعƲيم المƽǈعة باقý الجǌود وكوǇ كý قراراتǊ رƬيدةت

 ǏخصيةعلƬا المصلحة الǌعƼاتية تدƦ زعةǈÜ كرة تحدوƼ اǋعة دƽǈيم المƲتعǏقصƊ ƾيǀوتح ƳباƬƍ 
Ǉ5ممك.Źوتبعا ǁلƦل Ü ĉƍńعſتƁبłمة رƑǚاضلة  االقتصاد علم المƽوالمƘاياƺوال ýƑالوسا Ǉبي Üي بعلم مǈ

 ýح ǏكلمعلƬة واالستعماةǈالممك ƴƼاǈالم Ǉةال االختيار بيƽالمختل Ƙ6.  

                                                 
1 - Ɣƹي الراǈاǌƽصǕد(ا.Ƙ(Ü نƆريب القرƷ المفردات في ÜǇاǈلب ÜةƼ234 ص ،دار المعر.  

2 -ǐمحمد العزاو ýخلي Ü Ƽساب ƲمرجÛƭ 180. 
3 - Ǐليل ǚالكريم وعبد تك ƫدرويÜ Ƽساب ƲمرجÜ ƭ 499.  
 االجتماعية التامينات قطاع في القرارات تƢاذإ ترشيد في االدارية المعلومات نưم ستƢدامإ ǋ)1993(Üيبة ابراǋيم محمد سƼǚة - 4

  .Ü ƭ 161مصرƬ ÜمƩ عيǇ جامعة Üالتجارة كليةƹ( Üير مƬǈورة( دكتوراǉ رسالة
5 - Ǉعدو ǐاصر دادǈ)2001(Ü ستراتيجيǕطيط اƢدارة والتǕاÜ دÜرƑالجزا Üالجامعية ƘبوعاƱالم Ǉيوا ƭ112.  
6 - ƘعƼر Ɣ1977( المحجو(Ü السياسي االقتصادÜ ضة دارǌǈالعربية ال ÜمصرÜ ƭ 20.  
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 Üƴي الواقƼ ادةƬكرة الرƼ تعودƍ رارǀال Ʀة لتخاƽلسƽماتيةالبرالƹ اǌتمامǋƍرد و وƽم ببالƑاǀال Ǌسلوك
 وحƔ المصلحة الƬخصية اǕمر  Ƽي اǈǕاǈيةǇ الƱبيعة البƬرية متƋصلة جƦورǋاƊعلƼ Ǐكرة مƽادǋا 

قý  بƋة لتحǀيǋƊ ƾداǊƼ الخاصيسعǏ الƽرد حسبǌا ǈǋÜǕ ŊǇا يتعلƾ بالمǌƲر الƽǈعي لǉƦǌ الƽلسƽة
Üودǌالج ýجǕو Ʀ Ɣوم بحساǀي ǁي ولǀƱǈيمǈǚǀد ا عǈعǈتيجة التي يمكǈال Ǉاضلة بيƽلمǊ وحصال ý

   .1و العǈǚǀيƊ وǋو ما يسمǏ بالرجý الرƬيد Üعليǌا والجǌد الǐƦ يبƦلƼ Ǌي سبيلǌا
 ƋƼسƘƱǀ اǗستǈباƱالǏ المجرد Ƽي صياƹتǌا لǈموƜƦ الرجý العǈǚǀي درسة التǀليدية ملǀد لجƘƋ ال
Ƽ اǌǈبة مƹالتي تحكم عملية ر ƴƼالدوا ýك Ʊي التبسيƍرارǀال ƦتخاÜ  الƍ ƾيǀتح ƴƼالمصلحة دا

وحتǏ  . عليǌا ǈتاƝƑ ترتيبا مǀƱǈياترتƔعامة مǀدماƘ خلصƍ ƘلǏ بǈوƳ مǇ التجريد و. الƬخصية
ńǇƍو ƛحدƘ وǋ كما ƴوالواق Ƙدماǀالم Ɣترتي Ǉة بيǀابƱالم  ÜǊعليƼƎ ريةƲǈدير الǀال لتƍ Ǉلم يك ǁلƦ Ǉ

Ƌ Ǉ عǇ االعتراƻ بم يتƋخر التǀليديوǇ كƛيراŹ لƦǁÜلمƴ و .2قƇƴ الوا دوƍ ǇستǀراƴاƼƑي ضوƇ الوق
 Ƽي الواقƴ لرجý اǗقتصادǐ وال وجود لةÜحǀيƼǀكرة عملية وال ǋي  Ƙ ليسالعǈǚǀية المƱلǀةƼكرة 
  .التبسيƱ بƺرƱǀƼƯ  بÜ ýتمƛيý الواقƴمƊ ǇجƊ ýو الرƬيد ǈموƜƦ العǈǚǀي لوا لƋلم يلجوǌǈƊم 

  في اتخاذ القرار لنسبيةو العقالنية اأ المحدودنموذج الرشد . 2

Ɗكƛر  مسلكا لباحƛيǇسلƼ ǁريƾ مǇ اعلǏ عملية ƍتخاƦ الǀرارÜ مƊ Ǉجƍ ýضƽاƇ الواقعية Ɗكƛر 
 لƘ الǈسبية محý التعميمحوÜƊ  التحليýعلǏ وƹلƔ التركيÜ Ɣ الǏ المǚحƲة واالستǀراƼƋƇلجÜ ةواقعي
قترابǊ مǇ الواقƴ علǏ قدرتƍ Ǌمدǎ يتوقÜ  ƻمختلƽاƈŹخراƾ  Ź الƽلسƽي للعǈǚǀية ƬكǈŹǚسƦ الƋخلكي ي

   -:Ʀǈ3كر مǌǈا ÜاتخاƦ الǀرارملية جميƴ العǈاصر المƛƌرة علǏ عكي يƋخƼ Ʀي اǗعتبار  لÜالƬمولية

o اصرǈاتيةعƦ Ý خصيةƬة بƱمرتب  Ʀرارمتخǀال. 

o اصرǈيميةعƲǈت Ý  الصلة ƘاƦسسة وƌببالمǊيƼ ƱƬǈت ǐƦال Ʊالوس.  

o اصرǈاعليةعƽت ÝǇصريǈالع ýاعƽبت ƾواحد تتعل Ǉƈ يƼ معا .  
 والمتƺيراƘ الƽǈسواجتماعية ǈاصرالععديد  حوý (Simon,1945) قد ساعدƘ المƽاǋيم التي قدمǌا

Žر وتƛƌالتي تŃحŋراردǀال Ʀقدرة متخ Ǉم  Ǌتسميت Ǉما يمك ƴوض Ǐلƍ Üيةǈǚǀرار بعǀال Ʀتخاƍ Ǐعل 
مƍ ýال مƴ جزƇ قليý مǇ بحدود الرƬدÜ علƊ ǏساǇƊ Ʃ قدرة متخƦ الǀرار محدودةÜ وال يمكǊǈ التعا

المعارƻ المختزǈة Ƽي ƦاكرتǊ والمعلوماƘ الموجودة Ƽي محيƼ ÜǊƱضǚ علǇƊ Ǐ عǈاصر Ʀاتية 
متخƦ الǀرارÜ كالǀيم التي يƌمǇ بǌاƍ ÜتجاǋاتǊ ومعارǊƼ وƹيرǋاÜ تƛƌر Ƭخصية عديدة ƹƊلبǌا تتعلƾ ب

   .4قراراتƼǊي بƬكý كبير Ƽي ƊحكامǊ و
                                                 

  .ƑÜ ƭ189رالجزاÜ والتوزيƴ للƬǈر الوǈƱية الƬركةÜ السياسي االقتصاد مبادÜ ƍ)1981(دويدار محمد - 1
2 - ƘعƼر ƔالمحجوÜ Ƽساب ƲمرجÜ ƭ38.  
  .Üƭ ƭ 98-101 مصر Üالجامعية الدارÜ والرقابة والقيادة التƢطيط العمليات مدƢلÛ واالدارة التنưيم Ü)1999(المصرǐ سعيد - 3
4- ǐاعورƽال ƘعƼر ǐحمد العمرƊ2002(و( ÜردǕالتجارية ا ǁوǈي البƼ Ƙراراǀال Ʀي اتخاƼ ƋƱالخ ƔسباƊ ýيةتحليǈÜ يةƼاƬدراسة استك 

 .471 - 445صƭ Ü 2العددÜ 29المجلد الجامعة اǕردǈيةÜ Üمجلة دراساتÛ العلوم االداريةÜ باستخدام تحليý المسار
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ǇخصيƬ ǇƊ اǈترضƼƍ ولوÜمǌلدي  Ʃƽǈ ماǌوتحكم Ƙالمعلوما Ʃƽǈ يميةاƲǈاصر التǈوالع  ýƲ يƼ
 ƩƽǈƻروƲالƻوالمواق  Ʃƽǈ Ʀتخاƍ Ǐاية الǌǈي الƼ Ǉǚيص ƻية سوǀƱǈاحية المǈال Ǉما مǌǈƎƼ Ü

  . 1 يصǇǚ الǏ قراراƘ مختلƽةÜالǀراراƍ ÜƘال ǌǈƊما وتحƘ تƛƋير متƺيراƦ ƘاƱ Ƙبيعة Ƭخصية
وعمǚ  (Haire; Cyret; March; Bernard) مƛاǉ Ɗýومƌيدو Simon  يرÜǎالمƱǈلƾومƦǋ Ǉا 
Ʊلƾ عليǌا كƊ ýو ما ي ÜوتحƘ تƛƋير الخصاƭƑ الƬخصية Ü بالƽروقاƘ الƽردية وƍيماǈاÜŹبمبدƊ الǈسبية

 Ǉم)March, Simon( يةǈǚǀدراكية للعǗيود اǀ2ال Ü ǇƎƼ رارǀال Ʀي متخƼýƲ يودǀال ǉƦǋ ييسƽكت  ýقƋب
 الية كبديý عǇ الǀراراƘ المÜƛكتƽاƑيةƍعǈدǊ  ƦƑقراراتميƴ جتكوǇ وÜ مǇ الحد اǕقصǏ للمƽǈعة

(Idéalisme)  اǌترضƽالتي ي ƜƦموǈد التامƬةالرǀلƱية المǈǚǀو العƊ  .  
 ǇƎƼ Üƴي الواقƼ ƠلƱمص ƘراراǀاالƽيةاالكتƑ  Ʃراريعكǀال Ʀبة متخƹي رƼ  ƇاƽكتǗختيار باƎ

 ýالبديƔاسǈالم ÜǕ ýƛيم Ǌǈ Ǌسبة لǈبالƊما ي ýضƼƴيƱست  ýƲ يƼ Ǌالي ýالالوصو ƻروƲ ةƱالمحي
ǊبÝ و ƔبسبÜيةǈǚǀدراكية للعǗيود اǀال Ƽ دǀ ýيميƾرƱةللƼالمعرو Üل و ǁويتمس Üكار الراسخةƼǖ

 ýبوǀم ýبدي ýوƋب ÜǉرƲǈ يƼ Ǉالبحث ع Ǉبدال مƊ ýضƼýوالحلو ýƑالبدا.  ÜǊوعليŃيłعŋدŹياƼرار كاǀال  
ƊŹد و مرضياǈرار  يستخدم ماعǀال Ʀمجموعة متخ Ʃياǀالمعايير ل ǇمƇاƽا لحد االكت ƻمختل ýƑلبدا

  . المعايير Ɗو ǊǈƊ قد يتجاوزǋاتلǁالمتاحة ý اƑالبدÜ وعǈدما يحƊ ƾǀحد المتاحة
الǀراراƘ اǗكتƽاƑيةǀƼ Üد  وƼي ýƲ معاييرÜ  مǇ حدودالǀيود اǗدراكية للعǈǚǀية تƽرضǊمƴ ما و
 بدال مǇ مǌƽوم Üومǌƽوم الرجý اǗدارǐ (Satisfaction)الرضامýƛ جديدة المƽاǋيم بعƯ ال Ƙحل

ǐاالقتصاد ýحيث . الرج ǁسلو ǇيكوƔحس ǐدارǗا ýالرج Simon سلوكŹياǈǚǀع Źمحددا Źيداǀوم Źا 
 żƯرńيتوقƻ عǈد Ɗوý حý مŃ حلوÜý بý ال يبحث عǇ جميƴ الƼ ǊǈƎاتǊعǈدما يريد ǇƊ يتخƦ قرارو

 Ƽي حدود الǀيود  ومعǀوالŹمǀبوالŹ حŹǚيعتبر ǈ Ǌ ولكÜ للمƽǈعةاŹ تعƲيم وقد ال يكوǚƱƍ ǇقاÜŹللمƬكلة
Ǌروضة عليƽالمÜ اعلية وƽاصر التǈير العƛƋت ýعƽب Ʊرارلمحيǀال.   

ƼتراƯ الرƬد ǀƼ ý Simon ƍد عدÜŊ الǀرار محيƱرتكازǐ لعǈاصرǗالتƽاعƦǌ ýا اǈتيجة لو
  :3مǇ الرƬدƼ Ǉرƾ بيǈ ǇوعيƋ Ǉ بÜوالعǈǚǀية والرƹبة Ƽي تعƲيم المƽǈعة عǈد متخƦ الǀرار

بديý الحƊ ýو ال بالبحث عǇ م متخƦ الǀرارياق الرƬد الموضوعي بيǀصد  :الموضوعي الرشد -
 ǐƦالƠعةيسمƽǈيم المƲبتع Ü يوƾǀحƝƑتاǈال ǏقصƊ ÜŹاداǈية  استǈيǀة يƼكاملة ومعر Ƙمعلوما Ǐعل 
ýار ال حوƛǓاتجاǈة  Ǉع ýكýƑوالبدا ýالحلو.  ÜǁلƦوبƩد الموضوعي درجة  تعكƬمستوالر ǎ

  .4لمتخƦ الǀراروالواعي السلوǁ الصحيƠ والتصرƻ المǀƱǈي 

                                                 
1 -  Ǉعاǈك ƻواǈ ÜƼساب Ʋمرج Üƭ65. 
2 - Ǉ2005(جارث موجا(Ü  ريةưممالنưة المبدعةن ÜÜدارة العامةǗد اǌمع ÜصبحيǕير اǈالسعودية ترجمة محمد م Üƭ55.  
3 - Ǐد(السلمي عل.Ƙ(Ü االداري الفكر تطور Üدار Ɣريƹ باعةƱر للƬǈوال ÜرةǋاǀالÜ ƭ193.  
4 - ƔيوƊ ادياǈ)1997(Ü داريةǕرية القرارات اưن .ƾƬجامعة دم ƘوراƬǈمÜƱ 3Ü  Üسورياƭ34.  
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تƛƋير  تحƘالمƽرƱة العǈǚǀية  اǗبتعاد عÜ ǇالرƬدƦǌا الǈوƳ مǇ بالمǀصود   :الشƢصي الرشد -
 ƱرƬيود والǀال Ǉجملة مƊدƬبحدود الر Ǐو ما يسمÜ Žالتي تŃحŋرار دǀال Ʀحرية وقدرة متخ Ǉم 

ويتوقƻ عǈد Ɗوý حý مرƯ بƎعتبارǉ ال يحƾǀ تعƲيما  .مǇ الوصوƍ ýلǏ العǈǚǀية المƱلǀة
  .مǀبوýجيد وÜ ولكǊǈ ببساƱة يعتبر حý لمƽǈعةمƱلǀاŹ ل

 ÜستراتيجيǗا ǎالمستو Ǐالعلوم السلوكية ووعل Ǉبي Ɯالتزاو ǎدƊǗستراتيجيةدارة اǗاÜ  لتجلي
  :Ʀ1ا ǈتيجةوǋ خصوصياƘ العمƼ ýي Ʀǋا المستوƼ Üǎي Ʊƍار ƼÜي Ɗبرز صورǋاالعǈǚǀية المحدودة 

o  ýǀالع Ƙستراتيجيمحدودية قدراǗاǏعل  ǁدراƍ  ƻوالمواقƭخيƬتƘǚكƬستراتيجية المǗا Ý  

o  Ƙتوقعا ƴةصعوبة وضǀور دقيƲǈير المƹ ǎي المدƼÜ  جرǈا مما يǌǈعƯي بعƼ Ƴالوقو 
ƇاƱخǕاÜ  ديرǀالت ƇخصيةوسوƬحكام الǘتيجة لǈÝ  

o  الصعوبة Ǉحصرم ǇبمكاýƑالبدا ƴجمي  Ƙاالستراتيجيةوالخيارا Ü  يتم ƱǀƼ مجوعة ƴم ýالتعام
ýƑالبدا Ǉة مǈمعيÜ يرةƛك ƔسباǕ Ɗمǋاǌبةƹو عدم الرƊ درةǀعدم ال Üزمǚال Ƙار للوقǀتƼو االƊ Ý 

o  ýصعوبة حصو Ƙراراǀال Ʀستراتيجية متخǗا Ƙالمعلوما Ǐالكاملةعل Ü Ǌما يعتمد علي ƔلƹƋƼ
 Ǉستباقيةمƍ بيعةƱ ƘاƦ Ƙ2معلوما. 

Ʀ Ǐلƍ ةƼضاǗبا ǁل ǇƎƼيƼ ƦتخŃما ي ǎا المستوƦǋ ýتتص ÜƘقرارا Ǉم  ƘǚكƬبمƍ ستراتيجية
الخزيǇ بǉƦǋ الǀراراƘ تƛƋر كƛيراŹ ما ت Ü وعلǏ جاƔǈ كبير مǇ العمƾ والتعǀيدƦÜاƊ Ƙبعاد متعددة

علǏ الحدƩ وعلǏ  ةقدرومÜ  ǇخبراƘ متراكمةقيم و مǇ يتضمǊǈبما  ÜالمعرƼي لمتخƦ الǀرار
Ǘكير اƽي يبداعالتƼح  ý وتجاوزƘǚكƬستراتيجيةالمǗا Ü  اƦǋوýǚخ Ǉالم ƘتيةعملياǓ3 ا:  
  Ýوضƴ اǋǕداƻتƬخيƭ المƬكلة ولية عم  .أ 
  Ý المƑǚمالخيارختيار ƍوالخياراƘ اǗستراتيجية  حديدعملية ت  . ب 
  Ýالخيار اǗستراتيجيعملية اختيار اǕساليƔ والوساýƑ المǈاسبة لتƽǈيƦ   .ج 
 .Ǖحداث والمواقƻتيجي تبعاŹ مǀتضياƘ اوتعديý المسار اǗسترا متابعة عملية  .د 

بعƯ الجواƔǈ دور وǋƊمية تبياǇ  مƊ Ǉجý )الدورǐوالƬمرǐ ( جاƘƇ دراسة ÜالƱرƦǌƟا تƋكيداŹ ل
لǉƦǌ حصاƑي اǗتحليý قد توصلǈ ƘتاƝƑ الو Ü الǀراراƘ االستراتيجيةاتخاƼƦي عملية الƬخصية 

 Ǐلƍ Üالدراسة ǇƊ Ƙوالخبرا Ƙاراǌخصية المƬا الدورالǌاالستراتيجية  ل Ƙراراǀي الƼ ýاعƽال
Ǉƍ كاÜ  ƘǈالمعرƼيةساليƔ باǕمǇ قدراƬ Ƙخصية تتعلƾ  الǀراراƦǋǉ ƘتƱلبǊ تلĉمłا ƲǈراÜ Ź 4الǈاجحة
Ƽي ƍدراكǌا  Ü او ǌǈƊا ƊساليƔ معرƼية مستǀلة العزý والتحليǊý مǇتǀتضيƼي ƍدراكǌا وما Ƭمولية 

                                                 
1 - Ʃاجي خضير عباƽ2004(الخ(Ü االستراتيجية االدارة ÛلƢوالعمليات لمفاهيما المد Üدار ƛةالƼاǀ رƬǈلل ƴوالتوزي ÜǇاالردÜ ƭ50.  
  .Ü ƭ100السعودية Üالمريƣ دارÜ ابراǋيم سرور ترجمةÜ الƢبرة ونưم القرارات دعم نưمÛ االدارة دعم نưم Ü)2000(تورباǇ ايƽرام -2
3- Ǐيم يحيǋبراƍ)2001(Üوأسرار التميز إ Ɲستراتيجيات النجاÜ مية لدار الǚسǗا Üرةǋاǀال ÜرƬǈوال ƴلتوزيƭ114. 
4-  ǐمرƬار الƲتǈواǐ2004(معتز الدور( Üاذ القرار االستراتيجيƢإدارة المعرفة ودورها في تعزيز عملية اتÛ  راءǑ عيةǘدراسة استط

 .االردÜǇ  جامعة الزيتوǈةÜريƼƊý 28-26دارة المعرƼة Ƽي العالم العربي ƍمƌتمر Ü عينة من مديري الشركات الصناعية في بƸداد
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بǈاƇ وتركيƔ واǈǗتǀاǉƦǋ ý اǕساليƔ مǊ  Ǉضيما تǀتلعǈاصر الموقƻ وǋي مƽǈصلة Ɗو متمايزةÜ و
Ɣالمرك Ǐال Ʊالبسي Ǉار .1مƱǗا اƦǋ يƼوÜǎد  يرǈية عǈǚǀد والعƬدرجة الر ǇƊ Ǉيƛالباح Ưبع 

 Ǌقدرت Ǐعل ƻستراتيجية تتوقǗا Ƙراراǀال Ʀمتخ ǐƊ برازƍ يƼ Ǐǈمع ƘاƦ ارةƬƍ يةƊ ƭǚستخƍ يƼ
اƘ والمساراƘ المستǀبليةÜ وǉƦǋ ǇƊ الǀدرة د االتجاǋيحدمكǇƊ Ǉ يساعدǉ علǏ تمƬƌر ƍتجاǋي ي

تتحدد مǇ خƍ ýǚمكاǈية الوصوƍ ýلǏ الحǀاƾƑ الكلية وتحليلǌا ƍلǏ عǈاصرǋا ومكوǈاتǌا الجزƑية 
ا الǈوƳ مǋƦ Ǉ حسÜƔ و2وƍيجاد العǚقاƘ التƛƋيرية بيǇ الجزƇ والكÜý وما بيǇ اǕجزاƼ Ƈيما بيǌǈا

ǈالب ýيالتحليǐامي وǈلية ديƈ مǌƼ Ǉال يمك Ɯخار Ƈكية الجز Ǌيالكلسياق ǐƦار الƱǗا Ǉع Źو بعيداƊ 
 Üومة الكليةƲǈالم ýداخ ǊلƺƬيي ǐƦمر الǕا Ơستراتيجة تيǗا Ƙراراǀال Ʀلمتخ Ƙاراǌكرية لمƼ تحديد

 ǋاƊبعادتعدد  وǋاعǀدتبالمƬكƘǚ اǗستراتيجية  وƊخرǎ تحليلية لتƬخيÜ ƭالتوجǊ اǗستراتيجي
 Ƙاراǌكرية والحيث تعتبر المƽ حدƊ م التحليليةǋƊŹستراتيجياƍ ƇكياƦǕادة اǀال ƭƑ3خصا.  

   أنواع القرارات:ƙانياً
معايير موضوعية يمكǇ اǗحتكام  تحديد مƊ ǇجÜ ý وجǌاƘ الƲǈرƘتبايƍǈختلƘƽ الدراساƘ و

تخضǗ ƴعتباراƬ Ƙخصية Ƽي حǀيǀة اǕمر وǌǈǕا داد ǈƊواعǌاÜ عń تصǈيƻ الǀراراƘ وتǈƛƊňاƍƇليǌا 
Ƽالمع ǉƦǋ ǇƎ وايير ÜكليةƬسبية وǈاةتداخلمǌǈيما بيƼ 4.  المعايير ǇƊ Ǐعل Ƙالدراسا ǎحدƍ Ƙد دلǀƼ

 ƘاƦ ýبعوام ýوǕا ƾيتعل ÜǇساسييƊ Ǉر ببعديƛƋتت Ƙراراǀال ƻيǈي تصƼ اǌستخدامƍ Ǉالتي يمك
 كالǀيم والمعتǀداƊ ÜƘسلوبƼ Ǌي ممارسة السلƱةÜ دواƼعÜǊ قدراتǊ علƍ ǏستعاÜ Ɣالصلة بمتخƦ الǀرار

Ʊبيعة المعلوماƘ التي عوامƊ ýخرƦ ǎاƘ الصلة ب بÜ الƛاǈيويرتبƱ البعد. اǁ وتحليý الموقƻوƍدر
 Ǉرار يمكǀال ƦلمتخƊńǇو ي Üاǌبعتمد عليƘام المعلوماƲǈ عاليةƼ ǎ5مد .  

ƩساǕا اƦǋ ǏوعلÜ جدǈ  ǇƊŃي Ǉم ǁاǈǋ Ƙراراǀال Ưبع Ǉتبعميز بي Źا ÜاǌƼداǋǕ اǌموضوع
 ÜاǌƼروƲالم Üاǌية برمجتǈمكاƍſت ǐƦال ǎستوƘراراǀال ǊيƼ Ʀو .تخǁلƦل ŹدتبعاǀƼ Ü  ƘƽǈŃص ǉƦǋ

مبرمجة وƹير مبرمجة  Üجماعية وƼردية : علǏ سبيý المƛاý ال الحصر ƍلǏ قراراǀƘراراƘال
 ÜرةƱي حالة المخاƼ ǎخرƊكد وƋو عدم التƊ كدƋي حالة التƼ Ƙتكتيكية قرارا Ƙستراتيجيةوقراراƍ6.   

                                                 
1- ƻريƬ ادية محمودǈ)1982( Üسيƽǈوم التمايز الǌƽا بمǌقتǚدراكية وعǗية اƼالمعر ƔساليǕا Ûالمجلد مجلة عالم الفكر Ü13 Ü2العدد 

 ƭ ƭ ÜƘدولة الكوي ÜƔداǓوا Ǉوǈƽة والƼاǀƛي للǈƱالو Ʃ130-105المجل. 
2- ǐحمد الخضيرƊ Ǉ2001(محس( Üالمعرفةقتصادإ Ü ƭ Üمصر Üالعربية ýيǈ77مجموعة ال. 
أƙر العǘقة بين الذكاء اǕستراتيجي وقرارات عمليات الƢدمة في النجاƝ اǕستراتيجيÛ دراسة Ü )2008( العزاوǐبƬرǋ ǎاƬم -3

 ÛدادƸعدد من كليات جامعة ب Ƨراء عينة من رؤساء وأعضاء مجالǓ تبارية تحليليةƢإ ƭ Üدادƺجامعة ب Üǉروحة دكتوراƱƊ34. 
4 -  ÜبيǋƦجم عبدوجاسم محمد الǈ Ÿا Üس ƲمرجƼاب Üƭ181. 
 .ƭ Ü155مرجƲ سابÜƼ سƼǚة محمد ƍبراǋيم ǋيبة - 5

 .ÜÜ ƭ 626 دار الƽكر الحديث للƬǈر الكويƈƘخروÜǇ ترجمة محمد ǈجيƔ الصبوǉ وعلم النفƧ المعرفيÜ )1996( روبرƘ سولسو- 6
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تصÜƼ  ƻǈيخضƴ تصǈيƻ الǀرار الواحد Ǖكƛر مǇ معيار واحدومƴ تعدد معايير التصǈيǀƼ Üƻد 
 ǏعلƊ يƼ Ʀا تتخǌǈƊ كما ÜكيدةƊ يرƹو Üير مبرمجةƹ Ƙا قراراǌǈƊ Ǐعل Źǚƛستراتيجية مǗا Ƙراراǀال

Ƙالمستويا...ƣال .ǁلƦ ƴومÜالتالية Ƴواǈǖل ƾرƱالت Ǉيمك :  
  -:1الǀراراƍ ƘلǏ ما يليتبعا لƦǌا المعيار يمكǇ اǇ تصƻǈ  :حسب أسلوب إتƢاذ القرار -أ 
 ǈƛƊاƇتعكƩ اǕسلوƔ الديموقراƱي التي ǋي ǈوƳ مǇ الǀرارƘ التƬاركية : القرارات الجماعية -

Ƙراراǀال Ʀتخاƍ خاصة ÜƘراراǀتم  التي الǌال معالجةبت ƘǚكƬيالتي وم ƔلƱا تǌتعددحل 
ƘالتخصصاÜ  Ƴوǈي وتƼ ÜƘي توالخبراƼ Ɯدراستحتاǀǈال Ǐلƍ اǌاǓا ýوتباد ƫƊرƇ  رƲǈوال

ǇƊ تƽكير مƽادǋا  Ƽرضية Ʀǋا اǕسلوƔ علǏد ǈستي. للموضوƊ Ƴو المƬكلة مǇ زوايا مختلƽة
 Ǉمية مǋƊ رƛكƊ كير مجموعةƽمتǌǈم ýكƬتت ǇيƦراد الƼǕحدةا Ǐعل ýك .  

- Ǖديةافرنالقرارات ا : Ǉرادية عƽǈǗا Ƙراراǀعبر الſت ǁا تلǌرد بƽǈالتي ي Ƙراراǀال Ʀرارمتخǀال 
بالمƬكƘǚ التي تتƱلƔ عادة ماترتبƱ و ÜالǀرارƊو مƬكلة معǈييǇ بموضوƳ دوǇƊ Ǉ يƬارǁ ال

 Ƽي ƍتخاƦ الǀراراƘ سلوƔ التسلƱيلمركزية واǕمǉƦǋ ýƛ الǀراراƘ اعكƩ ت .حلوال سريعة
 Ǐعل ƔسلوǕا اƦǋ دǈي حيث يستǈوǈاǀال ƾالح ƇاǈƛƊ Ƙحياǚالص ƴتوزي ſتبعا Ƙولياƌوتحديد المس

 .  للسلƱة الǌرميللسلم

يتƱلƔ حلǌا روتيǈية Ƽي بعƯ الحاالƘ يواجǊ متخƦ الǀرار مƬاكý  :برمجةال إمكانيةحسب  - ب
Ƽي كý مرة يتكرر Ƽيǌا حدوث المƬكلةÜ بحيث تخضƴ لǀواعد وƊساليƔ جراƇاƩƽǈ Ƙ اǗ باƍƳت

ƹير بعƯ المواقƼ ƻي حاالƊ Ƙخرǎ يواجǊ قد كما  .يمكǇ برمجتǌا ƈلياŹومحددة سلƽاŹ ومعيǈة 
 Ü يعتمد ƼيتكوƼ Ǉيǌا المƬكƹ Ƙǚير محددة بƬكý دقيƾامضة بالǈسبة لÜǊ والتي والƺ المعروƼة

 Ǐا علǌرار وحلǀال Ʀدير متخǀت ǏعلǊوخبرات Ǌا .حدسǀƼووƘالحاال ǉƦǌل ÜدǀƼ   ƻǈصSimon 
  -:2الǀراراƍ Ƙلǈ Ǐوعيǋ Ǉي

Ʀ تتخعادة ما بسيƱةÜ و Ü معروƼةروتيǈيةتǌتم بمعالجة مƬاكǋ ýي قراراƘ : قرارات مبرمجة -
 عملياتǌا ƊÜساليبǌا تǀليديةو بياǈاتǌا Ɗكيدة  وƼي حاالƘ وƲروƻ التƋكدÜÜدǈياالمستوياƘ الƼي 

عامý كǌǈƋا جديدة Ƽي كý ال تſومتكررة خƱواتǌا واضحة وÜ  يمكǇ برمجتǌا بسǌولةƍجراƑية
 ǀƼد ÜلƦلǁ . معيǈة محددة سلƽاƍŹجراƇاǇƊƘ متخƦ الǀرار يستخدم عادة قواعد وƦƍ  .3مرة تحدث

ſا عتǌǈƋالمبرمجة ب Ƙراراǀال ƻر"ǁتل ƔلƱالتي ال يت Ƙراراǀا الǋƦالمرور بمرحلتي اتخا 
 ýب Üýكلة وتصميم الحƬبالم ƻالتعريƦااتخاƽمعايير مبرمجة سل ƾƼورا وƼ رارǀ4" ال.  

                                                 
 .ƭ344مƱبعة Ɗبو العزمÜ الǀاǋرةÜ  Üأصول اǕدارة العامة Ƭ)2001(Üيحا ابراǋيم عبد العزيز - 1
2 -Üǐمحمد العزاو ýخلي  Ƽساب ƲمرجÜƭ 108. 
  .Üƭ 701 الرياÜƯ دار المريƣ للƬǈر2Ü تعريƔ سرور علي سرورÜƜ Üنưام المعلومات اǕدارية Ü)1990(رايموǈد مكليود - 3
  .Üƭ 239 اǕردÜǇ عماÜǇمƌسسة الوراƾ للƬǈر والتوزيÜƴ نưم المعلومات اǕدارية ،)1998( سليم ƍبراǋيم الحسǈية- 4
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عادة ما ترتبƱ بمعالجة وÜ ياالعلاǗدارة تتم Ƽي مستوǋ ǎي قراراƘ : قرارات Ʒير مبرمجة -
 ولم يسبƾ الǀراربالǈسبة لمتخƦ  دƹ Üير مƋلوƼةيعǀوالتƯ وƺميرة مǇ المƬكƘǚ علǏ درجة كب
ýقب Ǉا مǌل Ưتعر ǇƊوÝ ǐƊ  اǌǈƊ ير متكررةƹيرةو الحدوثƺا متǌƼروƲستمرارƎي مما  ب ƔلƱت

ŹكرياƼ Źداǌو جŹبداعيحلوالƍ ا .ةƦلÜدǀƼ  اǌعلي ƾلƱƊ Gordon  ƠلƱبداعيةمصǗا ƘراراǀالÜ  لماƛم
 ƾلƱƊالم Ƙراراǀال Ǐيةعلƽالتكي Ƙراراǀ1برمجة ال. ÜǊير المبرمجة  وعليƹ Ƙراراǀال ƻتعر
 مǇ قبƊ ýو ǌǈǕƘا لم يسبƾ لǌا ǌƲ ǇƊرƱ Üريǀة واضحةلǌا  وال توجد ÜجديدةقراراƘ " :بǌǈƋا

 ǇƊ Ɣبسبƾا الدقيǌǈا وتكويǌبيعتƱÜŹمحيرا Ǉيكو Źداǀو معƊ  ي حاجةƼ اǌǈƊ مة لدرجةǌا مǌǈƊ وƊ 
 بصƽة دورية رر وال تتكǌƼÜي قراراƘ جديدة وƍستǈƛاƑيةلتاليÜ وبا .ƍ"2لǏ وضƴ حý خاƭ لǌا

  .    ال يمكǇ برمجتǌا Ɗو جدولتǌاحتǊǈƊ ǏمǈتƱمةƊ Üو 
ƹالبا  Ƽي سياƾ الحديث عǇ المواقƻ التي تتخƼ Ʀيǌا الǀراراƬǈ ÜƘير ǊǈƊ : بيئة القرارحسب - ج

 حيث الƺموƯ يعترÜ ǐمتتراوƟ بيǇ الجýǌ التامتبايǈة الǀرار Ʋروƻ ومواقƻ تخƦ يواجǊ مما 
Ƙراراǀال ýبǀمستÜƾلƱالم Ǉيǀالي Ǉة الكاملة حيث يكوƼالمعر Ǐال  Ü Źاǀة مسبƼمعرو ƝƑتاǈوبصورة وال

وعليǀƼ Ǌد تم تصǈيƻ الǀراراƘ تبعاŹ لƱبيعة المعلوماƘ المتاحة حوý بيƑة الǀرار ƍلÜ  Ǐمحددة
  -:3اǈǕواƳ التالية

 يكوƼ Ǉي حالة التƋكد Ǉ متخƦ الǀرارباحƛيƊ Ǉ مǇ الƼريƾيرǎ  :القرارات تحت ưروف التƉكد -
 ǇƊ ǊǈمكاƎب Ǉا كاƦƍقرار ýك Ǉالمترتبة ع ƝƑتاǈة الǀلƱة مƼمعر ƻيعرÜǊات  Ǐعل ǁلƦ يƼ Źمعتمدا

يǀيǈي كامý بالǈسبة لǊ  والمستǀبÜ ýمحددةسǌلة والمواقƻ حيث تعتبر مÜ  ǉƦǋ ýƛمعلوماƘ كاملة
Ƙديراǀالت Ü ƔلƹƊقراراتǊ  ال ƻروƲال ǉƦǋ يƼ اǌمƲي معƼ ǇǕ Üبداعيƍ كيرƽت Ǐلƍ Ɯتحتا

Ü تتحدد عادة Ƽي ƍ ýƲحتماالƘ عدم التƋكد ضƑيلة جداŹ  بمƬاكý مǌيكلة وتتعلƾقراراƘ روتيǈية
 Ǉخصي ضمƬدير الǀا للتǌالحكم علي ǁتر ƴم ƇاƱخƊ يƼ Ƴالوقو Ǉا دوǌلǋتجا Ǌǈيمك ǊǈƊ Ǐحت

ƘحتماالǗا Ǉم ƾالحيز الضي ǁلƦ4 . خرƈ ƾريƼ ǁاǈǋ ǇƊ يرƹ Ǉرار يكوǀال Ʀمتخ ǇƊ ǎير Ǉمم
 Ɣيترت Ŋعم ƱǀƼ Ʃولي ÜǊǌيواج ǐƦال ƻالموق Ǉكاملة ع Ƙمعلوما Ǌل Ɵدما تتاǈكد عƋي حالة التƼ

ƝƑتاǈ Ǉم Ǌقرارات Ǉع . Ǉدرجة كبيرة م Ǐا علǌǌالتي يواج ƻالمواق ǉƦǋ Ǉما تكو Źالباƹ ÜǁلƦل
Ǌ باتخاƼƊ Ʀضý الǀراراƘ الوضوƟ بالǈسبة لÜǊ وƼي Ʋلǌا تتاƟ لǊ عدد مǇ البداýƑ تسمƠ ل

ŹيضاƊ واضحة Ǌقرارات ƝƑتاǈ ǇƎƼ 5وبالتالي. 

                                                 
1 - ƔيوƊ ادياǈÜ س ƲامرجƼبÛƭ 45.  
  .Üƭ 702بƼامرجƲ س Üرايموǈد مكليود - 2
 .Üƭ105 مرجƲ سابÜ ƼتورباǇ ايƽرام - 3

  .Ü ƭ256 مصر ÜلƬǈرل الجامعة مƌسسة ƬباÜƔ اǕتصاالتÛ المعلوماتÛ القراراتÛ  الحديƙةاالدارة Ü)2004(المصرƊ ǐحمد محمد - 4
5 -Ǉعاǈك ƻواǈ  ÜƼساب Ʋمرج Üƭ256. 
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الƺامضة والمواقƻ الحاالƼ  Ƙي المخاƱرة يكوǇ عǈصر :القرارات تحت ưروف المƢاطرة -
ير واضƠ المعالم تماماÜ ومƦ ƴلǁ يستƱيƴ متخƦ المستǀبÜƹ ý التي يصعƔ تجاوزǋاالمضƱربة 
ƴرار توقǀال  ƻروƲ ةǈومعيýا يحدد احتماǌƛوبالتالي.1حدو Ü ƼرارالǀƘالتي  ا ǇيمكƊ ǇيƦاتخǋ 

 ƳوضاǕا ǉƦǋ ýƛي مƼةǈال محالة درجة معي ǇتتضمŃالم Ǉر مƱةخا ǌالمترتبة علي ƝƑتاǈا وال 
وعلǏ الرƹم مǊǈƊ Ǉ ال يمكǇ توقعǌا بƬكý  . بƩƽǈ الدرجة مǇ التحديد والتƋكيدƹير معروƼة
Ɗ الƍ ÜعيƱا قǌǈ Ǉروعادة ما تكوǀمǈة بƎحتماالƟجاǈكما ال ýƬƽال ƘŹيضاƊ Ü  ýوǀال Ǉيمك ƦƑدǈع

 . قابلة للتǀديرƹير ǌǈƊا  ÜالمخاƱرةمǇ درجة وعلǏ حتمالي ƍ مستǀبǇƊ ý متخƦ الǀراراƊ Ƙمام

ƻروƲال ǉƦǋ ýƛي مƼ  Ưترƽت ǇƊ رارǀرية الƲǈ رƱالمخا Ǉيمكƍǌوادارت  Ǐرة حتƱالسي
ǌاعلي ÜبƇاللجو  Ǐلƍالم ýتحلي ƔساليƊالرياضية و ƜƦماǈرالƱ2خا Üالƍ ǇƊ Helga  Ǐكد علƌت ŊǇƊ

ǈتيجة  ǋيÜ  والخƱƱ الƽاƬلةÜاǕخƱاƇ الƽادحة والƽرƭ الضاƑعةƊ Ǉ تبيǇ لǈا الميداǈيةالƬواǋد 
ƹالبا بيǈما Ü اƍ Ɣدارة اǕعماýتƍŮرƬاداƘ كſمتخƦ الǀرار تبƴ ي عǈدماتخاƦ الǀرار ƍعملية الƼ ýƬƽي 

  . 3تخاƦ الǀرارƍ ي ƼيƽǈالجاƔǈ ال Ʀلǋ ǁو ÜاƟالǈجيǀودǉ حدسǊ وƽǈاƦ بصيرتǈ Ǌحو تحǀيƾ ما 
Ƽي Ʋاǋرة عدم  رالǀرا متخƦ يواجƦǐ Ǌǌالمýƛ عدم التƋكد يت :القرارات في ưروف عدم التاكد -

 ÜƘالمعلوما ƭǀǈ اǌǈيرة مƛك ƔسباǕ تيجةǈ Üƻي المواقƼ ƫويƬوالت ƟالوضوǁƬال Ʃواجǌال 
ýǌالج Üƻالمخاو ÜƘالي التوقعاƺا المǌيƼ ÜوƘالمتعارضة االحتماال...ƣ4ال. ŃƴƁجńرŃي  ǁلƦ Ưالبع

علǏ تعدد متƺيراتÜǊ حيث يعجز متخƦ الǀراراƘ لƍلǏ معدالƘ التƺيير Ƽي عوامý المحيƱ و
 ƝƑتاǈ Ǉوتكو Üاǋارƛƈا وǌسلوك ƴا وتوقǌدراكƍقراراتǊامضƹ و ةŹولة تماماǌ5مج . ǉƦǋ ƻتوص

العلƼ ýي Ʋلǌا  وتتكاÜ ƻƛتƺيراƘالممعǌا  وتتعدد ÜاǕحداثƼيǌا تتƬابǁ حيث  ديعǀالحاالƘ بالت
 Ǉا يكوǋدǈع Üالحاد Ưموƺال Ǉمام حالة مƊ رارǀال Ʀا وقد متخǋدǈويعجز ع ǁدراƍ م ماǌƼ
  .بƹ ǊǈƋير قابý لǚحتماý  المستǀبýاصƼ ƻيǌيو Ü اǕحداث دƼعة واحدةýواǗلمام بك يحدث

 Ƙالحاال ǉƦǋ ýƛي مƼ ما Źالباƹوالبصيرةتميع Ʃالحد Ǐرار علǀال Ʀد متخ ǉعتمادƍ Ǉر مƛكƊ Ü
بǈاǈ ƇماÜ ƜƦ وƼي ضاƼة تصوراƘ جديدة ليسƘ مǀيدةƼي Ɵƍ لǊ مǇ معلوماƘ متǀدمةÜ اتيعلǏ ما 

 Ǉم ŹقاǚƱǈƍ Üبليةǀحداث المستǕتراضية تحاكي اƼƍال Ưبع ƠمǚريةالمǋاƲ ǇƊ Ǉالتي يمك  ƻƬتك
 Ǉع Ǌالل Ǉجملة م ƾƑاǀير الحƹ يةǈƱورةالباƲǈ6م.   

                                                 
  .ƭ144يةÜ اǕردǈ للƱباعة والƬǈرÜ المملكة  دار الحامدÜأساسيات اǕدارة Ü)1998(يم وƈخروǇحر - 1
2 - ǐعراوƬ ǎ2000(سلو( Üة في تحليل السياسات العامةƙاالتجاهات الحديƭ Üكلية االقتصاد والعلوم السياسية Üرةǋاǀجامعة ال Ü9.  
 .ƭ14 للƬǈر السعوديةÜ العبيكاÜ Ǉ دارالǈورǐ باسمة ترجمةÜ رالقرا اتƢاذ فن Helga Drummond)2004(Ü درومǈد ǋيلƺا - 3

4 - Ǉاحمد محس ǐالخضيرÜ Ƽساب Ʋمرج Üƭ 109. 

ƛƊر عدم التƋكد البيƑي علǏ تحديد اǋǕداƻ اǗستراتيجيةÜ دراسة ميداǈية Ƽي  Ɗ)2007(Üياد Ƽاضý التميمي وƬاكر جاراŸ الخƬالي - 5
 .Ü ƭ ƭ 01-23 المجلد الƛالثÜ العدد اǕوÜýمجلة اǓردنية في إدارة اǓعمالالƬ ÜركاƘ الصǈاعاƘ الدواƑية اǕردǈية

Ü سلسلة خǚصاƘ كتƔ المدير ورجý اǕدارة في ưل الƸموÛƭ اǕستراتيجية المستقبلية والنưرة الƙاقبةǋ )2002( Üيو كورتيǈي-6
 .218ƭ Ü01اǕعماÜý الƬركة العربية لǚعǚم العلميÜ الǀاǋرةÜ العدد 
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 Ƙم الدراساƲير معƬتǏلƍ  ƻروƲ Ƙستراتيجية تحǗا Ƙراراǀال ƔلƹƊ Ʀعادة ما تتخ ǊǈƊ
ŹماƑير كاملة داƹ المتاحة Ƙالمعلوما Ǉحيث تكو ÜكدƋتǚال Ƙرة وحاالƱالمخاŹالباƹ ةƑƱوخا Ü1 . يƼو

ǋكƦاƻمواق Ü يةƊ ǇƎƼ ارƬƍتة ةƼو وجيزة  خاƊتساعد قد  Ǐستراتيجية علǗا Ƙراراǀال Ʀمتخ ýالتعام
 ƴكد ومصامƋتǚال ýعوامƯموƺ2در ال.  
دبياƘ لعديد الƽروƾ التي تſميز مختلƻ قراراƘ اǕ معƲمتƬير  :التسيير مستويات حسب - ج

كما تƬير Ƽي ƦاƘ الوقǗ ƘختƱ ƻǚبيعة المعلوماƘ التي تعتمد عليǌا ǉƦǋ تسييرÜ ال اƘمستو
Ƙعموما تعتمد . المستويا ƘدبياǕا ǉƦǋعل ǉعتمدƍ ǐƦسيم الǀالت ǏAnsoffجدǈ ǁلƦل Ü3:-  

تتعلƾ بحý و Ɗ Üو الجارǐالعمليالتسيير  تتم Ƽي مستوǎ وǋي قراراƘ: التشƸيليةالقرارات  -
 Üاليومية ƘاƱاƬǈوال ýعماǕقة باǚالع ƘاƦ ÜةƼة والمعروƱيلية البسيƺƬالت ýاكƬعادة ما الم

 Ǉية متكررةتكوǈروتي Ƙا قراراǌǈولكو ÜŹاǀو سياسة محددة مسبƊ Ǉار معيƱƍ Ǉيكلة ضمǌم  
  .قابلة للبرمجةاŹ ما تكوƹ ǇالبǌǈƎƼا 

رƹم علǏ الÜ ويتكýƽ بǌا مستوǎ التسيير التكتيكيالتي  ǀراراƘتلǁ الǋي : التكتيكيةالقرارات  -
 ǇستراتيجيةمǗا Ƙراراǀة بالǈارǀم Źتجريدا ýقƊ اǌǈƊÝƍ رƛكƊ اǌǈƊ الƍ ارتبƱŹية باƽكيƦيƽǈت  ǉƦǋ 

Ü ويمتد تƛƋيرǋا علƼ Ǐي العادة ررةƹير متكǋي قراراƘ لƦلƼ ÜǁالǀراراƘ التكتيكية . 4اǕخيرة
   .ƬǈاƱ المƌسسة لƽترة زمǈية متوسƱة

 بمƬكƍ Ƙǚستراتيجية ƦاƊ Ƙبعاد ترتبǋƱي قراراƹ Ƙير تǀليديةÜ : القرارات اǕستراتيجية -
 Ƙراراǀال Ǉم Ƴوǈال ǉƦǋو Üيدǀوالتع ƾالعم Ǉكبير م Ɣǈجا Ǐوعل Üالبحث يمتعددة ƔلƱت

المستǀبلية  التي تتǈاوý جميƴ الƽروÜ Ưتƽيضة والمتخصصةالمتعمƾ والدراسة المتǈƋية والمس
 Ƙةواالحتماالǈتمي. الممك Ƙراراǀال Ǉم Ƴوǈا الƦǋ  ستراتيجيǗالتسيير ا ǎمستو Ǉضم

  . تحǀيǋƊ ƾداƻ وخياراƍ Ƙستراتيجية علǏ المدǎ الƱويýيستǌدƻو
 ƘالمبحƘالƙالعامة: ال ƫصائƢالماهية وال ÛستراتيجيةǕالقرارات ا  

علǏ ما تƌوý ستǈد تحلǀاƘ عملية صياǊƹ االستراتيجيةÜ وǋƊم  Ɗحد ة االستراتيجياƘارعد الǀرت
 Ǌليƍ اǌوم بǀاالستراتيجي التي ت ýعملية التحلي ƝƑتاǈسسةƌالم Ü ƴا مǌقتǚع Ʊي محاولة لضبƼ

مǇ الخياراƘ تكويǇ مجموعة محيǌƱا Ƽي اǕمد البعيدÜ حيث يتم صياƹة عدة سيǈاريوǋاƘ و
 Ƽي ضوƇ المتƺيراƘ المتوقعة ƼƊÜضلǌابǈƎتǀاƇ  الǀرار االستراتيجي تƬكý وي.لممكǈةاǗستراتيجية ا
يحدد ƼƊضý المساراƘ  كوÜ Ǌǈالعمý بموجبǊ للƽترة المستǀبليةاǗلتزام بو ƊيضاÜ وƹير المتوقعة

  . ƼƊضý مما ǋي عليǊ اǇǓيةة ǈحو وضعƌسسǈتǀاý المƌƍدƍ ǐلǏ  التي تÜةتجاǌǋا العاماالو
                                                 

 .ƭ40  دار الǀƛاƼة للƬǈر والتوزيÜƴ اǕردÜÜǇ إستراتيجية اǓعمالÛ مدƢل تطبيقي ǋ)2006(Üر مǈصور الƺالبي وƈخروƱǇا - 1

2-ÜƩǈيو ƻريƬ ƾارƱ  Ƽساب Ʋمرج Üƭ 32.  
3 - ÜǇعدو ǐاصر دادǈ Ƽساب Ʋمرج ƭ Ü122. 

4 - ǐحمد ýبو الخير كماƊ)1987(Ü دارة العلميةǕأصول ا ÜƬǈباعة والƱلل ýدار الجي ƭ Üرةǋاǀال Ü322ر.  
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   القرارات اǕستراتيجيةماهية: أوالً
خدمƍ Ƙستſوقد  ƬÜموليةƊكƛر Ʀو Ɗبعاد  اƼŹكري اƱƍŹارƬكلƘ الǀراراƘ اǗستراتيجية Ƽي مضموǌǈا 

ŹاستخداماŹواسعا  ýقب Ǉم  Ǉالعديد مǇكريƽوالم ǇيƛالباحÜي الƼ Ƙالسياسية واالقتصادية مجاال 
Ǖا االستخدام.كاديميةوالعسكرية واƦǋ Ɣب و وبموجÜƳوǈا التƦǌت  Ƙواالعدد ƘاǋتجاǕا Ƙوعǈكار تƼ

 الƺموƯ وعدم الوضوǈ ƟوƳ مǇ ا ومƦ ƴلǁ بǏǀ يكتÜǌƽǈماǋية الǀراراƘ اǗستراتيجيةتحديد ل
 Ƈحيثسوا Ǉم ǌƽاتعري Ɗحيث  و Ǉاتحديد مǌصƑة وخصاƼمعر ǋاحدود.  ǉƦǋ Ưم بعǋƊƻالتعاري.   

 " ƘراراǀستراتيجيةالǗي اǋ  سسةƌقة المǚع ƭالتي تخ Ƙراراǀال ǁاتلǌƱمحي ƴ1"م.  
  .2"تعرƻ الǀراراƘ اǗستراتيجية بǌǈƋا قراراƘ معǀدة وƹير روتيǈية وƹير مǌيكلة" 
كيد ƲǈراƋ Ź وتتصƻ بدرجة كبيرة مǇ عدم التÜتعتبر الǀراراƘ اǗستراتيجية قراراƘ معǀدة" 

Ưامƺالبعيد ال ýبǀا بالمستǌƱرتباǗ"3.  
 قدر كبير مǇ الموارد تخصيǇƭ الǀراراƘ اǗستراتيجية ǋي قراراƹ Ƙير مبرمجةÜ تتضم" 

  .4" علǏ المƌسسة ككýولǌا تƛƋير
الǀراراƘ اǗستراتيجية ǋي تلǁ الǀراراƘ التي تتضمǇ ما يجǇƊ Ɣ تكوǇ عليǊ اǋǕداƻ العامة " 

  .ǐƊ"5 بمعƍ ǏǈلƊ ǏيǇ يجǇƊ Ɣ تتجǊ المƌسسة
 .Ƭ"6ابÜǊǌ يتمتعاǇ بǀيمة واحدة Ɗو متاǕقý مƽاضلة بيǇ بديليǇ استراتيجييǇ علǏ عملية" 

 " Ƙي قراراǋ ستراتجيةǗا ƘراراǀتالƦيتخƼ ǏعلƊ ǎمستو Ü وýويƱال ǎبالمد ƱترتبÜ اǌيƼ يتم 
  .7"التركيز علǏ تحديد الƽرƭ المتاحة وتجƔǈ التǌديداƘ المتوقعة Ƽي المحيƱ الخارجي

 ÜǊوعليǇا ýوǀال Ǉراريمكǀال ƘستراتيجياǗة اǋ قراري Ƙا  ƘǚكƬتم بدراسة المǌبيعة تƱ ƘاƦ
تƛƌر بعمƼ ƾي و Üحدد اǗتجاǋاƘ العامة للمƌسسةةÜ ت مبرمجال ǋي وةƹ Üير روتيǈيةǀدمع

Ü وترتبƱ بمجاالتǌا الرƑيسة مýƛ المǈتجاƘ جديدةÜ اǕسواƾ الجديدةÜ اǗستحواÜƦ اǈǗدماǌ Ɯامستǀبل
ƻراكة التحالƬال...Üƣت وال Üبليةǀا المستǌيتƌر Ʃحيث عكǌعلي Ɣايترت Ǉكبير م Ƈجز ƭتخصي 

عدم الƺموƯ و وتتميز بǀدر عاý مÜ Ǉ لƽترة زمǈية Ʊويلة Ƽي المستǀبýاتمتد ǈتاƑجǌوردÜ مواال
  .Ƭ8كƱƍ ýار ƍرƬادǐ للمستوياƘ اǕخرǎتو ياÜƘمستوالتخƼ Ʀي ƊعلǏ تÜſ التƋكد

                                                 
1  - M. Darbelet (1992), Economie d'entreprise. Ed, Foucher. Paris. P20.  
2 - Schwenk, C, (1988), the essence of strategic decision-making, Lexington books, P284. 

ية في اتƢاذ القرارات اǕداريةÛ دراسة تحليلية تقييم مدǌ إستƢدام نưم المعلومات اǕستراتيجÜ )2003( محمود عبد الǈبيƊحمد - 3
 Ûقطاع الصناعات الدوائية Ǎعل Ƽبالتطبيƭ Üƻي سويǈب ƳرƼ Üكلية التجارة Üرةǋاǀجامعة ال ǉ98رسالة دكتورا. 

4 - David A, (1996), Decision support, Management accounting Research, Academic Press Limited, P41. 
 .Ü72 دار الǌǈضة العربيةÜ الǀاǋرةƭ Üوưيفة التƢطيطÜ )1993(زيرǐ خيرǐ الج- 5

  .Ü168 بƺدادƳ Ü2ƭ Üمجلة العلوم القانونية والسياسيةÜ عملية اتخاƦ الǀرار السياسي الخارجيÜ )1979(مازƍ Ǉسماعيý الرمضاǈي - 6
 . 217لعربيةÜ الǀاǋرةÜƭ Ü دار الǌǈضة االمدƢل إلǍ إدارة اǓعمالÛ إتجاه شرطي Ü)1983( عسكر سمير Ɗحمد- 7

8 - Zita Zoltay Paprika, (2008), Analysis and Intuition in Strategic Decision Making, the Case of 
California, in Frédéric A. & Humphreys P., Encyclopedia of Decision Making and Decision Support 
Technologies, InformatIon ScIence reference, Hershey, New York, P20. 
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 يǇƎƼ Ǌ الǀرار يكوƍ Ǉستراتيجيا Ƽيما Ʀƍا ترتƔ علFredricksonحسƔ ومǇ مƲǈور ƈخرÜ و
Źستراتيجياƍ ŹسلوكاÜيرƛƋت Ǌل ýويƱال ýجǕي اƼ سسةƌالم ƇداƊ Ǐامة علǋ Ƙال يوجد 1ا ǊǈƊ يǈمما يع Ý

ǊيƼ ƦتخŃي ǐƦال ƻالموق Ɣبحس Źستراتيجياƍ رارǀال Ǉما يكوǈƍو ÜǊاتƦ ي حدƼ سترايجيƍ قرار ƝƑتاǈوال 
Ǌالمترتبة عليÜ Ǌليƍ ƔǋƦ حو ماǈ Ǐعل Mentzberg Ǐعل Ɣا ترتƦƍ ÜŹستراتيجياƍ Ǉرار يكوǀال ǇƋب 
ǊلƬƼ وƊ Ǌجاحǈ ƔلƱويت Üسسةƌالم ƇداƊ Ǐعل Źرياǋجو ŹيراƛƋت Ʀتخاƍ Ƙراراǀال Ǉسلسلة متواصلة م 

ǌƼي .  ǌǈǕا تتعلƾ بالمواقƻ التي يواجǌǌا متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية2التراتبيةÜ واǕقǋƊ ýمية
 بǌǈƋا قراراƹ Ƙير مبرمجة (Alien,1996)قراراƊ Ƙكƛر حساسية لتƺيراƘ المحيÜƱ مƛلما ƍعتبرǋا 

Ǉالمواردتتضم Ǉقدر كبير م ƭتخصي Üýسسة ككƌالم ǎمستو Ǐير علƛƋا تǌا  .3 ولǋعتبرƍ دǀƼ
Lasary ſا تǌǈƋعدب Ɗ رƛا كǌساسƊ Ǐوعل Üسسةƌالعامة للم ƘاǋتجاǗوالتي تحدد ا ÜميةǋƊ Ƙراراǀال

  .ǋ4ا Ƽي ƊعلǏ مستوƍǎتخاƦقراراƹ Ƙير مǌيكلة وƹير ƊكيدةÜ ويتم ǇƦƍ يتوقƻ بǀاǋƌاǌƼ Üي 
ýعم ƾاƱǈ يƼوǗا اǌسسة وتحديد خياراتƌستراتيجية المÜ  ةǀالمتعل Ɵجاǈال ƾيǀبتحƇاǈƛƊ اتعاملǌ 

 ƻروƲوال ƻالمواق ƴبليةمǀالمست. Ƽ ǇƎ ǇƊ Ɣستراتيجي يجǗرار اǀال Ƙيراƺالت ýاوǈيت ǎي المدƼ
Ƽي ǌ ÜاǈجاحعلǏ تحǀيƾ  وǋااستمرارم Ƽي ا وƦاƘ التƛƋير الǌةƌسسالم محيƱالƱويƦ ÜýاƘ العǚقة ب

 ýƲروƲ ƻŃي ƻوميزومواق Ưموƺا الǋكعدم التƋحيث 5د Üǎير Andrews ǇƊ Ǘالعامة ستراتيجية ا
التي ǈموƜƦ للǀراراƘ اǗستراتيجية ƍال Ƽي الواقǋ ƴي ما Ƽ  Üي ýƲ عدم التƋكد المحيƱ بǌاللمƌسسة

 ýجƊ Ǉا مǋƦتخاƍ يتم ƻداǋƊ سسةتحديدƌالمÜ  يمةǀال ƾي خلƼ اǌمتǋبيعة مساƱا وǌاتƱاƬǈ Ƙومجاال
   .6 والمجتمƴ بƬكý عامÜ والزباÜǇƑ والعامليÜǇلمساǋميǇ كاƱƊÜراƻ التعامýلمختلƻ لǈسبة با

ƩساǕا اƦǋ ǏوعلÜ  دǀƼ عتمدƍAnsoff ƠلƱستراتيجية بمصǗا Ǌلǚخ Ǉم ƻعرŃي Źǚمدخ 
 ƭخƊ ýكƬوب Üسسةƌالم Ǌالخارجية التي تواج ƘǚكƬبالم ŹساساƊ ƾستراتيجية التي تتعلǗا Ƙراراǀال

 ƛم  ومÜǇالǀراراƘ اǗستراتيجيةمختلƻ  حيث تǈحصر )مǈتوƜ/سوǌǈ)ƾا بƎختيار الǈƛاƑية ما تعلƾ م
تخصيصاƊ Źو تǈويعاƼ Źي تƬكيلة   المǈتوƜ والسوƾ الǐƦ تتوجƍ ǊليƍÜǊستراتيجية المƌسسة Ƽي ƍختيار

  . جديدةƊسواƊƾو ƍختراƾ تركيز ومǇ جǌة Ɗخرǎ   مǇ جǌةÜمǈتجاتǌا
  

                                                 
1 - Fredrickson. J,W, (1985), Effects of decision motive and organizational performance level of strategic 

decision process, academy of management journal, Vol. N°4, PP821-822. 
2 - Mentzberg. H et all. (June 1976).The structure or unstructured decision processes, Administrative 

science quarterly, PP246-275. 
3 - David A, (1996), Op. cit., P41. 
4 - Lasary, (2001), Economie de l’entreprise, Collection c’est facile. P15 

5 - Ɣراƹ السيد ý1997(كام(Ü Ƙراراǀال Ʀي اتخاƼ ýالمتكام ƜƦموǈالǗستراتيجية ا Ü دارة العامةمجلةǕالعددا Üالسعودية Ü56.  
6 - ƠصالƔǚج ƫǋد Ǉحساƍيد وƬ2008( عبد الرضا ر( Üل تكامليƢمد ÛستراتيجيةǕدارة اǕا Ǉعما Üƴر والتوزيƬǈلل Ɲǋاǈدار الم Ü

 ƭ ÜǇردǕ19ا. 
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ƾالسيا ƘاƦ يƼوÜال Ǉم Ƴوǈوب  ƾابƱت ƔǋƦ يǀƱǈالمJarniouǗ  ستراتيجية عتبارǗا Ƙراراǀال ǇƊ
 Ɯختيار وتحديد الزوƍ يƼ اǋحصر Ǉال يمك)Ɯتوǈم/ƾسو(ǁلƦ ǎتتعد ýب Ü ýالعوام Ǉعدد كبير م Ǐلƍ 

سياƾ  ويرتبƱ بƼ Ǌي Ü حيث يحدد كý مǌǈما اǓخر)ƹاياƘ/وساýƑ(والعǈاصر ƦاƘ الصلة بالǈƛاƑية 
التسيير اǗستراتيجي مضموǇ  لChassang  يƲǈرÜ وعليǊ.1تƌǚم بيǌǈماǈوƳ مǇ المحيƱ تǈاƼسيÜ وب

التي تǌدƍ ƻلǏ خلƼƊ ƾضلية تǈاƼسية داƑمةÜ والǏ  وÜاǗستراتيجيةǊǈƋ مجموعة مǇ الǀراراƘ ب
ǇسيƼاǈة بالمǈارǀم مƑǚم ƴموق ƾيǀ2تح.  

وعǌا ضمǇƎƼ  Ǉ الǀراراƘ اǗستراتيجية رƹم وقŊǐƊÝ مǉƦǋ Ǉ الƱروحاƊ ƘقرƔ الǏ الواقعية
 ƠلƱمص Ƙاǈمكو ƾاƱǈ دارةǗستراتيجيةاǗعامة اÜ ستراتيجيƍسسة خاصة ةوƌالم .ƼǈƎǌتعتبر  ا

ختلǘ ƻحاƱة بلÜ  عاليةتجريدية وƍبداعية مǌاراƦ ƘاƘتركيبية Ƽكرية لعملية مǀƱǈية ǈتيجة 
ا ǌلتسمƼÜ  Ơي عǚقة ديǈامكيةالمƌسسة مǇ خǚلǌا توضƴ  3متƺيراƘ المحيƱ الداخلي والخارجي

   .المخاƱرة التي يƽرضǌا مƦǋ ƾƱǈا التƽاعýدرجة معيǈة مǇ  مƴ تحمƎ ýقتǈاƭ الƽرƭ الممكǈةب
ǁلƦلÜ كدƊ دǀƼ BarnardǗا ýمية تحديد العوامǋƊ Ǐرار علǀال Ʀتخاƍ ƇاǈƛƊ سير ستراتيجيةƽوت Ü
 Ƙقاǚالسببي ع ƱسترلالترابǗا ýوالعوام Ƙيراƺالمت Ǉرقة بيƽاميكي للتǈالدي ýاعƽا التƦǌ اتيجية

Ɗو موضوƳ الǀرار ومǇ  التƽكير وحصر حدود المƬكلة لتضيƾ مجاÜ ýوالعوامƹ ýير اǗستراتيجية
 وقد ƍعتبر ǇƊ تحديد العوامý والمتƺيراƘ اǗستراتيجية التي تدخƼ ýي . توƼير الجǌد والوقƛƘم

روƼƲ ƻي  والƺامضةحاالƘ الƼي ýƲ  و.4عملية ƍتخاƦ الǀرار ǋو Ƽي حǀيǀة اǕمر ƍتخاƦ قرار
والعوامǇƎƼ  ý تحديد العوامý اǗستراتيجية ÜالمخاƱرةÜ التي يواجǌǌا متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية

 ÜيرالمساعدةƛƋمية تǋƊ ƻاƬكتƍو ǋǉƦ  ýي العوامƼ مرƊ يعتبر ÜستراتيجيةǗا Ƙالخيارا ƻاƬكتƍ يƼ
مراكز بالǈسبة ال ودواراǕتتبادý  )اǗستراتيجيةÜ والمساعدة(رƹم ǉƦǋ ǇƊ العوامƹÜ  ýاية الصعوبة

 يمكǇƊ Ǉ يصبƠ عامŹǚ اŹيجيƍسترات عامŹǚيƬكý قد  Ƽما Üلمختلƻ الخياراƘ اǗستراتيجية الممكǈة
  .ضعǊ تحƘ السيƱرة والمراقبةو Ʀƍا ما تمكǇ متخƦ الǀرار مƍ ǇدخالǊ للǈموƜƦ وÝاŹمساعد

ƩساǕا اƦǋ Ǐوعل ǇƎƼ ÜƦاالستراتيجية متخ Ƙراراǀي  الƼ Ǌلǀبع ƭوƺي ƾر المعمƲǈوي Üýبǀست
Ǌمحǚوتحديد م Ǌاتǋتجاƍ ƴتوق Ǉار يمكƱƍ ǊǈƊ Ǐعل Ǌليƍ ÜوćƊŮال  ƻور مما يتوقƲǈد المǈع ǉكيرƽبت

ǊيƼ يحدث ýب Üǉكيرƽبت Ǌالبعيدل يتج ƾƼǕا Ǐلƍ رƲǈلÜ ال Ƈالجز ƇراǀستƍموǊǈي مƽخÜتحديد  ل ƻداǋƊ
تباقيÜ وƍستǀراƇ السلوكاƘ رصد اǕحداث بƬكƍ ýسÝ مما يعǈي 5تعديý اǋǕداƻ الحاليةلجديدةƊ Üو 

                                                 
1 - ÜǇعدو ǐاصر دادǈ Ƽساب Ʋمرج ƭ Ü16. 

2 - Chassang G,  et autres(2002), Stratégie et esprit de finesse, ed. Economica, Paris, P08. 
Û دراسة ميدانية علǍ عينة من ستراتيجيعǘقة بعƭ المؤشرات التنبؤية بفاعلية القرار اÜǕ )1998( عبد الخالƾ العبيدǐراƑد - 3

  .ƭ57دادÜ  جامعة بƹ(ƺير مƬǈورة(  ƱƊروحة دكتوراÛǉمدراء مستشفيات القطاع الƢاƫ في محافưة بƸداد
4 - ƻواǈǇعاǈك Ü Ƽساب ƲمرجÜƭ 62. 
 Ü عماǇدار ƛƍراƇ للƬǈر والتوزيÜƴ العملية اǕدارية وتكنولوجيا المعلوماتÜ )2008(العاǈي مزǋر ƬعباǇوƬوقي ǈاجي جواد  - 5

 ÜǇردǕاƭ53.  
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 Üالمحتملة Ǌǈةحيث يمكǈالممك Ƙديداǌوالت ƭرƽال Ǉع ƻƬ1الك. ǐƦمر الǕميويبرر يبرز  اǋƊة 
 ƍستǀراƇ المعلوماƘو ƊÜيضاوƹير المتوقعة مǌǈا ة توقعتحسƔ لكاƼة التƺيراƘ المالاǗستعداد و
 عƊ Ǉية Ƭƍارة تدý عǇ اŹبحƛالƲروƻ مختلƻ وتحليý  ة مصادرǋاÜومراقبتحييǌǈاÜ وتǀويمǌاÜ و

   .الƲǈر للمستǀبý ولعمƾ اǕحداثÜ وتǀليǋ ƭامƫ المجǌوýو .خƱر وƬيǁوجود Ƽرصة كامǈة Ɗو 
 ƻƬستǈ Üة عامةƽببص ǇƋ ستراتيجيةǗا Ƙراراǀال Ʀمتخ ýǚخ Ǉةمƽالضعي ƘاراƬǗاÜǇم Ǉيتمك :-  

o ƾمسب ýكƬب Ǌستعداد لǗوا ýبǀالمست ƻراƬستƍÝ  
o  ةǈالممك ƭرƽال ƭاǈقتƍǈوتج ƔرƱالمحتملالمخا Ƙديداǌة والتÝ 

o  يƼ ƻالتصر Ǉكد وحسƋعدم الت Ƙي حاالƼرةƱالمخا ƻروƲ.  
مǇ مجموعة علƼ Ǐي ƦلÜǁ بدرجة كبيرة الǀراراƘ االستراتيجية متخǈ ƦجاƟ يعتمد الواقƼ Üƴي 

  -:2ما يƋتيǉƦǋ العǈاصر Ƽي ƛ ýمت تÜ متƱلباƘ الǀرار اǗستراتيجي الƽعاýتƬكýالتي العǈاصر 
o الب ƴرارجمǀكلة الƬة بمǀالمتعل ƘياƱوالمع Ƙوالمعلوما Ƙاǈيا.  
o ýبǀمور المستǕ ةƲǀوالي ƩالتحسÝ  
o المتوقعةتحديد Ƙاالحتماال Ý  
o ة الǈكريةالمروƽ  رارالكبيرةǀال ǐƦمتخ ǎلدƘاÝ 

o والبصيرة Ʃالحد.  
 ةƼ ŹعالاƘ اǗستراتيجيةكوǇ الǀرارتلكي اƍ  ǊǈلƘǏ ادراسǈتاƍ ƝƑحدǎ الƬير Ƽي Ʃƽǈ السياÜƾ ت

  -:3التالية تǌيƑة المǀوماƘ اǕساسية ǐضرورǇ الم
o Ƙر المعلوماƼتوÝ  
o Ƴوعدم التسر Ƙر الوقƼتوÝ   
o  رارǀام الǌسƍ ستراتيجيǗي اƼيجادƍƘوخيارا ýƑبدا ÜǏǈدǕا Ƙراراǀال Ʀلكي تتخ Ý 

o ام لمتابعة وجودƲǈ Ʀيƽǈةتƽالمختل Ƙراراǀال .  
  Ƣصائƫ القرارات اǕستراتيجية: ƙانيا

 Ʀرعادة ما تتخǀاالستراتيجية ال Ƙارا ýƲ يƼ ƻروƲوƘية  حاالƑاǈƛاست Üير عاديةƹو ǏƱوتع
 Ǉا مǋتيجة لما يميزǈ Üسسةƌي المƼ ǎاالخر Ƙراراǀية الǀة ببǈارǀتمام مǋǗاية واǈالع Ǉير مƛا الكǌل

 ƭƑا خصاǌاولǈعديدت ƛيالباحǇتميǌوالم ǇÜƭوقد  . بالدراسة والتمحي ƻمختل Ǉا ضمǌجميع Ƙǀسي
  -:ǉƦǋ بعضǌاÜ  واǗجراƑيةةالتعاريƻ الوصƽي

                                                 
1- Etude 3.I.E -EPITA, Op.cit, P07 

  .Ü259 مركز اƼǕكار العالميةƭ Üذ القراركيف تنمي قدرتƿ علǍ اتƢا Ü)1998( سلماǇتيسير سامي - 2
 والتوزيÜ  ƴ دار الƬروƾ للƬǈرمدƢل إلǍ اǕدارة العامة بين النưرية والتطبيƬǋ)2006(Ü Ƽام  وسامي محمدÜعبوǐ مǈيرزيد  - 3

ƭ ÜǇردǕ85ا.  
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- Ɣحس Pearce & Robinson Ƙا قراراǌǈتتميز بكو ÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀال ǇƎƼ1:-  
o ÝǏعلƊ ǎي مستوƼ Ʀتتخ  
o Ýالموارد Ǉكبير م Ƈجز ýǚƺستƎب ƾتتعل  
o Ýسسةƌالم ýبǀمست Ǐير علƛƋا تǌل  
o ÝƻƑاƲة والوƱƬǈǕا ƻمختل Ǉالكبير بي ƾسيǈالت ƔلƱتت  
o عتبار الǗا Ǉبعي ƦخƋالخارجيةت ýعوام.  

- Ɣحس Thomas اǌǈتتميز بكو ÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀال ǇƎƼاǌالتي ل Ƙراراǀال Ǉم Ƴوǈ 2:-  
o ةيربة كيحساسƱي المحيƼ التي تحدث Ƙيراƺالداخلي والخارجي للت Ý  
o تƋƛسسةيƌالم ƇجزاƊ Ǉالعديد م Ǐر علǎخرǕا Ƙراراǀوال Ý  
o مدǎýويƱ يǈزم . 

   :ǌǈǕ 3اÜ تتميز عƹ Ǉيرǋا مǇ الǀراراƘاƘ اǗستراتيجيةالǀرارMacmillan ƼƎ ǇووǀƼاŹ لـ  -
o بعاد متعددةƊ ƘاƦ ýاكƬو مƊ ƻداǋƋب ƾتتعلÝ  

o يدوǀالتع Ǉكبير م Ɣǈجا ǏعلÝ  

o  Ƙي قراراǋǇيǀرة وعدم اليƱالمخا Ǉم Ćýعا ǎمستو ƘاƦÝ  

o ƇاƱخǕا Ǉقدر م Ǐعل ǎما تحتو Źالباƹو Üير كاملةƹ Ƙمعلوما Ǐتعتمد عل.   

  -:4مايليƼي بعƯ اللخصǌا  ǀƼدÜ الǀراراƘ االستراتيجيةخصاƭƑ وƍختƻǚ دد علǏ الرƹم مǇ تع
o يميƲǈالت ǎالمستو Ǐتت: عل Ƙراراǀال Ʀستراتيجية خǗا ǏعلƊ يƼƘدارية ب المستوياǗسسةاƌالم 

  خلƾ الƽرƭ واستǚƺلǌامǇ خǚلǌامكǇ يوƬƊمÜý ضƠ وƊ علǏ رƌية اƬǕياƇ بƬكý تǌاǀدرل
 .محيǌƱابتƽاعý المƌسسة تعكƩ  ضمǇ رƌية ƍستراتيجية ǌÜاالتعامý معوالمخاƱر  توقƴو
  .5وƼر لǌا الǀدرة علǏ اختيار البديý االستراتيجي اƼǕضý مǇ بيǇ البداýƑ المتاحةت

o يǈير الزمƛƋالت : ƦخǕد اǈعǇعتبار بعد الزمبعيǗا ا Ǉ ǇوالمكاƘراراǀستراتيجيةللǗا Ƽ Ü ǇƎ
ƝƑتاǈ ǉƦǋ بعيدة الم ƘيراƛƋا تǌل Ƙراراǀال ǎمستو Ǐعل Ƈسوا ǎد ƴواالجمي ÜرادƼǕقسام ا

 ÜƳروƽووالƊ Ǐالم حت ǎمستو Ǐسسعلƌكة ك Üý سسةƌحدود الم Ɯخار Ǐلƍ يرƛƋا التƦǋ ويمتد
  . ƱويلةÜ قد يصعƔ تƺييرǉ بسرعةمستǀبلية حيث تſلزمǌا بتوجƍ Ǌستراتيجي معيǇ لƽترة زمǈية 

                                                 
1 - Pearce, J, A, Robinson, B,(1988), Strategic Management, Strategy Formulation and Implementation, 
Homewood, Irwin, P290. 
2 - Thomas, H (1980), Strategic Management Process, Strategic Management Journal, Vol.5, PP139-156. 
3 - Macmillan, H. & Tampoe, M,(2000), Strategic Management, Process content and Implementation, 
New York, Oxford, university press, P12. 

ƱƊ Üروحة المدƢل الشمولي في عملية صناعة القرار االستراتيجي وأƙره في اǓداء التنưيميÜ )1997( محمد ƍسماعيýمǈصور - 4
 Üǉورة(دكتوراƬǈير مƹ( Ü Üجامعة البصرةƾالعرا Ü ƭƭ 14-15.  

5 -ǁلƱم ǐ1995( زكريا الدور( ÜستراتيجةǕدارة اǕاÛ درامية مفاهيم وعمليات وحاالتƭ ÜǇردǕا Üالعلمية ǐدار اليازور Ü211.  
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o بليǀالمست Ǌوم ي: التوجǀستراتيجيةǗا Ƙراراǀال Ʀمتخ Ǝب ƇحومسالجراƘيال اǈةميدا  Ŋة عمƼلمعر
 يراقƔ لƦا ǌƼو Üتƌوƍ ýليǊ ممكǈاƘ اǕموريمكńǇƊ Ǉ يمكǇƊ Ǉ يكوǇ عليǊ المستǀبÜý وƍلǏ ما 

 بƺŃية ƍستƬراƻ ما يمكÜ ǇاǕحداث ويتابƴ مستجداتǌاÜ ويرصد اƬǗاراƘ التي تǚزم ǌƲورǋا
ǌدƻ ب. Ƙ اǗستراتيجية للمƌسسةǇƊ يƴǀ مƊ Ǉحداث مستǀبÜŹǚ وتƛƋير تداعياتǌا علǏ التوجǌا

حيث . Ƽي المƌسسةالǀوة والضعƻ  ومحاولة مواƇمتǌا لعǈاصر  الƽرƭ وتحديد المخاƱرƍيجاد
تحديد التصرƼاƘ الحالية الواجƔ الǀيام بǌا تتضمǇ الƲǈرة المستǀبلية للǀراراƘ االستراتيجية 

 ýكƬبƾمسبýǀǈسسةا  لƌالوضعلم Ǉبلي الحاليية مǀووضعية مست Ǐلƍ ةýضƼƊ ة. 

o ار العام لƱǗا ýƛالتم ƻمختل ƘرارǀǎخرǕا :łعſتŋاالستراتيجية د Ƙرارǀابة ال الƛد بمƬعام المر
ÜǎخرǕدارية اǗا Ƙالمستويا ƻي مختلƼ Ƙراراǀال ǐƦلمتخ ćƊ Ɣبحيث يجŮم الǌقرارات Ưتتعار 

Ǘا ǇارعƱÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀو  العام لل ǇƊو Ƙاالستراتيجية الخيارا ƻداǋǕي اǋ مرجعية
  .التƽكير وسياƾ العمý لمختلƻ الǀراراƘ اǗدارية

 : ما يليبالتمعƼ Ǉي مختلƻ خصاƭƑ الǀراراƘ اǗستراتيجيةÜ يمكǇ تلخيǉƦǋ ƭ اǕخيرة Ƽي
  خصاƭƑ الǀراراƘ االستراتيجية: 01-03الجدوý رقم 

 ƭƑاالستراتيجيةخصا Ƙرارǀميز  الŮالت Ƙمجاال 

  اƱƘبيعة الǀرار  برمجةƹ Üير م ƹير مǌيكلةƹÜير روتيǈية 

 اƱǈƘاƾ الǀرار  Ü متعددة اǕبعادƬاملة 

 اƘ الǀرارƛƈار  Ƽ ǎي الزماǇ والمكاǇبعيدة المد 

  Ʊسسة ضبƌقة المǚابعǌƱمحي Ƙراراǀال Ƴموضو 

  Ʋروƻ الǀراراƘ  عدم التƋكد والمخاƱرة 

 ƊيǇ تتخƦ الǀراراƘ  )االستراتيجية(اǗدارة العليا  

تتǈاسƾ مƴ بǀية واǕخرǎ اǗداية Ƙ تƬكƱƍ ýار ƍرƬادǐ للمستويا 
 الǀراراƘ التراتبية

Ƙراراǀال ƾسيǈت  

  Ƙاراǌبداعية مƍةكبيرتجريدية و. 

 . تحليلية وتركيبيةÜقدراƘ معرƼية 

 ýبǀمور المستǕ ةƲǀوالي Ʃالتحس.  
  Ƙير كاملة ومعلوماƹير رسمية بدرجƹكبيرةة .  

Ƙراراǀال ƘلباƱمت 

  .تǀبŹǚ واǗستعداد المسبƍƾستƬراƻ ما يمكǇƊ Ǉ يƴǀ مƊ Ǉحداث مس 
 Ǉالبحث ع ƭرƽة  الǈا الممكǌمتƇر ومواƱوتحديد المخاƱاǀǈ ƴقوة م 

  .وضعƻ المƌسسة
  .ƍدارة الƺموƯ والتعامý مƴ حاالƘ عدم التƋكد وƲروƻ المخاƱرة 

  الǀراراƊƘبعاد

  مƍ Ǉعداد الباحث باǗعتماد علǏ ما ورد Ƽي ƊدبياƘ الموضوƳ: المصدر
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 ƘالمبحƲاذ اعد السيكولوجي بال: الرابƢستراتيجيةفي إتǕلقرارات ا  
Ƙالمحاوال Ǉعدد م Ǐلƍ Ƙالدراسا Ưبع ƘارƬƊÜ Ǐلƍ ƘƼدǋ التي Ƈراǀستƍ البعد ƴواق 

ƹير  Ƽي تحديد التوجǌاƘ اǗستراتيجية للمƌسسة  Ʀǋا البعدǋǕمية تƛƋيرÜ لƬخصي Ƽي ƍتخاƦ الǀرارا
Ʊر الƲǈرية المستǀاة مǇ تتصƻ بƺلبة اƍĈǕال ǌǈƊا  ǇƊÜ تلǁ المحاوالƘ علǏ الرƹم مǈ Ǉدرتǌا

 يمكǇƊ Ǉ تكوǉƦǋ Ǉ الجواƔǈستǈتƝ الباحƛوƍ ǇƊ Ǉوقد Ü الƬخصية اǗستراتيجيةجواƦ ƔǈاƘ عǚقة ب
 وقيمǊ عبر مǇ خǚلǌا متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية عǋƍ ǇتماماتǊ ومƛŃلǊيÜ Ńبمƛابة ترجمة سلوكية
 Ɣǈجا Ǐلƍ ǊداتǀخبراتومعتǊ وتكوي المتراكمةǈǊ خصيƬي الƼاǀƛجتماعي والǗا ǎالمحتو ƾي سياƼ.   

Ƽ دǀ ǊعƼتد Ɣǈالجوا ǉƦǋ يƼƯي بعƼ خصيةƬحكام الǕوا Ʃالحد Ǐعتماد علǘل ƻالمواق 
 ÜǊصدار قراراتƍو Ʃحد ماتعك Ǐلƍ  بيعةƱ ǐادƬرǗا ƜƦموǈو الƊم الƺباراديParadigme ýعيƽوت 

 Ƽي وتحديد ƼƊضý خيار ƍستراتيجي Üومعالجتǌا Ü وتحليلǌاÜلمƬكƘǚلة ت اǗبداعية عǈد دراساتǊقدر
  وعلƊ ǏساǉƦǋ Ʃ المجاالƘ يتم تصǈيǈƊ ƻماƱ وƊساليƍ ƔتخاƦ الǀراراýƲ.Ƙ المواقƻ الƺامضة
 ƍلǏ حد كبير تſعłبŎرŃاƘ اǗستراتيجية يتم ƍتخاǋƦا مǇ خýǚ مƲǈومة مرجعية وƦǋا يعǈي ǇƊ الǀرار

 ǇعǗا Ƙراراǀال Ʀي لمتخƼالمعر ýالتحصي ǎمستو ǊعǚƱضƍو ǊعǚƱƍ ودالة لسعة Üستراتيجية
المƾƱǈ اǗدراكي لǖحداث Ƽي يتضƠ بالعلوم والمعرƼة ودرايتǊ وخبرتÜǊ وƼي Ʀǋا اǗرتباƱ الداللي 
  .تƬابكǌا وما تƌوƍ ýليǊ مǈ ǇتاƝƑ وƛƈار علǏ مستǀبý المƌسسة

 ات اǕستراتيجيةذ القراراتƢفي إ الحدƧ واǓحكام الشƢصية: أوالً

Ü حيث يǈتýǀ الǇǋƦ ث مباƬرة دوƍ Ǉستخدام ƍ ǐƊستدالǀýدرة علǌƼ Ǐم اǕحداالدƩ  بالحيǀصد
 ǁدراƍ Ǐلƍ يǈيǀمعلوم ي Ǉرة مƬمبا Ưالتجريد بع Ǉم Ʊير وسيƺب ŹراƬمبا Źدراكاƍ Ʊوالرواب ƾƑاǀالح

Ɣو التجريƊÜ ÜƔالتعاق Ǐعل Ʃواحد ولي Ǉي زماƼ Ǉم مƹالر Ǐعل ƯƼالعلمي ير Ɲǌǈالم ǇƊ 
Ƽي  )المƝǌǈ العلمي( لǘستدالý التجريبي والتجريدǐ ولكǌ Ǌǈاعاخضم ƍتي ما لم ÜالمعرƼة الحدسية

ǊاتƦ ƘالوقÜ  مية ال يستبعدǋƊƯروƽة الƹوصيا Ƈاǈي مرحلة بƼ Ʃة بالحدǈستعاǗ1ا .  
 ǇƊ يرƹميةǚسǗة اƽلسƽالÜ  ƻǈة الحدسية تصƼالمعرǏعلƊ ǎي مستوƼ  ǇƊو Üليةǀة العƼالمعر Ǉم

مǇ مǀتضياƘ العمý العǀلي الجاد ǇƊ يتعرƻ وÜ وƊعلǏ مرتبة مǊǈ عǈǋýǀاƱ ǁوراƊ ŹسمǏ مǇ ال
 حدودÜǉ ومǇ اǗدراǇƊ ǁ يدرǁ الƬخǊǈƊ ƭ ال يدرǁ كƬ ýيƇ مǇ حولƛ ǇǕ ÜǊمة Ǉالعýǀ ع

ǋƦاƽǈ قوة Ƙƺما بلǌا مǌدراكƍ ýوǀالع Ưلبع Ǉال يمك ƾƑاǀاح . ǇƎƼ ÜǁلƦل Ʃة الحدƽلسƽال Ɣحس
ǁ بǊ الƬخƭ بعƯ الحǀاƾƑ واǕسرار الخƽيةÜ التي Ƭخصي يدروƍلǌام ǋو قدرة اǗسǚمية 

  .2تستعصي علǏ البعƍ Ưدراكǌا

                                                 
1-ýويƱال ƾيƼ1967( تو( Üالفلسفة Ƨأسƭ Üمصر Üضة العربيةǌǈدار ال Ü148. 

 .Ƭ Ü83ركة الǌƬاÜƔ الجزاƑرƭ Üالجدل في القرƆن الكريمÛ فعاليتǈ في بناء العقلية اǕسǘميةƘ( Ü.د(محمد التومي - 2



Ƙالƙستراتيجية: الفصل الǕالقرارات ا 

  129 

 مƍ Ǉستعماý اǕحكام الƬخصية والحدƊ ƩمراŹ جعýالǐƦ يŃميز محيƱ الǀرارÜ ومǇƊ ƴ التعǀيد 
Źاǈية  ممكǈǌية ومƼحتراƍ مǌلدي ǇيƦال ǁƑولƊ دǈع ƭخǕوبا ÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀال Ʀي عملية اتخاƼ

 ǇƊ الكƛير يميلوƍ Ǉلƍ Ǐستعماý المǈاƝǋ المǀƱǈية التي تعتمد علǏ المعرƼة التجريدية Ɗو عاليةƍ Üال
ŋتحي ǐǕ Źباǈوتج Ƙقرارا Ǉم ǊǈوƦا يتخłمĉل Źتبريرا Üالتجريبيةýي  و.ز محتمƼو Ǉولك Üýابǀالم ǇƊ مƹر

 Ưبع Ƙراراǀالبا ما تعتمد الƹ Ǐية وعلǀƱǈم Ɲǋاǈم Ǐيعلƛا كǈǈƊ الƍ Üجد معايير موضوعيةǈ ما Źرا
łمńǇ مǌل  ǁيةتلƼحتراǗاÜ  Ǉيمتلكو ǇيƦال ǁƑولƊير عادية وƹ بةǋام(موǌلǗا(  ƴووض Ƈاǈي بƼ

ƘستراتيجياǗاÜ ǇوƋيلج ƍخصيةƬحكام الǕوا Ʃالحد Ǐم .لǋحدƊ ƘلƋا سƦƍو ýوǀكما ي ÜǁلƦ Ǉع 
Sloanيرد ŹǚƑقا ǁعلي : "Ŋالمر Ǉير مƛي الكƼ يǈǈƊ Ƙا Ƙǈكǈولك Üƾح Ǐي علǈǈƊ عرƬƊ ي قد ال

Ɣالسب ƻعرƊÜ ي الǈǈƊ ǏةحتƼالمعر Ǉمية مǋƊ رƛكƊ امǌلǗاƼ ÜيةǀƱǈم Ƙمبررا ƾسوƊ ǇƊ ƴيƱستƊ   
ǈǕاǌǊام ال حدود لǌلǗما اǈبي Üي  .1" محدودةƽƼا التي دراسة الǋجراƊ(Isenburg,1984) Ǐلƍ ýتوص 
Ɗ Ǉ80% يرا ماƛستراتيجية كǗا Ƙراراǀال ǐƦمتخ Ǉوا  مǈي كاƼ Ʃالحد Ǉيستخدمو ŅƇم سواǌقرارات

 .Ƽ2ي تحديد المƬكلة Ɗو Ƽي الوصوý السريƴ للخياراƘ اǗستراتيجية الممكǈة

 Üƴي الواقƼ خصيةƬتمام باالحكام الǋاال Ƴرجاƍ ǇيمكƇاǈƛƊ عملية ƍدراس Ǐرار الǀال Ʀةتخا 
(Ward Edwards,1954)  Ǐحيث يتجلǕم اǋƊ حدƋخصية كƬحكام الǕوا Ʃير الحدƛƋةد السيكولوجيابعت 

خاصة Ƽي الƲروƻ والمواقƻ الƺامضة التي يعتمد Ƽيǌا متخƦ الǀرار  علǉƦǋ Ǐ العمليةÜ ةالƬخصيو
حدوث Ɗو ƍمكاǈية حوǊ  ýوتوقعات ǊاتبƎعتǀادƼي حد Ʀاتǌا بƱة تالمرو ÜماالƘ الƬخصيةتعلǏ اǗح

  . لǈتاƝƑ المترتبة عǇ قراراتǊلة ختلƽالمديراتǊ تƍǀضاƼة ƍلÜ Ǐ مستǀبƬŹǚيƑا ما عدم حدوث 
 الƬخصية م Ƽي ƊحكامǌاƘ اǗستراتيجية الǀرارومعرƼة الǀواعد التي يستخدمǌا متخƦمƊ Ǉجý و
بǈاƇ ل ة والمعتمدة الصحيحالǀاعدة ǋيƍتاحة المعلوماƘ مدƹ ǊǈƊ ǎالباŹ ما تكوƬƊ Kahneman  Ǉار

 متخƦ الǀرار يصدر ƊحكامÜ ǇǕǊ  الƲروƻ الƺامضةمواجǌة ǈƛƊاÜ Ƈ الƬخصيةǕحكام واǗحتماالƘا
 Ƈاǈب ǏعلǗ خصيةƬال Ǌديراتǀت ýحدوثالحتماÜ  ƾلƱǈم Ǉتكرار م Ɣا وبحسǌة بƱالمرتب Ƙالمعلوما
ǌƛحدوÜاŮي التƼ ýǌسƊ حداث المتكررةǕاƼ Źتكرارا ýقǕا Ǉا مǌكر والحكم عليƦادرة الحدوثǈو الƊ 3.  

