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    :ملخص

أي  ،أهمیـة وتـأثر الیقظـة اإلسـتراتیجیة فـي متالزمـة أرق المعلومـاتسعت هـذه الدراسـة للتعـرف علـى  

مراحــل الیقظــة أبعــاده المتمثلــة فـي ب الیقظــة اإلسـتراتیجیةتشـتمل علــى متغیـرین اثنــین المتغیــر المسـتقل وهــو 

ــــى الم(وهــــي  (amabile,1992)اإلســــتراتیجیة مــــن نمــــوذج  ــــة التعــــرف عل ــــة االســــتماع مرحل حــــیط، مرحل

والمتغیـر التـابع والـذي یتمثـل فـي ) للمحیط، مرحلة خلق المعنى، مرحلة االستغالل ومرحلة التغذیة العكسیة

وإلبـــراز ، )، ومشـــكل االســـتغاللةجـــودة المعلومـــات، مشـــكل المعالجـــ (مؤشـــراته ب متالزمـــة أرق المعلومـــات

 اإلشــكالیةتــم طــرح  تیجیة فــي متالزمــة أرق المعلومــاتالیقظــة اإلســترا تــأثیرالمتغیــرین و طبیعــة العالقــة بــین 

 وقـد، متالزمـة أرق المعلومـات؟ علـىالیقظـة اإلسـتراتیجیة  هو أثـرما الرئیسیة للدراسة على النحو التالي 

 نةواالســـتبا ، تحلیـــل المضـــمونالمقابلـــة، واخترنـــا المجمع الصـــناعي عمـــوري بســـكرةبـــدراســـة میدانیـــة قمنـــا ب

  .الیقظة اإلستراتیجیة بالمجمع امارسو على مُ  االستبانةتم توزیع  حیث ولیة،األ بیاناتالجمع كأدوات ل

متالزمة أرق المعلومات تتأثر بفعالیة مراحل الیقظة اإلستراتیجیة من  ى أنتوصلت الدراسة إلوقد  

من  كما تتأثر باإلشارات الضعیفة والتي تستلزم جمع حجم أكثرتارة باإلیجاب تارة أخرى بالسلب عدمها 

زادت حدة  المعلومات للتأكد من صحة تلك اإلشارات أي أنه كلما زاد حجم اإلشارات الضعیفة كلما

عن النتائج بمجمع الدراسة فالیقظة  أما حسب النتائج النظریة للدراسة،وذلك  متالزمة أرق المعلومات

د األولى على بعد مشكل اإلستراتیجیة ال تؤثر على متالزمة أرق المعلومات إنما یوجد تأثیر بعض أبعا

  .معالجة المعلومات

   .الیقظة اإلستراتیجیة، اإلشارات الضعیفة ،متالزمة أرق المعلومات المعلومات، الحجم الزائد للمعلومات،: الكلمات المفتاحیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract: 

 The Current Study aimed to identify the importance and impact of strategic vigilance 

in the information insomnia syndrome, That is, it includes two variables, the independent 

variable is the strategic vigilance with its five steps which have taken from the model 

(amabile, 1992), The dependent variable, which is represented by the information insomnia 

syndrome, with its indicators (quality of information, processing problem, and exploitation 

problem). 

To highlight the nature relationship between the two variables and the effect of 
strategic vigilance on the information insomnia syndrome The main problem of the study was 
presented as  What is the importance of strategic vigilance and what is its effect on the  
insomnia syndrome of information?  and To achieve the objective of this study  complex of 
Amouri  in Biskra was selectedas a case of study,  

  We adopted the interview in order to diagnose the reality of strategic vigilance in 
Amouri complex,  we also adopted the questionnaire, The questionnaire was distributed to the 
strategic vigilance practitioners of the complex.   

 The study results found that the information insomnia syndrome can influence by the 
effectiveness of the strategic vigilance or not; depend the effect of the strategic vigilance steps 
Sometimes in positive way, sometimes in the negative, It is also affected by weak signals, 
which require more information to ensure the validity that means the information insomnia 
syndrome increase as much as the weak signals increase, According to the theoretical results 
of the study, As for the results of the study complex, strategic vigilance does not affect the 
information insomnia syndrome. but, there is an impact of some dimensions of strategic 
vigilance on the dimension of the information processing problem. 

 Keywords: information, information overload, information insomnia syndrome, strategic 
vigilance,  weak signals. 
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  :مةمقد

شــعور بــالحرب االقتصــادیة  خاصــة فــي ظــل انضــمام ة فــي اآلونــة األخیــر منظمــات األعمــال  ینتــاب  

مؤشرات العالمیة، حیث أصبحت  سوقاالنفتاح على ال تسارع كمامعظم الدول إلى منظمة التجارة العالمیة 

مطالبــة باالبتكــار  هــذه األخیــرةوأصــبحت  ات فــي جمیــع القطاعــاتنظمــتمــارس ضــغطها علــى الم التنافســیة

  .یادةلتحقیق الرّ والتمیز 

كأحـد متطلبــات االنضــمام  رقمــيضـرورة التحــول لالقتصـاد ال تحــدي هـوواجهتــه منظمـات األعمــال مـا 

 العلــوم فــي الهائــل التطــور بفعــلالتــي تحــدث  كبیــرةال تكنولوجیــاال ثــورةفــي ظــل ال إلــى منظمــة التجــارة الدولیــة

، وســرعة ونوعــاً  كمــاً  ومعلومــاتي معرفــي انفجــار مــن یمیزهــا ومــا تصــالواال المعلومــات وتكنولوجیــا التقنیــة

واالســتعالم علــى أدق  كــل المســتجدات فیــهو  امــا یــدور فــي محیطهــمعرفــة منظمــات العلــى عــاتق أصــبح و 

ح یتمیـز بالتعقیـد ، خاصـة أن المحـیط التنافسـي أصـبالتمیـزالریـادة و لتعزیز قدرتها على  المعلومات وأحدثها

  .تمروالتغیر المس

أصــبح الفضــاء المعلومــاتي  وتــداولها بصــفة ســریعة ودائمــةالتعامــل مــع المعلومــات  فــي ظــل حتمیــةو  

حیـــث ال تكـــاد المنظمـــات التأكـــد مـــن صـــحة المعلومـــة بـــالمحیط وذلـــك مـــا یتطلـــب  ،یشـــوبه لـــبس وغمـــوض

یهـا عـدم فدرجـة الثقـة وانخفـاض غموضـها ، فقد انجـر عـن ذلـك التـدفق مـن المعلومـاتبحذر معها التعامل 

القــدرة علــى معالجتهــا، فقــد فــاق حجمهــا وصــفاتها قــدرة الفــرد متخــذ القــرار أو المتعامــل مــع المعلومــة بصــفة 

 ى آثـار سـلبیة علـى الفـرد والمنظمـة، عامة على المعالجة، وقد أدت معالجـة هـذه الحجـوم مـن المعلومـات إلـ

عالم، المعالجـة، التحقـق لتصـبح قابلـة باالسـت التعامـل مـع المعلومـةالبحـث فـي أهـم آلیـات ذلك ما یسـتدعي 

  .سلبیةللتقلیل من تلك اآلثار ال لالستغالل في حالة تأكد

الیقظة اإلستراتیجیة كآلیـة البـد مـن إرسـائها فـي مختلـف المنظمـات  سنحاول من خالل الدراسة معاملة

ة والمبهمـة والتـي والمجمعات الصناعیة في مواجهة التدفق المعلوماتي والذي یجمع بین المعلومـة الصـحیح

وفــي هكــذا زخــم معلومــاتي یواجــه متخــذ القــرارات صــعوبة فرزهــا وتصــنیفها . زادت المحـیط تشوشــا وغموضــا

، وتعــالج هــذه لح علیـه بمتالزمــة أرق المعلومــاتذلــك مــا یصــط ،واختیـار المعلومــة المهمــة والصــحیحة منهـا

الجــة المعلومــات وتأثیرهــا فــي متالزمــة أرق الدراســة أهمیــة الیقظــة اإلســتراتیجیة كأحــد آلیــات االســتعالم ومع

  .المعلومات وهي الحالة المرضیة المنجّرة عن اآلثار السلبیة للحجم الزائد من المعلومات
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  تمهید

ـــــاول هـــــذا  مختلـــــفوتســـــاؤالتها،  الرئیســـــیةشـــــكالیة طـــــرح اإلاإلطـــــار العـــــام للدراســـــة مـــــن الفصـــــل  یتن

إلــى  هقمنــا بتقســیم حیــث ،الحالیــة بالدراسـة، الدراســات الســابقة وعالقتهــا المســتخدمةالمصـطلحات اإلجرائیــة 

 :مبحثین كالتالي

    إشكالیة الدراسة، أهمیتها وأهدافها: المبحث األول

  والتعلیق علیها الدراسات السابقة: الثاني المبحث
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  إشكالیة الدراسة، أهمیتها وأهدافها  : المبحث األول

  إشكالیة الدراسة وتساؤالتها: المطلب األول

  إشكالیة الدراسة: أوال

دیرها مجموعـــة مؤسســـات تحكمهـــا عالقـــات مالیـــة وقانونیـــة وتـــُتعـــّرف المجمعـــات الصـــناعة علـــى أنهـــا 

أم، ویواجه هذا النوع من المنظمات تحـدي فـي المنافسـة بـأكثر مـن مؤسسـة وفـي أكثـر مـن سـوق مـا شركة 

االهتمـام بمـا یحـیط بكـل بیئـة تنشـط بهـا إحـدى علیهـا  یجعله یرتبط بأكثر من بیئة صناعیة تنافسیة، وملزم

ي مجمـع صـناعي ألیمكـن  الفي رفع تنافسیة المجمع بصـفة عامـة، فـمؤسساته لتحقیق تمیزه والتي تصب 

معلومــــات الجهــــل یحــــافظ علــــى وجــــوده إذا كــــان یأو حتــــى ، ینمــــو، تطــــورییتشــــكل، أن  نوعــــهمهمــــا كــــان 

  .واستعمالها بالطریقة الذكیة فیهاالتحكم الجید و  خاصة ببیئته،اإلستراتیجیة ال

عامــة  عـن طریـق نظـم المعلومـات بصـفة جمعـات الصــناعیةللموقـد سـمح االنفجـار المعرفـي الحاصـل 

حتـى بـدون  ن المعلومـات،بإنتاج واستالم ما ال یعد وال یحصى مـ ونظام الیقظة اإلستراتیجیة بصفة خاصة

مشكلة تتمحـور حـول الأصبحت  ، فبعدما كانت المشكلة هي الحصول على المعلومةطلبها أو البحث عنها

، ونشــأ عــن ذلــك المتــوفرة تالبیانــات والمعلومــالمعلومــة المطلوبــة وســط كــّم هائــل مــن لاالختیــار الصــحیح 

  .الزخم من المعلومات ما ُسّمي بمتالزمة أرق المعلومات أي التعب الناتج عن معالجة هذا الزخم منها

 كــل المعلومــات بــالمحیطعلــى  االســتعالم بجدیــة قضــیةمــن األخــذ  للمجمعــات مــن جهــة أخــرى ال بــد

كونهـا أداة فعیل خالیـا الیقظـة اإلسـتراتیجیة وذلك ما یتطلب ت التجاري، التنافسي، التكنولوجي واالجتماعي،

حتل تي اآلونة األخیرة كما أنها أصبحت ف ،إستراتیجیة للتحلیل ورصد البیئة التنافسیة والتحكم في المعلومة

هــا فــي توذلــك نتیجــة لالمتیــازات التــي حققالمنظمــات الصــناعیة ة فــي اهتمامــات مختلــف الــدول و مهمــمكانــة 

  .وزیادة التأثیر في محیطها الخارجي منظماتافسیة للالقدرات التن تحسینمجال 

یظهــر مــن خــالل هــذا الطــرح نــوع مــن الجــدل فــي أهمیــة الیقظــة اإلســتراتیجیة كآلیــة مــن اآللیــات التــي 

ســمحت بالتغلــب علــى مشــكل نــدرة المعلومــات، وتعــدت ذلــك إلــى حــل مشــكل معالجتهــا، أم أنهــا أدت إلــى 

  : ،  من خالل هذا الجدل یطرح التساؤل التاليالناتج معلوماتيال زخمال التعامل مع مشكل آخر تمثل في

  الیقظة اإلستراتیجیة على متالزمة أرق المعلومات؟ أثر ما هو
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  تساؤالت الدراسة: ثانیا

 المجمع الصناعي عموريتم اختیار  لجة اإلشكالیة المطروحةومعاالرئیسي ولإلجابة على هذا التساؤل 

  : عة من األسئلة كالتاليتم طرح مجمو كدراسة حالة و 

 ما أهمیة الیقظة اإلستراتیجیة في الحد من مظاهر متالزمة أرق المعلومات؟ -

 ؟ متالزمة أرق المعلوماتمحل الدراسة من  جمععاني المیهل  -

  ؟بالمجمع محل الدراسة تعزى للمتغیرات الشخصیة متالزمة أرق المعلومات توجد فروق في حدةهل  -

 الیقظة اإلستراتیجیة؟مجمع الدراسة  هل یمارس -

 ما مدى تبني مجمع الدراسة لمراحل الیقظة اإلستراتیجیة؟ -

 ؟بالمجمع محل الدراسة هل توجد عالقة بین الیقظة اإلستراتیجیة ومتالزمة أرق المعلومات -

  ؟بالمجمع محل الدراسة یقظة اإلستراتیجیة على متالزمة أرق المعلوماتما هو أثر ال -

  دراسة وأهدافهاأهمیة ال: المطلب الثاني

   :لـ تكتسي هذه الدراسة أهمیة بالغة نظراً : أهمیة الدراسة: أوال

 .حداثة الموضوع وارتباطه بالجانب الخفي الناتج عن االستخدام المكثف لتكنولوجیا المعلومات -

 .الصناعیة مجمعاتتنافسیة المكانة المعلومات باعتبارها موردًا ومطلبًا وركیزة أساسیة في  -

ه الطفــرة المعلوماتیــة مــن ضــرورة إتقــان مهــارات التعامــل مــع المعلومــات وكیفیــة اكتســابها مــا تقتضــی -

 .ینوٕانتاجها ومعالجتها واستثمارها في الزمان والمكان المناسب

، أزمـــات جدیـــدة المتســـارع ومـــا یترتـــب عنـــه مـــن مســـتجدات، مواقـــف واحتیاجـــات التكنولـــوجي لتغییـــرا -

 .قرارات إستراتیجیة في غایة األهمیة والتعقیدتطلب ردود أفعال واستجابات سریعة و ت

لعــدم وجــود دراســة تــربط إحــدى الدراســات التــي تضــاف إلــى الدراســات الجامعیــة األخــرى نظــرا  كونهــا -

أهمیة بالغة  اتذ اتألنه یجمع بین متغیر  تهوحداث ته، ومن جهة أخرى إلى حیویالمتغیرات من جهة

یعتبــر نقطــة انطــالق كمــا ام البــاحثین والممارســین، باهتمــ الموضــوع قــد یحظــىل، و األعمــا فــي مجــال

 .معا كالهمالـ أحد المتغیرات أو سات أخرى ار لد

  :تهدف هذه الدراسة إلى: أهداف الدراسة : ثانیا

 .ونتائجها من أجل تجاوزها والحد من آثارها متالزمة أرق المعلومات معرفة مظاهر وتجلیات -

 .أهمیتها وتأثیرها على متالزمة أرق المعلوماتالیقظة اإلستراتیجیة، التعرف على معالم  -
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ومـا أثـر الیقظـة اإلسـتراتیجیة  محل الدراسـة جمعالوقوف على مدى انتشار الظاهرة المدروسة في الم -

 .فیها

علــى تجــاوز  ةمســاعدالاألفكــار العملیــة التــي مــن شــأنها لــبعض  متخــذي القــراراتمحاولــة لفــت انتبــاه  -

كما یمكن مساهمتها  ،لوماتي أثناء عملیة اتخاذ القرارمع الزخم المع آثار هذه الظاهرة وكیفیة تعامله

  .القرارات اإلستراتیجیة في تعزیز جودة 

 اإلجرائیةمصطلحات ال :المطلب الثالث

هـي مجموعــة مـن البیانــات التــي تـم معالجتهــا، وتنظیمهــا، وتنسـیقها وتجهیزهــا لیصــبح  :لمعلومــاتا -

 .كمادة مساعدة في اتخاذ القرار لها قیمة في االستخدام وتكون جاهزة

هــو المجتمــع الــذي تتــوفر فیــه مســتویات علیــا مــن البحــث والتنمیــة وتكنولوجیــا : " مجتمــع المعرفــة -

المعلومة واالتصال، وهو مجتمع الثورة الرقمیة، التي أسـهمت فـي تغییـر العالقـات فـي المجتمعـات 

سـمة ومقیاسـا لمعنـى القـوة والتفـوق فـي المتطورة ورؤیتها للعالم، حیث أصـبحت المعلومـة والمعرفـة 

صــیاغة أنمــاط الحیــاة وتشــكیل الــذوق الفنــي والقــیم، فضــال عــن مضــاعفة ســرعة الفتوحــات العلمیــة 

  .1"والتراكم المعرفي واإلبداعیة

هـــو االقتصـــاد الـــذي یعتبـــر فیـــه إنتـــاج المعرفـــة وتوزیعهـــا واســـتخدامها المحـــرك  : "اقتصـــاد المعرفـــة -

 2".وٕانشاء الثروة وفرص التوظیف عبر كافة الصناعاتاألساسي لعملیة النمو 

عملیـــة اســـتعالمیة مـــن قبـــل مســـیري "  علـــى أنهـــا hurbert lescaعرفهـــا : الیقظـــة اإلســـتراتیجیة -

مــن أجــل هــدف إبــداعي  ،المؤسســة الــذین یســتمعون بشــكل اســتباقي لإلشــارات الضــعیفة فــي بیئتهــا

 3.الكتشاف الفرص والحد من عدم الیقین

هـي معلومـات توقعیـة، مؤشـرات مبكـرة وغیـر دقیقـة تـدور حـول أحـداث یحتمـل : لضعیفةاإلشارات ا -

 4"أن یكون لها تأثیر كبیر إذا ما تحققت

مــن حــاالت ) متخــذ القــرار(هــي تعبیــر عــن الشــعور الــذي ینتــاب الفــرد: أرق المعلومــات متالزمــة -

لكمیات كبیرة مـن المعلومـات  ، اللبس، الغموض والتردد الذي یالزم استقبالهاإلنهاكالقلق، التوتر، 

تفوق قدرته وٕامكانیتـه علـى معالجتهـا والمفاضـلة بینهـا التخـاذ القـرار المناسـب فـي الوقـت وبـالجودة 

 .الالزمة

                                                           
، ، الجامع�ة اإلس�المیة غ�زة)منش�ورة(، م�ذكرة ماجس�تارتفعیلھ ة وسبلدور الجامعات الفلسطینیة في بناء مجتمع المعرف، )2011(نھلة عبد القادر إبراھیم قیطة  1

  .21فلسطین، ص 
 2 187ص ، األردنوالتوزیع عمان،  ر، دار صفاء للنش)التمیز والریادة إلىالطریق (إدارة المعرفة ، )2013(عمر أحمد ھمشري 

3
حسین األداء في المؤسسات االقتصادیة حال�ة المؤسس�ات االقتص�ادیة أثر الیقظة اإلستراتیجیة والذكاء االقتصادي على ت، )2015(محمد رقامي  

  .86راه، جامعة عنابة، الجزائر، ص، أطروحة دكتوالجزائریة
4
 جامع��ة ورقل��ة،، 03الع��دد ، مجل��ة أداء المؤسس��ات الجزائری��ة،الترص��د اإلس��تراتیجي وس��یلة لتحس��ین أداء المؤسس��ة، )2013(س��عد كروم��ي   

    .14ص الجزائر، 
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فهـو عبـارة عـن تجمـع شـركتین أو أكثـر ذات أسـهم تعمـل فـي مجـال الصـناعة  :المجمـع الصـناعي -

األنشطة صـناعیة والخدمیـة إال فشـرط أن  التحویلة، وٕان كان المجمع یمارس إستراتیجیة التنوع في

 .یضم وحدتین للصناعات التحویلیة شرط من شروط تصنیفه كمجمع صناعي

  الدراسات السابقة: المبحث الثاني

  أرق المعلومات متالزمةدراسات ذات العالقة بال :المطلب األول

  الدراسات العربیة:أوال

وحتى الدراسات التي كانـت حـول الموضـوع  ق المعلوماتالدراسات العربیة حول متالزمة أر   قلیلة جدا هي

  :هي دراسات نظریة نظریة فقط وهذه الدراسات هي

    1):2006أحمد،  إبراهیممیسر (دراسة 

انتشـار هـذه الظـاهرة التـي  مـدى دراسـةل " ظاهرة اإلغـراق فـي المعلومـات"جاءت هذه الدراسة المعنونة 

خالل كـل   (ISO, 9001-2000) ى شهادة الجودة العالمیةتواجهها المؤسسات التي تبتغي الحصول عل

التـي تسـبب حالـة  اإلجرائیـةاألولـى  لراحـالمهـدف الدراسـة فـي توضـیح  تمثـلمرحلة مـن مراحـل التأهیـل، وی

اإلغراق في مراحل التأهیـل، وتحلیـل حالـة اإلغـراق عنـد كـل مرحلـة أو خطـوة مـن خطـوات التأهیـل بغـرض 

ولبلـوغ أهـداف الدراسـة  ،ISOال لتجاوز حالة اإلغراق عند استیعاب متطلبـات التقدیم أفكار عملیة تعد دلی

ع وتـم فـي ذلـك االعتمـاد تم االعتماد على األسلوب الوصفي التحلیلـي فـي عـرض األسـس النظریـة للموضـو 

  .المستمدة من الواقع المیداني وتحلیل مضمون بعض المعطیاتالشبكات و مواقع ، الالدوریات، على الكتب

د توصــلت هــذه الدراســة إلــى أن هــذه الظــاهرة تنتشــر فــي جمیــع وظــائف المؤسســة وتــرتبط بجمیــع وقــ 

المهـــام واألنشـــطة وال تقتصـــر فقـــط عنـــد المســـتوى اإلســـتراتیجي ویفســـر الباحـــث هـــذا كـــون جمیـــع أنشـــطة 

 المؤسســة مترابطــة فــي مــا بینهــا ومتداخلــة ومعتمــدة علــى بعضــها الــبعض، وتــزداد هــذه الظــاهرة تفاقمــا مــع

  .سعي المؤسسات لتبني أنظمة عمل جدیدة من منطلق متطلبات إدارة الجودة

   2):2009عبد المجید بوعزة، (دراسة 

بالتحلیــل النظــري إلــى الوقــوف " التــدفق المعلومــاتي والغــرق المعرفــي"تعرضــت هــذه الدراســة المعنونــة 

سـالمي، وكیـف یمكـن التصـدي لهـا، على مظاهر وتأثیرات ظـاهرة التـدفق المعلومـاتي فـي العـالم العربـي اإل

الواسع لتكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت مـن جهـة، ومـن  االستخدام اتإفراز كون هذه الظاهرة هي إحدى 

جهة أخرى هي نتیجة للتطـور الهائـل الـذي شـهده البحـث العلمـي، وتعـدد وسـائل نشـر المعرفـة  فـي البلـدان 

  .ها الورقیة والسمعیة البصریة، ومنها اإللكترونیة والرقمیةالمتقدة وبثها والتي أخذت أشكاال متنوعة من

                                                           
  .92_77ص ،جامعة الموصل، العراق، 81العدد،28المجلد ، مجلة تنمیة الرافدین، في المعلومات اإلغراقظاهرة ، )2006(إبراهیمر أحمد میس  1
 ،المملكة العربیة السعودیة،2،ع10، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنیة، مجالتدفق المعلوماتي والغرق المعرفي، )2009(عبد المجید عامر بوعزة  2

   157ص
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ومن أهم ما توصلت إلیـه هـذه الدراسـة هـو إن كـان العـالم اإلسـالمي یعـاني مـن حمـل المعلومـات فـإن 

ذلــك نــاتج عــن اســتهالكه لمــا ینتجــه الغــرب مــن معلومــات ومعــارف، وأنــه علــى عكــس العــالم الغربــي الــذي 

یعاني من شح في إنتاج المعلومات لكنه یجـد نفسـه  اإلسالميوالمعرفة فالعالم یعاني من تخمة المعلومات 

  .غارقا في المعلومات بسب تدفق المعلومات التي تتسبب فیه التطورات التكنولوجیا

 1)2018 ،فالتة الیمین وقرون نورهان(دراسة 

اهرة مرضـیة  والوقـوف علـى لتشخیص واقع متالزمة أرق المعلومات باعتبارها ظهــدفت هــذه الدراســـة 

 اإلسـتراتیجیةمدى انتشارها بالمؤسسات محل الدراسة، ومعرفة مظاهرها ونتائجها بالنسبة لمتخـذي القـرارات 

فـــي مجموعـــة مـــن المؤسســـات علـــى مســـتوى  اإلســـتراتیجیةفیهـــا، وقـــد اســـتهدفت الدراســـة متخـــذي القـــرارات 

  spss اإلحصـــائیةات كمـــا تـــم االســـتعانة بالحزمـــة الـــوطن، وقـــد تـــم اســـتخدام االســـتبانة كـــأداة لجمـــع البیانـــ

 .اإلشكالیةعلى  واإلجابةلتحلیل البیانات في اختبار فروضها 

وقد أظهرت النتائج االنتشار الفعلي لهذه الظاهرة بالمؤسسات محل الدراسة، وال تقتصر علـى مؤسسـة 

بإرهاق وتشویش ذهني .. دراسة بعینها وال على متخذ قرار دون غیره، حیث یشهر متخذي القرارات محل ال

وقــد أوصــت . وصــعوبة فــي تمییــز المعلومــات المهمــة ضــمن الكــم الهائــل مــن المعلومــات المبهمــة والمبعثــرة

واقتــراح . الدراســة بنــاءا علــى ذلــك بضــرورة وضــع اســتراتیجیات وقائیــة لالســتفادة مــن التكنولوجیــات الجدیــد

ـــات باســـتخدام  ـــة المتعقـــب للبیان ـــة كــــ  األدواتتخصـــیص مهن  ,dextmining, dataminingالحدیث

information.  

  الدراسات األجنبیة : ثانیا

أهمهــا فــي مجــال الطــب وعلــم  لمتالزمــة أرق المعلومــاتكثیــرة هــي الدراســات األجنبیــة التــي تعرضــت 

الــنفس فضــال عــن وجــود بعــض الدراســات فــي مجــال األعمــال ولكــن معظــم التــي تــوفرت لــدى الباحثــة هــي 

بعـــض  إلـــى باإلضـــافة، أســـبابها أثارهـــا ومظاهرهـــا متالزمـــةمفهـــوم ال إلـــىریـــة تطرقـــت بالتحلیـــل دراســـات نظ

 ،أو الخــروج منهــا بأقــل الخســائر وقلیلــة هــي البحــوث التطبیقیــة التــي تــوفرت لــدینا هــاالحلــول المقترحــة لتفادی

  : وفي ما یلي نعرض نتائج بعض الدراسات التي اعتمدت علیها الباحثة

   2:(Mark & Jerry,1999)دراسة

لدراســـة "  أبعـــاد المعلومـــات، الحمـــل الزائـــد للمعلومـــات وجـــودة القـــرارات"جـــاءت الدراســـة  تحـــت عنـــوان 

إشكالیة تأثیر أبعاد المعلومات على ظـاهرة الحمـل الزائـد للمعلومـات وعلـى جـودة القـرارات، حیـث تـم تحدیـد 

                                                           
، متالزمة أرق المعلومات، مصادرھا ومظاھرھا دراسة میدانیة بمجموعة من المؤسسات االقتصادیة، )2018(فالتة الیمین ونورھان قرون  

.، جامعة الحاج األخضر، باتنة، الجزائر14، ع 2مجلة االقتصاد الصناعي، المجلد
1
  

2 Mark & jerry(1999), information demension, information overload and decision duality, journal of 
information science, 25(3), p.p213-218. 
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علـــى مجموعـــة مـــن الشـــركات بالوالیـــات  وهمـــا تنـــوع المعلومـــات وتكرارهـــا، وطبقـــت الدراســـةللظـــاهرة بعـــدین 

ِلمــا تــوفر ) شــركة 30شــركة اختیــرت كعینــة صــالحة للدراســة والتحلیــل مــن أصــل  18(المتحــدة األمریكیــة 

علیهــا مــن معلومــات، واختیــر قــرار التنبــؤ بــاإلفالس كموضــوع لتطبیــق الدراســة، كمــا تــم قیــاس جــودة القــرار 

  .نات الشركات ودفاترها المحاسبیةباإلضافة إلى قواعد بیابدقة التنبؤ، تم استخدام التحلیل التجمیعي 

ومن خالل النتائج التي توحي أن فقط بعض هذه الشركات سـوف تفلـس ومقارنتهـا بالحقیقـة، وهـي أن 

ـــائج التالیـــة، أن ُبعـــد التنـــوع فـــي  ـــد أفلســـت أصـــال، خرجـــت الدراســـة بالنت ـــارة كانـــت ق كـــل المؤسســـات المخت

وضــاء لمتخــذ القــرار مــا یجعلــه یلجــأ إلــى مراجــع أكثــر للــتخلص مــن هــذه المعلومــات یســبب فــي ســحابة وض

الضوضاء، وبالنسبة لبعد التكرار من خالل المعلومات المتكررة والمعلومات ذات الصلة بالموضوع الكثیـرة 

یفها إلـى ضـبه أسـماء مـا یجعـل محركـات البحـث توالمختلفة والتـي قـد یكـون ارتباطهـا بالموضـوع مجـرد تشـا

نتـائج، سـّبب ذلـك فـي تشـویش لـدى البـاحثین  وغمـوض، وأهـم مـا أظهرتـه الدراسـة أن كـال البعـدین الئحة ال

یــؤثر ســلبیا فــي دقــة القــرار، ولبعــد التكــرار تــأثیر أكبــر وأن التنبــؤ فــي حالــة الحمــل الزائــد للمعلومــات یحتــاج 

نون التعامـــل مـــع وقـــت أكبـــر فـــي التحلیـــل واتخـــاذ القـــرار أو إلـــى خبـــراء یـــدیرون الوقـــت بشـــكل جیـــد ویحســـ

  .المعلومات

  1:(joseph ruff,2002)دراسة  

،المظاهر األســــباب:الحمــــل الزائــــد للمعلومــــات"المعنونــــة  (joseph ruff,2002)تعرضــــت دراســــة 

انطالقـــا مـــن التعریـــف مـــرورا بـــأعراض  ،بالتحلیـــل النظـــري إلـــى  ظـــاهرة الحمـــل الزائـــد للمعلومـــات "والحلـــول

ســبابها وتقــدیم بعــض الحلــول الممكنــة لتخطیهــا والتصــدي لهــا،  وقــد تــم الظــاهرة وخطورتهــا، ثــم استكشــاف أ

التطــرق إلــى أحــد أهــم النمــاذج التــي تصــف مشــكلة الحمــل الزائــد للمعلومــات مــن خــالل أبعــاد هــذه الظــاهرة 

والمتمثلــة فــي خصـــائص األفــراد، تكنولوجیــا المعلومـــات، سیاســات المنظمــة، المهمـــة أو العملیــات وطبیعـــة 

  .سها، وهو أهم نموذج یعتمد علیه الباحثین في تحلیل هذه الظاهرةالمعلومات نف

تمكنت الدراسة من اإللمام بـأهم التعـاریف وأغلـب األسـباب وأهـم مظـاهر الظـاهرة، كمـا حـاول الباحـث 

أنـه  لتولیـد حلـول مفیـدة وعملیـة لتجـاوز مشـكلة الحمـل  إلیهاقتراح بعض الحلول لها، ومن أهم ما توصلت 

ومات یجب أوال إدراك المشكلة، ثم تفسـیرها واإلحاطـة بجوانبهـا، وفهـم أعراضـها ومعرفـة أسـبابها الزائد للمعل

بدقة، ألنها لن تختفي من تلقاء نفسـها بـل یجـب التعامـل معهـا فهـي تتطلـب حلـول مدروسـة بـوعي ودقـة ال 

  .متناهیة

  : الدراسات الخاصة بالیقظة اإلستراتیجیة: المطلب الثاني

اجتهدت الدراسات األجنبیـة والفرنكوفونیـة خاصـة فـي تحدیـد مفهـوم ومعـالم الیقظـة اإلسـتراتیجیة، ومـن 

تركـز علـى  ي سـاهم بالعدیـد مـن الدراسـات التـيوالـذ  LESCAأهـم البـاحثین والمهتمـین فـي هـذا المجـال  

                                                           
 1 Joseph ruff (2002), Previous reference.  
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قة كما عمل على التفصیل أهمیة الیقظة اإلستراتیجیة كآلیة للتحلیل البیئي وقد أوضح مفهوم هذا النظام بد

هت إلى ضـرورة االعتمـاد علـى تنوعة من الدراسات التطبیقیة والتي افي معالمه، باإلضافة لمساهمته بمجم

هذه اآللیة وتطبیقها في المؤسسات لتحقیـق التمیـز، أمـا عـن الدراسـات العربیـة فـرغم قلتهـا إال أنهـا سـاهمت 

  :ها من طرف المؤسسات، ومن بین الدراسات العربیة نجدفي نقل هذه األفكار إلى العالم العربي وتبنی

  1):2002فالتة الیمین، (دراسة 

درجـة اكتشـاف اإلشـارة وعالقتهـا بمسـتویات "تناولت هذه الدراسة أحد أهم المواضـیع، وجـاءت بعنـوان

ت عنــد متخــذي القــرارا اإلشــارة اكتشــافبهــدف تحدیــد مختلــف درجــات " اإلســتراتیجیةیقظــة متخــذي القــرارات 

طبیعـة  إبـراز إلـى، باإلضافة اإلستراتیجیةوتحدید مختلف درجات الیقظة عند متخذي القرارات  اإلستراتیجیة

اسـتنباط مجموعـة مـن  إلمكانیـةودرجة الیقظة، كما تهدف الدراسـة  اإلشارةالعالقة بین القدرة على اكتشاف 

تــؤثر علــى  أنالتــي یمكــن  دراكیــةواإلاألســس التــي تفیــد فــي التعــرف علــى أهــم میــادین المشــكالت الحســیة 

  .  درجة یقظة متخذ القرارات

المطروحة ومن أجل الكشف عن طبیعـة هـذه العالقـة، فقـد تـم طـرح فرضـیة رئیسـیة  اإلشكالیةولحل   

تســعى هــذه الدراســة إلــى التحقــق مــن مــدى صــحتها، ومفادهــا عــدم وجــود عالقــة ارتبــاط معنویــة بــین درجــة 

، ولغـرض تطبیـق هـذه الدراسـة میـدانیًا واختبـار اإلسـتراتیجیةمتخـذي القـرارات ودرجـة یقظـة  اإلشارةاكتشاف 

فروضها فقد تم اختیار المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كمجتمع ولصعوبة مسحه وكبر حجمه قـام الباحـث 

كونهــــا أداة الدراســــة، تــــم تحلیــــل النتــــائج  تاالســــتبیانافــــردا وزعــــت علــــیهم  65باختیــــار عینــــة تشــــكلت مــــن 

الجــداول التكراریــة والنســب المؤویــة، الوســط الحســابي (وباســتخدام  (spss) اإلحصــائيل البرنــامج باســتعما

تحلیــــل  إلـــىواالنحـــراف المعیـــاري، المتوســـطات المرجحــــة والموزونـــة، معامـــل ارتبـــاط بیرســــون، باإلضـــافة 

    ...)التباین

ارات وهـذا مـا یعكـس وتشـویش فـي اإلشـ باضـطرابتوصلت الدراسة إلى أن محیط اتخـاذ القـرار یتمیـز 

صعوبة تمییز موضوع القرار عن الخلفیة عند معظم أفراد عینـة الدراسـة، وبالتـالي یعتبـر الباحـث أنهـم أقـل 

اإلشــارة، كمــا  اكتشــافاإلشــارات الضــعیفة وفهــم مــدلولها، ومنــه درجــة أقــل فــي  واكتشــافقــدرة علــى رصــد 

الضـعیفة تتـأرجح بـین ذوي القـدرات  اإلشارةل في رصد وتسجی اإلستراتیجیةاتضح أن قدرة متخذي القرارات 

بالتــالي مــن و  الضــعیفة وفهمهــا، اإلشــارةالضــعیفة والمتوســطة وأنهــم مــن ذوي القــدرات المتوســطة فــي تحدیــد 

ضعیفة قد توحي بوجود فرصة أو تهدید، كما تشیر نتائج  إشارةالمحتمل وقوعهم في التفسیر الخاطئ ألیة 

القــرارات یتــأرجح  بــین الدرجــة الكبیــرة والمتوســطة، وبالنســبة للعالقــة بــین الدراســة أن مســتوى یقظــة متخــذي 

                                                           

، جامعة 12ة، عی، مجلة بحوث اقتصاداإلستراتیجیةوعالقتها بمستویات الیقظة  اإلشارةدرجة اكتشاف ، )2012(فالتة الیمین 1  

   .بسكرة، الجزائر
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فأوضحت نتائج الدراسة أنهـا عالقـة ارتبـاط  اإلشارةودرجة اكتشاف  اإلستراتیجیةدرجة یقظة متخذ القرارات 

  .موجبة

  1):2012(مریم بلحاج دراسة 

تیجیة ممثلــة بالیقظــة التكنولوجیـــة والیقظـــة هــــدفت هــــذه الدراســـــة إلــى تحدیــد وقیــاس أثــر الیقظــة اإلســترا

التجاریة والیقظة التنافسیة والیقظـة البیئیـة والیقظـة الداخلیـة، علـى أبعـاد األداء الكلـي للمنظمـة المتمثلـة فــي 

ـــتعلم والنمـــو واألداء البیئـــي واالجتمـــاعي ، األداء المـــالي وأداء العملیـــات الداخلیـــة واألداء اتجـــاه العمـــالء وال

وبهـــذا تكــــون الدراســـة مــــن ناحیـــة الیقظــــة اإلســـتراتیجیة قــــد غطـــت بیئــــة المنظمـــة علــــى جمیـــع المســــتویات 

الداخلیــة والصــناعیة والعامــة، وبالنســبة ـألداء فقــد غطــت الدراســة البعــد المــالي واألبعــاد غیــر المالیــة بمــا 

 .فیها أبعاد االستدامة

الدراســــةَ  أن المتوســــط العــــام لكــــل مــــن الیقظـــة اإلســــتراتیجیة واألداء الكلــــي كــــان عالیــــا، مــــع  أظهـــرت

التفاوت المالحظ سـواء بـین األبعـاد أو الشـركات والـذي یرجـع أساسـا إلـى التوجهـات اإلسـتراتیجیة للشــركات 

ـــة أو التطـــورات التكنو  كمـــا بینـــت الدراســـة عـــدم . الــخ...لوجیـــةكـــالتركیز علـــى العمـــالء أو العملیـــات الداخلی

وتبــینَ  أن . وجود أثر معنوي للعدید من أبعاد الیقظة اإلستراتیجیة بالنسبة لكل بعـد مـن أبعـاد األداء الكلـي

بعـــد الیقظـــة الداخلیـــة هـــو الـــذي كـــان لـــه األثـــر علـــى جمیـــع أبعـــاد األداء وهـــذا مـــا یفســـر بتركیـــز الشـــركات 

  .على التطویر من الداخل المدروسة

  2):2015(محمد رقامي دراسة 

أثــر الیقظــة اإلســتراتیجیة والــذكاء االقتصــادي علــى تحســین األداء فــي "هــذه الدراســة إشــكالیة  عالجــت

  .المؤسسات االقتصادیة الجزائریة، وسلطت الضوء على "المؤسسات االقتصادیة

ر أول خطـــوة فـــي نهـــج الـــذكاء االقتصـــادي وأهـــم الیقظـــة اإلســـتراتیجیة تعتبـــتوصـــلت الدراســـة إلـــى أن و 

مرحلـــة كونهـــا تمكـــن مـــن الحصـــول علـــى مـــورد وافـــر مـــن المعـــارف، وأن الـــذكاء االقتصـــادي یعنـــى بجمیـــع 

القضایا المتعلقة بأمن المعلومة والحصول على المعلومـة اإلسـتراتیجیة علـى البیئـة العامـة للمؤسسـة، أیضـا 

ة علــى الفــرص التنافســیة للمؤسســة مــن خــالل إعــداد نظــام اســتعالم فهــم إســتراتیجیات المنافســین والمحافظــ

خاص بالمؤسسة، كما توصلت الدراسة إلـى أن االعتمـاد علـى الـذكاء االقتصـادي یكـون أكثـر إلحاحـا كلمـا 

اشـــتدت المنافســـة رغـــم إمكانیـــة التعـــاون ضـــمن الشـــبكة وكإجابـــة علـــى إشـــكالیة الدراســـة أثبتـــت الدراســـة أن 

                                                           
، جامع�ة ماجس�تیررس�الة  أثر الیقظة اإلستراتیجیة على أداء المنظمات دراسة میدانی�ة عل�ى الش�ركات الدوائی�ة األردنی�ة،، )2012(مریم بلحاج   1

  .آل البیت األردن
 

2
   .مرجع سابق، )2015(محمد رقامي 
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من خـالل تحفیـز المؤسسـة ككـل للوصـول إلـى مسـتویات مثالیـة وذلـك باالعتمـاد علـى  تحسین األداء یكون

  .الذكاء االقتصادي رغم اختالف المعاییر المعتمد علیها عند التقییم

  1:)2009(حلیمي المیةدراسة 

ــــدفت هـــــذه الدراســــــة إلـــى فـــي تعزیـــز تنافســـیة  االقتصـــاديالـــذكاء تحدیـــد دور الیقظـــة اإلســـتراتیجیة  هـ

، واسـتطاعت أن تثبـت أن الیقظـة اإلسـتراتیجیة عبـارة عـن نظـام السـتقطاب المتوسطةو  مؤسسات الصغیرةال

ــــذكاء االقتصــــادي أســــلوب یعــــزز المیــــزة  ــــف المســــتویات اإلداریــــة، وأن ال المعلومــــات وتوزیعهــــا علــــى مختل

اجــات ورغبــات التنافســیة للمؤسســات الصــغیرة والمتوســطة ألن أســاس تحقیــق المیــزة التنافســیة هــو معرفــة ح

العمــــالت ودراســــة الســــوق المحلــــي والــــدولي، وتطــــویر خصــــائص المنتجــــات أو الخــــروج بمنتجــــات جدیــــدة 

فاألســواق، وحتــى یــتم ذلــك یجــب الحصــول علــى المعلومــات ومعالجتهــا الســتغاللها، وهــذا یــتم عــن طریــق 

  .الذكاء االقتصادي والیقظة اإلستراتیجیة

  2 : (2011)دراسة عالوي نصیرة

ه الدراســــة لمعالجــــة إشــــكالیة الیقظــــة اإلســــتراتیجیة كوســــیلة ومــــدخل إلحــــداث التغییــــر فــــي هــــدفت هــــذ

المؤسســـة، بإظهـــار أهمیـــة الیقظـــة اإلســـتراتیجیة والتغییـــر علـــى مســـتوى المؤسســـة ثـــم إظهـــار العالقـــة بـــین 

  .المتغیرین ودرجة التأثیر في التغییر بالمؤسسة من خالل تفعیل خالیا الیقظة اإلستراتیجیة

تـــم إثبـــات أن نظـــام الیقظـــة اإلســـتراتیجیة یـــؤدي إلـــى إحـــداث تغییـــرات فـــي المؤسســـة بمـــا یـــتالءم  وقـــد 

ومتطلبـات البیئــة التنافســیة، أمــا بالنسـبة لمؤسســة مــوبیلیس فقــد أثبتـت الدراســة أن الیقظــة اإلســتراتیجیة فیهــا 

هــم التوصــیات التــي تــم تقتصـر علــى واحــد مــن المسـتویات اإلداریــة المهــتم بــالتخطیط واإلســتراتیجیة، ومـن أ

طرحها ضروري مشاركة جمیع العاملین بكافة مستویاتهم في الرصد البیئي إذ أن الیقظـة اإلسـتراتیجیة هـي 

عملیـــة جماعیـــة تتكامـــل فیهـــا جمیـــع العـــاملین كـــل حســـب تموقعـــه فـــي الهـــرم اإلداري، كمـــا نـــددت الدراســـة 

جیة لمـا لهـا مـن أهمیـة كبیـرة خاصـة بعـد انفتـاح بضرورة تبنـي المؤسسـات الجزائریـة لثقافـة الیقظـة اإلسـتراتی

  .األسواق الجزائریة أمام المنافسة الدولیة

  

  

                                                           
دراس��ة حال��ة : فس��یة المؤسس��ات الص��غیرة و المتوس��طة ف��ي تعزی��ز تنا االقتص��اديدور الیقظ��ة اإلس��تراتجیة و ال��ذكاء ، )2009(حلیم��ي المی��ة  1 

  ر، جامعة بومرداس، الجزائریرسالة ماجست، مؤسسة یسرف السعید ألشغال البناء
الیقظ��ة اإلس��تراتیجیة كعام��ل لتغیی��ر ف��ي المؤسس��ة دراس��ة حال��ة مؤسس��ة م��وبیلیس، م��ذكرة ماجس��تیر ف��ي إدارة ، (2011)دراس��ة ع��الوي نص��یرة  2

  .سان، الجزائراألعمال، جامعة تلم
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  1):2015(الشریف بقة وفایزة محلبدراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثیر التحلیل البیئـي علـى بنـاء وتطـویر المیـزة التنافسـیة للمؤسسـة 

ل البیئــي الخـارجي بالمؤسسـات الصـغیرة والمتوســطة ودوره االقتصـادیة، وذلـك مـن خــالل دراسـة واقـع التحلیـ

  .  في بناء مزایاها التنافسیة

وقــد تــم الوصــول إلــى مجموعــة مــن النتــائج أهمهــا أن المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة تهــتم ببیئتهــا  

ها الخارجـــة والداخلیة،ــــ وتتـــأثر بهـــا بشـــكل كبیـــر، وتحـــاول مـــن خـــالل تحلیلهـــا لبیئتهـــا التعـــرف علـــى منافســـی

ومعرفــة نقــاط قــوتهم وضــعفهم واالســتجابة الســتراتیجیاتهم مــن أجــل الحفــاظ علــى مركزهــا التنافســي، كمــا تــم 

اقتــراح بعــض التوصــیات أهمهــا ضــرورة االعتمــاد علــى الیقظــة اإلســتراتیجیة خاصــة التكنولوجیــة وذلــك مــن 

المســــتمر علــــى كـــــل أجــــل مواكبــــة التطــــورات وتفــــادي التهدیــــدات المحتملــــة مــــن خــــالل االطــــالع الــــدائم و 

المســـتجدات التـــي تحـــدث فـــي المجـــال التكنولـــوجي، للـــتمكن مـــن اللحـــاق ومواكبـــة هـــذه المســـتجدات واقتنـــاء 

  .الوسائل والتجهیزات التي تمكنها في المنافسة لما لها دور في تحسین إنتاجیتها

  تعقیب على مختلف الدراسات السابقةال: ثالثالمطلب ال 

فمـا رأینـاه مـن خـالل الدراسـات السـابقة أن متالزمة أرق المعلومـات ب في ما یخص الدراسات الخاصة 

ویسـمیها " اإلغـراق فـي المعلومـات"فیطلـق علیهـا الـبعض مصـطلح  ،الباحثون یطلقون علیهـا أكثـر مـن إسـم

أمــا بالنســبة للبــاحثین األجانــب فیطلقــون علیهــا " الغــرق المعرفــي"أو حتــى " التــدفق المعلومــاتي"آخــرون بالـــ 

مـا یصـطلح علیـه باللغـة " متالزمـة أرق المعلومـات"الحمـل الزائـد للمعلومـات أو كمـا سـماها تـوفلر مصطلح 

"  أو" Syndrome fatigue d'information" ،"surcharge d’information "األجنبیـــة 

information oveload"، لـم تتطـرق  هـذه األخیـرةحتـى أن ، في األدبیات العربیةبر الموضوع جدید ویعت

كتلمیح أو إشارة بسیطة في المواضیع ذات الصلة، ولذلك لم تكن هناك أكثر من دراستین حدیثتین  إال هإلی

ن و حیث لم یتناوله الباحثون العرب إّال خالل األلفیة الثانیة، أما بالنسبة للدراسات األجنبیة فقد تناول الباحث

 mark)ت تختلـف مـن دراسـة ألخـرى وأرجـع وبالنسبة لنتائج الدراسات فكان. الموضوع منذ فترة التسعینات

& jerry)    وكانــت أهــم دراســة أحاطــت  ،لـــ  الخــتالف أبعــاد المعلومــات فــي حــد ذاتهــا االخــتالفهــذا

علیهـــا فـــي الجـــانبین النظـــري والتطبیقـــي هـــي دراســـة   االعتمـــادبالموضـــوع وشـــملت أهـــم أبعادهـــا والتـــي تـــم 

(joseph ruff,2002).  

                                                           
1
تأثیر التحلیل البیئي كآلیة من آلیات الیقظة اإلستراتیجیة في بنـاء المیـزة التنافسـیة للمؤسسـة ، )2015(الشریف بقة وفایزة محلب  

دراســة میدانیــة لمجموعــة مــن المؤسســات الصــغیرة والمتوســـطة بــوالیتي بــرج بــوعریریج وســطیف، المجلــة الجزائریــة لتنمیـــة  االقتصــادیة

  158-131ص .، ص02صادیة،العدداالقت
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كون المتغیر حدیث الظهور والتطبیق في الدراسات العربیة  راتیجیة فقلیلة هيأما بالنسبة للیقظة اإلست

أغلبیتها تربط بین الیقظة أو أحد أبعادها وتنافسـیة  هي دراساتالدول العربیة وبالنسبة للدراسات الموجودة ف

ة كانـــت أو المؤسســـات أو تحســـین أدائهـــا، وال توجـــد الدراســـات التـــي تعـــالج إشـــكالیة دراســـتنا باللغـــة العربیـــ

  .األجنبیة

بــین مــا جــاء فــي مختلــف الدراســات وبــین الدراســة الحالیــة فیتمثــل فــي كــون  االخــتالفوفــي مــا یخــص 

الیقظــة وذلــك  تبأبعــاد مختلفــة والتــي تمثلــت فــي مراحــل وعملیــا اإلســتراتیجیةدراســتنا قامــت بدراســة الیقظــة 

قـــة بعملیـــات الیقظـــة فـــي حـــین اســـتخدم راجـــع لطبیعـــة المتغیـــر الثـــاني والتـــي تتماشـــى ویفتـــرض أن لهـــا عال

  .دراساتهم والتي ال تتالءم مع دراستنا الحالیةكأبعاد لالباحثون أنواع الیقظة 

اســتخدم أغلـب البـاحثین مظـاهر متالزمــة  الثــاني متالزمـة أرق المعلومـات فقـدفـي مـا یخـص المتغیـر و 

ل مـن مظـاهر ونتـائج متالزمـة أرق یـة كـأرق المعلومات كأبعـاد للمتغیـر، فـي حـین اسـتخدمت الدراسـة الحال

المعلومات في البناء  استغاللمشكل كذا و  ،أهم المشاكل التي تواجه المنظمات عن برالمعلومات والتي تع

  .اإلستراتیجي للمنظمة والتي اشتهرت الیقظة بحلها
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  : تمهید

إن التحــول الملحــوظ فــي شــتى مجــاالت الحیــاة جعــل االعتمــاد علــى المعلومــات والمعرفــة یتزایــد بشــكل 

ـــاج معلومـــات  ـــة بـــدورها أي أصـــبح الكـــل یعمـــل علـــى إنت كبیـــر، نـــرى أن المنظمـــات أصـــبحت تنشـــأ المعرف

اة ومعـــارف جدیـــدة ونشـــرها وتشـــاركها مـــن خـــالل الشـــبكات العالمیـــة  التـــي أصـــبح ال غنـــاء عنهـــا فـــي الحیـــ

الیومیــــة والعملیــــة، ورغــــم أن هــــذا التحــــول نحــــو اقتصــــاد المعرفــــة كــــان لــــه األثــــر االیجــــابي علــــى تنافســــیة 

المعلومــات والمعرفــة وتشــاركها عبــر الشــبكات العالمیــة أدى إلــى  إنتــاجالمؤسســات إال أن توجــه الكــل نحــو 

عامــل مــع هــذا الحجــم االنفجــار الهائــل للمعلومــات وفــي شــتى المجــاالت وأصــبح مطلــوب مــن المنظمــات الت

نســلط الضــوء علــى األثــر  فصــلالكبیــر منهــا لتســتطیع أن تظفــر بمكانــة تنافســیة فــي الســوق، وفــي هــذا ال

التعرف على معالم ظـاهرة متالزمـة األرق المعلومـاتي بالسلبي لهذا التدفق الهائل للمعلومات وما نجم عنها 

  :كالتالي مبحثینإلى  ا الفصلهذتم تقسیم وقد من خالل األدبیات التي تناولت الموضوع 

  .مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، مفاهیم وموارد جدیدة: المبحث األول   

  .الحمل الزائد للمعلومات وتفاقم ظاهرة متالزمة األرق المعلوماتي:  المبحث الثاني   
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  أرق المعلوماتعلومات ومتالزمة ثورة الم:المبحث األول

  المعلومات، مفاهیم أساسیة: األولالمطلب 

  : مفهوم المعلومات :أوال

المـادة الخـام أو المـادة األولیـة  هي البیانـــات شارة إلى أنمن اإلالمعلومات البد ماهیة عرف على للتّ 

حقــائق أولیــة خــام، غیــر مــؤطرة وغیــر منظمــة وال مرتبطــة ببعضــها "البیانــات  باعتبــار ،لتشــكل المعلومــات

إشــارات ورمــوز معنویــة أو ریاضــیة أو لغویــة "أو هــي " منهــا إال بعــد معالجتهــا االســتفادةالــبعض، وال یمكــن 

أو المفــاهیم، وهــي خاویــة مــن المعنــى الظــاهري، وال  األحــداثمتفــق علیهــا رســمیا لتمثیــل األفــراد، األشــیاء 

  .1وهي المعطیات البكر التي ُتستخلص منها المعلومات "قیمة لها

مجموعة من البیانات المعالجة والمؤطرة والمنظمـة والمترابطـة والمعـدة لالسـتخدام "فهي المعلومــات أما

كمــا تعــرف  3" حقــائق وبیانــات منظمــة تصــف موقفــا معینــا أو مشــكلة مــا"  وتعرفــه كونهــا 2"واتخــاذ القــرارات

البیانـــات التـــي تـــم إعـــدادها لتصـــبح أكثـــر نفعـــا للفـــرد مســـتقبال، والتـــي لهـــا إمـــا قیمـــة مدركـــة فـــي "علـــى أنهـــا 

  .4"االستخدام الحالي أو المتوقع أو في القرارات التي یتم اتخاذها

و بذلك فإن المعلومات هي مجموعة من البیانات التي تـم معالجتهـا، وتنظیمهـا، وتنسـیقها وتجهیزهـا 

یوجـد بعـض الخلـط ومـع ذلـك  صبح لها قیمة في االستخدام وتكون جاهزة كمادة مساعدة في اتخاذ القـرارلت

والتشــویش بــین مصــطلح المعلومــات، والبیانــات والمعرفــة إذ هنــاك مــن یعتبرهــا شــیئا واحــد رغــم االخــتالف 

فكــًال منهــا یكمــل الجــوهري فــي طبیعتهــا، وهــذا بســبب وجــود عالقــة وثیقــة ووطیــدة بــین هــذه المصــطلحات، 

البیانـــات تنـــتج لنــــا المعلومـــات، والمعلومـــات بـــدورها تعطــــي لنـــا المعرفـــة، بالتـــالي  تبنــــى حیـــث أن  اآلخـــر

ویمكـن التمییـز بـین البیانـات   5"معلومـات تـم تبریـر صـالحیتها"علـى أنهـا  لمعرفة بالتراكمیة، لذلك تعرف ا

  :اليالمعلومات والمعرفة من خالل هرم المعرفة والممثل كالت

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
25، صمرجع سابقعمر أحمد ھمشري، 

1
  

27نفس المرجع، ص 
2
  

88للنشر والتوزیع، األردن، ص، دار رضوان المنھجیة المتكاملة إلدارة المعرفة في المنظمات، )2014(ھیثم علي حجازي  
3
  

55، دار الفكر الجامعي اإلسكندریة، مصر، صنظم المعلومات ودورھا في صنع القرار اإلداري ،)2011(حمدي أبو النور السید عویس 
4
 

42، جامعة بسكرة، ص،  رسالة دكتوراهأثر القیادة اإلستراتیجیة على التشارك في المعرفة، )2014(آقطي جوهرة   5  
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 24، دار صفاء للنشر والتوزیع عمان، االردن، ص

  91، صاألردندار الرضوان للنشر والتوزیع عمان، 

ن یتَّفقون فـي ترتیـب البیانـات، المعلومـات والمعرفـة رغـم اخـتالفهم فـي 

 إلــىمــن المــادة الخــام  ابتــداءاألعلــى 

  .من القاعدة والتي تمثل البیانات
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  هرم المعرفة: )1(رقم الشكل 

، دار صفاء للنشر والتوزیع عمان، االردن، صالتمیز والریادة إلىإدارة المعرفة الطریق ، )2013(عمر أحمد همشري

becklan & liebowitz  هرم المعرفة بالشكل التالي :  

 becklan & liebowtizهرم المعرفة حسب 

دار الرضوان للنشر والتوزیع عمان،  المعرفة في المنظمات، إلدارةالمنهجیة المتكاملة ، )2014

ن یتَّفقون فـي ترتیـب البیانـات، المعلومـات والمعرفـة رغـم اخـتالفهم فـي و ن والمفكر و والمالحظ أن الباحث

األعلــى  إلــىالمســتویات األخیــرة مــن الهــرم، وهــذا الترتیــب هرمــي مــن األســفل 

من القاعدة والتي تمثل البیانات ابتداءالمنتج النهائي  فكل مستوى یمثل المادة الخام للمستوى الموالي 

الحكمة

المعرفة

المعلومات

البیـــانـــــــــات

القدرة

الخبرة

المعرفة

المعلومات

البیـــانــــــــات

                                          : الفصل الثاني
 

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

عمر أحمد همشري:  المصدر 

  

 n & liebowitzومّثل

  

هرم المعرفة حسب : )2(رقم  الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2014(هیثم علي حجازي: المصدر

والمالحظ أن الباحث

المســتویات األخیــرة مــن الهــرم، وهــذا الترتیــب هرمــي مــن األســفل 

المنتج النهائي  فكل مستوى یمثل المادة الخام للمستوى الموالي 

البیـــانـــــــــات



لمتالزمة أرق المعلومات مفاھیمياإلطار ال                                         : الفصل الثاني  
 

18 
 

  أهمیة المعلومات وخصائصها:ثانیا

 إلـىتعتبر المعلومات المحور والركیزة األساسـیة لمختلـف أنشـطة ووظـائف المنظمـة فـالتخطیط یحتـاج 

معلومات تمكنه من إعداد الخطط الناجحة كونها تعكس مجموعة مـن الحقـائق واألرقـام والمؤشـرات الحالیـة 

ت تمكنهــا مــن تحدیــد الفجــوة بــین معلومــا إلــىوالمســتقبلیة، وكــذلك التنظــیم والتوجیــه وحتــى الرقابــة تحتــاج 

أهمیتهــا بالنســبة ألنشــطة  مقــدر واالنجــاز الفعلــي للــتمكن مــن اكتشــاف االنحرافــات وٕاصــالحها، فضــال عــنال

المنظمة كالتسویق حیث تحتاج إلى معلومات في الكثیر من المجاالت التسویقیة  كـذلك التمویـل واإلنتـاج،  

الخ ...وٕادارة الموارد البشریة في احتیاجها للمعلومات من أجل التوظیف واالستقطاب، والتعیین، و التدریب 

المنظمــة هــي األكثــر ارتباطــا بالمعلومــات أال وهــي اتخــاذ القــرار وممــا ال شــك فیــه أن أهــم عملیــة تقــوم بهــا 

فكثیـــرا مـــا یلجـــأ متخـــذ القـــرار إلـــى المعلومـــات مـــن أجـــل تحدیـــد المشـــكلة ولتحدیـــد مختلـــف البـــدائل وأخـــرى 

للمفاضـــلة بینهـــا، وكـــل بـــدیل یجـــب أن یتـــوفر علـــى مجموعـــة معلومـــات لیـــتمكن متخـــذ القـــرار مـــن المقارنـــة 

، ولكـن لیسـت أیـة معلومـة تتـوفر قـد تسـاعد فـي نجـاح اتخـاذ القـرار أو غیرهـا مـن 1سـبواختیار البدیل المنا

العملیـات واألنشــطة، بـل تتمیــز المعلومــات التـي تحتاجهــا المنظمـة بمجموعــة مــن الخصـائص یجــب توفرهــا 

  2:لتكون  ذات قیمة وتكمن جودة المعلومات في ثالثة أبعاد والمتمثلة في

بزمن استخدام المعلومة من حیث زمـن الحصـول علیهـا ومـدى اسـتخدامها فـي  ویتعلق األمر: البعد الزمني

  .الوقت المناسب كما یجب أن تتمیز بالحداثة إذ تقل قیمة المعلومة بتقادمها

  :یتضمن هذا البعد بمدى توفر مجموعة من الخصائص ذات الصلة بالمعلومات أهمها: البعد الشكلي

بشــكل بسیطـــ لیســهل فهمهــا، أي أن تكــون خالیــة مــن الغمــوض حیــث یجــب أن تتــوفر المعلومــة : الوضــوح

  .لتظهر على شكلها الصحیح

لكي یتم تعظـیم االسـتفادة منهـا  تقدیم المعلومة بطریقة متناسقة وفق معاییر معینة، أي: المنهجیة واالتساق

  .یسهل الوصول إلیهاو 

 أكثر، وأن تستخدم فـي أكثـر مـن قـرارویقصد بها قدرة المعلومة على تلبیة احتیاجات مستخدم أو : المرونة

  .نفس الوقت في

وهي طریقة تقدیم المعلومة بشكل مختصر أو تفصیلي، شكل كمي أو وصفي، فـي شـكل : العرض والتقدیم

  .الخ، وذلك حسب الحاجة لها...أو صورة أي بشكل المكتوب على الورق أو بشكل فیدیو  صوت

  3:مجموعة خصائص تعد أكثر أهمیة بالنسبة لمتخذ القرار أهمهاویتضمن بدوره : لبعد المحتوى باإلضافة

                                                           

28-22ص.، عمان، ص، دار الصفاء للنشر والتوزیعاإلداریةنظم المعلومات ، )2004(ان فاضل السامراني وهیثم محمد الزغبي إیم  1  
،مجلـة جامعـة تشـرین للبحـوث، اإلسـتراتیجیةجـودة المعلومـات وأثرهـا فـي تحقیـق المرونـة ، )2008(فایز جمعـة النجـار وفـالح عبـد القـادر الحـوري  2

   2، ع30م

27ص إیمان فاضل السمراني وهیثم محمد الزعبي، مرجع سابق، 
3
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وهي خلو المعلومـة مـن األخطـاء واسـتنادها علـى حقـائق وثوابـت، الن دقـة المعلومـة تسـاهم فـي دقـة : الدقة

  .وجودة القرارات

یجــب أن تتطــابق المعلومــة المتاحــة مــع معطیــات الواقــع شــكال ومضــمونا وتوجهــا، فهــي : الثبــات والصــدق

  .بر بصدق عن الواقعتع

تــرتبط المعلومــات باحتیاجــات المســتخدم مــع التأكیــد علــى خلوهــا مــن التحیــز، وذلــك  أنیجــب : عـدم التحیــز

  .قرارات صائبة إلىللتمكن من الوصول 

  . الموضوع أوأي قدرة المعلومة على تغطیة جمیع جوانب الحدث : الشمولیة

  .مة على العائد المتوقع من استخدامهاوهي أن ال تزید تكلفة المعلو ): الجدوى(التكلفة

  أنواع المعلومات ومصادرها: ثالثا

  :أنواع المعلومات .1

  1: تتنوع المعلومات بتنوع محتواها وهدفها وعملها ویمكن تصنیفها حسب عدة معاییر، نذكر منها

معلومات إنتاجیة أو تصنیعیة، معلومات األفـراد والقـوى البشـریة، معلومـات  إلىتقسم : حسب الوظائف -

 .الخ...التمویل والمحاسبة والمعلومات التسویقیة والبیعیة

معلومــــات إســــتراتیجیة فـــي المســــتوى اإلســــتراتیجي، معلومــــات  إلــــىتقســـم : حســـب المســــتویات اإلداریــــة -

 .تكتیكیة في المستوى التكتیكي ومعلومات التشغیل في المستوى العملي

معلومــات رســمیة تصــدر عــن الجهــات الرســمیة كــالقوانین والتشــریعات، وأخــرى : حســب درجــة الرســمیة -

ه وهـــي نوعـــا مـــا أقـــل موضـــوعیة غیـــر رســـمیة وتتمثـــل فـــي اآلراء واالنطباعـــات واالتجاهـــات ومـــا شـــاب

 .وموثوقیة

إمــــا أن تكــــون معلومــــات داخلیــــة تخــــص المنظمــــة وعملیاتهــــا، أو خارجیــــة : حســــب مصــــدر المعلومــــة -

معلومـات أولیـة والتـي یـتم  إلـىكالمعلومات عن البیئة الخارجیة، كما یمكـن أن تقسـم وفـق هـذا المعیـار 

 .ینها سابقاتجمیعها ألول مرة وأخرى ثانویة والتي تم جمعها وتخز 

ثابتـــة كأســـماء المـــوظفین وتـــواریخ مـــیالدهم، أو متغیـــرة مثـــل عنـــوان  إلـــىوتقســـم : حســـب درجـــة التغییـــر -

 .الخ...السكن، الحالة االجتماعیة والوظیفة

وهــي ثالثــة أنــواع، المعلومــة البیضــاء وهــي المعلومــة المتــوفرة لــدى : حســب إمكانیــة الوصــول للمعلومــة -

جهــد أو وقــت فــي عملیــة جمعهــا وهــي معلومــة موثــوق مــن صــحتها وال الجمیــع وال تكلــف المؤسســة أي 

تؤثر كثیرا فـي اتخـاذ القـرار، المعلومـة الرمادیـة وهـي المعلومـات التـي یصـعب الحصـول علیهـا فتحتـاج 

إلــى جهــد ووقــت وتكلفــة وهــي غالبــا مــا تكــون إســتراتیجیة تــؤثر فــي عملیــة اتخــاذ القــرار االســتراتیجي، 

المعلومـة اإلسـتراتیجیة ذات الدرجـة العالیـة مـن الحساسـیة فـي نشـاط المؤسسـة  والمعلومة السـوداء وهـي

                                                           
1
-48ص.ص ، جامعة تشرین، سوریا،ماجستیر، مذكرة العامة اإلدارةودورها في حل مشكالت  اإلداریةنظم المعلومات ، )2008(مجدى عریف   

49   
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وهـــي مـــؤثرة بشـــكل كبیـــر فـــي قراراتهـــا ومـــن الصـــعب الحصـــول علیهـــا إّال مـــن خـــالل المصـــادر الغیـــر 

 1.شرعیة

  مصادر المعلومات .2

مصـادر  إلـىتصـنیفها  هـاكثیـرة هـي مصـادر الحصـول علـى المعلومـة وتصـنف حسـب معـاییر معینـة، وأهم

  2:تقلیدیة ومصادر غیر تقلیدیة

نمیــز منهــا الكتــب الورقیــة، الموســوعات، القــوامیس والمعــاجم فــي مختلـــف : مصــادر المعلومــات التقلیدیــة

الـخ، ...المجاالت أیضا الدوریات وهي مطبوعـة تصـدر علـى فتـرات منتظمـة یومیـة أو أسـبوعیة أو شـهریة 

  .تابعة للهیئات الدولیة وغیرها من المجاالت المصدرة للدوریاتوتوجد دوریات علمیة وأخرى حكومیة وهي 

  :نمیز منها نوعین السمعیة البصریة ومصادر المعلومات االلكترونیة: المصادر غیر التقلیدیة

