
 
 

 حامعت عبذ الحمُذ بً بادٌغ معخغاهم

ت و علىم الدعُيرالاكخصادًت و ولُت العلىم   الخجاٍس

تـــــــىم الخجـــــــالعل كعم   اٍس

 

 

 

 مزهشة جخشج ملذمت طمً مخؼلباث هُل شهادة ماظتر أوادًمي

تعلىم ال : الشعبت  إمذاد وهلل دولي .: .        الخخصص الخجاٍس

 

 

 

 

 : ملذمت مً ػشف الؼالب

                                      بً شىــــــــي محمذ.

  : أعظاء لجىت املىاكشت

 عً الجامعت  الشجبت الاظم و الللب الصفت 

 معخغاهم حامعت  أ محاطش  أظخار  اظينــــــــــــذان ًـــــــٍص بًد.  سئِعا 

 معخغاهم حامعت أ محاطش  أظخار اٌــــــــــــــالعج انــــــــد. بــىصٍ ملشسا

 معخغاهم حامعت أ محاطش  أظخار د. مىصاوي عبذ اللادس مىاكشا

 

 

 

 2020/2021 : العىت الجامعُت

 
 

 الُلظت الاظتراجُجُت واوعياظها على امليزة الخىافعُت للمؤظعت



 
 

اٛ عب ؤوػنجي ؤن ؤش٘غ وهمخٚ التي ؤوهمذ نلّي ونلى والضّي وؤن ؤنمل ضالخا ْاٛ هللا حهالى : ".... ْو

 مً ؾىعة الىمل. 19جغغاه وؤصزلجي بغخمخٚ في نباصٕ الطالخحن "آلاًت 

 ٔ ُٓه وعناًخه و بلهامه لىا الطبر وؾهل لىا الؿٍغ بضاًت وسجض هلل عب الهاإلاحن ش٘غا وخمضا نلى جَى

ت إلهجاػ هظا الهمل َالخمض والش٘غ هلل والطالة والؿالم نلى عؾٛى هللا.وآجاها مً الهلم واإلا  هَغ

ؤجٓضم بالش٘غ الخالظ لؤلؾخاط اإلاشٍغ الظي لم ًبسل نلّي بىطائده وجدُحزا جه التي جبث الثٓت 

 .والاؾخمغاع َٙان زحر نىن بهىن هللا حهالى في هظا الهمل

ب ؤو مً بهُض ولى بالٙلمت  والش٘غ  مىضٛى بلى ٗل مً ؾاهضوي ووِْ بلى حاهبي ومض لي ًض الهىن مً ٍْغ

 الؿُبت.

غػْىا نلما هاَها ووؿإله ؤن يهضًىا  ضها الضعحاث ٍو وفي مجمل الٓٛى هدمض هللا الخي الُٓىم وهغحىه ؤن ًٍؼ

ُٔ وؤلاعشاص. لهمىا الخَى  ؾبل الؿضاص ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ٗا وؤش٘غه ؤن ؤٖغمجي بىهمخه إلجمام هظا الهمل اإلاخىاغو.  الخمض هلل خمضا ٖثحرا مباع

 بلى مً ال هبي بهضه بلى البشحر الىظًغ وزاجم اإلاغؾلحن مً بلٌ الغؾالت . -

ضها مدمض ضلى هللا نلُه وؾلم. ُّ  ....... هبّي الغخمت ؾ

هم ٗل - لخكاث خُاحي، ؤصام٘م هللا لي  ؤهضي زمغة حهضي بلى مً ؤعي الؿهاصة في ؤنُجهم و ؤشاٖع

 ؾىضا ونىها.......ؤزىحي و ؤزىاحي.

مت  - ٗاهىا لي عاَضا في مشىاعي الضعاسخي مً ؤَغاص الهائلت الٍ٘غ جي ؤَغاحي و ؤخؼاوي و  بلى ٗل مً شاٖع

 مً ٖبحرهم بلى ضًحرهم خُكهم هللا حمُها مً ٗل م٘غوه .

و شهاع الخدضي ألاؾخاط واإلااؾغ بىػٍان العجاٛ  - بلى مً ؤٖغمىوي و ؤزظوا بُضي بلى هىع الهلم ألَع

 حؼاهم هللا ٗل زحر. ،وبً ؾاؾت مدمض ألامحن بجامهت مؿخًاهم

ب ؤو بهُض مً ؤضضْاء وػمالء وؤْاعب ختى ولى بالضناء ؤو بالٙلمت  - وبلى ٗل مً ؾاهضوي مً ٍْغ

 نّجي زحر الجؼاء.الؿُبت، حؼاهم هللا حمُها 

  



 

 

 اإلهـــــــــــــذاء

 خ شكرــــــــــكهً

 رش ـــــــــــفهــان

 لبئًخ األشكبل و انجذاول  

                              ..................................................................................................     ذيخ انؼبيخ    ـــانًم

                                 2........................ػًٕيٛبد زٕل ثٛئخ انًؤعغخ، َظبو انًؼهٕيبد ٔانٛمظخ االعزشارٛدٛخ  انفصم األول:

                                                          2.. .......................................................................................................  يمذيخ انفصم  

 3...........................يبْٛخ ثٛئخ انًؤعغخ   ......................................................انًجحج االول: 

 3..............................................................................ٔخظبئظٓب انجٛئخ يفٕٓوانًطهت األول: 

 4..............................انجٛئخ انخبسخٛخ ........................................................انًطهت انخبًَ: 

 9.......................................................................................انجٛئخ انذاخهٛخ .انًطهت انخبنج: 

       17..............................انًؼهٕيخ ٔدٔسْب فٙ انًؤعغخ  .................................... انًجحج انخبًَ:

       17 .................................................................................انًطهت األول: يبهٍخ انًؼهىيخ     

 20......... ......َظبو انًؼهٕيبد    .................................................................. انًطهت انخبًَ:

   24..................انًؼهٕيبد................................................أًْٛخ انًؼهٕيخ َٔظى  انًطهت انخبنج:

 25 .................................................................................  االلزظبد٘ انزكبء :جحج انخبنجًان

 26 ............................................................ٔخظبئظّ انًطهت األٔل: يفٕٓو انزكبء االلزظبد٘

 27... ...............................................................انٛمظخ االعزشارٛدٛخ ............. انًجحج انراثغ:

 27 ..................................................................... االعزشارٛدٛخ.... يبْٛخ انٛمظخ انًطهت األول:

 30...........إَٔع انٛمظخ االعزشارٛدٛخ  .............................................................. انًطهت انخبًَ:

 32...................................................ًؼهٕيبد...............ٔانانٛمظخ االعزشارٛدٛخ  انًطهت انخبنج:

 34.....................خبرًخ انفظم األٔل................................................................................

