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 بَداء

 

ال ًؿُب الجهاز بال بؿانخً  ال جؿُب اللخكاث بال برهسن ... بلهي ال ًؿُب اللُل ؤال بشىسن 

 ال جؿُب الجىت بال بسئٍخً ... ال جؿُب آلاخسة بال بهفٓن ... 

 هللا 

ٓز الهاإلاين... ْهصح ألامت ... نلى مً بلغ السطالت ْ ؤدٔ ألاماهت  بلى هبي  السخمت ْ ه  

 طُدها دمحم

ٓكاز  بلى مً ؤخمل ؤطمّ ... بلى مً نلمني الهؿاء بدْن اهخكاز ... بلى مً وللّ هللا بالُِبت ْ ال

ٌٓ اهخكاز ... بيل افخخاز  ؤزحٓ مً هللا ؤن ًمد في نمسن لتٔر زمازا كد خان كؿافِا بهد ؾ

ٓم ْفي الغد ْ بلى ألابد ٓم ؤَخدي بها الُ  ْطدبلى ولماجً هج

ص   والدي الػٍص

بلى بظمت الخُاة ْ طس ... بلى مهنى  الخب ْ بلى مهنى الخىان ْ الخفاوي ... بلى مالوي في الخُاة 

ٓد بلى مً وان دنائها طس هجاحي ْ خىاجها بلظم حساحي بلى ؤغلى الخباًب  ٓح ال  

 ؤمي الخبِبت

د ؤن  ٓازي ؤٍز ْهىم ؤها ال ش يء، في جهاًت مش بلى ول ؤخبتي ْ زفلاء دزبي في َرٍ الخُاة مً بد

ؤشىسهم نلى مسافلىم الىبُلت بلى ول مً شلُلي حالٌ الدًً ْشمع الدًً ْنبد 

ْد ٓد ْؤًت السخمان  /ال ْلؿُفت  ٓخازي / شلُلتي خدًجت ْطمُت  ٓد ب ٓل فازض _ ْؤغلى ؤخبتي م

ؤمين صخساْي _ حالب  

 ؤضدكائي  _ؤشلائي 

ٓعي خاضت ْ الهمل الجماعي بشيل نام ، بلى ول ؤلازشادًين  بلى ول زفلاء دزبي في الهمل الخؿ

ٓم ، البرٌ ْ الهؿاء اإلاظخمس   الرًً نملذ مهِم بلى ول مً نلمني مهاوي الخؿ



3 
 

حمػُت ؤلازشاد و ؤلاضالح_ شمالئي   

م الىجاح  ٓا معي نلى ؾٍس ىت طسث بلى مً واه ٓة ْ الخٍص ب الخُاة الخل بلى ول مً زافلتهم في دْز

  ْ الخير

 

 

 شىس و جلدًس 

 

ل ليل ألاطاجرة الرًً وان لِم فػل نلي   الشىس الجٍص

ٓححهاتها ْ هطاثدِا ْ خسضِا نلى  شىس خاص لألطخاذة اإلاشسفت بساَمي هبُلت هكير حِدَا ْ ج

ٓزة   بزشادي إلهماٌ  َرا البدث ْ بخساحّ في ؤخظً ض

ٓلِم مىاكشت َرا الهمل ْ جدملِم نىاء كساءجّ ْ  ٌٓ بلى ألاطاجرة ألافاغل ، للب ْ الشىس مٓض

ب ؤْ مً بهُد   مساحهخّ ْ بلى ول مً طاَم في بجمام َرا مً كٍس

 دمخم للهلم ْ الهمل ْ الٓؾً
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ت حامػت مظخغاهم :الُلظت ؤلاطتراججُت ودوزَا في جحظين ألاداء باإلاىخباث  اإلاىخبت اإلاسهٍص

حامػت : الجصائس. بساَُمي هبُلت .لُؿا همىذحا ،شسف الدًً غبد الجباز مػُؿت ؛بشساف ؤ/

. 2020مظخغاهم 
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 :اإلالدمت الػامت 

               ؤفسشث الخحىالث الػاإلاُت جىحهاث حدًدة و شهدث اإلاىظماث الػدًد مً الخغيراث التي مظذ 

وافت اإلاظخىٍاث ،حُث ؤبسشث واكػا حدًدا و ؤدخلذ مفاَُم و جلىُاث حدًثت جدظم بمالمح و زئي 

ػت في مجاٌ  جخىافم مؼ ؾبُػت الػالم اإلاػاضس اللائم غلى الخسهت و الخغير بلى حاهب الخؿىزاث الظَس

 . اإلاػلىماث اجىىىلىجي

ومً بين ؤَم جإزيراث َرٍ الخغيراث ، بن اإلاػلىمت ؤضبحذ حػخبر همىزد ؤطاس ي للمىظمت و مطدز غنى 

و جميز وجفىق باليظبت لها ، ومً َىا بدؤث جظهس الخاحت بلى غسوزة  مػسفت اإلااطظت إلاا ًدوز في 

محُؿها و ما ًجد فُه مً ؤحدار ، ولخخمىً َرٍ ألاخيرة مً فسع هفظها و حجص ميان لها في الظىق 

و جحلُم ؤطبلُت غلى مىافظيها في مجاٌ وشاؾاَا فهي مؿالبت بفهم الػالكت اللائمت بُنها و بين 

محُؿها ، و مػسفت مىىهاجه ألاطاطُت و ؤبػادٍ اإلاظخلبلُت كطد الاطخفادة مً الفسص اإلاخاحت و 

 .ججىب التهدًداث اإلاحخملت

         الُلظت ؤلاطتراججُت مً ألاطالُب الجدًدة في غلم  الدظُير الخدًث ، فهي جحث اإلااطظت غلى 

الخ ،وكد حاءث ..جحظين ؤداء  و إلهطاث لبِئتها مً اإلاظخفُدًً ،الػاملين ،مىافظين ، جىىىلىحُا 

لت الجدًدة لخلسب اإلااطظت مً محُؿها و حػسفها غلُه و حظاغدٍ غلى جحلُله  .َرٍ الؿٍس

ف بالُلظت ؤلاطتراججُت هىطُلت َامت لخحظين ألاداء بين  و دزاطدىا َرٍ حاءث همحاولت للخػٍس

ػت  اإلااطظت و محُؿها و َى ما مً شإهه ؤن ًػمً لها  مياهت و ميزة جىافظُت في ظل الخغيراث الظَس

 .التي  ٌشهدَا َرا اإلاحُـ 

ا مً اإلاطؿلخاث  " ةاإلاػلىماحي" ووان ألَمُت اإلاػلىماث و جلىُاتها اهبر ألازس في بسوش لفظ  وغيَر

 :ألاخسي هرهس منها 

 و فالتي جدزض ول  وظائ"  اإلاػلىماث و الرواء الاكخطادي و الُلظت ؤلاطتراججُت ا            جىىىلىجي

جلىُاث اإلاػلىماث و بطهاماتها في البحث و ؤلادازة و الاكخطاد والػلم بطفت غامت ، ومؼ ظهىز مدخل 

ت الخدًثت " هظام اإلاػلىماث " الىظم ؤضبح ٌظخخدم مطؿلح  هإطلىب مػاضس مً ألاطالُب ؤلاداٍز

ت إلاىاحهت الخحدًاث في الػطس ًدظم بالخغير اإلاظخمس  لدظيٍر  التي حظاغد في جسشُد الػملُت ؤلاداٍز

ا مىزدا ؤطاطُا ،   اإلاػلىمت باغخباَز
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ا و حُىٍا في الفىس ؤلادازي و ؤإلاػلىماحي  ٍس                   لرلً ؤغخى مفهىم هظم اإلاػلىماث دوزا حَى

 .اإلاػاضس ًجب ؤلاإلاام به و الخػسف غلى طماجه و جؿىزاجه اإلاخخلفت

                هما ؤن البِئت الاكخطادًت شهدث حملت مً الخغيراث و الخحىالث طىاء غلى اإلاظخىي الدولي 

ا اإلاىافظت الشدًدة ،غدم الُلين و الخػلد ، ؤضبحذ اإلااطظاث  ؤو اإلاحلي ،وؤضبح ؤهثر ما ًميَز

ت و مػها  جيشـ في محُـ غير مظخلس ، و كد مظذ َرٍ الخغيراث البِئت الاكخطادًت الجصائٍس

اإلااطظاث بمخخلف ؤحجامها و مُادًً وشاؾها ، حُث شهدث مساحل مخخلفت ،فبد الاطخلالٌ جبيذ 

والري حػلها جدبؼ  ؤطع  وهمـ مػِش ي مػين حاء هدُجت لهرا الىظام ، " الىظام الاشتراوي "الجصائس 

ت اجخاذ اللسازاث بمخخلف ؤهىاغها و ؤشيالها ، بما فيها جلً اإلاخػللت  وطادث في جلً  الفترة مسهٍص

 في الخىظير و الخىظُم و الدظُير ة جإزسث آهران بالخُازاث الىالطُييثفالخىظُما"باللؿاع الاكخطادي 

وواهذ حػمل وفلا للخطىز الخاًلىزي للىظام داخل الخىظُم مما حػل الخىظُماث جخميز باالوغالق وال 

جخطل باإلاحُـ الري جيشـ بداخله و حػخبٍر ؤلاوظان الػامل هألت بدون ؤي زغباث ؤو دافؼ ،فيل 

ت ٌغػى ٌػسف مهمخه بيل دكت وما غلي  . بال الخػىع و الخىفُر حظب كسازاث ؤلاداٍز

ا مً اإلااطظاث ألاخسي بمخخلف ؤهىاغها وغلى اخخالف  ت هغيَر  غملذ بدازة الجامػاث الجصائٍس

ا وخدماتها التي  كؿاغاتها غلى بدخاٌ الُلظت ؤلاطتراججُت ،لخفػُل و جحظين ؤدائها و ؾسق حظيَر

جحلم ؤَدافها البحثُت و الخػلُمُت و الخدماجُت للمظخفُدًً ،وكد ؤضبحذ َرٍ ألاخيرة التي جلدمها 

ت الًخػلم باهدظاب جىىىلىحُا الخدًثت بهما بىُفُت الخػاٌش مػها و  حػِش حالُا مسحلت جحٌى حرٍز

جىُف مؼ ؤطالُبها و ؾسكها وؤهىاغها و جىظُفها في اإلاىخبت لخحلُم ؤَدافها و حظهُل خدماتها إلزغاء 

را ما حػلني ؤخخاز اإلاىخباث الجامػُت لرلً وان مىغىع البحث جحذ غىىان  الُلظت :" اإلاظخفُد ، َو

ت لجامػت غبد الخمُد :ؤلاطتراججُت و دوزَا في جحظين ألاداء بمىخباث  دزاطت مُداهُت باإلاىخبت اإلاسهٍص

 :همىذحا وغلُه هؿسح ؤلاشياٌ الخالي /مظخغاهم –بً بادٌع 

  بلى ؤي مدي حظاَم ممازطت وشاؽ الُلظت ؤلاطتراججُت في جحظين ألاداء بمىخبت و محُؿها؟

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

:الفطل ألاٌو   

ؤلاؾاز اإلانهجي 

 للدزاطت
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 :ؤلاشيالُت الدزاطت  .1

ٓج ٓل ٓٔ الخىى ها نلى اإلاظخ ٓزا نمُلا ْ طَس إلات جؿ  ْ الظُاس ي ْ الاحخماعي ْ ي   ٌشِد الهالم في قل اله

ٓجي ٓل ٓز ْ طسنخّ في مجاٌ جىى ٓماث دخل  الهالم نطس االاكخطادي ، ْ هدُجت  لهمم َرا الخؿ  اإلاهل

ٓكذ  الساًَ ْفي قل دٌْ الهالم اإلاخلدم جدظابم فُما بُجها لٓغو اطتراججُاتها  ٓماث ، ْفي ال مجخمو اإلاهل

ٓاطب ْ آلالُت التي ؤضخذ  ٓز ْ اهدشاز الخ را ما ضاخبّ قِ ٓماث َْ ٓحُا اإلاهل ٓل ٍٓس جىى ْخؿؿِا جؿ

ٓماث  ً هم َاثل مً اإلاهل ٍٓت في مهالجت ْ جخٍص زة خخمُت جدخاحِا حمُو اإلااطظاث إلايزتها الل بمثابت غْس

هت ْ دكُلت لت مىكمت ْ طَس  .بؿٍس

ْالرواء الاكخطادي التي جمثل  لِا جطغي اإلااطظت "حشمل الُلكت ؤلاطتراججُت  ٓماجُت نً ؾٍس ْزة مهل طير

بلى مدُؿِا مً احل اجخاذ اللسازاث ْ الخطسف في طبُل جدلُم ألاَداف ، َرٍ ألاخيرة حظاند في اجخاذ 

ٓمت  ْذلً بىشف الفسص ْ الخللُل مً اإلاخاؾس ،فاإلاهل ْجددًد الخٓحِاث ؤلاطتراججُت  اللساز الجُد  

ٓاحد في كلب ؤي كساز ْ هي ؤطاض هجاح حمُو الاطتراججُاث في نملُت الدظُير  .جخ

ٓماث مً خالٌ  ٓاث ألاخيرة اَخماما بالغا بمُدان هكم اإلاهل ت خالٌ الظى           ْ كد ؤبدث اإلاىخباث الجصاثٍس

ْمً بين َرٍ الخكاَساث  ٌٓ خاهمُت "جىكُم الهدًد مً اإلالخلُاث ْ الخكاَساث الهلمُت ،  ْلي خ اإلالخلى الد

ٓان 15-14-23ْالري  اخخػيخّ الجصاثس ؤًام " اإلااطظاث ْ الرواء الاكخطادي   بمشازهت ندد 2008 ح

ْلُين مً  ْاكو الرواء :مً الخبراء الد ْكد جم جسهيز نلى جدلُل  ٓوع ، هىدا ،بلجُيا ،فسوظا ، اإلاغسب ْ ج

ْاضخت في  ت ْ كد جم الخٓضل بلى ؤن السئٍت غير  الاكخطادي ْ الُلكت ؤلاطتراججُت في اإلااطظاث الجصاثٍس

ٓزد اطتراجُجي في الظُاطُاث  ٓمت هم ْز اإلاهل ْذلً زاحو ؤطاطا بلى غُاب َُاول تهخم بخفهُل د َرا اإلاجاٌ 

ْجا هبيرا بين اإلااطظاث في مجاٌ  الهامت للماطظاث ، هما وان َىان شبّ بحمام نلى ؤن َىان جفا

لت ؤْ  ٓم بهرٍ ألاوشؿت بؿٍس ْملىُتها ،لىجها جل ْذلً باالخخالف وشاؾِا ْ حجمِا  ٓماث ،  الاَخمام باإلاهل

 .بإخٔس 
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ٍٓس ْ جدظين ؤدائها مً خالٌ الهمل  ٓماث حهمل نلى جؿ ْلِرا هجد بلخاح بهؼ اإلااطظاث ْ مساهص اإلاهل

ْحدها الهدًد مً الدزاطاث ْ  ْذلً بخؿبُم الُلكت ؤلاطتراججُت ، فلد  ٓماجُت  ٓاهبت نطس اإلاهل نلى م

ٓم الُلكت  خاضت الفسوظُت ،لىً اإلاالخل بن حمُو َرٍ  ألابدار ْ اإلالاالث التي جخؿسق بلى مٓغ

ْبين نملُت جدظين ألاداء مثلما  ْلم جسجبـ بِىّ  ٓخدٍ  ٓم الُلكت ؤلاطتراججُت ل الدزاطاث جؿسكذ الى مفِ

ٓم في َرٍ الدزاطت  . طىل

ْزَا في  ْد ْاكو الُلكت ؤلاطتراججُت في اإلاىخباث  ْمً َرا اإلاىؿلم حاء بدثىا َرا لدظلُـ الػٓء نلى 

 :  الخالي ٌجدظين ؤداء َرٍ ألاخيرة بمدُؿِا، ْ نلُّ ًدبادز بلى ؤذَاهىا الدظائ

 .بلى ؤي مدي حظاَم ممازطت وشاؽ الُلظت ؤلاطتراججُت  في جحظين ألاداء بين اإلاىخبت و محُؿها؟

 :حظائالث الدزاطت -  2

 هُف جمازض اإلاىخبت الجامهُت الُلكت ؤلاطتراججُت؟ .1

ْلِا اللدزة لخهامل مهِا؟ .2  َل اإلاىخبت نلى اطخهداد لخفهُل الُلكت ؤلاطتراججُت 

 َل حظاَم الُلكت في جسشُد ْ جدظين ألاداء باإلاىخبت؟ .3

 ما الهالكت بين الُلكت ؤلاطتراججُت ْ جدظين ألاداء اإلاىخبت؟ .4

ٌٓ نلى ممازطت الُلكت باإلاىخبت ؟ .5  ما هي الهساكُل التي  جد

 :فسغُاث الدزاطت - 3

ٓم نلى الفسغُاث الخالُت ْمهالجخىا لِرا اإلآغ  :وهخمد في جدلُلىا 

طت .1 ٓاثُت ْ غير مدْز لت بداثُت ْ نش  .ممازطت اإلاىخبت ا للُلكت ؤلاطتراججُت جخم بؿٍس

ٓم وشاؾِا  .2 ٓماث التي جسجىص نلحها اإلاىخباث الجامهُت باخخالف ه ٓم اإلاهل  .ًخخلف ه

ٓجي .3 ٓل ْباطخخدام الخىى ْفم الؿسق الهلمُت الخدًثت   اممازطت وشاؽ الُلكت ؤلاطتراججُت 

ٓماث مً شإجها ؤن جدظً مً نملُت جدظين ألاداء اإلاىخبت  ٓحُا اإلاهل ٓل الخدًثت لىكم  جىى

ْحظاَم في بهجاخِا  . بمدُؿِا 
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 : مىهج الدزاطت - 4

ْاإلاالثمت ْ اإلاىكمت ْ التي جسطم اإلاظاز الصخُذ الري  ٓنت مً الخلىُاث ْ الؿسق  ًخيٓن اإلاىهج مً مجم

خت في ؤلاشيالُت ْ  ٓنُت نً الدظائالث اإلاؿْس ًيبغي ؤن ًلتزم بّ الباخث ختى ًخمىً مً ؤلاحابت بمٓغ

ٌٓ بلى الىخاثج دكُلت  .الٓض

 ،فاإلاىهج الٓضفي مالثم لخددًد ؤلاؾاز الىكسي يْطِخم خالٌ َرا البدث جؿبُم اإلاىهج الٓضفي الاطخلسات

للدزاطت ْ جدػير اإلافاَُم ْ اإلاداخل التي ًدخاج بلحها  في الدزاطت اإلاُداهُت ْ َرا اإلاىهج حهدف الى 

ا ْ جدلُلِا ْ اطخخالص الىخاثج إلزباث صخت  ٌٓ نلى اإلاهؿُاث ْ البُاهاث نً قاَسة ما ،زم جفظيَر الخط

 .1الفسغُاث ؤْ جىفُرَا ، ْ ببداء جٓضُاث ْ اكتراخاث بشإن جلً الكاَسة

 : جحدًد مجخمؼ الدزاطت  

ٓنُت               بن جددًد مجخمو الدزاطت ؤمس البد مىّ الن ؤي بدث نلمي ًجب ؤن ًطل بلى هخاثج مٓغ

ٓم البدث ْ ًخماش ى مو ؤلاشيالُت  في اغلب ألاخُان ختى ًيٓن  ْمجخمو الدزاطت الري ًدىاطب مو مٓغ ،

 جمثُال خلُلُا  

ت ْ زئطاء اإلاطالح باإلاىخبت :         جددًد الهُىت  للد اخترها الهُىت كطدًت ْهي زثِع اإلاىخبت اإلاسهٍص

 .اإلامثلين إلاجخمو البدث 

 :ؤدواث الدزاطت - 5

ٓكو         جدخل َرٍ الدزاطت في بؾاز الدزاطاث الٓضفُت اإلاُداهُت التي حهخمد اإلاىهج الٓضفي لدزاطت م

ْاث  ْمً حملت ؤد الُلكت ؤلاطتراججُت في اإلاىخبت ْ نالكتها بهملُت جدظين ألاداء َرٍ ألاخيرة بمدُؿِا ،

ٓماث اإلاظخهملت فحها   حمو اإلاهل

 :اإلاالخكت - ؤ

ْاكخطس اطخهمالِا  ٓماث ْ البُاهاث الخاضت بكاَسة ما ،                 حهد اإلاالخكت مً ؤكدم ؾسق حمو اإلاهل

ٓم الاحخمانُت ْ ؤلاوظاهُت ؛  ٓم الؿبُهُت كبل ؤن ًخم حهمُمِا بهد ذلً نلى الهل في الظابم نلى الهل

ٓهاتها اإلاادًت ْ "ْحهسف اإلاالخكت نلى ؤجها  ٓاَس ْ اإلاشىالث ْ ألاخدار ْ مي نملُت مساكبت ؤْ مشاَدة الك
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ْنالكتها بإطلٓب نلمي مىكم ْ مخؿـ ْ َادف بلطد جفظير ْ جددًد  ا ْ اججاَِا  البُئُت ْ مخابهت طيَر

 .  2الهالكت بين اإلاخغيراث ْ الخيبا بظلٓن الكاَسة ْ جٓححهِا لخدمت  ؤغساع ؤلاوظان ْ جلبُت اخخُاحاجّ

ب ، اللاَسة،.د 1 ٓم الاحخمانُت ، مىخبت غٍس ٓاٌ ،مىاهج البدث في الهل  9ص. 1983ضالح مطؿفى الف

ٓشَو نمان ،2 ْالخ ْاليشس  ْؤطالُبّ ،داز الفىس للؿبانت  ْاجّ  ْؤد ٓمّ  ن ، البدث الهلمي مفِ ْآخْس  73ص.1998دمحم نبُداث  

ْؤخٔس مىكمت ،ؤما مً خُث مشازهت  ْجىلظم اإلاالخكت الهلمُت مً خُث اإلاػمٓن بلى مالخكت بظُؿت 

 .الباخث فخىلظم بلى مالخكت باإلاشازهت ْ مالخكت دْن مشازهت

 :اإلالابلت - ب

ٓماث  ٌهخمدَا       حهد اإلالابلت زاوي ؤداة  جم انخمادَا في الدزاطت ، ْهي ؤداة مِمت في نملُت حمو اإلاهل

ٓزلت ْ التي لِا نالكت بمجاٌ بدثّ  ٓماث اإلا ٓفس اإلاهل  .الباخث في خالت ندم ج

ٓماث مً                 ٌٓ نلى اإلاهل      ْ ًيٓن انخماد اإلالابلت في البدث الهلمي لِع فلـ بهدف الخط