 :المصادر السمعیة والبصریة .1

د علـى وهـي البصـریة، السـمعیة والسـمعیة البصـریة؛ المـواد البصـریة هـي التـي تعتمـ أنواعثالث  إلىقسمت 

حاسة البصر في إیصال واستقبال المعلومات كالصـور الفوتوغرافیـة، اللوحـات الفنیـة، الخـرائط والمجسـمات 

المختلفــة، وفــي مــا یخــص المــواد الســمعیة فهــي التــي تعتمــد علــى حاســة الســمع فــي االســتقبال وتتمثــل فــي 

أما عن المـواد السـمعیة البصـریة التسجیالت الصوتیة، األشرطة، األسطوانات، البرامج اإلذاعیة وما شابه، 

فهــــي تجمــــع بــــین الحاســــتین فــــي نفــــس الوقــــت مثــــال علــــى ذلــــك األفــــالم، البــــرامج التلفزیونیــــة، تســــجیالت 

  .الخ...الفیدیو

 :مصادر المعلومات اإللكترونیة .2

المصـادر الالورقیـة  إلـىهي  المصادر التقلیدیة الورقیة وغیرها التـي تـم تخزینهـا الكترونیـا باإلضـافة 

والمخزنة، كذلك االلكترونیة في لحظة إنتاجها في األقراص المضغوطة أو في الشـبكة المعلوماتیـة وتتمیـز 

أكبـــر عـــدد مـــن المســـتخدمین، تقتصـــد لنـــا فـــي حجـــم المخـــازن والنفقـــات  إلـــىهـــذه المصـــادر بســـرعة نقلهـــا 

ترجاع ومـــن أهـــم المصـــادر االلكترونیـــة والتكـــالیف، تتمیـــز أیضـــا بســـهولة التعامـــل وســـرعة التخـــزین واالســـ

وهــي عبــارة عــن شــبكة اتصــاالت تــربط العــالم كلــه وتجعلــه كقریــة صــغیرة یســهل علــى أفرادهــا " االنترنــت"

ویتم بواسطته تبادل  االلكترونيالبرید "التواصل السریع فیما بینهم، ومن أهم وسائط استخدام هذه الشبكة  

  . قل اآلني ألكثر من شخصالرسائل االلكترونیة كما یتمیز بالن

  :إلىوتصنف مصادر المعلومات االلكترونیة حسب  أربع معاییر 

وبــدورها تقســم إلــى مصــادر : مصــادر المعلومــات االلكترونیــة حســب التغطیــة والمعالجــة الموضــوعیة -

ذات التخصصـات الموضــوعیة المحــددة والدقیقـة والتخصصــات الموضــوعیة الغیـر محــددة، والمصــادر 

  .والسیاسیة والمعلومات التلفزیونیة خباریةكاإلالعامة 

                                                           
2014، لمستوى األولى ماستر،  محاضرات  مقیاس نظریة القرار وسیلة،بن ساھل  
1
  

   77-73ص.، ص4، المجموعة العربیة للتدریب والنشر،طالمعلومات ودورها في دعم واتخاذ القرار االستراتیجي،)2015(إبراهیمالسعید مبروك   2
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تضـم المعلومـات التابعـة للمؤسسـات : مصادر المعلومات االلكترونیة حسب الجهات المسؤولة عنهـا -

  .التجاریة والغیر تجاریة كالجامعات والمعاهد  والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة

مثـل المعلومـات االلكترونیـة الببلیوغرافیـة ذات : مصادر المعلومـات االلكترونیـة حسـب نـوع المعلومـة -

ــــة  ــــدوریات والمقــــاالت، المعلومــــات النصــــیة مــــع البیانــــات الرقمیــــة، معلومــــات رقمی الــــنص الكامــــل كال

  .وما شابهكاإلحصائیات 

وتشـــمل المعلومـــات االلكترونیـــة : مصـــادر المعلومـــات االلكترونیـــة حســـب اإلتاحـــة وأســـلوب توفرهـــا -

معلومــــات علــــى البریــــد أو بــــرامج التواصــــل األخــــرى، معلومــــا الكترونیــــة علــــى المباشــــر كال باالتصــــال

 .الخ...األقراص المكتنزة، معلومات إلكترونیة على األشرطة الممغنطة 

  دورة حیاة المعلومات: رابعا

بإدارة المعرفة وما دفعهم لذلك هم الكـم الهائـل مـن المعلومـات  معلوماتربط الباحثون مفهوم الی

معالجـة كیفیـة اسـتخدام األشـخاص للمعرفـة، والمبـادئ، والتكنولوجیـا والتـدریب لرفـع "نهـا علـى أ وتعرف

عتمـــاد علـــى ، وٕان اال1".الرأســـمال الفكـــري للمنظمـــة مـــن خـــالل زیـــادة تعلـــم المعرفـــة والـــتعلم التنظیمـــي

مراحـل المعلومات یتطلب اإلدارة الناجعـة والفعالـة لهـا، كمـا أن للمعلومـات دورة معلومـات تشـمل علـى 

  2:من بدایة جمعا إلى استغاللها وتشمل دورة حیاة المعلومات المراحل التالیة

  .الخ...كتشاف، التصمیم والتألیفویشمل اال :الحدوث -

  .الخ...نشروبشمل الربط الشبكي، التوزیع، الحصول على المعلومة، استرجاع المعلومة، ال: النقل -

ـــة، التحـــدیث، التعـــدیل، التنظـــیم، التبویـــبالجمـــع، التـــدقیق، : المعالجـــة واإلدارة - ، التصـــنیف، الغربل

  .الخ...نتقاء والتخزیناال

مذجة، التحلیل، التفسیر، التخطیط، التنبـؤ، اتخـاذ القـرار، التوجیـه، ویشمل المتابعة، النّ : االستخدام -

 .الخ...التثقیف والتعلیم

  .مجتمع المعرفة، خصائص ومرتكزات: المطلب الثاني

  رفةمجتمع المعمفهوم :أوال

وأصـبح المصـطلح شـائعا   1969ألول مـرة سـنة " بیتر دراكر"استخدم مصطلح مجتمع المعرفة من 

منـذ التسعیناتـــ لعبــت هیئــة الیونســكو دورا هامـا فــي انتشــاره، كمــا حظــي مجتمـع المعرفــة باهتمــام الكثیــر مــن 

یوجــد تعریــف معیــاري متعــارف  البـاحثین لــذلك كثیــرة هــي تعاریفــه وتختلـف مــن باحــث إلــى آخــر وبالتـالي ال

  3:أغلبها تنتهي في نفس المصب وفي ما یلي بعض التعاریف المتداولة األخیرعلیه، لكن في 

                                                           
 

1
  496، مرجع سابق،ص)2012(أحمد علي  
2
  12صمؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، مصر،  ،)مقدمة قصیرة جدا(المعلومات ، )2014(لوتشانو فلوریدي   

  21نهلة عبد القادر إبراهیم قیطة، مرجع سابق، ص   3
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ا فـي شـتى مجـاالت ا وتطبیقًیـا تخطیطًیـا رئیسـیً ذلـك المجتمـع الـذي یتخـذ المعرفـة هـدفً "یعرف على أنـه 

حیاته، ویحسن استعمالها في تسییر أموره، وفي اتخاذ القرارات السـلیمة والرشـیدة، وهـو ذلـك المجتمـع الـذي 

". ینتج المعلومة لمعرفة خلفیات وأبعاد األمور بمختلف أنواعها، لیس في بلده فقط بل في أرجاء العالم كلـه

  .مالها واالستفادة منهاالتعریف یركز على أهمیة المعرفة، استع أنونرى 

ذلــــك المجتمــــع الــــذي تتــــوفر فیــــه مســــتویات علیــــا مــــن البحــــث والتنمیــــة وتكنولوجیــــا " كمـــا یعــــرف أنــــه 

المعلومـــات واالتصـــال، وهـــو مجتمـــع الثـــورة الرقمیـــة، التـــي أســـهمت فـــي تغییـــر العالقـــات فـــي المجتمعـــات 

اسـا لمعنـى القـوة والتفـوق فـي صـیاغة المتطورة ورؤیتها للعالم، حیث أصبحت المعلومـة والمعرفـة سـمة ومقی

والتـراكم  واإلبداعیـةأنماط الحیاة وتشكیل الذوق الفني والقیم، فضال عـن مضـاعفة سـرعة الفتوحـات العلمیـة 

التركیـز  إلـى،  ویركز هذا التعریف على التكنولوجیا والتقنیات التي تسـاهم فـي التطـور  باإلضـافة "المعرفي

لمجتمعـات كونهـا القـوة المحركـة لهـا والعامـل األساسـي فـي التفـوق واإلبـداع على أهمیـة المعرفـة فـي تنمیـة ا

  .والتراكم المعرفي

المجــدد، والعقــل الفعــال، والمعلومــات الدقیقــة،  اإلنســانمجتمــع " كمــا یعــرف مجتمــع المعرفــة علــى أنــه 

بیعیـــة ، الـــذي عـــوض غیـــاب الثـــروات الطيالیابـــانوخیـــر مثـــال علـــى تطبیـــق مجتمـــع المعرفـــة هـــو المجتمـــع 

ویركــز هــذا التعریــف علــى ". بتحســین إعــداد المــوارد البشــریة ذات القــدرات العالیــة علــى االبتكــار والتجدیــد

  .الرأس المال الفكري الذي یعتبر قوة هذا المجتمع كونه المصدر الحقیقي للمعرفة

  :مجتمع المعلومات مقابل مجتمع المعرفة: ثانیا

 الصید تكنولوجیا قبل، من اإلنسانیة شهدت مجتمع المعرفة فقدیعتبر مجتمع المعلومات القاعدة لبناء 

 هـذا المعلومـات األولـى لمجتمـع المالمـح رسمت التي المعلومات، تكنولوجیا وبعدها الزراعة، تكنولوجیا ثم

 عكس من خاللها المعلومات كمورد أساسي للمجتمع وهذا تعالج التي العملیات على تمیز بالتركیز األخیر

  : السابقة، یعرف مجتمع المعلومات على أنه المجتمعات في األساسیة المواد

المجتمــع الــذي یســتند أساســا علــى المعلومــات والتكنولوجیــا الحدیثــة، وأصــبحت المعلومــات فیــه الزمــة  

  .1، السیاسیة، العلمیة واالجتماعیةةاالقتصادیلكل فرد، كما تعاظم دورها في كافة المجاالت 

كما یعرف علـى أنـه المجتمـع المبنـي علـى التعـامالت اإللكترونیـة، وتعـد هـذه التعـامالت مـن أحـد أهـم 

ـــا المعلومـــات  اســـتخداماألدوات التـــي تشـــارك فـــي بنـــاء مجتمـــع المعلومـــات، یمكـــن وصـــفها بأنهـــا  تكنولوجی

  2.واالتصاالت في دعم كافة أنشطة األعمال، التي تمس جمیع شرائح المجتمع

  3:خمسة معاییر تحدد خصائص مجتمع المعلومات وتتمثل في" لیام مارتنو "وقد حدد 

  .حیث تعتبر تكنولوجیا المعلومات مصدر القوة األساسیة في هذا المجتمع: المعیار التكنولوجي

                                                           

158، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة عمان ،األردن،صالمعرفة واتجاهات تطویره اقتصاد، )2014(أحمد علي الحاج محمد  1  

 23، مرجع سابق، صإبراهیمنهلة عبد القادر  
2
  

3
جامعة قسنطینة،  ،، أطروحة دكتوراهالمعلومات واالتصاالت بقطاع التعلیم بالشرق الجزائري قیاس النفاذ إلى تكنولوجیا، )2008(علوي ھند 

   46الجزائر، ص
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حیث یتأكد دور المعلومات كوسیلة لترقیة مستوى المعیشة وانتشـار الـوعي بالحاسـوب : المعیار االجتماعي

  .ٕاتاحة الفرصة للعامة والخاصة للحصول على المعلوماتوالمعلومات، و 

وتبـرز المعلومـات فـي المجتمـع كعامـل اقتصـادي أساسـي، سـوا كمـورد أو كخدمـة، أو : المعیار االقتصـادي

  .كسلعة ومصدر للقیمة المضافة، ومصدر لخلق فرص جدیدة للعمالة

لـورة العملیـة السیاسـیة وذلـك مـن خـالل من المفترض أن حریة المعلومات إلى تطویر وب: المعیار السیاسي

  .انتهاج الدیمقراطیة وٕاشراك الجماهیر في تسییر دوالیب الحكم والسیاسة العامة

یجــــب االعتـــراف بـــالقیم الثقافیــــة للمعلومـــات كـــاحترام الملكیــــة الفكریـــة، والحـــرص علــــى : المعیـــار الثقـــافي

  . خصوصیة البیانات الشخصیة

غالبـا مـا یـتم الخلـط بـین  المعلومات وأهم خصائصه یجبـه التنویـه أنـهبعد التعرف على مفهوم مجتمع 

رغـم  حیث یعتبرهما البعض وجهین لعملة واحدة " مجتمع المعلومات"ومصطلح " مجتمع المعرفة"مصطلح 

أكثـر علـى تـرابط الشـبكات واإلیصـال  یركـزمجتمع المعلومـات  أن ذإاالختالف الجوهري بین المصطلحین 

للمعلومـــات ســـرعة التـــداول، وتعتبـــر المعلومـــات فـــي هـــذا المجتمـــع ســـلعة أو بضــــاعة أو بینهـــا ممـــا یتـــیح 

ر مجتمــع المعلومــات مجتمــع ه المقتنیــات، بــذلك یعتبــذإدارة هــمقتنیــات، والتعــامالت االلكترونیــة تقــوم علــى 

ات لــى االهتمــام بمحتــوى شــبكإال یتجــاوز مفهومــه نقــل وتســییر المعلومــات باألســالیب التقنیــة  تتقنــي بحــ

االتصال، ولعل مفهوم مجتمع المعرفة بـات واضـحا حیـث تعتبـر المعرفـة فیـه قیمـة مضـافة للفـرد والمجتمـع 

وهي القیمة المسؤولة عـن تحسـین نوعیـة الحیـاة والعـیش فـي التقـدم المسـتمر، والنقطـة المشـتركة بـین هـذین 

االت ولكـن فـي الوقـت الـذي المجتمعین هي االسـتخدام الكثیـف للمعلومـات عبـر تقنیـات المعلومـات واالتصـ

یستعمل مجتمع المعلومات هذه التقنیات الستهالك المعلومات مما یترتب علیه تبعیة هـذا المجتمـع للخـارج 

المعرفة باستخدام المعلومات الـوفیرة  إنتاجوتحمل تكالیف االستیراد واالستهالك یعمل مجتمع المعرفة على 

  1.ا ومصدرا للدخل القوميبوصفها موردا استثماریا وسلعة إستراتیجیً 

  خصائص مجتمع المعرفة:الثثا

یتمیز مجتمـع المعرفـة بمجموعـة مـن الخصـائص ویعـد تواجـد هـذه الخصـائص فـي منظومـة متكاملـة 

  2:مؤشرا على أن المجتمع أصبح ینتمي إلى مجتمعات المعرفة، وتتمثل هذه الخصائص على في التالي

عـدم  إلـىمفادها أن یسمح المجتمع لجمیع أفراده بالتعلم مع تكافئ الفرص باإلضـافة : الخصائص التربویة

حصــر الــتعلم  علــى الحیــاة المدرســیة بــل یكــون مســتمرا مــدى الحیــاة،  كمــا یــوفر  مضــامین وأســالیب تعلــم 

و حدیثــة تســمح بتحقیــق التمیــز وأعلــى مســتویات الجــودة فــي التنمیــة الشــاملة، وهــذا یعنــي العمــل علــى خلــ

المعرفـة ونشـرها  إنتـاجمجتمع المعرفة من األمیة والجهل كونـه یركـز علـى تطـویر القـدرات الذاتیـة وتشـجیع 

  .وتطبیقها

                                                           

161- 160ص.أحمد علي الحاج محمد، مرجع سابق، ص  1  

168-162ص.نفس المرجع، ص 
2
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ونعنــي التمــاس المجتمــع لســبل تقدمــه ورســم صــورة المســتقبل الــذي ینشــده، بتطــویر : الخصــائص العلمیــة

فة، رغبة في تـوطین العلـم ببنـاء منظومة تجمع بین مؤسسات التعلیم والبحث العلمي ومؤسسات نشر المعر 

قاعدة واسـعة تظـم المهـارات والقـدرات الناتجـة عـن المبـدعین، المبتكـرین، العلمـاء، المفكـرین والبـاحثین، مـع 

  .تشكیل نماذج معرفیة جدیدة تعتمد على االستخدام المكثف والمتطور لتقنیة المعلومات واالتصاالت

ـــة كقیمـــة: الخصـــائص المعرفیـــة ـــر المعرف ـــزة وتحســـن المســـتوى العلمـــي والمعرفـــي  وتعتب مضـــافة تنشـــأ المی

ـــة فـــي هـــذا المجتمـــع نابعـــة مـــن التعامـــل مـــع الظـــواهر المعقـــدة  واالقتصـــادي فـــي المجتمـــع، وتكـــون المعرف

وٕاشكالیاتها المتجددة وحلولها، مع تداخل وتكامل مجـاالت المعرفـة وفروعهـا أي كـل المعـارف فـي المجتمـع 

  .البعضترتبط ببعضها وتكمل بعضها 

وهي توافر البنیة التحتیة المادیة، والتقنیة والبشریة لمجتمع المعرفة، ممـا یتـیح معالجـة : الخصائص التقنیة

المعلومــات، تولیــدها، نقلهــا واســتخدامها أو مــا یطلــق علیــه إدارة المعرفــة، باإلضــافة إلــى االســتخدام الواســع 

راد المجتمــع خاصــة مــع ظهــور الشــبكة العالمیــة للتقنیــات وشــبكات المعلومــات وجعلهــا فــي متنــاول جمیــع أفــ

، ممـــا قلـــص مـــن قیـــود الزمـــان والمكـــان وبعـــث علـــى تزایـــد قـــدرات المجتمـــع علـــى دفـــع عملیـــات )االنترنـــت(

  .التنمیة

وتــنعكس فــي تحســین شــروط التنمیــة البشــریة، وتنــامي مفهــوم العالقــات ومجالهــا، : الخصــائص االجتماعیــة

فضــال علــى أن التفاعــل بــین التقنیــة والحیــاة االجتماعیــة أدى إلــى دعــم قــیم المجتمــع وتقویــة التماســك بــین 

فئاته، كما ترتب عن ذلك تشكل فرص التعلیم والتدریب عن بعد خاصة في ظل االنتشـار الواسـع للشـبكات 

لألفـــراد فرصـــة تشـــارك وتبـــادل المعلومـــات والمعـــارف وزیـــادة مســـتوى الـــوعي بتقنیـــة  أتیحـــتااللكترونیـــة أي 

  .المعلومات وأهمیتها ودورها في الحیاة الیومیة

تعني التحول نحو اقتصاد یعتمد على إنتـاج المعرفـة بـدل اسـتهالكها، حیـث باتـت : الخصائص االقتصادیة

فیــه، كمــا أصــبحت المصــدر األول للــدخل القــومي وبالتــالي غــدت  نتــاجاإلالمكــون الرئیســي وأهــم عناصــر 

المعلومات والمعرفة السلعة أو الخدمة الرئیسیة والتي یمكن تبادلها عن طریق استخدام تقنیة االتصـال عـن 

 التجارة االلكترونیة، مما یسمح للمجتمع أن إلىبعد باالعتماد على الوسائط االلكترونیة وهذا ما یعد تحول 

  .ینافس و یفرض نفسه إقلیمیا ودولیا

تتمثـل فــي تـوفیر المنـاخ السیاسـي المبنـي علــى الدیمقراطیـة، العدالـة، والمسـاواة مــع : الخصـائص السیاسـیة

إعطــاء حریــة الــرأي والتعبیــر، والتحــول نحــو الالمركزیــة أي إشــراك الجمــاهیر فــي اتخــاذ القــرارات رغبــة فــي 

نیة لــدى األفــراد أهــم مــن المعرفــة الصــریحة والمتعــارف علیهــا، كمــا عقلنتهــا وترشــیدها كــون المعرفــة الضــم

تعبر الخصائص السیاسیة فـي زمـن تالشـت فیـه الحـدود الجغرافیـة والسیاسـیة علـى عـدم االعتـراف بالحـدود 

  . الشكلیة بین الدول وتحول الحكومة إلى حكومة الكترونیة تركز خدماتها حول احتیاجات المواطنین

وتتمثـــل فـــي تكـــوین ثقافـــة داعمـــة للمعرفـــة حیـــث تقـــوم علـــى احتـــرام حقـــوق وحریـــات : ةالخصـــائص الثقافیـــ

اآلخرین وتلعب تقنیة المعلومات دورا  هاما فیها، حیث أسهمت في عملیة التالقح الثقافي بـین المجتمعـات 
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م عـن مما ساعد على انتشار نوع من التوحد اللغوي بین أبناء مجتمع المعرفة علـى اخـتالف ثقافـاتهم، ونجـ

ذلك تفجیر الكثیر من القضایا األخالقیة التي تتعارض مع القـیم الوطنیـة، االجتماعیـة والدینیـة وفـرض قـیم 

  .ماط سلوك مضادة لما هو سائدوأن

تزاید االعتماد في مجتمع المعرفة على القوى العاملة المؤهلة والمتخصصة في التقنیات : خصائص العمالة

ة المتمیزة، كما تتصف العمالة في مجتمع المعرفة بقدرتها على الـتعلم الـذاتي الجدیدة، وعلى القدرات الفكری

ــــوطن، واألهــــم هــــو تــــوفیر  ــــة مــــن داخــــل وخــــارج ال والمســــتمر، ویتمیــــز مجتمــــع المعرفــــة باســــتقطاب العمال

  .المستویات المهنیة والمعرفیة المطلوبة بالتالي أصبحت هناك حركة واسعة للعمالة عبر الحدود

  : یص خصائص مجتمع المعرفة في التاليكما یمكن تلخ

 .اإلنتاجوأهم عوامل  اقتصاديمجتمع یعتمد على المعلومات والمعرفة كمورد  -

مجتمــع تتــدفق فیــه المعلومــة بســرعة، ســهولة، وبأقــل تكلفــة ودون عوائــق كمــا یضــمن إتاحتهــا بطریقــة  -

 .عادلة للجمیع وبدون تمییز

إنتــاج ســلع وخــدمات جدیــدة ولــیس فقــط القــدرة علــى مجتمــع یــتقن إنتــاج، نشــر وتوظیــف المعرفــة فــي  -

 .استعمالها وتوظیفها

 .مجتمع یقوم على إدارة المعرفة، اإلدارة االلكترونیة والتجارة االلكترونیة -

 .مجتمع متعلم -

 .التنافس في مجتمع المعرفة یكون على الحصول على المعرفة وصناع المعرفة -

 .شبكات االتصال العالمیة وصناع المعرفةبنیة تحتیة ترتكز على التقنیة الحدیثة،  -

 .ظهور اقتصاد المعرفة واالقتصاد المبني للمعرفة -

مجتمــع یســتند علــى قــدرة نوعیــة فــي التنظــیم وٕایجــاد آلیــات راقیــة وعقالنیــة فــي مجــال التســییر واتخــاذ  -

 .القرار

  مرتكزات مجتمع المعرفة: رابعا

  :1المرتكزات أهمهالقیام مجتمع المعرفة یلزم توفر مجموعة من 

  .قیادة إداریة واعیة بأهمیة المعرفة في المنظمات والمجتمعات المعاصرة -

الــتعلم المســتمر، المشــاركة (وترتكــز هــذه الثقافــة علــى أربــع مرتكــزات : ثقافــة معرفیــة تنظیمیــة راســخة -

  .)بالمعرفة، فرق العمل والدعم الجماعي لتبادل المعرفة

ــة للمعر  إســتراتیجیةبنــاء  - ــر عــن التوجهــات الرئیســیة للمنظمــة ونظرتهــا المســتقبلیةمتكامل ــة تعب : ف

  .وطرق تحقیقها اإلستراتیجیةبتحدید رؤیتها، رسالتها، أهدافها 

                                                           

76-74ص.،ص، مرجع سابقعمر أحمد همشري  1  
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أي مـنح القـوة واالسـتطاعة للعـاملین بتوثیـق العالقـة بیـنهم وبـین رؤسـائهم فـي العمـل : تمكین العـاملین -

 علـى والعمـل المسـؤولیة، یتحملـون وجعلهـم بالمرؤوسـین والثقـة العمـل اإلداري نجـاح أسـاس كونهـا

 دورا أكبـر علـى ممارسـة قادرین لیكونوا والخبرات  الكتساب المعارف تؤهلهم التي بالمهارات تزویدهم

  .المشكالت وحل القرارات في اتخاذ  المشاركة في

تمــع أي إعــادة التخطــیط لهــا بمعرفــة المتطلبــات التــي تتماشــى ومج: إعــادة هندســة المــوارد البشــریة -

  .الذكاء واإلبداع إلىالمعرفة المؤهلة علمیا،فنیا وتقنیا أي تتمیز بقدرات ومهارات متمیزة باإلضافة 

وهــذا كــون الهیاكــل التقلیدیــة ال تصــلح لمنظمــات المعرفــة وهــذا لعــدم مرونتهــا، :هیاكــل تنظیمیــة مرنــة -

  .التكنولوجیاوعدم قابلیتها للتعدیل والتكیف مع المتغیرات المستمرة خاصة في مجال 

ــة - ــة قوی ــة تكنولوجی إتاحــة شــبكة االنترنــت لجمیــع أفــراد  یلــزم تــوفر مختلــف التقنیــات الحدیثــة مــع: بنی

 .المجتمع، وتوفیر نظام معلومات یساعد على جمع وتنظیم ومعالجة المعلومات بمصادرها المختلفة

سیاسـة تعلیمیـة واضـحة  توطین العلم وبناء القدرات الذاتیـة بوضـع يأ: تشجیع البحث العلمي ودعمه -

لتوفیر تعلیم  راقي النوعیة، مع تـوفیر التكنولوجیـا الالزمـة والقـوانین واألنظمـة الداعمـة لـذلك، والتحـول 

  .بأهداف التعلیم من مجرد تخریج متعلمین إلى إعداد مواطنین لمجتمع المعرفة

میـة مـن خـالل اسـتخدام ویقصـد بهـا إحـداث تغییـر جـذري فـي العملیـات التنظی:إعادة هندسة العملیات -

تكنولوجیــا المعلومــات اســتخدام أمثــل وذلــك لتحقیــق تحســینات جوهریــة فــي الجــودة واألداء واإلنتاجیــة، 

 . واستبعاد أي عمل ال یضیف قیمة

  1:إلىباإلضافة 

 .وجود حریة ودیمقراطیة تمكن األفراد من االبتكار واإلبداع وبیئة تسمح بحریة الرأي والتعبیر -

المعرفـــة،  انتقـــالوجـــود لغـــة ســـلیمة، وهـــي مـــن المكونـــات الثقافیـــة الهامـــة والمحوریـــة ألن اللغـــة تیســـر  -

 .وتساعد على الحفاظ علیها بشكلها الصحیح

وجـود قــوانین وتشــریعات تحمــي الملكیـة الفكریــة، وتــنص علــى احتــرام األمانـة العلمیــة والحــرص علــى حرمــة  -

  .البیانات الشخصیة

  اقتصاد المعرفة، سمات ومؤشرات : المطلب الثالث

  مفهوم اقتصاد المعرفة: أوال

و اقتصـــاد مـــا بعـــد الصـــناعة كاقتصـــاد أیـــدة للتعبیـــر علـــى اقتصـــاد المعرفـــة اســـتخدمت تســـمیات عد

، االقتصــــاد الویــــبالمعلومــــات، اقتصــــاد االنترنــــت، االقتصــــاد الرقمــــي، االفتراضــــي، االلكترونــــي، اقتصــــاد 

صـــاد الالملموســـات وغیرهـــا مـــن التســـمیات، وفـــي حقیقـــة األمـــر یوجـــد اخـــتالف جـــوهري بـــین الشـــبكي، واقت

                                                           
30قیطة، مرجع سابق، ص إبراهیمنهلة عبد القادر   
1
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اقتصــاد المعرفــة وبعــض المصــطلحات التــي تطلــق علیــه ولتوضــیح هــذه الفروقــات نبــدأ أوال بتحدیــد مفهــوم 

  :اقتصاد المعرفة

وتوظیفهـا بكفـاءة  نشـر المعرفـة وٕانتاجهـا"بأنه " اقتصاد المعرفة"عرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

في جمیع مجاالت نشاط المجتمع االقتصادي والمجتمع المـدني والسیاسـي، والحیـاة الخاصـة وصـوال لترقیـة 

بـــاطراد، ومــا یتطلبــه ذلــك مــن بنــاء القــدرات البشـــریة  اإلنســانیةالحالــة اإلنســانیة بــاطراد، أي إقامــة التنمیــة 

  1".تاجیةالممكنة، وتوزیعها الدقیق على مختلف القطاعات اإلن

االقتصـــاد الـــذي یحقـــق اســـتخداما فعـــاال للمعرفـــة مـــن أجـــل تحقیـــق التنمیـــة :" أمـــا البنـــك الـــدولي فیعرفـــه بأنـــه

  2".االقتصادیة واالجتماعیة، والذي یؤدي إلى استقطاب المعارف األجنبیة

فیــه االقتصــاد الــذي یعتبــر : " اقتصــاد المعرفــة علــى أنــه وتعــرف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمیــة

إنتـاج المعرفــة وتوزیعهــا واســتخدامها المحـرك  األساســي لعملیــة النمــو وٕانشـاء الثــروة وفــرص التوظیــف عبــر 

  3".كافة الصناعات

االقتصـاد الـذي ینشـئ الثـروة مـن خـالل عملیـات المعرفـة " ومن التعریفـات الشـاملة لهـذا االقتصـاد أنـه 

فــــي القطاعــــات المختلفــــة ) دام المعرفــــة بأشــــكالها، التحســــین، الــــتعلم، التطبیــــق، واســــتخاإلنتــــاج( وخــــدماتها

، وهـو االقتصـاد المتضـمن 4"باالعتماد على األصول البشریة والالملموسـات وفـق خصـائص وقواعـد جدیـدة

للمعرفة الصریحة التي تشمل على قواعد البیانات والمعلومات والبرمجیات وغیرها، والمعرفة الضـمنیة التـي 

  5).قاتهم وتفاعالتهمیمثلها األفراد بخبراتهم وعال

مــن خــالل التعــاریف نالحــظ أن اقتصــاد المعرفــة یرتكــز علــى  المعرفــة بنوعیهــا الصــریحة والضــمنیة، 

  .البشریة والالملموسات، وضرورة التعلم وتطویر الذات األصولعملیات المعرفة، طرق استخدام المعرفة، 

ن اقتصـاد المعرفــة واالقتصـاد القــائم وبعـد التعـرف علــى مفهـوم اقتصـاد المعرفــة نتطـرق إلـى الفــرق بـی

علــى المعرفــة فاالقتصــاد المعرفــي هــو مــا یتعلــق باقتصــادیات عملیــات المعرفــة ذاتهــا، أي إنتــاج وصــناعة 

المعرفة وعملیات البحث والتطویر، سواًء من حیث تكالیف العملیـة المعرفیـة مثـل تكـالیف البحـث والتطـویر 

و إعــداد الخبــراء وتــدریبهم، أو مــن حیــث العائــد أو اإلیــراد النــاتج مــن أو تكــالیف إدارة األعمــال واالستشــارة أ

هذه العملیة، أما االقتصاد القائم على المعرفـة یعتبـر مرحلـة متقدمـة مـن االقتصـاد المعرفـي، أي أنـه یعتمـد 

علـى تطبیــق االقتصــاد المعرفــي فــي مختلــف األنشــطة االقتصــادیة واالجتماعیــة مثــل التــزاوج بــین تكنولوجیــا 

تشخیص األمـراض عـن بعـد، إجـراء العملیـات الجراحیـة (لمعلومات مع قطاعات متعددة كاالتصاالت مثل ا

                                                           

105أحمد علي الحاج محمد، مرجع سابق، ص  1  

105نفس المرجع،ص  2  

  3 187عمر أحمد همشري، مرجع سابق، ص  

188نفس المرجع، ص  4  

187، األردن، ص2، الوراق للنشر والتوزیع، طإدارة المعرفة المفاهیم واالستراتیجیات والعملیات ،)2008(نجم عبود نجم 
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كلها تجعل االقتصاد مبنیًا على المعرفة والعلـم، ) الخ...عن بعد، اإلنتاج عن بعد، عقد المؤتمرات عن بعد

یــة وســخرتها فــي صــناعاتها فالــدول الصــناعیة الكبــرى التــي اســتفادت مــن منجــزات الثــورة العلمیــة التكنولوج

وصلت إلى مرحلة االقتصاد المبني على المعرفة أو ما یمكن أن نسمیه مرحلة ما بعد االقتصـاد المعرفـي، 

أما الدول التي تسعى إلى إنتاج المعرفة من ابتكار واكتساب ونشر وتخزین للمعرفة فهـي مازالـت فـي طـور 

  1.االقتصاد المعرفي

صــعوبة  إلــىفــة واقتصــاد المعلومــات فیعــود ســبب التــداخل بینهمــا أمــا فــي مــا یخــص اقتصــاد المعر 

االقتصاد الذي یعتمد في "التمییز بین مصطلحي المعلومات والمعرفة، فیعّرف اقتصاد المعلومات على أنه 

مختلف قطاعاته وسلعه وخدماته على المعلومات وأنه االقتصاد الذي تزیـد فیـه قـوة العمـل المعلوماتیـة عـن 

وعلیــه فــإن اقتصــاد المعرفــة قــد بنــي علــى " العاملــة فــي القطاعــات الصــناعة، الزراعــة والخــدماتقــوة العمــل 

اقتصاد المعلومات وجاء الحقا لـه، فاقتصـاد المعرفـة أكثـر شـموال مـن اقتصـاد المعلومـات إذ یعتمـد اقتصـاد 

صـریحة والضـمنیة المعلومات علـى المعرفـة الصـریحة أمـا اقتصـاد المعرفـة فیرتكـز علـى المعرفـة بشـكلیها ال

  .2معا

وبالنســـبة للتـــداخل بـــین اقتصـــاد المعرفـــة واالقتصـــاد الرقمـــي فـــال یمكـــن فصـــله فـــي ضـــل االســـتخدام 

المتزاید للشبكات واالتصاالت وفي ضل انتشار المعلومة الرقمیـة، مـا یجعـل اقتصـاد المعرفـة أكثـر اعتمـادا 

جاعها وبثهــا وٕاعــادة اســتخدامها، كمــا فــي علــى التكنولوجیــا الرقمیــة فــي خــزن المعلومــات ومعالجتهــا واســتر 

المعرفــة واســتعمالها فبالنســبة القتصــاد المعرفــة تعتبــر التكنولوجیــا الناقــل الفعــال للمعرفــة الــذي یســاعد  إنتــاج

أمـــا بالنســـبة لالقتصـــاد الرقمـــي فیعتبـــر بمثابـــة التطبیـــق العملـــي . فـــي نشـــرها وتشـــاركها علـــى أبعـــد الحـــدود

لحواسیب والشبكات، وبالتالي فاالقتصاد الرقمي هـو االقتصـاد الـذي یقـوم علـى القتصاد المعرفة باستخدام ا

  .3التكنولوجیا الرقمیة أما اقتصاد المعرفة فیستعمل التكنولوجیا للبحث عن المعرفة، إنتاجها ونشرها 

  العوامل الدافعة القتصاد المعرفة:ثانیا

  :4تلف بلدان العالم وتتمثل فيثمة عوامل تدفع اقتصاد المعرفة وتساهم في انتشاره في مخ

العلمي والتطور التقني  اإلبداعویقصد بها إذابة الحدود  بین شعوب العالم، وهي نظام یقوم على : العولمة

قواعــــد التجـــارة والقــــدرة التنافســـیة، وحــــررت السیاســـات ووســــعت  ةالعولمـــوثـــورة االتصــــاالت، حیـــث غیــــرت 

االســـتثمار األجنبـــي فغـــدت األســـواق والمنتجـــات أكثـــر عالمیـــة وأصـــبحت المنافســـة مفتوحـــة فتتحـــدى الـــدول 

  .المستهلكین إلىالناهضة العمالقة الصناعیین في الوصول 

                                                           
،ورقة بحثیة، جامعة الجلفة ،الجزائر، العربیة األقطار، االقتصاد المعرفي ودوره في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في )2010(مراد علة  1

   5ص

194- 193ص.عمر أحمد همشري، مرجع سابق، ص  2  

197نفس المرجع، ص  3  

114- 110ص.أحمد علي الحاج محمد، مرجع سابق، ص 
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والـذي أدى إلـى هـذه الحقبـة الحالیـة مـن بسـبب النمـو السـریع لكمیـة المعلومـات :  المعرفـة/ثورة المعلومـات

تــاریخ البشــریة التــي حــّل فیهــا امــتالك المعلومــات ونشــرها محــّل المكننــة والتصــنیع، باعتبارهمــا قــوة محركــة 

  .اقتصاد المعرفة إلىللمجتمع وبالتالي التحول 

ر، ودعــــم تقنیــــة المعلومــــات بدراســــة، تصــــمیم، تنظــــیم، تطــــوی  تهــــتم: تكنولوجیــــا المعلومــــات واالتصــــاالت

المعلومات والبیانات التي تعتمد على أجهزة الحاسب اآللي،  فهـي عبـارة عـن تفاعـل أجهـزة الحاسـب اآللـي 

، لــــذلك أصــــبحت )االجتماعیــــة، واالقتصــــادیة والثقافیــــة(مــــع اإلنســــان وتســــاعده فــــي كــــل مجــــاالت الحیــــاة 

مــن البلــدان كمــا جعلــت الشــبكة تكنولوجیــا المعلومــات محركــا أساســیًا لإلنتــاج والنمــو االقتصــادي فــي كثیــر 

العــالم فــي حالــة اعتمــاد متبــادل، و تســمح بالنفــاذ إلــى المعلومــات أو إجــراء المعــامالت " االنترنــت"العالمیــة 

عبر االنترنت بسرعة ودقة عالیة كما ساهمت في خفـض تكـالیف النقـل واالتصـال و نقـل السـلع والخـدمات 

ن العملیـــات المتباعـــدة جغرافیـــا بفضـــل التكامـــل بـــین تقنیـــة عبـــر أنحـــاء العـــالم، وهـــذا مـــا أحـــدث التكامـــل بـــی

  .المعلومات وشبكات االتصال العالمیة

یصـــارع قطـــاع تقنیـــة المعلومـــات واالتصـــاالت إلیجـــاد المهـــارات والخبـــرات : نقـــص الكفـــاءات والمهـــارات

بحـــث عنهـــا الالزمـــة، لـــذلك فالـــدول والمؤسســـات التـــي ال تســـتطیع العثـــور علـــى المهـــارات المناســـبة محلیـــا ت

خارجیــا وبالتــالي فــتح األبــواب أمــام االســتفادة مــن المهــارات المتــوافرة  فــي أي مكــان مــن العــالم وذلــك عبــر 

   .شبكات االنترنت والتعاون االفتراضي

نتیجة لتضافر عدة عوامـل كالتنـافس العـالمي، االنترنـت، تحریـر التجـارة، وزیـادة إمكانیـة : خدمة المستهلك

بح العامل األكبر للتنـافس هـو التنـافس علـى العمـالء وأصـبح لهـم الـرأي والقـرار فـي الوصول للمعلومة، أص

نـــوع الســـلعة أو الخدمــــة المطلوبـــة فمـــن المهــــم معرفـــة رغبــــاتهم واحتیاجـــاتهم وتطلعـــاتهم ثــــم تحقیقهـــا، كمــــا 

 إلــىأصــبحت منظمــات األعمــال مطالبــة بابتكــار منتجــات جدیــدة وٕاضــافة علیهــا میــزات باســتمرار للوصــول 

  .إرضاء الزبون وضمان والئه في ظل التغیرات السریعة وعدم االستقرار في رغباتهم

نتیجــة لتزایــد عــدد مســتخدمي االنترنــت، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن تغیــر فــي مجــاالت : التجــارة االلكترونیــة

ى ضــافة إلــب مهــارات فــي تقنیــة المعلومــات باإلالتوظیــف مــن الوظــائف التقلیدیــة إلــى الوظــائف التــي تتطلــ

القــدرات والمهـــارات والمســـتویات العقلیـــة الهائلـــة، تزایـــد انتشـــار التجـــارة االلكترونیـــة التـــي تـــتم بـــین الشـــركات 

  .نفسها وبین الشركات والمستهلكین في نفس الوقت

هــذه العوامــل انتهــاء ظــاهرة التوظیــف مــدى الحیــاة، الحاجــة للــتعلم مــدى الحیــاة  إلــىونــذكر باإلضــافة 

تغیرت أنماط العمل فغدت المنظمات تتكون من عدد قلیل من المـوظفین واإلدارات والتشغیل المؤقت حیث 

  .العمل عن بعد إلىاألساسیة وتحول نمط العمل 
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  سمات اقتصاد المعرفة:ثالثا

  :1العدید من الباحثین أهمها إلیهایتمیز اقتصاد المعرفة بمجموعة من الخصائص تطرق 

 .ومبادئ وقواعد جدید تتمحور جمیعها حول المعرفة وعملیاتهااقتصاد المعرفة اقتصاد جدید له أسس  -

اقتصاد یعتمد بشكل كبیر على تكنولوجیا المعلومات وشبكات االتصال فائقة السرعة أهمها االنترنت،  -

التشــــارك فــــي المعرفــــة بــــین أفــــراد المنظمــــة الواحــــدة، وبــــین المنظمــــة وغیرهــــا مــــن  إمكانیــــةممــــا وّســــع 

 .المنظمات األخرى

یركـــــز علـــــى الالملموســـــات بـــــدل الملموســـــات، أي هیمنـــــة الخـــــدمات علـــــى الســـــلع واألفكـــــار  اقتصـــــاد -

 .واالبتكارات على األصول المادیة

اقتصـــاد تـــتقلص فیـــه أهمیـــة الموقـــع الجغرافـــي مـــن خـــالل االســـتخدام المكثـــف لتكنولوجیـــا المعلومـــات  -

 .واالتصاالت

  .انعین ومبتكرین لهامجرد مستهلكین للمعرفة، بل ص األفراداقتصاد ال یكون فیه  -

   2:إلىباإلضافة 

أن اقتصــاد المعرفــة اقتصــاد وفــرة ال النــدرة، إذ أن إنتــاج منــتج تقلیــدي مادیــا تحكمــه النــدرة فــي المــواد  -

األولیة والعناصر األخرى أي تتناقص هذه المـواد باالسـتخدام حتـى فـي مـا یخـص اآلالت فهـي تهتلـك 

عرفي فیمتاز بالوفرة كـون مـوارده تتزایـد وتزیـد قیمتهـا مـع مع كل استخدام، أما في ما یخص المنتج الم

كــل اســتعمال فكــل اســتعمال للمعرفــة یخلــق لــدینا معرفــة أخــرى ومجموعــة مــن الخبــرات التــي تزیــد مــن 

  .قیمتها

، عكس االقتصاد الزراعـي والصـناعي الـذي اإلنتاجتعد المعرفة في هذا االقتصاد العامل الرئیسي في  -

 .على األرض ثم رأس المالي على الترتیبكان اعتمادهما أوال 

أهـــم مجـــاالت االســـتثمار وأكثرهـــا إنتاجیـــة وتحقیًقـــا للتنمیـــة ) الـــرأس المـــال البشـــري(یعـــد العقـــل البشـــري  -

 .االقتصادیة

یعتبــر اقتصــاد المعرفــة اقتصــاد إبــداعي ابتكــاري، افتراضــي، شــبكي، الكترونــي، ورقمــي ویتضــح مــن  -

 .خالل تعدد تسمیاته

مة لشروط البیئة السلیمة، وذلك لوجود البدائل المختلفة وٕامكانیة اختیار ئالمعرفة أكثر مالیعد اقتصاد  -

 .أكثر بدیل محافظة على البیئة

یعــد اقتصـــاد المعرفــة أقـــل اســـتهالكا للطاقــة والوقـــود مــن االقتصـــاد التقلیـــدي، ویمكــن أن یكـــون منتجـــا  -

 .للطاقة

                                                           

192-190ص .، صعمر أحمد همشري، مرجع سابق  1  

90-88ص.، شعاع للنشر والعلوم، حلب، سوریا،  صاقتصاد المعرفة، )2010(باسم غدیر غدیر  2  



لمتالزمة أرق المعلومات مفاھیمياإلطار ال                                         : الفصل الثاني  
 

31 
 

وجوهرهـــا، ممـــا یـــؤدي إلـــى تطـــویر مســـتواهم  اإلنتاجیـــةدخـــول صـــناع المعرفـــة كـــونهم عصـــب العملیـــة  -

 .االقتصادي واالجتماعي واستقرارهم الذي یعطیهم القدرة على إنتاج المعرفة واإلبداع واالبتكار فیها

اختفاء مهن ووظائف تقلیدیة، ونشأة أخرى أكثر اعتمادا على استخدام التقنیات الحدیثة وعلى القدرات  -

 .تیةالمعرفیة والمهارات الذا

سمح اقتصاد المعرفة بإتاحـة المعلومـات والمعرفـة للجمیـع، ولـم تبقـى حكـرا علـى ذوي االختصـاص أو  -

 .على فئة معینة

 مؤشرات اقتصاد المعرفة: رابعا

تسمح مؤشـرات اقتصـاد المعرفـة بمعرفـة الوضـع المعرفـي والتنمـوي والتنافسـي للـدول، وتقیـیم وضـعها 

تكنولوجي ومقارنتهـا مـع غیرهـا، یتنـافس البـاحثون فـي وضـع مؤشـرات ومدى تقدمها في المجال المعرفي وال

تسمح بالقیاس الفعلي لمجال الملموسات والالملموسات في االقتصاد رغم صعوبة قیاس الالملموسات لكن 

یبقـى االجتهــاد فــي تحدیــد هـذه المؤشــرات فــي تحســن مسـتمر للــتمكن مــن قیاســها وتحدیـدها بدقــة، كمــا یقــوم 

إصدار مؤشـرات تقـیس مـدى التقـدم فـي اقتصـاد المعرفـة حیـث یقسـمها إلـى مؤشـرات المعرفـة البنك الدولي ب

ومؤشــرات اقتصــاد المعرفــة وینــدرج تحتهــا عــدة مؤشــرات أخــرى وقبــل التطــرق ألهــم المعــاییر الــذي حــددها 

  :1بعض المؤشرات التي حددها الباحثون وهي كالتالي إلىالبنك الدولي نتطرق 

ــ - ــم والتقنی هــي تقــیس مؤشــرات األبحــاث والتنمیــة، مؤشــرات بــراءات االختــراع، مؤشــرات : ةمؤشــرات العل

  .المنشورات العلمیة، مؤشرات میزان المدفوعات للتقنیة ومؤشرات التخصصات العلمیة والتقنیة

تقـیس مؤشـرات بحـوث امـتالك التقنیـة، مؤشـر : المؤشرات المأخوذة من بحوث تنظیم نشاطات االبتكار -

  .ول االبتكار ومؤشر بحوث مهارات االبتكارالبحوث الجماعیة ح

تقـــیس التعلـــیم والتـــدریب، مؤشـــرات مخـــزون رأس المـــال البشـــري، مؤشـــرات : مؤشـــرات القـــوى البشـــریة -

  . االستثمار في رأس المال البشري ومؤشرات مخزون الموارد البشریة

لواسـع لتكنولوجیـا تقـاس مـن خـالل االسـتخدام ا: مؤشرات استخدام تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت -

  .المعلومات واالتصاالت

وتعتمــد مقــاییس األداء المالیــة علــى المعلومــات : قیــاس أداء الشــركات بمقــاییس مالیــة وغیــر مالیــة -

الـــخ، وبالنســـبة لمقـــاییس ...المالیـــة والمحاســـبیة كالعائـــد علـــى االســـتثمار والقیمـــة االقتصـــادیة المضـــافة

وفقـا لعـدد الوحـدات المنتجـة، ومقـاییس كیفیـة   اإلنتاجكإدارة األداء غیر المالیة فتتضمن مقاییس كمیة 

 .الخ...كسمعة المنتج أو الخدمة، رضاء ووالء المستهلكین ومرونة عملیات التصنیع

تقیس كفاءة وفعالیة أنظمة المنظمة ویتم ذلك باإلجابة علـى بعـض : مؤشرات قیاس أنظمة المؤسسة -

منها هل تسعى المؤسسة لتبادل المعلومات والمعرفة  وإلنتاج معرفـة جدیـدة وتطبیقهـا لتحسـین  األسئلة

                                                           

21، لبنان، صاإلحصائیة، المعهد العربي للتدریب والبحوث مؤشرات اقتصاد المعرفة وموقع المرأة من تطورها، )2006(مرال توتلیان 
1
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وتطــویر الســلع والخـــدمات؟ وهــل تتــوافر فـــي المؤسســة ســـبل للتنمیــة الذاتیــة واكتســـاب الخبــرات؟ وهـــل 

 .تسعى للحفاظ على عنصر الكفاءة بداخلها؟ وغیرها من األسئلة

یقــــاس عـــن طریــــق قیــــاس رضـــا العمــــالء الــــداخلیین  : للعمــــالء مؤشــــرات قیــــاس رأس المــــال الفكــــري -

، العـــاملون فـــي الشـــركة والمتطوعـــون، ورضـــا العمـــالء الخـــارجیین كالجهـــات اإلدارةكأعضـــاء مجلـــس 

         .المانحة، المؤسسات الشریكة ومتلقوا الخدمة أو الجمهور المستهدف

مؤشـرات المعرفـة ومؤشـرات (سـبق ذكـره وفي ما یخص البنك الدولي فحددها في نوعین من المؤشرات كمـا 

  :ولخصها أحد الباحثین من خالل الشكل اآلتي) اقتصاد المعرفة

  

  مؤشرات البنك الدولي القتصاد المعرفة:  )3(رقم شكل ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2012نقال عن تقریر البنك الدولي  2013مؤشرات اقتصاد المعرفة، الجمهوریة العربیة السوریة،:  المصدر

  

  
  

  

شخص 1000عدد الھواتف في كل    

شخص 1000عدد الحواسیب في كل   

شخص  1000عدد مستخدمي االنترنت في كل   

سنوات الدراسة المتوقعةمتوسط عدد   

 اجمالي معدل االلتحاق بالتعلیم الثانوي 

بالتعلیم العالي قإجمالي معدل االلتحا  

 مدفوعات رسوم الملكیة والتراخیص

 عدد براءات االختراع

 عدد المقاالت الصحفیة في كل ملیون شخص 

 عوائق التعریفة الجمركیة وغیر الجمركیة 

التشریعیةجودة القوانین واألنظمة   

 سیادة القانون

 

ثقافة المعلومات 

 واالتصاالت

 

 التعلیم والتدریب

 

 

 االبتكار

 

نظام الحوافز 

 االقتصادیة

ت المعرفة
شرا

 مؤ
صاد المعرفة

ت اقت
شرا

مؤ
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  الحمل الزائد للمعلومات وتفاقم ظاهرة متالزمة أرق المعلومات: المبحث الثاني

  .مفهوم متالزمة األرق المعلوماتي وتاریخ نشأتها: المطلب األول

  المعلوماتيمفهوم متالزمة األرق : أوال

ضــباب  (shenk)أجمعــت األدبیــات أننــا نعــیش فــي مجتمــع یتســم بتخمــة المعلومــات أو كمــا وصــفه  

المعلومــات ممــا یصــیب الفــرد المتلقــي بحالــة شــلل فــي التحلیــل أو أثنــاء المعالجــة، حیــث أنــه فــي لحظــة مــا 

واإلنهاك وهذا ما یطلق علیه یتالزم زیادة حجم المعلومات بعدم القدرة على معالجتها ومنه التعب أو األرق 

أرق  وتعــرف متالزمــة الحمــل الزائــد للمعلومــاتكمــا یطلــق علیــه أیضــا مصــطلح أرق المعلومــات متالزمــة 

  1:اعلى أنه المعلومات

هــي الحجــم الكبیــر مــن المعلومــات التــي تســبب فــي ضوضــاء لــدى المتلقــي عنــد  (klapp,1986)حســب  

 . األخطاءوكثرة  اإلجهادها بشكل صحیح بسبب التشتت، بلوغها معدل مرتفع تجعله یعجز عن معالجت

أنهـــا الحجـــم الهائـــل مـــن المعلومـــات ذات الصـــلة بموضـــوع البحـــث والتـــي  (butcher,1998)كمـــا یعرفهـــا 

  . على المتلقي استیعابها یصعب

فیعرفهـا  علــى أنهــا  النقطـة التــي یفــوق فیهـا حجــم المعلومــات قـدرة الفــرد علــى  (feather,1998)أمـا عــن 

  :ویمكن توضیح ذلك بالشكل الموالي. معالجتها وذلك ألن قدرة األفراد على المعالجة محدودة

  

  العالقة بین حجم المعلومات والقدرة على معالجتها: 4شكل 

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

 josepf ruff(2002),information overload :causes, symptoms & solutions, lila brienfing magazine, harvard:المص�در
graduate school of education,p2 

مـــات تزیـــد القـــدرة علـــى یبـــین الشـــكل قـــدرة معالجـــة الفـــرد للمعلومـــات بداللـــة حجمهـــا، كلمـــا زاد حجـــم المعلو 

المعالجة إلى أن تصل إلى حدها األقصى، ثم تبدأ تتناقص بتزاید حجم المعلومات وفي النقطـة التـي یفـوق 

                                                           
1 Andgela edmunds & anne morris(2002), Previous reference , p.p17-28 

 القدرة على المعالجة  

 حجم المعلومات  

 الحمل الزائد للمعلومات 



لمتالزمة أرق المعلومات مفاھیمياإلطار ال                                         : الفصل الثاني  
 

34 
 

فیهــا حجــم المعلومــات القــدرة علــى المعالجــة وتصــبح العالقــة بینهمــا عالقــة عكســیة  یظهــر لنــا مــا یســمى 

  .زمة أرق المعلوماتبالحمل الزائد للمعلومات ومنه یتعرض الفرد لمظاهر متال

ــــ  (jackson,2001)أمــــا  ــــد للمعلومــــات هــــو تجــــاوز حجــــم فیتّف ــــي كــــون الحمــــل الزائ ــــة ف ق مــــع البقی

تجــاوز كــم " المعلومــات التــي ینبغــي معالجتهــا لطاقــة الفــرد علــى ذلــك ویضــیف عامــل الوقــت فیعرفــه أنــه 

   1".المتوفر للغرض المعلومات التي ینبغي معالجتها طاقة الفرد في مجال المعالجة خالل الوقت

عنـدما تتجـاوز الحاجـة للمعلومـات  الحمـل الزائـد للمعلومـات هـو    (J.eppler & J.mengis)وحسـب 

قدرة الفرد على معالجتها ویشیر أنه لیس فقط من ناحیة الكم بل من جانب النوع أیضـا أي أن تكـون كمیـة 

  2.ونوعیة المعلومات متناسبة مع متطلبات الفرد أو متخذ القرار

ذلـك الشـعور الـذي " أنـه )2009عبـد المجیـد صـالح بـوعزة، (حسـب دراسـة  أرق المعلوماتكما یعّرف 

ینتاب عددا كبیرا من الناس بأن بحوزتهم كمیات كبیرة من المعلومات بما یستنزف وقتهم ویجعلهم یشعرون 

ئمـة أو اتخـاذ قـرار مــا باإلجهـاد مـا یـؤثر سـلبا علـى قـدرتهم مـن االسـتفادة منهـا وتوظیفهـا فـي حـل مشـكلة قا

وعـادة مــا یصــاحب هــذه الظــاهرة أرق نتیجـة قلــق الفــرد مــن أن هنــاك معلومـات ذات قیمــة فقــدت فــي خضــم 

  .3"المعلومات ذات العالقة بالموضوع الذي یحظى باهتمامه

هو تزاید حالة عدم  اإلدراك في تأثیراتها  أن أرق المعلومات) 2006 ،إبراهیممیسر محمد (كما یشیر 

السلبیة في حاالت وجود كم هائل من المعلومات وهو ما یصفه بحالة إغـراق المعلومـات التـي تجعـل الفـرد 

ـــل مـــن  ـــه علـــى المفاضـــلة بـــین هـــذا الكـــم الهائ ینســـحق منهزمـــا أمامهـــا ویكتفـــي بـــالمرور العـــابر لعـــدم قدرت

  .4المتاحة تالمعلوما

مــن ) متخــذ القــرار(هــي تعبیــر عــن الشــعور  الــذي ینتــاب الفــرد  أرق المعلومــاتوعلیــه فــإن متالزمــة 

اسـتقباله لكمیـات كبیـرة مـن المعلومـات  یالزم، اللبس، الغموض والتردد الذي اإلنهاكحاالت القلق، التوتر، 

  .في الوقت وبالجودة الالزمةتفوق قدرته وٕامكانیته على معالجتها والمفاضلة بینها التخاذ القرار المناسب 

  أرق المعلوماتتاریخ متالزمة : ثانیاً 

ول ن أHعـن ظـاهرة الملـل الناتجـة عـن الحجـم الكبیـر للمعلومـات، كمـا ذكـر   (klapp,1986)كتـب 

كــان قــد تكلــم  (deutsch,1961)كمــا أشــار أن   (simmel,1956) مــن الحــظ ذلــك هــو عــالم االجتمــاع

أرق متالزمـة " ،  أمـا صـیاغة مصـطلح "مرض المـدن"عن مشكلة االتصاالت الزائدة وأطلق علیها مصطلح

المــوت "وهــو أخصــائي نفســاني بریطــاني، وكــان ذلــك مــن خــالل مقالــه  )دیفیــد لــویس(فترجــع لـــ " المعلومــات

                                                           

 ،المملكة العربیة السعودیة،2،ع10، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنیة، مجالتدفق المعلوماتي والغرق المعرفي، )2009(عبد المجید عامر بوعزة  1

 157ص

2  J.eppler & jeanne mengis,A Framework for Information Overload Research in Organizations, Paper # 1, 
university della svizzera italiana,p 12 

157نفس المرجع ،ص  3  

84، مجلة تنمیة الرافدین، جامعة الموصل، العراق، صظاهرة االغراق في المعلومات، )2006(إبراهیممیسر محمد   4  
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ـــــد "مصـــــطلح  وكـــــان أول مـــــن صـــــاغ  الحمـــــل الزائ

حینمـا تنبـأ بـأن هـذه الزیـادة  )1970

، ویرجـع البـاحثون تـاریخ 2المتسارعة في إنتاج ونشر المعلومـات سُتسـبب مشـكلة لألفـراد فـي نهایـة المطـاف

ظـاهرة بدقـة ولـم تكـن مجـرد إشـارة لمظاهرهـا وأول مـن 

  .ومن خالله فقط تعرف العالم على معالم الظاهرة

أسباب عدة أهمها ثورة المعلومات والتطـور 

التكنولوجي الذي ساهم في انفجار المعلومات وسرعة تـداولها وقـد تطـرق العدیـد مـن البـاحثین ألسـباب هـذه 

ت فـي إنتـاج استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاال

،  ومـن المؤكـد أن ثـورة المعلومـات لـم 

تــأتي مــن فــراغ فخــالل النصــف األخیــر مــن القــرن العشــرین ظهــرت مشــكلة المعلومــات أو أزمــة المعلومــات 

   :موضحة في الشكل الموالي

  العناصر األساسیة لمشكلة المعلومات

  45، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ص

1 Angela emunds & Anne moris (2002), 

International Journal of Information Management 20, Loughborough University,p19
2 Alvine tofler (1970), futur shoch, randon house new York, usa, p.p 350
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وكـــــان أول مـــــن صـــــاغ  ،1 1998وكالـــــة رویتـــــرز بلنـــــدنل

(alvine-toffler) 1970صـدمة المسـتقبل،(من خـالل كتابـه

المتسارعة في إنتاج ونشر المعلومـات سُتسـبب مشـكلة لألفـراد فـي نهایـة المطـاف

ظـاهرة بدقـة ولـم تكـن مجـرد إشـارة لمظاهرهـا وأول مـن هذه الظاهرة إلى الفین توفلر كونه أول مـن تناولهـا ك

ومن خالله فقط تعرف العالم على معالم الظاهرة" الحمل الزائد للمعلومات"اصطلح علیها مصطلح 

   أرق المعلوماتالعوامل المساهمة في متالزمة 

أسباب عدة أهمها ثورة المعلومات والتطـور  أرق المعلوماتلكل ظاهرة أسباب ونتائج، كذلك لمتالزمة 

التكنولوجي الذي ساهم في انفجار المعلومات وسرعة تـداولها وقـد تطـرق العدیـد مـن البـاحثین ألسـباب هـذه 

  : الظاهرة، یمكن تلخیصها في التالي

استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاال"أو الثورة المعلواتصالیة ویقصد بها 

،  ومـن المؤكـد أن ثـورة المعلومـات لـم 3"المعلومات وتنظیمها وتخزینها واسترجاعها وبثها ونقلهـا واسـتثمارها

تــأتي مــن فــراغ فخــالل النصــف األخیــر مــن القــرن العشــرین ظهــرت مشــكلة المعلومــات أو أزمــة المعلومــات 

موضحة في الشكل المواليواالنفجار الفكري، وتتمثل مشكلة المعلومات في عدة عوامل 

العناصر األساسیة لمشكلة المعلومات: )5(رقم  الشكل

، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، صالتمیز والریادة إلىإدارة المعرفة الطریق ، )2013(عمر أحمد همشري

                                        
Anne moris (2002), The problem of information overload in business organizations

International Journal of Information Management 20, Loughborough University,p19 
, randon house new York, usa, p.p 350-352. 