 36........................ ..... هًؤسسخانًٍسح انتُبفسٍخ نػهى  واَؼكبسهب  انٍمظخ االستراتٍجٍخانفصم انخبًَ: 

 36..................................................................................................................تًهٍذ

 37........................................إسعبء َظبو نهٛمظخ االعزشارٛدٛخ فٙ انًؤعغخ .......... انًجحج االول:



 37.....................................................................  عٛشٔسح انٛمظخ اإلعزشارٛدٛخانًطهت األول: 

 42...............................................يًثهٕ انٛمظخ اإلعزشارٛدٛخ ..........................انًطهت انخبًَ: 

 46...........انٛمظخ اإلعزشارٛدٛخ ................................................... ٔٔعبئمطشق انًطهت انخبنج: 

 49..............انًٛضح انزُبفغٛخ  ....................................................................... انًجحج انخبًَ:

 49..............................................................................يفبْٛى زٕل انزُبفغٛخ .انًطهت األول: 

 52..................انًٛضح انزُبفغٛخ ....................................................................انًطهت انخبًَ: 

 55............................................................انزُبفغٛخ ............... االعزشارٛدٛبدانًطهت انخبنج: 

 61 .......................... فٙ رًُٛخ ٔرطٕٚش انًٛضح انزُبفغٛخٔ دٔسْب االعزشارٛدٛخ  انٛمظخ انًجحج انخبنج:
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 71.........................................................................................................يمذيخ انفصم 
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 72....................................................يغزغبَى ........ -ساو -يؤعغخ ركشٚش انغكش انًطهت األول:
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 كائمت ألاشياٌ

 الصفحت عىىان الشيل سكم الشيل

 06 جدلُل ْىي اإلاىاَؿت في الطىانت همىطج بىعجغ  (1-1الشٙل )

 10 ؤهمُت زٓاَت اإلااؾؿت (2-1الشٙل )

 13 همىطج ؾلؿلت الُٓمت  (3-1الشٙل )

 21 همىطج مبؿـ لىكام اإلاهلىماث (4-1الشٙل )

ٗاء الاْخطاصي بالُٓكت الاؾتراجُجُت ( 5-1الشٙل )  28 نالْت الظ

 29 ألاهىام ألاعبهت ال٘بري للُٓكت   (6-1الشٙل )

 32 نىاضغ ؤهىام الُٓكت الاؾتراجُجُت (7-1الشٙل )

 34 ؤهىام اإلاهلىماث التى ًخدخم نلى اإلاىكماث الاهخمام بها (8-1الشٙل )

 42 ؾحروعة الُٓكت الاؾتراجُجُت (1-2الشٙل )

 43 ممثلى نملُت الُٓكت (2-2الشٙل )

 46 مغاخل نملُت الُٓكت خؿب اإلامثلحن (3-2الشٙل )

ٗاؾخجابت لخدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُت (4-2)الشٙل   57 بؾتراجُجُت  الخىاَـ 

 68 مؿاهمت الُٓكت الاؾتراجُجُت في اإلااؾؿت (5-2الشٙل )

غ الؿ٘غ  (1-3الشٙل )  75 مؿخًاهم -عام –الهُٙل الخىكُمي إلااؾؿت جٍ٘غ

 77 (2013-2008جؿىع ٖمُت اإلااصة ألاولُت زالٛ الُترة ) (2-3الشٙل )

 78 (2013-2008جؿىع بهخاج ومبُهاث  الؿ٘غ ألابُؼ زالٛ الُترة ) (3-3الشٙل )

 79 (2013-2010جؿىع بهخاج ومبُهاث مىخىج "اإلاالػ" زالٛ الُترة ) (4-3الشٙل )

 84 جىػَو ؤَغاص الهُىت خؿب الجيـ (5-3الشٙل )

 85 جىػَو ؤَغاص الهُىت خؿب الؿً (6-3الشٙل )

 86 الهُىت خؿب اإلاؿخىي الضعاسخيجىػَو ؤَغاص  (7-3الشٙل )



 87 جىػَو ؤَغاص الهُىت خؿب الخبرة اإلاهىُت (8-3الشٙل )

ٛ  (9-3الشٙل )  88 جىػَو ؤَغاص الهُىت خؿب الؿااٛ ألاو

ٔ الؿااٛ الثاوي (10-3الشٙل )  88 جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ الؿااٛ الثالث (11-3الشٙل )  89 جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ الؿااٛ الغابو (12-3الشٙل )  89 جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ الؿااٛ الخامـ (13-3الشٙل )  89 جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ الؿااٛ الؿاصؽ (14-3الشٙل )  89 جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ الؿااٛ الؿابو (15-3الشٙل )  90 جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ الؿااٛ الثامً (16-3الشٙل )  90 جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ الؿااٛ الخاؾو (17-3الشٙل )  90 جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٛ  (18-3الشٙل ) ٔ اإلادىع ألاو  91 جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ اإلادىع  (19-3الشٙل )  91 2جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ اإلادىع  (20-3الشٙل )  93 3جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ اإلادىع  (21-3الشٙل )  96 4جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

 97 5جىصَع أفشاد العُىت وفم املحىس  (22-3الشٙل )

ٔ اإلادىع  (23-3الشٙل )  98 6جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ اإلادىع  (24-3الشٙل )  99 7جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

 

 

 

 

 



:  * كائمت الجذاٌو

ٌ  سكم الجذٌو   الصفحت عىىان الجذو

 SWOT 15همىطج الخدلُل الثىائي  (1-1الجضٛو )

 47 ممثلى الُٓكت خؿب الضوع و الخطائظ (1-2الجضٛو )

لُت املمىىت حعب ألاوطاع الخىافعُت (2-2الجضٛو )  60 الاظتراجُجُاث الدعٍى

 76 (.2013-2008جؿىع لهضص الهماٛ زالٛ الُترة الؼمىُت )  (1-3الجضٛو )

 77 (2013-2008جؿىع ٖمُت اإلااصة ألاولُت  زالٛ الُترة ) (2-3الجضٛو )

 78 (2013-2008جؿىع بهخاج ومبُهاث الؿ٘غ ألابُؼ اإلابلىع زالٛ الُترة ) (3-3الجضٛو )

 79 (2013-2010جؿىع بهخاج ومبُهاث "اإلاالػ" زالٛ الُترة ) (4-3الجضٛو )

 81 مػمىن الاؾخماعة (5-3الجضٛو )

 83 مهامل ؤلُا ٖغو هبار للمٓاًِـ اإلاؿخسضمت في الاؾخبُان كُم (6-3الجضٛو )

 84 جىػَو ؤَغاص الهُىت خؿب اإلاهلىماث الصخطُت (7-3الجضٛو )

ٛ  (8-3الجضٛو )  87 جىػَو ؤَغاص الهُىت خؿب الؿااٛ ألاو

ٔ الؿااٛ الثاوي (9-3الجضٛو )  87 جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ الؿااٛ الثالث (10-3الجضٛو )  88 جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ الؿااٛ  (11-3الجضٛو )  88 الغابوجىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ الؿااٛ الخامـ (12-3الجضٛو )  89 جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ الؿااٛ الؿاصؽ (13-3الجضٛو )  89 جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ الؿااٛ الؿابو (14-3الجضٛو )  90 جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ الؿااٛ الثامً (15-3الجضٛو )  91 جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ الؿااٛ الخاؾو جىػَو ؤَغاص (16-3الجضٛو )  91 الهُىت َو