 ÜǇي ولكƼ ƻالمواقŹتكرارا ýقǕادرة الحدوثاǈو الƊ ſت ǇƊ Ǉيمك ÜƘاراƬǗا Ưير بعƺ ةƽالضعي 
ƬǕ Ü Ǉخصيةالحكام اǕمǇ اǗعتماد علƼ ǏتراضاƘ واǗبǈاƇ  مƍ ǇدراكǌاÜم تالتي يوالمǚمƠ العامة 

ǋي معلوماƹ Ƙير مǌيكلة بƱبيعتǌا المعلوماƘ التي يتعامý معǌا متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية 
Źير واضحة تماماƹو Üيرةƺقراراتمت ýيجع ǐƦمر الǕا Üير كاملةƹو ÜǊ  رŎعبſت Ǉبدرجة كبيرة ع

   .Ɗ4حكام Ƭخصية
                                                 

 .Üƭ22مصرÜ 6مƱبعة جامعة الǀاǋرةÜƱ Ü اǕستراتيجيةإدارة Ü )2006(محمد المحمدǐ الماضي - 1
2 - ýخليÜǐمحمد العزاو  Ƽساب Ʋمرج ƭ Ü139.  
3 - ýبو ǇجودويƘراي Ɯ2000( وجور( ÜداريǕتحليل القرار للحكم اƭ Üسعود ǁجامعة المل Üيم سرورǋترجمة سرور ابرا Ü247.  
 .ƭ103  جامعة الǀاǋرةƱƊÜÜروحة دكتوراÜǉ مي وفعالية نưم المعلوماتالعǘقة بين المناƠ التنưي Ü)1997(عƇǚ الديǇ عبد الǈƺي - 4
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 ÜƾƱǈا المƦǌوبƼيǋ امضةƺال ƻي المواقƼ ستراتيجيةǗا Ƙراراǀال Ʀتخاƍ عملية ǇƎ  بةǋومو ǇƼ
بǇƋ (Drucker,1982) وقد ƍعتبر  . وتحكمƲǈ ǊرياÜǉƘوبصيرة قبǇƊ ý تكوǇ علماŹ لƊ ǊصولǊ وقواعد

 ƍال تعبيراŹ عƊ Ǉحكام ƬخصيةƼ Üي  ǋيعملية ƍتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية Ƽي ǌǈاية المƱاƻ ما
ŹاƑƱخر خاǓا اǌوبعض Źا صحيحاǌبعض Ǉقد يكو Üةƽمختل ýƑبدا Ǉبي Ǉم Ǉمعي ýختيار بديƍ. و قدƊ 

 ƼمÜ ǇمƦǋ Ǉا المƱǈلƾو .1 مǇ اǕخرǎةيكوƍ Ǉختيار بيƱ ǇريǀتيǇ للعمƍ ýحداǋما ƊقرƔ للصح
ńǇƊ Ơالمرج Ƙراراǀو الƦمتخ ƻستراتيجية  يختلǗم اǋديرǀي تƼ ƻمللموقǌاداتǀعتƍ يƼوÜ Ɣبحس 

   . Ƽي Ɗحكامǌمدرجة ƍعتمادǋم علǏ اƬǗاراƘ الضعيƽة
اǗستراتيجية  اǇƋƘ متخƦ الǀرارب ƬƊ (Lawrence & Elliott,1985)ار كý مÜǇ بƩƽǈ المƾƱǈو

  ƹامضةƲروƻ  وƊواجƊ ǊوضاعاŹ جديدة ما  Ʀƍا Üقد يلجƍ ƋلǏ عملياƘ الحدƩ واالحكام الƬخصية
 قد يكوƼƊ Ǉضý وسيلة ǗتخاƼ Ü Ʀالحكم الƬخصي الǐƦ يعتمد علǏ الخبراƾƼ (Agor,1986)Ƙوو

ƹ Ǉير المرجƅƦĉƍ Ơ م . Ʀƍا ƍتسم الموقƻ بالتعǀيدÜالǀراراƹ Ƙير الروتيǈية Ƽي المستوǎ اǗستراتيجي
 مرتبƱة Ɗو مسببة بصورة مباƬرة Ƽي مواقǇƊÜ ƻ تكوǇ الƲروƻ التي حدƼ Ƙƛي مواقƻ سابǀة

وعليƍ2.  Ǌصدار اǕحكامو الǏ الحدƋ Ʃلج يǈƎƼ ÜǊالتي يواجǌǌاǉƦǋ الƲروƻ مƼ ýƛي عǈدÜŉƦƑ  .الحǀة
 ýوǀتHelga Drummond :" خصيةƬحكام الǕوا Ʃالحد Ǐستراتيجية علǗا Ƙراراǀدما تعتمد الǈع

ńعſد تǀƼ ÜƭخƬتيجة حتمية لخبرة الǈ وǋ عام ýكƬكم الجيد بŃالحƼ ÜرةƱƽالخبرة وال Ǌولǀما ت ǊتبǈƊňلŃمŽǈ ا
برة ǇƊ ما يبدو سƲǈ ŹǚǌرياŹ قد يكوǇ صعباƊ Źو حتǏ مستحيŹǚ عملياÜŹ وǇƊ ماǋو مستحيƲǈ ýرياŹ الخ

Źعمليا Ǌليƍ ýالوصو Ǉ3"يمك.  
رƻ االخبرة المكƽƛة بيǇ المعمزيƝ مǋ Ǉو الحدƩ بAgor  ǇƋ علƦǋ Ǐا اǕساÜƩ يرǎو

مختلƻ وجة بيǇ علǏ المزا ة اǗستراتيجياƘرمتخƦ الǀراقدرة يعكƩ و Üالضمǈية والƲاǋرية
ǈدماƜ اǗوية الƬخصمتƺيراƘ التƽاعý لحتمية  ǈتيجة ǉƦ الǀدرة ǋيÜ ǋ وǇƊالمدركةمعلوماƘ ال
متخǇƎ Ʀ وǈتيجة لƦǌا التƽاعý واǗزدواجيةƼ ÜلƦلÜǁ  .قضية مƱروحةƼي مƬكلة معيǈة Ɗو Ʀاتي Ƽي ال

  -:Ƽ4ي الحاالƘ التاليةللحدƩ ولǖحكام الƬخصية يلجƋ اǗستراتيجية  اƘالǀرار
   Ýومواقƹ ƻامضة ومعǀدةحالة عدم التƋكد Ƽي مواجǌة كوǇ يعǈدما  -1
  Ýمحدودية التوقƴ علǏ تǊقدركوǇ تعǈدما  -2
3-  ƾƑاǀالح Ǉدما تكوǈع Ƙير كاملةالتي والمعلوماƹ ǊلديÝ  
  .ضيƾ الوقƘ للوصوý الǏ قرار صاƔƑعǈدما ي -4

                                                 
1 -Üǐمحمد العزاو ýخلي  Ƽساب ƲمرجÛƭ 130. 
2 - Ʋالمرج Ƨنفƭ Ü129.  
 .Ü ƭ361مرجƲ سابHelga DrummondÜ Ƽ درومǈد ǋيلƺا - 3

4 - Weston H. Agor (June, 1985), Using Intuition to Boost Productivity, Public Productivity Review, Vol.9, 
No.4, PP 357-372.  
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  -:1الحاالƘ التاليةاǓخر  البعƯيضيƻ كما 
  ÝمتƺيراƘكý الياضي يستوعƍ  Ɣيجاد ǈموƜƦ رةبوصعƼي حالة  -5
 .تعدد متƺيراƘ المحيƱ وسرعة تƺييرǋاحالة Ƽي و -6

 Ǐعل ŹǚضƼǁلƦ Ü ي دراسةƼو(Thampson,1959) ƎƼ Ǉ يƼ خصيةƬحكام الǘل Ƈعملية اللجو
 Ƙراراǀال Ʀتخاƍ ÜستراتيجيةǗراراǀال Ʀد متخǈة عǈمعي Ƙر قدراƼتو ƔلƱستراتيجيةيتǗا Ƙا Ü كبعد

تتƱلƔ بÜ  ýال تحتمý اǈǗتƲارومواقƻ حرجة Ʋروƻ يرÜ عǈدما يواجǊ الƲǈر وسعة ƾƼƊ التƽك
ŹيضاƊ و .2الحسم والحزمƘدراسة قد تعرض (Kogan & Wallach,1960)  Ɣǈالجوا Ưالتي لبع
 ƭƑالخصا ƩستراتيجيةتعكǗا Ƙراراǀال Ʀد متخǈخصية عƬالÜ يةƱرتباǗا اǌقتǚب وع ƴم ýالتعام

حو المخاƱرةƍ Üتضǈ ǇƊ Ơزعة متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية والميǈ ý المواقƻ والƲروƻ الƺامضة
ǈحو المخاƱرة ترتبƱ بدرجة ضعيƽة جداŹ مƴ الوقƘ الǚزم التخاƦ الǀرارÜ وǇƊ للخبرة المǈǌية 

وتبيǇ . 3مساǋمة ƛاǈوية Ƽ ÜƱǀƼي تƽسير اǗختƼǚاƘ الƽردية ǈƛƊاƍ ƇتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية
ǇƊ متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية الƦيǇ يتميزوǇ بميلǌم ǈحو  (Plax & Rosenfeld,1976)دراسة 

ǋ Üم Ɗكƛر ƍصراراŹ وƼعاليةÜ وواǀƛوƼ Ǉي الƲروƻ الƺامضة وƼي حاالƘ عدم التƋكدالمخاƱرة Ƽي 
ƭرƽلل Źالǚƺستƍ رƛكƊ مǌǈƊو ǇوƲƽال يتح Ɣالƺي الƼو ÜŹيراƛم كǌسƽǈƊ مǋيرƹ Ǉ4م.  

  : ƍ 5تخاƦ الǀرارǋƊ ÜمǌاǈƛƊاÜƇ الجǈسيǗǇختƼǚاƘ بيǇ حوý ا الدراساÜƘ اƇ العديد مƊǇجرتم كما 
مǇ متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية علǏ عيǈة تƱبيǀية  بدراسة Kogan & Wallachقام بيǈما 

 Ǉو114تتكو ý103 رج Ǉسيǈالج Ǉبي Ǉوجود تباي Ơتضƍ وقد ÜةƊمرƍ حيث Ǉرة مƱدرجة المخا 
 ÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀال Ʀتخاƍ ƇاǈƛƊƅƦĉƍǁحكام  يملǕصدار اƍ يƼ Ƈساǈال Ǉكبر مƊ ةǀƛ ýالرجا 

كاǈوا  ǇƊ الرجاý (Deaux)بيƘǈ دراسة بيǈما .  وƊكƛر ƍستخداما لǌا Ƽي اصدار قراراتǌمالƬخصية
Źجازاǈƍ ýضƼƊعالية وƼ رƛكƊ Ƙراراǀال Ʀتخاƍ يƼ رƛكƊ ƇكاƦقدرة و Ǉم يملكوǌǈƊو ÜƇساǈال Ǉم 

Ɗساليǈǘ Ɣاث ل ǇƊ (Shrade & Humphregs)راǋا كý مǇالتي Ɗجدراسة ال  ƛƊبتƘبيǈما ÜاǗستراتيجية
 Ʃخصيةقيم وتعكƬ ƭƑخصاÜ  ةƇاƽر كƛكƊ Ǉǌعالية تجعلƼو ǇكورمƦال. Ƽ ÜŹموحاƱ رƛكƊ Ǉǌ

 . عǈد ƍتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية مǀارǈة بالرجاýوتعاوǈاÜŹ ومروǈة

  
  

                                                 
1 - ƔديƊ ǐو العمرǐالملكاو ƻ2007(الخلو(Üريةưدراسة ن ÛاطرƢار المƙƆ تمر  دور إدارة المعرفة في التقليل منƌالم Ǐلƍ دمǀبحث م Ü

 ƴالساب ǐوǈالعلمي الدولي السýحو  Ǉم ÜيةǈردǕة اǈجامعة الزيتو ÜةƼر واقتصاد المعرƱدارة المخاƍ16-18 ƭ ÜƩ10 مار.  
2 -Ǉعاǈك ƻواǈ  ÜƼساب Ʋمرج Üƭ67. 

3 - Kogan, N. & Wallach, M. (1960), Certainty of judgment and evalution of risk, Psychological Reports, 
N°6, PP 207-213. 

4 - ÜƘراي Ɯوجور Ǉجودوي ýبو Ƽساب Ʋمرجƭ Ü259. 

5 -Üǐمحمد العزاو ýخلي  Ƽساب ƲمرجÛ  ƭƭ 173-174. 
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 ات اǕستراتيجيةي لمتƢذ القراراǕدراكالبراديƸم : اƙًاني

Źيراƛماك Ůر التǋاƲمام مƊ ƻǀǈ Ůوالت ýحوŃي ƻكي ýƋسǈ لكي ÜورƱرارǀال Ʀلمتخ ǇستراتيجيةمكǗا Ƙا 
ر ما يحدث Ƽي المحيÞƱ وكيƻ يمكǇ لǇƊ Ǌ يŃلم بكƊ ýسباƔ ما يحدث وǋي متƬابكةÞ وýǋ يƽست

 Ǌعدم استعاب Ǉا كاƦƍ يماƼو ÞǊدراكƍ Ǉع ǎƋǈت ŹسباباƊ ǁاǈǋ مƊ ÞرةǋاƲريبة الǀال ƔسباǕي باƽيكت
. اǇƱ اƬǕياǋ Ƈو ǈتيجة لعجزǉ الحسيƊ Þم ǋو ضعƼ ƻي قدراتǊ علǏ اǗستدالý والتƽسيرÞلب

اǗجابة عǇ مǉƦǋ ýƛ اǕسƑلة تǀودǈا حتماƍ ŹلǏ تعليƲ ýاǋرة الƽروƾ الƽردية Ƽي العملياƘ العǀلية 
Ǉضم Ǉتباي Ʃوالتي تعك ÜيƼالمعر Ʃƽǈعلم ال ƾمال سياƺدراكي براديǗا (Paradigme).  

Ɗ Üكدƌالم ǇƦرار متخǀستراتيجي الǗاÜ Ǉير مƛي الكǀو يتل ƘاراƬǗا ƘاǌبǈمالمǇ ƱالمحيÜ  قد
 Ʋاǋرة ƽǈسية Ɗولية ǋو اǗحساƦƎƼ Ʃا كاÜ Ǉ وتƋويŹǚاŹ وتƽسيراǌƼŹم ÜويدركǌايستجيƔ لǌا يƬعر بǌا و

ǈوƳ مǇ البǈاƇ الǈǋƦي  ǋواǗدراÝ  ǇƎƼ ǁتتƬابƼ ǁيǌا المƛƌراƘ الخارجية مƴ الوƲاƻƑ الحسية
Ü وقد 1خƼ ýيǌا الحاضر بمعƱياتǊ الحسية والماضي بصورǉ وƦكرياتǊا يتدÜملية ƬǈƍاƑية متƬابكةوع

Ǉيǀوالي ǁƬال Ǉر بيƑالدا Ƴة الصراǀيǀح Ǉع ǁابƬا التƦǋ ƻƬيم حيث . كǋاƽم ǚحسية ب Ʃحدو
  .جوƼاƇمجرد معرƼة ǋي مƽاǋيم عǀلية بǚ حدوƩ حسية بيǈما  ÜعمياƇمجرد بياǈاƘ عǀلية 

Üةǀيǀبيعة والحƱ Ǐلƍ Ǌيتج ǇƊ ýقب Üƴي الواقƼ رƲǈال Ǐلƍ ǊبيعتƱب Ǌيتج ǐرƬالب ýǀالع ǇƎƼ 
 ƴة الواقǀيǀي حƼ البحث ǇƊ الماƱل Üƴللواق Ǌيتƌرƻيتوق ŹساساƊ العملية ǏدراكعلǗية اǋو Üالعملية  ي

 علǏ ياƇاǈ ƬǕرǎ ما ǈادراŹ بǈǈƋا الǀوǇƍ ý. حدد Ʊبيعة رƌيتǈا وƍعتǀاداتǈا المتعلǀة بما حولǈاتي تال
 الƬخƭ عǈدمختلƽاƊ ŹيضاŹ  ويبدوÜ اƬǕخاƭ باختƻǚ يختلƻالمواقƍ  ƻدراǇ ǁوÜƊ عليǊ ماǋي

  مختلǈ ƻعالجǊ الǐƦ الموضوǇƊƳ  وǈ ƊدركǊ ما ǇƊ اليعǈي .ƊيضاŹ مختلƽة ƲروƼ ƻيوالواحد 
 دراكǈاƍ ليƩ "براديƺماتǈا ختƍƻǚ يعكƩما  وƦǋا ÜلƬǖياƇ رƌيتǈا كيƽية Ƽي االختƻǚ عزǐيǈ Ńماƍو

ƻالمختل ƇيƬواحد لÜ Źدراكاƍ ƇياƬǕ ةƽمختل Üýو بǋ ǁدراƍ ƻمختل ƇيƬ2"واحد ل.   
بƎمتƲǈ ǁǚرة للƽرد سمƠ ت التي المرجعياƘ الƲǈرية والتƱبيǀية تلǁالبراديƺم ƍلǏ مǌƽوم يƬير 

 Ƙاتية خاصة وتصوراƦوما ي ƴالواق ýدورحوǊيƼ 3. ام وƲǈ ǇƊ يةǀمبريǕا Ƙالدراسا Ƙد دلǀل
وƦǋا ǗختÜ  ƻǚ المعلوماƘ عǈد الƽرد ال يستƱيƍ ƴدرǁ جميƴ المƛيراƼ Ƙي وقƘ واحدمعالجة
 ǈƍتǀاƑي بƬكýعمد كƛيراŹ ما ي Ü لƦا.4 التعامý مƴ قدر كبير مǇ البياǈاÜƘ حساŹ وƍدراكاŹعلǊ Ǐقدرت

ǌا وتجاýǋ البعƯ  مǈ علǏ بعǊƯتركيز قدراتوÜ اǈǋحو Ǌلتوجيǈƍ ǊتباǋاƬǗاراƘ بعǗ  Ưختيار
  .Ǌ5قراراتومƛ Ǉم Ü للموقƻ يتǊرƻƌ ختǚالƬخǗ ƭ تركيز وǈƍتباƍǉختƻǚ درجة يƌدǐ  إذ ÜاǓخر

                                                 
1 -  ƴƼصيرراǈالýلوƹوعماد عبد الرحيم الز Üýلوƹ2003( الز( Üالمعرفي Ƨعلم النفƴر والتوزيƬǈلل ƾروƬدار ال Ü ÜǇردǕاÜ ƭ111. 

 .ƭ Ü186الجزاƑرÜ دار الǀصبة للƬǈرÜ مدƢل الǍ عالم الفلسفةÜ )2006( الƱالبيعمار - 2

3 - ƩجرǈƊ Ʃموري ÜƼساب Ʋمرج Üƭ100. 

4 - Ǉيƽوجكال Üýوǋ Üǐدزǈر ليǈ1978(ار( ÜصيةƢريات الشưن ÜƼ ƔرتعريǇخروƈو ƜرƼ احمد Ɯ ÜرƬǈلل ƴايƬدار ال Üرةǋاǀالƭ Ü286. 

5 -  ƴƼصيرراǈال Üýلوƹوعماد عبد الرحيم الز Üýلوƹالز Ƽساب Ʋمرج Üƭ96. 
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 Ƙǈا كاƦƍƘالمعلوما  Üما ƻموق ýالمدركة حوſتǇما  حدث وجود عبر عƊمجموعة و Ɗية ثاحدƽخ 
 ما وقراƇة ǋاريتƽسÜ  ǇƎƼاالستجابة توقƲ المعلوماƘ وراƇ تكمǇ التي السيكولوجية اǓليةكاƦ  Ƙǈاƍو
 الخǈÜƼ ƋƱاƇ عليǊبو .اƘمعلوملل قراƇة كلǌا العǀلية العملياƘو ÜالعƊ ýǀعماý مǇ عمýيŃعد  راǌƑاو

ǐƦال ƴǀي ǊيƼ رارǀال ƦمتخÜستراتيجيةǗا Ƙا ýي يحصƼ  يƼو ƻللموق Ǌدراكƍسيرƽتǉ Ƙللمعلوما 
ƻƬي وكƽا الخǌǈلما. مƛقد  مƐƱيخ ƔبيƱد الǈع ƭخيƬت ƯالمرÜ ال Ǐمعلƹر  ǇمƍكادرǊ لƯبع 

 ǇƍƦǋǉ  يمكǇ الǀوÜ ýلƦلǁ .ما مرƯ وجود عǇ للداللة يƽسرǋا كعوارƯواƬǗاراƘ  معلوماƘال
 Ƙلية العملياǀالع Ǉاتية تعبر عƦ يǋ بيعةƱدراكيǗم اƺالبراديÜ  ǇƊو ǇƊ Ǉالتي يمك ƇاƱخǕا ƊسوƊ

 Ƙراراǀال Ʀا متخǌيƼ ƴǀستراتيجية يǗحا Ǐعل Ǉدما يكوǈع Üاǌو يصححƊ اǌعǈيم ǇƊ Ǌعلي ýويستحي ƾ
ǇواǓا ƘواƼ بعد Ǉولك .Ǌعلي ƇاǈوبÜýƛم ƇاƱخǕا Ưلبع Ǌدراكƍ Ưد يتعرǀƼ 1:-   

- ǁدراǗا ƋƱخÝŹǚعƼ ǊيƼ موجودة Ƙو خاصية ليسƊ ةƽي حدث ما صƼ ǎير ǇƊ Ǉحيث يمك .  
- ǁدراǗا ƳخداÝŹǚصƊ Ǌال وجود ل ŹاƑيƬ ýيتخي ǇƊ رارǀال Ʀلمتخ Ǉحيث يمك .  
- ǁدراǗا ƾضيÝ ال  حيثǈيمكǊ ǎير ǇƊ الموقƻ كماǋو ما Ǌǈوال يمك ÜǊعلي ƍادرǉبعادƊ ýك ǁ.  

Ǉƍ الخƼ ƋƱي اǗدراǁ كما تƌكدǉ الدراساƘ يرجƴ بالدرجة اǕولƍ ǏلǏ عدة عوامÜý مǌǈا ما 
 ƭƑبخصا ƱيرتبÜƻبالموق Ʊا ما يرتبǌǈال وم ƭƑخصية لخصاƬردالƽ2ل .Ʃم حيث يعكƺالبرادي 

 بيǇ ةيŊلƅالعňالعǚقاƱ  Ƙبيعة ويƬمý  لديÜǊمعرƼيال البǈاƼ Ƈي العǀلية للعملياƘ الǌام الدور اǗدراكي
ǉƦǋ ƘالعملياÜ Ńوالمýدخ Ǉم Ɯةالخارǌج Ǉك  مƘاǌبǈوالم ƘاراƬǗة اƽو .الضعيǇبي ǉƦǋ Ƙالعمليا 
ŃوالمƜخر Ǉم ýالداخ  ǎخرƊ ةǌج ǇيمƼ ýكƬ استجابة Ɗردود و ýعاƼƊ. كما Ʊترتب  Ƙالوق Ʃƽǈ يƼ
 ǉƦǋƘالعمليا Ńدخبالمý Ǉم ýالداخ ňعŹليا  ƴمŃالمƜخر Ǉم ýالداخÜ كǇƋ يلجƋ Ʀرار متخǀال Ǌلخبرات 

Ǌة  وتجاربǀكرالسابƦليت ŹاƑيƬ ما ǁيدر ƊǊميتǋ يƼ و لƊ ƻة الموقǌمواجýكل حƬةم ǌǌايواج.   
ǋاكوƦÜ Ʀيتخ ýǀستراتيجي  العǗاǇم Ƙية ك العملياƼالمعرǁدراǗاÜ التعلم ÜكرƦالت Üكيرƽالت 
 اǕولوية المبادƌ ƏسƩحيث تÜ ſاǗرƬادƜ ǐموƦالƬ ǈكيýت وƼي ÜالمعرƼي البǈاƼ Ƈي ǋامة خƱوة
 وƼي ÜللموقǊ ƻترƌيÜ وعلƊ Ǐساسǌا تتحدد متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية وتƽكير Ƽكر توجǊ التي
  . Ƽي المواقƻعلǏ التعامý مƴ الƺموƯ والتƬويǀ ƫدرة الǊصرƻ وتتيƠ لالتǊ ĊŮيمكǌ ǈاƱǈاق

Ǉƍ  ýستراتيجية تعامǗا Ƙراراǀال Ʀمتخ ƴمƫويƬوالت Ưموƺال Ǉم ƾلƱǈم ǁدراǗلي اǀالع 
Ƙللمعلوما ýا واالستدالǌب Ǉع ƾƑاǀح Üبليةǀما  مستǈƍƔلƱيت  ǊǈمŹوداǌمج Źلياǀع Źكبيرا ÜƇاǈوب Ǐعل 

ǉƦǋ ƾƑاǀالح Ɣيج ǇƊ Ǉيكو Ơصحي Ʃكما  .الحدýوǀمام يǗبو اƊ زالي حامدƺي الƼ Ɣمعيار كتا 
 والحسياƘ الوǋم عǇ وبعيدا الممارسة بƱوý اال Ƽيǌا Ǉاليǀي يبلƸ ال الصرƼة العǀلياƘ ماƊ" :العلم
 مƛ ǇمƊ ÜقرƔ التام اليǀيǇ حد الƼ Ǐيǌا المعارƻ كاƱ ÜƘǈلبǌا Ƽي والجد Ɗكƛر Ƽيǌا الƲǈر كاǇ مالك

                                                 
1 -ƾيƼتو Ǉ2004( عبد الرحم( ÜبداعيǕالتفكير ا Ûدارة العلياǕمنهج اƜ Üيةǈǌالم Ƙمركز الخبرا Ü2Üا Üرةǋاǀلƭ 21. 

2 -  ƴƼصيرراǈال Üýلوƹوعماد عبد الرحيم الز Üýلوƹالز Ƽساب Ʋمرج Üƭ113. 
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ƘالƱ Ǌدر ال ممارستǀالخصم ي Ǌعلي Üƍب الƋǇ ŃيǉدƬر Ǐلƍ ǇƊ ǁيسل Ǌمسلك Ǐصي حتý Ǐما ال ýوص 
Ǌالي ÜǇƍ Ǉكا  ƠصحيƩالحد ÜƔاقƛ ýǀالع ÜيƼصا ǇǋƦوب .1"ال ƴتصوراتوضǊ حكامƊوǊ واستدالالتǊ 
وبالتالي  . ƊحداƍǊƛدراǁو ƍستǀراƇ المستǀبýلمتخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية  مكÜǇ يالƽكرǐ سياقǌا Ƽي

  .  اǗدراكيǊوكƦ ýلǁ يعكƱ Ʃبيعة ǈموƦجÜ عليǊ السيƱرة وƼ ƊيƛƋ Ǌيرلتمحاولة ا

 Ǉالحديث ع ƾي سياƼبيعة وƱǗا ƜƦموǈالƼ Üددراكيǀ ƊرǌƲ كبير عدد Ǉم Ƙسية الدراساƽǈال 
 ال Murphy  دراسةƼحسƔ. 2واالƽǈعالية المزاجية واالتجاǋاƘ الǀيمب تتƛƋر المعرƼية العملياƋǇ Ƙب

Ǉيمك ƊǇ Ǉيكو ǁدراǗلة عملية اǀمست Ǉع ƘاƦال ÜƼýة كƽص Ǉم Ƙاƽرد صƽم  الǌيماتسƼ ŃيǊدرك 
 ŋƔحňيŃ ما رƌية ƍلǏ بالƽرد تƌدƦ Üǐاتيةƍحداǋما  ÜمليتيǇبع يتƛƋر ƼاǗدراǁ .دواƼعǊمǇ بعƯ  عكƩوت
ƊǇ ǉيرا Ü ǎخرǕواقعيةواÜ ǐدƌت  Ǌيةبƌلر ƇياƬǕي كما اǋƴي الواقƼ  بƺƯ رƲǈال Ǉع ǊعƼ3دوا.   

Ơالعديد توض Ǉد مǋواƬية الǈالميدا∗ ǇƊ ةǀريƱالتي ال ǁا يدرǌب ƭخƬال ƻامضة المواقƺال 
ǁƽا  ويǌموربǕدة اǀالمعÜ تتƋرƛ Ʊبيعةب  ǉƦǋاالموƻق Üحيث ýيمي ƭخƬال Ǘǁدرا ƭرƽال 

ƇياƬǕوا Ɣاƛا المǌعليÜ رƛكƊ Ǉم Ǌميل ǁدراǗ رƱالمخا ƇياƬǕوا Ɣا المعاقǌا يتم و ...عليƦكǋيتعدý 
Ǘاǁدرا ýعƽب Ǌحو حركتǈ و السارة الخبرة ƍدابتعǉ Ǉلمة الخبرة عƌضا( المƽللتوتر خ(Ü كد كماƌت 

 وƊ اتجاǋاتǊ مƴ تتƾƽ ال بمواقƻ مǀارǈة ǊÜاتتجاƍǋ مƋƼƴكƛر  كƛرƊ يتسƾ وƍدراكǊ الƽرد متعلƊ ƊǇ ůيضا
 ƍدراƼ ǁي ةالمتضمǈ الدواǇƊ ƴƼ يعǈي مام Üعارǈ ƯموƦجǊ الƽكرǐت ووƊمǊǈ لǀيمǊ تǌديدا مýƛت

ƇيƬ ýضƽمÜ ƾوƽي ǋيرƛƋات Ǐية العملية علƼالمعرÜ ƴƼوقاية دوا ƘاƦال Ǉر مƱخارجي خ.  
 ǐكرƽال ƜƦموǈد ولتحديد الǈمع Üرارǀال Ʀد تخǀƼدراسة Ƙعتمدƍ (Driver & Mock,1975)4  Ǐعل

ǇبعديÜب ýوǕا ƾدرة  يتعلǀ Ƙراراǀال ǐƦامتخ Ǐعل ýالللوصو ƻمختل ýحلوýƑوالبدا Üحيث ت ƻختل
 Ɗو  مǇ مƱǈلƾ اǗدراǁ المختلƻ لƩƽǈ الموقÜƻ والحلوý الممكǈةƼ ýي تحديد البداÜƑالǈماƜƦ الƽكرية

Ƽي مواجǌة Ʃƽǈ الموقƘ  ƻمعلومامتخƦ الǀرار للم استخددرجة ƍ الƛاǈي البعد مýƛيبيǈما  .ةمƬكلال
  . Ƽي قراراتǌمم معلوماƊ Ƙكƛراستخد البعƯ اǓخر ƍيƽضƊ ýقÜý بيǈما معلوماƘالبعƯ  يستخدم ǀƼد

  Ƽي الƬكý المواليةÜ كما ǋي مبيǈوبجمƦǋ ƴيǇ البعديǇ معاÜŹ يتبيǇ وجود Ɗربǈ ƴماƼ ƜƦكرية
Ʀال ƜƦموǈو الǋو ýوǕا ýحلو Ǐلƍ ýللوصو Ƙالمعلوما Ǉقدر م Ǐǈدƍ رارǀال Ʀمتخ ǊيƼ يستخدم ǐ

 Üمحدودة ýƑوبداƦƍ الحاسم ƜƦموǈبال Ǐويسم ÜƘراراǀال Ʀتخاƍ يƼ يتميز بالسرعة .  

                                                 
1 - ƾزقزو ǐحمد Ü1998(محمود( Üزالي وديكارتƸمصرالمنهج الفلسفي بين ال Üƻدار المعار ÜÜ ƭ137. 

2 -  Üǐدزǈر ليǈوجار Üýوǋ ÜǇيƽكالƼساب Ʋمرج Üƭ668. 

3 - Ʋالمرج Ƨنف Üƭ670. 

 علǍ الحاجة اƙر" حوý )1936(ساƽǈورد واعماÜý "واالدراƿ الذاتية" حوý )1934(ومورƼي رƬƼا تجربة :يý المƛاýعلǏ سب اƲǈر - ∗
ƿاالدرا" Üتجربة Ǉيƽي ليƼ1942(ومور( ýر"حوƙا Ʋالدواف Ǎوالنسيان  التعلم عل"Ü تجربةو ƩكǈاƬي بوƼومور)1942( ýر" حوƙا 
  ".االدراƿ علǍ والعقاب الƙواب

4 - Driver & Mock (July1975), Human Information Processing, Decision style theory and accounting 
sstems, The Accounting Review, PP 681-697. 
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  النماذج الفكرية حسب: 03-03الشكل رقم 
Robbins & Stephen 

Ɗ يستخدم ǐƦال Ǉالمر ƜƦموǈو الǋي وǈاƛال ƜƦموǈما الƊ ýق
Ǉقدر مƘالمعلوما Ü  حيث ǁيدرƻكلة  الموقƬو المƊ ýكƬب

Ơمما يتي ƻمختل ýر للوصوƛكƊ يةǈمكاƍ Ǌل  ýƑوبدا ýحلو Ǐلƍ
ýضƼƊ. و Ǐتماماعل ǁلƦ Ǉم ƩالعكÜ  رمي يتميزǌال ƜƦموǈال

 ÜƘاراƬǘر حساسية لƛكƊ وǋمولية وƬكبر وبالƊ ميةǋƊ يولي
 Ƙاǈالبيا ƴلجم Üƻالموق ýحو ýوحلو ýƑبدا Ǐلƍ ýللوصو

 ÜýقƊاǌǈةولكǀدقي .  
البياǈاƘ يƼ Ɣǀǈي م كبير مǇ المعلوماƘ ووƼي المǀابƛ ýمة ǈموƊ ƜƦخرÜ تكاملي يستخدم حج

 Ƙية معلوماƊ Ǉا عƛبح Ǉر مƼوƊ عدد Ǐلƍ ýو الوصوƊ Ɯتاǈƍ Ưرƺب ÜǊǌيواج ǐƦال ƻالموق ýحو
Üýبتكارية الحلوƍ ýحلو Ǉتكو Ɣالƺي الƼ يǋو.  

Ƽي تصǈيƻ متخǐƦ الǀرارا1  Ƙ(Robbins & Stephen,1995) وƼي ƦاƘ السياƍ ÜƾعتمدƘ دراسة
Ǐستراتيجية علǗد ياǀƼ ÜƾƑاǀرار للحǀال Ʀمتخ ǁدراƍ ةǀريƱ Ʃيعك ýوǕا ÜǇبعدي Ƌلج Ưالبع 

 تƽكيرǋم كƛيراŹ علǏ المƝǌǈ التركيبي كƱƎار Ƽكرǐ مرجعي Ƽي يعتمدحدƩ واǕحكام الƬخصيةÜ وال
 بيǈما يستǈد البعƯ اǓخر علǏ المƝǌǈ التحليلي Ƽي ربƱ اǕسباƍ. ƔتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية

لعǈǚǀية الحǀيǀية كƋسلوƔ قياƩ مǀƱǈي Ƽي الكƻƬ عǇ الǀواǈيǇ والƲروƻ التي بالǈتاÜƝƑ حيث ا
ƘǚكƬحداث والمǕرار .تحكم اǀال Ʀخصية متخƬ Ǉم مǌم Ɣǈحد ما جا Ǐلƍ Ʃي يعكǈاƛما البعد الƊ 

  . لتحمý المخاƱرة والتعامý مƴ الƺموƯ وحاالƘ عدم التƋكد Ƽي قراراتǊمدǎ قبولǊويتعلƾ ب
 ÜǁلƦ Ǐعل ƇاǈوعوبǇالبعدي ǇيƦǋ ýيƛد تمǈ يǋ كما ÜكريةƼ ƜƦماǈ ربعةƊ ǁاǈǋ ǇƊ Ơيتض Ü
  :موضحة Ƽي الƬكý التالي

- Ǌالموج ƜƦموǈال : Ʀمتخ ǊيƼ ýيمي ǐكرƼ ƜƦموǈ وǋو
Ǉيكو ǇǕ رارǀال Ǌمراتب Ǉم ǊالǀتǈƎب ÜيƱباǈستƍ ليǀع ǉكيرƽت 

ƘياƑوالجز Ƙǚصيƽي التƼ ƾحو التدقيǈ رةǋاƲالÜ ال Ǌǈولك 
خاƱرة Ɗو التعامý مƴ الƲروƻ يرƼ Ɣƹي تحمý الم

 ƘاراƬǗا Ǐعتمادية علƍ ýقƊ ǊǈƊ يǈامضة مما يعƺال
Ǌي قراراتƼ ةƽالضعي.  

- ƜƦموǈالýالمحل  : ƻالمواق ƴم ýللتعام ŹاعاƼدǈƍ رƛكƊ ǊǈƊ الƍ ÜيƱباǈستƍ ليǀع ǉكيرƽخر تǓو اǋ
Ǐ بداÜ ýƑ يرƼ Ɣƹي الحصوý علƊ Ǐكبر قدر مǇ المعلوماƘ للوصوƍ ýلالƺامضة وتحمý المخاƱرة

وحلوý متعددةÜ تتيƍ Ơمكاǈية ومروǈة Ɗكƛر للتعامý مƴ مختلƻ الƲروƻ والحاالƘ الجديدةÜ وبالتالي 
ǊحكامƊ صدارƍ يƼ اǌعتماد عليǗة واƽالضعي ƘاراƬǗبا Źتماماǋƍ رƛكƊ وǌƼ. 

                                                 
  .ƭ 8بƺدادÜÜ مƱبعة دار الكتÜƔ إستراتيجيات اǓعمالÛ بناؤها وإدارتهاƬ)1995( Üوقي ǈاجي جواد - 1
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- ƜƦموǈا :  السلوكيالǌتستمد قوت ÜيةƑراǀستƍ ƜƦموǈا الƦǋ Ɣرار حسǀال Ʀكير متخƽة تǀريƱ Ǉتكو
 اǕحداث ƹير متƬابǌة ووقوعǌا مŊǇƊ  ǇوǀƼاŹ لǀدرتǊ علǏ اǗستبصار والحدǈ ƅƦƍ ÜƩاƇ اƼǕكارمǇ ب

الصعƔ توقعÜǊ وقد يدركǌا كƼ ýرد بƬكý مختلƻ بحسƔ البراديƺم اǗدراكي لديÜǊ ولƦǌا Ʀǋ ǇƎƼا 
 ǐادƬرǗام اƲǈا الǌǈع Ơصƽكير التي يƽة التǀريƱ يƼ ƻǚختƍ Ǌسبب Ǉم(التبايƺد)البراديǈع  Ʀمتخ 

 ƜƦموǈا الƦǋ ǇƎƼ اƦول Üرارǀة الƼمجاز ýقƊ Ǌǈولك ÜǇخريǓكار اƼƊو Ƈراƈ Əرǀاعلي يستƽوت Ǉمتعاو
Ƽي ƍقتحام الƺموÜƯ وƊكƛر تحƲƽاƼ Źي تعاملǊ مƴ المواقƻ وحاالƘ عدم اليǀيÜǇ لƦǌا ǌƼو Ɗكƛر 

Źعتماداƍ ýقƊ Ǌǈلك Üƴالواق ƇراǀستǗ العامة Ơمǚة والمƽالضعي ƘاراƬǗبا Źتماماǋƍ Ǌي قرارتƼ اǌعلي 
 .ǊǈǕ ال يميý للمخاƱرة والمجازƼة Ƽي قراراتǊ مǇ مجرد ƬƍاراƘ ضعيƽة لم تكتمý بعد

- ƜƦموǈيميالǋاƽا :  المǌجǌتǈية التركيبية التي يƑراǀستǗة اǀريƱال Ʃƽǈوب Üƾالسيا ƘاƦ يƼ
Źǚر ميƛكƊ Ǌǈي كوƼ Ǌǈع ƻيختل ǊǈƊ يرƹ Üيميǋاƽالم ƜƦموǈال Ǉيكو Üالسلوكي ƜƦموǈة الƼللمجاز 

Ü لǊ الǀدرة علǏ والمخاƱرةÜ ويتجǊ التƽكير ǈحو الƬموليةÜ والبحث عǇ البداýƑ والحلوý العديدة
لƦلÜǁ يŃعد Ʀǋا . ƱرƼƊ Ɵكار ƍبداعية جديدة يستǀيǌا عادة مǇ البǈاƇ الƽكرǐ للمƽاǋيم واǓراƇ المختلƽة

داث وƼي الوصوý الǏ الحلوý الǈموƊ ƜƦكƛر الǈماǋƍ ƜƦتماماŹ باƬǗاراƘ الضعيƽةƼ Üي تƽسير لǖح
Üةƽالمختل ýƑا والبداǌǌالتي يواج ýاكƬامضة والمƺال ƻالمواق ƴم Ǌتعامل ƇاǈƛƊ. 

 ýتتداخ Üةǀيǀي الحƼاǌǈيما بيƼ ýاعƽوتت ƜƦماǈال ǉƦǋÜ صلةƽǈا مǋعتبرǈ ǇƊ Ǉوال يمكÜ ƴالواقƼ 
تستدعيǊ ضرورة  وƾƼ ما ÜيسيƱر Ɗحد الǈماƜƦ الƽكرية علǏ اǓخرمعيǈة  Ƽي مواقǊ ƻبǈƋيƬير 
 ýستراتيجية تعامǗا Ƙراراǀال Ʀامضةمتخƺال ƻالمواق ƴمÜ دǀƼ ارƬƊ (David,1991) ýالعم ǇƋب 

ومǇ جǌة  ÜعلǏ التعامý والتكامý بيǇ التƽكير التحليلي والحدسيمǇ جǌةÜ اǗستراتيجي يǀوم 
 ǎخرƊي Ǉبي ƠرجƋحو تǈ ýرة الميƱتارة المخاƲƽوالتحǎتارة اخر Ü ƻالمواق Ɣو بحس ƻروƲالتي ال

Ʀا متخǌǌيواجǐستراتيجيةǗا Ƙراراǀ1 ال.  

                                                 
1 -Üǐمحمد العزاو ýخلي  Ƽساب ƲمرجÛƭ 140. 
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عملية Ƽكرية  Üالحǀوý المعرƼيةضمǇ مختلÜ  ƻ الǀرارƍتخاƦ عملية تعتبر
ÜيةƱتتتابعية تراب Ǐا علǋرǋي جوƼ كرة عتمدƼ ختيار والتǗضاƽيýÜ  ýيجاد بديǗ

 Ǉم Ǉالمتاحةمعي Ƙة والخياراǈالممك ýƑعديد البدا ǇبيǐƦمر الǕا Ü اłǋŃزŎيłمŃلم ي 
ǀƼ ÜƘد تǚزمƘ العمليتاǇ تارةÜ وترادƘƼ تارة حý المƬكǚ عǇ عملية بدقة

ÜǎخرƊ Ĉĉƍ دǀƼ ǁلƦ ƴومſخدمستƘل  Ǐلداللة عل ƩƽǈǏǈما المعǋعتبارƎب Ü Ǉترتكزا
Ƙاǀوالحل ƘواƱالخ Ǉسلسلة م Ǐالسلسلة  عل ǉƦǋ Ǉة مǀحل ýك Üالمتتالية

Ƙ خاصةÜ تختلƻ مƬ Ǉخƍ ƭلǏ المترابƱةÜ تتƱلƔ معلوماƘ معيǈة وقدرا
 Ƙراراǀا الǌǈخاصة م ÜƘراراǀال ƳواǈƊ ƻǚختƎب ƻلما تختلƛم Üخرƈ

  .علƦǋ Ǐا الǈوƳ مǇ الǀراراƘ اǗستراتيجيةÜ مما يبيǇ تƛƋير الƱبيعة الƬحصية
 ǁاǈǋجوةƼ ǇƊ Ǉدوǀيعت Ǉمم ǁƑولƊ Ǉبي ÜƇيƬال Ưواسعة بع Ƙما زال 

ƍ يǋ ÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀال Ʀعملية اتخا Ǉسلسلة م Ǐي علǈي مبǀƱǈم Ƈجرا
المǀدماƘ يǀود ƍلǈ ǏتاƝƑ معيǈةÜ وبيƼ Ǉريƈ ƾخر يƲǈر لǌا مǇ مƱǈلƍ ƾصدار 

 ÜخصيةƬ حكامǕ اǌǈدير كوǀوالت Ʃالحد Ǐية علǈبعاد سيكولوجية مبƊ اǌعملية ل
موǋبة الƬخƭ وبصيرتÜǊ قبǇƊ ý تكوǇ علماŹ لƊ ǊصولƊ  Ǌساسǌا ÜالƬخصي

ƘرياƲǈ Ǌوتحكم Üǉا  .وقواعدǋعتبارƎدةبǀمع ƘقراراÜ Ǉبدرجة كبيرة م ƻتتص 
  .الƺامƯوǗرتباǌƱا بالمستǀبý البعيد ƋكيدÜ عدم الت

 ǇومƾلƱǈم Ƌيلج ÜƠالصحي ýكƬوبال ÜƠرار الصحيǀال Ʀتخاƍ Ǐعل ƭالحر 
متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية للمزاوجة بيǇ موǋبتǊ وبصيرتǊ تارةÜ وƍستخدام 

 العملية تارة ƊخرǊ ǎلƽية المعرƼية وعلǏ خبراتالعملياƘ العǀلية مستǈدا علǏ الخ
 ǐكرƽال ƜƦموǈبيعة الƱ Ʃيعك ǁلƦ ýوكǊلدي.Ɣخير وبموجǕا اƦǋ  Ơتتض 

 ƻالمواق ǁدراƍ Ǐعل Ǌامضة قدرتƺال Ƙحاال ƴم ýكدوالتعامƋة عدم التǌومواج Ü
 Ƙمعلوما Ǐعل ǉعتمادƍ ǎمد Ǐعل ŹǚضƼ ÜستراتيجيةǗبيعة اƱال ƘاƦ ýاكƬالم

Ʊعƍة وƲǀاليǕا اǌƑمية اǋستراتيجيةاالÜ  يƼالسببية و Ƙقاǚع ƭǚستخƍ يƼ
  .ƍستǀراƇ الحلوý والبداýƑ الممكǈةÜ وƼي ƍتخاƦ قراراتǊ اǗستراتيجية



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  اǓهمية اǕستراتيجية لمعلومات اليقưة 

  في اتƢاذ القرارات اǕستراتيجية
  

  مات اليقưةÛ وƢصائصها العامةالبعد اǕستراتيجي لمعلو: المبحƘ اǓول
  الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة في إتƢاذ القرارات اǕستراتيجية: المبحƘ الƙاني
Ƙالƙال Ƙة: المبحưستراتيجية لمعلومات اليقǕاية اƸال 
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   ملعلومات اليقظة ة اإلسرتاتيجياألهمية: الفصل الرابع
  يف إختاذ القرارات اإلسرتاتيجية

ƾلƱǈم Ǉمňتصاعد ح ŊدŽسيةƼاǈالت Ƴالصرا Ü  بالموازاةƴم  Ǉا مزيد مǌدماجǈƍو ƾسوǕا Ɵتاƽǈƍ
 المعلوماƘالحصوý علǏ قوامǌا التي االقتصادية حرƔ الوƾƼ مƾƱǈ و .Ƽي سوƾ عالمية واحدة

 Ɗسرار المǈاƼسيÜǇ وسرقة العǚماƘ التجارية وبراƇاƘ اƳǚƱǗ علǏمƊ ǇجÜ  ýتيجيةاǗسترا
ƳختراǗد  .اǀƼ ƘصبحƊة لƲǀالي ƘمعلوماƊ اǋعتبارƎمية استراتيجية بǋ ŹǚصƊ ǇمǕا ýير صوƹ
 تستحƾ تكوƲǈƊ Ǉمة المعلوماǋƊ ƘداƼاƍ Źستراتيجية وبǌاÜ اǗعتǈاƇتستحƾ التي لمƌسسة الملموسة ل
ƇǚستǗاليوم  .1ا Ǐلƍ ýتركيبة حيث ال تزا"Cola " ýكƬت ýاƛالم ýسبي ǏعلŹاƼدǋŹستراتيجياƍ  Ƙلعمليا 

حماية ƼكاCola"  Ƙǈ"بسرقة سر  "Ƭ"Pepsi Colaركة  ƅƘمƁǌłتƍů 2006 سǈةƽƼي  ÜالتجسƩ الصǈاعي
 ǉƦǋ ýƛيرمƹ التجارية Ƙالمعلوما Ơصƽا المǌǈعÜ  يǋ اقيةƽتƍ صور ǎحدƍǇƋƬب Ʃحماية  باري

  .2كية الƽكريةالمل
ǇƎƼ معلوماƘ اليƲǀة تمýƛ مورداƍ ŹستراتيجياŹ ال يǋƊ ýǀمية  ÜمǇ مƱǈلƲǈ ƾرية المواردƊما 

  المستǀبلية توجǌاتǌاƇ وƼي بǈاƼ Üي اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية المƌسسةوال وزǈاŹ عǇ بǀية موارد
تعزيز لمساǋمتǌا Ƽي ƱǀƼ خاصية ƍستراتيجيةÜ ليƩ و دورÜ وƊصبƠ لǌا ƊخƘƦ بعداƍ ŹستراتيجياŹقد و

Ƽعاليتǌا ƼحسÜƔ بý لمساǋمتǌا ƊيضاƼ Źي المƌسسة و ة كƽاƇسيǇتح التي تſمكǇ مǇ العملياƘ الداخلية
ýبǀالمست ƻراƬستƍتصور وÜر المحتملةƱالمخا Ɣǈوتج Ưموƺال ƴم ýي التعامƼم .  وƛ Ǉوم Ʀاتخا

 ýضƼƊ ستراتيجيةǗا ƘراراǀالǗسيةƼاǈضلية التƼǕدامة اƍو ƇاƬǈÜل و ƾيǀتح ýعامƾالسب.  Ǉحيث يكو
 Źحترازياƍ ýالعمŽوت ÜǇديد ممكǌو تƊ رƱخ ǐǕ ŹتحسباłحŋيŽǈŹاÜمحتملة ƭرƼ يةǕ   Ǌǈكو Ǉر مƛكƊ

Ü بيǈما الƽرƭتستƱيǇƊ ƴ تحصý علǏ اƼضý والسباقة  المبادرةƼالمƌسسة  .ƍستجابة ƈلية لǖحداث
ƼالمǈاƼسة علƊ ǏساƩ  . الربƠ بسرعةƼي الوقƘ الǐƦ تتƋكƼ ýيǋ ǊوامÜ ƫالمǈاƼسيǇتتداعǏ حصة 

مزيد مƍ Ǉكتساǈ Ɣحو معلوماƘ اليƲǀة المƌسساƘ مǇ خýǚ بتدƴƼ وƊخƦ السبÜƾ سرعة المبادرة 
Ǝبتكار ǈماƜƦ ب ƍعادة رسم حدود الصǈاعةƼÜي Ü وتحديد قواعد المǈاƼسةƍعادة  Ƽي Ü السبƾايامز

خارƱƍ Ɯارǉ المرجعيÜ ليعاد Ǉ يكوǇ اǗستراتيجي Ǖالتƽكير تدƴƼ ب . لم تكتƻƬ بعدƊعماý جديدة
ǊكيلƬجديدت Ǉة مƲǀالي Ƙستراتيجية لمعلوماǗمية اǋǕا Ǐعل ǁلƦ يƼ Źمعتمدا Ü . ýوǀي(Peter Senge) 

ǈǈƊا ǈواجǈƊ ǊواƳ جديدة مǇ المƬاكý لسǈا مǌيƑيǇ لǌا ǌǈاƑياÜ مƬاكý ليƩ لǌا ƊسباƔ محلية بسيƱة "
 Ɯا تحتاǌحلولǕال ƾرƱال Ǉريا عƦبتعد جǈ ǇاǈعمالƊ دارةǗ ليديةǀ3."ت.  

                                           
1- Olivier de-Maison-Rouge, op.cit., P1. 

Ü حوý الملكية )الويبو( ǈدوة المƲǈمة العالمية للملكية الƽكرية ÛاǓسرار التجارية في مجال الملكية الفكريةÜ )2004( قيƩ محاƲƼة-2
ÜيةǈردǕالجامعة ا Üكريةƽال  ÜǇاŇ8-6عمƊ Ƽýري. 

3 - ÜƝǈبيتر سي Ƽساب Ʋمرجƭ Ü151.  
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   العامةƢصائƫالو البعد اǕستراتيجي Ûمعلومات اليقưة: المبحƘ اǓول
 Ʃلية تعكƈر الƦة والحƱالحي ǎة مدƲǀحو تاليǈ سسةƌا المǌي توليƊالث احدƱمحي Üو ýتعم

ƦاƱ Ƙبيعة كتساƔ معلوماƺƍ ƘرƯ بوالمتابعةÜ عمƲǈ ýام الرادار Ƽي الرصد والمراقبة 
بالǀدراƘ الكامǈة ترتبǉƦǋ Ʊ المعلوماƘ . لتحرǁ بسرعة ǈحو المستǀبýللمƌسسة با تدÜ ƴƼةƍستراتيجي

مÜ  ǇالتƺيراƘ المƽاجƑة Ƽي المحيƱ الخارجيÜ وبǌاǀǈاƱ الǀوة والضعƼ ƻيƼي المƌسسة ومعرƼة 
 ýجƊ ƭاǈقتƍ ƭرƽة الǈوالممك Ɣǈر تجƱكما تعد.المحتملةالمخا   Ƙالمعلوما ǉƦǋ Ƙالوق ƘاƦ يƼ

Źمصدرا Źاماǋ  Ǌويعتمد علي ýبǀالمست ƻراƬستǗ يƼǊƛحداƊ ƴتوق .  
ǊوعليÜ  Ǉيƛعديد الباح ýي يستعمƼƳموضو Ǉة للداللة عƽمختل ƘلحاƱيم ومصǋاƽة مƲǀالي 

 )Aguilar 1967, El Sawy 1985( بالǈسبة لكý مǇالمعلوماƘ الداخلية والخارجية ك ÜمعلوماǉƦǋƘ ال
واǗجتماعية  Ü والعلميةÜوماƘ التكǈولوجيةÜ واالقتصاديةمعلال )Jakobiak 1991(كما يƱلƾ عليǌا 

اƬǗاراƘ  مصطلح )Ansoff 1975, Lesca and Lesca 1997(كý مǇ يستخدم بيǈما . الƣ...والسياسية
   . معلوماƘ اليƲǀةǇ عتعبيراŹالضعيƽة 

ƍلƛǚƛ Ǐة معلوماƘ اليƲǀة  (Lesca and Lesca,1997) صƻǈ ومƴ تعدد التصǈيƽاǀƼ ÜƘد
  -:ǋ1يو  ƊساسيةƊƻÜصǈا

-  Ʊوترتب Üسسةƌالداخلي للم Ʊا المحيǋمصدر Ǉالتي يكو Ƙي المعلوماǋالتحكم و Ƙمعلوما
łمſا تǌǈة كوƺمية بالǋƊ وتكتسي ÜاǌيƼ ƻوة والضعǀال ƱاǀǈبŰك ǇحسƋا بǌƑداƊ ةǈارǀم Ǉسسة مƌالم Ǉ

 Ƙسساƌالم(Benchmarking)لǀالت Ƙم المعلوماƲǈ Ǉضم Ƙالمعلوما ǉƦǋ ýم  ويتم تداوƲǈك Üيدية
 . اǈǗتاƲǈ ÜƜم الموارد البƬريةƲǈ Üم الجودة

المƌسسة  ǈĈƊتجƘ داخý التي ǋي معلوماƘ التƛƋير وƊÜما الصƻǈ الƛاǈي مǇ معلوماƘ اليƲǀة -
 ýتتداو Ǉوالموردي ǇƑخارجية كالزبا Ƙجماعا ƻرƱ Ǉالخارجي م ýستعماǘة لǌا موجǌǈولك

  . عادة ضمƲǈ Ǉم المعلوماƘ التسويǀية
- ŹخيراƊوÜ خرƈ ƻǈمة صƛ  مǌة مƽضعي ƘاراƬƍ وƊ يةƑجز Ƙي معلوماǋ ةƲǀالي Ƙمعلوما Ǉم

موجǌة لكǌǈا  وÜمصدرǋا المحيƱ الخارجييكوǈ Ü  ǇوƳ مǇ المعلوماƘ اǗستراتيجيةوǋي
 Ǉوتعبر ع Üالداخلي ýستعماǘحداثلƊ Ɛبǈſما تǈƍبعد و ƾǀرار  لم تتحǀال Ʀمتخ ýية حصوǈمكاƎب

ŹاƑيƬبǀمست Ǐير علƛƋت Ǌسسة ما لƌالم ý.  Ƙالمعلوما Ǉم Ƴوǈ اǌǈƊقدر التوقعية Ǐعل ýمƬت Ü
 . 2لǌا دوراƍ ŹرتكازياƼ Źي اتخاƦ الǀراراƘ االستراتيجيةمƦ ƴلǁ معيǇ مǇ الƺموÜƯ و

  .)Ƭǈير ƍلǇƊ Ǐ الباحث سيعتمد Ƽي بحǊƛ علƦǋ Ǐا الصƻǈ مǇ معلوماƘ اليƲǀة(: مǚحƲة

                                           
1- ÜƠرويب ǏƽƱمص ýكما Ƽساب Ʋمرجƭ Ü152. 

2- Digman Lester (1990), Strategic Management, Concepts, Decision, Cases, 2end ed. Rechard Irwin. Inc, 
Boston, p274. 
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ǁلƦوبÜƼ ǌيǋ ةƲǀالي Ƙمعلوما Ǉم ƻǈا الصƦية و معلوماƑجز ÜعيةƱير قƹقليلة و Ƙ يرƹ
 Üيكلةǌرة مƛمبع Ǉعادة ما تكو Ʊي وسƼ Ǉم ÜƫويƬكد التƋعدم الت Ƙرار حاالǀال Ʀمتخ ǊيƼ Ǌيواج

 وبالتالي ƍما يǀƽد اƬǗارة . ƹير قادر علǏ التمييزǊجعلت يمكÜ ǇƊ Ǉ صعبة التجاوزƹامضةمواقƻ و
 دراساƘ دلǀƼƘد  .دركǌا بƬكý خاƐƱسبƔ لƦǈƍ ǊاراŹ خاƑƱاŹ عǈدما يت Ƽي وسƱ اǗضƱراƊ ÜƔو

البعƯ  وجود ƼروقاƼ Ƙردية بيǇ اƼǕراد Ƽي ƍدراكǌم للمواقƻ المƬوƬةƼ ÜعǇ علم الƩƽǈ المعرƼي
 التمييز بيǇ مكǊǈال يو العامǌ Üاال يستƱيƴ التعامý مƴ المواقƻ علǌǈƊ Ǐا ƊجزاƇ مستǀلة عǇ سياق

Ƴوبالتالي  الموضو ÜيةƽوالخلǇرصديكو Ǐقدرة عل ýقƊ  Ʊي وسƼ ةƽالضعي ƘاراƬǗا ƫوƬي . مƼ
 Üا العامǌسياق Ǉع ƻالمواق ýصƼ Ǐر قدرة علƛكƊو Üمǌدراكƍ يƼ Źالǚǀستƍ رƛكƊ رادƼƊ مةƛ Ǉم حيǌƼ

  .1لǌم قدرة علǏ رصد وƍدراǁ اƬǗاراƘ الضعيƽة Ƽي وسƱ مǇ التƬويƫ واǗضƱراƔبƦلƼƊ ǁراد 
ǇومƾلƱǈا المƦǋ Ü Ʊترتب  ƘاراƬǗةالاƽضعيƔحس (Lesca et Castagnos)  الصادر الب ƫويƬت

ƔراƱضǗا Ǉم Ʊي وسƼ Ü Ǉرارضمǀال Ʊا محيǌالتي يتميز ب Ǐوضƽوال ýالتداخ Ǉية مƽخلÜ  يǋو
ƾالمسب ƳستماǗا ƳموضوƱللمحي Ü ب ƻدǌعدادƍ ال ƘبليةالخياراǀبيعةمستƱال ƘاƦ  Ǘستراتيجيةا 

 ǈƛƊاƇ عدم اليǀيǇاالƘ ومواقƻ حتǀلý قدر اǗمكاǇ مǇ  وÜالتي تعزز الǀدرة اǗستباقية للمƌسسة
ǋƊمية حساسية اƬǗاراƘ الضعيƽة Ƽي  (Lesca et Blanco)  دراسةƊكدǀƼƘد  .2صǈاعة اǗستراتيجية

محيƱ مضƱرƔ يكوƼ ǇيǊ التوقƴ بما ستƌوƍ ýليƼ Ü ýƲ Ǌي ةتعزيز الǀدرة اǗستباقية للمƌسس
Źǚبǀحداث مستǕا( اǌǈولوجية مǈي  )خاصة التكǀيǀالح ǐو التحدǋرارǀال Ʀسبة لمتخǈبال.   

 علƛƍ Ǐر الصدمة Ɗ Ansoffعماý ضمǇمصƱلƠ اƬǗاراƘ الضعيƽة عمĉƍ ýستǀ ſدالواقƼƼ Üƴي 
مراقبة ومتابعة ورصد ǋǕمية مƬƍ Ǌǈارة Ƽي  وƊزمة صǈاعة السياراÜƘ 1973البترولية لسǈة 

يمكǇƊ Ǉ تساعد  ةالمحيÜƱ بحƛا عƊ Ǉية Ƭƍارة ضعيƽةÜ والكƻƬ عƊ Ǉية معلومة تحƦيرية Ɗو ƍستباقي
وƼي توقƴ اǕحداث قبý حدوǌƛا  Ʊلƾ عليǊ المƽاجƘƉ اǗستراتيجية تجƔǈ ما ćƊعلǏمتخƦ الǀرار 

   .3خاصة Ɗمام تراجƴ ومحدودية التخƱيƱ اǗستراتيجي
ƽƼي الوقƘ الǐƦ يǈتƲر التخƱيƱ االستراتيجي حتǏ تتضƠ اƬǗارÜƘ وتكوǇ المعلوماƘ كاملة 

قد مضǏ عƦǈƈ Ǉاǁ سيكوǇ الوقÜ Ƙ  واƬǗارة معلومةث ƲاǋراŹ ويصبƠ الحدÜحǀاƾƑالتǈكƻƬ و
Ƙقد ضاع ƭرƽوال ƻو.التصر ýجƊ Ǉم Ɵترǀي ýعƽسرعة رد ال AnsoffŮالƋب  ƱيƱر التخƲتǈي 

ƻمعالم الموق Ơتتض Ǐستراتيجي حتǗاÜ ومǀلكي ي  ƦƑدǈع ýب ÜƘالمعلوما Ǉم Ǌحتياجاتƍ بتحديد
Ʊة يتحدد التخƽالضعي ƘاراƬǗا Ǉقا مǚƱǈƍمعا Ʀيƽǈوالت ƱيÝǕ  Ǉال ƻƬك Ǉع ýكƬار بƦǈǗا Ƙماǚع

ƾمسبÜ يǈية  يعǈمكاƍÜƾل وبالتالي التاالستعداد المسبǀيýعƽزم لرد الǚال Ƙالوق Ǉم ý.  

                                           
1-  Üýلوƹوعماد عبد الرحيم الز Üýلوƹصير الزǈال ƴƼراƼساب Ʋمرج Üƭ91. 

2-  Cohen. Philippe. Signal faible, Disponible en ligne, www.signaux-faibles.fr, Consulté le 15/11/2010. 
3- Edighoffer Roland(1985), Processus de décision et surveillance de l’environnement en période de 

crise, Direction et gestion, Juillet-Aout, PP49-58. 
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Ɗ دǀƼر عتبAnsoff بƋةƽالضعي ƘاراƬǘستراتيجية لǗا Ƙراراǀال ǐƦمتخ ýماǋƍ ǇÜ Ǐلƍ ǎدƊ 
مƛلما . الƽرƭالعديد مǇ ضياƳ لة للتǌديد وكاƘǈ عرضÜ ƼوقوƳ العديد مǇ الƬركاƼ Ƙي المخاƱر

ƘƽƬك  ǇƊ Ƙالدراسا ƭبع ýماǋǗا اƦǋ مريكيةǕا ƘركاƬال Ǉير مƛالك ƩǚƼƍ ƔسباƊ Ǉم Ǉكا
 تحƦيرا مسبǀا للمستƛمريǇ والمǁǚ بǇƋ الƬركة تعاǈي مǇ عƱيخاصة تلǁ اƬǗاراƘ التي ت

Üمالية ƘراباƱضƍت ƩǚƼǗر اƱر بخƦǈ1.   
 ةية ƬƍارǕالمراجƴ المحاسبي  ƍكتƬاǋƊƻمية  الǏ العربية اƘاسدرال ƬƊارƘ بعǀ Ưدلو
ƍختƩǚ  توحي بوجود ƍساƇة متعمدة للحǀاƾƑ بالǀواƑم الماليةƊ Üوقد مسبǀة Ɗو عǚمة  Üضعيƽة

Ƙǚبالسج Ɣعǚالت ýǚخ Ǉم ýصوǕو المحاسبية اƊ Ü Ǐحت ƾبيƱستخدام التǗوا Əلمباد ƐƱالخا
اكتƬاƻ المراجعيǇ علǏ  ة قدرƊخƦ وصي ǉƦǋ الدراسة بضرورة تحيث. المحاسبة المتعارƻ عليǌا
  . 2تǀييم ƊداǌƑمو تدريبǌم ǈƛƊاÜƇ وǋم وƍختيارǌم عǈد توƲيÜƽورصد اƬǗاراƘ الضعيƽة

 ƔوحسAnsoff ةƽالضعي ƘاراƬǗا Ƴوǈ Ǉتوقعية م Ƙي معلوماǋ ةƲǀالي Ƙمعلوما ǇƎƼ  Ǉيمك
Ƽي المƌسسة علǌƼ Ǐم ƼƊضý وبƬكƍ ýستباقي ǇƊ تƽتǈ ƠواƦƼ تساعد متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية 

Ü وƱ ǇǕبيعتǌا ƹير محددة وال المحيƼƱي ƍستǀراƇ السلوكاƘ المحتملة و ÜللمتƺيراƘ المستǀبلية
 وقƴ لǌاوǌǈ3Ü  ǇǕا ƹير Ɗكيدة وال كاملةǊǈƎƼ Ü مǇ الصعƔ االعتماد عليǌا بموƛوقيةƊواضحةÜ و

ƍ ÜرƱخƊ Ǉديد سيكوǌالتƼ ÜيراƱخ Ǉوقد يكو Üلم يتم كبير Ǉاǋاǈمع ǁدراƍ.  
 Ƙǈا كاƦƍارلƬǘةƽالضعي Ƙوداللة مضمرة ا ǏǈمعÜ  ا تعبرǋرǋي جوƼǇما  حدث وجود ع

Ɗمجموعة و Ɗية ثاحدƽخÜ  اǈǈƎƼاǌليƍ ýالوصو ƴيƱستǈ Ü لية التيǀالع Ƙالعمليا Ǉسلسلة م ýǚخ Ǉم
يǈكƻƬ ديدةÜ ووتتحوý بموجبǌا ǉƦǋ اƬǗاراƘ مǇ ماǋية ƍلǏ ماǋية ج Üتƽضي بǈا الǏ المعرƼة

 Ǐǈا معǌǈعƊخرƈ ومǌƽو مÜ ýكƬب ǊƽيƲتو Ǉخر يمكƉو بƊيمةǀال ƾي خلƼ Ý Ƽ اƦل ǇمƾلƱǈم Ʃتحس 
ǇƊ يǈتƝ عǌǈا معلوماƘ يمكǇ الخƽية  تتضƠ لǈا بعƯ الحǀاÜ ƾƑوƍدراǁ معǈاǋا ÜاƬǗاراƘ الضعيƽة

 خƱر قد يكوǇ بوجود Ƽرصة قاƑمة Ɗو محتملةƊ ÜومتخƦ الǀرار تƦǈر  ƍÜستباقيةوعǚماƘ تحƦيرية 
   . وحجمǊ وƬدتǊ وخƱورتǊǊقريباƊ Źو بعيداÜŹ تساعد علǏ تحديد موقع

لحصوý ا Ü بƺرǀƯدراƘمǇ المكاǈياƘ واǗيستƛمر الكƛير مǇ المƌسساǈ Ƙجد بعǀƼ Ưد لƦا 
 Ɗكƛر مما يƽعý البعǊÜ ƯعلǏ المعلوماƘ التي علƊ Ǐساسǌا يمكǇ تصور المستǀبý واالستعداد ل

  . ƊحسǇ الحاالƘ باختراƾ المستǀبý الǀريƱǀƼ ƔاǓخر الǐƦ يكتƽي Ƽي

                                           
1-Palmrose, Z.(1991),Trial for legal disputes involving independent auditors, some empirical evidence, 

Journal of Accounting Research, vol.9, N1, PP49-185. 
2- ƾصادǏƽƱ2001( حامد مص( ÜارةƬǗا ƻاƬرية اكتƲǈ باستخدام ÜدارةǗا ƫƹ ƻاƬكتƍ يƼ عالية المراجعة الخارجيةƼة وƇاƽك ýتحلي 

ƿدارةمجلة جامعة الملǕاالقتصاد وا Ûالمجلد عبد العزيز Ü15العدد Ü01ƭ Üالمملكة العربية السعودية Ü163– 199. 
3- Ansoff, H.I (1975), Op. cit., pp21-33. 



  في إتƢاذ القرارات اǕستراتيجيةاليقưةاǕستراتيجية لمعلومات ية مهاǓ: الرابƲالفصل 

      143

 Ǉاتية يمكƦ بيعةƱ ƘاƦ يǌƼ ƩساǕا اƦǋ Ǐا ووعلǌدراكƍ ÜاتيƦ ýكƬا بǋسيرƽت Ǐتعتمد عل
قدرة الƽرد الحسية والƬعوريةƼ Üي تسجيý ورصد اƬǗاراƘ الضعيƽة بواسƱة مستǀبǚتǊ الحسية 

Ǌ اǗدراكية Ƽي ǌƼم وƍستعاƔ حǀيǀة ǉƦǋ ومجساتǊ الƬعوريةÜ كما تعتمد Ƽي ƦاƘ الوقƘ علǏ قدرات
 عادة ما تكوǇ بعيدة بعƯ الƬيƇ عǇ الموضوعية ǌƼي Ü لƦلǁ.اƬǗاراƘ وƍدراǁ دالالتǌا العملية

 يجعý االمر الÜ ǐƦوƹير مترابƱة ƼمǇ الصعوبة الوƛوƾ بǌا واǗعتماد عليǌا الƛباƘ وǌǈǕا قليلة
Ǉير مƛالكƘالمعلوما ǉƦǋ  ادةƽستǗا Ǉستراتيجية يتبدد دوǗا Ƙراراǀال Ʀي اتخاƼ اǌǈ1م.  
 متخǐƦ الǀراراƘ يتجǈبوǇ العمý بمǉƦǋ ýƛ بعƼƎ ǇƯ (Zmud)مƛلما ƬƊارƘ دراسة و

 ǌƼي مجرد ƱÜبيعة ƍستباقية  ƦاƘلكوǌǈا ƬƍاراƘ ضعيƽةو. 2المعلوماƘ لعدم دقتǌا ومƑǚمتǌا
ال واصيý كيǈوǈة الƬيǌƲ Ƈر كý تƽ وال تƹÜſير واضحة المعǏǈوƍيماƇاƘ وعǚماƘ مسبǀةÜ مبǌمة 

 ةقليƌكد ضعƻ و مما Ýوال تخلو مǇ اǕخƱاƹƇير متاحة بƬكý كامÜ  ÜýتƱƺي ƍال مجاالƘ قليلة
ورƹم ǋƊمية Ʀǋا الǈوƳ مǇ المعلوماƼ Ƙي اتخاƦ الǀراراƘ  .تǌاموƛوقيدرجة موضوعيتǌاÜ ودرجة 

  .3رسيƊ ǇيضااǗستراتيجيةƍ Üال ǌǈƊا تعتبر قليلة اǋǗتمام مƱ Ǉرƻ الباحƛيǇ والمما
Ƙد توصلǀƼ Üƾا السياƦǋ يƼدراسةو (Lesca et Blanco)   مƹر ǊǈƊ ǏلƍǗاعترا ƻال ƴواس

لتعامý مƴ  اǈƛƊاƍ Ƈستراتيجي دورƬǘاراƘ الضعيƽة ل بÜǇƋ متخǐƦ الǀراراƘمƱ ǇرƱǈ ƻاƾ ال
 ƘراباƱال اضƍ ÜƱالمحي Ɣالصع Ǉم ǊǈƊƾوƛالو Ƽ درجة Ǉارة لتبايƬƍ يƼ Üاǌوقيةيƛد  الموǈع

ǋǕمية رصد  اŹتعميǀتدريǉƦǋ Ɣ الƑƽة  ةضرورب ǉƦǋ الدراسةƘ وص ƊومǀƼ Ǌǈد .خǐƦ الǀراراƘمت
ولكǌǈا Ƽي Ʃƽǈ الوقƘ  . العمý اǗستراتيجيتحسيǇل ǌا واستخدامǋاضعيƽةÜ وتƽسيرالالƬاراƘ ا

ƟرƱالمم ت ƘلياǓكالية تحديد اƬƍة كǈاǈم الǌƽال Ƈسو Ǉللحد مƝيةتƼالمعر Ƙالتحيزا Ǉع  ƘاراƬǘل 
وǋي  .Ƽ4ي التعامý مƴ اƬǗاراƘ الضعيƽة الƱبيعة الƦاتيةعلƼ Ǐي ƍقرار مǌǈا  مما يƬƌر Ýالضعيƽة

متخǐƦ الǀراراƍ ƘدراƼ  ǁي تƽسيرǋا لصعوبة Ʀ (Tuominen)اƘ الǈتيجة التي توصلƍ Ƙليǌا دراسة
  . 5لزباǇƑا توقƴ احتياجاƘل عليǌا ǋممدƍ ǎعتمادو ÜضعيƽةالƬاراǚ ƘاǗستراتيجية ل

Ƽ اƦƎƘدور المعلوما Ǉة عامة  كاƽو بصǋƾƑاǀبراز الحƍÜم Ưموƺال Ɵيضاƍو ƻƬوك Ǉ ýجƊ 
Ƭكو مǇƊ Ǉ الƽضاƇ ي ƹالباŹ مامتخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية  Ý ǇƎƼزيادة المعرƼة اǈǗساǈية

جد ƼيǊ اǕسوƇ كما اƼǕضÜý كوǊǈ خليƱاŹ مǇ المعلوماƘ ي ÜسوقاŹ مƽتوحةاليوم صبƊ Ơقد المعلوماتي 
 وقƴ تحƘ تƛƋير Ʀǋ ńǇا الوضǇćƊ ƴ عرŊجłوقد ƍÜ ƅǈƍلǏ المعرƼة اليǀيǈيةبǊ تي قد ال تƽضي الƬǌةÜ ال

                                           
1-  Digman, Lester. A(1990), Op. Cit, p274. 
2- Zmud, R.W. (1979), Individual differences and MIS success, Review of the empirical literature, Management 

science, V25, n°10, pp966-979. 
3- ÜƠرويب ǏƽƱمص ýكما Ƽساب Ʋمرجƭ Ü152. 

4- Lesca.H et BLANCO. S,(2002), Contribution à la capacité d’anticipation des entreprises par la 
sensibilisation aux signaux faibles, 6°Congrès international francophone sur la PME, HEC– 
Montréal. web.hec.ca/airepme/images/File/2002/108FASylvieBlanco.pdf.(accès le 03/07/2009). 

5- Tuominen, M. et al.(2001),  Assessment of hidden and future customer needs in Finnish business-to-
business companies, R&D Management, vol.31, N4, pp391-406. 
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 قد ال ÜمǇ معلوماƘما يحصý عليƼ Ǌ (Information fatigue syndrome) متǚزمة اǕرƾ المعلوماتي
 Ǌحتياجاتƍ ƾابƱوال ي ƾƼيةيواƼالمعرǇمعي ƻي موقƼ للحسم Ü ا قدǌǈƊ الƍ ýƑاǌم الكم الƹال ر  Ǉتكو

سلباŹ علƦ Ǐلǁ يǈعكƩ وس يةÜدرجة اǗعتماد ومǇ ةÜيقوƛموالدرجة  مǇ دŋحŃمما يÝ łدقيǀة وال مƑǚمة
  مسير1300ŊǇƊ ÜكƘƽƬ دراسة قامƘ بǌا وكالة رويتر ƬملƘ حيث  .كƽاƇة وƼعالية اتخاƦ الǀرار

رضا الوƲيƽي وتخƽيƼ Ưي درجة الÜ لوماƘرƾ المعƊبسبƲ Ɣاǋرة كبير  يعاǈوǇ مǇ توتر اƹǕلبية
  .1والǈتيجة ǋم مƬلولوǇ بسبƔ اǗرǋاƾ والتردد Ƽي اتخاƦ الǀراراÜ Ƙلديǌم

 ƴي الواقƼŹكبيرا Źمعلوماتيا Źرار زخماǀال Ʀي متخǈيعا Ǌل ÜتƛƋلبر سي Ǐي مي علƼ Ǌدرتǀŋالكم تحم ý
 ÜƘالمعلوما Ǉم ýƑاǌيعد ولمال  ǊǈمكاƎبƔال استيعاƍ ýليǀا الǌǈمÜ ǋي ووƼ ǁلƦ ƾرƺوقت يستŹا ŹوالƱƊ 

 Ɗكƛر تركيزالو ǈتباǉاǗ ستحƾي Ʀǐالومǌǈا  مƑǚم ماǋو تحديدƼي و Üوبǌƛا ومعالجتǌا ƼرزǋاƼي 
ǀƼد  .2 والجǌدالوقƘ ويضيƴ الǇǋƦ يتƬتƘ ال لكي .المǈاسبة ƹيراǕخرǎ  المعلوماƘ ستƑصاƍýو
ƊرǌƲƘ Ʃƽǈال Ƈا علماǋجراƊ بحاثƊ Ɗاǈمعلومات Ƙكلما زاد Ǌǈ Ü Ƙا وزادǈƼامعارǈتǀƛاǌوكلما . ب 

 Ǉا مǈتخلصƘالمعلوما ǇداǀƼ احتمالية Ƙزاد ƊǕا Ɣة بسبǀيǀر الحƛرƾƫويƬي والتǈǋƦل . ال ǁلƦ البد
Ǉمعلومة م ýحدود ك ǁادراÜو Ƙالمعلوما ǏوضƼ Ǉية بيƽة المخƱكرة البسيƽال Ǉ3البحث ع.   

Ʋǈرية حالة المخاƱرة بتǀترǇ  امł ومǊǈ يتضƠ لÜĉكý ما Ƽي اǕمر ƛمة درجة مǇ المخاƱرة
ƘاالحتماالÜ اǌǈحالة  كوƍ الحدوث وعدم الحدوثتحتمالية ƴتوق Ǉبي ƴحيث 4جم Ü ýƛيم ýحتماǗا

 ƭǀǈ يƼƊو ÜƠالواحد الصحي ýحتماǗا ƘاƦ كيدةƊ حداثƊ ƇاǈƛستƎب ÜƘالمعلوماǎخر ƘاƦ مستحيلة 
 Ǉحداث ستكوǕا ýكƼ Üǐرƽالص ýحتماǗمحتملةا ǁملǈ ا الǈǈǕ اǌǈع ƘالمعلوماÜƼعرǈ ماƼ  ýكƬب Ǌ

 Ǐلƍ كدةƌالم Ǉبي Ɵحداث تتراوǕ Ƙحتماالƍ و مجردǋ عيƱ5مستحيلةالق.   
ƴالواقÜ  Ʊالمحي Ƙية معلوماǋبتحديد ما ƾتتعل ǏولǕا ǇساسيتيƊ ǇكلتيƬمة بمƑǚدرجة الم Ʊترتب

يƴǀ علǏ المƌسسة عƇƔ تحديد Ɗماكƍ ǇلتǀاƱ و .المƑǚمةÜ والƛاǈية لمǇ تكوǉƦǋ Ǉ المعلوماƘ مƑǚمة
 Ƽبǀدر ما تكوǇ .6وربǌƱا بمراكز اتخاƦ الǀراروتوƼيرǋا Ƽي الوقƘ المǈاسÜƔ   مǌǈاƑÜممǚماǋو 

 Üة وصحيحةǀدقي Ƙالمعلوما ǉƦǋمةƑǚوم ÜƘراراǀال Ʀمتخ Ƙحتياجاƍ يةƱƺلت  Ǉدر ما تكوǀب ǉƦǋ
   .Ƽ7عالة ورƬيدةاǕخيرة 

                                           
واقƍ ƴستخدام المعلوماƼ Ƙي اتخاƦ الǀراراƘ وحý المƬكÜƘǚ مǇ قبý مديرǐ المƌسساÜ Ƙ )2003(عبد المجيد صالƠ بوعزة -1

ŹجاƦموǈ يةǈالعما ýة الرسيǀƱǈم Üاعية الخليجيةǈالص Ûفهد الوطنية ƿالمجلدمجلة مكتبة المل Ü09العدد Ü01 Ü ƭƭ76 -95. 

 .ƭ Ü04مرجƲ سابÜƼ ور وجوǇ بيǁ توماƩ داǈƹب- 2

  .Üƭ355 مرجƲ سابÜ Ƽدرومǈد ǋيلƺا - 3
4 -ýلومو مايتاƬ )1995( Üقتصاد التطبيقيǕا Ûعشر أدوات أساسية للمديرين ÜýعماǕا ýالمدير ورج Ɣكت Ƙصاǚسلسلة خ ÜركةƬال 

 .02ƭ Ü07العربية لǚعǚم العلميÜ الǀاǋرةÜ العدد 

 .ƭ Ü12-16 ديسمبر-ǈ ÜوƼمبرÜ17 العدد مجلة أفاƼ العلم Þ)2007(Ü... ما ƍحتماý حدوث- 5

 .ƭ Ü 388مرجƲ سابÜƼ صالƠ الǌزايمة Ɗحمد -6

 .ƭ 372مƱابƴ الƽرزدƾ التجاريةÜ الرياÜ ÜƯ اǕدارة العامةÛ اǓسƧ والوưائفÜ )1997(سعود بǇ محمد وƈخروǇ الǈمر -7
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كما ǋو دوƦƍ  Ǉا كاƘǈ تعبر عǇ الحǀيǀة Ɗو الموقÜ ƻتكوǉƦǋ Ǉ المعلوماƘ دقيǀة وصحيحة
ýتضلي ǐƊÝمƺال Ǉواضحة وخالية م Ǉتكو ǇƊ يǈمما يع Ưاقǈو تƊ Ưتعار ǐƊ Ǉوبعيدة ع ÜƯو 

Ǌموضƹ ǁƼ Ǉبدال م ƻيد الموقǀزيادة تع Ǐلƍ ǐدƌي ǇƊ ǊǈƋƬ Ǉ1م Ǉخالية م Ǉتكو Ǉا Ɣكما يج Ü
 اǕخƱاƇ ومǐƊ Ǉ تحيز معرƼي يƬير ƍلǏ تحريƊ ƻو تƺيير Ƽيǌا بƺرƯ التƛƋير علǏ متخƦ الǀرار

 ǐƦي الǈالزم ǎالمد ƻǚختƎب Ƙدقة المعلوما ƻوقد تختل Üةǈتيجة معيǈ وƊ قرار ما Ǐلƍ ýللوصو
ضعيƽة ƦاƘ الصلة باǕحداث Ƭƍاراƍ ƘيماƇاƘ وتƱƺيǉƦǋ Ǌ المعلوماƼ ÜƘكلما كاƘǈ مجرد 

ال تخلو مǇ التحيز والتعديƼ ýي محتواǋا وتƺيير Ƽي قد  تýǀ دقتǌا وÜوالتƱوراƘ المستǀبلية
  .و سابǀةƦƍ Ɗا كاǉƦǋ Ƙǈ المعلوماƘ تعبر عǇ حǀاƾƑ حالية مŊعłمضموǌǈا 

 Ʀƍا ما تم تجميعǌا وتƽسيرǋا وقراƇتǌا ÜومƦ ƴلÜǁ يمكǇ مǇ خýǚ تحسƩ اƬǗاراƘ الضعيƽة
 ǇƊ Üة الصحيحةƇراǀا الǌي عليƽاليض Ǉم Ƴوǈ ƘيريةالمعلوماƦتحÜ  ƾويخلǈامǌ  ةƼبليةمعرǀمست 

ما مƴ و .لمƽاجƘƉ اǗستراتيجيةل اŹتجǈب للمستǀبý واƍŹستعداد ÜاŹيتوقع اŹدورتلعÜ  ƔتركيباƘ معيǈةب
 ǇيمكƊ ǇƦƽǈتستǉ  Ƙالعمليا ǉƦǋ Ƙياǈمكاƍ Ǉلرصد م ƭةتخصƽالضعي ƘاراƬǗا اǌومعالجت 
Ǉ مƊ ƴقيمة محاسبيةǈ Üكاد ǈجد لǌا  الحتǏ زاý مǌملة وعديمة الƽعالية ت ال ǌǈƎƼا . وƍدامتǌاوخزǌǈا

 يعكƩ الوسƱ اǕمر الÝ ǐƦوالتǀييم المحاسبية بعيدا عƊ ǇدواƘ الǀياƩ الواقƴ يمǈحǌا قيمة صوري
 ÜةƲǀي عملية اليƼ مارƛستǘل Ɣاسǈير المƹمƹرƱالوس ƘاƦ ǇƊ Ü Źيراƛك ǉجدǈ م دعمي ماƲǈال 

ſالتي ت Ƙياǈǀوالتłعŋادǌخادمة ل ƘدواƊ Ü ǊتمامǋƎماب بƛستǗولوجيراǈستحداث التكƍ يƼ الجديدةة  ÜƴƼبدا 
 ƾيǀتحǋǕستراتيجية واǗا ƻسيةاياالمزدعم داƼاǈ2 الت.ǊكدتƊ ما ǇƊ يرƹ   ƘالمسحيةالدراساÜ  يدƽت

 ƾاƽǈƍ تزايد Ǉم مƹالر Ǐعل ǊǈƋب Ƙسساƌالم Ǐستحداث علƍƘولوجيا المعلوماǈد تكƑالعوا ǇƊ الƍ Ü
  .3مǌǈا Ɗقý مما ǋو متوقƴال تزاý الǈاƑƬة عǌǈا 
 ýوǀيƩجيت ýبي: "Ńي ƻر مسوǌالصيرودب ƘركاƬالتي  ال ƘياǈمكاǗبا Üا والكبيرةǌǈيرة مƺ

 Ƙولوجيا المعلوماǈلتك ǇيمكƊ ƇراƬ Ǐلƍ ƳاƼدǈǗوا ýمواǕوا اǀƽǈي ǇƊ ýم قبǌعلي Ǉوسيكو ÜاǋرƼتو Ǉ
 ÜاǌƛحدƊƊ ǇǈƊ كرواƦيت ǚلوا قليǌيتم Ǉم اǌي عليƺبǈوي ÜƘǚكƬالم ýح Ǐداة للمساعدة علƊ ا مجردǌ

ƦƎƼ Þا لم تكǌ Ǉاقواعد بياǈاتتǌم ǇƊ تعمý بǌاÜ وماǋي ا لƬركłǇودŋوłالكيƽية التي يŃيƽكروا ƊوالƼ Źي ل
 ǌǈƎƼم يخاƱروǇ بالخسارة Ƽي مواجǌة ƲǈÝم Ƭركاتǌم قادرة علǏ توƼير المعلوماƘ بصورة متزايدة

ýضƼƊ ýكƬة بƛولوجيا الحديǈمزايا التك Ǉلوƺيست ƻكي ǇوƼيعر ǇيƦال ǇسيƼاǈ4"الم .  

                                           
 .ƭ Ü 282مرجƲ سابÜƼ محمد المصرƊ ǐحمد -1

 .ƭ 41مكتبة دار الǀƛاƼة للƬǈر والتوزيÜƴ عماÜǇ اǕردÜ ÜǇ نưم المعلوماتÛ ماهيتها ومكوناتهاÜ )2000(الصباƷ عماد -2

لملتǏǀ الدولي اÜ اقتصاديات االستƙمار في تكنولوجيا المعلومات ودوره في ưهور اǕقتصاد المعرفيÜ )2005( محمد محمود العجلوǈي-3
ýة الركيزة حوƼس المعرƼاǈالت ǐالجديدة والتحدƘواالقتصاديا Ƙسساƌي للمÜ خيضر محمد جامعةÜبسكرة . 

4 - Ʃجيت ý1998(بي( ÜÛنترنتǕالمعلوماتية بعد ا  Ƽترجمة المستقبلطري ÜǇم رضواǚعبد الس Ü Ʃصدار المجلƍ ÜةƼسلسلة عالم المعر
 ÜƔداǓوا Ǉوǈƽة والƼاǀƛي للǈƱدولة الوƘالكويƭ Ü192.  
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 Üƴالواق Ƙلǌدر ما سǀبǀم والتƲǈال ǉƦǋ يƼ Ƙالمعلوما ǉƦǋ ýƛم Ǐعل ýالحصو Ǉة مƛالحدي Ƙياǈ
لتركيز علǏ المصدر اصعوبة  Ɗمام اƘ اǗستراتيجيةالǀرارǐ بǀدر ما وضعƘ متخÜ ƦوقƘ قصير
ƻدǌالمستÜ تحديد المعلوموƘا  Ƈاǀتǈƍالوǐاضرورǌǈم Ü Ɣاسǈالم Ƙي الوقƼ اǌƽيƲا وتوǌƽيǈوتص .

عǈدǋا يكوƊ Ü  Ǉكƛر مخاƱر التضليý المعلوماتيتزايدوتƬابǁ اǕحداثÜ تتعǀد اǕوضاƼ  Ƴي ýƲو
 ǌا الƺموƯ والتعǀيدƼيÜ يزداد  المعلوماƘ المبǌمة وƹير الواضحةƼي داƑرة مƺلǀة مǇ متخƦ الǀرار

 ÜرارǀستǗرار وعدم اǀستǗا Ǉبي ƠرجƋتتƔدراكيصعƍ اǌǎخرƊ اǈحياƊ رةƱا والسيǈحياƊ 1 .  
التحرǁ قبý  وسرعةالزمƊ ǇساƩ السبƾ يƬكý عامƼ ýي ýƲ اǕوضاƳ الƺامضة والمعǀدةÜ و

ǇسيƼاǈالمÜ يƼا وǌوقوع ýة االحداث قبƼمعرÜة وǈالممك ƭرƽر المحتملة ا ورصد الƱبلمخا ƇراǀستƎ
يعزز قدرة المƌسسة علǏ التجاوƔ السريƴ وتعديý مما  ÜاƬǗاراƘ الضعيƽة وƍدراǁ معǈاǋا

 .2 مروǈتǌا اǗستراتيجيةززما يعوƦǋا ةÜ خياراتǌا المستǀبلية وƍعادة الƲǈر Ƽي ǋƊداǌƼا اǗستراتيجي
ƦǁرلƱي زيادة المخاǈا يعǌيƼ ةǈالكام ƭرƽحداث والǖخر لƋالمت ǁدراǗا ǇƊ Üقد  وŃيłعŎرŃƯ Ɣمكاس 

ǇماǕعدم ا Ǉسسة لدرجة عالية مƌ3المÜ ǐƦال Ƙي الوقƼ ǊيƼ ŋدłعſت Źǚالسرعة عامŹحاسما  ǇسوƼاǈالمƼ Ü
 Ǉوƺيبت ǇƑوالزبا Üبسرعة Ǉبسرعةيتحركو ƾتضي ƭرƽال Ƙبسرعة ومجاال ƇياƬǕ4ا.  

 مƬاكǗýكتƬاƬǗ ƻاراƘ الضعيƽة علǏ ا عتماداǋƊ Ǘمية علƘ Nikander)( Ǐ دراسةƊكدولǀد 
ƴاريƬدارة المƍ يرƹ Ǉة مƽالضعي ƘاراƬǘل ƴاريƬالم ǐمدير Ƌيرا ما يلجƛك ǊǈƊ Ǐلƍ Ƙوتوصل Ü

 Üمبكر Ƙي وقƼ ýاكƬالم Ǉالعديد م ƻاƬكتƍ يƼ قصدƦ ǇكوýكƬي ǁل  Ǌوم بǀت ǐƦي الǀيǀالدور الح
ƴاريƬي مراقبة المƼ ةƽالضعي ƘاراƬǗ5ا Üكما Ƙدراسة دل (Pierre Rossel) مية عǋƊ Ǐاالل ƻاƬكت

تيƠ لǈا الƽرƭ  ما تſكƛيراƍ 6.Ƽ ŹجراƇ التƺيير المǈاسƼ Ɣي الوقƘ المǈاسƔبƺرƯلمƬاكý المسبƾ ل
Ǌقتƌم ƘخياراÜ ماƍ Ɗحت ƔǋƦا ستǌǈƊ وƊ اǌب ƦخƋǈ Ǉ Źتقد ال وماǀالح ƟتاŹاÜ Ƽ ýسريعة الزوا ƭرƽال

ńǇƍ Źر تزداد تراكماƱوالمخا Üبسرعة Ƙراراǀال Ʀلم تتخ Ơǈحيث يمƾار المسبƦǈǗرصة اƼ  ستعداد لǚ
 يعǈي ƼÜالتوقيƘ المǈاسƔ للمعلومةتƽاقم المƬكلةÜ ومǇ الوقƘ الǚزم لرد الƽعÝý مǀ Ǉلý يالمسبÜƾ و

 Ɣǈتج Ǉير مƛاالك ýر التضليƱلمعلوماتيمخاÜ قدر ýليǀار  والتƛƈ Ǉم ǇمكاǗاƯموƺ7ال.  
                                           

  .ƭ Ü04مرجƲ سابÜƼ ستيǇƽ رايǈسمث -1
2 - ǐادر الحورǀعبد ال ƠالƼجار وǈايز جمعة الƼ)2008( Ü يƼ يةǈدراسة ميدا ÜستراتيجيةǗة اǈالمرو ƾيǀي تحƼ اǋرƛƊو Ƙجودة المعلوما

  .ÜƳ02 ƭ Üƭ57-76 30مÜƝ مجلة جامعة تشرين للبحوƘ والدراسات العلميةƬ Üركة صǈاعة اǕدوية اǕردǈية
Ü سلسلة أعد صياƷة أعمالƿ اليوم ليتحقƼ لƿ النجاƝ في اقتصاد الƸدÛ 2020رؤية لعام Ü )1993(وبيý داƼيدسوǇ ستاǇ ديƽيز -3

 Üم العلميǚعǘركة العربية لƬترجمة ال ÜýعماǕا ýالمدير ورجا Ɣكت Ƙصاǚخ Ü04العددمصرƭ Ü03 .  
4 - Üكوتلر ƔيليƼ Ƽساب Ʋمرجƭ Ü251.  

5- Nikander, I, & Eloranta, E (2001), Project management by early warnings, International Journal of 
Project Management, N19, pp385-399. 

6- Pierre Rossel,(2009), Weak signals as a flexible framing space for enhanced management and decision-
making, Technology Analysis & Strategic Management. Abingdon, vol.21, N3, pp307-320. 

7- ýكام Ǉ1988(علي متولي عمرا( ÜداريةǗا Ƙم المعلوماƲǈ عاليةƼ Ǐيمية علƲǈالت Ƙيراƺر المتƛƊ ýدراسة وتحلي Ü مجلة المحاسبة
 .Ü37 Üƭ ƭ 168-172 كلية التجارة جامعة الǀاǋرةÜ العدد واǕدارة والتƉمين
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 Ƙالمعلوما Ưبع Ǉتكو ÜƯموƺار الƛƈ Ɣǈتج Ǉالحديث ع ƾي سياƼحيث درجة و Ǉم
وǉƦǋ ǇƊ الدرجة ǈƍما ǋي  . البعƯ اǓخر محدوداŹ جداƼ Źي ƱǈاقǊيكوǇبيǈما واسعة الƱǈاÜƾ التƱƺية 
 1محيƱ الداخلي والخارجي معاŹالتلƽة Ƽي مخوعديدة مدǎ تƱƺية المعلوماƘ لمتƺيراƘ عǇ  تعبيرا
 ÜǁلƦد تلǀƼت Ƙمعلوما Ɯا مجرد درǌǈكو Ǉا مǌموليتƬ يƼ ةƲǀة اليƽضعي ƘاراƬƍو Ƙتلميحا Ǉم

 Ɣالصعƾوƛا الوǌب Ü Ǐلƍقوية و ƘاراƬƍكاملة متكاملة ƘمعلوماÜ  Ƙي مجاالƱƺيرة تƛك ńǇňمćƌſت
  المحتملة الوقوǇƳ التƽصيý لǖحداثيتحدد عǈدǋا مستوǎ معيǇ م 2درجة معǀولة مǇ اǗعتمادية

   .Ü بý ربما تǀود لمزيد مǇ الƺموƯ والتعǀيدتكوǇ مƽيدةال قد ƦǈƈاƊ ǁية معلومة ƍضاƼية و
 ÜمرǕة اǀيǀي حƼ ǊيƼ Ǉكا Ƙوق Ŋد مرǀلǏعل ýالحصوŃي Ƙالمعلوما łحŎسŃǇ Ǉر مƬمبا ýكƬب 

Ɗما  ǌاÜويحدد ƼƊضلالخياراƘ  صǋƴǈي ما يكاƘǈ المعلومة Ʀاتǌا Ü ƼقراراƘما يŃتخƦ مǈ Ǉوعية 
ƍلǏ مزيد مǇ التعǀيد ول سيƌدǐ  المعلوماǇƎƼ ÜƘ المزيد مǇيرƾ المعلوماتاǕ وƼي Ü ýƲاليوم

ǈ Ǉوعية الǀراراƘ التي تتخƦ ال تحددǋا Ʊبيعة المعلوماƼ ƘحسƊ ƔوǌƑ ÜاƍستǀراƊكƛر Ƽي صعوبة 
مǉƦǋ Ǉ المعلوماÜƘ الǏ الدرجة ة متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيوǈƍما ǈوعية المƽاǋيم التي يستǀيǌا 

تكوǇ بعǀƼ Ưد  .Ƽ 3ي حد ƦاتǌاةƊكƛر ǋƊمية مǇ المعلومما تخƽيǊ المعلومة التي ƊصبƼ Ơيǌا 
وƦƍا  .ة لو وضعƼ Ƙي سياƈ ƾخريǋمƊكƛر Ɗقد تصبƠ لكǌǈا المعلوماƹ Ƙير مǌمة Ƽي سياƾ ماÜ و

 ǊيƱƺت ǐƦي الǈعتبار البعد الزمǗا Ǉا بعيǈƦخƊالƘمعلوماÝ ǇƎƼ  ǊيƼ بالماضي وما تم ƾا يتعلǌبعض
يتعلƾ بالمستǀبǌƼ ýو  كƛر ǋƊميةاǕورتبƱ بالحاضر وما يحدث ƼيÜǊ والبعƯ اǓخر ت التيومǌǈا 
Ɗحد مƽاتيƠ وماƘ اليƲǀةǇƎƼ Ü لالمكاǇ لمعالزماǇ و ǐخǈƦا بعدƦƍƊا و .يمكǇƊ Ǉ يحدث ƼيǊوما 

Ɵجاǈال ƾيǀتحÜ يƼ ýƛتمام  يتمǋƍو ƭحر ǎرارمدǀال Ʀامتخ ƘستراتيجيةاǗ ب Ǉع Ƙالمعلوما ƴتجمي
ƍبتكار   علǏلعمýلعبر بعدǐ الزماǇ والمكاƊ   ÜǇيضاÜاǕحداث واǗتجاǋاƘ الساƑدة والمرتǀبة

Ǉالمتميزي Ƴتباƍ وال ǇسيƼاǈليد المǀت Ǉريدة دوƼ ستراتيجيةƍÝ Ǉالمبدعو ǁƑولƊ ǇǕ  Źاǀوا حƽخال Ǉم مǋ
ƻعراǕوا ƾƱǈالمÜكتƍ يƼ ةƽة مختلǀريƱكروا بƼة وƽزوايا مختل Ǉم ƭرƽال ƻاƬ4. ýوǀيAndrew :

"ƍاǈǈ  اǈي حاجة لسƼǉتباǈǚة لƲǀواليƱǀƼ  ýب Ǐا مما جرعة الǌيسمي Ƈعلما Ʃƽǈالوسوسة ال Ɗو 
Ưمر ǁƬال ƼكلةƬال الم Ǉي تكمƼ االحداثÜ ýي بƼ اǌتتƹا مباǈلÜ دǀƼ ال ǁدرǈ اǌƛحدو ƍبعد ال ƊǇ 
ýة تحƛالكار ƦƑدǈال ع Ɣيكت Ƈاǀالب ƍال Ǉت لمƩمر Ǐسسة علƌقيادة الم Ƴب ال باالبداǗاƳ5"تبا.  