43همشري، مرجع سابق، ص
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وكالـــــة رویتـــــرز بلنـــــدنل"  العائـــــد للمعلومـــــات

(tofflerهو"  للمعلومات

المتسارعة في إنتاج ونشر المعلومـات سُتسـبب مشـكلة لألفـراد فـي نهایـة المطـاف

هذه الظاهرة إلى الفین توفلر كونه أول مـن تناولهـا ك

اصطلح علیها مصطلح 

العوامل المساهمة في متالزمة : المطلب الثاني

لكل ظاهرة أسباب ونتائج، كذلك لمتالزمة 

التكنولوجي الذي ساهم في انفجار المعلومات وسرعة تـداولها وقـد تطـرق العدیـد مـن البـاحثین ألسـباب هـذه 

الظاهرة، یمكن تلخیصها في التالي

أو الثورة المعلواتصالیة ویقصد بها : ثورة المعلومات

المعلومات وتنظیمها وتخزینها واسترجاعها وبثها ونقلهـا واسـتثمارها

تــأتي مــن فــراغ فخــالل النصــف األخیــر مــن القــرن العشــرین ظهــرت مشــكلة المعلومــات أو أزمــة المعلومــات 

واالنفجار الفكري، وتتمثل مشكلة المعلومات في عدة عوامل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عمر أحمد همشري: المصدر

                                                           
The problem of information overload in business organizations, 

همشري، مرجع سابق، صعمر أحمد   3  
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التدفق الكبیر لحجم المعلومات ولكن یختلـف مما ال شك فیه أن شبكة األنترت تساهم في : شبكة اإلنترنت

البعض في كونها مسبب من مسببات متالزمـة أرق المعلومـات كـون المتالزمـة ظهـرت مظاهرهـا حتـى قبـل 

ظهور شـبكت األنترنـت، ومـع ذلـك أكـدت بعـض الدراسـات أن شـبكة األنترنـت تزیـد مـن تفـاقم حـدة متالزمـة 

وبأحجـــام ضـــخمة مـــن خـــالل  ذ الفـــوري والســـریع للمعلومـــاتاألنترنـــت بالنفـــا حیـــث تســـمح 1أرق المعلومــات،

محركات البحث فبمجرد وضـع الكلمـة المفتاحیـة علـى محـرك بحـث سـتنهمر المعلومـات التـي لهـا أي صـلة 

تظهـر " متالزمـة أرق المعلومـات"مباشر أو غیر مباشرة بموضـوع البحـث، فمـثال عنـد البحـث عـن موضـوع 

ككــل مــا یتعلــق بــاألرق وأنــواع أیضــا مــا یتعلــق بــأنواع المتالزمــات  لنــا العدیــد مــن المعلومــات ذات الصــلة

باإلضــافة إلــى كــل المواضــیع ذات الصــلة بالمعلومــات، كمــا قــد تصــلنا المعلومــات متكــررة فقــد تتــداول أحــد 

المقــاالت فــي العدیــد مــن المواقــع وفــي مختلــف المجــالت وعلــى مختلــف المــدونات وبالتــالي ستصــلنا المقالــة 

  .ها ومواقع نشرهابمختلف مصادر 

فـي أربعـة عوامـل  أرق المعلومـاتالعوامـل المسـاهمة فـي ظـاهرة   (joseph m.kayany)كمـا یحـدد

2:تتمثل في
  

فكلما زاد حجم المعلومات تطلب جهد أكبر في المعالجـة ممـا یسـب اإلرهـاق والتعـب وقـد : حجم المعلومات

  .یصل إلى درجة عدم قدرة الفرد على المعالجة

فكلما كان الوقت أوفر كانت المعالجة أفضل وأدق، وكلما كان الوقت أقل أدت السـرعة فـي : الوقت المتاح

المعالجـــة إلـــى ضـــیاع بعـــض المعلومـــات المهمـــة، ممـــا یجعـــل الفـــرد یقـــع فـــي ارتبـــاك وعجـــز فـــي المعالجـــة 

د مــــن األرق والمفاضــــلة بــــین هــــذا الكــــم مــــن المعلومــــات المتاحــــة فــــي ظــــل الوقــــت المحــــدد، وبالتــــالي مزیــــ

  .المعلوماتي

فكلمــا كانــت المعلومــات أقــل جــودة وجــب التــدقیق فیهــا أكثــر، وبالتــالي الوقــوع فــي حالــة : جــودة المعلومــات

  . والتعب والتوتر من جراء الخوف من توظیف المعلومات في غیر مكانها اإلجهاد

ــة ــدرة المعرفی ة المعلومــات ســیكون أدائــه  مــن المؤكــد أن الفــرد الــذي یملــك مهــارات وقــدرات فــي معالجــ: الق

أفضل من غیره األقل قدرة وكفاء وخبرة، وبالتالي كلمـا زادت قـدرات الفـرد المعرفیـة ابتعـدنا عـن حالـة األرق 

  .المعلوماتي وكلما قلت قدراته  زادت حدة األرق المعلوماتي لدیه

   3:فالعوامل المساهمة في حالة األرق المعلوماتي متمثلة في (eppler,2002)وحسب 

، فكمـا ذكـر حـدة متالزمـة أرق المعلومـاتیعتبـر الفـرد أحـد العوامـل المـؤثرة فـي تفـاقم : كفاءة وصفات الفرد

یحصــل حــین یزیــد حجــم المعلومــات عــن قــدرة معالجــة الفــرد لهــا،   أرق المعلومــاتفــي بعــض التعریفــات أن 

  :آخر فكلٌّ وقدراته وٕامكانیاته ویكمن االختالف في العوامل التالیة إلىفرد ویختلف ذلك من 

                                                           
 
1
 Angela emunds & Anne moris, Previous reference, p22 

2 Joseph m.kayany(2002),information overload & information myth, westem michigan university. 
3 josepf ruff(2002),information overload :causes, symptoms & solutions, lila brienfing magazine, harvard 
graduate school of education, p.p 6-9 



لمتالزمة أرق المعلومات مفاھیمياإلطار ال                                         : الفصل الثاني  
 

37 
 

 .محدودیة قدرة الفرد على المعالجة -

 ).الخ...الخبرة، المهارات، العمر، (الشخصیة  تالصفا -

 ).الصحیة، النفسیة( الحالة الشخصیة -

 ).اصلمهارات االتصال والتو (مهارات الكتابة للمرسل ومهارات القراءة للمتلقي  -

 .الكفاءة في استخدام الوقت -

ــا تعتبــر التكنولوجیــا المســاهم األول فــي التــدفق الكبیــر للمعلومــات وبالتــالي  :االســتخدام المفــرط للتكنولوجی

  :من خالل أرق المعلوماتفهي عامل مؤثر في إنتشار ظاهرة 

  .استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال -

  . البرید اإللكتروني -

  .نظم الدفع -

  .األنترنت، اإلكسترنات، االنترنات -

  .القنوات التلفزیونیة وزیادة اإلنتاج الفكري -

  .نظم المعلومات المعقدة -

من المؤكد أن للمنظمة تأثیر في ظاهرة أرق المعلومات وهذه بعض : سیاسات المنظمة، المهام والعملیات

  : الحاالت المتعلقة بالمنظمة وسیاساتها

  . العمل متعدد التخصصات -

  .ركزیة وٕالغاء الوسائطالم -

  .البحث عن المعلومات یكون من قبل المستخدم النهائي بدل مهنیي المعلومات -

  . غیاب استراتیجیات فعالیة االتصال الداخلي -

 .عدم فعالیة إدارة التدریب والمعرفة -

 .تعقد المهام -

 .عدم وضوح األهداف -

  .ضغط الوقت -

  :تساهم في تفاقم الظاهرة، مثلسمات وخصائص المعلومات نفسها : خصائص المعلومات

  ).مشكل االختیار بین المعلومة المطلوبة والمتاحة(عدم الیقین من المعلومة  -

  .تنوع المعلومات وزیادة مجاالت استخدامها -

  .غموض المعلومة في حد ذاتها -

  .درجة حداثة المعلومة -

  .درجة تعقید المعلومة -

  . وفرة المعلومات واختالطها بالمعلومات التي لیست ذات صلة بالموضوع -
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 . درجة الموثوقیة بالمعلومة -

أو المتالزمــة جــاءت  فظــاهرة أرق المعلومــات) 2009المجیــد صــالح بــوعزة،عبــد (أمــا مــا جــاء فــي دراســة 

  1:نتیجة لـ

البشـریة المنشـورة تتضـاعف حسب بعـض التقـدیرات فـإن المعرفـة  :التزاید المستمر في اإلنتاج الفكري -

ــا قــد بلغــت  إحصــائیاتكــل خمــس ســنوات، وتعبــر  نشــر الكتــب فــي العــالم أن الكتــب التــي تنشــر یومًی

 . األلف عنوان في المتوسط

مـن خـالل مختلـف الوسـائط الرقمیـة وأهمهـا الشـبكة العالمیـة  :االزدیاد األسـي لكـم المعلومـات الرقمیـة -

 .%2,5االنترنت، باإلضافة إلى زیادة عدد المستخدمین لهذه الشبكة والذي یتزاید عدده یومیا بنسة 

ــــي - ــــد اإللكترون درج البریــــد االلكترونــــي الســــنوات األخیــــرة كــــأداة اتصــــال علــــى مســــتوى األفــــراد  :البری

رد الواحد المئات من الرسائل االلكترونیـة مـن داخـل المؤسسـة وخارجهـا بمـا والمؤسسات، قد یتلقى  الف

یتجـــاوز قدرتـــه علـــى اإلطـــالع علیهـــا وبالتـــالي إهمـــال أغلبهـــا حتـــى لـــو كانـــت مهمـــة ومســـتعجلة قـــد ال 

 .یالحظها إال بعد فوات األوان

  : مشكلة عدم تماثل المعلومات

باستخدامه  لمثال  1970سنة  G.AKERLOFیعد أول من أشار لمفهوم عدم تماثل المعلومات هو 

ـــة  لكـــن  ـــدة وردیئ ـــدة، مســـتعملة، جی ـــاك أربعـــة أنـــواع مـــن الســـیارات جدی ســـوق الســـیارات حیـــث وجـــد أن هن

المشترین غیر قـادرین علـى التمییـز بـین هـذه األنـواع فتطـرح بالسـوق بـنفس السـعر مـا یتـیح إمكانیـة مبادلـة 

الـخ، ومــن هنــا جـاءت فكــرة عــدم تماثــل ...ة ردیئـة بســعر الجدیــدةسـیارة ردیئــة بســیارة جدیـدة،  أو شــراء ســیار 

    2.المعلومات كون البائعین لدیهم معلومات أكثر بنوعیة السیارة مقارنة بالمشترین

 أكثـر أو أفضـلتحدث مشكلة عدم تماثل المعلومات عندما یمتلـك طرفـًا واحـدًا فـي المعاملـة معلومـات 

ممـــا  أكثـــر منـــتجالعنـــدما یمتلـــك البـــائع مـــثال معلومـــات عـــن  أي، األخـــرى األطـــراف أو األخـــرمـــن الطـــرف 

، والمـــدیرین مـــن المقـــرض حـــول جدارتـــه االئتمانیـــة أكثـــریعـــرف المقتـــرض  أویعرفـــه المشـــتري،  أویمتلكـــه 

 مــن أكثــرمــن المســاهمین حــول أربــاح الشــركة ومســتقبلها، وزبــائن التــأمین یعرفــون  أكثــرالتنفیــذیون یعرفــون 

حــول ظــروف  األراضــي أصــحابمــن  أكثــر، والمســتأجرین یعرفــون مخــاطر حــوادثهمشــركة التــامین حــول 

طـرف  األقـلهنـاك علـى  نأتماثـل المعلومـات  عـدمتفترض نظریة ، فاالحصاد وجهود عملهم الخاص وهكذ

تمتلك  ال األخرى) األطراف و أ(سبة ووثیقة الصلة في حین الطرف واحد في المعاملة یمتلك معلومات منا

                                                           

161عبد المجید صالح بوعزة، مرجع سابق، ص  1  

المؤتمر ، آلیات الحوكمة ودورھا في الحد من التأثیرات السلبیة لعدم تماثل المعلومات، )2019(إلیاس بن ساسي، خیرة الصغیرة   2

، جامعة ورقلة، الجزائر، أداء المؤسسات في ظل االقتصاد الرقمي : ز للمنظمات والحكومات بعنوان األداء المتمی: الدولي الخامس 

   637ص 
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، وتحدث المشكلة في العادة لمـا إدارة الشـركات تمتلـك عـن الشـركة معلومـات تفـوق مـا لـدى ماتتلك المعلو 

ـــدیها مـــن معلومـــات فـــي تضـــلیل  ـــد یحـــدث فشـــل فـــي الســـوق إذا مـــا اســـتخدمت اإلدارة مـــا ل المســـتثمرین وق

المســـتثمرین، إن نشـــر المعلومـــات التـــي لـــم یكـــن مفصـــح عنهـــا مـــن قبـــل بشـــكل عـــام، یخفـــض التبـــاین فـــي 

  1. لومات المتاحة للمتعاملین في السوق مما یترك تأثیرا واضحا على عنصر االختیار الغیر مالئمالمع

الســوق المالیــة ویقصــد بهــا عــدم إلمــام أحــد أطــراف حالیــا بالمجــال المحاســبي و یــرتبط هــذا المفهــوم و 

الصــفقة بالمعلومــات الكافیــة عــن الطــرف اآلخــر فــي تلــك الصــفقة ممــا یمنعــه مــن اتخــاذ قــرار ســلیم، وقــد 

 ومشـكلة االختیـار السـیئ والتـي تكـون بعـد إتمـام الصـفقة، أ إمـایترتب عـن هـذه الظـاهرة مشـكلة مـن اثنـان 

رتــب عـن عــدم الثقــة فـي المعلومــات المتاحــة وهـذه المشــكلة تحــدث قبــل مشـكلة مخــاطر ســوء النیـة والتــي تت

  . إتمام الصفقة، وبذلك تعبر مشكلة عدم تماثل المعلومات عن حالة عدم تأكد

حیـــــث توجـــــه اإلدارة اإلفصـــــاح االختیـــــاري بعوائـــــد األســـــهم لمصـــــالحها الذاتیـــــة، بنشـــــرها المعلومـــــات 

لمتغیــرات المــؤثرة فـــي اإلفصــاح االختیــاري بعــدم تماثـــل الخاطئــة، ویشــار أن التوقیــت المناســب هـــو أحــد ا

المعلومــات، ویعتبــر التوقیــت المناســب أحــد الــدعائم الهامــة لتحقیــق المالئمــة للمعلومــات والتــي تعــد أحــدى 

مؤشرات جودة المعلومات المحاسبیة والتي تساهم في ترشید القرار المالي، حیث أن إتاحة المعلومات قبـل 

أثیریة على القرارات هو أحد العوامل التي تقلل من عدم التماثل وتساهم في ترشید عملیة أن تفقد قیمتها الت

اتخــاذ القــرار، ویمكــن القــول بوجــود عالقــة بــین توقیــت اإلفصــاح وعــدم التماثــل المعلومــاتي وعوائــد األســهم  

  2.الیةوأن  نفعیة معلومات التقاریر المالیة ترتبط عكسیا بفترة إعداد وٕاصدار التقاریر الم

من خالل ما سبق یعتبر مشكل عدم التماثل في المعلومات من المشاكل التـي تزیـد مـن حـدة متالزمـة 

أرق المعلومــات، حیــث أن عــدم التماثـــل أو عــدم اإلفصــاح هــو مســـبب رئیســي مــن مســببات متالزمـــة أرق 

مها حیث عدم كمشكلة الوقت المتاح، وجودة المعلومات وحج josef w.kayanyالمعلومات والتي حددها 

اإلفصـاح یـؤدي إلـى مواصـلة البحــث وبالتـالي اسـتقبال عـدد أكبـر مــن المعلومـات الغیـر مهمـة والتـي تعتبــر 

  .بدون فائدة طالما أن المعلومات في البیئة هي معلومات غیر متماثلة

  

  

  

  

                                                           
 

1
 دور اإلفصاح اإللكتروني في الحد من عدم تماثل المعلومات وانعكاس ذلك على كفاءة سوق رأس المال، )2011(محمود رجب یس غنیم  

  3-2، جامعة بنھا، القاھرة، مصر، صالمصري
2
ختیاري بعدم التماثل المعلوماتي في سوق األوراق المالیة المنظمة لعالقة اإلفصاح اال، المتغیرات )2018(أحمد محمد شكري حسم سمعان  

  ، جامعة الزقازیق، مصرالمصریة
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  والحلول مقترحة للحد منها آثار ومظاهر متالزمة أرق المعلومات: المطلب الثالث

 ومظاهر متالزمة أرق المعلوماتآثار : أوال

  :  جملة آثار ومظاهر تنعكس على الفرد كما على المؤسسة وتتمثل في لمتالزمة أرق المعلومات 

  :آثارها على الفرد وصحته .1

، تـوتر، ارتبـاكعلى الفرد في شكل إجهـاد، قلـق، تعـب،  لوماتأرق المعتظهر بعض مالمح متالزمة  

واإلرهــاق ممــا یســبب لــه فـــي عــدة أمــراض أهمهــا مــرض القلــب، جلــط الـــدماغ   واالكتئــابوتشــویش الــذهن 

نتیجــة عــدم تحمــل هــذا الكــم الهائــل مــن المعلومــات التــي تفــوق قدرتــه علــى االســتیعاب، وضــعف التركیــز، 

ارتفــاع ضــغط الــدم، اضــطرابات الجهــاز الهضــمي والصــداع وآالم المعــدة، اآلالم فــي العضــالت وتشــنجها، 

أي أن الفرد یظن أنه یجب أن یسـرع باسـتمرار النجـاز األعمـال والـتخلص (رض العجلة ضعف الرؤیة، وم

، وهــــذا مــــا جعــــل )منهــــا مــــع عــــدم االكتــــراث بالنتیجــــة، المهــــم عنــــده الــــتخلص مــــن عــــبء العمــــل وبســــرعة

  . 1"متالزمة أرق المعلومات"لویس یطلق علیها تسمیة األخصائي النفساني دیفید 

  : القرار ذآثاره على المنظمة ومتخ .2

  2:للمنظمة في تتسبب متالزمة أرق المعلومات

  ؛على الفرد العامل متالزمة أرق المعلوماتتدهور الوضع النفسي لعمالها وموظفیها بسبب آثار  -

  ؛توتر العالقات بین أفراد المنظمة وفرق العمل -

المعالجـة الفعلیـة والدقیقـة ، فقد یلجأ العامل إلى السرعة في إنجاز عمله وٕاهمال أدائهمیؤثر سلبا على  -

للمعلومــات أو قــد یلجــأ إلــى التهــرب وتأجیــل العمــل، وحتــى فــي حــال حــاول العامــل المعالجــة الدقیقــة 

 ؛والصحیحة لهذا الكم الهائل للمعلومات فسیؤدي ذلك حتما لضیاع الوقت والجهد

 ا یعرفـه وٕالـى تجاربـهمن التعلم واإلبداع داخل المنظمة فالعامـل یلجـأ فـي حلـه للمشـكالت إلـى مـ الحد -

الســــابقة بــــدال مــــن اعتمــــاده علــــى هــــذه الفوضــــى العارمــــة مــــن المعلومــــات، رغــــم أن النتــــائج  الســــابقة 

والتجــــارب ال تتناســــب غالبــــا مــــع الوضــــع الحــــالي خاصــــة فــــي حالــــة المحــــیط الــــدینامیكي والتغیــــرات 

لتـــدریب والتطــــویر رعة التـــي تعیشــــها المنظمـــات، وتتســـاءل المنظمــــات فـــي هـــذا الحــــال لمـــاذا اســـاالمت

  ؛والتعلیم، وتضییع المال والوقت والجهد في ذلك مادام الفرد سیعود لما یعرفه سابقا في حل مشاكله

  .انخفاض أداء المنظمة وحجم اإلنتاجیة ومستوى الرضا الوظیفي لدى العاملین -

فـــي اتخـــاذ القـــرار فیجعـــل متخـــذ القـــرار یعـــاني مـــن شـــلل فـــي القـــدرة التحلیلیـــة،  أرق المعلومـــاتیـــؤثر كمـــا 

، 3السطحیة في التحلیل، التردد في اختیار الحل المناسب ویـنعكس ذلـك سـلبا علـى كفـاءة وفعالیـة القـرارات

                                                           
1  Lbid, &  paul D.larson &Jack D.kulchitsky(2007), information overload : too much of a good thing? , 92nd 
annual in international sypply management conference.     
 2 Josef ruff, Previous reference, p.p 3-6. 

  3  144جامعة بسكرة،ص ، أطروحة دكتوراه،اإلستراتیجیةالیقظة وأهمیتها في اتخاذ القرارات ، )2013(فالتةالیمین  
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ســـینعكس ذلــــك ســـلبا علــــى مســـتقبل المنظمــــة كـــون القــــرار  اإلســــتراتیجیةوٕاذا أســـقطنا ذلـــك علــــى القـــرارات 

  .1تراتیجي یؤثر في مستقبل المنظمة واستمراریتهااالس

  :حلول ومقترحات للتقلیل والحد من متالزمة أرق المعلومات: ثانیا

قبــل البحــث فــي حــل أي مشــكلة یجــب أوال اإلدراك أننــا فــي مشــكلة ثــم تحلیلهــا لمعرفــة أســبابها وأعراضــها، 

، للتمكن في تفادیها أو التصدي لهالذلك على منظمات األعمال العلم بوجود المشكلة وفي الوقت المناسب 

  2:تحت تأثیر المتالزمةوفي ما یلي بعض الحلول المقترحة لتفادي هذه المشكلة والوقایة من الوقوع 

وقائیة تكون كرد فعل فـي حـال تـم الوقـوع تحـت تـأثیر متالزمـة  إستراتیجیةیجب على المنظمات وضع  -

  .أرق المعلومات ویمكن استعمال السیناریوهات في ذلك

االستفادة مـن التـدریب علـى الكثیـر مـن  األعمالفي منظمات  اإلستراتیجیةیجب على متخذي القرارات  -

التـــي قـــد تســـاهم فـــي الحـــد مـــن الظـــاهرة أهمهـــا التـــدریب علـــى االســـتخدام الجیـــد والصـــحیح المهـــارات 

للتكنولوجیــات الجدیــدة والمتطــورة، التــدریب علــى إدارة قواعــد البیانــات، التــدریب علــى الطــرق الصــحیحة 

 والفعالة في البحث عبر االنترنت، وأهم شيء التدریب على مهارات إدارة الوقت كون أهم عامل یسبب

 .في الوقوع تحت تأثیر متالزمة أرق المعلومات هو ضیق الوقت المحدد والمتاح التخاذ القرار

التقلیل من استعمال وسائل االتصـال خاصـة الحدیثـة للحد من مظاهر متالزمة أرق المعلومات یفترض  -

ي المـزعج منها والتي تتسم بالسرعة، كما یجدر بمتخذي القرارات استخدام مرشحات للقضاء على البریـد

بســهولة، االبتعــاد علــى  إلیهــاوتحدیــد الرســائل المهمــة فــي قائمــة البریــد االلكترونــي للــتمكن مــن الوصــول 

البحــث فــي محركــات البحــث عــن المعلومــات ألنهــا عــادة مــا تكــون أقــل دقــة وأكثــر تكــرارا كمــا أنهــا غیــر 

موثوق من صحتها وذلك كون كل أفراد المجتمع باختالف مستویاتهم لهم الحق في الكتابة والتعدیل في 

فتعتبر المعلومات  ةة بالمواقع الرسمیالمعلومات التي تضخ من خالل هذه المحركات، ویفضل االستعان

 .فیها أكثر دقة

االعتمــاد علــى الالمركزیــة والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرار لتقاســم عبــئ معالجــة المعلومــات واالســتفادة مــن  -

   .أفضلیة الزیادة، واالستعانة بالخبراء والمختصین في مجال المعلومات والتقنیات الجدیدة

ـــرة فـــياالعتمـــاد علـــى الكفـــاءات البشـــری - جمـــع المعلومـــات  ة أكثـــر مـــن نظـــم المعلومـــات واألنظمـــة الخبی

 .ومعالجتها

                                                           
1 Josef ruff, Previous reference, p5 

2
، متالزمة أرق المعلومات، مصادرھا ومظاھرھا دراسة میدانیة بمجموعة من المؤسسات االقتصادیة، )2018(فالتة الیمین، نورھان قرون   

  .، باتنة، الجزائر2، مجلد14مجلة االقتصاد الصناعي، عدد 
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 1: یمكن اعتبار ما یلي حلوال وقائیة للحد من مظاهر المتالزمة ونتائجهاكما  

 . التدریب على إدارة الوقت كونها من أهم مسببات الوقوع تحت تأثیر ظاهرة أرق المعلومات -

  :محو األمیة المعلوماتیة من خالل -

  التدریب على البرمجیات والتكنولوجیات -

  تعزیز مهارات االتصال التقلیدیة منها والرقمیة  -

 التدریب على القراءة السریعة -

 التدریب على التفكیر العقالني ومهارات اتخاذ القرار -

 التدریب في االستذكار -

 التدریب على تنفیذ المهام عن طریق خطوات بسیطة وواضحة -

منطقیـــا، نابعـــة مـــن دراســـة الفجـــوى بـــین القـــدرة علـــى اســـتخدام التكنولوجیـــات وضـــع خطـــط ذات توجهـــا  -

 .الجدیدة وموقف اعتمادیة هذه التكنولوجیات

 .اعتماد التعلم التنظیمي، وٕارساء مبادئه كأحد أساسیات قیام المؤسسات بمختلف أنواعها ومجاالتها -

شـریة الالزمـة، كمـا ینبغـي أن تعكـس ینبغي على المنظمـات التخطـیط واإلشـراف علـى تنمیـة المـوارد الب  -

االستراتیجیات المختارة بصورة واقعیة احتیاجات المنظمات من كفاءات الموارد البشریة، ومن الضروري 

التخطـیط مـن مرحلــة مبكـرة والقیــام بـذلك لــدعم اإلسـتراتیجیة الدفاعیــة، واإلسـتراتیجیة الوقائیــة مـن الوقــوع 

التحلیـل الكمـي والكیفـي للمـوارد البشـریة علـى تحدیـد االحتیاجـات وسیسـاعد  تحت تأثیر هذه المتالزمة، 

 .بدقة

  

  

  

  

  

  

                                                           

اهرة أرق المعلومات في ظل االقتصاد الرقمـي  دراسـة تنمیة وتدریب الموارد البشریة كإستراتیجیة للتقلیل من آثر ظ، )2018(رھان قرون نو 1  

 الجزائــر، ،2بجامعــة بلیــدة مــؤتمر أهمیــة تنمیــة المــوارد البشــریة فــي ظــل االقتصــاد الرقمي،، حالــة عینــة مــن أســاتذة كلیــة االقتصــاد بجامعــة بســكرة

2018.  
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 : الصةخ

ومـــا ســـبقها مـــن تحـــول إلـــى مجتمـــع لتعـــرف علـــى ماهیـــة متالزمـــة أرق المعلومـــات جـــاء هـــذا الفصـــل ل

أهـــم مظــاهر المتالزمـــة والتـــي تـــؤثر علـــى الفــرد بشـــكل خـــاص كمـــا علـــى  إلـــىباإلضـــافة واقتصــاد معرفـــي، 

عملیة  خاصة علىحیث بدا تأثیرها واضحا من خالل األدبیات والدراسات السابقة ، المنظمات بصفة عامة

الحجـــم الكبیـــر مـــن المعلومـــات باإلضـــافة إلـــى عامـــل الوقـــت  إلـــىویعـــود ذلـــك  اإلســـتراتیجیةاتخـــاذ القـــرارات 

لــف أنواعهــا وأحجامهــا، ، الكفــاءات والخبــرات فــي مجــال التعامــل مــع المعلومــات بمختوالتســارع التكنولــوجي

ولقد حاولنا أن نضع حلول إن لم تكن نهائیة فهي نسبة وأخرى وقائیة للحد من مظاهر المتالزمة ومحاولة 

 .معالجتها والتخلص من تأثیرها السلبي على الفرد والمنظمة
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  :تمهید

فـي حـد أصـبحت فیـه المعرفـة صـناعة و  د اللعبـةقوانین المنافسـة وقواعـفیه في محیط تنافسي تغیرت 

للمنظمــات التــي ترغــب فــي التــأقلم مــع دینامیكیــة محیطهــا  رایــكب ایتحــد تشــكل إدارة المعرفــة أصــبحت ذاتهــا،

والتـي  فـي اتخـاذ القـرارات، ریعةسـ أصبح األمر یتطلـب ردودو  المزایا التنافسیة المستدامة  وتحقیق التنافسي

التحـدیث المسـتمر یسـتوجب تـوفر المعلومـات بصـفة دائمـة و  حیـثة كبیـرة، فثر في مسـتقبل المنظمـة بصـتؤ 

. قبـل أن یصـل إلیهـا المنافسـینوالتنقیب عـن البیانـات  .لقواعد البیانات من خالل التحلیل المستمر للمحیط

 ألغـــراضجمـــع وتحلیـــل واســـتخدام البیانـــات، تیجیة كآلیـــة لاإلســـتراظهـــرت أهمیـــة الیقظـــة  المنطلـــق هـــذا مـــن

علــى مســتوى  نظمــةلســبق والمرونــة فــي مجــال رّد الفعــل ومــا یتطلبــه أیضــا مــن تحلیــل محــیط المالتوقــع وا

  .اإلدارة اإلستراتیجیة

نتعرف على هذه اآللیة من مختلف مداخلها باإلضافة للتعـرف علـى مفهـوم التحلیـل  فصلوفي هذا ال 

وقد  قظة اإلستراتیجیة في جمع المعلومات المساعدة على التحلیل،یلیجي وأهم أدواته والتي تحتاج لراتاإلست

  :كالتالي مجموعة مباحثإلى  هذا الفصلتم تقسیم 

 ماهیة التحلیل االستراتیجي: المبحث األول

 ماهیة الیقظة اإلستراتیجیة: المبحث الثاني

  .ة وأثرها في متالزمة أرق المعلوماتأهمیة الیقظة اإلستراتیجی: المبحث الثالث
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  ماهیة التحلیل االستراتیجي: المبحث األول

  اإلدارة اإلستراتیجیة: المطلب األول

 تعنــي فــنو Strategos مــن الكلمــة الیونانیــة اســتراتیجوس Strategy   إســتراتیجیةاشــتقت كلمــة 

 تمكنهـــــــــــا مــــــــــــن عســـــــــــكریةمـــــــــــن اجـــــــــــل اكتســـــــــــاب میـــــــــــزة  حـــــــــــروبالقـــــــــــوات وال إدارة القیـــــــــــادة أو فـــــــــــن 

وأص��بحت مح��ل اھتم��ام  مج��ال األعم��ال إل��ىامت��دت ممارس��ات اإلس��تراتیجیة لتص��ل  1،عــدوالالفــوز علــى 

الطریقــة التــي مـــن "تعــرف اإلســـتراتیجیة كونهــا  .حیــث نظــرا ألهمیتهــا فـــي اكتســاب مزایــا تنافســیة البــاحثین

 .ع هــي الطریــق للوصــول للنهایــاتأوســ أو بمعنــى 2"خاللهــا تعمــل المنظمــة علــى تحقیــق أهــدافها ورســالتها

تجاهــات بعیــدة المــدى التــي تحقــق المزایــا باســتغالل االأي أنهــا  اف ورســالة المنظمــة؛تتعلــق النهایــات بأهــد

  .الموارد المتاحة في ظل بیئة معقدة ومتغیرة

متكــامال و  إطــارا عامــا شــكلمیــة تتكــون مــن مكونــات ومهــام مترابطــة تعملیــة نظ اإلســتراتیجیة اإلدارة

ویشــتمل هــذا اإلطــار علــى التحلیــل البیئــي لبیئــة  .وإلعــداد الخطــط وتنفیــذها ،اإلســتراتیجیة اإلدارةمارســة لم

ـــالمنظمـــة خارج ـــة خصـــائص ی ـــى حقیق ـــا للوقـــوف عل مـــن فـــرص أو قیـــود  فیهـــاالمؤسســـة ومـــا  نمـــطا وداخلی

ذ المؤسسـة كافـة تتخ اإلستراتیجیةوبشكل عام تحت مسمى اإلدارة  .وتهدیدات ونقاط القوة أو نقاط الضعف

قراراتهــا وتصــمم أنظمتهــا، وكــذلك تبنــي وتنمــي عالقاتهــا بمــا یســاهم فــي تحقیــق رســالتها وأهــدافها، ویتطلــب 

ذلــك بالضــرورة أن یكــون لــدى المؤسســة مقومــات تحقیــق األداء المتمیــز اســتنادا علــى اســتراتیجیات مناســبة 

  3.ها من مخرجات التحلیل البیئيتمكنها من التعامل الفعال مع حزمة الحقائق التي تتوصل إلی

 4 :عملیات أو إجراءات مهمة وتتمثل في 3تقوم على  اإلستراتیجیة اإلدارةیمكن القول أن ممارسات 

، )األهــداف اإلســتراتیجیةثــم الرؤیــة، الرســالة، ( ألهــداف اإلســتراتیجیة بلــوغ االتسلســل الهرمــي ل تحدیـد

ـــى أ ـــتم التحلیـــل اإلســـتراتیجيعل ـــك ی الـــداخلي  المحـــیطجمـــع المعلومـــات عـــن  مـــن أجـــل  محـــیطلل ســـاس ذل

، تالقـرار  تنفیـذدعما لعملیة اتخاذ القرارات اإلستراتیجیة، ثم یـتم صـیاغة اإلسـتراتیجیة و الخارجي للمنظمة، و 

                                                           
1
الدار  یجیة وجودة التفكیر والقرارات في المؤسسات المعاصرة،اإلدارة اإلسترات، )2008(مصطفى محمود أبو بكر وفھد بن عبد هللا النعیم    

   31الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، ص
2
  27، صنعاء،ص2، دار الكتاب الجامعي، ط اإلدارة اإلستراتیجیة، )2011(منصور محمد اسماعیل العریقي   

3
، الــدار یة وجــودة التفكیــر والقــرارات فــي المؤسســات المعاصــرةاإلدارة اإلســتراتیج، )2008(صــطفى محمــود أبــو بكــر وفهــد بــن عبــد اهللا النعــیم   

  69الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، ص
4
 
 
Dess, Gregory G (2003), Strategic management: creating competitive advantages, Mass: McGraw-Hill/Irwin, 

Boston, P4-8 
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 اإلدارةویعتبــــر هــــذا التقســــیم لعملیــــات 

ویمكـــن أربعـــة عملیـــات وربمـــا أكثـــر، 

  :من منظور آخر كالتالي

  اإلستراتیجیة
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یتوقف عمل اإلدارة اإلسـتراتیجیة عنـد التنفیـذ بـل تبقـى عملیـة مسـتمرة ودورانیـة ویبقـى التفاعـل بـین هـذه 

ویعتبــــر هــــذا التقســــیم لعملیــــات  .ة قائمــــا كــــون البیئــــة فــــي تطــــور وتحــــدیث مســــتمر

أربعـــة عملیـــات وربمـــا أكثـــر،  إلـــىمـــن أبســـط التقســـیمات وأشـــملها فهنـــاك مـــن یقســـمها 

من منظور آخر كالتالي اإلستراتیجیة اإلدارةعرض شكل توضیحي لعملیات 

اإلستراتیجیة إلدارةاعملیات ): 06(الشكل رقم 

، دار الكتاب الجامعي، ط اإلستراتیجیةاإلدارة ، )2011(العریقي  إسماعیلمنصور محمد 

صیاغة 
االستراتیجیة

)2(

التحلیل البیئي 
االستراتیجي 

)1(

الرقابة 
االستراتیدجیة 

)4(

تطبیق 
االستراتیجیة 

)3(

:       لثالفصل الثا  
 

 

یتوقف عمل اإلدارة اإلسـتراتیجیة عنـد التنفیـذ بـل تبقـى عملیـة مسـتمرة ودورانیـة ویبقـى التفاعـل بـین هـذه  وال

ة قائمــــا كــــون البیئــــة فــــي تطــــور وتحــــدیث مســــتمرالعملیــــات الثالثــــ

مـــن أبســـط التقســـیمات وأشـــملها فهنـــاك مـــن یقســـمها  اإلســـتراتیجیة

عرض شكل توضیحي لعملیات 

منصور محمد : المصدر
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بعــض االصــطالحات األساســیة التــي یتكــرر اســتخدامها عنــد دراســة )  01(نعــرض فــي الجــدول رقــم  

  :  وممارسة اإلدارة اإلستراتیجیة

  اإلدارة اإلستراتیجیةذات العالقة بمصطلحات ): 01(الجدول رقم 

  المفهوم  مصطلحات

  الرؤیة

الــذي یظهــر الصــورة التــي تعمــل المؤسســة  هــي التوجــه أو المســار العــام الرئیســي

  .على تكوینه، والتفكیر والتصرف یتم على أساسها

  الرسالة

وقبولهـا  ،اهي المبـرر األساسـي لوجـود المنظمـة والتـي تحـدد مقومـات بقائهـا نموهـ

  ، وعلــى ضــوئها تتحــدد األهــداف وتوضــع الخطــط والبــرامجمصــلحةمــن األطــراف ذوي ال

  .والموارد اإلمكانیاتالسیاسات، القواعد واألنظمة، ومن أجلها یتم تخصیص واستخدام و 

  الغایات

وغیرها من الغایـات والنمو والتوسع  كالربحیةتشیر إلى المنافع والمكاسب النهائیة 

، وتــرتبط الغایــات بــالغرض أو األغــراض التــي  تعكــس المنظمــة إلــى تحقیقهــا التــي تســعى

  .تخصیص مواردهاأنشطة المنظمة ومنتجاها و 

  األهداف

نتــاج عملیــة  فــي شــكلهــي الترجمــة الرقمیــة والزمنیــة لرســالة المنظمــة ورؤیتهــا وغایاتهــا 

هدفة مســتمحــددة زمنیــا و محــددة تفصــیلیة واضــحة ومقاســة، وهــي تمثــل محطــات وصــول 

تحقیقهــــا تتحقــــق غایــــات المؤسســــة  بلتحقیـــق نتــــاج مخطــــط لهــــا قابلــــة للقیــــاس الكمــــي، 

  .ورسالتها

  االستراتیجیات

ل التـــي یـــتم اختیارهـــا لتحدیـــد التوجهـــات أو الممارســـات التـــي تتحـــرك علیهـــا ئتمثـــل البـــدا

المؤسسة لتحقیق أهدافها، وهي تعـد توجهـات تخطیطیـة عامـة تضـبط التفكیـر عنـد تحدیـد 

  .اغة السیاسات والخطط والبرامجوصی

  السیاسات

ـــل فـــي  العامـــة والقواعـــد األســـس التـــي یـــتم صـــیاغتها وااللتـــزام بهـــا لتـــوفیر  الضـــوابطتتمث

  .اإلستراتیجیةمقومات نجاح 

  .تتمثل في مراحل أو مكونات التحرك اتجاه األهداف وما یرتبط بها من أنشطة  والبرامج الخطط

وجودة التفكیر والقرارات في  اإلستراتیجیةاإلدارة ، )2008(ر وفهد بن عبد اهللا النعیم مصطفى محمود أبو بك :صدرالم

  .132-131ص .، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، صالمؤسسات المعاصرة
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 :التحلیل االستراتیجي للبیئة: المطلب الثاني

 1.ارجیة للمنظمة وتقدیمها لإلدارةیقصد بالتحلیل البیئي مراقبة وتقییم المعلومات البیئیة الداخلیة والخ

عملیة إجـراء البحـوث علـى بیئـة األعمـال التـي تعمـل ضـمنها المنظمـة وعلـى المنظمـة نفسـها،  "وعرف أنه 

  ."من أجل صیاغة اإلستراتیجیة

رة اإلســتراتیجیة، یجــب أن یســبق أیــة اإلدا مراحــلیعتبــر التحلیــل االســتراتیجي نقطــة انطــالق لوبــذلك 

تنفیــذها، وذلــك لحاجــة كــل عملیــة إلــى صــیاغة االســتراتیجیات منــذ اإلدارة اإلســتراتیجیة  عملیــة مــن عملیــات

أثبتــت الكثیــر مــن الدراســات أن العدیــد مــن  .منهــا إلــى معلومــات معینــة یوفرهــا التحلیــل االســتراتیجي للبیئــة

ات دون تحلیـل یاغة وتنفیـذ االسـتراتیجییقومـون بصـاالستراتیجیات تفشل ألن متخذي القرارات فـي المنظمـة 

   2،ودون االعتماد على نتائج التحلیل االستراتیجيدقیق لألهداف الشاملة للمنظمة 

یهــتم التحلیــل االســتراتیجي بالبیئــة الداخلیــة والخارجیــة فــي نفــس الوقــت بتحلیــل نقــاط القــوة والضــعف، 

.مراریة المنظمـةوالفرص والتهدیدات فیها، أي العوامل الخارجیة والداخلیـة التـي تـؤثر تنافسـیة واسـت
3

فـي هـذا  

المجــال اقتــرح البــاحثین العدیــد مــن النمــاذج التــي تســاعد علــى التحلیــل الكلــي أو الجزئــي للبیئــة مــن أهمهــا 

الــخ، العنصــر المــوالي یعــرض ...، تحلیــل القــوى الخمســة لبــورتر، تحلیــل حافظــة األنشــطة SWOTتحلیــل 

األساسیة التي یتكرر مكن توضیح بعض المفاهیم أهم هذه النماذج وطرق التحلیل من خاللها، وقبل ذلك ی

  :  استخدامها عند دراسة وممارسة التحلیل االستراتیجي

  

  

  

  

  

                                                           
15، صنعاء،ص2، دار الكتاب الجامعي، ط راتیجیةاإلدارة اإلست، )2011(منصور محمد إسماعیل العریقي  
1
  

2
 Dess, Gregory G (2003), Strategic management: creating competitive advantages,  Mass: McGraw-Hill/Irwin,   

Boston, P10 
3
 Ville Isoherranen (2012), Strategy analysis frameworks for strategy orientation and focus, University of Oulu, 

juneves print tampere, Oulu, Finland , P35 
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  مصطلحات التحلیل االستراتیجي): 02(الجدول رقم

  المفهوم  مصطلحات

التحلیل 

  االستراتیجي

  

بهـا مـن فـرص أو قیـود هو المنهج المهني المستمر والمتواصل للتعرف على البیئة الخارجیة وما یـرتبط " 

أو تهدیدات حالیة أو مرتقبة أو ممكنة، وكذلك للتعرف على حقیقة أوضاعها وٕامكاناتها الداخلیة ومـا بهـا 

  ."من نقاط قوة أو نقاط ضعف قائمة أو مرتقبة أو ممكنة

   البیئة الخارجیة

  

بدرجــة  )ذا ممكنــاوٕان كــان هــ(تشــمل علــى كافــة العناصــر أو األطــراف خــارج حــدود المؤسســة وال تخضــع 

   .تؤثر على قدرة المؤسسة في أداء مهامها وتحقیق أهدافهاكما كاملة لسیطرة المؤسسة، 

الحـــاالت أو األحـــداث التـــي یمكـــن االســـتفادة منهـــا لـــدعم رســـالة المؤسســـة وأهـــدافها  أولمواقـــف اتشـــمل   الفرص

خــروج منـــافس قـــوي مـــن ( قـــدرة المؤسســـة علـــى اســتثمارها لصـــالحها مثـــل فـــي حالــةوخططهــا وبرامجهـــا، 

  ...)الجبائي اإلعفاءالسوق، أسواق جدیدة للتصدیر، سیاسات 

المؤسســة فــي تحقیــق التــي یمكــن أن تــؤثر ســلبا علــى قــدرة  اإلحــداث أوالحــاالت  أوتشــمل كــل المواقــف   التهدیدات

جدیـد  دخـول منـافس مثـل إمكانیاتوتقلل من قدرتها على توظیف ما لدیها من  هاق تحركأهدافها، أو تعی

  .الخ...للسوق، فرض ضرائب جدیدة على النشاط

، للمؤسســة، وتتحــدد بنــاء علــى قراراتهــاتشــتمل علــى كافــة العناصــر التــي تــدخل ضــمن الحــدود الداخلیــة   البیئة الداخلیة

 واإلمكانیـاتوتنفرد إدارة المؤسسة بصالحیة تحدیدها مثل التنظیم اإلداري ونظم وسیاسات وقواعد العمـل 

تخضــع  صــهائخصاوهــذا ال یعنــي أن كــل . لبشــریة والتســویقیة التــي تــدخل تحــت ملكیــة المؤسســةالفنیــة وا

  .ستراتیجیةاإلدارة بالكامل لإل

تتمثل في النواحي االیجابیة الداعمة للمؤسسة وتمیزها عن غیرها، ویمكن للمؤسسة عند حسـن اسـتغاللها   نقاط القوة

الدراسات، وبراءات االختراع، والموارد البشـریة المتمیـزة، كفاءة البحوث و (مكاسب معینة مثللها أن تحقق 

وكلهـــا یمكـــن أن تـــدعم قـــدرة ) الـــخ...ومنـــاخ عمـــل إیجـــابي، حداثـــة المعـــدات، والقـــدرة علـــى ضـــبط التكلفـــة

  .المؤسسة في تحقیق أهدافها إذا ما نجحت في تنمیتها واالستفادة منها

حتیاجــات العمــالء مــن جــودة الســتجابة علــى اال قــدرة المؤسســةن مــتتمثــل فــي النــواحي الســلبیة التــي تقلــل   نقاط الضعف

  .معالجتها لدعم القدرة التنافسیة للمؤسسة  رها من الجوانب التي یتطلب األمروسعر وخدمة وغی

، الدار سات المعاصرةوجودة التفكیر والقرارات في المؤس اإلستراتیجیةاإلدارة ، )2008(مصطفى محمود أبو بكر وفهد بن عبد اهللا النعیم  :المرجع

  130-129ص .الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، ص
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  التحلیل االستراتیجي نماذج: المطلب الثالث

، SWOTتعددت األسالیب والنماذج التي یمكن أن تستخدمها المنظمة في تحلیل بیئتها أهمها تحلیل 

اذج وتطویرهـــا لیبقــى علـــى تحلیــل القــوى لــــ بــورتر وغیرهـــا، اهــتم الكثیـــر مــن البــاحثین فـــي وضــع هـــذه النمــ

أخـذ بعـین االعتبـار كـل مـا یجـري فـي تالمنظمات اختیار المناسب منها رغبة فـي دعـم عملیـة اتخـاذ القـرار 

  :في ما یلي نعرض بعض هذه النماذج، و بیئتها الداخلیة كانت أو الخارجیة

 SWOTنموذج تحلیل  : أوال

ـــــي  S.O.W.Tاختصـــــار ل  هـــــو SWOT  تحلیـــــل  ,strengths, weaknesses)وتعن

opportunities, threats)   تحلیلاألكثر تداوال، ظهر و تحلیل االستراتیجي للبیئة آلیة من آلیات الوهي 

SWOT   البــرت  مــن طــرف نالعشــرین معهــد هارفــارد لألعمــال  خــالل الســتینات مــن القــر أبحــاث نتیجــة

ه یهـتم بتحلیــل كــل مـن البیئــة الداخلیــة كونــ اسـتعماالو األكثــر تــداوال هــذا النمـوذج یعتبـر   ،همفـرى وآخــرون

والبیئیـــة الخارجیـــة باســـتهدافه للفـــرص والتهدیـــدات فیهـــا، فـــي حـــین  .باســـتهدافه لنقـــاط القـــوة والضـــعف فیهـــا

 .الداخلیة فقط تستهدف بعض النماذج األخرى البیئة الخارجیة أو

یة التــي أي لتحدیـد الوضـع ؛الهـدف مـن هـذا التحلیــل هـو تحدیـد وتقیــیم الموقـف االسـتراتیجي للمنظمــة 

كون في المستقبل القریب، االفتراض األساسي للتحلیل هو مواءمـة تحالًیا أو من المحتمل أن  یتواجد علیها

،  لتحقیـق )الفـرص والتهدیـدات(الخارجیـة  اتمتغیـر مـع ال للمنظمـة )نقـاط القـوة والضـعف(األنشطة الداخلیـة 

   1 . المنظمة أهدافتنافسیة  إستراتیجیةنتائج  تساعد في اتخاذ قرار فعال ووضع 

  

  

  

  

  

                                                           
1
 Ville Isoherranen (2012), Strategy analysis frameworks for strategy orientation and focus, University of Oulu, 

juneves print tampere, Oulu, Finland , P28 
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  SWOTنموذج ): 07(الشكل رقم 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

Source : M jasiulewicz-kaczmarek,  A Stachowiak(2016), Maintenance Process Strategic 

Analysis Maintenance Process Strategic Analysis, ModTech International Conference -  

Modern Technologies in Industrial Engineering IVAt,  Iasi, Romania, p03 

  ) :األنشطةتحلیل حافظة ( مصفوفات التحلیل االستراتیجي : ثانیا

للمؤسســة  ات للنشــاط اإلســتراتیجيكــل مــن هــذه الوحــد، جموعــة وحــداتإلــى م حافظــة األنشــطةتشــیر 

 فـــي شـــكل مصـــفوفة أو شـــبكة بحیـــث تـــوزع  حافظـــةتخـــدم ســـوق معـــین أو منـــتج معـــین، ویعّبـــر عـــن هـــذه ال

وسیلة  لتقییم أعمال المنظمـات ذات المنتجـات   ماهمحورین و  علىوحدات النشاط داخل خالیا المصفوفة 

أفضــل إســتراتیجیة ممكنــة  صــیاغةوذلــك بهــدف  ددة وفــي أســواق مختلفــةالمتعــددة أو وحــدات األعمــال المتعــ

توجیــه وٕادارة مــوارد المنظمــة بكفــاءة وفعالیــة، لتحلیــل  موقــف المؤسســة وحجمهــا فــي الســوق أیضــا تحدیــد و 

وتقیـــیم الوضـــعیة الكلیـــة  )لكـــل وحـــدة أعمـــال مجـــال النشـــاط االســـتراتیجي( DASالموقـــع االســـتراتیجي لكـــل 

التــي  اإلســتراتیجیةلمناســب بخصــوص تخصــیص المــوارد واختیــار وتســاهم فــي دعــم اتخــاذ القــرار ا حافظــةل

 .تناسب الظروف البیئیة المحیطة 

  :   BCGنموذج جماعة بوسطن االستشاریة ال  .1

معدل (دعى مصفوفة ی،  عمالاأل متعددقامت مجموعة بوسطن االستشاریة بتطویر وتبسیط نموذج 

صنع القرار اسـتراتیجي الـذي  على كفاءتها في دعمالمتفق وتعتبر من أهم النماذج  ) النمو وحصة السوق 

فرص تھدیدات
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معـدل : حیـث تعتمـد المصـفوفة علـى بعـدین أساسـیین همـا مجموعـة معینـة مـن المنتجـات،  أویتعلق بمنتج 

 ذاتمســتویین المرتفــع والمــنخفض لكــال البعــدین لتشــكل لنــا مصــفوفة  إلــىالنمــو والحصــة الســوقیة،  وتقســم 

) الحصـة السـوقیة/معـدل النمــو(حدد موقعها بدائرة مركزهـا الثنائیـة یتنشطة أنواع من األ ةأربع خانات وأربع

  :في األنشطةوتتمثل هذه 

أمـا  .مرتفـع هـاوغالبـا مـا تكـون األنشـطة جدیـدة ومعـدل نمو )  االسـتفهامعالمـة (أنشـطة التـردد  :أوال 

علـى و . نـة بغیرهـاعن الحصة السوقیة فتكون منخفضة ما یدل على ضعف المركـز التنافسـي للمنظمـة مقار 

التركیــز التــي تســاعد علــى تخطــي  إســتراتیجیةالمناســبة فــي هــذه الحالــة هــي  اإلســتراتیجیةهــذا األســاس فــإن 

 إسـتراتیجیة إتبـاعأیضـا كما یمكـن  ،النمو في النشاطمعدل موقف انخفاض الحصة السوقیة واالستفادة من 

   .النمو والتوسع

هـذا مــا و  مرتفعـةلحصـة السـوقیة بـدورها أیضـا مرتفعـة و مـو درجـة النفیهـا الـنجم وتكـون  أنشـطة :ثانیـا

تكــون فــي مركــز الریــادة  ممــا یؤهلهــا ألنقــوي مقارنــة بالمنافســین للمؤسســة یــدل علــى أن المركــز التنافســي 

النمــو والتوســع للمحافظــة علــى  إســتراتیجیةالمناســبة فــي هــذه الحالــة هــي  اإلســتراتیجیةتكــون ، و وقیــادة النشــا

  .والزیادة في االستثمارات تنافسيالمركز ال

درجة النمو منخفضة  بینما في السوق عالیة مؤسسةحصة الحیث تكون أنشطة البقرة الحلوب  :ثالثا

ــة قــوي أمــا عــن معــدل النشــاط فهــو متــدهور أن و الواجــب  اإلســتراتیجیةو  ،المركــز التنافســي فــي هــذه الحال

  .التوزیع إستراتیجیةفي هذه الحالة هي  إتباعها

كل من الحصة السـوقیة ومعـدل النمـو تكون وفي هذه الحالة ) الكالب(أنشطة األوزان المیتة  :رابعا 

بدال ) األصولالتصفیة وبیع (االستسالم  أواالنكماش  إما مؤسسةوفي مثل هذه الظروف تتبع ال ،منخفضة

   .النشاطمن االستمرار في 
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  (BCG)ـ مصفـــــــــــــــــــــوفة الـ): 08(الشكل رقم 

  

  

 , https://www.bcg.com tory of Boston Consulting Group, The His, BCG History  : Source
Vu :september 2018  . 

  ADLنموذج  .2

 النمـوذج ویسـتخدم هـذا,  Arther.D.Littleوهـو  بتطویره، قام الذي للباحث نسبة النموذج هذا يمّ سُ 

بمثابـة تطـویر لمصـفوفة   ADLتعتبـر مصـفوفة المحفظـة، حیـث  إسـتراتیجیة لتطبیـق ةمؤسسـطـرف ال مـن

BCG مصــفوفة ، حیــث أنهــاADL  انطلقــت مــن أن معیــار الحصــة الســوقیة ال یمكــن أن یــدل داللــة كافیــة

 ونهائیــة عـــن المركـــز التنافســي لوحـــدة النشـــاط، ذلـــك أن هــذا األخیـــر یخضـــع لمجموعــة كبیـــرة مـــن العوامـــل

وبالتــالي یجــب اعتبــاره علــى األقــل أحــد العوامــل المفتاحیــة منهــا، ومــن ناحیــة أخــرى تعتبــر ة الكمیــة والنوعیــ

أن معــدل نمــو الســوق غیــر كــاف للداللــة علــى جاذبیــة الصــناعة أو جاذبیــة  ADLالمجموعــة االستشــاریة 

هــو علیهــا اآلن ة التــي أي أنهــا تختلــف بــاختالف المرحلــ ؛مرتبطــة بــدورة حیــاة المنــتج هــانأل مجــال النشــاط

 الحصة السوقیـــــــــــــة

م
ـــ

ـ
ـو

ـــ
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ولكل مرحلة خصائصها وممیزاتها، سواء من حیث تدفقاتها النقدیة أو مـن . )انطالق، نمو، نضج، تدهور(

      2 :على بعدین هما ADLومن هنا اعتمد نموذج  1.حیث استراتیجیاتها

دورة  فــينــتج مــن خــالل تحدیــد المرحلــة التــي یمــر بهــا الم تتحــدد درجــة النضــجودرجــة نضــج النشــاط : أوال

خـالل التـوازن بـین ثمانیـة یـتم تحدیـد المرحلـة مـن حیـث تـدهور،  ، نمـو، نضـج أوقالانطـحیـاة المنـتج إمـا 

 انتشـارخطـوط المنتـوج، عـدد المنافسـین،  اتسـاعمعدل النمو، الطاقـة الكامنـة فـي النمـو،  عوامل متمثلة في

  .للسوق، التكنولوجیـا الحصص السوقیة بین المنافسین، والء المستهلكین، قیود الدخول

یسمح بتحدید الوضعیة التنافسـیة للمؤسسـة فـي الصـناعة مقارنـة بمنافسـیها، والذي  الوضع التنافسـي :ثانیا

إذ أن كـل نشـاط یمكـن أن یكــون  ،وتقیـیم الوضـعیة التنافسـیة ال تكتمـل إال بـإدراج أهمیـة النشــاط فـي التقیـیم

مهیمنــة، قویــة، مالئمــة، یمكــن الــدفاع  للمؤسســة بكونهــاافســیة الوضــعیة التن وقــد تتحــدد. ذو أهمیــة مســتقبالً 

  .عنها، ضعیفـة

 فـي فاألنشـطة بخصـائص معینـة، تتمیـز المصـفوفة هـذه علـى األنشـطة فـإن   ADLوطبقـًا لنمـوذج 

 قویة أو مسیطرة وضعیتها التنافسیة تكون عندما مهمة، فیها الكبیرة االستثمارات والنمو تكون البدء مرحلة

 التخلـي فیفضـل هامشـیة أو التنافسـیة ضـعیفة وضـعیتها تكـون عنـدما أمـا الـذاتي التمویـل مكانیـةإل وذلـك

هـذه  فـإن  قویـة أو مسـیطرة التنافسـیة وضـعیتها تكـون المتقادمـة عنـدما أو الناضـجة عنهـا، واألنشـطة

 ئـد یتراجـعفالعا ضـعیفة التنافسـیة وضـعیتها تكـون عنـدما أمـا یقـل فیهـا والخطـر أكبـر مـوارد تـدر األنشـطة

 .علیها صناعةال خطر یزداد وبالتالي

یمكـن للمؤسسـة اللجـوء   إسـتراتیجیةخیـارات  ثالثـةالمصفوفة الموضحة أدناه هناك  فيوكما هو مبین 

  :وهي إلیها

عالیة، فتتبع هذه اإلستراتیجیة من أجل الحفاظ علـى  تنافسیة بقدرات المؤسسة تتمتع: الطبیعي  النمو

 وحتـى األسـواق جمیـع في المكثف النمو مدى یبین المجال وهذا مواصلة االستثمارات،التنافسیة و  الوضعیة

  .حیاتهادورة  بدایة في التي األسواق

                                                           
.116، دار بھاء للنشر والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، ص ؤسسةإستراتیجیة الم ،)2008(رحیم حسین   1  

2
التحلیل االستراتیجي دراسة حالة الكساد الداخلي لشركة المدى بالمدینة المنورة لتحقیق المیزة التنافسیة ، )2013(صقر محمد الفقیھ  

  .87ص، مارك ، المدینة المنورةر، الجامعة العربیة المفتوحة الدانیجستام مذكرة،النمو/باستخدام مصفوفة الحصة
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 وٕانمـا طبیعـي بشـكل تتطـور األنشـطة ال تتـرك المؤسسـة جمیـع  ختیـارذا االفـي هـ: االختیـاري النمـو

  .والمربحة المفضلة طاتالنشا على المؤسسة تركز وبالتالي االنتقاء، لعملیة تخضع أن یجب

 ،افیهـ مرغـوب غیـر أو ضـعیفة بتنافسـیة تتمتـع االختیار هذا في المؤسسة  : والتوجیه التقویم إعادة

 الحصص زیادة قصد فیها المرغوب الوضعیة نحو لتوجیهها المؤسسة تدخل النشاطات تتطلب هذه وعلیه

  .السوقیة

  (ADL)ـ مصفـــــــــــــــــــــوفة الـ): 09(الشكل رقم 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

 

Source : samir Z & others (2009) application of ADL matrix in devlopmed industrial 

 8: september 201 , seenhttps://www.researchgate.netcompanies, article,   

  .Mc Kinzeyنموذج    

  بالتعاون مع شركة  Mc Kinzeyظهر هذا النموذج في بدایة السبعینات، وقد تم تطویره من طرف 

 أیضاتقوم  ADLو  BCGوعلى غرار  GE/Mckinzeyجنرال الكتریك، ولذلك یسمى أیضا بنموذج 

على بعدین مختلفین، وهما جاذبیة الصناعة، وتتحدد من خالل معاییر متعددة یتم  Mc Kinzeyمصفوفة 

ي تعبـر عـن قـوة والوضعیة التنافسـیة، وهـ .اإلستراتیجیةالمؤسسة على ضوء أهدافها  إدارةاختیارها من قبل 

 یر كـــالیـــتم تقـــدو تخضـــع لعوامـــل النجـــاح األساســـیة بالمقارنـــة مـــع المنافســـین األساســـیین، مجـــال النشـــاط، و 

   .ضعیف، متوسط وقوي: درجاتالبعدین على أساس ثالث 

  تقدیم  النمو  النضج  الشیخوخة
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ولتطبیـق النمـوذج ، یتعـین انتقـاء  1.مجـاالت األنشـطة إطارهـاوبذلك تتشكل تسع خانات تتموضع في 

تخضع عملیة تقییم  .واختیار المعاییر ذات األولویة بالنسبة للمؤسسة، وذلـك علـى ضوء األهداف المسطرة

إعطـاء نقطـة لكـل  بدایـةط والمركز التنافسـي لمجموعة من الخطــوات، حیـث یـتم فـي الكل من جاذبیة النشا

: أهمیتــه بالنســبة ألولویــات المؤسســةوذلـــك حســـب ) الجاذبیــة والمركــز ( معیــار مــن المعــاییر لكــال البعــدین 

تـرجیح هـذه  مـع، سـتةقوي جدا، قوي، متوسط، ضعیف نسبیا، ضعیف، ضـعیف جدا وذلك من صـفر إلـى 

ــــث یكــــون مجمـــوع األوزان ال ـــار فـــي تحقیـــق أهـــداف المؤسســــة، بحی ـــاط بـــأوزان حســـب مســـاهمة كـــل معی نق

ثـــم یـــتم ضـــرب النقـــاط فـــي أوزانهـــا وحســـاب مجمـــوع األوزان المرجحـــة  .الترجیحیـــة یســـاوي الواحـــد الصـــحیح

 أوالمنـتج  یـتم فـي األخیـر رسـم وضـعو النشاط أو قوة المركز التنافسـي، للحصول على تقـدیر عـام لجاذبیـة 

كمــا هــو مبــین فــي الشــكل  )الموقــع التنافسســي ، جاذبیــة النشــاط (النشــاط علــى المصــفوفة حســب الثنائیــة 

  :الموالي

  (MCkenzy) مصفـــــــــــــــــــــوفة): 10(الشكل رقم 

  
  مرتفعة  متوسطة  ضعیفة
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   تنافسیةال الوضعیة  

Source : McKinsey quarterly(2008), enduring Ideas : the GE Makinsey nine-box Matrix, 

: september 2018 , seenwww.mckinsey.com  

  

  

                                                           
1
  .121رحیم حسین، إستراتیجیة المؤسسة، مرجع سابق، ص   
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  :M.Porter نموذج القوى الخمسة لبورتر: ثالثا

ــ التــي  نظمــاتؤثر علــى المؤسســة وعلــى غیرهــا مــن المتتضــمن البیئــة الصــناعیة المتغیــرات التــي ت

تؤثر هذه المتغیـرات سـلبا قد تنتج منتجات متشابهة أو منتجات بدیلة، یطلق علیها أیضا البیئة التنافسیة، و 

الخ، لـذلك ...أو إیجابا على حصة المؤسسة، ربحیتها، نموها، مركزها التنافسي، قدرتها على جذب العمالء

ویتحــدد ، هــو حــدة المنافســة فــي الصــناعة التــي تنتمــي إلیهــا نظمــةأهــم مــا یشــغل المأن  M.Porterیعتبــر 

 هـاكلمـا ازداد تأثیر حیـث ، التنافسـیة األساسـیة القـوىأطلـق علیهـا  ،مستوى هذه الحدة من خالل خمسـة قـوى

  1 :تتمثل القوى التنافسیة حسب بورتر فيو  في بیئة التنافس للمنظماتضعفت العوائد المتوقعة 

  :افسون في الصناعةالمن -

، والتـــي تكـــون عـــادة القطـــاع/التـــي تنشـــط فـــي الصـــناعةیتمثـــل المنافســـون الحـــالیون فـــي جمیـــع المنظمـــات  

لتقــدیم و الحجــم واإلمكانیــات، تنــافس هــذه المنظمــات فیمــا بینهــا للحصــول علــى المــوارد  مــن حیــثمتقاربــة 

  .منتجات أو خدمات متماثلة للزبائن

  ):ین الجددالداخل(المنافسون المحتملون -

إن إمكانیة دخول منظمات جدیدة منافسة إلى نفس الصناعة یشكل تهدید للمنظمة، لما یترتب عن دخول  

، لـذلك الـخ...لحصول على حصة معینـة فـي السـوقوالرغبة في ا اإلنتاجیةهذه المنظمات من زیادة الطاقة 

  .تلجأ الجهات المنافسة في القطاع لخلق عوائق دخول

  :لةالمنتجات البدی -

تلـك المنتجـات التـي تقـدمها المنظمـات األخـرى والتـي یمكـن أن تلبـي قـوة ضـاغطة فالمنتجات البدیلة تعتبر 

  .هي تهدید لها وتلبیة الحتیاجات زبائنها ن الحالیین أو المحتملین للمنظمةالزبائ احتیاجات

 :دونالقوة التفاوضیة للمورّ  -

یاجاتهـا مـن المـدخالت وذلـك لضـمان اسـتمرارها فـي المورد هو الذي یقوم بتورید المنظمة بمختلف احت

تهدیــدا حــال تــوقفهم عــن إمــدادها  المــوردون وقــد یشــكل، والوفــاء بالتزامهــا اتجــاه زبائنهــا  اإلنتاجیــةالعملیــة 

                                                           
1
  22-21ص.نفس المرجع،  ص 
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ـــة المنـــتج، وربحیـــة  ـــأثیر فـــي الســـعر، الجـــودة، شـــروط الـــدفع، تكلف بالمـــدخالت أو عـــدم انتظـــام التوریـــد، الت

یجـب أن تكـون المؤسسـة فـي وضـع تفاوضـي قـوي اتجـاه المـورد خاصـة فـي حالـة  الخ، ولـذلك...،الصناعة

  .الموردین المحتكرین للصناعة

  :القوة التفاوضیة للزبائن -

هــو محــل اســتهداف المنظمــات المتنافســة فــي الصــناعة،  كالعمیــل أو الزبــون هــو ســید الســوق، لــذل

كــان فــي ســوق احتكــار تــام مــن طــرف م قــوة تفــاوض فــي تحریــك األســعار خاصــة إذا تویمكــن للزبــون أن یــ

اریة أین یجد الزبون بـدائل لسـلعة المنظمـة قـد تنـال رضـاه، لـذلك بقـي كلزبون أو سوق منافسة تامة أو احتا

 اإلسـتراتجیاتعلى المنظمات  أن تجمـع المعلومـات الكافیـة حـول العمـالء الحـالیین والمـرتقبین حتـى تضـع 

الــخ، كمــا یعتبــر الزبــون أحــد القــوى التنافســیة إذا كــان ...دهم،المالئمــة لخصائصــهم، رغبــاتهم وأمــاكن تواجــ

یحتكر سوق النشاط احتكار تام فالمؤسسة هنا ملزمـة بالتعامـل مـع نفـس الزبـون وبالتـالي یملـك الزبـون هنـا 

  .قوة تفاوضیة وقد تهدد قراراته المنظمة لذلك هي مطالبة بأن تقوي قوتها التفاوضیة نحو زبائنها

بإضافة قوة سادسة إلى القوى الخمس وهي القـوة النسـبیة ألصـحاب المصـالح " انفریم" أوصى كما

ـــة، مقترضـــین، غـــرف تجاریـــة(اآلخـــرون  ـــات، مجتمعـــات محلی والشـــكل التـــالي  1،)الـــخ...الحكومـــات، النقاب

  :القوى التنافسیة مختلف یوضح

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
20، محاضرات في اإلستراتیجیة، غ منشورة، ص)2015(شین فیروز 
1
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  القوى التنافسیة الخمسة لبورتر): 11(الشكل رقم 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Michael E. Porter (1980), Competitive strategy: techniques for analyzing 

industries and competitors: with a new introduction, Michael E. Porter.P. 

cm.Originally published: New York: Free Press, p04 ) بتصرف(   

 

  :Porterسلسلة القیمة لـ نموذج : رابعا

 Competitive Advantage: Creating and" في كتابه " سلسلة القیمة"ایكل بورتر فكرة ناقش م

Sustaining Superior Performance" (1985)  عبـارة عـن مجموعـة مـن ، مـن منظـور المنظمـة

المترابطــة مجموعــة مــن األنشــطة نمــوذج یجمــع سلســلة القیمــة و ، المتنوعــة والمتكاملــة فیمــا بینهــااألنشــطة 

األنشـطة متحـدة لتقـدیم منـتج أو خدمـة ذات قیمـة حسـب رغبـة هـذه ، تعمـل ؤثر في تنافسیة المنظمةوالتي ت

وحاجة الزبون، حیث یعمل هذا النموذج على البحث عن منابع المیزة التنافسیة وأصولها علـى مسـتوى كـل 

حـــدا ثـــم سلســـلة األنشـــطة التـــي تؤدیهـــا المنظمـــة كـــل نشـــاط علـــى والحكـــم علـــى بـــالنظر  ة،نظمـــأنشـــطة الم

 المنافسون في الصناعة

 

 حدة المنافسة

 موردون

 القوة التفاوضیة للمورد

 زبائن

 القوة التفاوضیة للزبون

الداخلون 

 المحتملون

 تھدید الداخلین الجدد

ائلالبد  

 تھدید المنتجات البدیلة

أصحاب 

 المصالح



لیقظة اإلستراتیجیةل اإلطار المفاھیمي                                         :       لثالفصل الثا  
 

61 
 

التنافسـیة وذلـك بتجزئتهـا  ة للمیزةوالمحتمل من خاللها فهم المصادر الحالیة ، بحیث یمكنمجتمعة األنشطة

  1:إلى أنشطة رئیسیة وأنشطة الدعم

 .وهي األنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في عملیة اإلنتاج والبیع :األنشطـة الرئیسّیـة -

ألنشـطة التـي تسـاعد األنشـطة الرئیسـیة وتسـمح لهـا بـأداء األنشـطة المسـاعدة وهـي ا :األنشطة الداعمـة -

 . أدوارها

  لـ بورترسلسلة القیمة  :)12(الشكل رقم

  

  

  

  

 

  

 

هــو تحقیــق قیمــة لزبائنهــا أعلــى مــن التكلفــة التــي تتحملهــا، وكلمــا كــان الفــرق منســجما  منظمــةهــدف ال

جـراء اسـتهالكه للسـلعة أو اسـتفادته مـن القیمة تقاس بما یدفعه الزبون " ألن ، كلما كان هامشها أكبر أكثر

، ومقــدار مــا نظمــةبــورتر بهــذا النمــوذج كــان یســعى إلــى معرفــة وزن كــل نشــاط علــى مســتوى الم 2."الخدمــة

برســــم  لهــــاوهــــذا سیســــمح كــــون األنشــــطة هــــي المســــببة الرئیســــة فــــي خلــــق التكــــالیف، قیمــــة،  یحققــــه مــــن

المتفـق علیـه هـو أنـه لـیس  .ال تحقق قیمة معتبرة لهـابعض األنشطة التي بأخرجة  استراتیجیاتها، كأن تقوم

تشــكیلة المنتجــات أو   ألخــرى فــي نظمــةلســلة القیمــة، بــل أنهــا تختلــف مــن مهنــاك نمــوذج عــام ومحــدد لس

                                                           
1  Thuong Nguyen(2017), Applying strategic analysis in business strategy to enhance competition and 

innovation – A case study in a small construction company, arcada, International Business, n°15450, p14 

  یةسألسااألنشطة ا

 البنیة القاعدیة للمؤسسة
شطةناأل   

لداعمةا  

Source : Michael  E.  Porter (1985), Competitive  Advantage:  creating and  
sustaining  superior performance, U.S.A., free press, p37 

 

لبشریــةوارد الما رییتس  

  التموین

لخارجيا  

  لتسویقا    

البیعو   

ــيجلتكنولو ا رو طتال  

  

  المدخالت  إلنتاجا

)التموین(الشراء   
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 ویـــــــــرى بـــــــــورتر أن االختالفـــــــــات القائمـــــــــة بـــــــــین"المنـــــــــاطق الجغرافیـــــــــة، وحتـــــــــى فـــــــــي قنـــــــــوات التوزیـــــــــع، 

  1 ".للمیزة التنافسیةسالسل القیمة للمنافسین تعد مصدرا رئیسیا 

  اإلستراتیجیةاتخاذ القرارات : المطلب الرابع

  مفهوم عملیة اتخاذ القرار: أوال

فهنــاك مــن یطلــق علیهــا وا فــي تســمیتها ن فــي تعریــف عملیــة اتخــاذ القــرار، كمــا اختلفــو اختلــف البــاحث 

  .عملیة اتخاذ القرارلیة صنع القرار وهناك من یسمیها عم

) الحـل(قـرار هـي نشـاط ذهنـي، فكـري و موضـوعي یسـعى إلـى اختیـار البـدیل عملیة اتخـاذ ال فتعرف

 للوصولاألنسب للمشكلة على أساس مجموعة من الخطوات العملیة المتتابعة التي یستخدمها متخذ القرار 

عملیة عقالنیة تتبلور فـي االختیـار بـین بـدائل  أنها :"على أنها تعرفو   .2واختیار القرار األنسب واألفضل

 .3"المتاحة واألهداف المطلوبة اإلمكانیاتعددة ذات مواصفات تتناسب مع مت

یــة اتخــاذ جلهــا عملألوالتــي تقــوم ) المشــكلة(الموقــف: و تتكــون مــن ســبعة عناصــر أساســیة تتمثــل فــي

النتیجــة  والــذي یعبــر عــنســلطة اختیــار البــدیل األمثــل والنطــق بــه، الهــدف القــرار، متخــذ القــرار والــذي لــه 

خــذ بعــین ؤ ی أنیجــب  مــاي كــل لــول الممكنــة، قواعـد االختیــار وهــتمثــل الحالتــي ، البــدائل و لمنظــرةواالمرجـوة 

أفضــل بــدیل لحــل "  باعتبــارهخ، وأخیــرا القــرار الــ...القــرار كثقافــة المنظمــة والمجتمــع ذاالعتبــار أثنــاء اتخــا

والـذي ) بـدیلین أو أكثـر( بـین مجموعـة مـن البـدائل األنسـبویمكن القول أن القرار هو  البدیل  ؛4"المشكلة 

وتتنـوع القـرارات . لعـالج انحـراف معـین أولحل المشـكلة  أویمثل أفضل الطرق للوصول لألهداف المسطرة 

وبــذلك بتنــوع مجاالتهــا وأهــدافها ومســتوى اتخاذهــا فینظــر للقــرار مــن زوایــا مختلفــة ویــدرس مــن عــدة مــداخل 