ٛ  (17-3الجضٛو ) ٔ اإلادىع ألاو  92 جىػَو ؤَغاص الهُىت َو



ٔ اإلادىع  (18-3الجضٛو )  93 2جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ اإلادىع  (19-3الجضٛو )  94 3جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ اإلادىع  (20-3الجضٛو )  95 4جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

 97 5العُىت وفم املحىس  جىصَع أفشاد (21-3الجضٛو )

ٔ اإلادىع  (22-3الجضٛو )  98 6جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

ٔ اإلادىع  (23-3الجضٛو )  99 7جىػَو ؤَغاص الهُىت َو

 



  تملذمت عام

 

 أ

حشهض الخٓبت الؼمىُت آلاهُت مجمىنت مً الخدىالث اإلاخالخٓت واإلادؿاعنت وهظا بُهل الثىعة 

ت والطاعمت، ونلى الخ٘ىىلىحُت واإلاهلىماجُت التي  ت ضًحرة حؿىصها اإلاىاَؿت الٍٓى ؤّصث بلى قهىع الهالم ٍٖٓغ

بزغ هظه الخًحراث ضاع نالم ألانماٛ ٌهِش جىحها حضًضا  ٌهخمض ؤؾاؾا نلى اإلاهلىماث في ٗل اإلاُاصًً، وهظا 

اًض خّضة هكغا للخٓضم اإلادؿاعم لخ٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ الظي ٌشهض جؿىعا مخىاضال ما ؤؾُغ بتز 

ٗاَت الٓؿاناث، ولهظا ؤلّخذ الػغوعة  اإلاىاَؿت التي ؤضخذ جماعؽ غًؿها نلى اإلااؾؿاث في حمُو الضٛو و

ماؾؿاث الُىم مؿاًغة ههج الخؿىع الخ٘ىىلىجي واإلاهلىماحي مًها إلِاؼامىت هظا الخىؾو الخاضل بهضٍ غمان 

 صًمىمت وشاؾها  وجضنُم ْضعاتها الخىاَؿُت.

ض ضاخب هظا الخ ؿىع في ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث بكهىع وبغوػ مُاهُم وؤؾالُب حضًضة الخبجي في ْو

مجاٛ بصاعة اإلاهلىماث وخؿً حؿُحرها إلاىاٖبت ماؾؿاث الُىم هظا الهطغ ولهل مً ؤهم هظه الضًباحاث 

ماحي خضًثت اليشإة وزطىضا في الهالم الهغبي هجض الُٓكت الاؾتراجُجُت، َهظه ألازحرة حهخبر همـ ومىهج مهلى 

 مىكم حهخمض نلُه اإلااؾؿت في الدؿُحر ألامثل والضًىامُٙي للمهلىماث.  

واإلااؾؿاث الاْخطاصًت هي ألازغي حهاوي الُىم مً الخًحراث والخؿىعاث الخاضلت في بِئتها الاْخطاصًت   

ئها و الاحخمانُت والثٓاَُت وزطىضا بهضما ؤضبذ ؤخض نىامل هجاح ؤو َشل اإلااؾؿاث ًدضص جبها إلاضي جيب

جإْلمها مو مدُؿها وهظا ما ًضَهها بلى البدث نً ؾّغ وؤؾالُب َهالت لترضض بِئتها ووؾائل حضًضة لخضنُم 

   مطاصع مهلىماتها بغاَت بلى جضنُم ْضعتها إلاىاحهت اإلاىاَؿت وهظا ما جخُ٘ل به نملُت الُٓكت الاؾتراجُجُت.

ىمت ؤٖثر مً عئوؽ ألامىاٛ خُث ؤضبدذ ولهظا حؿخضعي الػغوعة الُىم الاخخُاج بلى خُاػة اإلاهل

ا ال ٌؿتهان به والخد٘م في عضضها وخؿً اؾخهمالها ٌهض مً هٓاؽ الٓىة لضي  اإلاهلىمت مىعصا حىهٍغ

غ للماؾؿاث الاْخطاصًت الؿحروعة  اإلااؾؿت، وبالخالي َةن نملُت الُٓكت حهض ؤخض اإلاضازل والؿبل التي جَى

الخدبو للخًحراث التي ْض جدطل في مدُؿها البُئي بهضٍ اٖدشاٍ وزلٔ اإلاهلىماجُت التي حؿانض نلى الخيبا و 

َغص للماؾؿت والخٓلُظ مً حجم ألازؿاع وججىب التهضًضاث اإلام٘ىت، و ٖظلٚ حؿمذ باالخخُاؽ 

و واإلاؿبٔ للمُاحأث الاؾتراجُجُت التي ْض جيخج نً اإلاىاَؿت زاضت في قل الكغوٍ  وباالٖدشاٍ الؿَغ

وهظا مً ؤحل الخُاف نلى اؾخمغاع اإلاحزاث الخىاَؿُت الخالُت للماؾؿت وخماًتها مً الخىاَؿُت الخالُت، 

، وهظه الهملُت جٙىن اهؿالْا  الخٓلُض ومداولت لخدُٓٔ ؤهضاَها لػمان وشاؾها وبٓاءها في الؿّى إلاضة ؤؾٛى

والخاعجي زم مً مغاخل ؾحروعة  مخٙاملت التي جبضؤ  بخهٓب وحمو اإلاهلىماث مً مدُـ اإلااؾؿت الضازلي 

جها  وفي ألازحر حؿخًل مً ؾٍغ ضاوعي الٓغاع خؿب اخخُاحاث  ُما بهض  وشغها وجسٍؼ مهالجتها وجدلُلها َو

 اإلااؾؿت. 

ت بمسخلِ ؤحجامها ٖبحرة، مخىؾؿت وضًحرة الدجم وإلخغاػ     هظا الخىحه اإلااؾؿت الاْخطاصًت الجؼائٍغ

لُت الُٓكت الاؾتراجُجُت وطلٚ مً زالٛ بعؾاء هكام الخالُت ؤضبدذ مضنىة لخبجي آ غمً مػماع اإلاىاَؿت

ذ اإلاىاؾب والتي  حر اإلاهلىمت الالػمت وفي الْى َهاٛ للُٓكت نلى مؿخىي بصاعاتها والظي ٌؿاهم بضوعه بخَى

ٔ ؤهضاٍ اإلااؾؿت اإلايشىصة حر البضائل الجساط الٓغاع اإلاالئم َو باإلغاَت بلى جضنُم جىاَؿُت   ،حؿانض في جَى

 الخإٖض البُئي ومىاحهت الخدضًاث وألاػماث الاؾتراجُجُت اإلام٘ىت.اإلااؾؿت وا
ّ

 لخٓلُل مً خالت ؤال

 إشيالُت البحث:  