                                           
1- Ǉل إسترات ،)2005(علي الزعبي حسƢمد ÛستراتيجيةǕم المعلومات اưن Ûيجي ƭ ÜǇردǕا Üƴباعة والتوزيƱلل ýƑ40دار وا. 

2- Ǉعبد الرحم Ǉ1990(محمود عليا( Üيǈميدا Ƈصاǀستƍ Üاǌعلي ýالحصو Ƙواǈوق Ƙييم المعلوماǀدراسة تحليلية لمعايير ت Ü المجلة
 .Ü01 Üƭ ƭ 333-337 كلية التجارة جامعة عيƬ ǇمÜƩ العدد العلمية لǘقتصاد واǕدارة

دار ما فوƼ المنافسةÛ إبتكار إحتكار القيمة عندما يشتƸل اƢǑرون بالتنافƧ فقطÛ ترجمة ياسر العيتيƍ)2006( Ü Ûدوارد دǐ بوǈو -3
 ƭ Üالمملكة العربية السعودية Üƴللتوزي Ǉ40العبيكا. 

  . ƭ Ü04مرجƲ سابÜƼ ستيǇƽ رايǈسمث -4
5- ƻجرو ǐدǈƊ ÜƼساب Ʋمرجƭ Ü02 .  
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  اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة في إتƢاذ القرارات اǕستراتيجيةالدور: المبحƘ الƙاني

Źمرحلة جديدة كليا ýالعالم يدخ Ɗبد ǇريƬالع Ǉرǀال ƻتصǈم ƦǈمÜ ةƛمعايير الحدا ýبك ýƛتم 
 ÜŹوراƱت ƣالتاري ƘتراƼ ƳسرƊƘا المعلوماǌيƼ Ƙحتلƍĉƍو ÜستراتيجيǗالدور ا ńعſتƁبłرƅƘ الركيزة 

لخلƾ  مصدر حǀيǀيو ÜاǕعماƼýي عالم الماý و التǀدم التǈاƼسيتحǀيƾ والǀوة الداƼعة لاǕساسية 
مرحلة عرƘƼ تزاوƜ بيƲ Ǉاǋرة التوجǊ اǗستراتيجي لتƽعيƍ ýستخدام ƍمكاǈياƘ وموارد  Üالǀيمة

Ɗ ǎخرƊ رةǋاƲو ÜيƼالمعر Ƈاǈحو البǈ سسةƌالمƘا بالمعلوماƱرتباƍ رƛكÜ ورƱرة تǋاƲ يǋو 
ǀƼد وعلƊ Ǐساسǌا  بƛاŹ وتحويŹǚ وƍكتساباÜ ÜŹتكǈولوجيا المعلوماƘ ووضعǌا Ƽي سياƾ العملية المعرƼية

 ǐاقتصاد ƳاƱتبلور ق) ƳاƱوق ƘاالتصاالƘولوجيا المعلوماǈوزيادة  )تك Ǌميتǈي تƼ يعتمدǊداتƑرة عاƼوو 
ǊخدماتÜ Ǐعل  ǎير المعلوممدƼتو ƭخƬولل Ɣاسǈالم Ƙي الوقƼ ةǀوالدقي Ǌمة والموقوتƑǚة الم

 ÜƔاسǈقياسيةالم ƘوقاƊ يƼ سيƼاǈالت ƾالسب ƾيǀتح ƻدǌ1ب .  
 تƽاعلية Ƽيما ÜكيǈوǈاƘ متخصصةتوƼير المعلومة المǈاسبةƼ Üي الوقƘ المǈاسÜƔ تتولǏ مǌمة 

الǀيام مǌمتǌا اǕساسية  cellules de veille Les(Ü( خǚيا اليƲǀةيƱلƾ عليǌا Üومƴ محيǌƱابيǌǈا 
Ƙر معلوماƬǈو ƾيƛوتو Üýوتحلي ÜƴةبجمƲǀالي  ÜŹيراƛد كǈتست Ǐا علƦǋ اǌي عملƼ  حدثƊ ولوجياǈتك

Ƙالمعلوما. Ƽ ÜƩساǕا اƦǋ Ǐوعل Ǐعل Ǉوالممارسي Ǉيƛالباح ƾƽتƍ دǀ قادة Ƙتماماǋƍ Ǌتوجي Ǉƍ
 ƘسساƌالمǗا Ƙراراǀال ǐƦسبة لمتخǈة بالƲǀالي Ƙمية معلوماǋƊ حوǈستراتيجيةÜ  Ǉمية مǋƊ رƛكƊ عدŃي

   .ƍ2رساƈ Ƈلية اليƲǀة Ƽي حد Ʀاتǌا
 Ǉالعديد م ýǚخ Ǉم Üسسةƌي المƼ ستراتيجيǗا ýة بالعمƲǀالي Ƙمعلوما Ʊعادة ما ترتب
 ǇƑول ÝستراتيجيةǗدارة اǗا ýǀي حƼ Ǉيƛالباح Ǉير مƛتمام الكǋƍ رةƌب ƘكلƬ ستراتيجيةǗا Ƙالمجاال

تبعا ƛǓار  Ɗيضاي بƎختǉƦǋ ƻǚ المجاالǋƊ ǇƎƼ ÜƘمية Ʀǋا الدور تختلƍ ƻختلƻ دورǋا اǗستراتيج
  : يلي كماM.L. CARON-FASAN  و ÜN. LESCA وقد لخصǌا وما قد يترتƔ عليǌا مǈ ǇتاƍƝƑستخدامǌا

                                           
1- Foray Dominique(2000), L’économie de la connaissance, ed. La decouverte,Paris, P03. 
2- Souad Kamoun-Chouk, op.cit., P45. 
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   مجاالƍ ƘستخدامǌاحسƔالدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة  :01-04الجدوý رقم 

الǈتاƝƑ المتوقعة مƍ Ǉستخدام   معلوماƘ اليƲǀةل ستراتيجيالدور اǗ  مجاالƘ اǗستراتيجيةال
  معلوماƘ اليƲǀة

ƱيƱالتخ  
(Mintzberg et Water1985) 

 ƱيƱالتخ ýي مجاƼ Ƙراراǀال Ʀدعم اتخا
ýويƱصير والǀال Ǉالمديي Ǐستراتيجي علǗا  

(Fahey et al., 1981 ; Fahey et 
Narayanan, 1986 ; Sutton, 1988 ; Boyd 

et Fulk, 1996 ; Julien et al., 1997)  

وسيلة لتسǌيý وتǈمية التƽكير 
  اǗستراتيجي Ƽي المƌسسة

  الميزة التǈاƼسية
)Porter, 1985(  

 ƭرƽال ƻاƬستكƍو Ʊالمحي ƭخيƬدعم ت
والتǌديداÜƘ والحƽاƲ علǏ المزايا التǈاƼسية 
  وƍختيار احدǎ اǗستراتيجياƘ الǀاعدية

 ÜƩƼاǈالت ǎم قوǌƼ Ǐداة مساعدة علƊ
  حديد المكاǈة واƼǕضلية التǈاƼسيةوت

)Ghoshal et Westney, 1991.(  

  ƍتخاƦ الǀرار
)March et Simon, 1969(  

 ƜƦموǈ Ɣرار حسǀال Ʀاتخا ýدعم مراح 
IMC  

Intelligence-Modélisation-Choix  
(Herbert Simon)  

وسيلة للحصوý علǏ المعلوماƘ الǌامة 
 Ƽي اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية

)Fahey et Narayanan, 1986( 
وللحصوý علǏ المعارƻ الǚزمة عǈد 

  المƽاضلة وتƽǈيƦ الǀرار
 )Fan et Smeltzer, 1985(  

  التكيƻ واǗستجابة لǖحداث
(Lawrence et Lorsch, Aguilar, 

1967)  

 Ǌوتوجي Üيير الخارجيةƺالت ǎقو ƴدعم توق
 المƌسسة ǈحو االستجابة لǌا والتكيƻ معǌا

(Smircich et Stubbart, 1985) 
(Boyd et Fulk, 1996), (Choo, 1997) 

Ɗداة مǌمة Ƽي ǌƼم االحداث الحالية 
 Ǌستعداد لǗوا ýبǀالمست ƻراƬستƍو  

(Fahey et Narayanan, 1986) 

  اǗبداƳ واǗبتكار
 (Lesca, 1989) ; (Julien et al, 

1999); (Burkhart, 2001)  
  دعم عملياƘ اǗبداƳ واǗبتكار Ƽي المƌسسة

 Ƙستخداماƍة وƼوسيلة للدراية والمعر
جديدة ومبتكرة لǌا قيمتǌا السوقية 
  ومصدر لتحسيǇ اǕداƇ الداخلي

 ƻراƬستƍي وƼالمعر ƾالسب
  بǀýتالمس

)Ansoff, 1975, 1984(  

وƍدراƍ (Bright, 1970) ǁستǀراƇ دالالƘ التƺيير
 )Lesca, 1994, 2003(اƬǗاراƘ الضعيƽة 

Ɖاجƽالم Ɣǈوتج ÜحداثǕا ƾستراتيجية سبǗا Ƙ
)Ansoff, 1975, 1984(  

Ɗداة تساعد علƍ Ǐدراǁ التƺيير والمعرƼة 
 ýقب ƴالسري ǁالتحر Ǐوعل Üةǀالمسب

ǇواǓا ƘواƼ  

دعم روƟ الريادية والمباردة Ƽي العمƍ ÜýلǏ   المǀاوالتية وروƟ المبادرة
  جاƔǈ تƬجيƬǈ ƴاƱاƘ اǗبداƳ وخلƾ الǀيمة 

وسيلة ǋامة Ƽي تƬجيƴ المبادرة 
قتǈاƭ الƽرƭ وƍيجاد مجاالƊ Ƙعماý ال

  جديدة
Source : Nicolas Lesca, Marie-Laurence C.F., op.cit, P98. 

يتضƼ Ơي ƊدبياƘ الموضوÜƳ سابǀاŹ ما تم ƍستعراضǊ مǇ خýǚ و ƭÜ الجدوý السابƾيتمحب
 ƻǚختƍو ƘةالمجاالƲǀالي Ƙستخدام معلوماƍ Ǉالمتوقعة م ƝƑتاǈالÜƻǚختƍ مƛ Ǉالدور  وم 

عǈد  ÜمǇ عǈاصرمما ورد كǈ ǇƊ ǇستƻƬ بعƯ ومƦ ƴلÜǁ يم .Ǘستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀةا
 ÜستراتيجيةǗدارة اǗا ýوǀبح Ǉتميǌوالم Ǉيƛالباح ƻحيث مختل ǇƊ ةƲǀالي Ƙا لمعلوماǌيƼ Ǉيمك

 Üستراتيجيƍ دور Ɣالتاليةتموالتي تلع Ʊاǀǈي الƼ اǌتجميع :-  
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  Ƣاطرمتجنب الالفرƫ ويقưة في إقتناƫ الدور اǕستراتيجي لمعلومات ال: أوالً
Ƽي ƍستكƬاƻ الƽرƬƊ ƭار العديد مǇ الباحƛيƍ ǇلǏ الدور الǐƦ تلعبǊ معلوماƘ اليƲǀة لǀد 

ýǚخ Ǉم Üالمحتملة Ƙديداǌيام ب والتǀالƱالمحي ƭخيƬت .ǇƎƼ ÜǊوعلي:-   
ƍقتǈاƭ مƊ ǇجÜ ý اǗستراتيجية اǕولǏ علǏ المعلوماƦ ƘاƘ الƱبيعة بالدرجةعتمد تاليƲǀة  -

  1.الƽرƭ وتجƔǈ المخاƱر
-  Ƙة معلوماƲǀاليſعد ت ýعامǋي اƼ سسةمƌالم ƇكاƦÜ  Ǉم Ǌحǈكبر قدرةبما تمƊ Ǐعل  ƾخل

  2.الƽرƭ وعلƍ Ǐقتǈاصǌا قبý المǈاƼسيÜǇ وتجƔǈ المخاƱر والتǌديداƘ قبý حدوǌƛا
ƍستǀراƇ و Üرصد اǕحداث بƬكƍ ýستباقيمǇ خýǚ يمكǊǈ متخƦ الǀرار اǗستراتيجي  -

  .3 الممكǈةالƽرƭ والتǌديداƘعǇ كتƻƬ ال ÜوكاƘ المحتملةالسل
مǇ المحيƍ  ƱستعاƔ ما يحدث Ƽي اǗستراتيجي علǏمتخƦ الǀرار  ساعدتÜ ſمعلوماƘ اليƲǀة -

ÜƘبو تحوال Ơتسم ýماǋƍ Ǉدو Üƭرƽام الǈتƹية اƽكي Ǉجومي والبحث عǌال Ɣǈبراز الجاƎ
ǌر والتƱالمخا Ǉع ƻƬالك Ǐلƍ اعي والحاجةƼالد ƔǈالجاƘ4ديدا. 

 تساعد علǏ تǀليÜ ƭ اǗستباقية المعلوماƍƘستǀراƇووƍدراǁ دالالتÜǊ رصد ƬƍاراƘ التƺيير  -
 .Ü5 وعلƍ ǏتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية الƽرƍƭستýǚƺالمخاƱر و

Ƽ ÜةƲǀالي Ƙستراتيجي لمعلوماǗا الدور اƦǋ مƹور ƭرƽال ýǚƺستƍ ǇƎ Ưد البعǈمجرد ع Ʃلي
 ýعم ǐدارƍǀال Ʀمتخ Ǌوم بǀستراتيجيةراريǗا Ƙا ÜƱللمحي ǊخيصƬت ƇاǈƛƊ  Ǌǈي الحياة ولكƼ ةƽلسƼ

ǋم ƬƊخاصاǇƍ Ź مستƺلي الƽرEdward de Bono  ƭ اقاý عÜǌǈ حدǐروƟ التŮب ومليƑة بالمخاƱر
 Ǉمتميزي Üمǋيرƹ Ǉعňح Ǉم مǌالبحث وبما لدي Ʃ ƟروŮصي التǀ يƼ ÜƱحداث المحيƊ م مراقبةǋ

Ǉرياديي ŹخاصاƬƊÜ Ʀما ما يتخƑدا Üمǌي صالحƼ حداثǕا ýجع ýجƊ Ǉالمبادرة م ǇموǌǈǕ Ǉوǈمƌي 
ǕولǁƑ الƦيǇ يجرƌوǇ  كƛيرة يǀدم ƼرÜ ƭ عادة ماالمحيƼƱي الǐƦ يحدث ضƱراƔ اǗتعǀيد والǇƋ ب

   .علƍ Ǐقتǈاصǌا رƹم مخاƱرǋا
"Źدورا ƴالواق Ɣلع Ʃاǈال Ǉم ƻǈمة صƛŹاماǋ  مǌعƼحداث ورǕم اǌلتǀوقد ص Üمǌعǈي صƼ 

 ǋم ƊولǁƑ الƦيǇ صǈعوا الواقƼ ƴحركوا Ü وصƈ ƻǈخر وǋو الǈادر.كاǈة المرموقةالتاريƣ للم
 ال يصǈعوǇ الواقƱǀƼ ƴ بý المستǀبÜ ý واǕكƛر ǈدرة صƻǈ مǇ الرجاý المتميزيǇ.اǕحداث بحǈكة

 ǇروƲǈوي Ǉالزم Ǉوǀيساب Üاǋعوǈمة صƑقا Ǉلم تك Ǉƍو Üƭرƽال Ǉموǈتƺي ǇيƦال ǁƑولƊ مǋ ÜيضاƊ
  .6"تƬعروƊ ǇحداǊƛلƾƼǖ البعيد ويس

                                           
1- Didier Frochot, Op.cit, P02. 
2- Agence de Stimulation Économique, Op.cit, 
3- Etude 3.I.E -EPITA, Op.cit, P07 
4- François Jakobiac, Op.cit, P335. 
5 - Souad Kamoun-Chouk, Op cit, P196. 

 .Üƭ 62مرجƲ سابƼ بǇ راƬد ýƈ مكتومÜ Ü محمد- 6
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 ýوǀي(Gary Hamel et C.K Prahalad) Ǉƍ يƺيحدث  ريالت ǐƦيالƼ Ʊسسة ي محيƌالمƾوƽ Źيراƛك 
 اتجاǉ الƽكرǌ ǐمسياق بǈاƍ Ƈعادة علǏو ÜواƼتراضاتǌم قيمǌم تƺير علǏ يريǇسالمالعديد مǇ  قدرة

ýبǀالمستÜ قاǚƱǈا Ǉم ǁاالدرا ƾحداث العميǖلÜ ƻوكي ýاعƽتت Ƙيراƺة تعيد كيل المتƹصيا Ǉيǈقوا 
 لƽرƭ خلǋ ƾي المستǀبý يƼ المǈاƼسة ÝǗǇ للتǈاƩƼ جديدة مجاالƘ وخلƾ لمǈاƼسةا تحكم جديدة
 اتخاǋ ƦيÜ الƽعý رد وليƩ الƽعǋ ýيƍ Üتباعǌم وليƩ اǓخريǇ سبǋ ƾيÜ  وليƩ البحث عǌǈاجديدة
  .1يسبƊ ƾبدا لǇ لحƾي ƊǇ يحاوý مǇ الÝ Ǉالمستǀبý باتجاǉ المخاƱرة ǋيÜ االǈتƲار وليƩ قرار
توƼر بǀدر ما ǋو Ƽلسƽة حياةǊǈƎƼ Ü يتƱلƍ ǇƊ  Ɣستýǚƺ الƽرƍ(Richard Boyatzis) ƭعتبر لǀد و
  -:ǋ2يو ولكǇ يمكƍ ǇكتسابǌاÜ ÜكمƊ Ƙǚǋƌساسية ال يمكǇ تلǀيǌǈاخصاƬ ƭƑخصية  جملة

يƼ ƾيǌا ǋƊ Ǉƍم خاصية يمكǇƊ Ǉ يتميز بǌا ƌǋالǋ Ƈي قدرتǌم علƍ ǏستǀراƇ المعلوماƘ والتدق -
 Ǉع ýارة تدƬƍ يةƊ Ǉللبحث ع ÜحداثǕسير اƽوت ƻالمواق ƭخيƬي تƼ ستدالليةƍ مǋكيرƽة تǀريƱ

ǁيƬر وƱو خƊ ةǈرصة كامƼ م  .وجودǌƼ ÜǁلƦة لƽالضعي ƘاراƬǗوا Ƙالتلميحا Źجيدا Ǉيدركو
  .والحاسمةÜ ويستبعدوǇ المعلوماƹ Ƙير المǌمة

 ما يƽضلوǇƊ Ǉ تƌدǎ اƬǕياƇ بƱريǀة ƼƊضǇƍ ý مستƺلي الƽرǋ ƭم مǇ بيƊ ǇولǁƑ الƦيǇ داƑما -
وƊحسǇ مما كاƘǈ عليÜǊ وƼƊضý حتǏ مǇ المعايير المǀررة Ƽي العمƼ ÜýالƬخƭ الǐƦ لديǊ درجة 

ýي العمƼ ةƇاƽحو الكǈ Ǌالتوج Ǉعالية مÜي اƼ عالية Ƙاراǌم Ǌولدي Ƴمبد ƭخƬ وǋ لƱيƱتخ 
Ɣيراق Üǐرة والتحدƱالمخا Ǐعل ǐوƱǈواقعية وت ƻداǋƊ ƾيǀلتحýي العمƼ ƻحراǈƍ ǐƊ ويرصد .  

- ǐالتحد Ǐعل Ǉبلوǀي Ǉم ممǌǈǕو  Ǉضلوƽي ŹخاصاƬƊ مǌƼ Üاǌلǚƺستƍو ƭرƽة الƑيǌت ýجǕ
 Ǌب Ǉوموǀما ي Ǐلƍ ǇروƲǈي Üƾالسب ƾيǀالالمبادرة وتحƍ وǋماƘاƼو تصرƊ ƘاƇجراƍ Ʀاتخا Ü ƔلƱتت 

ا يتعلƾ بƬƽلǌمÜ يمتلكوǌƼ  Ǉم يتحملوǇ المسƌولية ƼيمǁÜل وبƍ.ƦحتواƊ Ƈية عǀبة Ƽعلية Ɗو محتملة
ƘǚكƬالم ýح Ǐدرة علǀوال Ƙالمعلوما Ǉوالبحث ع Ɣيǀǈالت ƘاراǌرمƱالمخا Ɣǈوتج . 

  لƬǖخاƭ مستƺلي الƽرƼ(Dave et Mike)ƭي ƦاƘ السياÜƾ كƘƽƬ الدراسة التي Ɗجراǋا و
  -:3 وǋيÜوالمƬتركة عǈد ƌǋالƇ عǇ وجود مجموعة مǇ الخصاƭƑ المميزة

   ÝيعرƼوǇ بوضوǋƊ ƟداǌƼمو ƲǀÜة ووعياŹ بما يدور مǇ حولǌمǌǈƊم ƬƊخاصاƊ Źكƛر ي -
-  ýضƼƊ Ǐعل ýستمرار للحصوƎب ǇوƛيبحƭرƽالǊǈوǌيواج ƻموق ǐƊ يƼ Ý  
-  ƇياƬǕي اƼ Ǐحت ƻالمواق ƴي جميƼ ƭرƽال ǇلوƺتمامالتييستǋǗوا ǉتباǈǗا ƾال يستح Ý  
يدركƼ Ǌي وقÜǇƊ  Ƙ و ƬƱǀƼيƇ واحدلǇ الƬخƭ يستƱيǇƊ ƴ يǈتبǇ" Ɗ Ǌ الǀاعدة تǀوƊýرƹم  -

  . واحد Ƽي وقƘ واحدعمý بƋكƛر مǇ يمكǌǈم الǀيامǋم ƬƊخاǇ ƭ مستƺلي الƽرƍ Ɗ ƭال 4"واحد
                                           

1- ýامǋ ǐاالد جارǋبرا Ǌوسي كي ÜƼساب Ʋمرجƭ Ü 03 .  
2- ǁودكو ǁوماي ƩسيǈرƼ ƻ1995(دي( Üيميةưالقيم التنƭ Üدارة العامة السعوديةǗد اǌمع ÜǇيجاǋ Ǉترجمة عبد الرحم Ü213-215. 

3 - Üǁوودكو ǁوماي ƩسيǈرƼ ƻمرج ديƼساب ƲÜ ƭ 215. 

4 - Ǉيƽكال ýوǋ رǈوجار ǐدزǈليÜ ÛƼساب Ʋمرج ƭ286.  
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 توكد علǇƊ Ǐ الƱريǀة التي يدرǁ بǌا الƬخƭ ∗وƦƍا كاƘǈ العديد مǇ الƬواǋد اǕمبريǀية
Ǘ ýيمي Ʀƍ ÜƭرƼ Ǉر ومƱمخا Ǉم ƻالموق Ǌر بما يحملƛƋتت ÜǊǋتباǈƍ اǌويركز علي ƘاراƬǗا ǁدرا

ƭرƽالÜ رƛكƊ Ǉم Ǌميل ǁدراǗ رƱالمخاÝ ǇƎƼ Peter Drucker  ǎير ǇباƔلƹƊ Ƙسساƌالم ǐمسير 
 ǎاليومالكبرÜ ك Ǉوƺيبالƛ ŹيراƇاǈƛƊمبيدر تǌات ƘǚكƬالم ýح Ǐر علƱالمخا Ɣǈوتج Ü Ǉر مƛكƊ

 Ǐم علǌية تدريبƽكي Ǐعل ýوالعم ƭرƽال ƾازخلǌتǈااǋ .  
 ÜǁلƦل Ưترƽي ǇƊم وتركيǋكيرƽت ƾرƺيست Ǉر مƛكƊ Üييرƺا التǌالتي يتيح ƭرƽال Ǐم علǋز
دƦǋ ƴƼا وقد  ƦǋÜا االتجاǉ التركيƔ السلبي الستýǚƺ الƽرƱĈƊƭلƾ علÜ Ǐ لمخاƱراǋتمامǌم با

 ƻالوص(Edward de Bono) Ǐلƍýوǀال  Ɗ Ǐي علƺبǈي Ǌǈال Ƙسساƌكالمعاصرة مƬام للبحث يتƲǈ ý
ƭرƽال Ǉع   ƔوتدريŊما سمǋما" ǀيمدق Ɗ ليƺومستƽالƭ1"ر  . 

 ƭالƽر مواقƼ ƴي االستƛمارǈحو  سارƳوتÜ ſالتƺيير توقǈƴحو  ةحالǈاج اƘمƌسسال سعǏت
 يتƱلÜ ƔالمستǀبƼ ýي واالستƛمار الǈجاƟ تحǀيǇƊ ƾ تدرǌǈǕ ǁا ƹيرǋاÜ يǀتǈصǌا ƊǇ قبÜ ýالمستǀبلية

 ƊǇ يمكǇ يالت ةدالجدي التǈاƼسية المزاياتحǀيƾ عǇ و Üالمستǀبلية الƽرƭ عǇ الكƼ ƻƬي السبƾ مǌǈا
ſيتƺسية المزايا لƼاǈمة التƑاǀالÜ Ɗو Ǐا حتǋددǌوتÜ ǕǇ ي سرعةƺيالتي تحدث اليوم  ريالتƽǈة تƽص 

 تǀƽدǉƦǋ اǕخيرة  جعýي مماالتǈاƼسيةÜ  المزاياالخياراƘ اǗستراتيجية وعǇ  عǇ المƱلǀة الديمومة
   .بسرعة Ƽعاليتǌا
ƼيǊ المƌسساƘ بǇƋ محيǌƱا ƹير Ƽي الوقƘ الǐƦ تدرCharles fineƊ ǈǊ  ǁعليÜǊ يرǎ و

محصǇ مǇ المǈاƼسة ومǇ تƺير اللواƠƑ والǀواǈيǇ التي تحكم عالم الماý واǕعماÜý كاǇ عليǌا 
ƍماستخد ǇاريƲǈم Ǉيƽمختل ýكƬب Ǉمتزام ƐƼومتكاÜ رƲǈي للƼ Ǉيǋاتجا ǇساسييƊ ýوǕاÝ Ǉيمك ƊǇ 

 الǀوة مواǇƱ عǇ كƻƬال  باتجاǉ(Microscope) داخلي ميكروسكوǈ ƔسميǈǊستخدم ƼيǊ ما 
ƻوالضع ǈي ةالكامƼ Ʊسسة المحيƌالداخلي للم . Ɣتيليسكو Ǌسميǈ ما ǊيƼ ستخدمǈ اǈǈƎƼ Üيǈاƛما الƊ
   .2البعيد المدǎ علǏ الخارجي لرصد Ɗحداث المحيƱ (Télescope)خارجي 

ŮالƊ Ɣستراتيجية يجǗا Ƙراراǀال ǐƦمتخ ǇƎƼ Üýحا ýك ǏوعلŹوالƺƬم مǋكيرƽت ýƲي   ƱǀƼ يƼ
Ǖية اǈǓالمور اƱل ƭرƽال ýǚƺستƍ ر ماƱالمخا Ɣǈو تجƊƘي الوقƼ مارƛستǗا ƔلƱا بيتƦǋو Ü ةƇراǀ

Ǘ Üةƽالضعي ƘاراƬǗالمبكرة وا Ƙماǚالع ƻراƬيحدث ست ǇƊ Ǉما يمكŹǚبǀمست.   
  
  

                                           
 علǍ الحاجة ƙرأ" حوý )1936 ساƽǈورد( عماƊýو Ü"والنسيان علمالتŬ علǍ الدوافƙ Ʋرأ" حوý )1942 ومورƼي ليƽيǇ( تجربة اƲǈر - ∗

Ǖاƿدرا" Üا( تجربةوƬƼي رƼ1943 ومور( ýالذاتية" حو ƿواالدرا" Üتجربةو )روبƩكǈاƬ يƼ1942 ومور( ýرأ" حوƙ وابƙال 
   ".االدراƿ علǍ والعقاب

1-  Üǁوودكو ǁوماي ƩسيǈرƼ ƻديƼساب ƲمرجÜƭ 220.  
2- ǇايƼ ارلزƬت ÜƼساب Ʋمرجƭ Ü03 .  
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  إستشراف المستقبل واǕستعداد المسبƼالدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة في : اƙًاني
Ü الكƛير مǇ عǚماƘ التي يǌƬدǋا العالملمتسارعة والمستجداƘ الƱارƑة التƺيراƘ اتƛير 

Ƙالƌام والتساǌƽستǗاÜŊعم   ǇيمكƊ Ǉ مورǕا Ƙاǈممك Ǌليƍ ýوƌما ت Ǐلƍو Üýبǀالمست Ǌعلي Ǉيكو
Ǌاتǋتجاƍ يƼ يرƛƋالت Ǐوحت ýبǀرتياد المستƍ Ǉيمك ƻوكي.ýبǀالمست ƻراƬستƎتمام بǋǗا Ǉد كاǀƼ  

Ǌستعداد لǗواÜحƊ ا Ƙراراǀال Ʀد متخǈة كبيرة عǈمكا ƘƦخƊ التي Ʃواجǌم الǋƊ دǗستراتيجيةÜ ƦخƋƼ 
ƍستƬراƻ ما يمكǇ بƺŃية  ǋاÜ ويرصد اƬǗاراƘ التي تǚزم ǌƲورǌايراقƔ اǕحداث ويتابƴ مستجدات

 يƺوƭ بعǀلǊ  للمƌسسةة اǗستراتيجيالتوجǌاƘوتƛƋير تداعياتǌا علÜ  ǏمستǀبǇƊŹǚ يƴǀ مƊ Ǉحداث 
 مǇ مƱǈلƾ الǀراƇة Ü وتحديد مǚمحƍ ÜǊتجاǋاتǊتوقƴيمكƱƍ Ǉار  ويƲǈر ƍليǊ علǀÜ ǊǈƊ ǏبƼýي المست

 قبǇƊ ý واǗستعداد لǊ  المستǀبǗýستدالý بǌا علǏ مجرياƊ Ƙحداث واÜالعǈǚǀية لƬǘاراƘ الضعيƽة
 بعيداŹ عǇ الرƹبة الƱبيعية Üوالعمý لديǊمساحة وحرية التƽكير  ويǀلƭ مƽÜ ǇاجƐ بوقاƑعǊتي
   .ǈǘساƼ Ǉي معرƼة المجǌوƍ ýلǏ ضرورة السبƼ ƾي الƽعý واتخاƦ الǀراراƘ عǇ علم ودرايةل

 كوǊǈ عمليةلكƊ Ǌǈكƛر مǇ وÜ  والصعوبة ƊيضاŹيŃعد ƍستƬراƻ المستǀبý عملية Ƽي ƹاية اǋǕمية
Ƽ علمي برز Ǉو ميداǌ رƬتǈƍودوǀع Ʀǈكاديمية مǕالساحة ا ǏعلÜ لعلم جديد ƩسƊ وقد Ü Ǌعلي ƾلƱي

  االقتصادية والسياسية والعسكريةňǉرſƱƁسرعاǇ ما تƬكلƘ داخĈƊ ý (Futurologie) المستǀبý علم
ǈƍتƬار Ʀǋا العلم ولعý ما ساعد علǋ.  Ǐجǌا وƊدواتǌاا مƼǈيمختلƽة العلمية المدارƩ العديد مǇ ال

 "ستǀبýصدمة الم" تسمǏالتي  ةالǌƬير Ƽ (Alvin Tofflér)كرة ÜبƎستƬراƻ المستǀبƊýكƛر اǋǗتمام و
ƅƦƍ ýوǀي" : ƘتƬراد بالتƼǕا Ɣيصي ǐƦال ƘاǈعǗا ǁلƦ Ǌب ƻصǕ Üýبǀتعبير صدمة المست Ƙعǈد صǀل

Ńدما يǈع ÜƾوالتمزŹير جداƛم الكǌعلي ƯرƽŹالوجيز جدا ýǚيير خƺالت Ǉم Ǉالزم Ǉو .1" م żƳلدوا
لم كƎستƬراƦǌ ƻا الع بƦاƘ الصلةوالǀضايا مƽاǋيم الالعديد مǀƼ Ǉد ǈƍتƬرÜ  ƘصňرƼة استراتيجية
ýبǀالمستÜ بليةǀالمست ƘالدراساÜýبǀالوعي بالمست Üكير االستراتيجيƽالت Üبليةǀية المستƌوالر ...ƣال.  

Ǉما كاǌوم  ǉƦǋ ƾيمسياǋاƽالمŮا التǌبيعتƱ ǇƎƼ ÜوقعيةƋتوحي ب Ǉ و ýبǀستحضار المستƍسيرƽت 
ƊاحدƛÜǊ ومǀي Ǐعل Ǉبيا ƻكي ƴحداث تخضǕل اƾƱǈالحتمية مÜ  حيثƔيستوج  ýبǀتحديد المست

 الضعيƽة اƬǗاراƘ بتلǁ استدالالƼŹي توقƴ ما يمكǇƊ Ǉ يحدث  ∗اǗعتماد علǏ مبدƊ العňليةضرورة 
مÜ  ýƛالحلǀاƘ مترابƱة سلسلة Ƽي سابǌǀا ويتبƴ يƛƌر الحǌǀا Üمتعاقبة اƬǕياƇ تحدث كيƻ لتƽسير

تحكمǊ قواعد المƾƱǈ علǇƊ Ǐ يتم اǗستدالý وǈ ƾƼسƾ عǀƑǚي  ǈ2(Scenario)موƜƦ السيǈاريو
وتوضيƊ Ơو ما يسمǏ دراسة وقاƴƑ الحالةÜ جراƑي للحدث اǗ تحديد السياƾوالƱرƾ العلميةÜ بدŅƇ ب

Ʀǋ Ƙتداعيا ƴم ýزمة للتعامǚال ƘاƇجراǗم تحديد اƛ ÜǊتباعƍ ƔلوƱالم ǁمعالم السلوǉǕثاحد ا.   
                                           

   .Ü2ƭ Ü02 ترجمة محمد علي ǈاصǌǈ Üƻضة مصرƱ Üصدمة المستقبلÛ المتƸيرات في عالم الƸد Ɗ(1999)ÛلƽيǇ توƼلر - 1
ǇƊ Ǐ كý ما يحدث لǊ علة ƊحدƛتÜǊ وƩƽǈ ǇƊ العلý تſحدث Ʃƽǈ الǈتاǚƼ ÜƝƑ يمكǇ اǇ يحدث ƬيƐ دوǇƊ Ǉ يعزǎ يƭǈ مبدƊ العلية عل - ∗

ǎخرƊ يةƽبكي Ʃية وليƽالكي ǉƦǌا يوجد بƦولما Üو عدم وجود حدث ماƊ وجود ýتعلي Ǐبصورة قبلية ال ýتوصǈ Ɗا المبدƦǌوب ÜƔلسب.   
2 - ƫيǈدوارد كورƍ)2007(ÛستشرافǕاÛترجمة كشاف المستقبلمناهج إست ÜƻريƬال ǇحسÜ الدار العربية للعلوم ÜǇاǈلبƭ Ü359.   
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ǁلƦلÜ ما Źالباƹ  Ƌراريلجǀال ƦستراتيجيةمتخǗا Ƙا ƔسلوǕŮǈجة الƦمÜ  ýجƊ Ǉم ƴالواق Ʊتبسي
 سواƇ يروراƘ الديǈاميكيةسلبعƯ الǊƽ صالتي يŃكŽوłǌſǈŎا Ƽي والممكǈةÜ وƍستحضار ƹƊلƔ اǗدراكاƘ و

Ǉƍ قرار  ". الممكǈة مستǀبŹǚالƽروƯوضƴ و Ü ومƛ Ǉم تƋويلǌا عǀلياŹاǌÜمحاكاتتمƘ مǚحƲتǌا Ɗو 
Ǉ ميداǇ صǈاعي محددÜ ال يمكǇƊ Ǉ يتم  Ɗو اǈǗسحاƔ مƊÜو ǈƍتاƜ مǈتوƜ جديدÜدخوý سوƾ جديدة 

ƯروƼ مجموعة ƩساƊ Ǐال علƍÜƾمسب ýكƬب ýقب Ǉا مǌتƹ1" يتم صيا.  
ƛمة حǀيǀة دالة علƦ Ǐاتǌا Ƽي سيكولوجيا التكيÜƻ مƽادǋا ǇƊ اƦǈǗار المسبÜƾ يعǈي االستعداد 

ǀبý والƲǈر ƍلǏ تǈمي الǀدرة علǏ توقƴ المستǇ المعرƼة التǀريبية والمعلومة التوقعيةƊ ÜالمسبÜƾ و
المعالم والمتǀدمة المƬƌراƘ  بعƯ حوý بالعديد مǇ البصاƑر المƌسسةتمد حاضر و ÜاƾƼǕ البعيد
 مǇ اǗستعداد ǌاſǈكŰمłتſوالمƬكلةÜ ومǇ الوقƘ الǚزم لرد الƽعý وحجم تǀلý مǇ حدة التي Ü المستǀبلية

   .كǇƊ Ǉ يكوǇ عليǊ المستǀبƼƊ ýضýا سيƋتيÜ وǇƊ تتخƦ مǇ الǀراراƘ ما يممǌłيƌ بƬكƼƊ ýضý لĉالتŮو
الǌولǈدية علǏ سبيý المƛاƼ ýي بداية  ShellوƼي Ʊƍار التǌيƌ لǀادم اǕحداثǀƼ Üد ƍعتمدƬ Ƙركة 

ƍستعداداŹ للتǀلباƘ ومƲǈمة Ɗوبǁ سياساƘ تخƱيƱ السيǈاريوÜ لمواجǌة عƬريǇ علǏ سبعيǈاƘ الǀرǇ ال
 ǁاƦǈƈ Ʊƽǈسعار الƊ يƼ) ƴƽرتƍمبر الƼوǈ يƼ 1973سعر Ǉ2.90 م Ǐلƍ 11.65 ةƛǚƛ Ǉضوƹ يƼ مريكيƊ دوالر 

Ƽي  Shell وقد ساعد ƦلƬ ǁركة ) دوال Ɗمريكيƍ 8لǏ 23 مƛ Ü1986 Ǉم Ɗعǀبǌا ǋبوƱ حاد Ƽي جويلية ǌƬƊر
 Ǉم ýضƼƊ حوǈ Ǐا علǌعمالƊ دارةƍاǌسيƼاǈالعالمية .∗م ýعماǕبكة اƬ Ǌليƍ ƘƋلما لجƛم (G.B.N ) 

 Ǌعلي ƘǀلƱƊ عداد ماǗ"اريوǈد سيƑالزا ƔراƱضǗا " Üƾمسب ýكƬوب ǊيƼ Ƙرسم Ǉحداث صورة عƊ
 الوالياƘ المتحدةƼيما بعد  ǌƬدتǌااǕحداث التي وǋي  .مƛيرةدراماتيكية ƍرǋابية ƬƊبǊ برواية 

 ǈحوǈƍدƼعƘ وزارة الدƼاƳ حتÜ Ǐ وما ǇƊ وقƽǈƍ ƴجار Ɗوكǋǚوما  2001/11/11الƛǚƛاƇ يوماǕمريكية 
  .2مǇ خǚلǊ التƽكير بما يمكǇ للوالياƘ المتحدة ǇƊ تتوقعǊ الحǀاƱƎŹار يتم كƦǋا السيǈاريو 

لدǎ اǈǗساǇ خوƱƼ ƻرǐ مǇ المستǀبý ومǇ المجǌوÜý وما قد يكتǊƽǈ مǇƊ Ǉ اǕدلة توحي 
Ƙو توقعاƊ ƘƉاجƽو .م Üýبǀالمست ƻراƬستƍ Ɣالصع Ǉم ǊǈƊو ǇƊ Ǌǈيمك Ǌليƍ ƴلƱيت Ǉحد ممƊ ال

łيŊدňيحدث ع ƻي استحالة ي العلم التام بما سوǈمما يع ÝŹǚبǀمستýبǀالدقة تصور المست Ǐǌتǈبم 
علǏ الرƹم مǇ وجود درجاƘ متƽاوتة مǇ الدقة والموضوعية Ƽي توقعاتǈاÜ وƼي و .يةضوعوالمو

معلوماƘ  وال الدقة المتǈاǋيةǈ ÜستƱيƴ مǇ خÜ ýǚتǀديراتǈاƍ Üال Ʀ ǇƊلǁ ال يعǈي المعرƼة المƱلǀة
ǊǈǕ داƑما ما يتضمÜ  ǇتǈاÜ وǀſǈ ǇƊرǇ بǌا ƍحتماالƘ معيǈة ǈ ǇƊمƝǌǈ وǈعمƼƍ ƾتراضااليƲǀة

Ǉيǀعدم الي Ǉسبة مǈ ýبǀالمست ƻراƬستƍ3Ü  مƹرƊǁƬكرة الƼ Ƈاƺلƍ ýيحاو ǐليدǀالت Ǌالتوج Ǉ  يƼ
                                           

1 - Ʃǈيو ƻريƬ ƾارƱÛ Ƽساب Ʋمرج Ûƭ30.   
السيناريوƊ)2002(Û  Ûميرة ǈبيƼ :ýي" ýƬ مسƱǀ رƩƊ علم السيǈاريو"الƽصý اǕوý :  اƲǈرShellلƊ ƳǚƱǘكƛر علǏ تجربة Ƭركة  - ∗

   .48-33 الخبراƘ المǈǌية لǘدارةÜ الǀاǋرةƭ ƭ Üترجمة مركزÜ فن الحوار اǕستراتيجي
2 - ǁبالدو Ƙ2003(روبر(Û Ýالمستقبل ƎبƢماذا ي Ü Üالمملكة العربية السعودية Ǉمكتبة العبيكا Üýحمد الجمƊ ترجمةƭ32.  
3 - ƫيǈدوارد كورƍÛ Ƽساب Ʋمرجƭ Ü350.   
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 يكوǇ عليǊ  مǇ خƼƍ ýǚتراƯ وجود ممǇ لǌم الخبرة والمعرƼة الكاملة عمÜŊالعمý اǗستراتيجي
التوجǌاƘ  واضعوا Ǌث ǈتاƝƑ متوقعةƼ Üي الوقƘ الǐƦ يواجƼ ǊيالمستǀبÜý وتǀدير ƍحتماالƘ حدو

  . 1 حالة ال يمكǇ التƺلƔ عليǌا مǇ الǁƬ والƺموÜƯاǗستراتيجية
 مارƊ ƩولǁƑ العراƼوǇ والمǈجموǇ والروحاǈيوǇ والكǈǌة وبƺŃية سبر ƹور المستǀبǀƼ Üýد
Źة رجماƦعوƬال Üمǋيرƹو Ǉعوالدجالو Ǉكا ǉما مارسو ǇƊ مƹر ÜƔيƺبال Źيماǀ2Ü  ǇƊ يرƹ الباحث الجاد

ǈال يمك Üýبǀي المستƼǊǐƦال Ƴوǈال ǁلƦ Ǉم Ƙاǈǌتك Ǐلƍ Ƌيلج ǇƊ   ǁاǈǋ ƩليƼ ÜǇجموǈالم Ǌدمǀي
  .ǈƍ3ساǇ يدعي العلم التام بما سوƻ يحدث ƹدا

ƩساǕا اƦǋ ǏوعلÜŹضربا Ʃلي ýبǀالمست ƻراƬستƍ ǇƎƼ Ůالت Ǉم  ǇǌكƊ Üجيمǈو التƘƇد جاǀƼ 
Ʋǈي المƼ Ǉة الزمƽلسƼميǚسǗور اÜ  وم لكيǌƽم ǇƊ اǈل Ơحدود توض Ǉع Ǉبعد ما يكوƊ ýبǀالمست

Ɣيƺعالم الÜ كما و ǊǈƊل ƴواق Ǉلصورة خيالية ع Źستحضاراƍ Ʃليƾǀيتح Ǉ تمي لعالمǈي Ǌǈولك Ü
ǊيƼ ǉيرƛƋت ǇساǈǗا Ʃيمار ǐƦادة الǌƬما و.ال ýبǀالمست ƻراƬستƍ  Ǉع Źال تعبيراƍ ǐƦال ýƉالم ƴتوق

لتعرƻ علƊ Ǐحداث المستǀبý ا مǌارةǇƼ وبƎختصار  Ǌ4Ý Ǌǈƍ ممكǈاƘ الحاضريمكǇƊ Ǉ تƌوƍ ýلي
 وƍقتǈاǉ ƭ لتجƔǈ مخاƱر المǈاسبةÜ العامة وتǀييم ƛƈارÜǉ ووضƴ اǗستراتيجياƍǊƘستǀراƇ توجǌاتو

ƭرƼ Ǉم ǊيƼ ةماǈممك .   
 Ɗكƛر ولكي ǈجعý توقعاتǈا ƼƊضý وتǀديراتǈا ƊدǈǈƎƼ Üƾا بحاجة ǈ ǇǕكوǇ علǏ يƲǀة وحƦر

 Ǐية وعلƌبلية رǀةمستǀلƱالدقة الم Ǉر مƛكƊ بصيرة Ʀاƽǈو. ǈƊ مƹرǊ  اǈديراتǀا وتǈر توقعاتƛƋقد تت
ƋكاربƼاǈ يةƌلر ƴƼدǈǈ اǌساسƊ Ǐعل Ƙمعلوما ýبǀتǈ Ƴير واƹ ýكƬا بǈتجعلƼ Üةǀي ما المسب Ɣاسǈ

 Ƙالوق ƘاƦ يƼو Üاǈكيرƽت ƔسلوƊو ǏƬوتتما ÜاǈكارƼƊ دǀƼ Ƙالمعلوما Ưبع Ʀبǈǈ وƊ ýǋتجاǈ Ǐحت
  . ولو ǌǈƊا صحيحة لƱالما ǌǈƊا تزعجǈا

                                           
1 -  ýبيǈ ميرةƊÛ Ƽساب Ʋمرجƭ Ü32.   
2  - ƾيƼتو Ǉ2003(عبد الرحم( Üدارة المستقبلإ Ü Üرةǋاǀال Üدارةǘية لǈǌالم Ƙمركز الخبراƭ 108.  
3  - ÜلرƼتو ǇيƽلƊ Ƽساب Ʋمرجƭ Ü449.  
4 -  Ǉر ليماƽوليƊ)2004(Û مستقبل الفلسفة في القرن الواحد والعشرين Û Ʃالمجل ÜةƼسلسلة عالم المعر Üمحمود محمد ǏƽƱترجمة مص

ÜƔداǓوا Ǉوǈƽة والƼاǀƛي للǈƱالو Ƙدولة الكويƭ Ü12.   
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ƙالƙًة في : اưستراتيجي لمعلومات اليقǕالتعقيدالدور ا Ʋوالتعامل م ƭموƸإدارة ال  
 ǋيمǇ حولǈا  يحدث ما حǀيǀة معرƼة Ü ǇƊ للǀوýبتوقعاتǌا وتǀديراتǌاللمستǀبý تدƼعǈا رƌيتǈا 

حالة مǇ عدم  Ɗمام كوǈǇ الƬكوǉƦǋ ǁ تǌƲر وحيƛما ǈÜعتǀد Ƽيما الƬكوǁ تƛير Ʀاتǌا Ƽي ǈسبية لةƋمس
 وما قد يميزǋا مǋ ǇواجƩ وƊ ÜǁƬو جýǌ ومخاوƻ مستǀبليةƊ Üو حتƊ Ǐو عدم التƋكد يǀيǇال

ƍمتد التوقƼ ƴي تعمƘǀ الرƌيةÜ و كلما ǁƬ ÜمǇ دوǇ و.1توقعاƘ مƺالي Ƽيǌا وƍحتماالƘ متعارضة
 Üالبعيد ýبǀالمست ƻراƬستƍ ýجƊ Ǉم Ǉالزم ƾالعمƍ  دزاوقدƘ  ƻموضالمواقƹŹاÜ دǈع ƴƽرتƍوƦƑ 

 وكلما زادƘ تركيبة Ýحداثتركيبة اǕخرƼ ǎي ƊتƛƋير عوامƼ ýضŹǚ عƦǋ ǇاÜ  .الخƱرمƬƌر 
Ǖحداثا ƠصبƊ Źيداǀر تعƛكƊ ƻالموقÜ ستراتيجيةوǗا Ƙراراǀال Ʀمتخ Ǐعل Ǌعكاساتǈƍ Ǌل ǁلƦ ýك. 

ǁلƦ ƴومÝ  ǇƎƼ ƔلƱمر يتǕبا ǊǈمćƋŮدي الǈع ƻتوقǇور مƲǈحداث المǕا ćƊو ÜŮاي الǌǈƋد بǀعت ýƛتم 
لجزƇ  وƍستǀراƇ اÜللمستǀبý ولعمƾ اǕحداثالرƌية Ɗكƛر بالƲǈر عǈدǉ  بý تكتمÜ ýالحǀيǀة كاملة

  .تǀليǋ ƭامƫ المجǌوýو Üمǌǈاالمخƽي وƹير المƲǈور 
ǏƬو يخƦمتخ Ƙراراǀستراتيجية الǗحالة ا ƯموƺالÜ الباƹما و ǇوƑƱي يخƼ ýا التعامǌمع 
 التوجǌاƘ كǇت لم ƦƎƼاÜ المحيƱ متƺيراƘ مǇ الكبير العدد تركيبة واستيعاƔ دراƍǁ لصعوبة
Ư موƺالƟ وووضالǀرار بيǇ ال محيƱ تدرƜيعليÜǊ  و.ǌا بالƺموǈƯصƽوي واضحة المستǀبلية

ſت ǇتاƼرƱمت ǇتاƱǀǈ اǋباعتبارƽǎخرǕا Ǐلƍ ماǋحداƍ ضيÜ  حيث ǇتيƱǀǈال Ǉاتيǋ Ǉبي ƠرجƋتت
ǀǈة زيادة وƽمختل ƘدرجاƟو الوضوƊ Ưموƺسبة الǈ يƼ ǇصاÜ  ǇƊ ǁلƦرارǀال Ʀمتخ ƴم ýيتعام 

Ǉبي ƠرجƋتت ƻروƲو ƻ2:مواق-  
-  Ƙتحاال ÝةƱبسي Ǉا كوǌيƼ تركيبة ƱةالمحيƱبسيÜ يوكاد ي Ơواض ǊǈƋب ýبǀا المستǌيƼ ƻص

Ƙديراǀالت ýوكامÜ ا حيث يبدوǌمع ƋبƾلƱالم Ǉيǀالي Ǐلƍ ýوƌست Ƙراراǀال ƝƑتاǈ Ǉ. 
ƛدرة وجود مǈ مƹر Ƙالحاال ǉƦǋ ýوبƟة والوضوƱالبسا Ǉالدرجة م ǉƦǌ.   

العلƼ ýي Ʋلǌا  وتتكاÜ ƻƛالمتƺيراƘمعǌا  وتتعدد ÜاǕحداثƼيǌا  تتƬابƘ ǁ معǀدةÝحاال -
  يعجز عǈدǋا ǌƼم ما يحدثالƺموƯ الحادÜ مǇ يكوǇ متخƦ الǀرار Ɗمام حالة 

 Ƽي  المستǀبýاƼيſƻ ǌصƍ  ÜŽǈňدراكǌاومǇ الصعÜ Ɣ اǕحداث دƼعة واحدةýواǗلمام بك
ƳوضاǕا ǉƦǋÜýحتماǚل ýير قابƹ ǊǈƋب  Üيع Ƙالحاال ǉƦǋ ýƛي مƼرار تموǀال Ʀد متخ

   متǀدمةمعلوماƘما ĈƊتيƠ لǊ مƊ Ü Ǉكƛر مƍ Ǉعتمادǉ علǏ علǏ الحدƩ والبصيرة
Ǖجý بǈاǈ ƇماƼƍ ƜƦتراضية تحاكي اǕحداث المستǀبليةǚƱǈƍ ÜقاŹ مǇ مǚمƲ Ơاǋرية 

 ƾƑاǀح Ǉع Ǌل ƻƬورةتكƲǈير مƹ يةǈƱبا.  
  

                                           
1- Ǉمحس ǐحمد الخضيرƊ ÜƼساب Ʋمرج Üƭ109 . 

 .ƭ Ü01مرجƲ سابǋ ÜƼيو كورتيǈي -2
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الجزم ǐƊ صعƔ  مǇ الƊصبÜ Ơديعǀتالمزيد مǇ اǗضƱراƔ و Ƙ الƲروǈ ƻحوتجƍǌكلما و
 ƍستعاƔ ما ŃǌĈýسńيłعǈدƦƑ اÜŹ تدريجيƔ المستǀبý يǈجلي الƺموƯ اقترƍ مƴو ÜحتماالƍŹالبداƊ ýƑكƛر 

 ستراتيجيةاƘ اǗمتخƦ الǀرارمƊ Ǉجý سبƾ اǕحداث وسبƾ المǈاƼسيÜǇ سوƻ يƱƲر و ÜولكǇ. حدث
Źيد معاǀوالتع Ưموƺال ƴم ýللتعام .  

Ǖو Ǉ وǋ ýبǀي المستƼ ÜƯموƹ Ǉم Ǌƽǈوما قد يكت ýوǌحكم المج Ǉكا Ǐرارعلǀال ƦمتخǇƊ  
  المحيƱ الǐƦ تƼ ƱƬǈيǊتحليý بÜ لƍ Ǌقتحام Ʀǋا المجǌوý والتعامý مƴ الƺموŃǇƯمćƌňعمý بما يŃي

عǈد الكاǇƑ الحي Ƽي جǌاز اǗستƘ  ƳǚƱ تعمý اليƲǀة عمý مجساÜاƱǗار وƼي Ʀǋا .المƌسسة
 ضوƇ وعلÜǏ خƱر داǋم Ɗو Ƽرصة مواتية وƍعƱاƬƍ ƇاراƘ تǈبيǌية عǐƊ Ǉ متابعةالرصد وال

ƬيصختǊ اǌو عليǋ للحالة التيÜ  ومǀا اليƦǋ ازǌلا تحديدبجǁسلو ÜƔاسǈبيعي ك المƱ ýعƼ رد
  . 1والƲروƻ المختلƽة المواقƻمواجǌة ل

  متابعة تتجاوز الرصد والÜ تǀوم بǌا اليƲǀة Ƽي تحسسǌا لǖحداثǇƊ مǌمة عمý المجساƘ التي
ýوǌي المجƼ ƴǀية التي تǌبيǈالت ƘاراƬǗا Ǉع ƻƬالك ǏلƍÜ Ǉا يمكǌلǚخ Ǉوالتي م  ƴم ýالتعام

  اǗدراǁالǌƽم و علǏ الكƛير مما قد يبدو مستعصياÝ  ǇǕŹاƬǕياƇ الƺامضة والمواقƹ ƻير اǕكيدة
Źموضاƹ ýقƊ دوƺي ƻسو Ü ÜǊسلوك ƴوتوق ÜǊبǀتع ýǌا ويسǈرƲǈ ا ماƦƍ Ǌليƍاقبةƛ رةƲǈ ǁبتل Źستدالالƍ 

  .اƬǗاراƘ الضعيƽة
 مǈƛƊǊ ƴاƇ تعاملبالǈسبة لمتخƦ الǀراراÜ  ƘوالعǚماƘ التǈبيǌية Ü اƬǗاراƘ الضعيƽةǋƊميةرƹم 
 ƻالمواقƺةضامال ÜƼ ǊǈƎƔحس (Ian Mitroff & Gus Anagnos)  ýالمستحي Ǉر تجاوز مƱالمخا

 التǌديداƘ قبý وقوعǌاÜ وƼي ƊسوƊ الحاالƘ جƔůǈت مǇ الممكǇبƬكǌǈ ýاƑيÜ ولكǇ باǗستعداد المبكر 
 ƊدواƘ تواجد البد مÜǇ الƺموƍƯدراǁ مƊ Ǉجý حƦر تام حاý حدوǌƛاÜ وبستƱيƍ ƴدارتǌا بƽعالية وي

    .ƍ2ستƬعارÜ وǇƊ تجد مǇ يعيرǋا ǈƍتباǋاÜ ويتصرƻ قبƼ ýواƘ اǓواƊǇجǌزة ƍلتǀاƱ و
ƾƽǈ علǏ مǀارǈة بما ĈƊيمكǇ تحديد ǋƊميتƍ Ü Ǌستراتيجيدور  سبÜƾ تلعǉƦǋ Ɣ اƬǗاراƘ مام

التƋكد عدم Ƽ Ǌي تخƽيǈ Ưسبة  بساǋمما ت ǀدارÜ وبمعملياƘ جمعǌا ومعالجتǌا وحǌƲƽا وƍسترجاعǌا
 3معǀدةال المواقƻوƲروƻ الƼي حالة  وباǕخÜ ƭيحيƱ بمتخƦ الǀرارقد الƺموƯ الǐƦ و
ǈƍما  دورǋا اǗستراتيجي ةǋƊ ǇƎƼمي ÜاالستخباراƘ التǈاƼسيةلوماƘ تƴǀ ضمƱƬǈƊ Ǉة بƎعتبارǋا معو
  .4 بسرعةاƍƘتخاƦ الǀرارمدǎ مساǋمتǌا Ƽي Ƽي Ɗكƛر كمǇ ت

                                           
1-Aïnhoa Chamontin, op.cit, P116. 

2- ƻمترو Ǉياƍ Ʃوǈاجǈا Ʃ2001(وج( Üǈء قبل وقوعǘستعداد للبǕا Û كل ǈزماتمدير ما يجب أن يعرفǓعن إدارة ا Ƙصاǚسلسلة خ Ü
 .203ƭ Ü01لƬركة العربية لǚعǚم العلميÜ الǀاǋرةÜ العدد كتƔ المدير ورجý اǕعماÜý ا

3- Ǉعلي الزعبي حس Ü ÛƼساب Ʋمرج ƭ41 . 

4- ÜǇخروƈو ǐمرƬمحمد جبار ال Ƽساب Ʋمرجƭ Ü79. 
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ƠصبƊ دǀقاوال لƴ ملŹاƑي Ƙارقاƽر بالمƛكƊو Źيداǀتع Ǉم Ɗǐ Ƙوق Ǐمض Üي وقدǇكو Źر  عصياƛكƊ
Ǐو عل ǁدراǗماǌƽال Üا وماǈعلي ƍةال الǈبي موازǇ ƇياƬǕاقضة اǈالمتÜ كارƼǕبدال المتعارضة وا Ǉم 

 رſǈňǀŋ عǈدماو ÜالمƾƱǈ خالƻتو العýǀ ربǁت قد مƽارقة ǋو ǈاقضاƘتالم بيǇ الجمÜƼƴ بيǌǈا االختيار
ǁلƦي بƼ كيرƽتǈاÜ Ǉكوǈ Ǐم علƬارƻ ýالوصو Ǐال Ɗƾيم عمǋاƽم ƍيد دارةǀ1التع .  
  ýوǀي(Jack Trout): " يƼ Ǉا لم تكƦƍمƊ Ǉحيرة مǁحول Ǉم ǐلة مما يجرƽƹ يƼ ƘǈƋƼ Üǁ2"ر  
 ýوǀوي(Tom Peters)" :ǈتم لستم مǈƋƼ Üوالحيرة ǁرتباǗبا ǇعروƬوا تǈا لم تكوƦƍتǇيǌ3"ب  

 ýسبي ǏعلƼýاƛالمÝ  ما توجدƛحيƼ ÜŹعاƽǈ ǐر لم تعد تجدƱوالمخا ƭرƽال Ǉبي ýصƽكرة الƼ ǇƊ
 ýالعام Ʃƽǈ ǁدراƍ Ǉيمك Ʀƍ ÜرƱالمخا Ǉتكم ƭرƽتارة الǊǈƊ Ǐعل ÜرصةƼ  ǊǈƊ Ǐعل ǎخرƊ وتارة

مÜ  ǇعليǌاويƬكý تǌديداŹ علǏ المƌسسة المǈاƩƼ المحتمý خƱراǀ Źد يمƼ  ýƛ.يƬكý تǌديد وخƱرقد 
 Ʀاǋ ǁو Ýيمýƛ لǌا Ƽرصة للتحالƻ والƬراكة معǊ ربما وÜ ƊمƱǈلƾ المزاحمة علǏ الحصة السوقية

 ýالعوام ƻمختل Ƙاقضاǈت Ǉبي ƾيƼالتو ƾƱǈسسةمƌبالم Ʊالتي تحيÜرالم وƛƌاةǌƱاƬǈ Ǐ4 عل.   
ǀƼوŹل اƾƱǈا المƦǌÜ  Ɯمر يحتاǕاƼǕ Ǉ ستراتيجيةǗا Ƙراراǀال Ʀمتخ ƴيضǈǋƦǊ ةƲǀي حالة يƼ 

 علǉ Ǐتساعد ضعيƽة والتدقيƼ ƾيǌاÜ وƍستǀراƇ ما Ƽيǌا مǇ دالالƘ ةƬƍارƊية رصد  داƑميÜǇ لǈتباƍǉو
. 5كǈة التي تǀلý مǇ حدة الƺموƯتصور مختلƻ العǚقاƘ الممو تركيبة وديǈاميكية المحيÜƱ معرƼة

Ƽ Ɣǈجا Ǌǈحǈيم ǇƊ Ǉالخالي يمك ƇضاƽالƼ Üالمعالم Ơير واضƹ Ćýخا ƇضاƼ ǊǈƋك Ưموƺا الǈا تخيلƦƎ
 Üكريةƽالحرية ال Ǉتم Ǉا ǇيمكƾƑاǀالح Ưبع Ǌل ƻƬالمضمرةك Ü و Ƙجديدة ليس Ƙة تصوراƼضاƍ

   .6للمعلوماƘالجاƔǈ المعتم مǀيدةÜ يمكǇƊ Ǉ يتجاوز بǌا حدود البراديƺم اǗدراكيƦ Üلǋ ǁو 
Ʀƍا كاǇ علǏ الǀاƑد ǇƊ يǀضي ساعتيƼ Ǉي المواجǌة والǀتاƼ ÜýعليǊ " :يǀوý اǗسكǈدر المǀدوǈي

 Ǌلǀع Ǉبي Ǉيكو ǇƊو ÜƘومراجعة المعلوما ƾستخبار والتدقيǗا Ǉة ساعة مƑا ماǌقبل ƻيصر ǇƊ
  .7"المǀرر وعيوǊǈ اǗستǚƱعية سيý مǇ المعلوماƘ المستمرة والمحدƛة

 حيث Ü كما Ƽي الزماƊ ǇيضاتعلƊ ƾيضا بالمكاǇي المستǀبليةǊǈƎƼ Üبالمواقƻ الƺموƯ تعلƾ كما ي
Ůǚال ýترجم عوامſاتǌموقع Ɣكد حسƋتÜ Ǉما تكوƎƼ  Ƙية داخلمعلوما Ʃوتعك Ɣǈجوا Ưبع ƻالضع

خاصة تلǁ الƽرÜ  ƭمخاƱرالƽرƭ والƊ Üو ǌǈƊا عوامý خارجية تعبر عǇ  المƌسسةوالǀوة Ƽي
  .  والتي تƬكǀǈ ýاƱ ضعƻ لديǌمÜ يƽرزǋا الخلý والخƼ ƋƱي سلوǁ اǓخريǇالتي

                                           
 .ƭ Ü2مرجƲ سابƼ ƼارسوÜǇ ريتƬارد - 1

2 -Ƙترو ǁ2000( جا( Üالتفرد أو الموت Ûستمرار في زمن المنافسة القاتلةǖسلسلة خأفكار ل Ü ýعماǕا ýالمدير ورج Ɣكت Ƙصاǚ
 .185ƭ Ü01الƬركة العربية لǚعǚم العلميÜ الǀاǋرةÜ العدد 

3 -ǁبي Ǉبور وجوǈƹدا Ʃتوما  ÜƼساب Ʋمرج Üƭ01. 
4- Roux J. F (1996), op.cit, P24. 
5- Guilhon .B et Levet. J.L, op.cit, P04. 

  Üƭ93 مرجƲ سابÜ Ƽدرومǈد ǋيلƺا - 6
7 - ǐريرƺم الƬاǋÜ Ƽساب Ʋمرج Üƭ52.  
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 ýجƊ Ǉوم ÜǁلƦزالة لƍ Ưوبع ƯموƺالƟالوضو Ǉم Ƴوǈ ƇاƽضƍÜ يƼ ةǈالكام Ƙدراǀال ýحو 
مǇ باƘ  . الخارجيǌاالتƺيراƘ المƽاجƑة Ƽي محيƱومǇ جǌة Ɗخرǎ حوý   مǇ جǌةÜالمƌسسة

 ýيام بتحليǀال ǐالضرورƱساالمحيƊ ƾƼو Ü ƔرليƛكƊال و. 1 دقة وموضوعيةſعملية ت ýالستكمýتحلي 
تحديد  الǀراراƘ اǗستراتيجية علǏ  يمكǇƊ Ǉ تساعد متخƊÜƦية Ƭƍارة خاƼتة Ɗو وجيزة برصدƍال 

Ʀƍ  .2التƽكير Ƽي التعامý معǊمƛ Ǉم وƼ  ÜيǊمصادر الƺموƯتحديد وƼي المحيƱ عوامý الǚتƋكد 
 وǋي ÝبسيƱة موجǌةƱريǀة  Ǉ تكوƍ ƊǇما ÜتخƦ الǀرار Ʊ ǇƊريǀة تƽكير مRobbins,1995يعتǀد 

Ʊريǀة تƽكير  Ɗو ǌǈƊا .Ʊريǀة عǈǚǀية Ƽي التعامý مƴ المواقƻ والƲروƻ البسيƱة وƹير الƺامضة
  .3الصعبةو تتعامý مƴ المواقƻ الƺامضة Ü وǋي Ʊريǀة Ƽكرية مƽاǋيميةÝتجريدية تحليلية
Ƙالƙال Ƙاية: المبحƸستراتيجية لمعلومات الǕة   اưاليق 

Ƙبتسيير المعلوما ƱرتباǗديدة اƬ ميةǚعƍ ا عمليةǌǈي مضموƼ ةƲǀاليÜ اǌحيث جمع Ǉم 
وتحليلǌا وƬǈرǋاǌƼ Üي تسمƠ بزيادة حصيلة معلوماتǈا ومستوǎ معارǈƼاÜ وتتيƠ لǈا ƍمكاǈية توقƴ ما 

لوماƘ  تǌتم برصد المعAnticipativeلƦلǌƼ Üǁي ƦاƱ Ƙبيعة توقعية . 4يمكǇƊ Ǉ يحدث مǇ حولǈا
  وزواý الزماǇ والمكاÜǇ وتراجƴ الحدودƽǈÜتاƟاالƼي ýƲ و. اǗستباقية Ƽي ƬكƬƍ ýاراƘ ضعيƽة

 ǎدƊا االƦǋƘالمعلوما ýة حوامǈيمǋ Ǐلƍ Ʊرتبا Ƙوالمحتويا Ǉالمضامي Ǐا  .علǌيƼ اǈصبĈƊ Ǐحت
Ƙبتخمة المعلوما (info-glut)  Ǉولك ÜƘمعلوما Ǉم ǊلبƱǈ ي حجم وكم ماƼ كلةƬلم تعد المƼ يƼ

ÜǇالمضمو Ǐلƍ ارǀتƼǗا Ŋقو Ɣسسة تكتسƌرلم تعد المƱا وسيǌت Ǉم ýƑاǌا للكم الǌحيازت ýǚخ Ǉا مǌت
Ƙوم.المعلوما Ǉ يرƹ حداثالǕا Ǌم ما تبديǌمƱǀƼ Ü Ǉم  ولكǋǕم اǌوالم Ǐدرة علǀو الǋ مǌƼ اǌسلوك

   . السبƾ التǈاƼسيتحǀيƼƾي وƊكƛر مƦ Ǉلƍ ǁستǉƦǋ ýǚƺ الǀدرة تخƽيÜǊ المحتمÜý ومعرƼة حǀيǀة ما 
 ÜاƦصود لǀالم Ʃاية ليƺو والǋƍǁو تلƊ المعلومة ǉƦǋ ǁǚمتÜ  و والƊ ǏƱا المعƦǋ يƼ التحكم

 Ǐدرة علǀال ýب ÜǁاƦو Ƙاتحويلرصد المعلوماǌ يةƼومة معرƲǈم ǏلƍÜ ضليةƼƊ سسةƌللم Ơǈتم 
ƾالسب ƾيǀتح. ƼرƛكƊ يةƌالر ýما تكتمǈƍو Üةǀيǀالح ýƛحداث ال يمǕا Ǉور مƲǈالمعالم الم Ơوتتض 

 الǈاتجة المضاƼة الǀيمƼƊ. Ƽضý ويتǀلǋ ƭامƫ المجǌوÜý بالƲǈر ƍلǏ الجزƇ المخƽي وƹير المƲǈور
Ǉع Ɯتاǈƍ واستخدام ýوتباد Ƙبسرعة تتزايد المعلوما ƾوƽير تƛبك ǁيم تلǀاتجة الǈال Ǉع Ɯتاǈƍ 

Ɗكƛر  عǏǈمستراتيجية متخƦ الǀراراƘ اǗ ضيƻي ما بǀدرÜƼ العادية والخدماƘ السلƴ وبيƴ واستخدام
 المǈتجاǇƊ ƘوÜ تحسيǇالعملية ب لǀيامƊكƛر ل اƘ وخياراƘيǈامكƍلǊ تتاƟ  ما بǀدرالمǈتǀاةÜ  معلوماƘلل

 .Ƽ5رƭ مǇ اǕصلية المǈتجاƘ تتيحǊ مما بكƛير كبرƼ Ɗرصا مƠǈت ةƍستباقي معلوماƘ علǏ المبǈية

                                           
1 - ǐريرƺم الƬاǋ ÜƼساب Ʋمرجƭ Ü09.  
2-ÜƩǈيو ƻريƬ ƾارƱ  Ƽساب Ʋمرج Üƭ32.  
3 - ǐالعزاو ýمحمد خلي ÜƼساب Ʋمرجƭ Ü147.  

4- Pateyron, Emmanuel, op.cit, P13. 
  . ƭ Ü04مرجƲ سابÜƼ وبيý داƼيدسوǇ ستاǇ ديƽيز -5
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Ƙد توصلǀƼ االتي دراسة الǌقام ب )Gouldbout( ýية ال حوƽا كيǌǀريƱ Ǉرصد التي يتم ع
 Ƈاǀتǈƍو ƘمعلوماƱالمحيÜمية  وǋƊاتحويلǌيةƼمعر ýصوƊ Ǐلƍ  ÜǏلƍ يجادƍ يƼ حاسم ýم عامǋƊ ǇƊ 

ومدǎ  المعلوماƘ المǈاسبة ǀǈيƔ عǇتالختيار والتي يتم بǌا اǗكيƽية ال ǋو ÜاǕصوý المعرƼية
   .1العمý اǗستراتيجياالستƽادة مǌǈا Ƽي 

 ǇƎƼ Üƴي الواقƼال Ʀمتخ ÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀ ƴيƱي يستƼ ةƽالضعي ƘاراƬǗستخدام اƍ
 ýوتحلي ÜǇƑالزبا Ǉمجموعة م ƻداǌستƍة وǈمعي ƾسواƊ ƭالتي تخ Ƙالمعلوما Ǉع Ɣيǀǈالت

مƊ Ǉجý اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية المǈاسبةÜ وƼي Ʀǋا الƍ . ǇƋƬتجاǋاتǌم وƦƊواقǌم وتƽضيǚتǌم
 ýوǀيDave Pottruck ركةƬ ƩƑري Sharles Schwab اǌتǀǀالضخمة التي ح ƘبتكاراǗم اƲمع ǇƊ 

Ƭركتǈا كاƼ Ƙǈي حǀيǀة اǕمر ǈتيجة ƍستǀراǈƑا ƬǗاراƘ وتلميحاÜƘ كǈا ǈستخلصǌا مǇ اǕسƑلة 
 ýƛم ÜاǈǈƑزبا Ǐا علǌرحƱǈ يرة التيƛالك"ÞاƦǋ Ǉم ýضƼƊ لكم ýعƽǈ ǇƊ اǈǈا يمكƦو " ماƊ" يǋما
Ǉالجديدة التي تريدو Ƙتجاǈوالم ƘالخدماÞا عليكمǌعرضǈ ǇƊ " اǈتوحي ل ƘاراƬƍ جدǈ دماǈوع Ü

  . بƼƋكار مƬتركة Ƽي اǗجاباƘ التي ǈتلǀاǋاƼ ÜمǇ المƌكد ǈǈƊا لǈ Ǉتردد Ƽي معالجتǌا
 جاƔǈ كبير مǇ اǋǕمية ƼǏاǋǗتمام باƬǗاراƘ الضعيƽة ƹالبا ما يǈجر عƼƊ Ǌǈكار ومبادراƘ عل

Ʋي معƼو ÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀال ýضƼƊ Ʀتخاƍ يƼ ستراتيجيةǗا Ƙراراǀال ýضƼƊ Ʀتتخ ǇحياǕم ا
 مستǀاة مǇ اƬǗاراƘ الضعيƽة خارƟ الƱǈاÜ ƾوضƴ اƼǕكار Ƽي Ƭكý تركيباƘ تواǀƼية جديدةب

 ǇƎƼ الƬركاƘ التي (Futures Group)مكتƔ الدراساƘ اǗستƬارية ل ǀاƼو .التخصصي لمتخƦ الǀرار
  .2دالƘ متزايدة بƎستمرار Ƽي رقم Ɗعمالǌاتحƾǀ معكاƘǈ داƑما ما علǏ معلوماƘ اليƲǀة تعتمد 

ƍستخدام المعلوماƘ االستراتيجية Ƽي ǈجاƟ  حوǋƊ ýمية (Nadine Lybaert)وƼي دراسة 
ǀد توصلƼ Ƙ مسير Ƽي المƌسساƘ الصƺيرة والمتوسƱة البلجيكيةÜ 208المƌسساƬ ÜƘملƘ الدراسة 
 Ʊرتباƍ قةǚوجود ع Ǐلƍ بيوقوية موجبةǇǋ ǐستخدام مسيرƍ درجة  Ƙللمعلوما Ƙسساƌالم ǉƦ

 Ɵجاǈال ƾيǀستراتيجية وتحǗا ƾوƽوالت ǉƦǋ ستخدامƎب Źيراƛك Ǉتموǌي ǇيƦال Ǉالمسيري ǇƊو ÜسيƼاǈالت
 Ƙراراǀال Ʀي اتخاƼ Ƙما المعلوما Źالباƹمǌسساتƌي تسيير مƼ مǌƑǚية زمǀب Ǉر مƛكƊ Źجاحاǈ Ǉوǀǀيح 

ƍلǉƦǋ ǇƊ Ǐ الدراسة كما توصلƘ  .حتǏ وǇƍ كاƘǈ تجربتǌم Ƽي مجاý التسيير Ɗقصر مƹ Ǉيرǋم
Ƙستراتيجي للمعلوماǗا Ɣǈتمام بالجاǋاالÜƘراراǀال Ʀي عملية اتخاƼ ǇخريǓا ǁراƬƍو Ü Ǐلƍ Ǉدياƌي 

   .3المعلوماǈƛƊ ƘاƇ اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةمǉƦǋ ýƛ زيادة Ɗكƛر Ƽي ƍستخدام 
                                           

فة وتكنولوجيا المعلومات في إيجاد الميزة التنافسيةÛ دراسة ميدانية علǍ إدارة المعر دورÜ )2004(حسيǇ حريم ورƬاد الساعد -1
جامعة الزيتوǈة االردǈية " ادارة المعرƼة Ƽي العالم العربي"Ü المƌتمر العلمي الدولي السǈوǐ الرابÜƴ قطاع الصناعات الدوائية باǓردن
 . ابريÜ 26-28ýكلية االقتصاد والعلوم االدارية

2 -  Hoffman V.C (Avril 2000), Les principes de base de la veille concurrentielle, Revue Management, 
N°62, Prisma presse, Paris, p123. 

من قبل مديري المؤسسات Û واقƲ إستƢدام المعلومات في اتƢاذ القرارات وحل المشكǘتÜ )2003(عبد المجيد صالƠ بوعزة - 3
 .Ü ƭƭ76 -95 مرجƲ سابƼسيل العمانية نموذجاÛً الصناعية الƢليجيةÛ منطقة الر
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 ƻتتوق ÜǁلƦمسال ǎمد Ǐة علƲǀالي Ƙستراتيجية لمعلوماǗاية اƺال ƾوƽالت ƾيǀي تحƼ اǌمتǋ
 ƘرادƊ ا ماƦƍو ÜǇسيƼاǈليد المǀسرعة ت ýƲ يƼ ÜسيةƼاǈدامة المزايا التƍو Ƈاǈب Ǉم ŹقاǚƱǈƍ ÜسيƼاǈالت

  . 1المعلوماƘ اǗستراتيجيةƼي ر استƛماǗالمƌسسة الحƽاƲ علǏ مزاياǋا التǈاƼسيةÜ وجƔ عليǌا 
ا كاǇ الǈمو الحالي الǐƦ تحAMI Software " Ʀƍ Ǌǀǀمدير التƱوير بƬركة MARNATيǀوƼ ýكما 

ŹساساƊ ƴا يرجǈركتƬتجاتǈوعية مǈل ǌودǌا ولجǋ سيةƼاǈا التǌقدرت ǇƎƼ ÜويرƱالبحث والت Ƙي مجاالƼ ا
 Ƙمعلوما Ǐر علƛكƊ ستباقية تعتمدƍ ǇƋا بǌل Ơتسم ÜاǌسيƼاǈا ومǌǈƑوزبا ÜاǌسواقƊ Ǉي تعƼ سباقة Ǉكو

ǇحياǕا Ǉير مƛ2"ك. ǈومǊÜƎƼ  Ǐعتماد علǗمعلوم ƘةاƲǀواليǋ   يƼة الǀيǀح ƯراƹǕيةƼمعر Ü حيث
  . Ü3 وتساعد علǏ تحǀيƾ السبƾحاالƘ عدم اليǀيǇمساحة المخاƱر وƭ يǀليمكƍ Ǉقتǈاƭ الƽرƭ وت

لحصوý علǏ المعرƼة المحيƱية وا Üرصد مختلƻ جواƔǈ المحيƱاالمر  يتƱلƔتحǀيƾ السبƾ ول
درجة اǋǗتمام بدورǉ علǏ توقƦ ƻا يوÜǋ تسمƠ للمƌسسة بالبǀاƇ وǋي علǏ علم باǕحداث التي

حيث ƍتƹƊ ƘǀƽلƔ الدراساƘ علǏ ضرورة ǋƍتمام . ǈ 4حو مختلƱƬǈƊ ƻة اليƲǀةتǌاالǐƦ يوليǊ قاد
ما ƬƊارƘ لƊ Ǌيضا وƦǋا . 5قادة المƌسساƘ بƎرساƲǈ Ƈام لليƲǀة رƹم الصعوباƘ التي قد يواجǌǌا

 6 واǕوروبيةÜ وƊخرǎ مƊ Ǉمريكا الƬمالية لǖدبياƘ الƽرǈسيةAmabileالدراسة المسحية التي قام بǌا
 ÜƘام المعلوماƲǈستراتيجي بǗا التسيير اǌيƼ ǇترǀŃالتي ي Ƙالدراسا Ǉالعديد م ƘƽƬد كǀدراسة كول

Choo Ǉع Ǘا ƱالرتباƱللمحي ƳستماǗا Ǐا علǌسسة وقدرتƌالم ƇداƊ Ǉبي ǐوǀ . ماǈدراسة بي Ƙدل
Cartier  ǇƊ70%تǈ يǋ Ƙسساƌعجز الم Ƙحاال Ǉا مǌم ما يدور حولǌƼ يƼ اǌلƬƼا وǌلǌ7يجة لج.   

 Ǉع ǁتكتي ǐƊ Ưويتعار ǏƼاǈال يتƊ يǋ ستراتيجيǗكير اƽي التƼ اعدة العامةǀال Ƙǈا كاƦƍ
ǇƊ يختلǐƊ ƻ تكتيǁ عǇ يمكǇ السياƾ اǗستراتيجي للمƌسسةƼ ÜمǇ باƔ اǗستǈƛاƇ لǉƦǌ الǀاعدة 

Ńالما يƱستراتيجية لǗاćƌńǇňوقدم ÜƇاǀسسة البƌتجاوز  للم Ǉحيث يمك Ǐلƍ ÜǁلƦ Ǉر مƛكǕ مرǕا Ɯيحتا 
Ƙديداǌر والتƱالمخاÜستراتيجيةǗا Ƙوالخيارا ƘاǋتجاǗا ý8 وتعدي .ƾا السياƦǋ يƼوÜ عتبرƍ دǀƼ 

 Ưالمعلوماتية البع Ƙدراǀال Ƈاǈب ǇƊ سسةƌي المƼ ي قضيةǋتكتيكية وعملياتيةƘالوق Ʃƽǈ يƼ  
   .قتصاد الجديداالƼ ýƲي خاصة  ƍ Üستراتيجيةتǌاولكƹ Ǉاي

                                           
1- John, W & Griffiths, P.(1996), Strategic planning for information systems, 2nd ed, John Wiley, London, p28. 
2- Christophe Marnat et all.(Décembre, 2009), guide pratique des outils de veille et d’intelligence 

Economique, Association des Auditeurs en Intelligence Economique, Institut des Hautes Etudes de 
Défense Nationale, P6. 

3 -  Lesca H (1997), Veille stratégique, concepts et démarche de mise en place dans l'entreprise. Editions 
ADBS, Paris, Op.cit, p27. 

4 -  Raymond Poisson et Zhan Su et Yvon Gasse et Gérald d’amboise (2005),Veille et planification au sein 
de PME canadiennes ,œuvrant sur des marchés émergents asiatiques, Journal of Small Business and 
Entrepreneurship, vol.18, N03, P260. 

5- Lesca H et Caron-Fasan(2003), Implantation d'une veille stratégique pour le management stratégique, cas 
d'une PME du secteur bancaire, La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion, Sep-Oct. pp55-68. 

6 - Cf. Serge Amabile(1999), De la veille stratégique à une attention réticulée. Le réseau d'attention inter-
organisationnel des mutuelles d'assurance automobile. op.cit, P21. 

7 -  Antonio Lopes da Silva, Op. cit. P40. 
8 - ǐريرƺم الƬاǋ ÜƼساب Ʋمرجƭ Ü02.  
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 Ǉم ýا كǈل Ɣر(وقد ضرƺǈد ووليام كتيǈاƬالد مارǈودروس)دو Źاالƛم Źا ǇركتيƬ تجربة Ǉاة مǀمست 
 وǋي Ƭركة ÜواǈǗجازالبǈاƇ قƱاƳ حǀǀتا ǈجاحاŹ كبيراƼ Źي صǈاعتيǇ مختلƽتيÜǇ اǕولƼ Ǐي كاǈتا قد 

Hilti Corporation  يǋية وƼاعة المصرǈي الصƼ يةǈاƛوالBanco Bibao Vizcaya Ʀƍ تاǈتمك  ƾيǀتح Ǉم
ورصد Ɗية  Üلبحث عǇ المعلوماƘ الجديدةعلǏ اتƬجيƴ العامليǇ مǇ خǋƊÜ  ýǚداƍ ƻستراتيجية
Ƽ ÜضŹǚ علǏ تعزيز السلوǁ  الراسخةǌم وقيمǌمحتǏ ولو كاƘǈ ال تتƾƽ مƴ معتǀدات ƬƍÜاراƘ ضعيƽة

بƺرƯ التƬارǁ    عليǌااتية وƳǚƱƍ كý المستوياƘ العمليÜلǐƦ يƬجƴ تداوý وتǀاسم المعلوماƘا
 ÜيƼالمعرǇƑالزبا ýحو Ƙالمعلوما ƴوتجمي ƴجم ǐحيث يجرÜǇسيƼاǈوالم Ü  ýالعم ƾرňƼ ƇداƊ Ǉوع

ƻƑاƲام والوǌا . والتسيير اليومي للمǌǈƊ ƩساƊ Ǐعل Ɲتعال ǁلƦ يƼ ƘاقاƽخǗوا ƇاƱخǕا ƘǈكاƼ
  . Ƽ1رƭ للتعلم وƍكتساƔ المعرƼة

 وƍختلÜ ƘƽوńǇĉƍ تعددǈƊ ƘواعǌاǇ الƺاية مǇ اليƲǀة يتضÜƊ Ơ اǕدبياƘباستعراƯ مختلƻ و
ǌǈا Ƭديدة اǗرتباƱ ولكƱǀƼ  Üالروتيǈيةوال تتعلƾ بالعملياǋ  Ƙي ƹاية استراتيجيةǈÜ ÜماƦجǌا

Ʊي المحيƼ المحتملة Ƙيراƺي 2بالتƼ يǋو ÜŃالتسيير االستراتيجي وما ي ǎخدمة مستو Ʀتخ Ǉم ǊيƼ
Ƙسسة قراراƌالم ýتجع ÜسيةƼاǈر تƛكƊوق Ƙديداǌوالت ƭرƽال ƴم ýالتعام Ǐ3درة علÜ يساعد  حيث

 بǌدƼ ƻتǈ ƠواÜ ƦƼرادار اليƲǀة المƌسسة علǏ الكƻƬ المسبƾ لƬǘاراƘ الضعيƽة Ƽي محيǌƱا
  .4للƽرƭ وتǀليƭ مǇ درجة عدم التƋكد لديǌا

جي  ترتبƱ بالعمý اǗستراتيƼي الوقƦ ƘاتǊبتسيير المعلوماǌǈƎƼ ÜƘا اليƲǀة بǀدر ما ترتبÜ Ƽ ƱلƦا
لمحيƱ بƺرƯ اتخاƦ الǀراراƘ حداث اǌǈƋا عملية رصد Ǖب ǋ Jakobiakا Ƽكما يعتبر.المƌسسةƼي 

Ɗكƛر وƊسرƳ يعتبر اǕعماý الماý وǊǈƊ علǏ الرƹم مǇƊ Ǉ عالم " ير5Ý  ǇƎƼPorter ǎاالستراتيجية
 ýضƽسسة بƌالم ǇƊ الƍ Üا وتحوالǌحرصƘالوق Ǉير مƛير الكƼا توǌǈيمك ÜاǌتƲǀد واليǌموارد والج 

ǇسيƼاǈة المƱƬǈƊ ودراسة ýبتحلي ÜƘسساƌالم ƾوƽوت Ɵجاǈساسي لƊ ة دورƲǀالي Ɣحيث تلع]...[ 
مǈاƼسيǌاƦ ǇƎƼ Üلǁ لوالمƌسسة التي تعتǀد ǊǈƊ يمكǌǈا ǇƊ تحƾǀ بعƯ الǈجاƼ Ɵي تǀليدǋا ومحاكاتǌا 

االحتƽاǌǈ Ʋا  كما ǇƊ سرعة وحرية اǈتǀاý المعلوماÜƘ قد يوǋمǌا بǊǈƋ يمك.Ʊويǚبǌا لǇ يدوم 
  . Ü"6 وƦǋا Ɗيضا ƹير ممكǇبالمزايا التǈاƼسية

                                           
كات باǕستƢدام الصحيƞ للمعلومات والعاملين حتǍ ترǌ ما ال يرÛǌ كيف تتفوƼ الشرÜ )2004(دوǈالد مارƬاǈد ووليام كتيƺǈر - 1

  .ƭ Ü30المملكة العربية السعوديةÜ مكتبة العبيكاÜǇ وتكنولوجيا المعلومات
2 - Lesca.H.(1997), Veille stratégique, concepts et démarche de mise en place dans l'entreprise. Op.cit, 

Editions ADBS, Paris, p27. 
3- Bournois. F, Romani. P.J., op.cit, P19. 
4-  Lesca H. (1994), Veille stratégique pour le management stratégique de l'entreprise, op.cit, p32. 
5 -  François Jakobiak(2004), L'Intelligence économique en pratique, 2éme éd. op.cit, P10. 
6 -  Labonte. D. (mars 1999), La veille activité ou profession?, document disponible en ligne 

http://www.Mmedium.com/veille/activité.pdf, Consulté le 2/05/2008. 
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 Ƽي تƽعيý بعƯ العǈاصر الداخلية التي تعكƩ جواƔǈ الكƽاƇةوال يتوقƻ اǕمر ƱǀƼ عǈد 
ƍلǏ التƛƋير Ƽي ƛǚƛة  Porterكما ƬƊار ƍليǌا يƌدǐ اǗستƛمار Ƽي معلوماƘ اليƲǀة بÜ ý المƌسسة

 Üحيوية Ƙتمسارا Ǐخر علƉو بƊ ýكƬب Ʃعكǈيتǋو Üسسةƌستراتيجية للمǗا ƻداǋǕا ƾيǀ1ح:-  
 ſتت ǁلƦوب Üاعةǈالص ýيكǋ Ǉير مƺتÝسةƼاǈالم Ǉيǈا قواǌمع Ƙيرƺ  
   مǇ مƱǈلƍ ƾيجاد ƊساليƔ جديدة للتƽوƾ علǏ المǈاƼسيÜÝǇتخلƾ ميزة تǈاƼسية 
  .ا ما تكوǈ Ǉتيجة تƱوير لعملياƘ قاƑمةب ƹالÜتƌدƍ ǐلǈƍ ǏبƛاƊ ƾعماý جديدة 

كƻƬ عǇ التƺييراƘ واǕحداث للاليƲǀة اƬǗاراƘ الضعيƽة رصد تÜ قعيعمý تو بƎعتبارǋاو
ǌوقوع ý2اقبÜ  سسة حيثƌالم Ɣقدرةتكتس Üستباقيةƍ Ƙمعلوما Ǉا مǌل ƠتيƊ كبر بماƊ  Ǐعل ƻالتكي

 Ƙيراƺمت ƴم Ʊمستجداتالمحي ƴم ƾƼوالتواÜǊوا  ƦƑدǈع Üƻوالمواق ƻروƲال ƻمختل ƴسجام مǈال
ƍ يةǈمكاƍ Ǉا الحديث عǈǈيمك ÜستباقيǗا ƔسلوǕا Ǐال ýعƽرد ال ƔسلوƊ Ǉسسة مƌالم ýاǀتǈم وƛ Ǉم

 ووسيلة تƬخصية (Un outil de pilotage de l'entreprise) المƌسسة لǀيادة ƊداةتكوǇ اليƲǀة 
ترصد ǀǈاƱ الǀوة كما ǌǈƊا والتǌديداƘ الوƬيكةÜ الممكǈة  الكƻƬ عǀǈ ǇاƱ الضعǋ ƻا Ƽيتساعد

Ƽي الوقƘ وحرǁ السريƴ يتيƠ للمƌسسة Ƽعالية Ɗكبر للتŮوƦǋا ما  .3حتملةومجاالƘ الƽرƭ الم
ƔاسǈالمÜو  Ƙراراǀال Ʀتتخ ǇƊ Ǉي عǋو.  ودرايةعلموƾƱǈا المƦǌد بǈة عƲǀتعتبر الي ÜSimon ýوƊ 
محيƱ المسƠ  خǉƦǋ ýǚ المرحلةÜ وǋي مرحلة الƦكاÜƇ حيث يتم Ƽ Üي ǈموƜƦ اتخاƦ الǀرارمرحلة

ǊƛحداƊ ƴوتوقÜةǈست  الممكƍالمحتملةو Ǌسلوكات Ƈراǀ4. 

داعمة للعديد مǇ العملياÜƘ مýƛ ووسيلة لم تعد اليƲǀة ƹاية Ƽي حد ƦاتǌاÜ بǀدر ماǋي Ɗداة 
Ʀراراتخاǀال ÜƳبداǗبتكار واǗا ƴجيƬوت ...Üƣال Ǉر مƛكƊ اǌǈولك  ýك Ǉمة التعاوƲǈم Ɣوبحس ÜاƦǋ

ǇƎƼ  (Organisation de coopération et de développement économiques)والتǈمية االقتصادية 
 Ǐال Ƌما تلجǈƍ االقتصادية Ƙسساƌالم Ƙة معلوماƽا االستراتيجية المختلǌƼا لمخاوǌǈستجابة مƍ ةƲǀالي

 وƍيجاد ƼرǕ ƭعمالǌا التجاريةÜ وƍدماƜ التكǈولوجيا ÜتحسيǇ عملياتǌا اǈǗتاجيةالتي تدƼعǌا ل
  . 5الحديƛةÜ ومراقبة مǈاƼسيǌا

  
  

                                           
1 - Porter Michael.& Millar Victor(1985), How information give you competitive advantage?, Harvard 

Business Review, July-August, pp149-160. 
2 - Rohrbeck René(2007), Veille stratégique en entreprise multinationale, Une étude de cas auprès de la 

Deutsche Telekom, XVIème Conférence Internationale de Management Stratégique,(AIMS), Montréal, 
6-9 Juin, P04. 

3 - Patrice Heyde (1995), Guide de la veille industrielle, Édition Arist Rhône-Alpes France, P4. 
4 - Marmuse.C (1996), Politique Générale, langages, intelligence, méthode et choix stratégiques. ed. 

Economica, 2ième  édition, P32. 
5 - Pierre-André Julien, Louis Raymond, Réal Jacob, Charles Ramangalahy, op.cit, P306. 
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 Ǉلة عƛمƊ Ưبع ǉƦǋل ƘركاƬاستخدام الƘةمعلوماƲǀ1: الي  
- Ƙركة خصصƬ Rhone-Poulenc  ƴدوالر700مبل Ǉة  مليوƲǀالي Ƙمعلوما Ǐعل ýللحصو 

  . احداث المحيƱتوƻƲ حوالي خمسيǇ باحث مكلƽيǇ باستكƬاƻ ومراقبة ǕجƦ ýلǁ و
- Ƙركة قامƬ Lafuma  يǋركةوƬي الƼ سية المتخصصةǈرƽال  ƜتاǈƍرǌƲال ƔƑاǀح(Sac à Dos) 

 التي يمكǇƊ Ǉ تƛƌر علǏ مستǀبǌÜ ýتم برصد ومتابعة Ɗحداث المحيƱتلليƲǀة خǚيا  Ƭكيýبت
  بتƽحƭ مختلƻ اǓراƇ واƼǕكار مǇ خýǚ ما يسمǏ دƼتر اǓراƇالخǚيا ǀǉوم ƦǋتالƬركةÜ كما 

"Cahier des idées" Ưرƺا الƦǌعد خصيصا لŃالم. 

- Ƙركة وضعƬ L'oréalŹاماƲǈ ŹوراƱمت ƬǗا ƻƬك ƻدǌيست  ƴي جميƼ Üةƽالضعي Ƙارا Ɣǈجوا
Ʊالمحي ƭǚواستخ ÜƘاالستراتيجية المعلوما  ýجƊ Ǉستراتيجي مǗا ýعƽرد ال Ƙاراǌتعزيز م

Réflexion stratégiqueŹخاصاƬƊ امƲǈا الƦǋ يضم Ǉمدربي ÜƘالتخصصا ǐمتعدد  ƴالتوق Ǐعل 
Üýبǀالمست ƻراƬستƍو وǊتخيل Ǉما ال يمك ýبتخي Ǉوموǀ2ي. ýضƽوب ÜǁلƦست لƍ اǌراتيجيت

 علǏ الساحة الƽرǈسية 2010المرتبة الƛالƛة سǈة  ƍL'oréalحتلƬ Ƙركة ǀƼد Ü اǗستباقية ويƲǀتǌا
 ƳختراǗا ƘاƇحيث عدد برا Ǉ496(م( ركةƬ Ǉم ýبعد ك Peugeot )1152( ركةƬو Renault 

 .3الراƑدة Safran  متƽوقة بƦلǁ علǏ مجموعة)562(

  .ليار دوالر لƬǈاƱاتǌا Ƽي البحث والتƱوير م4 ميزاǈية قدرǋا Philips خصصƬ Ƙركة -
- Ƭ ƭحƽركةتت SNECMA Ǉزيد مƊ 100 ةǀيƛو ƻلƊ ي لƼ ارصد ما يحدثǌƱمحي. 