  5:تصنیفاته ومن أهمها تعددت

                                                           
 79، مرجع سابق، ص )2017(قوفي سعاد   1

135جامعة الجزائر، ص ، ماجستیر، مذكرة المدیر وعملیة اتخاذ القرار في إطار إدارة المؤسسة، )2004(یبالة سمیرة   2  

11، مصر،ص)االسكندریة(، دار الفكر الجامعيالقرار اإلداري ونظم دعمه ،)2006(محمد الصیرفي  3  

  4 21، ص ، الدار الجامعیة االسكندریة، مصراتخاذ القرار بین العلم واالبتكار ،)2008(أحمد ماهر 
، مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر لجامعة منظمةأهمیة خصائص المعلومات في بناء اختیار قرارات ال، )2005(عبد اهللا حمود سراج 5

   130- 129ص.،ص4الیمن، العدد
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تخطــیط، تنظــیم، توجیــه، قیــادة (حســب وظــائف المــدیرقــرارات إدارة  إلــىنف تصــ: علــى أســاس الوظیفــة -

  ).، تسویق، أفراد، وتمویلإنتاج(حسب وظائف المنظمة  وأ) ورقابة

ــة  إلــىوتقســم  :علــى أســاس هیكلــة القــرار - القــرارات المبرمجــة والروتینیــة مثــل قــرارات وهــي قــرارات مهیكل

ومعالجتهـا لـنقص  توقعهـاالمتكـررة والتـي یصـعب  الو  هـي غیـر روتینیـةز غیـر مهیكلـة وأخـرى المخزون، 

ــة  معلومــاتال و تســهل  توقعهــاشــبه مبرمجــة وهــي التــي یمكــن  أوحولهــا، كمــا توجــد قــرارات شــبه مهیكل

  .معالجتها نوعا ما

نقصـد  . تشـغیلیةقـرارات تكتیكیـة وأخـرى  ،إسـتراتیجیةقرارات  تقسم إلىو  :ةلتنظیمیمستویات الوفقا ل -

اإلدارة العلیـــا والتـــي لهـــا عالقـــة برؤیـــة المنظمـــة  علـــى مســـتوىالقـــرارات التـــي تتخـــذ  تراتیجیةاإلســـبـــالقرارات 

أمـا عـن  ،البعیـدعلـى المـدى  وهي قرارات غیر متكـررة، تتعلـق بمسـتقبل وكیـان المنظمـة ،ورسالتها وأهدافها

السلطة والمسؤولیة وأخـرى القرارات التكتیكیة فهي قرارات تتعلق باألمور التنظیمیة المتعلقة بالهیكل وتحدید 

وفــي مــا یخــص القــرارات  .متعلقــة بتــوفیر المــوارد الالزمــة  إلكمــال المهــام كــالموارد المالیــة والبشــریة وغیرهــا

المشـاكل التشـغیلیة حـل مرتبطة بالمستوى التنفیـذي  فهـي القـرارات الروتینیـة التـي تتمثـل فـي فهي التشغیلیة 

ات بــل تتطلــب معرفــة بمجــال العمــل قــد یتخــذها مــدیري المســتوى وتتطلــب الســرعة والدقــة وال تتطلــب مهــار 

  .التنفیذي أو أي عامل بسیط

ت في حالة مخـاطرة، وقـرارات فـي حالـة عـدم اقرارات في حالة تأكد، قرار ال وفقا لدرجة توفر المعلوم لدینا -

  1:التأكد

ن المعلومـات متاحـة حیـث تكـو نقصد بالقرارات في حالة التأكد هي التي تتخذ فـي ظـروف التأكـد التـام 

وبالتـالي نتـائج القـرار وآثـاره تكـون معروفـة  .طبیعة المتغیرات والعوامل المؤثرة في عملیة صـنع القـرار حول

وبالتــالي فــإن  ، والقــرارات فــي حالــة  المخــاطرة هــي التــي تتخــذ فــي ظــروف وحــاالت محتملــة الوقــوع .مســبقا

ملة الحدوث في المستقبل ودرجة احتمال حدوثها، أمـا على متخذ القرار أن یقدر الظروف والمتغیرات المحت

تحدید الظروف المتوقع وجودها أو  تكون في الحاالت التي یصعب فیهاالقرارات في حالة عدم التأكد فهي 

  .بالنتائج توقعحدوثها، بسبب عدم توفر معلومات بالكمیة والنوعیة المطلوبة وبالتالي صعوبة 

  

                                                           
1
الجامعة اإلسالمیة، ، ماجستیررة ، مذكدور المعلومات في اتخاذ القرارات االداریة في ظل ظروف عدم التأكد ،)2011(محمد موسى فرج هللا 

21غزة، فلسطین، ص
 
.  
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  راتیجیةاإلستمفهوم القرارات : ثانیا

  اإلستراتیجیةتعریف القرارات  .1

علـــى المـــدى مـــن ناحیـــة تأثیرهـــا فـــي المنظمـــة  مـــن األهمیـــة درجـــة عالیـــةهـــي قـــرارات اســـتثنائیة ذات "

لإلحاطــــة  عالیــــةتتطلــــب مهــــارات كمــــا ، األهــــداف اإلســــتراتیجیة للمنظمــــة تحقیــــق ، وتنصــــب علــــىالطویــــل

  1 ".بمتغیرات البیئة الداخلیة والخارجیة

تلك القرارات التي تؤثر بعمق في مستقبل المنظمة من خالل التجاوب والتوافق "بأنها  "Johnson"ویعرفها 

  2"بین هذه القرارات ومتطلبات البیئة

القـرارات التـي تهـتم بدراسـة المشـكالت المعقـدة، وتتعامـل مـع أهـداف المنظمـة، وأن "وتعـرف علـى أنهـا 

ي تتخـــذها، فعنـــد اإلدارة العلیـــا تكـــون عالیـــة األهمیـــة قیمتهـــا وتأثیرهـــا یختلـــف بحســـب مســـتویات اإلدارة التـــ

وتتطلـب جهـدا ذهنیـا كبیـرا ومتمیـزا، وتسـتعین بـالخبراء والمستشـارین فـي حـل المشـكلة لضـمان صـنع القـرار 

  3".السلیم والفعال

وتســتمر نتائجهــا  ففتــرة محــددةتتخــذ فــي التــي  ســتثنائیةاال قراراتیمكــن وصــفها بــالوعلــى هــذا األســاس 

ات زمنیة طویلة، وهي قرارات ذات أهمیة بالغة كونها تحدد مسیرة المنظمة واتجاهها العام في ظل على فتر 

وتتخـذ فـي ظـل حالـة عـدم التأكـد والدرجـة العالیـة مـن المخـاطرة . المتغیرات البیئیـة المتوقعـة وغیـر المتوقعـة

  .كونها قرارات غیر مهیكلة وال هي متكررة

 جیةاإلستراتیمراحل اتخاذ القرارات  .2

بحكـم خصوصــیة القــرارات  مــن القــراراتعــن غیرهـا  اإلسـتراتیجیةتختلـف مراحــل عملیـة اتخــاذ القــرارات 

متمثلـة فـي تحدیـد الموقــف االسـتراتیجي كـأول مرحلـة، وتحدیــد  ؛اسـتوجب إضـافة مــرحلتین فقـد اإلسـتراتیجیة

خــرى مــن حیــث محتــوى كمــا تختلــف المراحــل األ ،وهــي تلــي مرحلــة تحدیــد المشــكلة اإلســتراتیجیة األهــداف

  4:كالتالي اإلستراتیجیةالعملیة في نقاط بسیطة، ونلخص مراحل عملیة اتخاذ القرارات 

                                                           
   171، ص2014، دار المعتز للنشر والتوزیع عمان، االردن، الحدیثة ستراتیجیةاإل اإلدارة، )2014(محمد هاني محمد1
   247، ص 4، المجموعة العربیة للتدریب والنشر،طالمعلومات ودورها في دعم واتخاذ القرار االستراتیجي السعید مبروك ابراهیم، 2
3
، دار الحامد للنشر والتوزیع،  اتیجي في بناء المنظمات المعاصرةجودة المعلومات والذكاء االستر، )2013(لیث عبد هللا القھیوي وآخرین  

   219عمان، األردن، ص

212- 197ص.محمد هاني محمد، مرجع سابق، ص   4  
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ــد الموقــف االســتراتیجي - ویجــب ، ي تحدیــد المركــز التنافســي للمنظمــةیقصــد بــالموقف االســتراتیج: تحدی

ر فــي النتیجــة التــأني فــي دراســة واســتخالص الموقــف االســتراتیجي بدقــة واستیضــاح معالمــه ألنــه یــؤث

  .النهائیة للقرار االستراتیجي

كلمـا كانـت البیانـات والمعلومـات المتعلقـة بالمشـكلة صـحیحة ومتكاملـة  كـان التعـرف : تحدید المشـكلة  -

أساسـیة  للتعامـل مـع المشـكلة،  اجـراءاتعلى المشكلة وجوانبها واضحا أكثـر، حـدد بیتـر دراكـر ثالثـة 

وهــل یمكـــن معالجتهـــا، ثــم التعـــرف علــى المشـــكلة  منحهـــا ) یـــدةروتینیــة أو جد(أوال تصــنیف المشـــكلة 

التفسـیرات المناســبة بمعرفــة أسـبابها وجــوهر مفتاحهــا، وأخیـرا تحدیــد المعلومــات الالزمـة لحلهــا والهــدف 

 .إلیهالذي یجب الوصول 

ــد األهــداف  - اتــه تبعــا للموقــف االســتراتیجي بحــد ذ اإلســتراتیجیةیــتم تحدیــد األهــداف : اإلســتراتیجیةتحدی

البــدائل  دیــدحیــث تســاعد عملیــة تحدیــد األهــداف فــي توجیــه عملیــة اتخــاذ القــرار بكاملهــا، بــدًءا مــن تح

 .وتحلیلها كما تقودنا لتبریر الخیار النهائي

تعـد المعلومــات مـن المقومــات األساسـیة لترشـید اتخــاذ القـرار االســتراتیجي، والبـد مــن : جمـع المعلومــات -

مـــن البیئـــة الداخلیـــة والخارجیـــة للمنظمـــة، كمـــا یجـــب أن تتصـــف  تـــوافر المعلومـــات التـــي تخـــص كـــل

 .الخ...المعلومات بصفات معینة كالشمولیة، الموضوعیة، المالئمة، المواءمة، الدقة، الموثوقیة

تبــدأ بتحدیـد البـدائل ثـم تحلیلهـا وتحتـاج إلــى أسـالیب تـؤمن لهـا القـدرة علــى : اإلسـتراتیجیةتولیـد البـدائل  -

 لتجربـــة، المالحظـــة، الحـــدس، أســـلوب دلفـــي، أســـلوب الســـیناریوهاتألســـالیب فـــي اذلـــك وتتمثـــل هـــذه ا

بحــــوث العملیــــات بالنســــبة للمعطیــــات الكمیــــة  وأســــلوب النمــــاذج الریاضــــیة و غیرهــــا مــــن األســــالیب و 

  .اإلستراتیجیةالتقلیدیة والحدیثة في دعم اتخاذ القرارات 

ویـتم اختیـاره علـى أسـاس التكلفـة المترتبـة  ،وتقییمهـابعـد تحلیـل البـدائل  یأتي ذلك: اختیار البدیل األمثل -

أهــداف المنظمــة، درجــة المخــاطرة المتوقعــة مــن  توافقــه مــععلیــه، تناســبه مــع المــوارد المتاحــة، مــدى 

 .الخ...البدیل

وتعتبـر آخـر مرحلـة قبـل التغذیـة العكسـیة وهــي : التنفیـذ الفعلـي للقـرار االسـتراتیجي ومتابعتـه وتقویمـه -

القــرار رســمیا ومــن ثــم تنفیــذه ومتابعــة نتائجــه وتحدیــد الفجــوة بالمقارنــة بــین المخطــط و مرحلــة إعــالن 

 .النتائج ثم محاولة وضع حلول في حال وجود أي مشكل
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 اإلستراتیجیةفعالیة القرارات   .3

ن یمكمنها و  على تحصیل النتیجة المطلوبة والمبتغاة والمتوقعةقدرتها بفاعیلة القرارات االستراتیجیة نقصد 

  1 :من خالل ثالثة عوامل وهي اإلستراتیجیةتحدید فعالیة القرارات 

  العـــاملین فـــي المنظمـــة للقـــرار أو ذوي المصـــالح أیضـــا قبـــول ویكـــون القبـــول مـــن قبـــل: قبـــول القـــرار - 

وبالتــالي ففعالیــة   فالمنظمــة تتــأثر بیئتهــا  .بــالقرار ســلبا أو إیجابــا  المجتمــع للقــرار وخاصــة المتــأثرین

   .قبول هذه البیئة لها  تعتمد على مدى  قراراتها

 یــتم الحكــم علــى جــودة القــرارات مــن مــدى تــوافر المعلومــات بالكمیــة والنوعیــة المطلوبــة: جــودة القــرار - 

، مـــع إمكانیـــة خلـــق األفكـــار الجدیـــدة والتـــي تضـــمن صـــیاغة بـــدائل واختیـــارات عدیـــدة لحـــل المشـــكلة

أن ُینظـر للمشـكلة وحلهـا مـن وجهـات نظـر مختلفـة كمـا وتقویمها، أّال یتأثر القرار بالنزعة الشخصـیة، 

 .أهم المعاییر المساهمة في جودة القرارالمشاركة  تعتبر

نعتبر القرار االستراتیجي فعال عندما یأخذ بعین االعتبار الظروف المحیطیة الداخلیـة : مالئمة القرار -

، مـوارد كمـا الفـرص والتهدیـداتوالخارجیة للمنظمة نقصد بذلك أنه یأخذ كل مـن نقـاط القـوة والضـعف 

ــــة اتخــــاذ القــــرارات  المنظمــــة وامكانیاتهــــا، كــــذلك أهــــداف وخطــــط المنظمــــة المســــطرة كجــــزء مــــن عملی

 .اإلستراتیجیة

  اإلستراتیجیةلعوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات ا .4

ٕایجابیـا أو  بعدة عوامل تتسبب في الحد من فعالیتهـا ومـن رشـادة القـراراتسلبا تتأثر عملیة اتخاذ القرار 

  :فعالیتها وتقسم هذه العوامل إلى عوامل خارجیة وأخرى داخلیة تحسینقد تسبب في ف

   :العوامل الخارجیة

اتخـاذ فعالیـة عملیـة أن یحـدد أهـم العوامـل التـي تـؤثر فـي " برنـارد"اسـتطاع : توافر المعلومـات ودّقتهـا -

ي الصــورة الواضــحة عـن طبیعــة البیئــة مـدى تــوافر المعلومــات لمتخـذ القــرار، لكونهــا تعطـ منهــاالقـرار، 

اتخــاذ القــرار علــى دقــة عملیــة كمــا تتوقــف فعالیــة  .ذات الســمة الدینامیكیــة، وتكشــف حقــائق الموضــوع

ي ظـل ثـورة وتكنولوجیـا المعلومة، حیت یتدفق سیل كبیـر مـن المعلومـات النـاتج عـن تنـوع المصـادر فـ

                                                           
، مجلة العلوم اإلستراتیجیةعوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتیجي وعالقتها بفاعلیة القرارات ،)2011(سلوى هاني السمرائي  1

   102، ص69،ع18صادیة واإلداریة، بغداد، ماالقت
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تـراكم الـذي یحـد مـن الفهـم ویزیـد مـن الحیـرة لـدى سبب في االرتبـاك مـن هـذه الزیـادة والیما المعلومات 

منظومـــة اتخـــاذ القـــرار ویتطلـــب ذلـــك أقصـــى درجـــات االنتبـــاه فـــي التعامـــل مـــع هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن 

  1.المعلومات

یؤثر كل من النظام السیاسي والمشاكل واألزمات الدولیـة علـى اتخـاذ : العوامل االقتصادیة والسیاسیة -

یـؤثر النظـام االقتصـادي خاصـة فـي مـا یخـص كمـا وامـل السیاسـیة بدقـة، القرار حیـث یجـب دراسـة الع

الــدول النامیـــة حیـــث یجـــب مواكبــة التطـــورات التكنولوجیـــا لتحـــدیث أجهــزة المنظمـــات العامـــة وأســـالیبها 

  2 .وسیاساتها للتوافق مع النظام االقتصادي الدولي

الــذي نعــیش فیــه، ویشــمل كــل أشــكال  یمثــل اإلعــالم والدعایــة روح ثــورة المعلومــات: اإلعــالم والدعایــة -

االتصاالت بكل وسائلها المطبوعـة والمسـموعة والمرئیـة، كونهـا تقـوم بنقـل األنبـاء واألفكـار بـین األمـم 

والشعوب عبر الحدود اإلقلیمیة والدولیة وقبل اتخاذ أي قرار یجب أن یأخذ بعین االعتبار كل ما قیـل 

ــة المؤسســات الكبیــرة ومتعــددة  عــالماإلأن ینشــر مــن طــرف وســائل  ومــا یمكــنونشــر  خاصــة فــي حال

  3 .الجنسیات

  :العوامل الداخلیة

، أفكـاره شخصـیة متخـذ القـرارب واتخـاذ القـرار بالجانـب النفسـي  عملیة تأثرت: العوامل النفسیة والشخصیة 

تـه، كمـا میوالو یتعـارض مـع معتقداتـه قـد ال یمكـن للفـرد أن یتخـذ قـرار  حیث ،ومعتقداته، میوالته وطموحاته

العوامـــل الذاتیـــة كالمؤهـــل وبكـــالتوتر، االضـــطراب، الحیـــرة أو التـــردد  القـــرار لمتخـــذ بالحالـــة المزاجیـــةیتـــأثر 

متـردد  أو كان متجنـب للمشـاكل إن متخذ القرارشخصیة العلمي، الخبرة، ودرجة الذكاء، فضال عن طبیعة 

  . 4في حلها، مخاطر، منطقي، عاطفي أو غیر ذلك

  :5لعوامل النفسیة والشخصیة نذكرباإلضافة إلى ا

                                                           

194-193ص.ص ،،مرجع سابقابراهیمالسعید مبروك   1  
جامعة نایف العربیة للعلوم  ، ، مذكرة ماجستیراإلداریةدور المعلومات في عملیة اتخاذ القرارات ، )2004(فیحان محیا علوش المحیا العتیبي  2

   54األمنیة، الریاض،ص
   54ص ،نفس المرجع، )2004(المحیا العتیبيفیحان محیا علوش   3
، مداخلة، الملتقى الدولي حول صنع القرار بالمؤسسة المؤثرات الشخصیة على صنع القرارات في المؤسسة االقتصادیة، )2009(عباس فرحات  4

   االقتصادیة، جامعة المسیلة

242-240ص.السعید مبروك ابراهیم، مرجع سابق،ص 
5
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في عملیـة اتخـاذ القـرار ویتمثـل فـي توقیـت اكتشـاف المشـكلة  امهم یعتبر الزمن عامال: توقیت اتخاذ القرار

ــة التــي تواجــه  صــنع واتخــاذ عملیــة وجمــع المعلومــات المتعلقــة بهــا مــن جهــة، وفــي حــل المشــكالت العاجل

لتوقیـــت المناســــب إلعــــالن القــــرار أمــــًرا ضــــروریا لتفــــادي ، كمــــا یعتبــــر مراعــــاة ابصــــفة عامــــةالقـــرارات مــــن 

  . وضمان التطبیق في الوقت المناسب المعارضة والمشاكل الداخلیة

إن المركزیـــة وعــدم التفـــویض فــي عملیـــة اتخــاذ القـــرار یضـــعف روح : المشــاركة فـــي عملیـــة اتخـــاذ القـــرار

رفض التغییر، كما یحد من تحسین نوعیة اإلداریة الوسطى والعاملین ویزید من  لمستویاتالمسؤولیة لدى ا

القرار، فالمشاركة تضمن اشتراك الفئات المختصة مما یؤدي إلى رفع درجة كفاءة القرارات ویضمن تمكـین 

  . العاملین وشعورهم بروح المسؤولیة وبأهمیتهم داخل المنظمة

جغرافـــي، المـــوارد المالیـــة نـــذكر منهـــا حجــم المنظمـــة ومـــدى انتشــارها ال: عوامـــل البیئـــة الداخلیـــة للمنظمـــة

والبشریة والتكنولوجیة التي تمتلكها المنظمة، العالقات التنظیمیة بـین األفـراد فـي مختلـف المسـتویات داخـل 

  .األساسیة لها األهدافالمنظمة ومدى وضوح 

 اإلستراتیجیةماهیة الیقظة : المبحث الثاني

   la veille stratégiqueمفهوم الیقظة اإلستراتیجیة :المطلب األول

  اإلستراتیجیةمفهوم الیقظة : أوال

 حالمصـطل رغـم أنمفهوم الیقظة كغیره من المفاهیم االقتصادیة یلقى صعوبة في تحدید تعریفـه بدقـة، 

مجـال كثـرتهم واخـتالف توجهـاتهم فـي تحدیـد  علـىكثیـرا البـاحثون ذلـك ال یختلـف ومع حدیث النشأة، لیس 

  .الیقظة اإلستراتیجیة وهدفها

فـي مقـال  IBM، فـي مجلـة 1998ة ـــألول مـرة سنكمفهـوم االستخدام األدبي لمصطلــح الیقـــــظة  نكا 

علـى أنـه نظـام آلـي luhn  لـوین للباحـث   " " A BUSINS INTELLIGENCE SYSTEMوان ــــبعن

   .مطور لمعالجة تشفیر البیانات الداخلیة والخارجیة وخلق معلومات لكل وحدات المنظمة

أولى ممارسات الیقظة ترجع إلى المجال العسـكري الحربـي، وأن الجدیـد فـي أن   pirttimakiوأشارت 

أن البدایــة  sietovirtaاألمــر هــو ظهــور المصــطلح علــى مســتوى األعمــال وهــذا خــالل الســتینات، وأكــدت 
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الفعلیــة لممارســات الیقظــة بمختلــف أنشــطتها ترجــع إلــى الثمانینــات بــالتركیز علــى تحلیــل هیكــل الصــناعة 

   1.ٕاقامة وحدات رسمیة لتنفیذ أنشطة ووظائف الیقظةو 

أورد الباحثین مجموعـة تعـاریف وان اختلفـت مـن حیـث االسـتعمال االصـطالحي فهـي ال تختلـف مـن و 

والـذي یعنـي القیـام بالحراسـة  vigiliaهي كلمـة مشـتقة مـن اللفـظ الالتینـي  كمصطلح الیقظةحیث المبدأ،  ف

  2.اع معینوالمراقبة حرصا على منطقة أو قط

تمیــزت نظــم المعلومــات التقلیدیــة ، حیــث یقــظ اســتراتیجي وتعتبــر الیقظــة اإلســتراتیجیة نظــام معلومــات 

مـع تطـور بیئـة  مؤهلـة لـم تعـدإال أنهـا  لفترة من الزمن بدورها الفعال في دعم العدید من نشاطات المنظمة،

ى أصـبحت مجـرد ورصـد االتجاهـات حتـ قـادرة علـى تحدیـد التغیـرات اتنظمعمال المعاصرة، فلم تعد الماأل

یخــدم متطلبــات المنظمــات الــذي جدیــد مــن نظــم المعلومــات الع هــذا النــو ومنــه ظهــر  ،بنیــة تحتیــة للمنظمــة

بنظـــام الیقظـــة اإلســـتراتیجیة حیـــث تتمیـــز بنمـــو قـــدرات البـــرامج واآللیـــات المســـتعملة فـــي وســـمي  ،المعاصـــرة

بقدرتها على توفیر ما یخدم متطلبـات هذه النظم وتتمیز  .والتي تؤدي إلى حقائق مؤكدة ومتجانسة النظام،

ومــن مختلــف المصــادر  ،المنظمــات المعاصــرة بالتحلیــل متعــدد األبعــاد والمتكامــل للكــم الهائــل مــن البیانــات

شــارات اإلباكتشــاف ومعالجــة  نظمــةمال اتقــوم مــن خاللهــ .مــن الــنظم التقلیدیــة وعلــى نطــاق أوســع ،واألنــواع

حالة عدم خفض من  وُتمكنها تنافسیهاالتي من المحتمل أن تؤثر على و  ستجدات البیئیةممن ال رحذالتي ت

  3.الیقین

 ،ومراقبـــة دائمـــة للبیئـــةبصـــفة دوریـــة المعلومـــة أنهـــا عملیـــة البحـــث عـــن الیقظـــة اإلســـتراتیجیة  وعرفـــت

تماعیــة، تطــور بیئتهــا االجمعیقــات مــن  بهــدف الحــد، مــن حــاالت عــدم التأكــد تقلیــللفــرص والخلــق ا بهــدف

  4.الخ...ةاالقتصادیة، والتكنولوجی

؛ )PEARCE & CHAPMAN & DAVID 1982 and LESCA 1986 (ویشـّبه كـل مـن 

تزوید  اإلستراتیجیة، بغرض بیئتهاالمؤسسة من خالله أن تراقب تستطیع  الذيالرادار باإلستراتیجیة  الیقظة

                                                           
، مداخل�ة، ملتق�ى ال�ذكاء أداة المواجھ�ة التح�دیات المس�تقبلیة وأح�د عوام�ل التن�افس: آلیة الیقظ�ة وال�ذكاء االس�تراتیجي، )2012(بومدین یوسف  1

   االقتصادي والتنافسیة المستدامة في منظمات األعمال الحدیثة، الشلف
2

: ، مداخل�ة، الملتق�ى ال�دولي ح�ولفسیة للمؤسسة االقتص�ادیةدور الیقظة اإلستراتیجیة في تنمیة المیزة التناعبد الفتاح بو خمخم، عائشة مصباح،  
   6المنافسة واالستراتیجیات التنافسیة للمؤسسة الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة،ص

3
 LESCA Humbert,  SCHULER Maria (1995), Veille Stratégique : Comment ne pas être noyé sous les 

informations?, Laboratoire CERAG, Ecole Supérieure des Affaires, Université Pierre Mendès France,Grenoble 2, 
p02. 

  48، ص  جامعة بسكرة، أطروحة دكتوراه ،اإلستراتیجیةالیقظة وأهمیتها في اتخاذ القرارات ، )2013(فالتة الیمین  4
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للتصــرف بســرعة  تفســیرها وفهمهــا واســتغاللهابیانــات األساســیة وذات الصــلة، لتمكــنهم مــن صــناع القــرار بال

  1.وفي الوقت المناسب

عملیــــة جمــــع  أنهــــا: "بالمعلومــــات ومعالجتهــــا ُعرفــــت الیقظــــة اإلســــتراتیجیة المباشــــر تباطهــــار ونظــــرا ال

واالســتعانة بهــا فــي األنشــطة اإلســتراتیجیة وشــبه ) المؤسســةبفیمــا یتعلــق (ومعالجــة المعلومــات المخصصــة 

مــا تســتقطبه مــن إشــارات ضــعیفة مــن البیئــات العلمیــة و الیقظــة اإلســتراتیجیة تســتخدم یــث ح، 2"اإلســتراتیجیة

اتخــــــاذ القــــــرارات دعــــــم عملیــــــة فــــــي   خاصــــــةوالتكنولوجیــــــة والسیاســــــیة واالجتماعیــــــة والثقافیــــــة والتنافســــــیة 

یر والتحــذالمســبق للفــرص إلدراك ا علــىتســاعد  اإلشــارات الضــعیفة أن  H.Lescaأكــد قــد و  3.اإلســتراتیجیة

ــــة التنافســــیة للمؤسســــةمــــن ال ــــي البیئ ــــدات ف ــــار   تهدی ــــى المنظمــــة اختی واألنشــــطة األســــالیب مــــا یســــهل عل

  4.في السوق مؤسسةوضع الالتي تحسن  واإلستراتیجیات

تشــیر إلــى أن مهمتهــا هــي تــزود متخــذي القــرارات غیــر المتكــررة التــي فــي الیقظــة  فة اإلســتراتیجیةوِصــ

لمفحوصــة بفعــل التجربــة أو التــي لهــا تــأثیر كبیــر علــى تنافســیة وبقــاء لــیس لهــا أي نمــوذج مــن النمــاذج ا

   .واستمرار المنظمة بالمعلومات اإلستراتیجیة

المؤسســـــة،  ةإســـــتراتیجی ةصـــــفتها اإلســـــتراتیجیة كونهـــــا عبـــــارة عـــــن نشـــــاط داعـــــم ألنشـــــط كمـــــا أخـــــذت

مـن هـذه  كـلض األحیـان فـي بعـ ،التخطیط، واالستجابة، وصـنع القـرار، واالبتكـار، واالستكشـاف والترقـبك

السـوداء بـدل المعلومـات الرمادیـة أو  اإلسـتراتیجیة، أیضا السـتهدافها المعلومـات 5نفس الوقتالعملیات في 

  .البیضاء في محیطها التنافسي

عملیة منظمة تشمل البحث والتحلیل واالختیار المناسب للمعلومة،  الیقظة اإلستراتیجیةوبالتالي تعتبر 

أنهــا عملیــة رصــد للمحــیط، والــذي یتبــع بالبــث  كمــامــن الحصــول علــى مزایــا تنافســیة،  ةنظمــالتــي تمكــن الم

هـي تلـك العملیـة  أوالعادي للمعلومة التي تم تحلیلها ومعالجتهـا، بهـدف دعـم اتخـاذ القـرارات اإلسـتراتیجیة، 

نوافـــذ هـــدف فـــتح ب، المســـبق لإلشـــارات الضـــعیفة فـــي محیطهـــاإلعالمیـــة التـــي تســـمح للمؤسســـة باالســـتماع ا

تعتبـر الیقظــة أیضـا تلــك العملیــة و الفـرص وتقلــیص مسـتوى التهدیــد الـوارد مــن المحــیط الخـارجي للمؤسســة، 

                                                           
 
1
 Sid Ahmed Gozim(2016), Le rôle de la veille stratégique dans le processus d’innovation de services, Thèse 

de doctorat en Sciences de Gestion,Aix-Marseille, p09 
2
 M. Abdelbaqi AGRAR (2011), Réalisé par:  Asmae EL ABED, Trace écrite du cours de la veille stratégique, 

Matière : veille stratégique, semestre 9, Université Mohamed premier Ecole nationale de commerce et de 
gestion, Oujda, p03 
3
 R. Rohrbeck(2007), Veille stratégique en entreprise multinationale: Une étude de cas auprès de la Deutsche 

Telekom AG, XVIeConférence internationale de management stratégique,Montréal, Canada, p04 
4
 Lesca, H. (2004), Veille stratégique : La méthode L.E.SCAnning: Management et Société (EMS) 

5
 Sid Ahmed Gozim(2016), déjà étulisé, p09 
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هـي فوبالتـالي  ،التي تمكن متخذ القرار من مالحظة المحیط الخارجي واستیعاب ما یحدث فیه من تحـوالت

كمــا تســمح بجمــع واســتخدام ة محــیط المنظمــت المراقبــة الروتینیــة علــى العملیــة التــي تســمح بــإجراء عملیــا

  1).غیر الرسمیة(المعلومات السوداء 

  التفرقة بین الیقظة اإلستراتیجیة وبعض المصطلحات ذات الصلة: ثانیا

 ،یتقارب مفهوم الیقظة اإلستراتیجیة مع عـدة مفاهیـــم أخـرى مـن أهـم هـذه المفـاهیم الـذكاء االسـتراتیجي

مـا ورد فـي نتعـرض فـي مـا یلـي إلـى  عـن بعضـها هذه المفـاهیم ولتمییزالذكاء االقتصادي ، و ذكاء األعمال

  :مختلف األدبیات

  :مفهوم الذكـــاء االستراتیجي .1

االسـتیعاب والـربط بـین الحقـائق ، الفهـم وسرعته فـي الشخص/اإلنسانقدرة عموما على  الذكـــاء  یعبر

والخـروج بحلـول فعالـة  قـف واألوضـاع المختلفة، وهو أكثر ارتباطا باستخدام الفرد لهذه القـدرات إلدارة الموا

  2.ونتائج جیدة

  3:   ویعرف الذكاء االستراتیجي على أنه

اكة، القـدرة االستشـراف، تفكیـر الـنظم، الرؤیـة المسـتقبلیة، الشـر ( هذكاء یتسم به قـادة المنظمـات عناصـر  -

 .)على تحفیز العاملین

ء عملیتهــا الراهنــة، وٕادارة التغیــرات ا تحتــاج المنظمــة أن تعرفــه عــن بیئــة أعمالهــا لتضــع تصــورا إزامــ -

  .استعدادا للمستقبل، وتصمیم االستراتیجیات المالئمة للسبق والتمیز

وأنه عملیـة معلوماتیـة تصـغي المنظمـة مـن خاللهـا إلـى بیئتهـا، كـي تتخـذ القـرارات واإلجـراءات وتحـدد  -

 .األنشطة المطلوبة في إطار سعیها لتحقیق أهدافها

ظــام یســاعد علــى اتخــاذ القــرار مــن خــالل المالحظــة وتحلیــل البیئــة العملیــة، ویعــرف انــه عبــارة عــن ن

كمـا أنهـا . التقنیة، التكنولوجیة والتغیرات االقتصادیة الحالیة والمستقبلیة من أجـل تحدیـد الفـرص والتحـدیات

                                                           
  47-44 ص.، صسكرةجامعة ب، أطروحة دكتوراه ،اإلستراتیجیةالیقظة وأهمیتها في اتخاذ القرارات ، )2013(فالتةالیمین 1

 
2
، دراسة مقارنة بین مؤسسة موبیلیس مؤسسة دور الذكاء االستراتیجي في تحقیق وتعزیز المیزة التنافسیة المستدامة، )2017(محمد كنوش  

   3-2أوریدو لالتصاالت في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة سطیف، الجزائر، ص
17، مذكرة ماجستیر، الجامعة االسالمیة، غزة، صجي على عملیة اتخاذ القراراتأثر الذكاء االستراتی، )2011(سعاد حرب قاسم  
3
  



لیقظة اإلستراتیجیةل اإلطار المفاھیمي                                         :       لثالفصل الثا  
 

72 
 

ر، ، بمعنــى كــل األفعــال التــي تهــدف للرصــد المســتمر، أو غیــر المســتماإلســتراتیجیةترتكــز عــل المعلومــات 

  1.نیمهما كانت درجة قوتها أو ضعفها الحتوائها معلومات عن المنظمة في میدان استراتیجي مع

  : الذكاء االقتصادي .2

نشــاط إلنتــاج المعــارف لخدمــة " وقــد عــرف علــى أنــه  wilenky) , 1967(أول تعریــف لــه كــان فــي 

إطــار قــانوني، ومــن مصــادر  األهــداف االقتصــادیة واإلســتراتیجیة للمنظمــة، والتــي تــم جمعهــا وٕانتاجهــا فــي

 لیشـتم"المسـؤول األعلـى للـذكاء االقتصـادي بفرنسـا  علـى أنـه   (alain juillet,2005)وعرفـه ". مفتوحـة

على السیطرة وحمایة المعلومـة اإلسـتراتیجیة لجمیـع األعـوان االقتصـادیین مـن أجـل الوصـول إلـى المنافسـة 

  2 .سسات، تعزیز سیاسة التأثیرفي المجال االقتصادي، األمن االقتصادي، أمن المؤ 

  :من خالل الشكل المواليالذكاء االقتصادي أبعاد أو عناصر  ویمكن توضیح

  يأبعاد الذكاء االقتصاد): 13(الشكل رقم

    

  

  

  بناءا على دراسات سابقة إعداد الباحث: المصدر

  بین الیقظة االستراتیجیة، الذكاء اإلستراتیجي والذكاء االقتصادي تفرقةال .3

من خـالل مفهـوم  الـذكاء االقتصـادي أنـه یتضـمن الیقظـة اإلسـتراتیجیة كأحـد أبعـاده أو آلیاتـه ر یظه

ویتعدى ذلك باالستفادة من هذه اآللیة وحمایة ما تنتجه من معلومات إستراتیجیة الستغالل هذه المعلومات 

 & martiعـن وكمـا جـاء  ،)13(ویظهـر هـذا مـن خـالل الشـكل رقـم  خـارجيفـي التـأثیر علـى المحـیط ال

marinet   خطر  الستشعارفإن الیقظة اإلستراتیجیة عبارة عن رادار یعمل على مراقبة مستمرة لمنطقة ما

المتابعــة فــإن أطلــق الــرادار األول إشــارات اإلنــذار قــام  فهــو یقــوم علــىقــادم، أمــا عــن الــذكاء اإلســتراتیجي 

                                                           
1
   10، مرجع سابق، ص)2017(محمد كنوش   
، مداخلة، ملتقى الذكاء االقتصادي والتنافسیة مثلث الذكاء التنافسي، التحالف االستراتیجي والمیزة التنافسیة ،)2012(سراج وھیبة 2

   3عمال الحدیثة، الشلف، صالمستدامة في منظمات األ

اإلقتصادي الذكاء

الحمایة التأثیر الیقظة االستراتیجیة
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أشـمل مـن الیقظـة مـن  الـذكاء االقتصـادي ى أنباإلضافة إل 1،الرادار الثاني بتتبع مصدر اإلنذار و تخطیه

حیث المستوى المستهدف فإذا كانت الیقظة اإلستراتیجیة تستهدف المستوى الجزئي كمنظمة معینة فالـذكاء 

لتـــالي فهـــو یســـتهدف وبا .اقتصـــاد دولمســـتوى االقتصـــادي یتعـــدى ذلـــك بهدفـــه الســـامي والـــذي یصـــل إلـــى 

لكلي فهو یختلف عن الذكاء االستراتیجي فهـذا األخیـر یتعـدى فـي رغم اهتمامه بالنطاق او ، المستوى الكلي

مفهومــه الــذكاء االقتصــادي اتســاعا وشــموال، ونســتطیع القــول أن الــذكاء االســتراتیجي یضــم كــل مــن الــذكاء 

االقتصادي وتسییر المعارف الداخلیة مع اإلشارة إلى أن الیقظة تعد أحد أبعاد الـذكاء االقتصـادي  ضـمنیا 

طلح فـــــي الـــــذكاء االســـــتراتیجي، رغـــــم اعتبـــــار الـــــبعض أن الـــــذكاء االســـــتراتیجي هـــــو المصـــــهـــــي محتـــــوى 

  .األنجلوسكسوني لمفهوم الیقظة

  :و یمكن توضیح ذلك من خالل المخطط التالي

  الیقظة اإلستراتیجیة، الذكاء االستراتیجي واالقتصادي): 14(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Source : cetisme partnership (2002), economic intelligence : A guid for beginners and practioners, 
european commission, p19  

  

  

  

                                                           
1
 Daniel Bretonès, Antoine Saïd  )2006( , « intelligence économique (I.E) et Management des connaissances (K.M) : deux facettes 

complémentaires d’une même problématique », Colloque « En route vers Lisbonne » , p19. 

 الذكــــــــــــاء االستراتیجي

 

 

المعارف إدارة  

 

 

 الذكـــاء االقتصادي

 

 الیقظة

 

مستوى البیئة الخارجیة   إدارة المعلومات على إدارة المعلومات على مستوى البیئة الداخلیـــة

 



لیقظة اإلستراتیجیةل اإلطار المفاھیمي                                         :       لثالفصل الثا  
 

74 
 

  أشكال الیقظة اإلستراتیجیة: المطلب الثاني

مجموعة من األبعاد أو األنواع المتكاملة فیما بینها،  نهالیقظة اإلستراتیجیة عبارة عن مفهوم واسع یتفرع ع

بالبیئــة التنافســیة للمنظمــة والمتكونــة مــن خمســة تهـــتم حیــث  ع للبیئــة العامــة للمنظمــة، والتــي تــدرس وتســتم

، ویــرتبط كــل نــوع مــن أنــواع الیقظــة 1" المیــزة التنافســیة"عناصــر أساســیة حــددها مایكــل بــورتر فــي كتابــه 

  :بعنصر أو أكثر من القوى التنافسیة الخمسة، والشكل الموالي یوضح ذلك

ترابط بین أشكال الیقظة والقوى التنافسیة الخمسة لبورترال): 15(الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  )بتصرف( 187، دار الوراق للنشر والتوزیع، األردن، صالیقظة اإلستراتیجیة، )2018(منصف بن خدیجة : المصدر               

  :وفي ما یلي محاولة التفصیل في كل نوع أو شكل من أشكال الیقظة على حدا

هي العملیة اإلعالمیة التي تمكن المؤسسة من جمع بیانات عن بیئتها التنافسیة " :قظة التنافسیةالی. 1

وتحویلها إلى معلومات ذات معنى تسمح لها بالتعرف المسبق على منافسیها   من مختلف مصادرها

 2."ر على موقعها ومكانتها التنافسیةالحالیین والمحتملین، وكل ما یؤث

                                                           
194، دار الوراق للنشر والتوزیع، األردن، صالیقظة اإلستراتیجیة، )2018(منصف بن خدیجة  
1
  

89، مرجع سابق، ص)2013(فالتھ الیمین 
2
  

 الیقظة البیئیة 

 المنافسون المحتملون

 المنافسین في القطاع

 المنتجات البدیلة

الزبـــــائــ
الیقظة 

 التجاریة
موردونال  

الیقظة 

 التجاریة

 الیقظة التنافسیة

 الیقظة التكنولوجیا
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ضـع تقـاریر دوریـة ألهـم حیـث ت الحــالیین والمـرتقبین للمنظمـة، المنافسـیننافسیة على وتركز الیقظة الت

المالیـــة  وضــعیاتهمتقــوم علــى متابعـــة اســـتراتیجیاتهم ومنتجـــاتهم وخـــدماتهم الحالیــــة والجدیـــدة و ، فالمنافســین

یغـذي نظــام وكـل مـا  ...وسیاسـاتهم فـي مجـال اإلنتـاج والتوظیـف وزبـائنهم وأسـواقهم وشـركائهم وتحالفــاتهم 

بمـا یسـمح لهـا ، 1الیقظة التنافسیة ویـدعم االسـتماع المسـبق للمحـیط التنافسـي الحـالي والمسـتجدات المرتقبـة

، وال یتوقف عملها في هذه النقطة بل ..بتحدید نقاط القوة والضعف لدى المنافسین، أداهم الحالي والمرتقب

وقعة للمنافسین، وَتعتبر اإلشارات الضعیفة أهم المعلومات المت تیتعدى ذلك الستشراف التغیرات والسلوكیا

كمــا ، اإلســتراتیجیة التــي تســتهدفها ككونهــا تلعــب دورا هامــا فــي تحدیــد الفــرص الممكنــة والمخــاطر المحتملــة

، ویســاعد هــذا النــوع مــن ولــیس فقــط المنافســین الیقظــة التنافســیة علــى التتبــع المســتمر لتغیــرات الســوق تقـوم

 مواجهــةالیقظــة علــى وضــع اإلســتراتیجیات األكثــر فعالیـــة لمواجهـــة التغیـــرات فـــي العناصــر المشــار إلیهــا و 

  2.المحتمل والتهدیدالمنافسین حسب درجة الخطورة 

 تهتم الیقظة التكنولوجیـة بمتابعـة التطـورات والمسـتجدات العلمیـة والتكنولوجیـة :الیقظة التكنولوجیة .2

ها، ویكون فیعلى تنافسیة المؤسسة وعلى أصحاب المصلحة  افي البیئة التنافسیة، والتي قد یكون لها تأثیر 

الترصــد دقیــق ومســبق لإلشــارات الضــعیفة للــتمكن مــن ســبق اإلبــداعات التكنولوجیــة واالســتثمار فیهــا فــي 

تطــورات العلمیــة، الفنیــة، عملیــة مالحظــة وتحلیــل ال" :علــى أنهــا Jakobiakالوقــت المناســب، لــذلك عرفهــا 

تحلیــل ل، كمــا أنهــا أكثــر مــن كونهــا أداة للمالحظــة و "نظمــةوالتكنولوجیــة لتحدیــد تهدیــدات وفــرص تنمیــة الم

عملیــة رصــد للمحــیط، والــذي یتبــع بالبــث الهــادف للمعلومــات التــي تــم "  :أیضــاهــي ، بــل نظمــةمحــیط الم

  .3"ةتحلیلها ومعالجتها، بهدف اتخاذ القرارات اإلستراتیجی

العلمــــي تبــــدأ مـــن مالحظــــة المحــــیط تمــــر بمجموعــــة مـــن المراحــــل وبالتـــالي فــــإن الیقظــــة التكنولوجیـــة 

ومتابعــــة مســــتجداته، ثــــم تحلیــــل المعطیــــات واإلشــــارات التــــي تــــم رصــــدها، تلیهــــا مرحلــــة بــــث والتكنولــــوجي 

وتواجـه  .المؤسسـة المعلومات المعالجـة للمسـتویات العلیـا ومشـاركتها مـع متخـذي القـرارات اإلسـتراتیجیة فـي

بالرصـد  ةإذن مطالبـ فهـذه العملیـةلوجیـة المتسـارعة، و الیقظة في شكلها التكنولوجي تحدیات التطـورات التكن

  .السریع والدوري لإلشارات الضعیفة المتجددة باستمرار

هو جذب زبـائن جـدد  نظماتأن الهدف األول واألخیر لكل الم" بیتر دراكر"یرى  :الیقظة التجاریة .3

كیفیـــة حاجـــاتهم ورغبـــاتهم و  بمعرفـــةبإرضـــاء الزبـــائن  اإلهتمـــامأي أنـــه یجـــب  ؛حتفـــاظ بزبائنهـــا الحـــالیینواال

                                                           
195، دار الوراق للنشر والتوزیع، األردن، صالیقظة اإلستراتیجیة، )2018(منصف بن خدیجة 
1
  

90، مرجع سابق، ص )2013(فالتھ الیمین 
2
  

88، ص سابقمرع ، )2013(فالتھ الیمین 
3
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ات قبـــل أن تشـــرع فـــي اإلنتـــاج، أن تعـــرف زبائنهـــا جیـــدا وتتعـــرف علـــى نظمـــفعلـــى المؤ  ،إشــباعها، وبالتـــالي

  . وافق حاجاتهم ورغباتهمتتستطیع تبني اإلبداع واالبتكار وٕانتاج سلع فأذواقهم لتكون في مستوى تطلعاتهم 

العملیــــة التــــي تــــتمكن المؤسســــة عــــن طریقهــــا مــــن رصــــد كــــل " :تعــــرف الیقظــــة التجاریــــة علــــى أنهــــاو 

المعلومــات المــؤثرة والمتــأثرة بســلوكها التجــاري، وبســلوك المســتهلكین والزبــائن الحــالیین واحتیاجــاتهم المعلنــة 

كـذلك النشـاط الـذي یهـتم بدراسـة العالقـات التجاریـة  وغیر المعلنة، وكذا الزبائن المحتملین وتوقعاتهم، وهي

للمؤسسة بینها وبین موردیها وزبائنها، ومن خاللها یمكن أن تراقب المؤسسـة أجـزاء السـوق، وتتعـرف علـى 

مـــواطن قوتهـــا وضـــعفها أثنـــاء تعامالتهـــا مـــع موردیهـــا وزبائنهـــا، ومتابعـــة التطـــور فـــي حاجـــات المســـتهلكین 

  1".موردین واإلطالع على مهاراتهم التسویقیة، ومعدالت نمو السوقوسلوكیاتهم، وفي عروض ال

اتصال دائم  ووسیلةتفعیل الیقظة التجاریة كأداة لجمع البیانات واإلشارات الضعیفة  نظمةعلى المإذن 

بـل أیضـا تهـتم بموردیهـا فالمنتجـات أو السـلع  نظمـةمع الزبائن، وال تستهدف الیقظة التجاریة فقط زبائن الم

نتجة والتي یجب أن تحظى بإعجـاب الزبـون تحتـاج إلـى مـواد أولیـة أي أن السـوق الخلفیـة ُتسـبق بسـوق الم

مطالبة بمتابعة تطورات موردیهـا وعروضـهم، وعلیهـا جمـع البیانـات والمعلومـات  فالمنظمةوبالتالي  .أمامیة

  2.ال كانت عروضهم أفضلردیها الحالیین وبالموردین المحتملین والتي قد تتعامل معهم في حو الخاصة بم

 :واالجتماعیة الیقظة البیئیة .4

، كالیقظ�ة والت�ي ل�م تتناولھ�ا األن�ـواع الس�ـابقة تعرف بالیقظة الشاملة، وتضم بـاقي المتغیـرات البیئیـة 

جمـــع المعلومـات المتعلقـة بــالتطورات لوتسـعى إلــى المراقبـة المسـتمرة  ،...قانونی�ةالاالجتماعی�ة والسیاس��یة و

القانونیــة والثقافیــة والتطــورات الجبائیــة  السیاســیة،، تــي تطــرأ فــي مختلــف المیــادین االقتصــادیةواألحــداث ال

  3 األخرى وال تقل الیقظة البیئیة أهمیة عن بقیة األنواع، الخ..والمالیة 

  :ليتاالجدول ال ضمنمفهوم كل نوع من أنواع الیقظة  تلخیصیمكن كما 

  

  

  

  

                                                           
92، نفس المرجع ، ص )2013(فالتة الیمین 
1
  

2
   112، رسالة ماجستیر، جامعة تلمسان، صالیقظة اإلستراتیجیة كعامل للتغییر في المؤسسة، )2011(عالوي نصیرة   

3
ة ماجستیر، تلمسان، الجزائر، ، رسالالیقظة اإلستراتیجیة كعامل للتغییر في المؤسسة دراسة حالة مؤسسة موبیلیز، )2011(عالوة نصیرة   

   116ص 
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  ستراتیجیةأشكال الیقظة اإل ):03(الجدول رقم

اإلشارات (المطلوبة معلومات أهم ال من المعلومات ةالغای

 )الضعیفة

طراف األ

 المستهدفة

 نوع الیقظة

 أداة للمقارنة -

 والتقویم التقییم والصیانة -

 المیزة التنافسیة إدامة -

 تعزیز المكانة التنافسیة -

 الخ...

 سیاسات التسعیر -

 ناختیار الموردی -

 الزبائن -

 استراتیجیات األعمال -

 لمنتجات والمنتجات البدیلةا -

 

تقییم المنافسین 

وغیر  المباشرین

  مباشرینال

الحالیین 

 المحتملینو 

الیقظة 

 التنافسیة

 مواكبة المستجدات -

 التكنولوجیة أخذ السبق  -

 المستجدات التقنیة -

 براءات االختراع -

 اإلبداعات -

 البحوث والدراسات -

 االبتكارات

  المستجداتو 

التطورات العلمیة 

 یةوالتكنولوج

الیقظة 

 التكنولوجیة

الحفاظ على العالقة مع الموردین  -

 والزبائن الحالیین

 ردین وزبائن جددو جذب م -

 لمؤسسةلالقدرة التفاوضیة  تحسین -

احتیاجات الزبائن الحالیین  -

 )المعلنة وغیر المعلنة( والمحتملین

مزایا الموردین والعروض المقدمة من  -

 طرفهم

 الموردینو الزبائن 

الحالیین 

 حتملینوالم

الیقظة 

 التجاریة

حمایة المنظمة مالیا،  -

 .الخ...وقانونیا

 المعلومات االجتماعیة -

 المعلومات الثقافیة -

 المعلومات السیاسیة -

 المعلومات القانونیة -

 المعلومات المالیة -

 ألخ... -

/ القوى الضاغطة 

 الدولة

الیقظة 

 البیئیة

 واالجتماعیة

تحقیق األهداف والغایات  -

 ظمةاإلستراتیجیة للمن

 معلومات المحیط الداخلي -

 معلومات عن الزبائن -

 معلومات عن الموردین -

 معلومات عن الداخلین المحتملین -

 معلومات عن المنافسین في القطاع -

 معلومات عن المنتجات البدیلة -

 معلومات عن القوى الضاغطة -

جمیع جوانب 

 المحیط

الیقظة 

  اإلستراتیجیة

.إعداد الباحث: المصدر  
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ف ألشكال الیقظة، تستطیع المنظمة أن تختار مجـال الیقظـة الـذي تحتـاج فـي فتـرة التصنی ومن خالل

 .كثر حسب حاجتها من المعلوماتألمجال واحد أو یقظة لمعینة االستعالم علیه، فقد تفّعل المنظمة خلیة 

 فــي هــاتطبیقیصــّعب و الیقظــة اإلســتراتیجیة لالســتعالم العــام وهــذا قــد یكــون مكّلــف جــدا خلیــة كمــا قــد تفّعــل 

بعــض المنظمــات الصــغیرة، لــذلك عنــدما تكــون منظمــة فــي حاجــة لالســتماع لبیئتهــا یجــدر بهــا أن تطــرح 

واإلجابة علیه مـن خـالل الفجـوات المعرفیـة  .  1السؤال إلى ماذا نرید االستماع أو على ماذا نرید االستعالم؟

ظــة علــى مركزهــا التنافســي یفتــرض فــي المنظمــة، إلــى أن المنظمــات الكبیــرة والتــي تســعى لالســتباق والمحاف

ضـــعیفة فـــي  ةبهــا أن تبقـــى متیقظــة لبیئتهـــا العامــة الداخلیـــة والخارجیـــة لتكــون الســـباقة فــي رصـــد أي إشــارا

فــي  ســتماع لبیئتهــالتقــوم بالفعــل أو رد الفعــل فــي الوقــت المناســب، وتقــوم المنظمــة باالمختلــف المجــاالت 

  2  :مستعالحالتین أو بآلیتین اثنین إما التحكم أو اال

وتســتخدم هــذه اآللیــة التــي تســـتعمل للــتحكم فــي وضــع معــین، أن تفعــل خالیــا الیقظـــة : آلیــة الــتحكم .1

 .للطلب السریع من المسؤولین في حال حاجتهم العاجلة للتنقیب والبحث عن معطیات معینة استجابةً 

طـرف ممثلـوا الیقظـة،  مـن مستمر الضعیفة اإلشاراتعن  التنقیبوتعني هذه اآللیة بأن : آلیة اإلنذار .2

بناءا على تنبیه آخر یصلهم یدل على وجود إشارات حث یقوم هؤالء الممثلون بتنبیه المسؤول األول ب

تبــدوا مهمــة، فیــتم إنــذار متخــذوا القــرارات فــي المنظمــة بوجــود فرصــة أو خطــر یهــددهم علــى  ضــعیفة

 .سبیل المثال

  معلومات الیقظة: المطلب الثالث

وهــي  المعلومــات التــي یتحــتم علــى المنظمــات االهتمــام بهــاات الیقظــة  نــذكر أهــم معلومــلقبــل التطــرق 

  3:كالتالي

 .داخلیةوالتي أنتجت داخل المنظمة ألغراض : معلومات التحكم .1

داخلي كان مصـدرها أو (والتي تستعملها المنظمات للتأثیر على جهات خارجیة : معلومات التأثیر .2

 ).خارجي

ي معلومات تأخذ فیها المنظمة السبق فـي الرصـد بغـرض أخـذ األولویـة وه: إشارات اإلنذار المبكر .3

 .في اقتناص الفرص وتخطي التهدیدات لضمان بقائها ومحافظتها على مركزها التنافسي

                                                           
1
 LESCA Humbert,  SCHULER Maria (1995),déjà étulisé, p 02 

2
 ,’Humbert LESCA, Autre, L’utilité de la méthod L.E.Scanning ‘CERAC Grenobleبومدین یوسف، مرجع سابق، نقال عن  

http://veillestrategique.org    
3
، مداخل��ة ف��ي أھمی��ة الیقظ��ة اإلس��تراتیجیة ف��ي تحس��ین الق��رارات اإلس��تراتیجیة والتنافس��یة للمؤسس��ة، )2012(رس��تيس��عید كروم��ي، أحم��د عم  

   5المنافسة واالستراتیجیات التنافسیة للمؤسسة الصناعیة خارج قطاع المحروقات الدول العربیة،ص: الملتقى الدولي حول 
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إستشـرافیة  ةمعلومات إستباقی"نها ألتنتمي للنوع الثالث  معلومات الیقظة اإلستراتیجیة مما سبق یتضح أن

 1".ة تسمح لإلدارة بفهم جید واستباق التغیرات المستقبلیة لبیئتهامن نوع اإلشارات الضعیف

مــن مــا التــي تحمــل االعتقــاد أنــه یمكــن أن یبــدأ حــدث و  معلومــات اإلنــذار المبكــرو كمــا یطلــق علیهــا 

، فكلمــا كانــت عالمــة اإلنـــذار توقعیــة، كلمــا كانـــت علــى المنظمـــةأو خطــر  عـــة فمنكــون لــه یالمحتمــل أن 

 Ansof.2، ویمكن التعبیر عنها باإلشارات الضعیفة كما سماها عالمة ضعیفة الشدة

   : أنواعها إلىحسب  یقسم الباحث معلومات الیقظةكما 

وتشمل جمیـع مجـاالت المنافسـة وهي المعلومات التي تستقطبها الیقظة التنافسیة، : معلومات تنافسیة .1

  .حتملینالمنافسین المو المنافسین المباشرین والغیر مباشرین المتعلقة ب

وهــي المعلومـات التــي تســتهدفها الیقظــة التكنولوجیـا، الخاصــة بكــل المســتجدات : ةمعلومــات تكنولوجیــ .2

  .والتطورات العلمیة والتكنولوجیة

وهي المعلومات التي تستهدفها الیقظة التجاریة، وتتمثـل فـي كـل مـا یخـص الزبـائن : معلومات تجاریة .3

  .والموردین الحالیین والمحتملین

وهي المعلومات التي تستهدفها الیقظـة البیئیـة واالجتماعیـة، وتهـتم بــكل : بیئیة واالجتماعیةمعلومات  .4

  .الخ...االجتماعیة، السیاسیة، القانونیة من المعلومات 

كــــل اإلشــــارات و وهــــي كــــل المعلومــــات التــــي تســــتهدفها الیقظــــة اإلســــتراتیجیة، :معلومــــات إســــتراتیجیة .5

  . مختلف جوانب بیئة المنظمةفي ذات البعد االستراتیجي الضعیفة 

  اهتیمهأو  اهصیخشت ،الیقظة اإلستراتیجیة حلار م: المبحث الثالث

  اإلستراتیجیة مراحل وطریقة عمل الیقظة: ولالمطلب األ 

  L.E.SCAnning Méthodeمراحلة عملیة الیقظة حسب نموذج : أوال

لوصـول بهـا لتمـر لها طریقة عمـل ومراحـل محـددة عملیة الیقظة اإلستراتیجیة فإن عملیة أخرى،  ةكأی

 بترجمتهــــا وینتهــــي المعلومــــات عــــن بالبحــــث معلومــــاتيال ســــیاقال، یبــــدأ هــــذا شــــود منهــــا إلــــى الهــــدف المن

 هـــذایتطلـــب . فیهــا موقعهـــا وتحــدد بیئتهـــا حـــول نظــرة المنظمـــة نتَكــوّ  أن أجـــل مـــنفـــي ســیاقها  واســتعمالها

                                                           
1
،  -ةی�الجزائر الجم�ارك حال�ة دراس�ة–اإلستراتیجیة قظةیال قیلتحق كمدخل ةیالرقم لجماركا إلى التحول، )2017(عیسى بوراوي، عمار میلودي  

  .715مقالة، مجلة الدراسات المالیة والمحاسبیة واإلداریة، العدد الثامن، الجزائر، ص 
2
، مداخل�ة، الملتق�ى وواقعھ�ا ف�ي الجزائ�ردور الیقظة اإلستراتیجیة في تنمیة المیزة التنافسیة للمؤسسة ، )2012( بلعزوز بن علي، فالقة صلیحة 

   10 في الدول العربیة ، ص المنافسة واالستراتیجیات التنافسیة للمؤسسة الصناعیة خارج قطاع المحروقات: الدولي حول 
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 تعقــب عنــد یعــود ثــم الخــارج باتجــاه المنظمــة داخــل مــن الخارجیــة ةالبیئــ علــى مفتــوحال المعلومــاتي الســیاق

تسـهیل التعامـل مـع و طریقـة عملهـا  بتحدیـد هـذه المراحـل،وقد اهتم الكثیر من الباحثین  المعلومات،مصدر 

  : ینمن الباحث مجموعةفي ما یلي التعرض لعملیة الیقظة بمختلف مراحلها حسب  ونحاول ،هذه العملیة

ــــــ  - فقـــــد وضـــــع لســـــیرورة عملیـــــة الیقظـــــة  نمـــــوذج خـــــاص ســـــماه  LESCA Humbertبالنســـــبة ل

L.E.SCAnning  یتضـــمن هـــذا النمـــوذج طریقـــة عمـــل الیقظـــة اإلســـتراتیجیة بمختلـــف مراحلهـــا ،

 :لیاتها كما هو موضع في الشكل التاليوعم

  L.E.SCAnning الیقظة حسب نموذج مراحل عملیة  ):16(لشكل رقما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Lesca, H., Mancret, G. (2007), Vers une gestion des connaissances tacites pour la veille 
Anticipative Stratégique dans les PME-PMI: retours d’expérience. In: Management, systèmes 
d’information et connaissances tacites. Ouvrage collectif sous la direction de Nicolas Lesca, Hermès 
Lavoisier, p04  
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حسب هذا النموذج تنطلق عملیة الیقظة من مرحلة اختیار مجال التطبیق أو الترصـد إلـى مرحلـة اسـتغالل 

وفــــي مــــا یلــــي بعــــض  ).13إلــــى  1مــــن (ومعلومــــات ثــــم عملیــــة المتابعــــة  تكــــل مــــا تــــم جمعــــة مــــن بیانــــا

  1:المالحظات التي یمكن أن تساهم في قراءة النموذج

أو بالنسبة لألرقام التي تكررت في الشـكل،  التي تذهب ثم تعود في بعض المراحلبالنسبة لألسهم  .1

الهـدف،  اختیـارمـن أجـل  التشـاركالمراحـل، فاالسـتهداف یحتـاج إلـى  لهـذه بالتغذیـة العكسـیةیمكن تفسـیرها 

زیـد مـن التوضـیح والبحـث، المتعقـب معلومـات ولكنهـا تحتـاج إلـى م بالنسبة لعملیـة التعقـب فقـد یقـدم كذلك 

 .ونفس الشيء بالنسبة للمراحل األخرى

تعتبــر قلــب العملیــة، فهــي التــي " تكــوین المعنــى جماعیــا"لمعلومــات أو كمــا تســمى امرحلــة تحلیــل  .2

 .على المعلومات Validationالمصادقة  تضمن

 .عملیة الترصد عبارة عن نظام معلومات مفتوح على البیئة  .3

اســـتخدام المعلومـــات المحللــة مـــن طـــرف نتهـــي بمجــرد یرورة مســـتمرة، وال تعملیــة الیقظـــة تمثـــل ســ  .4

 .المسؤولین

 انهــأعلــى  H .Lesca اوالــذي عرفهــ (Ciblage)عملیــة االســتهداف )  1(یــتم فــي الخطــوة األولــى  

 وضعها تحت المراقبة االستباقیة، منظمةالعملیة التي یتم من خاللها تحدید المساحة الخارجیة التي ترید ال"

وتجیـب هـذه المرحلـة علـى السـؤال أي نـوع مـن المعلومـات  2."علیـه أي ما هو مطلوب منها لتركیز االنتبـاه

هذه الخطوة مهمة جـدا خاصـة أن المحـیط أصـبح تعتبر نحن بصدد البحث عنها؟ وأین یمكن أن نجدها؟ و 

لمتلقي بحالة شلل ضباب المعلومات مما یصیب الفرد ا (shenk)  ابتخمة المعلومات أو كما وصفهیتسم 

فــي التحلیــل أو أثنــاء المعالجــة، حیــث أنــه فــي لحظــة مــا یــتالزم زیــادة حجــم المعلومــات بعــدم القــدرة علــى 

  . بحذر أكبر أصبح مطلوب من المنظمات التعامل مع هذا الحجم الكبیر منهالذلك ، 3معالجتها

، وهـــي العملیـــة (Traque)كمـــا هـــو موضـــح فـــي الشـــكل مرحلـــة التعقـــب ) 2(تـــأتي فـــي الخطـــوة رقـــم 

تخضـع ، ثـم االستباقیة التي یحصل من خاللها المتیقظون على اإلشارات الضعیفة فـي المحـیط المسـتهدف

جوانـب مــن شخصـیة الفــرد عملیــة حساسـة تعتمــد أیًضـا علــى  هـيو  (Selection) )3( نتقــاءالمعلومـات لال

                                                           
1
   29، ص3دد، مجلة أداء المؤسسات الجزائریة، العالترصد االستراتیجي وسیلة لتحسین أداء المؤسسات االقتصادیة، )2013(سعید كرومي 

2 LESCA, H. (1997),   OP.Cit, p8 
 
3
 Angela emunds & Anne moris (2002), The problem of information overload in business organizations, 

International Journal of Information Management 20, Loughborough University, pp 17-28 
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  ، المنظمــة مهمــة لغیــره فــي نفــس ، وغیــرشــخصمهمــة لل" البیانــات"نفــس  ینتقیهــا لــذلك یمكــن أن تكــونالــذي 

هي العملیة التي تضمن انتقال المعلومات من و ما تم اختیاره من معلومات  (Remontee)رفع یتم بعدها 

 غالبــــــــــــــــــــــــــــــــا )المعنیــــــــــــــــــــــــــــــــین بهــــــــــــــــــــــــــــــــا(المتعقبــــــــــــــــــــــــــــــــین إلــــــــــــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــــــــــــخص أو األشــــــــــــــــــــــــــــــــخاص

خـالل الشـكل ونالحـظ مـن   .أو إلى المستعملین المحتملین للمعلومـاتیقظة اإلستراتیجیة ما یكون منشط ال

لالستفادة من خبـرات مختلفـة  (3back)كمرحلـــــــة عودة  فردیا ثم جماعیا ،أن االختیار جاء على خطوتیـــن

معالجتهـا تـأتي خطـوة أخـرى مهمـة و بعـد االختیـار المحكـم للمعلومـات  كنوع من المشاركة في اتخـاذ القـرار،

ثـم یسـتمر التـداول  ،1قواعد بیانـات المنظمـة یتم تخزین المعلومات في  "Mémoires"وهي عملیة التخزین

أي إعطــاء معنــى لهــذه اإلشــارات  (Creation Collective De Sens) والخلــق الجمــاعي للمعنــى

المســــتوى  إلــــى (Diffusion)تــــداولها وتخزینهــــا مــــرة أخــــرى، ونشــــرها  قبــــل .والمعلومــــات المخزنــــة جماعیــــا

  .ا والتصرف من خاللهاستغاللهال) 8(ي ولمتخذي القرارات فیه االستراتیج

 AMBILEمراحل الیقظة االستراتیجیة حسب نموذج : ثانیا

الفرنســیة (بــین العدیــد مــن الدراســات التــي تعرضــت لمراحــل الیقظــة،  فقــد قــارن (amabile,1992)بالنســبة 

، ثـم حـاول التي تعرضـت لمراحـل الیقظـة وحتى دراسات باحثي أمریكا الشمالیة )عموما األوربیةخصوصا و 

مســاهمات هــذه الدراســات المختلفـة وتلخیصــها فــي مجموعــة مــن المراحـل وأخرجهــا فــي شــكل مخطــط،  دمـج

  :كما هو مبین في الشكل التالي

  

  

  

  

  

                                                           
1 Lesca, H., Mancret, G. (2007), Vers une gestion des connaissances tacites pour la veille Anticipative 
Stratégique dans les PME-PMI: retours d’expérience. In: Management, systèmes d’information et 
connaissances tacites. Ouvrage collectif sous la direction de Nicolas Lesca, Hermès Lavoisier, pp 4-5 
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 AMBILEحسب نموذج  مراحل الیقظة اإلستراتیجیة): 17(لشكل رقما

  

 

   

    

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 Source : 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, n°2, 

Vol. 4, Ed. ESKA, p03 
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مراحـل تتضـمن كـل مرحلـة مجموعـة  خمسـةعملیـة الیقظـة إلـى  قسـم  Ambileیظهر أن  شكلمن خالل ال

  1:من العملیات

 التسـاع بیئـة المنظمـة وتعـدد جوانهـا فإنـه ، نظـرا )التشـخیص(رحلة التعرف على المحـیط م: المرحلة األولى .1

بتحدیـد مصـادر المعلومـات وفقـا لالحتیاجـات منهـا، حـدود و  بدقـةلـه یـتم الترصـد  ذيالـ مجـالیجب تحدید ال