 ٌٓ ٓاء للخط ٓشَو الاطخمازة فُخم انخماد اإلالابلت ط اإلاِخمين  بمجاٌ البدث ،بل ؤًػا ؤزىاء نملُت ج

ْحهسف اإلالابلت في البدث الهلمي بإجها  اإلادادزت اإلآحِت بين  ٓماث ؤْ الخإهد مً صختها ، نلى مهل

ٓكف مهين ٌظعى  ٌٓ بلى خلُلت ؤْ م ً بهدف الٓض الباخث ْ الصخظ ؤْ بِىّ ْ بين ؤشخاص آخٍس

ٌٓ نلى بُاهاث  الباخث للخهسف نلُّ مً احل جدلُم ؤَداف الدزاطت ،ْ اللطد مً اإلالابلت الخط

ٓاكف مهُىت ٓزين  في م دَا الباخث ْ الخهسف نلى اإلاشانس ْ جطسفاث ْ مالمذ اإلابد  .1ًٍس

 :ؤَمُت الدزاطت  - 6

 : حظخمد الدزاطت ؤَمتها في ماًلي  

هت ،ؤًً ضاز  - ٓزاث ْ جللباث طَس ْكخىا الساًَ خاضت ما ٌشِدٍ الهالم  مً جؿ ٓم في  ؤَمُت اإلآغ

ٓفٍس الُلكت ؤلاطتراججُت مً  ْما طخ ؤداء اإلااطظاث مسجبؿا بمدٔ كدزتها نلى فِم بِئتها الخازحُت 

 .مصاًا للماطظاث

ْلت بغافت مسحو حدًد للسضُد اإلاىخبي ْ اإلاهسفي خاضت ْ ؤهىا وهاوي مً هدزة اإلاساحو اإلاخهللت  - مدا

ٓم   .بهرا اإلآغ

ت ْ جؿبُلُت فُما ًخهلم بالٓغهُت التي حهِشِا اإلاىخباث في مجاٌ الُلكت  - ٓفير كاندة هكٍس ج

 .ؤلاطتراججُت



17 
 

د مً فهالُتها في  - ٓم بدزاطت بِئتها الخازحُت ختى جٍص لت نملُت ْ نلمُت للمىخباث وي جل جلدًم ؾٍس

ْان َرا الجاهب مِمل مً كبل اإلاىخباث   .الخهامل مهِا ،ْخاضت 

 

ن ،هفع اإلاسحو الظابم 1  46ص . دمحم نبُداث ْ آخْس

 :ؤَداف الدزاطت  - 7

 :وظعى مً خالٌ َرٍ الدزاطت بلى جدلُم ألاَداف الخالُت

ْز ْ ؤَمُت الُلكت ؤلاطتراججُت في ؤداء اإلااطظاث ْفي جفهُل  جدظين  - ٌٓ د جٓغُذ السئٍت خ

ْؤضبذ ؤدائها  هت الخغير ْ هثرة الخهلد ، نملُت ؤداء ،خاضت َرٍ ألاخيرة جخهامل مو بِئت طَس

ْلخامً بلاءَا حهمل نلى  ٓكف نلى مدٔ فِمِا للبِئت الخازحُت ْ الخهاؾي مهِا،  ْفهالُتها ًخ

ت الاهخلاء الؿبُعي التي جترن البلاء للؿبُهت مً خالٌ  بًجاد آلُاث جخهازع في َدفِا مو هكٍس

اللُام بخؿبُلاث الُلكت ؤلاطتراججُت ْ الاطخهالم الجُد اللخين جمىجها مً جدظين السئٍت ْ 

  .ٌاللدزة نلى اإلاهسفت اإلاظبلت للمظخلب

 :ؤطباب الدزاطت - 8

 :ألاطباب الراجُت  -1

ٓاكو ْ الخاحت لالؾالم نلى .   ٓم مً الخفانل مو ال ٓم الن فُّ ه السغبت الصخطُت في اخخُاز اإلآغ

ٓجها جخميز بالجدًت ْ الخدازت  .مُدان ْ و

ٓزاث بِئت الهمل.  ٓاحِت الخددًاث ْ الخؿ ْاهدظاب مِازاث طدظاندها مظخلبال نلى م  .امخالن 

ْجفهُل اداء اإلاىخبت.  ْلت الاطخفادة ْ الخهسف نلى مخخلف اإلاجاالث التي حظاند نلى جدظين   .مدا

ٓنُت  -2  :ألاطباب اإلآغ

ٓماث ْ مىخباث .  ٓٔ مساهص اإلاهل ْلت بغافت زضُد ْ مهسفت مدٔ ممازطت الُلكت نلى مظخ  .مدا

 :حدود الدزاطت - 9

ت لجامهت نبد الخمُد بً بادٌع: الخد اإلاياوي  -  - مظخغاهم-  ْكو اخخُازها نلى اإلاىخبت اإلاسهٍص

م ، ؤما 2019الجاهب الىكسي لِرٍ الدزاطت جم اهجاٍش ابخداء مً ماي بلى غاًت ؤْث : الخد الصماوي  -

ٓان ْ طبخمبر يالخؿبُم  .م2019 فلد ؤهجص نلى فترجين خالٌ الفترة اإلامخدة بين ح
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 :ضػىباث البحث- 10

ا فُما ًلي ٓحَص ٓباث التي ه ْاحِىا خالٌ بندادها لِرا البدث الهدًد مً الطه  :للد 

ٓم الدزاطت خاضت اللغت الهسبُت -  .غُاب مساحو جخددر نً مٓغ

ندم الاؾالم اإلاظخخدمين في اإلاىخبت مجاٌ الدزاطت نلى مطؿلح الُلكت ؤلاطتراججُت ،ْ َٓ ما  -

 .ضهب مً مِمخىا خاضت نىد بنداد ْ جدلُل هخاثج اإلالابلت

ٓد مخخطين في مجاٌ الُلكت ؤلاطتراججُت بةمياجهم جلدًم اإلاظاند -  للؿلبت خالٌ فترة ةندم ْح

 .بنداد ألبداثهم

 : المفاهُمجحدًد

البدر الهلمي لخفادي الْكْم في ؤي خلؽ بُن ٌ  نملُت خددُد المطؽلداث من ؤهم مزاد          حهد

المطؽلذ ذاخّ مفاهُم مخخلفت خىْن ظببا في الخزْج ٌ دُر ُمىن ؤن ُدم، الدزاظاث الهلمُت

 ًخٓحب جددًد الدزاظاث الهلمُت نلى مطؽلداث ٌ ْ خشخم، ؤدُاىا نن المْػْم المزاد دزاظخّ

ٓمِا اضؿالخا ؤي اإلاهنى اإلاخفم نلُّ بين الباخثين ،  ْ الذي غالبا ما ُىْن في اللْامُض الهلمُت ْ مفِ

الري ْ بجزائُا ؤي المهىى الذي ُدملّ المفُْم ػمن الدزاظت إلمىاىُت خػمىّ مهىى ، المْظْناث

ٓم غمً الدزاطت إلمياهُت جػمىّ مهنى ؤخس غمً دزاطت ؤخٔس   .ًدملّ اإلافِ

ٓمِا اضؿالخا ْ بحساثُا ْهي  دزاظخىا ْجػمىذ  :َرٍ مطؿلخاث جم جددًدَا مفِ

ٓمت الاطتراججيزالدظيي، ألاداء ، الرواء الاطتراججي ، ةالُلكت ؤلاطتراجُجي .  للمهل

 : ؤلاطتراجُجُتالُلكت  -1

 :اإلاهنى الاضؿالحي  - ؤ

ٓماث  للد ضادفىا خالٌ بدثىا َرا الهدًد مً اإلاطؿلخاث اإلاظخهملت للداللت نلى هكام حمو اإلاهل

ٓماث الاختراشي،  ْ الاطخمام للمدُـ هرهس مجها اإلاسح البُئي ، الُلكت ؤلاطتراجُجُت ، هكام اإلاهل

ْْكو زاإلاسح البُئي الاطتراجُجي، اإلاساكبت ؤلاطتراجُجُت، الرواء الخىافس ي، هكام ؤلاهراز اإلابً  ،

اخخُازها نلى مطؿلح الُلكت ؤلاطتراجُجُت ألهّ ًبلى خظب هكسها ألاوظب ْ ألاهثر جمثُال لِرا ‘

 .الىكام

ٓم الُلكت ؤلاطتراججُت ْ الرواء  م كبل البداًت في َرٍ الدزاطت بين اإلافِ ْحب الخفٍس هما 

ا ؤما الرواء  ٓماث ْ مهالجتها ْ وشَس ٌٓ نلى اإلاهل ْزة الخط الاكخطادي، فالُلكت هي طير

ً ال  ْزة ، ْ اإلاالخل هرلً ؤن الهدًد مً الباخثين ْ اإلاىكٍس الاكخطادي فِٓ  هدُجت لِرٍ الظير

ٓجهما للداللت نلى هفع اليشاؽ  .1ًفسكٓن بين َرًً اإلاطؿلخين ْ ٌظخهمل
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ٌٓ ألاداء  1 ت خدًثت  جىافظُت اإلااطظاث ،مداخلت غمً ؤنماٌ اإلااجمس الهلمي الدْلي خ ٓفل ،الُلكت الخىافظُت ْطُلت حظُيًر حدًد زجِبت ْ حدًد ه

ْزكلت  ٓماث ، حامهت  ْالخي  2005 مازض 09-08-اإلاخميز  للمىكماث 

ٓم الُلكت في مجاٌ بدازة ألانماٌ هداٌْ ؤن هبين مهنى ولمت  * الُلكت*       ْ كبل الخدًث نً مفِ

ٓذة مً اإلاطؿلح الالجُني   ْ التي حهني الظِس ، ْ اهؿالكا مً اإلاجاٌ الؿبي ْ مجاٌ  Veilleفهي مإخ

ْاخدة مً الخاالث الثالر   نلم الىفع فةن ؤلاوظان ًيٓن في خالت 

ٓم  -   Etat de Sommeilبما في خالت ه

ٓم -   Etat de Rêve بما في خالت ه

  Etat de Veille بما في خالت ًلكت -

ٓلِا ْ السغبت في  ٓاض مخفخدت نلى ما ًجسي خ ْ في الخالت ألاخيرة التي جؿابم خالت الٓعي جيٓن الخ

 ٌٓ ْهل ؤلاوظان ؤي ؤهدبّ لص يء ما ْ ؤخد الخُؿت مىّ، هما * جُلل* الاطخمساز في خالت الٓعي َرٍ، 

الري ًبلى ًلكا ْ هرلً بلى الري ٌظعى بلى مساكبت  (الجِت  )بلى شخظ * واشف * كد حشير ولمت 

 .1ؤْ خساطت ش يء ما

 ) في هخابهما نً الاطخخبازاث الاكخطادًت ؤن َرا الساداز     Martinet et Martinْ كد ْضح ول مً 

ٌهمل نلى مساكبت مظخمسة إلاىؿلت ما ، ْ َدفّ بشهاز ألاشخاص  (ؤْ هما طمُاٍ بساداز الُلكت 

ٓم ؤخس مً السادازاث ْ َٓ زاداز  اإلاظاْلين نً ؤي خؿس ًداَمِم ْ لىً َرا ًىفي خُث َىان ه

اإلاخابهت، فةذا ؤؾلم الساداز ألاٌْ ؤلاهراز كام الساداز الثاوي بخدبو مطدز ؤلاهراز بهدف الخهسف نلُّ 

ٓماث  ْبا  باإلاهل ْز ٓم الُلكت  ازجبـ  في ؤ ْججدز ؤلاشازة  بلى ؤن مفِ ٓماث الِامت نىّ  ْ حمو اإلاهل

ىُت باإلاىافظت الًاث اإلاخددة  ألامٍس ٓمِا في ال ٓحُت في خين ازجبـ مفِ ٓل  .الخىى

ٓم الُلكت بلى مجاٌ بدازة ألانماٌ في الظخِىاث مً اللسن اإلااض ي للي اَخماما هبيرا  ٌٓ مفِ مىر دخ

ٍْمىىىا ؤن هرهس البهؼ مجها نلى طبُل اإلاثاٌ   . مً كبل الباخثين فخهددث الخهاٍزف اإلالدمت لّ 

ْزة  حهسف الُلكت ؤلاطتراججُت بإجها جىكُم ٌظعى إلاهسفت بِئت ألانماٌ ْ اطدباق الخغيراث فهي طير

ٓماجُت ًيٓن مً خاللِا الخىكُم  في اطخمام لبُئخّ ختى ًخمىً مً اجخاذ اللسازاث ْ  (اإلااطظت)مهل

ً بدظً  ْحظمذ للمظيًر ٓماث  ْزة غمً مجمٓنت هكم اإلاهل ْجطىف َرٍ الظير الدظُير فُما بهد 

ْزة الُلكت ؤلاطتراججُت هىكام مخيٓن مً هكم فسنُت  ْكاث الهطبُت ْ ًمىً انخباز طير اللُادة في ألا

ٓازدة مً البِئت اليلُت ٓماث ال  . 2مخإزسة بخدفلاث اإلاهل

1-LABONTE Danil. La Veille Activité  Profession , http//www.Mmedium.com/veille/activité,12-03-2009. 
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BROUARD François , Développement d’un outil Diagnostique des pratiques de veille Stratégique des 

PME ،7eme Congrès international francophone en Entrepreneuriat PME 27.28 et 29 Octobre 2004, 

Montpellier, Http // www.hec.ca/ airepme/ PDF/2004/014- Mars2005 

 

ٓماث اإلاظخلاة  ْجدلُل البِئت مخبٓنت بيشس اإلاهل ْزة  الاطدباكُت إلاالخكت  الُلكت ؤلاطتراججُت هي الظير

ٓماث مً ؾبُهت نملُت ؤْ جلىُت  بهد مهالجتها ختى ًمىجها اجخاذ كسازاث بطتراججُت كد جيٓن َرٍ اإلاهل

ٍٓلُت  هُت ؤْ جىافظُت ؤْ حظ ت)ؤْ حشَس ْحشير الُلكت بلى وشاؽ اإلاسجبـ  بالبدث ْ مهالجت   (ججاٍز

ٓان  ا بهدف اطخهمالِا مً ؾسف ألان ٓماث  ْ وشَس ً   (اإلامثلين)اإلاهل الاكخطادًين ْ اإلادزاء ْ اإلاظيًر

ٓلحها اإلااطظت ججاٍ ناإلاِا اإلاخغير ْ بطفت نامت ًمىً بنؿاء شامل  هما حهبر نً مدٔ الخُؿت التي ج

ٓنت مً ألافساد  ٓاطؿتها مجم ْزة حمانُت اإلاظخمسة ًجمو ب ا طير  –للُلكت ؤلاطتراجُجُت بانخباَز

ت لت بداٍز ٓماث ذاث خاضُت- بؿٍس   . 1اإلاهل

  (l’intelligence économique)الرواء الاكخطادي 

ٓم ألاوشؿت  م الرواء الاكخطادي ْ اطتراجُجُاث اإلااطظت َٓ مجم الرواء الاكخطادي هما نسفّ فٍس

ٓان الاكخطادًين بغسع اطخغاللِا مخخلف  ٓمت اإلاخهللت باألن ٓشَو اإلاهل اإلايظلت للبدث ْ مهالجت ْ ج

ت لخفل ازر  ٍز لت شسنُت مو ول غماهاث الخماًت الػْس اإلااطظت في  (ذمت)َرٍ ألاوشؿت جخم بؿٍس

ٓدة ْ اإلادة ْ الخيلفت   ؽ اإلادة الج ؤخظً شْس

ٓهُلٓض''في خين ٌهسفّ  ٓاء واهذ ''  بإهّ 1999'' دافاطي مجمٓنت مً ألاوشؿت اإلايظلت ْ اإلاظخمسة ط

ٓمت ختى حظخغل  ٓحِت إلاهالجت اإلاهل ٓشَو َرٍ ألاوشؿت م ٓحُّ ؤْ الجمو  ؤْ الخفل ؤْ الخ ؤوشؿت ج

ْلُت  ٍٓل اإلاادة ألا ٓمت'' اطتراجُجُا ْ هرا جد  .  2لللُمت اإلاػافت'' اإلاهل

 :( le management stratégique de l’information)      الخمُيز الاطتراجُجي للمػلىمت

ٓمت في غُاب  ٓمت ٌصجو الخهاْن بين اإلايشأث  ْ ًلطد بّ اطخهماٌ اإلاهل الدظُير الاطتراجُجي للمهل

ٓمت ًيشـ اإلامساث  بطتراجُجُت، بهدف خلم ميزة لىجاح ْ اشدَاز اإلااطظت ْ الدظُير الاطتراجُجي للمهل

ٓاضل) ٓازد  (ٌهخبر الجظس ال ٓماث مثال جيٓن ؤخُاها تهم مدًس اإلا بين مخخلف الُلكاث فبهؼ اإلاهل

ٓماث بين الجمُو  ٓكذ هفظّ ْ ليي ًخم جلاطم َرٍ اإلاهل ٍٓلي ْ مدًس ؤلاهخاج  في ال ت ْ اإلادًس الدظ البشٍس

 .3ال بد مً حظُير اطتراجُجي لّ 

 
ٌٓ ألاداء اإلاخميز  1 ت خدًثت  جىافظُت اإلااطظاث ،مداخلت غمً ؤنماٌ اإلااجمس الهلمي الدْلي خ ٓفل ،الُلكت الخىافظُت ْطُلت حظُيًر  حدًد زجِبت ْ حدًد ه

ْزكلت  ٓماث ، حامهت  ْالخي  2005 مازض 09-08-للمىكماث 

http://www.hec.ca/
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CHANTAL B et MARTINE, Economie et gestion de l’entreprise, Vuibert 2eme édition, paris, 

1999 ,p213 

ٓماث   3 ٓدًت-هُث دكلين،الاوظان ْ اإلاهسفت في نطس اإلاهل اع، الظه ب شادن الُافي، مىخبت الهبُيان، الٍس ٓماث الى اإلاهسفت، جلٍس ٍٓل اإلاهل  55ص 2001، جد

 :   مفهىم ألاداء

ٓم  ٓم ألاداء  في مجاٌ ألانماٌ  ْ زغم اهدشاٍز بال ؤهّ مً الطهب جددًد حهٍسف زابذ إلافِ ٌظخخدم مفِ

ألاداء اضؿالخا َٓ ؤن هىجص نمال  ْ ًمىً بنؿاء حهٍسف نلى ؤهّ الهملُاث التي جخػمً بجبام ْطاثل ْ 

ٓازد ْ ؤلامياهُاث مهُىت هما ًمىً ؤن وهسفّ بإهّ  ٌٓ بلى ؤَداف َرٍ اليشاؾاث باطخخدام م ؤطالُب للٓض

 .1اإلاخسحاث ؤْ ألاَداف التي حظعى اإلااطظت بلى جدلُلِا

 :الدزاطاث الظابلت 

ٓم الُلكت  ْ خالٌ بندادها لِرا البدث ضادفىا الهدًد مً اإلاسحهُاث ْ الدزاطاث التي جيلمذ نً مفِ

 :ؤلاطتراججُت هرهس مجها

ْلى  ٓان : الدزاطت ألا ملدمت مً ؾسف الؿالب بً " الُلكت ؤلاطتراججُت في اإلااطظت الاكخطادًت" بهى

ٓم حظُير    بجامهت باجي مخخاز 2005/2006خدًجت مىطف لىُل شِادة اإلااحظخير في اخخطاص نل

ٓم  ت إلافِ ٌٓ مدٔ جؿبُم اإلااطظت الاكخطادًت الجصاثٍس ْكد جػمىذ َرٍ الدزاطت حظائال زثِظُا خ

 الُلكت ؤلاطتراججُت؟ 

ٓان : الدزاطت الثاهُت  ملدمت مً ؾسف " ؤَمُت الُلكت الخىافظُت في جىمُت اإلايزة الخىافظُت للماطظت "بهى

ٓم الاكخطادًت فسم بدازة ؤنماٌ طىت  الؿالبت هداطُت زجِبت لىُل شِادة اإلااحظخير اخخطاص الهل

 .م بجامهت الجصاثس2002/2003

 :ْكد اهؿللذ َرٍ الدزاطت مً الدظاٌئ الخالي 

ل جملً  - ٍٓس اإلايزة الخىافظُت للماطظت ؟َْ بلى ؤي مدٔ جمىً ؤَمُت الُلكت الخىافظُت في جؿ

ْز؟ ْلٓ حصثُا اللُام بهرا الد ت هكاما للُلكت ٌظخؿُو   اإلااطظت الاكخطادًت الجصاثٍس
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ْن طىت وشس، ص 1 ٓمُت الاكخطادًت،حامهت الجصاثس،د  26 نلي نبد هللا، ؤزس البِئت نلى اداء اإلااطظاث الهم

 

 

 :الفطل الثاوي 

 الُلظت ؤلاطتراججُت

  ؾبُػتها وؤهىاغها 
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مدخل للُلظت ؤلاطتراجُجُت : ؤوال

 ماَُت الُلظت  - ؤ

ٓم الُلكت في مجاٌ بدازة ألانماٌ هداٌْ ؤن هبين مهنى َرٍ اليلمت،  " فالُلكت " كبل الخدًث نً مفِ

ٓذة مً مطؿلح الالجُني  ْاهؿالكا مً اإلاجاٌ الؿبي ْ مجاٌ نلم  " ville"ولمت مإخ ْ التي حهني الظِس،  

ْاخدة مً الخاالث الثالر آلاجُت : 1الىفع فةن ؤلاوظان ًيٓن في خالت 

ٓم  -  Etat de Sommeilبما في خالت ه

  Etat de Rêveبما في خالت خلم  -

  Etat de Veille بما في خالت ًلكت -

ٓلِا ْ السغبت في  ٓاض مخفخدت نلى ما ًجسي خ  ْ في الخالت ألاخيرة التي جؿابم خالت الٓعي جيٓن الخ

ٌٓ الُلكت ؤلاوظان ؤي اهدبّ لص يء ما ْ ؤخر الخُؿت مىّ، هما كد  الاطخمساز في خالت الٓعي َرٍ، ْ هل

الري ًبلى ًلكا ْ هرلً بلى الري ٌظعى بلى مساكبت ؤْ  (الجِت)بلى الصخظ " واشف" حشير ولمت 

.  خساطت ش يء ما

ٌٓ نً اإلااطظت ؤجها  بذا واهذ " ًلكت" ْ ما ًلاٌ نً ؤلاوظان ًلاٌ ؤًػا نً اإلااطظت، بذا ًمىً الل

ٓزاث ْ حغيراث ْ في اطخمام لإلشازاث الطادزة مىّ، َرا الٓعي ْ  ْانُت بما ًدطل في مدُؿِا مً جؿ