 الƬرعية لƱرƹ ƾير اǕمر ƱǀƼ عǈد Ʀǋا الحدǀƼ Üد ƍعتمدƊ ƘعتǏ الƬركاƘ علǏ ايتوقƻوال  -
Ǐعل ýالحصو ýجƊ Ǉم Üوالسرقة Ʃة خاصة كالتجسƲǀالي Ƙمعلوما  Ƙالسريةالمعلوما 

 دƴƼ الياباǈيوƼ Ǉي Ɗواƛ ýƑماǈيǈاƘ الǀرǇ العƬريǇ مبلƸ لƦلǁ .التامةلخضوعǌا للحماية والسرية 
Ƽ Üيما كبدƘ الجاسوسية Ƭ ǇIBMركة ع Ɗلƻ دوالر لǀاƇ الحصوý علǏ معلوماƘ سرية 650

 25تǀدر بǈحو مالية  المساǋميǇ خساƑر "حسƔ تǀرير ƹرƼة التجارة اǕمريكية"االقتصادية 
ر Ƽي مجاý الملكية الƽكريةÜ ولكǇ الƬركاƘ تحجم عǇ اǗبƷǚ عǇ اǗختراقاƘ بليوǇ دوال

 ǀƼد ƍعترƛǚƛ ƻة رƌساƇ سابǀيƼ Ǉي وكالة .الحاصلة علǏ صعيد معلوماتǌا السرية
 بƼ ǇƋرǈسا متورƱة Ƽي Ɗعماý تجسƩ علǏ الƬركاƘ اǕمريكية DGSEاǗستخباراƘ الƽرǈسية 

ƼƼ Üýاƛالم ýسبي ǏركاعلƬ Ƙادƽستƍ دǀ سيةǈرƼ Ƙ Ƙمعلوما Ǉمýحو  Ǉالبحث العديد م ýعماƊ
 .Ƭ IBM, Texas Instruments4ركتي  التي تǀوم بǌاوالتƱوير

                                           
1-  Kamel Rouibah et Samia ould-ali, op, cit, P07. 
2- Jean-Claude Lewandowski(1996), L'Oréal, Imaginer l'inimaginable, Les Echos, n° 17253 du 15 Octobre 

1996, P37. 
3- Chantal Houzelle(2011), Palmarès 2010 des brevets, Renault recule, Les Echos, n° 20895 du 22 Mars 

2011, P13. 
4- ÜƷبرǈǈدم بƈو ǐبار ǁمار Ƽساب Ʋمرج Ûƭ24.  
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 ýبك ýƛتم ÜŹمرحلة جديدة كليا ýالعالم يدخ Ɗبد ǇريƬالع Ǉرǀال ƻتصǈم Ʀǈم
معايير الحداƛة ƊسرƼ ƳتراƘ التاريƣ تƱوراƊ ÜŹخƼ ƘƦيǌا معلوماƘ اليƲǀة ǋƊمية 

ةÜ بƎعتبارǋا ƊصŹǚ مƊ Ǉصوý المƌسسة ƹير الملموسة والتي تستحƾ استراتيجي
ƇاǈعتǗسسة و. اƌية موارد المǀب Ǉع ÜŹاǈمية وال وزǋƊ ýǀال ي Źستراتيجياƍ Źموردا ýƛتم

ورƹم ǌǈƊا معلوماƼ . Ƙي ƍتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية وƼي بǈاƇ توجǌاتǌا المستǀبلية
 وال كاملةÜ وƹالباŹ ما تكوǇ مبعƛرة Ƽي ƹير محددة وال واضحةÜ وǌǈƊا ƹير Ɗكيدة

 Źبعدا ƘƦخƊ ا قدǌǈƊ الƍ Ýرارǀال Ʊا محيǌالتي يتميز ب Ǐوضƽوال ƫويƬالت Ǉم Ʊوس
 ƻراƬستƍي تصور وƼ اǌمتǋستراتيجية لمساƍ ا دور وخاصيةǌل ƠصبƊو ÜŹستراتيجياƍ
 ƭرƽال ƭاǈقتƍة وǈر الممكƱالمخا Ɣǈوتج ÜƯموƺال ƴم ýي التعامƼو Üýبǀالمست

الخياراƘ  يتǌا اǗستراتيجيةƼ Üي ƍعدادǋƊمكƦ ýلƼ ǁي واقƴ اǕمر يعكƩ . حتملةالم
تǀلý قدر اǗمكاǇ مǇ حاالƘ  و التي تعزز الǀدرة اǗستباقية للمƌسسةÜمستǀبليةال

الكƛير Ü وتجƔǈ المƌسسة  وتƽǈيǋƦاومواقƻ عدم اليǀيǈƛƊ ǇاƇ صǈاعة اǗستراتيجية
 ǇستراتيجيةمǗا ƘƉاجƽالم .  

ǇƊ الكƛير مǉƦǋ Ǉ المعلوماƘ يتبدد دوǇ اǗستƽادة مǌǈا علƘ Ǐ الƬواǋد ǀد دلول
 Ƙراراǀال ǐƦم متخƲمع ǇǕ ستراتيجيةǗلعدم ا Ƙالمعلوما ǉƦǋ ýƛبم ýالعم Ǉبوǈيتج

  دقتǌا ومƑǚمتǌاÜ ولكوǌǈا مبǌمة وƹير واضحة المعÜǏǈ وال تƱƺي ƍال مجاالƘ قليلة
ƱاÝƇ مما يƌكد ضعƻ وقلة درجة وƹير متاحة بƬكý كامÜý وال تخلو مǇ اǕخ

ورƹم ǋƊمية Ʀǋا الǈوƳ مǇ المعلوماƼ Ƙي اتخاƦ . يتǌاÜ ودرجة ƍعتماديتǌاقوƛمو
الǀراراƘ اǗستراتيجيةƍ Üال ǌǈƊا ال تزاý مǌملة وعديمة الƽعالية حتǏ ال ǈكاد ǈجد لǌا 
م قيمة محاسبيةÜ مǇƊ ƴ الواقƴ يمǈحǌا قيمة صورية بعيدا عƊ ǇدواƘ الǀياƩ والتǀيي

ǌǈا تعتبر قليلة اǋǗتمام مƱ Ǉرƻ الباحƛيƊ ǇيضاÜ مما يعكƊ ƩالمحاسبيÝ كما 
 وعلƦǋ Ǐا اǕساǇƎƼ ÜƩ توجيǊ .الوسƹ Ʊير المǈاسƔ لǘستƛمار Ƽي عملية اليƲǀة

مǇ معلوماƘ اليƲǀة يŃعد Ɗكƛر اǗستراتيجية لǋمية اǋƍǕتماماƘ قادة المƌسساǈ Ƙحو 
 .يƲǀة Ƽي حد ƦاتǌاǋƊمية مƍ Ǉرساƈ Ƈلية الضرورة واكƛر 
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  السياق العام ملتغريات الدراسةدراسة ميدانية حول : الفصل اخلامس

 مǇ خǚلǌا ǊيستǌدǋƊƼم ما  ǀÜد Ɗجرǎ الباحث دراسة ميداǈية ƦاƱ Ƙبيعة ƍستكƬاƼيةل
 مƌسساƘ الǐƦ تƼ ƱƬǈيǊمحيƱ الالتي يتميز بǌا العامة  المǚمƠ بعƯ الوقوƻ علǋǏو 

Ǌ اƱǗار والوسƱ الǐƦ لكوÜ ǈراƼ ƔيǊ بعƯ مƲاǋر التعǀيد واǗضƱتǀراƇوƍسÜ الدراسة
Ɗ ǇƊكدƼ ƘيǊ بعƯ الدراساÜƘ علƼ Ǐي الوقƘ الǐƦ  .تتخƼ ƦيǊ الǀراراƘ اǗستراتيجية

Ü وńǇĉƍ كاƘǈ كما يبدو قد 1990مƦǈ سǈة Ƽي الجزاƑر االصǚحاƘ االقتصادية المعلǇ عǌǈا 
زادƘ قد حسǉƦǋ Ɣ الدراساƹ Ƙيرƍ ƘلǏ حد ما مƬ Ǉكý وعمƦǋ ƾا المحيƍ ÜƱال ǌǈƊا 

 Ʊوزاد المحي ƴالوض ýحƽستƎƼ ÜǊيƼ كدƋوعدم الت ǉدůǀدرجة تع ǇمƍراباƱ1ض.   
 ǊاتƦ مرǕا اǈعƼيضا دƊلƩياǀ  ستراتيجية قدرةǗا Ƙراراǀال ǐƦة بمتخǈالدراسة عي

 Ǐعل Ʊي وسƼ ةƽالضعي ƘاراƬǗا ƻاƬكتƍب يتميزƯموƺوال ƔراƱضǗا Ü ƾلƱǈم Ǉم
 ǎمستو Ʃالحسية القيا Ƙدراǀ مǌيلديƼ Ƙǚبǀة المستƱة بواسƽالضعي ƘاراƬǗرصد ا 

مستوǎ قدراتǌم اǗدراكية Ƽي ǌƼم حǀيǀة ǉƦǋ قياƩ و Üالحسية والمجساƘ الƬعورية
Ƽضǚ عǇ قياƩ مدÜ ǎ اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةƼي  اƬǗاراƘ ومدلوالتǌا العملية

Ǘ Ƈصاللجوƍ دǈخصية عƬحكام الǕوا Ʃاتية كالحدƦال Ɣǈالجوا Ưدار ستخدام بع
Ʊا محيƦكǋ يƼ مǌقراراتÜ  ǐƦمر الǕا Ʃمية يعكǋƊ Ǐير البعد السيكولوجي علƛƋعملية ت

   .اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية
ا خلſصƍ ƘليǊ دراساƊ Ƙخرǎ مǀƛ ǇƊ ǇاƼة اليƲǀة مƦłلÜǁ وƲǈراŹ لĉموازاة مƴ وبال

ǈ ÜريةƑالجزا Ƙسساƌالم ǐكير مسيرƽت Ǉحد كبير ع Ǐلƍ وبعيدة ÜرةƬتǈير مƹلعدم ةتيج 
Ƙيراƺت Ǉم Ʊي المحيƼ ǐمباالة بما يجرǚال Ɣǈجا Ǐلƍ ÝةƲǀالي Ƙم بمعلوماǌتمامǋƍ2. 

  ǌا المختلƽةصǈاƼبمراحلǌا وƊواقƴ عملية اليƲǀة ƍستƳǚƱ  تǈا ǀƼǉƦǋد ƍستǌدƘƼ دراس
ǋƍتمامǌا درجة مǇ خýǚ  تضƠيسالǐƦ وÜ مǇ المƌسساƘ االقتصاديةالدراسة عيǈة ب

 تŽحłسŋبłاǐǕ Ź  مƊ Ǉحداث اقتصادية واجتماعية وتكǈولوجيةǌÜامǇ حولبمراقبة ما يحدث 
ƛم  المصدر المستǌدƻ تحديدو . ممكǈةةتǌديد محتمÜý وتŽحłيŽǈŋاǕ Źية Ƽرصداǋم Ɗو خƱر 
  . عƊ Ǉية عǚمة تǈبيǌيةوالكƻƬ ةƬƍارƊية  رصد

                                           
1- Leïla Melbouci, Op, cit, P83. 

  .Û ƭ145مرجƲ سابǈ ÛƼحاسية رتيبة -2
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  يةان الميدإجراءات الدراسة :المبحƘ اǓول
 ƻداǋƊ ƾيǀالدراسةلتح ǉƦǋÜ Ƽعƍ دǀالباحث د مت ǏعلǇسلسلة م Ǖا ƘاƇصي العملية جراǀلت

 ƴوالواقǋ كماǊعلي Ü Ǘ ŹيداǌتمǊووضع ýستدالƍ ýك ƳخضاÜختبارǗا ǁمح Ǐحيث   عل ýكƬت ǉƦǋ
 ƘاƇجراǗا Ǐا ما يسمǌساسƊ يƼيبǈالبحث الميدا Ɲǌǈم. ǇكوÜ " Ơي يسمǈالبحث الميدا Ɲǌǈم

والǐƦ يتم عادة عƱ Ǉريƾ  ...وعة مǇ اƼǕرادبدراسةƱ Üرƾ العمÜý التƽكيرÜ اǗحساÜƩ لدǎ مجم
  .1"اǗستعاǈة بالمعايǈةÜ بǈƎتǀاƇ جزƇ مǇ مجموƌǋ ƳالƇ اƼǕراد

 علǏ ما ورد Ƽي اƱǗار باǗعتماد )ƲǈƊ01ر الملحƊ )ƾداة الدراسةتم تصميم :  بناء أداة الدراسة:والًأ
ǐرƲǈال Ʃياǀل Ü ƻستراتيجيةمختلǗا Ƙراراǀال ǐƦمتخ Ƙاǋي اتجاƼ عي Ǉة مǈ Ƙسساƌالم

 ƍلǏ ةاǗستباƍǈستمارة م يǀستم ت ǀƼد ÜلƦا. Ü وƾƼ المحاور الرƑيسة للدراسةاالقتصادية الجزاƑرية
 الدراسةÜ ويƬمý مƌسساƘجزƑيǇ يتعلƊ ƾحد ƊجزاǊƑ بالخصاƭƑ الƬخصية والوƲيƽية ƼǕراد 

 لمƌسساƍ ƘلǏ جاƔǈ بعƯ الخصاƭƑ العامة. Ü الجƩǈالعمر الخبرة المǈǌيةÜ المýǋƌ العلمي
صƭ الجزƇ خſبيǈما . مجاƬǈ ýاǌƱاƬكلǌا الǀاǈوǈيÜ Ü تǌاملكي ةحجم المƌسسةƱ Üبيعك الدراسة

   -:لǏ المحاور التاليةع عبارة مǀسمة )100(مǇ اǗستباǈة تكوǇ حيث ت .اǓخر لمحاور الدراسة
Ʃ ويǀيÜ الدراسة اƘ المǚمƠ العامة لمحيƱ مƌسسبتǀصيƦǋا المحور يتعلƾ  :المحور اǓول

Ƽي والتƬويƫ عǇ بعƯ مƲاǋر التعǀيد واǗضƱراƔ  والمƬƌراƘ التي تعبر الخصاƭƑ العامة
 ÜƱية المحيǈمكاƍو ÜƱالمحي ƘاƱوƺا لضǌتǌي مواجƼ Ƙسساƌالم ǉƦǌدرة التحررية لǀال Ɣǈجا Ǐلƍ

 Üاǌروضة عليƽالم Ƙالسلوكا Ưا لبعǌبůǈتج ýتمƬا المحور يƦǋ Ǐة عبار)14(عل .  
مǇ خÜ ýǚ الدراسة اƘمƌسسباليƲǀة عملية واقƴ باƳǚƱǗ علƦǋ  Ǐا المحور ǌتم ي:المحور الƙاني
 Ǐعل ƻالوقو ƻمية مختلǋƊƳواǈƊةƲǀالي  ÜاǌيƼة  وƼتماممعرǋƍ ǎامدǌ ومتابعة ÜƱبمراقبة المحي 

Ƙمعلوما Ǉم ǊيƼ ورصد ما ÜǊƛحداƊ Ü ýتمƬا المحور ويƦǋ Ǐة عبار)29(عل .  
Ƙالƙالمحور :المحور ال ǉƦǋ ƭخص ǗƱستƳǚ ستراتيجيةǗا Ƙراراǀال Ʀتخاƍ عملية ƴي  واقƼ

الجاƔǈ ة لǀياƩ  عبار)12(خصƭ مǌǈا Ü ة عبار)23(ويحتوǐ علÜ Ǐ الدراسة اƘمƌسس
 Ʃقيا ƾلƱǈم Ǉم ÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀال Ʀتخاƍ يƼ السيكولوجيƦد متخǈدراكي عǗم اƺالبراديǐ 

Üاالستراتيجية Ƙراراǀال Ǉا كاƦƍ يماƼة وǈمعي ƻروƲ يƼ تم يǗحكام اعتماǕوا Ʃالحد Ǐد عل
مراحƍ ýتخاǋƋ Ʀمية ب تتعلƾ ة عبار)11(الباقي مǇ العباراƘ و .ǀراراƘالالƬخصية Ƽي ƍصدار 

البحث مرحلة  وǋي Simonما وردƼ Ƙي ǈموƜƦ ك Üالدراسة اƘمƌسساƘ اǗستراتيجية بالǀرار
 ÜƳǚƱستǗومرحلة وا Üالتصميم ŹخيراƊ ختيارمرحلةǗا.  

                                           
1- ÜƩجرǈƊ ÜƩموري Ƽساب Ʋمرجƭ Ü106.  
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 اƘاتخاƦ الǀرارعملية  عواƾƑ بعƯبƺرƯ اƳǚƱǗ علƦǋ Ǐا المحور  ĈƊعňدƲ: Ŋالرابالمحور 
ƦاƘ الصلة قتراحاƘ مختلƻ االوماǋية Ü  المƌسساƘ االقتصاديةبعيǈة الدراسة مǇة االستراتيجي

  . عباراƘ)10(علƦǋ Ǐا المحور  يحتوƼ . ǐيǌاتحسيǇ العمý اǗستراتيجيب
 مǇ مƱǈلǋƊ ƩÜ ƾمية البعد اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀةƦǋا المحور بǀيا يرتبƱ :الƢامƧالمحور 

 كوǌǈا ƼÜي معلوماƘ اليƲǀةالدراسة  اƘمƌسسبقياƩ درجة موƛوقية متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية 
 Üامضةƹتتة وƬية مƑجز Ƙومجرد معلوماƘالمعلوما Ǉم مǌحتياجاتƍ ƾابƱوال ت ƾƼكما  .قد ال توا

 Ǉا المحوريتضمƦǋ  يضاƊيǀت Ƙعبارا Ʃ ǎمممدǋة  ةساƲǀالي Ƙمعلوما ýالعم Ǉي تحسيƼ
اǗستراتيجية وتجƍ Ɣǈعادة الƲǈر Ƽي اǋǕداƍ ƻمكاǈية مǇ خÜ ýǚ الدراسة اƘمƌسسباǗستراتيجي 

  .ة عبار)12(علƦǋ Ǐا المحور يحتوǐ الÜƣ ...المƽاجƘƉ اǗستراتيجية
 تيجي لمعلوماƘ اليƲǀة Ƽيالدور اǗستراƦǋا المحور بƺرƯ اƳǚƱǗ علĈƊ  ǏعňدŊ :السادƧالمحور 

علƦǋ Ǐا مǇ مƱǈلƾ قياƩ درجة اǗعتمادية وÜ الدراسة اƘمƌسسبة  االستراتيجياƘاتخاƦ الǀرار
ǈƛƊاƇ التعامý مƴ الƽرƭ والمخاƱرÜ وƼي ƍستƬراƻ المستǀبý واǗستعداد المسبƾ معلوماƘ اليƲǀة 

Ʀǋا  يحتوǐ .عامý مƴ التعǀيدƍلǏ جاƔǈ مدǎ اǗعتماد علǏ معلوماƘ اليƲǀة Ƽي ƍدارة الƺموƯ والت
  . عباراƘ)14(علǏ المحور 

 Ƙالخيارا Ǌتضيǀما ت ƾƼو Üي والخماسيƛǚƛال Ƙسلم ليكر Ɣحس ǇستبياǗا اƦǋ صمم
 ýابǀي Ʀƍ ÜالمتاحةƯال بع Ƙث خياراǚƛ ýمة تحمƑقا Ƙية عباراǈة زمƽمختل"ŹماƑدا" Ü"ŹاǈحياƊ" Ü"Źادراǈ" 

 ýابǀعبارويǎخرƊ Ƙا ƽمختل Ƙخيارا ƩةخمÜ  Ƙدرجا Ǉبي متدرجة تراتبيةتعبر ع Ǉ" درجة كبيرة
Źجدا" Ü"Źدرجة كبيرة" Ü"ةƱدرجة متوس" Ü" قليلةدرجة" Ü"Źما "درجة قليلة جداƊ Üية الǀعباربƘاǎخرǕا  Ü يǌƼ

Üسةǈير متجاƹ  ýتحمƘخيارا Ʃخم Ü"Źتماما ƾƼموا" Ü"ƾƼموا" "ŹكداƋمت Ƙلس" "ƾƼير مواƹ" Ü" ƾƼير مواƹ
Źد ."تماماǀتمول  ƇاƱعƍ ل Ǉخيار م ýك ǉƦǋ ƻمختل ƘالخياراǇوزاƊ  Ʃة تعكǈي المتبايƼ Ɯتدر

 اǕوساƱ الموزوǈة Ƙوƍستخدام. بحسƱ Ɣبيعة عباراƘ الǀياƩ اǗيجابية مǌǈا والسلبية Üمستوياتǌا
  -:Ƽي الجدوý التاليموضحة كما ǋي 

  اǓوساط الموزونة: 01-05الجدول رقم
  يسلم ليكرƘ الخماس  سلم ليكرƘ الƛǚƛي

  الخياراƘ  اǕوساƱ الموزوǈة  الخياراƘ  الخياراƘ  اǕوساƱ الموزوǈة
]01.00 Ǐلƍ 01.66[  ماƑتماما  دا ƾƼير مواƹ  ]01.00 Ǐلƍ 01.79[  قليلة جدا  
]01.67 Ǐلƍ 02.33[  اǈحياƊ  ƾƼير مواƹ  ]01.80 Ǐلƍ 02.59[  قليلة  
]02.34 Ǐلƍ 03.00[  ادراǈ  كداƋمت Ƙلس  ]02.60 Ǐلƍ 03.39[  Ʊةمتوس  

ƾƼ03.40[  موا Ǐلƍ 04.19[  كبيرة    

  

  كبيرة جدا  ]ƍ 05.00لǏ 04.20[  مواƾƼ تماما
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  إƢتبار صدƼ وƙبات أداة الدراسة: ƙانياً
 المǀصود بصدƾ اǗستبياǇ التƋكد مǊǈƊ Ǉ سوƻ يǀيƩ ما ĈƊعد لǀياسǊ : صدƼ أداة الدراسة-أ

 ÜǊجلǕ ƴوض ǐƦال ƻدǌال ƾيǀداة اوتحƊ ƾصد Ǉكد مƋما يليوقد تم الت ýǚخ Ǉلدراسة م:-  
 الƩƽǈعلم Ƽي  مƊ ǇساتƦة ∗حكميǇعلǏ عدد مǇ المƊ Ńداة الدراسة تم عرƯ :الصدƼ الưاهري -

علوم التسييرÜ وقد كاƈ ƘǈراƇ المحكميƼ Ǉي عمومǌا ƍيجابيةÜ وƼي ضوǉƦǋ Ƈ وƼي  ÜالمعرƼي
  . Ɗداة الدراسة وضبǌƱا Ƽي صورتǌا الǌǈاƑيةة بǈاƇاǓراƇ قام الباحث بƎعاد

 بيرسوǇ بعد التƋكد مǇ الصدƾ الƲاǋرÜǐ قام الباحث بحساƔ معامƍ ýرتباƱ :البنائيصدƼ ال -

(Corrélation de Pearson)  ةƼلمعر ƾتساǗاǇستبياǘو الداخلي لƊ  Ǐما يسمǇالمضمو ƾحيث صد Ü
  تم حساƔ معامý اǗرتباƱ بيǇ درجة كý عبارة بالدرجة الكلية للمحور الǐƦ تǈتمي ƍليǊ العبارة

 Ơتضƍ وقدÜƩياǀال ýي جداوƼ Ǉو مبيǋ كما  Ƙالعبارا Ǉعبارة م ýك Ʊرتباƍ ýقيم معام ƴجمي ǇƊ
 ƴمǊيسǀت ǐƦوية البعد الǈالداللة المع Ǉم ǎد مستوǈع ŹياƑحصاƍ موجبة ودالة Ü0.05 ýقƋƼ ýمما يد Ü

واǀƼة توممƑǚمة يمكǇ الǀوƊ ǇƊ ýداة الدراسة  Üوبالتالي .علƍ ǏتساǉƦǋ ƾ العباراƘ مƴ محاورǋا
  .وتماسǁ مǀبولةدرجة ǈƍسجام وعلÜ  ǏلبǈاƇا

   والدرجة الكليةرتباط بين عبارات أبعاد المحيطاǕ معامǘت: 02-05الجدول
  اǗضƱراƔ  التعǀيد  التحرر

  معامý اǗرتباƱ  رقم العبارة  معامý اǗرتباƱ  رقم العبارة معامý اǗرتباƱ رقم العبارة
82  0,785** 86  0,350** 88  0,321** 
83  0,852** 87  0,475** 89  0,688** 
84  0,875** 88  0,622** 90  0,527** 
85  0,507** 

 

 

  

 
   ƋƼق0.01ý داý عǈد مستوǎ الداللة **

 

  معامǘت اǕرتباط بين عبارات أبعاد مراحل اليقưة والدرجة الكلية: 03-05الجدول
Ʊحداث  رقابة المحيǕمتابعة ا  Ƙرصد المعلوما  

  معامý اǗرتباƱ  رقم العبارة  معامý اǗرتباƱ  رقم العبارة معامý اǗرتباƱ رقم العبارة
39  0,656** 47  0,606** 51  0,766** 
40  0,330** 48  0,546** 52  0,646** 
41  0,447** 49  0,510** 53  0,257* 
42  0,502** 50 0,638** 54 0,643** 
43  0,507** 55 0,319** 
44  0,412** 56 0,826** 
45  0,420** 57 0,680** 
46  0,476** 58 0,719** 

 

 

 

  

59 0,294* 

   ƋƼق0.05ý داý عǈد مستوǎ الداللة *   ƋƼق0.01ý داý عǈد مستوǎ الداللة **

  
                                           

∗ -ƫحير Ǐالدكتور عيس ƦستاǕا  :ýيصƼ ǁجامعة المل ÜƇحساǗا ÜýعماǕدارة اƍ كلية ÜستراتيجيةǗدارة اǗا ƦستاƊÜالسعودية .  
  - ƦستاǕالماضي ا ǐالدكتور محمد المحمد : ƦستاƊستراتيجيةǗدارة اǗكلية ا Üجامعة التجارة Üرةǋاǀال.  
  .Ü الجزاƑرƊستاƦ علم الƩƽǈ المعرƼيÜ كلية العلوم اǈǗساǈية واالجتماعيةÜ جامعة بسكرة: ور بلوم محمدتǕستاƦ الدك ا-  
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  معامǘت اǕرتباط بين عبارات أبعاد أنواع اليقưة والدرجة الكلية:04-05الجدول  
  اليƲǀة التǈاƼسية  ةاليƲǀة التكǈولوجي

 معامý اǗرتباƱ رقم العبارة معامý اǗرتباƱ رقم العبارة
60  0,705** 62 0,786** 
61  0,749** 

  

63 0,796** 
 

 اليƲǀة اǗجتماعية اليƲǀة التجارية
 معامý اǗرتباƱ رقم العبارة معامý اǗرتباƱ رقم العبارة

64  0,885** 66  0,773** 
65  0,904** 

 

67  0,215* 
   ƋƼق0.05ý داý عǈد مستوǎ الداللة *   ƋƼق0.01ý داý عǈد مستوǎ الداللة **

  معامǘت اǕرتباط بين عبارات البعد السيكولوجي والدرجة الكلية: 05-05الجدول
 الحدس واألحكام الشخصية البراديغم اإلدراآي

 معامý اǗرتباƱ رقم العبارة معامý اǗرتباƱ رقم العبارة
1  0,654** 9 0,535** 
2  0,359** 10 0,805** 
3  0,726** 11 0,736** 
4  0,391** 12 0,785** 
5  0,292** 
6  0,603** 
7  0,326** 
8  0,671** 

 

 

   ƋƼق0.01ý داý عǈد مستوǎ الداللة **
  معامǘت اǕرتباط بين عبارات مراحل إتƢاذ القرار والدرجة الكلية: 06-05الجدول
لة اإلستطالعمرح  مرحلة اإلختيار مرحلة التصميم 

رقم  معامý اǗرتباƱ رقم العبارة
 العبارة

 ýمعام
ƱرتباǗا 

رقم 
 العبارة

 ýمعام
ƱرتباǗا 

68  0,287** 73 0,633**76 0,589** 
69  0,546** 74 0,835**77 0,522** 
70  0,709** 75 0,807**78 0,683** 
71  0,557** 
72  0,567** 

 

 

 

 

  ƋƼق0.01ý داý عǈد مستوǎ الداللة **
  

  معامǘت اǕرتباط بين عبارات العوائƼ واǕقتراحات والدرجة الكلية: 07-05الجدول
 اإلقتراحات العوائق

 معامý اǗرتباƱ رقم العبارة معامý اǗرتباƱ رقم العبارة
91 0,398** 96 0,400* 
92  0,563** 97 0,217* 
93  0,415** 98 0,608** 
94  0,251* 99 0,621** 
95  0,524** 

 

100 0,490** 
   ƋƼق0.05ýداý عǈد مستوǎ الداللة  *   ƋƼق0.01ýداý عǈد مستوǎ الداللة  **
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  معامǘت اǕرتباط بين عبارات الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة والدرجة الكلية: 09-05الجدول
  ƍستƬراƻ المستǀبý واǗستعداد المسبƾ  التعامý مƴ الƽرƭ والمخاƱر

 معامý اǗرتباƱ رقم العبارة معامý اǗرتباƱ رقم العبارة
25  0,511** 31 0,429** 
26  0,571** 32 0,859** 
27  0,707** 33 0,780** 
28  0,683** 34 0,845** 
29  0,508** 

  

  

  

Ưموƺال ƴم ýوالتعام Ưموƺدارة الƍ  
 معامý اǗرتباƱ رقم العبارة

35 0,848** 
36 0,789** 
37 0,857** 

  

38 0,799** 

  

   ƋƼق0.01ý داý عǈد مستوǎ الداللة **
  معامƊ ýلƽا كروǈباƛ ƢباƊ Ƙداة الدراسة قام الباحث بحساƔلǀياƩ مدǎ :اسة ƙبات أداة الدر-ب

(Cronbach Alpha) Ƽ دǀǇكا Ƹبل Ʀƍ ƴƽالعام مرت Ƙباƛال ý0,894 معامÜ ǇƊ قيمة  كما Ƙǚمعام
مما يدý علǇƊ Ǐ لجميƴ محاور  ƍ0,831لǏ  0,732 محاور الدراسة تراوحƘ ما بيǇمختلƻ الƛباƘ ل

يضا مǇ خýǚ صدƾ المحÜǁ الǐƦ بلƸ معاملƊ Ǌة مǇ الƛباÜƘ وǋو ما يǌƲر الدراسة درجة مǀبول
ƍلƍ Ǐمكاǈية ƛباƘ الǈتاƍ ƝƑلǏ تماسƊ ǁداة الدراسةÜ و مما يƬير Üوǋو معامý عاý جداŹ 95% العام

  .ƊخƱاƇ الǀياƩ مستوǎ متدǈي مǇ مÜƴ التي يمكǇ الحصوý عليǌا مǇ اǗستباǈة عǈد تƱبيǌǀا

  معامǘت اǕرتباط بين عبارات البعد اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة والدرجة الكلية:08-05الجدول
  مل اإلستراتيجيتحسين الع درجة الموثوقية

 معامý اǗرتباƱ رقم العبارة معامý اǗرتباƱ رقم العبارة
13  0,693** 21 0,701** 
14  0,414** 22 0,726** 
15  0,804** 23 0,600** 
16  0,445** 24 0,846** 
17  0,613** 
18  0,761** 
19  0,637** 
20  0,676** 

 

 

  ق0.01ƋƼ ý داý عǈد مستوǎ الداللة **
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 Ƭخصية Ʊبيعية

 ƍعتباريةƬخصية 

Source: Office National des Statistiques(2012) 
Premier recensement économique, Résultats 
définitifs, Collections Statistiques N° 172, Série E 
Economie N° 69  Alger, p.10  

  حسƔ الƬكý الǀاǈوǈيتوزيƴ مجتمƴ الدراسة: 01-05الƬكý رقم

 تجارة

Ƙخدما 
 بǈاƇ صǈاعة

Source: I bid, P11. 

  حسƔ الƬǈاƱتوزيƴ مجتمƴ الدراسة: 02-05الƬكý رقم

  االقتصادية الجزاƑريةالمƌسساƘ  جميƴيتكوǇ مجتمƴ الدراسة مǇ  :الدراسةمجتمƲ وعينة  :ƙالƙاً
 ƴو مجتمǋعتمدوƍ ي  الباحثƼحصرǉ م  وتحديدǋƊ Ǌي معالمǈƱالمركز الو ƘياƑحصاƍ Ǐعل Ƈاǈب

لسǈة ǗحصاƇ االقتصادǐ امƬƌراǈ ƘتاƝƑ و علǏاǗعتماد Ɗكƛر كƦا  و،2011للسجý التجارǐ لسǈة 
الوǈƱي لǘحصاƇ لديواǇ الƬƊ ǐƦرƻ عليǊ ا 2012
المǌƬد العام للخريƱة ǌƲƊ  ǇƊرƘ الǈتاƝƑ الǌǈاƑية وقد

صƽة الƬخƭ  عليƼ Ǌي الجزاƑر تǌيمǇ االقتصادية
حرƼييǇ وتجار ƹƊلبǌم  %95تجاوزƘ بǈسبة الƱبيعي 

 مƌǋ ǇالƇ يعتبر  ƼالƽردÜحرةالمǇǌ وƊصحاƔ ال
 ƴجمي Ʃيمار ǐƦالوحيد المسير وال ƭخƬال

Ǌل Ǉوتكو ƘاƱالسل ƳواǈƊ ƴصدار جميƍ رعيةƬ 
ŹياƊ ƘراراǀالƘǈكا ÜǇƊ Źم  10,2%  علماǌǈاث مǈƍ
 معǈويةƦاƬ Ƙخصية  وǌƼ )%5أقل من (االقتصادية  ما تبǏǀ مǇ تƬكيý الخريƱةƊما  .والباقي Ʀكور

)Ƙسساƌا بـ يحيث  )مǋدر عددǀ45456سسةƌالدراسة اقتصادية م ƴعلي لمجتمƽو الحجم الǋو Ü  
 مƌسسة 3363و )24,92%( مƌسسة صƺيرة 11327و )65,66%(صƺرة  مƌسسة م29847مǌǈا 

الǈسيƦǋ Ɲا بǇƋ المعƱياƩƽǈ Ƙ ويǚحƲ مǇ خÜ  ýǚ)2,02%( مƌسسة كبيرة 919و )7,4%(متوسƱة 
Ƽي  مƌسساƘ صƺيرة ومتوسƱة Ƽي ƬكÜý )98%( خاƱǀƭاƳ الƹƊلبيتǊ تابƴ لل Ƽي المƌسساتي

 ƘاƦ اǌمƲليمعƑعا ƴابƱ )%97.98(كما Üب Ǉتبي ŊǇƋƾوارƼ ǁاǈǋ   يƼ اسعةƬيƼراƺا الجǌتوزيع  
ǇكاƼ ةǌة والجǀƱǈحادية المƊ Ǐم علƑقا ǊالتوجÜ ƼƔلƹƋ  ƾƱاǈعتبارية تتمركز بمǗا Ƙسساƌالم
Ɣ  تƺلÜů كما كǉƦǋ ƘƽƬ الǈتاƼ ƝƑي بجايةƼ %6,7ي تيزǐ وزوÜ 7,2% بالعاصمةÜ 33.8% محددة

ويƋتي قƱاÜ  Ƴتجارة التجزƑة في معظمها %55الƬǈاƱاƘ االقتصادية بǈسبة علǏ الصبƺة التجارية 
ويتمƼ ýƛي  %34رتبة الƛاǈية ǈسبة مالخدماƼ Ƙي ال
بما Ƽيǌا (االتصاالƘ السلكية والǚسلكية الÜýǀǈ واƱǗعام 

ƻاتǌال Ƙخدما(  Ǐلƍ ةƼضاƍ ية والمحاسبةǈوǈاǀال ƘاƱاƬǈال
 وƱƊباƱƊƭÜ ƇباƇ وجراحيǇ خوا(والصحة اǈǗساǈية 

ǇاǈسǕسبة )اǈاعي بǈالص ƳاƱǀتي الƋم يƛ Ü%10  يƼ
مǌǈا الصǈاعاƘ الƦƺاƑية الزراعية المرتبة الƛالƛة 

 وتركيÜ ƔلǈسيƝا صǈاعة وÜوصǈاعة المواد الحديدية
Ƙيزاǌوالتج ƘالǓا.  Ƈاǈالب ƳاƱق ƭيما يخƼو ýكƬي ǚƼ

االƘ السباكةÜ والدǇǋ مصƺرة التي تƼ ƱƬǈي مجحيث تتواجد عادة مƌسساƍ%1  Ƙال ǈسبة 
Ƙوالخردوا Ƈرباǌرميد والكǀاعة الǈوص. 
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Ʀǋا الǈوƳ مǇ العيǈاƘ يستخدم بƬكý كبير ǋ  Ü ǇǕادƼةختيار عيǈة ميسرةالǀد عمد الباحث ل
ƍستǌدƻ مǇ خǚلǌا الباحث اƼضý عǈاصر المعايǈة والǀادرة علÜ Ǐ ∗ةكƬاƼيƼي الدراساƘ اǗست

ǋو Üاǌالتي يحتاج Ƙديم المعلوماǀدارة تǗا ǎي مستوƼ ستراتيجيةǗا Ƙراراǀال ǐƦمتخ ƴم جمي
ƊعضاƇ مجالƩ اǗدارة العلياÜ ممǇ ومدراƇ عاموÜǇ مدراƇ وÜ  عاموǇمدراƇرƌساƇ العلياƹƊ Üلبǌم 

الدراسةÜ وتƬكý خبراتǌم مصدراǈƹ ŹياŹ بالمعلوماǉƦǋ Ƙ تتوƼر لديǌم معلوماƘ حوƊ ýبعاد ومحاور 
Ƽي  وƍ ÜجراƇ بعƯ اǗختباراƘعلǏالباحث وماƘ اǗستكƬاƼية المعلǉƦǋ حيث تساعد . المƱلوبة

 ƾƑاǀالح Ưبع Ǐعل ýالحصو ƻوالمعارǕساسيةاÜ و Ǐعل ƻالتعر ƻالعامة لمختل ƘاǋتجاǗا
 مǇ مختلƻ الƬǈاƱاƘ  مƌسسة اقتصادية40 مǇعيǈة الدراسة Ƭكý ت ت.ةدراسالجواƔǈ ومحاور 

ǀƼد  Ü وحدة معايǈة Ƽي ǉƦǋ الدراسةمبƎعتبارƼǋرداǌ 94  ŹدƼ ƻيǌاƍ ÜستƲǈƊ02(ſر الملحƾ( االقتصادية
 Ƙǈخيرة تضمǕا ǉƦǋ خصيةƬال Ƙاǈساسية خاصة بالبياƊ Ƙيراƺالعمرلمت ƘملƬ رادƼǖÜ Ʃǈالج  

   -:ةالتاليواƬǕكاý وý االجدموضحة Ƽي  Üالمýǋƌ العلمي الخبرة المǈǌية
   الفئات العمريةمفردات لدراسة حسب توزيƲ : 10-05جدول رقم

% Ƙالتكرارا الƑƽاƘ العمرية
7,4 07  Ǉم ýقƊ30 
26,6 25 30 -  36 
26,6 25 37 -  43 
22,3 21 44 -  50 
12,8 12 51 -  57 
4,3 04  Ǉكبر مƊ58 

 لفئات العمريةلدراسة حسب االمفردات التوزيƲ التكراري : 03-05كل رقم الش

7

25 25
21

12

4

0

5

10

15

20

25

أقل من 
30

30 - 
36

37 - 
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  100 94 Ƴالمجمو  
   المؤهل العلميلدراسة حسب امفردات توزيƲ : 11-05جدول رقم

% Ƙالتكرارا  المýǋƌ العلمي
12,8 12 Ǉدو ǎالجامعي المستو
 سامي تǈǀي Ɗو تǈǀي 14 14,9
39,3 37 Ʃǈليسا 
33 31 Ʃدǈǌم 

لمفردات الدراسة حسب التوزيƲ التكراري : 04-05الشكل رقم
  لمؤهǘت العلميةا

12 14

37 31

0
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40
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100 94 Ƴالمجمو  

  

                                           
∗ - ýاƛالم ýسبي Ǐر علƲǈƊ:  

- Ǉوما سيكاراƊ)2006( Üيةƙل لبناء المهارات البحƢمد ÛدارةǕفي ا Ƙالبح Ƽطر ƣدار المري Üيǈبسيو Ǐعل ýسماعيƍ ترجمة Ü
  .423كة العربية السعوديةƭ ÜللƬǈرÜ الممل

-  ÜƩجرǈƊ ÜƩموريƼساب Ʋمرجƭ Ü106.  
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   الƢبرة المهنيةلدراسة حسب امفردات توزيƲ : 12-05جدول رقم                                                               

% Ƙالتكرارا الخبرة المǈǌية
10,6 10 04-01 
28,7 27 09-05 
33 31 14-10 

12,8 12 19-15 
14,9 14 24-20 

100 94 Ƴالمجمو  

لمفردات التوزيƲ التكراري : 05-05الشكل رقم 
  يةلدراسة حسب الƢبرة المهنا
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    الجنƧمفردات الدراسة حسبتوزيƲ : 13-05جدول رقم                                                              

% Ƙالتكرارا Ʃǈالج 

 Ʀكور  75 79,8

 ǈƍاث 19 20,2

100 94 Ƴالمجمو  

لمفردات التوزيƲ التكراري : 06-05الشكل رقم 
  لجنƧ حسب االدراسة

إناث  
19

ذآور 
75

 
 Ơيتض Üƾمما سب ǇƊمƲة الدراسة  معǈراد عيƼƊ)%72,3( Ǉم مǋ وحاملي Ǉدسيǈǌة المƑƼ 

Ʃǈالليسا ƘاداǌƬÜ  بيعيƱ اƦǋوƼƊ ƴجمي ǇǕ Ǉبي Ǉم مǋ ةǈراد العي ƻƑاƲو ǇلوƺتƬي ǇيƦال ǁƑولƊ
 Ǉم ǐƊ Ýدارية علياƍ ƔلƱحيث يت ÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀال ǐƦة متخƑƼ ǇƊم تǌيƼ رƼتو Ƙاراǌم

متوسƱ) Ʊبيعة الƑƽة العمرية Ɗيضا التحليý والتركيÜƔ اǕمر الǐƦ يعكƩ بمعرƼية وقدراƘ خاصة 
 تمد سǈةÜ وǋي ƑƼة راƬدة يŃع43 وƊ30عمارǋم بيǈ  Ǉحصر ت)%53,2(ǈ ǇƊ Ʀƍ Üسبة ) سǈة41العمر 

Ʀǋ ýƛم Ʀي اتخاƼ اǌعليǇم Ƴوǈا الƘراراǀال .  
والباقي مǇ اǈǗاث الƦكورƑƼ Üة مǋ Ǉم  )%80( اƼǕراد ƹƊلǈǗƔتباǇƊ ǉ اƛير لكÜǇ ما يو

 ǈاƲاǋرة ƍستحواƦ الƦكور علǏ صǈاعة الǀراراƘ اǗستراتيجية Ƽي مƌسساتƦǋا  يعكƩ مما )%20(
 )10,2%بلƘƺ الǈسبة الوǈƱية (ǈ  ÜتاƝƑ اǗحصاƇ االقتصادǐيƊ Ǌيضا دلƘ علوƦǋا ما Üتصاديةاالق

 ǈسبة كما ǇƊ . تستحƾ الدراسة مǇ حيث كƛاƼة وجودǋا واǕسباƔ التي Ɗدƍ ƘليǌاƲاǋرةوǋي 
 12 الخبرة المǈǌية حواليمتوسƱ ( سǈةƍ 14 ÜلǏ 05تراوƟ بيǇتمǈǌية ومǌاراƘ  اƘلديǌم خبر )%61,7(
ǈالحيث  )ةس ǎالعالي للمستو Ƙدراǀدراكالحسية وǗستراتيجي اǗا ýالعم Ƙمجاال ƻي مختلƼ Üية

ة الخبراƇ عǈد ƑƼة مǇ معرƼتواجد  ƍلǏ جاÜƔǈ تخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةعملية ƍ وباǕخƼ ƭي
  سǈة وƦǋا مƍ 24ǇلǏ 15 لديǌم خبرة مǈǌية تتراوƟ بيƦ)%27,7( Ǉوǐ الخبراƘ العالية تمǈ ýƛسبة 

  .الضمǈيةالمǈǌية وتراكم المعرƼة  خýǚ تجاربǌم
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بعيǈة الدراسة مǇ المƌسساƘ متƺيراƊ Ƙساسية خاصة ǉƦǋ الدراسة Ɗيضا تضمƘǈ كما 
 ÜريةƑاالقتصادية الجزا Ǉم ýك ƘملƬسسةحجمƌالم Ü ƱاƬǈ ýمجاƩيƑا الرǌÜ بيعوƱاملكي ةǌت 

 Üيǈوǈاǀا الǌكلƬا وǌيلƛوتم Ƙيراƺالمت ǉƦǋ Ơي وقد تم توضيƼاالجدýوÜ  ýكاƬǕةالتاليوا:-  
  الحجمحسب الدراسة توزيƲ مؤسسات : 14-05جدول رقم

التكرار % Ƙسساƌالم ƳواǈƊ 
 مƌسساƘ مصƺرة 5 12,50

 مƌسساƘ صƺيرة 1 02,50

47,50 
%

62,50
 

19

25
 

 مƌسساƘ متوسƱة

صƺيرة ومتوسƱة
مƌسسة 

 

 مƌسساƘ كبيرة  15 37,50

  حسب حجمهاالدراسة التوزيƲ التكراري لمؤسسات : 07-05الشكل رقم 

5

1

19
15

0

5

10

15

20

TPE PE ME GE

  100 40 Ƴالمجمو  
  حسب مجال نشاطهاالدراسة توزيƲ مؤسسات : 15-05جدول رقم

% Ƙالتكرارا ƱاƬǈال Ƙمجاال 
05٪ 02 ǐالتجار ƱاƬǈال 

 الƬǈاƱ الصǈاعي 16 40٪

45٪ 18 Ƙالخدما ƱاƬǈ 

10٪ 04 Ƈاǈالب ƱاƬǈ 

100 40 Ƴالمجمو  

  لمؤسسات حسب نشاطهالالتوزيƲ التكراري : 08-05الشكل رقم 

2

16 18

4

0

5

10

15

20

التجارة  الصناعة    الخدمات  البناء  
 

  تهاتوزيƲ المؤسسات حسب ملكي: 16-05جدول رقم

% Ƙبيعة الملك التكراراƱية 
%77.50  ملكية خاصة 31

%22,50  ملكية عامة 09

التوزيƲ التكراري للمؤسسات حسب ملكيتها: 09-05الشكل رقم

ملكية  
عامة 

ملكية  
خاصة  

 100 40 Ƴالمجمو  
  

 ها القانونيةشكلتوزيƲ مؤسسات الدراسة حسب : 17-05جدول رقم
% Ƙالتكرارا  الخبرة المǈǌية

65,00 26 SARL    ƦاƘ مسƌولية محدودةƬركة
22,50 09 SPA  Ƭركة مساǋمة
07,50 03 EURL  مƌسسة الƬخƭ الوحيد
05.00 02  SNC Ǉركة تضامƬ  
100 40 Ƴالمجمو  

  

التوزيƲ التكراري للمؤسسات : 10-05الشكل رقم 
   القانونيةشكلهاالدراسة حسب 

26
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 ƹƊ ǇƊلƔ  الواردة Ƽي مختلƻ الجداوý اǗحصاƑية السابǀةيتضƠ مǇ خýǚ المعƱياƘ اǗحصاƑية
Ƙسساƌة الدراسة مǈال للةتابع عي ƳاƱǀƭ77.50%( خا( ÜýكƬ يƼ  ةƱيرة ومتوسƺص Ƙسساƌم

 وƦǋا Ʀǋ ǇǕا الǈوƳ مǇ المƌسساƘ االقتصادية يƬكƹƊ ýلƔ مƽرداƘ مجتمƴ الدراسة 62,50%بǈسبة 
 مƌسسة 47,50%مƌسسة صƺيرة و 02,50%مƌسسة مصƺرة و 12,50%كما ƬƊرǈا سابǀاÜŹ مǌǈا 

 Ƙسساƌوباقي الم ÜةƱسسة كبي37,50%متوسƌي مǋ ريبا.رةǀت Ƙسساƌالم ǉƦǋ يƛلƛ 65,00%  حوالي 

ƬركاƘ  والباقي Ƽي ƬكÜ ý حسƱ Ɣبيعتǌا الǀاǈوǈيةƬSARLركة ƦاƘ مسƌولية محدودة تعتبر 
  . الترتيƔ علƬ SNCǏركة تضامƬ Ü EURL ÜǇركة الƬخƭ الوحيدSPA مساǋمة

 ǉƦǋ ƘƽƬكما ك ƘياƑحصاǗباƊ ǇƋ Ɣƃلƹ يƼ ƱƬǈت Ƙسساƌالم ǉƦǋƘالخدما ƳاƱس قǈ45بة ب% 

 ǉƦǋ ýƛتتمƘي الخدماƼ الýǀǈ )ƴƑوالبضا ǇريƼباعة)المساƱوال ƻليƺالت ÜÜ  Ƙار خدماǌƬǗم واǚعǗا
ƱǀاƳ اليƋتي ƛم  Üة والصحة اǈǗساǈيةليالƬǈاƱاƘ الǀاǈوǈية والما ƍضاƼة ƍلÜ ǏاƱǗعام والǈƽدقة

 'ƦƹاƑية_يةزراع'صǈاعاƘ ي Ƭكý  مƌسساتƹƊƼ Ǌلǈ40% ÜƔسبة برتبة الƛاǈية م Ƽي الصǈاعيال
)L'industrie agroalimentaire(اعة الǈوص ÜورƱوالع ƠƑاعة رواǈص Üƻوالخز Ƈاǈمواد الب...ƣال 

Ɗما  البǈاƇالǏ جاƔǈ عموميةÜ الƺƬاý اÜǕ مǌǈا Ƽي المرتبة الƛالƛة %10بǈسبة قƱاƳ البǈاƛ Ƈم يƋتي 
   .عيǈة الدراسةمƍ Ǉجمالي مƌسساǈ5%  Ƙسبة ال يƬكƍ ýال Ƽ ǊǈƎالƱǀاƳ التجارǐ   يخƼƭيما
 معالجتǌا ƘجمÜƴ وƼرزÜ وترميز البياǈاÜƘ تمب الǀيامبعد : أساليب المعالجة اǕحصائية: رابعاً

باستخدام العديد مǇ اǕساليƔ اǗحصاƑيةÜ المستخرجة مǇ برǈامƝ الحزمة اǗحصاƑية للعلوم 
  -: التاليةاǕساليƔ اǗحصاƑية Üوقد ƱبƘǀ علǏ بياǈاƘ الدراسة16SPSS.V( Ü( االجتماعية

والوƲيƽية عǈد تم استخدام الجداوý التكرارية والǈسƔ المƑوية لتمƛيý الخصاƭƑ الƬخصية  .1
Ü وƼي  الدراسةلمƌسساƍ ƘلǏ جاƔǈ بعƯ الخصاƭƑ العامة ÜمتخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية

 Ưبع ƻبعاد اوصƊلدراسةمحاور و. 

Ü لوصƻ بعƯ راƻ المعيارǐلوسƱ الحسابي واالǈحاك Üلǈزعة المركزيةامǀاييƩ تم اللجوƇ ل .2
 .متƺيراƘ الدراسة

 تم اǗحصاƑي التوزيƍ ƴعتداليةلمعرƼة معلمية التوزيƴ اǗحتمالي لمحاور الدراسةÜ وǗختبار  .3
 .)ƍ )Shapiro-Wilkختبار و(Kolmogorov-Smirnov) استخدام ƍختبار

4. Ƣباǈا كروƽلƊ ýستخدام معامƍ د تمǀƼ Üداة الدراسةƊ Ƙباƛ ǎمد Ʃياǀول (Cronbach's Alpha) 

 . المحǁ تم اللجوƍ ƇلǏ حساƔ معامý صدƾكما

Ü ولتحديد درجة الǀياƩتجاǋاƘ مƽرداƘ الدراسة حوý كý عبارة مǇ عباراƍ ƘلمعرƼة  .5
 Ǐة العامة علǀƼالمواǇةخيار معيǈالمرجحة والموزو ƘاƱالمتوس Ɣتم حسا Ü. 

6.  ýتحلي ýجƊ Ǉم ƩǈتجاǇالتبايÜختبارƍ تم استخدام )Levens(. 
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بيǇ   تم حساƔ معامƍ ýرتباƱ بيرسوǇ)الصدƾ البǈاƑي( Ǖداة الدراسة اǗتساƾ الداخلي لتǀدير .7
Ǌليƍ تميǈت ǐƦعبارة والدرجة الكلية للمحور ال ýدرجة كÜ كما تم ýالمعام Ʃƽǈ ستخدمƍ 

Ǘ يةختبارƱرتباǗا Ƙقاǚالع Ưو المبعǋ يةƑحصاǗالداللة ا ǎمستو Ǉيكو Ǐوحت Üǁح ƻسو 
ƋقÜý بƎعتبارƊ ǉقصǈ(%5) Ƽ Ǐسبة عǈد  مستوǎ الداللة المعǈوية )راسةخǉƦǋ ýǚ الد(ǈحدد 

 ýحتماƍ Ǌب ƠليسمýوǕا Ƴوǈال Ǉم ƋƱي الخƼ ƳلوقوƘالدراسا ǉƦǋ ýƛي مƼ  . 

8.  ýجƊ Ǉم ƍ وية ختبارǈالمع ƾروƽختباريƍ ستخدم  ǐحادǕا Ǉالتباي ýتحلي(One Way ANOVA) 
Ǘو Ƙاǈارǀالم Ƈجرا ƘختباراǗالبعدالمتعددة واſستƍ Üية ƾرƼ ýقƊ ختبارƍ خدمýداLeast 

Significant Difference (L .S .D) Üختبارƍو (TWO SAMPLE T-TEST). 

ƍعتدالية التوزيƴ وǇƊ مدǈ  ǎستǌدƻ بƦǌا اǗختبارÜ التحƾǀ مǇ :إƢتبار إعتدالية التوزيƢ :Ʋامساً
تƱبيƾ قواǈيƍ Ǉمكاǈية التالي التوزيƴ الƱبيعÜǏ وب بياǈاتǌا تتبƴ المجتمÜƴ مǇ المسحوبة الدراسة عيǈة

ƴمعلمية التوزي distribution paramétrique عتمدǈس ǁلƦ Ơتوضي ýجƊ Ǉختبار ومƍ Ǐعل 

(Kolmogorov-Smirnov) ختباروƍ )Shapiro-Wilk( التالي ýي الجدوƼ Ǉو مبيǋ كما:-  
   إعتدالية التوزيƲإحتبار: 18-05الجدول رقم

    Kolmogorov-Smirnova  إحتبار Shapiro-Wilk  إحتبار

مستوǎ الداللة
درجة 
مستوǎ الداللة اǗختبار احصاƑية الحرية

درجة 
اǗختبار احصاƑية الحرية  محاور الدراسة

,000 94 ,566 ,000 94 ,460 ƔراƱضǗا 
 التعǀيد 412, 94 000, 640, 94 000,
 التحررية 208, 94 000, 906, 94 000,

أبعاد المحيط
 

,000 94 ,572 ,000 94 ,462 Ʊرقابة المحي 
  متابعة اǕحداث 340, 94 000, 729, 94 000,
,000 94 ,839 ,000 94 ,227 Ƙرصد المعلوما  

عملية اليقưة
 

,000 94 ,680 ,000 94 ,382 ƳǚƱستǗالبحث وا  
,000 94 ,789 ,000 94 ,294 ƜƦموǈتصميم ال  
  اǗختيار 268, 94 000, 778, 94 000,

اتƢاذ القرار
  

a. Correction de signification de Lilliefors  
Ơيتض Ǉم ƝƑتاǈ ýالتحلي ǏƑختبار االحصاǗ (Kolmogorov-Smirnov) سبةǈقيمة الداللة بال ǇƊ

 العيǈة بياǈاǇƊ  Ƙمما يعǈيÜ %1المعǈوية مستوƊ ǎقý مǇ وǏǋ% 00لجميƴ محاور الدراسة ǋي 
 ƦلƊ ǁيضا دوما يƌك .(distribution normale) الƱبيعǏ التوزيƴ بياǈاتǊ تتبƴ مجتمƴ مǇ مسحوبة

 68,3%مما يعǈي ǇƊ  .%1حيث جاƘƇ جميƴ مستوياƘ الداللة Ɗقý مShapiro-Wilk  Ǉمعǈوية ƍختبار
 Ƙحاال Ǉالم ƴمحاور مجتم ƴسبة لجميǈالدراسةبالÜ ت Ǉبي ƴǀ±1 ǐمعيار ƻحراǈƍÜ %95,4 Ǉم 

 Ǉبي ƴǀت Ƙ2الحاال± ǐمعيار ƻحراǈƍÜالح99,7% و Ǉم  Ǉبي ƴǀت Ƙ3اال± ƼحراǈƍƘة معياريا.  
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   االقتصادية الجزائريةاتالمؤسسعينة الدراسة من  لمحيط عامةالمǘمƞ ال: ƙانيالمبحƘ ال
 اƘمƌسسمƍ ǇستكƬاǋƊ ƻم المǚمƠ العامة التي يتميز بǌا محيƱ الدراسة  ƘƦǋ ǉستǌدƍƼلǀد 
 ضƱراƔاǗتعǀيد وƯ مƲاǋر الوƍستǀراƇ بع Üتعاملǌا معƼ Ǌيقدرتǌا التحررية قياƩ  وÜالدراسة

ǊيƼÜ  ةƇية قراǈمكاƍا وǌا ووتيرتǌموليتƬ يƼ Ʊاصر المحيǈع Ʃǈوتجا ǁابƬت ǎمد Ʃوالتي تعك
ومستوǎ كدرجة المǈاƼسةÜ  وكƦلǁ الوقوƻ علǏ بعƯ الخصاƭƑ العامة Üمساراتǌا المستǀبلية

  . محيƱ ومدǈƍ ǎتƬار وتواجد الƽرƼ ƭيǊالالمخاƱر Ƽي 
  ينة الدراسة ع محيطأبعاد: أوالً

  لمحيطفي ا مưاهر التعقيداستجابات أفراد عينة الدراسة علǍ عبارات : 19-05الجدول رقم

 الخياراƘ المتاحة

كبيرة   : ƊǇƊعتǀدبحسƔ تǀديراتي الخاصة 
  جدا

قليلة   قليلة   متوسƱة  كبيرة 
Ʊ   جدا

وس
لمت
ا

ابي
حس
ال

  ƻ
حرا

ǈǗا
ǐر
عيا
الم

كلية 
ة ال
رج
الد

 

ǚقاƘ المƌسسة كƛاƼة وتƬابǁ ع. 86 - - 16 58 20 التكرار
Ʊاصر المحيǈع ƴ17,0 61,7 21,3 % م - - 

4,04 0,621 
كبيرة 

 11 50 33 - - التكرار
87 .Ʊالمحي Ƙيراƺمت Ʃǈتجا 

% - - 35,1 53,2 11,7 
2,23 0,646 

 قليلة

 - - 12 32 50 التكرار
 محيƱ ال وتيرة اǕحداث Ƽي .88

% 53,2 34,0 12,8 - - 
4.40 0,708 

كبيرة 
Ź31 62 01 التكرار جدا - - 

 اإلتجاه العام
% 1,0 66,0 33,0 - - 

 كبيرة 0,491 3,68

مǇ  3,68 قدرÜǉ بمتوسƱ  مǇ التعǀيدكبيرةيتميز بدرجة محيƱ الاǗتجاǉ العام ƍلǇƊ Ǐ يƬير 
05Ƙة المعيار الخماسي لسلم ليكرƑƼ Ǉضم ƴǀي Ʊو متوسǋو Ƙدرجا Ü خيار التي تو Ǐلƍ يرƬ

يعتǀدوǇ بƼƊ  ǇƋراد عيǈة الدراسة Ʀǋ Ýا 0,491ǇǕ مǈƍ ƴحراƻ معيارǐ قدرǉ )كبيرةالدرجة ال(
عǈاصر التي تتعامý معǌا كƛاƼة ال Üحدةلتعǀيد لومما زاد  Ü جداŹاǕحداث تتƺير بوتيرة سريعة

ومحيǌƱاÜ مǇ  اƘالمƌسسƱ ǉƦǋبيعة التƛƋير المتبادý بيǇ  اǕمر الǐƦ يعكÜƩ اƘ الدراسةمƌسس
   .حيث حجم وǈوعيةÜ ومدةÜ وعمƦǋ ƾا التƛƋير

 ƍتسƴ حجم التƛƋير المتبادý وتعمǈ ƘǀوعيتÜ Ǌاالعتماد والتƬابǁ بيǌǈمادرجة  ƼƘكلما زاد
ƱاƬǈ ƾاƱǈ Ǉاوكلما كاǌ ƘابكƬكلما ت ÜŹوعاǈومت Źمتعددا Ǉوكا ÜƱالمحي Ɣǈي جواƼ Źراƛƌوم ŹǚامƬ 

وما يعزز  .ƍ ǐلǏ زيادة Ƽي درجة التعǀيد وعدم اǗستǀرار ƼيǊعǚقاتǌا وتعددƊ ƘبعادǋاÜ مما يƌد
مما يعǈي ǌǈƊا علǏ درجة  ƹير متجاǈسةرǇƊ ǎ متƺيراƘ المحيƱ ت يةƹلباƦǋ ǇƊ ÜǕا التوجƊǊكƛر 

متجاǈسة  ƹير المحيƱكلما كاƘǈ متƺيراƼ Ƙالواقƴ يƬير ƍلÜ  ǊǈƊ Ǐكبيرة مǇ اǗختƻǚ والتمايز
Ƙزاد  Ǉيدمǀدرجة التعǊيƼ .و ǊǈمÜƘيراƺالمت Ǉيد بوجود عدد كبير مǀالتع Ʊير  يرتبƹابكة وƬالمت 

دراساƍ  ƘليƬƊƘ Ǌارما  مÜ ýƛوتيرة اǕحداث Ƽي المحيƱالمتجاǈسةÜ كما يرتبƼ Ʊي الوقƽǈ ƘسǊ ب
Ǉيƛالباح Ǉالعديد مýاƛمƊ Ü (Emery et Trist, Joffre et Koenig, Mac Cann et Selsky).  
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  لمحيطفي ا اǕضطرابأفراد عينة الدراسة علǍ عبارات استجابات : 20-05الجدول رقم

 الخياراƘ المتاحة

كبيرة   : ƊǇƊعتǀدبحسƔ تǀديراتي الخاصة 
  جدا

قليلة   قليلة   متوسƱة  كبيرة 
  جدا

 Ʊالمتوس
 الحسابي

 ƻحراǈǗا
ǐالمعيار 

الدرجة 
 الكلية

 - - 12 32 50 التكرار
 محيƱالوتيرة اǕحداث Ƽي . 88

% 53,2 34,0 12,8 - - 
4.40 0,708 

بيرة ك
Ź34 28 32 - - التكرار جدا 

 توقƴ اǕحداث قبý وقوعǌا. 89
% - - 34 29,8 36,2 

1,98 0,842 
 قليلة

 - 23 20 24 27 التكرار
90. Ʊالمحي Ɣǈجوا ƻي مختلƼ يرƺالت 

% 28,7 25,5 21,3 24,5 - 
3,58 1,149 

 كبيرة 

 - - 70 23 01 التكرار
 اإلتجاه العام

% 1,0 24,5 74,5 - - 
 متوسطة 0,468 3,27

Ɣحسƾالساب ýي الجدوƼ ƝƑتاǈال Ü ƎƼ العام ǉتجاǗا Ǉسسƌم Ʊمحي ǇƊ Ǐعل ýيدƘالدراسة ا 
ويرجƴ  0,468  قدرǉ وǈƍحراƻ معيار3,27ǐ مǇ اǗضƱراÜƔ بمتوسƱ قدرǉ متوسƱةيتميز بدرجة 

 Ǐلƍ ǁلƦ ييرƺكبير الالتǐƦال Ɣǈجوا ƴجمي ýمƬƱالمحي Ü بوتيرة كبيرة جداوÜ  يةǈمكاƍ حيث ƴما توق
Ǉ اك ÝمƽاجƑةبوتيرة  وǊ توقعيصعƬ ƔكýباǕحداث  وقعƼ ÜƘكلما Ƽي المحيƱ قليلةحدث يمكǇƊ Ǉ ي

ŹرباƱمض Ʊالمحي .Ơصحي ƩوالعكÜ  ا ماƦƍحداث تǕا Ƙǈير كاƺةتǈساك Ƙǀا بǌǈƊ وƊ ýقƊ Ƙبمعدال  
ǇيكوŹراǀمست Ʊالمحي Ü حوǈ ýيمي ǊǈƊ وƊ رارǀستǗا.  ÜǊاميكية كما وعليǈبدي ƔراƱضǗا Ʊيرتب

 ÜƱالمحيƱيرتب ǊǈƎƼ Ƙالوق Ʃƽǈ يƼ ييربƺالت Ƙي معدالƼ سبيǈال Ƙاوƽالت. ǋاوƦارƬما ا Ƙ Ǌليƍ 
 .)(Cann et Selsky, Ansoff, Marchesnay, Joffre et KoenigالباحƛيǇ مǌǈم دراساƘ  مǇ عديدال

  القدرة التحررية للمؤسسةة الدراسة علǍ عبارات استجابات أفراد عين: 21-05الجدول رقم

 الخياراƘ المتاحة

كبيرة   :بحسب تقديراتي الƢاصة أعتقد أن
  جدا

قليلة   قليلة   متوسƱة  كبيرة 
  جدا

 Ʊالمتوس
 الحسابي

 ƻحراǈǗا
ǐالمعيار 

الدرجة 
 الكلية

قدرة المƌسسة علǏ مواجǌة . 82 19 20 16 13 8 التكرار
Ʊالمحي Ƙديداǌر وتƱ20,2 21,3 17,0 33,0 8,5 % مخا 

2,88 1,302 
 متوسƱة

قدرة المƌسسة علƍ Ǐيجاد . 83 - 20 40 23 11 التكرار
 - 21,3 42,6 24,5 11,7 % الƽرƭ والعمý علƍ Ǐستǚƺلǌا

3,27 0,930 
 متوسƱة

تجƔǈ المƌسسة بعƯ . 84 - 24 44 26 - التكرار
 - 25,5 46,8 27,7 - % السلوكاƘ المƽروضة عليǌا

3,02 0,733 
 متوسƱة

ƍمكاǈية تحرر المƌسسة مǇ . 85 - 35 48 11 - التكرار
Ʊالمحي Ƙديداǌوت ƘاƱوƺ37,2 51,1 11,7 - % ض - 

2,75 0,655 
 متوسƱة

 اإلتجاه العام 4 25 36 21 8 التكرار
% 8,5 22,3 38,3 26,6 4,3 

 متوسطة 1,004 3,04

 Üƾالساب ýالجدو Ǉيم ǇƊ Ǐلƍ العام ǉتجاǗير اƬ قدرةƘسساƌة الدراسةمǈعي  Ǐة  علǌمواج
Ʊالمحي ƘاƱوƺة ضƱمتوس Üال Ƹحيث بل Ʊو3,04متوس Ǘا ƻحراǈال ǐقد و 1,004معيار ǁلƦ ƴيرج

ƇاǈƛƊ Ƙسساƌا المǌǌالتي تواج Ƙالصعوبا Ưة لبعǌر وال مواجƱالمخا ÜƘديداǌت Ɣارǀما ي ǇƊ حيث
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تتراوƟ بيǇ  جزاƑرية لǌا قدرة علǏ مواجǌة ضƺوƱاƘ المحيƱ مǇ مƌسساƘ االقتصادية ال%68,3
2,04 Ǐلƍ 4,04 ÜƘسلم ليكر Ǐعل Ʀƍ 41,5% عبر  Ǉالم ǉƦǋ ǇƊ Ǐة علǈراد العيƼƊو قليلة مƊ درة قليلةǀ

 ǎما يرǈبي ÜŹ27,7%جدا ƱǀƼ ǇƊ سسة لƌقدرة كبيرة لم Ǐعل Ƙالسلوكا Ưبع Ɣǈرضالتي يتجƽاǌ 
والعمƼ ýي المحيƱ علƍ Ǐيجاد الƽرƭ  كبيرة جداو كبيرةقدرة ǌا ترǇƊ ǎ ل 36,2%وÜ  المحيƱعليǌا

  .علƍ Ǐستǚƺلǌا
 ǇييمكƼ ةǀالساب ƝƑتاǈال ƭك التلخيƬ ý

التمƛيý الƛǚƛي الوقوƻ علÜ Ǐ مƊ Ǉجý التالي
Ǖاالقتصادية Ƙسساƌالم Ʊبعاد محيÜ ورد كما 
 (Emery & Trist1965) وكƦا  )Child1972( عǈد

 ǇǕ ŹراƲǈƦǌلǉǕي تحديد ابع اƼ مية كبيرةǋƊ د
 Ǌر لديƼرار بما يتوǀال Ʀد متخǈكد عƋدرجة الت

 ÜƘمعلوما Ǉم Ǐعل Źحتما Ʃعكǈوالتي ست
Ưية التعرǈمكاƍ ر لƱامخاƍ وƊ ýƬƽحتماليةل 
Ɵجاǈال ƾيǀتحǊو عليǋ ǐƦال ƻللموق Ǌدراكƍ يƼ .    

  :وعليÜǊ يمكǇ توضيƠ مǀاييǉƦǋ Ʃ اǕبعاد Ƽي الجدوý التالي
  الدراسةأبعاد محيط مؤسسات : 22-05الجدول رقم

 الدرجات المختلفة
ضعيفة   اǓبعاد

كبيرة  كبيرة متوسطةضعيفة  جدا
 جدا

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

االتجاه 
 العام

 كبيرة 0,491 3,68 - - 33,0 66,0 1,0 % درجة التعقيد  - - 31 62 01 التكرار

 متوسƱة 0,468 3,27 - - 74,5 24,5 1,0 % درجة اǕضطراب  - - 70 23 01 التكرار

 متوسƱة 1,004 3,04 4,3 26,6 38,3 22,3 8,5 %  درجة  التحررية  4 25 36 21 8 التكرار

  

ضعيفة 
جدا 

متوسطة  كبيرة 
جدا 

التعقيد 

اإلضطراب 

التحرر  

التعقيد  
اإلضطراب 
التحرر 

  
  

    -
رة 
كبي

  
 

متوسط -

متوسطة
 -

 

 

  ƍعداد الباحث:المصدر

 تمƙيل ƙǘƙي اǓبعاد لمحيط المؤسسات: 11-05الشكل رقم

 نتائج قياƧ أبعاد محيط مؤسسات الدراسة:12-05الشكل رقم
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    عينة الدراسة محيطƢصائƙ :ƫانياً
  لمحيطل الƢصائƫ العامةبارات استجابات أفراد عينة الدراسة علǍ ع: 23-05الجدول رقم

 الخياراƘ المتاحة

كبيرة   : ƊǇƊعتǀدبحسƔ تǀديراتي الخاصة 
  جدا

قليلة   قليلة   متوسƱة  كبيرة 
  جدا

 Ʊالمتوس
 الحسابي

 ƻحراǈǗا
ǐالمعيار 

الدرجة 
 الكلية

 21 37 36 - - التكرار
 المǈاƼسة التي تواجǌǌا المƌسسة. 79

% - - 38,3 39,4 22,3 
2,16 0,766 

 قليلة

 - 8 16 70 - التكرار
 المخاƱر التي تǌدد المƌسسة. 80

% - 74,5 17 8,5 - 
3,66 0,632 

 كبيرة

 - - 17 55 22 التكرار
 تواجد الƽرƼ ƭي محيƱ المƌسسة. 81

% 23,4 58,5 18,1 - - 
 كبيرة 0,645 4,05

تƬويƫ المعلوماƘ وعدم وضوحǌا . 95 - - 41 27 26 التكرار
ǌǈبلية مǀ43,6 28,7 27,7 % اخاصة المست - - 

 كبيرة 0,833 3,84

 Ơيتض Üƾالساب ýالجدو ýǚخ Ǉم ǇƋستراتيجيةبǗا Ƙراراǀال ǐƦسسا متخƌالدراسة بم Ƙ
 ƫويƬوت ƔراƱضƎيتميز ب Ʊي وسƼ Ǉي كبير يتواجدوƼƘالمعلوما Ü خاصة Ƙالمعلوما ƘاƦ

مختلƻ الǀراراƘ الخاصة بƎستýǚƺ الƽرƊ ƭو تجƔǈ  والتي تتوقƻ عليǌا ÜالƱبيعة المستǀبلية
  وƼصلǌا عǇ سياقǌا العامتǌاحǀيƍǀدراǁ يصعƔ علǏ متخƦ الǀرار حيث . التǌديداƘ المحتملة

محيƱ يتميز بƎضƱراƔ وتƬويƫ وǋو  ÝعلǏ درجة مǇ المخاƱرةويكوƊ Ǉمام Ʋروƻ عدم اليǀيǇ و
ƘاراƬǗي اƼ Ǌعلي ƾلƱو ما اƊ ÜMcQueenب  ƱالمحيƬالمƫوÜال Ƹد بلǀƼ  Ʊ3,84(متوس  Ǉ05م 

Ƙدرجا( خيار Ǐلƍ يرƬالتي ت Ƙة المعيار الخماسي لسلم ليكرƑƼ Ǉضم ƴǀي Ʊو متوسǋو ) درجة
  .)0.833قدرǉ (ǈƎحراƻ معيارǐ ب )كبيرة

اǕحداث تتƺير Ƽ. تعǀد وƍضƱراƔ المحيƱ يمكƍ ǇرجاƳ مǉƦǋ ýƛ الƲروƻ والمواقÜƻ لدرجة
 ƊيضاŹ وكلما كاǇالƽرƭ بدورǋا  صƴǈتكما ǌǈƊا  .خƱيرة ƊيضاŹ قد تكوǇ وÜبوتيرة سريعة وكƛيƽة

Ʊسس الممحيƌ ةƊو ŹرباƱمضŹيداǀر تعƛكÜǌمواج ýاحتما Ǉا كاǌلل ت ƘديداǌتƊربكÜ  ǎ74,5%حيث ير 

 ǇستراتيجيةمǗا Ƙراراǀال ǐƦسسمتخƌدد مǌر التي تƱالمخا ǇƋم بǌال.  كبيرةات Ǐم علƹر Ǉم ǇƊ
درجة المǈاƼسة التي تواجǌǌا  ǇƊ )61,7%(  يرƦƍǎقليلةÜ الدراسة  مƌسساƘالمǈاƼسة التي تواجǌǌا 
Ǉبي ƠرجƋسسة تتƌوالدرجة ال الم ÜليلةǀالŹليلة جداǀ .  

ýابǀي مƼوÜǁلƦ   Ɵسستتاƌالدراسةلم Ƙا ƭرƼ Ɗكبر ǎير Ʀƍ Ü%81,9 ǇƊ  Ƙسساƌالم ǉƦǋ
ƭرƽال Ǉم Źوكبيرة جدا Üدرجة كبيرة Ǐعل Ʊي محيƼ تتواجد. Ƽ ƴالواقǏلƍ يرƬي ǊǈƊ  ما توجدƛحي

رة علǊǈƊ Ǐ تايمكƍ ǇدراƩƽǈ ǁ العامǊǈƋ ý بسابǀاÜŹ كما ƬƊرǈا Ƽ . ايضاالƽرƭ تكمǇ المخاƱر
رة Ɗخرǎ علǊǈƊ Ǐ تǌديد وخƱرƼ ÜالمǈاƩƼ قد يمýƛ للمƌسسة خƱراŹ ويƬكý عليǌا تاƼرصةÜ و

 Źديداǌالحصبت Ǐالمزاحمة عل ƾƱǈمƭǊراكة معƬوال ƻللتحال ƭرƼ اǌل ýƛوقد يم Ü .  
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 والتحرريةÜ وبƎستعراÜ Ư واǗضƱراÜƔ التعǀيد:Ǉ خýǚ قياƩ اǕبعاد الƛǚƛة للمحيƱم
 ƠرجƋيت Ʊو محيǋ Üاالقتصادية Ƙسساƌالم Ʊمحي ǇƋالعامة توحي ب Ơمǚالم ǇƎƼ Üالعامة ǊصƑخصا

ǁلƦل ÜǎخرƊ تارة ƝƑاǌال Ʊوالمحي ÜƏادǌال ǐودǀǈالع Ʊالمحي Ǉتارة بي:-  
   Ý عالية مǇ التعǀيد وعلǏ درجةÜ مستǀرمحيƹ ƱيرǌƼو  
  ǊيƼ ýاعƽتتǊوعǈيرة ومتƛاصر كǈعÜ ة مستمرةƽيرة بصƺمتÝ   
   Ýوتيرة اǕحداث ƼيǊ كبيرةÜ ومǇ الصعوبة توقعǌا 
  ǊيƼ Ǉتكو ƭرƽوال Ƙديداǌالت Ǉوعادة ما تكو ÜابكةƬمتجمعةمتÝ   
 ƴم ýالتعامƭرƽال Ƽ رةيƱالمخا Ǉم Ƴوǈ ǊÝ 

  Ýتمالي لƭǀǈ المعلوماƘلتǀدير االحقاƑماŹ علǏ اƼيǊ عǈصر المخاƱرة  
 ǊيƼ Ǉرار يكوǀال Ʀي متخƼ  Ǐلƍ ديدةƬ حاجةƘةالمعلوماƽيƛالك Ý  

  ÝالمعرƼة الكاملةلǁ وال يم ومعǀدة ةقƹ ƻامضا موواجƼ ǊيǊي 
 ƔلƱيت Ɗ ارةƬƍ يةƊ ورصد  Ƙاǈستباقيةبياƍ  ة تعززǀة المسبƼزمالمعرǚواالستعداد ال.  

  تحليل تباين أبعاد المحيط: ƙالƙاً
Źستكماالƍ لدراسة Ɗ ريدǈ ÜƱة بعاد المحيƼمعر Ǉا كاƦƍ يماƼ ƻǚختƍال Ƙة مستوياƛǚƛال

عǈد متخǐƦ الǀراراƘ الخصاƭƑ الƬخصية والوƲيƽية بعƯ ختǗ ƻǚلمحيÜƱ يمكƍ ǇرجاعǊ ل
Ƙسساƌستراتيجية بمǗا Üك الدراسة Üالعمر ÜƩǈالعلميالج ýǋƌالم Üيةǈǌالخبرة الم. Ǐلƍ وƊ 

مجاƬ  ýكلǌا الǀاǈوǈيÜاƘ الدراسةÜ مýƛ حجم المƌسسةÜ بعƯ الخصاƭƑ العامة لمƌسس
Ƽي تحديد مختلƻ حǀيǀي تƛƋير ǐƊ مما يعǈي معرƼة ما Ʀƍا كاƘǈ لǉƦǌ الخصاƬǈÞ  ƭƑاǌƱا

 ÞبعادǕا ǉƦǋ ƘادرجاǈعƼتد ýاƌا السƦǋ Ǉجابة عǗا Ǘ ǐحادǓا Ǉالتباي ýتحلي ƔسلوƊ ستخدام
One way Anovaل  ƘاƼǚختƍ وجود ǎمد Ǉع ƻƬويةجولكǈمع ƾروƼرية وǋ Ƙي الوقƼ كما يتم Ü

 Ƙاǈارǀالم Ƈجراƍ Ǌسƽǈ ƘختباراǗالبعديةالمتعددة واÜýدا ƾرƼ ýقƊ ةǀريƱب ǁلƦو  Ɗ Ǐو ما يسم
Least Significant Difference (L .S .D) .     

   الدراسة مؤسساتƢصائƢǕ ƫتǘف تبعاًأبعاد المحيط تحليل تباين  -أ
 ما تعلÜ ƾ سواŅƇاǓحادǐتحليý التبايǇ روƍ Ʊستخدام التƋكد مƍ ǇستƽاƼƬ Ƈحƭ وبعد 

Ƙاǈبيعي للبياƱال ƴو بالتوزيƊ Ƙاǈلية العيǚǀستƎا بǌǈو مǏحت Ǉالتباي Ʃǈتجا Ǐلƍ Ƈاللجو Ǉيمك Ü
 Ƙيراƺسبة لمتǈبال Üواحد ǉتجاƍ يƼ Ǉالتباي ýستخدام تحليƍ ة الدراسةǈالصلة بعي ƘاƦحجم ك

 Üسسةƌيالمǈوǈاǀا الǌكلƬƱاƬǈ ýومجا Üاǌ .التالية ýالجداو Ǌǈا ما تبيƦǋو:  
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  لتحليل التباين اǓحادي في أبعاد المحيط تبعا لمتƸير مجال النشاطANOVAإƢتبار : 24-05الجدول رقم

مستوǌ الداللة F 
متوسط 
 المربعات

 درجة الحرية
مجموع 
 المربعات

أبعاد المحيط مصدر التباين

,568 ,678 ,691 3 2,072 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  1,020 90 91,758 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 93,830 Ƴالمجمو 

 لتحررا

,258 1,368 ,326 3 ,978 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,238 90 21,448 Ƙالمجموعا ýداخ 
   93 22,426 Ƴالمجمو 

 التعقيد

,253 1,382 ,299 3 ,896 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,216 90 19,455 Ƙالمجموعا ýداخ 
   93 20,351 Ƴالمجمو 

 اǕضطراب

 ýجدو ýǚخ Ǉختبار مƍ Ǉالتباي ýتحليǐحادǓاÜ ختبارƍ ƾريƱ Ǉع ƘاƱة المتوسǈارǀوبمF 
مما يعǈي عدم  ǀƼ%5د كاƘǈ جميƴ قيم الداللة Ɗكبر مÜ  Ǉداللة معǈويةƊية يتضƠ عدم وجود 

 .مجاالƬǈ ƘاƱاƘ المƌسسةختƻǚ  يمكǇƊ Ǉ يعزǗ ǎلمحيƱاƊبعاد Ƽي معǈوǐ تبايǐƊ Ǉ وجود 
ǊǈومÜ مر ال يستدعيǕاƼ يام بǀالبعديةال ƘختباراǗا ƇجراƎ.   

  لتحليý التبايǇ اǕحادƼ ǐي Ɗبعاد المحيƱ تبعا لمتƺير حجم المƌسسةƍANOVAختبار : 25-05الجدوý رقم

مستوǌ الداللة F 
متوسط 
 المربعات

 درجة الحرية
مجموع 
 المربعات

أبعاد المحيط مصدر التباين

,201 1,575 1,560 3 4,680 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,991 90 89,149 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 93,830 Ƴالمجمو 

 التحرر

,097 2,172 ,505 3 1,514 Ƙالمجموعا Ǉبي 

 ,232 90 20,912 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 22,426 Ƴالمجمو 

 التعقيد

,184 1,649 ,353 3 1,060 Ƙالمجموعا Ǉبي 

 ,214 90 19,291  خý المجموعاƘدا

   93 20,351 Ƴالمجمو 

 اǕضطراب

ƝƑتاǈ Ǐعل Ƈاǈختبار  بƍ Ǉالتباي ýتحلي ÜǐحادǓختباراƍ ƾريƱ Ǉع ƘاƱة المتوسǈارǀوبم F 
مستوǎ  جميƴ قيم الداللة تجاوزƘ حيث Üداللة معǈوية بيǇ المتوسƱاǐƊƘ يتضƠ عدم وجود 

 حجمعزǎ الختƻǚ ي  المحيƊƱبعادƼي ƍختƻǚ معǈوǐ  يعǈي عدم وجود اǕمر الǐƦ 5% المعǈوية
  .عي ǗجراƇ اǗختباراƘ البعدية والمǀارǈاƘ المتعددةا ǚƼ دمǊǈالمƌسسةÜ و
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 الشكل القانوني للمؤسسة لتحليل التباين اǓحادي في أبعاد المحيط تبعا لمتƸير ANOVAإƢتبار : 26-05الجدول رقم

 F مستوǌ الداللة
متوسط 
 المربعات

 درجة الحرية
مجموع 

 عاتالمرب
أبعاد المحيط مصدر التباين

,527 ,748 ,761 3 2,282 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  1,017 90 91,548 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 93,830 Ƴالمجمو 

 التحرر

,120 3,839 ,848 3 2,544 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,221 90 19,882 Ƙالمجموعا ýداخ 
   93 22,426 Ƴالمجمو 

 التعقيد

,781 ,362 ,081 3 ,242 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,223 90 20,109 Ƙالمجموعا ýداخ 
   93 20,351 Ƴالمجمو 

 اǕضطراب

Ǉالتباي ýتحلي ýجدو ǇمÜ ƘاƱة المتوسǈارǀوبم Ǘ ŹاǀƼختبارو F عدم وجود داللة Ơيتض
ƘاƱالمتوس Ǉوية بيǈمعÜ يƼ Ǉي عدم وجود تبايǈمما يع Ʊة للمحيƛǚƛبعاد الǕا ǎيعز ǇƊ Ǉيمك 

 ƻǚياالختǈوǈاǀال ýكƬسسلƌة الدراسة لمǈعي Ƙا.  
 Üƾعدم وجود مما سب Ơية يتضƊ يƼ ويةǈمع ƘاƼǚختƍو ƾروƼ Ʃيǀة التي تƛǚƛبعاد الǕا

ƱالمحيÜƭƑخصا ƻمختل Ǉتباي Ɣة الدراسة  بسبǈعي Ƙسساƌي مǈوǈاǀا الǌكلƬ Üسسةƌكحجم الم  
  .ومجاƬǈ ýاǌƱا

   ئƫ الشƢصية والوưيفية تحليل تباين أبعاد المحيط تبعاً ƢǕتǘف الƢصا-ب
 Ƈاللجو Ǉيمك Üƾالساب ƾƱǈالم ƩƽǈبǗ سبةǈبال Üواحد ǉتجاƍ يƼ Ǉالتباي ýستخدام تحلي

متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية بعيǈة الدراسة مǇ المƌسساƘ ل للخصاƭƑ الƬخصية والوƲيƽية
 Üالعمركاالقتصادية Üالعلمي ýǋƌالمÜ يةǈǌال. الخبرة الم ýالجداو Ǌǈا ما تبيƦǋتاليةو:  

  لتحليل التباين اǓحادي في أبعاد المحيط تبعا لمتƸير المؤهل العلميANOVAإƢتبار : 27-05الجدول رقم

مستوǌ الداللة F مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات أبعاد المحيط مصدر التباين
,899 ,195 ,202 3 ,607 Ƙالمجموعا Ǉبي 

 لمجموعاƘداخý ا 93,223 90 1,036  

   93 93,830 Ƴالمجمو 

 التحرر

,130 1,932 ,452 3 1,357 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,234 90 21,068 Ƙالمجموعا ýداخ 
   93 22,426 Ƴالمجمو 

 التعقيد

,673 ,515 ,114 3 ,343 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,222 90 20,008 Ƙالمجموعا ýداخ 
   93 20,351 Ƴالمجمو 

 اǕضطراب
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 Ǉيتبي ǇمƝƑتاǈ  ختبارƍ Ǉالتباي ýتحلي ǐحادǓختباراƍ ƾريƱ Ǉع ƘاƱة المتوسǈارǀوبم F عدم
حيث كاƘǈ جميƴ قيم الداللة بالǈسبة لمختلƼ  ƻروƦ ƾاƘ داللة معǈوية لجميƊ ƴبعاد المحيÜƱوجود 

ǊǈƊ ال يوجد ƍ ǐƊختƻǚ جوǋرƼ ǐي مما يعǈي  ǉƦǋ%5 اǕبعاد Ɗكبر تماما مǇ مستوǎ المعǈوية 
لتبايǇ المýǋƌ العلمي عǈد متخǐƦ  يمكǇƊ Ǉ يعزǗ ǎضƱراƔ والتحرريةÜدرجة التعǀيد وا

المǀارǈاƘ المتعددة دعي ƍجراƇ يسال Ƽاالمر  ÜǊ ومǈ. الدراسةمƌسساƘالǀراراƘ اǗستراتيجية ب
  .اǗختباراƘ البعديةو

  لتحليل التباين اǓحادي في أبعاد المحيط تبعا لمتƸير العمرANOVAإƢتبار : 28-05الجدول رقم

مستوǌ الداللة F مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات  أبعاد المحيط مصدر التباين

,810 ,453 ,471 5 2,354 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  1,040 88 91,476 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 93,830 Ƴالمجمو 

 التحرر

,055 2,263 ,511 5 2,555 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,226 88 19,870  خý المجموعاƘدا
   93 22,426 Ƴالمجمو 

 التعقيد

,151 1,665 ,352 5 1,759 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,211 88 18,592 Ƙالمجموعا ýداخ 
   93 20,351 Ƴالمجمو 

 اǕضطراب

Ơيتض  Ǉمýختبار  جدوƍ Ǉالتباي ýتحلي ǐحادǓويةوجود عدم اǈداللة مع ƘاƦ ƾروƼÜ دǀƼ 
يدý علǏ مما  Ɗ%5كبر تماما مǇ مستوǎ المعǈوية  ÜالمحيƱد كاƘǈ جميƴ قيم الداللة بالǈسبة Ǖبعا

   .لمحيƱالƛǚƛة لبعاد اǕ اǇ اختƻǚ الƑƽاƘ العمرية ليƩ لǌا تƛƋير جوǋرƼ ǐي
  لتحليل التباين اǓحادي في أبعاد المحيط تبعا لمتƸير الƢبرة المهنيةANOVAإƢتبار : 29-05الجدول رقم

مستوǌ الداللة F رجة الحريةد متوسط المربعات مجموع المربعات   أبعاد المحيط مصدر التباين

,029 2,840 2,655 4 10,621 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,935 89 83,208 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 93,830 Ƴالمجمو 

 التحرر

,007 3,788 ,816 4 3,262 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,215 89 19,163 Ƙالمجموعا ýداخ 
 موƳالمج 22,426 93   

 التعقيد

,003 4,380 ,837 4 3,347 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,191 89 17,004 Ƙالمجموعا ýداخ 
   93 20,351 Ƴالمجمو 

 اǕضطراب
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 Ơيتض ǇمƝƑتاǈ ýختبار  جدوƍ Ǉالتباي ýتحليǐحادǓاÜ  ƾريƱ Ǉع ƘاƱة المتوسǈارǀوبم
 الداللة بالǈسبة حيث كاƘǈ جميƴ قيم Üداللة معǈوية بيǇ المتوسƱاƼƘروƦ ƾاƘ وجود ƍ Fختبار

 Ɗبعاد المحيƍ Ʊختƻǚ درجاǇƊ Ƙمما يعǈي  5%لمختلƊ ƻبعاد المحيƊ Ʊقý مǇ مستوǎ المعǈوية 
 ƻǚالخت ǎيعز ǇƊ Ǉستراتيجية بيمكǗا Ƙراراǀال ǐƦد متخǈية عǈǌالخبرة المƘسساƌالدراسة م 

  . ومǊǈ يستدعي اǕمر الǀيام بƎجراƇ اǗختباراƘ البعدية والمǀارǈاƘ المتعددة
   لتحليل الفروƼ المعنوية في أبعاد المحيط تبعا لمتƸير الƢبرة المهنيةFisher's LSDإƢتبار : 30-05الجدول رقم

أبعاد   95%مجاالت الƙقة عند نسبة 
  المحيط

(I) برةƢال  
  المهنية

(J) برةƢال  
  المهنية

الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  صوǌحدود ق  حدود دنيا  الداللة

9-5 ,38148* ,17178 ,029 ,0402 ,7228 
1-4 

14-10 ,35161* ,16875 ,040 ,0163 ,6869 

19-15 -,39815* ,16099 ,015 -,7180 -,0783 9-5  
24-20 -,41005* ,15282 ,009 -,7137 -,1064 

19-15 -,36828* ,15776 ,022 -,6818 -,0548 

التعقيد
  

10-14  
24-20 -,38018* ,14942 ,013 -,6771 -,0833 

9-5  14-10 -,29391* ,11506 ,012 -,5225 -,0653 

4-1 ,51613* ,15896 ,002 ,2003 ,8320 

19-15 ,34946* ,14861 ,021 ,0542 ,6447 

اǕضطراب
  

14-10  

24-20 ,44470* ,14075 ,002 ,1650 ,7244 
 1,6881 3817, 002, 32874, *1,03495 15-19  10-14  التحرر

* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 

Ƙالمجموعا Ǉبي ƾروƽمصادر ال ƻاƬستكƍ ýجƊ ǇومÜ لجƋالباحث Ǘ Ƈجرا Ƙاǈارǀالم 
المتعددة بƎستخدام Ʊريǀة ƊقƼ ýرƾ معǈوÜǐ وبعد مǀارǈة قيم الƽروƾ بيǇ كý مجموعتيǇ علǏ حدة 

 ǉƦǋ ǇƊ الƽروǇ ƾتبي والتي يمكǇ اǗستدالý بǌا مǇ خýǚ مستوǎ الداللة اǗحصاƑيةLSD Üمƴ قيمة 
 حǉƦǋ Ƙǀǀ المجموعة حيث )سǈة 20-24(وǋي كبر خبرة مǈǌية ƊجاƼ ƘƇي عمومǌا لصالƑƼ Ơة 

لبعدǐ التعǀيد ƊعلǏ الƽروƾ المعǈويةÜ بيǌǈا وبيǇ المجموعاƘ اǕخرǎ اǕقý خبرةÜ وƦǋا بالǈسبة 
ƔراƱضǗي واƼ يةǈǌالخبرة الم ýمية عامǋƊ Ʃيعك ǐƦمر الǕا Üيد واǀالتع ǁدراƍ يƼ ƔراƱضǗ

Ʊالدراسةمحي Ƙسساƌالخبرة .  م Ɣما لم تلعǈية بيǈǌالمŹدورا ŹكبيراƾارƼ حدثſي  ولم تǀيǀح 
 ƱǀƼ ǇتيƑƼ Ǉبي ƻǚختǗا ǇكاƼ Üبعد التحررية ƭة و )10-14(و )15-19(بخصوƑƽال ƠخيرةلصالǕا.    

 Üƴدرجالواق ƻǚختƍ درǀبƘبعاداƊ  ÜƱدر ما المحيǀب  Ǉيǀدرجة الي ŹيضاƊ ƻتختل ǊيƼ و درجةƊ
 ǇǕ Ɯوما يحتا ǊƼما يعر Ǉجوة بيƽال Ƙتسعƍ كلماƼ ÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀال Ʀسبة لمتخǈكد بالƋالت

ÜǊمع ýيتعام ǐƦال Ʊالمحي Ǉع ǊƼقة  يعرǚي عƼ ýوالتداخ Ʊسير الترابƽصعوبة ت Ǐلƍ ǁلƦ ǎدƊ
 ÜƘي المعلوماƼ ƭǀǈوال Ɵتيجة لعدم الوضوǈ ÜاǌƱسسة بمحيƌالم ƔلƱتمام ةضرورمما يتǋǗا 

يمكǇƊ Ǉ تكوƦ ǇاǋƊ Ƙمية بالǈسبة تǈبيǌية رصد وƍلتǀاƊ Ʊية Ƭƍارة بمراقبة المحيƱ ومتابعة ƊحداÜǊƛ ل
  .عيǈة الدراسةبوƦǋا ما يدƼعǈا للوقوƻ علǏ واقƴ عملية اليƲǀة  .ǗستراتيجيةلمتخǐƦ الǀراراƘ ا
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  مؤسسات عينة الدراسةبواقƲ اليقưة : لƙƘاالمبحƘ ال
قد Ɗصبƴ  Ơقاوال يوحي بÜǇƋ  االقتصاديةǈامما يحدث اليوم Ƽي محيƱ مƌسساتر يبدو ǇƊ الكƛي

 تǌاقدرǈعكƦ Ʃلǁ علƍ Ǐمما  Ü واǗدراǁالǌƽم علǏ اŹعصي صبƊƠ كماÜ تعǀيداƊ ŹكƛرمضƱرباŹ و
ƇاǈƛƊ التحرريةǌمواج ÜƘديداǌر والتƱا للمخاǌي محاولة  تƼبوǈاتجǌ ل Ƙالسلوكا Ưرضالتي يبعƽاǌ 

ما  مراقبةتعمد ƍلǏ و Üستǈد علǏ بعƯ مǚمحƍ ǊستدالالŹ وتƽسيراŹتǀƼد  Ʀ Üلǁومƴ . المحيƱعليǌا
 .ةمكǕ ǈية Ƽرƭ ماŽǈŹيŋحł وتŽحتمÜý خƱر Ɗو تǌديد ماǐǕ Źبłسŋحłعمƍ ýحترازÜǐ تŽك يحدث مǇ حولǌا

 عƊ Ǉية والكƻƬ ةƬƍارƊية  رصدم ƛ المصدر المستǌدǈƍ ÜƻتǀاƑي لتحديد ƊحداǊƛ كعمý متابعةو
 كƍ . ýستباقيمýكع  مختلƻ السيǈاريوǋاƘ الممكǈةوضÜ ƴخيراƊŹو. عمƍ ýستعǚميك يǌيةعǚمة تǈب

  .Ʀلǁ يƴǀ ضمǇ مجاý عملية اليƲǀة بǈƋواعǌا المختلƽة
  مؤسسات عينة الدراسةبيقưة ال مستويات: أوالً

  مراقبة جوانب المحيطاستجابات أفراد عينة الدراسة علǍ عبارات : 31-05الجدول رقم

نا بمراقبة محيطها في تهتم مؤسست درجة اǋǗتمام
 :المجاالت

كبيرة  
  جدا

قليلة   قليلة   متوسƱة  كبيرة 
  جدا

 Ʊالمتوس
 الحسابي

 ƻحراǈǗا
ǐالمعيار 

الدرجة 
 الكلية

 - - 23 17 54 التكرار
  االقتصادية. 39

% 53,3 18,1 24,5 - - 
4,33 0,847 

كبيرة 
  جتماعية والǀƛاƼيةاǗ. 40 - 46 48 - - التكرار جدا

% - - 51,1 48,9 - 
 قليلة 0,503 2,51

  التكǈولوجية. 41 - - 31 26 37 التكرار
% 39,4 27,7 33,0 - - 

 كبيرة 0,853 4,06

  السياسية واǕمǈية. 42 - - 33 29 32 التكرار
% 34,0 30,9 35,1 - - 

 كبيرة  0,836 3,99
  - - 27 30  37 التكرار

مراقبة المحيط الƢارجي
  

  التƬريعية والǀاǈوǈية. 43
% 39,4  31,9 28,7 - -  

 كبيرة 0,823 4,11
تهتم مؤسستنا بدراسة المؤشرات   درجة اǋǗتمام

 :التي تعكƧ المجاالت التالية
كبيرة  

قليلة   قليلة   متوسƱة  كبيرة   جدا
Ʊ   جدا

وس
لمت
ا

ابي
حس
ال

  ƻ
حرا

ǈǗا
ǐر
عيا
الم

 

الدرجة 
 الكلية

كالرضا : البƬرية. 44  - - 35 43  16 التكرار
  - - 37,2 45,7  17,1 % ...الوالƇ التƲǈيميوالوƲيƽي 

 كبيرة 0,712 3,80

تكǈولوجيا مýƛ : التǈǀية. 45  - - 36 25  33 التكرار
ƘالمعلوماƜتاǈǗا Ƙولوجياǈ38,3 26,6  35,1 %  تك - - 

 كبيرة 0,861 3,97

 - 32 26 36  - التكرار

مراقبة المحيط ال
داƢلي

 

مýƛ مستوياƘ : التƲǈيمية. 46
 - 34,0 27,7 38,3  - % ...اƬǗراǈƊ ÜƻماƱ الǀيادة

متوسƱة 0,854 3,04
 اإلتجاه العام - - 18 74 2 التكرار

% 2,1 78,7 19,2 - - 
 كبيرة 0,431 3,83
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ƾالساب ýالجدو ƘياƑحصاƍ يرƬت Ƙسساƌم ǇƊ Üتوليالدراسة  Ʊاية كبيرة لرقابة المحيǈع 
 Üا الداخلي والخارجيǌƱاƬǈ بيعةƱل ŹراƲǈ االقتصادية Ƙا الكبير بالمجاالǌتمامǋƍ Ɣǈجا ǏلƎƼ

Ƽ Üǐية االقتصادǈوǈاǀريعية والƬومة التƲǈالم Ƙحتلƍ دǀ يدرجة كبيرةƼتمامǋƍ  الدراسة Ƙسساƌم  
الصǀƽاǇ Ƙ وÜ قاǈاǈوǇ الضراǀƔƑكƼي الجزاƑر عدم ƍستǀرار الترساǈة الǀاǈوǈية  لƲǈراŹ ربما

 لمƲǈومة الǀاǈوǈيةلĉمłا ل ÜالǇ...ƣ المǈاƼسةوǇ اǗستراد والتصدير قاǈاǈوǇ اǗستƛمارÜ قوÜ قاǈالعمومية
 Ǐسسة وعلƌالم ƘاƱاƬǈ Ǐير علƛƋت Ǉاسلوكمǌ اǌاتƼوتصر.   