الغـرض دف، و الـخ، لتوجیـه االسـتماع مباشـرة إلـى الهـ...الیقظة وأشكالها تنافسیة كانت، تكنولوجیا أو غیرها

وهي نقطى   .المنظمة وحاجاتها وأنشطة المراقبة واستهدافاتها بین إستراتیجیة هو التنسیقمن هذه المرحلة 

 . Ambileاإلنطالق في التفكیر االستراتیجي كما وصفها 

ــة .2 ــة الثانی مرحلــة االســتعالم، بعــد التنســیق وتحدیــد الهــدف فــي المرحلــة األولــى، یبــدأ النشــاط وهــي  :المرحل

كتشــاف اإلشــارات الالیقظــة مــن هــذه المرحلــة بالترصــد واالســتماع الفعلــي للبیئــة المســتهدفة،  عملیــةفعلــي لال

 .جمع البیانات واختیار األقرب منها لحاجة المنظمةو الضعیفة 

خلــق "أولهــا : مرحلــة تنظــیم المعلومـات، تنقســم هــذه المرحلــة بــدورها إلـى مــرحلتین مهمتــین: المرحلــة الثالثــة .3

) واختیارهــا مـــرة أخـــرى(خاللهـــا معالجــة البیانـــات وتحلیلهــا لتصـــبح معلومــات ذات معنـــى مــن تم یـــ" المعنــى

بالتواصل وتداول ونشـر المعلومـات لـدمجها " نشر المعلومات" ،ثانیا .لتحدید المعلومة األهم في دعم القرار

 .أنظمة دعم القرار بالمنظمةالمعلومات خاصة في نظام 

قـد ف اتم القـرار لـدع ، ةمـع مـن المعلومـات االسـتباقیاذ القرار، یتم اسـتغالل مـا جُ مرحلة اتخ :المرحلة الرابعة .4

بتحدیـد اإلسـتراتیجیات واألهـداف  ،تخطیـهیجـب بخطـر  أو اقتناصـهایجـب یكون هذا القـرار متعلـق بفرصـة 

 .الجزئیة أو اإلستراتیجیة للمنظمة

بإعـادة تحدیـد مواصـفات االسـتماع للبیئـة مـرة مرحلـة التغذیـة العكسـیة، بهذه المراحل األربعة  كما یتم تزوید

 .في دورة متكاملة أخرى

فــإن المضــمون ال والمراحــل الخطــوات  تختلفــان إ نــه و أ، نســتنتج احســب النمــوذجین الســابقین وغیرهمــ

التقـاط اإلشـارات الضـعیفة واسـتغاللها فـي دعـم إسـتراتیجیة المؤسسـة وهو یكاد یختلف، ما دام الهدف واحد 

یمكــن أن نلخــص ســیرورة أو عمــل الیقظــة اإلســتراتیجیة فــي  لــذلكو  .ر، ولبلــوغ الهــدف المنشــودواتخــاذ القــرا

تهـتم المرحلـة الثانیـة ببنـاء و أربعة مراحل مهمة تهتم األولى بالمحیط والترتیبات التي تسبق عملیة الترصـد، 

                                                           
1
 Serge Amabile(1999), De la veille stratégique à une attention réticulée. Le réseau d'attention inter-

organisationnel des mutuelles d'assurance automobile, Article, Systèmes d’Information et Management, n°2, 
Vol. 4, Ed. ESKA, pp1-3 
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وأخیـرا عالجتهـا ونشـرها میـتم فـي المرحلـة الثالثـة و المعلومة انطالقا مـن الترصـد وجمـع اإلشـارات الضـعیفة، 

   :كالتالي، ویمكن تلخیصها مرحلة استغالل هذه المعلومات

وتجهیـز یتم في هذه المرحلة تشخیص المحیط، تحدید الجهة المستهدفة بدقة، : مرحلة ما قبل الترصد .1

 .والــذي یتطلــب عــدة وســائلإرســاء نظــام الترصــد االســتراتیجي  أي ؛كــل مــا یعــزز مــن عملیــة الترصــد

 1:ض أهمها في ما یليعر ویمكن 

  ،المحرك األساسي له نهاتعتبر أهم الوسائل في الترصد االستراتیجي ، ألوالتي  :الوسائل البشریة -

كل األفراد المنتمون لخالیا الیقظة والمساهمون الیقظة اإلستراتیجیة  بممثلونقصد الیقظة و  هم ممثلوو 

  2: في فعالیة عملیة الیقظة وهم كالتالي

 .ن على نقل ونشر وتبادل المعلومات، فهم مطالبون بالتیقظیل أفراء المؤسسة مسؤولفك: الموظفون -

  .أي االستماع الجید لإلشارات الضعیفة في محیط المنظمة ،مهمتهم جمع المعلومات: المتیقظون -

  .همزة وصل بین متخذي القرارات والمتیقظونباعتبارهم نشر المعلومات  دورهم :المشاركون -

لـذلك مهمـة الخبـراء هـي تصـفیة  ثـورةفي ظـل خاصة تحلیل وفرز المعلومات الخبراء بیهتم : الخبراء -

جــراء لــبس وتعرضــهم لإلجهــاد والتعــب المعلومــات مــن الشــوائب لتفــادي وقــوع متخــذي القــرارات فــي 

  .معالجتهم لذلك الكم الهائل منها

مــن أجــل قــرارات  ءبــذكا) مخرجــات عملیــة الیقظــة(ومهمــتهم اســتغالل المعلومــات : متخــذو القــرارات -

  .فعالة

الموارد البشریة نحتاج لتفعیل عملیـة الیقظـة مـوارد مادیـة المالیـة منهـا  إلى باإلضافة :الوسائل المادیة -

  :على سبیل المثال والتقنیة ومن أهم الموارد التقنیة نذكر

، ومــن ا بینهــاوالتنســیق فیمــ المنظمــة مــن تبــادل المعلومــات مســتویاتتمكــن  والتــي االنترنــتمــن  :الشــبكات

الشــكل فــإن  بھ��ذا ناحیــة أخــرى علــى الصــعید الخــارجي فهــي تمثــل نافــذة للمنظمــات علــى بیئتهــا الخارجیــة

وهـي عبـارة عـن   نترانـتاإل ، واإلحاطـة بكـل المتغیـرات والمسـتجدات االنترنـتالمنظمة تستطیع عن طریـق 

، فهـــي تســـاعدها علـــى انتقـــال شـــبكة معلومـــات داخلیـــة، تقـــوم المنظمـــة بإنشـــائها بغـــرض االتصـــال الـــداخلي

الترصــد الــثالث مــن تبــادل  خالیــابــین ســائر أقســام المنظمــة بســرعة وســهولة، وهــذا مــا یســاعد  المعلومــات

إلـى االنترنـت واالنترانـت قـد تكـون باإلضـافة لالسـتغالل،  أو جـاهزة المعلومات، سـواء كانـت معلومـات خـام

                                                           
23، مرجع سابق، ص)2013(سعید كرومي 
1
  

2
 Damien Derouet   & Fabien Lepoivre, veille, processus et méthodologie, Copyright nevaoconseil, 2005, p 04. 
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مجموعـــة مـــن المؤسســـات المترابطـــة فیمـــا بینهـــا  فـــي حالـــة كانـــت عبـــارة عـــن لالكســـترانات المنظمـــة بحاجـــة

   .كالمجمعات أو العناقید الصناعیة

قواعــد بیانــات  ومــن أهمهــا أجهــزة اإلعــالم اآللــي، ومــا تحتــوي علیــه مــن :وســائل التحلیــل والتخــزین -

نهــا، األمــر الــذي یســهل علــى زیتخو  علــى تحلیــل المعلومــات وتبویبهــا وترتیبهــا تســاعدبــرامج مختلفــة، و 

   .الستراتیجي من التحكم الجید في المعلوماتالترصد ممثلي ا

تم لعدة جهات یجهة معینة أو لیتم خالل هذه المرحلة تفعیل خالیا الیقظة واستهدافها : مرحلة الترصد .2

باستغالل  ، وذلكوالتنقیب على اإلشارات الضعیفةاالستباقیة تعقب المعلومات تحدیدها من قبل، لـ

 .الموارد البشریة والمادیة

منهـا فـي وانتقـاء المهمـة  مـا تـم تجمیعـه مـن معطیـاتیـتم فـي هـذه المرحلـة فـرز : مرحلة خلق المعنـى .3

ـــتم  ـــى المعلومـــات الزائفـــةالمقابـــل ی ـــي عل ـــر والمعلومـــات  ،التخل مهمـــة والتـــي ال یحتاجهـــا متخـــذي الغی

 .جةالحا عندالرجوع إلیها و بیانات المنظمة القواعد في  هایتم تخزینلالقرارات في المؤسسة 

 المخزنــة أو تــداولها علــى المســتوى االســتراتیجي للمنظمــة، یــتم نشــر المعلومــات    :مرحلــة االســتغالل .4

نقاط قوتها فـي اقتنـاص فرصـة  ستغالل ما تم تجمیعه من معلومات في الوقت المناسب،  باستغاللال

تعتبر خطـر  كما قد تساعد هذه المعلومات في معالجة نقاط ضعف المنظمة، والتي .أو لتفادي خطر

فالبیئــة الداخلیــة للمنظمــة ال تقــل أهمیــة  .لــذلك تفّعــل خالیــا الیقظــة داخلیــا وخارجیــا .یهــددها داخلیــاقــد 

عــن بیئتهــا الخارجــة، ربمــا هــي أكثــر وضــوحا لكنهــا رغــم ذلــك قــد تحــوي علــى ثغــرات وٕاشــارات مبهمــة 

 .یجدر الترصد لها وتحلیلها لمواجهتها في الوقت المناسب

 تشخیص الیقظة اإلستراتیجیة   : يالمطلب الثان

والقیـام بعملیـة الیقظـة مـرورا بمراحـل معینـة ال  خالیافإن وضع ) 182، ص2018منصف، (حسب 

یكفــي، بــل یجــب إلحــاق ذلــك بعملیــة المتابعــة المســتمرة حتــى تســتطیع معرفــة الفجــوة بــین التخطــیط واألداء 

  . الفعلي لجهاز أو نظام الیقظة

الشـكل رقـم (وي عـدة عوامـل لتشـخیص الیقظـة تـمخططـا یح (brouard, 2007,p24) وقد وضع  

، أهمها أنواع الیقظة، سیاق الیقظة، تنظیم الیقظة، مراحل الیقظـة وأضـاف األمـان كأحـد أهـم العوامـل )18

أكــان فــي  نظمــةتبــین نتیجــة تشــخیص هــذه العوامــل الوضــع العــام للیقظــة اإلســتراتیجیة بالم. فــي التشــخیص

  .توسط أم أن وضعه سيء ویستدعي إلعادة الرسلكةوضعه الجید، الم
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األخضــر، (ویحتــوي المخطــط أو النمــوذج مجموعــة مــن الرمــوز فــي شــكل إشــارات المــرور وألوانهــا  

، وقــد وضــع النمــوذج أوال لدراســة والتــي تــدل علــى مســتوى تبنــي النظــامكرمــوز لإلنــذار ) األحمــر واألصــفر

سـطة ثـم تـم تطـویره وقـد طبـق هـذا التشـخیص علـى مؤسسـات ممارسات الیقظة بالمؤسسات الصـغیرة والمتو 

ویعتبــر هــذا التشــخیص بمثابــة التــیقظ   1.خبیــرا فــي المجــال 33كندیــة متوســطة الحجــم وتــم تطــویره مــن قبــل

  . لعملیة الیقظة لمعرفة جوانب القصور فیها

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  

1
 brouard françois(2007), une recherche-action pour diagnostique les pratique de veille 

stratégique des PME, rvue internationale P.M.E, V20, N 1, p22 
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   اإلستراتیجیة   لتشخیص عملیة الیقظة  françois brouard"نموذج  :)18(رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : brouard françois(2007), une recherche-action pour diagnostique les pratique de 

veille stratégique des PME, rvue internationale P.M.E, V20, N 1, p24 

 

 

 

 

 

 

 تشخیص عام 

 

 

 

 

 

وضع سيء  
 

 

 

 

وضع   
 متوسط

 

 

 

وضع جید    

 أنواع الیقظة 

 سیاق الیقظة

 تنظیم الیقظة

 عملیة الیقظة

 األمان

یقظة تكنولوجیة_   

یقظة تنافسیة _   

یقظة تجاریة _   

یقظة اجتماعیة_   

ھیكلة الیقظة _   

ثقافة الیقظة _   

إدارة الیقظة _   

موارد الیقظة _   

مقاربات الیقظة _   

رسمیة الیقظة _   

تردد الیقظة _  

أخالق الیقظة _   

شدة الیقظة _   

االستھداف _   

التخطیط_   

التحلیل _   

النشر_   

التقییم_     

التحسیس والتوعیة _   

سیاسة وإجراءات _   

حمایة وأخطار _   

 



لیقظة اإلستراتیجیةل اإلطار المفاھیمي                                         :       لثالفصل الثا  
 

89 
 

  وماتأرق المعل متالزمةالحد من مظاهر أهمیة الیقظة اإلستراتیجیة في : المطلب الثالث

ما أهمیة الیقظة اإلستراتیجیة في الحد من مظاهر متالزمة أرق لإلجابة على السؤال األول للدراسـة 

ٕاسـتخراج أهـم المـواطن التـي قـد تسـاهم فیهـا الیقظـة تحلیـل اإلطـار المفـاهیمي للدراسـة و نـذهب ل المعلومـات؟

تحلیـــل كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل الیقظـــة  وذلـــك مـــن خـــالل ق المعلومـــاتر للحـــد مـــن متالزمـــة أاالســـتراتیجیة 

 .االستراتیجیة وما قد تساهم به في الحد من المتالزمة

إلــى تــأثیر " اإلرهــاق مــن القــرارات"فــي كتابــه صــدمة المســتقبل وتحــت عنــوان " ألفــین تــوفلر"لقــد أشــار 

ا أطلــق بصـفة خاصــة وهــو مــ اإلســتراتیجیةعلــى القــرارات بصـفة عامــة  والقــرارات  أرق المعلومــاتمتالزمـة 

منهجة، وٕان أهم ما الح إلیه فـي  ذلـك  هـو أن تعـریض األفـراد ألحمـال علیه القرارات غیر المتكررة والالمُ 

زائدة من المعلومات یؤثر سلبا في سلوكهم بما ُیفـرض علـیهم، وأن القـرارات التـي تكـون فـي بیئـة متسـارعة 

حتیاجات الجدیدة  واألزمات المستجدة تتطلب التغیر تتطلب من األفراد قرارات أسرع وأكثر تعقیدا، ألن اال

الصــراع " تــوفلر"اســتجابات ســریعة، وهنــا یظهــر مشــكل التنــاقض المفــروض التعــایش معــه أو كمــا أســماه 

الخفــي الــذي یــدور فــي حیاتنــا الیومیــة بــین ضــغوط التســارع وضــغوط الجدیــة كــون أننــا مــن جهــة مرغمــون 

ون علــى اتخــاذ قــرارات أصــعب وأدق وبالتــالي فــنحن علــى أن نتخــذ قــرارات أســرع ومــن جهــة أخــرى مجبــر 

بحاجـــة إلـــى الوقـــت، ویـــزداد القلـــق النـــاتج مـــن هـــذا التصـــادم بفعـــل اتســـاع التنـــوع، فزیـــادة عـــدد االختیـــارات 

والبدائل المتاحة أمام الفرد یتطلب حتما زیادة حجم المعلومات التي ینبغي معالجتها فـي حـال أراد االنتقـاء 

الدقــة، الســرعة وحجــم (البــدائل، وٕان هــذا التشــابك بــین هــذه المطالــب المتضــاربة مــن هــذه المجموعــة مــن 

ــذكر أن هــذا ) المعلومــات ینــتج عنــه مــا ســماه بأزمــة صــنع القــرار فــي المجتمعــات المتقدمــة تكنولوجًیــا، وَی

التصادم هو ما یجعل األفراد والمنظمات تقع في عجز عن صنع مسـتقبلهم ویعتبـرون أنفسـهم مسـیرون ال 

ل لهم أمام هذه الظروف، كما أن هذا التسارع المطلق العنـان للتغیـر العلمـي والتكنولـوجي واالجتمـاعي حو 

یــــدمر قــــدرة الفــــرد علــــى اتخـــــاذ قــــرارات معقولــــة  وفعالــــة فیمــــا یتعلـــــق بمصــــیره ومســــتقبله كــــذلك بالنســـــبة 

  1.للمنظمات

من أن الفضاء المعلوماتي  أن متخذ القرار أصبح یعاني ویشكو) 2013(وجاء في دراسة فالتة الیمین

قــد أصــبح الیــوم ســوقا مفتوحــة یجــد فیهــا المعلومــات أفضــلها وأســوءها وانجــر عــن هــذا الوضــع أن یقــع فــي 

ـــه ـــأثیر الســـلبي علـــى مقدرت ـــى متالزمـــة األرق المعلومـــاتي ویعـــاني مـــن الت ـــل مـــن  عل تحمـــل ذاك الكـــم الهائ

جتهـــا وبثهـــا، وفـــي تحدیـــد أهمهـــا وأفضـــلها المعلومـــات كونـــه بـــذلك سیســـتغرق وقتـــا طـــویال فـــي فرزهـــا ومعال

شــلل التحلیــل و الستئصــال مــا هــو غیــر ذلــك، لكــي ال یتشــتت الــذهن ویضــیع الوقــت والجهــد،  والنتیجــة هــ

   .2اإلستراتیجیةبسبب اإلرهاق والتردد في اتخاذ القرارات 

                                                           
1
 Alvine tofler, pervious reference, p.p374-377  

144-143ص.فالتة الیمین، مرجع سابق، ص  2  
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منهــا  ةتباقیال شــك فــي أن للیقظــة اإلســتراتیجیة أهمیــة بالغــة فــي التعامــل مــع المعلومــات خاصــة االســ

ولكـن مـاذا عـن أهمیتهـا فـي مـا تسـببها هـم ومبتغـى منظمـات األعمـال،  أصـبحتالتـي الضـعیفة  واإلشارات

  .الحجوم الكبیرة من المعلومات من أرق نابع من عدم القدرة عن معالجتها واستغاللها

  :ومتالزمة أرق المعلوماتاإلستراتیجیة ممارسات الیقظة : أوال

بتحــدي جمــع المعلومــات فــي ظــل تخمــة المعلومــات وســهولة جمعهــا، بــل أصــبح  لــم تعــد الیقظــة تــرتبط

تحــدیها یتمثــل فــي معالجتهــا وانتقــاء األفضــل منهــا الســتغاللها، والجــدول المــوالي یظهــر التطــور فــي مفهــوم 

  .الیقظة وممارساتها

 من خالل ممارساتهااإلستراتیجیة تطور مفهوم الیقظة  : )04(الجدول رقم

  ممارسات الیقظة حالیا  ة سابقاممارسات الیقظ

  نهج عام  وظیفة متخصصة

  من اإلستراتیجیة تأتي المعلومات  اإلستراتیجیة تأتي من المعلومة

  جمع المعلومات المهمة للمؤسسة  جمع أكبر قدر من المعلومات

  المساعدة على اتخاذ القرار  اكتساب المعرفة

  إعداد المعلومات  تجمیع المعلومات

  معلومات رمادیة إلى سوداء ومتنوعة   لمعلومات البیضاء والمتكررةالكثیر من ا

  معلومات ذات صفة دینامیكیة  معلومات ذات صفة ثابتة

  التموقع االستراتیجي والهجوم القانوني  تقنیة المالحظة والتوقع

 Source : bekaddour hassen(2014), veille stratégique et intelligence économique cas des 

entreprises algériennes, mémoire de magéster, unéversité de tlemcen, Algérie, p43.  

 

ــــة  ــــذهبت مــــن كونهــــا وظیف ــــي ممارســــاتها ف مــــن خــــالل الجــــدول یظهــــر أن الیقظــــة مــــرت بتطــــورات ف

ـــ حرجـــة إلـــى كونهـــا عملیـــة دوریـــة بـــل مســـتمرة ونهـــج عـــام المواقف الب خاصـــة بـــمتخصصـــة أو وســـیلة ترّق

فـي أغلـب و حیث یتم الترقب والبحث عـن اإلشـارات الضـعیفة باسـتمرار بمختلـف أقسـام المنظمـة  ،بالمنظمة

  .عملیاتها، كما أصبحت وسیلة مهمة جدا داعمة ومساعدة في اتخاذ القرار بكل أنواعه ومستویاته

تمثلــت حیــث  ،طریقــة التعامــل مــع المعلومــةفــي عملیــة الیقظــة اإلســتراتیجیة هــو ومــن أهــم التطــورات 

جمـع أكبـر عـدد مـن المعلومـات لتقتصـر حالیـا علـى جمـع المعلومـات سـابقا فـي مهمة الیقظـة اإلسـتراتیجیة 

المهمــة للمنظمــة فقــط، أمــا عــن نــوع المعلومــة فبعــد مــا كانــت مهمتهــا تشــمل البحــث والتنقیــب علــى مختلــف 

إلشـارات الضـعیفة؛ المعلومات في المحیط حتـى البیضـاء منهـا والمتكـررة اقتصـرت بمفهومهـا الجدیـد علـى ا

المعلومـــات ذات الصـــفة الدینامكیـــة، فالیقظـــة اإلســـتراتیجیة و المعلومـــات الرمادیـــة والســـوداء والغیـــر متكـــررة؛ 

أخــذت تتموقــع اســتراتیجیا فــي عملیاتهــا للبحــث والتنقیــب علــى اإلشــارات الضــعیفة كمــا تعتمــد علــى الهجــوم 
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یط بصـــفة عامـــة بعـــد مـــا كانـــت تعتمـــد علـــى القـــانوني علـــى بیانـــات ومعلومـــات المنـــافس ومعلومـــات المحـــ

  .ظة والتوقع في جمعها للمعلوماتالمالح

إذن ال شــــك فــــي أهمیــــة الیقظــــة اإلســــتراتیجیة بالنســــبة متالزمــــة أرق المعلومــــات خاصــــة وأن الیقظــــة 

 اإلستراتیجیة عرفت كأداة لمعالجة المعلومات وبدعمها التخاذ القرارات اإلستراتیجیة ولكن إذا عدنا للتحـدث

عـــن خصـــائص المعلومـــات، فـــإن اهتمـــام الیقظـــة اإلســـتراتیجیة بالمعلومـــات االســـتباقیة سیســـاهم حتمـــا فـــي 

التحســـین مـــن خصـــائص المعلومـــات والتقلیـــل مـــن حجمهـــا الزائـــد وغیـــر المرغـــوب فیـــه، أمـــا فـــي مـــا یخـــص 

حــول صــحة اهتمامهــا البــالغ بترصــد اإلشــارات الضــعیفة فقــد یــؤدي بمتخــذي القــرارات ربمــا لــبعض االرتبــاك 

تلك اإلشارات خاصة كونها ضعیفة فهي غیـر موثـوق وال متأكـد مـن صـحتها، ویتطلـب التأكـد مـن صـحتها 

واستغاللها جمع معلومات أكثر حول اإلشارات الضعیفة في حد ذاتها، وبالتالي اهتمام الیقظة اإلستراتیجیة 

ناص الفرص سیؤدي غالبا إلى تعزیز بهذا النوع من المعلومات والتي ال شك في أهمیتها في االستباق واقت

فالیقظـة بـذلك قـد تكـون ذات تـأثیر ذو اتجـاهین فـي مـا یخـص . بعض من مظاهر متالزمة أرق المعلومات

  .مظاهر متالزمة أرق المعلومات

  :مراحل الیقظة اإلستراتیجیة ومتالزمة أرق المعلومات: ثانیا

أي أنهــا لیـات محـددة لتحقیــق تلـك األهـداف، كمـا سـبق وذكرنـا تمــر الیقظـة اإلسـتراتیجیة بمراحــل وعمو 

، فیا ترى مـا هـو تـأثیر مراحـل الیقظـة اإلسـتراتیجیة فـي متالزمـة أرق تنظم عملیة جمع ومعالجة المعلومات

  . المعلومات

  متالزمة أرق المعلومات الحد من مظاهر أهمیة مرحلة تشخیص للمحیط في .1

  أبعاد الترصد بدقة  لعدم تشتیت الجهود،وتحدید  یتم خالل هذه المرحلة التعرف على المحیط

أي نــوع مــن المعلومــات نحــن  ینالســؤال حیــث یــتم تحدیــد الجهــات المســتهدفة مــن االســتماع باإلجابــة علــى

فمـــثال یـــتم االســـتماع للبیئـــة التنافســـیة نظـــرا  .  وأیـــن یمكـــن أن نجـــدها؟ تخـــص مـــن؟ بصـــدد البحـــث عنهـــا؟

تهداف البیئة التنافسـیة بترصـد المعلومـات مـن المصـادر الغیـر للخطط واألهداف التنافسیة المسطرة فیتم اس

رسمیة للمنافسین في الصناعة، أي أن عملیة التشخیص وبعد معرفة المحیط واالحتیاجـات مـن المعلومـات 

  .تقوم بتجزئة البیئة واختیار مصادر معینة لحل مشكلة العشوائیة في جمع المعلومات

المـوارد المادیـة مـن وسـائل وتجهیـزات والمـوارد تـوفیر  حـل الیقظـةیتم أیضا في هذه المرحلة من مرا   

ومـات وقد یساهم ذلـك فـي تجـاوز مشـكلة معالجـة المعل، لتسهیل عملیة الترصد البشریة وتحدید أدوارها بدقة

ـــزات مـــن وســـائل وشـــبكات اتصـــال تســـهل ربـــط  التـــي تســـبب فـــي متالزمـــة األرق مـــن خـــالل تـــوفیر التجهی

مســتهدفة، باإلضــافة إلــى الطاقــات والكفــاءات العالیــة التــي تجیــد التعامــل مــع تكنولوجیــا المتیقظــون بالبیئــة ال

  .المعلومات، وأصحاب الخبرات الذین اعتادوا على التعامل معها
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  متالزمة أرق المعلوماتالحد من مظاهر في أهمیة مرحلة االستماع للمحیط   .2

عــــن المعلومــــات واإلشــــارات الضــــعیفة  االســــتماع الجیــــد للمحــــیط بالتنقیــــب یــــتم خــــالل هــــده المرحلــــة

لإلطــــالع الــــدائم علــــى المحــــیط ومســــتجداته، حیــــث تهــــتم بمعلومــــات الجهــــات التــــي تــــم اســــتهدافها وتحدیــــد 

ـــدائم والمســـتمر أو  ـــة الســـابقة، إن هـــدف الیقظـــة األول وهـــو اإلطـــالع ال مواصـــفاتها ومصـــادرها فـــي المرحل

ر معرفــة وخبــرة بالمعلومــات الصــحیحة واألقــرب الــدوري علــى المحــیط یســاهم حتمــا فــي جعــل المنظمــة أكثــ

للثقــة، لــذلك قــد تســاهم هــذه المرحــة فــي التحســین مــن نوعیــة وجــودة المعلومــات المجمعــة، والتقلیــل مــن تلــك 

الخاطئـة والغیـر موثــوق فـي صــحتها، كمـا أن الدوریـة واالســتمرار بهـذه العملیــة قـد تسـاهم فــي تعزیـز عملیــة 

هو بحاجة إلى ضخ معلومات حدیثة وجدیدة للخـروج ببـدائل أفضـل وللـتمكن  االستغالل واتخاذ القرار الذي

  .من دراستها والمقارنة بینها واختیار أفضلها

ما یمیز عملیة االستماع أنها ال تكتفي بالمصـادر العادیـة وااللكترونیـة للمعلومـات، بـل تشـمل أیضـا 

المصــادر البشــریة أكــر ثقــة وصــدق  المصــادر البشــریة مــا قــد یحســن مــن نوعیــة المعلومــات المجمعــة كــون

الیقظة تبحـث عـن المعلومـات فـي شـكل مـنظم التنافسـیة كما یمیزها أن  1ومعلوماتها واضحة وغیر متكررة،

علــى حــدا، وهــذا أیضــا شــكل مــن أشــكال التنظــیم لوحــدها واالجتماعیــة لوحــدها والتجاریــة والتكنولوجیــة كــل 

  .لها بكل سهولة ویسروالذي یسهل عملیة سحب المعلومة المراد استغال

    .متالزمة أرق المعلوماتالحد من مظاهر أهمیة مرحلة تنظیم المعلومات في   .3

تعتبر قلب العملیة، فهي التي تضمن " تكوین المعنى جماعیا" LESCAكما سماها أو  تنظیمالمرحلة 

ك فیـه أن فـرز ،  ممـا ال شـمن خـالل مرحلـة خلـق المعنـى، ثـم التخـزین والنشـر المصادقة على المعلومات

المعلومــات والبیانــات، ترمیزهــا وتبویبهــا ثــم تحلیلهــا وخلــق المعنــى منهــا بهــذا التسلســل والتنظــیم یســاهم فــي 

الحــد مــن مشــكلة صــعوبة فهــم واســتیعاب المعلومــات، والتــي تســتنزف جهــد متخــذي القــرارات وتســبب فــي 

ي التـذلیل مـن مشـكلة أرق المعلومـات إضاعة الوقت وتأجیل قرارات وٕالغاء بعـض المواعیـد المهمـة  وبالتـال

الناتجــة عــن صــعوبة المعالجــة الفعلیــة لإلشــارات الضــعیفة، كمــا أن الیقظــة اإلســتراتیجیة ومــن خــالل هــذه 

المرحلــة تقــوم بنشــر المعلومــات الجــاهزة للتــداول واالســتغالل والتــي تعتبــر مرحلــة متقدمــة مــن مراحــل اتخــاذ 

اهم فــي مســاعدة متخــذي القــرارات علــى اتخــاذ القــرارات أســرع وأبكــر القــرار تبنتهــا خالیــا الیقظــة، والتــي تســ

  .باستغاللهم وقت معالجة المعلومة في توظیفها

 .متالزمة أرق المعلوماتالحد من مظاهر أهمیة مرحلة القرار في   .4

  والتي تعتبر تعتبر هذه المرحلة أهم مرحلة من مراحل الیقظة اإلستراتیجیة وهي مرحلة االستغالل

                                                           
1
   Veille strategique comment traiter les informations issues des sources humaines, 

https://www.kbcrawl.com/fr/blog-veille, vu le 02/02/2020 à 12 :16 . 
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اإلســتراتیجیة نظــام داعــم التخــاذ القــرار وفعــال فــي لیقظــة اهــا حــل لإلشــكالیة المطروحــة، فــإذا كانــت نتائج

إن أهـــم مـــا تســـعى إلیـــه الیقظـــة  هـــذه المرحلـــة فهـــي حتمـــا حـــل مـــن حلـــول مشـــكلة أرق المعلومـــات،  إنجـــاح

لغایــة هنـا تقابلهــا اإلسـتراتیجیة خـالل هــذه المرحلـة هــو تمامـا مــا ینـتج عــن تفـاقم متالزمــة أرق المعلومـات، ا

  .المشكلة من الجهة المقابلة

إن ما یجعل من المتالزمة ظاهرة مرضیة مؤثرة في اتخاذ القرارات بالمؤسسة وفي أدائها، هو ضبابیة 

المحیط وصعوبة تحدید مالمحه بدقة الناتج عن عدم القدرة على المعالجة الفعلیـة لمعطیاتـه، والـذي یسـبب 

ٕالغــاء إمكانیــة صــنعها، كمــا یســبب فــي االصــطدام بمخــاطر المحــیط دون فــي ضــیاع العدیــد مــن الفــرص و 

الوعي بها واتخاذ االحتیاطات أو تجنبها، اتخاذ الكثیر من القرارات الخاطئة فضال عـن إصـدارها فـي غیـر 

وقتهــا وغالبــا یكــون متــأخرا، فــي المقابــل تعــرف الیقظــة اإلســتراتیجیة بقــدرتها علــى اقتنــاص الفــرص، تجنــب 

دعــم المنظمــة الســتغالل نقــاط قوتهــا ومعالجــة نقــاط الضــعف بهــا، كمــا تعــرف بــدعمها التخــاذ  المخــاطر،

ــة فــي عــدم القــدرة علــى  القــرارات بالمنظمــة، إذن فالیقظــة غالبــا هــي حــل لمعالجــة مشــكلة المتالزمــة المتمثل

  .استغالل المعلومات واتخاذ قرارات فعالة

  .متالزمة أرق المعلوماتر الحد من مظاهأهمیة مرحلة التغذیة العكسیة في  .5

ن أكثــر خبــرة بالنتــائج التــي تعطیهــا وبدراســة المعلومــات الصــحیحة مــن و هــذه المرحلــة تجعــل المتیقظــ

 الفجـوةالخاطئة ربما هذه المرحلة أیضا تنقص الضغط واألرق في المراحل السابقة كونها تساهم فـي دراسـة 

ـــة وتحـــدد الخطـــأ ـــد مواصـــفات االســـتماع للبیئ مـــرة أخـــرى، وممـــا ســـبق ذكـــره أن أحـــد العوامـــل  بإعـــادة تحدی

المساهمة في تفاقم مظـاهر المتالزمـة هـو  كفـاءة وصـفات األفـراد المتعـاملین مـع المعلومـات وهـذه المرحلـة 

  .قد تساهم إذن في تعزیز خبرتهم والرفع من كفاءتهم في التعامل مع المعلومة
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    :خالصة الفصل

لمفهـوم لمفهوم التحلیـل اإلسـتراتیجي وأهـم نماذجـه وأدواتـه باإلضـافة  جاء هذا الفصل بالتحلیل النظري

الیقظــة اإلســتراتیجیة، والتعــرف علــى أهــم أبعادهــا ومؤشــراتها، بمــا یقــیس ویشــخص ممارســاتها،من أشــكال، 

مراحــل ونمــاذج تشخیصــها، كمــا تــم التطــرق ألهــم غایاتهــا أال وهــي معلومــات الیقظــة اإلســتراتیجیة، والتــي 

المعلومـــات الرمادیـــة والســـوداء كمعلومـــات اســـتباقیة باإلضـــافة لإلشـــارات الضـــعیفة والتـــي تعتبـــر تتمثـــل فـــي 

هدف منظمات األعمال لمـا تلعبـه مـن دور فـي تمیزهـا واسـتباقها فـي اقتنـاص الفـرص وصـنعها، كمـا شـمل 

ت بممارسـات هذا الفصل الطرح االفتراضي للعالقة الخفیة التي تربط مظاهر ونتائج متالزمة أرق المعلوما

ومراحــل الیقظــة اإلســتراتیجیة، والتــي تــداخلت فــي الكثیــر مــن األبــواب مــا جعلنــا نعتبــر الیقظــة اإلســتراتیجیة 

 .آلیة من آلیات تحدي متالزمة أرق المعلومات بالحد من مظاهرها وتفادي نتائجها
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  تمهید

مـن  انطالقـاحیـث یجیـب علـى إشـكالیة الدراسـة  للدراسـة ةل النظریـو لفصـیعتبر هـذا الفصـل محاكاتًـا ل 

  :مباحث كما یلي خمسةالفصل إلى  تم تقسیموقد  ،اإلسقاط المیداني

بمختلــف صــفاته القانونیــة، االقتصــادیة، المحاســبیة والجبائیــة، والتعریــف  مفهــوم المجمــع:  المبحــث األول

  .بالمجمع محل الدراسة، نشاطاته، وأهدافه

علیهـا بنیـت الدراسـة بمـا یتبعـه مـن أسـئلة وفرضـیات  نمـوذجتم فیه عرض تصمیم الدراسة : ثانيالمبحث ال

  .الدراسة

باإلضـــافة وعینتهـــا  ، مجتمعهــاوالتـــي یــتم فیـــه التطـــرق إلــى مـــنهج الدراســـة ســیاق الدراســـة: الـــثالمبحـــث الث

  .خصائص العینةل

لدراســة التــي تســبق االدراســة وهــي  نتــائج الدراســة االســتطالعیةبــدءا بتحلیــل نتــائج الدراســة  :رابــعالمبحــث ال

المطلوبــة الختبــار فرضــیات الدراســة، ثــم نتــائج تــوافر الشــروط  خاللهــا مــن مــنكــد الحقیقیــة حیــث یــتم التأ

 الدراسة اإلحصائیة بما فیها اختبار الفرضیات

یـه عـرض نتـائج الدراسـة باختصـار تـم فحیـث  اوتفسـیرهعرض نتـائج الدراسـة، مناقشـتها : خامسالمبحث ال

 .نتائجهذه التحلیل وتفسیر  إلىباإلضافة 
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  والتعریف بمجمع الدراسةالصناعي مفهوم المجمع :  المبحث األول

  ماهیة المجمع الصناعي: المطلب األول

المجمـــع عبـــارة عـــن : مـــن الناحیـــة القانونیـــةعلـــى المجمعـــات قانونیـــا مجمـــع الشـــركات ویعـــرف  یطلـــق

مالیــة أو مجموعــة شــركات لكــل منهــا شخصــیة معنویــة خاصــة بهــا، وموحــدة فیهــا بینهــا مــن خــالل روابــط 

  1.ق رقابة مستمرة على باقي الشركاتوهذه األخیرة تطب" الشركة األم"، مؤهلة من قبل المجمع قانونیة

المتعلـــق بتأســـیس  08-93مـــن المرســـوم التشـــریعي  976بموجـــب المـــادة : یعرفهـــا المشـــرع الجزائـــري

یجوز لشخصین معنویین أو أكثـر أن یؤسسـوا فیمـا بیـنهم كتابیـا، ولفتـرة محـدودة : " ليیمجمع شركات كما 

سـین نتـائج هـذا طبعا تطبیق كل الوسائل المالئمة لتسـهیل النشـاط االقتصـادي ألعضـائها، أو تطـویره، وتح

  2."النشاط االقتصادي وتنمیته

أن یحــدد عقــد التجمعــات تنظــیم : مــن المرســوم التشــریعي الســالف الــذكر علــى 797كمــا تــنص المــادة 

التجمــع، مــع مراعــاة أحكــام هــذا القــانون ویــتم إعــداده كتابیــا، وینشــر حســب الكیفیــات المحــددة عــن طریــق 

  3:التنظیم ویتضمن ال سیما البیانات التالیة

 المجمع؛ ةتسمی -

 الشكل القانوني وٕاذا اقتضى األمر رقم تسجیل كل عضو في التسجیل التجاري؛ -

 المدة التي أنشئ ألجلها التجمع؛ -

 موضوع المجمع؛ -

 . عنوان مقر المجمع -

 132تناول النظام المحاسبي المـالي الجزائـري مجمـع الشـركات فـي الفقـرة : المفهوم المحاسبي للمجمع

قواعــد التقیــیم والمحاســبة، ومحتــوى القــوائم المالیــة،  دالــذي یحــد 2008جویلیــة  26فــي  مــن القــرار المــؤرخ

تهـدف الحسـابات المدمجـة إلـى تقـدیم الممتلكـات والوضـعیة المالیـة والنتیجـة " حیث نصت هذه المادة على 

لقــرار مــن نفــس ا) 2-123(كمــا أن الفقــرة ، "الخاصــة بمجموعــة الكیانــات كمــا لــو تعلــق األمــر بكیــان واحــد

كل كیان له مقر أو نشاطه الرئیسي في اإلقلـیم الـوطني، ویراقـب كیانـا أو عـدة : "المذكور أعاله أشارت أن

  4.كیانات، یعد وینشر كل سنة الكشوف المالیة المدمجة للمجموع المتآلف من جمیع تلك الكیانات

                                                           
04، ص14رقم  8، مجلة الحقیقة، عدد ائريزتجمع الشركات التجاریة كآلیة للتركیز االقتصادي في القانون الج، )2019(بن حملة سامي 
1
  

2
  .378، ص2014القانون التجاري في ضوء الممارسات القضائیة،  برتي للنشر، الطبعة التاسعة،    

3
  08دراسة حالة مجمع صیدال، مذكرة ماجستیر، جامعة الجائر، ص النظام المحاسبي والجبائي لمجمع الشركات، )2006(مقدمي أحمد   

4
  .14، ص2009مارس  25الصادرة بتاریخ  ،19الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد رقم   
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: هــا مــا یلــيز االقتصــادیة، أبر أخــذ المجمــع عــدة مفــاهیم مــن الناحیــة : المجمــع مــن الناحیــة االقتصــادیة

مجمع الشركات هو مجموعة اقتصادیة وتشریعیة، مختلفة ومسـتقلة فیمـا بینهـا، ولكنهـا فـي الواقـع خاضـعة "

  1".لوحدة قرار اقتصادیة

مجمع الشركات عبارة عن مجموعـة اقتصـادیة وتشـریعیة مكونـة : " على أنه françois goréویعرفه 

   2:ثالثة خصائص تجمعهم وهيمن شركة أم وشركائها مع وجود 

 وجود ذمم وشخصیات تشریعیة مختلفة خاصة بكل شركة تابعة؛ -

 تبعیة الشركات التابعة للشركة األم عن طریق وجود تقنیات المراقبة؛ -

 .الطابع المالي للروابط بین الشركات، رابطة تسمى المساهمة -

  : من الناحیة الجبائیة

ون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلـة المنشـأ بموجـب المـادة مكرر من قان 138بمفهوم أحكام المادة 

كــل كیــان اقتصــادي، مكــون مــن " ، ُیعــرَّف تجمــع الشــركات علــى أنــه 1997مــن قــانون المالیــة لســنة  14

 تحكــم األخـرى المسـماة "الشــركة األم" شـركتین أو أكثـر ذات أسـهم مسـتقلة قانونیـا، تـدعى الواحــدة منهـا

أو أكثر من رأس المال االجتماعي، والذي ال یكون % 90:  تبعیتها بامتالكها المباشر لـتحت  "األعضاء"

أو أكثـر مـن طـرف شـركة أخـرى  %90رأس المال ممتلكا كلیا أو جزئیا من طـرف هـذه الشـركات أو نسـبة 

  3.یمكنها أخد طابع الشركة األم

قتصــادیا أو مالیــا، تكــون واحــد المجمــع إذن بصــفة عامــة هــو مجموعــة الشــركات المرتبطــة فــي بینهــا ا

منها مسیطرة على بقیة الشركات التي تملك صفة التابع، وتكون المسـیطرة تملـك حـق الرقابـة واتخـاذ القـرار 

  .حیث أن الشركات التابعة مستقلة من الناحیة القانونیة وتابعة اقتصادیا. بصفة مركزیة

  4: ویتكون مجمع الشركات إذن من

  .أة التي تملك غالبیة أسهم واحدة أو عدة شركات تابعةهي المنش :الشركة األم

والتـــي قـــد تحـــل محـــل الشـــركة األم وهـــي الشـــركة التـــي تتـــولى التســـییر المـــالي لمختلـــف : الشـــركة القابضـــة

  .الشركات المنتمیة للمجمع في حین ال تمارس هي أي نشاط تجاري أو صناعي

                                                           
04مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، ص إدماج الحسابات في ظل النظام المحاسبي المالي الجدید،، )2011(زرموت خالد  

1
   

05، مرجع سابق، ص)2011(زرموت خالد  
2
   

 
3

 ، 51: 16، الساعة 2020نوفمبر  15تم اإلطالع علیھ یوم  جبایة تجمع الشركات،موقع وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب،   
https://www.mfdgi.gov.dz  

، دور أھمیة إعداد وعرض القوائم المالیة المجمعة وفق متطلبات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة )2020(خملول قاید بن قاید، أحمد قاید نورالدین  
288، ص 18، العدد 5سبیة الجزائریة، مجلة آفاق العلوم، المجلد دراسة مقارنة مع النصوص التشریعیة والمحا

4
   



ي للدراسةتطبیقال إلطارا                       الفصل الرابع                                             
 

100 
 

علیها الشركة األم أو الشركة القابضة، والتي یكـون وهي الشركات التي تسیطر : الشركة التابعة أو الفروع

وهو مـا یمكنهـا الـتحكم فـي التسـییر واإلدارة أي ال یمنـع أن تكـون شخصـیة  %50رأس مالها على األقل   

معنویــة مســتقلة، فیوجــد نــوعین مــن الشــركات التابعــة التــي تتمیــز بشخصــیة معنویــة مســتقلة واألخــرى التــي 

  .ة األمكتعتبر فرع من الشر 

فهــو عبــارة عــن تجمــع شــركتین أو أكثــر ذات أســهم تعمــل فــي مجــال : للمجمــع الصــناعيأمــا بالنســبة 

أن یضـم فـصناعیة والخدمیـة ال، وٕان كان المجمع یمارس إستراتیجیة التنوع في األنشطة ةالصناعة التحویلی

  .وحدتین للصناعات التحویلیة شرط من شروط تصنیفه كمجمع صناعي

  مختصرة عن المجمع محل الدراسة المجمع الصناعي عموري نبذة :المطلب الثاني

لـــم  ٕانتـــم اختیـــار المجمـــع الصـــناعي عمـــوري بســـكرة كونـــه یتمیـــز بخصـــائص المجمعـــات الصـــناعیة و 

كونـه یســتخدم مختلـف التكنولوجیـات وأجهــزة اإلعـالم اآللــي  یـا، كمــا أن أحـد أسـباب اختیارنــا لـهینـدمج قانون

مع مختلف وسائل االتصال التقلیدیة وااللكترونیة مـا یجعلنـا بشكل یومي  أفراده ویتعامل ـ،والوسائط الرقمیة

المعلومــات، ویمكــن التعــرف علــى مجمــع الدراســة مــن خــالل أرقتحــت تــأثیر متالزمــة  ونقــد یقعــ منعتقــد أنهــ

  1:النقاط التالیة

  نظرة عامة على المجمع: أوال

والتــي  1991مجمــع اإلخــوة عمــوري عنــد دخولــه الســوق بمؤسســة الطــوب األحمــر ســنة  كانــت بدایــة 

والمســتثمر األول كــان قــد دخــل بمصــنع  بإال أن الســید عمــوري عمــوري األ 1994،2باشــرت العمــل ســنة 

للحصــى بمدینــة بســكرة وأخــرى للمشــروبات الغازیــة بكــل مــن تقــرت وباتنــة وقــد حصــل علــى رخســة لوحــدة 

وقد انطلق أول خـط إنتـاج  بعـد وفاتـه بقیـادة اإلبـن العمـوري لعروسـي  وٕاخوتـه  1986 صناعة األجر سنة

ثـم المجمـع الصـناعي عمـوري مجمع اإلخـوة  لتصبح مجموعة شركات ومؤسسات تحت إسم 1994،3سنة 

مجموعــة  إلــى إضــافة الــذي یمثــل النشــاط الرئیســيو  هــو تحــالف صــناعي لتصــنیع الطــوب األحمــرعمــوري و 

ســتة عشــر وحــدة لتصــنیع الطــوب  2017ســنة  خــاللضــم المجمــع حیــث  ،تابعــةال خــرىاأل األنشــطةمــن 

نتاجـه إقـدرة ، )بسكرة، الجزائر، الواد، األغـواط، معسـكر، باتنـة،  الجلفـة(تتوزع على سبعة والیات   األحمر

عامـل، یسـعى المجمـع لفـرض وجـوده  3000طـن سـنویا مـع أكثـر مـن .ك 4000تفـوق  اإلجمالیة للمجمـع

مـن خـالل  النمو إستراتیجیةالقطاعات وزیادة حصته في السوق من أجل تحقیق أهدافه، یتبنى مختلف  في

                                                           
  . وثائق المؤسسة: المصدر  1

 
2
، tv، مداخلة بحصة ضیف االقتصاد، قناة النھار )2016(عموري لعروسي   
Qhttps://www.youtube.com/watch?v=IsWtiTwqHH   21:23، 2020نوفمبر  28تم اإلطالع علیھ یوم  
 

3
  tv ،da3w-https://www.youtube.com/watch?v=RFd5PM، مداخلة بحصة ھذه حیاتي، قناة الشروق )2017(عموري لعروسي  

  16:45، 2020نوفمبر  29اإلطالع علیھ یوم 
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والخـدمات التــي  منتجـاتللجیــدة النوعیـة ال، ویـنعكس أداءه فــي المجـال الصـناعي مــن خـالل اختـراق السـوق

حــوظ فــي النشــاطات هــذا التنــوع المل، فــي كــل مــن الجزائــر والخــارج باإلضــافة إلــى الســعر التنافســيیقــدمها 

إســتراتیجیة مدروســة ومتابعــة مــن قبــل المجمــع كــأداة لالســتحواذ علــى  هــووالمتبــع مــن قبــل مجمــع عمــوري 

  .السوق وفرض النفوذ وتحقیق النمو واالستمراریة وكذا تحقیق التنوع والخبرة

  المجمع أهدافه: ثانیا

 .الهدف الرئیسي للمجمع هو إحیاء االقتصاد - 

مجمـع عمـوري إلـى التنمیـة الوطنیـة كنظـرة عامـة وتحقیـق االسـتمراریة و تعزیـز منذ نشأته، یتطلع  - 

  .وجوده ومبادراته

االكتفـاء الـذاتي  إلـىبغیـة الوصـول  أخـرىخطط مجمـع عمـوري لالنتقـال إلـى مواقـع  2017 سنة  - 

دون للبالد، وزیادة الطاقة اإلنتاجیة لتلبیة هذا الطلب، والعمل في الوقت نفسه، للحد من الواردات 

   . إغفال الطموح لتصدیر

   أنشطة المجمع: ثالثا

  :باإلضافة إلى صناعة الطوب األحمر، فان مجمع عموري توّغل في عدة نشاطات أهمها

 االستیراد .1

 :المجمع متخصص  في مجال االستیراد مع شركتین

 في بسكرة 2009 سنة، تأسست SARL SOFRAMIMEXمؤسسة سوفرامیمكس  -

علـى مـدى السـنوات  فـي بسـكرة 2012 سـنة، التـي أنشـئت SARL FRERES TIRالطیـر اإلخوةمؤسسة  -

رأس مـال مـن  إلـى إضـافةالغنیة بالخبرات فقـد حقـق مجمـع عمـوري صـورة رائـدة فـي مجـال االسـتیراد، 

  .الخبرة والتجربة معترف بها على نطاق واسع

مجـــال  ، تمكـــن مجمـــع عمـــوري مـــن أن یظهـــر كالعـــب مـــن الالعبـــین الرئیســـیین فـــي2000ســـنة منـــذ 

  .شریك اقتصادي فعالك االستیراد على المستوى الوطني

  النقل .2

 :المجمع متخصص في  قطاع النقل مع شركتین 

 .في بسكرة 2009 سنةأنشئت  SARL FILS AMOURI TRANSPORTمؤسسة أبناء عموري  -

 2008 سـنةتـم إنشـاؤها   SARL FRERES AMOURI DE TRANSPORTعموري للنقل  اإلخوةمؤسسة  -

 .في بسكرة
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وهــي تقــع % 90مؤسســات مجمــع عمــوري للنقــل متخصصــة أساســا فــي النقــل الجــامعي بنســبة تفــوق 

حافلـة  300وهذا بفضل حضیرة تتجـاوز فیهـا ، )بسكرة، البویرة، المدیة، تلمسان(في الوالیات التالیة  أساسا

ت لتوسـیع نشـاطها بـأن سسـامؤ تخطـط هـذه ال. حافالت صغیرة ومركبـات أخـرى مختلفـة 10كبیرة وأزید من 

  .النمو إستراتیجیةتكون موجودة في جمیع والیات البالد لتحقیق الشمولیة والمحافظة على 

  الترقیة العقاریة .3

 :ویقدم هذا النشاط من قبل

فــي باتنــة،  2014 ســنةالتــي أنشــئت  TAAMIR PROMOTION SARLمؤسســة التعمیــر للترقیــة العقاریــة  -

 . مسكن 645وعملت على انجاز 

، SARL PROMOTION IMMOBILIEREAMOURI LAZHARIمؤسسـة عمـوري لزهـاري للترقیـة العقاریـة  -

  . مسكن بمنطقة الكورس بسكرة 106مشروع  إتمامفي بسكرة وعملت على  2014 سنةالتي أنشئت 

  التصنیع .4

  :استثمر مجمع عموري في المجاالت التالیة

التــــي  مؤسســــة كابسوبالســــت SARL CAPSUPLASTتصـــنیع  الكبســــوالت والشــــرائط البالســــتیكیة  مــــع  -

 .في باتنة 2014تأسست في عام 

  .إنتاج قطع الغیار لجمیع مؤسسات تصنیع الطوب  -

 ,CIMENTRIE  EL BISKRIAتصنیع االسمنت مع مؤسسة البسكریة لالسمنت  -

سنة ، أنشئت SARL SOPREMACإنتاج الزفت ألعمال الطرق وعوازل البنایات مع مؤسسة سوبریماك  -

 .في بسكرة 2009

 .مصنع لتجمیع الحافالت والشاحنات وآالت األشغال العمومیة في بسكرة  -

 .في جیجل 2016سنة  نمؤسسة ازوفیرال SARL ISOVERRLAN تصنیع األلیاف الزجاجیة مع -

 .في بسكرة SARL AMOURI PLATREتصنیع الجبس مع مؤسسة عموري للجبس   -

             SARL بسـكرة مـع توسـیع مؤسسـة قدیلـة ELKantra مصـنع متخصـص فـي المیـاه المعدنیـة   -

GUEDILLA قدیلة للمیاه المعدنیة. 

 .النجارة العامة في بسكرة -

 الخدمات .5

  : اقتحم عموري كذلك مجال الخدمات كمستثمر وهذا ما جسده من خالل

  HOPITAL ERRAYEN DIAGNOSTIC TRAITEMENT ET FORMATIONمستشـفي الریـان للتشـخیص -

 . في بسكرة

 . في باتنة Hôtel DJAOUHATAT AURES فندق جوهرة الجنوب للسیاحة -
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مـن خــالل إسـهاماته المختلفـة فــي  الوالیـةومـن جهـة أخــرى كفاعـل اجتمـاعي یعمــل دائمـا علـى تطــویر 

المشاریع التنمویة رغبة منـه فـي رفـع المسـتوى المعیشـي والثقـافي للمـواطن البسـكري ومنـه إلـى بـاقي والیـات 

  . الوطن

 الصعید الخارجيعلى  .6

بصمة مجمع العموري ال تقتصر على الجزائـر فحسـب فتطلعـات المجمـع قفـزت بـه إلـى حـد إنشـاء  إن

  :مؤسسات خاصة أو الدخول في شراكات مختلفة مع عدة مستثمرین على الصعید العالمي أهمها 

 .SARL BISKRIA IMPORT EXPORTمؤسسة البسكریة للتصدیر واالستیراد  -

-   SOCIETE TIJOLOS  & CONSELHOS للمجمـع ومتخصصـة فـي بیـع % 100وهـي مؤسسـة تابعـة

 .وتصنیع الطوب األحمر في البرتغال

- SOCIETE DE FABRICATION DE TUILE ET LA BRIQUE   PLEINE  وهـي تابعـة للمجمـع بنسـبة

 .للشریك البرتغالي% 50مع %  50

  تصمیم الدراسة: ثانيالمبحث ال

  وفرضیاتهانموذج الدراسة :المطلب األول

  نموذج الدراسة :أوال

، وذلـــك متالزمـــة أرق المعلومـــات علـــى اإلســـتراتیجیةالیقظـــة ر أثـــأهمیـــة و هـــذه الدراســـة تهـــتم بتوضـــیح 

 : بإجابتها على السؤال الرئیسي لها والذي تمت صیاغته كالتالي

  متالزمة أرق المعلومات؟ الیقظة اإلستراتیجیة على ا هو أثرم

متالزمــــة أرق علــــى  اإلســــتراتیجیةمراحــــل الیقظــــة  بقیــــاس تــــأثیر ســــنقومولإلجابــــة علــــى هــــذا التســــاؤل 

الیقظـــة تشـــتمل علـــى متغیـــرین اثنـــین المتغیـــر المســـتقل وهـــو  الدراســـة اإلحصـــائیة ، وبالتـــالي فالمعلومـــات

مرحلـة (وهـي  (amabile,1992)مراحل الیقظة اإلستراتیجیة مـن نمـوذج المتمثلة في أبعاده ب اإلستراتیجیة

والمتغیـر التـابع والـذي ) االستماع للمحیط، مرحلة خلق المعنى، مرحلة االستغالل ومرحلـة التغذیـة العكسـیة

 )، ومشـــكل االســـتغاللةالمعالجـــجـــودة المعلومـــات، مشـــكل ( مؤشـــراتهب متالزمـــة أرق المعلومـــاتیتمثـــل فـــي 

  :والشكل الموالي یوضح نموذج الدراسة

  

  



ي للدراسةتطبیقال إلطارا                       الفصل الرابع                                             
 

104 
 

 مرحلة تنظیم المعلومات

 مرحلة القرار

 مرحلة التغذیة العكسیة

 مرحلة التشخیص

 مرحلة االستعالم

 جودة المعلومات

 معالجة المعلومات مشكلة 

مشكلة إستغالل المعلومات 

 

المعلوماتمتالزمة أرق  الیقظة اإلستراتیجیة  

  نموذج الدراسة): 19(رقمالشكل 

 

  بناءا على الدراسات السابقة الباحثةإعداد : المصدر

   أسئلة الدراسة: ثانیا

  :من خالل نموذج الدراسة یمكننا صیاغة األسئلة التالیة

  ؟بمجمع الدراسة متالزمة أرق المعلومات علىتشخیص المحیط  هو أثرما 

  ؟بمجمع الدراسة أرق المعلومات متالزمة على) االستماع للمحیط(مرحلة االستعالم هو أثر ما 

   ؟سةبمجمع الدرا متالزمة أرق المعلومات علىمرحلة تنظیم المعلومـــــــــــات هو أثر ما 

  ؟بمجمع الدراسة متالزمة أرق المعلومات علىمرحلة القرار  هو أثرما 

  ؟بمجمع الدراسة متالزمة أرق المعلومات على التغذیة العكسیة هو أثرما 

  فرضیات الدراسة: ثالثا

ـــىالیقظـــة اإلســـتراتجیة   مـــن أثـــر مراحـــلحـــول التحقـــق  الفرضـــیاتتـــدور فكـــرة هـــذه  متالزمـــة أرق  عل

 .متالزمة أرق المعلومات علىمراحل الیقظة اإلستراتیجیة  أثرالمعلومات وذلك من خالل أهمیة و 

  :الفرضیة اإلحصائیة األولى .1

بمتالزمـــة أرق المعلومـــات، ویمكـــن صـــیاغتها علـــى  ةتختبـــر هـــذه الفرضـــیة عالقـــة الیقظـــة اإلســـتراتیجی

  :النحو التالي
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H0 :بمجمــع  ومتالزمــة أرق المعلومــات ةلیقظــة اإلســتراتیجیا توجـد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصــائیة بــین

  .الدراسة

H1 : بمجمـع  ومتالزمة أرق المعلومـات ةلیقظة اإلستراتیجیتوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین ال

  .الدراسة

  :ویندرج تحت هذه الفرضیة الرئیسیة خمسة فرضیات فرعیة كالتالي

  :الفرضیة الفرعیة األولى

H0 :متالزمـــة أرق المعلومـــاتو المحـــیط  تشـــخیصمرحلـــة  توجـــد عالقـــة ارتبـــاط ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین 

  .بمجمع الدراسة

H1 : بمجمــع  ومتالزمــة أرق المعلومــات تشــخیصمرحلــة  توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصــائیة بــینال

  .الدراسة

  :الفرضیة الفرعیة الثانیة

H0 : بمجمـــع  ومتالزمـــة أرق المعلومـــات االســـتعالممرحلـــة توجـــد عالقـــة ارتبـــاط ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین

 .الدراسة

H1 : بمجمـع  ومتالزمـة أرق المعلومـات  االسـتعالممرحلـة توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصـائیة بـین ال

  .الدراسة

  :الفرضیة الفرعیة الثالثة

H0 : ومتالزمـــة أرق المعلومـــات تنظـــیم المعلومـــاتمرحلـــة توجـــد عالقـــة ارتبـــاط ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین 

 .بمجمع الدراسة

H1 : ومتالزمــة أرق المعلومــات تنظــیم المعلومــاتمرحلــة توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصــائیة بــین ال 

  .بمجمع الدراسة

  :الفرضیة الفرعیة الرابعة

H0 : بمجمع الدراسة ومتالزمة أرق المعلومات مرحلة القرارتوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین. 
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H1 : ـــة التوجـــد عالقـــة ارتبـــاط ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین ال بمجمـــع  ومتالزمـــة أرق المعلومـــات قـــرارمرحل

  .الدراسة

  :لفرضیة الفرعیة الخامسة

H0 : ـــین ـــة إحصـــائیة ب ـــة ارتبـــاط ذات دالل ـــة العكســـیة ومتالزمـــة أرق المعلومـــاتتوجـــد عالق  مرحلـــة التغذی

 .بمجمع الدراسة

H1 : مرحلــة التغذیــة العكســیة ومتالزمــة أرق المعلومــات توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصــائیة بــینال 

  .بمجمع الدراسة

  الفرضیة اإلحصائیة الثانیة .2

متالزمــة أرق المعلومـات، ویمكــن صــیاغتها  علــى ةلیقظــة اإلسـتراتیجیلوجـود أثــر تختبـر هــذه الفرضــیة 

  :على النحو التالي

H0 : بمجمع الدراسة متالزمة أرق المعلومات على ةر معنوي للیقظة اإلستراتیجیأثیوجد.  

H1 :بمجمع الدراسة متالزمة أرق المعلومات على ةمعنوي للیقظة اإلستراتیجی أثر ال یوجد.  

  :ویندرج تحت هذه الفرضیة الرئیسیة خمسة فرضیات فرعیة كالتالي

  :الفرضیة الفرعیة األولى

H0 : بمجمع الدراسة متالزمة أرق المعلومات علىالمحیط  تشخیصمعنوي لمرحلة  أثریوجد.  

H1 : بمجمع الدراسة متالزمة أرق المعلومات علىالمحیط  تشخیصمعنوي لمرحلة  أثریوجد ال.  

  :الفرعیة الثانیةالفرضیة 

H0 : بمجمع الدراسة متالزمة أرق المعلومات على االستعالمر معنوي لمرحلة أثیوجد. 

H1 : بمجمع الدراسة متالزمة أرق المعلومات على االستعالمر معنوي لمرحلة أثال یوجد. 

  :الفرضیة الفرعیة الثالثة

H0 : بمجمع الدراسة متالزمة أرق المعلومات على تنظیم المعلوماتمعنوي لمرحلة  أثریوجد. 

H1 : بمجمع الدراسة متالزمة أرق المعلومات على تنظیم المعلوماتر معنوي لمرحلة أثال یوجد.  
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  :الفرضیة الفرعیة الرابعة

H0 : بمجمع الدراسة متالزمة أرق المعلومات على قرارر معنوي لمرحلة الأثیوجد. 

H1 : بمجمع الدراسة متالزمة أرق المعلومات على القرارمعنوي لمرحلة  أثرال یوجد.  

  :الفرضیة الفرعیة الخامسة

H0 : بمجمع الدراسة متالزمة أرق المعلومات علىر معنوي لمرحلة التغذیة العكسیة أثیوجد. 

H1 : بمجمع الدراسة متالزمة أرق المعلومات علىر معنوي لمرحلة التغذیة العكسیة أثال یوجد.  