ٓكذ اإلاىاطبين .  الاطخمام ًمىجها مً اجخاذ اللسازاث ْ اللُام باالهفهاٌ اإلاىاطبت بالىُفُت ْ ال

ٓم اإلاساكبت بالساداز ْ َرا لخماًت مىؿلت ما،   بن اطخخدام َرا اإلاطؿلح باللغت الفسوظُت هاجج نً مفِ

ذلً الهمل اإلاىكم ْ اإلاظخمس لسضد بِئت اإلااطظت الري حهخم " ْ ًلطد باإلاساكبت في مُدان الدظُير 

ها نلى همَٓا ٓماث التي جازس جإزير طَس  ".  بالىشف نً اإلاهل

ْكد  ْضح ول مً   Martinet et Martin ؤْ  ) في هخابتها نً الاطخخبازاث الاكخطادًت ؤن َرا الساداز

دفّ بشهاز ألاشخاص اإلاظاْلين  (هما طمُاٍ بساداز الُلكت ٌهمل نلى مساكبت مظخمسة إلاىؿلت ما، َْ

ٓم آخس مً السادازاث ْ  ٓخدٍ خُث هجد َىان ه نً ؤي خؿس ًداَمِم، ْ لىً َرا الساداز ال ًىفي ل

َٓ زاداز اإلاخابهت، فةذا ؤؾلم الساداز ألاٌْ ؤلاهراز كام الساداز الثاوي بخدبو مطدز ؤلاهراز بهدف 

                                                             
1 -LABONTE Daniel  La Vielle activité ou profession, http// www Mmedium/veille/activité,12-03 -2009 
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ٓماث الِامت نىّ ْزبا 2الخهسف نلُّ ْ حمو  اإلاهل ٓم الُلكت ازجبـ في ؤ ، ْ ججدز ؤلاشازة بلى ؤن مفِ

ىُت باإلاىافظت الًاث اإلاخددة ألامٍس ٓما في  ٓحُت في خين ازجبـ مفِ ٓل ٓماث الخىى . باإلاهل

ٓم الُلكت بلى مجاٌ بدازة ألانماٌ في الظخِىاث مً اللسن اإلااض ي للي اَخماما هبيرا  ٌٓ مفِ مىر دخ

: مً كبل الباخثين فخهددث الخهازف اإلالدمت لّ، ْ ًمىىىا ؤن هرهس البهؼ مجها نلى طبُل اإلاثاٌ

ٓماجُت  ًيٓن مً 3حهسف الُلكت ؤلاطتراجُجُت ْزة مهل  بإجها جىكم ٌظعى إلاهسفت بِئت ألانماٌ، فهي ضير

في اطخمام لبِئت ختى ًخمىً مً اجخاذ اللسازاث ْ الدظُير فُما بهد، ْ  (اإلااطظت)خاللِا الخىكُم 

ْكاث  ً بدظً اللُادة في ألا ٓماث التي حظمذ للمظيًر ٓم هكم اإلاهل ْزة غمً مجم جطىف َرٍ الطير

ْزة الُلكت ؤلاطتراجُجُت هىكام مخيٓن مً هكم فسنُت مخإزسة  الهطبُت، هما ًمىً انخباز ضير

ٓازدة مً البِئت اليلُت ٓماث ال . بخدفلاث اإلاهل

ٓماجُت التي مً "فُهسفان الُلكت الاطتراجُجت بإجهاLascar et Schuler (1998)ؤما  ْزة اإلاهل الطير

خاللِا جيٓن اإلااطظت في الاطخمام ْ اطدُاق ؤلاشازاث الػهُفت في البِئت الظٓطُٓ الاكخطادًت، 

ْجللُل ندم الُلين ْزة مىفخدت نلى ما ًجسي خازج " بهدف خلم ْ حغؿُت فسص ألانماٌ  ، َرٍ الطير

ٓماث  ٓماث ٌظمى ؤلاشازاث الػهُفت ْ هي مهل ٓم خاص مً اإلاهل ٌٓ اطخغالٌ ه ْز خ اإلااطظت ْ جد

  Ansoff (1975)4حظمذ باطدباق خدر ما كبل ؤن  ًخدلم جهاثُا نلى خد حهبير

ٓهُاثالُلكت هي الاطخهالم نً  ٓحُت ْ مساكبت ؤلاطتراجُجُت  طل ٓل  اإلاىافظين ْ الابخيازاث الخىى

ت ْ مهسفت السغباث الجدًدة للمظتهلىين ْ بطفت نامت مساكبت البِئت فيل َرٍ ألاوشؿت . الخجاٍز

ٍْلِا ْ  ا ْ جإ ٓماث ْ اخخباَز جدخل غمً الُلكت ؤلاطتراجُجُت التي حهني جىكُم مِام مالخكت اإلاهل

ا بغسع جدظً اللسازاث اإلاِمت اإلااطظت     5.وشَس

ا بهدف  ْوشَس ٓماث   ْ حشير الُلكت بلى اليشاؽ بلى وشاؽ اإلاسجبـ بالبدث ْ مهالجت اإلاهل

ٓان  ً (اإلامثلين )اطخغالٌ مً ؾسف ألان ْاإلاظيًر ، هما كد حهبر الُلكت نً 6الاكخطادًين ْ اإلادزاء 

ٓلحها اإلااطظت ججاٍ اإلاخغير .  7مدٔ الخُؿت التي ج

ْزة الجمانُت  ا الطير  ْ بطفت نامت ًمىً بنؿاء حهٍسف شامل للُلكت ؤلاطتراجُجُت بانخباَز

ٓنت مً ألافساد ٓاطؿتها مجم ت - اإلاظخمسة التي ًجمو ب لت بداٍز ٓماث ذاث الخاضُت – بؿٍس اإلاهل

                                                             
جديد رتيبة و جديد نوفل، اليقظة التنافسية وسيلة تسييرية حديثة لتنافسية المؤسسة، مداخلة ضمن أعمال المؤتمر العلمي الدولي حول األداء و -  2

     2005 مارس 09-08-المتميز للمنظمات و الحكومات، جامعة ورقلة 
3 - En anglais environnemental scanning compétitive intelligence environnemental intelligence business 
intelligence  
4 - REIX Robert, Systèmes d’information  et mangement des Organisations, Vuibert 3éme édition, 2000,Paris, 
p56 
5 - ETUDE : Institut Innovation informatique entreprise (3TE) la vielle stratégique : les yeux les orille de votre 
entreprise  P08 , http //www.jnnove.com/uplode/document /VS ;pdf.juin 2004  
6 - LABONTD et LEGENDDER, Etapes d’un processus de ville  et quotient informationnel pour votre entreprise 
,http//www.Mmeduim.COM /veille /quittent  
7- AITTELHADJ .S’entreprise fèces à la mutation technologique, Edition organisation 1993 paris,p89  
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ْ مخهللت بالخغيراث الىاججت في البِئت الخازحُت للماطظت بهدف خلم  (اطدباق خدر)الاطدباكُت 

ْندم الُلين  . 8بطفت نامت (l’incertitude)فسع ؤنماٌ ْ جللُل ألاخؿاز 

ْزة   بذن فالُلكت ؤلاطتراجُجُت في اإلااطظت حهبر نً جىكُم زطمي حشيلّ نً كطد ًخػمً طير

ٓماث ْ حمهِا ْ مهالجتها ْ بثها ْ اطخغالٌ مً احل بلاء اإلااطظت في خالت خرز ْ مساكبت  البدث نً اإلاهل

مظخمسة للمدُـ الري جيشـ فُّ، غير ؤهّ لِع ول ماطظاث بدادة لِرا الخىكُم السطمي، فىثير مً 

م اإلامازطاث ْألاوشؿت - ْ خاضت مجها اإلاخهلمت- اإلااطظاث جيٓن ًلكت ْ جخابو الخغيراث الىاججت نً ؾٍس

ٓم بها مو ألاؾساف الاكخطادًين في خالت ًلكت داثمت دْن ؤن ًيٓن لِا هكام زطمي للُلكت .  التي جل

خيؤلاؾاز ا - ب  :  للُلظت  الخاٍز

ْاإلااطظت مىر وشإتها واهذ            الُلكت وشاؽ بوظاوي كدًم، ْ اإلااطظت مىر وشإتها واهذ بداحت داثمت  

ٓاكِا، ْ بذا وان  بداحت داثمت لالطخهالم ْ مساكبت بِئتها ال طُما ْغهِا الخىافس ي ْ مهسفت اججاَاث ؤط

ىُت جهاًت  الًاث اإلاخددة ألامٍس َرا اإلاطؿلح كد قِس في الُابان بال ؤهّ في مىخطف اللسن الخاطو نشس ْ في 

الخمظُيُاث، بال ؤهّ لم ًكِس في فسوظا بال ؤهّ في جهاًاث الثماهِىاث، ْ بةوشاء الجمهُت اإلاِىُت للُلكت 

ٍٓا مً خالٌ ؤوشؿت الترٍْج للُلكت ْ % 40  ْ بمهدٌ همٓ ًلازب 1986 طىت   SCIPؤلاطتراجُجُت  طى

ٓشَو مجالث مخخططت ًٍٓ هرا ج ْزشاث جي ْ ًمىً جلخُظ . 9اإلاخمثلت في جىكُم ملخلُاث ْ ماجمساث ْ 

ٓزاث في حدٌْ الخالي   10:َرٍ الخؿ

الفترة 
 (الؿىز )اإلاسحلت 

الاَخمام 

خطائـــــــظ الُلظـــــــت 

 

لت  الؿٍس
الخحلُل الخىحه 

الازجباؽ مؼ 

اللسازاث 
ألافساد 

1960 

1970 

البدث نً 

 ٌٓ ٓماث خ اإلاهل

اإلاىافظين 

غير زطمُت 
جىخُيي 

 

كلُل ؤْ غير 

ٓد  مٓح
ٍٓم - بُوغهُف  حظ

فترة ؾل 

الثماهُيُاث 

جدلُل اإلاىافظين 

ْ الطىانت 
ٍٓم جخؿُـ مخٓطـ همي جىخُيي زطمُت  حظ

                                                             
8 - ISAAC Henri, UTILISATION d’internet la vielle stratégique : facteurs dés pratiques  
 

 
 
  

 
  

. ؤَم مساحل جؿىز الُلظت ؤلاطتراجُجُت و خطائطها: 01حدٌو زكم 
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 بلى 1990

ًىمىا َرا 

ذواء اإلااطظت 

الجخاذ كسازاث 
زطمُت 

جىخُيي ْ 

اطتراجُجي 
ٓعي  مسجفو همي ه

ٍٓم جخؿُـ  حظ

 

 

ًخطح مً خالٌ الجدٌْ ؤن الُلكت ؤلاطتراجُجُت خالٌ الظخِىاث ْ الظبهُىاث واهذ الُلكت غير زطمُت 

 ٌٓ ٍٓم ْ واهذ حهني بالبدث نً اإلاهؿُاث بظُؿت خ ٓحّ جىخُيي مِمتها لسحاٌ البُو ْ الدظ ذاث ج

اإلاىافظين، ؤما خالٌ الثماهُاث ؤضبدذ الُلكت تهخم بخدلُل الطىانت ْ اإلاىافظين ْ هي ًلكت زطمُت 

مخؿؿت، ْ ما مو بداًت الدظهُىاث احظو هؿاق الُلكت ؤلاطتراجُجُت لُخهدٔ هؿاق الطىانت ْ لِشمل 

ٓلٓحُت  ٍٓلُت ْ الخىى ٓحّ اطتراجُجي ًددد كسازاث ...مخخلف اإلاُادًً الدظ الخ لخطبذ برلً ذاث ج

. خاضت (َُئت)اإلااطظت ْ لِا خلُت 

  بػؼ اإلافاَُم اإلاسجبؿت بالُلظت ؤلاطتراجُجُت - ج 

ت ْ اإلاسجبـ بالُلكت ؤلاطتراجُجُت  ٓد الهدًد مً اإلافاَُم اللٍس ْح بن اإلاخدبو ألدبُاث بدازة ألانماٌ ًلخل 

ٓمت،  ٍٓم ؤلاطتراجُجي، الدظُير ؤلاطتراجُجي للمهل مىملت لبهػِا البهؼ هرهس الاكخطادي، الدظ

ما الرواء الاكخطادي ْ الدظُير الاطتراجُجي ..الخيبا ٓمين فلـ َْ الخ طىتهم في الفلساث الخالُت بمفِ

ْازجباؾِا بالُلكت ؤلاطتراجُجُت ٓمت مو ببساش خطاثظ ول مجها  . 11للمهل

 : (L’intelligence économique)الرواء الاكخطادي  -1

م الرواء الاكخطادي ْ اطتراجُجُاث اإلااطظت َٓ مجمٓنت . " الرواء الاكخطادي هما نسفت فٍس

ٓان الاكخطادًين ْ بغسع  ٓمت اإلاخهللت باألن ٓشَو اإلاهل ألاوشؿت اإلايظلت للبدث ْ مهالجت ْ ج

ت  ٍز لت شسنُت مو ول غماهاث الخماًت الػْس  (ذمت)اطخغاللِا، مخخلف َرٍ ألاوشؿت جخم بؿٍس

ْالخيلفت ٓدة ْ اإلادة  ؽ الج  12.اإلااطظت في ؤخظً شْس

ٓاهين ْ : الخحىم في ؤلازر الػلمي و الخىىىلىجي و اإلاهازاث - ْاإلاِازاث، مهسفت ك حهٍسف اإلاهسف 

ٓماث ٓحُا اإلاهل ٓل ٓاند ْ مهاًير الخماًت الطىانُت ْ جؿبُلاتها، الخدىم في جىى  .ك

بجلان جلىُاث الُلكت، كدزة نلى جدفيز جىكؼ ألاخؿاز، : الىشف غً الفسع و التهدًداث -

 .بلخ...الشبياث

ٓمت ْ : جؿبُلاث الخإزير - ٓمت، الاطدثماز في اإلاهل ٓماجُت، جثمين اإلاهل بجلان جلىُاث الخسب اإلاهل

 : بطفت نامت فةن ؤَم الازجباؾاث بين الُلكت ؤلاطتراجُجُت ْ الرواء الاكخطادي جىمً في

                                                             
11  -GROUP intelligence économique et strégies des entreprises   
12  - CHANTAL B et  Martin, économie et gestion de l’entrepris, Vuibert 2eme édition , 1999, paris p23   
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ْ جلجإ في مسخلت الثاهُت إلشازاث ؤلاهراز اإلابىسة، ْ – الُلكت ال حظخهمل بال ؤلاشازاث الػهُفت  -

ٓماث  ٓم مً اإلاهل  الرواء الاكخطادي ًسهص نلى الازىين ال ًلض ى مظبلا ؤي ه

ْ جللُل ندم الُلين بِىما  (les opportunités)َدف الُلكت ؤلاطتراجُجُت َٓ اهدشاف الفسع  -

ٓخا ألهّ ًبدث نً الخإزير في البِئت ْ جدىم في بزر اإلااطظت  .13الرواء الاكخطادي ؤهثر ؾم

 (le mangement stérique de l’informa)الدظُير الاطتراجُجي للمػلىمت  -2

ٓمت ًيشـ  ٓمت ٌصجو الخهاْن بين اإلايشأث ْ ًلطد بّ اطخهماٌ اإلاهل الدظُير الاطتراجُجي للمهل

ٓاضل)اإلامساث  ٓماث مثال جيٓن ؤخُاها تهم  (ٌهخبر الجظس ال بين مخخلف الُلكاث فبهؼ  اإلاهل

ْمدًس  ٍٓلي  ت ْ اإلادًس الدظ ٓازد البشٍس مدًس اإلا

ٓماث بين الجمُو ال بد مً حظُير اطتراجُجي ... ؤلاهخاج، ْكذ هفظّ ْ ليي ًخم جلاطم َرٍ اإلاهل في 

  14.لّ

 

 :خطائظ الُلظت ؤلاطتراججُت - د

مً خالٌ الخهاٍزف الظابلت للُلكت ؤلاطتراجُجُت ًمىىىا ببساش حملت مً خطاثظ ال طُما فُما ًخهلم 

ا هخىكُم زطمي   15.هرهس مجها- بانخباَز

ٓماث اطدشسافُت  - ٓماث الُلكت ؤلاطتراجُجُت هي مهل ٓم ؤلاشازاث الػهُفت  (مظخلبلُت)مهل مً ه

(signaux  fables  )  ( 1975)نلى خد حهبيرAnsoff حظمذ للماطظت بفِم الجُد ْ اطدُاق ،

 .الخغيراث اإلاظخلبلُت لبِئتها

ٓماث اهؿالق مً  - وشاؽ الُلكت ؤلاطتراجُجُت ٌهسف هخؿبُم خالق خُث ال ًمىً حهمُم اإلاهل

ٓماجُت اإلاظخلبلُت  . الاججاَاث البِئت فهلى الهىع البىاء جيٓن كاندة مهل

-  ٌٓ ْز خ ٍْد الُلكت ؤلاطتراجُجُت حظمذ للماطظت باهخلاء ؤلاشازاث الدالت نلى الخغيراث البُئُت 

 . اطخغالٌ ؤلاشازاث الػهُفت

 

                                                             
13

 - SIMONY et JOFFR p : encyclopédie de gestion ; économico 2eme ed.1997 PARIS, p3465 . 
14 -LARIVT Sophie,op cit p14  
15

 - BOULIFA Inès  et all, Un dispositif de vielle  stratégique pour  l’amélioration de la formation  universitaire 

en entrepreneuriat,  P06,Colloque AIRPME : 23-24octobre 2003 .l’entrepreneur en action : contextes  et 

partique http /www.veille-strategique.Services .com dos AIREP2003-lesca-boulifa MAROC PDF mai 2004. 
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 :ؤهىاع الُلظت ؤلاطتراججُت : زاهُا 

 

 :الُلظت البُئُت .1

ٓامل غير مسجبؿت مباشسة ْ هي  ٓهاث البِئت الخازحُت الهامت ؤي اله تهخم َرٍ الُلكت بمي

هُت ْ الُلكت  ْالدشَس حشمل الُلكت الاحخمانُت، الُلكت الاكخطادًت، الُلكت الظُاطُت 

:  الجُٓطُاطت

 : الُلظت الاحخماغُت - ؤ

ٓزاث  الث مثل الخغيراث الدًمغسافُت ْ جؿ حظمذ الُلكت الاحخمانُت بةقِاز الهدًد مً الخد

اإلادن ْ الطساناث ْ الخطدناث التي جدطل في اإلاجخمو ْ التي مً شإجها ؤن حشيل خؿسا ؤْ 

ٓجسا للماطظت، حظخؿُو اإلااطظت مً خالٌ الُلكت الاحخمانُت ؤن جالخل ْ جىلب  جددر ج

ٓزاث الخاضلت في جلً البُئُت مً ناداث  بِئتها ْ الثلافُت لخيٓن نلى الاؾالم داثم بإَم الخؿ

ْ جلالُد، ْ حهازغاث دًيُت ْ نسكُت
16   .  

 :  الُلظت الاكخطادًت - ب

ٓزاث ْ اإلاخغيراث الخاضلت في البِئت الاكخطادًت  جسجبـ الُلكت الاكخطادًت بمخخلف الخؿ

للماطظت خُث جدبو مً خاللِا اإلااطظت ؤوشؿت البىٓن ْ ما ًخهلم بها ْ الٓغو الاكخطادي 

ٓزاث ؤطهاز الاطتهالن ْ ؤلاهخاج ٓز جؿ ٓٔ اإلاداخُل ْ ألاح .   الهام ْ مظخ

ػُت - ج  : الُلظت الظُاطُت و الدشَس

الث الخاضلت في البِئت الظُاطُت بما فحها مً  هُت بلى جدبو الخد تهدف الُلكت الظُاطُت ْ الدشَس

ٓاد الخام ؤْ الظلو  ٓاند، هلسازاث مىو ؤْ جىكُم اطخيراد بهؼ اإلا ٓاهين ْ بحساءاث ْ مهاًير ْ ك ك

ع ْ ؤلانفاءاث ْ كد ؤْضح ْاللْس ٓاهين حصجُو الاطدثماز ْ مىذ الدظُِالث    Thietartالجهاثُت، ك

ْزة الخالُت ْفم الظير  17ؤن الُلكت البُئُت جخم 

 

    

 

  
                                                             
16  -VERNA Géraud, La vielle technologique, université laval http /www fsa Ulaval ca personnel verng pup veille 
Htm  
17  - VERNA Gérad ,op,cit 
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طيروزة الُلظت البُئُت : 3شيل زكم

 

 

 

 

 طيروزة الُلظت البُئُت:3شيل زكم 

ت -2  : الُلظت الخجاٍز

ت ْ هي  ٍٓس ًلكتها الخجاٍز ٓام الظابلت مً الُلكت تهخم باإلااطظت ؤًػا بخؿ بلى حاهب ألاه

ت ْ الؿسق  ْالؿسق الخجاٍز جخظ اإلاجاٌ اإلآطُلي،ؤي ول ما ًسجبـ بالهالكاث ْ ألاوشؿت 

ٓاكِا ألامامُت ْ الخلفُت  ٍٓلُت،  خُث جسجىص اَخماماتها نلى ؤط ٓزدًً)الدظ ، (الصباثً ْ اإلا

ٓشنحها ٓزدَا ْ م ٓامل ْ هرا ؾسق بزغائهم ْ الهالكاث التي ججمو بم . الخ..فدظعى إلاهسفت اله

ت هي ذلً اليشاؽ الري جخمىً مً خاللّ اإلااطظت مً دزاطت الهالكاث  ْ الُلكت الخجاٍز

ٓزدًً ْ الصباثً ْ اإلاِازاث الجدًدة التي جكِس في الظٓق بغسع جدظين ؤدائها ْ  بين اإلا

ٓز خاحاث الصباثً نلى اإلادٔ ،18جىافظحها ت للماطظت بمهسفت جؿ  ْ حظمذ الُلكت الخجاٍز

ٓز الهالكاث الصباثً مو اإلااطظت ْ هرا كدزة الصباثً نلى الدفو، ْ مً خالٌ  ٍٓل ْ جؿ الؿ

ٌٓ الصباثً ْ  ٓز خ ت جخمد الخهاٍزف الظابلت ًخجلى لىا ؤن مُادًً اَخمام الُلكت الخجاٍز

ٓزدًً بطفت نامت . 19اإلا

 : الصبائً -1

م ًمثلٓن حصاءا مِما مً زكم ؤنمالِم    ْ اإلالخلى  ٓلى اإلااطظاث اَخماما بالغا بصباثجها بانخباَز      ج