 ونلى بزغ ما جٓضمىا به ًمً٘ ؾغح وضُايت ؤلاشٙالُت الخالُت :
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ؼ اإلاحزة الخىاَؿُت للماؾؿت الاْخطاصًت ؟               -  هل حهخبر الُٓكت الاؾتراجُجُت وؾُلت لخهٍؼ

 ضعج غمً هظه ؤلاشٙالُت مجمىنت مً الدؿائالث الُغنُت الخالُت:وجى

 ما اإلآطىص بالُٓكت الاؾتراجُجُت ؟ وما هي ؤهضاَها وشغوؽ َهالُتها؟ -1

غها؟ -2  ما هي ماهُت اإلاحزة الخىاَؿُت ؟ وماهي مطاصعها وؤؾـ جؿٍى

 ما هى صوع بعؾاء هكام للُٓكت الاؾتراجُجُت في اإلااؾؿت الاْخطاصًت ؟ -3

 البحث:  فشطُاث

 لئلحابت نً الدؿائالث اإلاؿغوخت، ْمىا بةصعاج الُغغُاث الخالُت: 

هض ؤخض الفشطُت ألاولى:  - ٌهخبر هكام الُٓكت الاؾتراجُجُت هكام مهلىماحي مُخىح نلى بِئت اإلااؾؿت َو

ؼ جىاَؿُتها وغمان بٓاءها ؤمام مىاَؿحها.  الهىامل ألاؾاؾُت لخهٍؼ

ام اإلااؾؿت الاْخطاصًت بالػغوعة الخخمُت وألاهمُت البالًت للُٓكت وعي وبإلا الفشطُت الثاهُت : -

 الاؾتراجُجُت في قل الكغوٍ الخىاَؿُت آلاهُت.

 مىهجُت البحث : 

ؾِخم  ،مً ؤحل الىضٛى بلى ؤهضاٍ البدث و لئلحابت نلى الاشٙالُت اإلاؿغوخت و ألاؾئلت الُغنُت

   .ت الجاهب الىكغي مً مىغىم البدثالانخماص نلى حاهب اإلاىهج الىضُي الخدلُلي لخًؿُ

 مً بحن صواَو وؤؾباب ازخُاع اإلاىغىم ما ًلي: أظباب اخخُاس مىطىع البحث: 

َهض الُٓكت الاؾتراجُجُت و الخىاَؿُت مً الٓػاًا طاث الؿابو الخضًث و مً غمً الاوشًاالث الغاهىت. -
ُ
 ح

ت مضي بصعإ و جبجي الُٓكت الاؾت -  راجُجُت في اإلااؾؿت.الُػٛى الهلمي في مهَغ

 هضعة البدىر في هظا اإلاىغىم في الجؼائغ. -

ؼ اإلاحزة الخىاَؿُت للماؾؿت  -  الخدؿِـ بالضوع اإلاىىؽ الظي جلهبه الُٓكت الاؾتراجُجُت في ٖؿب وحهٍؼ

 أهمُت البحث: 

ت وشاؽ اإلااؾؿت  ج٘مً ؤهمُت الضعاؾت في بقهاع صوع و ؤهمُت الُٓكت الاؾتراجُجُت في اؾخمغاٍع

وغمان بٓائها، مو الخاحت اإلاتزاًضة لخؿبُٔ و بعؾاء هكام للُٓكت الاؾتراجُجُت الظي ٌؿهغ مً ؤحل الخُاف 

و مً ْضعتها الخىاَؿُت. ظلٚ َع حر اإلاهلىمت الالػمت واإلاؿانضة نلى اجساط الٓغاع، ٖو  نلى مٙاهت و ٌؿاهم في جَى

 : جخلخظ ؤهضاٍ مىغىم البدث في الىٓاؽ الخالُت أهذاف البحث: 

 حؿلُـ الػىء نلى مُهىم الُٓكت الاؾتراجُجُت بانخباعه  مً اإلاُاهُم الخضًثت في بصاعة ألانماٛ . -

 نغع اإلاحزة الخىاَؿُت للُٓكت الاؾتراجُجُت في اإلااؾؿاث الاْخطاصًت . -

غ جىاَؿُت اإلااؾؿت. -  جبُان ؤهمُت الخُخذ نلى البِئت مً ؤحل جؿبُٔ الُٓكت لخؿٍى

 مً بحن الضعاؾاث التي نالجذ مىغىم الُٓكت الاؾتراجُجُت ؾابٓا :: الذساظاث العابلت

*  ٖغومي ؾهُض، مظٖغة مٓضمت غمً مخؿلباث هُل شهاصة اإلااحِؿخحر، بهىىان '' ؤهمُت الُٓكت الاؾتراجُجُت 

ت "مٓاعهت بحن مىبُلِـ ححزي و هجمت" حامهت نبض الخمُض بً باصٌـ ،في جُهُل ْغاعاث اإلااؾؿت الجؼائٍغ

ت و الدؿُحر ؾىت  ،ًاهم ٗلُت الهلىم الاْخطاصًتمؿخ ومً زالٛ بدثه جىضل ؤهه مً  ،2008/2009الخجاٍع

زالٛ اإلااؾؿاث الثالزت ال ًىحض جؿبُٔ إلاُهىم الُٓكت بشٙل مىخكم و عؾمي و زاضت ماؾؿت مىبُلِـ 

 التي جُخٓغ لثٓاَت الُٓكت َهي جماعؽ هظا اإلاُهىم بشٙل نشىائي.
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ٗلُت الهلىم ،* نالوي هطحرة، مظٖغة مٓضمت غمً مخؿلباث هُل شهاصة اإلااحِؿخحر، حامهت جلمؿان

ت، بهىىان '' الُٓكت الاؾتراجُجُت ٖهامل للخًُحر  ت والدؿُحر، جسطظ حؿُحر اإلاىاعص البشٍغ الاْخطاصًت، الخجاٍع

الاشٙالُت اإلاؿغوخت '' ُِٖ ًمً٘ للُٓكت  ،2010/2011في اإلااؾؿت، ''صعاؾت خالت ماؾؿت مىبُلِـ'' ؾىت 

بخضار الخًُحر للماؾؿت ؟'' ومً بحن هخائج هظه الضعاؾت ؤن الخًُحر ؤمغ مدخىم باإلااؾؿت وال ًمً٘ ججاهله 

بل ًجب مىاحهخه بةصاعة حًُحر مد٘مت، للخًُحر مضازل نضًضة مجها الُٓكت الاؾتراجُجُت خُث جمً٘ اإلااؾؿت 

اصي هكام الُٓكت الاؾتراجُجُت بلى مً اوشاء اؾتراجُجُاث ح ًُحر َهالت جخماشخى و اإلاؿخجضاث الخاعحُت. ٍو

ت بهُضة  بخضار الخًُحر في اإلااؾؿت بما ًخالءم ومخؿلباث البِئت الخىاَؿُت، بال ؤهه ماػالذ اإلااؾؿت الجؼائٍغ

 في مجاٛ جؿبُٔ هكام الُٓكت الاؾتراجُجُت.