  وتساؤالته االستطالعیة الدراسةنموذج : رابعا

والــذي  تــم عرضــه ســابقا  اإلســتراتیجیةلتشــخیص الیقظــة  brouard, 2007 لجـــأت الباحثــة لنمــوذج

، واســتخدمت محــاور النمــوذج ومؤشــراته كأســئلة مقابلــة مغلقــة والتــي یمكــن اإلطــالع )18أنظــر شــكل رقــم (

علــى مؤشــرات كــل محــور مــن ) أو ســيء جیــد، متوســط،(علیهــا بمالحــق الدراســة، وقــد حــددت اإلجابــة ب 

 : خمسة محاور نظرا لما جاء في النموذج كالتالي قسمت أسئلة المقابلة إلى المحاور، و 

  .وضع تطبیق كل نوع من أنواع الیقظة اإلستراتیجیة بمؤشراتهأسئلة تبحث في  -

  .وضع توفر سیاق الیقظة اإلستراتیجیةأسئلة تبحث  -

  .ة اإلستراتیجیة بالمجمعأسئلة تبحث في وضع تنظیم الیقظ -

 .عملیة الیقظة اإلستراتیجیةي وضع إتباع المراحل المطلوبة لأسئلة تبحث ف -

  .أسئلة تبحث في  وضع األمان لمخرجات نظام الیقظة اإلستراتیجیة كما مدخالته -

  أداة الدراسة وٕاجراءاتها: المطلب الثاني

  التموقع االبستمولوجي للدراسة: أوال

أن البحث العلمي وخاصة في میدان علوم التسییر یتطلب تحدید منهج علمي یتبع من الجدیر بالذكر 

وتحترم خصائصه وأبعاده المحددة مسبقا والمتفق علیها علمیا، إن االلتزام بمنهج وٕاطار ابستمولوجي معین 

فــروع هــي فــرع مــن  اقــد یبــدو تقییــد لحریــة الباحــث وأفكــاره إال أنــه بعكــس ذلــك تمامــا وكــون االبســتومولوجی

الفلســفة فمــن المؤكــد أنهــا تتفــق مــع تعــارض األفكــار وتســمح بحریــة بنــاء المعرفــة غیــر أنهــا تتطلــب تحدیــد 

الوســیلة والمنطــق المعتمــد علیــه فــي ذلــك، فاختیــار مــنهج معــین إًذا یعطــي الباحــث نــوع مــن الوضــوح فــي 

والقبـول، لطالمـا سـمحت  اختیار طرق البحث، بناء  فروضه والخروج بنتائج مبررة تحظى بدرجـة مـن الثقـة

إبستمولوجیا التسییر بالتموقع الوضـعي، التفسـیري أو البنـائي بانتهـاج الـنهج الموضـوعي بعیـدا عـن التحیـز 
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ـــذاتي والخـــروج بنتـــائج واقعیـــة مـــن منطـــق اســـتنتاجي أو اختیـــار الذاتیـــة واالســـتعانة بـــاإلدراك الشخصـــي  ال

اإلنسانیة یجد الباحث نفسه فـي مفتـرق الطـرق بـین هـذه  وٕاطالق أحكام نسبیة، بانتماء علوم التسییر للعلوم

النماذج نظرا لطبیعة المجتمعات المستهدفة في الدراسة، حیث یـأبى الباحـث تصـدیق النتـائج الكمیـة البحتـة 

دون اللجوء لالستقراء والواقعیة في البحث، ویبحث في إمكانیة وجـود درجـة حریـة تسـمح بـالجمع بـین أكثـر 

في ذلك الباحثین فهناك من یعتبـر أن التقیـد بنمـوذج واحـد ضـرورة حتمیـة وهنـاك مـن  من نموذج، ویختلف

یرشح التكییف بین الموضوعیة والذاتیة ویرى وجود إمكانیة في التوفیق بینها عن طریق مـا یعـرف بالذاتیـة 

والــذي  والتــي تقبــل نمــوذج فــي وجــود الثــاني ویعتبــر ذلــك النمــوذج المتطــور للنمــوذج الوضــعي) العقالنیــة(

  1).بعد الوضعي(یطلق علیه النموذج 

في بحثنا الحالي حاولنا االستفادة من مزایا النموذجین الوضعي والبنائي في إطار مقاربة تكاملیة، بالنسبة  

 le postللنموذج الوضعي فاالختیار كان في إطار امتداده التطوري أو ما یعرف بـالنموذج بعـد الوضـعي

positivisme) (قبـــل الذاتیـــة العقالنیـــة كنـــوع مـــن التقـــارب مـــع النمـــاذج التفســـیریة والبنائیـــة بحیـــث صـــار ی

لمــنهج فــي إطــار اجــاءت األدوات الكمیــة والكیفیــة بحیــث ســعت الدراســة للــدمج بــین . االســتقرائیة -الكیفیــة

بمحاولة دراسـة أهمیـة الیقظـة اإلسـتراتیجیة كأحـد وذلك المالحظة  اأو ما یطلق علیه ابستومولوجی يضعالو 

متالزمــة أرق المعلومــات وهــي الحالــة المرضــیة المنجــّرة  وأثرهــا علــىآلیــات االســتعالم ومعالجــة المعلومــات 

عن اآلثار السلبیة للحجم الزائد من المعلومات، حاولنا بكل موضوعیة  وبعیـد عـن التحیـز أن نقـوم بدراسـة 

ـــة ـــل  كمی ـــة باســـتخدام إســـتبانة محكمـــة حیادیـــة التحلی لإلحاطـــة بواقـــع كـــل مـــن الیقظـــة اإلســـتراتیجیة ومجرب

عمــــوري وذلــــك الختبــــار  المجمــــع الصــــناعيومتالزمـــة أرق المعلومــــات واســــتنتاج العالقــــة بینهمــــا باختیــــار 

ة فرضیات قابلة للتأكید أو الدحض والخروج بنتـائج علمیـة مـن منطـق اسـتنتاجي، مـن ناحیـة أخـرى مجموع

محاولة فهم شبكة العالقات فیمـا بـین و مج أدوات المنهج البنائي السیما فیما یخص التحلیل النظري قمنا بد

قد البحث متغیرات الدراسة السیما من وجهة نظر األفراد الذین یعیشونها ویتفاعلون ضمن مجالها، ولذلك ف

تبریــر وتفســیر نتــائج البحــث طــق عقالنــي واقعــي مــن أجــل ال یخلــوا مــن آثــار التحلیــل االســتقراءي ضــمن من

وتحلیل المضمون كأدوات كیفیـة للبحـث والتحلیـل طالمـا أن المقابلة تم ذلك باالستعانة بالمالحظة و ، الكمي

  .الهدف هو ضمان تمثیل وتصور واقعي ومنطقي لحقیقة الظاهرة التي تمت دراستها

  

                                                           
1

م�ن دراس�ة "، ی�وم دراس�ي بعن�وان حتمیة االختیار وتبریر الشرعیة: النماذج االبستمولوجیة للبحث العلمي في علوم التسییر، )2017(فاتح دبلة  
،  مجم�ل أعم�ال األی�ام الدراس�ة ف�ي منھج�ة البح�ث العلم�ي، الطبع�ة األول، مخب�ر العل�وم اإلقتص�ادیة وعل�وم التس�ییر، "الم�نھج إل�ى مرحل�ة العملیاتی�ة

  23-5جامعة بسكرة،  ص
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  أداة الدراسة :ثانیا

ولین بمجمــع اإلخــوة عمــوري مــن مســؤ مــع  ةاالســتطالعیفــي الدراســة المهیكلــة اســتخدمنا المقابلــة  :المــــقابلة

مســتوى تبنــي المجمــع للیقظــة اإلســتراتیجیة هــل هــو فــي وضــع جیــد، متوســط أم أنــه معرفــة ل، فــروع مختلفــة

  .سيء

دعما لمقابلة الدراسة وتعزیزا لنتائجها استعنا بمـنهج تحلیـل وثیقـة لتحلیـل مقـاالت ومـداخالت : وثیقة تحلیل

تقــدیم الوثیقــة، تحلیلهــا ثــم (الــرئیس المــدیر العــام للمجمــع وهــو مــنهج یعتمــد علــى تحلیــل وثــائق مــن خــالل 

قـة وفـي علـوم اإلعـالم ویستخدم بكثـرة فـي مجـال التـاریخ تحـت إسـم تحلیـل وثی) استخالص مجموعة حقائق

إذ یقتصــر علــى  واالتصــال تحــت مســمى تحلیــل خطــاب ویطلــق علیــه فــي علــوم التســییر تحلیــل المحتــوى

ذات الصــلة بــالمجمع والــرئیس المــدیر لمختلــف الوثــائق وقــد قمنــا بمســح  الجانــب الكیفــي لتحیــل المضــمون

لمـدیر العـام للمجمـع بمجلـة الشـروق والمتمثلة في مقابلة مع السـید عمـوري لعروسـي الـرئیس االعام للمجمع 

  .مجموعة مداخالت تلفزیة له أیضاباإلضافة إلى العربي 

سـلوكیات المتیقظـون ات عـن طریـق رصـد بیانـاعتمـدنا علـى هـذه األداة مـن أجـل جمـع بعـض ال :المالحظة

وذلــك  الجدیــدة ومصــادر المعلومــات بصــفة عامــة فــي تعــاملهم مــع التكنولوجیــاعمــوري  بــالمجمع الصــناعي

  .الختیار العینة المناسبة للدراسة والتي تستوفي الشروط والصفات التي تسمح بتطبیق الدراسة علیها

ثالثـة أجـزاء  إلـىكـأداة لجمـع البیانـات والمعلومـات األولیـة حیـث قسـمت  االسـتبانةتـم االسـتعانة  :االستبانة

مراحــل الیقظــة (كمتغیــر مســتقل والمتمثلــة فــي  الیقظــة اإلســتراتیجیةبیحمــل الجــزء األول العبــارات الخاصــة 

 قـــرار، مرحلـــة التنظـــیم المعلومـــات، مرحلـــة ســـتعالمالمحـــیط، مرحلـــة اال تشـــخیصاإلســـتراتیجیة مـــن مرحلـــة 

 متالزمــة أرق المعلومــاتوالــذي یتمثــل فــي المتغیر التــابع بــواهــتم الجــزء الثــاني ، )ومرحلــة التغذیــة العكســیة

تم الجــــزء الثالـــث واألخیــــر هـــكمــــا ی، )جـــودة المعلومــــات، مشـــكل المعالجــــة، ومشـــكل االســـتغالل( مؤشـــراتهب

ســـتبانة وعـــدد فقـــرات كـــل والجـــدول اآلتـــي یوضـــح المحـــاور الرئیســـیة لإلت الشخصـــیة للمبحـــوثین بالمعلومـــا

  :متغیر
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  الدراسة استبانةهیكلة : )05(جدول رقم

 

 

 

    ةإعداد الباحث: المصدر 

) أبـــدا إلـــىدائمـــا (مـــن  لیكـــرتدرجـــات حســـب ســـلم  خمســـةـ بـــ االختیـــاراتوتحدیـــد  اإلجابـــاتولقـــد تـــم غلـــق 

  :كالتالي

  درجات االختیارات لالستبانة): 06(جدول رقم

  أبدا  نادرا  أحیانا  غالبا  دائما  اإلجابة

  1  2  3  4  5  الدرجة

  العام االتجاه

  )اإلجابةمجاالت (

4,2  _5 3,4 _ 4,2      2,6_3,4 1,8 _2,6     1_1,8 

 بناءا على دراسات ومعطیات سابقةة الباحثإعداد :صدرالم

  :وحددت مجاالت اإلجابة كما یلي

 0,8=5/4، 5العدد  الناتج على ، ثم قسمت4=1-5حساب المدى  -

 األول، یصبح لدینا المجال 1,8=  0,8+1: حساب الحد األقصى للمجال األول لإلجابة كالتالي -

 1,8_1لإلجابة وهو 

كل مرة لنهایة المجال لتحدید نهایة المجال التالي لتصبح بقیة المجاالت كما هي   0,8نضیف  -

 .مبینة في الجدول أعاله

 

  عدد الفقرات  األبعاد والمتغیرات

  4 (X1)مرحلة تشخیص المحیط 

  4   (x2)مرحلة االستعالم

  4   (X3)مرحلة تنظیم المعلومات

  7   (X4)مرحلة القرار

  6   (X5)مرحلة التغذیة العكسیة

  25  (X)الیقظة اإلستراتیجیة 

  5   (Y1)جودة المعلومات

  6   (Y2)مشكلة معالجة المعلومات

  7  (Y3) مشكلة استغالل المعلومات 

  18  (Y)متالزمة أرق المعلومات
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  صدق وثبات أداة الدراسة: لثاثا

 Alpha Cronbachمعامل الثبات  .1

مــن أجــل التأكــد مــن أن أداة الدراســة تقــیس الظــاهرة المــراد قیاســها، ومــن أجــل التأكــد مــن صــدقها قمنــا 

 :ولقد كانت النتائج كما هي مبینة في الجدل اآلتي (Alpha Cronbach)معامل الثبات بحساب 

 Alpha Cronbachمعامل الثبات : )07(جدول رقم

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر 

أن معامــل الثبــات لجــل متغیــرات الدراســة یفــوق  الحــد ونالحــظ مــن خــالل النتــائج المبینــة فــي الجــدول 

تثبـت اسـتقرار المقیـاس  وهـي نسـبة عالیـة (%73,1) ب معـدل الثبـات العـاموقدر  األدنى للنسبة المقبولة،

وهـــي نســـبة عالیـــة  (%85,49)تمكـــن مـــن االعتمـــاد علـــى نتـــائج الدراســـة، كمـــا قـــدر معامـــل الصـــدق ب و 

ما وضـعت مـن لها الهدف من الدراسة ودقة قیاسها قستبانة وتحقیفعالیة االلي یمكن الحكم على مدى وبالتا

  .أجلة

  

  

  

  

 

  معامل الصدق  معامل الثبات  عدد الفقرات  األبعاد

 852, 727,  4 مرحلة تشخیص المحیط

  847,  719,  4  مرحلة االستعالم

  840,  707,  4  مرحلة تنظیم المعلومات

  868,  754,  7  مرحلة القرار

  847,  718,  6  مرحلة التغذیة العكسیة

  827,  685,  25  الیقظة اإلستراتیجیة

  816,  666,  5  جودة المعلومات

  837,  702,  6  مشكلة معالجة المعلومات

  833, 695,  7 المعلوماتمشكلة استغالل 

  843,  711,  18  متالزمة أرق المعلومات
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  االتساق الداخلي .2

  االستبانة بعاداالتساق الداخلي أل): 08(رقمجدول 

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر 

الجدول السابق یبین أن جمیع معامالت ارتبـاط أبعـاد متالزمـة أرق المعلومـات موجبـة ودالـة إحصـائیًا 

وهــي   0,668و 0,508بــین  تراوحــت معــامالت االرتبــاطفأقــل، فقــد ) 0.01( ةالمعنویــعنــد مســتوى مــن 

الیقظــة معــامالت تبــین أن االرتبــاط قــوي وتعبــر فــي نفــس الوقــت عــن مــدى اتســاق هــذه األبعــاد مــع متغیــر 

  .، وبالتالي تم التأكد من صدق االتساق الداخلي لهذه األبعاداإلستراتیجیة

موجبــة ودالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى مــن  متالزمــة أرق المعلومــاتوأن جمیــع معــامالت ارتبــاط أبعــاد 

وهــي معــامالت تبــین أن  0,873و 0,713بــین  تراوحــت معــامالت االرتبــاطقــد و فأقــل، ) 0.01( یــةلمعنو ا

، وبالتـالي تـم التأكــد متالزمـة أرق المعلومـاتاالرتبـاط قـوي وتعبـر عـن مـدى اتسـاق هـذه األبعــاد مـع متغیـر 

  .من صدق االتساق الداخلي لهذه األبعاد

علـى درجـة عالیـة مـن الصـدق والثبـات  اهكون االستبانة على أداة الدراسة أي  االعتمادوبالتالي یمكن 

  .على األبعاد الموضحة سابقا كونها جدیرة بدراسة الظاهرة االعتمادكما یمكن 

  

  

 

  مستوى الداللة  االتساقمعامل   األبعاد

626, مرحلة تشخیص المحیط
**
 ,000 

657,  مرحلة االستعالم
**
 ,000 

668,  مرحلة تنظیم المعلومات
**
 ,000 

612,  مرحلة القرار
**
 ,000 

508,  مرحلة التغذیة العكسیة
**
 ,000 

  اإلستراتیجیةالیقظة 

713,  جودة المعلومات
**
 ,000 

747,  مشكلة معالجة المعلومات
**
 ,000 

873,  مشكلة استغالل المعلومات 
**
 ,000 

  متالزمة أرق المعلومات
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 طبیعة توزع البیانات اختبار .3

یتعین علینا أن نختبر طبیعة التوزیع  لمعرفة إذا كانت بیانات الدراسة تتوزع طبیعیا وذلك لتحدید  

ویمكن صیاغة  المعلمیةكانت أم  معلمیةاألدوات اإلحصائیة التي یجب استخدامها لالختبار الفروق 

  :الفرضیة كالتالي

H0 :تتوزع بیانات الدراسة توزیعا طبیعیا.  

H1 : بیانات الدراسة توزیعا طبیعیاال تتوزع.  

  )Shapiro-Wilk( اختبارسنستخدم  50وبمأن عینة الدراسة أقل من 

 )Shapiro-Wilk( :طبیعة التوزیعاختبار ): 09(جدول رقم 

 

 Shapiro-Wilk 

Statistiques ddl Sig. 

 000, 45 861, مرحلة التعرف على المحیط

 000, 45 868,  مرحلة االستماع للمحیط

 000, 45 862,  مرحلة خلق المعنى

 003, 45 916,  مرحلة االستغالل

 198, 45 966,  مرحلة التغذیة العكسیة

 353, 45 972,  الیقظة اإلستراتیجیة

 152, 45 962,  جودة المعلومات

 241, 45 968,  مشكلة معالجة المعلومات

 010, 45 930,  مشكلة استغالل المعلومات 

 011, 45 932, المعلوماتمتالزمة أرق 

 SPSS V23إعداد الباحثة بناءا على مخرجات  :المصدر  

ألغلب  0,05 أقل من مستوى المعنویة  sigیبدو من خالل الجدول السابق  أن القیمة االحتمالیة 

  :وبالتالي Shapiro-Wilkاألبعاد باختبار 

ال رفض الفرضیة الصفریة القائلة أن البیانات تتوزع توزیعا طبیعیا وقبول الفرضیة البدیلة والقائلة : النتیجة

  .معلمیةالالویستلزم رفض الفرضیة الصفریة استخدام اإلحصاءات  ،تتوزع بیانات الدراسة توزیعا طبیعیا
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  سياق الدراسة: المطلب الثالث

  حدود الدراسة :أوال

  :في وتمثلت حدود الدراسة

مجمـــع اإلخـــوة  المتعـــاملین مـــع المعلومـــات بـــإداراتترتكـــز الحـــدود البشـــریة علـــى : الحـــدود البشـــریة  .1

عمــوري والــذي یعتبــر عــددهم قلیــل نوعــا مــا كــون أغلــب العمــال یتمركــزون بالمصــانع التابعــة للمجمــع 

 .والذي یرتبط عملهم بالمستوى التشغیلي

إلـــى فیفـــري  2017خــالل الفتـــرة الممتـــدة مـــن  ســـبتمبر نظریـــا وتمـــت هـــذه الدراســـة : الزمنیـــةالحـــدود   .2

 .2020إلى دیسمبر  2019أما میدانیا فقد تمت الدراسة خالل الفترة الممتدة من سبتمبر     2020

یتكـون مـن  امجمع اإلخوة عموري ببسكرة وذلك كونهاقتصرت دراستنا على إدارات : الحدود المكانیة  .3

ئــــة المتعاملــــة مــــع المعلومــــات والقــــرارات اإلداریــــة بصــــفة عامــــة الفئــــة المســــتهدفة مــــن الدراســــة أي الف

 .واإلستراتیجیة بصفة خاصة

متالزمــة أرق علــى  هــاأثر و  الیقظــة اإلســتراتیجیةوقفــت هــذه الدراســة علــى واقــع : الحــدود الموضــوعیة  .4

  .المعلومات بمجمع اإلخوة عموري بسكرة

  مجتمع وعينة الدراسة: ثانيا

الـذي یتعـاملون مـع  المجمـع الصـناعي عمـوري بسـكرةفـي الیقظـة ممثلـو  مـن الدراسـة مجتمـع تكـونی

ن المعلومات ما قد أي التعامل مع حجوم كبیرة م دوریةالتكنولوجیا ووسائل االتصال الحدیثة یومیا وبصفة 

كما أننا وبسبب بعـض الظـروف فرضـتها البیئـة الخارجیـة وأثـرت  ،متالزمة أرق المعلوماتیجعلهم عرضة ل

بلـــغ عـــدد  البحـــث قصـــدنا فقـــط المؤسســـات التابعـــة لمجمـــع عمـــوري والتـــي تتواجـــد بوالیـــة بســـكرة، وقـــدعلـــى 

   .من كال الجنسین) فردا 103(فیها  المتعاملین مع المعلومات والمتیقظون

فقــط  نظــرا  )فــردا 52( إلــى إال م یســعنا الوصــولولــ المیســرةة القصــدیّ العینــة أســلوب  أي أننــا قــد اخترنــا

 وقـد ،وامتناع بعضهم عن المشاركة وٕابداء رأیهـم باإلجابـة علـى اسـتبانة الدراسـة عینةبقیة أفراد ال عدم توفرل

 وبـذلك مسـتوفیة لشـروط التحلیــل،ثالثـة منهــا غیـر ، )اسـتبانة48(اســترجع منهـا ) اسـتبانة 52( تـم توزیـع

عـرض  یـأتي مـا العلمـي، وفـي البحـث ألغـراض مقبولـة نسـبة وهـي ،)اسـتبانة 45( للتحلیـل خضـعت

  .لخصائص عینة الدراسة
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  مجمع محل الدراسةبالتوزیع عینة الدراسة : )10(جدول رقم

محل الدراسة جمعبناءا على المعلومات المقدمة من طرف الم باحثةمن إعداد ال :المصدر  

 :حسب الجنس  العینة .1

  توزیع عینة الدراسة حسب الجنس: )11(جدول رقم

  النسبة المؤویة  التكرار   الجنس

 % 42,2   19  ذكر

  %57,8  26  أنثى

  %100  45  المجموع

  SPSS V23بناءا على مخرجات  باحثةالإعداد : المصدر 

ن عینــة الدراســة شــملت كــال الجنســین ولكــن بنســب متفاوتــة حیــث أیتبــین الســابق  الجــدولمــن خــالل 

  .%57,8، بینما اإلناث فقد بلغت نسبتهم % 42,2بلغت نسبة الذكور 

  :عمرتوزیع العینة حسب ال .2

  عمرتوزیع عینة الدراسة حسب ال: )12(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر 

 هـي نسـبة سـنة 30أقـل مـن أعمـارهم  ن نسـبة أفـراد العینـة الـذینإلـى أفـي الجـدول السـابق تشیر النتـائج    

 أعلـى  وهـي (%68,9)هـي بحـدود ] سنة40-31[والذین تتراوح أعمارهم مابین  ،(%8,9) صغیرة قدرت 

نسـبة كبیـرة ، ونسـتنتج مـن ذلـك أن نسـبة الشـباب فـي العینـة مرتفعـة مقارنـة بغیرهـا مـن الفئـاتوتعتبـر نسبة 

ما ویفسر ذلك بنوعیة الوظائف المستهدفة والتي تتطلب كفاءات في استخدام التكنولوجیا والتعامل مع  نوعا

عدد االستبیانات المسترجعة 

 والقابلة للتحلیل

   في المجمع المتیقظینعدد  عدد االستبیانات الموزعة

 المجموع    103 52 45

  الفئات العمریة  التكرار النسبة المؤویة

 سنة 30 أقل من 4 8,9%

 سنة 40إلى  31من  31 68,9%

 سنة 50إلى  41من  6 13,3%

 سنة فأكثر 51 4 % 8,9

  المجموع 45 100,0
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، وأمــا بالنســبة للــذین كانــت أعمــارهم المعلومــات وتمیــز فئــة الشــباب بالقــدرة علــى التعامــل مــع هــذه التقنیــات

ال  أعمـــارهم تفـــوق، أمـــا الـــذین نســـبة مقبولـــةوهـــي  (%13,3)فنســـبتهم قـــدرت ب ] ســـنة 50-41[مـــابین 

ویعــود ذلــك أن المــوظفین فــي هــذا الســن  مفــردة 45مــن  4مــا یقابــل  (%8,9)ســنة فتقــدر نســبتهم ب 51

    .تعتبر قلیلة متقاعد ولذلك نسبتهیتجهون عادًة لل

 :توزیع العینة حسب المستوى الدراسي  .3

  توزیع العینة حسب المستوى الدراسي: )13(جدول رقم

    

  

  

  

  

  

  

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر 

الماسـتر والدراسـات عة مستویات الثانوي فأقـل، لیسـانس، بأر من خالل إجابات المبحوثین ظهرت لدینا 

یلیه  %51,1یتصدرها مستوى لیسانس بمعدل  %77,7بنسبة  قد غلبت على العینة فئة الجامعيول العلیا،

توى الجـامعي أمـا المتیقظـون دون المسـ، %2,2ثم الدراسات العلیا بنسـبة  %24,4مستوى الماستر بمعدل 

الجامعین وهذا یعود لطبیعة المناصب والتي ة مقارنة بنسبة متوسطوهي نسب   %22,2فیتواجدون بنسبة 

كمــا تعتبــر نســبة الجــامعیین ذوي الدراســات العلیــا أقــل نســبة بعینــة  ب الكفــاءات وذوي الشــهادات العلیــاتتطلــ

 وصـــولتســـتطع الة لـــم كـــون الباحثـــ" المیســـرة"شـــخص واحـــد وهـــذا یعـــود لطبیعـــة العینـــة متمثلـــة فـــي الدراســـة 

  .ألغلبیة ذوي المناصب العلیا

  

  

  

  

  

  النسبة المؤویة  التكرار  الدراسيالمستوى 

 22,2% 10  فأقل ثانوي

 51,1% 23  لیسانس

 24,4% 11  ماستر

 %2,2 1  دراسات علیا

 100,0% 45  المجموع
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  :یع العینة حسب األقدمیةتوز  .4

توزیع العینة حسب األقدمیة في المنصب: )14( جدول رقم  

  

  

  

  

  

  

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر 

فـي المنصـب الـذي یشـغلونه  ةسن 15من خالل النتائج یتضح أن أغلبیة أفراد العینة تقل خبرتهم عن 

،  وتمثلـت %8,9سـنة ب  15أكثـر مـن الـذین خبـرتهم  ةدرت نسـبوقـ، %91,1 بـ نسبتهم قدرحیث ت احالی

 29متمثلـة فـي  %64,4والتـي قـدرت ب   سـنوات 10و  5ما بـین الــ  خبرتهمالذین تنحصر ي أكبر فئة ف

  . المدجال مفردة، أي أن أغلب أفراد عینة الدراسة هم من ذوي الخبرة المتوسطة في

  أسالیب المعالجة اإلحصائیة :ثالثا

بهـــدف اإلجابـــة علـــى إشـــكالیة وتســـاؤالت الدراســـة واختبـــار فروضـــها وبعـــد جمـــع البیانـــات األولیـــة عـــن 

باســـتعمال  وذلــك (SPSS/v23)طریــق اســتبانة الدراســة، اســتعنا بالحزمــة اإلحصــائیة للعلــوم االجتماعیــة 

  : اإلحصائیة المتمثلة في مجموعة من األسالیب

 Alphaالتكــرارات والنســب المؤویــة، المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة، معامــل الثبــات  

Cronbach، االرتبـــــاط  تمعـــــامالSpearman ـــــار ـــــار ، )Shapiro-Wilk(طبیعـــــة التوزیـــــع ، اختب اختب

Mann-whitney  الختبارالالمعلمى البدیل  T  ،اختبار  إلى جانبلعینتین مستقلتینKruskal-wallis 

 .لتحلیل التباین One Way ANOVA الالمعلمي بدیل اختبار 

اإلحصـائیة المتمثلـة  باسـتعمال مجموعـة مـن األسـالیب وذلـكSMARTPLS أیضـا ببرنـامج  اسـتعنا 

  :في

 internal)لتقیــــیم االتســــاق الــــداخلي   (composite reliability)كــــل مــــن الثبــــات المركــــب  -

consistency)  لتقییم النموذج القیاسي االنعكاسي)reflective measurement models .( 

  األقدمیة  التكرار النسبة المؤویة

 سنوات 5أقل من  7 %15,6

%64,4 29 5-10 

%11,1 5 11 -15 

 15أكثر من  4 %8,9

 المجموع 45 %100,0
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 ومتوســـط التبـــاین المســـتخرج  (individual indicator reliability)ثبـــات المؤشـــر الفـــردي  -

(Average variance extracted( لتقییم الصدق التقاربي(convergent validity) . 

، التشبعات Fornell-Larcker باستخدامنا معیار (discriminant validity)الصدق التمایزي   -

 HTMT) األحادیة -، وخاصة نسبة االرتباطات غیر المتجانسة (cross-loadings)المتقاطعة 

Heterotrait-Monotrait    Ratio of Correlations) لفحص الصدق التمایزي.  

    تحلیل نتائج الدراسة واختبار الفرضیات :الثالمبحث الث

  االستطالعیة الدراسة  :ولالمطلب األ  

 تشخیص ممارسات الیقظة اإلستراتیجیة بالمجمع الصناعي عموري بسكرة: أوال

مجمــع الدراســة اإلجابــة عــن الســؤال هــل یمــارس كــان علینــا أوال  الدراســةإشــكالیة  نعــ ةبــاجإلالمباشــرة  

المتغیر المستقل فعلیـا بمجتمـع ل غیاب اضحى بال معنى في حالیقظة اإلستراتیجیة؟  وذلك كون الدراسة تَ 

أساســـا علـــى  بنـــيي وضــع والمذالـــ الدراســة والـــذي نفتـــرض تــأثیره علـــى متغیـــر آخـــر، انطالقــا مـــن التســـاؤل

   :وضع الیقظة اإلستراتیجیة بالمجمع كالتالي لمقابلة فإنا وحسب نتائج تحلیلالدراسة التحلیلیة 

 :وضع أنواع الیقظة بالمجمع .1

یئیا المجمع محل الدراسة متیقظا تكنولوجیا، تنافسیا وتجاریا بدرجة جیدة في حین یعتبر تیقظه ب یعتبر

ولي المجمع بمراقبة المحیط  التكنولوجي خاصة في ما یخص التـراخیص ؤ متوسط نوعا ما، حیث یهتم مس

والعالمات التجاریة الحالیة والمرتقبة كذلك بالنسبة لمستجدات األجهزة والتطبیقـات التقنیـة، كـل إبـداع جدیـد 

  .في المحیط التنافسي له ومجال اهتمامه

یهــتم أیضــا وبدرجــة كبیــرة بدراســة الســوق وســلوك المنافســین الحــالیین والمحتملــین، وأكثــر مــا یهــتم بــه 

یخــص الزبــون حیــث یأخــذ المجمــع الســبق فــي قــراءة وتوقــع ســلوك زبــائن  المجمــع وبدرجــة كبیــرة هــو كــل مــا

  .المجمع وزبائن المنافسین

كمــا یســهر علــى توقــع احتیاجــات الزبــائن الغیــر معلنــة وتحقیــق االحتیاجــات المعلنــة منهــا، یهــتم أیضــا 

  .المجمع بجمع المعلومات التي تخص القدرات التعاقدیة والتفاوضیة للمنافسین في القطاع
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مـــا فـــي مـــا یخـــص المعلومـــات البیئیـــة فـــال یســـعى المجمـــع للتـــیقظ لهـــا إال فـــي مـــا یخـــص المعلومـــات أ

ــــد، أنمــــاط الســــلوك  ــــیم، عــــادات وتقالی ــــة المعلومــــات الثقافیــــة مــــن ق ــــر بقی ــــث یعتب ــــة والسیاســــیة، حی القانونی

 تــأثر فــي معلومــات ثابتــة كــون المجتمــع متمســك بعاداتــه وتقالیــده كمــا یعتبرهــا معلومــات ال... االجتمــاعي

مجال نشاطه وهذا ما جعلنا نقیم الیقظة البیئیة بالمجمع بالوضع المتوسط، لیعتبر وضع بقیة أنواع الیقظة 

  . بالمجمع جیدا

  :وضع سیاق الیقظة بالمجمع .2

مما ال شك فیه أن نجاح آلیة معینة یستدعي توفیر األرضیة المناسبة له وتهیأت المحیط، وهو كـذلك 

  :إلرساء نظام الیقظة وتفعیله فیجب أن یتوفر سیاق معین یسهل عملیة سیر النظام بما في ذلك بالسنیة

بعینـه أم  ولمسـؤ هـل هـي مركزیـة یهـتم بهـا  ،هیكلة الیقظة والتي نقصد بهـا شـكل الیقظـة اإلسـتراتیجیة

یة أم أنهــا أنهـا غیــر مركزیــة ویتشـارك فــي إنجاحهــا مختلــف المـوظفین فــي القســم، هــل تعمـل بصــفتها الرســم

وممنهجــة؟ وقــد أظهــرت نتـائج الدراســة أن وضــع هیكلــة الیقظــة  غیـر رســمیة، هــل هــي منتظمـة أو مســتمرة 

هــو وضــع ســيء حیــث تعتبــر الیقظــة بــالمجمع مجــرد عملیــة غیــر رســمیة تتمثــل فــي جمــع المعلومــات التــي 

  .ین االعتبارتخطیط أي ال یأخذ هیكلتها بع نیحتاجها األقسام ومصالح المجمع بكل عفویة بدو 

ثقافة الیقظة والتي تقاس من خالل درجة اطالع المجمع على مصطلح الیقظة اإلستراتیجیة  وكل من 

، وأهمیة جمع المعلومات اإلستراتیجیة باإلضافة إلى درجة أهمیة ...مصطلح اإلشارات الضعیفة واالستباق

یـزال ال یهـتم بمصـطلح الیقظـة  جمـع الإرساء نظام الیقظة بالمجمع؟ وقد خلصت الدراسة الحالیـة بكـون الم

واتضـح ذلـك مـن خـالل اسـتغراب المبحـوثین مـن المصـطلح حـین عرضـه، ورغـم أهمیـة االسـتباق فـي جمــع 

أن المجمع لم یبـدي نیتـه فـي أن ینتقـل مـن الالرسـمیة للرسـمیة إال ات واإلشارات الضعیفة بالمجمع المعلوم

فـــي الوقـــت  مجمـــع ال ینـــوي إٍرســـاء نظـــام یقظـــة حقیقـــيفـــي مـــا یخـــص هیكلـــة الیقظـــة مـــا یـــدعو للقـــول أن ال

  .الحالي

أما في ما یخص موارد الیقظة فیمكن القـول أن المجمـع یمتلـك تقریبـا كـل مـا یلـزم إلرسـاء نظـام یقظـة 

الیقظــة مــن  اممثلــو إســتراتیجیة فعــال، مــن مــوارد بشــریة خبیــرة فــي مجــال المعلوماتیــة والتــي تســتطیع تشــكیل 

ن والـــذین یلعبـــون دور هـــام فـــي التـــیقظ، أیضـــا یتـــوفر علـــى األجهـــزة و بـــراء وموظفـــخ ،متیقظـــون، مشـــاركون

الــخ والتــي تســاهم فــي التحلیــل والتخــزین ثــم فــي ... والتطبیقــات االلكترونیــة، الشــبكات الداخلیــة والخارجیــة
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هـــم النشـــر، إال أنـــه ولألســـف هـــذه المـــوارد ال تســـخر لتطبیـــق الیقظـــة وال إلداراتهـــا بـــل المتیقظـــون بـــالمجمع 

عن المصالح  وذوي العالقات حیث تعتبـر العالقـات مهمـة جـدا فـي جمـع المعلومـات أول بـأول  المسؤولین

  . بالمجمع وهذا یأتي بنتائج جیدة في الترصد رغم عدم رسمیته

  وضع تنظیم الیقظة بالمجمع .3

یخــــص مقاربــــات الیقظــــة یتبنــــى المجمــــع كــــل مــــن المقاربــــة العســــكریة والتــــي بنیــــت علــــى حــــرب  فیمــــا

المعلومــات والتجســس والمقاربــة االقتصــادیة للیقظــة فــي حــین یتجاهــل كــل مــن المقاربــة اإلداریــة، األخالقیــة 

  .واإللكترونیة والذي یجعل منها في وضع سیئ

الغیـر رسـمیة، وتعتبـر یقظـة دائمـة أي أنهـا ال تـرتبط وكما ذكرنـا سـابقا فالیقظـة بـالمجمع تأخـذ الصـفة 

بمناســبة محــددة كمــا تعتبــر شــاملة وتهــتم بمختلــف جوانــب المحــیط مــا یجعلهــا فــي وضــع جیــد، كمــا تعتبــر 

الیقظــة متكاملــة حیــث أن المعلومــات التــي یــتم جمعهــا مهمــا كــان مجالهــا فهــي تســاهم فــي مجــال آخــر مــا 

د بشـــكل غیـــر مباشـــر علـــى األنـــواع األخـــرى ویرجـــع ذلـــك لتكامـــل یجعـــل كـــل نـــوع مـــن أنـــواع الیقظـــة یعتمـــ

  .نشاطات المجمع مع بعضها البعض

  وضع عملیات الیقظة بالمجمع .4

یتبنــــى المجمــــع  بعــــض عملیــــات الیقظــــة أو مراحلهــــا لكنــــه یهمــــش أهــــم مراحــــل عملیــــة التــــیقظ وهــــي 

لنشـــر فهـــو یتبناهـــا بشـــكل غیـــر او تحلیـــل ال، المعلومـــات جمـــعلالتخطـــیط والتقیـــیم، أمـــا بالنســـبة  ،االســـتهداف

  .مقصود

تعتبر عملیـة االسـتهداف الخطـوة األولـى فـي عملیـة التـیقظ واالسـتماع للمحـیط حیـث یـتم تحدیـد الجـزء 

الذي یجب التركیز علیه واالنتباه له من المحیط، تجیـب هـذه الخطـوة علـى السـؤال أي نـوع مـن المعلومـات 

یتها حیث یستهدف كل المحیط والمنافسین في آن واحد نحن بصدد البحث عنه؟،  ویغفل المجمع عن أهم

الشلل  وبالتاليما یؤدي إلى تشتت عملیة البحث وفقدان التركیز والتعرض إلى ما یدعى بتخمة المعلومات 

  .في التحلیل
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أما بالنسبة لعملیة التخطیط والتي تحدد طریق وأسالیب البحـث عـن المعلومـات باإلضـافة إلـى المـوارد 

إلتمامها، فهي األخرى ال تحظى باهتمام المجمع والقـائمین علیـه رغـم أنهـا بمثابـة دلیـل المتیقظـون الالزمة 

  .في البحث عن المعلومة وتحلیلها ونشرها

المجمع مباشرة لعملیة الجمع ثم النشر وتعتبر هاتین العملیتین في وضعها الجید ورغم  مسؤوليینتقل 

تعیــق التغذیــة العكســیة لمــا تــم جمعــه وتحلیلــه والــذي یســاهم فــي  دقــذلــك فــإن الوضــع الســیئ لعملیــة التقیــیم 

  .تحدید مواصفات االستماع للبیئة مرة أخرى كذلك للوقوف على الفجوات واالنحرافات

  وضع أمن الیقظة بالمجمع .5

أمـن الیقظـة اإلسـتراتیجیة ورغـم أهمیتـه  بعـد للوضـع الجیـد بـالمجمع، وذلـك علـى مسـتوى كـل  لم یرقى

ولي ؤ ل إجابــات المبحــوثین حیــث یفتقــر مســد أخــذ التحســیس والتوعیــة الوضــع الســیئ مــن خــالاألبعــاد، فقــ

المجمع لثقافة الیقظة ما یصعب مهمة نقلهـا لآلخـرین، فـي حـین مـن المهـم جـدا نشـر ثقافـة سـریة المعلومـة 

  .ي قد تواجه النظام الذي یعتبر خطوة في تفادیهاتمتها كما التعرف على األخطار اللضمان سال

تأخـــذ السیاســـات واإلجـــراءات الوضـــع المتوســـط وذلـــك كونهـــا إجـــراءات غیـــر مرتـــب لهـــا،  كمـــا تأخـــذ 

الحمایــة واإلخطــار أیضــا الوضــع المتوســط فیعتمــد المجمــع علــى حمایــة المعلومــات الداخلــة والخارجــة كمــا 

 غیــر مرغــوب فــي نشــرها ورغــم ذلــك فالحمایــة فــي ةیعــي جیــدا مــدى الخطــر النــاتج عــن خــروج أي معلومــ

مـدى أهمیـة حمایـة النظـام واألجهـزة المجمع في حد ذاتها، ویجهل  ةمع ال تستهدف النظام بل المعلومالمج

االلكترونیة المكونة له والتي قد تتعرض للقرصنة أو انتشار فیروس والناتج عن بعض الرسائل االلكترونیـة 

حــذف المعلومــات المخزنــة فــي مرغــوب فیهــا أو عــن تثبیــت بــرامج غیــر محمیــة مــا یــؤدي ل المجهولــة والغیــر

  .النظام

 تحلیل مضمون وثائق وملفات متعلقة بالمجمع:  ثانیا

حیــث الســید عمــوري لعروســي عمــوري مجمــع الصــناعي لالمــدیر العــام لالــرئیس مــداخالت  تحلیــل تــم 

  .أهم ما قد یثبت أو ینفي أن المجمع یجسد أو یتبنى الیقظة اإلستراتیجیة استهدفنا من محتواها

مضــمون مداخلــة عمــوري لعــروس الــرئیس المــدیر العــام للمجمــع الصــناعي عمــوري بمجلــة  تحلیــل .1

  :2016الشروق العربي 
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عروســي التــي تــدل جلیــا أن المجمــع مــن خــالل المداخلــة اخترنــا بعــض الجمــل عــن المتحــدث عمــوري ل

  1:یقظ في مجاله نعرضها في ما یلي مع اإلشارة لمجال التیقظ

 )یفظة بیئیة(. وكانت النتائج ممتازة واختبرت العیناتببلدیة البرانیس  بدراسة الموقعقمنا  -

في مادة اإلسمنت دفعنا للتفكیر في القضاء على هذه النـدرة فـي التنمیـة الوطنیـة  النقص الكبیرإن  -

  )یقظة تجاریة(. وتطویر االقتصاد

مصـانع التوسـعة انطـالق خاصـة مـع  2017ستحقق الجزائر االكتفاء من مادة االسمنت في آفـاق  -

  )یقظة تنافسیة. (بكل من سطیف والشلف التي تقوم بها الدولة

یتجـــه نحـــو " عمـــوري"األول للمضـــاربة وهـــي مـــن العوامـــل التـــي جعلـــت مجمـــع  النـــدرة هـــي الســـبب -

  )یقظة تجاریة. (االستثمار في هذا المجال

یقظــة ( .الســعر أصــبحت الكمیــة ال تكفــي وهــو مــا ســبب ارتفــاع قــرار الدولــة بوقــف االســتیرادبعــد  -

  )تجاریة

  )ةتجارییقظة . (السوق یحكمها قانون العرض والطلبكون  -

الیــوم یتكفــل المجمــع بتوصــیل الكمیــات المطلوبــة إلــى ورشــات البنــاء ومختلــف ربــوع الــوطن حتــى  -

  )یقظة تنافسیة. (دج 14ال تتجازو  وبأسعار جد منافسةالمناطق الصحراویة كبشار وغردایة 

ولــة الجزائریــة لدراســة مشــروع اســتخدام االســمنت فــي میــادین كثیــرة، كتعبیــد ســبق ووجهــت رســالة للد -

. ةوكــذلك فــي تهیئــة الحظــائر ووقــوف زحــف التربــ مثلمــا هــو الحــال فــي ألمانیــا والصــینالطرقــات 

  )یقظة تجاریة، تنافسیة(

تحلیــل مضــمون مداخلــة عمــوري لعــروس الــرئیس المــدیر العــام للمجمــع الصــناعي عمــوري بحصــة . 2

 :2016أوت  TVبقناة النهار") االقتصاد ضیف"

 2:وكان أهم ما جاء فیها بما یخدم الموضوع كالتالي 38:05مدة المداخلة 

 : إجابة السید عموري لعروسي على ما هي عوامل عوامل النجاح لالستثمار في الجنوب -

یقظــة (. الجزائــر أرض خصــبة لالســتثمار، اإلســتثمارات فــي الجزائــر مربحــة، وهــي ســوق واعــد -

  )تجاریة

                                                           
1
  21- 20، ص1027، العدد مركب البسكریة لالسمنت ھو أكبر مشروع اسمنت في افریقیا، مجلة الشروق العربي، )2016(عموري لعروسي  

2
، tv، مداخلة بحصة ضیف االقتصاد، قناة النھار )2016(عموري لعروسي   

https://www.youtube.com/watch?v=IsWtiTwqHHQ   مرجع سابق( 21:23، 2020نوفمبر  28تم اإلطالع علیھ یوم(  
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 )یقظة تجاریة، بیئیة. (التحفیزات التي وضعتها الدولة الجزائریة بالجنوب أكثر من الشمال -

 )یقظة تجاریة، بیئیة. (االمتیازات الجبائیة وشبه الجبائیة في الجنوب -

 )یقظة تجاریة. (الید العاملة المتوفرة في الجنوب -

 : إجابة السید العموري لعروسي عل ما هي عراقیل االستثمار في الجنوب -

 )یقظة اجتماعیة. (البیروقراطیة -

 )یقظة اجتماعیة. (الجنوب یعاني من ناحیة التسویق بسبب الكثافة السكانیة -

 :كما صرح السید عموري العروسي -

 )یقظة تجاریة. (والیة بسكرة رائدة في الجزائر في االستثمار -

 )یقظة تجاریة. (تنویع في االستثمار وترك االتكال على الریع البتروليیجب ال -

 )یقظة تجاریة. (یجب الذهاب للثالثیة الصناعة، الفالحة، السیاحة -

مدینة بسكرة رائدة في الصناعة في مجال اإلسـمنت، الجـبس، الحصـى، األجـر،  رائـدة أیضـا فـي  -

 )یقظة تجاریة، بیئیة.(فالحیا في الجزائر %45الفالحة فبسكرة ووادي سوف یشكالن ما یقراب 

. ملیون دوالر وهي عملة صـعبة تخـرج مـن الجزائـر 300الجزائر تستورد ثالثة ملیون طن بقیمة  -

 )یقظة تجاریة(

دج للكـیس الواحـد، والـذي یفتـرض أن  1000دج الـى  750سعر اإلسـمنت فـي السـوق یقـدر ب  -

 )یقظة تجاریة. (دج للكیس 350ال یفوق سعرها 

 ،سیدخل اإلنتاج حوالي شهر أوت lavargeوالیة بسكرة یوجد مصنع لإلسمنة للشركة الفرنسیة ب -

لتصبح قدرة بسكرة االنتاجیة ثالثة ملیـون طـن اسـمنت وهـو الـرقم الـذي تسـتورده الجزائـر أي أنهـا 

 )یقظة تجاریة. (ستصل لالكتفاء الذات

لشــــلف أیضــــا ب اثنــــان ملیــــون طــــن، بعــــین الكبیــــرة بإثنــــان ملیــــون طــــن وبا ةالدولــــة تقــــوم بتوســــع -

باإلضـافة إلـى أربعـة ملیـون طــن توسـعة للبسـكریة، أي ستصـل ل ثمانیــة ملیـون طـن حـوالي ســنة 

 )یقظة تنافسیة. (ما یجعلنا نفكر في كیفیة تصدیر الفائض من اإلسمنت 2018

 )یقظة بیئیة. (توجد تعلیمة تلزم أصحاب المشاریغ بشراء المادة األولیة من مصانعها -

النسبة للمادة األولیة فالجزائر تتوفر على كل من مادة الكالكیر والطین، وهي المـواد المسـتخدمة ب -

 )یقظة تجاریة. (طین %25كالكیر و% 70في صنع االسمنت بنسبة 
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ائر والمطــارات، إذا اتبعنــا ظــســمنت فــي وضــع الخرســانة للطــرق والحاال تســتخدمالــدول المتقدمــة  -

 )یقظة تجاریة. (الفائض من االسمنت باستخدامهنفس اإلستراتیجیة سنتخلص من 

تحلیل مضمون مداخلة عموري لعروسي الرئیس المدیر العام للمجمع الصناعي عموري بحصة . 3

 :2017فیفري  TVبقناة الشروق " هذه حیاتي"

وكان أهم ما جاء فیها وما صرح به السید عموري العروسي بما یخدم الموضوع  56:38مدة المداخلة 

1 :كالتالي
 

  )یقظة تكنولوجیا. (التكنولوجیا بمؤسسة البسكریة لالسمنت تحاكي التكنولوجیا األوربیة -

 رمنتج البسكریة لالسمنت هو المنتج األحسن جودة على مستوى الجزائر وال یباع أي منتوج آخر بتوف -

  )یقظة تنافسیة. (منتوج البسكریة لالسمنت

تي مواصــلة العمــل بالمشــروع، وقــد واجهتنــي العدیــد مــن العراقیــل یبعــد وفــاة الوالــد أخــذت علــى مســؤول -

الســوق الحــرة، وقــد  اقتصــادكالبیروقراطیــة، تغییــر النظــام بــالجزائر مــن االشــتراكیة إلــى الــرأس مالیــة، 

 )یقظة اجتماعیة. (خلف ذلك ذهنیات لم تتغیر ولم تسایر الموكب اإلقتصادي

 )یقظة تنافسیة. (مجال األجر األحمر یعتبر العموري األول جزائریا وٕافریقیا في -

 )یقظة تجاریة. (من الطاقة اإلنتاجیة على مستوى الوطن %22الى  20نغطي حوالي  -

التــابع للدولــة والــذي أعطــى رخســة   GICAإن ســوق االســمنت فــي الحقیقــة محتكــرة مــن قبــل مجمــع  -

ملیــون طــن  2المســتثمر المصــري بمســیلة والــذي شــید مصــنع بقــدرة إنتاجیــة  ORASCOMلمصــنع 

ملیـون طـن، باإلضـافة لمصـنع لالسـمنت األبـیض، وقـد قـام المسـتثمر المصـري  2وأضاف توسعة ب 

ثـم مـع اإلخـوة سـواكري   GICAالفرنسیة والتي دخلت في شراكة مع  lavarge ببیع مصانعه لشركة 

مـــن ملیـــون طـــن  9الفرنســـیة والتـــي تنـــتج مـــا یفـــوق -بوالیـــة بســـكرة بتأســـیس شـــركة ســـیالس الجزائریـــة

 )یقظة تنافسیة. (GICAاإلسمنت في المرتبة الثانیة بعد 

. LAVARGEو   GICAفي العالم والذي یتعامـل مـع  واحدقمنا بإبرام صفقة مع المورد الصني رقم  -

 )یقظة تجاریة(

                                                           
 

1
دیسمبر  02، تم اإلطالع علیھ //:da3w-www.youtube.com/watch?v=RFd5PMhttps، ھذه حیاتي، )2017(لعموري لعروسي 

  )مرجع سابق( 21:10، على الساعة 2020
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نطمح إلنتاج اإلسمنت األبیض علما أنه یوجد مصنع واحد النتاجع بعكاز بمعكسر وهـو تـابع لشـركة  -

LAVARGE  یقظة تجاریة، تنافسیة. (یةالفرنس( 

 )یقظة تجاریة. (نسعى للتصدیر لكل من تونس ولیبیا -

اإلخوة عموري مهتمون باإلستثمار، ویستقصـدون المجـاالت الفارغـة والتـي ال تحكمهـا حـواجز دخـول،  -

. والقطاعات في الجزائر بها عدة نقـائص لـذلك كـل مـا كـان هنـاك هـامش ربـح زائـد نقـتحم قطـاع جدیـد

 )ریةیقظة تجا(

 )یقظة تجاریة. (نرى أن المیدان الصناعي یدر هامش ربح أكثر من المیدان الفالحي -

یوجد مستثمر جدید بوالیة ایلیزي، أیضا السید علي حداد استثمر فـي قطـاع االسـمنت اشـترى مصـانع  -

 )یقظة تنافسیة.(من مستثمرین مصریین بوالیة الجلفة

مــن مــادة اإلســمنت لــذلك نفكــر فــي اقتحــام مجــاالت ستصــل الجزائــر الــى اإلكتفــاء  2018حــوالي ســنة  -

 )یقظة تجاریة. (ىأخر 

 )یقظة تجاریة. (اآلن نفكر في قطاع السیاحة، قطاع الزراعة والصناعات التحویلیة -

من خالل مداخالت السید عموري العروسي كونه الرئیس المدیر العام للمجمع، یتضح أنه متیقظ جدا 

اخلیة والدولیة سواء من الناحیة البیئیة، االجتماعیة، التجاریة، التكنولوجیة لكل ما یدور في بیئة المجمع الد

وخاصة التنافسیة، وأنه یأخذ السبق في مجالـه وطنیـا بتطبیـق اسـتراتیجیاته، رغـم أن مصـطلحاته ال تطـابق 

المـه مـثال فلم نجد بـین ك اإلستراتیجیةمیة المرتبطة بالیقظة یوال تقترب من المصطلحات االقتصادیة األكاد

الــخ وٕان دل ذلــك علــى شــيء فهــو یــدل . ..كلمــة الســبق، كلمــة المعلومــات، كلمــة بیئــة، كلمــة تهدیــد، فرصــة

علـى أنـه یعـي جیــدا مـا الـذي یجـب علیــه فعلـه ألخـذ السـبق والتمیــز ویعلـم أهمیـة ذلـك ولكنــه لـم یحـط علمــا 

التنظیمیــة  لیقظــة جــزء مــن الثقافــةبثقافــة الیقظــة كنظــام أو كمجموعــة خالیــا یجــب تبنیهــا وتفعیلهــا لتصــبح ا

ه أیضـا تسـمیة مجموعـة مؤسسـات عمـوري وممیزاتـه كمجمـع مـع امتناعـه عـن تـیقظللمجمع، ما یؤكد علـى 

ـــدماج قانونیـــا لمؤسســـات المجمـــع قـــد تعرضـــهم للخطـــر  ـــا ودخـــول البورصـــة، حیـــث أن االن االنـــدماج قانونی

بتعرض إحدى المؤسسات كما حصل مع أحد مؤسساته التي تعرضت لإلفـالس وتـم إعالنـه مـع عـدم تـأثر 

فــي تعتبــر الدقــة أیضــا بقیــة المؤسســات، أیضــا دخــول البورصــة یتطلــب إجــراءات تســتدعي خســائر مادیــة، 

ونجاح المشاریع  وتوسعه واختراقه لألسـواق  واستفادته من قروض دعم االستثماراختیار المجمع ألنشطته 

 .دلیل أیضا على تیقظه تجاریا، قانونیا، وتنافسیا



ي للدراسةتطبیقال إلطارا                       الفصل الرابع                                             
 

126 
 

تحلیل مضمون مداخلة رجل األعمال عموري لعروسي وهو یروي تفاصیل القصة الكاملة إلستیراد . 4

 :2018دیسمبر  Algeria TV_اء بجایة بقناة الجزائرحاویة من القمامة في مین 17

  1: التاليكوأهم ما جاء فیها بما یخدم موضوع دراستنا  8:57مدة المداخلة 

وهــو المســؤول عــن " عمــوري یزیــد"إن المســؤول عــن مشــكلة اســتیراد حاویــات القمامــة هــو قریبــي الســید  -

بــــالمجمع، وٕان قریبــــي لــــم یكــــن  لصــــناعة الشــــرائط البالســــتیكیة  SARL CAPSUPLASTمؤسســــة 

یعــرف أن اســتیرادها أمــر غیــر مســموح بــه بالجمــارك وأنــه قــد ســأل وكیــل الشــحن وقــد مــّر بالبنــك وقــد 

الجمـارك لـذلك وقـع الخطـأ، وقـد اعتـرف السـید  لـم یسـألكانت كل اإلجراءات قانونیة لإلستیراد إال أنـه 

مـن  50یـر قـانوني حقـا بمقتضـى المـادة عموري لعروسي أن استیراد المجمع لحاویـات القمامـة أمـر غ

  .استیراد المواد القدیمة بأنواعها بما فیها السیارات وغیرها منعالتي ت 2009قانون المالیة 

أنه اطلع على األخبار بأحد القنوات الجزائریة وقد تابع تصریح  لعروسي عموريوقد ذكر أیضا السید  -

فقط من النفایـات  %7بأن الجزائر تستغل ما یقارب ) وزیرة البیئة والطاقات المتجددة(الوزیرة زرواطي 

  .في الجزائر وٕاعادة تدویرها

علـى للمجمـع  إن المداخالت التـي سـبقت بینـت غالبـا أن السـید عمـوري لعروسـي الـرئیس المـدیر العـام

أن هــذه الحادثــة كانــت برهانــا علــى أن تــیقظ المســؤول األول علــى المجمــع  مســتوى مــن الیقظــة والتــیقظ، إال

وحــده ال یكفــي، فكــل مــن وكیــل الشــحن الــذي صــرح أنــه وكیــل دائــم وتعامــل مــع الشــحن بــالمجمع مــن قبــل، 

العـادة غیـر متیقظـین وحتى متعاملي البنك الذي یتعامل معهـم ب SARL CAPSUPLASTمدیر مؤسسة 

قانونیا وهذا ما سبب أزمة من العیار الثقیل والتي قد هزت من ثقة المجمع في عیون الجزائریین حیث كان 

وم علـى المجمـع فـي ذلـك، والمشـكلة لـم تكـن أنهـم فقـط موضوع الساعة والجمیع علق على األزمة وألقى اللّـ

ــم أو درایــة بالقــانون بــل وحتــى أنهــم لــم  یســألوا الجهــات المختصــة فــي ذلــك والمســؤولة عــن لیســوا علــى عل

ان قـرار عشـوائي االستیراد في الجزائر ولم یسألوا الرئیس المدیر العام للمجمع في ذلك حسب ما قالـه بـل كـ

تلــزم فــرع رغــم أن خصــائص المؤسســات ذات األســهم والمجمعــات الصــناعیة وممیزاتهــا  خــذ مــن مســؤول تُ ا

 .ما تكون مركزیة في اتخاذ القرار وتعود للمؤسسة األم وعادة المشاركة في اتخاذ القرار

المجمع بحاجـة دعـم ومشـاركة لنظـام بـألخذ السبق فالیقظـة اإلسـتراتیجیة  إن تیقظ أعلى الهرم ال یكفي

كامــل داخــل وخــارج المؤسســات التابعــة لــه، خاصــة بــالنظر لدینامیكیــة البیئــة والتغیــر المســتمر وكــذلك نظــرا 

                                                           
1
حاویة من القمامة في میناء بجایة،  17، رجل األعمال عموري لعروسي وھو یروي تفاصیل القصة الكاملة إلستیراد )2018(لعموري لعروسي 

https://www.youtube.com/watch?v=EhUSpb2aEiY 10:12، على الساعة 2020دیسمبر  03، تم اإلطالع علیھ یوم  
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یشغله الـرئیس المـدیر العـام للمجمـع ومهامـه اإلسـتراتیجیة والتـي تتطلـب جهـد ووقـت ألهمیة المنصب الذي 

وتركیز والذي قد یعیقه على التیقظ والتنقیب الدوري والمستمر عن المعلومـات علـى حسـاب مهامـه التـي ال 

 .تفوض لغیره نظرا لحساسیتها

اإلجابة على أسئلة الدراسة : ثانيالمطلب ال   

.بالمجمع الصناعي عموري بسكرةتشخیص حدة متالزمة أرق المعلومات : أوال   

  تحلیل إجابات المبحوثین .1

   ؟ متالزمة أرق المعلوماتمحل الدراسة من  جمععاني المیهل : اإلجابة على السؤال

الثاني والخاص بمتغیر متالزمة أرق  رللمحو لإلجابة على السؤال نذهب لتحلیل إجابات عینة الدراسة 

  .المعلومات

  الفقرات الخاصة ببعد جودة المعلومات  :)15(جدول رقم 

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر 

تـــرتبط إجابـــات الجـــدول الســـابق باتجاهـــات المتیقظـــون نحـــو مـــا یتلقونـــه مـــن معلومـــات، فعبـــارات هـــذا 

االعتماد علیها فـي ه بها  و بجودة المعلومات التي یتلقاها المتیقظ أو متخذ القرار ومدى وثوق المحور ترتبط

، مبهمة مهمةهي معلومات غیر  أحیاناإجابات المبحوثین على أن هذه المعلومات بالنسبة لهم عمله، تدل 

المتیقظــون معلومــات  مــا یواجــهأیضــا كمــا أنهــا أحیانــا تكــون مبعثــرة وغیــر ثابتــة، أحیانــا  ،وال هــي واضــحة

    

  العبارات

المتوسط   االختیارات

  الحسابي

النحراف 

  المعیاري

االتجاه   الرتبة

  العام
  أبدا  نادرا  أحیانا  غالبا  دائماً 

26    أتلقى خالل عملي

  .مھمة غیرمعلومات 

  أحیانا  2  683,  2,82  4  3  35  3  0

27    تواجھنا بعض معلومات

  .مبھمة وغیر واضحة

  أحیانا  1  621,  2,97  0 9  28  8  0

28    المعلومات التي بعض

یتم تجمیعھا مبعثرة 

  .وغیر ثابتة

  أحیانا  4  712,  2,75  3  9  29  4  0

29    الكثیر من المعلومات في

المحیط ھي معلومات 

  .مزیفة

  أحیانا  3  1,04  2,77  3  18  13  8  3

30    المعلومات التي بعض

أتلقاھا غیر موثوق في 

  .صحتھا

  أحیانا  5  809,  2,73  1  18  19  6  1

  أحیانا  /  414,  2,81  جودة المعلومات
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بمعــدل لومــات متوســطة ن جــودة المعهــا واالعتمــاد علیهــا، بصــفة عامــة فــإمزیفــة ومــن الصــعوبة الوثــوق ب

  .یمكن االعتماد علیها في اتخاذ القرارال هي غیر مالئمة و  ففي بعض األحیان 2,81

  الفقرات الخاصة ببعد مشكل معالجة المعلومات  :)16(جدول رقم 

  SPSS V23بناءا على مخرجات إعداد الباحثة : المصدر

التـــي یواجههـــا المتیقظـــون ومتخـــذي  والمشـــاكل أمـــا مـــا أتـــى فـــي الجـــدول الســـابق فیتعلـــق بالصـــعوبات

القــرارات فــي معــالجتهم لهــذه المعلومــات بعــد أن ینتقــي المهمــة منهــا لعملیــة اتخــاذ القــرار، وبحســب األغلبیــة 

ا مـا أحیانـمـا یواجـه المتیقظـون بالمؤسسـة مشـاكل فـي معـالجتهم للمعلومـات،   2,64أحیانـا فقـط وبمتوسـط 

 إجابـاتیستنزف المتیقظون جهدهم خـالل التركیـز فـي المعلومـات بسـبب الحجـم الزائـد منهـا  جـاء ذلـك فـي 

ما یعـانون مـن صـعوبة فـي فـرز مـا یصـلهم  نادرا أیضا فهمة، متوسطوهي درجة   2,73المبحوثین بمعدل 

وذلـك مـا ي بعـض األحیـان فـیستغرق وقتا طویال أن معالجة تلك المعلومات  ، إالتباعا من تلك المعلومات

جاءت ، وقد یستغرقون وقتا كبیرا في الفرز 2,57 أنهم بدرجة متوسطة وبمعدل إجاباتهمأكده المبحوثین في 

    

  العبارات

المتوسط   االختیارات

  الحسابي

النحراف 

  المعیاري

االتجاه   الرتبة

  العام
  أبدا  نادرا  أحیانا  غالبا  دائماً 

31    خالل عملي أجد صعوبة

 من الھائل الكم فرزفي 

التي تصلني  المعلومات

  تباعا

  أحیانا  1  1,166  2,84  7  9  17  8  4

32    الحجم الكبیر من بسبب

المعلومات التي تصلني 

وقت كبیر في  قأستغر

  المعالجة

  نادرا  4  988,  2,57  6  16  15  7  1

33    یصعب علي فھم

المعلومات التي تصلني 

  واستیعابھا بسبب كثرتھا

  نادرا  6  894,  2,46  7  15  18  5  0

34    جھدي خالل استنزف

التركیز في المعلومات 

  بسبب كثرتھا

  اأحیان  3  1,095  2,73  6  13  16  7  3

35    بسبب كثرة المعلومات

وصعوبة معالجتھا 

أضطر لتأجیل بعض 

  .القرارات المھمة

  نادرا  5  660,  2,53  3  16  25  1  0

رة المعلومات بسبب كث  36

وطول وقت معالجتھا 

أضطر إللغاء بعض 

  المواعید

  أحیانا  2  1,074  2,73  5  15  15  7  3

  أحیانا    662,  2,64  مشكل معالجة المعلومات
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ـــب  ـــاتأغل ـــادر بـــین  اإلجاب ـــان ـــا القـــول ا وأحیان أن الكثیـــر مـــن الوقـــت یضـــیع فـــي معالجـــة  وبالتـــالي ال یمكنن

یسـبب تأجیـل بعـض القـرارات المهمـة  كما أن ذلـك نـادرا مـاهمة من أجل اتخاذ القرار السلیم  المعلومات الم

  .أحیانا بإلغائها بعض المواعیدفي حین قد تتأثر 

  الفقرات الخاصة ببعد مشكل استغالل المعلومات  :)17(جدول رقم 

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر 

یعاني المجمع أحیانا من هـذا المشـكل بدرجـة حیث بمشكل استغالل المعلومات  السابقیتعلق الجدول 

المشاكل المطروحـة  أغلبن بدرجة متوسطة م ویعاني المبحوثین، إجاباتلمعدل  2,68متوسطة ما یقابل 

    

  العبارات

المتوسط   االختیارات

  الحسابي

النحراف 

  المعیاري

االتجاه   الرتبة

  العام
  أبدا  نادرا  أحیانا  غالبا  دائماً 

37    في مجال عملي أجد

صعوبات وعراقیل في 

تحدید الفرص الممكنة 

  .مستقبال

  أحیانا 3  1,246  2,75  8  13  10  10  4

38   عملي أجد  في مجال

صعوبات وعراقیل في 

اكتشاف المخاطر 

 الموجودة في المحیط

  .ومحاولة تفادیھا

  نادرا  6  968,  2,51  6  19  11  9  0

39   مجال عملي أجد  في

صعوبات وعراقیل في 

تحدید نقاط القوة 

  .واستغاللھا بالمجمع

  نادرا  7  1,116  2,40  12  13  10  10  0

40   عملي أجد  في مجال

صعوبات وعراقیل في 

تحدید نقاط الضعف 

  .ومعالجتھا بالمجمع

  أحیانا  5  1,261  2,66  10  13  6  14  2

41    في مجال عملي أجد

صعوبات وعراقیل في 

وضع البدائل الممكنة 

  .التخاذ قرار ما

  أحیانا  4  1,031  2,73  7  10  16  12  0

42   عملي أجد  في مجال

صعوبات وعراقیل في 

االختیار بین البدائل 

  .المتاحة

  أحیانا  2  1,057  2,86  5  9  22  5  4

43    في مجال عملي  أتخذ

  .خاطئةالقرارات بعض ال

  أحیانا 1  919,  2,86  0  20  13  10  2

  أحیانا    818,  2,68  مشكل استغالل المعلومات
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أحیانـا  وذلـك اتخـاذ قـرارات خاطئـة بـالمجمعاألولـى مـن بدرجات متفاوتة حیث یعاني فـي المرتبـة بالجدول و 

 االختیـــــاریعـــــاني  أحیانـــــا أیضــــا مـــــن ، 0,919انحراف معیــــاري بـــــ وهـــــي درجــــة متوســـــطة 2,86وبمعــــدل 

یعـاني المتیقضـون أحیانـا أیضـا مـن   ،1,057بنفس المعدل وبانحراف معیاري والمفاضلة بین تلك البدائل 

بمتوسـط المجمـع متیقظـوا كمـا یعـاني  ،2,75صعوبات وعراقیل في تحدید الفرص الممكنة مستقبال بمعـدل 

فـي بعـض األحیـان  یعـانون كمـا  من صعوبات وعراقیل في وضـع البـدائل الممكنـة فـي اتخـاذ القـرار، 2,73

مــن ، إال أنهــم نــادرا مــا یعــانون مــن صــعوبات وعراقیــل فــي تحدیــد نقــاط الضــعف بــالمجمع 2,66بمتوســط 

ط قــوة فــي تحدیــد نقــاأو  صــعوبات وعراقیــل فــي اكتشــاف المخــاطر الموجــودة فــي المحــیط ومحاولــة تفادیهــا

 .ضعیفة حسب إجابات المبحوثینالمجمع واستغاللها فقد جاءت بدرجة 

  الفقرات الخاصة بمتالزمة أرق المعلومات  :)18(جدول رقم 

 الدرجة الكلیة  العام االتجاه الرتبة االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي   

 متوسطة  أحیانا 1 414, 2,81  جودة المعلومات

 متوسطة  أحیانا 3 662,  2,64  المعلوماتمشكلة معالجة 

 متوسطة  أحیانا 2 818, 2,68  مشكلة استغالل المعلومات

 المعلومات أرق مظاهر متالزمة
 متوسطة  أحیانا -  524,  2,70 

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر

تشیر نتائج الجدول السابق أن متالزمة أرق المعلومات تنتشر إلى حد ما في مجمع الدراسة بمتوسط 

 ثالثةمما یعني أن المتوسط الحسابي یقع ضمن الدرجة ال 0,524وبانحراف معیاري  2,70حسابي 

ت، ویعود أحیانا ما یقعون تحت تأثیر متالزمة أرق المعلوماالمجمع متیقظوا والذي یعني أن " متوسط"

یعاني من هذه المتالزمة بدرجة متوسطة ویعود ذلك بالدرجة األولى سبب وقوعهم تحت تأثیر المتالزمة 

 0,414وبانحراف معیاري  2,81إلى انخفاض جودة المعلومات وقد قدر متوسط إجابات هذا المحور بـ 

ة وأحیانا تكون مبهمة وغیر یتلقون كم هائل من المعلومات الغیر مهم أحیانافالمتیقظون بهذا المجمع 

یأتي في الدرجة الثانیة  .یانا مزیفة وغیر موثوق في صحتهاواضحة، أحیانا أخرى مبعثرة وغیر ثابتة، أح

المعلومات وهو مشكل االستغالل والذي یقابل متوسط  أرقمشكل آخر یسبب في تفاقم مظاهر متالزمة 

مشاكل جزئیة تتمثل في كون المتیقظون ومتخذي  تعود هذه المشكلة لعدة 0,818وانحراف معیاري  2,68

كما یجدون في  ضعف المجمع، القرارات بالمجمع أحیانا ما یجدون صعوبات وعراقیل في تحدید نقاط

بعض األحیان صعوبات وعراقیل في وضع البدائل واختبارها مما یؤدي بهم التخاذ بعض القرارات 

  .ومهمة جدا لمستقبل المجمعالخاطئة والتي قد تكون قرارات إستراتیجیة 
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كما تعتبر عدم القدرة على معالجة المعلومات أحد المشاكل التي یعاني منها المجمع والتي سببت في 

أن وذلك یعود إلى  0,662بانحراف معیاري  2,64بمتوسط حسابي  ةثالثتفاقم المتالزمة بالدرجة ال

ذلك الكم الهائل من المعلومات التي  في بعض األحیان یجدون صعوبة في فرز المتیقظون بالمجمع

أحیانا أیضا یستنزف  ،یانا إللغاء بعض المواعیددي بهم أحفي ذلك یؤ ویستغرقون وقتا  تصلهم تباعا

المتیقظون بالمجمع جهدهم في معالجة الكم حجم المعلومات المتعامل معها مما یجعلهم یقعون تحت 

 .الحالة المرضیة الناتجة عن المتالزمة

  :وثین  باختالف المتغیرات الشخصیةر  تباین إجابات المبحاختبا 

  ؟تعزى للمتغیرات الشخصیة متالزمة أرق المعلومات توجد فروق في حدةهل : اإلجابة على السؤال

اختبــار   إلــى جانــب، Mann-whitneyتطلــب اللجــوء الســتخدام اختبــار اإلجابــة عــن هــذا الســؤال ت

Kruskal-wallis  بحسب كل حالةوذلك  المعلمى االختبارتوافر شروط  لـعدملتحلیل التباین.  

 : لجنسحسب ا .1

  باختالف الجنس Mann-whitneyنتائج اختبار ):  19(جدول رقم 

 االحتمالقیمة 

Sig. (p.value)  

 إحصائي االختبار

(Z) 

  متوسط الرتب

  ذكر أنثى

,036 -2,093  19,50  27,79  

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر 

 وحســـب اختبـــار المتوســـطات الحســـابیة بـــین الجنســـین الـــذكور توجـــد فجـــوة بـــینوفقـــا للجـــدول الســـابق، 

 قـلوهـي أ) 0,036(بــ الداللـة  مسـتوى قـدربـین المجمـوعتین الـذكور واإلنـاث   Mann-whitney الفـروق

معنـوي بـین الجنسـین،  اخـتالفوجود تجانس بین الـذكور واإلنـاث، مـا یؤكـد وجـود عدم ما یعني ، 5%من 

   .بحدة أشد نوعا ما من تعرض اإلناث لهذه الحالة المرضیة رق المعلوماتألبحیث یتعرض  الذكور 
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  : لعمرحسب ا .2

  العمر باختالف Kruskal-wallisاختبار نتئج ): 20(جدول رقم 

 االحتمالقیمة 

Sig. 