ٌٓ الصباثً نلىإلاخٓحاتها : ، ْ ًىطب اَخمام الُلكت خ

ْزغباث شباثجها انخماد نلى ؤطالُب :  مهسفت الخاحُاث ْ السغباث - حظعى اإلااطظاث حاَدة إلاهسفت 

ٍٓلُت .  ْ جلىُاث حظ

                                                             
18  - VERNA Gérad ,op,cit 
19 - SIMONY et JOFFER P,op,cit p347 

 البيئة 

 جمع المعلومات 

 تحليل و معالجة المعلومات 

 إيصال المعلومة اإلستراتيجية 

 

           

 

 تحديد المعلومة الضرورية

1مقرر   3مقرر 2مقرر  
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  جبدث اإلااطظاث نً الٓطاثل ْ الؿسق التي ٌهخمدَا الصباثً :جحدًد كدزة الصبائً غلي طداد -

اث ٓجس الهالكاث بين اإلااطظاث. في دفو ْ جمً اإلاشتًر  .زبما تهدف َرٍ اإلاساكبت لخجىب اإلاشاول ْ ج

ٓزدْن ًإخر : دون وز الم -2 ْز هبير في ججدًد اإلا  ؤًػا خطت هبيرة مً اَخماماث اإلااطظت إلاا لِم مً د

م اإلامٓن لِا بإكل جيلفت ْ  ْشن ال ٌظتهان بّ في الهمل الجهاجي للماطظت بانخباَز ا هما ؤن لِم  مطيَر

ٓة جفاْع جازس نلى وشاؽ  ٓزدًً مً ك بمياهُتهم اإلاالُت ْ هرا جدبو الهالكاث الداثمت بُجهما، إلاا للم

ٓماتها نلى طبُل اإلاثاٌ ال خطس مً الطادز الخالُت ت مهل  :اإلااطظت، ْ حظخمد الُلكت الخجاٍز

ْلُت -  .الجساثد ْ مجالث اإلاخخططت مدلُت ْ الد

 دزاطاث الظٓق  -

 الهالكاث مو الجمهُاث ْ الىلاباث  -

 ْطاثل ؤلانالم ْ الاجطاٌ  -

:  الُلظت الخىافظُت- 3

ْز هخابت  ٓزجس، بذ بهد ضد ا بلى ماًيل ب ٓز الُلكت الخىافظُت ْ اهدشاَز ٓد الفػل الىبير في قِ اإلايزة "   ٌه

اشداد الاَخمام باإلاىافظين ْ احظو هؿاق اإلاىافظت لُخهدٔ اإلاىافظت الخالُين داخل كؿام " الخىافظُت

ٓزدًً  . 20الطىانت ْ لِشمل اإلاىافظين اإلادخملين ْ مىخجي الظلو البدًلت ْ اإلا

ْجددد  ْ بمهنى ؤخس فالُلكت الخىافظُت هي وشاؽ الري جخمىً مً خاللّ اإلااطظت ؤن جدطس 

ٍْت اكخطادًت ْ مالُت  و )مىافظاتها الخالُت ؤْ اإلادخملت مً شا ندد، نالماث، اطدثمازاث، مشاَز

ت، . 21ْ الشً ؤن الاَخمام ألاهبر لِرٍ الُلكت ًىطب نلى الخىكُم ْ ؤلاهخاج ْ الخيالُف (الخ..حاٍز

 ٌٓ ْد ؤفهاٌ اإلاىافظين ْ اطتراجُجُاتهم حظعى حاَدة للخط ٓكو زد ْختى جخمىً اإلااطظت مً ج   

ٓحُاث اإلامخلىت دْن  ٓل ْالخىى ٓكُت ْ ألاطهاز  ٓماث ملمٓطت نجهم هسكم ألانماٌ ْ الخطت الظ نلى مهل

ٓماث غير ملمٓطت إلاا لِا مً جإزير ْ دْن بالغين في فِم  ٓهُاؤن تهمل اإلاهل ٓة :  اإلاىافظين مثلثطل ك

ْمدٔ زغا شباثً اإلاىافظين ٓم اللُادة ْ الدظُير  ٓزة الهالمت ْ ه .  ض

ْاث ْ اإلاىاهج التي جمىجها مً جدلُل  ٓنت مً ألاد  تهخم الُلكت الخىافظُت الفهالت بةهظاب اإلااطظت مجم

ٓماث نً اطتراجُجُاث اإلاىافظين ْ ؤَدافِم ْ الجدٌْ  ْبرلً حظخؿُو مهسفت ْ اهخلاء مهل اإلاىافظت، 

ٓالى ًٓضح ؤهثر اَخماماث الُلكت الخىافظُت  .اإلا

 

                                                             
20 - PATAYRONE A Le mangement de stérique de l’information, édition économico , 1994,paris,p24    
21- THIETRT R ,A op,cit, p88 

 المعتقدات األساسية للمنافسين -
 ثقافة المنافسين -
 وقع مختلف التأثيرات البيئية  -
 وقع مختلف السيناريوهات حول المنافسين -
 وقع قوى المنافسة -
 (تحليل المجموعات اإلستراتيجية)تحديد أساسيات التفاعل التنافسي  -
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 ًبين اَخماماث الُلظت الخىافس ي: 02حدٌو زكم 
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ٓماجُت التي حغدي الُلكت الخىافظُت، ْ ًمىً نلى طبُل اإلاثاٌ   ٓحد الهدًد مً اإلاطادز اإلاهل ْ ج

:  22ماًلى

 ملاالث الجساثد ْ مجاالث  -

ٓزدًً  - ٓشنين ْ اإلا ٓازاث مو اإلا  الخ

ٓزجاحاث  - ب  الٍس

ٍٓت - س الظى  الخلاٍز

 ؤلاؾازاث الظابلت للماطظاث اإلاىافظت -

  اإلاىافظينمىخٓحاثجدلُل  -

 ْطاثل ؤلانالم ْ الاجطاٌ  -

:  الُلظت الخىىىلىحُت-  4

ٓلٓحُت  ْالخىى ٓلٓحُت هي وشاؽ الري جساكب مً خالٌ اإلااطظت البُئُت الهلمُت  الُلكت الخىى

ْلت مً كبل اإلااطظت ْ الٓطاثل اإلاظخهملت بغسع مهسفت .23اإلاسجبؿت بها ٓد اإلابر ؤي مخخلف الجِ

ْاإلاخهللت بيشاؽ اإلااطظت ٓحُت  ٓل ٓزاث ْ ول ما َٓ حدًد في مُادًً الخىى  ولِا جدخل غمً 24الخؿ

ٓحُت للمىافظين ْ التي جددد طبم ؤْ جإخس اإلااطظت ولِا جدخل غمً  ٓل الخالُت مو الاخخُازاث الخىى

ٓحُت ٓل ٍٓس ْ 25الُلكت الخىى ٓماث اإلاسجبؿت بإنماٌ البدث ْ الخؿ  فيشاؽ الُلكت ًخهلم باإلاهل

ٓحُت ٓل الث الخىى ْالخد . الخ...ؤلاحاشاث 

ٓماث التي جمىً اإلااطظت مً جدلُم طبم في مجاٌ ؤلابداناث  ٓلٓحُت بجمو اإلاهل ْ تهخم الخىى

ٓحُت ْ الخلىُت ْالاهدشافاث الهلمُت الخجدد  ٓل ٓزاث الخىى ٓحُت، ْ ًىطب اَخماماث نلى جؿ ٓل الخىى

ٓاث الطىانت هما  ٓجي ْ جدظين خؿ ٓل  الخىى

  ًٓضح

  .

 

                                                             
22 - SIMON et JOFFER P , op,cit p 347 
23  -Robert Le Duff ; Encycopedie De La Gestion De Management (EGM) Op Cit P1274 
24  - MARITEN B ribauit jm : le mangement des technologeis , edition d’orangistion 1991 ,paris , p109 
25  - RAYENT Serge : le mangement par projet édition d’oranisation 2eme ,2001,paris,p162 
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. الُلظت الخىىىلىحُت (اطخػماالث)اَخماماث : 4شيل زكم                                              

ٓاغُو ْ هطٓص خلٓق اإلالىُت -  مساحو ْ م

ْهطف اإلاخخططت ْ الفِازض  - ٓغاث)اإلاجاالث اإلاخخططت   (الىخال

ٓماث - ٓاند ْ بىٓن اإلاهل  ك

 َُئاث البدث ْ اإلاىكماث الخاضت -

 اإلاشازهت في اإلالخلُاث ْ اإلااجمساث -

 جدلُل مىخٓحاث اإلاىافظين -

ٓام الُلكت الظابلت  ٌٓ ؤَمُت اليظبُت إلاخخلف ؤه ْ لإلشازة فُّ َىان جباًىا هبيرا بين الباخثين خ

ن ًفطلٓن الُلكت  ْآخْس ت  الرهس، فمجهم مً ًطف الُلكت الخىافظُت غمً الُلكت الخجاٍز

ٓحُا ٓل . الخ...الخاضت باإلاىخٓحاث ؤْ الُلكت الخاضت ببراءاث الاخترام نً الُلكت الخىى

: طلىهُاث الُلظت و ؤوكاتها- 3

ًلكت دفانُت تهخم بىشف التهدًداث ْ ًلكت :  طلٓن الُلكت بلى ضىفين ؤًْمىً جطيُف اججاٍ 

ٍٓل التهدًداث اإلاىدشفت ٓمُت تهخم بالبدث نً الفسص الجدًدة ؤْ جد . هج

، مثلما ًٓضح ذلً Bilingue( 2002)ؤال ؤن   كدم زالر اججاَاث للُلكت مو زبؿِا بهىاضس ؤخٔس

 26:الجدٌْ الخالي

 

 

 

                                                             
26 - smida ali et benomdane emna les détermints cultrels des partique de veille stratégique po5 
http/ww ;cemadimo :usj :edu pdf mars 2005  

 برامج بحث

مشاريع تنمية 

 و تطوير

فيول الشراكة 

 و المشاريع

 

  

  المشتركة 

 بيع التراخيص

شراء وحدات 

 إنتاج

 معطيات علمية

براءات 

 االختراع

معطيات 

 تكنولوجية

معطيات 

 السوق

معلومات غير 

 رسمية

 اليقظة 

  التكنولوجيـــة
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الظلىواث و 

الخطائظ 

الُلظــــــــــــــــــــت 

 (اهفػالُت)طلبُت 
هطف فػالت 

 (هطف وشؿت )
 (فػالت)وشؿت 

اليشاؽ 
ٓماث  حمو ْ اهخلاء مهل

اإلاظخهملت 
ٓماث اإلاالثمت  حمو اإلاهل

ٓماث  البدث نً اإلاهل

الخؿيرة 

ٓلٓحُت، طُاطُت،)دْن جددًد اإلاُادًً   (الخ...جىافظُت، جىى

ٓاجسة)مخىسزة داثمــــت الىكذ  هلؿُت  (مخ

 (جلىُت، هطُت، غير زطمُت )مفخٓخت اإلاىابؼ 

ؤخطاثُٓن الياشفٓن الجمُو  (ألاغىان)اإلامثلىن 

 هىع اإلاىهج
ؤبدار الاهترهذ مجالث صخافُت 

ْاث  اجطاٌ ْ ؤد

مخخططت 

 الُلظت ثطلىهُاجطيُفاث و : 03حدٌو زكم

ْاخد مجها خطاثظ مدددة  ٓد زالر اججاَاث ليل ًلكت  ْح : مً الجدٌْ الظابم ًخطح 

ْاإلاظخهملت دْن :الُلظت الظلبُت (1 ٓدة مً كبل  ٓح ٓماث اإلا   ْ هي ًلكت دفانُت تهخم بجمُو اإلاهل

ٓام الُلكت،  ْ  ٓم مً ؤه ٓماث، جيٓن بطفت داثمت ْ ال حظدثني ؤي ه ْلي نً اإلاهل اللُام ببدث ؤ

ٓماث  .حهخمد نلى حمُو مطادز اإلاهل

ٓاء مً مطادز :الُلظت هطف اليشؿت (2 ٓماث التي تهم اإلااطظت فلـ، ط  تهخم بجمو اإلاهل

ٓام ْ لِا اطخهماالث مخىسزة ، َىان ؤفساد مدددْن َم الرًً  ْلُت ، جخظ حمُو ؤه ٍٓت ؤْ ؤ زاه

رٍ الُلكت  ٓزة هإبدار الاهترهذ ، َْ ٓمٓن بٓقُفت الخيشُؿُت التي حهخمد نلى ؤبدار مخؿ ًل

 .تهخم بىشف الفسص اإلامىىت

ٓماث خؿيرة ْ تهخم :  (الفػالت)الُلظت اليشؿت  ( ج جخهدٔ الىٓنين الظابلين بالبدث نً اإلاهل

ٌٓ التهدًداث اإلاظخلبلُت بلى  ٓول مِمت الُلكت مً كبل اإلاىافظين، ؤْ جد ٓاغُو مهُىت، ج بم

ا  .فسص ْ الهمل نلى اهتهاَش

ْكذ " خالت فىُت " ْ هي نبازة نً خالت : ville ponctuelleًلظت هلؿُت  - ٓد في  ٓم مٓح ؤْ جدلُل مٓغ

 .مهؿى ْ طُاق مهؿى ْ هي جلترب مً دزاطت الظٓق 

ٓم اإلاظتهدف خظب الصمان ْ الظااٌ veille périodiqueًلظت دوزٍت  -  مساكبت مىخكمت للمٓغ

ع  ْالدزاطاث ْ ملاالث اإلاجاالث ْ نْس س  ٓاشهاث الشسهت ْ الخلاٍز للمطادز اإلاساكبت، ْ هي جٓضح م

ٓماث   . اإلااجمساث ْ وشساث اإلاىكماث اإلاخخططت ْ بىٓن اإلاهل
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ٓماث التي حظمذ جىبهاث في veille permanente ًلظت دائمت -  حظمذ بالخلاؽ ؤلاشازاث الػهُفت، اإلاهل

 زاداز اإلاساكبت" اإلادُـ الىلي، ْ هي حظخيخج مً جٓقُف 

ا ) ٓماث مبدٓر نجها بداٍز ٓم" زاداز الخىبُّ" ؤْ  (مهل . اإلآغ
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: الفطل الثالث

 ؤلاطتراججُتالُلظت 

ألاداء وجحظين 

 باإلاىخباث
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  ألاداء وجحظين ؤلاطتراججُتمػلىماث الُلظت : الفطل الثالث

: اإلاػلىمت اإلاادة ألاولُت للُلظت ؤلاطتراجُجُت -1

ْجدىافع لخيٓن  ٓمت  ٓم نلى ؤطاض اإلاهل ٓم بين اإلااطظاث جل ؤضبدذ الخسب الاكخطادًت الُ

ْكذ اإلاىاطب ْ بالظهس اإلاىاطب ألهّ مً ًملً  ٓمت اإلاىاطبت في  ٓلِا نلى اإلاهل ْلى في خط ألا

د ٓة ْ بةمياهّ ضىانت اإلاظخلبل هما ًٍس ٓمت ًملً الل   .اإلاهل

 غمىمُاث حٌى اإلاػلىمت - ؤ

ٓمت والبُاهاث ْ اإلاهسفت ًجب جٓغُذ مهاهحها  بت مً اإلاهل َىان حملت مً اإلاطؿلخاث اللٍس

ٓاكعي هما َٓ  ٓز اإلاسجبؿت بالهالم ال ٓاث ْ الط البُاهاث هي اإلاهؿُاث الخام ْ ألازكام ْ ألاض

ْحغيراث . ؤْ هما ًددر فُّ مً ؤخدار ْ ؤفهاٌ 

ٓلِا، ْ  ٓم ْ اخخالف ْ حِاث الىكس خ ٓنذ جبها لخى ٓمت فِىان حهازف هثيرة كدمذ لِا جى ؤما اإلاهل

ٓغّ، ؤْ مجاالث اإلاظخهملت ْ  (مجاٌ ؤلانالم ْ الاجطاٌ)ؤًػا الخخالف الِدف اإلاىخكسة ؤْ اإلاساد بل

ٓمت ْهي :  ًمىىىا جلدًم بهؼ الخهازف للمهل

ٓمت بإجها Reixٌهسف    هما 27.ول ماًلدم لىا مهسفت ْ ٌغير زئٍدىا لألشُاء ْ ًللل مً خيرجىا"  اإلاهل

ٓمت نلى ؤجها هاجج  ٓاطؿت الىكام" حهسف اإلاهل ْلت البُاهاث   ب ٍٓب ْ جىكُم ْ حد .   جى

 : مطادز اإلاػلىماث و جطيُفاتها-ب

ٓماث ول خظب مجاٌ جخططّ ؤْ ؤَدافّ، فِىان مً  ٌٓ جطيُف مطادز اإلاهل جباًيذ ؤزاء الباخثين خ

م زالث  ْفٍس م زالث  ْفٍس ن نلى ؤطاض دزحت زطمُتها،  ْآخْس ٓمت  ًػو جطيُفّ نلى ؤطاض ؾبُهت اإلاهل

ْفُما ًلي ؤَم الخطيُفاث ٓمت،  ٌٓ نلى اإلاهل  ًػو جطيُفّ نلى ؤطاض بمياهُت الخط

ٓمت خظب ؾبُهتها بلى . 28ًمىً جطيُف اإلاهل

ْمهالجت باإلنالم :اإلاػلىمت الىطُت ( ؤ ٓماث التي جيٓن مسجلت نلى شيل هطٓص  ، مثل آلاليْهي اإلاهل

ْالخازحُت  ٓاند البُاهاث الداخلُت  ْجمثل وظبت ما ٌهادٌالخك ٓماث  60%  بلى40%   مً اإلاهل

 (...الصخافت، اإلاجالث اإلاخخططت)

ٓماث التي ًجب البدث نجها خازج اإلااطظت مثل:(اإلاشيلت)اإلاػلىمت اإلايشاة  ( ب ازاث الصباثً : ْهي اإلاهل ٍش

ٌٓ اإلاىافظين س خ ٓماث  %60بلى % 30ْهي جمثل وظبت ...ْ الخلاٍز ٓم اإلاهل اث ) مً مجم اإلاِماث ْطفٍس

 (...الدزاطت

                                                             
  35-36 المرجع، ص تحويل المعلومات إلى معرفة،- اإلنسان و المعرفة في عصر المعلومات: كيث دقلين-  27

28 -CHARPENTIER P organisation et gestion de l’entreprise op cit p 132 : 
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ْجمثل وظبت : اإلاػلىمت الخبيرة (ج  مً %20بلى  %10ْهي حشيل حصءا هبيرا مً مرهسة اإلااطظت 

ٓماث، مخهللت بالخبراء باإلااطظت   (....مداغساث مىخدًاث، ملخلُاث،)اإلاهل

في حمُو ألاوشؿت ؤلاوظاهُت ْألاماهً التي جلدم فحها ؤلاهجاشاث حصجو نلى : مػلىماث اإلاػازع (د

ٓماث شسؽ ؤن ًيٓن جدػير لجمهِا  ٓزدًً في َرا بؾاز اإلاهل ْاإلا ع، كاناث )الاجطاٌ بين اإلاىخجين  نْس

 ).....

ْغير زطمُت هما ًلي ٓماث زطمُت  ٓماث خظب دزحت زطمُتها مهل   29:ْمً هاخُت ؤخٔس ًمىً جطيُف اإلاهل

ٓاند البُاهاث : مػلىماث زطمُت (ٌ ْك ٓزاث الهلمُت  ْزكُا مثل اإلايش ٓماث ًيٓن خاملِا  ْهي مهل

ٓزاث اإلااطظاث  ..... ْميش

ْاإلاشازهت في : مػلىماث غير زطمُت (و ْاإلاىافظين  ٓماث السطمُت، مثل الاجطاالث مو الصباثً  نىع اإلاهل

.... اإلالخلُاث الهلمُت ْالاجطاالث مو الخبراء

ٓماث بُػاء  (3IE)ْكد كدم مهِد ججدًد ؤلانالم آلالي للماطظاث َْشمل مهل ٓماث  جطيُفا ؤخس للمهل

ٓداء  30ْزمادًت ْط

ْالجساثد: مػلىماث بُػاء ( ؤ ٌٓ نلحها مثل الاهترهذ  ْاإلاباح الخط ٓدة  ٓح ٓماث اإلا  .ْهي اإلاهل

س : مػلىماث زمادًت ( ب ٓدة في جلاٍز ٓح ْجيٓن م ٓبت  ٓم مً الطه ٌٓ نلحها بى ٓماث التي ًخم الخط ْهي اإلاهل

 ...اإلااجمساث

ت:مػلىماث طىداء (ج ٓماث الظٍس س الاهدباٍ، اإلاهل .... مثل جلاٍز

ٓماث ٓالي ًٓضح مطادز اإلاهل  31ْالشيل اإلا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 - SADOK Moufida,op,cit,p12 
30 - 3IE : la veille stratégique – les yeux et oreilles de votre entreprise, op cit,p17 
31 - http//www .fsa ;ca/personnel pub veille htm  
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  مخخلف مطادز اإلاػلىماث اإلامىىت: 3شيل زكم                                                

: اث و اإلاىخباثجدفلاث اإلاػلىمت في اإلااطع (ج

ٓام ،  ٓماث التي حظخهملِا اإلااطظت فةهّ ال ًمىً ؤن جخسج جدفلاتها هً زالر ؤه مِما حهددث مطادز اإلاهل

ٓماث  ْجدفم للمهل ْاإلآحِت للماطظت لخدمت هفظِا،  ٓاطؿت اإلااطظت  ٓماث الىاججت ب َىان جدفم للمهل

ٓحِِا للبِئت  ٓماث التي جيخجِا اإلااطظت ج ْاإلاهل ٓحِت للماطظت،  ْال اإلاجمهت نلى البِئت الخازحُت 

ٍْخطح ذلً مً خالٌ الشيل ألاحي  :الخازحُت 
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جدفلاث اإلاػلىمت في اإلااطظت : 4شيل زكم 

ٓماث اإلاشترهت  ْاإلاهل ٓماث نً ألاوشؿت  ٓنين مً اإلاهل ْاخد مً الثالر مً ه ٍْخيٓن ول 

ٓمت : مػلىماث حٌى ألاوشؿت ٓاد، ْهي مهل ج اإلا هي التي حظخهملِا اإلااطظت الطخمساز وشاؾِا وٓضل خْس

. نً ألاوشؿت التي جدبادلِا الٓخداث داخل اإلااطظت

ت : اإلاػلىماث اإلاشترهت ٍز ٓواتهم، ْهي غْس ْجإزس في طل  ً هي التي حظمذ بالبلاء للجمُو ْفي نالكت مو آلاخٍس