ٗلُت الهلىم ،حامهت وهغان ،اث هُل شهاصة اإلااحِؿخحرمظٖغة مٓضمت غمً مخؿلب ،*  بىزٍغطت زضًجت

ت والدؿُحر، بهىىان " الُٓكت الاؾتراجُجُت وصوعها في جىاَؿُت اإلااؾؿت الاْخطاصًت  الاْخطاصًت، الخجاٍع

غ الؿ٘غ عام ت" صعاؾت خالت ماؾؿت جٍ٘غ  مؿخًاهم .   الجؼائٍغ

ّطذ الُٓكت الاؾتراجُجُت وصوعها في هالخل مً زالٛ هظه الضعاؾاث الؿابٓت ؤن الضعاؾت ألاولى ز

ؿذ الػىء َٓـ نلى صوع هكام الُٓكت الاؾتراجُجُت في 
ّ
جُهُل ْغاعاث اإلااؾؿت وؤما الضعاؾت الثاهُت ؾل

وهداٛو ؤن  ،بخضار الخًُحر في اإلااؾؿت، والضعاؾت الثالثت اصزلذ نىطغ جىاَؿُت اإلااؾؿت مُهىم الُٓكت

غع  إلاؼاًا بعؾاء هكام الُٓكت الاؾتراجُجُت في اإلااؾؿت وجبُان هػُِ مً زالٛ مىغىم بدثىا مهالجت ون

غ اإلاحزة الخىاَؿُت للماؾؿت الاْخطاصًت. ؼ وجؿٍى   اوهٙاؾه وصوعه في حهٍؼ

 خؼت البحث:

غغُاث الضعاؾت، وبهضٍ الاحابت نلى الاشٙالُت اإلاؿغوخت جم جٓؿُم البدث الى  في غىء ؤهضاٍ َو

: الُطل ألاٛو ٌهغع نمى  مُاث خىٛ بِئت اإلااؾؿت وهكم اإلاهلىماث وماهُت الُٓكت زالر َطٛى

الاؾتراجُجُت، والظي جؿّغ الى زالر مباخث َاألٛو جىاٛو  ماهُت بِئت  اإلااؾؿت، واإلابدث الثاوي جؿّغ بلى 

ماهُت اإلاهلىمت مطاصعها و زطائطها، مو ؤلاشاعة لىكام اإلاهلىماث ؤهىانه وؤهمُخه في اإلااؾؿت. ؤما اإلابدث 

ٗاء الاْخطاصي وؤلاشاعة إلاسخلِ الثالث  َٓض زطظ بلى ماهُت الُٓكت الاؾتراجُجُت مو الخؿّغ لهالْتها بالظ

 ؤهىانها.

ؤما الُطل الثاوي جىاٛو الُٓكت الاؾتراجُجُت واوهٙاؾها نلى اإلاحزة الخىاَؿُت للماؾؿت، وجؿّغ 

ً زالٛ شغح مغاخل الهملُت اإلابدث ألاٛو جؿّغ بلى بعؾاء هكام الُٓكت الاؾتراجُجُت م ،لثالر مباخث

وممثلحها وؤهم الىؾائل و الؿّغ اإلاخبهت، واإلابدث الثاوي جىاٛو ماهُت اإلاحزة الخىاَؿُت و ألهىانها، مطاصعها 

غ جىاَؿُت اإلااؾؿت  غها، واإلابدث الثالث ٌهغع الُٓكت الاؾتراجُجُت و صوعها في جىمُت وجؿٍى وؤؾـ جؿٍى

 الاْخطاصًت .

طت زضًجت في وؤما الُطل الثالث وألا  زحر جم الاؾخهاهت بالضعاؾت الخؿبُُٓت التي ْامذ بها الؿالبت بىزٍغ

غ الؿ٘غ عام بىالًت مؿخًاهم لخهظع هظه الؿىت بالُٓام بإي جغبظ هكغا للجائدت،   وجػمً زالر  ماؾؿت جٍ٘غ

غ الؿ٘غ  -عام -مباخث: اإلابدث ألاٛو َٓض زطظ لخٓضًم مهلىماث خٛى بِئت ووشاؽ ماؾؿت " جٍ٘غ

ذ َُه لئلؾاع اإلاجهجي للضعاؾت الخؿبُُٓت بهغع ألاصواث وألاؾالُب بمؿخًاهم"، ؤما  اإلابدث الثاوي: جؿْغ
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ذ َُه لخُُٓم هخائج الضعاؾت الخؿبُُٓت وجدضًض واْو الُٓكت  اإلاؿخهملت. وفي اإلابدث الثالث وألازحر: جؿْغ

غ الؿ٘غ وخضة مؿخاإلاحزة الخىاَؿُت الاؾتراجُجُت وصوعها في   ًاهم" ."جٍ٘غ

 

 صعىباث الذساظت:

 ْلت البدىر والضعاؾاث خٛى مىغىم الُٓكت الاؾتراجُجُت في الجؼائغ. -

 نضم الخمً٘ مً الاجطاٛ اإلاباشغ باألؾاجظة بؿبب حائدت ٗىعوها -

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الاٌو 

 بِئت املؤظعت، هظمعمىمُاث حٌى 

 املعلىماث و الُلظت الاظتراجُجُت
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 جمهُذ:

هت والالمخىاهُت ومو الخؿىع الخ٘ىىلىجي اإلاؿخمغ ؤضبذ ٌؿمى هظا الهطغ  في قل الخدىالث البُئُت الؿَغ

جضَو بها بلى البدث  ما َغع نلى اإلااؾؿاث بِئت حضًضة جخمحز باإلاىاَؿت الشضًضة والتيمبهطغ اإلاهلىماث 

و مً جىاَؿُتها، ْطض داولتها اٖدؿاب مؼاًا جىاَؿُت جاهلها الؾخمغاع وشاؾها و غمان م نً مضازل للَغ

بٓاءها ؤمام اإلاىاَؿحن. وهظا ما ًضنى ٗل ماؾؿت جبجي ؤؾالُب الدصخُظ والُهم الضُْٔ والُهاٛ لبِئتها 

هت وهٓاؽ الٓىة والػهِ مً حهت ؤزغي، ختى الخاعحُت والضازلُت الٖدشاٍ الُغص والتهضًضاث مً ح

جخمً٘ مً جبجى اؾتراجُجُاث هاحهت جم٘جها الخإْلم وؾـ مدُؿها الخىاَسخي الجضًض. وآهُا ضاعث اإلاهلىمت 

َهّض مىعصا ؤؾاؾُا والخد٘م في حؿُحرها واؾخسضامها الهٓالوي  ٌهخبر مً ؤخض هٓاؽ الٓىة 
ُ
جلهب صوعا مخمحزا وح