(p.value)  

  

  إحصائي اإلختبار

Khi-deux  

  متوسط الرتب

سنة 50إلى  41من  سنة فأكثر 51 سنة 40إلى  31من    سنة فأقل 30 

,164 5,106 35,50 16,58 22,56 23,50 

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر 

بین المتوسطات ، یتضح عدم وجود فروق ذات داللة معنویة Kruskal-wallisاختبار وفقا لنتائج 

الفئات العمریة، حیث أن مستوى الداللة بلغ تعزى الختالف أرق المعلومات  متالزمةالحسابیة بالنسبة ل

الفئات العمریة  ال تختلف بین مختلفمتالزمة هذا یعني أن حدة هذه الو  5%وهو أكبر من ) 0,164(

  .وٕان اختلفت المتوسطات الحسابیة  باختالف أعمارهم

  : العلميلمؤهل حسب ا .3

  باختالف المؤهل العلمي Kruskal-wallisاختبار  جنتائ): 21(جدول رقم 

 االحتمالقیمة 

Sig. 

(p.value)  

  

  االختبارإحصائي 

Khi-deux  

  متوسط الرتب

فأقل يثانو لیسانس ماستر دراسات علیا  

,429 2,766 24,50 18,41 25,98 21,05 

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر

یتضح عدم وجود فروق ذات داللة معنویة بین المتوسطات ، Kruskal-wallisاختبار وفقا لنتائج 

، حیث أن مستوى الداللة بلغ المؤهل العلميالحسابیة بالنسبة لمتالزمة أرق المعلومات تعزى الختالف 

المتیقظین ال تختلف بین مختلف متالزمة ، فهذا یعني أن حدة هذه ال5%وهو أكبر من ) 0,429(

   .باختالف مؤهالتهم العلمیة
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 :في العمل حسب األقدمیة .4

  .باختالف األقدمیة Kruskal-wallisاختبار  جنتائ): 22(جدول رقم 

 االحتمالقیمة 

Sig. 

(p.value)  

  

  االختبارإحصائي 

Khi-deux  

  متوسط الرتب

سنة 15أكثر من  سنة 15إلى  11من   سنوات 10إلى  5من   سنوات 5أقل من    

,811 0,961 11,50 25,10 22,97 24,79 

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر

یتضح عدم وجود فروق ذات داللة معنویة بین المتوسطات ، Kruskal-wallisاختبار وفقا لنتائج 

، حیث أن مستوى في العمل  باختالف األقدمیةالحسابیة بالنسبة لمتالزمة أرق المعلومات تختلف حدتها 

حدتها نقص تأو  المتالزمة ال تتفاقمهذا یعني أن حدة هذه و  5%وهو أكبر من ) 0,811(الداللة بلغ 

توجد فروق في وبالتالي وحسب االختبارات السابقة یمكن القول أنه  .بزیادة أو نقصان سنوات األقدمیة

  .بمجمع الدراسة لمتغیر الجنستعزى  متالزمة أرق المعلومات حدة

   ؟الیقظة اإلستراتیجیة مراحللتبني مجمع الدراسة ما مدى  :الثالث اإلجابة عن السؤال .4

  بالمجمع الصناعي عموري اإلستراتیجیةتشخیص مراحل الیقظة : ثانیا 

یمكننــا بــالمجمع؟  اإلســتراتیجیةمراحــل الیقظــة  تبنــيمــا مــدى الســؤال والمتمثــل فــي  هــذاولإلجابــة علــى 

بنتــائج إجابــات المبحــوثین علــى المحــور األول  االســتعانةبــالمجمع ب اإلســتراتیجیةتشــخیص مراحــل الیقظــة 

  : إلستبانة الدراسة
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  :حلیل إجابات المبحوثینت .1

   المحیط تشخیص بمرحلة الفقرات الخاصة   :)23(جدول رقم 

المتوسط   االختیارات  العبارات  

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

 االتجاه  الرتبة

  العام

  أبداً   نادراً   أحیاناً   غالیاً   دائماً   تشخیص المحیطمرحلة   

01   المعلومات  عملیة البحث عنقبل

یتم  تحدید الحاجة من وجمعھا 

  .ةالمعلومات بدق

  دائما  1  661,  4,53  0  0  4  13  28

02   قبل تحدید الجھات المستھدفة  یتم

الترصد ( .مباشرة البحث والترصد

على المنافسین، على المحیط 

ي، على احدث االجتماع

  ).. المجالالتكنولوجیات في 

  دائما  2  753,  4,42  0  1  4  15  25

03    قبل عملیة الترصد وجمع

المعلومات المنتشرة بالمحیط، یتم 

تشخیص المحیط من خالل تحدید 

المصادر المستھدفة لجمع 

مصادر رسمیة، غیر ( المعلومات

  )....رسمیة، تقلیدیة الكترونیة

26  10  6  2  1  4,28   

1,016  

  دائما  4

04    یتم تجھیز الموارد المادیة من

وتجھیزات والموارد وسائل 

 البشریة وتحدید أدوارھا بدقة

  .لتسھیل عملیة الترصد

  دائما  3  830,  4,35  0  2  4  15  24

  تشخیص المحیط 

  

  دائما    594,  4,40

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر 

تشــیر النتــائج الــواردة فــي الجــدول الســابق أن المجمــع محــل الدراســة یهــتم بتشــخیص المحــیط وبدرجــة 

 میقـــو  4,53وبمعـــدل  دائمـــا وفـــي المرتبـــة األولـــى ،"دائمـــا"العـــام لكـــل اإلجابـــات  االتجـــاهكبیـــرة، حیـــث جـــاء 

ما یقوم   4,42وبمعدل لمرتبة الثانیة دائما ، أما بالنسبة لالمجمع بتحدید الحاجة من المعلومات قبل جمعها

یحدد المجمع مصادر المعلومات المعتمد علیها في كما   المجمع بتحدید الجهات المستهدفة وبدقةمتیقظوا 

ـــف  4,35جمـــع المعلومـــات بمعـــدل  ـــة بمختل ـــرة مقارن ـــة الرابعـــة واألخی ـــك مـــا یضـــعه المجمـــع فـــي المرتب وذل

یـتم تجهیـز المـوارد المادیـة مـن وسـائل، ف 4,28تبة الثالثـة وبمعـدل أما عن المر  ،ص المحیطیمؤشرات تشخ

خیرة، وبالتالي یمكن القول بصفة دائمة قبل عملیة الترصد لتسهیل هذه األتجهیزات، شبكات وموارد بشریة 

  .أي بدرجة جید جدا  4,40یتم تشخیص المحیط والتعرف علیه بصفة كبیرة وبمعدل ما أنه ودائما 

 



ي للدراسةتطبیقال إلطارا                       الفصل الرابع                                             
 

135 
 

  االستعالمبمرحلة الفقرات الخاصة   :)24(جدول رقم 

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر

عن سابقتها، بدرجة كبیرة  ستعالماالحسب نتائج الجدول السابق ال یقل اهتمام المجمع بمرحلة 

وبمعدل ك بدرجة جید ما یتم الترصد للمحیط وذل غالباالمبحوثین یدل على أنه  إلجاباتالعام  فاالتجاه

حیث دائما ما یقوم المجمع بجمع المعلومات المحددة سابقا بمرحلة التشخیص وذلك بدرجة ، 4,12

 وفي المرتبة ، 4,20بمتوسط  تعقب المعلومات اإلستباقیة یتم كما أنه في المرتبة الثانیة غالبا ما ، 4,42

بالمرتبة ، 4,13یتم الترصد للجهات المحددة بدقة في مرحلة التشخیص وجاء ذلك بمعدل ما  غالباالثالثة 

  .3,75 بمتوسط الرابعة واألخیرة غالبا ما یستهدف المجمع واإلشارات الضعیفة

  

  

  

  

  

المتوسط   االختبارات  العبارات  

  الحسابي

  

االنحراف 

  المعیاري

  

  الرتبة

  

االتجاه 

  العام

  
  أبداً   نادراً   أحیاناً   غالیاً   دائماً   االستعالممرحلة   

05   لجھات كمتیقظون ا نترصد

  .المحددة في عملیة التشخیص

  غالبا  3  943,   4,13  1  3  2  22  17

06    التي المعلومات نھتم بجمع

خالل المحددة یحتاجھا المجمع و

  .مرحلة التشخیص

  دائما  1  865,  4,42  0  2  5  10  28

07   تیقضون نتعقب المعلومات كم

االستباقیة والتي لم یتحصل 

  .علیھا المنافسون بعد

  غالبا  2  786,  4,20  1  0  4  24  16

08   المعلومات نستھدف ن كمتیقظو

الغیر معلن عنھا والتي ال تظھر 

  .في شكل تلمیحات أو إشاعات ال

  غالبا  4  1,131  3,75  3  2  11  16  13

  غالبا    683,  4,12  تعالماالس 
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  المعلوماتالفقرات الخاصة بمرحلة تنظیم   :)25(جدول رقم 

المتوسط   االختبارات  العبارات   

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

االتجاه   الرتبة

  العام

  أبداً   نادراً   أحیاناً   غالیاً   دائماً   مرحلة تنظیم المعلومات  

09    البیانات نقوم بفرز

التي یتم والمعلومات 

تجمیعھا قبل مباشرة 

  .استغاللھا

  دائما  2  502,  4,55  0  0  0  20  25

10    نقوم بترمیز وتبویب

التي یتم تجمیعھا  بیاناتال

  .لتسھیل استغاللھا

  دائما  4  783,  4,42  0  0     8  10  27

11    كمتیقظون ال نغفل على

التي یتم  بیاناتتحلیل ال

معلومات  خلقلتجمیعھا 

  .ذات معنى

  دائما  1  656,  4,57  0  0  4  11  30

12    نقوم بتخزین المعلومات

لیسھل نشرھا وتداولھا 

  .الحقا

  دائما  3  868,  4,53  0  2  5  5  33

  دائما    473,  4,52  تنظیم المعلومات 

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر

أو خلــق المعنــى فیظهــر مــن نتــائج الجــدول الســابق أنــه دائمــا مــا  فــي مــا یخــص بعــد تنظــیم المعلومــات

فیهـــتم ، 4,52وبمعـــدل " دائمـــا"العـــام إلجابـــات المبحـــوثین  االتجـــاهتم المجمـــع بهـــذه المرحلـــة حیـــث جـــاء هـــی

دائمــا كــذلك مــا یقــوم  ،4,55بمعــدل ذلــك و بصــفة دائمــة بعملیــة فــرز المعلومــات المجمعــة قبــل اســتغاللها 

، كمــا ال یغفــل المجمــع عــن 4,42المجمـع بترمیــز وتبویــب البیانــات التـي بــتم تجمیعهــا وجــاء ذلــك بمتوسـط 

تحلیــل البیانــات المجمعــة لخلــق المعنــى منهــا وتحویلهــا إلــى معلومــات قابلــة للتــداول فاتجــاه اإلجابــات كــان 

وبصفة دائمـا بعملیـة تخـزین المعلومـات لتسـهیل النشـر  كبیرة جدادرجة یهتم أیضا ب ،4,57وبمعدل " دائما"

  .4,53والتداول الحقا وجاء ذلك حسب إجابات المبحوثین بمعدل 
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  القراربمرحلة الفقرات الخاصة   :)26(جدول رقم 

دائم  مرحلة القرار  

  اً 

المتوسط   أبداً   نادراً   أحیاناً   غالیاً 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

االتجا  الرتبة

  العامه 

13   المعلومات التي یتم  یتم استغالل

جمعھا في وضع أھداف وخطط 

  مستقبلیة

  دائما  1  659,  4,44  0  0  4  17  24

14   المعلومات التي یتم  نستخدم

  .صالفر صناعةجمعھا في 

  غالبا  5  891,  3,97  0  5  3  25  12

15    المعلومات التي یتم  تساھم

جمعھا في تفادي المخاطر 

  .الموجودة بالمحیط

  غالبا  4  783,  4,02  0  2  7  24  12

16   المعلومات المجمعة  یتم استغالل

في استغالل نقط القوة أیضا 

  .بالمجمع

  دائما  2  722,  4,42  0  0  6  14  25

17    المعلومات التي یتم  تساعد

جمعھا في معالجة نقاط الضعف 

  .بالمجمع

  غالبا  7  824,  3,95  0  3  7  24  11

18    تساھم المعلومات التي یتم

في توفیر بدائل  أیضا  جمعھا

  .مختلفة وھامة للقرارات

  غالبا  6  1,117  3,97  1  0  4  22  15

19   المعلومات التي یتم جمعھا  تؤدي

  .اتخاذ قرارات جیدة وفعالةإلى 

  دائما  3  997,  4,22  0  3  9  8  25

  غالبا    542,  4,14  القرار

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر

یظهر الجدول السابق متوسطات إجابات المبحوثین في ما یخص مرحلة القرار وتشیر النتائج أنه یـتم 

قـرار جیـد ها في المراحل السابقة  التخـاذ استغالل المعلومات التي تم جمعها وتنظیم 4,14 غالبا وبمعدل 

لمجمــع، بالمرتبــة فــي وضــع أهــداف وخطــط مســتقبلیة ل 4,44وفعــال، حیــث یــتم اســتغاللها دائمــا وبمعــدل 

ـــة دائمـــا وبمعـــدل  ـــات  4,42الثانی ـــة حســـب إجاب ـــة الثالث ـــاط قـــوة المجمـــع وتعزیزهـــا، بالمرتب فـــي اســـتغالل نق

یتم استغالل المعلومات فـي الرفـع مـن فعالیـة القـرارات ودائمـا مـا یتخـذ متخـذوا   4,22المبحوثین وبمتوسط 

ـــالمجم ـــة الرابعـــة عالقـــرارات ب ـــة، بالمرتب ـــدة وفعال ـــب تســـتغل المعلومـــات  4,02وبمعـــدل  قـــرارات جی فـــي الغال

المجمعة في تفادي المخاطر، كما یتم استغاللها غالبا في صناعة الفرص بالمرتبة الخامسة حسب إجابات 

یسـتغل المجمـع المعلومـات التـي تـم تجمیعهـا  3,97، بالمرتبة السادسة وبمتوسط 3,97لمبحوثین وبمعدل ا

لبـــا أیضـــا مـــا تســـاعد وتســـاهم المعلومـــات المجمعـــة فـــي معالجـــة نقـــاط فـــي تـــوفیر بـــدائل مختلفـــة للقـــرار، غا

ویترتــب هــذا المعــدل فــي المرتبــة  3,95جــاء فــي إجابــات المبحــوثین بمعــدل  الضــعف بــالمجمع، وذلــك مــا

   .األخیرة مقارنة ببقیة اإلجابات لنفس المحور
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  بمرحلة التغذیة العكسیةالفقرات الخاصة   :)27(جدول رقم 

المتوسط   أبداً   نادراً   أحیاناً   غالیاً   دائماً   التغذیة العكسیةمرحلة   

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

االتجاه   الرتبة

  العام

20    یتضح بعد عملیة اتخاذ

القرار أننا بحاجة 

  .لمعلومات أكثر

  غالبا  2  1,022  4,00  0  4  11  11  19

21    نتائج عملیة اتخاذ القرار

تستدعي البحث عن 

مصادر المعلومات في 

  .أخرى لھا

  غالبا  4  649,  3,82  0  0  14  25  6

22    نتائج عملیة اتخاذ القرار

نعید النظر في  تستدعي أن

الجھات المستھدفة من 

  .عملیة الترصد

  غالبا  5  949,  3,68  0  4  17  13  11

23    بعد عملیة اتخاذ القرار

یتضح أن بعض المعلومات 

  .المستخدمة غیر صحیحة

  أحیانا  6  1,065  3,04  3  9  22  5  6

24    بعد اتخاذ القرار نباشر

عملیة البحث عن 

  .المعلومات من جدید

  غالبا  3  1,260  3,84  3  5  6  13  18

25    نولي اھتماما كبیرا لنتائج

وتداعیات ما بعد اتخاذ 

  .القرار

  غالبا  1  824,  4,04  0  1  11  18  15

  

  مرحلة التغذیة العكسیة

  غالبا    562,  3,74

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر

تعتبــر مرحلــة التغذیــة العكســیة آخــر مرحلــة مــن مراحــل الیقظــة اإلســتراتیجیة وهــي مــن أهــم مراحلهــا، 

ى درایــة بأهمیتهــا لكونهــا مرحلــة مراقبــة وٕاعــادة نظــر فــي مختلــف نتــائج المراحــل الســابقة، ویبــدو المجمــع علــ

المجمـع غالبا مـا یـولي فرت الخماسي، بسلم لیك وهي تقابل درجة الجید 3,74 توسطحیث یعطیها أهمیة بم

كمــا یتضــح خــالل هــذه المرحلــة  ،4,04اهتمامــا كبیــرا لنتــائج وتــداعیات مــا بعــد اتخــاذ القــرار وذلــك بمعــدل 

 فـي الغالـب عملیـة اتخـاذ القـرارأیضـا تسـتدعي أن متخذوا القرارات بحاجة لمعلومات أكثـر،  4,00وبمعدل 

 في مرحلة الترصد، واستهدافهافي مرحلة التشخیص  الجهات المستهدفة والتي تم تحدیدها النظر فيإعادة 

أحیانـا یقـع علـى عـاتق متخـذوا القـرارات مباشـرة عملیـة البحـث مـن جدیـد  أنـه 3,68كد اإلجابات وبمعدل تؤ 

تســتدعي البحــث عــن  ، وغالبــا مــا تكشــف مرحلــة االســتغالل أن عملــة اتخــاذ القــرارة اتخــاذ القــراریــبعــد عمل

 إجابـات المبحـوثین فـي المرتبـة الرابعـة وبمتوسـطفـي ذلـك  جـاء التأكیـد مـنالمعلومات من مصادر أخرى و 
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بعد عملیة اتخاذ القرار یتضح أن بعض المعلومات المستخدمة غیـر "أیضا العبارة  وذلك ما تأكده ، 3,82

بدرجـــة  أي3,04 تقابــل المرتبــة األخیــرة فــي ترتیــب عبــارات نفــس المحــور وبمعــدل رغــم أنهــا " صــحیحة

لتكـرار مختلـف متوسطة إال أن استخدام معلومـات غیـر صـحیحة أو غیـر موثـوق فـي صـحتها یـؤدي غالبـا 

وف أن توقیت اتخاذ القرار مهم جدا خاصـة ة ما یأخذ الوقت والجهد ومن المعر الیقظة اإلستراتیجی تعملیا

  .تناص الفرص أو تخطي بعض المخاطر بالمحیطفي اق

 الفقرات الخاصة بالیقظة اإلستراتیجیة  :)28(جدول رقم 

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر

ة، وكما هو یوضح الجدول السابق متوسط إجابات المبحوثین لمختلف أبعاد متغیر الیقظة اإلستراتیجی

، أما عن درجـة ممارسـة عملیـات الیقظـة أو مراحلهـا فهـي "غالبا"إلجابات جاء مبین فاالتجاه العام ألغلب ا

الدراسـة مع ما جاءت به نتـائج  نوعا ما ، وهذا ما یتوافق0,336وانحراف معیاري  4,18جیدة جدا بمعدل 

بمرحلـة تشــخیص المحـیط قبـل أي عملیـة أخـرى أیـن یـتم تحدیــد  غالبـا، حیـث یمـر المتیقظـون االسـتطالعیة

ة مــــن المعلومــــات ثـــم یــــتم تحدیــــد كــــل مـــن مصــــادر المعلومــــات والجهـــات المســــتهدفة كمــــا ال یغفــــل الحاجـــ

تجهیــزات ومــوارد بشــریة مــع تحدیــد ، عملیــة الیقظــة مــن مــوارد مادیــة لمتیقظــون علــى تجهیــز كــل مــا یلــزما

مرحلـة تلـي هـذه المرحلـة  ، 5940,بانحراف معیـاري  4,40ر متوسط إجابات هذا البعد بـ أدوارها بدقة وقدّ 

بها المتیقظـون أیضـا  كمـا غالبا والتي یمر  0,683وانحراف معیاري  4,12والتي یقابلها معدل  االستعالم

مـا یترصـدون للجهـات المحـددة سـابقا كمـا أنهـم یقومـون بجمـع  غالبـاعلـى المرحلـة التـي سـبقتها ف هایعتمد فی

مـــا یتعقــب المتیقظـــون فــي هـــذه المرحلــة المعلومـــات  غالبــاالمعلومــات المحــددة خـــالل مرحلــة التشـــخیص، و 

  .االستباقیة كما أنهم یترصدون في الغالب لإلشارات الضعیفة بالمحیط التنافسي للمجمع

 4,52بمتوســط حســابي یقــدر بـــ ) خلــق المعنــى(وتــأتي فــي المرحلــة الثالثــة مرحلــة تنظــیم المعلومــات  

یقابل هذا المتوسط الدرجة الخامسة والتي تمثل  الجید جدا بسلم لیكـرت  0,473وبانحراف معیاري یساوي 

 الدرجة الكلیة  االتجاه العام الرتبة االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي  

 جیدة   غالبا 2  594, 4,40 مرحلة تشخیص المحیط

 جیدة   غالبا 4 683,  4,12   مرحلة االستعالم

 جیدة جدا  دائما 1 473,  4,52   مرحلة تنظیم المعلومات

  جیدة  غالبا  3 542, 4,14  مرحلة القرار

  جیدة  غالبا  5 562, 3,70  مرحلة التغذیة العكسیة

  الیقظة اإلستراتیجیة
 جیدة   /                                                                                                                              - 336,   4,18 
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المجمع بـهذه المرحلة  وذلك بفرزهم الدائم للبیانات والمعلومـات المجمعـة قبـل متیقظوا أي أنه دائما ما یمر 

ــیلهم الــدائم لهــا وخلــ، بفــرزهم وتبــویبهم لتلــك البیانــات بصــفة دائمــة أیضــامباشــرة اســتغاللها ق المعنــى ، بتحل

منها، باإلضافة لكونهم دائما ما یقومون بتخزین ما تم جمعه، فرزه وتحلیله لتسـهیل النشـر والتـداول الحقـا، 

یقابلـه  4,14 قدر متوسط إجاباتها ب) االستغالل( قرارهي مرحلة اللة التي تلي هذه المرحلة مباشرة المرح

فـي عبـارات المقیـاس أي أنـه " غالبـا"تقابلهـا  وهـي درجـة جیـدة بسـلم لیكـرت 0,542انحراف معیاري قدر بــ 

 دائماالمجمع بهذه المرحلة، وكما أظهر الجدول الخاص بعبارات مرحلـة االسـتغالل فـمتیقظوا غالبا ما یمر 

مــا یســتغل المجمــع المعلومــات االســتباقیة واإلشــارات الضــعیفة المتحصــل علیهــا فــي وضــع أهــداف وخطــط 

فـي دائمـا واسـتغاللها، اكتشـاف المخـاطر وتفادیهـا، كمـا یـتم اسـتغاللها فـرص الصـناعة  غالبا في مستقبلیة،

اسـتغالل نقـاط القـوة ومعالجـة نقـاط الضـعف بـالمجمع، باإلضـافة لتـوفیر البـدائل والرفـع مـن فعالیـة القـرارات 

  .المتخذة

وحسـب إجابـات المبحـوثین غالبـا مـا یمـر  0,562وانحـراف معیـاري  3,70في المرتبة األخیرة بمعـدل 

المجمع أهمیة لتداعیات ونتائج ما بعد اتخاذ متیقظوا المجمع بمرحلة التغذیة العكسیة، حیث یولي متیقظوا 

ـــر وأنـــه فـــي بعـــض األحیـــان  ـــة اتخـــاذ القـــرار بحاجـــة معلومـــات أكث ـــرار، فغالبـــا مـــا یتضـــح لهـــم أن عملی الق

الـب لمباشـرة البحـث المعلومات المستخدمة في صنع القرار هي معلومات غیر صحیح ما یضطرهم في الغ

عـــن معلومـــات جدیـــدة ویســـتدعي ذلـــك غالبـــا لتحدیـــد مصـــادر أخـــرى للبحـــث باإلضـــافة إلعـــادة النظـــر فـــي 

  .الجهات المستهدفة

  فرضیات الدراسة  اختبار: لثالمطلب الثا

   : سئلة التالیةیتم اإلجابة على فرضیات الدراسة لإلجابة على األ

 اإلستراتیجیة ومتالزمة أرق المعلومات؟هل توجد عالقة بین الیقظة  -

  ما هو أثر الیقظة اإلستراتیجیة على متالزمة أرق المعلومات؟ -

  :اختبار الفرضیة اإلحصائیة األولى: أوال

صــیاغتها علــى  التــي تــمبمتالزمــة أرق المعلومــات، و  ةتختبــر هــذه الفرضــیة عالقــة الیقظــة اإلســتراتیجی

  :النحو التالي
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H0 : ومتالزمة أرق المعلومات ةلیقظة اإلستراتیجیا ارتباط ذات داللة إحصائیة بینتوجد عالقة.  

H1 : ومتالزمة أرق المعلومات ةلیقظة اإلستراتیجیتوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین ال .  

د عالقـة كـل بعـاختبار الفرضیات الفرعیة لها والتي تجیب افتراضا عـن من خالل لفرضیة یتم اختبار هذه ا

وذلــــــــك باالســــــــتعانة  مـــــــن أبعــــــــاد الیقظـــــــة اإلســــــــتراتیجیة بمتالزمــــــــة أرق المعلومـــــــات ومختلــــــــف مؤشـــــــراتها

  .وذلك كون البیانات ال تتوزع طبیعیا Spearmanبمعامل

  :اختبار الفرضیة الفرعیة األولى .1

H0 :متالزمة أرق المعلوماتو المحیط  تشخیصمرحلة  توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین.  

H1 : المحیط ومتالزمة أرق المعلومات تشخیصمرحلة  توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بینال.  

  مرحلة التشخیص ومتالزمة أرق المعلومات عالقة االرتباط بین :)29(جدول رقم 

 

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر

  

المحــیط ومتالزمــة  تشــخیصبــین مرحلــة  معنویــة یتضـح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود عالقــة ارتبـاط

ة داللــغیــر معنــوي إذ بلــغ مســتوى القــوي نوعــا مــا لكنــه معامــل االرتبــاط بینهمــا  رغــم أنأرق المعلومــات، 

  5%وهو مستوى أكبر من   0,680

المحــیط ومتالزمــة أرق  تشــخیصفریة القائلــة بوجــود عالقــة بــین مرحلــة صــرفــض الفرضــیة ال: النتیجــة

توجـد عالقـة ارتبـاط ذات داللـة ال أي  الفرضیة البدیلة والتـي تنفـي وجـود عالقـة بینهمـا قبولو  المعلومات

 .المحیط ومتالزمة أرق المعلومات تشخیصمرحلة  إحصائیة بین

  :الفرعیة الثانیةاختبار الفرضیة  .2

H0 : ومتالزمة أرق المعلومات االستعالممرحلة توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین. 

H1 : ومتالزمة أرق المعلومات االستعالممرحلة توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین ال  

  

  متالزمة أرق المعلومات  

  التعلیق  Sig معامل االرتباط 

  ال توجد عالقة 680, 063,  مرحلة تشخیص المحیط
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  مرحلة االستعالم ومتالزمة أرق المعلومات عالقة االرتباط بین :)30(جدول رقم 

  

 SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر

  

ومتالزمـة أرق المعلومـات،  االسـتعالمیتضح مـن الجـدول السـابق وجـود عالقـة ارتبـاط بـین مرحلـة   

وهـو مسـتوى   0,186ة داللـغیـر معنـوي إذ بلـغ مسـتوى الإال أنه  متوسطفقد كان معامل االرتباط بینهما 

  .5%أكبر من 

ومتالزمـــة أرق  االســـتماع للمحـــیطرفـــض الفرضـــیة الفریـــة القائلـــة بوجـــود عالقـــة بـــین مرحلـــة : النتیجـــة

توجـد عالقـة ارتبـاط ذات داللـة ال أي  ونقبل الفرضـیة البدیلـة والتـي تنفـي وجـود عالقـة بینهمـا المعلومات

  .ومتالزمة أرق المعلومات  االستعالممرحلة إحصائیة بین 

  :اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة .3

H0 : ومتالزمة أرق المعلومات تنظیم المعلوماتمرحلة توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین. 

H1 : ومتالزمة أرق المعلومات تنظیم المعلوماتمرحلة توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین ال.  

  مرحلة تنظیم المعلومات ومتالزمة أرق المعلومات عالقة االرتباط بین :)31(جدول رقم 

  

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر

  

 )خلــق المعنــى(تنظــیم المعلومــات یتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود عالقــة ارتبــاط بــین مرحلــة  

ومتالزمـــة أرق المعلومـــات، فقـــد كـــان معامـــل االرتبـــاط بینهمـــا ضـــعیف جـــدا وغیـــر معنـــوي إذ بلـــغ مســـتوى 

  . %14,6في حین قدر معامل االرتباط بـ ، 5%وهو مستوى أكبر من  3390,ة داللال

  متالزمة أرق المعلومات      

  التعلیق  Sig معامل االرتباط 

  ال توجد عالقة  0,186  0,201  مرحلة االستعالم

  متالزمة أرق المعلومات  

  التعلیق  Sig معامل االرتباط 

  ال توجد عالقة 339, 146,  تنظیم المعلومات مرحلة
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 ومتالزمـة أرق المعلومـات خلـق المعنـىفریة القائلـة بوجـود عالقـة بـین مرحلـة صـرفـض الفرضـیة ال: النتیجة

توجد عالقة ارتباط ذات داللـة إحصـائیة بـین ال أي  ونقبل الفرضیة البدیلة والتي تنفي وجود عالقة بینهما

  .ومتالزمة أرق المعلومات تنظیم المعلوماتمرحلة 

  :اختبار الفرضیة الفرعیة الرابعة .4

H0 : ومتالزمة أرق المعلومات القرارمرحلة توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین. 

H1 : ومتالزمة أرق المعلومات القرارمرحلة توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین ال.  

  

  مرحلة القرار ومتالزمة أرق المعلومات عالقة االرتباط بین :)32(جدول رقم 

  

 SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر

  

ومتالزمـة أرق المعلومـات، فقـد  القـراریتضح من الجدول السابق عدم وجود عالقة ارتباط بین مرحلـة 

قــدر معامــل غیــر معنــوي إذ یكــاد یكــون معــدوم، كمــا أنهــى   كــان معامــل االرتبــاط بینهمــا ضــعیف جــدا

  .5%وهو مستوى أكبر من  5350,ة داللبلغ مستوى ال وقد  095,-االرتباط ب 

 ومتالزمـــة أرق المعلومـــات االســـتغاللرفـــض الفرضـــیة الفریـــة القائلـــة بوجـــود عالقـــة بـــین مرحلـــة : النتیجـــة

توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصــائیة ال أي  ل الفرضــیة البدیلــة والتــي تنفــي وجــود عالقــة بینهمــاقبــو و 

 .ومتالزمة أرق المعلومات مرحلة القراربین 

  :اختبار لفرضیة الفرعیة الخامسة .5

H0 : مرحلة التغذیة العكسیة ومتالزمة أرق المعلوماتتوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین. 

H1 : مرحلة التغذیة العكسیة ومتالزمة أرق المعلومات توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بینال.  

  

  

  

  

  متالزمة أرق المعلومات  

  التعلیق  Sig معامل االرتباط 

  ال توجد عالقة 535, 095,-  مرحلة القرار 
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  مرحلة التغذیة العكسیة ومتالزمة أرق المعلومات عالقة االرتباط بین :)33(جدول رقم 

  

 SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر

   

ومتالزمـة أرق المعلومـات،  التغذیـة العكسـیةیتضح من الجدول السابق عدم وجـود عالقـة ارتبـاط بـین 

قـد بلـغ مسـتوى و  0,288قـدر معامـل االرتبـاط ب وغیر معنوي إذ  عیفةضفقد كان معامل االرتباط بینهما 

  .أكبر أنه  إال 5%والذي یقترب من مستوى الداللة  0,055الداللة 

ومتالزمــــة أرق التغذیــــة العكســــیة رفــــض الفرضــــیة الفریــــة القائلــــة بوجــــود عالقــــة بــــین مرحلــــة : النتیجــــة

توجـد عالقـة ارتبـاط ذات داللـة ال أي  الفرضیة البدیلة والتـي تنفـي وجـود عالقـة بینهمـا قبولو  المعلومات

  .مرحلة التغذیة العكسیة ومتالزمة أرق المعلومات إحصائیة بین

من خالل معطیات الجداول السابقة والتي تنفي كل الفرضیات الصفریة وتقبل فرضیاتها البدیلة یمكننا 

ومتالزمـــة أرق  اإلســـتراتیجیةالیقظـــة القائلـــة بوجـــود عالقـــة بـــین و  الرئیســـیة األولـــى رفض الفرضـــیةالحكـــم بـــ

التــالي یؤكــد علــى رفــض الفرضــیة البدیلــة والتــي تنفــي وجــود عالقــة بینهمــا، والجــدول  وقبــول، المعلومــات

الیقظـــــة "بـــــین المتغیـــــر المســــتقل للدراســـــة  إحصــــائیةالفرضــــیة القائلـــــة بوجـــــود عالقــــة ارتبـــــاط ذات داللـــــة 

فقــد كــان معامــل االرتبــاط بینهمــا ضــعیف جــدا ". متالزمــة أرق المعلومــات"والمتغیــر التــابع  " اإلســتراتیجیة

 مستوى أكبر مـن  وهو 0,470قد بلغ مستوى المعنویة و  0,111قدر معامل االرتباط ب وغیر معنوي إذ 

%5.   

  عالقة االرتباط بین الیقظة اإلستراتیجیة ومتالزمة أرق المعلومات):34(الجدول رقم

 SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر  

 ةلیقظـة اإلسـتراتیجیاتوجـد عالقـة ارتبـاط ذات داللـة إحصـائیة بـین ال قبول الفرضیة البدیلـة أي : النتیجة

 . ومتالزمة أرق المعلومات

  

  

  متالزمة أرق المعلومات

  التعلیق  Sig معامل االرتباط 

  ال توجد عالقة 055, 288,  مرحلة التغذیة العكسیة

  

  

  متالزمة أرق المعلومات

  التعلیق  Sig معامل االرتباط 

  ال توجد عالقة  0,470  0,111  الیقظة اإلستراتیجیة
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اتیجیة بـرفض الفرضـیة التـي تقـول بوجـود عالقـة إحصـائیة بـین الیقظـة اإلسـتر  جـاءتورغم أن النتیجة 

لبعــــد مرحلــــة التغذیــــة  %5  أن قــــرب مســــتوى الداللــــة مــــن مســــتوى المعنویــــةالمعلومــــات إال أرقومتالزمــــة 

العكســیة  یجعلنــا نفتــرض تــأثیر هــذا البعــد علــى أحــد أبعــاد المتغیــر الثــاني كحــد أدنــى وهــذا مــا یجعلنــا نلجــأ 

  .طروحالم االفتراضد المتغیر األول وأبعاد المتغیر الثاني للتأكد من ابین أبع االرتباط الختبار

 المتغیر المستقل بأبعاده والمتغیر التابع بأبعاده كل على حدا عالقة االرتباط بین):35(الجدول رقم

 

 

جودة 

 المعلومات

مشكلة 

معالجة 

 المعلومات

مشكلة 

استغالل 

 المعلومات

متالزمة 

أرق 

 المعلومات

 Coefficient de corrélation ,017 ,022 ,097 ,063 مرحلة تشخیص المحیط

Sig. (bilatéral) ,913 ,888 ,526 ,680 

N 45 45 45 45 

 Coefficient de corrélation ,228 ,090 ,244 ,201 مرحلة االستعالم

Sig. (bilatéral) ,132 ,557 ,107 ,186 

N 45 45 45 45 

 Coefficient de corrélation ,019 ,248 ,081 ,146 مرحلة تنظیم المعلومات

Sig. (bilatéral) ,902 ,101 ,597 ,339 

N 45 45 45 45 

 Coefficient de corrélation -,110 -,191 ,016 -,095 مرحلة القرار

Sig. (bilatéral) ,472 ,208 ,914 ,535 

N 45 45 45 45 

 Coefficient de corrélation ,334* ,369* ,105 ,288 مرحلة التغذیة العكسیة

Sig. (bilatéral) ,025 ,013 ,492 ,055 

N 45 45 45 45 

 Coefficient de corrélation ,065 ,138 ,098 ,111 الیقظة اإلستراتیجیة

Sig. (bilatéral) ,674 ,367 ,520 ,470 

N 45 45 45 45 

  SPSS V23بناءا على مخرجات  ةإعداد الباحث: المصدر  

بعـــد مرحلـــة التغذیـــة وجـــود عالقـــة بـــین المطـــروح وذلـــك ب االفتـــراضســـابق صـــحة یوضـــع الجـــدول ال

 %33,4بمعامل ارتباط المتمثلة في جودة المعلومات  متالزمة أرق المعلوماتبعدین من أبعاد و  العكسیة

متوسـطة إال جـاءت  spearmanمعـامالت أي أن  %36,9بمعامـل ارتبـاط  ومشكلة معالجـة المعلومـات

  .لكال البعدین %5مستوى الداللة   یة أقل منأنها معنویة كون قیم مستوى المعنو 

  اختبار الفرضیة اإلحصائیة الثانیة :انیثا

صـیاغتها علـى  والتـي تـمعلـى متالزمـة أرق المعلومـات،  ةالیقظة اإلسـتراتیجی أثرتختبر هذه الفرضیة 

  :النحو التالي

H0 : متالزمة أرق المعلوماتعلى  ةمعنوي للیقظة اإلستراتیجی أثریوجد.  

H1 : متالزمة أرق المعلومات على ةمعنوي للیقظة اإلستراتیجی أثرال یوجد  
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إن اختبار صحة هذه الفرضیة من عدمها یعتمد على الفرضیة اإلحصائیة األولى، حیث یستلزم تأثیر 

لى أي إحصـائیات یمكـن أن نبنـى علـى إارتباطا معنویا، وبالتالي بدون اللجوء  االثاني أن یرتبط فيمتغیر 

متغیـر الیقظـة ل أثـر وجـود اختبار الفرضیة اإلحصائیة األولـى ونـرفض الفرضـیة الصـفریة الدالـة علـى نتائج

ــعــدم  دالــة علــىمتالزمــة أرق المعلومــات وقبــول الفرضــیة البدیلــة وال علــى اإلســتراتیجیة ر الیقظــة وجــود أث

  .متالزمة أرق المعلومات على اإلستراتیجیة

  .متالزمة أرق المعلومات على ةمعنوي للیقظة اإلستراتیجی أثرال یوجد : النتیجة

  .3.6.2النسخة  SmartPls.3باستخدام برنامج  إعادة النمذجة :رابعالمطلب ال

متالزمـة بعـدین مـن أبعـاد و  بعد مرحلة التغذیة العكسـیةوجود عالقة بین بإن صحة االفتراض األخیر  

المتمثلــة فــي جــودة المعلومــات ومشــكلة معالجــة المعلومــات یتطلــب الــذهاب لدراســة التــأثیر  أرق المعلومــات

علـى أحـد أبعـاد المتالزمـة یعنـي تـأثیر  اإلسـتراتیجیةبین هذه األبعاد حیث أن تسبب واحد من أبعاد الیقظـة 

ملك خاصیة ال ی SPSSالیقظة بكونها سبب بعض مظاهر تلك األخیرة، ونظرا لكون البرنامج اإلحصائي 

ــــــار األ ــــــراختب ــــــات ال ث ــــــة البیان ــــــافــــــي حال ــــــوزع طبیعی ــــــي ال تت ــــــا اللجــــــوء ت ــــــار  اخترن ــــــة الختب  إعــــــادة المعاین

Bootstrapping  لبرنــامجSmartPls.3   والتأكــد مــن الفجــوات التــي قــد تفصــح عــن عالقــات ارتبــاط أو

  .وأبعادها تأثیر خفیة بین متغیرات الدراسة

، كما یتناسب مع حجم العینات ال یشترط التوزیع الطبیعي لبیانات الدراسة كونه االختبارویتمیز هذا  

الصغیرة، كمـا أن لـه القـدرة علـى تحدیـد تـأثیر الوسـاطة بشـكل مؤكـد رغـم بعـض التعقیـدات والشـروط لقبـول 

1.االختبارنتائج 
  

مرة فرضیات الدراسة  إعادة اختبار SmartPls.3یستلزم اختبار نموذج الدراسة من خالل برنامج 

مرحلتین وذلك مرورا بباستخدام النمذجة بالمعادالت الهیكلیة بطریقة المربعات الصغرى الجزئیة أخرى 

  :لتقدیر النموذج وهما

  تقییم النموذج القیاسي :أوال 

نقـــیس كـــل مـــن الصـــدق التقـــاربي والصـــدق التمـــایزي رغـــم أن مررنـــا لتقیـــیم النمـــوذج القیاســـي للدراســـة 

ج علـــــى برنـــــامج ذالنمـــــو  اختبـــــارالـــــداخلي ســـــابقا كمـــــا الصـــــدق والثبـــــات إال أن  االتســـــاقاختبـــــار بمرحلـــــة 

                                                           
1
   Jirg henseler & others (2009), the use of partial least squares path modling international marketing, 

advences in international marketing, volume 20, p279 
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SmartPls.3  لیتسنى لنـا دراسـة التشـبعات    یستدعي أن نقوم بهذه الخطوات مرة أخرى. 3.6.2النسخة

  .وتحدید اإلقصاءات

  الصدق التقاربي -

الجدول  ویوضحیحتوي النموذج المحدد على أربعة متغیرات كامنة، نود إیجاد تقدیرات بین المتغیرات 

  . AVEكرونباخ ومتوسط التباین المفسر  ألفاالتالي تقدیرات 

  Convergent Validity -الصدق التقاربي  النموذج القیاسي ):36(رقم  الجدول

الصدق 

 التقاربي

معامل ألفا 

 كرونباخ

الثبات  معامل

 CRالمركب

متوسط التباین 

 AVEالمستخرج

 التشبعات

Loadings 

 العبارات

Items 

  البناء

Construct 

 0.844 0.915 0.843  نعم
مرحلة  2_التشخیص 0.855

  التشخیص
 3_التشخیص 0.978

 0.661 0.796 0.489 نعم
مرحلة تنظیم  3_تنظیم 0.841

 المعلومات
 4_تنظیم 0.784

 0.509 0.801 0.679 نعم
التغذیة  1_تغذیة عكسیة 0.655

 العكسیة
 4_تغذیة عكسیة 0.642

 5_تغذیة عكسیة 0.857

 6_تغذیة عكسیة 0.669

 0.649 0.879 0.832 نعم
 أرق المعلومات 7_أرق المعلومات 0.814

 8_أرق المعلومات 0.872

 9_أرق المعلومات 0.898

 10_أرق المعلومات 0.606

  SmartPLS3من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر
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. SmartPls.3الموجودة في برنامج  PLS Algorithmالجدول السابق نتائج حساب خاصیة یبین 

حیث تم إدخال النموذج المقترح والموضح في الشكل أدناه وقد تم حذف العبارات التي كانت تشبعاتها أقل 

  . ألن إزالتها ترفع من قیمة الثبات المركب ومتوسط التباین المستخرج) 0.60(من 

محققة حیث أنه یفوق  AVE ویتضح من النتائج الظاهرة بالجدول أن شروط التباین المستخرج 

، كذلك بالنسبة ثباتالوهو ما یجعلها تحقق شروط  %70كما أن قیم الثبات المركب فاقت ، 50%

ماعدا بعد مرحلة تنظیم المعلومات التي   %60لمعامالت الفا كرونباخ والتي فاقت جمیعها قیمة ال 

التقاربي قد وعلیه یمكن القول أن شرط الصدق وهي نسبة مقبولة رغم أنها لیست جیدة،  %48قدرت بـ 

وهذا ما تم إثباته سابقا من خالل النتائج ( .تحقق، وأن النموذج القیاسي یتصف بالصدق التقاربي

  )spssالمستخرجة من برنامج 

  الصدق التمایزي  .2

وبالتالي فإن إثبات  الصدق التمایزي هو مدى تمیز البناء عن البنى األخرى بالمعاییر التجریبیة

   . الصدق التمایزي یعني ضمنًیا أن البناء فرید ویلتقط الظواهر التي ال تمثلها ُبْنیات أخرى في النموذج

  :في الجدول التاليتظهر عات المتقاطعة والتي للتأكد من الصدق التمایزي ینبغي أوال تحلیل التشبّ 
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  التشبعات المتقاطعة النموذج القیاسي :)37(رقم  الجدول

  مرحلة التشخیص تنظیم المعلومات التغذیة العكسیة أرق المعلومات

 2_التشخیص 0.855 0.122- 0.024 0.074

 3_التشخیص 0.978 0.069- 0.000- 0.186

 3_تنظیم 0.041- 0.841 0.188 0.317

 4_تنظیم 0.110- 0.784 0.157 0.277

 1_عكسیةتغذیة  0.261- 0.147 0.655 0.313

 4_تغذیة عكسیة 0.033 0.202 0.642 0.121

 5_تغذیة عكسیة 0.192 0.112 0.857 0.341

 6_تغذیة عكسیة 0.063 0.195 0.669 0.278

 7_أرق المعلومات 0.253 0.131 0.335 0.814

 8_أرق المعلومات 0.134 0.339 0.352 0.872

 9_أرق المعلومات 0.101 0.437 0.381 0.898

 10_أرق المعلومات 0.158- 0.168 0.038 0.606

  SmartPLS3من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر

مـن االرتباطـات المرافقـة للمتغیـرات الكامنـة أن كل عبارة قد تحّملت بأكبر قیمـة  تظهر نتائج الجدول

مــن الصــدق التمــایزي كمرحلــة  ي بمثابــة تأكیــد یر إلــى صــحة التمــایز، والجــدول التــالوهــذا مــا یشــ، المرافقــة

   :لألبعاد بدل المؤشرات Fornell-Larckerمعیار  ثانیة نختبره من خالل
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  االرتباط وصحة التمایز  Fornell-Larckerمعیار  النموذج القیاسي :)38(رقم  الجدول

 البعد          مرحلة التشخیص مرحلة تنظیم المعلومات مرحلة التغذیة العكسیة أرق المعلومات

 مرحلة التشخیص 0.919   

 مرحلة تنظیم المعلومات 0.089- 0.813  

 مرحلة التغذیة العكسیة 0.007 0.214 0.711 

 أرق المعلومات 0.163 0.366 0.402 0.806

  SmartPLS3من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر

أكبر من االرتباط بین هذا   (AVE)المستخرجأن الجذر التربیعي لمتوسط التباین یظهر الجدول 

، وهي أكبر 0,919 بـ فقد قدرت لمرحلة التشخیص (AVE)قیمة بالنسبة لف. المركب والمركبات األخرى

مرحلة ، 0,089 مرحلة تنظیم المعلومات  كالتالي جاءتألبعاد األخرى والتي مقارنة با (AVE)من قیم 

نسبة مهمة في االختبار قیاس  خطوة، 0,163 المعلوماتأرق ، متالزمة 0,007التغذیة العكسیة 

 HTMT Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations األحادیة  - االرتباطات غیر المتجانسة 

 :ویظهر ذلك في الجدول الموالي

  HTMTمعیار : نتائج النموذج القیاسي: )39(رقم  الجدول

   مرحلة التشخیص تنظیم المعلومات مرحلة مرحلة التغذیة العكسیة أرق المعلومات

 مرحلة التشخیص    

 مرحلة تنظیم المعلومات 0.164   

 مرحلة التغذیة العكسیة 0.234 0.413  

 أرق المعلومات 0.221 0.516 0.464 

  SmartPLS3من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر

والتي ینبغي أال  0.9ال تتعّدى قیمة  HTMTنالحظ أن جمیع قیم نسبة  السابقمن الجدول 

 0.164محصورة بین  وقد جاءت القیم، تتجاوزها لكي ال یكون هناك مشكل في الصدق التمایزي
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أن الصدق التمایزي محقق في نموذج الدراسة، وذلك من خالل التأكد من التشبعات  ، أي0.516و

  .HTMTونسبة  Fornell-Larckerالمتقاطعة ومعیار 

نموذج  ، وفي ما یلي نعرض شكلیمكن إدراج نموذج الدراسة بعد تقییم النموذج القیاسيوبالتالي 

  :الدراسة قبل وبعد تقییم النموذج القیاسي

  نموذج الدراسة المقترح قبل تقییم النموذج القیاسي: )20(رقم  الشكل

  

  SmartPLS3من إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر
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  الدراسة بعد تقییم النموذج القیاسينموذج : )21(رقم  الشكل

  SmartPLS3من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر

مـن خـالل الشـكل نالحـظ أن البرنـامج أقصـى مجموعـة مـن األبعـاد والمؤشـرات التـي ال تخـدم النمــوذج  

  .القیاسي وأبقى على تلك التي تخدمه

  تقییم النموذج البنائي: ثنیا

تقییم النموذج  في هذه المرحلة یتم، عملیة بناء نموذج الدراسة موثوقة وصالحةبعد التأكد من أن 

الذي یتضمن فحص القدرات التنبؤیة للنموذج والعالقات بین و  (structural model)البنائي أو الهیكلي 

، )اراالنحدمعامالت ( أهمیة معامالت المسار والمعاییر الرئیسیة لتقییم النموذج الهیكلي هي. البنیات

 :كما یلي Q² مدى القدرة التنبؤیةباإلضافة لF² ، وحجم تأثیرR²عامل التحدید م

   R² تقییم معامل التحدید  .1

تقیــیم النمــوذج البنیــوي، ویمثــل هنــا  وهــو مقیــاس شــائع إحصــائیا یحــدد عــل أساســه R²معامــل التحدیــد 

  .المتغیر التابعالتأثیرات المجمعة لجمیع األبعاد للمتغیر المستقل على جمیع أبعاد 
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  في نموذج الدراسة R²معامل التحدید : )40(رقم  الجدول

  المتغیر التابع  R² معامل التحدید  القرار

 أرق المعلومات 0.280 ضعیفة

  SmartPLS3من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر

ووفقا لنتائج مخرجات البرنامج اإلحصائي نالحظ أن قیمة معامل التحدید  وعلیه من الجدول السابق

معا مرحلة التشخیص، تنظیم المعلومات والتغذیة العكسیة مما یدّل على أن ) 0.280( قدرت بـللتمییز 

إال أنها قیمة تأثیر  *، وتعتبر هذه القیمة ضعیفةمة أرق المعلوماتز مظاهر متالمن ) %28(تفّسر 

   .االعتباردر أخذه بعین معنوي یج

  F²حجم تأثیر   .2

عند حذف بنیة خارجیة محددة من النموذج لتقییم ما إذا كان للبناء  R² التغییر في قیمة یستخدم

 تفسیر حجم التأثیرفئات ل (Cohen, 1988)وقد وضع  المحذوف تأثیر جوهري على التركیبات الداخلیة،

F²  1: كالتالي  

  تعني حجم تأثیر كبیر؛) 0.35(األعلى من  F²قیم  -

  تعني حجم تأثیر متوسط؛) 0.35(إلى ) 0.15(تتراوح من  القیم التي -

  تعني حجم تأثیر صغیر؛) 0.14(إلى  0.02تتراوح من  القیم التي -

  .تدرس مع عدم وجود تأثیر حجم) 0.02(األقل من  القیم -

  

  

  

  

  

  

                                                           
*
تعتبر معتدلة، أما ) 0.67(إلى ) 0.33(تعتبر عالیة، في حین أن القیم التي تتراوح من ) 0.67(التي تزید عن   R² أن قیم) Chin )1998اقترح  

 .تكون غیر مقبولة) 0.19(أقل من  R2   فھي ضعیفة وأي قیم) 0.33(إلى ) 0.19(القیم بین 
 

1
، أثر التسویق بالعالقات في تحقیق میزة تنافسیة للمؤسسات الفندقیة دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الفندقیة )2020(زرواتي مواھب 

  257بالجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرة، الجزائر، ص 
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  في نموذج الدراسة F²حجم التأثیر: )41(رقم  الجدول

   أرق المعلومات  القرار

 مرحلة التشخیص 0.049 عیفض

 مرحلة تنظیم المعلومات 0.150 متوسط

 مرحلة التغذیة العكسیة 0.127 ضعیف

  SmartPLS3من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر

لبعد مرحلة تنظیم المعلومات یعتبر متوسط أما  F²یتضح أن قیم حجم تأثیر  السابق من الجدول

  .ضعیفة تأثیراتهاكانت عن بعدي مرحلة التشخیص ومرحلة التغذیة العكسیة فقد 

  Q²حجم تأثیر   .3

مقیاًسا لمدى قدرة نمـوذج المسـار علـى التنبـؤ بـالقیم التـي تمـت ك ، مؤشر العالقة التنبؤیة Q²یستخدم 

للحكـــم علــــى أن  Q²>0ویجـــب أن یكـــون یـــتم تقـــدیره باســـتخدام مســـافة اإلهمـــال ، مالحظتهـــا فـــي األصـــل

 .ل من الصفر فإن النموذج یفتقر لألهمیة التنبؤیةصفة تنبؤیة أما إذا كانت قیمته أقالنموذج له 

  في نموذج الدراسة) Stone-Geisser( Q²حجم التأثیر: )42(رقم  الجدول

Q² (=1-

SSE/SSO) 

SSE  مجموع

مربعات خطأ 

 التنبؤ

SSO  مجموع مربعات

باستخدام المتوسط ( الخطأ

 )للتنبؤ

 

 مرحلة التشخیص 90.000 90.000 

 مرحلة تنظیم المعلومات 90.000 90.000 

 مرحلة التغذیة العكسیة 180.000 180.000 

 أرق المعلومات 180.000 159.299 0.115

  SmartPLS3من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر
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لدیه القدرة الكافیة للتنبؤ،   أكبر من الصفر، مما یدعم القول بأن نموذج الدراسة  Q²نالحظ أن قیم 

الختبار مالئمة  Gof  (Goodness of fit)ینصح بعدم استخدام مؤشر (Hair et al., 2017)ووفقا لـ 

  .النموذج

  حجم ومعنویة معامالت المسار  .4

من خالل  Bootstrappingنموذج الدراسة بعد عملیة والجدول التالیین معنویة  ویوضح الشكل 

بین العبارات  Tبین المتغیرات الكامنة، باإلضافة إلى قیم اختبار  اتوضیح قیم معامالت المسار ومعنویاته

  .ومتغیراتها الكامنة

  معنویة معامالت مسار نموذج الدراسة: )43(رقم لجدول ا

معامالت المسار   

(std Beta) 

االنحراف 

 المعیاري

اختبار 

 (T)ستیودنت 

الداللة 

 اإلحصائیة

 القرار

 مرفوضة 0.339 0.955 0.198 0.189 أرق المعلومات >-مرحلة التشخیص 

*مقبولة 0.015 2.44 0.128 0.311  أرق المعلومات >- مرحلة تنظیم المعلومات  

*مقبولة 0.033 2.133 0.157 0.335 أرق المعلومات >-مرحلة التغذیة العكسیة   

  SmartPLS3من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر

لكل من بعد مرحلة تنظیم المعلومات وبعد مرحلة أن معامالت المسار  السابق یتبین من الجدول

أما عن معامل مسار بعد  ) 0.05(حصائیة أقل من معنویة حیث أن قیم الداللة اإلالتغذیة العكسیة 

المتغیرات  اثنین من العالقات بین وعلیه فإنأي غیر معنوي،  0,05من  كبرمرحلة التشخیص فهو أ

   .معنویة وتساهم في تفسیر النموذج الكامنة للنموذج
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   نموذج الدراسة بعد تقییم النموذج البنائي: )22(رقم  الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  SmartPLS3من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر

وبعد دراسة بناء النموذج وتفسیره یمكن إعادة النظر في قبول الفرضیة الرئیسیة الثانیة وفرضیاتها 

  :الفرعیة من عدمه

ـــول الفرضـــیة الصـــفریة التـــي  - ـــى ةتختبـــر وجـــود أثـــر للیقظـــة اإلســـتراتیجیقب متالزمـــة أرق  عل

ـــالي  ـــر معنـــوي للیقظـــة اإلســـتراتیجی: H0المعلومـــات المصـــاغة كالت علـــى متالزمـــة أرق  ةیوجـــد أث

علــى  ةال یوجــد أثــر معنــوي للیقظــة اإلســتراتیجی: H1الفرضــیة البدیلــة القائلــة  رفــضو ، المعلومــات

 .متالزمة أرق المعلومات

ــــالي  رفــــض - ــــى المصــــاغة كالت ــــة الصــــفریة األول ــــة : H0الفرضــــیة الفرعی یوجــــد أثــــر معنــــوي لمرحل

یوجد أثر معنوي ال : H1الفرضیة البدیلة  قبولتشخیص المحیط على متالزمة أرق المعلومات، و 

 .لمرحلة تشخیص المحیط على متالزمة أرق المعلومات

یوجد تأثیر معنوي لمرحلة تنظیم المعلومـات : H0 قبول الفرضیة الفرعیة االصفریة لثالثة التالیة -

ال یوجد تأثیر معنوي لمرحلة تنظـیم المعلومـات : H1ورفض بدیلتها . رق المعلوماتفي متالزمة أ

 .في متالزمة أرق المعلومات
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یوجـــد أثـــر معنـــوي لمرحلـــة التغذیـــة : H0 قبـــول الفرضـــیة الفرعیـــة الخامســـة المصـــاغة كالتـــالي -

التغذیـة ال یوجـد أثـر معنـوي لمرحلـة : H1ورفـض بـدیلتها . العكسیة على متالزمة أرق المعلومـات

  .العكسیة على متالزمة أرق المعلومات
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 عرض نتائج الدراسة، مناقشتها وتفسیرها :المبحث الخامس

 .عرض نتائج الدراسة النظریة للدراسة: المطلب األول

للیقظة اإلستراتیجیة أهمیة بالغة في التعامل مع المعلومات خاصة االستباقیة منهـا واإلشـارات الضـعیفة  - 

  .التي أصبحت هم ومبتغى منظمات األعمال

لــم تعــد الیقظــة تــرتبط بتحــدي جمــع المعلومــات فــي ظــل تخمــة المعلومــات وســهولة جمعهــا، بــل أصــبح  - 

  .تحدیها یتمثل في معالجتها وانتقاء األفضل منها الستغاللها

لة ترقّـب مرت الیقظة اإلستراتیجیة بتطورات في ممارساتها فذهبت من كونها وظیفـة متخصصـة أو وسـی - 

خاصــة بــالمواقف الحرجــة إلــى كونهــا عملیــة دوریــة بــل مســتمرة ونهــج عــام بالمنظمــة، حیــث یــتم الترقــب 

  .والبحث عن اإلشارات الضعیفة باستمرار بمختلف أقسام المنظمة وفي أغلب عملیاتها

 .ستویاتهأصبحت الیقظة اإلستراتیجیة وسیلة مهمة جدا داعمة ومساعدة في اتخاذ القرار بكل أنواعه وم - 

من أهم التطورات في عملیة الیقظـة اإلسـتراتیجیة هـو طریقـة التعامـل مـع المعلومـة، حیـث تمثلـت مهمـة  - 

الیقظــة اإلســتراتیجیة ســابقا فــي جمــع أكبــر عــدد مــن المعلومــات لتقتصــر حالیــا علــى جمــع المعلومــات 

 .المهمة للمنظمة فقط

والتنقیــب علــى مختلــف المعلومــات فــي المحــیط بعــد مــا كانــت مهمــة الیقظــة اإلســتراتیجیة تشــمل البحــث  - 

حتى البیضـاء منهـا والمتكـررة اقتصـرت بمفهومهـا الجدیـد علـى اإلشـارات الضـعیفة؛ المعلومـات الرمادیـة 

 .والسوداء والغیر متكررة؛ والمعلومات ذات الصفة الدینامكیة

على اإلشارات الضعیفة كمـا  الیقظة اإلستراتیجیة أخذت تتموقع استراتیجیا في عملیاتها للبحث والتنقیب - 

تعتمــد علــى الهجــوم القــانوني علــى بیانــات ومعلومــات المنــافس ومعلومــات المحــیط بصــفة عامــة بعــد مــا 

 .كانت تعتمد على المالحظة والتوقع في جمعها للمعلومات

إن اهتمـــام الیقظـــة اإلســـتراتیجیة بالمعلومـــات االســـتباقیة سیســـاهم حتمـــا فـــي التحســـین مـــن خصـــائص  - 

 . ات والتقلیل من حجمها الزائد وغیر المرغوب فیهالمعلوم

اهتمام الیقظة اإلستراتیجیة المبالغ بترصد اإلشارات الضـعیفة قـد یـؤدي بمتخـذي القـرارات ربمـا لـبعض  - 

  .االرتباك حول صحة تلك اإلشارات خاصة كونها ضعیفة فهي غیر موثوق وال متأكد من صحتها

واسـتغاللها جمـع معلومـات أكثـر حولهـا، وبالتـالي اهتمـام  یتطلب التأكد مـن صـحة اإلشـارات الضـعیفة - 

الیقظة اإلستراتیجیة بهذا النوع من المعلومات والتي ال شك في أهمیتها في االستباق واقتناص الفرص 

الیقظة بذلك قد تكون ذات تأثیر . سیؤدي غالبا إلى تعزیز بعض من مظاهر متالزمة أرق المعلومات

 .اهر متالزمة أرق المعلوماتذو اتجاهین في ما یخص مظ

یتم من خالل مرحلة التشخیص التعرف على المحیط وتحدید أبعاد الترصد بدقة  لعدم تشتیت الجهود  - 

وقد یساهم ذلك في تجاوز مشكلة معالجة المعلومات التي تسبب في متالزمـة األرق مـن خـالل تـوفیر 
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ـــى التجهیـــزات مـــن وســـائل وشـــبكات اتصـــال تســـهل ربـــط المتیقظـــون بال ـــة المســـتهدفة، باإلضـــافة إل بیئ

الطاقــات والكفــاءات العالیــة التــي تجیــد التعامــل مــع تكنولوجیــا المعلومــات، وأصــحاب الخبــرات الــذین 

 .اعتادوا على التعامل معها

فــي التحســین مــن نوعیــة وجــودة المعلومــات المجمعــة، والتقلیــل مــن   تســاهم مرحلــة االســتماع للمحــیط  - 

في صحتها، كما أن الدوریة واالستمرار بهذه العملیة قد تسـاهم فـي تعزیـز تلك الخاطئة والغیر موثوق 

عملیــة االســتغالل واتخــاذ القــرار الــذي هــو بحاجــة إلــى ضــخ معلومــات حدیثــة وجدیــدة للخــروج ببــدائل 

أفضــل وللــتمكن مــن دراســتها والمقارنــة بینهــا واختیــار أفضــلها، ال تكتفــي عملیــة االســتماع بالمصــادر 

ترونیة للمعلومات، بل تشمل أیضا المصادر البشریة ما قد یحسن من نوعیـة المعلومـات العادیة وااللك

كمـا یمیزهـا أن  المجمعـة كـون المصـادر البشـریة أكـر ثقـة وصـدق ومعلوماتهـا واضـحة وغیـر متكـررة،

الیقظــــة تبحــــث عــــن المعلومــــات فــــي شــــكل مــــنظم التنافســــیة لوحــــدها واالجتماعیــــة لوحــــدها والتجاریــــة 

ة كل على حدا، وهذا أیضا شكل مـن أشـكال التنظـیم والـذي یسـهل عملیـة سـحب المعلومـة والتكنولوجی

  .المراد استغاللها بكل سهولة ویسر

في الحد من مشكلة صعوبة فهم واستیعاب المعلومات، والتي تستنزف  تساهم مرحلة تنظیم المعلومات - 

ـــل قـــرارات وٕالغـــاء ـــد المهمـــة   جهـــد متخـــذي القـــرارات وتســـبب فـــي إضـــاعة الوقـــت وتأجی بعـــض المواعی

والتذلیل من مشكلة أرق المعلومات الناتجة عن صعوبة المعالجة الفعلیـة لإلشـارات الضـعیفة، كمـا أن 

الیقظة اإلستراتیجیة ومن خالل هذه المرحلة تقوم بنشر المعلومـات الجـاهزة للتـداول واالسـتغالل والتـي 

الیـا الیقظـة، والتـي تسـاهم فـي مسـاعدة متخـذي تعتبر مرحلة متقدمـة مـن مراحـل اتخـاذ القـرار تبنتهـا خ

 .القرارات على اتخاذ القرارات أسرع وأبكر باستغاللهم وقت معالجة المعلومة في توظیفها

إن أهم ما تسـعى إلیـه الیقظـة اإلسـتراتیجیة خـالل مرحلـة القـرار هـو تمامـا مـا ینـتج عـن تفـاقم متالزمـة  - 

فمــا مــا یجعــل مــن المتالزمــة ظــاهرة . مــن الجهــة المقابلــة أرق المعلومــات، الغایــة هنــا تقابلهــا المشــكلة

مرضیة مؤثرة في اتخاذ القرارات بالمؤسسة وفي أدائها، هـو ضـبابیة المحـیط وصـعوبة تحدیـد مالمحـه 

بدقــة النـــاتج عـــن عـــدم القـــدرة علــى المعالجـــة الفعلیـــة لمعطیاتـــه، والـــذي یســبب فـــي ضـــیاع العدیـــد مـــن 

یســبب فــي االصــطدام بمخــاطر المحــیط دون الــوعي بهــا واتخــاذ  الفــرص وٕالغــاء إمكانیــة صــنعها، كمــا

االحتیاطات أو تجنبها، اتخاذ الكثیر من القرارات الخاطئة فضال عـن إصـدارها فـي غیـر وقتهـا وغالبـا 

یكــون متــأخرا، فــي المقابــل تعــرف الیقظــة اإلســتراتیجیة بقــدرتها علــى المســاهمة فــي اقتنــاص الفــرص، 

الستغالل نقاط قوتها ومعالجة نقاط الضـعف بهـا، كمـا تعـرف بـدعمها  تجنب المخاطر، دعم المنظمة

التخــاذ القــرارات بالمنظمــة، إذن فالیقظــة غالبــا هــي حــل لمعالجــة مشــكلة المتالزمــة المتمثلــة فــي عــدم 

 .القدرة على استغالل المعلومات واتخاذ قرارات فعالة

ناتجة عن اكتشاف المعلومات الصحیحة في صقل المتیقظون بالخبرة ال تساهم مرحلة التغذیة العكسیة - 

مـن الخاطئــة، هــذه المرحلــة أیضـا تســاهم فــي التخفیــف مــن الضـغط واألرق فــي المراحــل األولــى للــدورة 
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بإعـادة تحدیـد مواصـفات االسـتماع للبیئـة  المقبلة للیقظة كونهـا تسـاهم فـي دراسـة الفجـوة وتحـدد الخطـأ

اهمة في تفـاقم مظـاهر المتالزمـة هـو كفـاءة وصـفات مرة أخرى، ومما سبق ذكره أن أحد العوامل المس

األفـراد المتعـاملین مـع المعلومـات وهـذه المرحلـة قــد تسـاهم إذن فـي تعزیـز خبـرتهم والرفـع مـن كفــاءتهم 

 .في التعامل مع المعلومة

ـــات تحـــدي متالزمـــة أرق المعلومـــات بالحـــد مـــن مظاهرهـــا وتفـــادي  -  الیقظـــة اإلســـتراتیجیة آلیـــة مـــن آلی

 .نتائجها

 الصناعي عموري بسكرة وتفسیرها عرض نتائج الدراسة المیدانیة بمجمع: لمطلب الثانيا

 نتائج الدراسة االستطالعیة : أوال

  :تشیر نتائج الدراسة المتحصل علیها من تحلیل مقابلة أن

متیقظا تكنولوجیا، تنافسیا وتجاریا  المجمع محل الدراسة وضع أنواع الیقظة بالمجمع جید فیعتبر -

المجمع بمراقبة المحیط   مسؤوليبدرجة جیدة في حین یعتبر تیقظه بیئیا متوسط نوعا ما، حیث یهتم 