دة اإلااطظت ٓد اإلااطظت مثل حٍس ْبص يء مً الخفطُل ًمىً جٓغُذ َرٍ الخدفلاث نلى الفلساث ...لٓح

:  32الخالُت

 :(جدفم داخلي)جدفم اإلاػلىماث اإلاىخجت مً اإلااطظت لىفظها ( ؤ

ً اإلااطظت، بانخباز َرٍ ألاخيرة : اإلاػلىماث اإلاشترهت ٓماث حظمذ باطخمساز الهالكاث مو آلاخٍس َرٍ اإلاهل

ْهُف  ٓة، ْهي حظاند نلى جلدًم مهنى للهمل ْفي ماذا ٌظخهمل؟  ٓنت ؤفساد باجدادَم ًطىهٓن ك مجم

ْحظاَم  ٓححهِم،  ْج ٓواث ألافساد  ً؟ هما حهخبر نامل جإزير في طل ًيٓن مىطب الفسد ملازهت باألنػاء آلاخٍس

ٓٔ ألافساد . في حظُِل الخهاْن بين ك

ْمساكبت الهملُاث في : مػلىماث ألاوشؿت ت لللُام بالخدلُلاث  ٍز ٓماث الػْس هي ول اإلاهل

ْالخدلُلُت)اإلااطظت ٓاجير اإلاداطبت الهامت   (....الف

( جدفم خازجي)جدفم اإلاػلىماث اإلاىحهت للبِئت  (ب

                                                             
32 - LESCA HUMBERT , op,cit ,pp 60 ,61  
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ٓان ؤْ ؤؾساف : اإلاػلىماث اإلاشترهت اإلاىحهت للخازج اإلااطظت نٓن اكخطادي ججمهّ نالكاث مو ندة ألان

ْجداٌْ اإلااطظت في جإزير في  ْالجامهاث،  ْالبىٓن  ْاإلاىافظين  ٓزدًً  ْاإلا ٓهُاثخازحُت والصباثً   َاالء طل

َْهخبر نامل هجاح ؤطاس ي  ْالدظُير الجُد  ٓان في اججاٍ الري ٌظاندَا ْ ًخدم مطالخِا،  ألان

. إلطتراجُجُت اإلااطظت

ٓان الخازحين : مػلىماث ألاوشؿت اإلاىحهت للخازج ٓماث اإلاخهللت بيل الطفلاث مو ألان الشساء )ْهي اإلاهل

. ْاإلااطظت اإلاخمىىت مً الدظُير الجُد ًمىجها هظب ميزة جىافظُت نلى مىافظحها (...ْالبُو

جدفم اإلاػلىماث اإلاىخلاة مً البِئت واإلاىحهت للماطظت  (ج

ْشٍادة خكٓف : اإلاػلىماث اإلاشترهت اإلاجمػت غً البِئت ٓان الخازحين  لػمان الخهاٌش مو ألان

ْماذا ًفهلٓن؟ ٓان  ت نلى اإلااطظت مهسفت َاالء ألان الطدباكِم البد مً الظمام نمال ...الاطخمساٍز ،

ٓلت  ،  [افِم ختى ال جفاحإ]بمل

ٓزدًً، : مػلىماث ألاوشؿت اإلاىحهت للماطظت ْمظدىداث اإلا ٓماث اإلاخمثلت في ؾلباث الصباثً  ْهي اإلاهل

ْاللدزة نلى الخإزير  ٓماث الظابلت ًمىً اإلااطظت مً جدلُم بدازة فهالت،  ْالدظُير الجُد للخدفلاث اإلاهل

ٓهُاثفي  ْالخازحُين الدًً لِم نالكت باإلااطظتطل ٓان الداخلُين  .  ألان

مػلىماث الُلظت ؤلاطتراجُجُت وخطائطها  (ٌ

ٓماث التي حظخهملِا الُلكت ؤلاطتراجُجُت هي ٓنين مً اإلاهل ٓحد مُداهُا ه . 33ول الدزاطاث ججمو نلى ؤهّ ً

ٌٓ اللدزاث ْؤلامياهُاث- ٓماث وامىت خ ٓان ؤْ 34مهل ٓماث مخهللت ببهؼ خطاثظ ألان  حاهبُت ْهي مهل

ْالػهف)اإلاظتهدفين  ٓة  ٓكذ، فةذا وان اإلاظتهدف َٓ الصبٓن فُجب  (...هلاؽ الل ْ مظخلسة وظبُا مو ال

ْاللُم اإلاىخكسة مً كسازاجّ ... الاطخهالم نلى كدزاجّ اإلاالُت 

ٓماث غهُفت-  ا غير :  بهراز35مهل ٓمت مبىسة لخغيراث مِمت مخهللت باألوشؿت الخالُت ،مطادَز ْهي مهل

ٓماث التي ًجب مهالجتها مً بهد ْمخؿاًسة، ؤي اإلاهل . زطمُت 

ٓفس فحها  ْبهما ٌشترؽ لخيٓن ؤهثر فاثدة ؤن جخ ا الُلكت ؤلاطتراجُجُت حُدة  ٓفَس ٓماث التي ج لِظذ ول اإلاهل

ْالترهيز  حملت مً الخطاثظ والدكت 

ا اإلااطظت ، : الدكت_  ٓفَس ٓماث التي ج ٓم اإلاهل ٓماث الصخُدت بلى مجم ٓماث الدكُلت حهني وظبت اإلاهل اإلاهل

ٓمت ؤهثر دكت . خُث ولما واهذ اليظبت مسجفهت واهذ اإلاهل

                                                             
33 - LESCA  HUMBERT ,Veille Stratégique – comment sélectionner les information per tintes , p04  PDF MARS 
2005  
34 - information  de potetiel (profil) 
35 - signaux d’alerte (s fabile)  
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ْكتها اإلاىاطب، فاإلااطظت : الخىكُذ اإلاىاطب_  ٓمت فال فاثدة مجها بذا لم جإحي في  مِما واهذ دكت اإلاهل

ٓكذ اإلاىاطب ٓمت دكُلت في ال . بداحت بلى مهل

ْغير : الخيامل_  ٓماث دكُلت خطلذ نلحها بذا واهذ هاكطت  لً حظخفُد اإلااطظت نً ؤهمل ْحّ مً مهل

ٓد التي ججهلِا ضالخت الجخاذ كسازاث حُدة . مخياملت، ؤي جىلطِا بهؼ البى

س بخفاضُل : الترهيز_  ٓماث واملت كد جادي بلى ملء الخلاٍز ٍد ؤلادازاث اإلاخخلفت بمهل ْلت جْص بمهنى مدا

ٓماث غير مفُدة، لرلً ًيٓن مً ألافػل جسهيز  ٓماث اإلافُدة ْطـ مهل ْبرلً جػُو اإلاهل هثيرة، 

ْفلا  ٓكهت  ْاإلاخ ٓد التي ًمىً ؤن جيٓن شاذة  ٓم بُاهُت جدٌ نلى البى ْزط ٓماث في حداٌْ  ْجلخُظ اإلاهل

ٓم بها اإلااطظت  . للخؿـ اإلآغٓنت لليشاؾاث اإلاخخلفت التي جل

ْالتي حظاند نلى : الداللت_  ٓماث التي حشبو خاحت اإلااطظت بلى اإلاهسفت  ٓماث ذاث الداللت هي مهل اإلاهل

ٓم بها . اجخاذ اللسازاث ؤْ ؤلادزان الجُد إلااَُت ألانماٌ التي جل

  :ؤلاطتراججُت بىاء هظام الُلظت - 2

ٓا هرلً في : مساحل غملُت الُلظت (ؤ           مثلما اخخلف الباخثٓن في حظمُت الُلكت ؤلاطتراجُجُت اخخلف

ْمً ًدددَا في 3مساخلِا، فمجهم مً ًٔس نملُت الُلكت جخيٓن مً  ْمجهم مً ًددد لِا 4 مساخل،  مساخل، 

ىان مً ًرَب بلى 6 ٓد إللى زالر ؤطباب هي10 َْ َْه :   مساخل 

خي ٓز : الظبب الخاٍز ْاإلافاَُم، حاء جؿ ٓماث  ٓز اإلاهل جددًد مساخل الُلكت جإزس بلى دزحت هبيرة بخؿ

ٓم، الص يء الري حاء نلى بزٍس جلظُم  ْبإلاام ؤهبر باإلآغ ْكذ الخم لُخمىً مً خطس ؤدق  اث في  الىكٍس

.  مساخل زم بلى ؤهثر مً ذل4ًنملُت الُلكت بلى 

را ما حهل الباخثين ًخخلفٓن في ندد : الظبب الخدكُلي الاَخمام بالدكت ًخخلف خظب ألافساد َْ

. اإلاساخل

ٌٓ الدظمُت حهل الباخثين ًخلفٓن فُما بُجهم، َىان مً ًخيلم نً : الظبب الاضؿالحي ندم الاجفاق خ

ٓكذ كاضدا بّ اإلاساخل ْمطؿلح ال ٓاث،  . اإلاساخل كاضدا الخؿ

را ٌهني ؤهّ هلبل الفىسة اللاثلت بإن (نبازة نً جلظُم شمني ؤهثر مً نملي)بن الغاًت مً الخلظُم  َْ ،

: ْفُما ًلي بهؼ الخفطُل لخلً اإلاساخل (نملُت)الُلكت نبازة نً 

 

 

: ؤ الُلظت بثالر مساحل
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ٓانِا)بين الباخثٓن ؤن نملُت الُلكت  رٍ (حشيل خللاث)جخم في زالزت مساخل ؤطاطُت  (بجمُو ؤه َْ ،

ٓماث اجخاذ اللساز . اإلاساخل هي الجمو، الخدلُل ْالاطخخالص، وشس اإلاهل

 جخمثل َرٍ اإلاسخلت في اإلاهسفت الجُدة إلادُـ اإلااطظت، بذ جبدؤ بخددًد اإلاجاٌ الري طٓف جسهص :الجمؼ_ 

ْبطفت نامت َرٍ اإلاسخلت  ٓمت؟ ،   ٓحد اإلاهل ْؤًً ج ْماذا ًساكب؟   ٓداث الُلكت مً الري ًساكب؟  نلُّ مجِ

ٓفسة لدٔ اإلااطظت ٓماث اإلاخ ٓماث مً خالٌ مساكبت اإلادُـ ْ اطخغالٌ اإلاهل . جخمثل في حمو اإلاهل

ٓماحي جبدؤ اإلاسخلت الثاهُت ْ اإلاخمثلت في : الخحلُل و الاطخخالص_  ًٍٓ زضُد مهل ْجي ٓماث  بهد حمو اإلاهل

س ؤْ حداٌْ ؤْ ؤشياٌ بُاهُت ، بهبازة ؤخٔس فسش  ْجلدًمِا في شيل جلاٍز ْجسحمتها  ْجسهُبها،  جدلُل اإلاىخلاة 

ٓماث  . ْجسجِب اإلاهل

ْاجخاذ  ْجدلُل اإلاهؿُاث بلطد اطخيخاج ؤَم اججاَاث اإلادُـ  بطفت نامت َرٍ اإلاسخلت جخمثل في دزاطت 

ت ٍز . ؤلاحساءاث الػْس

ٓماث ال : وشس اإلاػلىماث واجخاذ اللسازاث_  ٓكذ اإلاىاطب الجخاذ اللساز، ألن اإلاهل ْبثها في ال ا  ًخم وشَس

. كُمت لِا ما لم حظخخدم في ضىو اللساز

مثل الخدلُل ْالاطخخالص، )ْما ًالخل نلى َرا الخلظُم َٓ دمجّ لبهؼ الهملُاث في هفع اإلاسخلت 

ْاجخاذ اللساز ا، هما ؤن َرٍ الهملُاث غير مخجاوظت  (اليشس  ال ًمىً الاهؿالق في نملُت بال بهد بجهاء غيَر

ْدزحت حهلدَا فُطبذ دمجِا ؤمسا ضهبا للغاًت، هما ًالخل نلى َرا الخلظُم بَمالّ  مً خُث ؾبُهتها 

ٓماث  زي ؤن جدسص اإلااطظت نلى خفل اإلاهل ْمً الػْس ٓماث،  ً اإلاهل لبهؼ الهملُاث الِامت مثل جخٍص

. اإلاىخلاة كطد اطخغاللِا نىد الخاحت

: مساحل(6)الُلظت بظذ  (2

ٓذج  ن بلى  (الخلظُم)في غٓء الاهخلاداث ؤْ الىلاثظ التي لٓخكذ نلى الىم الظابم نمد باخثٓن آخْس

ٓذج ؤهثر جفطُال ًخيٓن مً طخت مساخل، هجد مثال  جلدًم هم

  (L’Institut d’Innovation Informatique pour L’Entreprise)  3IE   



44 
 

ْلى فُّ إلاساكبت اإلاطادز  ٓذحا جىلظم فُّ الهملُت بلى فترجين مخماًصجين، خططذ الفترة ألا الري كدم هم

ٓماث، بدُث جخيٓن ول فترة مً زالر مساخل مثل ما ًٓضح في الشيل زكم  ْالفترة الثاهُت الطخغالٌ اإلاهل

536 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًمثل الُلظت بظذ مساحل : 5الشيل زكم 

ٓة هجد : (البِئت)مساكبت اإلاطادز: الخؿىة ألاولى ْنملُاث هي3في َرٍ الخؿ  1: مساخل 

اهاجّ، ماهي مطادز : البحث غً محاوز السضد_  ْجددًد َز ٓم  جخمثل َرٍ السخلت في اطتهداف اإلآغ

ٓمت ال بد  ؤن جػو اإلاىكمت بطتراجُجُت للبدث نً اإلاهل ٓول؟  ْبلى مً ج ٓماث؟  . اإلاهل

ٓماث اإلافُدة بذ البد مً : حمؼ اإلاػلىماث_  ًجب اهجاش مخؿـ لالطخهالم الري ٌظمذ بجمو فهاٌ للمهل

ٌٓ نلحها  لت الخط ْهرا ؾٍس ا،  ْالٓطاثل اإلاظخهملت لسئٍت مطادَز ٓمت  ٓد اإلاهل ْح ٌٓ ميان  الدظاٌئ خ

ْؤزشفتها جها  ْؤماهً جخٍص . ْاإلايزاهُت اإلاخططت لرلً 

                                                             
36 - 3IE OP CIT P15 
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ْجخصن في ندة : الخإهد مً صخت اإلاػؿُاث ودكتها وجحلُلها_  ٓماث اإلادطل نلحها ًجب ؤن جدلل  اإلاهل

ٓماث ٌظخٓحب  ْنىد جثبُذ اإلاهل ٓماث،  ْبهدَا جإحي مسخلت الخدلُل مً ؤحل بنؿاء مهنى للمهل ْطاثل، 

ْدكت اإلاهؿُاث ْدزحت السبذ،  ٓمت،  . ألاخر بهين الانخباز خدازت اإلاهل

:  الخؿىة الثاهُت

ٓاث ْهي:اطخغالٌ اإلاػلىماث : جخيٓن َرٍ اإلاسخلت مً زالر خؿ

ٓماث اإلاىدظبت مسخلت حظمذ بةًجاد: مػالجت اإلاػلىماث ٓمت مالثمت (في ول لخكت)مهالجت اإلاهل مهل

ٓي نلى خامل  ْؤزشفت اإلاهؿُاث ًدخ  ً ً  (دنامت)ْمثبخت، بذ ًجب ْغو مخؿـ لخخٍص مخخاز لخخٍص

.  (ْزق، كسص مسن، كسص مػغٓؽ)ْالخفل 

ْاطخهمالِا كبل ألافساد لرلً ًجب : وشس اإلاػلىماث وحػمُمها_  ٓماث خظب مالءتها  ْبث اإلاهل ًخم وشس 

و الخالُت في اإلااطظت؟ مً ٌهمل نلى ماذا؟ ْغو هكام  ٓمت؟ ماهي اإلاشاَز جددًد مً ًدخاج لِرٍ اإلاهل

ْبمياهُت  ْوشس   :الخؿىة الثالثتداخلي للبث 

ٍٓم اإلاىخٓحاث  ٓمت)حظ  (اإلاهل

ْحظخهمل في اجخاذ : الاطخػماٌ في اجخاذ اللساز_  ْبًطالِا إلاً ًدخاج بلحها حظخغل  ٓماث  ٓشَو اإلاهل بهد ج

ْباقي مساهص اللساز في اإلااطظت . اللسازاث مً ؾسف اإلايلفين بالُلكت 

ٓاث بال اهّ لم ٌظلم مً  ْاشخمالّ نلى طذ مساخل ؤْ خؿ ٓذج  ْنلى السغم مً احظام هؿاق َرا الىم

ْالفسش ْ  ْْضف بةَمالّ لبهؼ اإلاساخل التي ال جلل ؤَمُت نً جلً التي ذهسث طابلا مثل الخلُُم  الىلد 

. الترجِب

:   مساحل 10الُلظت بػشس_ 3

ٓذج،  لت بال مً هم ٓذحا للُلكت بهشس مساخل ْ َما ًفػالن مطؿلح بؿٍس ٓا هم  مً ؤشِس الباخثين كام

ٓد طبب ْغهِما لِرا الهدد الىبير مً اإلاساخل ْضفاٍ ؤلاَماٌ اإلالخٓف لبهؼ التي ال جلل ؤَمُت نً  َْه

لت حاءث لخهالج ما ًساٍ الباخثين هلطا في الىماذج الظابلت ْ َرا  ٓزة في الىماذج ْ َرٍ الؿٍس مساخل اإلارو

 37:ما ًٓضخّ شيل الخالي

                                                             
37 - RICHARD Legendre : la veille stratégique.p06 http//ww.hec  
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 إلاساحل الُلظت  la bonté et Legendreهمىذج : 6شيل زكم

 

 les veilleurs ؤغىان الُلظت _ ب

ٓان  مِمتهم ألاطاطُت  (الياشفين)هما جدخاج الُلكت بلى مىهجُت نمل لُخدلم هجاخِا جدخاج ؤًػا بلى ؤن

ْحُدة جمىىّ مً الاطخمام إلاا  (الياشف)اللُام بهرٍ الهملُت، ْ نٓن الُلكت  َٓ فسد لّ كدزاث خاضت 

ٓم نلى ؤطاض الهمل الجماعي، ْ  ًجٔس خازج اإلااطظت، ْ ٌظخؿُو هشف فسص جىبُّ الن الُلكت جل

:  38الشيل الخالي ًٓضح اإلاشازهين في نلُت الُلكت

 

 

 

                                                             
38 - cartier m la ville introduction op cit p2O 
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. ؤلاطتراججُتالُلظت  (ممثلىن )ؤغىان : 7شيل زكم 

ٍٓاث  ٓٔ نً اإلاظخ ٍٓاث ندًدة للياشفين، ًخخلف ول مظخ مً الشيل الظابم ًخجلى ؤن َىان مظخ

ْاز ْ الخطاثظ  .ألاخٔس خُث ألاد

 

 :ؤدواز و خطائظ ؤغىان الُلظت -1

ْاز ؤفساد الُلكتيًلخظ الجدٌْ آلاث   39: ؤَم خطاثظ ْ اد

 

ٓان الُلكت  ْز  ؤن الخطاثظ  الد

اإلالسزون 

ؤلاطتراجُجُىن 

ٍٓاث  - ْل ٓان  الُلكت ؤَداف ْ ؤ ٌهسغٓن نلى ؤن

 . اإلااطظت

جدلُل هخاثج الُلكت اإلالدمت لِم في شيل  -

َٓاث   طِىاٍز

َٓاث بلى ؤنماٌ بفػل اجخاذ  - جسحمت الظِىاٍز

 اللسازاث 

البدث نً ؤلاًدام ؤي خلم مصاًا ؤفػل  -

. للماطظت

 جددًد دكُم ألَداف اإلااطظت -

ٓزاث  - مهسفت حُدة للخؿ

الخاضلت في البِئت الخازحُت 

.  للماطظت

اإلادًــس 

َمصة ْضل بين اإلالسزًٍ الاطتراجُجُين ْ  -

 . ؤفساد الُلكت

ؽ  -  بنداد ْ ؤلاشساف نلى دفتر الشْس

ميشـ حمانت الُلكت مو  -

 اللدزة نلى الهمل الجماعي 

ت - ت البشٍس  مِازاث بداٍز

                                                             
39 - cartier m la ville introduction op cit p2O 
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مهسفت الٓطاثل اإلاظاندة نلى  -. اإلاظاٌْ نً جىكُم ْ حظُير نملُت الُلكت -

.  اجخاذ اللساز

الػماٌ 

ْزَم دنم  - ٓحد مظخخدمين د مً بين الهماٌ ً

م خُث هإمينالُلكت   ْ واجب الظس ْ غيَر

ٓماث في  ٓمٓن بترجِب اإلالفاث ْ بدخاٌ اإلاهل ًل

ٓشم ْ بهرا ًلدمٓن ج ا إلاسخلت حمو مُوم

ٓماث .  اإلاهل

ٓي وشاؽ  -   داثم في الهملخُ

ح نمل حمانُت نالُت -  .ْز

-  

 ؤدواز و خطائظ ؤغىان الُلظت: 4حدٌو زكم

 

 : ؤغىان الُلظتثطلىهُا -2

ٓهُاهما اشسها بلى الُلكت لِا  ٓهُا جطيُفاث مخخلفت، فالياشفٓن هرلً لِم ؤْ ثطل  ثطل

ٓهُامخخلفت، ْ زبما َرا ما اوهىع نلى  ؤن َىان ؤضىافا ندًدة  (2002) الُلكت خُث ثطل

ٓان    40.ألن

ْاث خادنت ْ لِع لِم مجاٌ للتراحو نً الهمل:(اإلالاجلىن  )اإلاحازبىن  - ت ْ ؤد ٍز  .ًمخليٓن ْطاثل غْس

 .مً ؤضل نظىسي ًىكمٓن ْطاثل مِمت جلىُاث مدترفت: اإلاهاحمىن  -

ْدة ْ ي:اليشؿىن  - ن شبىت للُلكت الخىافظُت ئ ًىكمٓن ْطاثل مدد  ؾْس

ْدة :اإلاظخجُبىن  - ٓمُاث ْ ًخططٓن ميزاهُاث حد مدد   ٌهملٓن نلى زد الهج

. الرًً ال ًؿبلٓن ؤبدا ؤوشؿت الُلكت: (الظلبُىن )الىائمىن  -

  

                                                             
40

-  
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 :هُفُت جىؾين هظام الُلظت ؤلاطتراججُت - ج

 غملُت الُلظت و الخدفلاث  ( ؤ

ٓازد اإلاخخلفت  ٓفس حملت مً اإلا ت، )ؤن ْغو هكام ؤْ خلُت للُلكت ًخؿلب ج مالُت،بشٍس