ƾا السياƦǋ يƼوÜدǀƼ Ƙالدراسا Ưبع ƘارƬƊ   Ǐلƍ ǇƊ Ƙسساƌالم Ǉير مƛاالقتصادية الك
Ƽ Üضǚ عǇ اǗجراǀ ƘƇاǈوǈيةالعراقيý المƬاكý وتƽاقم العديد مǇ الجزاƑرية تعاǈي مǇ ال

وƦǋا  .1تǌديداŹ كبيراŹعليǌا ƼالمحيƱ الǀاǈوǈي قد يƬكý  .تƛƌر سلباŹ علƬǈ ǏاƱاتǌاالتي  البيروقراƱية
 Ǌب Ɵما صر ŹيضاƊ دƼو”MEDEF Internacional“ Ǉم Ǉسية60 المكوǈرƼ ركةƬ Ü  ýالعراقي Ǉع

العǀار ƦاƘ العǚقة بخاصة  المƬاكý التي تعاǈيǌا المƌسساƘ الƽرǈسية Ƽي الǀيام بعملياتǌا بالجزاƑرو
  تسبƔ   الǐƦ   العمومية   الصǀƽاƘ   لǀاǈوǇ   المستمر  التƺيير   عƼ   Ǉضǚ   التƬريÜƴ   استǀرار   والبǈوǁ وعدم

  .الدولية   العملياƘ   بعƯب   الصلة   ƦاƘ   المƬاريƴ   مǇ   المƑاƘ  تجميد   Ƽي 
 Ǐلƍ ةƼضاǗبا ÜǁلƦ ǇƊ ية يبدوǈمǕضايا السياسية واǀال ýتمامتحتǋƍ يƼ ة كبيرةǈمكا Ƙا

Ʊبيعة المǌƬد السياسي واǕمǈي الǐƦ عرƼتǊ تſƛćƋŽرłǋƁا ب ǈتيجةÜ المƌسساƘ االقتصادية الجزاƑرية
 ƦǋاÜ وقد ƍمتد Ƽي المجتمƴار اǕمǇ واالستǀرعلǏ تحǀيƼ ƾيǌا السياسي قدرة الƲǈام الجزاƑرÜ و

ǋƊم  ǈǊوƼي مضماالǋتمام Ʀǋا يمÜ  ýƛتƛƋير لكي يƬمý مختلƻ المجاالƘ االجتماعية واالقتصاديةال
 والتخريƍ ƔرتباǌƱا بƎرǋاصاƘ ومخاوƻ قضايا العƻǈ واǗرǋاǈƔتيجة  ÜمبادƏ العǀيدة اǕمǈية
ÜمةƲǈوالجريمة المǀƼو Źالجديل ا Ƙديداǌر والتƱالمخا ƘدةمدركاýعماǕا Ʊي محيƼ  يƼ ƘƦخƊ التي 

 ÜردƱم ýكƬب Ƴوǈور والتǌƲال Ƙوال زالǌاليوم االرتداديةاتداعيات Ǐال .   
 لمتƺيراƦ ƘاƘ الƱابƴ االقتصادǐمراقبة عديد الǋتماما  ƍالدراسةمƌسساƘ كما تولي 

 ايازالمƌسسة متحƲ ǏƼ ƾǀلǌا ƼƊ ÜضýوƲروƊ ƻوضاƳ  لǌاǇƊ تخلƾ  يمكǇوالتكǈولوجيÜ حيث 
بالǈسبة  اǋƍŹتمام وبدرجة ƊقýولكƼ . ÜǇي بǀاǌƑا ǋاǌددǇƊ تƼي الوقƦ ƘاتǊ يمكǇ  كما ةǈÜاƼسيت

ƘيراƺيةللمتƼاǀƛاالجتماعية وال Ü ا بالمردود الماليǌǈم Ʊبſرتƍ ال ماƍÜ دǀƼ ǉƦǋ Ɣحس ƘƇجا ƝƑتاǈال 
ƬراƘ مǋƊ ƌم ǎحدƎلǚستجابة االجتماعية كيعكƩ المستوǎ المتدǈي  مماǋƍتماماتǌاƼ Üي ƈخر 

عǇ  تتحمÜ ýخǚقي ƱوعيƊبƎعتبارǋا واجƔ اǈساǈي والتزام  Ü للمƌسسةالمسƌولية االجتماعية
 ǊǀريƱسسةƌاالجتماعيةالم Ƈاالعبا Ǉم Ɣǈجا Üم  وǋتسا Ǌلǚخ Ǉي مƼ ýحƴقضايا المجتم Ưبع 

 .الƦ...ƣوǐ الحاجاƘ الخاصة حماية ÜكمƬكلة البƱالةÜ التحكم Ƽي ǈسبة التلوث

                                           
 .ƭ Ü4مرجƲ سابÜ Ƽعمارǐ عمار وبǇ واضƠ الǌاƬمي - 1
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المƌسساƘ عيǈة الدراسة مǇ تƬير الǈتاƝƑ اǗحصاƑية ƍلǇƊ Ǐ محيƱ الداخليƊ Üما علǏ مستوǎ ال
ة بƎستخدام وýǀǈ وتخزيǇ متعلǀال التǈǀية للجواƔǈ يضاǋƊمية Ɗتولي  ÜالجزاƑريةاالقتصادية 
ƘالمعلوماÜ الخاصة بو Ƙولوجيا المعلوماǈية التحتية لتكǈي البƼ مارƛستǗوتصميم قواعد ا ýتحلي

اǕساليƔ بتƱوير العملية اǈǗتاجية وبƍرتبƱ مǌǈا وما  ÜالمعلوماƲǈƘم تƱوير و البياǈاƘ وƍدارة
 ƘياǈǀاوالتǌيƼ تم  .المستخدمةǌالوكما ت Ʃƽǈدرجة بŹريباǀدراسة ب ت Ưالصلة بع ƘاƦ ƘراƬƌم

 مستوياƘ اƬǗراǈƊ ƻماÜ Ʊ والوالƇ التƲǈيميÜ كالرضا الوƲيƽيÜالبƬرية والتƲǈيمية الƱبيعةب
 ƔساليƊياوǀدةال...ƣحيث. ال  Ưر البعƲǈالداخلي ي Ʊمية للمحيƲůǈور المعالجة الƲǈم Ǉم ǊǈƊ Ǐعل

جتماعيÜ وǇƊ الƼ ýƬƽي ǐƊ مƦǋ ǇيǇ الƲǈاميǇ يمكǇƊ Ǉ يƌدǐ بالمƌسسة ƍلƲǈƍ Ǐام ǈƼياŹ وƈخر 
 علǏ العملياƘ واǗجراƇاƘ الجزƑية وعلǏ اŹ واضحاŹالوقوƼ Ƴي العديد مǇ المخاƱرǇǕ Ü لǌما تƛƋير

 ووقوƳ المƌسسة Ƽي ƊزماƘ يمكǇƊ Ǉ يعزǎ لتǀييم الخƱر المستýǀ لكý مǇ الƲǈام Ü ككýالƲǈام
ǇاميƲǈال ǇيƦǋ Ǉبي ýاعƽالت ƝƑتاǈ ي معالجةƼ ƾاƽخǗوا Üرادƽǈƍ Ǐي واالجتماعي علǈƽ1ال. 

  متابعة أحداƘ المحيطاستجابات أفراد عينة الدراسة علǍ عبارات : 32-05الجدول رقم

عناية  الدرجة منتولي مؤسستنا  اǋǗتمام العǈاية ودرجة
 :ǔحداƘلهتمام اǕو

كبيرة  
قليلة   قليلة   متوسƱة كبيرة   جدا

Ʊ   جدا
وس
لمت
ا

ابي
حس
ال

  ƻ
حرا

ǈǗا
ǐر
عيا
الم

جة  
لدر
ا

كلية
ال

 

ما يحدث علǏ مستوǎ : المحلية. 47 - - 26 40 28 التكرار
 - - 27,7 42,6 29,8 %  محلي حيث يوجد مǀر المƌسسة

4,02 0,762 
 كبيرة 

اǕحداث التي تƴǀ علǏ : الوǈƱية. 48 - 8 47 35 4 التكرار
 - 8,5 50,0 37,2 4,3 %  مستوǎ التراƔ الوǈƱي

3,37 0,703 
متوسƱة

ما يƴǀ مƊ Ǉحداث Ƽي : اǗقليمية. 49 46 33 7 8 - التكرار
 48,9 35,1 7,4 8,5 - %  .دوý الجوار كالمƺرƔ العربيƼƍ Üريǀيا

1,76 0,924 
 قليلة
 56 17 21 - - التكرار  جدا

متابعة أحداƘ المحيط
  

متابعة اǕحداث العالمية : الدولية. 50
 59,6 18,1 22,3 - - %  كاǕسواƾ العالميةÜ المƬƌراƘ العالمية 

1,63 0,829 
 قليلة
Źاإلتجاه العام  - 51 35 8  - التكرار جدا  

% -  8,5 37,2 54,3 -  
  قليلة 0,650 2,54

 تولي ǋƍتمام كبيرال  الدراسة ƍلǇƊ Ǐ مƌسساÜ ƘمǇ خýǚ الجدوý السابƾاǗتجاǉ العام  يƬير
ƼكاǇ جǋƍ ýتمامǌا مǈصƔ  )2,54المتوسƱ الحسابي العام (Ƽ Üي محيǌƱاƊحداث ما يجرǐ مǇ بمتابعة 
 ýحداث حوǕية عموما واǈƱخصوصا المحليةالو Ü ا الوربماǌƱاƬǈ بيعةƱل ǁلƦ محلي ويعود Ǐلƍ

المحلي (  علǏ ما يجرǐ مƊ Ǉحداث Ƽي محيǌƱا الخاƱǀƼƭ تعاملǌاÜ حيث تǀتصر Ƙضيƾ مجاال
الدرجة الǀليلة جداŹ مÜ  Ǉتعامǚتǌاقلة  وÜ رقعة ƬǈاƱاتǌاضيƾوǚƺǈƍقǌا درجة يعكƩ ما م Ü)والوǈƱي

  .والدولية اǋǗتمام والعǈاية التي توليǌا لمتابعة اǕحداث اǕقليمية
  
 

                                           
1 - ÜƩادوارد بوزودزيك Ƽساب Ʋمرجƭ Ü37. 
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  رصد المعلوماتاستجابات أفراد عينة الدراسة علǍ عبارات : 33-05رقمالجدول 

أƙناء عملية جمƲ المعلومات ذات الطبيعة  درجة اǋǗتمام
 :اǕستراتيجيةÛ فƌن مؤسستنا

كبيرة  
قليلة   قليلة   متوسƱة  كبيرة   جدا

  جدا

 Ʊالمتوس
 الحسابي

 ƻحراǈǗا
ǐالمعيار 

الدرجة 
 الكلية

داƑما ما تحصý علǏ المعلوماƘ . 51 12 19 14 12 37 التكرار
Ɣاسǈالم Ƙي الوقƼ لوبةƱ12,8 20,2 14,8 12,8 39,4 %  الم 

3,46 1,493 
 كبيرة

تعي جيدا ƊيǇ يمكǇƊ Ǉ تجد . 52 10 22 12 42 8 التكرار
 10,6 23,4 12,8 44,7 8,5 %  المعلوماƘ المǈاسبة

 متوسƱة 1,197 3,17

  تعرƻ المصدر المستǌدƻ للمعلومة. 53 32 25 20 17 - التكرار
% - 18,1 21,3 26,6 34,0 

 قليلة 1,111 2,23
تستعمý الوساýƑ والتكǈولوجياƘ . 54 7 21 39 21 6 التكرار

Ƙالمعلوما ƴة لجمƛ7,4 22,3 41,5 22,3 6,4 %  الحدي 
 متوسƱة 1,005 2,98

ƍتاحة المعلوماƘ تحرƭ علǏ . 55 9 44 21 17 3 التكرار
Ɣاسǈالم ƭخƬاسبة للǈة 0,999 2,59 9,6 46,8 22,3 18,1 3,2 % المƱمتوس 

تحرƭ علƍ Ǐتاحة المعلوماƘ . 56 6 19 22 18 29 التكرار
Ɣاسǈالم Ƙي الوقƼ اسبةǈكبيرة 1,293 3,48 6,4 20,2 23,4 19,1 30,9 % الم 

كوǇ المعلوماƘ تحرƭ علǇƊ Ǐ ت. 57 - 19 20 28 27 التكرار
 كبيرة 0,965 3,67 - 20,2 21,3 29,8 28,7 % المتاحة صحيحة وسليمة

تجدد بƎستمرار قواعد بياǈاتǌا . 58 - 26 32 10 26 التكرار
 متوسƱة 1,165 3,38 - 27,7 34,0 10,6 27,7 % خاصة اǗستراتيجية مǌǈا

 46 37 11 - - التكرار

Ǖرصد المعلومات ا
ستراتيجية

  

معلوماƘ تƬجƴ الحصوý علǏ ال. 59
 قليلة جدا Ʀ % - - 11,7 39,4 48,9 1,63 0,688اƘ الƱبيعة اǗستباقية

  اإلتجاه العام  1 29 30 33  1 التكرار
% 1,1  35,0 31,9 30,9 1,1  

 متوسطة 0,867 3,04

مية التي  الدرجة المتوسƱة مǇ اÜǋǕلǘتجاǉ العام )3,04(تعكƩ قيمة المتوسƱ الحسابي 
المعلوماƦ ƘاƘ  رصد  ǈحو عمليةÜالمƌسساƘ االقتصادية الجزاƑريةعيǈة الدراسة مǇ توليǌا 

بيǇ الدرجة الǀليلة جداǀƼ ÜŹد ƬƊار الǀياƩ عباراƘ مختلƻ قيم  تتƋرجƠحيث  ÜالƱبيعة اǗستراتيجية
تƬجيƴ قليǚ ما تǀوم بالدراسة مƌسساƍ ƘلǇƊ Ǐ مǇ متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية  %88,3

 Ǐعل ýستباقيةالحصوǗبيعة اƱال ƘاƦ Ƙالمعلوما ýابǀي مƼ Ü Ǉتكو ǇƊ Ǐا الكبير علǌحرص
Üصحيحة وسليمة Ƙوالمعلوما Ɣاسǈالم Ƙي الوقƼ اǌتاحتƍ. 

 Üƾمما سب ǇƊ الدراسة ƝƑتاǈ Ǉم Ơتضƍ ÜةƲǀعملية الي ýمراح ƻوبدراسة مختلǎمستو 
 :ǋيƊساسية  ƛǚƛة ƊبعادعلǏ  مدتعيجزاƑرية المƌسساƘ االقتصادية العيǈة الدراسة مǇ اليƲǀة ب

ŹوالƊ : يƼ اǌا  مراقبةقدرتǌحول Ǉما يحدث مÜƱي المحيƼ  ارƱƍ Ǉضم ǇمƘالعمليا Ǘةحترازيا 
 قدرتǌا علƛ :ǏاǈياŹ . تŽحłسŋبłاǐǕ Ź خƱر Ɗو تǌديد محتمÜý وتŽحłيŽǈŋاǕ Źية Ƽرƭ ممكǈةالتي تǀوم بǌا

 ةƬƍارƊية  رصد :الƛاŹ لتحديد المصدر المستǌدǈƛ ÜƻتǀاƑيƊƍحداث كعمý ما يƼ ƴǀيǊ مǇ  متابعة
ƻƬيةوالكǌبيǈمة تǚية عƊ Ǉك  ع ýميعمǚستعƍ. يما يليƼ Ƙالعمليا ǉƦǋ Ơتوضي Ǉيمك:  
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  الدراسة في مؤسسات  اليقưةمستوǌقياƧ : 34-05الجدول رقم

 الدرجاƘ المختلƽة

كبيرة    اليقưةأبعاد
 جدا

 ضعيƽة متوسƱة كبيرة
ضعيƽة 
 جدا

 Ʊالمتوس
 الحسابي

 ƻحراǈǗا
ǐالمعيار 

 ةالدرج
 Ǉالوز
 الǈسبي

 العمل اǕحترازي - - 18 74 2 التكرار
% 2,1 78,7 19,2 - - 

 1 كبيرة 0,431 3,83

 العمل اǕنتقائي   - 51 35 8  - التكرار
% - 8,5 37,2 54,3 - 

 3 قليلة  0,650 2,54

  العمل اǕستعǘمي  1 29 30 33  1 التكرار
 2 متوسطة 0,867 3,04 1,1 30,9 31,9 35,0 1,1 %

 مستوǌ اليقưة - 2 81 11 - التكرار
% - 11,7 86,2 2,1 - 

 متوسطة 0,361 3,06

 Ʊير المتوسƬ(3,06)يƾالساب ýي الجدوƼ Ǉو مبيǋ كما Ü  Ǐلƍ ǇƊ ة الدراسةǈمعي Ǉ Ƙسساƌالم
ÜريةƑدرجة متوساالقتصادية الجزا Ǐة  علƲǀر واليƦالح Ǉة مƱحوǈƱي محيƼ ا ما يحدثǌ 

 ǉدارǀم ǐمعيار ƻحراǈƎحيث )0,361(ب ƋتتƠة  رجƲǀالي Ƙد مستوياǈ68,3%ع  Ƙسساƌالم Ǉم Ǉبي
 Ʊة 3,42الدرجة الكبيرة بمتوسƱوالدرجة المتوس Ʊ2,70( بمتوس( ƻسبية لمختلǈال ǇوزاǕا Ǉوتبي Ü

مǇ المƌسساƘ االقتصادية الجزاƑرية ǈة الدراسة  اليƲǀة ǇƊ عيمستوياƘاǕبعاد التي تǀيƩ وتحدد 
 رقابة المحيƱ  يǈصƔ اǋǗتمام علÜ ƅƦƍǏتولي ǋƊمية كبيرة للعمý اǗحترازƼ ǐي عملية اليƲǀة

 مǇ اورصد ما Ƽيǌ متابعة اǕحداثللعمý اǈǗتǀاƑي واǗستعǚميÜ حيث يتم وعلǏ درجة البƩƋ بǌا 
Ƙي. معلوماƼ بعاد دورا حاسماǕا ǉƦǋ Ɣا تلعǌيƼ يحدث ǐƦيير الƺالت ǇƊو ÜةƲǀالي Ƙر مستوياŋيƺت 

 بمراقبة ومتابعة ورصد المحيÜƱ بحƛا عƊ Ǉية مƌسساتǈا االقتصاديةيرتبƱ بمدǎ حرƭ وǋƍتمام 
 والكƻƬ عƊ Ǉية معلومة تحƦيرية Ɗو ƍستباقية مǌǈƋƬ Ǉا ǇƊ تƛƌر Ƽيما يمكǇ اǇ يŃتخƬƍÜ Ʀارة ضعيƽة

Ʊحيث يرتب Üستراتيجيةƍ Ƙقرارا Ǉم ǉتتابعي قدر Ʊارتبا ýيير بمعامƺا التƦǋ )0,373( ǎد مستوǈع 
العمý اǗحترازÜ ǐ مما يعكǋƊ Ʃمية بالعملياƘ اǗحترازية بالǈسبة لدرجة اǋǗتمام (0,03)الداللة 
 ƇاǈƛƊ ي تحديدƼ Ʊرقابة المحيǎةمستوƲǀب . الي Ǌسƽǈ Ƙي الوقƼ ييرƺا التƦǋ Ʊكما يرتب ýمعام

 Ʊرتباƍ تتابعيǐالداللة )0,480(يساو Ǉم ǎد مستوǈ(0,00) ع  ýيللعمƑاǀتǈǗاÜ ي ǐƦمر الǕاǇبي 
ǎمتابعة  مدǕ الدراسة Ƙسساƌم Ʊيحداث المحيƼǇوالمكا Ǉالزما Ü  ǊلتوجيǗالتركيز وا ǉتباǈ Ǐعل

ƻدǌالمصدر المست Ciblage ÜǐƦيوال Ǌعلي ƾلƱ  يعادةƑاǀتǈǗا ǉتباǈǗا Üة كوƲǀالي Ǉ اǌبيعتƱي بǋ
 يƋتي العمý اǗستعǚمي ÜوƊخيراƼ. Źي الجاƔǈ الƲǈرǐسابǀاŹ كما ƬƊرǈا  ة ǈƍتǀاƑيةعملية ديǈاميكي

 مما يدý علÜ Ǐمعدýوǋو Ɗكبر  (0,00) عǈد مستوǎ مǇ الداللة )0,587(بمعامƍ ýرتباƱ تتابعي 
تعƍ ƔǀقتƽاƇ وعلǏ مǇ خǚلǊ عمý اليǈصƔ  والǋƊ ÜǐƦمية العمý اǗستعǚمي Ƽي عملية اليƲǀة

تسمƠ  والكƻƬ عƊ Ǉية عǚمة تǈبيǌيةÜ Üرصد Ɗية Ƭƍارة ضعيƽةبƺرǌ ƯدÜƻ المصدر المست
 Ǐعل ýسسة بالحصوƌللم ƘستباقيةالمعلوماǗبيعة اƱال ƘاƦ .  
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  مؤسسات الدراسة ب مستويات اليقưةتحليل تباين : ƙانياً
Ǉدراسة ولمزيد م ƴةواقƲǀالي ǈ Ü ýحاو Ǉا كاƦƍ يماƼ ةƼمعر Ƙمستويا ƻǚختƍ ةƲǀة باليǈعي

العامة لمƌسساƘ الخصاƭƑ بعƯ يمكƍ ǇرجاعǗ ǊختÜ  ƻǚمǇ المƌسساƘ االقتصاديةدراسة ال
 المتعلǀة Ü مجاƬǈ ýاǌƱاƊ Þو لبعƯ الخصاƬƭƑكلǌا الǀاǈوǈيÜ  المƌسسةالدراسةÜ كحجم

ومƊ ǇجÜ  ý الخبرة المǈǌية المýǋƌ العلميÜ الجÜƩǈالعمرك ƼÜيǌامتخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية ب
Ǝستخدام ƊسلوƔ تحليý التبايǇ سǀǈوم ب Üجود ƍختƼǚاƘ جوǋرية وƼروƾ معǈويةلكƻƬ عǇ مدǎ وا

 ǐحادǓاOne way Anovaالبعدية Ƙاǈارǀالم Ƈجراƍ Ǌسƽǈ Ƙي الوقƼ كما يتم   ƾرƼ ýقƊ ةǀريƱب
ýداLeast Significant Difference (L .S .D)    .  
  الدراسة تبعاً ƢǕتǘف Ƣصائƫ مؤسسات مستويات اليقưة تحليل تباين -أ

 ÜةƲǀالي Ƙي مستوياƼ ƾروƽلدراسة ال ǉتجاƍ يƼ Ǉالتباي ýستخدام تحليƍ Ǐلƍ Ƈاللجو Ǉيمك
حجم : ǋيوواحدÜ بالǈسبة لمتƺيراƦ ƘاƘ الصلة بعيǈة الدراسة مǇ المƌسساƘ االقتصادية 

 ÜسسةƌاالمǌكلƬاǌƱاƬǈ ýومجا Üيǈوǈاǀالتالية.  ال ýالجداو Ǌǈا ما تبيƦǋو: 
 لƢصائƫ المؤسسة تبعا مستويات اليقưة لتحليل التباين اǓحادي في ANOVAتبار إƢ: 35-05الجدول رقم

مستوǌ الداللة F 
متوسط 
 المربعات

درجة 
مجموع المربعات الحرية  Ƣصائƫ المؤسسة مصدر التباين

,984 ,053 ,007 3 ,022 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,135 90 12,117 ýداخƘالمجموعا  

 لمجموƳا 12,138 93   

 حجم المؤسسة

,534 ,734 ,097 3 ,290 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,132 90 11,848 Ƙالمجموعا ýداخ 
   93 12,138 Ƴالمجمو 

  القانونيالشكل

,014 3,746 ,449 3 1,348 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,120 90 10,791  ýداخƘالمجموعا 
   93 12,138 Ƴالمجمو 

 مجال النشاط

Ơيتض  ǇمƝƑتاǈ ýختبار  جدوƍتحلي Ǉالتباي ý ǐحادǓا ƾريƱ Ǉع ƘاƱة المتوسǈارǀوبم
Ƽي مستوياƘ اليƲǀة يمكƍ Ǉرجاعǌا Ǘختƻǚ حجم داللة معǈوية ƼروƦ ƾاƘ جود عدم وƍ Fختبار

ǀƼد كاƘǈ قيم الداللة بالǈسبة لǉƦǌ المتƺيراƊ Ƙكبر مǇ مستوÜ  ǎا الǀاǈوǈيƬǌكلالمƌسسة Ɗو 
 ختƻǚ مجاƬǈ ýاƱ المƌسسة لوجود Ƽروƾ معǈويةǗتƬير قيم الداللة بالǈسبة  بيǈما 5%المعǈوية 

 ومǊǈ يستدعي مجاالƬǈ ƘاƱاتǌاÜاختƻǚ تختلƻ ب اƘ الدراسةمƌسس يƲǀة درجاǇƊ Ƙيعǈي مما 
   .اǕمر الǀيام بƎجراƇ اǗختباراƘ البعدية
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  ر مجال النشاط لتحليل الفروƼ المعنوية في مستوǌ اليقưة تبعا لمتƸيFisher's LSDإƢتبار : 36-05الجدول رقم
 مجال  (I)  95%مجاالت الƙقة عند نسبة 

  النشاط
(J)  مجال 

  النشاط
الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

 1,0209 0256, 040, 25047, *52326, تجارة

  Ƣدمات
 صناعة

,21838* ,07558 ,005 ,0682 ,3685 
* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 

 ولتحديد مصدر الƽروƾ بيǇ مختلƻ مجاالƘ الƬǈاƱ الƊ ǐƦدǗ ǎختلƻ مستوǎ اليƲǀة
 اƘتويواǗختباراƘ البعدية بيǇ مسǀƼ Üد تم اللجوǗ ƇجراƇ المǀارǈاƘ المتعددة  الدراسةمƌسساƘب

ƱاƬǈال Ƙمجاال ƻة عبر مختلƲǀالي Üو ƾروƽة قيم الǈارǀوبعد م ǐوǈمع ƾرƼ ýقƊ ةǀريƱ ستخدامƎب
 والتي يمكǇ اǗستدالý بǌا مǇ خýǚ مستوýLSD ǎ مجاالƘ الƬǈاƱ علǏ حدة مƴ قيمة بيǇ ك

 ÜيةƑحصاǗالداللة ا)ƾالساب ýر الجدوƲǈا(  ǇƊ Ǉتبي ƱاƬǈال ýي مجاƼ ƱƬǈالتي ت Ƙسساƌالم
التي تƼ ƱƬǈي الƱǀاƳ  مƌسساƘال مما يعǈي Ý ǇƊكاƘǈ المصدر الحǀيǀي لǉƦǌ الƽروƾ الصǈاعي

الƱǀاƳ بمƌسساƘ مǀارǈة  ǌÜا ما يحدث Ƽي محيǈƱحومǇ الحƦر واليƲǀة  درجة قƊýالصǈاعي 
Ɗو  Ɗقý معǈويةǉƦǋ الƽروƾ دالة عǈد مستوǎ جميÜ ƴ وكاƊ  ƘǈيضاالخدماƘقƱاƳ التجارǐ و

 ǐ5%يساو.  

   تحليل تباين مستويات اليقưة تبعاً ƢǕتǘف الƢصائƫ الشƢصية والوưيفية -ب
  ليل التباين اǓحادي في مستويات اليقưة تبعا لمتƸير الƢبرة المهنية لتحANOVAإƢتبار : 37-05الجدول رقم

مستوǌ الداللة F مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات  اليقưةأبعاد  مصدر التباين

,000 11,648 1,484 4 5,936 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,127 89 11,340  ýداخƘالمجموعا  

   93 17,277 Ƴالمجمو 

العمل 
 اǕحترازي

,352 1,121 ,471 4 1,886 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,421 89 37,444  ýداخƘالمجموعا  
   93 39,330 Ƴالمجمو 

  العمل 
 اǕنتقائي 

 

,000 13,237 6,512 4 26,047 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,492 89 43,782 Ƙالمجموعا ýداخ 
   93 69,830 Ƴالمجمو 

العمل 
  اǕستعǘمي

 Ǉيتبي ǇمƝƑتاǈ  ختبارƍ Ǉالتباي ýتحليǐحادǓاÜ  وية وجودǈمع ƾروƼسبةǈل بال ǐحترازǗا ýلعم
 عǈد متخǐƦ الǀراراƘ الخبرة المǈǌيةعامý حيث تǌƲر ǉƦǋ الƽروǈ ƾتيجة لتبايÜ  ǇواǗستعǚمي

لم بيǈما . 5% تماما مǇ مستوǎ المعǈوية قý كاƘǈ قيم الداللة ǀƼƊدÜ اǗستراتيجية بمƌسساƘ الدراسة
ǐƊ ýسجǈ  يرƛƋيةلتǈǌلخبرة الم ÜيƑاǀتǈǗا ýسبة للعمǈي  بالǈمما يع ǇƊƻǚختƍ Ǉة كاƲǀالي Ƙمستويا 

 Ǉتباي ǉمصدر Ǉوكا ÜميǚستعǗوا ǐحترازǗا ýالعم ǎمستو Ǐيةعلǈǌالخبرة الم ǐƦد متخǈع 
  . ǗجراƇ اǗختباراƘ البعديةما يدƼعǈام الدراسةÜ مƌسساƘالǀراراƘ اǗستراتيجية ب
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  تبعا لمتƸير الƢبرة المهنيةمستويات اليقưة  لتحليل الفروƼ المعنوية في Fisher's LSDإƢتبار : 38-05الجدول رقم
أبعاد   95%مجاالت الƙقة عند نسبة 

  اليقưة
(I) برةƢال  

  المهنية
(J) برةƢال  

  المهنية
الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

9-5 -,54074* ,13214 ,000 -,8033 -,2782 
14-10 -,70323* ,12981 ,000 -,9612 -,4453 
19-15 -,88333* ,15284 ,000 -1,1870 -,5796 

1-4  

24-20 -,87143* ,14779 ,000 -1,1651 -,5778 
19-15 -,34259* ,12384 ,007 -,5887 -,0965 

العمل 
اǕحترازي

  

9-5 
24-20 -,33069* ,11756 ,006 -,5643 -,0971 
9-5 1,02222* ,25964 ,000 ,5063 1,5381 1-4  

10-14 1,28387* ,25507 ,000 ,7770 1,7907 
15-19 -,80556* ,24334 ,001 -1,2891 -,3220 9-5 
20-24 -,93651* ,23099 ,000 -1,3955 -,4775 
19-15 -1,06720* ,23846 ,000 -1,5410 -,5934 

العمل اǕستعǘمي
  

14-10 
24-20 -1,19816* ,22585 ,000 -1,6469 -,7494 

* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 

 والتي يمكǇ اǗستدالLSD ýبعد مǀارǈة قيم الƽروƾ بيǇ كý مجموعتيǇ علǏ حدة مƴ قيمة 
 ƻاƬستكƍ Ưرƺب ÜيةƑحصاǗالداللة ا ǎمستو ýǚخ Ǉا مǌمصادر الب ƘƛحدƊ روقالتيƼويةǈمع Źا 

ǉƦǋ ǇƊ الƽروƾ جاƼ ƘƇي عمومǌا لصالƠ مǇ خǈ ýǚتاƝƑ الجدوý السابƾ  تبيǇ .اƘبيǇ المجموع
سواƇ تعلƾ اǕمر بالعمý اǗحترازƊ ǐو الƽروƾ معǈويةÜ  ǉƦǋ Ü حيث كاƘǈكبر خبرة مǈǌيةاƑƽǕة ال

 ÜميǚستعǗا ýبالعمƇيƬي الƼ يةǈǌالخبرة الم ýمية عامǋƊ Ʃيعك ǐƦال  Ǉم ǏعلƊ Ƙمستويا ƾيǀتح
 جوǋرياŹ دوراŹالمǈǌية بيǈما لم تلعƔ الخبرة . Ǐ مستوǎ العمý اǗحترازǐ واǗستعǚمي علاليƲǀة

   .العمý اǈǗتǀاƑي بخصوƭ اŹيمعǈو ƼارǐƊƾ ولم تſحدث 
  تبعا لمتƸير العمرمستويات اليقưة لتحليل التباين اǓحادي في ANOVAإƢتبار : 39-05الجدول رقم

مستوǌ الداللة F الحريةدرجة  متوسط المربعات مجموع المربعات   يقưةأبعاد ال مصدر التباين

,000 7,054 ,989 5 4,943 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,140 88 12,333 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 17,277 Ƴالمجمو 

العمل 
 اǕحترازي

,021 2,809 1,083 5 5,413 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,385 88 33,917 Ƙالمجموعا ýداخ 
   93 39,330 Ƴالمجمو 

العمل اǕنتقائي
 

,017 2,928 1,992 5 9,961 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,680 88 59,869 Ƙالمجموعا ýداخ 
   93 69,830 Ƴالمجمو 

العمل 
  اǕستعǘمي
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 Ơيتض Ǉمýختبار  جدوƍ Ǉالتباي ýتحليǐحادǓاÜ  وية وجودǈداللة مع ƘاƦ ƾروƼ سبةǈبال
جميƴ قيم الداللة Ü حيث جاƻ ƘƇ الƑƽاƘ العمريةƲǈ ÜراǗ ŹختǚلجميƊ ƴبعاد قياƩ مستوǎ اليƲǀة

ختƻǚ الƑƽاƘ العمرية Ɗ Ǉƍيدý علǏ مما  5% تماما مǇ مستوǎ المعǈوية قǕýبعاد ƊلǉƦǌ ابالǈسبة 
للجوƇ ولتحديد مصدر ǉƦǋ الƽروǀƼ ƾد تم ا ÜساƘ الدراسةس مستوǎ اليƲǀة بمƌلǊ تƛƋير جوǋرƼ ǐي

   .يليريǀة ƊقƼ ýرƾ معǈوÜǐ كما Ü بƎستخدام ǗƱجراƇ المǀارǈاƘ المتعددة
  الفئة العمريةتبعا لمتƸير مستويات اليقưة  لتحليل الفروƼ المعنوية في Fisher's LSDإƢتبار : 40-05الجدول رقم

أبعاد   95% مجاالت الƙقة عند نسبة
  اليقưة

(I)   الفئة
  العمرية

(J)   الفئة
  العمرية

الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

43-37 -,49143* ,16009 ,003 -,8096 -,1733 

50-44 -,52381* ,16339 ,002 -,8485 -,1991 

57-51 -,65476* ,17805 ,000 -1,0086 -,3009 
29-23 

64-58 -,82143* ,23465 ,001 -1,2877 -,3551 

43-37 -,36000* ,10589 ,001 -,5704 -,1496 

50-44 -,39238* ,11081 ,001 -,6126 -,1722 

57-51 -,52333* ,13147 ,000 -,7846 -,2621 

العمل اǕحترازي
  

36-30 

64-58 -,69000* ,20160 ,001 -1,0906 -,2894 

29-23 64-58 -,92857* ,38912 ,019 -1,7019 -,1553 

36-30 64-58 -1,02000* ,33432 ,003 -1,6844 -,3556 

43-37 64-58 -,86000* ,33432 ,012 -1,5244 -,1956 

50-44 64-58 -1,21429* ,33868 ,001 -1,8874 -,5412 

العمل اǕنتقائي
  

57-51 64-58 -,91667* ,35843 ,012 -1,6290 -,2044 

29-23 43-37 ,82857* ,35271 ,021 ,1276 1,5295 

36-30 57-51 -,58333* ,28967 ,047 -1,1590 -,0077 

50-44 43-37 ,59048* ,24415 ,018 ,1053 1,0757 

العمل اǕستعǘمي
  

57-51 43-37 ,98333* ,28967 ,001 ,4077 1,5590 
* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 

 ƾروƽة قيم الǈارǀوبم Üƾالساب ýالجدو ƝƑتاǈ ýǚخ Ǉية مƑاǈƛال Ǉالعمرية بي ƘاƑƽال ƻمختل ýك
ƑƼ Ǉتي ǇمريتيŃقيع ƴحدة م Ǐمة علLSD الداللة ǎمستو ýǚخ Ǉا مǌب ýستدالǗا Ǉوالتي يمك 

ǉƦǋ ǇƊ الƽروƾ جاƼ ƘƇي يتبيǇ . 5% والتي جاƘƇ جميعǌا Ɗقý مǇ مستوǎ المعǈوية ÜاǗحصاƑية
 Ơا لصالǌكبر عمومƊ ةƑƼعمرية ǐحترازǗا ýمر بالعمǕا ƾتعل Ƈوية سواǈمع ƾروƽال Ƙǈحيث كا Ü

لصالƊ Ơكبر ƑƼة داƑما ǀƼد جاƹƊ ƘƇلǉƦǋ Ɣ الƽروƾ اǗستعǚميÜ لعمý لǈسبة لبااǈǗتǀاƑي Ɗو حتƊ Ǐو 
Ɗما بالǈسبة للعمý وكƦا اǗحترازÜ  Üǐ بالǈسبة للعمý اǈǗتǀاƑي)58-64(خاصة ƑƼة  .عمرية

يعكƩ كƦ ýلǁ  )37-43(حدƛتǊ الƑƽة العمرية ǇƍƊ مصدر الƽروǀ ƾد دلƘ الǈتاƝƑ علÜƼ  ǏاǗستعǚمي
العملياƘ اǗحترازية  Ü مǇ خýǚتوياƊ ƘعلǏ مǇ اليƲǀةƼي تحǀيƾ مس عامý السǋƊǇمية 

 Ǐوحت ÜيةƑاǀتǈǗواƇاǈƛƊميǚستعǗا ýالعم .  
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 مؤهل العلمي تبعا لمتƸير المستويات اليقưة لتحليل التباين اǓحادي في ANOVAإƢتبار : 41-05الجدول رقم

مستوǌ الداللة F مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات  اليقưةأبعاد  تباينمصدر ال

,318 1,190 ,220 3 ,659 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,185 90 16,618 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 17,277 Ƴالمجمو 

العمل 
 اǕحترازي

,358 1,089 ,459 3 1,377 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,422 90 37,952 Ƙالمجموعا ýداخ 
   93 39,330 Ƴالمجمو 

العمل اǕنتقائي
 

,290 1,270 ,945 3 2,835 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,744 90 66,994 Ƙالمجموعا ýداخ 
   93 69,830 Ƴالمجمو 

العمل 
  اǕستعǘمي

Ơيتض  ǇمƝƑتاǈ ýختبار  جدوƍ Ǉالتباي ýتحلي ǐحادǓا ƾريƱ Ǉع ƘاƱة المتوسǈارǀوبم
مكǇ  يÜ بمƌسساƘ الدراسةƼي مستوياƘ اليƲǀةداللة معǈوية ƼروƦ ƾاƊ Ƙية جود عدم وƍ Fختبار

ǚǋƌالم ƻǚختǗ اǌرجاعƍƘا العلميǌيƼ ستراتيجيةǗا Ƙراراǀال ǐƦد متخǈة عÜ  اƦǋسبة وǈبال
 ƴلجميǕالتي تبعاد ا Ʃيǀ ةعمليةƲǀالي. Ƙǈد كاǀƼ  ƴجمي Ǉكبر مƊ بعادǕا ǉƦǌسبة لǈقيم الداللة بال

 ودǇƊ Ǉ يعيمك ال ÜالدراسةƼي عيǈة  يƲǀةال مستوياƘ تبايǇƊ Ǉيعǈي Ü مما 5%مستوǎ المعǈوية 
 ƻǚاالختǌيƼ ستراتيجيةǗا Ƙراراǀال ǐƦد متخǈالعلمي ع ýǋƌو.الم  ÜبالتاليƼǚ Ǉيمك Ƈجراƍ 

 . اǗختباراƘ البعديةالمǀارǈاƘ المتعددة و

  مؤسسات عينة الدراسةب أنواع اليقưة :ƙالƙاً
  أنواع اليقưةاستجابات أفراد عينة الدراسة علǍ عبارات : 42-06الجدول رقم

لية جمƲ المعلومات ذات الطبيعة أƙناء عم درجة اǋǗتمام
 :اǕستراتيجيةÛ فƌن مؤسستنا

كبيرة  
قليلة   قليلة   متوسƱة كبيرة   جدا

  جدا

 Ʊالمتوس
 الحسابي

 ƻحراǈǗا
ǐالمعيار 

الدرجة 
 الكلية

تǌتم بكý ما لǊ صلة باǗبداƳ . 34 - - 24 17 19 كرارالت
ƳختراǗا ƘاƇولوجي وبراǈالتك...ƣ40,0 28,3 31,7 %  ال - - 

3,92 0,850 
 كبيرة

 - - 33 16 11 التكرار

اليقưة التكنولوجية
  

تتابƴ التƱور العلمي والتكǈولوجي . 35
 - - 55,0 26,7 18,3 %  الǐƦ يحدث Ƽي محيǌƱاوالتǈǀي 

 كبيرة 0,780 3,63

  اإلتجاه العام  - - 15 32  13 التكرار
% 21,7  53,3 25,0 - -  

  كبيرة 0,688 3,97
  

ترصد جميƴ قدراƘ وƍمكاǈياƘ . 36 13 15 18 9 5 التكرار
 21,7 25,0 30,0 15,0 8,3 %  المǈاƼسيǇ وǀǈاƱ الضعƻ لديǌم

2,63 1,122 
 متوسƱة

 10 8 15 17 10 التكرار

اليقưة التنافسية
  

بصƽة عامة تولي العǈاية لكý ما . 37
 16,7 13,3 25 28,3 16,7 %  يحدث Ƽي محيǌƱا التǈاƼسي

 متوسƱة 1,325 3,15

  اإلتجاه العام  9 19 12 14  6 التكرار
% 10  23,3 20,0 31,7 15,0  

متوسطة  1,242 2,82
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  أنواع اليقưةاستجابات أفراد عينة الدراسة علǍ عبارات : 42-06لجدول رقمتابƲ ل

  

أƙناء عملية جمƲ المعلومات ذات الطبيعة  درجة اǋǗتمام
 :Û فƌن مؤسستنااǕستراتيجية

كبيرة  
قليلة   قليلة   متوسƱة كبيرة   جدا

  جدا

 Ʊالمتوس
 الحسابي

 ƻحراǈǗا
ǐالمعيار 

الدرجة 
 الكلية

تتابƴ التƱوراƼ Ƙي سلوǁ . 38 - - 13 16 31 التكرار
Ǉالموردي Ưوعرو Ǉلكيǌ21,7 26,7 51,6 %  المست - - 

4,30 0,809 
كبيرة 
 1 8 13 32 6 التكرار جدا

اليقưة التجارية
  

تدرƩ كý ما يƛƌر علǏ عǚقتǌا . 39
 1,7 13,3 21,7 53,3 10,0 %  التجارية مƴ مورديǌا وزباǌǈƑا

 كبيرة 0,909 3,57

  اإلتجاه العام  - 2 12 18  28 التكرار
% 46,7  30,0 20,0 3,3 -  

كبيرة  0,879 4,20
   جدا 

تجمƴ المعلوماƘ تتعلƾ باǕحداث . 40 15 13 18 10 4 التكرار
ƴي المجتمƼ يةƼاǀƛجتماعية والǗ25,0 21,7 30 16,7 6,6 %  ا 

2,58 1,225 
 قليلة

 - - 7 22 31 التكرار

اليقưة اǕجتماعية
  

41 . ƘاƦ Ƙالمعلوما ƴاية لجمǈتولي الع
 - - 11,7 36,7 51,6 %  الƱبيعة الǀاǈوǈية والتƬريعية

كبيرة  0,694 4,40
  اإلتجاه العام  15 13 18 10  4 التكرار جدا

% 6,6 16,7 30 21,7 25,0 
  قليلة 1,225 2,58

 Źسسلتعددتبعاƌالم Ǐعل Ǉالتي يتعي Ʊالمحي Ɣǈاالقتصادية جوا ƘاÜاǌلو  مراقبت ŹاǀƼو ǐƦال ýلمجا
ليƲǀة التكǈولوجية لǇƎƼ Ü ما يƬير ƍليǊ اǗتجاǉ العام Ƽي حد ƦاتǌااليƲǀة تǈصƔ حولǊ عملية 

 مƌسساƘالحرƭ الǐƦ تſوليǊ مدǎ يدý علǈƍ Ǐما Ü )0,688 معيارǐالǈحراƻ اǗ و3,97متوسƱ ال(
مǇ  الحديƛة المستعملةالتǈǀياƘ والتكǈولوجياƘ وب Üكý ما لǊ صلة باǗبداƳ التكǈولوجيلالدراسة 

المƬƌراƘ كƦلǁ  وƊÜبرز العǈاصر االستراتيجيةƎستخƭǚ تǀوم بكما  .ǌاÜ زباǌǈƑاƱرƻ موردي
 تضƽي حيث يمكǇ لǉƦǌ المعلوماÜǇƊ Ƙ ةǈǀي التƘالمجاالمختلƻ المتعلǀة بالتوجǌاƘ الجديدة Ƽي 

وتتƺير معǊ قواǈيƺ  Ǉير مسار قƱاƳ بالكامýكمłا قد تÜ ſقيمة مضاƼة علǏ العمý اǗستراتيجي
ليƲǀة لاǗتجاǉ العام  يƬǊير ƍلوƦǋا ما ي .قليلةالمǈاƼسة التي تواجǌǌا رƹم مǇƊ Ǉ علǏ ال ÜالمǈاƼسة
العǈاية الكاƼية لكý مƌسساƘ الدراسة  ال تولي حيث )1,242معيارǐالǈحراƻ اǗ و2,82متوسƱ ال( التǈاƼسية

 وǀǈاƱ الضعǌ ƻارصد قدراƘ وƍمكاǈياƘ مǈاƼسيوال تǌتم كƛيراŹ ب Üما يحدث Ƽي محيǌƱا التǈاƼسي
وقواعد  تƬكيý خريƱة الƱǀاƍƳعادة Ƽي  ƛǕرƦاƘ االمحتملة  وال بمعرƼة التƺيراƘ واǕحداثÜ لديǌم

التǈاǀƼ ÜƩƼد دƼعǀƛ ƘاƼة اǈǗعزالية واǗ ƾǚƺǈǗعتبار المحيƱ التǈاƼسي بمƛابة محمية اقتصادية 
 درجة كبيرة جداعلǏ  مƌسساƘ الدراسة ƊǇتƬير الǈتاƝƑ الǏ  بيǈما .محصǈة ومǈيعة مǇ المǈاƼسة

ǌƼي  )0,688معيارǐالǈحراƻ اǗ و3,97متوسƱ ال(تجاǉ العام كما يدý علƦ Ǐلǁ اÜ ǗمǇ اليƲǀة التجارية
Ǘيرة اƛتمكǋبرصدام  Ƙبيعة  التجارية المعلوماƱال ƘاƦستراتيجيةǗخا Üي ما ةصا ǁبسلو ƾتعل
ǇƑالزباÜƇاƱوالوس ÜǇلكيǌما ...  والمست ýوك ǇيمكƊ Ǉقاتǚع Ǐر علƛƌايǌǇوالمتعاقدي Ǉبالموردي   

 Ɗكƛر ǈƊواǋ ƳيالمختصيƹƊ ǇلƔ حسƔ كوǇ اليƲǀة التجاريةÜ تمام لالدرجة مǇ اǉ ǋǗعزƦǋ ǎتوقد 
  .الجارية للمƌسسة مƴ متعامليǌاوالعǀود ǗرتباǌƱا بالتعامÜ Ƙǚ اليƲǀة ربحية Ƽي المدǎ الǀصير
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 ÜŹخيراƊد وǈجتماعية عǗة اƲǀدرجة الي ƘƇد جاǀƼ الدراسة Ƙسساƌم Ǐعل ýكما يد Üةƽضعي
ما توليǉƦǋ Ǌ علǏ الرƹم م )0,688 معيارǐالǈحراƻ اǗ و3,97متوسƱ لاحيث (Ʀلǁ قياƩ اǗتجاǉ العام 

 Ǉم Ƙسساƌاية المǈتمام كبير عǋƍعملية لو Ƙالمعلوما ƴستراتيجيةجمǗاÜ  يةǈوǈاǀبيعة الƱال ƘاƦ
عǈدما ƍحتلƘ المƲǈومة  ǈتاƝƑ رقابة جواƔǈ المحيƼÜƱيما سبƾ كما دلƘ علƦ ǏلÜ ǁ والتƬريعية

المعلوماƘ المتعلǀة اǋǗتمام ببǏǀ يƦلƼ Üǁي مǀابý و .دارة ǋƍتمامǌاالتƬريعية والǀاǈوǈية ص
لǚستجابة دوǇ المستوǎ المƱلوÜƔ مما يدý علǏ المستوǎ المتدǈي باǕحداث اǗجتماعية والǀƛاƼية 

Ü والتي بيǈتƼ Ǌيما سبƾ الǈتاƝƑ اǗحصاƑية المتعلǀة بمراقبة مختلƻ جواƔǈ المحيǀƼ ÜƱد االجتماعية
 حيث ÜراƘ االجتماعية والǀƛاƼية Ƽي ƈخر مجاالƘ مسƠ ورقابة المحيǋƍ ƱتماماجاƘƇ المتƺي

ǈحصري Ǐعل Üýا المجاƦǋ يƼ ةƲǀلعملية الي ǐحترازǗا ýاالجتماعية رقابة  العم Ƙيراƺالمت Ưبع
  . والǀƛاƼية المرتبƱة بالمردود المالي

ƾمما سب . ǎمد Ǐلƍ ارةƬǗا Ǉاية يمكǈوالع ƭالحرƘسساƌا مǌالدراسة  التي تولي ƻلمختل
ĉƍو Ǐحت Üستراتيجيةƍ ايةƹ يǋ ǁلƦ Ƈورا Ǉاية مƺال ǇǕو ÜةƲǀالي ƻاǈصƊńǇ اǌواعǈƊ Ƙتعدد 

تحتوƼ ǐي Ƭموليتǌا لكي اليƲǀة االستراتيجية ǀƼ Üد جاƍ ƘƇختلƘƽ مستوياتǌاÜ وتبايƘǈ مجاالتǌاو
Ǐة علƲǀالي ƳواǈƊ ƴحداث اجتمجميƊو Ƙيراƺت Ǉم Ʊي المحيƼ بما يحدث Ʊوترتب Ü اعية واقتصادية

  درجة اليƲǀة اǗستراتيجيةايضا  ƍ ÜختلƘƽالجواƔǈ ومƴ تبايǇ درجة اǋǗتمام بǉƦǌ .الƣ...وسياسية
  : يوضƦ Ơلǁالجدوý التاليو

  الدراسةاليقưة في مؤسسات أنواع قياƧ : 43-05الجدول رقم

 الدرجاƘ المختلƽة

كبيرة   أنواع اليقưة
 جدا

 ضعيƽة متوسƱة كبيرة
ضعيƽة 
 جدا

 Ʊالمتوس
 الحسابي

 ƻحراǈǗا
ǐالمعيار 

 الدرجة
 Ǉالوز
 الǈسبي

 اليقưة التكنولوجية  - - 15 32  13 التكرار
% 21,7 53,3 25,0 - - 

3,97 0,688 
  كبيرة

2 

 اليقưة التنافسية  9 19 12 14  6 التكرار
% 10 23,3 20,0 31,7 15,0 

2,82 1,242 
متوسƱة 

3 

  اليقưة التجارية  - 2 12 18  28 التكرار
% 46,7 30,0 20,0 3,3 - 

4,20 0,879 
كبيرة 
 جدا 

1 

  اليقưة اǕجتماعية  15 13 18 10  4 التكرار
% 6,6 16,7 30 21,7 25,0 

2,58 1,225 
 4 قليلة 

اليقưة  - 10 15 28 7 التكرار
 - 16,7 25,0 46,7 11,6 % اǕستراتيجية

 متوسطة 0,648  3,39

 علǏ درجة متوسƱة مǇ الدراسة ƌسساǇƊƘ م Ƽ Üي الجدوýالمŃبيǇ المرجƬ Ơير المتوسƱي
الدرجة والدرجة المتوسƱة اǗستراتيجية بيǇ  مستوياƘ اليƲǀة رجƠ تتƋحيثÜ اǗستراتيجيةاليƲǀة 
 ǇƊ ǉƦǋ  اǗستراتيجيةÜ اليƲǀةدرجة وتحدد تƬكý التي ǈواƳ اليƲǀة وتبيǇ اǕوزاǇ الǈسبية ÜǕالكبيرة

   . اǕولǏكبر لليƲǀة التجارية التي حلƼ Ƙي المرتبة Ɗتولي ǋƊمية  مƌسساƘال
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ترتبƱ باليƲǀة اǗستراتيجية وعǈد عزý تƛƋير اǈǕواƳ اǕخرǎ مǇ اليƲǀةǇƎƼ Ü اليƲǀة التجارية 
 )44-05(كما ǋو موضƼ Ơي الجدوý  (0,00)عǈد مستوǎ الداللة  (0,709) قدرǉجزƑي رتباƍ Ʊمعامý ب

 ƍلǏ زيادة ƦلǁاǊǈ كلما كاǋƍ Ǉتمام مƌسساƘ الدراسة كبيرا باليƲǀة التجارية سوƻ يƌدǐ مما يعǈي 
 تƋتيƛم  .Ƽي مستوǎ اليƲǀة اǗستراتيجيةƲǈ ÜراǋǕ Źمية البعد اǗستراتيجي للمعلوماƘ التجارية

Ƽ Ǌي الوقƽǈ ƘسوترتبƱ  )3,97 بمتوسƱ(مǇ حيث االǋمية المرتبة الƛاǈية اليƲǀة التكǈولوجية Ƽي 
 ýبمعامƍ Ʊرتبا ýقƊ يƑجز ǉ0,560(قدر(  ŹيضاƊ وǋة وƲǀللي ǎخرǕا ƳواǈǗير اƛƋت ýا ما تم عزƦƍ

 ǐوǈمع ýالداللة معام Ǉم ǎد مستوǈة ، (0,00)عƛالƛي المرتبة الƼو ýمية تحǋǕحيث ا Ǉة مƲǀالي
اتيجيةƼ Üي رستتحƼ ýي المرتبة االولǏ مǇ حيث ƍرتباǌƱا باليƲǀة اǗولكǌǈا  )2,82 بمتوسƱ( التǈاƼسية

 ÜةƲǀالي Ƴواǈية اǀب ýحالة عز ýبمعامƍ Ʊي رتباƑجز ǉ0,727(قدر( ǎد مستوǈالداللة (0,00) ع Ǉم  
وƼي المرتبة اǕخيرة ƛم  . اليƲǀة التǈاƼسية واليƲǀة اǗستراتيجيةدليý علǏ اǗرتباƱ الكبير بيǇوƦǋا 

 ÜجتماعيةǗة اƲǀالي)Ʊ2,58 بمتوس(و  ýبمعامƍ ǉقدر Ʊرتبا)الداللة )0,370 Ǉم ǎد مستوǈمما (0,00) ع Ý
  .يعكƩ اǗرتباƱ الضعيƻ بيǇ اليƲǀة اǗجتماعية واليƲǀة اǗستراتيجية

 أنواع اليقưةاليقưة اǕستراتيجية واǕرتباط الجزئي بين : 44-05الجدول رقم

 المتƸيرات المعزولة المتƸيرات المدروسة  اǕستراتيجية اليقưة

,709  Ʊرتباƍ ýمعام 

 مستوǎ الداللة 000,

 درجة الحرية 89

 التجارية يقưةال

  اليƲǀة التكǈولوجية
  اليƲǀة التǈاƼسية

 اليƲǀة اǗجتماعية

,560  Ʊرتباƍ ýمعام 

 مستوǎ الداللة 000,

 درجة الحرية 89

 اليقưة التكنولوجية
  اليƲǀة التجارية 

  التǈاƼسية اليƲǀة 
 اǗجتماعية اليƲǀة

 اƱ معامƍ ýرتب 727,

 مستوǎ الداللة 000,

 درجة الحرية 89

 اليقưة التنافسية

  اليƲǀة التكǈولوجية
  التجارية اليƲǀة

  اليƲǀة اǗجتماعية

,370  Ʊرتباƍ ýمعام 

 مستوǎ الداللة 000,

 درجة الحرية 89

 اليقưة اǕجتماعية

 اليƲǀة التǈاƼسية
  اليƲǀة التكǈولوجية

 التجارية اليƲǀة

  عينة الدراسةبمؤسسات  أنواع اليقưةيل تباين تحل: رابعاً
لكƻƬ عǇ مدǎ وجود  اوبƺرÜƯ بمƌسساƘ الدراسة تكملة لدراسة ǈƊواƳ اليƲǀة

ǉƦǋ Ƙ معرƼة Ƽيما Ʀƍا كاƍǈختƼǚاƘ جوǋرية Ɗو Ɗية Ƽروƾ معǈوية Ƽي ǈƊواƳ اليƲǀةÜ ول
ǗاƼǚخت Ƙا Ǉيمك ǇƊودعت Ưبع ƻǚختǗ ال ƭƑالعامةخصا Üكحجم Üاالǀال ýكƬيǈوǈ ýمجا 
جراǈ Ǘ ƇلجƋكما  ƊOne way AnovaÜسلوƔ تحليý التبايǇ اǓحادǈ ǐستخدم س .ƬǈاƱال

 Ƙاǈارǀالمتعددة المýدا ƾرƼ ýقƊ ةǀريƱب Least Significant Difference (L.S.D) كمايلي: 
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  اليقưة تبعا لƢصائƫ المؤسسةأنواع لتحليل التباين اǓحادي في ANOVAإƢتبار : 45-05الجدول رقم

 F مستوǎ الداللة
 Ʊمتوس
Ƙالمربعا 

درجة الحرية Ƙالمربعا Ƴمجمو Ǉة مصدر التبايưأنواع اليق 

,003 5,098 2,040 3 6,120 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,400 90 36,018 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 42,138 Ƴالمجمو 

 التكنولوجية اليقưة

,223 1,487 1,453 3 4,360 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,977 90 87,948 Ƙالمجموعا ýداخ 
   93 92,309 Ƴالمجمو 

 يةالتنافس اليقưة

,458 ,873 1,306 3 3,917 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  1,497 90 134,689 Ƙالمجموعا ýداخ 
   93 138,606 Ƴالمجمو 

 التجارية اليقưة

,422 ,946 ,524 3 1,573 Ƙالمجموعا Ǉبي 

 مجموعاƘداخý ال 49,884 90 554,  

   93 51,457 Ƴالمجمو 

 اǕجتماعية اليقưة

,396 1,001 ,381 3 1,143 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,381 90 34,261 Ƙالمجموعا ýداخ 
   93 35,404 Ƴالمجمو 

 اǕستراتيجية اليقưة

ƝƑتاǈ Ǉم ýختبار  جدوƍ Ǉالتباي ýتحليǐحادǓاÜ  ختباروبعدƍ ƾريƱ Ǉع ƘاƱة المتوسǈارǀمF 

 Ơة الدراسة  يتضǈعي ǇƊ ǇريةمƑاالقتصادية الجزا ƘسساƌالمÜميةǋǕا Ǉة مǈمتباي Ƙتولي درجا  
 ƻةلمختلƲǀالي ƳواǈƊ التي ýكƬةدرجة وتحدد تƲǀستراتيجية اليǗي .  اƼ ƻǚختǗا ǇƎƼ ÜǁلƦ ƴوم
وجود  حيث ǈسجƦƍ ÜÜ ýا ƍستǈƛيǈا اليƲǀة التكǈولوجيةيةجوǋر اƼƘروقجود وƝ عǊǈ ت لم يǈاǋǕمية

وقد  5%عǈد مستوǎ مǇ الداللة Ɗقý مǇ بيǇ مƌسساƘ الدراسةÜ  معǈوية ƼروƍƾختƼǚاƘ جوǋرية و
 ǁلƦ يعود ƻǚختǗƭƑخصا Ưبع ǋǉƦ Ƙسساƌالم Üومجا Üيǈوǈاǀال ýكƬال Üكالحجمý ƱاƬǈال 
ǁلƦ ةƼولمعرÜƻǚختǗمر يستدعي   وحصر مصدر اǕالبعديةا ƘختباراǗا ƇجراƎيام بǀال.  

   تبعا لƢصائƫ المؤسسةالتكنولوجية لتحليل الفروƼ المعنوية في اليقưة Fisher's LSDإƢتبار : 46-05الجدول رقم
Ƣصائƫ   95%مجاالت الƙقة عند نسبة 

  اتالمؤسس
(I)   ƫصائƢ

  اتالمؤسس
(J)   ƫصائƢ

  اتالمؤسس
الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

 ME GE -,37907* ,14487 ,010 -,6669 -,0913  حجم المؤسسة

SARL SPA -,43046* ,14307 ,003 -,7147 -,1462 

SNC SPA -1,41379* ,46249 ,003 -2,3326 -,4950 الشكل 
 SNC SARL -,98333* ,45472 ,033 -1,8867 -,0800  القانوني

 Ƣ -1,39024* ,44374 ,002 -2,2718 -,5087دمات تجارة
  مجال النشاط 1626,- 2,0874- 022, 48444, *1,12500- بناء تجارة
 7955, 2641, 000, 13376, *52978, صناعة Ƣدمات

* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 
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مǇ خǈ ýǚتاƝƑ الجدوý السابÜƾ وبمǀارǈة قيم الƽروƾ بيǇ مختلƻ المتوسƱاƘ كý علǏ حدة 
ليƲǀة ƍتضǉƦǋ ǇƊ Ơ الƽروƾ بالǈسبة ل. خýǚ مستوǎ الداللة اǗحصاƑيةمǇ  وLSDمƴ قيمة 

 Ǉم ýقƊ الداللة Ǉم ǎد مستوǈع Üويةǈا معǌجميع Ƙǈولوجية كاǈمر بحجم  5%التكǕا ƾتعل Ƈسوا
مǇ حيث حجم  Ƽ.ا الǀاǈوǈي Ɗو حتǏ بالǈسبة لمجاý الƬǈاƱ الǐƦ تمارسǊبƬكلǌالمƌسسة Ɗو 

 Ơتضƍ ÜسسةƌالمƊ الكبيرة Ƙسساƌالم Ǉ)GE( ولوجيةǈة التكƲǀكبر لليƊ ايةǈة  تولي عǈارǀم
ƌةبالمƱالمتوس Ƙسسا )ME( . تيجةǈال ǉƦǋاقد وǌليƍ ارƬƊ Verna عتبر بƍ دماǈع ǇƋ ةƲǀعملية الي

م باليƲǀة ياƍǀال ال ÜلمƌسساƘ الصƺيرة والمتوسƱةلال يمكƦƍ Ǉ رتبƱ بحجم المƌسسةÜ تƼي عمومǌا 
ر ƊكƼ ƛتǌتم ÜلمƌسساƘ الكبيرة ǇƊ تǕ ƔǋƦبعد مƦ ǇلǁتستƱيƼ ƴيǊ ا Ƽي الوقƘ الÜ ǐƦالتكǈولوجية

دليý الƊ ǐƦعدǉ اǗتحاد اǕوروبي حوý الƦكاƇ االقتصادǐ وحسƔ ال .1باليƲǀة التǈاƼسية والتجارية
 Ƙسساƌالم Ǌر مما تبديƛكƊ الخارجية Ƙدارة المعلوماƎب Źتماماǋƍ ǐالكبيرة تبد Ƙسساƌالم ǇƎƼ

يÜ علǏ الصƺيرة والمتوسƱةÜ كوǇ خǚيا اليƲǀة Ƽيǌا عادة ما تكوǇ مǌيكلة وتƋخƦ الƱابƴ الرسم
عكƩ المƌسساƘ الصƺيرة والمتوسƱةǌƼ Üي ƹالبا ما تكوǇ مǌتمة بƎجراƇاƘ تƽǈيƦ خياراتǌا 

 ÜƘدارة المعلوماƎا بǌتمامǋƍ Ǉر مƛكƊ ستراتيجيةǗا ǇǕ Ƙاالتصاال Ǐر علƛكƊ خيرة تعتمدǕا ǉƦǋ
  .2الƬخصية ƹير الرسمية
ý الƽروƾ والمǀارǈاÜ Ƙ تƬير ǈتاƝƑ تحلي لمƌسساƘ الدراسة الǀاǈوǈيالƬكƊýما مǇ حيث 

 ǇƊ Ǐلƍ مالبعديةǌسǕا ƘركاƬ )SPA( ةǈارǀولوجية مǈة التكƲǀكبر لليƊ تمامǋاية واǈتولي ع 
 ǉƦǋ االخيرة عǈاية Ɗكبر لƦǌا الǈوƳ مǇ اليƲǀة مǀارǈة بيǈما تعƱي )SNC( تضامǇبƬركاƘ ال

  .)SARL( محدودةال ƦاƘ مسƌولية اƬƘركبال
 ƱاƬǈال Ƙمجاال ƻǚختǗ سبةǈوبال ǇƊ Ǐعل ýتد ƝƑتاǈالƼ Üالدراسة Ƙسساƌلم ǐاالقتصاد

 ƻǚختƍ مصدر Ƙǈوكا Üƾرƽال ƘƛحدƊ قد ǐالتجار ƱاƬǈال ƳاƱق Ƙسساƌلم ǐرǋة جوƲǀلي
مǀارǈة بمƌسساƘ قƱاƳ الخدماƘ وقƱاƳ البǈاÜƇ بيǈما يولي الƱǀاƳ الصǈاعي درجة  التكǈولوجية

Ƴ التجارƦǋ Üǐا ما يعكǋƊ Ʃمية Ʀǋا الǈوƳ مƊ Ǉكبر وǋƍتمام كبير لليƲǀة التكǈولوجية مǀارǈة بالƱǀا
 حيث تولي مƌسساƦǋ Ƙا الƱǀاǋƍ Ƴتمام Ɗكبر بكý ما لǊ صلة .اليƲǀة بالǈسبة للƱǀاƳ الصǈاعي

ƳختراǗا ƘاƇولوجي وبراǈالتك ƳبداǗور العلمي ...باƱكبر التƊ ستمرار وبدرجةƎب ƴكما تتاب Üƣال
 .والتكǈولوجي والتǈǀي الǐƦ يحدث Ƽي محيǌƱا

 

                                           
1 - Gérard Verna, op.cit. 
2- Commission européenne, op.cit. P34. 
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  عينة الدراسةواقƲ عملية إتƢاذ القرارات اǕستراتيجية في مؤسسة : لرابƲالمبحƘ ا
ƾمما سبÜ ي Ơبتض ǇƋ ƾستراتيجية عملية سياǗا Ƙراراǀال Ʀالدراسةاتخا Ƙسساƌيتميز  بم

ǉƦǋ الحاالƘ الƺامضة مýƛ تدǀƼ ƴƼد Ƽ  Üي المعلوماƘتƬويƫالضƱراƔ ودرجاƘ مختلƽة مǇ اǗب
علǏ الحدƩ  عيǈةوبدرجاƘ مǗعتماد ǈحو ا ÜمتخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية  المضƱربةالمواقƻو

 المحتوǎ اǗجتماعي Ƽي سياƾو ÜمƲǈومة مرجعية ضمǌÜ Ǉمقرارات واǕحكام الƬخصية Ƽي ƍصدار
 ما يعǈي تƛƋير البعد السيكولوجيوƦǋا . تعكƍ ƩلǏ حد ما تبايǇ البراديƺم اǗدراكيÜ والتي والǀƛاƼي

 علم الƩƽǈ المعرƼي ǀية Ƽي مجاالƘمبريمƛلما ƬƊارƘ العديد مǇ الدراساƘ اǕراƼ ÜƘي اتخاƦ الǀرا
 تǌƲر كماÜ  التي يواجǌوǋالمواقƻ المختلƽةلƽردية بيǇ اƼǕراد Ƽي ƍدراكǌم الƽروقاƘ ال حيث تǌƲر

 Ƙروقاƽال ǉƦǋ دǈوع ÜƱالمحي Ơيام بمسǀي الƼالمحتملة Ǌسلوكات Ƈراǀستƍو ǊƛحداƊ ƴتوقÜ  دǈوع
Ƽيما Ü والتي تƬكý الممكǈةƍختيار ƼƊضý بديý مǇ بيǇ البداýƑ و  الموقƻللتعامý مƊƴسلوƔ تصميم 

  .Ü وƦǋا ما ǈبتƺي الوقوƻ عليƼ Ǌي Ʀǋا المبحثمراحý عملية اتخاƦ الǀراربيǌǈا 
  عينة الدراسة بمؤسسات البعد السيكولوجي في إتƢاذ القرارات اǕستراتيجية: أوالً

Ʃدراكي يعكǗم اƺل البراديƦرار متخǀبيعة الƱ ام الدورǌال Ƙلية للعملياǀي العƼ Ƈاǈالب 
المواقƻ علǏ التعامý مƴ  تǊقدرتتحدد  Ʊǈ ǊاقوƼي Üلعالمل Ǌترƌي ضƠوعلƊ ǏساسǊ تت  لديÜǊالمعرƼي

ƺةمضاالÜ Ƙمال والمعلوماƬوƬةÜ  ýالتعام ǇيعوƱالعام ال يست ƾالسيا Ǐعل Ǉيعتمدو ǇيƦراد الƼǕاƼ
Ɗ اǌǈƊ Ǐعل ƻالمواق ƴمǗا Ǉلة عǀمست ƇارجزاƱ Ǉالتمييز بي ǇيعوƱوال يست ÜǊيƼ تحدث ǐƦال 

Ƴية الموضوƽوبالتالي.والخل Ü Ǉم Ʊي وسƼ ةƽالضعي ƘاراƬǗا ƻاƬكتƍ Ǐقدرة عل ýقƊ مǌƼ 
Ƙي المعلوماƼ Ɵوعدم الوضو ƫويƬر قدرة . التƛكƊو Üمǌدراكƍ يƼ Źالǚǀستƍ رƛكƊ رادƼƊ مةƛ Ǉي حيƼ

 ýصƼ ǇيعوƱويست ýالتحلي Ǐعل ƘاراƬǗا ƻاƬكتƍ Ǐم قدرة علǌا العام ولǌسياق Ǉع ƻالمواق
ƔراƱضǗوا ƫويƬالت Ǉم Ʊي وسƼ ةƽالضعي.  

   البراديƸم اǕدراكي لمتƢذي القرارات اǕستراتيجية–أ 
ƴي الواقƼدراتǀرار بǀال Ʀدراكي لمتخǗم اƺر البراديƛƋيت ÜǊ دراكية و الحسيةǗاǏرصدعل  

 Ƽرƭ مǇ الموقƻ ملǊحي ماƼي سياƾ  معاǈيǌا ودالالتǌا العمليةǌƼÜم وƍستعاƔ اƬǗاراƘ الضعيƽة و
يختلƻ البراديƺم   حيث.استراتيجيةا يتخǉƦ مǇ قراراƘ  علǏ محتماǈعكƩ ي ما سووǋ. ومخاƱر

 ƻǚختǗ دراكي تبعاǗةاƽالضعي ƘاراƬǗبا ƩحساǗي الرصد واƼ ýƬƽال ƘمعدالÜ Ǉحيث يمك 
ƔƦار الكاƦǈǗا Ƙي حاالƼ ƳالوقوÜستراتيجية  ومعǗا Ƙراراǀال Ʀا متخǌيƼ ƴǀالتي ي ƇاƱخǕا Ƙدال

بسبƍ ƔدراكǊ الخاƐƱ لمعǏǈ ومدلوǉƦǋ ý اƬǗاراÜƘ حيث يمكǇƊ Ǉ تضيƴ الƽرƭ وتزداد 
ƻ معدالƘ ختǚيختلƻ ايضا البراديƺم اǗدراكي تبعا Ü ǗمǇ جǌة Ɗخرǎو. Ʀǋ Üا مǇ جǌةالمخاƱر

ƍدراǁ قدرتǊ علǏ لǀراراƘ اǗستراتيجيةÜ وƼي الǈجاƼ Ɵي رصد اƬǗاراƘ الضعيƽة عǈد متخƦ ا
  . ǌƼم دالالتǌا العملية Ƽي اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةو
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   القدرات الحسيةقياƧاستجابات أفراد عينة الدراسة علǍ عبارات : 47-05الجدول رقم

  :وأعتقدت أنهاƷامضة قد واجهت مواقف وأحداƘ ل الخيارات المتاحة
 نادراً أحياناً دائماً

المتوسط 
 الحسابي

حراف اإلن
 المعياري

االتجاه 
 العام

تحتوǐ علƬƍ ǏاراƘ ضعيƽة واتضحƘ . 1 26 33 35 التكرار
 Ƽ % 37,2 35,1 27,7يما بعد ǌǈƊا ƹير موجودة

1,91 0,804 ŹاǈحياƊ 

 ƛم Üتحتوǐ علƬƍ ǏاراƘ ضعيƽة. 2 37 39 18 التكرار
 ǚعƼ اǌǈƊ يما بعدƼ Ƙاتضح Ƙǈ39,4 41,5 19,1 % موجودةكا 

1,80 0,742 ŹاǈحياƊ 

ال توجد Ɗية Ƭƍارة ضعيƽة ƛم اتضحƘ . 3 14 30 50 التكرار
 Ƽ % 53,2 31,9 14,9يما بعد ǌǈƊا موجودة

 دائماً 0,735 1,62

 51 37 6 التكرار

Ƨ القدرات الحسية
قيا

 

 واتضحÜ Ƙال توجد Ɗية Ƭƍارة ضعيƽة. 4
 Ƽ % 6,4 39,4 54,3يما بعد ǌǈƊا ƹير موجودة

 نادراً 0,618 1,52

 اإلتجاه العام 48 34 12 التكرار
 ضعيفة 0,705 1,62 51,1 36,2 12,8 %

 Ơيتض Üƾالساب ýالجدو ǇمƊ ǐالحسية يساو Ƙدراǀال Ʊمتوس Ǉ)1,62( ب ǐمعيار ƻحراǈƎ
)0,705( Ƙي لسلم ليكرƛǚƛة المعيار الƑƼ Ǉضم ƴǀو يǋو )1 Ǐلƍ 1,66(  تالتي ǇƊ يǈع ǐƦمتخ

 Ƽي ضعيƽة يتميزوǇ بǀدراÜ Ƙ مǇ المƌسساƘ االقتصاديةعيǈة الدراسةب الǀراراƘ اǗستراتيجية
 حيث تتƋرجǈƛƊ . ƠاƇ مواجǌتǌم للمواقƻ واǕحداث الƺامضةÜ باƬǗاراƘ الضعيƽةǌمƍحساس

 ƘاƱمتوس Ʃيǀالتي ت Ƙالحسيةقدرقيم العبارا Ƙا Ǉ1,91 و1,52( بي( ÜƼ واǈكاŹالباƹي  ماƼ ǇلوƬƽي 
Ŋعب Ʀƍ Üةƽالضعي ƘاراƬǗا Ǉع ƻƬم 53,2%ر الكǌǈƋب ŹماƑلة داǋدوا للوǀعتƍ Źاƽمواق Ǉوǌوا يواجǈما كا 

لم و موجودةكاƘǈ تضƼ Ơيما بعد ǌǈƊا ƛƍم Ü معيǈة اƬƍƘار وƊدالƊ ýƑية تحتوǐ علǏ اǕولǏ بǌǈƋا ال 
Ɣاسǈالم Ƙي الوقƼ اǌƼاƬكتƍ Ǉوا مǈا .يتمكǈحياƊواما وǈم   كاǋادǀعتƎب ƔƦار الكاƦǈǗي حالة اƼ Ǉعوǀي

ǌǈƊا  ƼÜيما بعد ǌǈƊا ƹير موجودةلǌم اتضحƛ  ƘمÜ حتوǐ علƬƍ ǏاراƘ ضعيƽةǌǈƊم Ƽي موقƻ ي
 ƘǈكاƘاراƬǗي اƼ ƫويƬمجرد ت ƱǀƼ.   

   القدرات اǕدراكيةقياƧاستجابات أفراد عينة الدراسة علǍ عبارات : 48-05الجدول رقم
  :اǕشارات الضعيفة وإعتقدت أنهالقد أدركت معنǍ ومدلول  الخيارات المتاحة

 نادراً أحياناً دائماً
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

االتجاه 
 العام

 .مǌمة واتضحƼ Ƙيما بعد ǌǈƊا ƹير مǌمة. 5 27 34 33 التكرار
% 35,1 36,2 28,7 

 أحياناً 0,801 1,94

 . واتضحƼ Ƙيما بعد ǌǈƊا Ƽعǚ مǌمةمǌمة. 6 17 43 34 التكرار
% 36,2 45,7 18,1 

 أحياناً 0,718 2,18

 .ƹير مǌمة واتضحƼ Ƙيما بعد ǌǈƊا مǌمة. 7 35 34 25 التكرار
% 26,6 36,2 37,2 

 أحياناً 0,796 2,11

 7 43 44 التكرار

 Ƨ
قيا

القدرات اǕدراكية
 

 .ƹير مǌمة وتبيǇ لي Ƽيما بعد ǌǈƊا لم تكǇ مǌمة. 8
% 46,8 45,7 7,4 

 دائماً 0,626 2,39

% 22 64 8 
 متوسطة 0,548 2,15 8,5 68,1 23,4 التكرار اإلتجاه العام
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 Ʊالمتوس ǇƎƼ ÜدراكيةǗا Ƙدراǀبال ƾيما يتعلƼالعامǐ2,15( يساو( ýي الجدوƼ وǋ كما 
 Ƙي لسلم ليكرƛǚƛة المعيار الƑƼ Ǉضم ƴǀي ƾ1,67(الساب Ǐلƍ 2,33(  ǉقدر ǐمعيار ƻحراǈƎب

)0,548(Ýال ǎي المستوǈمما يع  Ʊدراكية متوسǗا ƘدراǀستراتيجيةللǗا Ƙراراǀال ǐƦد متخǈة ب عǈعي
تتواجد بيǇ قيم ƹƊلبǌا جميƴ المتوسƱاƘ تتǀارƼ Ɣيما بيǌǈاƼ Ü  مǇ المƌسساƘ االقتصاديةÜالدراسة

 Ʃƽǈ ǇƊخاصة و Üƾة المعيار السابƑƼال Ưمبعǌǈوا)35,1%( مǈي  كاƼ خرǓوا Ǉالحي Ǉبي ǇوƑƱيخ 
 ƘاراƬǗا ǉƦǋ ǇƊ ةǈمعي ƻي مواقƼ دواǀعتƍ دماǈع Üةƽالضعي ƘاراƬǗسير اƽمة تǌمǈميمكǌ 

عǈدما  كاǈوا يخƑƱوǇƊ)%36,2( Ǉ كما . لم تكǇ كƦلƼǁيما بعد ǌǈƊا لǌم اتضحƘ االعتماد عليǌاƛ Üم 
 ǈƲوا Ƽي الوقƘ الƬǐƦيÜǁ تكوǈǋ ǇاƼ ǁعƬƍ ŹǚاراƘ توحي بوجود Ƽرصة قاƑمة Ɗو حتǏ خƱر و

 ǊيƼ ƘاراƬǗا ǉƦǋ ǇƊ مةǌير مƹتتب ǇƊ ýا قبǋملوǋƊيما بعد يوƼ مǌل Ǉ اǌǈƊƊ ƘاƦمǋةيÝ يǈمما يع 
 ǇƊ يةǈمكاƍ ƭرƽال ƴرتوتالمتاحة تضيƱاقم المخاƽƘديداǌوالت  ǇƊ Ƙالوق ƘاƦ يƼ يǈكما يع Ü

 ƐƱسير الخاƽالتǐدƌو الزال قد يƊ ƐƱار الخاƦǈǗي حالة اƼ Ƴلوقو ƘاراƬǗا Ǉدما تكوǈع ƻƑ يǋ ما
   .مجرد تƬويƍƫال 

  البراديƸم اǕدراكي قياƧ : 49-05 الجدول رقم

 الخيارات المتاحة
Ʃياǀبعاد الƊ  

 نادرا احيانا دائما
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

االتجاه 
 العام

الوزن 
 النسبي

 2 ةضعيف 0,705 1,62 51,1 36,2 12,8 % القدرات الحسية 48 34 12 التكرار

 1 متوسطة 0,548 2,15 8,5 68,1 23,4 % القدرات اǕدراكية 8 64 22 التكرار

 متوسطة 0,767  1,95 31,9 41,5 26,6 %  البراديƸم اǕدراكي 30 39 25 التكرار

 ƍلǏ راسة بمƌسساƘ الدمتخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةعǈد ƍختƻǚ البراديƺم اǗدراكي  يعود
ƻǚختƍ ÜدراكيةǗا واǌǈراد الحسية مƼǕا Ƙحيث  قدرا Ʊير المتوسƬ(1,95)ي Ǉو مبيǋ ي  كماƼ

و ƊبمƌسساƘ الدراسة علǏ درجة معتدلة الجدوý السابǇƊ Üƾ متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية 
 Ƽي والƺموƯ وسƱ مǇ التƬويƫ ضمÜ ǇكƻƬ اƬǗاراƘ الضعيƽةالǀدرة علƼ  ǏيمتوسƱة 
ƘالمعلوماÜ ĉƍƅƦ Ƙدراǀال ǉƦǋ Ǉدراكية  تتبايǗةالحسية واƽة والدرجة الضعيƱالدرجة المتوس Ǉبي.   

الدرجة  البراديƺم اǗدراكيÜ وتحدد تƬكý التي لǉƦǌ الǀدراƘ الƽرديةتبيǇ اǕوزاǇ الǈسبية 
ر عزý تƛƋيوƦƍا ما تم  .)2,15 بمتوسÜ)Ʊ اǕولǏالتي حلƼ Ƙي المرتبة المتوسƱة للǀدراƘ اǗدراكية 

لبراديƺم اǗدراكي ترتبƱ باالǀدراƘ اǗدراكية ǇƎƼ Ü الǀدراƘ الحسية Ƽي تƬكيý البراديƺم اǗدراكي
وتحƼ ýي المرتبة الƛاǈية  (0,00)عǈد مستوǎ مǇ الداللة (0,826) قدرǉ جزƑي رتباƍ Ʊمعامý ب

 (0,631)رǉ قدجزƑي رتباƍ Ʊمعامý وترتبƱ بالبراديƺم اǗدراكي ب Ü)1,62 بمتوسƱ(الǀدراƘ الحسية 

الǀدراǉƦǋ Ƙ  وبƦǌا تلعƔ .اǗدراكية Ʀƍا تم عزý تƛƋير الǀدراƦǋƘا  Ü(0,00)عǈد مستوǎ مǇ الداللة 
Źكبيرا Źي تحديد  دوراƼƟجاǈوال ýƬƽال Ƙي حاالƼ ةƽارة الضعيƬǗا ƻاƬكتƍ.  
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   الضعيفةإكتشاف اǕشارة في حاالت الفشل والنجاƝ: 50-05 الجدول رقم

  المتاحةالخيارات
  رصاعǈال

 نادرا احيانا دائما
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

االتجاه 
 العام

 احيانا 0,895  1,68 28,7 10,6 60,6 % االحساƼ Ʃي الýƬƽ 27 10 57 التكرار

 احيانا 0,954  1,81 37,2 6,4 56,4 % اǗدراƼ ǁي الýƬƽ 35 6 53 التكرار

 متوسطة 0,663  1,77 12,8 51,1 36,2 %  ارةالفشل في إكتشاف اǕشدرجة  12 48 34 التكرار

 نادرا 0,653 1,36 73,4 17,0 9,6 %  االƬارة رصد Ƽي الǈجاƟ 69 16 9 التكرار

 احيانا 0,832 2,32 55,3 21,3 23,4 % االƬارة ادراƼ ǁي الǈجاƟ 52 20 22 التكرار

 درجة النجاƝ في إكتشاف اǕشارة 20 54 20 ارالتكر
% 21,3 57,4 21,3 

 متوسطة 0,656  2,00

 Ɵجاǈوال ýƬƽال Ƙحاال Ǐعل Ƈاǈحسية وب ýاكƬم Ǉوǈيعا ǇيƦال ǁƑولƊ Ǉالتمييز بي Ǉيمك
التƬويƼ ƫي اƬǗاراƼ Ƙي المواقƍ ÜƻلǏ جاƔǈ ضƱراƔ الƺموƯ واǗوƍدراكية ǈتيجة تƛƋير 
بلƸ معدý الƼ ýƬƽي ƍكتƬاƻ اƬǗارة Üƾ Ʀƍ ويتعرضوǇ بƦلǁ للýƬƽ واǗخƽاÜ والمعلوماƘ الƺامضة

)1,77(Ü  Ƙسساƌستراتيجية بمǗا Ƙراراǀال ǐƦد متخǈالحسية ع Ƙدراǀال ƻتيجة حتمية لضعǈك
Ƽي محيƱ الضعيƽة بيƊ ǇولǁƑ الƦيǇ لǌم قدرة تميزية لƬǘاراƘ كما يمكǇ التمييز ƊيضاŹ . الدراسة

ƔرƱمضÜا وǋي رصدƼ رƛكƊ Ɵجاǈ Ƙمعدال ǁلƦب Ǉوǀǀا ويحǌيǈمعا ǁدراƍ يƼƦƍ Ü ýمعد Ƹبل 
ǈتيجة للدرجة المتوسƱة مǇ الǀدراƘ اǗدراكية عǈد متخǐƦ  .)2,00(الǈجاƼ Ɵي ƍكتƬاƻ اƬǗارة 

  .الǀراراƘ اǗستراتيجية
 Ǉي الحالتيƼوÜ ƘاراƬǗي رصد اƼ ýƬƽال Ƙمعدال ƻمختل Ǐعل Üةǌج Ǉمر مǕا ƻيتوق 
 مƌسساƘباǗستراتيجية Ǉ متخǐƦ الǀراراƘ م Ʀƍ ǇƊ %60,6 بسبƔ اǗحساƩ الخاÜ ÜƐƱالضعيƽة
وقد يƌدǐ بǌم  Ü باƬǗاراƘ الضعيƽة كاǈوا داƑما ما يǀعوƼ Ǉي حالة الƼ ýƬƽي اǗحساÜƩالدراسة
لƼ ýƬƽي اǗحساƩ باƬǗاراƘ المتوسƱ العام لƼكاÜ  ǇلوقوƼ Ƴي حاالƘ اƦǈǗار الكاƦƔƦلǁ ل

دراǁ اǗ بسبÜ ƔالǀراراƘ اǗستراتيجية ǐومعدالƘ اǕخƱاƇ التي يƼ ƴǀيǌا متخƦ 1,68 الضعيƽة
ƘاراƬǗا ǉƦǋ ýومدلو Ǐǈلمع ƐƱكبيرةالخا  ÜǇƊ ǁلƦسبةǈ  %56,4  يƼ ǇلوƬƽما ما يƑوا داǈم كاǌǈم

 Üةƽالضعي ƘاراƬǗا ýلمدلو ƐƱالخا ǁدراǗراƱوتزداد المخا ƭرƽال ƴتضي ǇƊ Ǉحيث يمك . ǇكاƼ
  . 1,81لƼ ýƬƽي ƍدراǁ مدلوý اƬǗاراƘ ل المتوسƱ العام

 ƾبƱǈي ƾƱǈالم Ʃƽǈةƽالضعي ƘاراƬǗي رصد اƼ Ɵجاǈال Ƙمعدال ƻمختل ǏعلÜ Ʀد متخǈع 
 لǈجاƼ Ɵي رصد ǉƦǋ اƬǗاراƘل المتوسƱ العامƼكاÜ Ǉ  بمƌسساƘ الدراسةالǀراراƘ اǗستراتيجية

1,36Ü  Ɵجاǈالعام لل Ʊما المتوسǈبيǌدراكƍ يƼمعم Ɣستعاƍم وǌƽي لǈا العمليةاǌا ودالالتǌ Ʀي اتخاƼ 
 ومƦ ƴلǁ يبǏǀ معدý الǈجاƼ Ɵي ƍكتƬاƻ اƬǗارة Ɗكبر ǈسبيا مǋ 2,32 Ǉو لǀراراƘ اǗستراتيجيةا

  .ساسا وƍدراكامعدý اǗخƽاƼ ƾيǌا ƍح
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   الحدƧ واǓحكام الشƢصية في اتƢاذ القرارات اǕستراتيجية-ب
ǇƋب ÜيƑحصاǗا ýالتحلي ƝƑتاǈ Ƙكما دل  Üالدراسة Ƙسساƌرار بمǀال Ʀتخاƍ Ʊيتميز محي 

 Ƽي المعلوماÜƘ مما يضƴ متخǐƦ تƬويƍƫضاƼة ƍلǏ الضƱراƔ درجاƘ مختلƽة مǇ التعǀيد واǗب
Ǉ وعتمدي Ü المضƱربةالمواقƻالكƛير مǇ الحاالƘ الƺامضة ومواجǌة  ƼيالǀراراƘ اǗستراتيجية 

Ɗكƛر مÜ  ǇالحدƩ واǕحكام الƬخصيةجاƔǈ مǇ علǌ  Ǐمقرارات Ƽي ƍصدار وبدرجاƘ متبايǈة ǌاƼي
ǋعتمادƍما م Ǐاتي علǌل ƟمƘمعلوما Ǉير واضحة مƹة وƬوƬا مǌلبƹƊ  Ü ǁلƦو Ǉم ŹقاǚƱǈƍ مǌقدرت

 Ƈراǀستƍ Ǐعلǌل ƻƬتك ǇƊ Ǉرية التي يمكǋاƲال Ơمǚالم ƯورةمبعƲǈير مƹ ƾƑاǀح Ǉي  عƼ 
Ǌمع Ǉيتعاملو ǐƦال ƻم للموقǌدراكƍ . اǈعƼا ما يدƦǋو Ǐعل ƻللوقو Ƙراراǀو الƦعتماد متخƍ ǎمد

ƌسساƘ الدراسة علǏ الحدƩ واǕحكام الƬخصية Ƽي ƍصدار قراراتǌمǈƛƊ ÜاƇ اǗستراتيجية بم
  . تعاملǌم مƴ الحاالƹ Ƙير المƌكدة والمواقƻ الƺامضة

  درجة اǕعتماد علǍ الحدƧ واǓحكام الشƢصية قياƧاستجابات أفراد عينة الدراسة علǍ عبارات : 51-05الجدول رقم

قف والموا ةكدمؤ الƷير تحاالفي مواجهة ال الخيارات المتاحة
 :الƸامضةÛ فقد كنت

 
 نادراً أحياناً دائماً

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

االتجاه 
 العام

  ƬƊعر ǈǈƊي علǏ حÜƾ دوƊ ǇƊ Ǉعرƻ .9 26 58 10 التكرار
ǁلƦ حدث ƻ27,7 61,7 10,6 % .كي 

 أحياناً 0,598 1,83

حكام وقراراƼ Ƙي ƹاية Ɗصدر Ɗ. 10 23 44 27 التكرار
 24,5 46,8 28,7 % .اǋǕميةÜ بǈاƇ علǏ تǀديراتي الƬخصية

 أحياناً 0,732 2,04

Ɗستخدم الƱƽرة والحدƩ عǈدما . 11 29 51 14 التكرار
 30,9 54,3 14,9 % .سريƴ للوصوý الǏ قرار Üضيƾ الوقƘي

 أحياناً 0,661 1,84

 24 35 35 التكرار

Ƨ وǓحكام الشƢصية
الحد

 

Ǐ خبرتي عǈدما تكوƊ Ǉعتمد عل. 12
Üير كاملةƹ Ƙالمعلوما ƦتخاǗ 25,5 37,2 37,2 % .ما قرار 

 أحياناً 0,788 2,12

 اإلتجاه العام 23 47 24 التكرار
 متوسطة 0,711 2,01 24,5 50,0 25,5 %

 Ơيتض Üƾالساب ýالجدو ǇمƊ Ǉا Ƙراراǀال ǐƦمتخ ǇƊ Ǐلƍ يرƬالعام ي ǉتجاǗستراتيجيةاǗ 
وما علǏ احكامǌم الƬخصية يعتمدوǇ بدرجة متوسƱة بيǇ الحيǇ واǓخرÜ Ü الدراسة مƌسساƘب

 مƌكدةالحاالƹ Ƙير ال وƺامضةالمواقƻ ال مواجǌة ǈƛƊاǌ Ƈم قراراتƍصدار Ƽي ةبصيرالتمليǊ عليǌم 
ƛǚƛي  وǋو يƴǀ ضمƑƼ Ǉة المعيار ال)0,711(ǈƎحراƻ معيارǐ وب )2,01(يساوǐ بمتوسƱ حسابي 

 Ƙ1,67(لسلم ليكر  Ǐلƍ2,33(Ü ƠرجƋحيث تت ƘاƱمتوس  Ʃيǀالتي ت Ƙعتماد قيم العباراǗدرجة ا
  المعيارية وǋي جميعǌا تƴǀ ضمƦ ǇاƘ الƑƽةÜ)1,91 و1,52( بيǇ علǏ الحدƩ واǕحكام الƬخصية
 مǇ 54,3%يلجÜ  ƋالوقƼƘيǌا ضيƾ ي وسريƴلوصوý الǏ قرار ƽƼي الƲروƻ التي يتƱلƼ Ɣيǌا ا

مǌǈم  61,7% حيث ÜǇƊ  والحدǗ Ʃستخدام ما تمليǊ عليǌم الƱƽرةخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةمت
Ü لƦلǁ  كيƻ حدث ƦلǁواعرƼيدوǇƊ Ǉ  ولكƼ Ü Ǉي قراراتǌم علǏ حǌƾمǈƋب وƬǇعري كاǈواƊحياǈا ما 

  .يعتمدوǇ علǏ خبرتǌم عǈدما تكوǇ المعلوماƹ Ƙير كاملةكاƹƊ Ǉلبǌم 
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  البعد السيكولوجي في اتƢاذ القرارات اǕستراتيجيةأهمية : 52-05 الجدول رقم

 الخيارات المتاحة
  رصاعنال

 نادرا احيانا دائما
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
الوزن  االتجاه العام المعياري

 النسبي

 2 متوسطة 0,767  1,95 31,9 41,5 26,6 % البراديƸم اǕدراكي 30 39 25 التكرار

 1 متوسطة 0,711 2,01 24,5 50,0 25,5 %  الشƢصيةالحدƧ وǓحكام 23 47 24 التكرار

 متوسطة 0,660  1,98 12,8 51,1 36,2 %  البعد السيكولوجي 12 48 34 التكرار

 Ʊير المتوسƬ(1,98)يƾالساب ýي الجدوƼ Ǉو مبيǋ كما Ü  ةƱمية متوسǋƊ للبعد السيكولوجي ǇƊ
Ǘعتماد متخǈ  ƦتيجةوƦǋا  )0,660( بǈƎحراƻ معيارǐ مǀدارǉ يةƼÜي اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيج

 Ǐة الدراسة علǈستراتيجية بعيǗا ƘراراǀدراكيالǗم اƺالبرادي Ʃالحد Ǐعل ǉعتمادƍ Ǉر مƛكƊ 
عǈد عزý  اŹتام اŹرتباƍ Ʊبالبعد السيكولوجيالبراديƺم اǗدراكي رتبƱ يحيث  ÜواǕحكام الƬخصية

كما  Ý(0,00)عǈد مستوǎ مǇ الداللة  (1,00)معامƍ ýرتباƱ جزƑي بÜ يةالحدƩ وǕحكام الƬخصتƛƋير 
 Ʊبيرتب ŹيضاƊ خصيةالبعد السيكولوجيƬحكام الǕوا Ʃالحد ƍƱرتباŹم  اƺير البراديƛƋت ýد عزǈع Źتاما

تƛƋير  Ǌ يكوƊǈǇمما يعǈي  (0,00)عǈد مستوǎ مǇ الداللة  (1,00)اǗدراكيÜ بمعامƍ ýرتباƱ جزƑي 
 علǏ البراديƺم اǗدراكي Ü كلما ƍعتمد متخƦ الǀراراƼƘي اتخاƦ الǀرارƊكبر وجي لبعد السيكولا

تبايǇ وكƦ ýلǁ يعكƼ  Ü Ʃي تعاملǊ مƴ المواقƻ الƺامضةوعلǏ الحدƩ واالحكام الƬخصية
ƔǈخصيالجواƬردية  ة الƽال ƾروƽستراتيجيةووجود الǗا Ƙراراǀال Ʀتخاƍ يƼ. 