التكنولوجي خاصة في ما یخص التراخیص والعالمات التجاریة الحالیة والمرتقبة كذلك بالنسبة 

  .دید في المحیط التنافسي له ومجال اهتمامهلمستجدات األجهزة والتطبیقات التقنیة، كل إبداع ج

یخـص مقاربـات الیقظـة یتبنـى المجمـع كـل مـن المقاربـة  وضع تنظیم الیقظـة بـالمجمع متوسـط ففیمـا -

العسكریة والتي بنیت على حرب المعلومات والتجسس والمقاربـة االقتصـادیة للیقظـة فـي حـین یتجاهـل 

  .ونیة والذي یجعل منها في وضعها السیئكل من المقاربة اإلداریة، األخالقیة واإللكتر 

یتبنــى المجمــع  بعـض عملیــات الیقظــة أو هــو وضــع متوســط حیــث  وضـع عملیــات الیقظــة بــالمجمع -

مراحلها لكنه یهمـش أهـم مراحـل عملیـة التـیقظ وهـي االسـتهداف التخطـیط والتقیـیم، أمـا بالنسـبة جمـع، 

 .تحلیل ثم النشر فهو یتبناها بشكل غیر مقصود

یرقى أمن الیقظة اإلستراتیجیة ورغم أهمیته  بعد للوضـع الجیـد  الیقظة بالمجمع سيء فلموضع أمن  -

بالمجمع، وذلك على مستوى كل األبعاد، فقد أخذ التحسیس والتوعیة الوضـع السـیئ، تأخـذ السیاسـات 

واإلجــراءات الوضــع المتوســط وذلــك كونهــا إجــراءات غیــر مرتــب لهــا،  كمــا تأخــذ الحمایــة واإلخطــار 

  .ضا الوضع المتوسطأی
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 محتوى وثائق مداخالت السید المدیر العام للمجمع محل الدراسة بوسائل االعالمنتائج تحلیل : ثانیا

مجمع  محل الدراسة متیقظ جدا لكل ما یدور في بیئته الداخلیة والدولیة سواء رئیس المدیر العام لل -

التكنولوجیــة وخاصــة التنافســیة، وأنــه یأخــذ الســبق فــي مــن الناحیــة البیئیــة، االجتماعیــة، التجاریــة، 

 .مجاله وطنیا بتطبیق استراتیجیاته

مجمع محل الدراسة یعي جیدا ما الذي یجب علیه فعله ألخـذ السـبق والتمیـز رئیس المدیر العام بال -

لها ویعلم أهمیة ذلك ولكنه لم یحط علما بثقافة الیقظة كنظام أو كمجموعة خالیا یجب تبنیها وتفعی

 .لتصبح الیقظة جزء من الثقافة التنظیمیة للمجمع

 .ترتكز الیقظة اإلستراتیجیة بالمجمع محل الدراسة أعلى الهرم -

إن تیقظ أعلى الهرم بالمجمع محل الدراسة ال یكفـي، فألخـذ السـبق المجمـع بحاجـة دعـم ومشـاركة  -

خاصــة بــالنظر لدینامیكیــة لنظــام كامــل للیقظــة اإلســتراتیجیة داخــل وخــارج المؤسســات التابعــة لــه، 

البیئــة والتغیــر المســتمر وكــذلك نظــرا ألهمیــة المنصــب الــذي یشــغله الــرئیس المــدیر العــام للمجمــع 

ومهامه اإلستراتیجیة والتي تتطلب جهد ووقت وتركیز والذي قد یعیقه على التیقظ والتنقیب الدوري 

 .ظرا لحساسیتهاوالمستمر عن المعلومات على حساب مهامه التي ال تفوض لغیره ن

  تحلیل نتائج الدراسة اإلحصائیة: ثالثا

  من خالل تحلیل إجابات المبحوثین .1

تنتشر إلى حد ما في مجمع الدراسة بمتوسط حسابي  متالزمة أرق المعلوماتتشیر نتائج الدراسة أن  -

" متوسـط"مما یعني أن المتوسط الحسابي یقـع ضـمن الدرجـة الثالثـة  0,524وبانحراف معیاري  2,70

والـذي یعنــي أن متیقظـوا المجمــع أحیانــا مـا یقعــون تحـت تــأثیر متالزمــة أرق المعلومـات، ویعــود ســبب 

وقــوعهم تحــت تــأثیر المتالزمــة یعــاني مــن هــذه المتالزمــة بدرجــة متوســطة ویعــود ذلــك بالدرجــة األولــى 

وبـــانحراف معیـــاري  2,81لومـــات وقـــد قـــدر متوســـط إجابـــات هـــذا المحـــور بــــ إلـــى انخفـــاض جـــودة المع

فـالمتیقظون بهـذا المجمــع أحیانـا یتلقـون كـم هائـل مــن المعلومـات الغیـر مهمـة وأحیانـا تكــون   0,414

   .مبهمة وغیر واضحة، أحیانا أخرى مبعثرة وغیر ثابتة، أحیانا مزیفة وغیر موثوق في صحتها

ة مشكل آخر یسبب في تفاقم مظاهر متالزمة أرق المعلومات وهو مشكل یأتي في الدرجة الثانی

تعود هذه المشكلة لعدة مشاكل جزئیة  0,818وانحراف معیاري  2,68االستغالل والذي یقابل متوسط 

تتمثل في كون المتیقظون ومتخذي القرارات بالمجمع أحیانا ما یجدون صعوبات وعراقیل في تحدید نقاط 
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ا یجدون في بعض األحیان صعوبات وعراقیل في وضع البدائل واختبارها مما یؤدي ضعف المجمع، كم

  .بهم التخاذ بعض القرارات الخاطئة والتي قد تكون قرارات إستراتیجیة ومهمة جدا لمستقبل المجمع

كما تعتبر عدم القدرة على معالجة المعلومات أحد المشاكل التي یعاني منها المجمع والتي سببت في 

وذلك یعود إلى أن  0,662بانحراف معیاري  2,64بمتوسط حسابي  قم المتالزمة بالدرجة الثالثةتفا

المتیقظون بالمجمع في بعض األحیان یجدون صعوبة في فرز ذلك الكم الهائل من المعلومات التي 

تنزف تصلهم تباعا ویستغرقون وقتا في ذلك یؤدي بهم أحیانا إللغاء بعض المواعید، أحیانا أیضا یس

المتیقظون بالمجمع جهدهم في معالجة الكم حجم المعلومات المتعامل معها مما یجعلهم یقعون تحت 

  .الحالة المرضیة الناتجة عن المتالزمة

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود تجانس بین الذكور واإلناث بالمجمع في شدة تعرضهم للمتالزمة، ما  -

بحیث یتعرض الذكور ألرق المعلومات بحدة أشد نوعا ما یؤكد وجود اختالف معنوي بین الجنسین، 

من تعرض اإلناث لهذه الحالة المرضیة، كما أظهرت عدو وجود تباین في شدة المتالزمة یعزى 

  .المتغیرات الشخصیة األخرى

، أما عن "غالبا"أن اإلجابات جاء  متغیر الیقظة اإلستراتیجیةوضحت النتائج بالنسبة لمختلف أبعاد أ -

، وهذا 0,336وانحراف معیاري  4,18ممارسة عملیات الیقظة أو مراحلها فهي جیدة جدا بمعدل  درجة

  ما یتوافق نوعا ما مع ما جاءت به نتائج الدراسة االستطالعیة، 

حیث یمر المتیقظون غالبا بمرحلة تشخیص المحیط قبل أي عملیة أخرى أین یـتم تحدیـد الحاجـة مـن 

المعلومــات ثــم یــتم تحدیــد كــل مــن مصــادر المعلومــات والجهــات المســتهدفة كمــا ال یغفــل المتیقظــون علــى 

وارها بدقـة وقـدر تجهیز كل ما تستلزمه عملیة الیقظة من موارد مادیة، تجهیزات وموارد بشریة مع تحدید أد

 ،  5940,بانحراف معیاري  4,40متوسط إجابات هذا البعد بـ 

والتــي یمــر  0,683وانحــراف معیــاري  4,12تلــي هــذه المرحلــة مرحلــة االســتعالم والتــي یقابلهــا معــدل 

غالبا بها المتیقظون أیضا  كما یعتمد فیها على المرحلة التي سبقتها فغالبا ما یترصـدون للجهـات المحـددة 

سابقا كما أنهم یقومون بجمع المعلومات المحددة خالل مرحلة التشخیص، وغالبا ما یتعقب المتیقظون في 

هــذه المرحلــة المعلومــات االســتباقیة كمــا أنهــم یترصــدون فــي الغالــب لإلشــارات الضــعیفة بــالمحیط التنافســي 

  .للمجمع
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 4,52بمتوســط حســابي یقــدر بـــ  )خلــق المعنــى(وتــأتي فــي المرحلــة الثالثــة مرحلــة تنظــیم المعلومــات  

یقابل هذا المتوسط الدرجة الخامسة والتي تمثل  الجید جدا بسلم لیكـرت  0,473وبانحراف معیاري یساوي 

أي أنه دائما ما یمر متیقظوا المجمع بـهذه المرحلة  وذلك بفرزهم الدائم للبیانات والمعلومـات المجمعـة قبـل 

ــیلهم الــدائم لهــا وخلــق المعنــى مباشــرة اســتغاللها، بفــرزهم وتبــویبهم  لتلــك البیانــات بصــفة دائمــة أیضــا، بتحل

  . منها، باإلضافة لكونهم دائما ما یقومون بتخزین ما تم جمعه، فرزه وتحلیله لتسهیل النشر والتداول الحقا

 4,14قـدر متوسـط إجاباتهـا ب ) االسـتغالل(المرحلة التي تلي هذه المرحلة مباشرة هـي مرحلـة القـرار 

في عبارات المقیـاس أي " غالبا"وهي درجة جیدة بسلم لیكرت تقابلها  0,542بله انحراف معیاري قدر بـ یقا

أنـه غالبــا مــا یمـر متیقظــوا المجمــع بهـذه المرحلــة، وكمــا أظهـر الجــدول الخــاص بعبـارات مرحلــة االســتغالل 

علیهــا فــي وضــع أهــداف فــدائما مــا یســتغل المجمــع المعلومــات االســتباقیة واإلشــارات الضــعیفة المتحصــل 

وخطــط مســتقبلیة، غالبــا فــي صــناعة الفــرص واســتغاللها، اكتشــاف المخــاطر وتفادیهــا، كمــا یــتم اســتغاللها 

دائما في استغالل نقاط القوة ومعالجة نقـاط الضـعف بـالمجمع، باإلضـافة لتـوفیر البـدائل والرفـع مـن فعالیـة 

  .القرارات المتخذة

وحسـب إجابـات المبحـوثین غالبـا مـا یمـر  0,562انحـراف معیـاري و  3,70في المرتبة األخیرة بمعـدل 

متیقظوا المجمع بمرحلة التغذیة العكسیة، حیث یولي متیقظوا المجمع أهمیة لتداعیات ونتائج ما بعد اتخاذ 

ـــر وأنـــه فـــي بعـــض األحیـــان  ـــة اتخـــاذ القـــرار بحاجـــة معلومـــات أكث ـــرار، فغالبـــا مـــا یتضـــح لهـــم أن عملی الق

خدمة في صنع القرار هي معلومات غیر صحیح ما یضطرهم في الغالـب لمباشـرة البحـث المعلومات المست

عـــن معلومـــات جدیـــدة ویســـتدعي ذلـــك غالبـــا لتحدیـــد مصـــادر أخـــرى للبحـــث باإلضـــافة إلعـــادة النظـــر فـــي 

  . الجهات المستهدفة

  : النتائج األولیة الختبار الفرضیات .2

لمحیط ومتالزمة أرق المعلومات، رغم أن معامل ال توجد عالقة ارتباط معنویة بین مرحلة تشخیص ا -

وهـو مسـتوى أكبـر مـن   0,680االرتباط بینهما قوي نوعا ما لكنه غیر معنوي إذ بلغ مستوى الداللة 

%5.  

عالقـــة ارتبــاط بـــین مرحلــة االســـتعالم ومتالزمــة أرق المعلومـــات، فقــد كـــان معامــل االرتبـــاط ال توجــد  -

 .5%وهو مستوى أكبر من   0,186إال أنه غیر معنوي إذ بلغ مستوى الداللة متوسط بینهما 
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ومتالزمــة أرق المعلومــات، فقــد ) خلــق المعنــى(عالقــة ارتبــاط بــین مرحلــة تنظــیم المعلومــات  ال توجــد -

وهــو مســتوى  3390,كــان معامــل االرتبــاط بینهمــا ضــعیف جــدا وغیــر معنــوي إذ بلــغ مســتوى الداللــة 

  . %14,6ین قدر معامل االرتباط بـ في ح، 5%أكبر من 

  

ال توجد عالقـة ارتبـاط بـین مرحلـة القـرار ومتالزمـة أرق المعلومـات، فقـد كـان معامـل االرتبـاط بینهمـا  -

وقـد بلـغ   095,-غیر معنوي إذ قدر معامـل االرتبـاط ب یكاد یكون معدوم، كما أنهى   ضعیف جدا

  .5%وهو مستوى أكبر من  5350,مستوى الداللة 

توجد عالقة ارتباط بین التغذیة العكسیة ومتالزمة أرق المعلومات، فقد كان معامل االرتباط بینهما ال  -

والـــذي  0,055وقـــد بلـــغ مســـتوى الداللـــة  0,288ضـــعیفة وغیـــر معنـــوي إذ قـــدر معامـــل االرتبـــاط ب 

  .أنه  أكبر إال 5%یقترب من مستوى الداللة 

ـــین المتغیـــر المســـتقل للدراســـة  - ـــاط ذات داللـــة إحصـــائیة ب " الیقظـــة اإلســـتراتیجیة"ال توجـــد عالقـــة ارتب

فقـــد كـــان معامـــل االرتبـــاط بینهمـــا ضـــعیف جـــدا وغیـــر ". متالزمـــة أرق المعلومـــات"والمتغیـــر التـــابع  

وهـو مسـتوى أكبـر مـن   0,470وقـد بلـغ مسـتوى المعنویـة  0,111معنوي إذ قدر معامل االرتبـاط ب 

%5.  

وبعـدین مـن أبعـاد متالزمـة أرق المعلومـات المتمثلـة فـي  توجد عالقة بین بعد مرحلـة التغذیـة العكسـیة -

بمعامــل   ومشــكلة معالجــة المعلومــات %33,4جــودة المعلومــات بمعامــل ارتبــاط  بمعامــل ارتبــاط 

ســـطة إال أنهـــا معنویـــة جـــاءت متو  spearmanأي أن معـــامالت  %36,9ارتبـــاط  بمعامـــل ارتبـــاط 

 .لكال البعدین %5مستوى الداللة   كون قیم مستوى المعنویة أقل من

 

متالزمــة أرق المعلومــات  علــىتختبــر وجــود أثــر للیقظــة اإلســتراتیجیة رفــض الفرضــیة الصــفریة التــي  -

 یوجــد أثــر معنــوي للیقظــة اإلســتراتیجیة علــى متالزمــة أرق المعلومــات، وقبــول: H0المصــاغة كالتــالي 

  .ال یوجد أثر معنوي للیقظة اإلستراتیجیة على متالزمة أرق المعلومات: H1الفرضیة البدیلة القائلة 

یوجــد أثــر معنــوي لمرحلــة االســتعالم : H0رفــض الفرضــیة الفرعیــة الصــفریة الثانیــة المصــاغة كالتــالي  -

ســـتعالم فــــي ال یوجــــد تـــأثیر معنـــوي لمرحلـــة اال: H1وقبـــول بـــدیلتها . علـــى متالزمـــة أرق المعلومـــات

  .متالزمة أرق المعلومات
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یوجـد تـأثیر معنـوي لمرحلـة تنظـیم المعلومـات فـي : H0رفض الفرضیة الفرعیة االصفریة لثالثـة التالیـة  -

ال یوجـــد تـــأثیر معنـــوي لمرحلـــة تنظـــیم المعلومـــات فـــي : H1وقبـــول بـــدیلتها . متالزمـــة أرق المعلومـــات

 .متالزمة أرق المعلومات

یوجــد أثــر معنــوي لمرحلــة القــرار علــى متالزمــة : H0رفــض الفرضــیة الفرعیــة الصــفریة الرابعــة القائلــة  -

 .ال یوجد أثر معنوي لمرحلة القرار على متالزمة أرق المعلومات: H1أرق المعلومات وقبول بدیلتها 

ة العكســیة یوجــد أثــر معنــوي لمرحلــة التغذیــ: H0رفــض الفرضــیة الفرعیــة الخامســة المصــاغة كالتــالي  -

ال یوجـد أثـر معنـوي لمرحلـة التغذیـة العكسـیة علـى : H1وقبول بدیلتها . على متالزمة أرق المعلومات

  .متالزمة أرق المعلومات

 :نتائج اختبار الفرضیات بعد إعادة النمذجة .3

یوجـــد أثـــر معنـــوي لمرحلـــة : H0 المصـــاغة كالتـــالي رفـــض الفرضـــیة الفرعیـــة الصـــفریة األولـــى -

یوجـد أثـر معنـوي لمرحلـة ال : H1لى متالزمة أرق المعلومات، وقبـول الفرضـیة البدیلـة تشخیص المحیط ع

 .تشخیص المحیط على متالزمة أرق المعلومات

یوجـد تـأثیر معنـوي لمرحلـة تنظـیم المعلومـات : H0 قبول الفرضیة الفرعیة الصفریة لثالثة التالیـة -

تـــأثیر معنـــوي لمرحلـــة تنظـــیم المعلومـــات فـــي ال یوجـــد : H1ورفـــض بـــدیلتها . فـــي متالزمـــة أرق المعلومـــات

 .متالزمة أرق المعلومات

یوجد أثر معنوي لمرحلة التغذیة العكسیة : H0 قبول الفرضیة الفرعیة الخامسة المصاغة كالتالي -

ال یوجـــد أثـــر معنـــوي لمرحلـــة التغذیـــة العكســـیة علـــى : H1ورفـــض بـــدیلتها . علـــى متالزمـــة أرق المعلومـــات

   .المعلوماتمتالزمة أرق 

متالزمـة أرق المعلومـات  على تختبر وجود أثر للیقظة اإلستراتیجیةقبول الفرضیة الصفریة التي  -

ـــالي  یوجـــد أثـــر معنـــوي للیقظـــة اإلســـتراتیجیة علـــى متالزمـــة أرق المعلومـــات، ورفـــض : H0المصـــاغة كالت

متالزمـة أرق المعلومـات، وذلـك  ال یوجد أثر معنوي للیقظة اإلستراتیجیة علـى: H1الفرضیة البدیلة القائلة 

مباشرة على بعد مشكل معالجـة المعلومـات حسـب الّنمذجـة والتـي أقصـت جمیـع مؤشـرات البعـدین اآلخـرین 

 .وأبقت على بعض مؤشرات بعد مشكل المعالجة

ممـــا یـــدّل علـــى أن مرحلـــة التشـــخیص، تنظـــیم ) 0.280(وقـــد جـــاءت قیمـــة معامـــل التحدیـــد للنمـــوذج 

مـن مظـاهر متالزمـة أرق المعلومـات، وتعتبـر هـذه القیمـة ) %28(ا تفّسـر معـة العكسـیة المعلومات والتغذی
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لبعــد مرحلــة تنظــیم المعلومــات  F²ضــعیفة إال أنهــا قیمــة معنویــة یجــدر أخــذها بعــین االعتبــار فحجــم تــأثیر 

وقـد  یعتبر متوسط، أما عن بعـدي مرحلـة التشـخیص ومرحلـة التغذیـة العكسـیة فقـد كانـت تأثیراتهـا ضـعیفة،

 .أثبتت نتائج الدراسة أن هذا النموذج لدیه القدرة الكافیة للتنبؤ

جاءت معامالت المسار لكل من بعد مرحلة تنظیم المعلومـات وبعـد مرحلـة التغذیـة العكسـیة معنویـة 

، أما عـن معامـل مسـار بعـد مرحلـة التشـخیص فهـو أكبـر )0.05(حیث أن قیم الداللة اإلحصائیة أقل من 

یر معنوي، وعلیه فإن العالقات بین اثنین من المتغیرات الكامنـة للنمـوذج معنویـة وتسـاهم أي غ 0,05من 

 .في تفسیر النموذج

أمــــا عــــن نقــــاط التــــأثیر فهــــي تــــؤثر بــــبعض المؤشــــرات دون األخــــرى والتــــي حــــددها االختبــــار نظــــرا 

لومات، التخزین، النشر لتشبعاتها، فبالنسبة لمرحلة التنظیم أو خلق المعنى تؤثر كل من عملیة تحلیل المع

والتداول على المتالزمة، أما عن مرحلة التغذیة العكسیة فتؤثر بمـا ینـتج عنهـا مـن حاجـة لمعلومـات أكثـر، 

اكتشاف أن بعض المعلومـات المسـتعان بهـا فـي اتخـاذ القـرار غیـر صـحیحة، مباشـرة عملیـة جدیـدة للبحـث 

  .بعد اتخاذ القرارعن المعلومات واالهتمام الكبیر المولى لتداعیات ما 

وبالنســبة لمجــال التــأّثر أو مــا ینـــتج عــن الیقظــة اإلســتراتیجیة فـــاختزل االختبــار المؤشــرات فــي أربعـــة 

صـعوبة فهـم المعلومـات التـي تصـل وقت كبیر في المعالجـة،  استغراق مؤشرات  دون غیرها والمتمثلة في 

  .المعالجة، وتأجیل بعض القرارات المهمةالمتیقظ تباعا، استنزاف جهد كبیر خالل التركیز في 

وفـي مــا یخــص اتجــاه األثــر فهــو اتجــاه إیجــابي أي أن األثــر ســلبي كلمــا زادت فعالیــة مراحــل الیقظــة 

كلمـــا زاد أثرهـــا علـــى مظـــاهر متالزمـــة أرق المعلومـــات، وهنـــا یجـــدر بنـــا اإلشـــارة أن االتجـــاه العـــام لمرحلـــة 

نـي المرحلـة وبالتـالي یعـزز مـن مراحـل الیقظـة أمـا إذا نظرنـا فـي التغذیة العكسـیة كمرحلـة فهـو یـدل علـى تب

اتجاه مؤشرات هذه المرحلـة بصـفة عامـة والمؤشـرات المحـددة بعـد إعـادة الّنمذجـة بصـفة خاصـة فـإن اتجـاه 

بمثابـة إقـرار بعـدم نجـاح المراحـل التـي سـبقت مرحلـة التغذیـة  بدرجة جیدة  إجابات المبحوثین الذي اتصف

أنهــا  فــرغم تبنــي المجمــع لبقیــة المراحــل للیقظــة إال ،المــرور بهــا وٕاتباعهــا فــي أغلــب األحیــانالعكســیة رغــم 

تفتقــد للفاعلیــة فالحاجــة لمعلومــات أكثــر أو اكتشــاف أن بعــض المعلومــات غیــر صــحیحة والتــي تــؤدي بهــم 

حلــة التغذیــة إلــى إعــادة أو مباشــرة عملیــة اتخــاذ قــرار مــرة أخــرى دلیــل علــى أن نتــائج المراحــل الســابقة لمر 

العكسیة بالتأكید تؤثر في متالزمة أرق المعلومات بالسلب حیث أن مباشرة العملیة من جدید ستحتاج جهد 

كمـا أن اكتشـاف أن بعـض المعلومـات ، أكثر ومعلومات أكثر مما یزید مـن حجمهـا وبالتـالي حجـم المشـكل

یبــرر تأثیرهــا فـي صــعوبة فهــم  غیـر صــحیحة یعتبــر مظهـر مــن مظــاهر متالزمـة أرق المعلومــات، وهــذا مـا
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المعلومــات وبالتــالي مضــاعفة وقــت المعالجــة واســتنزاف جهــد المعــالج مــا یــؤدي إلــى تأجیــل بعــض القــرارات 

ومن المعروف أن توقیت اتخاذ القرار مهـم جـدا خاصـة  ،المهمة أو اتخاذ قرارات غیر فعالة وٕاعادة صنعها

  .في اقتناص الفرص أو تخطي بعض المخاطر بالمحیط

ـــا إذن  ـــة مراحـــل الیقظـــة وضـــعف نتائجهـــا فیمكنن ـــك التـــأثیر الســـلبي هـــو عـــدم فعالی وٕاذا كـــان ســـبب ذل

االفتــراض أن للیقظــة تــأثیر عكســي إیجــابي فــي متالزمــة أرق المعلومــات إذا مــا كانــت نتــائج مراحــل الیقظــة 

أن التأكــد مــن صــحة اإلســتراتیجیة أكثــر فعالیــة، وهــذا مــا یثبــت مــا تــم افتراضــه ســابقا فــي النتــائج النظریــة 

اإلشارات الضعیفة واستغاللها یتطلب جمع معلومات أكثر حولها، وبالتالي اهتمام الیقظة اإلستراتیجیة بهذا 

النــوع مــن المعلومــات والتــي ال شــك فــي أهمیتهــا فــي االســتباق واقتنــاص الفــرص ســیؤدي غالبــا إلــى تعزیــز 

تكـون ذات تـأثیر ذو اتجـاهین فـي مـا یخـص  الیقظـة بـذلك قـد. بعض مـن مظـاهر متالزمـة أرق المعلومـات

مظاهر متالزمة أرق المعلومات، وهنـا یمكننـا أن نفتـرض تـأثیر الیقظـة فـي المتالزمـة إیجابیـا أو بالحـد مـن 

مظاهرهــا فــي حــال كــان اتجــاه إجابــات المبحــوثین فــي مــا یخــص فقــرات التغذیــة العكســیة یتــراوح بــین أحیانــا 

بفعالیة مراحل الیقظة أو إیجابیة نتائجها، وبصـیغة أخـرى نسـتطیع أن  وأبدا أي بدرجة ضعیفة والذي یفسر

نستنتج أم تبني مراحل الیقظة اإلستراتیجیة فـي حـد ذاتهـا قـد ال تـؤثر فـي متالزمـة أرق المعلومـات سـلبا وال 

  .ونجاعتها هي ما یمكنها التأثیر في المتالزمة مراحلهاإیجابا وٕانما نتائج 

مراحــل الیقظــة أو عــدم نجاعتهــا فــي مــا أظهرتــه نتــائج الدراســة األولیــة كــون ویمكــن تفســیر عــدم فعالیــة 

المجمــع لألســف یفتقــد لثقافــة الیقظــة فیعتبــر وضــعها ســیئ بنــاءا علــى مقابلــة الدراســة االســتطالعیة، كمــا 

أظهــرت نتــائج تحلیــل مضــمون مقــابالت الســید عمــوري لعروســي أن ثقافــة الیقظــة مرتكــزة أعلــى الهــرم وأن 

بــالمجمع غیــر متیقظــون مــا یــدل أنــه حتمــا بقیــة اإلطــارات والعمــال فــي مجــال المعلومــات   ؤولینالمســحتــى 

بــالمجمع غیــر متیقظــین، ومــا یجعــل درجــة تبنــیهم للمراحــل الیقظــة درجــة جیــدة والتــي أثبتتــه نتــائج الدراســة 

م مــــع اإلحصــــائیة كمــــا نتــــائج الدراســــة األولیــــة كــــون تبنــــي مراحــــل أو عملیــــات الیقظــــة هــــو التعامــــل الــــدائ

المعلومــات والــذي جعلهــم ربمــا أكثــر خبــرة فــي جمعهــا، تنظیمهــا واالســتفادة منهــا، وأن مراحــل أو عملیــات 

الیقظـــة فـــي ماعـــدا مرحلتـــي التشـــخیص والترصـــد هـــي مراحـــل إدارة المعلومـــات بصـــفة عامـــة أي أن تبنـــي 

ألهمیة المعلومات  المجمع لهذه المراحل هو تبني وهمي وهو غیر مبرمج له وٕانما حدث بشكل عفوي نظرا

 .بصفة عامة ولیس لوعیهم بأهمیة المعلومة اإلستباقیة واإلشارات الضعیفة خاصة

  



ي للدراسةتطبیقال إلطارا                       الفصل الرابع                                             
 

168 
 

 مرحلة تنظیم المعلومات

 مرحلة التغذیة العكسیة

 مشكلة معالجة المعلومات

 متالزمة أرق المعلومات الیقظة اإلستراتیجیة

  :خالصة

لإلجابة على اإلشكال المطروح مسبقا والـذي ، استهدفت هذه الدراسة المجمع الصناعي عموري بسكرة

، تـم اسـتخدام كـل مـن المقابلــةیـدرس إمكانیـة وجـود أثـر للیقظـة االسـتراتیجیة علــى متالمـة أرق المعلومـات، 

ة لجمع البیانـات األولیـة،  واختیـرت طریقـة المسـح الشـامل لتحدیـد عینـة ستبانواال تحلیل وثائق، المالحظة،

ما عدا الـذین أبـو المشـاركة  الیقظة اإلستراتیجیة بالمجمع ممثلوعلى كل  االستبانةالدراسة في حین وزعت 

فــي تحلیــل بیانــات االســتمارة بتطبیــق  SmartPLS3برنــامج  و  Spss 23اســُتخدم برنــامج ، فــي البحــث

أن التوصـــل لمجموعـــة مـــن النتـــائج أهمهـــا  علـــى ذلـــك  ابنـــاءً  وتـــم ،ةالالمعلمّیـــمجموعـــة مـــن اإلحصـــاءات 

بمجمـــع مـــن عـــدمها تـــي تنظـــیم المعلومـــات والتغذیـــة العكســـیة حلبفعالیـــة مر متالزمـــة أرق المعلومـــات تتـــأثر 

مــــن المؤشــــرات  منتقــــاةوینســــب لنمــــوذج جدیــــد بمؤشــــرات  مــــا نوعــــا التــــأثیر ضــــعیفإال أن ذلــــك . الدراســــة

  :المقترح للدراسةالمعنوي  ، وفي ما یلي عرض للنموذجالموضوعة في النموذج األولي للبحث

  

  "عد إعادة النمذجةب"النموذج المعنوي ): 23(رقم  الشكل

 

  

  

  

   

  

 

 

 smartpls 3إعداد الطالبة بناء على نتائج  :المصدر

 

 



 

 



169 
 

  :الخاتمة

متالزمـة أرق المعلومــات،  وأثرهـا علـىهـدفت دراسـتنا إلـى توضـیح ومعرفـة أهمیــة الیقظـة اإلسـتراتیجیة 

فتعتبر الیقظة اإلستراتیجیة أحد أهم اآللیات والنظم المساهمة في دعم القـرار، وهـي تعتمـد فـي عملهـا علـى 

كدراسة حالة نسـتطیع مـن  ناعي عموريالمجمع الصوقد تم اختیار  ،جمع المعلومات االستباقیة ومعالجتها

تشــخیص الیقظــة اإلســتراتیجیة بــالمجمع اســتطالعیة ل خاللهــا اإلجابــة علــى إشــكالیة الدراســة، وقمنــا بدراســة

غلب اآللیات والمفاهیم التي تمارسها منظمات األعمـال العالمیـة والتـي ال فأ، كد أن وضعها متوسطوالذي أ

تحظى بنفس األهمیة لدى المنظمات الجزائریة وهذا ما استنتجناه من  تتخلى عن تطبیقها نظرا ألهمیتها ال

األخیـرة، وحتـى إن اهتمـت منظماتنـا بهـذه اآللیـات فهـي ال  ثیر من الدراسات الذي استقصدت هذهنتائج الك

تذهب لتبنیها بصفتها الرسمیة بل ربما تتعامل مع بعـض إجراءاتهـا كـأدوات مسـاعدة بصـفة غیـر دائمـة وال 

  . وعدم الرسمیة في تطبیق هذه اآللیات یجعلها تفقد فعالیتها لفقدانها أهم معالمها وخصائصها دوریة،

كمـا لهـا لیقظة اإلستراتیجیة وخالیاها فهي محددة بخصائص وعملیات معینة، وكما هو معروف عن ا

یجعلهـا تفقـد فمي رسالغیر ستخدامها أما ا بشریة باإلضافة إلى قوانین تحكمها،متطلباتها من موارد مادیة و 

خاصة إذا ُأرید تفعیلها للحد من متالزمـة أرق المعلومـات  وتفقد نجاعتهاتقل فعالیتها ومنه أهم خصائصها 

والتــي تــرتبط حســب التحلیــل النظــري للدراســة بالیقظــة اإلســتراتیجیة مــن خــالل مراحــل معالجتهــا للمعلومــات 

  .مرورا بمراحل الیقظة اإلستراتیجیة والتي یفترض أن تقل حدتها كلما تمت معالجة المعلومات

، المجمع الصـناعي عمـوري بسـكرةفـي الدراسـة التطبیقیـة بـ تقـدم مـا خـالل ومـن ،سـبق مـا ضـوء فـي 

 :واالستنتاجات أهمها جــــالنتائبمجموعة من  خرجت الدراسة

وضع الیقظة اإلستراتیجیة بالمجمع الصناعي عموري بسكرة هو وضع متوسط حیث یعتبـر وضـع  -

ي المؤسســة ألنــواع الیقظــة اإلســتراتیجیة جیــد، فــي حــین وضــع كــل مــن تبنیهــا لتنظــیم، عملیــات تبنــ

وقــد جــاءت درجــة ممارســة عملیــات الیقظــة أو مراحلهــا جیــدة جــدا  وأمــن الیقظــة هــو وضــع متوســط

ویفســـــر هـــــذا االخـــــتالف بـــــاختالف عملیـــــة التقیـــــیم  حســـــب إجابـــــات المبحـــــوثین باســـــتبانة الدراســـــة

أمـــا عـــن ســـیاق الیقظـــة فوضـــع تبنیهـــا لـــه ســـيء رغـــم أهمیتـــه ، ة قیـــاس ألخـــرىوالمؤشـــرات مـــن أدا

ومكانته كونه بمثابة حجر األساس لتبنـي نظـام الیقظـة اإلسـتراتیجیة بالمؤسسـات خاصـة أنـه یضـم 

  .بین مؤشراته ثقافة الیقظة، هیكلتها ومواردها
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ط لـه وذلـك لوعیـه وٕادراكـه یتبنى المجمع محل الدراسة الیقظة اإلستراتیجیة عفویا بشكل غیـر مخطـ -

 .ألهمیة االستباق في جمع المعلومات واالستماع الدائم للمحیط واإلشارات الضعیفة

یملك المجمع قدرات ومـوارد تسـمح لـه بإرسـاء نظـام یقظـة إسـتراتیجیة بمختلـف متطلباتـه إال أنـه لـم  -

  .یستغلها بعد

، متالزمــة أرق المعلومــات مــنإلــى حــد متوســط الیقظــة بــالمجمع الصــناعي عمــوري  اممثلــو یعــاني  -

نوعـا مــا مـن تعــرض وتختلـف حــدتها بـاختالف الجــنس حیـث یتعــرض الـذكور للمتالزمــة بحـدة أشــد 

 .اإلناث لهذه الحالة المرضیة

بــالمجمع محــل  ومتالزمــة أرق المعلومــاتالیقظــة اإلســتراتیجیة بــین  معنویــة عالقــة ارتبــاط ال توجــد -

، فــــي حــــین توجــــد عالقــــة معنویــــة بــــین مرحلــــة التغذیــــة العكســــیة وكــــل مــــن مشــــكل جــــودة الدراســــة

المعلومـــات ومشـــكل معالجتهـــا، كـــذلك بـــین مرحلـــة التشـــخیص ومرحلـــة تنظـــیم المعلومـــات بــــمشكلة 

 .معالجة المعلومات بالمجمع

نظــیم تالزمــة أرق المعلومــات، فــي حــین تــؤثر كــل مــن مرحلــة تم علــىثر الیقظــة اإلســتراتیجیة تـؤ ال  -

المعلومات ومرحلة التغذیـة العكسـیة بـبعض أبعادهـا تـأثیر معنـوي علـى مشـكلة معالجـة المعلومـات 

 .كونها أحد أسباب تفشي بعض من مظاهر المشكلة

ذات تـأثیر ذو الیقظة اإلستراتیجیة ذات أهمیة بالغة بالنسـبة لمتالزمـة أرق المعلومـات خاصـة أنهـا  -

وذلـــك مــا یعــود لنجاعـــة مراحــل الیقظـــة  رق المعلومــاتاتجــاهین فــي مـــا یخــص مظــاهر متالزمـــة أ

  .اإلستراتیجیة من عدمها

    : ومن خالل ما توصلت إلیه الدراسة من نتائج یمكن وضع مجموعة من االقتراحات

 .إعادة النظیر في هیكلة الیقظة اإلستراتیجیة بالمجمع -

غــة خاصــة السیاســیة منهـــا عــدم إهمــال الیقظــة البیئیــة والمجتمعــة كــون معلوماتهــا ذات أهمیــة بال  -

 .والقانونیة

اإلطالع على مفهوم وأهمیة الیقظة واالهتمام بهذه الثقافـة نظـرا ألهمیتهـا فـي نشـر الـوعي بأهمیـة   -

 .اإلشارات الضعیفة
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عـــــدم إهمـــــال مرحلـــــة التخطـــــیط للتـــــیقظ فهـــــي المرحلـــــة التـــــي تســـــمح بتقیـــــیم نتـــــائج عملیـــــة الیقظـــــة  -

 .اإلستراتیجیة

تمرة لعملیــة الیقظـة للــتمكن مـن المقارنــة بـین المخطــط والفعلـي فهــذه المرحلــة اعتمـاد المتابعــة المسـ  -

 .بمثابة تشخیص لعملیات الیقظة

االهتمــام بــأمن الیقظــة بكــل أبعــاده ومؤشــراته وذلـــك لحمایــة المعلومــات وتجنــب تســربها والــذي قـــد  -

فــي یســمح للمنــافس باقتنــاص فــرص مهمــة فــي المحــیط كمــا قــد یســبب تســرب أي معلومــة مهمــة 

 .وضع المجمع في خطر قد یصعب تجاوزه

المجمع الصـناعي عمـوري بسـكرة، والنظـر فـي بـالیقظـة اإلسـتراتیجیة نظـام ر فـي هیكلـة إعـادة النظـ -

 .تفعیل خالیا یقظة رسمیة ومنظمة داخل المجمع

اســـتغالل مـــوارد المجمــــع التقنیـــة والبشــــریة منهـــا فــــي إرســـاء نظـــام یقظــــة فّعـــال ال یخلــــوا مـــن أهــــم  -

 .همتطلبات

التعامل مع متالزمة أرق المعلومات على أنها مشكلة فعلیة ومحاولـة الحـد منهـا مـن خـالل  ضرورة -

خبـراء فـي التعامـل وقـراءة المعلومـة قـراءة جیـدة،  عالحد من جمع المعلومات بصـفة عشـوائیة ووضـ

رات كون ما تسببه المتالزمة من نتائج قد یعیق حركـة المعلومـات ویخفـض مـن جـودة وفعالیـة القـرا

 .بالمجمع

وللتمكن من وجود حل لمتالزمة أرق المعلومات والرفع من فعالیة مراحل الیقظة اإلسـتراتیجیة یـرى الباحـث 

  : ومعالجة المواضیع التالیة قبال طرحتمسأن یتم 

 .اقتراح نموذج یدرس تأثیر الیقظة اإلستراتیجیة على متالزمة أرق المعلومات -

المعلومـــات مـــن خـــالل تفعیـــل آلیـــات التعامـــل مـــع المعلومـــات  متالزمـــة أرق كیفیـــة الحـــد مـــن آثـــار -

 .وتنظیمها

 .ظرة منهاتعوامل نجاح وفشل كل مرحلة من مراحل الیقظة اإلستراتیجیة وما أهم النتائج المن -

 .ستباقیةمن جودتها الستغاللها كمعلومات ا طرق التعامل مع اإلشارات الضعیفة والرفع -

كونه آلیة متقدمة تتعدى معالجـة (ي في الحد من مظاهر المتالزمة الذكاء اإلستراتیج تأثیرأهمیة و  -

بــرادار المتابعــة فـإن أطلــق الــرادار األول الیقظـة اإلســتراتیجیة إلشــارات  االمعلومـات  فقــد تــم وصـفه

 .)اإلنذار قام الرادار الثاني الذكاء االستراتیجي بتتبع مصدر اإلنذار ومحاولة تخطیه
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  :المراجع باللغة العربیة

  : الكتب 

، دار المســیرة للنشــر اقتصــاد المعرفــة واتجاهــات تطــویره، )2014(أحمــد علــي الحــاج محمــد .1

  .والتوزیع والطباعة عمان ،األردن

 . ، الدار الجامعیة االسكندریة، مصراتخاذ القرار بین العلم واالبتكار ،)2008(أحمد ماهر .2

المنظمـة لعالقـة اإلفصـاح االختیـاري  المتغیـرات، )2018(أحمد محمد شـكري حسـم سـمعان

 .، جامعة الزقازیق، مصربعدم التماثل المعلوماتي في سوق األوراق المالیة المصریة

دار نظـــم المعلومـــات اإلداریـــة، ، )2004(إیمـــان فاضـــل الســـامراني وهیـــثم محمـــد الزغبـــي   .3

   .الصفاء للنشر والتوزیع، عمان

  .، اقتصاد المعرفة، شعاع للنشر والعلوم، حلب، سوریا)2010(باسم غدیر غدیر  .4

، نظم المعلومـات ودورهـا فـي صـنع القـرار اإلداري، )2011(حمدي أبو النور السید عـویس .5

   .دار الفكر الجامعي اإلسكندریة، مصر

ــــع، إســــتراتیجیة المؤسســــة ،)2008(رحــــیم حســــین   .6 قســــنطینة، ، دار بهــــاء للنشــــر والتوزی

   .الجزائر

، المعلومــات ودورهــا فــي دعــم واتخــاذ القــرار االســتراتیجي،)2015(الســعید مبــروك ابــراهیم  .7

 .4المجموعة العربیة للتدریب والنشر،ط

، دار صفاء للنشـر إدارة المعرفة الطریق إلى التمیز والریادة، )2013(عمر أحمد همشري  .8

 .والتوزیع، عمان

 .2014نشر، الطبعة التاسعة، الممارسات القضائیة،  برتي لللقانون التجاري في ضوء ا .9

مؤسســة هنــداوي للتعلــیم  ،)مقدمــة قصــیرة جــدا(المعلومــات ، )2014(لوتشــانو فلوریــدي  .10

 .والثقافة، مصر

جودة المعلومات والذكاء االستراتیجي فـي بنـاء ، )2013(لیث عبد اهللا القهیوي وآخـرین  .11

 .شر والتوزیع،  عمان، األردن، دار الحامد للنالمنظمات المعاصرة

، )االسـكندریة(، دار الفكـر الجـامعيالقرار اإلداري ونظـم دعمـه ،)2006(محمد الصـیرفي .12

  .مصر

، دار المعتــز للنشــر والتوزیــع اإلدارة اإلســتراتیجیة الحدیثــة، )2014(محمــد هــاني محمــد .13

  .عمان، االردن
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الحــد مــن عــدم تماثــل دور اإلفصــاح اإللكترونــي فــي ، )2011(محمــود رجــب یــس غنــیم .14

، جامعــة بنهــا، القــاهرة، المصــري المعلومــات وانعكــاس ذلــك علــى كفــاءة ســوق رأس المــال

 .مصر

، المعهــد مؤشــرات اقتصــاد المعرفــة وموقــع المــرأة مــن تطورهــا، )2006(مــرال توتلیــان  .15

  .العربي للتدریب والبحوث اإلحصائیة، لبنان

اإلدارة اإلستراتیجیة وجـودة ، )2008(م مصطفى محمود أبو بكر وفهد بن عبد اهللا النعـی .16

 .الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر التفكیر والقرارات في المؤسسات المعاصرة،

 .، دار الوراق للنشر والتوزیع، األردنالیقظة اإلستراتیجیة، )2018(منصف بن خدیجة .17

الجـامعي، ، دار الكتـاب اإلدارة اإلسـتراتیجیة، )2011(منصور محمـد اسـماعیل العریقـي  .18

 .، صنعاء2ط 

الوراق للنشـر إدارة المعرفة المفاهیم واالستراتیجیات والعملیات، ، )2008(نجم عبود نجم .19

 .، األردن2والتوزیع، ط

ــي المنظمــات، )2014(هیــثم علــي حجــازي  .20 ــة ف ــة إلدارة المعرف ــة المتكامل ، دار المنهجی

 .الرضوان للنشر والتوزیع عمان، األردن

 :المجالت

، مجلــــــة جامعــــــة دمشــــــق، مفهــــــوم المعلومــــــات وٕادارة المعرفــــــة، )2012(أحمــــــد علــــــي  .21

 .1، العدد28المجلد

الترصـــــد االســـــتراتیجي وســـــیلة لتحســـــین أداء المؤسســـــات ، )2013(ســـــعید كرومـــــي .22

 .3، مجلة أداء المؤسسات الجزائریة، العدداالقتصادیة
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  غضبان حسام الدین.د: األستاذ المشرف.                                      نورهان قرون: الطالبة

  .إدارة أعمال المجموعات الصناعیة: تخصص  

  طلب تحكیم استبیان

لي عظیم الشرف أن أطلب من حضرتكم تحكیم هذا االستبیان المنجز إلتمام الجانب التطبیقي من 

وقد تم ، "أهمیة الیقظة اإلستراتیجیة وأثرها على متالزمة أرق المعلومات"والمعنونة أطروحة الدكتوراه 

  .إرفاق هذا الطلب ببعض المفاهیم باإلضافة ألسئلة البحث

  :مفهوم متالزمة أرق المعلومات

مــن حــاالت القلــق، ) متخــذ القــرار(متالزمــة أرق المعلومــات هــي تعبیــر عــن الشــعور  الــذي ینتــاب الفــرد   

التــوتر، اإلنهــاك، اللــبس، الغمــوض والتــردد الــذي یــالزم اســتقباله لكمیــات كبیــرة مــن المعلومــات تفــوق قدرتــه 

  .وبالجودة الالزمة وٕامكانیته على معالجتها والمفاضلة بینها التخاذ القرار المناسب في الوقت

  : التساؤل الرئیسي

 متالزمة أرق المعلومات؟ علىالیقظة اإلستراتیجیة هو أثر ما  -

ولإلجابـــة علـــى هـــذا التســـاؤل ومعالجـــة اإلشـــكالیة المطروحـــة تـــم اختیـــار مراحـــل الیقظـــة اإلســـتراتیجیة مـــن 

عة من األسئلة الفرعیة كأبعاد ، وتم تقسم اإلشكالیة بناءا عن ذلك إلى  مجمو  (amabile,1992)نموذج 

  :والمتمثلة في ما یلي

  متالزمة أرق المعلومات؟ علىتشخیص المحیط  مرحلةهو أثر ما 

  متالزمة أرق المعلومات؟ على) االستماع للمحیط(مرحلة االستعالم  هو أثرما 

   متالزمة أرق المعلومات؟على المعلومـــــــــــات  تنظیممرحلة  هو أثرما 

  متالزمة أرق المعلومات؟ علىالقرار مرحلة  هو أثرما 

  على متالزمة أرق المعلومات؟ التغذیة العكسیة مرحلةما هو أثر 

  تقبلوا مني كل عبارات الشكر والتقدیر انتظار ردكموفي 
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  اإلسرتاتيجيةاليقظة  )عمليات(مراحل : المحور األول 
   

  االختيارات  العبارات  

  أبداً   نادراً   أحياناً   غالياً   دائماً   )خيصالتش(مرحلة التعرف على المحيط    

01   تحديد الحاجة من يتم  وجمعها المعلومات  عملية البحث عنقبل

    .ةالمعلومات بدق

          

02     قبل مباشرة البحث والترصدستهدفة تحديد الجهات الم يتم. 

الترصد على المنافسين، على المحيط االجتماعي، على احدث (

   )..، المجالالتكنولوجيات في 

          

03    قبل عملية الترصد وجمع المعلومات المنتشرة بالمحيط، يتم

المصادر المستهدفة لجمع تشخيص المحيط من خالل تحديد 

   )....ر رسمية، تقليدية الكترونيةمصادر رسمية، غي ( المعلومات

          

04    ارد البشرية يتم تجهيز الموارد المادية من وسائل وتجهيزات والمو

   .لتسهيل عملية الترصد وتحديد أدوارها بدقة

          

  

  أبداً   نادراً   أحياناً   غالياً   دائماً   )الترصد(ستماع للمحيط االمرحلة    

05   عملية التشخيص لجهات المحددة فيكمتيقظون ا  نترصد.             

06   خالل المحددة التي يحتاجها المجمع و المعلومات  نهتم بجمع

   .مرحلة التشخيص

          

07    كمتيقضون نتعقب المعلومات االستباقية والتي لم يتحصل عليها

   .المنافسون بعد

          

08    إالالمعلومات الغير معلن عنها والتي ال تظهر نستهدف كمتيقظون 

  ,لميحات أو إشاعاتفي شكل ت

          

  

  أبداً   نادراً   أحياناً   غالياً   دائماً   )تنظيم المعلومات(مرحلة خلق المعنى    

09    التي يتم تجميعها قبل مباشرة  والمعلومات البياناتنقوم بفرز

   .استغاللها

          

10   التي يتم تجميعها لتسهيل استغاللها بياناترميز وتبويب النقوم بت.             

11   خلقلالتي يتم تجميعها  بياناتيقظون ال نغفل على تحليل الكمت 

   .معلومات ذات معنى

          

12   ليسهل نشرها وتداولها الحقا خزين المعلوماتنقوم بت.             
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  أبداً   نادراً   أحياناً   غالياً   دائماً   )اتخاذ القرار(مرحلة االستغالل    

13   ضع أهداف وخطط المعلومات التي يتم جمعها في و  يتم استغالل

  مستقبلية 

          

14   صالفر  صناعةالمعلومات التي يتم جمعها في  نستخدم.             

15    المعلومات التي يتم جمعها في تفادي المخاطر الموجودة  تساهم

   .بالمحيط

          

16   في استغالل نقط القوة أيضا المعلومات المجمعة  يتم استغالل

   .بالمجمع

          

17    مات التي يتم جمعها في معالجة نقاط الضعف المعلو  تساعد

   .بالمجمع

          

18   في توفير بدائل مختلفة  أيضا  تساهم المعلومات التي يتم جمعها

   .وهامة للقرارات

          

19   اتخاذ قرارات جيدة وفعالة إلىالمعلومات التي يتم جمعها  تؤدي.             

  

  أبداً   نادراً   أحياناً   غالياً   دائماً   التغذية العكسيةمرحلة   

20    بعد عملية اتخاذ القرار أننا بحاجة لمعلومات أكثريتضح.             

21    نتائج عملية اتخاذ القرار تستدعي البحث عن المعلومات في

   .مصادر أخرى لها

          

22   نعيد النظر في الجهات  نتائج عملية اتخاذ القرار تستدعي أن

  .عملية الترصدالمستهدفة من 

          

23    بعد عملية اتخاذ القرار يتضح أن بعض المعلومات المستخدمة غير

   .صحيحة

          

24    نباشر عملية البحث عن المعلومات من جديد اتخاذ القراربعد.             

25   نولي اهتماما كبيرا لنتائج وتداعيات ما بعد اتخاذ القرار.            

  متالزمة أرق المعلومات :الثانيالمحور 

 

  
  

  العبارات

  ختياراتاال

  أبداً   نادراً   أحياناً   غالياً   دائماً 

26    مهمة غيرمعلومات أتلقى خالل عملي.            

27    مبهمة وغير واضحةمعلومات تواجهنا بعض.            

28   مبعثرة وغير ثابتةالتي يتم تجميعها معلومات بعض ال.            

29    مزيفةمعلومات الكثير من المعلومات في المحيط هي.            

30    غير موثوق في صحتهابعض المعلومات التي أتلقاها.            
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31  
  التي  المعلومات من الهائل الكم فرز في أجد صعوبةخالل عملي

  .تصلني تباعا

          

32  
  وقت كبير  قبسبب الحجم الكبير من المعلومات التي تصلني أستغر

   .في المعالجة

          

33   بسبب كثرتها عابهايواست فهم المعلومات التي تصلني يصعب علي.            

34    استنزف جهدي خالل التركيز في المعلومات بسبب كثرتها            

35  
  بسبب كثرة المعلومات وصعوبة معالجتها أضطر لتأجيل بعض

   .القرارات المهمة

          

36  
  بسبب كثرة المعلومات وطول وقت معالجتها أضطر إللغاء بعض

   .المواعيد

          

  

37    أجد صعوبات وعراقيل في تحديد الفرص الممكنة في مجال عملي

   .مستقبال

          

38    في مجال عملي أجد صعوبات وعراقيل في اكتشاف المخاطر

   .ومحاولة تفاديها الموجودة في المحيط

          

39    في مجال عملي أجد صعوبات وعراقيل في تحديد نقاط القوة

   .واستغاللها بالمجمع

          

40    صعوبات وعراقيل في تحديد نقاط الضعف في مجال عملي أجد

  .ومعالجتها بالمجمع

          

41    في مجال عملي أجد صعوبات وعراقيل في وضع البدائل الممكنة

  .التخاذ قرار ما

          

42    في مجال عملي أجد صعوبات وعراقيل في االختيار بين البدائل

  .المتاحة

          

43    خاطئةالقرارات بعض الفي مجال عملي  أتخذ.            

  

  البيانات الشخصية

  أنثى                                                  ذكر                         :     الجنس -

  سنة 40إىل  31من                       فأقل        سنة 30                            :العمر -

  سنة فأكثر 51                          سنة          50إىل  41من                                        

  ليسانس                ماسرت               دراسات  عليا            فأقل انويث                   :  المؤهل العلمي -

  سنوات  10إىل  5من                 سنوات            5اقل من                       : قدميةاأل -  

 سنة 15أكثر                                      سنة 15إىل 11من                                      
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  جامعة محمد خیضر بسكرة

  كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

  قسم علوم التسییر

  

  

  

  

  

  

  

 : مقابلة مھیكلة حول 

  brouard, 2007حسب نموذج  تشخیص الیقظة اإلستراتیجیة

  المجمع الصناعي عموري بسكرةدراسة حالة 
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اإلستراتیجیة أنواع الیقظة: لبعد األولا  

  لمحیط التنافسيالمستمرة لمراقبة ال      

  ستقراء السلوك المحتمل للمنافسینإمكانیة ا

  األعمال/قطاع النشاطاستراتیجیات 

  تقدیم منتجات جدیدة

  الوضع التنافسيتحلیل 

  مواجهة المخاطر والتهدیدات

  المیزة التنافسیة استدامة

  الفرص المستقبلیةاالستثمار في 

  أسواق جدیدة اكتشاف

یة
س
اف
تن
 ال

ظة
یق
ال

  

      

      

      

      

      

      

      

      

  التقنیةوالتطبیقات  التكنولوجیة المستجدات      

  االبتكار التكنولوجيو   اإلبداع

    براءات االختراع

  التجاریة عالماتوال التراخیص

  التطورات العلمیةو برامج البحث 

یة
وج

ول
كن
لت
 ا
ظة

یق
ال

  

      

      

      

  المعلنة احتیاجات الزبائن المعلنة وغیر      

  الشرائیة سلوكیاتتوقع ال

  الموردین معدالت نمو سوق

  أنشطة التورید ،مهاراتهم التسویقیةمعرفة 

   )األسواق التجاریة( عالقات التجاریةال ةإدار 

  ...، مبالغ عقود التوریدعدد زبائن :زیادة

  قدرات التعاقدیة والتفاوضیة، ال

  تزامات المالیةلاال

یة
ار

ج
لت
 ا
ظة

یق
ال

  

      

      

      

      

   المعلومات االجتماعیة      

  أنماط السلوك االجتماعي

  ، القیم، العاداتالمعلومات الثقافیة

  المعلومات السیاسیة

  ...)تشریعیة وجبائیة( المعلومات القانونیة

ة   ...)البورصة، االستثمار( المعلومات المالیة
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ئیـــ
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وضع 

 ضعیف

وضع 

 متوسط 

وضع 

 جید 
سیاق الیقظة اإلستراتیجیة: الثاني لبعدا  

  ..   جهاز وخلیة الیقظة، مهامها، ممثلیها وأعوانها، سلطتها      

ة 
كل
هی

ظة
یق
ال

  

   جماعي وتشاركيعملها فردي، : المركزیة والالمركزیة      

  عالقاتها الرسمیة وغیر الرسمیة

     األنظمة الداعمة والمساعدة للیقظة      

  لمهام ونشاطات الیقظة الطابع الرسمي      

  منتظمة ومستمرة وممنهجة

  اعتبارها وظیفة مستقلة بذاتها

  العنقود، في الفروعتموقعها في الهیكل، في       

  اإلستراتیجیة طالع بمصطلح الیقظةاال      

 الیقظةاإلستراتیجیة عموما ومعلومات ثقافة جمع معلومات  

  )اإلشارات الضعیفة(خصوصا 

أهمیة االستباق في اقتناص الفرص وفي الحصول على 

  القدرة على رد الفعل السریعالمعلومة، 

  في المؤسسة بأهمیة إرساء الیقظة اإلدارةقناعة 

ظة
یق
 ال

فة
قا
ث

  

      

      

      

  : مراحل الیقظة      

ظة
یق
 ال

رة
دا
إ

  
 :عملیات الیقظة      

  األحداثتتابع       

  المصدر تتعقب

  المحیطراقب ت

  كشف عن المعلوماتترصد و ت

  ضع السیناریوهات المحتملةت

  تتخذ القرارات التكتیكیة واإلستراتیجیة 

  كفاءات في المعلوماتیة       

ظة
یق
 ال

رد
وا
م

  

  أجهزة وتطبیقات إلكترونیة       

  )انترنت، انترنات واكسترانات(الشبكات       

  محترفي الذكاء، مستشارین، متخصصین ،خبراءموارد بشریة،       

  تسخیر الوسائل المعنویة والوقت الالزم      
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وضع 

 ضعیف

وضع 

 متوسط 

وضع 

 جید 
تنظیم الیقظة: الثالث لبعدا  

  التجسس، حرب المعلومات، رادار الیقظة: عسكریةمقاربة       

  البعد االقتصادي للیقظة: مقاربة اقتصادیة

  عملیة، حالة، نظام استعالم : مقاربة إداریة

  مقاربة أخالقیة، االلتزام األخالقي والشرعي واألدبي  

  مقاربة إلكترونیة ورقمیة

ظة
یق
 ال

ت
ربا

قا
م

  

      

      

      

      

  یقظة رسمیة       

  یقظة غیر رسمیة 

  یقظة موجهة

  یقظة مشروطة

الصفة الرسمیة 

  للیقظة

      

      

      

  یقظة دائمة        

  مرتبطة بالرقابة المستمرة

  ازمنی یقظة متكررة

تهــتم بمختلــف نطــاق واســع  تشــمل  :یقظــة كامنــة أو شــاملة

  جوانب المحیط

  : یقظة منتظمة االنتظام في المجال

  النشاط، مجال النشاطقطاع سوق محدد، 

بــین الحــین واآلخــر؛ كلمــا یقظــة مناســباتیة أو عرضــیة تــتم 

  أتیحت الفرصة
رة
كر

مت
 ال

ت
سا

ار
مم

ال
  

      

      

      

      

  مدى اعتماد كل نوع من الیقظة على األنواع األخرى      

  مدى تكامل نشاطات الیقظة داخل العنقود الواحد

إدماج (تكامل الیقظة 

  )الیقظة

   ...وقائیة لتجنب التهدیدات والمخاطر هاأسالیبدفاعیة،  -      

  المباغتة وتحقیق السبق هاأسلوبهجومیة،  -
  تنویع الیقظة

  والصناعیة للمنافسین سرقة األسرار التجاریة      

اللجــــــوء لطـــــــرق ووســـــــائل غیـــــــر شـــــــرعیة للحصـــــــول علـــــــى 

 وحتى السوداء رمادیة المعلومات ال

   براءات االختراععلى  واالستیالءالعالمات التجاریة  تقلید

  ختراق مجاالت البحث والتطویرا

  أخالق الیقظة

  التعمد في نشر المعلومات الخاطئة والبیانات الكاذبة      
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وضع 

 ضعیف

وضع 

 متوسط

وضع 

 جید
الیقظة اإلستراتیجیة) عملیات(دورة : الرابع لبعدا  

حصر حدود الیقظة، التركیز على المصدر  ،محیطالحراسة : البحث   

 المعلومة المطلوبة طبیعة تحدید ، المستهدف

مراقبة 

  المحیط

التنقیب عن التركیز على سلوكاته،  ،قتفاء وتعقب المصدرا: الجمع   

 إستباقیة ةرصد أیة معلوم البیانات،

متابعة 

  األحداث

  منظومة معرفیةتفسیر وتحلیل المعلومات، وتحویلها إلى : التحلیل   

 تخزینها في قواعد المعرفةأو نشر هذه المعرفة : النشر

وجمع  رصد

  المعلومات

  ستشراف المستقبلاو  صیاغة الفروض: االستعمال   

 تصمیم السیناریوهات المحتملة، اتخاذ القرارات المناسبة: تقییم البدائل

استغالل 

  المعرفة

 

وضع 

 ضعیف

وضع 

 متوسط 

وضع 

 جید 
أمن الیقظة اإلستراتیجیة: الخامس لبعدا  

 التجسس   

 سیاسات وٕاجراءات وقائیة   

 حمایة وٕاخطار   
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 رقم اإلسم واللقب الرتبة العلمیة مكان العمل

 01 برني میلود أستاذ محاضر أ جامعة میلة

نیر سن بوزاهر أستاذ محاضر أ جامعة محمد خیضر بسكرة  02 

 03 دریدي أحالم أستاذ محاضر أ جامعة محمد خیضر بسكرة

عهد العبور العالي لإلدارة م

جمهوریة والحاسبات ونظم المعلومات 

العربیةمصر   

أستاذ محاضر   04 محمد حسین غانم 

عهد العبور العالي لإلدارة م

جمهوریة والحاسبات ونظم المعلومات 

 مصر العربیة

أستاذ مساعد     05 نشأت إدوار 
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 Nous avons le plaisir de vous présenter les diverses unités que forme 

notre groupe GROUPE AMOURI, notre principal objectif est de mettre à la 

disposition  de nos clients un choix varié de produits et de services de haute   

gamme qui répond à la recherche d’une clientèle soucieuse de son confort. La 

diversité de nos produits et nos services offerts nous permet de répondre 

efficacement à l’attente de nos clients nationaux et étrangers. 

GROUPE AMOURI est une alliance industrielle de fabrication des 

briques rouges  comme principale activité et divers activités supplémentaires 

(import/export-transport-promotion immobilière – plastique-cimenterie-----). 

L’objectif principal de notre groupe  est  la relance  

de notre économie 

LE GROUPE AMOURIchercheà s’imposer son existence dans ces 

secteurs activité et d’augmenter ses parts dans le marché, afin de réaliser ses 

objectifs, il adopte une  stratégie de croissance 

La performance de notregroupe se traduitdans le domaine 

industrielpar la bonne qualité de ses produits et ses services à un meilleur prix. , 

une gestion rigoureuse permettent de maintenir des prix compétitifs tant en 

Algérie qu’à l’international. 

LE GROUPE AMOURIest composé de 16 seize unités de 

fabrication des briques rouges, implantées sur 08 wilayas (BISKRA- ALGER-

EL OUED- LAGHOUAT – MASCARA- BATNA- DJELFA)  du territoire 

national.  

LETTRE DE PRESENTATION 
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La capacité totale de production du groupe est plus de 3 500 KT/AN 

avec plus de 3000 ouvriers  repartir comme suit : (voir tableau n° 01) 

Cette implantation est dans le but de développer ce créneau porteur 

pour satisfaire d’abord la demande locale et prévoir l’exportation dans un proche 

avenir, de nos divers produits.   

En 2017 LE GROUPE AMOURIprévoit de passer à la vitesse 

supérieure, augmenter les capacités de production pour répondre à cette 

demande et œuvrer, par la même, à réduire les importations sans perdre de vue 

l’ambition de l’exportation.» Telle est la recommandation-clé du rapport  du 

gouvernent remis au ministre de l’Industrie, de la PME et de la Promotion de 

l’investissement, pour le plan de développement 2017 (voir le tableau n° 02) 

En plus de la fabrication des briques rouge,LE GROUPE AMOURIa 

investis dans d’autres domaines d’activité :  

 

1- L’importation :  

Nous Sommes spécialisées dans le domaine d’import-export avec 

deux sociétés : 

- SARL SOFRAMIMEX,Crée en 2009 à Biskra 

- SARL LES FRERES TIR, crées en 2012 à Biskra 

Au cours de ces dernièresannées riches en expériences, une image de 

leader dans notre domaine d’activité, est créditée d’un capital de savoir-faire et 

d’une expérience unanimement reconnue. 

Depuis les années 2000, LE GROUPE AMOURI a pu s’imposer 

comme l’un des acteurs incontournables de l’importation, au niveau Nationale. 
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Depuis sa création, LE GROUPE AMOURIa toujours été  sensible 

andéveloppement national et il continu d’y renforcer sa présence et ses 

initiatives. 

LE GROUPE AMOURIne se résume pas à une entreprise 

d’importation. Nos sociétéssont avant tout desvéritables acteurs du 

marché,desinitiateurs d’idées, dessoutienstechnologiques, desassociés 

économiques… des partenaires !! 

 

2- Transport :  

 Nous Sommes spécialisées dans le domaine de transport avec deux 

sociétés :  

1- SARL FILS AMOURI TRANSPORT : crée en 2009 à Biskra  

2- SARL AMOURI ET FRERES TRANSPORT : crée en 2008 à 

Biskra 

Ces entreprises sont  implantées dans les wilayas de BISKRA- 

BOUIRA- TLEMCEN -MEDEA  et spécialisée de 90% dans le domaine de 

transport universitaires avec un Park roulant  qui contient plus de 285 bus – 05 

minicarset autres matériels   

Ces entreprises envisagent de se développer et  de se  délocaliser pour 

qu’elle puisse être présente   dans l’ensemble de wilaya du pays et ça en optant 

pour une stratégie de croissance  
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3- Promotion immobilière : 

Ce créneau  est présenté par :  

- la promotion immobilière SARL TAAMIR, crées en 2014 à 

BATNA, elle est encours de réalise 645 logements  

- la promotion immobilière AMOURI LEZHARI, crées en 2014 à 

BISKRA, elle est ou chantier pour la réalisation de 106 logement a 

ELKOURSSE- Biskra 

 

4- Fabrication :  

LE GROUPE AMOURI a investie dans les domaines de :  

1- Fabrication de capsules et feuillard en plastique avec la société 

SARL CAPSUPLAST qui a étécréé en 2014 à Batna  

2- Fabrication des pièces de rechanges pour toutes les briqueteries  

3- Fabrication de ciment avec SARL CIMENTRIE EL BISKRIA  

4- Fabrication de Bitume pour les travaux routiers et isolation des 

bâtiments avec la SARL SOPREMAC, crée en 2009 à Biskra  

5- Usine de montage des bus, camions et des engins des travaux 

publics à Biskra 

6- Fabrication de fibres en verre avec SARL ISOVERRLAN crée en 

2016 à Jijel 

7- Fabrication de divers types de plâtres avec SARL AMOURI 

PLATRE a Biskra   

8- Usine d’eau minérale à EL KANTRA BISKRA et l’extension de la 

SARL GUEDILLA 

9- Menuiserie générale à Biskra  
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Ladiversité des domaines de fabrication est faite dans le but de 

pénétrer des divers marchés et renforcer notre position dans le secteur de la 

fabrication industrielle  

5- Services :  

LE GROUPE AMOURIn’oublie pas le secteur des services, il se 

présenté avec :  

1- Hôpital ERRAYEN DIAGNOSTIC TRAITEMENT ET 

FORMATION, créé à Biskra en 2016 

2- HôtelDJAOUHATAT AURES, crée à Batna en 2016 

 

6- A l’échelle internationale :  

 

- BISKRIA IMPORT EXPORT 04 salaries  

- SOCIETE TIJOLOS § CONSELHOS 100% propriété du 

GROUPE AMOURI  spécialisée dans la commercialisation des usines de la 

fabrication des briques au Portugal  

- SOCIETE DE FABRICATION DE TUILE ET LA BRIQUE 

PLEINE ; 50 % GROUPE AMOURI ; 50% pour l’ASSOCIE ETRANGER 

(EZO-TELLA) AU Portugal environ 60 salariés  

 

 

 

 

 

 

 