الٓغاعاث، هظا ما ًدخم نلى اإلااؾؿت انخماص هكام مهلىماث ًخماشخى مو  اؾا لطىوللماؾؿت بانخباعها ؤؾ

اإلاخًحراث البُئُت اإلاهٓضة ما ؤَصي بلى قهىع مُهىم حضًض في هظا اإلاجاٛ ما ٌؿمى بىكام الُٓكت الاؾتراجُجُت 

بِئتها التي حهمل  الترضض و الخدبو لٙل ما ًدضر ؤو ْض ًدضر في،وهى هكام مهلىماحي  ٌؿمذ للماؾؿت بالخيبا

ض ًازغ نلى وشاؾها ومؿخٓبلها.  ؾيخؿّغ في هظا الُطل بلى زالر مباخث: ونلى بزغ ما حاء َحها ْو

:  ؾىهغع َُه ماهُت البِئت وؤهىانها مو مداولت جبُان ؤهمُت صعاؾت اإلااؾؿت لبِئتها. املبحث ألاٌو

ؾيخؿّغ إلااهُت اإلاهلىمت مطاصعها و زطائطها، مو ؤلاشاعة لىكام اإلاهلىماث ؤهىانه و ؤهمُخه  املبحث الثاوي:

 في اإلااؾؿت.

ٗاء  املبحث الثالث: ؾيىىه في هظا اإلابدث إلاُاهُم نامت خٛى الُٓكت الاؾتراجُجُت مو الخؿّغ لهالْتها بالظ

 الاْخطاصي ونغع إلاسخلِ ؤهىانها.
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: ماهُت بِئت  املؤظعت املبحث ألاٌو

ما حاءث به الهضًض مً البدىر الهلمُت ؤٖضث ؤّن اإلااؾؿاث ال جإحي مً الهضم و بهما هي ولُضة  في يػىن    

بِئتها، وهظه ألازحرة ؤضبدذ حشهض الخؿىع والخًحر اإلاؿخمغ مما ًضنى اإلااؾؿت لخدُٓٔ ؤهضاَها الاؾالم نلى 

لتي ًخىحب ايخىامها، والتهضًضاث التي ًخؿلب ججىبها ؤو الخًحراث التي جدطل ببِئتها  وبمىحبها جخدضص الُغص ا

ُما جخجلى ؤهمُت جدلُلها؟  مىاحهتها. َما هى مُهىم بِئت اإلااؾؿت وما زطائطها َو

: مفهىم البِئت وخصائصها   املؼلب ألاٌو

بلى زػو  هاللبِئت، َةن مُهىم ومػبىؽ خٛى مُهىم مدضص في الخُٓٓت ال ًىحض بحمام نام بحن الباخثحن    

ثحرة نلى مؿخىي ؤبهاصها   .جإزحراتهامخًحراتها و و مغاخل و جؿىعاث نضًضة ٖو

: ف البِئت الفشع ألاٌو  حعٍش

ٙىن زاعحها وال ًمً٘ ؤن ًٙىن حؼءا     مً بحن الخهاٍعِ ألاولى للبِئت جلىح بإنها ٗل ما ًدُـ باإلااؾؿت ٍو

مجها، في خحن حًحرث اإلاُاهُم خٛى البِئت وؤبضث اهؿبانا بشمٛى اإلاٙىهاث وألابهاص الضازلُت للماؾؿت بغاَت 

بط ًغي  ؿىع مُهىم البِئت وحهضص وحهاث الىكغ. ومً زالٛ ج1بلى اإلاٙىهاث وألابهاص الخاعحُت التي جدُـ بها

خىع ؤن" البِئت هي نباعة نً بدغ و اإلااؾؿت ما هي بال ؾُُىت في هظا البدغ" وهظا ما ٌهجي ؤن الؿُُىت ، 2بٖغ

جمثل اإلااؾؿت بما َحها اإلاخًحراث الضازلُت، و للىضٛى بلى الهضٍ البض ؤن ًٙىن هىإ جُانل و جٙامل َُما 

ٔ و ًطلىا بلى بغ ألامان.بُجهم ختى ٌشٓىا   الؿٍغ

نلى ؤنها "ؤلاؾاع ال٘لي إلاجمىنت الهىامل اإلاازغة نلى جطمُم اإلااؾؿت ٖما ًٓضمها في  Brownبِىما ًطُها 

م واخض )ُْمت مؿلٓت( ؤي ٗل ما ًمً٘ جطىعه زاعج  -1شٙل مهاصلت ) البِئت =  اإلااؾؿت(، بدُث ًمثل ْع

 . 3اإلااؾؿت"

جلٚ ألاخضار و الٓىي ألازغي طاث الؿبُهت الاحخمانُت والاْخطاصًت  ؤو بطًُت ؤزغي البِئت هي"

 .4والخ٘ىىلىحُت والؿُاؾُت الىاْهت زاعج هؿاّ الؿُؿغة اإلاباشغة إلصاعة اإلااؾؿت"

ِ ونضم وحىص حهٍغِ صُْٔ للبِئت     ًمً٘ الٓىٛ ؤن البِئت جمثل مجمىنت  بال ؤههوبالغيم مً حهضص الخهاٍع

ضازلُت والخاعحُت اإلادُؿت باإلااؾؿت التي جازغ نلى ْغاعاتها ووشاؾها والتي جخد٘م ختى الهىاضغ واإلاخًحراث ال

ض والُّهاٛ  لبِئتها ختى جخمً٘ مً الؿُؿغة نلى  ُّ في بٓائها وجؿىعها، ما ًضنى اإلااؾؿت بلى الدصخُظ الج

 هظه اإلاخًحراث والّخإْلم مو الجضًض باؾخمغاع. 

 الفشع الثاوي: خصائص البِئت

ت زطائظ البِئت ؤخض الهىامل التي حؿانض بضعحت ٖبحرة نلى َهمها الضُْٔ و جدلُلها بُهالُت    حهخبر مهَغ

 5ؤٖبر ومً بحن هظه الخطائظ هظٖغ ما ًلي:

 جخمحز البِئت بؿبُهتها اإلاخًحرة والضًىامُُ٘ت ؤي نضم زباتها و اؾخٓغاعها. -

 ُت لخهضصها وحهٓضها. ضهىبت الؿُؿغة ؤو الخد٘م في حمُو اإلاخًحراث البُئ -

                                                           
1
، ٔائم يسًذ طجسٙ إدسٚظ، اإلداسح اإلعزشارٛدٛخ )يُظٕس يُٓدٙ يزكبيم(، داس ٔائم نهُشش ٔ انزٕصٚغ، طبْش يسغٍ يُظٕس انغبنجٙ - 

 )ٔثزظشف( .752، األسدٌ، ص 7002انطجؼخ األٔنٗ 
2
 .27 ص ،7004 االٔنٗ، انطجؼخ ،انزٕصٚغ ٔ نهُشش غشَبطخ االػًبل، اداسح فٙ يزُٕػخ يٕاضٛغ ايسًذ، كغُخ - 
3
 . 734ص  –  7004-اندضائش  –انزظًٛى " داس انُدبذ نهكزبة  ،األثؼبد،انًُظًخ "انًزغٛشاد–ػجذ انْٕبة عٕٚغٙ  -