ٓحُت ٓل ْهرا َُيلت ْ زلافت دانمت  (الخ...جىى ْ بدازة حظِس نلى الظير الخظً لهملُت الُلكت 

 الهامت للماطظت ْ َرا ما ًٓضخّ الشيل ؤلاطتراججُتللُلكت ْ البد ؤن جإخر بهين الانخباز 

 41الخالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًىضح هُفُت وغؼ هظام للُلظت: 8شيل زكم

 

: ؤلاطتراججُتاإلاخؿلباث الخىظُمُت لبىاء هظام - د

ؤن بىاء هكام فهاٌ للُلكت في اإلااطظت ال ًخم بالخمني ؤْ بالخلالُد ْ ال ًخدلم فلـ باطخددار 

ٓفس لِا ؤلامياهُاث اإلاادًت ْ  ا ْ ج كظم ؤْ خلُت للُلكت لِا بدازة  خاضت حشسف نلى حظُيَر

ٓاث ْ مىهجُت همدددة ْ بهما ألامس ابهد مً ذلً ، فالُلكت  ٓلٓحُت ْ جدبو خؿ الخىى

ٓاحي الخىكُم ْ الدظُير . ؤلاطتراجُجُت جمثل فىسا حدًدا ًازس في حمُو ه

ٓفس نىد بىاء هكام الُلكت ؤلاطتراجُجُت جطبذ  ْ لإلشازة فان َرٍ اإلاخؿلباث الخىكُمُت بن لم جخ

ٌٓ دْن هجاح َرا الىكام ْ ؤداثّ نلى ؤخظً خاٌ  . همهُلاث جد

                                                             
41 - BROUARD FRANÇAIS , Développement  d’un  outil dignostique des pratique de veille stérique des PME 
P03. 
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ت -1  : التزام اللُاداث ؤلاداٍز

زي  الخإهد نلى بىاء هكام للُلكت ؤلاطتراجُجُت في ؤي مىكمت َٓ  حغُير حرزي في " بهّ إلاً الػْس

ٓحِت ْ  ٓخدَم بل ؤن ًبدؤ بسطالت م ٓحِِا ألاطاس ي ْ آلُاث ْ ؾسق نملِا،  ْ َٓ ال ًخددر ل ج

زي لبىاء هكام  ت اإلاؿلم شسؽ غْس ت ْ نلُّ فةن دنم اللُاداث ؤلاداٍز ْاضخت مً اللُاداث ؤلاداٍز

 . 42الُلكت

ً نلى اهجاش مِام  ت َىا َم ول ؤلافساد اللادٍز ٓد باللُاداث ؤلاداٍز ْ الجدًس بالرهس ؤن اإلالط

ٓا  م نلى ؤداء ألانماٌ اي ؤجهم لِظ ين ْ جدفيَز اإلاىكمت ْ جدلُم ؤَدافِا ْ الثاجير نلى ألاخٍس

ٓجها في  زة مً شاغلي مىاضب ؤلادازة ْ السئطاء ْ لىجهم ؤفساد ذْي كدزاث كُادًت ٌظخخدم بالػْس

. خل مشىالث الهمل ْ خظم الاخخُازاث

 : بغادة الهُيلت الخىظُمُت-2

ٓكف بدزحت هبيرة نلى الخىكُم الري جدبهّ  ْ  ؤن جدلُم ألاَداف التي جسمى بلحها اإلااطظت ًخ

الري ًخمثل في بىاء الُِئاث الخىكُمُت ْ جمىً ألافساد مً اللُام باألنماٌ اإلايظلت، ْ ًخجظد 

ْمدٔ مظاَمخّ في جدلُم ألانماٌ  ذلً مً خالٌ الُِيل الخىكُمي الري ًٓضح مياهّ ول فسد 

اإلايظلت  فخددد مظاْلُاث ْ طلؿت ول فسد ْ هرا آلُاث الخيظُم السطمُت بين ول ألاكظام ْ 

ت ٍٓاث ؤلاداٍز  43.اإلاظخ

ٓكف نلى   ْ كد بُيذ الهدًد مً الدزاطاث بن اخخُاز الُِيل الخىكُمي اإلاىاطب للماطظت بهما ًخ

ٓامل واإلطتراجُجُت حدًدة جخؿلب َُىال جىكُما حدًدا ؤْ نلى  ٓنت مً اإلاددداث ْ اله مجم

ْحهدًلّ ْ ذلً حجم جازس مباشسة نلى ألابهاد الخىكُمُت والخهلد ْ السطمُت ْ  ألاكل جددًثّ 

ت .  اإلاسهٍص

ْ اإلااطظاث التي حظعى لالهفخاح نلى بِئتها الخازحُت ْ جبدث نً ؤلاكامت هكام للُلكت 

ال ْ كبل ول ش يء  ٓماث ْ اطدشساف اإلاظخلبل ًخدخم نلحها ؤ ؤلاطتراجُجُت حهمل نلى اطدباق اإلاهل

. مساحهت بىائها الخىكُمي

  

                                                             
42- http://www.lexis nexis.com  
43 - SADOK Moufida, Impact des tic sur la compétitive de l’entreprise- application de  l’internet pour la  veille 
stratégique.op.cit. pp16-17 

http://www.lexis/
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 مساحػت البىاء الخىظُمي : 

ال ْ كبل ول ش ي جلُُم الٓغو الخالي ْ مساحهت  كبل اللُام بهملُت بنادة الُِيلت ال بد ؤ

ْبطفت نامت حشمل مساحهت  ٓة ْ الػهف  ٓكٓف نلى هلاؽ الل ٓاكو الخىكُمي اللاثم لل ال

: 44البىاء الخىكُمي ما ًلي

ٓاكو الخىكُمي في غٓء مخؿلباث بىاء الُلكت ؤلاطتراجُجُت في اإلااطظت -  .مساحهت ال

ْالػهف - ٓة  ٓاكو الخىكُمي اللاثم بجمُو نىاضٍس ْ الىشف نً هلاؽ الل  . مساحهت ال

ْالبدث في مدٔ  - ٓاكو الخىفُر  ٓشَو الظلؿاث ْ الطالخُاث بين مساهص اجخاذ اللساز ْ م مساحهت ج

 .فهالُت الٓغو اللاثم في حظُير ؤداء الُلكت

ٓٔ اإلاخاح للمىكمت مً جلىُاث  - بنادة بىاء الُِاول الخىكُمُت ْ الهالكاث اللاثمت في غٓء اإلاظخ

ٓماث ْ مدٔ الاطخفادة مجها  .الاجطاٌ ْ اإلاهل

  اغخماد َُيل الخىظُمي اإلاسن: 

نلى زغم مً الظلبُاث التي جلاٌ نً جبني اإلااطظاث َُاول جىكُمُت آلُت جللُدًت والُِاول الٓقُفي 

ْانخماد السكابت في ؤداء ألانماٌ ْ  ت  الُِاول البيرْكساؾُت ْ التي جمخاش في اغلبها بالخهلد ْ السطمُت ْ اإلاسهٍص

ٓهُاثهرلً  .  اإلابرمجت ْ كلت الاطخجابتالظل

ٓي ْ الُِيل الِسمي اإلاظخدًس ْ الِسمي اإلاللٓب ْ  ْ مً ؤَم الُِاول الخىكُمُت اإلاسهت هجد الُِيل الخل

ْاإلااكخت   45الُِاول 

 :(الخلىي )الهُيل مخػدد الخالًا   -

اث البِئت الخازحُت  ٍز ٓحُّ ؤوشؿت اإلااطظت لخدمت مخؿلباث ْ غْس ْ ًخميز  (الظٓق )حهخم بخ

ت في  ٓازد البشٍس ٍٓاث الِسمُت، ْ غمان ؤخظً جدفيز للم بطفت ؤطاطُت باالَخمام بخللُل اإلاظخ

ٓخد  م م مخؿـ الخىكُمي ًكِس ول مسة بغسع مخخلف ْ ؤلادازة حهمل نلى حشىُل مشْس

. ْ مساكب للفهالُت (فُدزالي)

 :الهُيل الهسمي اإلاظخدًس -

ٍٓس)ًىكم اإلااطظت في شيل ؤكؿاب  ْالخؿ ْ ول  (الخ..كؿب آلاالث ْ كؿب ؤلاهخاج ْ كؿب البدث 

ًمىً ؤن ًيٓن مخهدد اإلاِام لُخمىً مً حغُير اللؿب فمثال مدًس جلني ًمىىّ  ؤن  (فسد)نػٓ 

                                                             
44 - BRILMAN J ,Les mellieurs partiques du mangement .op cit.p233 
45- lasry, economie de l’entrprise , l’imprimerie essalem cheraga,2001 ?ALGER PP 60 62   
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ٍٓس ْ هرلً اإلاشازهت في اللجىت  ْالطُاهت  ْ البدث ْ الخؿ اث ْ بضالح آلاالث  ًخدخل في اإلاشتًر

. ؤلاطتراجُجُت

 : الهُيل الهسمي اإلاللىب -

لت حدًدة للخفىير في نالكاث الهمل داخل اإلااطظت بغسع جدظين الفهالُت ْ  ًلدم ؾٍس

ٓنت  م مجم م فٍس هت ؤًً ًخجلى اإلادزاء نً كمت الِسم ْ جىجص ألانماٌ نً ؾٍس ؤلاهخاحُت ْ اإلاْس

. مخياملت

بال ؤن ججازب بُيذ ؤن الُِيل الِسم اإلاللٓب في مىكماث السكابت ْ الخدىم في مجاٌ الدظُير ْ 

ٍْيٓن مطدز ضدمت هبيرة  بهم  ٓز كد ًَس الهالكاث مو اإلآقفين فلدان ؤلادازة لظُؿستها نلى ألام

. 46لِم

م مهين  )الُِاول الخىكُمُت اإلااكخت  -  ( ADHOCؤْ إلاشْس

ت للخهامل  ٓاند زطمُت ْ ال بحساءاث مهُاٍز ال جمخلً جدزحا َسمُا ْ لِع فحها ؤكظام زابخت ْ ال ك

ٓفير مً )مو اإلاشاول اإلاخىسزة ْ اإلاالخل نلى الُِيل الغسض ي اهّ ًخطف  بخماًص افلى نالي  لخ

هت هبيرجين  (اإلاِىُين ذْي الخبراث الىادزة  ت ْ مْس ْاؾئت ْ ال مسهٍص ٓدي كلُل ْ زطمُت  ْ جماًص نم

لالطخجابت هما ًخجدد ذاجُا ْ وظخؿُو حشبحهّ بدال مً اللطس فالخُمت التي ٌظىجها بدْٔ 

ْكخما ٌشاء . ٌظخؿُو ججمُهِا ْ الخدسن 

   جحظين الخيظُم: 

ْمخياملت ْ ال  ٓنت ؤحصاء مخفانلت  بانخباز بن الىكام الُلكت ؤلاطتراجُجُت  ًخيٓن مً مجم

ًمىً ألخدَم الاطخغىاء نً ألاخس بغافت غلى ؤن نمل َرا الىكام بدزحت هبيرة مو باقي 

ؤكظام ْ بدازاث اإلااطظت ْ ًخإزس بيشاؾاتها فان طالمت ْ فهالُت ْ هفاءة هكام الُلكت 

ٓكف نلى دزحت الخىاطم ْ الاوسجام ْ الخيامل بُجهم . ؤلاطتراجُجُت ًخ

 ت و بىاء الىفاءاث  :الاَخمام باإلاىازد البشٍس

ٓكف في ألاطاض نلى هفاءة ْ  بن الهمل نلى ول نلى بهجاح ْ جفهُل هكام ؤلاطتراجُجُت ًخ

 ًٍٓ ت في ماطظت ْ نلى مخخلف اإلاظخٕٓاث بذ ًطبذ اخخُاز ْ جي ٓازد البشٍس فهالُت اإلا

م بىاء هكام للُلكت  ت في مشْس ألافساد ْ الاَخمام بهم اخد اإلاخؿلباث الجٍَٓس

                                                             
 181-180نظرية المنظمة ، مرجع سابق ص:  سعيد السالم مؤيد 46 -
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ؤلاطتراجُجُت ْ الري ؤن ًللى اَخمام ْ نىاًت فاثلت مً ؤلادازة الهلُا ْ كد ؤشاز بلى بهؼ 

ت التي جدخاحِا الُلكت ؤلاطتراجُجُت ْ اإلاثمخلت   2اإلاِازاث ْ الىفاءاث البشٍس

 محترفى اإلاػلىماث و الثىجُم -

  (جحذ الفئت الظابلت) خبراء الُلظت ؤومخخطس  -

 شبياث الجمؼ -

 بغادة الىظس في ؤهظمت الدظُير  :

ال ًىفى لخفهُل هكام الُلكت ؤلاطتراجُجُت اللُام بهادة الُِيلت الخىكُمُت ْالاَخمام باألفساد فلـ بل 

ت ألاطاطُت  ٓنت الىكم ؤلاداٍز ؤلاحساءاث السطمُت ْ غير )ًخدخم نلى اإلااطظت خطس ْ مساحهت مجم

ْاَا ْ فهالُتها في حظُير ؤنماٌ الُلكت ْ اإلاىكمت (السطمُت . ْ جلُُم حد

 بغادة الىظس في هظم اإلاػلىماث و الاجطاالث  :

ٓماث جازس  ٓخداث " بن ؤهكمت اإلاهل ْبدازة ال جإزير بالغا نلى ملدزة اإلادزاء في ضىو كسازاث ضاثبت 

ْفلا للُِاول اإلاسهت الظابلت الرهس بذالخابهت لِم، ْ بهّ  ٓماث  الظؿذ  ) لم ًخم حهدًل جدفم اإلاهل

ا جخغير نىد بنفلً جىجح َرٍ الُِاول  زم  (الخ..اإلاللٓب ٓبت ْ مطادَز ٓماث اإلاؿل  ؾبُهت اإلاهل

. بوشاء اإلااطظت هكاما للُلكت ؤلاطتراجُجُت

ٓٔ الاهترهذ  -  جطمُم مدخ

 بىاء ألاطاطاث  -

 بغافت اإلاسهباث  -

 حػدًل مػاًير ألاداء و الخىافص -3

 ال بد نلى ماطظاث ؤن حظعى حاَدة لخىمُت جدفيز ؤلافساد نلى ؤلاطتراججُتلخفهُل الُلكت 

ٓٔ مخلدم مً ألاداء هما جلجا مىهجُت شفافُت ؤلادازة ْ ذلً  ٌٓ غلى مظخ جفىير ْ جداًل للٓض

ٓفير ْ هخاثج ف اإلاىكمت ْ  (بخ ا نً قْس ْغيَر ٍٓاث الخيلفت  الهمل فحها مً بزباح ْ خظاثس ْ مظخ

ٓناث التي  ا مً اإلآغ ٍٓاث الخيلفت ْ غيَر ْمظخ ؤَدافِا ْ هخاثج الهمل فحها مً ؤزباح ْ خظاثس 

. واهذ حهخبر هإطساز ال ًمىً ؤلافطاح نجها
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ْالرًً  هما ًجب نلى ماطظت حغُير هكم جلُُم ألاداء لخددًد ؤلافساد ذْٔ ألاداء الهالي 

ٌظخدلٓن التركُت ْ ذلً باألخر في نين الانخباز هخاثج الُلكت ْ مدٔ مظاَمتهم فحها ْ خلم 

. مساهص الخلُُم

 : جحظين ألاداء و الُلظت ؤلاطتراججُت – 3

ت في الظٓق في قل ول ؤيمً بين ؤَم ألاَداف  ٍٓس ألاداء لػمان الاطخمساٍز  ماطظت َٓ جؿ

لت مىكمت ْ  م جدظين ؤداء اإلااطظت بؿٍس ْالهاإلاُت ْ ال ًخم ذلً بال نً ؾٍس اإلاخغيراث اإلادلُت 

ٍٓس ؤزازًلكت لل ؤنمخؿؿت ْ مظخمسة ْ جبين لىا   اإلااطظت ؾاإلاا التزمذ ؤداء في ول مساخلّ نلى جؿ

ْفلا ألَدافِا زئٍتها زطالتها ْ كُمِا التي جىسطِاؤلاطتراجُجُتبإبجدًاث للُلكت    .

  47مفهىم ألاداء - ؤ

ٓم ألاداء في مجاٌ ألانماٌ ْ زغم اهدشاٍز بال اهّ مً الطهب جددًد حهٍسف  ٌظخخدم مفِ

ٓم ألاداء فاضؿالخا َٓ بن ًىجص نمال ْ ًىمىً بنؿاء حهٍسف نلى اهّ الهملُاث  زابذ إلافِ

ٍْمىً   ؤبجدًاث ْ ؾسق ما التي جخػمً بجبام ان وهسفّ بإهّ اإلاخسحاث ؤْ ألاَداف التي  

. حظعى اإلااطظت بلى جدلُلِا

 مبادئ ألاداء و غىامل جحظِىه  - ب

ال مً اإلابادت ألاطاطُت لخدظين  "  اإلااطظتؤداةؤ

ٓكهاث الصبٓن الٓعي -  . بخدلُم اخخُاحاث ْ ج

ٓاثم ْ حصجُو الهاملين داخل اإلااطظتبشالت - ٓاحص ْ اله   الخ

  ألاداءاللُاض اإلاظخمس ْ مخابهت  -

ٓماث ْ جدلُل بشيل مظخمس -  .الترهيز نلى الىكام ْ حمو اإلاهل

غىامل جحظين ألاداء : زاهُا

ْافو التي جفسع نلى اإلااطظت جدظين ؤداءَا ْ مً ؤبسشَا ما  ٓامل ْ الد َىان الهدًد مً اله

 48:ًلي

ٓامل التي جدفو بالخدظين اإلاظخمس هي مهدالث الخغير ؤَم  مً :دوافؼ الخحظين اإلاظخمسة -  اله

هت   الظَس

                                                             
مؤمن شرف، دور اإلدارة بالعمليات في تحسين األداء للمؤسسة االقتصادية دراسة مؤسسة نقاوس  للمصبرات  باتنة، مذكرة ماجستير، -  47

 57-54سطيف عام ص،- جامعة فرحات عباس
 70مؤمن شرف، المرجع السابق ذكره ص -  48
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ػت  - ٓٔ الخازحُت التي جازس نلى وشاؽ ْ كسازاث :مػدالث الخغُير الظَس ٓم الل  ْهي جمثل مجم

 .اإلااطظت

:    و هُفُت جؿىٍٍسألاداءؤطالُب كُاض - ج

ٌهخبر كُاض ألاداء مً اإلاِام ألاطاطُت في نملُت السكابت ؤلاطتراجُجُت ْ ًبني نلى حمو 

ٓماث التي جمثل جلُُم ألاداء ْ اجخاذ ؤلاحساءاث الخصخُدُت  ٓم49اإلاهل  :  طسد مٓغ

 الترجِب 

  ْحت  اإلالازهاث اإلاصد

  ٓشَو   ؤلاحبازي الخ

  ٓهُت  اإلاساكبت الظل

  ٓادر الخسحت  الخ

  ٓز  ملُاض بُاوي جلدًسي مط

ْفم الىخاثج- 2  50:ؾسق الخلدًس 

 هي مً الؿسق اإلاهسفت في ؤلادازة ْ هي حهخمد نلى ْغو َدف ؤطاس ي : ؤلادازة باألَداف ْ

 .جلني نلى ؤطاض ول كظم ْ مدًس غمً ول كظم ْ ليل مظخخدم

  مشابهت لىكام ؤلادازة باألَداف بغافت بلى اهّ حهدف بلى : جدلُل الهمل ْ اإلاساحهت َٓ ْ

ْاإلاسئْطين ْزٍت لخؿـ الهمل مً كبل اإلاشسف   .مساحهت الد

: ألاطالُب الخدًثت: زاهُا

لت للخإهد مً فهالُت  ٓاشهت حهسف بإجها ؾٍس مً بين ألاطالُب الخدًثت للُاض ْ جلُم ألاداء بؿاكت ألاداء اإلاخ

لت ما لُخم انخمادَا  51ؾٍس

ٓام مً اليظب السثِظُت  ٓام مً ؤه ٓخداث الىلدًت ْ جخػمً ندة ؤه ْ هي جبني نلى بهؼ الهبازاث غير ال

ٓاشهت نلى ٍٓس اإلاىكمت مظخلبال ْ هخهبير جدٌ بؿاكت ألاداء اإلاخ " اإلاخهللت بالهمل مخخازة لدظِم في جؿ

، ْ ذلً بلطد زبـ السكابت الدشغُلُت في اإلادٔ اللطير (هُفُت خلم الهملُاث الداخلُت، الخهلم ْ الىمٓ

.    باإلادٔ البهُد ْ بطتراجُجُت ألانماٌ

 

                                                             
  314ص (مرجع سبق ذكره)بالل خلف السكارنة، .د-   49
 187، ص2002ثابت عبد الرحمان، جمال الدين دمحم المرسى، اإلدارة اإلستراتيجية، الدار الجامعية، مصر، -  50
 331 ص1990المكتب العربي الحديث .السيد إسماعيل دمحم، اإلدارة اإلستراتيجية، مفاهيم و حاالت تطبيقية، اإلسكندرية-  51
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  :الىطائل اإلاظاغدة للُلظت (ج

ٓفير  ٓماث ْ اشدًاد خاد اإلاىافظت بين ماطظاث لم ٌهد ًىفى ج ٓحُا اإلاهل ٓل ٓز الخاضل في جىى مو جؿ

ٓامل الخىكُمُت لخفهُل ؤداء الُلكت، بل ؤضبذ ًخم الانخماد نلى حملت  ت  ْ اله ؤلامياهُاث اإلاادًت ْ بشٍس

.  مً ؾسق ْ ْطاثل الىاحهت اإلااطظاث الساثدة

 

 : الاهترهذ ؤداة للُلظت -1

ٓحد  ٌٓ نلحها ْ اطخغاللِا مً ؾسف الُلكت ؤلاطتراجُجُت ال ج ٓماث اإلاِمت ْ اإلامىً الخط بن اإلاهل

ٓلت ْمً ؤَم .  الالىترْهُت52فلـ في مىخب آْ اإلاجالث اإلاخخططت ْ بهما ًمىً اهدظابها بظِ

ٓامل التي حهلذ شبىت الاهترهذ   اله

د الالىترووي  -  البًر

فسق ألاخباز  - 

بسوجىهٌى هلل اإلالفاث  - 

الخحاوز آلاوي  - 

 الاهترهذ همطدز مػلىماث للُلظت ؤلاطتراجُجُت 

ٓماث2000للد ميز  ٍٓت:  بين هٓنين مً اإلاهل ْلُت ْ ؤخٔس زاه ٓماث ؤ ْلُت فُمىً ؤن   مهل ٓماث ألا ؤما اإلاهل