  تƢاذ القرارإ في كولوجيالبعد السيأهمية تحليل تباين  :ƙانياً
ƍتخاƦ الǀراراƘ عملية Ƽي وتƛƋير الجاƔǈ السيكولوجي البعد الƬخصي ƲǈراǋǕ Źمية 

يمكǇƊ Ǉ  البعد السيكولوجيƍختƻǚ معرƼة Ƽيما Ʀƍا كاÜ Ǉ سǈتƱرƼ ƾيما يلي لاǗستراتيجية
 Ưبع ƻǚختǗ ǎيعز ƭƑية الخصاƽيƲخصية والوƬد الǈستراتيجية عǗا Ƙراراǀال ǐƦمتخ

 ود ƍختƼǚاƘ جوǋرية وƼروƾ معǈويةلكƻƬ عǇ مدǎ وجÜ ومƊ Ǉجý امƌسساƘ الدراسةب
 ǐحادǓا Ǉالتباي ýتحلي ƔسلوƊ ستخدمǈOne way Anova المتعددة و Ƙاǈارǀالم Ƈجراƍ

 :ما يليك Least Significant Difference (L .S .D) بƱريǀة ƊقƼ ýرƾ داý واǗختباراƘ البعدية
 لƢبرة المهنيةل تبعا همية البعد السيكولوجي لتحليل التباين اǓحادي في أANOVA إƢتبار: 53-05الجدول رقم

مستوǌ الداللة F 
متوسط 
 المربعات

درجة 
مجموع المربعات الحرية  اǓبعاد السيكولوجية مصدر التباين

0,000 30,495 7,911 4 31,645 Ƙالمجموعا Ǉبي 

 جموعاƘداخý الم 23,089 89 259,  

   93 54,734 Ƴالمجمو 

 اǕدراكي البراديƸم

0,000 12,925 4,317 4 17,267 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,334 89 29,723 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 46,989 Ƴالمجمو 

Ƨحكام الحدǓصية واƢالش
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ƝƑتاǈ Ǉم ýختبار  جدوƍ Ǉالتباي ýوبعد تحلي ÜǐحادǓختباراƍ ƾريƱ Ǉع ƘاƱة المتوسǈارǀمF 

 Ơالخبرة الم يتض ǇƊƘƛحدƊ ية قدǈǌ ال Ǉوالعديد م ƾوارƽǗا ƘاƼǚرية الختǋيجوƼ  البعد
حيث ǈسجÜ  ýالحدƩ واǕحكام الƬخصيةبعد البراديƺم اǗدراكي وبعد Ü مǇ خýǚ السيكولوجي

 ýقƊ ǎد مستوǈوية عǈمع ƾروƼ وجودǇمما %1م ÜيƔلƱالبعدية ت ƘختباراǗا Ƈجراƍ.  
   تبعا لمتƸير الƢبرة المهنيةالبراديƸم اǕدراكيليل الفروƼ المعنوية في  لتحFisher's LSDإƢتبار : 54-05الجدول رقم

  95%مجاالت الƙقة عند نسبة 
  الƢبرة (I) المتƸير

  المهنية
(J) برةƢال  

  المهنية
الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

9-5 -,41852* ,18855 0,029 -,7932 -,0439 
10-14 -,77097* ,18523 0,000 -1,1390 -,4029 
15-19 -1,65000* ,21809 0,000 -2,0833 -1,2167 1-4  
20-24 -1,75714* ,21089 0,000 -2,1762 -1,3381 
10-14 -,35245* ,13408 0,010 -,6189 -,0860 
15-19 -1,23148* ,17671 0,000 -1,5826 -,8804 9-5 
20-24 -1,33862* ,16775 0,000 -1,6719 -1,0053 
15-19 -,87903* ,17317 0,000 -1,2231 -,5349 

البراديƸم
 

اǕدراكي
  

14-10 20-24 -,98618* ,16401 0,000 -1,3121 -,6603 
* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 

 Üƾالساب ýالجدو ƝƑتاǈ ýǚخ ǇمƎƼ اǌي عمومƼ ƘƇدراكي جاǗم اƺي البراديƼ ƾروƽال Ǉ
 Üيةǈǌكبر خبرة مǕة اƑƽال Ơلصال Ǉم ýقƊ ǎد مستوǈوية عǈمع ƾروƼ وجود ýسجǈ مر5%حيثǕا Ü 

الǐƦ يعكǋƊ Ʃمية عامý الخبرة المǈǌية Ƽي اǗعتماد علǏ البراديƺم اǗداركي Ƽكلما زادƘ الخبرة 
 ǊالتواستدالالƬخصية  ǊتصوراتعلǏ زاد ƍعتمادƊ ǉكƛر  Ü متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةعǈدالمǈǌية 
  .Ü وكƦ ýلǁ يعكƱ Ʃبيعة ǈموƦجǊ اǗدراكيالƽكرǐ سياقǌا Ƽي الƦاتية

   تبعا لمتƸير الƢبرة المهنيةالحدƧ واǓحكام الشƢصية لتحليل الفروƼ المعنوية في Fisher's LSDإƢتبار : 55-05الجدول رقم
  95%مجاالت الƙقة عند نسبة 

  الƢبرة (I)  المتƸير
  المهنية

(J) برةƢال  
  المهنية

الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

9-5 -,60370* ,21393 0,006 -1,0288 -,1786 
10-14 -1,12581* ,21017 0,000 -1,5434 -,7082 
15-19 -1,48333* ,24744 0,000 -1,9750 -,9917 1-4  
20-24 -1,18571* ,23927 0,000 -1,6611 -,7103 
10-14 -,52210* ,15213 0,001 -,8244 -,2198 
15-19 -,87963* ,20050 0,000 -1,2780 -,4812 

Ƨالحد 
 واǓحكام
  الشƢصية

9-5 
20-24 -,58201* ,19033 0,003 -,9602 -,2038 

* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 

 ǇƊ Ơيتض Üرديةƽال ƾروƽال ýي تحليƼ ƾلƱǈالم Ʃƽǈ Ǉوم ÜƾƱǈالم Ʃƽǈوب ƘƇخيرة جاǕا ǉƦǋ
Ǉم ýقƊ ǎد مستوǈوية عǈمع ƾروƼ وجود ýسجǈ حيث Üيةǈǌكبر خبرة مǕة اƑƽال Ơما لصالƑ1دا% 

ƎƼ وبالتالي ǇƇاللجو ƍ خصيةƬواالحكام ال Ʃالحد ǏيلƼستراتيجيةǗا Ƙراراǀصدار الƍ  يعتمد 
اƘ اǗستراتيجية Ƽكلما زادƘ الخبرة المǈǌية عǈد متخƦ الǀرار. بدرجة كبيرة علǏ الخبرة المǈǌية

 Ǐر علƛكƊ ǉعتمادƍ زاد ǊخصيةقدراتƬالÜ  يبرزحيث  Ɣǈية العاليةجاǈǌية والمƼحتراǗاǊلدي  Ü اƦǋو
  .بخبرتǊ المǈǌيةعǈد متخƦ الǀرار ƍرتباƱ الجواƔǈ السيكولوجية ي عǈما ي

  



  السياƼ العام لمتƸيرات الدراسةدراسة ميدانية حول: الƢامƧالفصل 

       210

 مصفوفة اǕرتباط بين اǓبعاد السيكولوجية والƢبرة المهنية: 56-05الجدول رقم

اǕدراكي البراديƸم الشƢصية واǓحكام الحدƧ السيكولوجي البعد لمهنيةا الƢبرة  
اǓبعاد 

 السيكولوجية

0,742** 0,901** 0,593** 1 Ǉبيرسو Ʊرتباƍ ýمعام 

 مستوǎ الداللة  0,000 0,000 0,000

94 94 94  Ƴالمجمو 

 البراديƸم

 اǕدراكي

0,517** 0,883** 1  Ǉبيرسو Ʊرتباƍ ýمعام 

 مستوǎ الداللة   0,000 0,000

94 94   Ƴالمجمو 

Ƨالحد 

 Ǔحكاموا

  الشƢصية

0,710** 1   Ǉبيرسو Ʊرتباƍ ýمعام 

 مستوǎ الداللة    0,000

94    Ƴالمجمو 

 البعد

 السيكولوجي

ƾمما سبÜ Ʊرتباƍ قةǚمة عƛ ǇƊ Ơردية و يتضƱ Ǉالسيكولوجي قوية بي Ɣǈالجا Ʀد متخǈع
 عǈد مستوǎ مǇ الداللة Ɗقý 0,710 قدرǉمعامý اǗرتباƱ ب ÜبرتǊ المǈǌيةالǀراراƘ اǗستراتيجية وخ

 Ǉا ،%1مƦǋعتماد وƍ ýǚخ Ǉرارمǀال Ʀية   متخǈǌالم Ǌخبرت Ǐر علƛكƊƋدما يلجǈحكام ل عǕوا Ʃلحد
Ƽكلما زادƘ خبرتǊ المǈǌية زاد ƍعتمادǉ علǏ الحدƍ Ü  ƩتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةǈƛƊاƇالƬخصية 

Ƭحكام الǕخصيةواÜ دǀƼ ÜرديةƱ ƱرتباǗقة اǚحيث ع  ƱرتباǗا ýمعام Ƹ0,517بل Ǉم ǎد مستوǈع 
 Ǉم ýقƊ 1الداللة% ǘل ŹيضاƊ Ǌخبرت ǊعƼر عتماد كما تدƛكƊمƺالبرادي ǏدراكيعلǗا  Ǉم Ǌǈوما يتضم 

 معامƍ ýرتباƱ بيرسوǇتوجد بيǌǈما عǚقة Ʊردية قوية بÜ حيث عملياƘ عǀليةÜ حسية مǌǈا وƍدراكية
  .%1عǈد مستوǎ مǇ الداللة Ɗقý مǉ0,742  Ǉ قدر

  لتحليل التباين اǓحادي في أهمية البعد السيكولوجي تبعا لمتƸير المؤهل العلميANOVAإƢتبار : 57-05الجدول رقم

مستوǌ الداللة F 
متوسط 
 المربعات

درجة 
مجموع المربعات الحرية  اǓبعاد السيكولوجية مصدر التباين

0,002 5,171 2,682 3 8,047 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,519 90 46,687 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 54,734 Ƴالمجمو 

 اǕدراكي البراديƸم

0,013 3,799 1,760 3 5,281 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,463 90 41,708 Ƙالمجموعا ýداخ 
  1,760 93 46,989 Ƴالمجمو 

Ƨحكام الحدǓصية واƢالش

ƝƑتاǈ Ǉم ýختبار  جدوƍالتب ýتحلي Ǉوبعد اي ÜǐحادǓا ƘاƱة المتوسǈارǀمƠيتض  ǇƊ ýǋƌللم
 عǈد متخǐƦ الǀراراƍ  ƘختƼǚاƘ جوǋرية Ƽي البعد السيكولوجيخلƼ ƾي العلمي دور ǋام

حيث ǈسجÜ ý مǇ خýǚ البراديƺم اǗدراكي Ɗو ƍستخدام الحدƩ واǕحكام الƬخصيةÜ اǗستراتيجية
 ýقƊ ǎد مستوǈوية عǈمع ƾروƼ وجودǇ5م% Üسي Ǌǈالبعدية تموم ƘختباراǗا Ƈجراƍ.  
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   لتحليل الفروƼ المعنوية في اǓبعاد السيكولوجية تبعا لمتƸير المؤهل العلميFisher's LSDإƢتبار : 58-05الجدول رقم
ة مجاالت الƙقة عند نسب

   المتƸير  %95
(I)  

المؤهل 
  العلمي

(J)  في   المؤهل العلمي Ƽالفرو
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  الداللة

  حدود قصوǌ  حدود دنيا
Ǉدو ǎ1,2257 2528, 0,003 24487, *73925, الجامعي المستو 

 1,2119 2904, 0,002 23192, *75115, سامي تǈǀي Ɗو تǈǀي
 البراديƸم
 مǈǌدƩ  اǕدراكي

Ʃǈ7791, 0823, 0,016 17537, *43069, ليسا 

Ǉدو ǎ1,0512 1316, 0,012 23145, *59140, امعيالج المستو Ƨالحد 
 واǓحكام
  الشƢصية

Ʃدǈǌم 
 1,0507 1797, 0,006 21921, *61521, سامي تǈǀي Ɗو تǈǀي

* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 

عǈد متخǐƦ  اǕبعاد السيكولوجيةيتضƠ مǇ خǈ ýǚتاƝƑ الجدوý السابǇƊ Üƾ الƽروƼ ƾي 
 Üالدراسة Ƙسساƌستراتيجية بمǗا Ƙراراǀال Ơا لصالǌي عمومƼ ƘƇجاƼǇدسيǈǌة المƑ Ü ةǈارǀم

 ÜǎخرǕا ƘاƑƽال ƻبمختل Ǉم ýقƊ ǎد مستوǈوية عǈمع ƾروƼ وجود ýسجǈ 5%حيث Ü ǇƊ يǈمما يع
الجاƔǈ السيكولوجي Ƽي اتخاƦ الǀراراƘ علǏ مƹ Ǉيرǋم  اƍ ŹعتمادƑƼة المǈǌدسيǇ كاǈوا Ɗكƛر

 Ǌتصوراتة Ɗو الǏ استخدام الحدƩ واǕحكام الƬخصيسواƇ تعلƾ اǕمر بƎللجوÜ Ƈ اǗستراتيجية
  .براديƺم اǗداركيال سياƼ ƾيية Ʀاتال

  لتحليل التباين اǓحادي في أهمية البعد السيكولوجي تبعا لمتƸير العمرANOVAإƢتبار : 59-05الجدول رقم

مستوǌ الداللة F 
متوسط 
 المربعات

درجة 
مجموع المربعات الحرية  اǓبعاد السيكولوجية مصدر التباين

0,000 14,158 4,880 5 24,401 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,345 88 30,333 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 54,734 Ƴالمجمو 

 اǕدراكي البراديƸم

0,000 6,128 2,427 5 12,136 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,396 88 34,853 Ƙالمجموعا ýداخ 
   93 46,989 Ƴالمجمو 

Ƨحكام الحدǓصية واƢالش

 Ơيتض Ǉمýختبار  جدوƍالتباي ýتحلي Ǉ ÜǐحادǓسبة وجود اǈوية بالǈداللة مع ƘاƦ ƾروƼ
لجميƴ اǕبعاد السيكولوجيةƲǈ ÜراǗ Źختƻǚ الƑƽاƘ العمريةÜ حيث جاƘƇ جميƴ قيم الداللة بالǈسبة 

يدý علƍ ǇƊ Ǐختƻǚ اǕبعاد السيكولوجية مما ؛ %1لǉƦǌ اǕبعاد Ɗقý تماما مǇ مستوǎ المعǈوية 
ǎيعز Ǘالعمرية ƘاƑƽال ƻǚد  ختǈالدراسةع Ƙسساƌستراتيجية بمǗا Ƙراراǀال ǐƦومتخ Ü ýجƊ Ǉم
مصدر حǀيǀي لǉƦǌ الƽروƾ  يمكƍ Ǉعتبارǋا الƑƽاƘ العمرية مǇ بيǇمعرƼة ل وÜاǗختǉƦǋƻǚ تحديد 

Ƽي ǋو مبيǀƼ Ǉد تم اللجوǗ ƇجراƇ المǀارǈاƘ المتعددةÜ بƎستخدام Ʊريǀة ƊقƼ ýرƾ معǈوÜǐ كما 
  :الجدوý التالي
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   العمريةات تبعا لمتƸير الفئالبراديƸم اǕدراكي لتحليل الفروƼ المعنوية في Fisher's LSDإƢتبار : 60-05الجدول رقم
أبعاد   95%مجاالت الƙقة عند نسبة 

  سيكولوجية
(I)  الفئة 

  العمرية
(J)  الفئة 

  العمرية
الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

43-37 -,51429* ,25106 ,043 -1,0132 -,0154 
50-44 -1,19048* ,25624 ,000 -1,6997 -,6813 
57-51 -1,29762* ,27923 ,000 -1,8525 -,7427 29-23 
64-58 -1,46429* ,36799 ,000 -2,1956 -,7330 
43-37 -,40000* ,16606 ,018 -,7300 -,0700 
50-44 -1,07619* ,17379 ,000 -1,4216 -,7308 
57-51 -1,18333* ,20619 ,000 -1,5931 -,7736 36-30 
64-58 -1,35000* ,31617 ,000 -1,9783 -,7217 
50-44 -,67619* ,17379 ,000 -1,0216 -,3308 
57-51 -,78333* ,20619 ,000 -1,1931 -,3736 

البراديƸم
 

اǕدراكي
  

43-37 
64-58 -,95000* ,31617 ,003 -1,5783 -,3217 

* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 
   العمريةاتالشƢصية تبعا لمتƸير الفئ واǓحكام  لتحليل الفروƼ المعنوية في الحدFisher's LSDƧإƢتبار : 61-05الجدول رقم

أبعاد   95%مجاالت الƙقة عند نسبة 
  سيكولوجية

(I)  الفئة 
  العمرية

(J)  الفئة 
  العمرية

الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  اللةالد

43-37 -,73143* ,26911 ,008 -1,2662 -,1966 
50-44 -,95238* ,27466 ,001 -1,4982 -,4065 
57-51 -,73810* ,29931 ,016 -1,3329 -,1433 29-23 
64-58 -1,07143* ,39446 ,008 -1,8553 -,2875 
43-37 -,60000* ,17800 ,001 -,9537 -,2463 
50-44 -,82095* ,18629 ,000 -1,1912 -,4507 
57-51 -,60667* ,22101 ,007 -1,0459 -,1674 

Ƨ
الحد

 
واǓحكام
 

الشƢصية
  

36-30 
64-58 -,94000* ,33891 ,007 -1,6135 -,2665 

* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 

رǈة قيم الƽروƾ بيǇ مختلƻ الƑƽاƘ العمرية كÜ ý وبمǀايǇ السابǀيǇمǇ خǈ ýǚتاƝƑ الجدول
.  والتي يمكǇ اǗستدالý بǌا مǇ خýǚ مستوǎ الداللة اǗحصاƑيةƑƼLSDتيǇ علǏ حدة مƴ قيمة 

Ƽي يتبيǉƦǋ ǇƊ Ǉ الƽروƾ جاƼ ƘƇي عمومǌا لصالƊ Ơكبر ƑƼة عمريةÜ حيث كاƘǈ الƽروƾ معǈوية 
 ǋي مصدر ǉƦǋ الƽروƼ)29-23( Ü)36-30( Ü)43-37( ƾكاƘǈ الƑƽاƘ  .جميƴ اǕبعاد السيكولوجية

ǀƼ Üد دلƘ الǈتاƝƑ علǇƍ Ǐ الƬخصية واǕحكام لحدƩلƊ Üما بالǈسبة لبراديƺم اǗدراكيلبالǈسبة 
 ƾروƽقد مصدر الƽال ǊتƛحدƊǇتيƑ )29-23( Ü)36-30( يƼ Ǉالس ýمية عامǋƊ Ʃيعك ǁلƦ ýعتماد  كǗا

وتحليلǌاÜ ومعالجتǌاÜ وتحديد ƼƊضý خيار لمƬكÜƘǚ اعǈد دراسة علǏ الجواƔǈ السيكولوجية 
 وƦǋا يعǈي ǇƊ الǀراراƘ اǗستراتيجية يتم ƍتخاǋƦا مǇ خƍÝ ýǚستراتيجي Ƽي ýƲ المواقƻ الƺامضة

 Ǉحد كبير ع Ǐلƍ ńرŎبłعſومة مرجعية تƲǈسيمƽǈال ƔǈستراتيجيةالجاǗا Ƙراراǀال Ʀلمتخ  ÜǐƦاالمر ال 
Ǘا Ƙراراǀال Ʀاتخا Ǐلƍ Ưرة البعƲǈ كدƌية ستراتيجية يǈبعاد سيكولوجية مبƊ اǌا عملية لǌǈƊ Ǐعل

 وبصيرتÜǊ قبǇƊ ý متخƦ الǀراراƘ اǗسترتيجية Ɗساسǌا موǋبة ÜعلǏ الحدƩ والتǀدير الƬخصي
ƘرياƲǈ Ǌوتحكم Üǉوقواعد ǊصولƊ Ǌل Źعلما Ǉبدرجة كبيرة . تكو ƻتتص Üدةǀمع Ƙا قراراǋعتبارƎب

  .لبعيد والƺامƯمǇ عدم التƋكيدǗ ÜرتباǌƱا بالمستǀبý ا
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 الجنƧ لمتƸير وفقا البعد السيكولوجي إحصائيات: 62-05الجدول رقم

متوسط الƢطƉ المعياري متوسطال معياري. إ  N Ƨبعاد السيكولوجية الجنǓا 

 Ʀكور 75 2,0667 75933, 08768,

 ǈƍاث 19 1,4737 61178, 14035,

- 0,767 1,95 94 Ƴالمجمو 

 اǕدراكي البراديƸم

 Ʀكور 75 2,1067 66927, 07728,

 ǈƍاث 19 1,6316 76089, 17456,
- 0,711 2,01 94 Ƴالمجمو 

Ƨحكام الحدǓصية واƢالش

  

  ينالجنس بين بالنسبة للبراديƸم اǕدراكي Test-tإƢتبار التجانƧ : 63-05جدول 

المتƸير
  

  Levene إƢتبار  
  المتوسطات بالنسبة لوجود فروƼ في Test-tإƢتبار   لتجانƧ التباين

  95% سبةبن الƙقة فترة
مستوF   ǌ  الحاالت

درجة   t  الداللة
  الحرية

 ǌمستو
  الداللة

 Ƽفر
  المتوسطات

ƉطƢالمعياريال  
Ƽللفر  ǍدنǓالحد ا ǍعلǓالحد ا 

Ǉالتبياي Ʃǈ96678, 21918, 18821, 59298, 002, 92 3,151  658,  197,  تجا 

ا
 البراديƸم

 
اǕدراكي

  

 92946, 25650, 16549, 59298, 001, 33,55 3,583  -  لتبيايǇعدم تجاƩǈ ا

   بالنسبة للحدƧ واǓحكام الشƢصية بين الجنسينTest-tإƢتبار التجانƧ : 64-05جدول 

المتƸير
  

  Levene إƢتبار  
   بالنسبة لوجود فروƼ في المتوسطاتTest-tإƢتبار   لتجانƧ التباين

  95% سبةبن الƙقة فترة
وǌ مست  F  الحاالت

درجة   t  الداللة
  الحرية

 ǌمستو
  الداللة

 Ƽفر
  المتوسطات

ƉطƢالمعياريال  
Ƽللفر  ǍدنǓالحد ا ǍعلǓالحد ا 

Ǉالتباي Ʃǈ82612, 12406, 17674, 47509, 009, 92 2,688  133,  2,303  تجا 

Ƨ
الحد

 
واǓحكام
 

الشƢصية
  

 86786, 08232, 19090, 47509, 020, 25,51 2,489  -  ايǇعدم تجاƩǈ التب

بيǇ الƦكور   التبايǇتجاƩǈب Üةوý السابǀاالجد Ƽي وردƘتوحي ǈتاƍ ƝƑختباراƘ التجاÜƩǈ كما 
 Ɣاث حسǈǗختبارواƍLeveneب و ƘاƱي المتوسƼ ƾروƽال Ƙالختبارا Ƴختبار(الرجوƍt( Ơيتض 

ƾروƼ ويةوجودǈمع   Ǉسيǈالج Ǉد بيǈع ǎمستو Ǉالداللة مǇم ýقƊ%1  سبةǈبعاد السيكول بالǖل Üوجية
ƾ وǇ الƽروƼي الحالتيƎƼ ÜǇ .لحدƩ واǗحكام الƬخصيةابسواƇ ما تعلƾ مǌǈا بالبراديƺم اǗدراكي Ɗو 

  للجواƔǈ السيكولوجيةƍستخداما مǇ اǈǗاث  Ɗكƛر ǌم مما يعǈي ÝǈƊلصالƠ الƦكوركاƘǈ جميعǌا 
بايǇ بيǇ وجود تل توصلƘ عǈدما Kogan & Wallachوǋي Ʃƽǈ الǈتيجة التي توصلƍ Ƙليǌا دراسة 

 Ǉسيǈدالجǈي عƼ Ƈساǈال Ǉكبر مƊ ةǀƛ ýالرجا ǁحيث يمل ÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀال Ʀتخاƍ Ƈاللجو 
تعكƱ Ʃبيعة اǈǗاث يمتلكƊ ǇساليShrade & Humphregs ǇƎƼ  Ɣدراسة ووǀƼا ل .ǖحكام الƬخصيةل

ƱموحاÜŹ وتعاوǈاƊ ǇǌƼ  Źكƛر ÜجعلƊ Ǉǌكƛر كƽاƇة وƼعالية مǇ الƦكورالبراديƺم اǗدراكي لديÜǇǌ مما ي
 ƇاǈƛƊستراتيجيةǗا Ƙراراǀال ƦتخاƍÜ ýة بالرجاǈارǀم.  
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  عينة الدراسةبمؤسسات  مراحل اتƢاذ القرارات اǕستراتيجية: ƙالƙاً
Ƽ Üستراتيجية كعمليةǗا Ƙراراǀال Ʀاتخا Ǉد الحديث عǈكيد عǕالمرور ا ýǚخ Ǉا تتجسد مǌǈƍ

 Üمتعددة ýستعرضبمراحƍاǌ Stahl & Grisby,1992 ستراتيجيةǗدارة اǗور اƲǈم Ǉا تتميز لكو مǌǈ
Ƙالخصوصيا ƯاببعǌǈƎƼ ǁلƦ ƴوم Ü  ƻحيثال تختل ǇامǌموليتƬ  Ƙراراǀال Ʀعملية اتخا Ǉع 

ǎك. االخرƼ Ƙما ورد ýالمراح ǉƦǋدǈع Mintzberg ƼƜƦموǈ اǌǈŊد ضمǀ Simon التالية ýي المراحƼ: 
 لƦلÜǁ سǈحاوƼ ýيما يلي الوقوƻ علǏ مدǋƍ ǎتمام .البحث واالستÜƳǚƱ تصميم الǈموÜƜƦ االختيار

متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية بمƌسساƘ الدراسة بمراحý اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةÜ وƼيما Ʀƍا 
 Ƙǈكا ýالمراح ǉƦǋصƑخصا Ưبع ƻǚختƎب ƻمتختلǌيةƽيƲخصية والوƬال .   

  حلة البحƘ واǕستطǘعمراستجابات أفراد عينة الدراسة علǍ عبارات : 65-05الجدول رقم
أƙناء عملية اتƢاذ القرارات  درجة اǋǕمية

 :االستراتيجيةÛ فƌنني أهتم بـ
كبيرة  

قليلة   قليلة   متوسƱة  كبيرة   جدا
  جدا

 Ʊالمتوس
 الحسابي

 ƻحراǈǗا
ǐالمعيار 

الدرجة 
 الكلية

البحث عƊ Ǉية Ƭƍارة يمكǇƊ Ǉ . 68 15 37 28 14 - التكرار
Ƙراراǀال Ʀاتخا Ǐي علǈ16,0 39,4 29,8 14,9 - % تساعد 

2,43  0,934 
 قليلة

البحث عǇ الƽرƭ والتǌديداƘ التي . 69 - 34 52 8 - التكرار
 - 36,2 55,3 8,5 - % تواجǌǌا المƌسسة

2,72 0,612 
 متوسƱة

تحديد مكامǇ الضعƼ ƻي المƌسسة . 70 - - 40 42 12 التكرار
 - - 42,6 44,7 12,8 % وǀǈاƱ الǀوة Ƽيǌا

3,70 0,685 
 كبيرة

جمƴ المعلوماƘ الǚزمة ǗتخاƦ . 71  - - 27 55  12 التكرار
  - - 28,7 58,5  12,8 % الǀراراƘ اǗستراتيجية

3,84 0,627 
 كبيرة

 التƋكد مǇ صحة ودقة المعلوماƘ. 72 - - 21 49 24 التكرار
% 25,5 52,1 22,3 - - 

4,03 0,695 
 كبيرة

  البحƘ واǕستطǘعمرحلة - - 34 58 2 التكرار
% 2,1 61,7 36,2 - - 

 كبيرة 0,520 3,66

اǋǕمية الكبيرة التي يوليǌا متخƦو ƍلǏ  اǗتجاǉ العام Ƭيرمǈ ǇتاƝƑ الجدوý السابÜƾ ي
 Simon مرحلة الƦكاƇ عǈدتǀابý  بƎعتبارǋاÜ مرحلة البحث واǗستƳǚƱالǀراراƘ اǗستراتيجية ǈحو 

 ýوƊراروǀال Ʀي عملية اتخاƼ مرحلة Ǉحيث يكم Ü ƇكاƦال Ǐستراتيجية علǗا Ƙراراǀال Ʀي قدرة متخƼ
ƻاƬكتƍ Üاǌƛحدو ýالمحتملة قب ƘǚكƬوالم ƭرƽالمحتملة ال Ǌسلوكات Ƈراǀستƍو ǊƛحداƊ ƴوتوق . Ǉم

Ǌǌيواج ǐƦال ƻالموق ƴالجيد م ýالتعام ýجƊ.  ر بيتم حيثƛتمام اكǋǗاƘالمعلوما ƇاǀتǈƎǚزمة  ال
Ü وƍعدادǋا لكي تكوƼ Ǉي ƬكƊ ýكƛر ƽǈعاſ ولǌا قيمة مدركة Ƽي التخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية

Ƽ Üي مǀابý لتƋكد مǇ صحة ودقة المعلوماǋƍƘتماماŽ كبيراŽ ليعƱي ƹƊلبǌم  ƦÜلǁل .اǗستخدام الحالي
Ǉم ýقƊ تمام بدرجةǋǗا  Ǉالبحث عǗارة اƬ لعدم ǁلƦ وقد يعود Üةƽمالضعيǌتǀƛ يƼ صداقية م ýƛم
Ƙالمعلوما ǉƦǋłمĉل ŹراƲǈ ÜاƭƑخصا Ǉم Ǌتتميز ب .  
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  مرحلة تصميم النموذجاستجابات أفراد عينة الدراسة علǍ عبارات : 66-05الجدول رقم

أƙناء عملية اتƢاذ القرارات  الخياراƘ المتاحة
 :االستراتيجيةÛ فƌنني أهتم بـ

كبيرة  
  جدا

قليلة   قليلة   متوسƱة  كبيرة 
  جدا

 Ʊالمتوس
 الحسابي

 ƻحراǈǗا
ǐالمعيار 

الدرجة 
 ةالكلي

تƽسير وǌƼم مدلوý ومعǉƦǋ Ǐǈ . 73 7 42 32 13 - التكرار
ƘاراƬǗ7,4 44,7 34,0 13,8 - % ا 

2,54 0,825 
 قليلة

تƬخيƭ المƬكƦ ƘǚاƘ اǋǕمية . 74 - 15 46 32 1 التكرار
 - 16,0 48,9 34,0 1,1 % اǗستراتيجية

3,20 0,712 
 متوسƱة

التƽكير Ƽي ƊسلوƔ التعامý مƴ . 75 - 13 63 18 - التكرار
 - 13,8 67,0 19,1 - % اǕحدث الƱارƑة

3,05 0,575 
 متوسƱة

 مرحلة تصميم النموذج - 19 55 20 - التكرار
% - 21,3 58,5 20,2 - 

 متوسطة 0,648 3,01

 Ǉم Ơيتض ǇƋب Üƾالساب ýالجدو ƝƑتاǈ Ʀمتخǐرǀالدراسة  ال Ƙسساƌستراتيجية بمǗا Ƙارا
 علǋ ǏمساعديمكǇƊ Ǉ تالتي عمý الƔ يلاوƊسƜƦ اتصميم ǈموبدرجة متوسƱة ب وƍ ǇلǏ حد ماÜمتǌي

بعƯ المǚمƠ الدŌلة دوǇ اǗعتماد Ƽي Ʀلǁ علƍ Ü Ǐيجاد حلوý جديدة تتǈاسƔ مƴ المواقƻ الجديدة
التƽكير Ƽي ƊسلوƔ التعامý مƴ جǈ Ǌحو مواǋǗتمام  ƍال بدرجة قليلةÜ حيث واƬǗاراƘ الضعيƽة

تعد ǉƦǋ المرحلة لƦلÜǁ . تƬخيƭ المƬكƦ ƘǚاƘ اǋǕمية اǗستراتيجية Ü وƼياǕحدث الƱارƑة
ŹكرياƼ ýالمراح ƔصعƊÜ اǌǈƊرار كما وǀال Ʀدراكي لمتخǗم اƺبيعة البراديƱر بƛƋوالت ƱرتباǗديدة اƬ 

 Ʃحد بعيد وتعك Ǐلƍ وǋ ǐƦال ƻللموق Ǌيتƌية رƽكيǊعلي.  
  مرحلة اƢǕتياراستجابات أفراد عينة الدراسة علǍ عبارات : 67-05الجدول رقم

أƙناء عملية اتƢاذ القرارات  درجة اǋǕمية
 :االستراتيجيةÛ فƌنني أهتم بـ

كبيرة  
قليلة   قليلة   متوسƱة  كبيرة   جدا

  جدا

 Ʊالمتوس
 الحسابي

 ƻحراǈǗا
ǐالمعيار 

الدرجة 
 الكلية

ƻ البداýƑ والحلوƼ ýحƭ مختل. 76 - - 8 64 22 التكرار
 - - 8,5 68,1 23,4 % الممكǈة

4,15 0,548 
 كبيرة

تصƽية مساحة الحلوý والبداýƑ . 77 - 44 30 20 - التكرار
ǉستبعادƍ Ǉستبعاد ما يمكƍة وǈ46,8 31,9 21,3 - % الممك - 

2,75 0,789 
 متوسƱة

تحديد ƼƊضƱ ýريǀة Ɗو حý للمƬكلة . 78 - - 7 48 39 التكرار
Ǌǌتواج ǐƦال ƻو للموقƊ % 41,5 51,1 7,4 - - 

4,34 0,614 
كبيرة 
 مرحلة اƢǕتيار - - 37 46 11 التكرار جدا

% 11,7 48,9 39,4 - - 
 كبيرة 0,662 3,72

 Ǉم Ơاليتضǀالساب ƝƑتاǈالعام ية ǉتجاǗا ǇƋب Ü Ǐلƍ يرƬ وƦا متخǌمية الكبيرة التي يوليǋǕا
علƼ Ǐحƭ البداýƑ لǀراراƘ اǗستراتيجية ǈحو مرحلة اǗختيارÜ حيث يǈصƔ اǋǗتمام Ɗكƛر ا

حيث تǀليƭ مساحة الحلوý الممكǈةÜ وعملية تصƽية لكÜǇ وبدرجة Ɗقý بالǈسبة ل. والحلوý الممكǈة
معƲم متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية خǉƦǋ ýǚ خاصة وǇƊ ر الكƛير مǇ الوقƘ والجǌدÜ يوƼيمكǇ ت

   .يعتمدوǇ علǏ الحدƩ واǕحكام الƬخصيةما  اƹ ŹالبMintzbergرحلة حسƔ الم
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  مراحل عملية اتƢاذ القرارات اǕستراتيجية: 68-05الجدول رقم

مراحل إتƢاذ القرار  الخياراƘ المتاحة
 اǕستراتيجي

كبيرة  
  جدا

قليلة   قليلة   متوسƱة  كبيرة 
  جدا

 Ʊالمتوس
 الحسابي

 ƻحراǈǗا
ǐالمعيار 

الدرجة 
 الكلية

 Ǉالوز
 الǈسبي

 مرحلة البحƘ واǕستطǘع - - 34 58 2 التكرار
% 2,1 61,7 36,2 - - 

 2 كبيرة 0,520 3,66

 مرحلة تصميم النموذج - 19 55 20 - التكرار
%  - 21,3 58,5 20,2 - 

 3 متوسƱة 0,648 3,01

 مرحلة اƢǕتيار - - 37 46 11 التكرار
% 11,7 48,9 39,4 - - 

 1 يرةكب 0,662 3,72

عملية إتƢاذ القرارات  - - 54 36 4 التكرار
 - - 57,4 38,3 4,3 % اǕستراتيجية

 - كبيرة 0,581 3,47

 Ʊير المتوسƬال (3,47)يƾالساب ýي الجدوƼ ǇمبيÜ  ستراتيجيةǗا Ƙرارǀال ǐƦمتخ ǇƊ
Üالدراسة Ƙسساƌدرجة بم Ǐكبيرة عل Ǉتمام و مǋǗايةالاǈستراتيجية عǗا Ƙراراǀال Ʀبعملية اتخا 

 ǉدارǀم ǐمعيار ƻحراǈƎوتحدد )0,581(ب Ʃيǀبعاد التي تǕا ƻسبية لمختلǈال ǇوزاǕا Ǉوتبي  ýمراح
لمرحلتي  ǋƊمية كبيرة وǇولاǗستراتيجية يمتخǐƦ الǀراراǇƊ  Ƙ اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية

 ÜƳǚƱستǗختيار واǗتمام اǋƍ Ɣصǈحيث يƦمتخǗا Ƙراراǀال ǐ ر ستراتيجيةƛكƊ Ǐعل Ʊالمحي Ơمس
 Üالمحتملة Ǌسلوكات Ƈراǀستƍو ǊƛحداƊ ƴوتوقǇع ǚضƼ Ǉستبعاد ما يمكƍو ýƑالبدا ƻمختل ƭحƼ 

 ǉستبعادƍ درجة Ǐوعل ÜƜƦماǈاية بمرحلة تصميم الǈالع Ǉم ýقƊ حيثǊيتوج  ƾرƱ يجادƍ حوǈ كيرƽالت
 جميǇƊ ǉƦǋ ƴ دلǈ ƘتاƝƑ تحليý اǗرتباƱ الجزƑي حيث. وƈلياƘ عمý جديدة لمواجǌة مواقƻ جديدة

 ŹاƱرتباƍ ستراتيجيةǗا Ƙراراǀال Ʀبعملية اتخا Ʊترتب ýالمراحǀيƛو ǎحدƍ Ƙبيƛا تǌيƼ مرة يتم ýي كƼ Źا
ǎاالخر ýية المراحǀب ýوعز ýالمراحÜ ب ýمعامƍ Ʊي رتباƑ(1,00)  تامجز ǎد مستوǈ(0,00)ع ŹراƲǈ Ü

   ƼيمايليÜ كما ǋو مبيǇ اǗستراتيجيالǀرار   بعملية اتخاƦوƍرتباǌƱا حýاǉƦǋ المرǋǕمية 
 ستراتيجية ومراحلها  اǕرتباط بين عملية اتƢاذ القرارات اǕمعامǘت: 69-05الجدول رقم

مرحلة اƢǕتيار
مرحلة تصميم 

 النموذج

 Ƙمرحلة البح
 واǕستطǘع

مراحل عملية اتƢاذ القرار 

,654** ,765** ,661** Ʊرتباƍ ýمعامǇبيرسو  

 مستوǎ الداللة 0,000 0,000 0,000

94 94 94 Ƴالمجمو 

عملية اتƢاذ القرارات 
 اǕستراتيجية

* . ǎد مستوǈع ý0.01دا 

 ýالجدو Ǉد مǈوية عǈداللة مع ƘاƦ ƱرتباǗا Ƙǚمعام ƴجمي ǇƊ Ơيتض Üƾمما 1%الساب ÜýقƋƼ 
عملية اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية يعǈي ǊǈƊ توجد عǚقة ƍرتباƱ Ʊردية قوية بيǇ جميƴ المرحý و

ولو ǇƊ مرحلة التصميم تعتبر Ɗكƛر ƍرتباƱاƍ Źال اǌǈا Ɗقǋƍ ýتماما عǈد متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية 
ýالمراح ǉƦǋ ƻǚختƍو Ǉتباي Ʃمما يعك Üالدراسة Ƙسساƌبم.  
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   تحليل تباين مراحل اتƢاذ القرارات اǕستراتيجية: رابعاً
   ǈا كاƦƍ يماƼ ةƼلمعر  Ƙ    ستراتيجيةǗا Ƙراراǀال Ʀعملية اتخا ýمراح   ƻتختل    Ưبعـ ƻǚختƎبـ

ƭƑية    الخصاƽيƲخصية والوƬد   الǈستراتيجية    عǗا Ƙراراǀال ǐƦمتخ  ýƛالعمرمÜ   ÜƩǈالخبـرة  الج
لكƻƬ عǇ مدǎ وجود ƍختƼǚاƘ جوǋرية وƼـروƾ معǈويـة           ومƊ Ǉجý ا   . المýǋƌ العلمي  Üالمǈǌية
ǈ ƻسوǓا Ǉالتباي ýتحلي ƔسلوƊ ستخدم ǐحادOne way Anova  مƛ Ǉالبعديـة وم Ƙاǈارǀالم Ƈجراƍ 

   Least Significant Difference (L .S .D)قƼ ýرƾ داý وǀƼاƦƍÜǕ Źا تƱلƔ االمر
  لتحليل التباين اǓحادي في مراحل عملية اتƢاذ القرارات اǕستراتيجية تبعا للƢبرة المهنيةANOVAإƢتبار : 70-05الجدول رقم

مستوǌ الداللة F 
متوسط 
 المربعات

درجة 
مجموع المربعات الحرية  مصدر التباين

 Ƙراراǀال Ʀعملية اتخا ýمراح
 اǗستراتيجية

0,121 1,877 ,488 4 1,953 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,260 89 23,153 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 25,106 Ƴالمجمو 

 مرحلة البحƘ واǕستطǘع

0,035 2,707 1,057 4 4,230 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,391 89 34,760 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 38,989 Ƴالمجمو 

  مرحلة تصميم النموذج

,115 1,917 ,809 4 3,237 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,422 89 37,572 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 40,809 Ƴالمجمو 

 مرحلة اƢǕتيار

ƝƑتاǈ Ǉم ýختبار  جدوƍ Ǉالتباي ýوبعد تحلي ÜǐحادǓا ƘاƱة المتوسǈارǀختبارمƍ ƾريƱ ǇعF 

 Ơيتض  ǇƊية لǈǌيلخبرة المƼ يرƛƋت ƍي احدƼ ريةǋجو ƘاƼǚختƍو ƾوارƼ ث Ƙراراǀال Ʀعملية اتخا
 مǇ حيث ǈسجý وجود Ƽروƾ معǈوية عǈد مستوÜǎ مرحلة تصميم الǈموÜƜƦ مǇ خýǚ اǗستراتيجية

عمý الƔ يلاوƊسǈ ƜماƦال Ƽي تصميم ة كبيرǋƊميةلخبرة المǈǌية لÜ ǇƊ مما يعǈي %1مƊǇقý الداللة 
 Ǉا Ǉالتي يمك ƴم Ɣاسǈتت ƻمختلƻالمواق Üا سيتمƦالبعديةل ƘختباراǗا Ƈجراƍ .  
  تبعا لمتƺير الخبرة المǈǌية مرحلة تصميم الǈموƜƦ لتحليý الƽروƾ المعǈوية Ƽي ƍFisher's LSDختبار : 71-05الجدوý رقم

  95%مجاالت الƙقة عند نسبة 
  الƢبرة (I)   المتƸير

  المهنية
(J) برةƢال  

  المهنية
 Ƽفي الفرو

  المتوسطات
 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

9-5 ,57407* ,216820,010 ,1433 1,0049 

مرحلة تصميم 
  النموذج

19-15  
14-10 ,66129* ,212470,002 ,2391 1,0835 

* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 

 ǎدƊ ǐƦال ƾروƽتمام بولتحديد مصدر الǋǗي درجة اƼ ƻǚختǗ مرحلةƜƦماǈ تصميم ƔساليƊو 
ýالعم ƾرƼ ýقƊ ةǀريƱ ستخدامƎوب Üالبعدية ƘختباراǗالمتعددة وا Ƙاǈارǀالم ƇجراǗ Ƈد تم اللجوǀƼ Ü

 Ǉتبي Üǐوǈا معǈة لƑƽال Ơا لصالǌجميع ƘƇجا ƾروƽال ǉƦǋ ǇƊ)15-19(  اƦǋوǇتيƑƽة بالǈارǀم)5-9( 

  .5%لة عǈد مستوǎ معǈوية Ɗقý مǇ وكاƘǈ جميعǌا دا )10-14(و
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تبعا لمتƸير المؤهل العلميعملية اتƢاذ القرارات اǕستراتيجية  لتحليل التباين اǓحادي في ANOVAإƢتبار : 72-05الجدول رقم

درجة الحرية متوسط المربعات F مستوǌ الداللة مجموع المربعات  المراحل مصدر التباين

 لمجموعاƘبيǇ ا 532, 3 177, 650, 585,

  ,273 90 24,574 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 25,106 Ƴالمجمو 

 Ƙمرحلة البح
 واǕستطǘع

,381 1,035 ,434 3 1,301 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,419 90 37,689 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 38,989 Ƴالمجمو 

مرحلة تصميم
 النموذج

 

,896 ,200 ,090 3 ,270 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,450 90 40,538 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 40,809 Ƴالمجمو 

مرحلة 
  راƢǕتيا

 Ǉم ýǚخƝƑتاǈ ýختبار  جدوƍ Ǉالتباي ýتحليǐحادǓاƾالساب Ü بعد و ƘاƱة المتوسǈارǀم
عملية اتخاƦ مراحƼ ýي داللة معǈوية ƼروƦ ƾاƘ جود عدم و بيǇيت  FعƱ Ǉريƍ ƾختبار

 عǈد متخǗ ǐƦختƻǚ المýǋƌ العلميروǉƦǋ ƾ الǇƊ ƽ تعود يمكÜ ǇالǀراراƘ اǗستراتيجية
قيم الداللة جميǀƼ Ü ƴد كاƘǈ للمراحý الǚƛثبالǈسبة  الǀراراƘ اǗستراتيجية بمƌسساƘ الدراسة

 ǉƦǌسبة لǈبالýوية المراحǈالمع ǎمستو Ǉكبر مƊ %5Ý ي  مماǈيعǇƊ  ƻǚختƍ Ʀعملية اتخا
المýǋƌ العلمي عǈد  الختƻǚ يمكǇƊ Ǉ يعزǎ ال Üمƌسسة الدراسةب الǀراراƘ اǗستراتيجية

ǚ يستدعي اǕمر الǀيام بƎجراƇ المǀارǈاƼ ƘوبالتاليÜ . متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية Ƽيǌا
  . المتعددة واǗختباراƘ البعدية

  لتحليل التباين اǓحادي في عملية اتƢاذ القرارات اǕستراتيجية تبعا لمتƸير العمرANOVAإƢتبار : 73-05الجدول رقم

ǌ الداللةمستو F 
متوسط 
 المربعات

درجة 
مجموع المربعات الحرية  المراحل مصدر التباين

,0050 3,598 ,852 5 4,261 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,237 88 20,845 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 25,106 Ƴالمجمو 

مرحلة البحƘ واǕستطǘع

,895 ,328 ,143 5 ,713 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,435 88 38,276 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 38,989 Ƴالمجمو 

 مرحلة تصميم النموذج

,222 1,428 ,612 5 3,062 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,429 88 37,747 Ƙالمجموعا ýداخ 

   93 40,809 Ƴالمجمو 

  مرحلة اƢǕتيار
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 Ơيتض Ǉمýختبار  جدوƍ Ǉالتباي ýتحلي ÜǐحادǓسبة وجود اǈوية بالǈداللة مع ƘاƦ ƾروƼ
 عǈد متخǐƦ الǀراراƘ الƑƽاƘ العمريةختƦ ƻǚلǗ ǁ ويعودƱǀƼ  Üث واǗستƳǚƱلمرحلة البح
 Ɗ 1%قý تماما مǇ مستوǎ المعǈوية المرحلة الداللة بالǈسبة لǉƦǌ ةƘ قيمكاÜǈ حيث اǗستراتيجية

 ومعرƼة ǐƊ الƑƽاƘ العمرية تعتبر مصدر حǀيǀي لǉƦǌ الƽروǀƼ Üƾد ÜاǗختƻǚمعǈوية Ʀǋا ولتحديد 
 Ƈكما تم اللجو Üǐوǈمع ƾرƼ ýقƊ ةǀريƱ ستخدامƎب Üالمتعددة Ƙاǈارǀالم ƇجراǗليي.   
  تبعا لمتƸير الفئات العمريةمرحلة البحƘ واǕستطǘع  لتحليل الفروƼ المعنوية في Fisher's LSDإƢتبار : 74-05الجدول رقم

  95%مجاالت الƙقة عند نسبة 
 الفئة  (I)  المتƸير

  العمرية
(J)  الفئة 

  العمرية
الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  عياريالم

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

43-37 ,40000* ,13766,005 ,1264 ,6736 
36-30 64-58 ,55000* ,26210,039 ,0291 1,0709 

43-37 ,60000* ,17092,001 ,2603 ,9397 

 Ƙمرحلة البح
  واǕستطǘع

57-51 64-58 ,75000* ,28100,009 ,1916 1,3084 
* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 

 ýǚخ Ǉالم ƝƑتاǈ يƼ الواردةýالعمرية الجدو ƘاƑƽال ƻمختل Ǉبي ƾروƽة قيم الǈارǀوبم Üو Ǉم
البحث مرحلة لبالǈسبة واǗختƼǚاƘ  يتبيǇƊ Ǉ مصدر الƽروÜ ƾخýǚ مستوǎ الداللة اǗحصاƑية

 ÜƳǚƱستǗقد وا ǇتيƑƑƽال ǊتƛحدƊ)43-37( ،)64-58( Ƽ دǀ ةǈارǀم Üالمرحلة ǉƦǌتماما بǋƍ رƛكƊ تاǈكا
 ǇتيƑƽ51-57(، )30-36(بال(.  

 إحصائيات عملية اتƢاذ القرارات اǕستراتيجية وفقا لمتƸير الجنƧ: 75-05الجدول رقم

متوسط الƢطƉ المعياري متوسطال معياري. إ  N Ƨبعاد السيكولوجية الجنǓا 

 Ʀكور 75 3,6400 51043, 05894,

 ǈƍاث 19 3,7368 56195, 12892,

- 0,520 3,66 94 Ƴالمجمو 

 Ƙ واǕستطǘعمرحلة البح

 Ʀكور 75 3,0400 66658, 07697,

 ǈƍاث 19 2,8947 56713, 13011,

- 0,648 3,01 94 Ƴالمجمو 

 مرحلة تصميم النموذج

 Ʀكور 75 3,6533 60389, 06973,

 ǈƍاث 19 4,0000 81650, 18732,
- 0,662 3,72 94 Ƴالمجمو 

  مرحلة اƢǕتيار

  

   بالنسبة مرحلة البحƘ واǕستطǘع بين الجنسينTest-tإƢتبار التجانƧ : 76-05جدول 

البعد
  Levene إƢتبار    

   بالنسبة لوجود فروƼ في المتوسطاتTest-tإƢتبار   لتجانƧ التباين

  95% فترة الƙقة بنسبة
مستوF   ǌ  الحاالت

درجة   t  الداللة
  الحرية

 ǌمستو
  الداللة

 Ƽفر
  المتوسطات

الƢطƉ المعياري 
Ƽللفر  ǍدنǓالحد ا ǍعلǓالحد ا 

Ǉالتبياي Ʃǈ16888, 36256,- 13379, 09684,- 471, 92 724,-  809,  058,  تجا 

البحƘ واǕستطǘع
  

Ǉالتبياي Ʃǈ19452, 38820,- 14175, 09684,- 501, 26,03 683,-  -  عدم تجا 
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   بالنسبة مرحلة تصميم النماذج بين الجنسينTest-tجانƧ إƢتبار الت: 77-05جدول 
البعد

  Levene إƢتبار    
   بالنسبة لوجود فروƼ في المتوسطاتTest-tإƢتبار   لتجانƧ التباين

  95% سبةبن الƙقة فترة
مستوF   ǌ  الحاالت

درجة   t  الداللة
  الحرية

 ǌمستو
  الداللة

 Ƽفر
  المتوسطات

ƉطƢالمعياريال  
Ƽللفر  ǍدنǓالحد ا ǍعلǓالحد ا 

Ǉالتبياي Ʃǈ47597, 18544,- 16651, 14526, 385, 92 872, 485, 492,  تجا 

تصميم النموذج
  

Ǉالتبياي Ʃǈ45324, 16272,- 15117, 14526, 344, 31,85 961,  -  عدم تجا 
  

   بالنسبة لمرحلة اƢǕتيار بين الجنسينTest-tإƢتبار التجانƧ : 78-05جدول 

البعد
  Ƣ Leveneتبارإ    

   بالنسبة لوجود فروƼ في المتوسطاتTest-tإƢتبار   لتجانƧ التباين
  95% سبةبن الƙقة فترة

مستوF   ǌ  الحاالت
درجة   t  الداللة

  الحرية
 ǌمستو
  الداللة

 Ƽفر
  المتوسطات

ƉطƢالمعياريال  
Ƽللفر  ǍدنǓالحد ا ǍعلǓالحد ا 

Ǉالتباي Ʃǈ01460,- 67873,- 16719, 34667,- 041, 92 2,073-  271,  1,225  تجا 

اƢǕتيار
  

 06658, 75992,- 19988, 34667,- 096, 23,23 1,734-  -  ايǇعدم تجاƩǈ التب

بيǇ   التبايǇتجاƩǈب Üةوý السابǀاالجدǈتاƍ ƝƑختباراƘ التجاÜƩǈ كما وردƼ Ƙي مختلƻ توحي 
 Ɣاث حسǈǗكور واƦال ƝƑتاǈختبارƍLeveneو  ÜǊǈد مǈالخع Ƴالرجو ƘاƱي المتوسƼ ƾروƽال Ƙتبارا

بالǈسبة  Ɗ%1قý مǇالداللة مǇ مستوǎ  عǈد ÜبيǇ الجǈسيǇ  معǈويةوجود Ƽروƾيتضƍt(  Ơختبار(
ƱǀƼ ختيارǗلمرحلة اǇ و Ƙǈكا ÜكورƦال Ơاث لصالǈǗد اǈع Ʊاث  3,6533حيث المتوسǈǗد اǈوع

4,0000 ǉقدر ƾارƽب ǐƊ 0.3467  ǇƊ يǈاث مما يعǈǗر اƛكƊتماما بمرǋƍ ختيارǗحلة ا Ǉكور مƦال
 خƱوة ǌǈاƑية يتم Ƽيǌا ǉƦ المرحلةǋ كوǈƛƊ. Ǉاƍ ƇتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية بمƌسساƘ الدراسة

 ƇاǀتǈƍوýƑالبدا ƻمختل ƭحƼÜǉستبعادƍ Ǉستبعاد ما يمكƍو ĉƍ ÜƅƦ ا تتحددǌلǚخ Ǉم  ƴم ýية التعامƽكي
لƦلǉƦǌƼ Üǁ . خلƭ مǇ المƬكلة للوصوý الǏ الǌدƻ والتÜالموقƻ الǐƦ يواجǊǌ متخƦ الǀرار

  .المرحلة تتƱلƔ مزيد مǇ االǋتمام والعǈاية
  قتراحاتأهم اǕو ÛاتƢاذ القرارات اǕستراتيجيةعوائƢ : Ƽامساً

 ǇƊ Ǐلƍ ÜƘالدراسا Ǉير مƛير الكƬستراتيجيةتǗا Ƙراراǀال Ʀعملية اتخا Ưتتعر  Ǉللعديد م
 ƘعاليالمعوقاƼ Ǉدو ýالتي تحو ýاوالعراقيǌت Üاǌǈي ما م ƱخصيةرتبƬراربǀال Ʀمتخ Ü اǌǈما  وم

  بالمحيƱ بكý ماƼية مƼ ǇرƭلǊ صلةما يتعلƾ بƎمكاǈياƘ المƌسسة ومǈاƢ العمƼ ýيǌاÜ ومǌǈا 
ما خصوصا سǈحاوƼ ýيما يلي الوقوƻ علǏ بعƯ العواƾƑ بمƌسساƘ الدراسة  لƦلÜǁ. ومخاƱر

المعلوماƘ اǗستراتيجيةÜ ضعÜ ƻ عجز Ƽي Ʋǈام ƊحداǊƛصعوبة مراقبة المحيƱ ورصد تعلƾ مǌǈا ب
Ü تƬويƫ مجاالƘ اǗدارة اǗستراتيجيةƼي خلصة موارد البƬرية التكويǇ وǀدراƘ التكǈولوجيةÜ ال

  . معرƼة ǋƊم اǗقتراحاƘومƛ Ǉم. ǌاالمعلوماƘ وعدم وضوح
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  ةعوائƼ اتƢاذ القرارات اǕستراتيجياستجابات أفراد عينة الدراسة علǍ عبارات : 79-05الجدول رقم
ƘختياراǗأعتقد  ا Ûاذ القرارات االستراتيجيةƢمن أجل ات

 Ƽالعوائ ƭأن المؤسسة تعاني من بع
 : وبدرجات متفاوتةÛ حيƘ أنها تعاني من

كبيرة  
قليلة   قليلة   متوسƱة كبيرة   جدا

  جدا

 Ʊالمتوس
 الحسابي

 ƻحراǈǗا
ǐالمعيار 

الدرجة 
 الكلية

 Ǉالوز
الǈسبي

اقبة المحيÜƱ باǕخƭ صعوبة مر. 91 - - 14 38 42 التكرار
ǊيƼ ورصد ما يحدث Ü14,9 40,4 44,7 %  الخارجي - - 

4,30 0,716 
كبيرة 
 جدا

1 

عجز Ƽي Ʋǈام المعلوماÜƘ خاصة . 92 - - 35 40 19 التكرار
 - - 37,2 42,6 20,2 %  المعلوماƘ اǗستراتيجية

3,83 0,743 
 3 كبيرة

اتǌا التكǈولوجيةÜ مǌǈا ضعƻ قدر. 93 - 1 41 52 - التكرار
Ƙولوجيا المعلوماǈتك ƭالخصو Ǐ1,1 43,6 55,3 - %  عل - 

3,55 0,522 
  5  كبيرة

ضعƼ ƻي تكويǇ مواردǋا البƬرية . 94 - 3 44 31 16 التكرار
 - 3,2 46,8 33,0 17,0 % وƼي اǗدارة اǗستراتيجية خصوصا

3,64 0,801 
 4 كبيرة

 - - 41 27 26 التكرار

Ƽالعوائ
  

 تƬويƫ المعلوماƘ وعدم وضوحǌا. 95
 - - 43,6 28,7 27,7 %  خاصة المستǀبلية مǌǈا

3,84 0,834 
 2 كبيرة

مƌسساƘ الدراسة تعاǈي مǇ صعوباƘ عديدة ترتبƱ بعملية اتخاƍ ǇƊ ƦلǏ مختلƻ الǈتاƬ ƝƑير ت
مǇ معلوماƘ  لمحيÜƱ ورصد ما يحدث ƼيǊتعلƾ مǌǈا بمراقبة االǀراراƘ اǗستراتيجيةÜ خاصة ما 
 Üسبيǈال Ǉالوز ǁلƦ Ǐعل ýكما يد Ʊبمتوسǉ4,30 قدر  Ǉ05مƘدرجا Ü ةƑƼ Ǉضم ƴǀي Ʊو متوسǋو 

Ƙالمعيار الخماسي لسلم ليكرÜ ير لخيار وƬب درجة الكبيرةالالتي ت Źجدا ǐمعيار ƻحراǈƎ0,716. 
يتميز بƎضƱراÜ  ƔالمƬوƫيƱ المح ƱMcQueenلƾ عليǊ ي Ƽي وسƱ  متخƦ الǀراريتواجدحيث 

 ƫويƬي كبير وتƼƘبلية المعلوماǀبيعة المستƱال ƘاƦÜ ال Ƹد بلǀƼ Ʊ3,84متوس  Ǉ05مƘدرجا Ü وǋو 
 Ǐلƍ يرƬالتي ت Ƙة المعيار الخماسي لسلم ليكرƑƼ Ǉضم ƴǀي Ʊب  كبيرةالدرجة المتوس ƻحراǈƎ

 ǉقدر ǐ0,834معيار Ýي  مماǈيع ǇƊƌستراتيجية بمǗا Ƙراراǀال Ʀالدراسةمتخ Ƙي   سساƼ يتواجد
 تعاǈي مƌسساƦ  Ƙلƍ ǁلǏ جاƔǈ .كما ƬƊرǈا سابǀاŹ  علǏ درجة مǇ المخاƱرةƲروƻ عدم اليǀيǇ و

 Ǉام معلوماتالدراسة مƲǈ يƼ اعجزǌستراتيجيةǗا Ƙخاصة المعلوما Ü  Ʊبمتوسǉ4,30 قدر  Ǉ05م 
ƘدرجاÜƘة المعيار الخماسي لسلم ليكرƑƼ Ǉضم ƴǀي Ʊو متوسǋو Ü التي و Ǐلƍ يرƬدرجة الت
Üوب الكبيرة ǉقدر ǐمعيار ƻحراǈƎ0,716 .ريةƬا البǋموارد Ǉي تكويƼ ƻضع Ǉع ǚضƼخاصة  

يƴǀ ضمƑƼ Ǉة وǋو متوسÜ  Ʊ درجا05ƘمǇ  3,64بمتوسƱ اǗدارة اǗستراتيجية مجاالƼ Ƙي 
Ʀƍا معرƼة Ƽيما ول .ǈƎ0,801حراƻ معيارǐ قدرǉ وب درجة الكبيرةÜال تعǈيالمعيار الخماسي التي 

ǈكاƾƑالعوا ǉƦǋ Ƙ ƻتختل Ƙسساƌم ƻǚختƎالدراسةب Üا و ýجƊ Ǉعم ƻƬلك ǉƦǋ Ƙǈا كاƦƍ Ōم
Ǘا ƘاƼǚويةوالختǈمع ƾروƽ ÜƋلجǈ اǈǈƎƼ Ǘاستخد ǐحادǓا Ǉالتباي ýتحلي ƔسلوƊ مOne way Anova 
 LeastبƱريǀة ƊقƼ ýرƾ داƦƍ ýا تƱلƔ االمر ƍجراƇ المǀارǈاƘ المتعددة واǗختباراƘ البعديةو

Significant Difference (L .S .D). التاليةو ýالجداو  ƯتستعرƱǀƼ ويةǈالمع ƾروƽمصادر ال:  
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 تبعا لƢصائƫ المؤسساتات االستراتيجية لتحليل التباين اǓحادي في عوائƼ اتƢاذ القرارANOVAإƢتبار : 80-05الجدول رقم
مستوǌ الداللة F متوسط المربعات تمجموع المربعا درجة الحرية Ƣصائƫال رقم العبارات مصدر التباين

,047 2,753 1,673 3 5,018 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,608 90 54,684 Ƙالمجموعا ýداخ
   93 59,702 Ƴالمجمو 

94 
طبيعة الملكية

 

,002 5,373 2,413 3 7,239 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,449 90 40,421 Ƙالمجموعا ýداخ
   93 47,660 Ƴالمجمو 

91 

,042 2,851 ,733 3 2,198 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,257 90 23,131 Ƙالمجموعا ýداخ
   93 25,330 Ƴالمجمو 

93 

حجم المؤسسة
 

,004 4,787 2,186 3 6,558 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,457 90 41,102 Ƙالمجموعا ýداخ
   93 47,660 Ƴالمجمو 

91 

,002 5,506 3,339 3 10,018 ǇبيƘالمجموعا  

  ,607 90 54,588 Ƙالمجموعا ýداخ
   93 64,606 Ƴالمجمو 

95 

مجال نشاطها
 

 ǇƊ الƍ ÜŹاǀا سابǈرƬƊ كما ÜƾƑالعوا Ưبع Ǉي بدرجة كبيرة مǈالدراسة تعا Ƙسساƌم ǇƊ مƹر
ƝƑتاǈ  ختبارƍ Ǉالتباي ýتحلي ÜǐحادǓختباراƍ ƾريƱ Ǉع ƘاƱة المتوسǈارǀوبم Fير لƬجود وت ƾروƼ
 ƘاƦǈي وية داللة معƼƾƑالعوا ǉƦǋ ƯبعÜ  حيث ƻǚختǗ اǌرجاعƍ Ǉيمك Ƙسساƌم ƭƑخصا

 . يستدعي ƍجراƇ اǗختباراƘ البعديةمماÜ 5% مǇ قǀƼýد كاƘǈ قيم الداللة Ü Ɗالدراسة
  تبعا لƢصائƫ المؤسسةعوائƼ اتƢاذ القرار  لتحليل الفروƼ المعنوية في Fisher's LSDإƢتبار : 81-05الجدول رقم

  95%مجاالت الƙقة عند نسبة 
رقم   Ƣصائƫال

  لعبارةا
(I) 

Ƣصائƫ ال
(J)  

  Ƣصائƫال
الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

PE 1,08140* ,48477 ,028 ,1183 2,0445 91 GE ME ,53140* ,14722 ,001 ,2389 ,8239 
ME -,41389* ,18704 ,029 -,7855 -,0423 

حجم 
 TPE GE -,54005* ,18583 ,005 -,9092 -,1709 93  المؤسسة

SARL 1,35000* ,56029 ,018 ,2369 2,4631 
SPA 1,41379* ,56987 ,015 ,2816 2,5459 

الطبيعة 
  القانونية

94  SNC 
EURL 2,00000* ,71157 ,006 ,5863 3,4137 
 2,0293 0870, 033, 48884, *1,05814 تجارة

Ƙاعة 91 7049, 1187, 006, 14751, *41180,  خدماǈص 
Ƈاǈ1,2001 1662, 010, 26020, *68314, ب 

 2,2424 0015, 050, 56397, *1,12195 تجارة
Ƙخدما 

 9248, 2493, 001, 17000, *58707,  صǈاعة

 2,4732 0268, 045, 61570, *1,25000 تجارة

مجال 
  النشاط

95 
Ƈاǈب  

 1,3109 1194, 019, 29987, *71512,  صǈاعة
* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 
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ǉƦǌ الƽروǀƼ ƾد ل مصدر ǋاراعتبÜ ƍ يمكǇمƊ Ǉجý تحديد ņǐƊ مǇ خصاƭƑ مƌسساƘ الدراسة
 وبƎستخدام Ʊريǀة ƊقƼ ýرƾ معǈوÜ ǐتم اللجوǗ ƇجراƇ المǀارǈاƘ المتعددة واǗختباراƘ البعدية

ƴحدة م Ǐعل ýك ƾروƽة قيم الǈارǀقيمة وبعد م LSD ǇƊ Ǉتبي Üالكبيرة Ƙسساƌالم  Ǉي مǈتعا
  الصƺيرةÜ وحتǏ المƌسساƘ المتوسƱة المƌسساƊ Ƙكƛر مما تعاǈيǊ مراقبة المحيƼƱي صعوبة 

 ǐو يساوƊ ýقƊ ǎد مستوǈع ǐوǈمع ƻǚختǗا اƦǋ ǇكاƼ%5 Üيǈلما تعاƛم  ƳاƱǀال Ƙسساƌم
ǎخرǕا ƘاƱاƬǈال Ƙمجاال Ƙسساƌة بمǈارǀاعي مǈما با.الصƊ سبة لǈل Ǉتكوي ƻمواردالضع 

Ƽي Ʀǋا اƱǗار مجاالƘ اǗدارة اǗستراتيجيةƬ ǇƎƼ ÜركاƘ التضامǇ تعد Ɗكƛر معاǈاة البƬرية Ƽي 
 Üمةǋالمسا ƘركاƬ وƊ ولية المحدودةƌالمس ƘركاƬة بǈارǀم Ƙالخدما ƳاƱق Ƙسساƌي مǈما تعاǈبي

Ǉم Ƈاǈالب ƳاƱوق  ƫويƬي تƼ Üاǌوعدم وضوح Ƙالمعلوما ƾƑحد عواƋك Ƙراراǀال Ʀاتخا
الجدوý تجاوز ǉƦǋ العǀباƘ لÜ واǗستراتيجيةƊ Üكƛر مما تعاǈيǊ المƌسساƘ التجارية والصǈاعية

Ǉحو التاليالتالي يبيǈال Ǐي علǋ ÜƘقتراحاǗا Ǉمجموعة م :  
  إقتراحات لتحسين فعالبة اتƢاذ القرارات االستراتيجيةاستجابات أفراد عينة الدراسة علǍ : 82-05الجدول رقم

بƸرƭ اتƢاذ القرارات اǕستراتيجية بفعاليةÛ  درجة المواǀƼة
  :أعتقد أنǈ من الضروري

  ƾƼواƊ
  تماما

 ƾƼواƊ   Ƙلس
ŹكداƋمت  

ƹير 
ƾƼموا  

 ƾƼير مواƹ
Źتماما  

 Ʊالمتوس
 الحسابي

 ƻحراǈǗا
ǐالمعيار 

الدرجة 
 الكلية

 Ǉالوز
الǈسبي

تخصيǋ ƭيƑة تتكýƽ بمراقبة ورصد . 96 - - 58 20 16 التكرار
 - - 61,7 21,3 17,0 %  ابعة كý ما يمكǇƊ Ǉ يحدثومت

3,55 ,771 
ƾƼواƊ 5 

تدريƔ وتكويǇ اƱǗاراƼ Ƙي مجاالƘ . 97 - 1 10 29 54 التكرار
 - 1,1 10,6 30,9 57,4 %  التسيير اǗستراتيجي عموما

4,45 ,728 
 ƾƼواƊ
 تماما

1 

Ƙ واǗستƛمار تƽعيƲǈƊ ýمة المعلوما .98 - - 30 52 12 التكرار
 - - Ƽ  % 12,8 55,3 31,9ي التكǈولوجياƘ الحديƛة

3,81 ,644 
ƾƼواƊ  4  

تخصيƭ المزيد مǇ الموارد  .99 - - 29 50 15 التكرار
 - - 30,9 53,2 16,0 % واǗمكاǈياƘ لǋǘتمام باƬǗاراƘ الضعيƽة

3,85 ,671 
ƾƼواƊ 3 

 - - 11 49 34 التكرار

اǕقتراحات
  

100 .Ǐعل ýتعزيز عملية رصد العم 
 - - 11,7 52,1 36,2 %  وƍكتƬاƻ اƬǗاراƘ الضعيƽة وǌƼم مدلولǌا

4,25 ,651 
 ƾƼواƊ
 تماما

2 

ƾالساب ýالجدو ƘياƑحصاƍ يرƬالدراسة ت Ƙسساƌستراتيجية بمǗا Ƙراراǀال ǐƦمتخ ǇƊ Ü
Ǘا ƴجمي Ǐعل ǇوǀƼعالية يواƼ Ǉة بتحسيǀالمتعل Ƙخاصة ما قتراحا ÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀال Ʀاتخا

 المتوسƱ يƴǀحيث Ƽ Ƙي مجاالƘ التسيير اǗستراتيجيÜ تدريƔ وتكويǇ اƱǗاراتعلƾ مǌǈا ب
المواǀƼة التي تƬير ƍلǏ خيار و ÜضمƑƼ Ǉة المعيار الخماسي لسلم ليكرƘلǉƦǌ العبارة الحسابي 

Ƭو الǋ كما ÜالتامةƋسبة لǈبال ǇƻاƬكتƍاتعزيز عملية رصد وǌم مدلولǌƼة وƽالضعي ƘاراƬǗا   
مƊ Ǉجý تخصيƭ المزيد مǇ الموارد واǗمكاǈياƍ ƘلǏ جاƔǈ .  اǕوزاǇ الǈسبيةيǊ تƬير الوƦǋا ما

لليƲǀة تخصيǋ ƭيƑة وƦǋا ما يدعو Ɗيضا لضرورة ǋǗ Üتمام باƬǗاراƘ الضعيƽةالمزيد مǇ ا
  .يƼ Ʊي المح كý ما يمكǇƊ Ǉ يحدثÜ ومتابعةÜ ورصدÜتتكýƽ بمراقبة
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 Ƙراراǀال ǊيƼ Ʀتتخ ǐƦار الƱǗا ǉعتبارƎوب Üسسةƌالم ǊيƼ ƱƬǈت ǐƦال Ʊالوس Ǌǈلكو
 ǇƎƼ ÜستراتيجيةǗدرجة ا Ǐر وعلǀير مستƹ الدراسة Ƙسساƌم Ʊيد كبيرةمحيǀالتع Ǉم 

 تتƬابƼ ǁيǊ الƽرÜ ƭتتƽاعƼ ýيǊ عǈاصر كƛيرة ومتǈوعÜǊ متƺيرة بصƽة مستمرة
Ƙديداǌل.والتƍ ƔرƱمض Ʊو محيǋ  ستراتيجيةǗا Ƙراراǀال Ʀمتخ ǊيƼ Ǌيواج Üحد ما Ǐ
يتعامƼ ýي ƲلǊ و Üوال يملǁ المعرƼة الكاملة ÜتƬويƫ كبير Ƽي المعلوماƹƘموƯ و

 ƴكيدة ومƊ يرƹ Ƙحاال Ưبع Ǐة علǈمتباي Ƙعتماد وبدرجاǘل ǊعƼتد Üدةǀمع ƻمواق
 ضمǇ مƲǈومة مرجعية تتحدد Ƽي Ʋلǌا ÜجواƔǈ الƬخصية Ƽي ƍصدار قراراتǊال

دالالتǌا العمليةÜ مما ل ƬǘǊاراƘ الضعيƽة وƍدراكل ǉحاالƘ الǈجاƟ والƼ ýƬƽي رصد
 Ʃيعك Ɣǈالحوا Ưير بعƛƋخصيتƬستراتيجيةةالǗا Ƙراراǀال Ʀتخاƍ يƼ  .  

وبƎستǀراƇ واقƴ عملية اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية بمƌسساƘ الدراسةǀƼ Üد 
يرة التي يوليǌا متخƦو الǀراراƬƊ Ƙارǈ ƘتاƝƑ الدراسة الميداǈية ƍلǏ اǋǕمية الكب

 Ʀي عملية اتخاƼ مرحلة ýوƊ اǋعتبارƎب ÜƳǚƱستǗستراتيجية لعملية البحث واǗا
 ƭرƽال ƻاƬكتƍ يƼ ƇكاƦدرة والǀال Ǉا تكمǌلǚخ Ǉوم ÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀال
 ǁلƦ وقد يعود Üةƽارة الضعيƬǗبا Źيراƛك Ǉتموǌم ال يǌǈƊ مƹر Üاǌƛحدو ýقب ƘǚكƬوالم

  . تتميز بǊ مǇ خصاƭƑام ǀƛتǌم Ƽي مǉƦǋ ýƛ المعلوماƲǈ ÜƘراŹ لĉمłلعد
 ǇƊ Ǐلƍ Üالدراسة Ƙسساƌة بمƲǀعملية الي ƴدراسة واق Ƙصſد خلǀƼ ÜǁلƦل ǉƦǋ

علǏ درجة Ɗقý مǇ الحƦر واليƲǀة ǈحو ما يحدث Ƽي محيǌƱاÜ وǋو ما يعكƩ االخيرة 
ǋƍتمامǌا ǀتصر يÜǊƛ حيث الǏ حد ما حرصǌا وǋƍتمامǌا بمراقبة المحيÜƱ ومتابعة Ɗحدا

 ƭا الخاǌƱي محيƼ حداثƊ Ǉم ǐما يجر Ǐعل ƱǀƼ)يǈƱا )المحلي والوǌقǚƺǈǗ ŹراƲǈ Ü
 ǀƼد ƬƊارƘ الǈتاƍ ƝƑلǇƊ Ǐ مƌسساƘ الدراسة .وضيƾ رقعة ƬǈاƱاتǌا وقلة تعامǚتǌا

 ƴجيƬوم بتǀما ت ǚقلي Ǐا علǌيƼ ستراتيجيةǗا Ƙراراǀال ǐƦمتخ Ǐعل ýالحصو
 ƘاƦ ƘستباقيةالمعلوماǗبيعة اƱالÜ يةƊ Ǉع ƻƬوالك Üةƽارة ضعيƬƍ يةƊ Ǉوالبحث ع 

معلومة تحƦيرية مǌǈƋƬ Ǉا ǇƊ تƛƌر Ƽيما يمكǇƊ Ǉ يŃتخƦ مǇ قراراƍ ƘستراتيجيةƼ Üي 
  .مǀابý حرصǌا الكبير علǇƊ Ǐ تكوǇ المعلوماƘ صحيحة وسليمة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  دراسة ميدانية حول اǓهمية اǕستراتيجية لمعلومات اليقưة 

  بمؤسسات الدراسة في اتƢاذ القرارات اǕستراتيجية
  

  البعد اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة بمؤسسات الدراسة: المبحƘ اǓول
اتيجي لمعلومات اليقưة في إتƢاذ القرارات أهمية الدور اǕستر: المبحƘ الƙاني

  اǕستراتيجية بمؤسسات عينة الدراسة
Ƙالƙال Ƙوقية: المبحƙقتها بدرجة الموǘة وعưستراتيجية لمعلومات اليقǕهمية اǓا 
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  علومات اليقظة اإلسرتاتيجية ملهمية األدراسة ميدانية حول : سداسالفصل ال
  االقتصاديةيف إختاذ القرارات اإلسرتاتيجية باملؤسسات 

 عǚقة المƌسسةلموضوƼ Ƴي تǈاولǌا لǀد ƊدƘ مختلƻ الروƏ والƱروحاƘ الƽكرية 
ǋر التعǀيد عǇ كيƽية التعامý مƴ مƲاالجاد ƍلƱ ǏرƟ وبحدة مƬكلة البحث  ǌÜامحيƱب

 ƔراƱضǗوا ǊيƼǇواǓا ƘواƼ ýقب. ƅƦĉƍ  اǌابلǀي ǇƊ Ưترƽي ƘروحاƱال ǉƦǋ Ɣيحسƺر يت
ÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀال ǐƦد متخǈكير عƽالت Ʊمǈ يƼو ýالعم ƔسلوƊ يƼ  Ǌحو والتوجǈ

 ƴم ƴالسري ýحداثالتعامƊ Ƙلياƈكار وƼƊ Ǉوالبحث ع ÜƱالمحي  ýا عمǌتǌجديدة لمواج
ýا قبǌمر  .وقوعǕيا ǐƦتضيالǀ  Ǉتمامالمزيد مǋاية  االǈاالستراتيجيبالبعدوالع  

يمكǇ . االستراتيجية الǀراراƘ اتخاǈƛƊ ƦاƇ  استراتيجياŹسǚحاŹعتبارǋا Üƍ ولمعلوماƘ اليƲǀة
ƽرƭ التعامý مƴ الƼي و ÜوƍستƬراƻ المستǀبý كƻƬ الƺموƼƯي اǗعتماد عليǌا 

Ƙديداǌوالت.  Ǉا ما يعزز مƦǋسسة علوƌقدرة المǏ ة الǌاحررويمواجǋ  ƘاƱوƺض Ǉم
Ƙسلوكا Ǉم Ǌرضƽوما قد ي ÜƱالمحي.  

 ƍلƼ( Ǐي الƽصý السابƾ( عملية اليƲǀة بمƌسساƘ الدراسةǈتاƝƑ الواقÜƴ لǀد خلſصƼ Ƙي
ǉƦǋ ǇƊ االخيرة علǏ درجة قليلة مǇ الحƦر واليƲǀة ǈحو ما يحدث Ƽي محيǌƱاÜ وǋو ما 

 ÜاǌƱمحي ƴا مǌي تعاملƼ اǌلƬƼا وǌƽضع ƩلميعكƛŮما دل ǁلƦ Ǐعل Ƙ يضاƊ Ưبع ƝƑتاǈ
 Ƙالدراسا Üǎاالخر ƴم ƻي التكيƼ ǚƬƼ ƘƼرية قد عرƑاالقتصادية الجزا Ƙسساƌالم ǇƋب

ǊيƼ ورصد ما يحدث Ʊوم برقابة المحيǀي ýعاƼ ةƲǀام يƲǈ ا لعدم وجودǌƱمحيÜ اƦل 
لǏ يتƱلƔ مǇ قادتǌا ومسيريǌا اǋǗتمام بمعلوماƘ اليƲǀةÜ وƹرǀƛ ƩاƼة اƽǈǗتاƟ ع

متخƦ الǀراراƘ  مƌسساƘ الدراسةƍ ÜتضǇƊ Ơ وبƎستǀراƇ واقƴ .1المحيƱ الخارجي
ǌيƼ ستراتيجيةǗما  اا Źالباƹ ýيتعام Ǌي قراراتƼ ƴكيدة ومƊ يرƹ Ƙدةحاالǀمع ƻمواق 

Ǌا  يواجǌلƲ يƼو ƯموƹƘي المعلوماƼ كبير ƫويƬتÜة الكاملةƼالمعر ǁكما  . وال يمل
 Ǌǈاليا Ƙيرا بمعلوماƛتم كǌةال يƲǀ Ƙالمعلوما ǉƦǋ ýƛي مƼ Ǌتǀƛ لعدم ǁلƦ وقد يعود Ü

 ŹراƲǈاǌǈǕǏǈير واضحة المعƹ  وقد ÜǊسبة لǈبال  ƾƼيضا ال تواƊحتƊاجيǊات Ǉم 
  .ال تخلو مǇ اǕخƱاƇومƬتتة ǌƼ Üي عادة ما تكوǇ معلوماƘال

ƾا السياƦǋ يƼوÜي ƻدǌالباحث ست  Ǐعل ƻالوقوƊ ستراتيجيǗمية البعد اǋ
وكƦا  ÜالدراسةمƌسساƘ بمتخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية عǈد  لمعلوماƘ اليƲǀة

 ƻاƬستكƍتمامǋا ǎم مدǌ ستراتيجيǗمية الدور اǋƋبÜƘالمعلوما ǉƦǌل  ǁلƦ ýقة كǚوما ع
  . بدرجة موƛوقيتǌم بǌا

                                           
1- Rouibah. K. et Ould-Ali. S, Op. Cit, P07. 
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  مؤسسات الدراسةالبعد اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة ب: المبحƘ اǓول
ياŹ ال يǋƊ ýǀمية وال وزǈاŹ عǇ بǀية موارد المƌسسة Ƽي تمýƛ معلوماƘ اليƲǀة مورداƍ Źستراتيج

اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية وƼي بǈاƇ توجǌاتǌا المستǀبليةÜ وقد ƊخƘƦ بعداƍ ŹستراتيجياŹ وƊصبƠ لǌا 
زيادة المعرƼة تحسيǇ العمý اǗستراتيجي للمƌسسةÜ مǇ مƱǈلƍ ƾستراتيجيةÜ لمساǋمتǌا Ƽي خاصية 
توجيǊ المƌسسة مƛ Ǉم و Üوتحديد ƍتجاǋاتǊتوقƴ التƺيير  وجƘƉ اǗستراتيجية وتجƔǈ المƽاÜاǈǗساǈية

Ü وƼي Ʀǋا بƺرƍ ƯجراƇ التƺيير المǈاسƼ Ɣي الوقƘ المǈاسǈ ÜƔحو االستجابة لǌا والتكيƻ معǌا
  .السياǈ ƾستǌدƻ الوقوƻ علǋƊ Ǐمية Ʀǋا البعد بمƌسساƘ الدراسة

 ưة بمؤسسات الدراسة اليقأهمية البعد اǕستراتيجي لمعلومات: أوالً
  أهمية البعد اǕستراتيجي لمعلومات اليقưةاستجابات أفراد عينة الدراسة علǍ عبارات : 01-06الجدول رقم

رƷم أنها مجرد إشارات ضعيفةÛ إال أنني  درجة اǋǕمية
 :أعتقد أن اǕعتماد عليها

كبيرة  
قليلة   قليلة   متوسƱة رة كبي  جدا

  جدا

 Ʊالمتوس
 الحسابي

 ƻحراǈǗا
ǐالمعيار 

الدرجة 
 الكلية

يسمƠ بƎعادة الƲǈر Ƽي اǋǕداƻ . 21 - - 44 29 21 التكرار
 - - 46,8 30,9 22,3 %  اǗستراتيجية وتعديý خياراتǌا

4,25 0,799 
كبيرة 
يعزيز الǀدرة علƍ ǏجراƇ التƺيير . 22 - 32 35 27 - التكرار جدا 

Ɣاسǈالم Ƙي الوقƼ Ɣاسǈ34,0 37,2 28,7 - %  الم - 
 متوسƱة 0,795 2,95

يجƔǈ المƌسسة المƽاجƘƉ . 23 - 16 33 45 - التكرار
 - 17,0 35,1 47,9 - %  .اǗستراتيجية

  متوسƱة 0,748 3,31
 20 37 10 6 21 التكرار

البعد ااǕستراتيجي
  

24 . Ǉة جديدة ويحسƼمعر ƻيضي
 21,3 39,4 10,6 6,4 22,3 %  مǇ قدراتǈا المعرƼية

 متوسƱة 1,495 2,69

  اإلتجاه العام  - 25 28 21  20 التكرار
% 21,3  22,3 29,8 26,6 -  

 متوسطة 1,100 3,38

 Üƾالساب ýالجدو ýǚخ Ǉم Ơة يتضƲǀالي Ƙلمعلوما Ǉلم يك ǊǈƊ Ǐلƍ يرƬالعام ي ǉتجاǗا ǇƊ
 Źكبيرا Źاǈاالستراتيجيةوز Ƙراراǀال ǐƦد متخǈع Ü اǋبعد ƦخƋةولم تƱال بدرجة متوسƍ ستراتيجيǗا 

حيث تƬير  )1,100 معيارǐالǈحراƻ واÜǗ 3,38المتوسƱ الحسابي العام (Ü يةǈƛƊاƇ اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيج
ƹƊلƔ العباراƘ التي تǀيƩ البعد اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة ƍلǏ الدرجة المتوسƱة Ƽي اǋǕمية 

Ƙسلم ليكر Ǐلبية مت. علƹƊ دǀيعت ÜǁلƦ ƴوم ǊǈƊ Üالدراسة Ƙسساƌستراتيجية بمǗا Ƙراراǀال ǐƦخ
صياƹة وتحديد ƍعادة الƲǈر Ƽي  مƊ ǇجÜ ýيمكǇ اǗعتماد بدرجة كبيرة علǏ معلوماƘ اليƲǀة

 مǊǈƊ ƴ مǇ الصعƔ اǗعتماد ǌÜا اǗستراتيجيةتعديý خياراتƼي  وÜللمƌسسةاǋǕداƻ اǗستراتيجية 
علƍ ǏجراƇ المƌسسة عزيز قدرة ǌǈا ال تساǋم كƛيراƼ Źي تكما Ü ƊجƔǈ المƽاجƘƉ اǗستراتيجيةعليǌا لت

Ɣاسǈالم Ƙي الوقƼ Ɣاسǈيير المƺالت.  ƾا السياƦǋ Ǉدراسةتوصيوضم  (Lesca et Blanco)   Ǐلƍ
 ǊǈƊǇضرورال مǐ ÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀال ǐƦسبة لمتخǈية بالǈتكوي Ɲعداد برامƍ ƣا ترسيǌايتƹ 

   .1 للمƌسسة العمý اǗستراتيجيتحسيƼǇي  ليƲǀةلمعلوماƘ ا البعد اǗستراتيجيǋƊمية 
                                           
1- Lesca.H et BLANCO. S,(2002), Op. Cit 
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 ǉƦǋ ǉƦƽǈتست ǇƊ Ǉما يمك ƴومƝالبرام Ǉموارد و مƘياǈمكاƍÜ  ǊǈƎƼ ýǚخ Ǉم Ǉيمك Ƙمعلوما
ƦاƘ معلوماƘ يضƽي عليǌا ǈوƳ مǇ ال ƦƍÜ ǇƊا تم تجميعǌا وقراƇتǌا الǀراƇة الصحيحةƼيما Ü اليƲǀة

اƍ Źستعداداƍ Źستراتيجي تلعƔ دوراŹ بلية بتركيباƘ معيǈةÜيخلƾ مǌǈا معرƼة مستÜ ǀالƱبيعة اǗستراتيجية
ýبǀللمستÜستراتيجيةǗا ƘƉاجƽللم Źباǈوتج .  