4
 .734يشخغ عبثك، ص  ،ػجذ انْٕبة عٕٚغٙ - 
5
 .)ٔثزظشف(772، ص 7005، يظش،خاإلشؼبع اإلعكُذسٚ يطجؼخ ٔ يكزجخ ػجذ انغالو أثٕ لسف" أعبعٛبد االداسح االعزشارٛدٛخ"، - 



 ٌ ٌ       الفصل الاو  هظم املعلىماث و الُلظت الاظتراجُجُت بِئت املؤظعت، عمىمُاث  حى

 

4 

خجلى  - ٗاهذ صازلُت ؤو زاعحُت، ٍو الخُغص ؤو الخمحز َبِئت ماؾؿت ما جسخلِ نً بِئت ماؾؿت ؤزغي ؾىاء 

 الازخالٍ في هىم اإلاخًحراث ؤو ختى في صعحت جإزحر ٗل هىم مً هظه اإلاخًحراث نلى بِئت ٗل ماؾؿت. 

َالهىامل الؿُاؾُت جخإزغ بالهىامل الاْخطاصًت ويحرها لضعحت الخإزحر اإلاخباصٛ والخضازل بحن اإلاخًحراث البُئُت  -

 ؤهه ْض ًطهب الُطل بحن صعحاث جإزحر هظه اإلاخًحراث في بهػها البهؼ.

 املؼلب الثاوي: البِئت الخاسحُت

لٓض حهضصث جٓؿُماث البِئت بلى نضة ؤضىاٍ مً ْبل الباخثحن، بال ؤن ؤيلب الضعاؾاث حشحر بلى جٓؿُمها    

حن بِئت زاعحُت وؤزغي صازلُت، وبن الخُانل بحن هاجحن البُئخحن ًدضص ْضعة اإلااؾؿت نلى هجاخها بلى هىن

غ   واؾخمغاع وشاؾها وجؿىعه. ٖما تهخم اإلااؾؿاث بضعاؾت البِئت الخاعحُت لخدضًض الهىامل البُئُت التي جَى

إلااؾؿت وحهُٔ وضىلها بلى َغضا لخدُٓٔ ؤهضاٍ اإلااؾؿت مو  جدضًض الهىاضغ البُئُت التي تهضص وشاؽ ا

 ألاهضاٍ اإلابخًاة.

: ف البِئت الخاسحُت الفشع ألاٌو  مفهىم وحعٍش

حهٍغ البِئت الخاعحُت نلى "ؤنها مجمىنت الهىاضغ التي جخهامل مهها اإلااؾؿت وحشٙل نالْاث ؾببُت    

بت مهها، ؤو هي ؤلاؾاع ال٘لي إلاجمىنت الهىامل اإلاازغة نلى وشاؽ اإلااؾؿت" ٍ ٖظلٚ البِئت وحهغ  ،1مٖغ

. 2الخاعحُت "بٙىنها مجمل الهىاضغ و اإلاٙىهاث التي جٓو زاعج خضوص اإلااؾؿت ولها جإزحر شمىلي ؤو حؼئي نلحها"

الهىامل، ؤو الكغوٍ الخاعحُت التي جدضر جإزحرا بلى خض ما نلى  ،ٖما حهّغٍ ٖظلٚ بإنها" جمثل ٗل الٓىي 

اث التي جخسظ  .3ها اإلااؾؿت"الاؾتراجُجُاث، الٓغاعاث، والخطَغ

ِ وؿخيخج ؤن البِئت الخاعحُت هي ٗل ما هى مىحىص زاعج خضوص اإلااؾؿت مً مخًحراث       َمً زالٛ الخهاٍع

ٓت مباشغة ؤو يحر مباشغة. ىي زاعحُت التي ًمً٘ ؤن جازغ نلى وشاؽ اإلااؾؿت بؿٍغ  ونىامل ْو

 الفشع الثاوي : مىىهاث البِئت الخاسحُت

اث البِئت الخاعحُت ولم ًً٘ هىإ بحمام خٛى مٙىهاتها، َهىإ مً جؿّغ ٖثحر مً الباخثحن ب   لى مؿخٍى

 ضىُها نلى ؤؾاؽ البهض بلى بِئت مباشغة ويحر مباشغة، وهىإ مً ًطىُها بلى بُئخحن نامت وزاضت ويحرها.

 ،الاْخطاصًتالٓؿاناث البُئُت  "البِئت الهامت نلى ؤنها مجمىنت  Gerloffنٍغ  لٓض   : البِئت العامت -1

، و ْض وؾو هظا 4الؿُاؾُت و الثٓاَُت التي حهمل اإلاىكمت في خضوصها وجخإزغ بها بشٙل يحر مباشغ" الاحخمانُت،

ٗالخ٘ىىلىحُت، واإلاخًحراث وؤلاًٙىلىحُت و  اإلاُهىم ومً  واإلاخًحراث الٓاهىهُت ويحرها. ،ؤغُُذ مخًحراث ؤزغي 

 ؤهم مخًحراث البِئت الهامت ما ًلي: 

جخمثل هظه اإلاخًحراث في ٗل ما ًسظ الىغو الاْخطاصي اإلادلي والهالمي والتي لها جإزحر راث الاكخصادًت: املخغي

ىضعج غمً بؾاع هظه اإلاخًحراث مسخلِ اإلااشغاث الاْخطاصًت مثل الىاجج الىؾجي ؤلاحمالي،  نلى اإلااؾؿاث، ٍو

 مخىؾـ صزل الُغص ويحرها . ،مهضٛ الضزل الٓىمي

اهىهُت طاث ضلت بالىكام الؿُاسخي  ُت :املخغيراث اللاهىه حشخمل نلى مجمىنت ونضة مخًحراث ؾُاؾُت ْو

 والٓاهىوي الؿائض بالضولت ؤو الضٛو التي جماعؽ َحها اإلااؾؿت وشاؾها.

                                                           
1
 .32، ص 7005 ػًبٌ، االٔنٗ، انطجؼخ انزٕصٚغ، ٔ نهُشش ٔائم داس االعزشارٛدٛخ، االداسح أعبعٛبد انغبنى، عؼٛذ يؤٚذ - 
2
 .755ص  يشخغ عجك ركشِ،ٔائم يسًذ طجسٙ إدسٚظ، اإلداسح االعزشارٛدٛخ )يُظٕس يُٓدٙ يزكبيم(، ،طبْش يسغٍ يُظٕس انغبنجٙ - 
3
 .703ص،7003،داس انفدش نهُششرشخًخ ػجذ انسكى انخضايٗ،  –ثُبء انًٛضح انزُبفغٛخ  االعزشارٛدٛخاإلداسح  -نٙ-دٚفٛذ –سٔثشد.ا.ثزظ - 
4
 .704،770، االسدٌ، ص 7003 ،طبنر ػجذ انشضب سشٛذ، د. إزغبٌ دْش خالة، االداسح االعزشارٛدٛخ - 
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: وهي اإلاخًحراث التي جخهلٔ بالُٓم الاحخمانُت الؿائضة بما َحها ألانغاٍ الثلافُتو املخغيراث الاحخماعُت  

باإلغاَت بلى الخطائظ الؿٙاهُت والضًمىيغاَُت  والثٓاَُت للمجخمهاث والتي لها جإزحر ٖبحر نلى والخٓالُض 

ٔ حمُو هظه  وشاؽ اإلااؾؿت وجؿىعها اإلاؿخٓبلي مما ٌؿخضعي َهم اليشاؽ الاؾتهالٗي ألَغاص اإلاجخمو َو

 الُٓم واإلاخًحراث.