م ألاخباز اإلاىخجاثهجد فحها البراءاث ْ  م فٍس ٓماث نً ؾٍس ٓماث بغافت اإلاهل ٓم مً اإلاهل .  الجدًدة  ه

 الاهترهذ هىطُلت بحث غً مػلىماث الُلظت ؤلاطتراجُجُت : 

ٓكذ بذا ٌظتهلً  ٓماث وشاؽ ميلف خاضت مً هاخُت ال ٓان ْ الاهترهذ حهخبر 30ؤن حمو اإلاهل ْكذ ؤن  مً 

ٓي ؤْ فِازض  ٓماث التي جبث في الاهترهذ مثل الدلُل الظى خلُلت ؤداة حمو حجم هبير ْ متزاًد مً اإلاهل

ْمدسواث البدث ْ نلى مدسواث البدث هجد اإلادسواث هبٔر ْ حمُو َرٍ الٓطاثل جسجىص نلى  البدث 

ٓحُا اإلاسجبؿت باالهترهذ ٓل   . الخىى

 :  هإداة للُلظت  benchmarkingاللُاض اإلالازن  -2

مً ؤَم ألاخٔس التي حهخمد نلحها اإلااطظاث في جفهُل ًلكتها ؤلاطتراجُجُت هجد ما ٌظمى اللُاض 

ٓانّ؟ ْ هُف ٌظاند الُلكت في نملِا(الباوشمازهُىغ)اإلالازن  جم اهدشاف اللُاض  ، فماذا ٌهني؟ ْ ماهي ؤه

 الساثد الهالمي لطىانت الىاسخاث طىت  Rank Xeroxمً كبل  (الباوشمازهُىغ، اإلالازهت اإلاسحهُت، اإلاهاًسة)

                                                             
52 - Système messagerie Vocal 
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ٓكُت 1982 بلى 1976فمً طىت : ، التي َٓحمذ مً ؾسف الشسواث الُاباهُت 1975  جساحهذ خطتها الظ

ٍٓت بدبادالث مو الشسواث الُاباهُت خٓ ؤفػل % 41بلى 82%مً  ٓازد ك نِا مو التي لِا م ٓاطؿت فْس ب

ٓشم  اإلامازطاث كسزث ؤن جلازن مو ؤفػل اإلااطظاث في مخخلف الٓقاثف اإلاِىُت، فلازهذ مً احل مو م

اغت ْ مً  ْاث الٍس الذًت Toyotaألاد الخ  ...مً ؤحل ؾي الطفاثذ الخدًدًت ْ الف

 اإلالازهت مو ؤفػل اإلامازطاث نلى ؤجها نملُت مظخمسة للُم مىخجاتها، خدماجىا ْ keansٌهسف 

 53الؿسق ملازهت بخلً اإلاخهللت باإلاىافظين ألاهثر ؤداء ؤْ باإلااطظاث الساثدة

  benchmarking interneالباوشمازهُىغ الداخلي  -

ٓاكو )ْ َٓ ًسجىص نلى ملازهت ْقاثف اإلااطظت مو ؤخٔس ممازلت داخل هفظِا  بين مخخلف اإلا

 ٌ م ؤْ الدْ ٓم جطل بلى  (الخ...ؤْ الفْس ٓلت % 10ْ الفاثدة التي جىجم نً َرا الى ْ َىان طِ

لت اًجابُت ْزة لّ بؿٍس . هبيرة في ْغو طير

 benchmarking compétitiveالباوشمازهُىغ الخىافس ي  -

    ٌٓ ٓم كد جخدلم اإلاىخجاثملازهت خاضت مو اإلاىافظين خ ْزاث، ْ الفاثدة مً َرا الى  ْ اإلاىاهج ْ الظير

ٌٓ % 20بيظبت  ٓخت ْ بلب ْ اإلالازهت مو الىافظين جخخلف نً ججظع الطىاعي ، اإلالازهت جيٓن مفخ

م دزاطت الظٓق ْ جدلُل ؤًػاالؿسفُين ْ هي جخخلف   اإلافىىت اإلاىخجاث نً جدلُل الخىافس ي نً ؾٍس

  54(نىع البىاء)

   (Benchmarking fonctionnel )          الباوشمازهُىغ الىظُفي -

ْهي ملازهت الٓقاثف اإلادشابهت بين اإلااطظاث لِظذ مخىافظت في كؿام اليشاؽ نً الخلىُاث 

ٓم كد جخدلم بيظبت  %.  35الجدًدة ْ الفاثدة مً َرا الى

 Benchmarking Généralالباوشمازهُىغ الػام  -

لت ؤهثر  ْزاث ؤْ مىاهج الهمل ْهي الؿٍس ٌٓ طير اي بين  اإلااطظاث مً كؿاناث مخخلفت خ

ٓد بلى جدلُم فاثدة بيظبت  . ؤْ ؤهثر%  35بهخاحُت ْ ًمىً ؤن جل

                                                             
1

 .699، ص 2001 المملكة العربية السعودية، – 4ع40، المجلد استخدام االنترنت في المنشات السعودية اإلدارة العامة، – 
54 - ISSAC Henri : Utilisation d’internent pour la veille stérique- facteurs déterminants des pratiques des 
entreprises française, op.cit.pp.02.03 
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 اإلالازهت مو اإلامازطاث في الشسواث الساثدة حشترن مو الُلكت في ندة خطاثظ فهي ؤنْ ًخجلى مما طبم 

ٓفس زئٍت حُدة بشإن ما ًفهلّ  ًلكت َادفت جلترب مً الُلكت الخىافس ي بذا ؤن اخخباز اإلااطظت الساثدة ً

ْزة     55اإلاىافظٓن ْ جخم اإلالازهت بغسع جدظين ألاداء الىاجج نً الظير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55 - http://www.dialog.com 
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: خالضت

ٓم ؤلاطتراجُجُت   للُلكت جددًد ؤلاؾاز الىكسي جممً خالٌ َرا الفطل   خُث جم الخؿسق بلى جددًد مفِ

ْهرلً ألاداء ؤلاطتراجُجُتًلكتاٌ  ًلكت، هما جم الخؿسق بلى ؤَم مساخل اٌما ْ السبـ بُجهما ْ هرا ؤَمُخّ 

ٓانِا ْ مساخلِا، ْ ؤلاطتراجُجُت ت اإلاخفم نلحها ْ التي ٌهخمد نلحها ؤه ْالىكٍس ْفم ألاطع الهلمُت   ْ ذلً 

. حل الباخثين

ا نملُت اٌ ٓاث ألاطاطُت فالتي جمس نبَر  ًلكت ْفي اإلاسخلت الثاهُت مً الفطل ألاٌْ جم الخؿسق بلى الخؿ

ْمً زم ذهسها ْ فطلىا في ؤَم الىماذج اإلاهخمدة في نملُت اٌؤلاطتراجُجُت ْز اإلاِم للسكابت ًلكت  ، ْ هرا الد

ْلىا زبـ ًلكت،ؤلاطتراجُجُت في نملُت اٌ  مً هخبت بخدظين ؤداء المؤلاطتراجُجُت الُلكت ْ هىلؿت ؤخيرة خا

ْاث للُاطّ هُف جازس نلى  خالٌ الخؿسق بلى ماَُت ألاداء ْ ؤَم مبادت جدظِىّ ْ هرا ألابهاد ْ ألاد

ٍٓس ؤداء اإلااطع  اث ْ اإلاىخباثجؿ
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 :هخاثج البدث ْ اإلالترخاث اإلالدمت- 3

ت(ؤ : هخاثج الدزاطت الىكٍس  

ت لِرٍ اإلارهسة في الىلاؽ الخالُت  ًمىً جلخُظ هخاثج الدزاطت الىكٍس

ٓد اإلااطظت، ْ كد ؤلاطتراجُجُتالُلكت  - ْح ٓدة مىر  ٓح ً بل هي م ْلُدة اللسن الهشٍس  لِظذ 

ٔ  مجاالث يمظخخدمت فواهذ    واإلاجاٌ الهظىسي ْ الخسبي مثال ؤخس

ْاخد إلاطؿلح الُلكت  - ، ؤلاطتراجُجُتزغم الاخخالفاث بين الباخثين ْ الهلماء في جلدًم حهٍسف 

 اإلاسجبـ بجمُو ْقاثف اإلااطظت 

طت، ْ َٓ ما مً شإهّ ؤن ؤلاطتراجُجُتالُلكت  - لت نلمُت ْ مدْز ٓماث للماطظت بؿٍس ٓفس اإلاهل  ج

 كسازاث ذاث بهد اطتراجُجي، ْ هي جخخلف نً الخجظع الطىاعي الري ٌهخبر باجخاذٌظمذ لِا 

ٓوي   وشاؾا غير كاه

 للماطظت بالبلاء نلى اجطاٌ بمدُؿِا، ْ َٓ ما ٌظمذ لِا باهدشاف ؤلاطتراجُجُتحظمذ الُلكت  -

  فسص حدًدة ؤْ تهدًداث ؤْ مخاؾس ؤي

ْزة ليل الهاملين في اإلااطظت، ْ لِظذ مِمت ؤلاطتراجُجُتالُلكت   - لت حظُير ْ طير  ؤلادازة هي ؾٍس

  فلـؤلاطتراجُجُت

ٓاهب حمُو مساخل دنلى البعي جخم نلى اإلادٔ اللطير ْ هرلً ؤلاطتراجُجُتالُلكت  - ، فهي بن ج

  اإلااطظتبطتراجُجُت

ًٍٓ زئٍت مخخلفت نً ؤوشؿتها لِا بخٓحُّ ؤلاطتراجُجُتممازطت اإلااطظت ليشاؽ الُلكت  - ْبخي  ،

ٓامل الداخلُت ْ الخازحُت، َرٍ الىكسة جيٓن مسهصة ؤطاطا نلى اإلاظخلبل،  اله

، لىً َرٍ اإلامازطت غير قاَسة للهُان ْ ؤلاطتراجُجُتول اإلااطظاث دْن اطخثىاء جمازض الُلكت  -

لت غير زطمُت ْ جللاثُت   جخم بؿٍس

ٓفٍس  ؤلاطتراجُجُتهجاح ْ اطخمساز هكام الُلكت  - ٓن بما ج  الهلُا مً ْطاثل مادًت ْ ؤلادازة مَس

ٓد  ت، ْ بمدٔ جكافس حِ ٍٓت ْ ضبرا بزادة الهاملين في اإلااطظت هما جخؿلب ألافسادْطاثل بشٍس  ك

  آهُتمً الجمُو الن الىخاثج كد ال جيٓن 
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: هخاثج الدزاطت اإلاُداهُت- (ب

ت لجامهت مظخغاهم ْ بهد اإلاهاًىت ْ اإلاالخكت، ْ حملت الللاءاث ْ  بهد الدزاطت اإلاُداهُت للمىخبت اإلاسهٍص

:  التي حمهخىا بمخخلف اإلاظاْلين، ْ بهد جدلُل هخاثج اإلاالخكت ْ اإلالابلت جٓضلىا للىخاثج الخالُتألاخادًث

ٓة التي ججهلِا كادزة نلى اخخالٌ مياهت مخلدمت لِع  - ت الهدًد مً هلاؽ الل جملً اإلاىخبت اإلاسهٍص

ٓٔ الٓؾني ْ مً  ٓي فلـ، بل نلى اإلاظخ ٍٓين اإلادلي ْ الجِ ٓكو :  َرٍ الىلاؽ ؤَمنلى اإلاظخ اإلا

ت الِاثلت، اإلاظاخت اإلاهخبرة،  الخ ...... الاطتراجُجي، اللدزاث اإلاادًت ْ البشٍس

ٓماث اإلاخمثلت  -  في ؤطاطاال جصاٌ اإلاىخبت حهخمد نلى الؿسق الخللُدًت في نملُت جبادٌ اإلاهل

ٓحُت الشفُِتالاجطاالث الىخابُت ، الاجطاالث  ٓل  ْ اإلادادزاث الِاجفُت، في خين ال شالذ الخىى

  . بلى خد ما الخدًثت مفهلت

ٓم الُلكت مخداٌْ بماطظاتهم ؤن نُىت البدث ؤفسادٌهخبر  - ا نً جددًد الجِت ؤجهم بال مفِ  عجْص

ٓلى اللُام بهرٍ الٓقُفتؤْ   اإلاطلخت التي جخ

ٌٓ بان الفسغُت  ْلى ْ مً خالٌ َرٍ الىخاثج ًمىً الل جمازض الُلكت هخبت ٌ اإلاخمثلت في وٓن المذ في ٌألا

طت صخُدا ؤلاطتراججُت ٓاثُت ْ غير مدْز لت نش  بؿٍس

ت بدزحت  - ْلىجسهص اإلاىخبت اإلاسهٍص ٓماث ؤ ٓماث اإلاخهللت باإلاظخفُدًً ْ بدزحت اكل نلى اإلاهل  نلى اإلاهل

ٓلي اَخمامباإلاىافظيناإلاخهللت  ٓحُا في خين  ج ٓل ٓماث اإلاخهللت بالبِئت ْ َدا  غئُل  ْ الخىى  للمهل

ٓامما ًاهد حصء مً الفسغُت الثاهُت اإلاخهللت باخخالف  ٓماث التي جسهص نلحها اإلاىخبت ؤه  اإلاهل

ت خظب ؾبُهت وشاؾِا ْ خظب ملىُتها ْ ًبلى   هفي َدٍ الفسغُت ولُا ًدخاج ؤْ بزباثاإلاسهٍص

 .لدزاطت بالهدًد مً اإلاىخباث مخخلفت اليشاؽ ْ اإلالىُت

ت في  - ٓماث اإلاخدطل نلحها باإلاىخبت اإلاسهٍص  ْ اإلاىخجاث جدظِىاث نلى بدخاًٌخم اطخخدام اإلاهل

امساحهت  ٍٓس  ْطاثل بلى،ؤطهاَز ٓة ْ غهف ؤلاهخاج حاهب جؿ باإلاساهص  ْ الخهسف نلى هلاؽ ك

ٓماث  اإلاهل

ٍٓاث ؤن الهُىت ؤفساد ؤهد - ٓماث اإلاخدطل نلحها جخم مىاكشتها بين مخخلف اإلاظخ ت اإلاهل  ؤلاداٍز

ْز بمسة ول شِس، هم ْزٍت، ْ خدد َاالء الد ْا باإلاىخبت بطفت د ٌ اإلاىاكشت كد جخم ذ ٌؤن  ؤهد

زة  .بطفت اطخثىاثُت ولما اكخػذ الػْس
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 بلى نلى الدزاطاث التي ًخم اللُام بها مً خين ؤطاطُت في اجطالِا بمدُؿِا بدزحت ةحهخمد  اإلاىخب -

ٌ الهملُت ال جخم بطفت مىخكمت، ْ جملحها ذ ٌؤن مً ؾسف لجىت مخخلؿت ، لىىىا الخكىا ؤخس

ف  ْامسجللي  )الكْس ت ؤلادازة مً ؤ ٓز مظخجداث حدًدةؤْ اإلاسهٍص  ( قِ

ٓد لغُاب مخخطين في ٌ - ٓماث وافُت نً مدُؿِا، ْ ذلً ٌه  بلىا اإلاُدان، ذال جملً اإلاىخبت مهل

ٓحُا الخدًثت ، ْ غُاب  ٓل ْندم الانخماد الىلي نلى الخىى حاهب ندم الاَخمام بمجاٌ الُلكت ، 

 .  طُاطُاث نملُت الُلكت

لت لخفهُل  - ٓحُا اإلاىخبت بمدُؿِا ْ جدظِىّ َٓ الانخماد نلى ؤداءؤَم ؾٍس ٓل  الخدًثت، ثالخىى

ٓماث زي جٓقُف مخخطين في مُدان اإلاهل ٓماث هما ًبلى مً الػْس  ْؤهكمت اإلاهل

ٓحد  -  زطمُت جخهلم بهرا بحساءاثهكام الُلكت اللُم في اإلاىخبت َٓ هكام غير زطمي خُث ال ج

ٓماث ْ ذلً خظب ماَالجّ ْ  لت التي ًساَا مىاطبت لجمو اإلاهل اإلاُدان، ْ ول نامل ًخخاز الؿٍس

ٍٓاجّ ْل ٓخدة ؤ ٓماث فُّ غير مُِيلت ْ جفخلس للسطمُتؤن، مما ًميز الىكام اللاثم بال جيٓن  ) اإلاهل

فت اإلاطدز بشاناث نبازة نً ؤْ شفُِت ألاطاضفي    غير مهْس

 اإلاىخبت ْ مدُؿِا، فهي الٓقُفت التي ؤداءحظاَم الُلكت بشيل هبير في جفهُل ْ جسشُد ْ جدظين  -

ٌ الدزاطت، ذا اإلادُـ، ْ َٓ ما حاء في الفسغُت الثالثت لّذحظمذ لِا بالبلاء نلى اجطاٌ داثم بّ

 التي حظخدلِا مً خالٌ جبني هكام ًلكت مبني ألاَمُت َدٍ الٓقُفت بلىلرلً ْحب نلى اإلاىخبت 

  نلمي ؤطاضنلى 

 :اإلالترخاث اإلالدمت- ج

: جطمُم الىكام اإلالترح هبدًل - (1

م َدا البدث ْ التي جبين ان هكام  ت ْ اإلاُداهُت التي جمىىا نً حمهِا نً ؾٍس بىاءا نلى الىخاثج الىكٍس

 هطمم هكام ًلكت زطمي ْ اكتراخّ نلى ؤن ازجإًىاالُلكت اإلاهخمد باإلاىخبت َٓ هكام غير زطمي، 

 ؤَمِا في جؿبُلّ ْ ذلً زاحو للهدًد مً الانخبازاث ؤلاطسام بمياهُتاإلاظاْلين اإلاؿالبين بىكس في 

ٓد هكام زطمي للُلكت مً شإهّ  - ٓفير اإلاهؿُاث ؤنْح  إلاخخري ألاطاطُت ًمىً اإلااطظت مً ج

 اللساز ْ مظاندتهم في نملِم

ٓاهبت ْ مظاًسة حمُو الخغيراث الخاضلت فُّ -  .ٌظمذ َدا الىكام للمىخبت نلى جدظين ؤدائها ،ْ بم
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: الُلظت و اللساز  -

ٓماث اإلاخهللت ,  في جطمُم ْ دنم اللسازاث ؤلاطتراجُجُتحظاَم الُلكت  خُث ؤجها حظمذ وافت اإلاهل

ح  ٓم اإلاؿْس ْ مً جم اكتراح ندة بداثل ممىىت ْ بهدَا اخخُاز ألاخظً مجها  , باإلآغ

 

: الُلظت و الاطدباق -

ٓماث في ؤطسم ؤلاطتراجُجُت  حظمذ ممازطت الُلكت   للماطظت في جدظين كدزتها نلى هشف اإلاهل

ٓكذ اإلاىاطب , ْكذ ممىً  مما ٌظاند نلى اكخىاص الفسص , ْ بالخالي اللدزة نلى الخطسف في ال

 ً بل جسجىص ختى نلى ,  ال تهخم باإلااض ي ْ الخاغس فلـ ؤلاطتراجُجُتفالُلكت , اإلاخاخت كبل آلاخٍس

.  ْ َٓ ما ًمىذ اإلااطظت خاضُت الاطدباكُت , اإلاظخلبل 

 الهدًد مً الاكتراخاث ؤلاطتراجُجُتْ كد ضادفىا خالٌ نملُت البدث في ؤهكمت ْ هماذج الُلكت 

ٓاث الظبهُيُاث  ْ مً ؤَم اإلاالخكاث التي سجلىاَا ؤن , التي كدمِا الهلماء ْ الباخثٓن مىر طى

ٓماث ألاطاطُتمهكم َرٍ الاكتراخاث حشترن في اإلاساخل  ,  لهملُت الُلكت ْ اإلاخمثلت في حمو اإلاهل

ا , جدلُلِا  لت جلظُم َرٍ اإلاساخل , زم اجخاذ اللساز , وشَس ٓد بُجها في ؾٍس ْ الاخخالف الٓخُد اإلآح

ْ مجهم مً ْطهِا بلى طخت ْ مً ْضل بلى غاًت نشس , فمً الباخثين مً لخطِا في زالر مساخل , 

ْلىا خالٌ بندادها للىكام اإلالترح الجمو بين َرٍ الاكتراخاث ْ اخخُاز ما , مساخل  ْ كد خا

ْ الىكام اإلالترح الري ٌهخبر ضلت خطُلت إلاهكم َرٍ الاكتراخاث , ًدىاطب مو ْغو اإلاىخبت 

 ْ ذلً بمهسفت هُفُت اإلاساخل ْ ؤلاطتراجُجُتوظم الُلكت , طِظمذ للماطظت بفِم هُفُت طير 

:  حظلظلِا ْ َٓ ًػم طخت مساخل هي 

ٓة  : مسحلت جحلُل البِئت و جحلُل اإلاػلىماث -1 ٓماث الخؿ  ألاطاطُتحهخبر مسخلت البدث نً اإلاهل

ْ , ْ لِرا فهي جدخاج بلى ججىُد وافت الؿاكاث الالشمت لرلً  , ؤلاطتراجُجُتفي نملُت الُلكت 

 اإلااطظت بطتراجُجُتالِدف في َرٍ اإلاسخلت َٓ جددًد الهىاضس ْ اإلاخغيراث اإلاساد جدبهِا بىاءا نلى 

ٓزاث ْ اإلاخغيراث التي جؿسؤ نلى البِئت ,  ْ ألن مجاالث البدث , بلى حاهب زضد ْ مساكبت ول الخؿ

ٓماث ْحب جلظُم َرٍ اإلاسخلت بلى   ندًدة ْ بغسع جفادي الػُام ْطـ الىم الِاثل مً اإلاهل

ٓاحب ْغهّ جدذ اإلاساكبت  : الاطتهداف -1 بمهنى جددًد الجصء مً اإلادُـ ؤْ البِئت ال

ٓماث - 2 تالخهلب َٓ الهملُت : حهلب ْ حمو اإلاهل ٓم ؤنػاء اإلااطظت ؤلاداٍز  التي بمٓحبها ًل

ٓماث  ٌٓ نلى اإلاهل ٓد هٓنين مً اإلاخهلبين ؤلاشازةْ َىا ججب , لخط :   بلى ْح

ن       - ن ؤطاطا نلى اإلاطادز السطمُت . اإلاخهلبين اإلاظخلْس الرًً ٌهملٓن في اإلاياجب ْ ًسهْص
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ٓماث  ٓاكو الاهترهذ , الىخب  )للمهل ٓاند البُاهاث , اإلاجالث ْ م   (ك