    اليقưة بمؤسسات الدراسةتحليل تباين أهمية البعد اǕستراتيجي لمعلومات: ƙانياً
ة تكملةŹ لدراسة ǋƊمية البعد اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة عǈد متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجي

 Üالدراسة Ƙسساƌبم ýحاوǈ يما يليƼ Ǉا كاƦƍ ة ماƼستراتيجي لالمعرǗبعد ا Ƙة معلوماƲǀي اليƼ
Üالدراسة Ƙسساƌم ƻǚختƎب ƻيختل ƭƑالخصا ƯيةبعƽيƲخصية والوƬال  Ƙراراǀال ǐƦلمتخ 
ÜاǌيƼ ستراتيجيةǗالعمرك اÜالعلمي ýǋƌية المǈǌالخبرة الم .  ÜǁلƦال ýجƊ Ǉوم ǎمد Ǉع ƻƬلك

م ƊسلوƔ تحليý استخدƍ يتمƼي ǋƊمية البعد اǗستراتيجيƼǚ ÜاƘ جوǋرية وƼروƾ معǈوية وجود ƍخت
 ǐحادǓا ǇالتبايOne way Anovaالبعدية Ƙاǈارǀالم Ƈجراƍ Ǌسƽǈ Ƙي الوقƼ كما يتم Ü  ýقƊ ةǀريƱب

ýدا ƾرƼLeast Significant Difference (L .S .D)    .  
تبعا للƢصائƫ الشƢصية تباين اǓحادي Ǔهمية البعد اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة لتحليل الANOVAإƢتبار : 02-06الجدول رقم

مستوǌ الداللة F مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات  الƢصائƫ مصدر التباين

,000 63,861 20,805 4 83,219 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,326 89 28,994 Ƙالمجموعا Ɯخار 

   93 112,213 Ƴالمجمو 

 الƢبرة المهنية

,001 6,129 6,345 3 19,036 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  1,035 90 93,177 Ƙالمجموعا Ɯخار 

   93 112,213 Ƴالمجمو 

 المؤهل العلمي

,000 21,231 12,271 5 61,353 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,578 88 50,860 Ƙالمجموعا Ɯخار 
   93 112,213 Ƴالمجمو 

 العمر

ƾالساب ýالجدو ǇمÜ ýتدƝƑتاǈ   ختبارƍ Ǉالتباي ýتحلي ǐحادǓا Ǉويةوجود عǈمع ƾروƼ  
Ǖ الدراسة Ƙسساƌستراتيجية بمǗا Ƙراراǀال ǐƦد متخǈة عƲǀالي Ƙستراتيجي لمعلوماǗمية البعد اǋ

حيث كاƘǈ جميƴ قيم الداللة بالǈسبة . ǈتيجة لتبايǇ وƍختƻǚ بعƯ خصاƑصǌم الƬخصية والوƲيƽية
ǇƊ الخصاƭƑ الƬخصية مما يعǈي  ý%1 تماما مǇ مستوǎ المعǈوية لمختلǉƦǋ ƻ الخصاƊ ƭƑق

والوƲيƽية عǈد متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية تƛƌر علǋƊ Ǐمية البعد اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة 
   :بالǈسبة لÜǊ وƦǋا ما يستدعي ƍجراƇ اǗختباراƘ البعديةÜ علǏ الǈحو التالي
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   لتحليل الفروƼ المعنوية Ǔهمية البعد اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة تبعا للƢبرة المهنيةFisher’s LSDإƢتبار  :03-06الجدول رقم
  الƢبرة (I)  95%مجاالت الƙقة عند نسبة 

  المهنية
(J) برةƢال  

  المهنية
الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

5-9 -,66667* ,21129 ,002 -1,0865 -,2468 
10-14 -1,29032* ,20757 ,000 -1,7028 -,8779 
15-19 -2,75000* ,24439 ,000 -3,2356 -2,2644 1-4 

20-24 -2,78571* ,23632 ,000 -3,2553 -2,3161 
10-14 -,62366* ,15025 ,000 -,9222 -,3251 
15-19 -2,08333* ,19803 ,000 -2,4768 -1,6899 5-9  
20-24 -2,11905* ,18798 ,000 -2,4926 -1,7455 
15-19 -1,45968* ,19405 ,000 -1,8453 -1,0741 10-14  20-24 -1,49539* ,18379 ,000 -1,8606 -1,1302 

* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 

مƊ Ǉجý تحديد مصادر الƽروƾ بيǇ المجموعاƘ تم ƍجراƇ المǀارǈاƘ المتعددة بƎستخدام 
 تبيƱLSD ǇŊريǀة ƊقƼ ýرƾ معǈوÜǐ وبعد مǀارǈة قيم الƽروƾ بيǇ كý مجموعتيǇ علǏ حدة مƴ قيمة 

  ا الƑƽة اǕكبرǉƦǋ ǇƊ الƽروƾ جاƘƇ جميعǌا لصالƠ الƑƽة اǕكبر خبرة مǈǌيةÜ حيث تحƾǀ داƑم
ǐوǈمع ƾرƼ ǏعلƊÜا خبرةǌǈم ýقǕا ǎخرǕا Ƙالمجموعا Ǉا وبيǌǈة بيǈارǀم .  ǊǈƊ ǁلƦ اǈلǀتǈƍ كلما

 ýقǕة اƑƽال Ǉم Žحو اصعوداǈيةǈǌكبر خبرة مǕة اƑƽلÜ Ʃمما يعك ÜƘاƱي المتوسƼ ƾروƽال Ƙزاد 
اراƘ اǗستراتيجية  ƍرتباǋƊ Ʊمية البعد اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة عǈد متخƦ الǀردرجة

  : وƦǋا ما يبيǊǈ الجدوý التالي. بخبرتǊ المǈǌيةÜبمƌسساƘ الدراسة
  اǕرتباط بين أهمية البعد اǕستراتيجي والƢبرة المهنيةعǘقة :04-06الجدول رقم

  المهنية الƢبرة

,737** Ǉبيرسو Ʊرتباƍ ýمعام 

 مستوǎ الداللة 000,

94 Ƴالمجمو 

البعد اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة

* . ƱرتباǗا ǎد مستوǈع ý0.01دا 

 Ǉردية وقوية بيƱ Ʊرتباƍ قةǚمة عƛ ǇƊ Ơيتض Üƾستراتيجي مما سبǗتمام بالبعد اǋǗدرجة ا
 0,737عǈد متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية وخبرتǊ المǈǌيةÜ بمعامý اǗرتباƱ قدرǉ لمعلوماƘ اليƲǀة 

 Ǉم ýقƊ ǎد مستوǈي ؛%1عǈكلم مما يع ǊǈƊ ر بالبعدƛكƊ Ǌتمامǋƍ ية زادǈǌالم Ǌخبرت Ƙا زاد
  .اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة Ƽي ƍتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية

   لتحليل الفروƼ المعنوية في أهمية البعد اǕستراتيجي تبعا لمتƸير المؤهل العلميFisher’s LSDإƢتبار  :05-06الجدول رقم
    (I)  95%مجاالت الƙقة عند نسبة 

  المؤهل العلمي
(J)    
  ميالمؤهل العل

الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

Ǉدو ǎ1,6604 2859, 006, 34594, *97312, الجامعي المستو 
Ƨمهند 

 1,8859 5841, 000, 32764, *1,23502 سامي تǈǀي Ɗو تǈǀي

Ǉدو ǎ1,3517 0086, 047, 33802, *68018, الجامعي المستو 
Ƨليسان  

 1,5764 3078, 004, 31927, *94208, سامي تǈǀي Ɗو تǈǀي
* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 
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 Ƙستراتيجي لمعلوماǗتمام بالبعد اǋǗدرجة ا ǇƊ Üƾالساب ýالجدو ƝƑتاǈ ýǚخ Ǉم Ơيتض
 ŹراƲǈ Üالدراسة Ƙسساƌاالستراتيجية بم Ƙراراǀال ǐƦد متخǈع ƻوتختل Ǉتتباي ÜةƲǀالي ƻǚختǗ

 Üم العلميةǌتǚǋƌوقدم ƻة بمختلǈارǀم ÜƩǈادة الليساǌƬ وحملة Ǉدسيǈǌتي المƑƼ Ơي صالƼ ƘƇجا 
Ü مما يعǈي ƑƼ ǇƊة 5%عǈد مستوƊ ǎقý مǇ الƑƽاƘ اǕخرÜǎ حيث ǈسجý وجود Ƽروƾ معǈوية 

Ʃǈ متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية بمƌسساƘ الدراسةÜ سواƇ كاǈوا مǈǌدسيƊ Ǉو حملة ǌƬادة الليسا
ƭخǕوبا Üمǋيرƺة بǈارǀة مƲǀالي Ƙستراتيجي لمعلوماǗبالبعد ا Źتماماǋƍ رƛكƊ مǋ ةƑƼ Ǉدو ǎالمستو 

  وجد Ɗية Ƽروƾ معǈوية بيǇ حملة ǌƬادة مǈǌدƊ Ʃو ǌƬادة الليساƩǈ مǇ جǌةت كما ǊǈƊ ال .الجامعي
  .دوǇ المستوǎ الجامعي مǇ جǌة ƊخرƊǎولǁƑ وبيǇ التǈǀييǇ و

   لتحليل الفروƼ المعنوية في أهمية البعد اǕستراتيجي تبعا لمتƸير الفئة العمريةFisher’s LSDبار إƢت :06-06الجدول رقم
 الفئة  (I)  95%مجاالت الƙقة عند نسبة 

  العمرية
(J)  الفئة 

  العمرية
الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

43-37 -1,09714* ,32509 ,001 -1,7432 -,4511 
50-44 -2,14286* ,33179 ,000 -2,8022 -1,4835 
57-51 -2,27381* ,36156 ,000 -2,9923 -1,5553 29-23 

64-58 -1,85714* ,47650 ,000 -2,8041 -,9102 
43-37 -,72000* ,21503 ,001 -1,1473 -,2927 
50-44 -1,76571* ,22503 ,000 -2,2129 -1,3185 
57-51 -1,89667* ,26698 ,000 -2,4272 -1,3661 36-30  

64-58 -1,48000* ,40940 ,000 -2,2936 -,6664 
50-44 -1,04571* ,22503 ,000 -1,4929 -,5985 43-37 57-51 -1,17667* ,26698 ,000 -1,7072 -,6461 

* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 

 ǇتيƑƼ ýالعمرية ك ƘاƑƽال ƻمختل Ǉبي ƾروƽة قيم الǈارǀوبم Üƾالساب ýالجدو ƝƑتاǈ ýǚخ Ǉم
 يتضƠ بǉƦǋ ǇƋ الƽروƾ كاƼ Ƙǈي صالƊ Ơكبر ƑƼة عمريةÜ حيث داƑما ما LSDعلǏ حدة مƴ قيمة 

ǐوǈمع ƾرƼ ǏعلƊ كبرǕة اƑƽال ƾǀا تح ǎخرǕالعمرية ا ƘاƑƽية الǀة ببǈارǀمýقǕ . اǈلǀتǈƍ كلماƼ
 ƘƛحدƊو ÜƘاƱي المتوسƼ ƾروƽال Ƙكبر زادǕة اƑƽلل ćŽعمرا ýقǕة اƑƽال Ǉم Žصعودا ǁلƦب ŹاƼǚختƍ

 ǉƦǋ Ʊرتباƍ ǎمد Ʃمما يعك ÜةƲǀالي Ƙستراتيجي لمعلوماǗتمام بالبعد اǋǗي درجة اƼ Źرياǋجو
 : التاليمتخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةÜ كما ǋو مبيƼ Ǉي الجدوý اǕخيرة بعمر

  اǕرتباط بين أهمية البعد اǕستراتيجي والعمرعǘقة: 07-06الجدول رقم

  العمر

,670** Ǉبيرسو Ʊرتباƍ ýمعام 

 مستوǎ الداللة 000,

94 Ƴالمجمو 

البعد اǕستراتيجي 
 لمعلومات اليقưة

* . ƱرتباǗا ǎد مستوǈع ý0.01دا 

ودرجة اǋǗتمام بالبعد اǗستراتيجي ر يتضƠ وجود عǚقة ƍرتباƱ Ʊردية وقوية بيǇ العم
 Ƽكلما كاǇ العمر Ɗكبر ،%1مǇ عǈد مستوƊ ǎقÜ0,670  ý بمعامƍ ýرتباƱ قدرǉ لمعلوماƘ اليƲǀة

  .  Ɗكبربالبعد اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀةكاƘǈ درجة اǋǗتمام 
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 Ƙانيالمبحƙة في أهمية : الưستراتيجي لمعلومات اليقǕالدور اǕاذ القرارات اƢستراتيجيةإت  
 ƱǀƼلمعلوماƘ اليƲǀة البعد اǗستراتيجي علǏ  ال تتوقƻ اǋǕمية اǗستراتيجية حǀيǀةƼي ال

الǐƦ تلعبǉƦǋ Ǌ المعلوماƘ  دور االستراتيجيالباالǋتمام علǏ مدƊ ǎيضاŹ اǕمر يتوقƻ وǈƍما 
Źاستراتيجيا Źحاǚا سǋعتبارƍوÜ Ǌعتماد عليǗا Ǉيمك ýجƊ ǇمÜ Ưموƺال Ǉع ƻƬالكÜس وƍ ƻراƬت

ýبǀوالمست ÜƘديداǌوالت ƭرƽال ƴم ýير . التعامƹ Ƙة ومعلوماƽضعي ƘاراƬƍ ا مجردǌǈƊ مƹر
  . بمƌسساƘ الدراسةور وƼي Ʀǋا السياǈ ƾستǌدƻ الوقوƻ علǋƊ Ǐمية Ʀǋا الد.مكƬوƼة
  Ƣاطرم الفرƫ والالتعامل مƲمعلومات اليقưة في ل الدور اǕسترايجي أهمية: أوالً

  الفرƫ والمƢاطرالتعامل مƲ  في  اǕستراتيجي لمعلومات اليقưةالدورية أهم: 08-06الجدول رقم

رƷم أنها مجرد إشارات ضعيفةÛ إال أنني  درجة اǋǕمية
  :أعتقد أن اǕعتماد عليها

كبيرة  
قليلة   قليلة   متوسƱة كبيرة   جدا

  جدا

 Ʊالمتوس
 الحسابي

 ƻحراǈǗا
ǐالمعيار 

الدرجة 
 الكلية

يخلƼ ƾرƭ جديدة ليƩ مǇ السýǌ . 25 - - 20 49 25 التكرار
ƘاراƬǗا ǉƦǋ ا لوالǌƽƬكتƊ  % 26,6 52,1 21,3 - - 

4,05 0,694 
 كبيرة 

يتيƠ العمý علǏ اقتǈاƼ ƭرƭ . 26 - - 47 35 12 التكرار
ǇخروǓا اǌصǈتǀي ǇƊ ýمة قبƑ50,0 37,2 12,8 %  قا - - 

 كبيرة 0,703 3,63

يسمƠ بتجƔǈ التǌديداƘ والمخاƱر . 27 - - 30 45 19 التكرار
 - - 31,9 47,9 20,2 %  قبý وقوعǌا

  كبيرة 0,716 3,88
يكƻƬ عǀǈ ǇاƱ الǀوة والضعƻ . 28 - - 44 13 37 التكرار

 - - Ƽ  % 39,4 13,8 46,8ي المƌسسة
  كبيرة 0,930 3,93

يسمƠ بتحويý بعƯ المخاƱر . 29 - 24 45 25 - التكرار
 - 25,5 47,9 26,6 - %  لتǌدياƍ ƘلƼ Ǐرƭ حǀيǀيةوا

  متوسƱة 0,726 3,01

 - - 45 40 9 التكرار

ƫ
التعامل مƲ الفر

 والتهديد
  

يǀلý علǏ اǕقý مǇ درجة تǌديد . 30
 - - 47,9 42,6 9,6 %  الخƱر علǏ المƌسسة

 كبيرة 0,658 3,62

  اإلتجاه العام  - - 38 44  12 التكرار
% 12,8  46,8 40,4 - -  

  ةكبير 0,678 3,72

Ơيتض ýالجدو ýǚخ Ǉم  ÜƾالسابǕمية اǋالكبيرة ل Ƙمعلوما Ǌتلعب ǐƦستراتيجي الǗلدور ا
ǈƛƊاƇ تعاملǌم يمكǇ اǗعتماد عليǌا  Ü بمƌسساƘ الدراسة الǀراراƘ االستراتيجيةǐمتخƦعǈد اليƲǀة 

 ƍلǏ الدرجة الدورية Ʀǋا ǋƊم تƬير ƹƊلƔ العباراƘ التي تǀيÜ Ʃ حيثمƴ الƽرƭ والمخاƱر
وتكƻƬ عƈ Ǉلية كتǌƽƬا Ƽƍرƭ جديدة ليƩ مǇ السǗ ýǌيجاد حيث يمكǇ اǗعتماد عليǌا . الكبيرة
ýǚƺستƍ ال ƭرƽال ǇƊ ýمة قبƑاǀƭǈتǀſتÜ كما ſت ƔǈرجƱا المخاǌوقوع ýالت قب ýقǕا Ǐو علƊلǀي Ǉم ý

Ǝبراز يسمƠ بعلǏ معلوماƘ اليƲǀة  بǇƋ اǗعتماد ƬJakobiacار ƍليƊ Ǌما  ƦلÜ ǁدرجة تǌديد الخƱر
 عǇ المخاƱر الكƻƬ عǈد الƽرÜƭ دوǋƍ Ǉماý الجاƔǈ الدƼاعي Ƽي التعامý مƴالجاƔǈ الǌجومي 

ƍ Ǉع ŹǚضƼتكƬسسةاƌي المƼ ƻوة والضعǀال Ʊاǀǈ ƻ1.  

                                           
1- François Jakobiac, Op.cit, P335. 
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ýتكتم Ǐا دراسوحتǈت Ǖ ميةǋالدور Ƙراراǀال ǐƦد متخǈة عƲǀالي Ƙستراتيجي لمعلوماǗا 
 ǌمختƻǚ خصاƑصǈ Üحاوý معرƼة Ƽيما Ʀƍا كاƇǗ Ǉ تعاملǌم مƴ الƽرƭ والمخاƱر ǈƛƊااǗستراتيجية

لدور اƦǌا اǋǗتمام ب تƛƋيراƼ Źي Ü المýǋƌ العلميÜ الخبرة المǈǌيةÜالعمركالƬخصية والوƲيƽية 
Ƽروƾ معǈوية  وƍƊختƼǚاƘ جوǋرية ǐƊ لكƻƬ عǇ مدǎ وجود ومƊ Ǉجý الƦلÜǁ . اǗستراتيجي

ǈ ƻتحسو ƔسلوƊ ستخدم ǐحادǓا Ǉالتباي ýليOne way Anova Ƈجراƍ Ǌسƽǈ Ƙي الوقƼ كما يتم 
  .  Least Significant Difference (L .S .D)بƱريǀة ƊقƼ ýرƾ داý المǀارǈاƘ البعدية

  همية الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة Ǔ لتحليل التباين اǓحادي ANOVAإƢتبار : 09-06الجدول رقم
 تبعا للƢصائƫ الشƢصية المƢاطرفي التعامل مƲ الفرƫ و

 ǌمستو
 الداللة

F مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات  الƢصائƫ مصدر التباين

,000 14,373 4,200 4 16,801 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,292 89 26,008 Ƙالمجموعا Ɯخار 

   93 42,809 Ƴالمجمو 

الƢبرة المهنية

 جموعاƘبيǇ الم 8,547 3 2,849 7,484 000,

  ,381 90 34,262 Ƙالمجموعا Ɯخار 

   93 42,809 Ƴالمجمو 

المؤهل العلمي

,000 13,411 3,703 5 18,513 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,276 88 24,295 Ƙالمجموعا Ɯخار 
   93 42,809 Ƴالمجمو 

 العمر

ſتƝƑتاǈ Ǉختبار  بيƍ Ǉالتباي ýتحليǐحادǓاÜ  وية وجودǈمع ƾروƼ يƼمية الدǋƊستراتيجي روǗا 
ǈ Üتيجة Ƽي تعاملǌم مƴ الƽرƭ والمخاƱر ÜلمعلوماƘ اليƲǀة عǈد متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية
حيث كاƘǈ جميƴ قيم الداللة Ɗقý تماما مǇ . لتبايǇ وƍختƻǚ بعƯ خصاƑصǌم الƬخصية والوƲيƽية

راǇƊ Ƙ الخصاƭƑ الƬخصية والوƲيƽية عǈد متخƦ الǀراوƦǋا يعǈي Ü 1%مستوǎ المعǈوية 
 تƛƌر علǋƊ Ǐمية الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة Ƽي التعامý مƴ الƽرÜ ƭاǗستراتيجية
ÜرƱم والمخا Ƈجراƍ الما يستدعي Ƙاǈارǀحو التاليتعددة ومالمǈال Ǐعل Üالبعدية ƘختباراǗا :  

  ي لمعلومات اليقưة  لتحليل الفروƼ المعنوية Ǔهمية الدور اǕستراتيجFisher’s LSDإƢتبار : 10-06الجدول رقم
  في التعامل مƲ الفرƫ والمƢاطر تبعا للƢبرة المهنية

  الƢبرة (I)  95%مجاالت الƙقة عند نسبة 
  المهنية

(J) برةƢال  
  المهنية

الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

10-14 -,87097* ,19659 ,000 -1,2616 -,4803 
15-19 -1,16667* ,23146 ,000 -1,6266 -,7068 1-4 
20-24 -1,28571* ,22382 ,000 -1,7304 -,8410 
10-14 -,53763* ,14230 ,000 -,8204 -,2549 
15-19 -,83333* ,18755 ,000 -1,2060 -,4607 5-9  
20-24 -,95238* ,17803 ,000 -1,3061 -,5986 

10-14  20-24 -,41475* ,17407 ,019 -,7606 -,0689 
* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 
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Ƙالمجموعا Ǉبي ƾروƽتحديد مصادر ال ýجƊ ǇمÜ ستخدامƎالمتعددة ب Ƙاǈارǀالم Ƈجراƍ تم 
ǉƦǋ ǇƊ الƽروƾ جاƘƇ جميعǌا لصالƠ الƑƽة اǕكبر لǈا مǀارǈة تبيǇŊ الƱريǀة ƊقƼ ýرƾ معǈوÜǐ وبعد 

المجموعاƘ اǕخرǎ ب  مǀارǈةÜتحƾǀ الƑƽة اǕكبر ƊعلƼ Ǐرƾ معǈوǐداƑما ما خبرة مǈǌيةÜ حيث 
كلما ǈƍتǀلǈا صعوداŽ مǇ الƑƽة اǕقý خبرة مǈǌية للƑƽة اǕكبر خبرة  اÜ Ǌǈمما يعǈي .اǕقý مǌǈا خبرة

 اǗستراتيجي لمعلوماƘ ورمǈǌية زادƘ الƽروƼ ƾي المتوسƱاÜƘ مما يعكƩ مدƍ ǎرتباǋƊ Ʊمية الد
  .لƽرƭ والمخاƱرمتخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية ǈƛƊاƇ تعاملǊ مƴ ا اليƲǀة بخبرة

 تعامل مƲ الفرƫ والمƢاطرال عند  اǕستراتيجي والƢبرة المهنيةوردأهمية ال اǕرتباط بين عǘقة: 11-06الجدول رقم

  المهنية الƢبرة

,607** Ǉبيرسو Ʊرتباƍ ýمعام 

 مستوǎ الداللة 000,

 مجموƳال 94

   اǕستراتيجي لمعلومات اليقưةورالد
 في التعامل مƲ الفرƫ والمƢاطر

* . ƱرتباǗا ǎد مستوǈع ý0.01دا 

 Ǉردية وقوية بيƱ Ʊرتباƍ قةǚمة عƛ ǇƊ Ơيتض Üƾتمام بالدمما سبǋǗستراتيجي وردرجة اǗا 
ǈƛƊاƇ تعاملǊ مƴ الƽرƭ عǈد متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية وخبرتǊ المǈǌيةÜ لمعلوماƘ اليƲǀة 

 ÜرƱوالمخا ǉقدر ƱرتباǗا ý0,607بمعام Ɗ ǎد مستوǈع Ǉم ýي  مما ؛%1قǈيع Ƙكلما زاد ǊǈƊ
 اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة Ƽي ƍتخاƦ الǀراراƘ ورǋƍتمامƊ Ǌكƛر بالدخبرتǊ المǈǌية زاد 

  . ǈƛƊاƇ تعاملǊ مƼ ƴرƭ ومخاƱر المحيÜƱاǗستراتيجية
لومات اليقưة أهمية الدور اǕستراتيجي لمع لتحليل الفروƼ المعنوية في Fisher’s LSDإƢتبار : 12-06الجدول رقم

  تبعا لمتƸير المؤهل العلميفي التعامل مƲ الفرƫ والمƢاطر 
    (I)  95%مجاالت الƙقة عند نسبة 

  المؤهل العلمي
(J)    

  المؤهل العلمي
الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

Ǉدو ǎ1,1157 2822, 001, 20977, *69892, الجامعي المستو Ʃدǈǌم 
 1,2127 4233, 000, 19868, *81797, سامي تǈǀي Ɗو تǈǀي
Ǉدو ǎ8577, 0432, 031, 20497, *45045, الجامعي المستو Ʃǈليسا  
 9541, 1849, 004, 19360, *56950, سامي تǈǀي Ɗو تǈǀي

* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 

 اǗستراتيجي لمعلوماƘ ورلديتضƠ مǇ خǈ ýǚتاƝƑ الجدوý السابǇƊ Üƾ درجة اǋǗتمام با
 ÜةƲǀالي ÜرƱوالمخا ƭرƽال ƴم ýي التعامƼ االستراتيجية Ƙراراǀال ǐƦد متخǈع ƻوتختل Ǉتتباي

 Üالدراسة Ƙسساƌم العلميةتبعبمǌتǚǋƌم ƻǚختǗ ŹاÝ Ǉدسيǈǌتي المƑƼ Ơي صالƼ ƘƇبحيث جا 
 Ƽروƾ معǈوية عǈد وحملة ǌƬادة الليساÜƩǈ مǀارǈة بمختلƻ الƑƽاƘ اǕخرÜǎ حيث ǈسجý وجود

 Ǉم ýقƊ ǎمما 5%مستو Ü Ƈسوا Üالدراسة Ƙسساƌستراتيجية بمǗا Ƙراراǀال ǐƦة متخƑƼ ǇƊ يǈيع
  الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀةكاǈوا مǈǌدسيƊ Ǉو حملة ǌƬادة الليساǋ Ʃǈم Ɗكƛر ǋƍتماماŹ ب

   . مǀارǈة بƺيرǋمƼي التعامý مƴ الƽرƭ والمخاƱر
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أهمية الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة  لتحليل الفروƼ المعنوية في Fisher’s LSDبار إƢت: 13-06الجدول رقم
  تبعا لمتƸير الفئة العمريةفي التعامل مƲ الفرƫ والمƢاطر 

 الفئة  (I)  95%مجاالت الƙقة عند نسبة 
  العمرية

(J)  الفئة 
  العمرية

الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

50-44 -1,00000* ,22932 ,000 -1,4557 -,5443 
57-51 -1,19048* ,24989 ,000 -1,6871 -,6939 29-23 
64-58 -1,35714* ,32933 ,000 -2,0116 -,7027 
50-44 -,86286* ,15553 ,000 -1,1719 -,5538 
57-51 -1,05333* ,18453 ,000 -1,4200 -,6866 36-30  
64-58 -1,22000* ,28296 ,000 -1,7823 -,6577 
50-44 -,58286* ,15553 ,000 -,8919 -,2738 
57-51 -,77333* ,18453 ,000 -1,1400 -,4066 43-37 
64-58 -,94000* ,28296 ,001 -1,5023 -,3777 

* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 

Ǉ مختلƻ الƑƽاƘ العمرية كƑƼ ýتيǇ مǇ خǈ ýǚتاƝƑ الجدوý السابÜƾ وبمǀارǈة قيم الƽروƾ بي
 يتضƠ بǉƦǋ ǇƋ الƽروƾ كاƼ Ƙǈي صالƊ Ơكبر ƑƼة عمريةÜ حيث داƑما ما LSDعلǏ حدة مƴ قيمة 

ýقǕالعمرية ا ƘاƑƽية الǀة ببǈارǀم ǐوǈمع ƾرƼ ǏعلƊ كبرǕة اƑƽال ƾǀتح . Ǉم Žا صعوداǈلǀتǈƍ كلماƼ
 ćŽعمرا ýقǕة اƑƽحو االǈيƼ ƾروƽال Ƙكبر زادǕة اƑƽل ƘƛحدƊو ÜƘاƱالمتوس  ǁلƦب Źرياǋجو ŹاƼǚختƍ

مما يعكƩ مدǎ الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة Ʀǌا درجة اǋǗتمام بƼي درجة اǋǗتمام 
 ǉƦǋ Ʊرتباƍبعمرالدرجة   ÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀال Ʀحومتخǈال Ǐالتاليعل . 

 عمر عند التعامل مƲ الفرƫ والمƢاطر اǕرتباط بين أهمية الدور اǕستراتيجي والعǘقة: 14-06الجدول رقم

  العمر

,639** Ǉبيرسو Ʊرتباƍ ýمعام 

 مستوǎ الداللة 000,

94 Ƴالمجمو 

  الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة
 في التعامل مƲ الفرƫ والمƢاطر

* . ƱرتباǗا ǎد مستوǈع ý0.01دا 

بالدور اǗستراتيجي مام ودرجة اǋǗتيتضƠ وجود عǚقة ƍرتباƱ Ʊردية وقوية بيǇ العمر 
عǈد مستوÜ0,639  ǎ بمعامý اǗرتباƱ قدرǉ لمعلوماƘ اليƲǀةƼ Üي التعامý مƴ الƽرƭ والمخاƱر

 Ǉم ýقƊ1%،  كبرƊ العمر Ǉكلما كاƼ يƼ ةƲǀالي Ƙستراتيجي لمعلوماǗر بالدور اƛكƊ Ǌتمامǋƍ زاد
  .تعاملǊ مƼ ƴرƭ والمخاƱر
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 إستشراف المستقبل واǕستعداد المسبƼ ات اليقưة في معلوم الدور اǕسترايجي لأهمية: ƙانياً
  إستشراف المستقبل واǕستعداد المسبƼأهمية الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة في : 15-06الجدول رقم

رƷم أنها مجرد إشارات ضعيفةÛ إال أنني  درجة اǋǕمية
 :أعتقد أن اǕعتماد عليها

كبيرة  
قليلة   قليلة   متوسƱة  كبيرة   جدا

  جدا

 Ʊالمتوس
 الحسابي

 ƻحراǈǗا
ǐالمعيار 

لدرجة ا
 الكلية

يسمƠ باستýǚƺ عامý الزمǇ لسبƾ . 31 - 9 60 10 15 التكرار
 ýقب ýعƽالǇخريǓ9,6 63,8 10,6 16,0 %  ا - 

3,33 0,860 
متوسƱة

يعƱي ƍمكاǈية اǗستعداد المسبƾ . 32 - 14 32 15 33 التكرار
 - ǐǕ ƔǋƋ  % 35,1 16,0 34,0 14,9 حدث ممكǇوالت

 كبيرة 1,104 3,71

يمكǇ توقƴ التوجǌاƘ اǗستراتيجيةÜ . 33 - 25 38 17 14 التكرار
 - 26,6 40,4 18,1 14,9 %  وتحديد مǚمحǌا المستǀبلية

  متوسƱة 1,004 3,21
 - 18 36 26 14 التكرار

Ƽستعداد المسبǕإستشراف المستقبل وا
  

يساعد علǏ وضƴ الƽروƯ الممكǈة . 34
Źǚبǀ19,1 38,3 27,7 14,9 %  مست - 

  متوسƱة 0,963 3,38

  اإلتجاه العام  - 21 29 16  28 التكرار
% 29,8  17,0 30,9 22,3 -  

  كبيرة 1,142 3,54

Ơيتضƾالساب ýالجدو ýǚخ Ǉم  Ƙمعلوما Ǌتلعب ǐƦستراتيجي الǗمية الكبيرة للدور اǋǕا Ü
ما يمكǇƊ Ǉ يƴǀ مƼ Ǉي ƍستƬراƻ متخǐƦ الǀراراƘ االستراتيجية بمƌسساƘ الدراسةÜ اليƲǀة عǈد 

Źǚبǀحداث مستƊÜ ستعدادǗوا ǌالƑاجƽت ǇƊ ýقب ǊǊعƑبوقا Ü Źاستدالال ǁبتل ƘاراƬǗة اƽو .الضعيǁلƦ 
بƬكƼƊ ýضý مسبƾ والتƔǋƋ بƬكǗ ýستعداد مƊ Ǉجý المǉƦǋ ýƛ المعلوماƘ  الكبيرة ةǋمياǈǕتيجة 
 ǐǕǇحدث ممكǊƛحدو ýقب Ü  ستراتيجيةتمد حيثǗا Ƙراراǀال ǐƦمتخ Ƙالمعلوما ǉƦǋÜ Ǉبالعديد م 

وخƱورة المƽاجƘƉ تǀلý مǇ حدة التي المعالم المستǀبليةÜ المƬƌراƘ المتǀدمة و بعƯ حوýالبصاƑر 
   .Ü ومǇ الوقƘ الǚزم لرد الƽعýاǗستراتيجة

ǌǈا كو بǊǈƋ علǏ الرƹم مƘÜ Ǉ الدراسةلƦلÜǁ يرǎ متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية بمƌسسا
يساعد علǏ  مƛلماƼي اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية  ǇƎƼ اǗعتماد عليǌا Üمجرد ƬƍاراƘ ضعيƽة

باستƍ ýǚƺلǏ حد ما يسمƎÝ  ǊǈƎƼ Ơستحضار اǗدراكاƘ الممكǈةب ة مستǀبŹǚحتملوضƴ الƽروƯ الم
 ƾلسب Ǉالزم ýعامýعƽالÜ  حيث Ǉالزم ýعام ýكƬتخايƍ يƼ Ƙراراǀال ǉƦǋ ýƛم Ʀ ƩساƊ ƾيǀتح

 توقƴ ما Ƽيǌا مǇ وƼي معرƼة االحداث قبý وقوعǌاÜ وÜالسبƾ وسرعة التحرǁ قبý المǈاƼسيǇمزايا 
 ǇƊ السرعة حيث معǈاǋاÜ  مǇ خƍ ýǚستǀراƇ اƬǗاراƘ الضعيƽة وƍدراƼÜǁرƭ محتملةمخاƱر و

Źǚعام Ǉتكو ƻسوŹحاسما ǇƑوالزبا Üبسرعة Ǉيتحركو ǇسوƼاǈالمƼ Ü Ǉوƺبسرعة  يبت ƇياƬǕا
Ǉ اǗدراƼ Stan Davis et Bill Davidson ƎƼ ǁحسÜ ƔومجاالƘ الƽرƼ ƭي السوƾ تضيƾ بسرعة

المتƋخر لǖحداث والƽرƭ الكامǈة Ƽيǌا يعǈي زيادة المخاƱرÜ ويŃعłرŃƯŎ مكاسƔ المƌسسة لدرجة 
ǇماǕعدم ا Ǉ1عالية م.  

                                           
  . ƭ Ü03مرجƲ سابÜƼ وبيý داƼيدسوǇ ستاǇ ديƽيز -1



Ƨستراتيجية لمعل: الفصل السادǕهمية اǓاذ دراسة ميدانية حول اƢة في إتưستراتيجية ومات اليقǕالقرارات ا 

  236 

 Ưرƺوب Ǉا كاƦƍ يماƼ ةƼمعر ƻǚختƍالƭƑخصخصاƬية  الƽيƲية والو ǐƦد متخǈع
تƛƋيراƼ Źي يمكǇ اǇ يكوǇ لÜ  Ǌ المýǋƌ العلميÜ الخبرة المǈǌيةÜالعمركالǀراراƘ اǗستراتيجية 

  لƦلǁ. لمعلوماƘ اليƲǀة Ƽي ƍستƬراƻ المستǀبý واǗستعداد المسبƾاǋǗتمام بالدور اǗستراتيجي 
ستخدم ƊسلوƔ سوÜ ǈ ƻلكƻƬ عǇ مدǎ وجود ƍختƼǚاƘ جوǋرية Ɗو Ƽروƾ معǈويةومƊ Ǉجý ا

 ǐحادǓا Ǉالتباي ýتحليOne way Anovaالبعدية Ƙاǈارǀالم Ƈجراƍ Ǌسƽǈ Ƙي الوقƼ ة   كما يتمǀريƱب
ýدا ƾرƼ ýقƊLeast Significant Difference (L .S .D)  .  

  همية الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة Ǔ لتحليل التباين اǓحادي ANOVAإƢتبار : 16-06الجدول رقم
  تبعا للƢصائƫ الشƢصيةإستشراف المستقبل واǕستعداد المسبÛƼفي 

 ǌمستو
 الداللة

F مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات  الƢصائƫ مصدر التباين

,000 70,762 23,076 4 92,306 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,326 89 29,024 Ƙالمجموعا Ɯخار 

   93 121,330 Ƴالمجمو 

الƢبرة المهنية

,000 8,835 9,201 3 27,602 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  1,041 90 93,728 Ƙالمجموعا Ɯخار 

   93 121,330 Ƴالمجمو 

المؤهل العلمي

,000 28,120 14,925 5 74,624 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,531 88 46,706 Ƙالمجموعا Ɯخار 

   93 121,330 Ƴالمجمو 

 العمر

ƝƑتاǈ Ǉختبار  تبيƍ Ǉالتباي ýتحليǓا ǐستراتيجي وجود حادǗمية الدور اǋƊ يƼ ويةǈمع ƾروƼ
ƾستعداد المسبǗوا ýبǀالمست ƻراƬستƍ يƼ ةƲǀالي Ƙلمعلوما Ưبع Ǉتيجة لتبايǈ Üال ƭƑخصا

 كاƘǈ جميƴ قيم الداللة Ɗقý مǀƼ Ǉد. عǈد متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية الƬخصية والوƲيƽية
ƭ تƛƋير علǋƊ Ǐمية الدور اǗستراتيجي لƦǌ الخصاƑوƦǋا يعǈي Ü ǇƊ 1%مستوǎ المعǈوية 

 ÜǊستعداد لǗوا ýبǀالمست ƻراƬستƍ يƼ ةƲǀالي Ƙممالمعلوما ƔلƱالبعديةيت ƘختباراǗا Ƈجراƍ .   
لتحليý الƽروƾ المعǈوية ǋǕمية الدور اǗستراتيجي لمعلوماƍ Fisher’s LSD  Ƙختبار: 17-06الجدوý رقم

   تبعا للخبرة المǈǌيةالمسبƼƾي ƍستƬراƻ المستǀبý واǗستعداد اليƲǀة 
  الƢبرة (I)  95%مجاالت الƙقة عند نسبة 

  المهنية
(J) برةƢال  

  المهنية
الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

5-9 -,66667* ,21140 ,002 -1,0867 -,2466 
10-14 -1,67742* ,20768 ,000 -2,0901 -1,2648 
15-19 -2,75000* ,24452 ,000 -3,2358 -2,2642 1-4 

20-24 -3,00000* ,23644 ,000 -3,4698 -2,5302 
10-14 -1,01075* ,15033 ,000 -1,3094 -,7121 
15-19 -2,08333* ,19813 ,000 -2,4770 -1,6897 5-9  
20-24 -2,33333* ,18808 ,000 -2,7070 -1,9596 
15-19 -1,07258* ,19415 ,000 -1,4584 -,6868 10-14  20-24 -1,32258* ,18389 ,000 -1,6880 -,9572 

*. ǎد مستوǈع ý0.05 دا 
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 تم ƍجراƇ المǀارǈاƘ المتعددة بƎستخدام Ʊريǀة ƊقÜ ýتحديد مصادر الƽروƾ بيǇ المجموعاƘل
  Ƽرƾ معǈوÜǐ وبعد المǀارǈة تبيǉƦǋ ǇƊ ǇŊ الƽروƾ جاƘƇ جميعǌا لصالƠ الƑƽة اǕكبر خبرة مǈǌية

  اǕخرǎ اǕقý مǌǈا خبرةتحƾǀ الƑƽة اǕكبر ƊعلƼ Ǐرƾ معǈوǐ مǀارǈة بالمجموعاƘ داƑما ما حيث 
لƑƽة اǕكبر خبرة مǈǌية زادƘ الƽروƼ ƾي ا ǈحوǊǈ كلما ǈƍتǀلǈا صعوداŽ مǇ الƑƽة اǕقƊ ýمما يعǈي 

 ÜƘاƱا المتوسƦǋة وƲǀالي Ƙستراتيجي لمعلوماǗمية الدور اǋƊ Ʊرتباƍ ǎمد Ʃما يعك ƻراƬستƍ يƼ
ƾستعداد المسبǗوا ýبǀالمستÜ ية خبرةالبǈǌاالم ǐƦد متخǈع Ƙراراǀل.  

 في إستشراف المستقبل والƢبرة المهنية اǕرتباط بين أهمية الدور اǕستراتيجي عǘقة: 18-06الجدول رقم

  المهنية الƢبرة

,860** Ǉبيرسو Ʊرتباƍ ýمعام 

 مستوǎ الداللة 000,

94 Ƴالمجمو 

   اǕستراتيجي لمعلومات اليقưةورالد
Ƽستعداد المسبǕفي إستشراف المستقبل وا 

متخƦ الǀراراƘ درجة ǋƍتمام بيǇ جدا مما سبÜƾ يتضƛ ǇƊ Ơمة عǚقة ƍرتباƱ Ʊردية وقوية 
Ƽي ƍستƬراƻ المستǀبý واǗستعداد معلوماƘ اليƲǀة الǐƦ تلعبǊ بالدور اǗستراتيجي  اǗستراتيجية

ƾالمسبǊل Ü  ǉقدر Ʊرتباƍ ýبمعام Üيةǈǌالم Ǌ0,860وخبرت  Ǉم ýقƊ ǎد مستوǈ؛%1ع ǊǈƊ يǈمما يع 
Ɗ Ǌتمامǋƍ ية زادǈǌالم Ǌخبرت Ƙة ب يضاكلما زادƲǀالي Ƙمعلوما Ǌتلعب ǐƦوالدور ال ƻراƬستƍ يƼ

 Üƾستعداد المسبǗوا ýبǀالمستǁلƦية  تزدادلǈǌالم Ƙالخبرا ƔصحاƊ دǈا الدور عƦǌتمام بǋǗدرجة ا 
ƾالساب ƾروƽال ýتحلي ýي جدوƼ Ơما يتض ýƛم ÜرƛكǕا.  

  لتحليل الفروƼ المعنوية في أهمية الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưةFisher’s LSDإƢتبار : 19-06الجدول رقم
Ƽستعداد المسبǕير المؤهل العلمي في إستشراف المستقبل واƸتبعا لمت  

    (I)  95%مجاالت الƙقة عند نسبة 
  المؤهل العلمي

(J)    
  المؤهل العلمي

الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

Ǉدو ǎ1,7672 3887, 003, 34696, *1,07796 الجامعي المستو 
 مǈǌدƩ 2,2427 9370, 000, 32861, *1,58986 سامي تǈǀي Ɗو تǈǀي

Ʃǈ1,1144 1271, 014, 24848, *62075, ليسا 
Ʃǈي  ليساǈǀو تƊ يǈǀ1,6053 3330, 003, 32021, *96911, سامي ت 

* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 

Ơيتض Ƙستراتيجي لمعلوماǗتمام بالدور اǋǗدرجة ا ǇƊ Üƾالساب ýالجدو ƝƑتاǈ ýǚخ Ǉم 
 ÜةƲǀستعداد اليǗوا ýبǀالمست ƻراƬستƍ يƼ ýكƬب Ǌلƾمسب Ƙراراǀال ǐƦد متخǈع ƻوتختل Ǉتتباي Ü

 Üالدراسة Ƙسساƌاالستراتيجية بم Ɣم العلميةبحسǌتǚǋƌم ƻǚختƍÝ تيƑƼ Ơي صالƼ ƘƇبحيث جا 
مǈǌدسيǇ وحملة ǌƬادة الليساÜƩǈ مǀارǈة بمختلƻ الƑƽاƘ اǕخرÜǎ حيث ǈسجý وجود Ƽروƾ ال

 Ǉم ýقƊ ǎد مستوǈوية عǈمما 5%مع Ü Ƙسساƌستراتيجية بمǗا Ƙراراǀال ǐƦة متخƑƼ ǇƊ يǈيع
الدراسةÜ سواƇ كاǈوا مǈǌدسيƊ Ǉو حملة ǌƬادة الليساǋ Ʃǈم Ɗكƛر ǋƍتماماŹ بالدور اǗستراتيجي 

  .  مǀارǈة بƺيرǋمƼي ƍستƬراƻ المستǀبý واǗستعداد المسبƾيƲǀةÜ لمعلوماƘ ال
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 لتحليل الفروƼ المعنوية في أهمية الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة Fisher’s LSDإƢتبار : 20-06الجدول رقم
Ƽستعداد المسبǕير الفئة العمريةفي إستشراف المستقبل واƸتبعا لمت   

 الفئة  (I)  95%مجاالت الƙقة عند نسبة 
  العمرية

(J) ة  الفئ
  العمرية

الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

43-37 -1,13714* ,31153 ,000 -1,7562 -,5180 
50-44 -2,23810* ,31796 ,000 -2,8700 -1,6062 
57-51 -2,69048* ,34648 ,000 -3,3790 -2,0019 29-23 

64-58 -2,60714* ,45663 ,000 -3,5146 -1,6997 
43-37 -,60000* ,20606 ,005 -1,0095 -,1905 
50-44 -1,70095* ,21565 ,000 -2,1295 -1,2724 
57-51 -2,15333* ,25585 ,000 -2,6618 -1,6449 36-30  

64-58 -2,07000* ,39232 ,000 -2,8497 -1,2903 
50-44 -1,10095* ,21565 ,000 -1,5295 -,6724 
57-51 -1,55333* ,25585 ,000 -2,0618 -1,0449 43-37 
64-58 -1,47000* ,39232 ,000 -2,2497 -,6903 

* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 

 ǇتيƑƼ ýالعمرية ك ƘاƑƽال ƻمختل Ǉبي ƾروƽة قيم الǈارǀوبم Üƾالساب ýالجدو ƝƑتاǈ ýǚخ Ǉم
الƑƽة كاƘǈ يتضƠ بǉƦǋ ǇƋ الƽروƾ كاƼ Ƙǈي صالƊ Ơكبر ƑƼة عمريةÜ حيث داƑما ما Ü علǏ حدة
ǈتǀلǈا صعوداŽ مǇ الƑƽة  ƦƎƼƍا.  مǀارǈة ببǀية الƑƽاƘ العمرية اǕقƊÜýعلƼ Ǐرƾ معǈوǐتحƾǀ اǕكبر 

 بƦلƍ ǁختƼǚاŹ جوǋرياƼ Źي سجلǈااǕقý عمراǈ ćŽحو الƑƽة اǕكبر زادƘ قيم الƽروƼ ƾي المتوسƱاÜƘ و
 ÜةƲǀالي Ƙستراتيجي لمعلوماǗتمام بالدور اǋǗستعداد درجة اǗوا ýبǀالمست ƻراƬستƍ يƼ ýكƬب Ǌل

ƾالدرجة بعمرمسب ǉƦǋ Ʊرتباƍ ǎمد Ʃمما يعك Ü راǀال Ʀي متخƼ Ǉو مبيǋ كما ÜستراتيجيةǗا Ƙرا
 .الجدوý التالي

 العمر متƸير وفي إستشراف المستقبل  اǕرتباط بين أهمية الدور اǕستراتيجي عǘقة: 21-06الجدول رقم

  العمر

,761** Ǉبيرسو Ʊرتباƍ ýمعام 

 مستوǎ الداللة 000,

94 Ƴالمجمو 

   اǕستراتيجي لمعلومات اليقưةورالد
 مسبƼالفي إستشراف المستقبل واǕستعداد 

* . ƱرتباǗا ǎد مستوǈع ý0.01دا 

 Ơيتض Üƾالساب ýالجدو Ǉعمر م Ǉردية وقوية بيƱ Ʊرتباƍ قةǚوجود ع Ƙراراǀال Ʀمتخ
Ǘوستراتيجية اǎتماممدǋƍ Ǌ  ستراتيجيǗبالدور ا Ǌتلعب ǐƦة الƲǀالي Ƙمعلوما ƻراƬستƍ يƼ

مما  ،%1عǈد مستوƊ ǎقý مǇ  0,761مƍ ýرتباƱ قدرÜ ǉ بمعامسبƾلǊ بƬكý المستǀبý واǗستعداد 
يعǈي ǊǈƊ كلما كاǇ عمر متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية ƊكبرÜ زاد ǋƍتمامƊ Ǌيضا بمعلوماƘ اليƲǀة 

 Ǌتلعب ǐƦوالدور الƾالمسب ýكƬب Ǌستعداد لǗوا ýبǀالمست ƻراƬستƍ يƼ . تزداد درجة ÜǁلƦل
تحليǈ ýتاƝƑ يتضƠ مǇ خýǚ جدوƦǋ ýا ما وÜ الكبر العمرية ا عǈد الƑƽاƘاǋǗتمام بƦǌا الدور

ƾروƽةالǀالساب .  



Ƨستراتيجية لمعل: الفصل السادǕهمية اǓاذ دراسة ميدانية حول اƢة في إتưستراتيجية ومات اليقǕالقرارات ا 

  239 

  إدارة الƸموƭ والتعامل مƲ التعقيدمعلومات اليقưة في  الدور اǕسترايجي لأهمية: ƙالƙاً
  امل مƲ التعقيدعإدارة الƸموƭ والتأهمية الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة في : 22-06الجدول رقم

ارات ضعيفةÛ إال أنني رƷم أنها مجرد إش درجة اǋǕمية
 :أعتقد أن اǕعتماد عليها

كبيرة  
قليلة   قليلة   متوسƱة  كبيرة   جدا

  جدا

 Ʊالمتوس
 الحسابي

 ƻحراǈǗا
ǐالمعيار 

الدرجة 
 الكلية

يخǈ Ưƽسبة عدم التƋكد والƺموƯ . 35 - 23 24 33 14 التكرار
 - Ƽ  % 14,9 35,1 25,5 24,5ي المواقƻ المعǀدة

3,40 1,019 
 كبيرة

يكƻƬ عǇ بعƯ الحǀاƹ ƾƑير . 36 - - 27 20 47 التكرار
 - - 28,7 21,3 50,0 %  المƲǈورة وƊحداث خƽية

كبيرة  0,866 4,21
يسمƠ بمعرƼة تركيبة وديǈاميكية . 37 - 19 18 44 13 التكرار جدا

Ʊالمحي Ƙيراƺ20,2 19,1 46,8 13,8 %  مت - 
  كبيرة 0,970 3,54

 - - 26 32 36 التكرار

ƭ والتامل مƲ التعقيد
في إدارة الƸمو

  

يضيƻ تصوراƘ جديدة تتجاوز . 38
ýوǌ27,7 34,0 38,3 %  حدود المج - - 

  كبيرة  0,809 4,11

  اإلتجاه العام  - 12 18 19  45 التكرار
% 47,9  20,2 19,1 12,8 -  

  كبيرة 1,092 4,03

Ơايتض ýالجدو ýǚخ Ǉم ƾلساب Ƙمعلوما Ǌتلعب ǐƦستراتيجي الǗمية الكبيرة للدور اǋǕا Ü
ƍدارة الƺموƯ والتعامý مƴ اليƲǀة عǈد متخǐƦ الǀراراƘ االستراتيجية بمƌسساƘ الدراسةƼ Üي 

اǋǕمية الكبيرة ǀƼد ƬƊارƘ جميƴ عباراƘ الǀياƍ ƩلǏ . الضعيƽة ƘاƬǗارا بتلǁ  استدالالÜŹالتعǀيد
Ƙالمعلوما ǉƦǋ ýƛستراتيجي وللمǗا اǋدورÜ Ǉستراتيجية  حيث يمكǗا Ƙراراǀال Ʀعتماد المتخǗ

مÜ  Ǉخƽيةالحداث اǕالحǀاƹ ƾƑير المƲǈورة وبعƯ كƻƬ عǇ لƼي ابدرجة كبيرة جدا عليǌا 
بموجبǌا تتحوý اƬǗاراƘ و مƱǈلƾ تحسسǊ لƬǘاراƘ الضعيƽةÜ وƍدراǁ معǈاǋا ودالالتǌا المضمرة

 توƲيǊƽ بƬكƊ ýو تم جديدةÜ ويǈكƻƬ عǌǈا معƊ Ǐǈو مǌƽوم ƈخر يمǇ ماǋية ƍلǏ ماǋيةالضعيƽة 
متخƦ الǀرار يتجاوز بǌا يمكǇ اƍÜ  ǇضاƼة تصوراƘ جديدةصياƹة الƽروƯ وبƺرƯ بƉخر 

 ǉتساعدو  حدود المجǌوýبǌا  ǀتحميالحاالƘ الƺامضة و Guilhon et LevetحسƔ اǗستراتيجي 
 ǏةعلƼمعر ÜƱاميكية المحيǈحدة تصور و تركيبة ودي Ǉم ýلǀة التي تǈالممك Ƙقاǚالع ƻمختل

Ưموƺال ƇاǈƛƊ ƴم Ǌدةتعاملǀالمع ƻوالمواق ƻروƲ1 ال. Ƙد توصلǀƼ ال ǎحدƍالعربيةدراس Ƙا Ǐلƍ 
 Ǌتلعب ǐƦستراتيجي الǗمية الدور اǋƊ Ƙالمعلوما ǉƦǋ ýƛيمƼي تعز Ƙراراǀعالية الƼة وƇاƽز ك

 وƼي تحديد المخاƱر التي قد الƺامضة مǇ خýǚ التعرƻ علǏ معالم الƲروÜ ƻاǗستراتيجية
وجود علǉƦǋÜ  Ǐ الدراسةǈتاƝƑ  دلƘ وقد .كƻƬ علǏ الƽرƭ المحتملةت وÜتتعرƯ لǌا المƌسسة

تعزÜ  ǎاǗستراتيجية اتخاƦ الǀراراƘ عǈد المعلوماƘ مǉƦǋ ýƛاستخدام مستوƼ ǎي Ƽروƾ معǈوية 
 Ǐلƍ ƻǚختƍو ǇتبايƘراراǀال ǐƦخصية لمتخƬال Ƙاƽ2الص.  

                                           
1- Guilhon .B et Levet. J.L, op.cit, P04. 

2-Ǉخروƈاجي جواد وǈ وقيƬ )2006(Ü عمالǓاصة في إدارة اƢ ر ودراساتƬǈلية للǋǕا ÜǇعما ÜǇردǕا Üƴالتوزيƭ Ü86-93.  
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ǁلƦل  Ü Ǉا كاƦƍ يماƼ ةƼمعر Ưرƺدوبǈية عƽيƲخصية والوƬال ƭƑالخصا ƻǚختƍ ǐƦمتخ 
Ǉ يكوƊ Ǉ يمكǇ  المýǋƌ العلميÜ الخبرة المǈǌيةÜالعمركبمƌسساƘ الدراسةÜ الǀراراƘ اǗستراتيجية 

 ŹيراƛƋت Ǌل Źوياǈستراتيجي معǗتمام بالدور اǋǗي اƼة لمƲǀالي ƘعلوماƇاǈƛƊ ýوالتعام Ưموƺدارة الƍ 
ƴيدمǀلو.  التع Ǉع ƻƬلكǗومصدر ا ƘاƼǚالختƾروƽÜ  ƻسوƍ Ǐلƍ Ƈاللجو Ƙاستخدي ƔسلوƊ م

 ǐحادǓا Ǉالتباي ýتحليOne way Anovaالبعدية Ƙاǈارǀالم Ƈجراƍ كما يتم   ƾرƼ ýقƊ ةǀريƱب
ýداLeast Significant Difference (L .S .D)  .  

  ي Ǔهمية الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة  لتحليل التباين اǓحادANOVAإƢتبار : 23-06الجدول رقم
 Û تبعا للƢصائƫ الشƢصيةفي إدارة الƸموƭ والتعامل مƲ التعقيد

 ǌمستو
 الداللة

F مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات  الƢصائƫ مصدر التباين

,000 29,489 15,803 4 63,210 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,536 89 47,694 Ƙالمجموعا Ɯخار 

   93 110,904 Ƴالمجمو 

الƢبرة المهنية

,000 7,223 7,174 3 21,521 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,993 90 89,383 Ƙالمجموعا Ɯخار 

   93 110,904 Ƴالمجمو 

المؤهل العلمي

,000 14,750 10,114 5 50,568 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,686 88 60,337 Ƙالمجموعا Ɯخار 
 جموƳالم 110,904 93   

 العمر

Ƽروƾ معǈوية Ƽي ǋƊمية الدور اǗستراتيجي وجود  ÜاǓحادǐتحليý التبايƍ Ǉختبار   ǈتاƝƑوضƠت
ǈ Üتيجة لتبايǇ الخصاƭƑ الƬخصية ƍدارة الƺموƯ والتعامý مƴ التعǀيدلمعلوماƘ اليƲǀة Ƽي 

ǀƼد كاƘǈ جميƴ قيم الداللة Ɗقý مǇ مستوǎ . عǈد متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية والوƲيƽية
لخصاƭƑ تƛƋير علǋƊ Ǐمية الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة ǉƦǌ ال يعǈي ǇƊ مما 1Ý%المعǈوية

  .  ƍجراƇ اǗختباراƘ البعدية ضرورةومƍ ÜǊǈدارة الƺموƯ والتعامý مƴ التعǀيدƼي 

  لتحليل الفروƼ المعنوية Ǔهمية الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة  Fisher’s LSD إƢتبار: 24-06الجدول رقم
   تبعا للƢبرة المهنيةفي إدارة الƸموƭ والتعامل مƲ التعقيد

  الƢبرة (I)  95%مجاالت الƙقة عند نسبة 
  المهنية

(J) برةƢال  
  المهنية

الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  د قصوǌحدو  حدود دنيا  الداللة

5-9 -1,49259* ,27099 ,000 -2,0310 -,9541 
10-14 -2,25484* ,26622 ,000 -2,7838 -1,7259 
15-19 -2,65000* ,31344 ,000 -3,2728 -2,0272 1-4 

20-24 -2,82857* ,30309 ,000 -3,4308 -2,2263 
10-14 -,76225* ,19270 ,000 -1,1451 -,3794 
15-19 -1,15741* ,25398 ,000 -1,6621 -,6528 5-9  
20-24 -1,33598* ,24109 ,000 -1,8150 -,8569 

10-14  20-24 -,57373* ,23572 ,017 -1,0421 -,1054 
* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 
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 ýقƊ ةǀريƱ ستخدامƎالمتعددة ب Ƙاǈارǀالم Ƈجراƍ تم ÜƘالمجموعا Ǉبي ƾروƽلتحديد مصادر ال
Ŋة تبيǈارǀوبعد الم Üǐوǈمع ƾرƼ يةǈǌكبر خبرة مǕة اƑƽال Ơا لصالǌجميع ƘƇجا ƾروƽال ǉƦǋ ǇƊ Ǉ

  حيث داƑما ما تحƾǀ الƑƽة اǕكبر ƊعلƼ Ǐرƾ معǈوǐ مǀارǈة بالمجموعاƘ اǕخرǎ اǕقý مǌǈا خبرة
مما يعǈي ǊǈƊ كلما ǈƍتǀلǈا صعوداŽ مǇ الƑƽة اǕقǈ ýحو الƑƽة اǕكبر خبرة مǈǌية زادƘ الƽروƼ ƾي 

ƍدارة Ƽي  يعكƩ مدƍ ǎرتباǋƊ Ʊمية الدور اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة المتوسƱاÜƘ وƦǋا ما
  .المǈǌية عǈد متخǐƦ الǀراراƘ  بالخبرةÜالتعامý مƴ التعǀيدعǈد الƺموƯ و

والƢبرة المهنيةفي إدارة الƸموƭ لمعلومات اليقưة عǘقة اǕرتباط بين أهمية الدور اǕستراتيجي : 25-06الجدول رقم
  ةالمهني الƢبرة

 معامل إرتباط بيرسون **690,

 مستوǌ الداللة 000,

 المجموع 94

  الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة
 في إدارة الƸموƭ والتعامل مƲ التعقيد

* . ƱرتباǗا ǎد مستوǈع ý0.01دا 

 Ơيتض Üƾوجودمما سب Ǉردية وقوية بيƱ Ʊرتباƍ قةǚستراتيجيةخبرة  عǗا Ƙراراǀال Ʀمتخ 
ǋƍ ودرجة Ǌستراتيجي تمامǗة لبالدور اƲǀالي Ƙي معلوماƼو Ưموƺدارة الƍي الƼيدǀالتع ƴم ýتعام  

 ǉقدر Ʊرتباƍ ý0,690بمعام  Ǉم ýقƊ ǎد مستوǈية زاد  مما ؛%1عǈǌالم Ǌخبرت Ƙكلما زاد ǊǈƊ يǈيع
 Ǌتلعب ǐƦة والدور الƲǀالي Ƙيضا بمعلوماƊ Ǌتمامǋƍ يƼيدǀالتع ƴم Ǌتعامل ƇاǈƛƊو Ưموƺدارة الƍ  

ǁلƦلǇƊ جدǈ Ü ا الدورƦǌتمام بǋǗر  درجة اƛكƊ صحتزدادƊ دǈما ع ýƛم ÜرƛكǕية اǈǌالم Ƙالخبرا Ɣا
ƾالساب ƾروƽال ýتحلي ýي جدوƼ Ơيتض.  

في   لتحليل الفروƼ المعنوية في أهمية الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưةFisher’s LSDإƢتبار : 26-06الجدول رقم
 Ʋوالتعامل م ƭموƸالتعقيدإدارة الÛ ير المؤهل العلميƸتبعا لمت  

    (I)  95%مجاالت الƙقة عند نسبة 
  المؤهل العلمي

(J)    
  المؤهل العلمي

الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

Ǉدو ǎ1,7591 4129, 002, 33882, *1,08602 الجامعي المستو 
Ʃدǈǌم 

 1,8426 5675, 000, 32090, *1,20507 يسام تǈǀي Ɗو تǈǀي

Ǉدو ǎ1,5676 2522, 007, 33106, *90991,  الجامعي المستو 
Ʃǈليسا  

 1,6502 4077, 001, 31270, *1,02896 سامي تǈǀي Ɗو تǈǀي
* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 

Ơيتض Ƙستراتيجي لمعلوماǗتمام بالدور اǋǗدرجة ا ǇƊ Üƾالساب ýالجدو ƝƑتاǈ ýǚخ Ǉم 
Ü تتبايǇ وتختلƻ عǈد متخǐƦ الǀراراƘ تعامý مƴ التعǀيد الƼيƍدارة الƺموƯ وƼي يƲǀةÜ ال

ختƻǚ مǚǋƌتǌم العلميةÝ بحيث جاƼ ƘƇي صالƑƼ Ơتي Ǘ تبعاŹاالستراتيجية بمƌسساƘ الدراسة 
 ƾروƼ وجود ýسجǈ حيث ÜǎخرǕا ƘاƑƽال ƻة بمختلǈارǀم ÜƩǈادة الليساǌƬ وحملة Ǉدسيǈǌالم

مما يعǈي ƑƼ ǇƊة متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية بمƌسساÜ Ƙ 5%توƊ ǎقý مǇ معǈوية عǈد مس
الدراسةÜ سواƇ كاǈوا مǈǌدسيƊ Ǉو حملة ǌƬادة الليساǋ Ʃǈم Ɗكƛر ǋƍتماماŹ بالدور اǗستراتيجي 

 ÜةƲǀالي Ƙي لمعلوماƼو Ưموƺدارة الƍيƼ يدالǀالتع ƴم ýتعام .  
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الفروƼ المعنوية في أهمية الدور اǕستراتيجي لمعلومات اليقưة  لتحليل Fisher’s LSDإƢتبار : 27-06الجدول رقم
   تبعا لمتƸير الفئة العمريةÛفي إدارة الƸموƭ والتعامل مƲ التعقيد

 الفئة  (I)  95%مجاالت الƙقة عند نسبة 
  العمرية

(J)  الفئة 
  العمرية

الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
   قصوǌحدود  حدود دنيا  الداللة

43-37 -1,58857* ,35408 ,000 -2,2922 -,8849 
50-44 -2,14286* ,36138 ,000 -2,8610 -1,4247 
57-51 -2,26190* ,39381 ,000 -3,0445 -1,4793 29-23 

64-58 -2,17857* ,51900 ,000 -3,2100 -1,1472 
43-37 -,92000* ,23420 ,000 -1,3854 -,4546 
50-44 -1,47429* ,24510 ,000 -1,9614 -,9872 
57-51 -1,59333* ,29080 ,000 -2,1712 -1,0154 36-30  

64-58 -1,51000* ,44591 ,001 -2,3962 -,6238 
50-44 -,55429* ,24510 ,026 -1,0414 -,0672 43-37 57-51 -,67333* ,29080 ,023 -1,2512 -,0954 

* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 

جدوý السابÜƾ وبمǀارǈة قيم الƽروƾ بيǇ مختلƻ الƑƽاƘ العمرية كƑƼ ýتيǇ مǇ خǈ ýǚتاƝƑ ال
علǏ حدةÜ يتضƠ بǉƦǋ ǇƋ الƽروƾ كاƼ Ƙǈي صالƊ Ơكبر ƑƼة عمريةÜ حيث داƑما ما كاƘǈ الƑƽة 

ýقǕالعمرية ا ƘاƑƽية الǀة ببǈارǀم Üǐوǈمع ƾرƼ ǏعلƊ ƾǀكبر تحǕة . اƑƽال Ǉم Žا صعوداǈلǀتǈƍ اƦƎƼ
و الƑƽة اǕكبر زادƘ قيم الƽروƼ ƾي المتوسƱاÜƘ وسجلǈا بƦلƍ ǁختƼǚاŹ جوǋرياƼ Źي اǕقý عمراǈ ćŽح

 ÜةƲǀالي Ƙستراتيجي لمعلوماǗتمام بالدور اǋǗي درجة اƼو Ưموƺدارة الƍي الƼيدǀالتع ƴم ýتعام  
متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةÜ كما ǋو مبيƼ Ǉي الجدوý  مما يعكƩ مدƍ ǎرتباǉƦǋ Ʊ الدرجة بعمر

 .اليالت
 ومتƸير العمر في إدارة الƸموƭ عǘقة اǕرتباط بين أهمية الدور اǕستراتيجي : 28-06الجدول رقم

  العمر

,630** Ǉبيرسو Ʊرتباƍ ýمعام 

 مستوǎ الداللة 000,

94 Ƴالمجمو 

   اǕستراتيجي لمعلومات اليقưةورالد
 في إدارة الƸموƭ والتعامل مƲ التعقيد

* . ƱرتباǗد اǈع ýدا ǎ0.01مستو 
 Ƙراراǀال Ʀعمر متخ Ǉردية وقوية بيƱ Ʊرتباƍ قةǚوجود ع Üƾالساب ýالجدو Ǉم Ơيتض

ƍدارة الƺموƼ Ưي بالدور اǗستراتيجي الǐƦ تلعبǊ معلوماƘ اليƲǀة ومدǋƍ ǎتمامǊ اǗستراتيجية 
  مما؛%1عǈد مستوƊ ǎقý مǇ  0,630 يساوǐمعامƍ ýرتباƱ حيث كاÜ Ǉ تعامý مƴ التعǀيدعǈد الو

ǊǈƊ كلما كاǇ عمر متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية ƊكبرÜ زاد ǋƍتمامƊ Ǌيضا بمعلوماƘ اليƲǀة يعǈي 
 Ǌتلعب ǐƦي والدور الƼيدǀالتع ƴم Ǌتعامل ƇاǈƛƊو Ưموƺدارة الƍ .ÜǁلƦل  ǇƋجد بǈ اƦǌتمام بǋǗدرجة ا

Ɲ تحليý الƽروƾ وƦǋا ما يتضƠ مǇ خýǚ جدوǈ ýتاÜƑ عǈد الƑƽاƘ العمرية االكبرتزداد Ɗكƛر  الدور
ƾالساب.  
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 ƘالمبحƘالƙة :الưستراتيجية لمعلومات اليقǕهمية اǓقتها  اǘوقيبوعƙتهادرجة مو   
 ÜمرǕا ƴي واقƼ Üمية استراتيجيةǋƊ ةƲǀالي Ƙمعلوما ƘƦخƊ مǋƊ Ǉبي Ǉم ƅƘłرƁبſتńعĉƍ وقد ýصوƊ

 ƾير الملموسة والتي تستحƹ سسةƌاية والمǈالع Ǉالمزيد مǗتماماǋ .ال كما تم Źستراتيجياƍ Źموردا ýƛ
ورƹم ǋƊمية Ʀǋا . يǋƊ ýǀمية وال وزǈاÜŹ عǇ بǀية موارد المƌسسة Ƽي ƍتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية

   ƍال ǌǈƊا ال تزاý مǌملة وعديمة الƽعاليةÜالǈوƳ مǇ المعلوماƼ Ƙي اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية
 اǕمر الǐƦ .تي يتميز بǌا محيƱ الǀرارƽوضǏ الƹالباŹ ما تكوǇ مبعƛرة Ƽي وسƱ مǇ التƬويƫ وال

 الƱبيعة الƦاتيةيƬƌر علǏ ما  وƦǋا Üقد يجعý مǉƦǋ ýƛ المعلوماƘ علǏ درجة ضعيƽة مǇ الموƛوقية
 ƴم ýي التعامƼةƲǀالي Ƙومعلوما Ü ǐƦستراتيجي الǗا اǋمية دورǋƊ Ǐعل Ʃكعǈدسيǈع ǐƦمتخ 

ÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀو ال ǏعلƊ ميةǋƍاستخدامǌ  يƼتحسǇستراتيجييǗا ýالعم  Ǐسعǈ ا ماƦǋو Ü
Ǌعلي ƻالدراسة الوقو Ƙسساƌبم. 

  اǕستراتيجيةعند متƢذي القرارات درجة موƙوقية معلومات اليقưة : أوالً
  قياƧ درجة موƙوقية متƢذي القرارات اǕستراتيجية في معلومات اليقưة: 29-06الجدول رقم

 الخياراƘ المتاحة

كبيرة  
  قليلة  متوسƱة  كبيرة  جدا

قليلة 
  جدا

رƹم ǋƊميتǌا اǗستراتيجيةǈƋƼ Üا ال 
Ǘي اƼ ƾƛƊ يǈǈǕ ةƽالضعي ƘاراƬ

 :Ɗعتǀد ǌǈƊا
Ƙابي  5  4  3  2  1 الدرجا

حس
Ʊ ال

وس
لمت
ا

 ǐر
عيا
 الم
ƻا
حر
ǈǗا

 

كلية
ة ال
رج
الد

 

 ƹير واضحة المعǏǈ بالǈسبة لي. 13 - - 35 39 20 التكرار
% 21,3 41,5 37,2 - - 

2,16 0,712 
 كبيرة 

 ال تƱƺي ƍال مجاالƘ قليلة جدا. 14 - - 37 41 16 التكرار
% 17,0 43,6 39,4 - - 

2,22 0,721 
 كبيرة

ال تواƾƼ وال تƱابƾ ما ƊحتاƜ . 15 - - 42 26 26 التكرار
Ƙمعلوما Ǉم Ǌليƍ  % 27,7 27,7 44,7 - - 

  كبيرة 0,838 2,17

 - - 10 54 30 ارالتكر
  معلوماƘ مدة حياتǌا محدودة. 16

% 31,9 57,4 10,6 - - 
1,79 0,620 

كبيرة 
  جدا

  .معلوماƘ جزƑية ومƬتتة. 17 - - 68 11 15 التكرار
% 16,0 11,7 72,3 - - 

  كبيرة 0,756 2,56

 - - 45 39 10 التكرار
  .معلوماƹ Ƙير Ɗكيدة. 18

% 10,6 41,5 47,9 - - 
  كبيرة 0,672 2,37

 - - 29 21 44 التكرار
  .Ǉ اǕخƱاƇال تخلو م. 19

% 46,8 22,3 30,9 - - 
  كبيرة  0,871 1,84

بصƽة عامة ǋي معلوماƘ . 20 - - 43 20 31 التكرار
 - - 45,7 21,3 33,0 % .مƬوƬة وƹامضة

2,13 0,882 
 كبيرة

 - - 33 27 34 التكرار
 درجة الموثوقية

% 36,2 28,7 35,1 - - 
 ضعيفة 0,849 1,99
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متخǐƦ ل بالǈسبةÜ معلوماƘ اليƲǀة علǏ درجة ضعيƽة مǇ الموƛوقيةاǗتجاǉ العام ƍلǇƊ Ǐ يƬير 
Ǘا Ƙراراǀال Üالدراسة Ƙسساƌستراتيجية بمƱبمتوس ǉ1,99( قدر  Ǉ05مƘدرجا ( ƴǀي Ʊو متوسǋو 

Ƙة المعيار الخماسي لسلم ليكرƑƼ ǇضمÜ خيار و Ǐلƍ يرƬةدرجة ال(التي تƽحر)الضعيǈƍ ƴم  ƻا
 ǉقدر ǐ0,849معيار Ý ƇيƬال Ưا بعيدة بعǌجعلت ƭƑخصا Ǉة مƲǀالي Ƙمعلوما Ǌلما تتميز ب ŹراƲǈ

 Üالموضوعية Ǉا عǌǈƋب ÜƩياǀال Ƙعبارا ǁلƦ Ǐعل Ƙلما دلƛةمƱير مترابƹو Ƙباƛقليلة الÜ ǇمƼ 
 Üاǌعتماد عليǗا واǌب ƾوƛد الصعوبة الوǀƼƘارƬƊ درجة Ʃقيا Ƙعبارا ƴوقية جميƛكوالمو Ǐلƍ Ǉ 

 المعǏǈ بالǈسبة لمتخǐƦ الǀرارƘ معلوماƹ Ƙير محددة وال واضحةمعلوماƘ اليƲǀة ǋي 
 Üالدراسة Ƙسساƌستراتيجية بمǗكيدة وال كاملةاƊ يرƹ اǌǈƊوÜ  ا كماǌǈƊƇاƱخǕا Ǉال تخلو مÜ  يǌƼ
وال تǌƲſر كý تƽاصيý كيǈوǈة الƬيÜƇ عادة Ü مدة حياتǌا محدودة مجرد ƍيماƇاƘ وعǚماƘ مسبǀة

  .Ǉ يتم ƍستخدامǌاƊتضيƴ المعلوماƘ المǌمة دوǇ  بالتاليوتكوǇ مبعƛرة Ƽي وسƱ مǇ التƬويÜƫ ما 
 باǊǈ مǇ الصعوبة الوƛوƾ بمعلوماƘ اليƲǀة واǗعتماد عليǌا مما Digman  دراسة ƬƊارǀƼƘد

وǇ  عادة ما تكǌǈǕا Üيجعý الكƛير مǌǈا يتبدد دوǇ اǗستƽادة مǌǈا Ƽي اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية
 Zmudكما توصلƘ دراسة . 1بعيدة بعƯ الƬيƇ عǇ الموضوعيةÜ وقليلة الƛباƘ وƹير مترابƱة

  .ƍ2لǇƊ Ǐ معƲم متخǐƦ الǀراراƘ يتجǈبوǇ العمý بǉƦǌ المعلوماƘ لعدم دقتǌا ومƑǚمتǌا
ǋوƘاƦ تيجةيǈالتي  ال Ɗ Ǌليƍ ارƬAnsoff ةبƲǀالي Ƙمعلوما Ǐاالعتماد عل Ɣالصع Ǉم ǊǈƎ 

قد Ʊ ǇǕبيعتǌا ƹير محددة وال واضحةÜ وǌǈƊا ƹير Ɗكيدة وال كاملة و Üموƛوقية الدرجة كبيرة مǇب
ǎدƊ ýماǋƍ ǐƦستراتيجية متخǗا Ƙراراǀا الǌلÜ ƘǈكاƼ رƱي المخاƼ ƘركاƬال Ǉالعديد م Ƴوقو Ǐلƍ 

ƭرƽال Ǉالعديد م Ƴديد ولضياǌ3عرضة للت .  
سباƩǚƼƍ Ɣ الكƛير مǇ كاǇ مƦǋƊ Ǉا اǋǗماǇƊ ý مǇ اǕخرǎ الدراساƘ بعƯ  كƘƽƬكما 

 بÜ ǇƋ تحƦيرا مسبǀا للمستƛمريǇ والمǁǚعƱيالƬركاƘ اǕمريكيةÜ خاصة تلǁ اƬǗاراƘ التي ت
Üمالية ƘراباƱضƍ Ǉي مǈركة تعاƬال Źاǀر مسبƦǈقد تƩǚƼǗر اƱ4 بخ. ǈما بيƘالتي دراسةال توصل 

 بÜǇƋ متخǐƦ الǀراراƱƘرƻ مƱǈ Ǉاƾ الواسƴ الƻ اعتراƍǗلǊǈƊ Ǐ رƹم   (Lesca et Blanco)قام بǌا
ǊǈƊ مǇ الصعƔ المحيƍ ÜƱال لتعامý مƴ اضƱراباƘ  اǈƛƊاƍ Ƈستراتيجي دورƬǘاراƘ الضعيƽة ل

ƾوƛالو Ƽ درجة Ǉارة لتبايƬƍ يƼ Üاǌوقية يƛد الموǈعƘراراǀال ǐƦ5متخ.  
  

                                           
1- Digman, Lester. A(1990), Op. Cit, p274. 
2- Zmud, R.W. (1979), Op. Cit, pp.966-979. 
3- Ansoff, H.I,(1975), Op. cit., pp21-33. 
4- Palmrose, Z.(1991), Op. Cit, pp:149-185. 
5- Lesca.H et BLANCO. S,(2002), Op. Cit. 
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  اǕستراتيجيةعند متƢذي القرارات درجة الموƙوقية تحليل تباين : اًنيƙا
Ƽيما Ʀƍا كاǇ معرƼة ǈريد  ǈǈƎƼا Ƽي التعامý مƴ معلوماƘ اليƲǀةƦ ÜاتيةƲǈراŹ للƱبيعة ال

 ƻǚختƍستراتيجيةǗا Ƙراراǀال ǐƦد متخǈة عƲǀالي Ƙوقية معلوماƛدرجة مو Ǌرجاعƍ Ǉيمك Ü
Ǘ ƻǚخت ƯصبعƑمخصاǌ يةƽيƲخصية والوƬالعلميك ال ýǋƌالم Üيةǈǌالخبرة الم Üمما  .العمر

Ƽي تحديد مختلƻ درجاƘ  وǋرǐجتƛƋير ǐƊ لخصاƭƑ يعǈي معرƼة ما Ʀƍا كاƘǈ لǉƦǌ ا
 كما يتم One way Anovaتحليý التبايǇ اǓحادƍ ǐختبار ستخدام ƊسلوǗ Ɣ دƼعǈاي ماƦǋا  Üالموƛوقية

 .Least Significant Difference بƱريǀة ƊقƼ ýرƾ داƼÜýي الوقƽǈ Ƙسƍ ǊجراƇ المǀارǈاƘ البعدية
  :وƦǋا ما تبيǊǈ الجداوý التالية

 لبعƭ الƢصائƫ الشƢصيةتبعا درجة الموƙوقية  لتحليل التباين اǓحادي في ANOVAإƢتبار : 30-06ول رقمالجد

 ǌمستو
 الداللة

F مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات  الƢصائƫ مصدر التباين

,000 7,170 4,307 3 12,922 Ƙالمجموعا Ǉبي 

 وعاƘخارƜ المجم 54,068 90 601,  

   93 66,989 Ƴالمجمو 

المؤهل العلمي

,000 28,558 9,413 4 37,653 Ƙالمجموعا Ǉبي 

  ,330 89 29,336 Ƙالمجموعا Ɯخار 

   93 66,989 Ƴالمجمو 

الƢبرة المهنية

,000 17,108 6,604 5 33,020 Ƙالمجموعا Ǉبي 
  ,386 88 33,969 Ƙالمجموعا Ɯخار 
   93 66,989 Ƴالمجمو 

 العمر

 Ǉميتبي ǇƝƑتاǈ  ختبارƍ Ǉالتباي ýتحلي ǐحادǓختباراƍ ƾريƱ Ǉع ƘاƱة المتوسǈارǀوبم  F 
عǈد متخǐƦ الǀراراƼ Ƙي معلوماƘ اليƲǀة موƛوقية البيǇ مختلƻ درجاƼ Ƙروƾ معǈوية وجود 

 Ǉلتباي ƾروƽال ǉƦǋ ǎتعز Üالدراسة Ƙسساƌستراتيجية بمǗا ƻǚختƍصوƑمخصاǌ خصيةƬال 
 ÜيةƽيƲوالو ƴجمي Ƙǈحيث كا ǉƦǋ ƻسبة لمختلǈقيم الداللة بالƭƑالخصاƊ ýق ǎمستو Ǉتماما م 

الخصاƭƑ الƬخصية والوƲيƽية عǈد متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية تƛƌر ǇƊ مما يعǈي  1%المعǈوية 
Ǌتǀƛ ǎمد ǏةعلƲǀالي Ƙي معلوماƼ م الƛ Ǉوم Ü Ǉالبعديةبد م ƘختباراǗا Ƈجراƍ.    

  لتحليل الفروƼ المعنوية في درجة الموƙوقية تبعا لمتƸير المؤهل العلمي Fisher’s LSDإƢتبار : 31-06الجدول رقم
 المؤهل  (I)  95%مجاالت الƙقة عند نسبة 

  العلمي
(J) في    المؤهل العلمي Ƽالفرو

  المتوسطات
 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

Ǉدو ǎ1,3784 3313, 002, 26352, *85484, الجامعي المستو 
Ʃدǈǌم 

 1,4935 5019, 000, 24958, *99770, سامي تǈǀي Ɗو تǈǀي

Ǉدو ǎ1,0926 0695, 026, 25749, *58108, الجامعي المستو 
Ʃǈليسا  

 1,2071 2408, 004, 24320, *72394, سامي تǈǀي Ɗو تǈǀي
* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 
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 Üƾالساب ýالجدو ƝƑتاǈ ýǚخ Ǉم Ơدرجة يتض ǇƊوقية الƛيموƼǇة تتبايƲǀالي Ƙمعلوما  
 ƻالدراسةوتختل Ƙسساƌاالستراتيجية بم Ƙراراǀال ǐƦد متخǈعÜ ǚǋƌم ƻǚختƍ Ɣمبسبǌة العلميت  
   المǈǌدسيǇ وحملة ǌƬادة الليساÜƩǈ مǀارǈة بمختلƻ الƑƽاƘ اǕخرƑǎتي جاƼ ƘƇي صالƼ Ơبحيث

 Ǉم ýقƊ ǎد مستوǈوية عǈمع ƾروƼ وجود ýسجǈ 5%حيث Ü ةƑƼ ǇƊ يǈمما يع Ƙراراǀال ǐƦمتخ
اǗستراتيجية بمƌسساƘ الدراسةÜ مǇ المǈǌدسيǇ وحملة ǌƬادة الليساƩǈ كاǈوا Ɗكƛر موƛوقية Ƽي 

ǎالمستو Ǉة دوƑƼ م خاصةǋيرƺة بǈارǀة مƲǀالي Ƙكما معلوما Üالجامعي ýسجǈ ا لمǈǈƊ  ية وجودƊ
Ʃǈادة الليساǌƬ وƊ Ʃدǈǌادة مǌƬ حملة Ǉوقية بيƛي درجة الموƼ ويةǈمع ƾروƼم  Ǉوبي Üةǌج Ǉ

  .خرƊǎمǇ جǌة  التǈǀييǇ ودوǇ المستوǎ الجامعي
   لتحليل الفروƼ المعنوية في درجة الموƙوقية تبعا لمتƸير الƢبرة المهنيةFisher’s LSDإƢتبار : 32-06الجدول رقم

  الƢبرة (I)  95% الƙقة عند نسبة مجاالت
  المهنية

(J) برةƢال  
  المهنية

الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

5-9 -,48148* ,21253 ,026 -,9038 -,0592 
10-14 -1,00000* ,20879 ,000 -1,4149 -,5851 
15-19 -1,83333* ,24582 ,000 -2,3218 -1,3449 1-4 

20-24 -1,92857* ,23771 ,000 -2,4009 -1,4562 
10-14 -,51852* ,15113 ,001 -,8188 -,2182 
15-19 -1,35185* ,19919 ,000 -1,7476 -,9561 5-9  
20-24 -1,44709* ,18908 ,000 -1,8228 -1,0714 
15-19 -,83333* ,19519 ,000 -1,2212 -,4455 10-14  20-24 -,92857* ,18487 ,000 -1,2959 -,5612 

* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 

Ưرƺاب Ǉبي ƾروƽمصادر ال ƻاƬستكƍ  ƘلجلمجموعاƋالباحث Ǘ Ƈالمتعددة جرا Ƙاǈارǀالم 
بƎستخدام Ʊريǀة ƊقƼ ýرƾ معǈوÜǐ وبعد مǀارǈة قيم الƽروƾ بيǇ كý مجموعتيǇ علǏ حدة مƴ قيمة 

LSD Ǉتبي ƘƇجا ƾروƽال ǉƦǋ ǇƊ جميع Ơا لصالǌة الƑƽǕيةاǈǌكبر خبرة مÜ ت حيث ƾǀما حƑةداƑƽال 
Ƽكلما ǈƍتǀلǈا خبرةÜ مǌǈا يǇ المجموعاƘ اǕخرǎ اǕقý بيǌǈا وب مǀارǈة معǈوƊǐعلƼ ǏرÜ  ƾاǕكبر

 مماÜ زادƘ الƽروƼ ƾي المتوسƱاƘصعوداŽ مǇ الƑƽة اǕقý خبرة مǈǌية للƑƽة اǕكبر خبرة مǈǌية 
 ƩيعكƱرتباƍ ǎة مدƲǀالي Ƙوقية معلوماƛية درجة موǈǌبالخبرة الم.  

 ة المهنيةالموƙوقية والƢبر  اǕرتباط بين درجةعǘقة: 33-06الجدول رقم

  المهنية الƢبرة

,737** Ǉبيرسو Ʊرتباƍ ýمعام 

 مستوǎ الداللة 000,

94 Ƴالمجمو 

الموƙوقية درجة

* . ƱرتباǗا ǎد مستوǈع ý0.01دا 

 Ǉردية وقوية بيƱ Ʊرتباƍ قةǚمة عƛ ǇƊ Ơيتض Üƾمما سب Ƙي معلوماƼ وقيةƛدرجة المو
عǈد مستوǊ0,737  ǎ المǈǌيةÜ بمعامý اǗرتباƱ قدرǉ عǈد متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية وخبرتاليƲǀة 

 Ǉم ýقƊ1%، ةƲǀالي Ƙي معلوماƼ Ǌوقيتƛية زاد درجة موǈǌالم Ǌخبرت Ƙكلما زادƼ.  
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   لتحليل الفروƼ المعنوية في درجة الموƙوقية تبعا لمتƸير الفئة العمريةFisher’s LSDإƢتبار : 34-06الجدول رقم
 الفئة  (I)  95%مجاالت الƙقة عند نسبة 

  العمرية
(J) الفئة  

  العمرية
الفروƼ في 
  المتوسطات

 ƉطƢال
  المعياري

 ǌمستو
  حدود قصوǌ  حدود دنيا  الداللة

43-37 -,92000* ,26568 ,001 -1,4480 -,3920 
50-44 -1,61905* ,27116 ,000 -2,1579 -1,0802 
57-51 -1,66667* ,29549 ,000 -2,2539 -1,0794 29-23 

64-58 -1,75000* ,38942 ,000 -2,5239 -,9761 
43-37 -,56000* ,17573 ,002 -,9092 -,2108 
50-44 -1,25905* ,18391 ,000 -1,6245 -,8936 
57-51 -1,30667* ,21819 ,000 -1,7403 -,8731 36-30  

64-58 -1,39000* ,33458 ,000 -2,0549 -,7251 
50-44 -,69905* ,18391 ,000 -1,0645 -,3336 
57-51 -,74667* ,21819 ,001 -1,1803 -,3131 43-37 
64-58 -,83000* ,33458 ,015 -1,4949 -,1651 
57-51 -,04762 ,22483 ,833 -,4944 ,3992 

50-44 64-58 -,13095 ,33895 ,700 -,8045 ,5426 
* . ǎد مستوǈع ý0.05دا 

 الƽروƾ بيǇ مختلƻ الƑƽاƘ العمرية كƑƼ ýتيǇ مǇ خǈ ýǚتاƝƑ الجدوý السابÜƾ وبمǀارǈة قيم
 يتبيǉƦǋ ǇƊ Ǉ الƽروƾ جاƼ ƘƇي عمومǌا لصالƊ Ơكبر ƑƼة عمريةǀƼ Üد LSDعلǏ حدة مƴ قيمة 

حيث تحƾǀ الƑƽة اǕكبر ƊعلƼ Ǐرƾ معǈوÜ  ǐجاƹƊ ƘƇلǉƦǋ Ɣ الƽروƾ داƑما لصالƊ Ơكبر ƑƼة عمرية
Ǖا ǎخرǕالعمرية ا ƘاƑƽية الǀب Ǉا وبيǌǈة بيǈارǀم ýقǕة اƑƽال Ǉم Žا صعوداǈلǀتǈƍ كلماƼ ÜýقćŽعمرا 

 ÜƘاƱي المتوسƼ ƾروƽال Ƙكبر زادǕة اƑƽلل Üوقيةƛي درجة الموƼ Źرياǋجو ŹاƼǚختƍ ƘƛحدƊمما و
 Ʊرتباƍ ǎمد ƩخيرةيعكǕا ǉƦǋ ستراتيجية بعمرǗا Ƙراراǀال Ʀمتخ. 

 العمرالموƙوقية و  اǕرتباط بين درجةعǘقة: 35-06الجدول رقم

  عمرال

,670** Ǉبيرسو Ʊرتباƍ ýمعام 

 مستوǎ الداللة 000,

94 Ƴالمجمو 

الموƙوقية درجة

* . ƱرتباǗا ǎد مستوǈع ý0.01دا 

ýالجدو Ǉعدووج يبي Ǉردية وقوية بيƱ Ʊرتباƍ قةǚسمر عǗا Ƙراراǀال Ʀتراتيجية متخ 
 %1 مستوƊ ǎقý مǇ عǈد Ü0,670 بمعامý اǗرتباƱ قدرǉ ودرجة موƛوقيتƼ Ǌي معلوماƘ اليƲǀة

  . Ɗكبر Ƽي معلوماƘ اليƲǀةةموƛوقيال درجة كاƘǈ كاǇ العمر ƊكبرƼكلما 
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 تهابدرجة موƙوقي اǓهمية اǕستراتيجية لمعلومات اليقưةعǘقة : ƙالƙاً

  مƊ Ǉجý الوقوƻ علǋƊ Ǐمية اليƲǀة Ƽي اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية بمƌسساƘ الدراسة
لمعلوماƘ   االستراتيجيبالبعدمتخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية  مǋتماƍمدǎ كاǇ البد مǇ معرƼة 

 علǏ اŹلǊ تƛƋيرما يمكǇ اǇ يكوǇ  بحصوƬ ýيƇ وحي تقد ƬƍاراƘ ضعيƽة كوǌǈا مجرد ÜاليƲǀة
 يمكǈÜ ǇبƐ بحصوƊ ýحداث لم تتحƾǀ تماماƊ ÜŹو تſ وعلǏ توجǌاتǌا اǗستراتيجيةÜمستǀبý المƌسسة

 وتعتبر ÜاستراتيجياŹمكاǈة وبعداǉƦǋ Ź المعلوماƘ تحتÜ  ýوبƦǌا .ǌǈاتƼǚيǌا Ɗو االستƽادة مللمƌسسة 
 Źاستراتيجيا ŹحاǚسǊي يعتمد عليƼ  االستراتيجيةعملية Ƙراراǀال Ʀية . اتخاƺŃوب ÜǊعلي ƇاǈةبƼمعر 

 ǎمدƍتمامǋستراتيجية بǗا Ƙراراǀال ǐƦمية متخǋƋ ستراتيجيور دالو البعدǗي  اƼ ةƲǀالي Ƙلمعلوما
عƻƬ Ǉ الكƼي  عليǌاǋƊمية اǗعتماد قياƩ مدǎ مÜ  Ǉ كاǇ البداراƘ اǗستراتيجيةاتخاƦ الǀر
ƯموƺالÜ وýبǀالمست ƻراƬستƍÜي وƼ Ƙديداǌوالت ƭرƽال ƴم ýالتعام. Ǉم مƹالر Ǐا عادة ما  علǌǈƊ

ختبار ƊǗيضا وƦǋا ما يدƼعǈا . بعيدة بعƯ الƬيƇ عǇ الموضوعيةÜ ومǇ الصعƔ الوƛوƾ بǌاكوǇ ت
  .يتǌاقوƛدرجة مولمعلوماƘ اليƲǀة و اǗستراتيجية ةǋمياǕتباƱية بيǇ العǚقة اǗر

   في إتƢاذ القرارات اǕستراتيجيةأهمية معلومات اليقưة: 36-06الجدول رقم

 درجة اǋǕمية

Ƨكبيرة   أبعاد القيا
   قليلة   Ʊةمتوس كبيرة   جدا

 Ʊالمتوس
 الحسابي

 ƻحراǈǗا
ǐالمعيار 

الدرجة 
 

 Ǉالوز
 الǈسبي

 ýمعام
ƱرتباǗا 

  - 25 28 21  20 التكرار
   اǕستراتيجيأهمية البعد

 لمعلومات اليقưة
% 21,3 22,3 29,8 26,6 - 

3,38 1,100 

متوسƱة
 

4  0,921** 

التعامل مƲ الفرƫ   - - 38 44  12 التكرار
 - - 40,4 46,8 12,8 % والمƢاطر

3,72 0,678 
كبيرة
 

2 0,710** 

إستشراف المستقبل   - 21 29 16  28 التكرار
Ƽستعداد المسبǕ22,3 30,9 17,0 29,8  % وا - 

3,54 1,142 

كبيرة
 

3 0,891** 

  - 12 18 19  45 التكرار

أهمية الدور
 اǕستراتيجي

  
لمعلومات اليقưة

 في
: 

 ƭموƸإدارة ال
 - 12,8 19,1 20,2 47,9 % والتعامل مƲ التعقيد

4,03 1,092 

كبيرة
 

1 0,878** 

  االستراتيجيةهمية اǓ - 16 21 16 41 التكرار
 - 17,0 22,3 17,0 43,6 % معلومات اليقưةل

3,87 1,157 

كبيرة
 

- - 

 Ʊير المتوسƬ(3,87)يŃالم ýي الجدوƼ ǇبيÜ Ǐلƍ مية الǋǕي كبيرة اƼ ةƲǀالي Ƙعملية لمعلوما
 وتبيǇ اǕوزاǇ الǈسبية لمختلƻ )1,157(ارǉ  معيارǐ مǀد بǈƎحراÜƻاتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية

 Ʃيǀبعاد التي تǕميةاǋǕستراتيجيةاǗا   ÜةƲǀالي Ƙبلمعلوما ǇƋ ǉƦǌبعدل ƘالمعلوماŹستراتيجياƍ Źكما ا 
 ƔدورتلعŹستراتيجياƍ ŹميةاǋƊ رƛكƊ  Ü يƼ Ƈسوا Üيدǀالتع ƴم ýوالتعام Ưموƺدارة الƍ ýبمعامƍ Ʊرتبا

 رتباƍƱبمعامÜ ý تعامý مƴ الƽرƭ والمخاƱرالƊو ǈƛƊاÛ  Ƈ(0,00)ة  عǈد مستوǎ مǇ الدالل)0,878(
 .مسبƾبƬكý لƍ ǊستƬراƻ المستǀبý واǗستعداد  بƺرƊƯو (0,00)   عǈد مستوǎ مǇ الداللة)0,710(

 ýبمعامƍ ǉقدر Ʊالداللة )0,891(رتبا Ǉم ǎد مستوǈ(0,00) ع.     
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 تراتيجية لمعلومات اليقưة ودرجة الموƙوقيةمصفوفة اǕرتباط بين اǓهمية اǕس: 37-06الجدول رقم

درجة الموƙوقية
اǓهمية 

اǕستراتيجية 
لمعلومات اليقưة

 أهمية الدور
  اǕستراتيجي

 لمعلومات اليقưة

 اǕستراتيجيأهمية البعد
 لمعلومات اليقưة

 Ƨأبعاد القيا 

,812** ,877** , 853** 1 Ǉبيرسو Ʊرتباƍ ýمعام 

 مستوǎ الداللة - 000, 000, 0,000

94 94 94 94 Ƴالمجمو 

 أهمية البعد
  اǕستراتيجي

 لمعلومات اليقưة

,852** ,976** 1 Ǉبيرسو Ʊرتباƍ ýمعام 

 مستوǎ الداللة - 000, 000,

94 94 94  Ƴالمجمو 

 أهمية الدور
  اǕستراتيجي

  لمعلومات اليقưة

,853** 1  Ǉبيرسو Ʊرتباƍ ýمعام 

 مستوǎ الداللة  - 000,

94 94   Ƴالمجمو 

اǓهمية 
اǕستراتيجية 

 لومات اليقưةلمع

* . ƱرتباǗا ǎد مستوǈع ý0.01دا 

ƾمما سبÜ Ʊرتباƍ قةǚمة عƛ ǇƊ Ơردية و يتضƱ Ǉقوية بي Ƙستراتيجية لمعلوماǗمية اǋǕا
معامý اǗرتباƱ ب ÜبمƌسساƘ الدراسةعǈد متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية ودرجة موƛوقيتǌا  اليƲǀة
ǉ0,853 قدر Ǉم ýقƊ الداللة Ǉم ǎد مستوǈا ،%1 عƦǋو ƍ ýǚخ Ǉم ƱرتباƊ Ǉم ýمية البعد كǋ

Ƙالمعلوما ǉƦǌستراتيجي لǗاÜةǌج Ǉستراتيجي   مǗا اǋية ودروǈاƛ ةǌج Ǉبمǎةمدǀƛا  الǌالتي يولي 
 ƦلƊ ǁدǎبمعلوماƘ اليƲǀةÜ  موƛوقيتǊدرجة كلما زادƦ ƘلÝ  ǊǈƊ ǁمتخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية Ƽيǌا

 عǈد مستوǎ مǇ الداللة Ɗقƍ  0,812 ýرتباƱمعامýب  ǋƊمية البعد اǗستراتيجيƍلǏ زيادة Ƽي درجة
 Ǉي. %1مƼ زيادة Ǐلƍمية الوǋƊ ستراتيجي دور درجةǗا Ƙالمعلوما ǉƦǌل Ü ýد 0,852بمعامǈع 

 Ǉم ýقƊ الداللة Ǉم ǎ1مستو% .  
 ǊǈƊ Ơيتض Üýابǀي المƼمية ما لكوǋƊ درجة ƘزادǗستراتيجي الدور اÜƘالمعلوما ǉƦǌل  ǎدƊ

Ʀلƍ ǁلǏ زيادة Ƽي درجة ǋƊميتǌا اǗستراتيجيةÜ مما يعكƩ مدƍ ǎرتباǉƦǋ Ʊ الدرجة بالدور 
وǋو المعامÝ  ý%1 عǈد مستوǎ مǇ الداللة Ɗقý مǇ 0,976معامý اǗرتباƱ اǗستراتيجيÜ حيث 

كلما زادƘ درجة ǋƊمية ǊǈƊ  كما يتضƼ Ơي الوقƽǈ ƘسǊ .عǚقة اǗرتباƱ الǐƦ يدý علƍ Ǐتجاǉ وقوة
 Ʃستراتيجية مما يعكǗا اǌميتǋƊ ي درجةƼ زيادة Ǐلƍ ǁلƦ ǎدƊ ÜƘالمعلوما ǉƦǌستراتيجي لǗالبعد ا

عǈد مستوǎ مǇ الداللة  0,877معامƍ ýرتباƱ مدƍ ǎرتباǉƦǋ Ʊ اǕخيرة ƊيضاŹ بالبعد اǗستراتيجيÜ ب
 Ǉم ýقƊ1%Ý وقوةمما ǉتجاƍ Ǐعل ýيد  ƱرتباǗقة اǚتما  ك.عƲ Ƙستراتيجية لمعلوماǗمية اǋǕر اǌ

رتباǈ  Ʊتيجة لتƽاعý كý مǇ البعد والدور اǗستراتيجي لǉƦǌ المعلوماÜƘ مما يوحي بÜƎاليƲǀة Ɗكƛر
 ÜخرǓما باǋحدƊ Ƹحيث بل ýمعامǗا Ʊد  853 ,0رتباǈع Ǉم ýقƊ الداللة Ǉم ǎ1مستو%.  
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ǇƎƼ Ü اǋǕمية اǗستراتيجية يجيالبعد اǗستراتǋƊمية درجة  عزý تƛƋير ما يتمعǈدلكÜǇ و
اǗستراتيجي الǐƦ تلعبǉƦǋ Ǌ المعلوماƘ  بالدورƊكƛر تكوƬ Ǉديدة اǗرتباƱ سوƻ لمعلوماƘ اليƲǀة 

 (0,804) قدرǉ (Corrélation Partielle)جزƑي رتباƍ ƱمعامƼ ýي ƍتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةÜ ب
 Ü ǇƎƼالدور اǗستراتيجيǋƊمية درجة  وعǈدما يتم عزý تƛƋير .(0,00)عǈد مستوǎ مǇ الداللة 

معامý  تكوǇ مرتبƱة بدرجة Ɗقý بالبعد اǗستراتيجيÜ حيث ÜاǋǕمية اǗستراتيجية لمعلوماƘ اليƲǀة
Ǘا Ʊرتبا ǐي يساوƑالداللة  (0,676)الجز Ǉم ǎد مستوǈ(0,00)ع.    

  دراسةالة سئلأاǕجابة عن : رابعاً
1. ýاƌالس :Ƙراراǀال ǐƦتمام متخǋƍ رية ما درجةƑاالقتصادية الجزا Ƙسساƌي المƼ ستراتيجيةǗا 

 . اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة ǈƛƊاƍ ƇتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةÞالبعدبǋƋمية 

ǊǈƊ لم يكǇ لمعلوماƘ اليƲǀة وزǈاŹ كبيراŹ عǈد متخƍ ǐƦلǏ توصلǈ ƘتاƝƑ الدراسة : اǗجابة -
ة ǈƛƊاƇ اتخاƦ حدودجي ƍال بدرجة مالǀراراƘ االستراتيجيةÜ ولم تƋخƦ بعدǋا اǗستراتي

 ƲǈراŹ لما تتميز بǉƦǋ Ǌ المعلوماƘ مǇ خصاƭƑ جعلتǌا بعيدة ÜالǀراراƘ اǗستراتيجية
 .الوƛوƾ بǌابمكاǇ بعƯ الƬيƇ عǇ الموضوعية ومǇ الصعوبة 

2. ýاƌرية : السƑاالقتصادية الجزا Ƙسساƌي المƼ ستراتيجيةǗا Ƙراراǀال ǐƦتمام متخǋƍ ما درجة
 . اǗستراتيجي لمعلوماƘ اليƲǀة Ƽي اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةÞدورالبǋƋمية 

الدراسة الدرجة الكبيرة مǇ اǋǗتمام الǐƦ يوليǊ متخƦو الǀراراǉƦǋ Ƙ تبيǈ ǇتاƝƑ : اǗجابة -
Ǖ الدراسة Ƙسساƌستراتيجية بمǗمية ااǋ Ƙمعلوما Ǌتلعب ǐƦستراتيجي الǗلدور ا
علǏ الرƹم مǇ كوǌǈا مجرد ƬƍاراƘ . اتيجيةاليƲǀة Ƽي اتخاƦ الǀراراƘ اǗستر

ǈالدراسة يمك ƝƑتاǈ Ɣحس ǊǈƊ الƍ Üةƽمضعيǌا بدرجة كبيرةǌعتماد عليǗا :-  
o  ƇاǈƛƊرƱوالمخا ƭرƽال ƴم مǌتعاملÝ  
o يامǀد الǈحداث ب عƊ ƻراƬستƎا الǌستعداد لǗوا ÜýبǀمستÝƾمسب ýكƬب  
o يدǀالتع ƴم ýوالتعام Ưموƺدارة الƍ يƼ. 

3. ýاƌتوجد : الس ýǋويةǈمع ƾروƼرية وǋجو ƘاƼǚختƍ Ƙستراتيجية لمعلوماǗمية اǋǕي اƼ 
Ƙسساƌبيعة المƱة بǀالمتعل ýالعوام Ưبع ƻǚختǗ ǎعزſت ÜةƲǀاليÜ ƘاƦ ýوعوام 

  .الصلة بمتخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية Ƽيǌا

ترتبƱ اǋǕمية اǗستراتيجية لمعلوماƘ اليƲǀة ببعƯ خصاƭƑ متخƦ الǀراراƘ : اǗجابة -
Ǘمية اǋƊ Ǐعل Üةǌج Ǉم ƭƑالخصا ǉƦǋ رƛƌحيث ت ÜيةƽيƲخصية والوƬستراتيجية ال

 ǎمد Ǐعل Üǎة اخرǌج Ǉوم Üرارǀال Ʀد متخǈع Ƙالمعلوما ǉƦǌستراتيجي لǗالبعد ا
 Ƈسوا Ƙالمعلوما ǉƦǋ Ǌوم بǀت ǐƦستراتيجي الǗمية الدور اǋƋب Ǌتمامǋللا Ǉع ƻƬك

  . لتعامý مƴ الƽرƭ والتǌديداƘالƺموƊ Ưو عǈد ƍستƬراƻ المستǀبƊ ýو ǈƛƊاƇ ا
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 كý مǇ البعدبمتخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية Ǉ درجة ǋƍتمام Ɗلǀد دلǈ ƘتاƝƑ تحليý التبايǇ علǏ و
 العمر والخبرة المǈǌيةÜ والمستوǎ لمعلوماƘ اليƲǀةÜ تختلƻ بحسƔ يǇوالدور اǗستراتيجي

درجة Ɗكبر ال تكوǉƦǋ Ǉيث ح. العلمي عǈد متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية بمƌسساƘ الدراسة
وعǈد ƦوƊ ǐعلǏ . عǈد ƊصحاƔ الخبراƘ المǈǌية اǕكƛرÜ وعǈد الƑƽاƘ العمرية اǕكبر

Ʃǈادة الليساǌƬ وحملة Ǉدسيǈǌالم ƭالخصو Ǌوج Ǐالعلمية وعل ƘاداǌƬال.  
Ƽيما لم تسجý الدراسة وجود Ɗية Ƽروƾ معǈويةÜ توحي بوجود ƍختƼǚاƘ حǀيǀية Ƽي اǋǕمية 

بعƯ الخصاƭƑ العامة لمƌسساƘ الدراسة ية لمعلوماƘ اليƲǀةǈ Üتيجة Ǘختƻǚ اǗستراتيج
 مǇ حيث البعد سواŅƇ. كحجم المƌسسةƱ Üبيعة ملكيتǌاƬ Üكلǌا الǀاǈوǈيÜ مجاƬǈ ýاǌƱا

 Ƙالمعلوما ǉƦǋ Ǌتلعب ǐƦستراتيجي الǗحيث الدور ا Ǉو مƊ ةƲǀالي Ƙستراتيجي لمعلوماǗا
  .ةƼي اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجي

4. ýاƌالس : Ƙسساƌي المƼ ستراتيجيةǗا Ƙراراǀال ǐƦد متخǈة عƲǀالي Ƙوقية معلوماƛما درجة مو
ÞريةƑاالقتصادية الجزا .ÞيةƽيƲخصية والوƬم الǌصƑخصا ƻǚختƎب ƻتختل ýǋو. 

لǀد ƬƊارƘ عباراƘ الǀياƍ ƩلǇƊ Ǐ معلوماƘ اليƲǀة علǏ درجة ضعيƽة مǇ الموƛوقية : اǗجابة -
 كوǌǈا معلوماƹ Ƙير محددة وال ÜاƘ اǗستراتيجية بمƌسساƘ الدراسةعǈد متخǐƦ الǀرار

بالǈسبة لǌم واضحة المعÜǏǈ وǌǈƊا ƹير Ɗكيدة وال كاملةÜ كما ǌǈƊا ال تخلو مǇ اǕخƱاǌƼ ÜƇي 
 مدة حياتǌا محدودةÜ وال تǌƲſر كý تƽاصيý كيǈوǈة الƬيÜ Ƈمجرد ƍيماƇاƘ وعǚماƘ مسبǀة

لƦلǁ .  عǇ الموضوعيةƍلǏ حد ماÜ وبعيدة Ǉ التƬويƫوعادة ما تكوǇ مبعƛرة Ƽي وسƱ م
Ƙالمعلوما Ǉم Ƴوǈا الƦǌب ƾوƛالصعوبة الو ǇمÜ ادةƽستǗا Ǉا يتبدد دوǌǈير مƛالك ýمما يجع 

  . تضيƴ معلوماƘ مǌمة دوǇƊ Ǉ يتم ƍستخدامǌاǋكƦامǌǈا Ƽي اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةÜ و
لخصاƍ Ü ƭƑتضǇƊ Ơ لƍجراƇ المǀارǈاƘ البعديةوǐ  تحليý التبايǇ اǓحاداƍƘختبار ƍجراƇ وبعد -

وǋرǐ جتƛƋير Ü عǈد متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية بمƌسساƘ الدراسة الƬخصية والوƲيƽية
Ü مما يعكƩ الƱبيعة الƦاتية Ƽي التعامý مƴ معلوماƘ اليƲǀةÜ حيث  الموƛوقيةةƼي تحديد درج

  -:تعزǉƦǋ ǎ الƽروǗ ƾختÜƻǚ  الموƛوقيةة درجƼيوجود Ƽروƾ معǈوية سجلƘ الدراسة 
o ýǋƌة :  العلميالمǈارǀم ÜƩǈادة الليساǌƬ وحملة Ǉدسيǈǌتي المƑƼ Ơلصال ƾروƽال ǉƦǋ ƘƇجا

بالƑƽاƘ اǕخرƑƼ ǇƊ ǐƍ Ýǎة متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية مǇ المǈǌدسيǇ وحملة ǌƬادة 
 Ʃǈمالليساǋ مǋيرƺة بǈارǀة مƲǀالي Ƙي معلوماƼ وقيةƛر موƛكƊ اال ƘاƑƽال Ǉمǎخر. 

o يةالخبرةǈǌالم  : ǐوǈمع ƾرƼ ǏعلƊ ƾǀما ما تحƑية داǈǌكبر خبرة مǕة اƑƽال ǇƊ Ǐعل ƝƑتاǈال Ƙدل
 عǚقة ƍرتباƱ Ʊردية وقوية بيǇ درجة توجد ǊǈƊ كما اǕقý مǌǈا خبرةÝ بƺيرǋامǀارǈة 

مǈǌية الƑƽة اǕقǈ ýحو الƑƽة اǕكبر خبرة  مǇصعوداŹ كلما ǈƍتǀلǈا Ƽ . المǈǌيةةخبرالالموƛوقية و
ƾروƽال Ƙزاد. 
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o ƘاƑƽالعمريةال  : ǏعلƊ كبرǕة اƑƽال ƾǀحيث تح Üة عمريةƑƼ كبرƊ Ơلصال ƾروƽال ƔلƹƊ ƘƇجا
العŃمرية  ǈƍتǀلǈا صعوداŽ مǇ الƑƽة ƦƎابǀية الƑƽاƘ العمرية اǕخرǎ اǕقƼ ÜýبƼرƾ معǈوǐ مǀارǈة 

 ýقǕاƾروƽال Ƙكبر زادǕة اƑƽحو للǈ ƘƛحدƊو Ü ǁلƦب Źرياǋجو ŹاƼǚختƍ مما Üوقيةƛي درجة الموƼ
كلما كاǇ العمر Ɗكبر Ƽ. يعكƩ مدƍ ǎرتباǉƦǋ Ʊ اǕخيرة بعمر متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية

  .كاƘǈ درجة الموƛوقية Ƽي معلوماƘ اليƲǀة Ɗكبر
5. ýاƌوقية  :السƛة ودرجة موƲǀالي Ƙستراتيجية لمعلوماǗمية اǋǕا Ǉية بيƱرتباƍ قةǚمة عƛ ýǋ

 .يجية ƼيǌامتخƦ الǀراراƘ اǗسترات

عǚقة ƍرتباƱ Ʊردية وقوية وجود ل )الجزƑي والمتعدد( ǈتاƝƑ تحليý اǗرتباƱ صلƘتو: اǗجابة -
 Ǉا بيǌوقيتƛة ودرجة موƲǀالي Ƙستراتيجية لمعلوماǗمية اǋǕا Ƙراراǀال Ʀد متخǈع

Ƽ Üكلما زادƘ درجة موƛوقيتǊ بمعلوماƘ اليƲǀةƊ ÜدƦ ǎلǁ اǗستراتيجية بمƌسساƘ الدراسة
Ǐلƍ زيادة Ǐلƍو ÜƘالمعلوما ǉƦǌستراتيجي لǗالبعد والدور ا Ǉم ýمية كǋƊ ي درجةƼ زيادة 

 ǉƦǌستراتيجي لǗالبعد والدور ا Ǉم ýك ýاعƽتيجة لتǈ ÜرƛكƊ ستراتيجيةǗا اǌميتǋƊ ي درجةƼ
 .المعلوماÜƘ مما يوحي بƎرتباƊ Ʊحدǋما باǓخر

ǈ يما يليƼ Ưستعرǈ Üالدراسة ǉƦǋ ƝƑتاǈ Ǉميƛت ýجƊ Ǉلة ومƛمما Ƙدراسا ƝƑو تاƊ ýكƬب ƘرقƱت
 ÜƳالموضو Ɣǈجوا Ưخر لبعƉمحيثبǋǕبا Ƙتمǋƍ التي Ƙالدراسا Ưبع ƘارƬƊ  ستراتيجيةǗية ا

ÜةƲǀالي Ƙلمعلوماýƛدراسة  م (Lesca1997),(Moore2000) (Ansoff1975) Ʊمحي ýƲ يƼ ǊǈƊ Ǐلƍ 
 وتǀلƭ حالة قادة المƌسساƘ تدعم  وƬديد التعǀيدǇƎƼ Ü اƬǗاراƘ الضعيƽة يمكǌǈا ÜǇƊكƛير التƺيير

ÜƱيميز المحي ǐƦال ƯموƺالÜاǈدراست ƝƑتاǈ ا ما يدعمƦǋيضا   وƊ ǉكدƌكما ت Ǉالعديد م ƝƑتاǈ
 Ƙبحاث والدرساǕاالتجريبيةاǌالدراسة التي قام ب ƔحسƼ Ü(Lesca et Blanco)  مƹر ǊǈƊ Ǘاعترا ƻ

لتعامƍ ýستراتيجي ǈƛƊاƇ ا ضعيƽة دور لƬǘاراƘ البǇƋمƱ Ǉرƻ متخǐƦ الǀراراƱǈ ÜƘاƾ الواسƴ ال
 ƘراباƱاض ƴال مƍ ÜƱالمحي Ɣالصع Ǉم ǊǈƊاǌليƍ اǈتيجة التي توصلǈال ƘاƦ يǋو ÜاǌيƼ ƾوƛالو .

 ƘƇا الدور جاƦǌل ŹكيداƋا  التيدراسةالوتǌقام ب (lang 1997) يƼ 671 مريكيةƊ سسةƌكد  مƌلكي ت
ǏعلƱ قةǚقويةية ورد وجود عǈة واƲǀالي Ƙمعلوما Ǉر بيƱالمخا Ɣǈوتج ƭرƽاز الǌت . ƘاƦ يǋو

بǇƋ اǗعتماد علǏ معلوماƘ اليƲǀة يساعد كƛيرا المƌسسة علJakobiak  Ǐ يǌاƬƊار ƍلالǈتيجة التي 
   .التعامý مƴ الƽرƭ والمخاƱرÜ ومعرƼة جواƔǈ الǀوة والضعƼ ƻيǌا

Ƙ اليƲǀةǈ Üتيجة  وجود ƍختƼǚاƘ حǀيǀية Ƽي اǋǕمية اǗستراتيجية لمعلوماتǈالم تسجý دراسوƦƍا 
Ǘختƻǚ بعƯ خصاƭƑ مƌسساƘ الدراسة كحجم المƌسسةƱ Üبيعة ملكيتǌاƬ Üكلǌا الǀاǈوǈي 

ǇƊ توصلƍ ƘلƬ Ü  Ǐركة ƊمريكيةƬ44ملƘ والتي  ǈ(Groom 2001)تاƝƑ دراسة ǇƎƼ . مجاƬǈ ýاǌƱا
 ƛلƛي ǉƦǋ وƊ ǇƊكƛر مǋ Ǉتماما باƬǗاراƘ الضعيƽة ƦاƘ البعد اǗستراتيجيƍÜالƬركاƘ الكبرƊ ǎكƛر 

 ƘركاƬتعتبرال  ǇƋب Ǉوالموردي ǇƑالزبا ǇيƽƲوالموƘم مصدر لمعلوماǋƊةƲǀالي  .  
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 ǇƎƼ Üاǀا سابǌليƍ ارƬالم Ơروبي ýرار دراسة كماƹ Ǐالعربية وعل Ƙالدراسا ǎمستو Ǐوعل
 تƱرقƘ لمتƱلباƘ عملية اليƲǀة Ƽي المƌسساƘ (Chouki Kamoun 1998)الدراسة التي قام بǌا 

ولي تلƌ ǁ توصلƍ ƘلǇƊ Ǐ مسƬ Üركة توǈسية24توسƱة التوǈسيةƬƼ ÜملƘ الدراسة الصƺيرة والم
 Ǉوال يولو Ƙالمعلوما ǁلم يعو بعد قيمة تل ƘركاƬاالǌلƍ تماماǋدراسة . كبيرا ƘملƬ كما ) Ÿعبد ا

Ü1995وسامي( Ǉر مƛكƊ 300 مصرية ƘركاƬ يƼ وقد 161و مسيرا ÜيةǈردƊ ƘركاƬ يƼ مسيرا 
ǚقة بيǇ معلوماƘ اليƲǀة وǈوƳ اǗستراتيجية المتبعة Ƽي ǉƦǋ الƬركاÜƘ وقد تƱرقƍ ƘلǏ بحث الع

 ǚر ميƛكƊ Ǉتكو Ƙتجاǈستراتيجية تمييز المƍ ƴالتي تتب ƘركاƬال ǇƊ تركةƬالدراسة الم ǉƦǋ ƘبتƛƊ
ƴالتوس ƭرƼ ازǌتǈا Ǉا مǌǈية تمكǌبيǈارة تƬƍ وƊ ية معلومةƊ Ǉللبحث ع . ƘركاƬ اǌلبƹƊ يƼو

Ƽ دة وسباقةƑرا ƻالتكالي Ǐرة علƱستراتيجية السيƍ ƴالتي تتب ƘركاƬال ǇƎƼ Ǉي حيƼ ÜاǌاعƱي ق
Ɗكƛر ميǚ لتجƔǈ تǌديداƘ المǈاƼسيÜǇ وتبحث عǇ المعلوماƘ المتعلǀة بالتƬريعاƘ الجديدة التي 

ýعƽي رد الƼ خرةƋمت ƘركاƬ اǌبيعتƱي بǋو Ƙديداǌحدة الت ýلǀو تƊ ارƬتǈا Ǉتحد م ǇƊ اǌǈيمك.  
 ǈǈƎƼا لم ƾÜ بالدراساƘ التي تǈاولƘ الخصاƭƑ الƬخصية والوƲيƽية لمتخƦ الǀراراƊƘما Ƽيما يتعل

 Ƙتمام بمعلوماǋǗا ǎمد Ǐو علƊ ةƲǀعملية الي Ǐعل ƭƑالخصا ǉƦǋ يرƛƋت Ƙاولǈية دراسة تƊ ýسجǈ
ƍ Üال ǈǈƊا ǈجد الكƛير مǇ الدراساƘ التي ǋƍتمƘ بالبحث Ƽي ƛƊر ǉƦǋ  مƛلما توصلƘ دراستǈااليƲǀة
 ǀƼ(Harrison 1987) , (Noorderhaven1995)د ƬƊارƘ دراسة. ý علǏ عملية ƍتخاƦ الǀرارالعوام

(Galca et Wright1999) Ǐلƍ تƛƋي ÜƘراراǀال Ʀعملية اتخا Ǐعل Ʃǈير الجƺوجود ر مت Ƙحيث سجل
Ǉسيǈالج Ǉوية بيǈمع ƾروƼ .  

Ǉم ýدراسة ك Ǌاولتǈد تǀƼ العمر ýير عامƛƋما تƊ(Noorderhaven1995),(Tayler1991)  ماǈبي 
 متƺير سǈواƘ الخبرةǋمية تƛƋير  ال(Fredrickson1984),(Noorderhaven1995)تعرضƘ دراسة 

ǋƊمية المýǋƌ العلمي Ƽي عملية علǏ  وجاƘƇ دراساƊ Ƙخرǎ لكي تƌكد .Ƽي عملية ƍتخاƦ الǀرار
  وǋو ما توصلƍ ƘليǊ(Papadakis1998),(Noorderhaven1995)اتخاƦ الǀراراƘ مýƛ دراسة 

ſيضاƊ ǉƦǋ اǈير . دراستƛƋلت ýبالدراسة والتحلي Ƙاولǈا تǌǈƊ ŹيضاƊ الدراسة ǉƦǋ وما يميز ÜǁلƦ ƴوم
 مǌǈا ما تعلƾ  الخصاƭƑ الƬخصية والوƲيƽية لمتخǐƦ الǀرار علǏ بعƯ الجواƔǈ السيكولوجية

رة  عملية اتخاƦ الǀرارƼ Üضǚ عǇ مدǎ تƛƋر ǉƦǋ االخيƼيباستخدام الحدƩ واالحكام الƬخصية 
  .بƱبيعة البراديƺم اǗدراكي Ɗو الǈموƜƦ اǗرƬادǐ عǈد متخƦ الǀرار
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مدǎ اǋǗتمام الǐƦ يوليǊ متخƦو  ƼÜي Ʀǋا الƽصýتعكƩ الǈتاƝƑ المتوصƍ ýليǌا 
الǀراراƘ اǗستراتيجية بمƌسساƘ الدراسة لǋǖمية اǗستراتيجية لمعلوماƘ اليƲǀةÜ حيث 

الǐƦ   الǌامالدورستراتيجي لǉƦǌ المعلوماƘ وتƽاعلǊ مƴ  اǗللبعد ǉƦǋ اǋǕمية ǈتيجةŹ تǌƲر
ƍبعاد  وعǈد.  مما يوحي ƍرتباƊ Ʊحدǋما باǓخرÜتلعبƼ Ǌي اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية

الǐƦ  تƛƋير Ʀǋا التƽاعǇƎƼ Ýý اǋǕمية اǗستراتيجية Ƭديدة اǗرتباƱ بالدور اǗستراتيجي
Ǘا Ƙراراǀال Ʀتخاƍ يƼ Ƙالمعلوما ǉƦǋ Ǌا بالبعدتلعبǌƱرتباƍ Ǉر مƛكƊ Üستراتيجية 

لمعلوماƘ  وƦǋا ما تعكسǊ اǕوزاǇ الǈسبيةÜ عǈدما توصلƍ ƘلǊǈƊ Ǐ لم يكǇ. اǗستراتيجي
 لǀلة ÜاليƲǀة بعداŹ وال وزǈاŹ كبيراŹ عǈد متخǐƦ الǀراراƘ االستراتيجية بمƌسساƘ الدراسة

يةÜ سواƼ Ƈي ƍدارة الƺموƹ Ưير اǌǈا تلعƔ دوراƍ ŹستراتيجياƊ Źكƛر ǋƊم. درجة موƛوقيتǌا
 Ɗو بƺرƍ ƯستƬراƊ Ü ƻو ǈƛƊاƇ التعامý مƴ الƽرƭ والمخاƱرÜوالتعامý مƴ التعǀيد

ƾمسب ýكƬب Ǌستعداد لǗوا ýبǀالمست. Ƙراراǀال ǐƦمتخ Ƙالمعلوما ǉƦǋ حيث تمد 
  اǗستراتيجية بالعديد مǇ البصاƑر حوý بعƯ المƬƌراƘ المتǀدمة والمعالم المستǀبلية

  .ý مǇ حدة وخƱورة المƽاجƘƉ اǗستراتيجةÜ ومǇ الوقƘ الǚزم لرد الƽعýالتي تǀل
 Ƙرارǀال ǐƦسبة لمتخǈي بالǌƼ ÜةƲǀالي Ƙستراتيجية لمعلوماǗمية اǋǕم اƹور
 ýر كǌƲſوال ت Üةǀمسب Ƙماǚوع ƘاƇيماƍ مجرد Üالدراسة Ƙسساƌستراتيجية بمǗا

ƇاƱخǕا Ǉوقد ال تخلو م ÜýاصيƽالتÜالحاال ƔلƹƊ يƼو  Ǉم Ʊي وسƼ رةƛمبع Ǉتكو Ƙ
 ÜƫويƬا التǌǈكما ا Ǉع ƇيƬال Ưا بعيدة بعǌمما يجعل ÜةƱير مترابƹو Ƙباƛقليلة ال
وƼي مǀابƦ ýلǀƼ Üǁد دلƘ الǈتاǊǈƊ ƝƑ كلما .  وعلǏ درجة Ɗقý مǇ الموƛوقيةÜالموضوعية

ة زادƘ درجة موƛوقية متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية بمعلوماƘ اليƲǀةƊ ÜدƦ ǎلƍ ǁلǏ زياد
 ǈسجý وجوددرجة ǋƍتمامǊ بǋƋمية البعد والدور اǗستراتيجييǇ لǉƦǌ المعلوماÜƘ حيث 

عǚقة ƍرتباƱ Ʊردية وقوية بيǇ اǋǕمية اǗستراتيجية لمعلوماƘ اليƲǀة ودرجة 
 مƴ  متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية يعكƩ الƱبيعة الƦاتية Ƽي تعامýوƦǋا Üموƛوقيتǌا

ƍ ƝƑختباراƘ تحليý التبايǇ والمǀارǈاƘ البعديةǇƊ Ü معلوماƘ اليƲǀةÜ حيث ǌƲƊرǈ Ƙتا
 ǎي مدƼو Üوقيةƛي تحديد درجة الموƼ ǐرǋير جوƛƋية تƽيƲخصية والوƬال ƭƑللخصا

  .وماƘ اليƲǀةلǋƍتمامǊ باǋǕمية اǗستراتيجية لمع
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ňمرحلة جديدة كلي ýالعالم يدخ Ɗبد ǇريƬالع Ǉرǀال ƻتصǈم Ʀǈة امƛمعايير الحدا ýبك ýƛتم Ü
 ÜŹوراƱت ƣالتاري ƘتراƼ ƳسرƊ ƘدركƊǊيƼ Ƙسساƌاالقتصاديةالم  Ü Ǉالممك Ǉلم يعد م ǊǈƊارƲتǈƍ ما 

Ʊي محيƼ اسيحدثǌýعƽال ňةłدłوم برǀلت Ɣما يجǈƍو Ü  ييرƺي تƼعمل ƔسلوƊاǌي  وƼ كيرƽت Ʊمǈ ǐƦمتخ
البحث عƼƊ Ǉكار وƈلياÜ Ƙ واǕحداث والتوجǈ Ǌحو التعامý السريƴ مƼ Ü ƴيǌاالǀراراƘ اǗستراتيجية

Ʊǈلƾ مǇ م Ƽ Üي معرƼة اǕحداثقŽصłƔł السŊبňƾńتحǀيƍ ƾكتساƔ مزايا حوý  تتمحور Üعمý جديدة
  تǀبليةوالمعالم المسالمتǀدمة  مƬƌراƘال وقراƇة بعÜ Ư ومǚمƠ المحيƍƱستǀراƇ بعƯ مƲاǋر

Žحيث تŃمŋر دƑالبصا Ǉستراتيجية بالعديد مǗا Ƙراراǀال Ʀالتي تساعد متخǉم تركيبǌƼ Ǐعل Ʊة المحي 
  .تǀلý مǇ حدة وخƱورة المƽاجƘƉ اǗستراتيجةÜ ومǇ الوقƘ الǚزم لرد الƽعýو ǊÜر سلوكيوتƽس

 Ƙد سارعǀƼ ÜƾلƱǈا المƦǋ ǇمǇحو العديد مǈ Ƙسساƌالم ǀيا لليǚوخ Ƙوحدا ƇاƬǈƍةƲÜ  وقد
 والكƻƬ عƊ Ǉية Ƽ ÜيǊرصد Ɗية Ƭƍارة ضعيƽةو ÜǊمتابعة Ɗحداƛو Üمراقبة المحيƱ ةمǌمƊوكلƘ لǌا 

 ŃǇكŰ وتſمÜłوممارساتǌا ǌا مستǀبƬǈ ýاƱاتعلǏ تƛƌر يمكƍÜ ǇƊ Ǉستباقيةمعلومة  عǚمة تǈبيǌية Ɗو
 Ƙراراǀال ǐƦستراتيجية متخǗاساǈالم Ƙي الوقƼ Ɣاسǈرار المǀال Ʀاتخا Ǉا مǌيƼƔ. كدƌا ما يƦǋو 

 Ǌيضا عليƊرƑي الجزاƼ Ǉالرسمي المختصو ǎالمستو Ǐعل Ɗو Üير الرسميƹ Ǉا كوƘسساƌلم 
الولوƼ Ɯي المǈاƼسة العالميةÜ دوǇ و الǈدماƼ Ɯي االقتصاد العالمياǌا ال يمكǈ الجزاƑرية االقتصادية

Ƙالوحدا ǉƦǋ Ƈرساƍ اǌيم عملƲǈوت Ü مƹقرار برǗالتي ا Ƙالممارسا Ưتتم وجود بع Ƙǈا ما كاǈحياƊ
قǈاعة قادتǌا  علǏ مدǎبدورǉ  يتوقƻ لƦǁلكǇ و .ضمǈيا بƬكƹ ýير مǌيكý وبƱريǀة ƹير مƲǈمة

ǀƛاƼة تسيير حديƛةÜ بƽكر وƼلسƽة معلوماتية جديدةÜ تعترƻ بالبعد  تبǈيبǋƋمية ومسيريǌا 
ƼوƬير مكƹ Ƙة ومعلوماƽضعي ƘاراƬƍ ا مجردǌǈƊ مƹة رƲǀالي Ƙستراتيجي لمعلوماǗوتولي . ةا

 وƍعتبارǋا سǚحاŹ استراتيجياŹ يمكǇ اǗعتماد عليÜ Ǌالمزيد مǇ االǋتمام والعǈاية بدورǋا االستراتيجي
يعكƩ وƦǋا ما . لكƻƬ عǇ الƺموƯ وƍستƬراƻ المستǀبÜý وƼي التعامý مƴ الƽرƭ والتǌديداƘل

  .اǋǕمية اǗستراتيجية لمعلوماƘ اليƲǀة Ƽي ƍتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية
Ƽ اƦƎƘǈةكاƲǀالي Ƙستراتيجية  لمعلوماƍ ميةǋƊي تعزƼ Üسسةيƌستباقية للمǗدرة اǀز ال ſوتłجŰǈŃبłǌ ا

 ǌǈƎا ǈƛƊÝƼاƇ صǈاعة اǗستراتيجيةمǇ درجة الƺموƯ والتعǀيد تǀلý  وÜالمƽاجƘƉ اǗستراتيجية
ما ǋي Ü رية مǇ المƌسساƘ االقتصادية الجزاƑ الدراسةعيǈةبالǈسبة لمتخǐƦ الǀرارƘ اǗستراتيجية ب

 وƼي ƹƊلÜ Ɣ وعǚماƘ مسبǀةÜ وال تǌƲſر كý التƽاصيý وقد ال تخلو مǇ اǕخƱاƇمجرد ƍيماƇاƍƘال 
 Ǉتكو Ƙالحاال Ƙالمعلوما ǉƦǋƫويƬالت Ǉم Ʊي وسƼ رةƛمبعÜ اǌوقيةقليلة مما يجعلƛسبة  الموǈبال 

ƦƎا ƦÜ Ƽلǁوب . وسƼ Ʊي ǋكƦاƻ اƬǗاراƘ الضعيƽةاƬتكƍالǀدرة علǏ معتدلة Ƽي الدرجة حيث ال. لǌم
ǇمكƊةادي ز ǎوقيمستوƛم موǌاب ت ǉƦǌƘلمعلوماÝ سيǐدƌ Ǉلمزيد م ǗمياǋƋتمام بǋاǌستراتيجيتǗة  ا
 .بمدǎ الǀƛة التي يوليǌا متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية Ƽيǌا اƱŹردي ǉƦǋ اǕخيرةرتبƱ تحيث 
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كǇ تستǌدƻ التعميم  Ƽي مضموǌǈاǌǈƎƼ Ýا لم تƍيضاحيةبƱبيعتǌاÜ واستكƬاƼية  تǈاوالǇ دراس
 بعƯ الحǀاƦ ƾƑاƘ الصلة بمƬكلة الدراسة وتوسيƴ المدارƎ ǁستكƬاƻوال التǀديرÜ قدر ǋƍتمامǌا ب

 مǌƽومة بƬكý متكامý ومتعمƾال  بعƯ الجواƔǈ الƺامضة وƹيرƳǚƱ علǏاǗ وƼ ÜيǌاالمعرƼية
Ƴ اليƲǀة والتخاƦ والتي لم تحضǏ بالعǈاية واǋǗتمام الكاƻ مƱ Ǉرƻ الباحƛيǇ والدارسيǇ لموضو

 ÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀبيعة الƱ Ǉع ǚضƼ كيرƽارة التƛǗكر وƽلل ǁكمح Üماǌǈية بيƱرتباǗقة اǚالع
Ɣǈالجوا ǉƦǋ Ƈراǀستƍ يƼÜ يما وƱا رتبǌǈم  ƭالخصو Ǌوج Ǐالبعل ƭƑالخصا Ưخصية بعƬ

   . االقتصادية الجزاƑريةمǇ المƌسساƘالدراسة متخƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية بعيǈة 
 ƇراǀستƎالدراسة وب ƾستراتيجيةوسياǗا Ƙراراǀال ǊيƼ Ʀتتخ ǐƦار الƱǗاÜƍ  ǇƊ Ơبعاد تضƊ ƴجمي
متخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية بمƌسساƘ الدراسة يتواجدوƼ Ǉي وسƱ يتميز Ƌ ǇالمحيƱ توحي ب

Ƙي المعلوماƼ كبير ƫويƬوت ƔراƱضƎبÜ بليةǀو خاصة المست Üاǌǈالتي م ƻا مختلǌعلي ƻتتوق
تعاǈي  الخدماƘ والبǈاƇ يمƌسساƘ قƱاعحيث تƌكد ǈتاƝƑ الدراسةÜ بǇƋ . اǗستراتيجية اراƘالǀر

ƹƊلƔ متخǐƦ كاƼ Ǉ. مǇ تƬويƼ ƫي المعلوماƊ Ƙكƛر مما تعاǈيǊ المƌسساƘ التجارية والصǈاعية
 ǈƛƊاƼ ÜƇي الكƻƬ عǇ اƬǗاراƘ الضعيƽة داƑما ما يǀعوƼ Ǉي حالة الÜ ýƬƽالǀراراƘ اǗستراتيجية

بƬكý  اǋا معǈوǇدركǌǈƊم ي Ƽي رصد ǉƦǋ اƬǗاراƊ Ƙو ǌم بسبƬƼ ƔلÜاǕحداث الƺامضةمƴ  ملǌمتعا
ƐƱخاÜ ƍ يǈم وقوعةحتماليمما يعǌ ƴو تضيƊ ÜƔƦار الكاƦǈǗا Ƙي حاالƼ  مǌǈوتزداد م ƭرƽال

 ǋƊمية كبيرة Ƽي تحديد درجة تعǀد وƍضƱراƔ المحيƱتلعÜ  Ɣ مǉƦǋ ýƛ الƲروƼƻي .المخاƱر
 ǊالƊ ýƬƽو تحǀيǀ  لمخاƱرǊتǈعكƩ حتماŹ علƍ Ǐمكاǈية تعرضكما  Üعǈد متخƦ الǀرار التƋكد درجة

حكام االبيǇ الحيǇ واǓخر علǏ لǘعتماد Ʀلǁ يدƼعǊ قد و ƍÜدراكǊ للموقƻ الǋ ǐƦو عليǊلǈجاƼ Ɵي ل
  . ƍتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةعلǏ الجواƔǈ الƬخصية تƛƋيرلǏ عدý يمما  ÝǊ قراراتƼيالƬخصية 
مǇ   مƌسساƘ الدراسة لمحيƱةالƛǚƛياǕبعاد  قياƩ بعدوعراƯ خصاƑصǊ العامةÜ وبƎست

ǌا  ǈƊيتضƠ. مجاƬǈ ýاǌƱاوƬكلǌا الǀاǈوǈيÜ و مǌاحجمبƎختƻǚ   الجزاƑريةالمƌسساƘ االقتصادية
  -: والمحيƱ الǌاƝƑ تارة ƊخرÜǎ لƦلÜǁ محيƱ يتƋرجƠ تارة بيǇ المحيƱ العǀǈودǐ الǌادƏتƼ ƱƬǈي
   Ýمستǀر وعلǏ درجة عالية مǇ التعǀيدǌƼو محيƹ Ʊير  
   ÝتتƽاعƼ ýيǊ عǈاصر كƛيرة ومتǈوعÜǊ متƺيرة بصƽة مستمرة 
   Ýوتيرة اǕحداث ƼيǊ كبيرةÜ ومǇ الصعوبة توقعǌا 
   ÝتكوƼ ǇيǊ الƽرƭ والتǌديداƘ متƬابكةÜ وعادة ما تكوǇ متجمعة 
 Ýالتعامý مƴ الƽرƼ ƭيǈ ǊوƳ مǇ المخاƱرة 

  ÝلǏ التǀدير االحتمالي لƭǀǈ المعلوماƘعǈصر المخاƱرة ƼيǊ قاƑماŹ ع 
  ǊيƼ Ǌرار يواجǀال Ʀة الكاملةمتخƼالمعر ǁدة وال يملǀامضة ومعƹ ƻمواقÝ  

 .Ƭƍارة ƍستباقية تعزز المعرƼة المسبǀةƊو  ةيكوƼ Ǉي حاجة Ƭديدة Ǖية معلومو 
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Ƒرية تƽǈرد ǉƦǋ الدراسة بǀياƩ مستوǎ اليƲǀة بعيǈة الدراسة مǇ المƌسساƘ االقتصادية الجزا
Ü ضمƱƍ Ǉار مǇ مراقبة المحيƱ علǏ ةǀدرال: ƊوالƊÜ ŹساسيةقدراƘ بƎعتمادǋا Ƽي الǀياƩ علƛǚƛ Ǐة 

تŽحłسŋبłاǐǕ Ź خƱر Ɗو تǌديد محتمÜý وتŽحłيŽǈŋاǕ Źية Ƽرƭ المƌسسة العملياƘ اǗحترازية التي تǀوم بǌا 
 مراقبة المحيƊ Ʊكƛر مما ǇƋ المƌسساƘ الكبيرة تعاǈي مǇ صعوبة ƼيالǈتاƝƑ بتبيǇ حيث . ممكǈة

 مƌسساƘ الƱǀاƳ الصǈاعي Ǌمƛلما تعاǈيƊيضاÜŹ تعاǈيǊ المƌسساƘ الصƺيرةÜ والمƌسساƘ المتوسƱة 
ǎخرǕا ƘاƱاƬǈال Ƙمجاال Ƙسساƌة بمǈارǀم. Źياǈاƛ :درالǀة Ǐمتابعة عل Ǉم ƴǀحداث ما يƊ ýكعم 

 Üƻدǌي لتحديد المصدر المستƑاǀتǈƍŹاƛالƛ : Ǐدرة علǀية رصدالƊ ƍ ارةƬةƽية  ضعيƊ Ǉع ƻƬوالك
 حيث تبيǇ اǕوزاǇ الǈسبية للǀدراƘ اǕساسية التي تǀيƩ وتحدد .عǚمة تǈبيǌية كعمƍ ýستعǚمي

 ǇƊ عيǈة الدراسة مǇ المƌسساƘ االقتصادية الجزاƑرية تولي ǋƊمية Ɗكبر للعمÜ ýمستوياƘ اليƲǀة
ضعǀ ƻاƑي واǗستعǚميÜ مما يعكƩ  مǀارǈة بالǀدرة علǏ العمý اǈǗتÜاǗحترازƼ ǐي عملية اليƲǀة

ال ǌǈا Ɗخاصة و. ستباقيةاǗ والمعلوماƘضعيƽة الƬارة اǗ ورصد اǕحداث قدراتǌا علǏ متابعة
ǈصƔ حوǋƍ  ýتمامǌا مƼ ÜůýكاǇ جƊŃقليمية ودوليةمتابعة ما يجرǐ مƊ Ǉحداث لتولي ǋƍتمام كبير 

 ƾضي Ǐلƍا المحلي وǌƱاƬǈ بيعةƱل ǁلƦ ويعود Üية عموما والمحلية خصوصاǈƱحداث الوǕا
اǕمر تǀتصر ƱǀƼ علǏ ما يجرǐ مƊ Ǉحداث Ƽي محيǌƱا المحلي والوǈƱيÜ مجاالƘ تعاملǌاÜ حيث 

ǐƦي  يعالǈ ا وقلةǌاتƱاƬǈ رقعة ƾا وضيǌقǚƺǈƍاǌتǚتعام.   
Ʃياǀا الƦǌوبÜال Ƙسساƌم ƔلƹƊ ǇƎƼ  Ǉة مƱدرجة متوس Ǐير دراسة علƹ ÜةƲǀر واليƦالحƊ Ǉ

 اƘ مǀارǈة بمƌسساƘ الƱǀاعÜالمƌسساƘ التي تƼ ƱƬǈي الƱǀاƳ الصǈاعي ƊدǏǈ درجة مǇ اليƲǀة
ǎا ولك .االخرǌǈ ýابǀي المƼ كبرƊ درجة Ǐسبة علǈة ببالǈارǀولوجية مǈة التكƲǀللي Ƙسساƌم ƳاƱǀال
ǐالتجار. Ǘعزالية واǈǗة اƼاǀƛ ƘعƼد دǀل ƾǚƺǈ ÜƱالمحي Ǐسي علƼاǈالت Ʊعتبار المحيǗ رƑي الجزاƼ

ال تولي مƌسساƘ الدراسة العǈاية  ÜلƦلǁ .بمƛابة محمية اقتصادية محصǈة ومǈيعة مǇ المǈاƼسة
 الكاƼية لكý ما يحدث Ƽي محيǌƱا التǈاƼسيÜ مما يدý علǏ الدرجة المتدǈية مǇ اليƲǀة التǈاƼسية

 حسƔ المختصيǉƦǋ Ǉ االخيرة كوǇليƲǀة التجاريةÜ مجاالƘ ال يǌاالتي تولدرجة كبيرة مǀارǈة بال
 ŋدłعſر تƛكƊǕصير اǀال ǎي المدƼ ربحية Ƴواǈ تيجةǈا بǌƱرتباƍ ƻمختل ƴود الجارية مǀوالع Ƙǚالتعام
  .الƣ...المورديÜǇ والمتعاقديÜǇ والوسƱاÝǇƇ متعامليال

ǇƊ Ü للخصاƭƑ الƬخصية والوƲيƽية ǌƲƊرǈ Ƙتاƍ ƝƑختباراƘ تحليý التبايǇ والمǀارǈاƘ البعدية
 ÜستراتيجيةǗا Ƙراراǀال Ʀد متخǈي عƼ ǐرǋير جوƛƋت Üالدراسة ƘيرƺدمتǀƼ Ɗǎد ƘاƑƽال ƻǚختƍ 

Ǘ يةǈǌحداثالعمرية والخبرة الم ǐرǋير جوƛƋت  ǏعلƘالعملياÜميǚستعǗية واƑاǀتǈǗحترازية واǗة ا 
 عمليةƼي  Ƽوارƾ وƍختƼǚاƘ جوǋرية ثƅدňحń يŃلكيƛير ǉƦǋ العوامƋ ýكما ƍمتد ت ÜبمƌسساƘ الدراسة

عǈد ƍصدار ǉƦǋ الǈوƳ للجواƔǈ السيكولوجية اللجوƇ  مǇ حيث Ü سواƇاتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية
ÜƘراراǀال Ǉو  مƊسبةǈل بال ƻمختلýالعملية مراح ǉƦǋ. Ƽ دǀƼ ÜǁلƦ Ǐعل ŹǚكاضƘǈ  رƛكƊ اثǈǗا

ŹتماماǋƍكورƦال Ǉختيار مǗبمرحلة ا Ü  يرƹ ǇǌǈƊƊýستخداما قƍ خصيةƬحكام الǚول Ʃللحد.  



 خاتمة

 258

 ƩساƊ Ǐما علſلŽخłصƅƘƘتاجاǈستƍ Ǉالدراسة م Ǌليƍ Ü  Ǉةيمكƹصيا  Ǉمضامي Ưبع Ƙالتوصيا
تدعم الجاƔǈ الميداǈي بعيǈة الدراسة مǇ المƌسساƘ قد  ÜتƱبيǀية ممكǈة التƽǈيƦƦاƱ Ƙبيعة  عمليةÜال

دراساƘ عزز Ƽƈاƾ التƲǈير Ƽي قد ت مǀترحاƘ التيكما يمكǇ تǀديم بعƯ ال .االقتصادية الجزاƑرية
Üةǀت والحůالل ƴƼر ƩبǇقضايا و ع Ɣǈا صلة بجواǌلƳالدراسةموضو  .  

  توصي دراستǈا بما يلي: التوصيات
 Ƽي المƌسساƘ بالǈسبة لمتخǐƦ الǀراراƘ اǗستراتيجيةودوراƘ تǋƋيلية ƍعداد برامƝ تكويǈية   

ƍتخاƼ Ʀي   لمعلوماƘ اليƲǀةةǋمية اǗستراتيجياǕ ترسيƹƣايتǌا Ü االقتصادية الجزاƑرية
ƘراراǀستراتيجيالǗة اſوت ÜłمċƃكſǈŃǌńية والسلوكية مǈǌالم Ƙاراǌالم Ǐعل ýالحصو Ǉي  مƼ دارةƍ

 تعاملǌم مƴ الƽرƭ والمخاƱرƊ Üو بƺرƯ الǀيام ƼيالƺموƯ والتعامý مƴ التعǀيدÜ و
ƾمسب ýكƬب Ǌستعداد لǗوا ýبǀالمست ƻراƬستƎحيث  .ب ǇƊ Ǐلƍ الدراسة ƝƑتاǈ Ƙتوصل

 Ƙسساƌة بمǈارǀة مƲǀر واليƦالح Ǉدرجة م ýقƊ اعيǈالص ƳاƱǀي الƼ ƱƬǈالتي ت Ƙسساƌالم
 البƬرية Ƽي ǋاتكويǇ مواردƼي ƬركاƘ التضامǇ مǇ ضعƻ كما تعاǈي  اƘ االخرÜǎالƱǀاع

 .اǋمةمجاالƘ اǗدارة اǗستراتيجيةÜ مǀارǈة بƬركاƘ المسƌولية المحدودة Ɗو ƬركاƘ المس

 بمƌسساتǈا ƍيƇǚ مزيد مǇ اǈǗتباƍ ǉلƼ ǇƊ Ǐكرة ترسيƣ اǋǕمية اǗستراتيجية لمعلوماƘ اليƲǀة  
 الǀراراƘ وبدرجة كبيرة علǏ مدǎ الǀƛة التي يوليǌا متخƦوتوقƻ ت ǈƍما Üاالقتصادية

Ƙالمعلوما ǉƦǋ ýƛستراتيجية لمǗاÜ  خاصةƑƽد الǈةعǕا  ýعمرقÜŹا  ǐوƦخبرالوƘية  اǈǌالم
ǕاýقÜ م وǋ Ǉمم ǁƑولƊǎالمستو Ǉالجامعي دوÜ ƘاƑƽال ǉƦǋ ǇǕ  ثǚƛوقية الƛمو ýقƊ Ƙǈكا

ǌƑراƲǈة بǈارǀة مƲǀالي Ƙي معلوماƼاǎخرǕا ƘاƑƽال Ǉم . 

ǇƋ المǀتضياƘ التي ب )محمود خƦرǐ(العǚقاƘ مƴ البرلماǇ الجزاƑرƌǈ ǐكد علǏ مǀترƟ وزير   
 االقتصادية ǈاعلǏ مƌسسات العالميÜ يƽرƯ يƽرضǌا تحضير اقتصادǈا لǈǘدماƼ Ɯي االقتصاد

ƇاƬǈƍ يكلǋ ǇيميضمƲǈا التǌ Ü ةƲǀيا لليǚو خƊ Ƙحد قد وحداƊ وƊ ýسسة ككƌالم ýمƬت
 Üرعيةƽا الǌمتƲǈƊ Ǉتكو ǇاعيةكاƱو قƊ ة متخصصةƲǀاليÜ  ƴتسخير م ýالمادية ك ýƑالوسا

 المكلƽيǇ باليƲǀةعمý ووضƴ الترتيباƘ التƲǈيمية لسيرورة البƬريةÜ الموارد  و والمعǈوية

(Les Veilleurs)  وƊ Ǉالمتابعي(Les Traqueurs) ياملǀلƘبعمليا Ü Ƙاǈالبيا Ǉع Ɣيǀǈوالت ƴجم 
 .Ƽي عملǌا علǏ الƬبكاƘ وعلǏ تكǈولوجيا المعلوماǉƦǋƘ الخǚيا تستǈد  Üوتصǈيǌƽا وترتيبǌا

دو مǇ يبÜ يةتƽاعلوتكوƱ Ǉريǀة عملǌا  Ü الƱابƴ الرسميخǚيا اليƲǀةعمǏ ý لكي يضƽي علو  
ǐعداد الضرورƍ ةƼالمعر Ƈاǈي بƼ Ƈوالخبرا Ǉالمتخصصي Ǉبكة مƬ  Ʊالمحي ýالجماعية حو

ǌعلي ƾلƱو ما يƊمŮǈة صƼالمعر Ƴا Ü ةƲǀعتبار اليƎيمية بƲǈاعلية ووسيلة تƽاركية تƬعملية ت
ƾ ير وƼي جمƴ وتǈسيس التحليý والتƼƽي ÜالƦكاƇ الجماعي عǈد البعǏ Ư يŃسمحيث يبرز ما

 مǇ خýǚ تركيباƍÜ Ƙستعمالǌاعملية عǈد ومعرƼة  Üتحويلǌا ƍلǏ مƲǈومة معرƼيةو ÜاƼǕكار
Üةƽمختل ƘاƇوقرا  Ǐتساعد عل Ƙستخداماƍ يجادƍةƽمختل Ǉية استراتيجية جدضمƌدةي ر.  
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  ال يدý علǌǈƊ Ǐا وسيلة تƲǈيمية ǇƍƱǀƼ ما تǀوم بǊ خǚيا اليƲǀة بالمƌسساƘ االقتصادية  
 ƍǊتساعƼي  ÜللƦكاƇ االقتصادǐكوǇ تƊقرƔ ما ǋ Üي Ƽي ƈلية عملǌاحتǏ تǌا وƼي ƹايولكǌǈا 
 محترƼي الƦكاƇ متكويǇ ما يƱلƾ عليǌب تǈاتوصي دراس ÜوعلƦǋ Ǐا اǕساƩ .تǊوƬمولي

ǐاالقتصادÜ ستالبǈي ƾ Ǉبي ƻاالقتصاديةمختل ƘسساƌريةالمƑالجزا Ü Ǉمجاالضم Ƙ  ýتباد
 ƘستراتيجيةالمعلوماǗاÜا وǌيصالƍام ل ƻختلǇاالقتصاديي ǇعواǕÜ ملǌستراتيجياتƍ ةƹصيا 

  ." الجزاƑرƲǈǐام الƦكاƇ االقتصادǐ" تحƘ مسمÜ ǏاالقتصادǐتحسيǇ تǈاƼسية الǈسيƝ ول
 ýك Ʀتخاƍ ية التي تǈوǈاǀال ƘاƇجراǗالتدابير واƴجƬسساتƌا وتحث مǈت Ǐاالقتصادية عل 

مƬتركة وǈƱية ر ƍستراتيجية ƱƍاضمƲǈ  Ǉام الƦكاƇ االقتصادǗǐرساƇ المƬاركة الواسعة 
تكýƽ بǀضايا اǕمǇ والدƼاƳ االقتصادÜǐ وكý ما يرتبƱ بƋمǇ البǚد وبمصالحǊ الحيوية ت

ǈƛƊاƇ تجسيد سياسة اƽǈǗتاƟ واǈǗدماƼ Ɯي االقتصاد العالميƼ Üي مواجǌة ƱموحاƘ وǋيمǈة 
حماية Ɗصوý  ولضماÜ Ǉ والسلوكاƘ العدواǈية لƬركاتǌا المǈاƼسةÜبعƯ البلداǇ الصǈاعية

 . تحسيǇ تǈاƼسيتǌاو والعمý علǏ دعم Ü وتراǌƛا المعلوماتي والمعرƼيǈامƌسسات

  Ƙجاز الدراساǈƎب ýƽللتك Üا االقتصاديةǈسساتƌي مƼ عيةǚƱستǗية واƼراƬستǗة اƽيƲوير الوƱت
 اǋǗتمامتحليý اƬǗاراƘ الضعيƽة وبÜ تخƱيƱ السيǈاريووƍستعماƊ ýسلوÜ  ƔاǗستƬراƼية

وتƛƋير تداعياتǌا ƍستƬراƻ ما يمكǇƊ Ǉ يƴǀ مƊ Ǉحداث مستǀبƼ ÜŹǚي  اǗستراتيجية ǋƋميتǌاب
   . اǗستباقية وقدراƘ رد الƽعý السريƴتǌاقدرÜ وعلǏ علǏ التوجǌاƘ اǗستراتيجية للمƌسسة

  . ما يليÜوعلǏ المستوǎ التƲǈيرǐ تǀترƟ دراستǈا :المقترحات
  ƾي التعمƼƽلسƼو ƔساليƊ ة ةدراسةƼاǀƛ Ƈرساƍتمام بǋǗة اƲǀالي Ƙمعلوما.  
 -:لǘجابة علǏ اƬǗكالياƘ التالية المƌسساƘ االقتصادية الجزاƑريةبƍجراƇ دراساƘ ميداǈية  

o  قيم ما ƴيمية مƲǈة التƼاǀƛال ƾƼتوا ǎام مدƲǈ ƘلباƱومتǐاالقتصاد ƇكاƦالÞ.  
o مية الدورǋƊ اعلي ل ماƽوالت ǐاالقتصاد ƇكاƦي للƼ Üƻتسيير المعارƇرساƍ مƲǈة المتعلمةالمÞ  
o Ǉيمك ƻكي Ǖ ةƲǀة اليƱƬǈ)الرصدÜالمراقبة Üمة  ) المتابعةǋالمساƘزماǕدارة اƍ يƼÞ.  
  .الǀيام بمزيد مǇ الدراساƘ اǗستكƬاƼية والمƱǀعية حوý عواƾƑ اتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية 
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  .  Ü دار واýƑ للƬǈر والتوزيÜƴ اǕردǇنưرية المنưمةÛ الهيكل والتصميمÜ )2005(مƌيد سعيد سالم -97
98- Ʒبرǈǈدم بƈو ǐبار ǁ2003(مار( ÜمريكيةǓجاسوسية الشركات ا Ûواز زعرور وكر الجاسوسيةƼ ترجمة Ü

  .دار العبيكاÜǇ السعودية
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ماراƘ للدراساÜ Ƙ ترجمة مركز اǗما بعد نهاية اǕدارة2004( Ü((Michael Hammer)مايكǋ ýامر  -99
Üالعربية المتحدة ƘماراǗا Üوالبحوث االستراتيجيةÜƭ )121-132(.  

100- ǐحمد الخضيرƊ Ǉ2001(محس( Üالمعرفةقتصادإ  Üالعربية ýيǈمجموعة ال Ü وريةǌالعربيةمصرجم . 

 .ƑرƬ Üركة الǌƬاÜƔ الجزاالجدل في القرƆن الكريمÛ فعاليتǈ في بناء العقلية اǕسǘميةƘ( Ü.د( التوميمحمد -101

 .Ü مصرƱ Ü6مصرÜ مƱبعة جامعةÜ إدارة اǕستراتيجيةÜ )2006(محمد المحمدǐ الماضي -102

103- Ǉخروƈو ǐمرƬ2009(محمد جبار ال( Üبارات التسويقيةƢستǕام اưنǇردǕا Üƴر والتوزيƬǈلل Ƈاƽدار ص Ü. 

Ü دار ترجمة محمد عبد المǈعم الخاقاǈيÜ أسƧ الفلسفةÛ المذهب الواقعي Ü)1988(محمد حسيǇ الƱبƱباƑي -104
ƻالمعارÜƘبيرو .  

  .الجزاƑرÜ والتوزيƴ للƬǈر الوǈƱية الƬركةÜ السياسي االقتصاد مبادÜ ƍ)1981(دويدار محمد -105
106- ƻريƬ وعلي ǇاƱ1998(محمد سل( Üل معاصرƢمد ÛدارةǕا ƍمصرمباد ÜدريةǈسكǗالدار الجامعية ا Ü  . 

 .ƽرزدƾ التجاريةÜ السعوديةمƱابƴ ال ÜالتنưيميةاتƢاذ القرارات Ü )1988(محمد عبد الƽتاƟ ياƹي -107

108- Ǉ2001(محمد مس( Üتقنيات وإستراتيجيات Ûرالتدبير االقتصادي للمؤسساتƑالجزا Üýالساح ƘوراƬǈم Ü.  
109- ƾزقزو ǐحمد Ü1998(محمود( Üزالي وديكارتƸمصرالمنهج الفلسفي بين ال Üƻدار المعار Ü. 

110- ýǚǋ Ǉمحمود حس ǏƽƱ1998(مص( Üالدولي Ƽجامعة التسوي Üمصرمصر Ü. 

دراسة في المجتمƲ ما Û  سرقة اǓسرار االقتصادية والتقنيةÛالتجسƧ التكنولوجيÜ )2007(مدوƟ الƬيƣم -111
 . سلǈƱة عماÜǇ مكتبة بيروÜƘالصناعي بعد

112- ƩجرǈƊ ÜƩ1996(موري( Üتدريبات علمية ÛنسانيةǕالعلمي في العلوم ا Ƙبوزيد منهجية البح Ɣتعري Ü
 .صحراوÜǐ الجزاƑرÜ دار الǀصبة للƬǈر

  .سوريا ÜƱ 3ÜمƬǈوراƘ جامعة دمƾƬ. نưرية القرارات اǕدارية Ü)1997(ا ƊيوǈƔادي -113
114- ƻادية العارǈ)2003( ÜستراتيجيةǕدارة اǕاƱ ÜرƬǈالدار الجامعية لل Ü2مصر Ü.  
115- ýمرسي خلي ýبيǈ)1995( ÜƧتكوين وتنفيذ إستراتيجيات التناف ÛستراتيجيةǕدارة اǕاƻدار المعار Ü Üمصر. 

116- Ǉعاǈك ƻواǈ)2009(Ü Ƽرية والتطبيưدارية بين النǕاذ القرارات اƢات Üƴر والتوزيƬǈة للƼاǀƛدار ال ÜǇردǕا. 

117- ǐي كاƼارǋHarvey Kaye )1994( Üقةƙالناجحة ب ƿذ قراراتƢكيف تت Ûقوة القرار Ƙصاǚسلسلة خ Ü
 Üم العلميǚعǚركة العربية لƬال ÜýعماǕا ýالمدير ورج Ɣالعددمصركت Ü01. 

118- ǐريرƺم الƬاǋ)1998( Üإدارة البقاءǇردǕا Ǉعما Üƴر والتوزيƬǈلل Ƈاƽدار ص Ü.  
 .السعوديةÜ للƬǈر والتوزيƴ العبيكاÜ Ǉ دارالǈورǐ باسمة ترجمةÜ القرار اتƢاذ فن Ü)2004(درومǈد ǋيلƺا -119

Ü سلسلة اǕدارة في ưل الƸموÛƭ اǕستراتيجية المستقبلية والنưرة الƙاقبةǋ)2002( Üيو كورتيǈي -120
 .Ü218 العدد مصرورجý اǕعماÜý الƬركة العربية لǚعǚم العلميÜ خǚصاƘ كتƔ المدير 

Ü ترجمة مركز اǗماراƘ للدراساƘ أن تصبƞ قائد القادة2004( Ü((Warren Bennis)وارǇ بيǈيز -121
ƭ Üالعربية المتحدة ƘماراǗا Ü198- 181(والبحوث االستراتيجية(. 

Þ ترجمة الƬركة العربية راتيجيتƿ المستقبليةإفتتاƝ اǓسواƼ الرقميةÛ هل وضعت إست Ü)2000(وليد مƺير -122
 ÜýعماǕا ýالمدير ورج Ɣكت Ƙصاǚسلسلة خ Üم العلميǚعǘل Ü181العدد مصر.  
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II. -حبوث ودراسات  

Ü دور Ʋǈام المعلوماƼ Ƙي اتخاƦ الǀراراƼ Ƙي المƌسساƘ الحكوميةÜ دراسة )Ɗ)2009حمد صالƠ الǌزايمة -1
 العدد 25 المجلدمجلة جامعة دمشƼ للعلوم االقتصادية والقانونية ƊربدÜ ميداǈية Ƽي المƌسساƘ العامة لمحاƲƼة

01 Üƭ)379-408(.  
2- ƔديƊǐالملكاو ƻوالخلو ǐ2007( العمر( Ü ريةƲǈ دراسة ÜرƱار المخاƛƈ Ǉم ýليǀي التƼ ةƼدارة المعرƍ دور

 Ǐلƍ دمǀبحث م Ʋالمؤتمر العلمي الدولي السنوي السابÛاطر واقتصاد المحولƢجامعة عرفة إدارة الم Ü
 Ǉم ÜيةǈردǕة اǈ18-16الزيتوƩمار . 

3- Ǉياسي ýƈ يد ومحمدƌدراسة )2002(السالم م ÜمةƲǈاعلية المƼيكلية وǌال ƭƑي الخصاƼ يƑكد البيƋر عدم التƛƊ Ü
 Üاعي العراقيǈالص ƳاƱǀال ƘركاƬ يƼ يةǈميداƿاليرمو Ƙمجلة أبحا ÜǇردǕا Ü18 لدمجال Ü02ددعال 

ƭ)301-339(. 

Ɗ ÜساليƔ التƽكير وعǚقتǌا بƎتخاƦ الǀرار لدǎ عيǈة مǇ مديرǐ اǗداراƘ الحكومية )2002( محسǇالسبيعي علي -4
 Üة جدةƲƼبمحا Ûǌجتماعية واالنسانيةمجلة جامعة أم القرǕللعلوم التربوية واƝم Ü14Ƴ Ü3السعودية Ü. 

5-  ǐمرƬار الƲتǈواǐ2004(معتز الدور( ÜƦي تعزيز عملية اتخاƼ اǋة ودورƼدارة المعرƍرار االستراتيجيǀال  
المؤتمر العلمي الدولي السنوي Ü دراسة استǚƱعية ǓراƇ عيǈة مǇ مديرǐ الƬركاƘ الصǈاعية Ƽي بƺداد

ƲالرابÛإدارة المعرفة في العالم العربي حول Ü يةǈردǕة اǈجامعة الزيتوÜ Ǉ28-26 مýريƼƊ . 

كد البيƑي علǏ تحديد اǋǕداƻ اǗستراتيجية ƛƊر عدم التƊ)2007(Ü Ƌياد Ƽاضý التميمي وƬاكر جاراŸ الخƬالي -6
 العدد Ü03 المجلد المجلة اǓردنية في إدارة اǓعمالÜ دراسة ميداǈية Ƽي ƬركاƘ الصǈاعاƘ الدواƑية اǕردǈية

01Ü ƭ )01-23(. 

دور ƍدارة المعرƼة وتكǈولوجيا المعلوماƼ Ƙي ƍيجاد الميزة التǈاƼسية Ü )2004(حسيǇ حريم ورƬاد الساعد -7
ادارة حول المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابÜ ÛƲ ة ميداǈية علǏ قƱاƳ الصǈاعاƘ الدواƑية باǕردǇدراس

 .ريƼý ا28- 26 جامعة الزيتوǈة االردǈيةÛ Üالمعرفة في العالم العربي

اǓيام الدراسية Ü مداخلة ضمƆ Ǉليات الدفاع االقتصادي في الممارسات الجزائريةÜ )2008(خƦرǐ محمود -8
 . جواÜ7-8Ǉ مجلƩ اǕمةÜنية الرابعةÛ حول الدقاع الوطنيالبرلما

9- Ǉخروƈعيمي وǈال Ʃعمة عباǈ ي )1998(خضيرƼ يةǀبيƱدراسة ت ÜيميƲǈالت Ɣتراƹية واالƱالبيروقرا Ü
 ÜǊخدمي ƘماƲǈدادمƸمجلة  كلية االدارة واالقتصاد جامعة ب.  

10 - ǐاعورƽال ƘعƼر ǐحمد العمرƊ2002(و( ÜƦي اتخاƼ ƋƱالخ ƔسباƊ ýالتجارية تحلي ǁوǈي البƼ Ƙراراǀال 
Ü الجامعة اǕردǈية مجلة دراساتÛ العلوم االداريةÜ  دراسة استكƬاƼية باستخدام تحليý المسارÜاǕردǈية
 .2ƭ Ü(445 - 471)العددÜ 29المجلد

اسة ميداǈية رƍ Üدارة معلوماƘ العمƇǚ وƛƊرǋا Ƽي اǕداƇ المƌسسي والميزة التǈاƼسيةÜ د)2011(الǌǀƽاƇ سام -11
 ǏعلÜيةǈيƱلسƽمة العامة الǋالمسا ƘركاƬال ÛƘبحاǔل Ɲنسانيةمجلة جامعة النجاǕالمجلد  العلوم ا Ü25  العدد

01 Üƭ(254-221). 

12- Ÿادية عبد اǌوبل Ǉالدي ýجما Ǉوǈ2007(سح( Üستراتيجيةƍ يǈحو تبǈ ǐاالقتصـاد ƇكاƦلل    Ƙسساƌي المƼ
د الرقمي ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية ملتقǍ المعرفة في ưل االقتصاÜ الصƺيرة والمتوسƱة

  . ديسمبرÜ 4 -5 الجزاƑرÜجامعة الƬلÜƻ للبلدان العربية
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 مجلة دراسات المعلومات ÜÜ الرصد المعلوماتي الدور الجديد Ǘختصاصي المعلوماƬ)2009(Ƙابوǈية عمر - 13
 .05ƭ Ü(136-117)العدد

14- ǏƽƱحامد مص ƾعالية الم)2001(صادƼة وƇاƽك ýتحلي Ü باستخدام ÜدارةǗا ƫƹ ƻاƬكتƍ يƼ راجعة الخارجية
 ÜارةƬǗا ƻاƬرية اكتƲǈعبد العزيز ƿمجلة جامعة المل ÜدارةǕالمجلداالقتصاد وا Ü15العدد Ü01 المملكة Ü

ƭ Ü(199-163)العربية السعودية. 

15- ǐدادƺالب ǐادǋ ýدرا)2008(عاد Üييرƺا للتǌزيتǋمة المتعلمة وجاƲǈالم ƭƑخصا Ǉقة بيǚالع Ü ةǈارǀسة م
 Üدادƺبب ƭالتعليم العالي الخا Ƙكليا Ǉم Ǉي كليتيƼ Ǉدارية واالقتصاديةبيǕجامعة مجلة القادسية للعلوم ا Ü

 Ü دارة واالقتصادǗكلية ا Üادسيةǀ10لدمجالال Ü01ددعالƭ Ü(78-57) . 

Ʀ الǀرار Ü العوامý المƛƌرة Ƽي ǈمƱ اتخا)2009(عاƻƱ محمد ƼالƠ العووادة ومحمد عبد الƽتاƟ ياƹي - 16
 ÜǇردǕي اƼ العام ƳاƱǀي الƼ Ǉالمديري ǎلد ǐداريةمجلة دراساتاالدارǕالعلوم ا Û المجلد Ü36العدد Ü 02 

 Üيةǈالجامعة االردƭ(295-275). 
17- Ǉعليا Ǉ1990(عبد الرحم( Ƈصاǀستƍ اǌعلي ýالحصو Ƙواǈوق Ƙييم المعلوماǀدراسة تحليلية لمعايير ت Ü

 Üيǈقتصميداǘدارةالمجلة العلمية لǕالعدد اد وا ÜƩمƬ Ǉكلية التجارة جامعة عي Ü01ƭ Ü(337-333). 

18- ƻيوس Ǉ2007(عبد الستار حسي( ýتحلي ýƲ يƼ رةƱدير المخاǀت Ü)SWOT( اعيةǈالص Ƙسساƌي المƼ 
 Üاطر وإقتصاد المعرفةدراسة تحليليةƢحول إدارة الم Ʋجامعة المؤتمر العلمي الدولي السنوي الساب Ü
 . ƼƊري18ý-16 كلية اǗقتصاد والعلوم اǗداريةÜ Üالزيتوǈة اǕردǈية

Ü واقƍ ƴستخدام المعلوماƼ Ƙي اتخاƦ الǀراراƘ وحý المƬكÜƘǚ مǇ قبý )2003(عبد المجيد صالƠ بوعزة -19
 ÜŹجاƦموǈ يةǈالعما ýة الرسيǀƱǈم Üاعية الخليجيةǈالص Ƙسساƌالم ǐفهد الوطنيةمدير ƿمجلة مكتبة المل 

 .Ü01ƭ Ü(95-76) العدد09المجلد

Ü التدƾƼ المعلوماتي والƺرƾ المعرƼيÜ دراسة للمƲاǋر والتƛƋيراƘ وسبý )2009(عبد المجيد صالƠ بوعزة -20
 ÜميǚسǗحالة العالم العربي ا Ǐارة الƬǗا ƴم Üǐفهد الوطنيةالتصد ƿالمجلدمجلة مكتبة المل Ü1502 العدد Ü

ƭ(173-156). 

 الخارجية وƛƊرǋا Ƽعالية تسيير المƌسسة االقتصادية Ü تǀييم البيƑة)2005(عمارǐ عمار وبǇ واضƠ الǌاƬمي -21
 ÜريةƑالدولي حول التسيير الفعال في المؤسسات االقتصاديةاالجزا Ǎالمسيلةلملتق ƻجامعة محمد بوضيا ÜÜ 

 ÜرƑ4-3الجزاǐما . 

22- Ɣراƹ السيد ý1997(كام(ÜǗا Ƙراراǀال Ʀي اتخاƼ ýالمتكام ƜƦموǈال  Üدارة العامةمجلة ستراتيجيةǕا 
  .56لسعوديةÜ العددا

23-  Ǉالتة اليميƼ)2006( Ʊالمحي Ƙتحوال ƴم Ɣاالقتصادية العربية للتجاو Ƙسساƌة الوسيلة الجديدة للمƲǀالي Ü
  .Ü115ƭ Ü(41-34) العدد مصرجمǌورية Ü الجمعية العلمية Ǘدارة اǕعماý العربيةÜ مجلة إدارة اǓعمال

24- ǐادر الحورǀعبد ال ƠالƼجار وǈايز جمعة الƼ)2008(Ü ةǈالمرو ƾيǀي تحƼ اǋرƛƊو Ƙجودة المعلوما 
 ÜيةǈردǕدوية اǕاعة اǈركة صƬ يƼ يةǈدراسة ميدا ÜستراتيجيةǗوالدراسات ا Ƙمجلة جامعة تشرين للبحو

  .02ƭ Ü(76-57)ددعالÜ 30لد مجالÜ العلمية
لملكية الفكرية ندوة المنưمة العالمية ل ÜاǕسرار التجارية Ƽي مجاý الملكية الƽكريةÜ )2004(قيƩ محاƲƼة -25

 .ري8Ɗ Ƽý-6عمŇاÜ  ÜǇ بالتعاوǇ مƴ الجامعة اǕردǈيةÛÜ حول الملكية الفكرية)الويبو(
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26- Ǉعلي متولي عمرا ý1988(كام( Ƙم المعلوماƲǈ عاليةƼ Ǐيمية علƲǈالت Ƙيراƺر المتƛƊ ýدراسة وتحلي Ü
 ÜداريةǗميناƉدارة والتǕكلية التجارةمجلة المحاسبة وا ÜÜ رة جامعةǋاǀال Ü37العددƭ Ü(172-168). 

27- Ơرويب ǏƽƱمص Üý2004(كما( Ƙستخدام المعلوماƍ حوǈ الكويتية ƘركاƬوعي مسولي ال ǎدراسة مد Ü
 Üيةǈدراسة ميدا ÜداريةاالستراتيجيةǕالمجلد المجلة العربية للعلوم ا Ü11العدد Ü02 ÜƘجامعة الكوي Ü

ƭ(181-149). 

مجلة العلوم القانونية رار السياسي الخارجيÜ Ü عملية اتخاƦ الǀ)1979(مازƍ Ǉسماعيý الرمضاǈي -28
  .بƺدادجامعة Ü 2ددعالÜ والسياسية

ƈلياƘ صǈاعة واتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية لجامعة Ü )2003(مǌدǐ حسيǇ الƽضليوماǋر Ƽاضý الǀيسي  - 29
ÜǇودراسات تربوية عد Ƙالعددمجلة بحو Üيةǈورية اليمǌالجم ÜǇجامعة عد Ü03ƭ Ü(120-99). 

المملكة Ü معǌد اǗدارة العامة مجلة اǕدارةÜ اǕسلوƔ العلمي Ƽي اتخاƦ الǀراراƊ)1972( ÜƘحمدمحمد ǌƼمي  - 30
 .العربية السعودية

المجلة اǓردنية في ƈ ÜياƘ الرƬد Ƽي الǀرǇƈ الكريمÜ دراسة موضوعية Ü)2008(محمد محمود الدومي -31
  .Ü04Ü ƭ(132-117) العدد Ü04 المجلد الدراسات اǕسǘمية

اقتصادياƘ االستƛمار Ƽي تكǈولوجيا المعلوماƘ ودورƼ ǉي ǌƲور اǗقتصاد Ü )2005(د العجلوǈيمحمد محمو -32
 الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات واالقتصاديات  المعرفة الركيزة لملتقǍ الدولي حولاÜ المعرƼي

 .خيضر بسكرة محمد جامعة 

مجلة بيƑة Ƽي الƬركاƘ المساǋمة اǕردǈيةÜ Ü اƽǈǗتاƟ التƲǈيمي علǏ ال)ǈ)1990اýƑ عبد الحاƲƼ العواملة -33
 .Ü03ƭ Ü(215-175) العددÛ االقتصاد واǕدارةجامعة الملƿ عبد العزيز

34 - ƻريƬ ادية محمودǈ)1982( Ü Üسيƽǈوم التمايز الǌƽا بمǌقتǚدراكية وعǗية اƼالمعر ƔساليǕمجلة عالم ا
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 Ƴة موضوǀيǀمعكم ح ƻƬيستك ǇƊ الباحث Ǐار يسعƱǗا اƦǋ يƼ)شارات الضعيفة  ةأهميǕاذ اƢفي ات
 )X( ƊسƑلة اǗستبياǇ دوƍ ǇستǈƛاƇ بوضƴ عǚمة جميƼƴي اǗجابة عǇ بمساعدتكم ) القرارات اǕستراتيجية

 Ǉيعبر ع ǊǈƊ Ǉدوǀتعت ǐƦال Ɣمام الجواƊيكمƊرƔي صحة الجواƼ  . ƱǀƼ تستخدم ƻجابتكم سوƍ ǇƋعدكم بǈ
 .ƹǕراǉƦǋ Ư الدراسة ال ƹير

   معǈاحسǇ تعاوǈكم وتجاوبكمعلƬ Ǐكر لكم 
  ƼاƾƑ اǗحترام والتǀديرمǈا تǀبلوا 

  احثالب
  اليمني فالتة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 جامعة محمد خيضر بسكرة

  : تقديم الموضوع
 ƩسƊ Ǌا لǌǈم Ưالبع ÜǊخارج Ǐو حتƊ ýالعم ƇاǈƛƊ اǈǈر بيƬتǈالتي ت Ƙي المعلوماǋ يرة جدا اليومƛك

Ǐ يǀيǇ مƱلƾ مǇ صحتÜǊ حتǏ حǀيǀية ومصادر معروƼةÜ والبعƯ اǓخر قد ǈجýǌ تماما مصدرǉ ولسǈا عل
ما يمكǇƊ Ǉ تǀǈلǊ لǈا ƲǈƊمة المعلوماÜƘ وقǈواƘ اǗتصاý الرسمية وƹير الرسمية ƊيضاÜ مǇ بياǈاƘ مدعمة 

  . بƋرقام قد ال تكوǇ صحيحة
Ǉƍ بعǉƦǋ Ư المعلوماǈ Ƙعتǀد ǌǈƊا مضللة وƹير صحيحةƛ Üم تتضƠ لǈا Ƽي ǌǈاية المƱاǌǈƊ ƻا 

دƾ بعƯ المعلوماǈǈǕ Ƙا ǈعتǀد اǌǈا حǀيǀيةƛ Üم ǈكتƼ ƻƬيما بعد ǌǈƊا لم تكǇ حǀيǀيةÜ وƼي المǀابǀƼ ýد ǈص
ƫويƬمجرد ت Ƙǈكا ƱǀƼ ÜǁلƦك (Bruit).  اǈي قراراتƼ عتمدǈ ا قدǈǈǕ ƻالمواق ǉƦǋ ýƛي مƼ ƴǀǈ يرا ماƛك

 Ƙالمعلوما Ǉم Ƴوǈ Ǐاوتة علƽمت Ƙية وبدرجاƑةالجزƽالضعي ƘاراƬǗا Ǐتسم (Signaux Faibles) ال Ü
تلميحاƘ رمزيةÜ لǌا معǈ ǏǈستƱيƴ الوصوƍ ýليǊ بعǀولǈا لتǈكƻƬ لǈا  Ƭيƍ ÜƇال ǌǈǕا مجرد ƍيماƇاƊ Ƙول

بعƯ الحǀاÜƾƑ يǈتƝ عǌǈا معلوماƘ تحƦيرية Ɗو ƍستباقية تƦǈر بوجود Ƽرصة Ɗو تǌديد قد يكوǇ قريبا Ɗو 
  .حديد موقعǊ وحجمǊ وƬدتǊ وخƱورتǊبعيداÜ وتساعدǈا علǏ ت

 01الملحق رقم 
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  نادرا  أحيانا  دائما  : أاعتقدتإ  غامضة،قد واجهت مواقف وأحداثل

        .تحتوǐ علƬƍ ǏاراƘ ضعيƽةƛ Üم اتضحƼ Ƙيما بعد ǌǈƊا ƹير موجودة .1

        .تحتوǐ علƬƍ ǏاراƘ ضعيƽةƛ Üم اتضحƼ Ƙيما بعد ǌǈƊا Ƽعǚ كاƘǈ موجودة .2

       .د ƍية Ƭƍارة ضعيƽةƛ Üم اتضحƼ Ƙيما بعد ǌǈƊا موجودةال توج .3

الǀدراƘ الحسية
  

       .ال تحتوǐ علƊ Ǐية Ƭƍارة ضعيƽةÜ واتضحƼ Ƙيما بعد ǌǈƊا Ƽعƹ ǚير موجودة .4
  

  نادرا  أحيانا  دائما  : أاوإعتقدتلقد أدركت معىن ومدلول اإلشارات الضعيفة 

       .مǌمة واتضحƼ Ƙيما بعد ǌǈƊا ƹير مǌمة .5

       .مǌمة واتضحƼ Ƙيما بعد ǌǈƊا Ƽعǚ مǌمة .6

       .ƹير مǌمة واتضحƼ Ƙيما بعد ǌǈƊا مǌمة .7

الǀدراƘ اǗدراكية
  

       .ƹير مǌمة وتبيƼ Ǉيما بعد ǌǈƊا Ƽعǚ لم تكǇ مǌمة .8
  

  نادرا  أحيانا  دائما  :واملواقف الغامضة، فقد كنت ةكدؤ املغري تااليف مواجهة احل

9. Ǉدو Üƾح Ǐي علǈǈƊ عرƬƊ  ǁلƦ حدث ƻكي ƻعرƊ ǇƊ .        

       .Ɗصدر Ɗحكام وقراراƼ Ƙي ƹاية اǋǕميةÜ بǈاƇ علǏ تǀديراتي الƬخصية .10

      .سريƴ للوصوý الǏ قرار Üضيƾ الوقƊƘستخدم الƱƽرة والحدƩ عǈدما ي .11

صية
اǕحكام الƬخ

  

12. Üير كاملةƹ Ƙالمعلوما Ǉدما تكوǈخبرتي ع Ǐعتمد علƊ ƦتخاǗ ما قرار.      
    

  : أاأعتقد فأنا ال أثق يف اإلشارات الضعيفة ألنين رغم أمهيتها اإلستراتيجية،
بدرجة 
 كبرية جدا

بدرجة 
  كبرية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

            .ƹير واضحة المعǏǈ بالǈسبة لي .13

           .ال تƱƺي ƍال مجاالƘ قليلة جدا .14

15. Ƙمعلوما Ǉم Ǌليƍ ƜحتاƊ ما ƾابƱوال ت ƾƼال توا.           

           .معلوماƘ مدة حياتǌا محدودة .16

           .معلوماƘ جزƑية ومƬتتة .17

           .معلوماƹ Ƙير Ɗكيدة .18

19. ƇاƱخǕا Ǉال تخلو م.           

درجة الموƛوقية
  

           .وƹامضةبصƽة عامة ǋي معلوماƘ مƬوƬة  .20
  

  : أن اإلعتماد عليهاأعتقدرغم أا جمرد إشارات ضعيفة، إال أنين 
بدرجة 
 كبرية جدا

بدرجة 
  كبرية

جة بدر
 متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

            .يسمƠ بƎعادة الƲǈر Ƽي اǋǕداƻ اǗستراتيجية وتعديý خياراتǌا .21

22. Ɣاسǈالم Ƙي الوقƼ Ɣاسǈيير المƺالت Ƈجراƍ Ǐدرة علǀيعزيز ال.            

البعد            .يجƔǈ المƌسسة المƽاجƘƉ اǗستراتيجية .23
 ااǗستراتيجي

  

24. Ǉم Ǉة جديدة ويحسƼمعر ƻيةيضيƼا المعرǈقدرات .            

25. ƘاراƬǗا ǉƦǋ ا لوالǌƽƬكتƊ ýǌالس Ǉم Ʃجديدة لي ƭرƼ ƾيخل.           

26. ǇخروǓا اǌصǈتǀي ǇƊ ýمة قبƑقا ƭرƼ ƭاǈاقت Ǐعل ýالعم Ơيتي.           

           .يسمƠ بتجƔǈ التǌديداƘ والمخاƱر قبý وقوعǌا .27

           .مƌسسةيكƻƬ عǀǈ ǇاƱ الǀوة والضعƼ ƻي ال .28

           .يسمƠ بتحويý بعƯ المخاƱر والتǌدياƍ ƘلƼ Ǐرƭ حǀيǀية .29

ƭ والتǌديد
التعامý مƴ الƽر

  

           .يǀلý علǏ اǕقý مǇ درجة تǌديد الخƱر علǏ المƌسسة .30
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  : أن اإلعتماد عليهاأعتقدرغم أا جمرد إشارات ضعيفة، إال أنين 
بدرجة 
 كبرية جدا

بدرجة 
  كبرية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
 اقليلة جد

31.  ýقب ýعƽال ƾلسب Ǉالزم ýعام ýǚƺباست ƠيسمǇخريǓا.            

32. Ǉحدث ممك ǐǕ ƔǋƋوالت ƾستعداد المسبǗية اǈمكاƍ يƱيع.            

اǗ            .يمكǇ توقƴ التوجǌاƘ اǗستراتيجيةÜ وتحديد مǚمحǌا المستǀبلية .33
 ƻراƬست

  

34. Źǚبǀة مستǈالممك Ưروƽال ƴوض Ǐيساعد عل.            

            .ǈ Ưƽسبة عدم التƋكد والƺموƼ Ưي المواقƻ المعǀدةيخ .35

            .يكƻƬ عǇ بعƯ الحǀاƹ ƾƑير المƲǈورة وƊحداث خƽية .36

37. Ʊالمحي Ƙيراƺاميكية متǈة تركيبة وديƼبمعر Ơيسم.            

Ư
ƍدارة الƺمو

  

38. ýوǌجديدة تتجاوز حدود المج Ƙتصورا ƻيضي.            
  

  : مبراقبة حميطها يف ااالتتناتم مؤسس
بدرجة 

 ة جداكبري
بدرجة 
  كبرية

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

            .االقتصادية .39

            .اǗجتماعية والǀƛاƼية .40

            .التكǈولوجية .41

            .السياسية واǕمǈية .42

رقابة المحيƱ الخارجي
  

            .التƬريعية والǀاǈوǈية .43
  

 قليلة جدا  قليلة  متوسطة  كبرية كبرية جدا  : التالية بدراسة كل املؤشرات اليت تعكس  ااالتتناتم مؤسس

            .الƣ...كالرضا الوƲيƽيÜ الوالƇ التƲǈيمي: البƬرية .44

رقابة            .الƣ...مýƛ تكǈولوجيا اǈǗتاÜƜ تكǈولوجيا المعلوماƘ: التǈǀية .45
م.

 .
داخلي

  

            .الƣ...مýƛ مستوياƘ اƬǗراÜƻ وǈƊماƱ الǀيادة: التƲǈيمية .46
  

 قليلة جدا  قليلة   متوسطة  كبرية  كبرية جدا  :ألحداثلهتمام اإلوعناية  درجة من التناتويل مؤسس

            .ما يحدث علǏ مستوǎ محلي حيث مǀر المƌسسة: المحلية .47

            .اǕحداث التي تƴǀ علǏ مستوǎ التراƔ الوǈƱي: الوǈƱية .48

            .Ƽƍ Üريǀياما يƼ ƴǀي دوý الجوار كالمƺرƔ العربي: اǗقليمية .49

متابعة اǕحداث
  

            .اǕسواƾ العالميةÜ المƬƌراƘ الدولية: الدولية .50
 

  :أثناء عملية مجع املعلومات ذات الطبيعة اإلستراتيجية، فإن مؤسستنا 
بدرجة 
 كبرية جدا

بدرجة 
  كبرية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

             . Ƽي الوقƘ المǈاسƔداƑما ما تحصý علǏ المعلوماƘ المƱلوبة .51

            .تعي جيدا ƊيǇ يمكǇƊ Ǉ تجد المعلوماƘ المǈاسبة .52

            .تعرƻ المصدر المستǌدƻ للمعلومة .53

54. Ƙالمعلوما ƴة لجمƛالحدي Ƙولوجياǈوالتك ýƑالوسا ýتستعم.            

55. Ɣاسǈالم ƭخƬاسبة للǈالم Ƙتاحة المعلوماƍ Ǐعل ƭتحر.            

            .Ƙ المǈاسبة Ƽي الوقƘ المǈاسƔتحرƭ علƍ Ǐتاحة المعلوما .56

            .تحرƭ علǇƊ Ǐ تكوǇ المعلوماƘ المتاحة صحيحة وسليمة .57

            .تجدد بƎستمرار قواعد بياǈاتǌا خاصة اǗستراتيجية مǌǈا  .58

Ƙصد المعلوما
ر

  

            .تƬجƴ الحصوý علǏ المعلوماƦ ƘاƘ الƱبيعة اǗستباقية .59
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  :ستراتيجية، فإن مؤسستنا أثناء عملية مجع املعلومات ذات الطبيعة اإل
بدرجة 
 كبرية جدا

بدرجة 
  كبرية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

60. ƳختراǗا ƘاƇولوجي وبراǈالتك ƳبداǗصلة با Ǌما ل ýتم بكǌت...ƣال.            

            .تتابƴ التƱور العلمي والتǈǀي والتكǈولوجي الǐƦ يحدث Ƽي محيǌƱا .61

62. ƴمترصد جميǌلدي ƻالضع Ʊاǀǈو ǇسيƼاǈالم Ƙياǈمكاƍو Ƙقدرا .            

            .بصƽة عامة تولي العǈاية لكý ما يحدث Ƽي محيǌƱا التǈاƼسي .63

64. Ǉالموردي Ưوعرو Ǉلكيǌالمست ǁي سلوƼ المحتملة ƘوراƱالت ƴتتاب.            

            .تدرƩ كý ما يƛƌر علǏ عǚقتǌا التجارية مƴ مورديǌا وزباǌǈƑا .65

66. ƴي المجتمƼ يةƼاǀƛجتماعية والǗحداث اǕبا ƾتتعل Ƙالمعلوما ƴتجم.            

ǈƊواƳ اليƲǀة
  

            .تولي العǈاية لجمƴ المعلوماƦ ƘاƘ الƱبيعة الǀاǈوǈية والتƬريعية .67
  

  :أثناء عملية اختاذ القرارات االستراتيجية، فإنين أهتم بـ
بدرجة 
 كبرية جدا

بدرجة 
  كبرية

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
  يلة جداقل

68. Ƙراراǀال Ʀاتخا Ǐي علǈتساعد ǇƊ Ǉارة يمكƬƍ يةƊ Ǉالبحث ع.             

            .البحث عǇ الƽرƭ والتǌديداƘ التي تواجǌǌا المƌسسة .69

            .تحديد مكامǇ الضعƼ ƻي المƌسسة وǀǈاƱ الǀوة Ƽيǌا .70

            .جمƴ المعلوماƘ الǚزمة ǗتخاƦ الǀراراƘ اǗستراتيجية .71

ƳǚƱستǗالبحث وا
  

72. Ƙصحة ودقة المعلوما Ǉكد مƋالت.            

73. ƘاراƬǗا ǉƦǋ Ǐǈومع ýم مدلوǌƼسير وƽت.            

            .تƬخيƭ المƬكƦ ƘǚاƘ اǋǕمية اǗستراتيجية .74

صميم
الت

  

            .التƽكير Ƽي ƊسلوƔ التعامý مƴ اǕحدث الƱارƑة .75

            .Ƽحƭ مختلƻ البداýƑ والحلوý الممكǈة .76

77. ýية مساحة الحلوƽتصǉستبعادƍ Ǉستبعاد ما يمكƍة وǈالممك ýƑوالبدا .            

اǗختيار
  

78. Ǌǌتواج ǐƦال ƻو للموقƊ كلةƬللم ýو حƊ ةǀريƱ ýضƼƊ تحديد.            
  

 قليلة جدا  قليلة   متوسطة كبرية  كبرية جدا  :حبسب تقديرايت اخلاصة، أعتقد أن 

            .المǈاƼسة التي تواجǌǌا المƌسسة .79

            .التي تǌدد المƌسسةالمخاƱر  .80

            .تواجد الƽرƼ ƭي محيƱ المƌسسة .81

82. Ʊالمحي Ƙديداǌر وتƱة مخاǌمواج Ǐسسة علƌقدرة الم.            

            .قدرة المƌسسة علƍ Ǐيجاد الƽرƭ والعمý علƍ Ǐستǚƺلǌا .83

            .تجƔǈ المƌسسة بعƯ السلوكاƘ المƽروضة عليǌا .84

            .ǌديداƘ المحيƍƱمكاǈية تحرر المƌسسة مǇ ضƺوƱاƘ وت .85

86. Ʊاصر المحيǈع ƴسسة مƌالم Ƙقاǚع ǁابƬة وتƼاƛك.            

87. Ʊالمحي Ƙيراƺمت Ʃǈدرجة تجا.            

            .وتيرة اǕحداث Ƽي محيƱ المƌسسة .88

            .درجة توقƴ اǕحداث قبý وقوعǌا .89

Ʊالعامة للمحي Ơمǚالم
  

90. Ʊالمحي Ɣǈجوا ƻي مختلƼ يرƺدرجة الت.            
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بدرجات وستراتيجية، أعتقد أن املؤسسة تعاين من بعض  العوائق من أجل اختاذ القرارات اال
  :متفاوتة، حيث أا تعاين من 

بدرجة 
 كبرية جدا

بدرجة 
  كبرية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

91. Üالخارجي ƭخǕبا ÜƱصعوبة مراقبة المحيǊيƼ ورصد ما يحدث .            

            .المعلوماƘ اǗستراتيجيةعجز Ƽي Ʋǈام المعلوماÜƘ خاصة  .92

93. Ƙولوجيا المعلوماǈتك ƭالخصو Ǐا علǌǈم Üولوجيةǈا التكǌقدرات ƻضع.            

            .ضعƼ ƻي تكويǇ مواردǋا البƬريةÜ وƼي اǗدارة اǗستراتيجية خصوصا .94

ƾƑالعوا
  

            .تƬويƫ المعلوماƘ وعدم وضوحǌاÜ خاصة المستǀبلية مǌǈا .95
  

 أوافق  أوافق متاما  : أنه من الضروريأعتقد ،جية بفعاليةبغرض اختاذ القرارات اإلستراتي
لست 
 متأكداً

غري 
 موافق

غري موافق 
  متاماً

             .تخصيǋ ƭيƑة تتكýƽ بمراقبة ورصد ومتابعة كý ما يمكǇƊ Ǉ يحدث .96

            .تدريƔ وتكويǇ اƱǗاراƼ Ƙي مجاالƘ التسيير اǗستراتيجي عموما .97

            .اƘ واǗستƛمار Ƽي التكǈولوجياƘ الحديƛةتƽعيƲǈƊ ýمة المعلوم .98

             .تخصيƭ المزيد مǇ الموارد واǗمكاǈياƘ لǋǘتمام باƬǗاراƘ الضعيƽة .99

ƘقتراحاǗا
  

            .العمý علǏ تعزيز عملية رصد وƍكتƬاƻ اƬǗاراƘ الضعيƽة وǌƼم مدلولǌا .100

  
  بيانات شخصية

  
  سǈواƘ ........... ):الخبرة Ƽي المǈصƔ الحالي             ƦǏƛǈƊكر :  الجƩǈ      سǈة  :...................عمرال

   ǌƬ DEUAادة الدراساƘ الجامعية التƱبيǀية                  ǌƬادة البكالوريا :المýǋƌ العلمي
Ʃǈادة ليساǌƬ          Ʃدǈǌادة مǌƬ              ادة ماجستيرǌƬ           ǉادة الدكتوراǌƬ  

Ɗ ǎخرƊ ƘاداǌƬاǋكرƦ: .....................................................................................   

 

 .مƼ Ǉضلكم تƋكدوا ǈƊكم لم تتركوا ǐƊ سƌاý دوƍ ǇجابةÜ وƬكراŹ لكم علǏ حسǇ تعاوǈكم معǈا: مǚحƲة
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  عينة الدراسة
L’entreprise القانونية. ط امللكية. ط القطاع  فرع النشاط احلجم الوالية   التسمية 

1. Clinique Aurès  (SARL) 07 ME خدمات  الصحة  عيادة أوراس الزيبان خاص

2. Chaabani         (EURL) 16 TPE البناء  البناء مؤسسة شعباين للصيانة خاص

3. Hamidi             (SARL) 07 TPE  خدمات  نقل املسافرين مؤسسة محيدي لنقل املسافرين خاص

4. Bat Car             (SARL) 07 TPE  خدمات  نقل املسافرين شركة بات للنقل خاص

5. Biscofruit         (SARL) 07 ME صناعة  زراعية- غذائية مؤسسة توظيب الفاكهة خاص

6. Afifi                 (SARL) 05 ME خدمات  بضائعنقل ال مؤسسة عفيفي للكراء خاص

7. GMS                (SPA) 07 GE صناعة  زراعية-غذائية املطاجن الكربى للجنوب خاص

8. El Mostakbel (SARL) 07 ME جتارة  إستراد وتصدير شركة املستقبل لإلستراد والتصدير خاص

9. Biskra Ford     (SARL) 07 ME خدمات  نقل املسافرين لنقل فوردشركة ا خاص

10. TIR SAM        (SARL) 05 GE صناعة  اآلالت الصناعية شركة إنتاج وسائل النقل خاص

11. Laiterie el Hoggar  (SARL) 07 GE صناعة  زراعية-غذائية ملبنة اهلقار خاص

12. Frères Bouras      (SARL) 07 ME مؤسسة األخوة بوراس خاص  صناعة  مواد البناء

13. Wahat Soltan       (SARL) 07 ME شركة واحة السلطان خاص  صناعة  زراعية-غذائية

14. Nazaha                 (SARL) 05 GE شركة الرتاهة واآلمان خاص  البناء  البناء

15. OSIM                   (SARL) 07 ME شركة اإلنتاج الزراعي خاص  صناعة  زراعية-غذائية

16. ESTBT                (SARL) 07 ME املؤسسة الصحراوية إلنتاج اخلشب خاص  صناعة  امةالنجارة الع

17.  Nedjma (SARL) 07 ME مؤسسة اإلتصاالت جنمة خاص  التجارة  إتصاالت

18.  SNC  (SARL) 07 ME خدمات  شركة حماماة الشركة املدنية للمحاماة خاص

19. KIS                     (SARL) 07 GE صناعة  تعليب وتغليف يفشركة إنتاج مواد التغل خاص

20. Petro Sam          (SPA) 05 GE صناعة  مواد بترولية شركة إنتاج املواد البترولية خاص

21.  ECATEK (EURL) 07 ME صناعة  مواد اخلزف شركة إنتاج اخلزف خاص

22.  EAGB (EURL) 07 ME خدمات   طباعة شركة الطباعة خاص

23. wouroud         (SARL) 39 ME صناعة  مواد التجميل  الورودةمؤسس خاص

24. wouroud  (SARL) 39 ME صناعة  روائح وعطور  روائح العطورةمؤسس خاص

25. El wassila      (SARL) 39 TPE خدمات  اإلعالم واإلشهار  الوسيلةةمؤسس خاص

26. El Wahat  (SARL) 39 PE خدمات  نقل املسافرين  الواحات  ةمؤسس خاص

27. El Wafa  (SARL) 39 ME اصخ  بناءال  البناء والتعمري  الوفاء ةمؤسس 

28. El Wasl            (SARL) 39 TPE  الوصلةمؤسس خاص  بناءال  أشغال عمومية

29. El Walid          (SARL) 39 ME خدمات  التغليف والطباعة  الوليدةمؤسس خاص

30. Sonelgaz (SPA) 28 GE خدمات إنتاج وتوزيع الطاقة الشركة الوطنية لكهرباء والغاز عام
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31. EGT (SPA) 07 GE خدمات  اإلطعام والفندقة مؤسسة التسيري السياحي عام

32. Badr Banque (SPA) 07 GE خدمات  ةمالي خدمات بنك الفالحة والتنمية الريفية عام

33. Baraka Banque (SPA) 07 GE خدمات  ةمالي خدمات بنك الربكة اجلزائري عام

34. CPA    (SARL) 07 GE خدمات  ةمالي خدمات القرض الشعيب اجلزائري عام

35. Sonelgaz (SPA) 07 GE الشركة الوطنية لكهرباء والغاز عام خدمات إنتاج وتوزيع الطاقة

36. SAA (SPA) 07 GE الشركة الوطنية للتأمني عام  خدمات تأمني وإعادة التأمني

37. El Baraka        (SARL) 07 ME مؤسسة الربكة طولقة خاص  خدمات  تعليب وتغليف

38. Enicab              (SPA) 07 GE صناعة الكوابلةمؤسس عام  صناعة  صناعة الكوابل 

39. Tifib   (SARL) 07 GE النسيج والتشطيبةمؤسس عام  صناعة  الغزل والنسيج 

40. Haddoud    (SARL) 07 ME مؤسسة سليم حدود خاص  ناعةص  زراعية-غذائية
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