ٓلٓن        -  ٓماث : اإلاخهلبٓن اإلاخج ٓلٓن مِمت الاجطاٌ للمطادز الخازحُت للمهل  )الرًً ًخ

ٓزدْن , اإلاظخفُدْن    (اإلالخلُاث , اإلاهازع , مخابس البدث , اإلا

ٓماث بهد ْغو  : مسحلت جحلُل البِئت -2 ٓماث بطتراجُجُتحمو اإلاهل ًجب اهجاش ,  البدث نً اإلاهل

ٓماث اإلافُدة  ٓد , اإلاخؿـ لالطخهالم ٌظمذ بجمو فهاٌ للمهل ْح ٌٓ ميان  بذ البد مً الدظاٌئ خ

ا  ٓماث ْ الٓطاثل اإلاظخهملت في زئٍت مطادَز ٌٓ نلحها ْ اإلايزاهُت , اإلاهل لت الخط ْ هرا ؾٍس

جها  ٓداث هبيرة للرَاب بلى , اإلاخططت لِا بلى حاهب ؤماهً جخٍص ْ َرٍ الهملُت جخؿلب مجِ

ٓماث  ٓماث ال جإحي مً جللاء هفظِا , اإلاهل ْ َىا ًجب ؤن هميز بين هٓنين مً مطادز , فاإلاهل

ٓماث   اإلاهل

ٓماث السطمُت : اإلاطادز السطمُت - ؤ ٌٓ نلى اإلاهل ٓلت , حظمذ بالخط ا َٓ طِ ْ ؤَم ما ًميَز

ٓماث  ٌٓ نلى اإلاهل ٓماث  , الخط ْ ؤَم اإلاطادز السطمُت للمهل

ت  -  ٓشاٍز ٓمُت ْ ال اإلاطالح الخي

مساهص البدٓر  - 

الجامهاث ْ البدٓر  - 

بساءاث الاخترام  - 

البُاهاث الصخفُت  - 

الىخب  - 

بىٓن اإلاهؿُاث  -

ٓاكو الاهترهذ -  ٓزلتم   اإلا

ٓدا شخطُا مً : اإلاطادز الغير زطمُت - ب ا جخؿلب مجِ ٓفَس ٓماث  التي ج ا ؤن اإلاهل ؤَم ما ًميَز

ً نلى اجطاٌ بالبلاءخُث ؤجها مؿالبت , الفسد الري حمهِا  ٌٓ نلى باآلخٍس  ْ الخىلل للخط

ٓمت ؤَم َرٍ اإلاطادز  : اإلاهل

جدلُل مىخجاث اإلاظخفُدًً ْ ؾسق نملِم  -

ٓزدًً ْ اإلاخهاملين  - جدلُل الشيأْ اإلالترخت مً اإلا

س اإلاِماث ْ ألاطفاز  - جلاٍز

اإلاهازع  -

ٓز اطتهالن في ْطـ الؿلبت  - دزاطت جؿ
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ٓز بدٓر الؿلبت  - دزاطت جؿ

ٓز زلافاث ألاحُاٌ  - جؿ

ٌٓ نلحها ولما شادث ؤَمُتها ْ ؤلاشازةْ ما ججب  ٓمت ولما ضهب الخط  بلُّ في َرٍ اإلاسخلت ؤن اإلاهل

  ؤلاطتراجُجُتفاثدتها 

  :مسحلت الخحلُل و اإلاػالجت و الترهُب  -3

ٓماث اإلاخدطل نلحها في اإلاساخل الظابلت ًجب ؤن جدلل ْ الخخصن  فبهد الخإهد مً صخت ,   اإلاهل

ا ْ همسخلت ؤخيرة جخم نملُت الترهُب  ٓمت جإحي مسخلت الفسش ْ الخطيُف الطخيباؽ آزَس اإلاهل

ٌٓ غلى هخاثج دكُلت حظخخدم في    اللساز ْ حهؿي ما ٌظمى كُمت مػافت اجخاذللٓض

ٓماث خظب دزحت جالئمِا ْ اطخهمالِا مً كبل  ألافساد  لرلً ًجب جددًد ,       ًخم وشس ْ بث اإلاهل

ٓمت  ٓماث ْ بذفيل الهملُاث الظابلت جطبذ دْن فاثدة ْ مهنى , مً ًدخاج مً مهل  لم ًخم وشس اإلاهل

ٓكذ اإلاىاطب ْ للصخظ اإلاىاطب ,  بلى مخخري اللساز فلً جيٓن ذاث كُمت بًطالِا  بال بذا حاءث في ال

 ال ًمىً لهملُت الُلكت ؤن جيٓن ذاث كُمت بذا لم :مسحلت اطخػماٌ اإلاػلىماث في اجخاذ اللساز  -4

ٓماث ْ  ٓشَو اإلاهل ْحب ج ٓماث في اجخاذ اللسازاث الالشمت لرلً   بلى مً بًطالِاًخم اطخهماٌ اإلاهل

 ًدخاج بلحها ختى حظخغل ْ حظخهمل في اجخاذ اللساز 

ا ؤخد مخؿلباث :مسحلت الخلُُم و اإلاخابػت  -5  حهخبر حَٓسة حمُو الٓقاثف ْ نملُت الُلكت بانخباَز

ٓكٓف  ْزَا للخلُُم في حمُو اإلاساخل فِرا الخلُُم ٌظمذ بال كُام َرٍ الٓقاثف ًجب ؤن جخػو بد

ٓة ْ الػهف ْ ٌظمذ بخصخُذ  ٓاهب الل ٓكذ اإلاىاطب ثالفْس كا ْ ألاخؿاءنلى ح ْحدث في ال  بن 

ٓنت ,   هما ٌظمذ للمىخبت باإلالازهت بين ألاَداف اإلاظؿسة ْ الخؿـ اإلآغ

ْ ًخؿلب جؿبُم ,  الٓغو الجهاجي للُلكت جلُُمْ الىخاثج اإلادللت ْ برلً جخمىً اإلااطظت مً 

ت الهدًد مً اإلاخؿلباث ْ الترجِباث الخىكُمُت ختى ًػمً هجاخّ  ,  اإلالترح نلى اإلاىخبت اإلاسهٍص

 : ْ فُما ًلي ؤَم َرٍ اإلاخؿلباث 

 

الخكىا ؤن الُِيل الخىكُمي اإلاهخمد في اإلاىخبت مً :  الىكس في الُِيلت الخىكُمُت بنادة - ؤ

ٍٓاث  ٓم اإلاخهدد اإلاظخ تالى ٓدة ؤلاداٍز  ْ َُيل ْقاثفي فِٓ ملظم خظب الٓقاثف اإلآح

ٓلى اللُام بٓقُفت حظُير  ٓاءٍ إلاطلخت جخ ٓخدة ْ ؤَم ما ًاخر نلُّ َٓ اخخ في ال
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ٓلى َرٍ الٓقُفت غلى حاهب خلم خلُت  ٓماث لرلً هلترح خلم مطلخت حدًدة جخ اإلاهل

ت الهامت في حظُِل اهخلاٌ ؤلاطتراجُجُتللُلكت   جيٓن نلى نالكت مباشسة باإلادًٍس

ٓماث   اإلاهل

ت ْ اإلاالُت الالشمت  - ب ٓازد البشٍس ٓفير اإلا ٓزد البشسي في : ج  ْقُفت مً ْقاثف ؤيبن ؤَمُت اإلا

ٓم بّ  اإلااطظت هي ؤمس ؤطاس ي ْ فُما ًخظ مُدان الُلكت ْ فةن ؤي ْقُفت ؤْ وشاؽ ًل

ٓازد  ْحب جدظِع حمُو اإلا ٓماث لرلً  ؤي نامل مً الهماٌ كد ًيٓن مطدزا للمهل

ْزَم في بهجاح هكام الُلكت   ت للمىخبت بإَمُت د البشٍس

 ْ فُما ًلي شيل ًٓضح جلظُم مخخلف مساخل الُلكت نلى اللاثمين بها 

 

 

وشس اإلاػلىمت و اجخاذ اللساز                  

 

 

الترهُب و الخحلُل             

 

     حمؼ اإلاػلىماث 

 

 

 :جٓضُاث الدزاطت- د

زي نلى  ٓفير ,  هكام الُلكت إلهجاح الهلُا ؤن جكِس هُت ْ بزادة ؤلادازةهما ٌهد مً الػْس ْذلً مً خالٌ ج

ًٍٓ اإلايلفين بهملُت ,  اإلاادًت ْ اإلاالُت الالشمت لِرا اليشاؽ ؤلامياهُاث ْالبداًت جيٓن بخخطُظ ميزاهُت لخي

ٓماث  ٓجس , ْطاثل الىلل )بلى حاهب جمىُجهم مً حمُو ْطاثل الهمل , الُلكت في مُدان اإلاهل ؤحِصة همبُ
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ٓلت  زي بنادة جفهُل الشبىت الداخلُت ,  (الخ , مدم ح الُلكت في  ْ بهثْالخازحُتهما ٌهد مً  الػْس   ْز

ٓماث هخبت الم ا ؤداجين ؤطاطِخين في مشازهت ْ وشس اإلاهل زي جٓقُف ,  بانخباَز هما هٔس ؤهّ مً الػْس

ً نلى مهسفت اإلاطادز اإلافُدة ْ نلى  ٓا كادٍز ٓه البد نلى َاالء ؤن ًي ٓماث  مخخطين في مجاٌ حمو اإلاهل

ٓكذ اإلاىاطب  هما ًجب ؤن جيٓن لِم اللدزة نلى اإلافاغلت بين مخخلف اإلاطادز ْ , الخطسف في ال

ٓماث التي طُجدْن ؤهفظِم ؤمامِا   باطخؿانتهم الخهامل مو الىم الِاثل مً اإلاهل

:   الهلُا ؤلادازةمشازهت 

فِرٍ ألاخيرة ًجب  ,  الهلُا ؤلادازة    بن هجاح ْ هجانت هكام الُلكت ال ًمىً ؤن ًخم دْن مشازهت ْ بزادة 

ٓة في ْغو الىكام . خاضت ؤجها طخيٓن ؤهبر اإلاظخفُدًً مً امخُاشاجّ  الُلكت ؤلاطتراججُت ؤن حشازن بل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الخاجمت  

ٓٔ اإلاىافظت، ْ الخغيراث  ٓماث ،ْ الػغـ الِاثل لل هت لألخدار في نطس اإلاهل ٓزاث الظَس بن الخؿ

ت  ٓماث، دفهذ الهدًد مً اإلااطظاث بلى الانخماد نلى بدخاٌ حغيراث حرٍز ٓحُا اإلاهل ٓل هت في جىى الظَس

ْلت الخدىم فحها، خُث ؤضبذ بلاء  ا بهدف الاهفخاح نلى بِئتها الخازحُت ْ مدا نلى ؾسق ْ ؤطالُب حظُيَر
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ْذلً ًمس نبر البلاء نلى  ٓاحِِا،  ٓاحِت اإلاىافظت الشسطت التي ج ٓكفا نلى مدٔ كدزتها نلى م اإلااطظت مخ

را ما ٌهسف بالُلكت ؤلاطتراجُجُت ْمخابهت الخغيراث الخاضلت فحها باطخمساز َْ  ضلت بالبِئت الخازحُت 

ٓماث  لت جخمً اإلااطظت مً حمو، جدلُل ْ وشس اإلاهل فالُلكت ؤلاطتراجُجُت هي ذلً اليشاؽ الري ؾٍس

ت،  ٓام والُلكت الخجاٍز ٓم شامل ًػم الهدًد مً ألاه التي جدخاحِا الجخاذ كسازاتها ؤلاطتراجُجُت، ْ هي مفِ

ٓهُت، الُلكت الاحخمانُت، الُلكت البُئُت، ْ بالخالي  ٓهُت، الُلكت اللاه ٓحُت، الُلكت اللاه ٓل الُلكت الخىى

فهي جلسب اإلااطظت ْ مدُؿِا ْ حظِل نملُت الاجطاٌ بُجهما، مما ًمىدجها ؤفػلُت جدلُم ألاطبلُت 

ٓكذ اإلاىاطب ٓماث في ال ٌٓ نلى اإلاهل  ملازهت باإلااطظاث ألاخٔس فُما ًخهلم بالخط

ٓد بّ ذلً مً فاثدة نلحها  . ْ بإكل جيلفت  ما ٌه  

      ْ الُلكت ؤلاطتراجُجُت جلدم مىافو هثيرة للماطظت، نلى زؤطِا اللدزة نلى اجخاذ اللسازاث الطاثبت في 

ٓكذ، ْ َرٍ  ٓم ْ الدفام في هفع ال ا َٓ ندم الاطخلساز، هما ؤجها جطبذ كادزة نلى الهج بِئت ؤَم ما ًميَز

.ألاَمُت جىظب الُلكت ؤلاطتراجُجُت مياهت في الُِيل الخىكُمي وٓقُفت مً ْقاثف اإلااطظت  

ت للُلكت ؤلاطتراجُجُت  ْ نالكتها  ْلىا مً خالٌ بدثىا َرا ببساش ؤَمُت ممازطت اإلااطظت الجصاثٍس ْ كد خا

ٓنت مً الدظائالث ْ  ْجفهُل الاجطاٌ بُجهما ْ بين مدُؿِا الخازجي، خُث اهؿللىا مً مجم بترشُد 

ىاَا نلى  ت ْ الدزاطت اإلاُداهُت التي ؤحٍس ا مً خالٌ الدزاطت الىكٍس الفسغُاث التي طهُىا بلى اخخباَز

ت لجامهت نبد الخمُد بً بادٌع  ٓٔ اإلاىخبت اإلاسهٍص مظخغاهم  /مظخ  

 

 

ٓد بالفاثدة نلى  ٓنت مً الخٓضُاث التي هٔس ؤن انخمادَا طُه ْ بىاء نلى ما طبم طىداٌْ جلدًم مجم

: اإلااطظت   

ًٍٓ نمالّ - ٓازدَا في جي ٓماحيانلى اإلااطظت حسخير م   ْ بؾازاتها في اإلاجاٌ اإلاهل

ٓلِا مً حغيراث ْ اهدظاب  - ًجب ؤن جيٓن اإلاىخبت في خالت ًلكت داثمت إلاخابهت ما ًددر خ

ٓاهبتها  .اللدزة نلى م

ٍٓس نالكتها بمدُؿِا الخازجي، ْ مخابهت الخغُيراث  - ًجب نلى اإلاىخبت الاَخمام ؤهثر بخؿ

ْاث نلمُت في جدلُلِا  .الخاضلت فُّ ْ اطخخدام ؤد
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ٓمت اإلادطلت كُمت - ْاضح ختى للمهل ٓماحي   الهمل نلى بوشاء هكام اجطالي ْ مهل

 .وشس زلافت الاجطاٌ في اإلااطظت، لُطبذ َرا ألاخير نامل في جفهُل الُلكت  -

الخدظِع اإلاظخمس لجمُو ؤفساد اإلاىخبت بإَمُت مظاَمتهم في جؿبُم ْ بهجاح هكام  -

ٓاثد الُلكت نلى اإلااطظت هيل  .الُلكت ؤلاطتراجُجُت، ْخلم الٓعي بإَمُت ْ ف

ٓماث كد جيٓن  - حصجُو الاجطاٌ الطاند للظماح للهاملين باإلدالء بأزائهم ْ جلدًم مهل

 .ذاث ؤَمُت بالغت باليظبت للمىخبت

ٓخت - ٓاب مفخ ْاث ْ ؤب  .الظعي لالهفخاح ؤهثر نلى اإلادُـ الخازجي ْ ذلً بدىكُم للاء ْ هد

ٓم بإداء ْقُفت الُلكت ؤلاطتراجُجُت في اإلاىخبت -  .اطخددار َُيل مظخلل ًل

ْلت مىا  ْزَا في جدظين ألاداء باإلاىخباث ال ٌهدْ ؤن ًيٓن مدا ٓم الُلكت ؤلاطتراجُجُت ْ د ْ دزاطدىا إلآغ

ت، ْ دزاطدىا َرٍ لم  للبدث في َرا اإلاجاٌ الري هٔس ؤهّ الشاٌ لم ًدل باالَخمام الالشم في اإلاىخبت  الجصاثٍس

ْمما ال شً فُّ ؤن َىان بهؼ الىلاثظ ْ هلاؽ الكل التي  ٓم،  ٓاهب اإلاخهللت باإلآغ جلم بجمُو الج

 :بةميان دزاطاث ؤخٔس الىشف نجها هرهس 

ٓد اخخالف  - ٓح َرٍ الدزاطت لم جاهد ْ لم جىف بطفت واملت الفسغُت الثالثت اإلاخهللت ب

ٓماث التي جسهص نلحها، ْ الظبب ؤهىا زهصها بدثىا نلى مىخبت  ٓنُت اإلاهل بين اإلاىخباث في ه

ً اخخباز َرٍ الفسغُت في ؤهثر مً مىخبت          ْ  ْاخدة ، ْ بالخالي بةميان باخثين آخٍس

 .الخٓضل بلى هخاثج حدًدة

ت لُؿا ، ْ ذلً انخلادا مىا بإن  - زهصها في دزاطدىا َرٍ نلى فئت ؤلاؾازاث اإلاىخبت اإلاسهٍص

زي اللُام بدزاطاث ؤخٔس  وشاؽ الُلكت مسجبـ باإلدازة الهلُا، لرلً هٔس ؤهّ مً الػْس

ٓز  ْطـ الفئاث اإلاخٓطؿت ْ الدهُا في اإلاظخلبل، هما ًمىً اخخُاز نُىت مً الجمِ

ٓزدًًةالخازجي والؿلب  الخ.... ْ الباخثين  ، اإلا

ٓاهب  ْفلىا في نملىا ْ طاَمىا ْ لٓ بجصء ضغير في الىشف نً بهؼ الج ْ في ألاخير هخمنى ؤن هيٓن كد 

ْفلىا فمً هللا ْ ؤن ؤخؿإها فمً ؤهفظىا ْ مً الشُؿان ٓم الدزاطت فةن   . اإلاخهللت بمٓغ

 

 

 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :كائمت اإلاطادز و اإلاساحؼ

ال اإلاساحو ْ اإلاطادز باللغت الهسبُت : ؤ  

 الىخب

ْزكلت، :ببساَُم بختي- (1 الدلُل اإلاجهجي إلنداد البدٓر الهلمُت،حامهت كاضدي مسباح، 

ٓز 2006/2007الجصاثس، . غير ميش  

ْلى - (2 ع زابذ ْ حماٌ الدًً دمحم اإلاسس ي الادازة الاطتراجي، مفاَُم ْ هماذج جؿبُلُت الؿبهت ألا بدَز

2001الداز الجامهُت، مطس ،   
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ناًدة طُد خؿاب، الادازة ْ الخخؿُـ الاطتراجُجي في كؿام الانماٌ ْ الخدماث، داز الفىس الهسبي، - (3

1985اللاَسة،  

ت للىخاب،مطس،- (4 1998مسس ي هبُل خلُل، اإلايزة الخىافظُت في مجاٌ الانماٌ،مسهص الاطىىدٍز  

ٓماث- (5 ب شادن الُافي، -هُث دكلين،الاوظان ْ اإلاهسفت في نطس اإلاهل ٓماث الى اإلاهسفت، جلٍس ٍٓل اإلاهل جد

ٓدًت،  اع، الظه 2001مىخبت الهبُيان، الٍس  

ن، مبادت الادازة الخدًثت، ؽ- (6 003 داز الثلافت، نمان، 1نمس الظهُد ْ آخْس  

ت، - (7 ٌٓ الادازة الهامت، ميشإة اإلاهازف الاطىىدٍز ص ابساَُم شُدا، ؤض 1995نبد الهٍص  

ٓشَو، نمان،- (8 2003دمحم الطيرفي، الخاطٓب في ادازة الانماٌ، كىدًل لليشس ْ الخ  

ٓمُت الاكخطادًت،حامهت الجصاثس،دْن طىت وشس- (9 نلي نبد هللا، ؤزس البِئت نلى اداء اإلااطظاث الهم  

ٓناث الجامهُت، الجصاثس، الجصاثس، - (10 ٓان اإلاؿب ٓد، اكخطاد اإلااطظت، دً ٍٓل نب 1982ضم  

ْاجّ ْ ؤطالُبّ، داز الفىس للؿبانت ْ اليشس ْ - (11 ٓمّ ْ ؤد ن، البدث الهلمي مفِ دمحم نبُداث ْ اخْس

ٓشَو، نمان، 1998الخ  

ْلى، داز الجامو، نمان،- (12 ٓز الفىس ْ الاطالُب في الادازة، الؿبهت الا 2005ضبخي حبر الهخبي، جؿ  

1993مطؿفى،جدلُل البُاهاث ْ جطمُم ْ الخىكُم، داز الساجب الجامهُت،- (13  

ب، اللاَسة ،- (14 ٓم الاحخمانُت، مىخبت غٍس ٓاٌ، مىاهج البدث في الهل 1983ضالح مطؿفى الف  

اث ْ الٓقاثف، - (15 ٍلف، اإلافاَُم الخدًثت في الادازة الىكٍس ٍتي، د مِدي خظً ْش دمحم كاطم اللْس

ْاثل،نمان، 1993الؿبهت الثالثت داز   

ْاثل، نمان، - (16 ٍٓس الخىكُمي، ؤطاطُاث ْ مفاَُم خدًثت، الؿبهت الثاهُت، داز  ٓشي، الخؿ ٓس ى الل م  

2003   

 .2013بالٌ خلف، الخخؿُـ الاطتراجُجي ، داز اإلاظيرة ، طلؿت نلمان  (17
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ٌٓ نلى (18 ْنالكخّ بفهالُت ألاداء اإلااطس ي دزاطت ملدة للخط ؤخمد الظهُدي،الخخؿُـ الاطتراججي 

 .دزحت اإلااحظخير في بدازة الانماٌ ،طلؿىت نمان 

ْخاالث جؿبُلُت،داز الىخب مطس  (19 الظُد بطمانُل دمحم، الادازة الاطتراججُت، مفاَُم 

  .2018-2007الجدًدة،

ْالخخؿُـ الاطتراججي، الؿبهت  (20 ٓلت     2000 ، اللاَسة03مطؿفى ؤخمد الظُد ،جددًاث اله

ْز الادازة بالهملُاث في جدظين الاداء للماطظت الاكخطادًت دزاطت خالت ماطظت  (21 مامً شسف ، د

 .2013هلاْض للمطيراث باجىت،مرهسة ماحظخير، حامهت فسخاث نباض ،طؿُف نام 
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