لخاضلت نلى  اإلاؿخىي الخ٘ىىلىجي والهلمي وهي اإلاخًحراث التي جسظ الخؿىعاث ا املخغيراث الخىىىلىحُت:

ت  ،والتي جمً٘ اإلااؾؿت مً ججؿُض وجدضًث مسخلِ الهلىم وألاَٙاع والىؾائل التي جخؿىع في مجاالث اإلاهَغ

غ زضماث ومىخجاث اإلااؾؿت.   ٖما ؤن للخ٘ىىلىحُا صوع مهم في جدؿحن وجؿٍى

بالبِئت الطىانُت ؤو بِئت الخهامل اإلاباشغة  وهي جلٚ البِئت  البِئت الخاضت حؿمى ٖظلٚ   : البِئت الخاصت -2

التي جدخىي نلى مجمىنت اإلااؾؿاث والاَغاص و الٓىي التي جخهامل بطىعة مباشغة مو نمل اإلااؾؿت  و جازغ 

، و اإلاىاَؿحن، اإلاىعصًً ً ػبائ،به و جخإزغ بالٓغاعاث التي جخسظها اإلااؾؿت، ومً ألامثلت نلى طلٚ هجض : البىٕى

  1الخٙىمت و اإلاجخمو اإلادلي الظي ًدُـ بمىاْو مطالر اإلااؾؿت، ويحرها. ،اإلااؾؿت

 الفشع الثالث: جحلُل البِئت الخاسحُت

بن جدلُل البِئت الخاعحُت للماؾؿت هي نملُت اؾخ٘شاٍ إلاسخلِ الهىامل واإلاخًحراث الخاعحُت، وبالخالي    

ت التهضًضاث واإلاساؾغ ومداولت الخٓلُل مجها، َةن الًغع مً الخدلُل هى جدضًض الُغص وايخىامه ا ومهَغ

دظ مجهجي ومىكم لهظه البِئت ببهضيها الهامت والخاضت َال بض الاؾخهاهت ببهؼ ؤؾالُب  وختى ًخم َهم َو

همىطج  ،Porter .Michaelهمىطج الٓىي الخمـ ،PESTELوؤصواث الخدلُل الاؾتراجُجي مً بُجها همىطج 

Austin  مً ؤهمها ما ًلي:ويحرها، وهظٖغ 

 لخحلُل اللىي الخمغ للمىافعت في الصىاعت. Porter .Mهمىرج  -1

ألاٖثر نملُا لخدلُل البِئت الطىانُت خُث اؾخسضم بشٙل واؾو الىؿاّ في  .Porter Mٌهخبر همىطج    

ىاَؿت الطىانت ؤوال زم في الخضماث الخٓا. وؤٖض بىعجغ ؤن ؤهم ما ٌشًل اإلااؾؿت هى الخهٍغ نلى شضة اإلا

ٓطض بالبِئت ضىانُت مجمىنت اإلااؾؿاث التي جيخج مجمىنت الؿلو  ،الٓائمت صازل بِئتها الطىانُت ٍو

ض حؿض الٓىي الخىاَؿُت بسمؿت ْىي ؤؾاؾُت ٖما ٌهغغها  والخضماث اإلادشابهت ؤو اإلاترابؿت مو بهػها، ْو

م )  (.2-1الشٙل اإلاىالي ْع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ،7002ػًبٌ،7 ط ٔانزٕصٚغ، نهُشش حداس انًغٛش،(ٛشيزغ ػبنى فٙ خذٚذح اداسح) "االعزشارٛدٛخ اإلداسح" زجزٕس ثٍ طبنر انؼضٚض ػجذ - 
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 جحلُل كىي املىافعت في الصىاعت (: همىرج بىسجش 1-1شيل سكم )

 

 

 تهذًذ الذاخلين الجذد                                                                                   

                                          

كىة                                                                  كىة معاومت                                               

 معاومت

                                                ً ً                                        املشتًر  املجهٍض

 

 تهذًذاث البذائل                                 
 

Source : Michael Porter, l’avantage concurrentiel , éditions Dunod ,Paris ,1999, p17. 

 :املىافعىن في الصىاعت 

و باؾخسضام ؤؾالُب مثل اإلاىاَؿت     جخسظ اإلاىاَؿت بحن اإلااؾؿاث الٓائمت الشٙل اإلاإلٍى للتزاخم نلى اإلاْى

اصة زضمت الؼبائً،  ٔ ؤلانالهاث، و بصزاٛ اإلاىخجاث الجضًضة، و ٍػ وحهىص شضة الخىاَـ نلى ألاؾهاع ونً ؾٍغ

ههم في خحن ًغون بمٙاهُت طلٚ،  في خالت شهىع نضص مً اإلاخىاَؿحن بالػًـ ؤو ًجضوا َغضت لخدؿحن مْى

ٗاث الخىاَؿُت التي جخسظها ماؾؿت ما جإزحراث ملخىقت نلى مىاَؿحها  وفي مهكم الطىاناث ًٙىن للخدغ

 1خُث جضَههم بلى بظٛ الجهىص للمىاحهت ؤو الغص نلحها.

 تهذًذاث الذاخلين الجذد:

اؾؿاث الٓائمت جىحُه ؤلاهخمام هدى الضازلحن الجضص واإلادخملحن، خُث ؤن اإلاىاَؿىن ًخىحب نلى اإلا  

، وبهظا  ت ولضيهم الغيبت في بزباث وحىصهم في الؿّى الضازلىن الجضص ًمخلٙىن ْضعاث حضًضة ومىاعص حىهٍغ

ت خىاحؼ ٌشٙلىن تهضًضا نلى مغصوصًت اإلااؾؿاث. وجخدّضص صعحت زؿىعة الّضازلحن الجضص مً زالٛ هىنُ

ٛ 2الّضزٛى التي ًُغغها ْؿام اليشاؽ اْخطاصًاث  3:. ونلُه هجض ؾخت نىامل ٖبري حشٙل خىاحؼ الضزى

 الاخخُاج بلى عؤؽ اإلااٛ جٙالُِ الّخبضًل، الىضٛى بلى ْىىاث الخىػَو، الؿُاؾت الخٙىمُت.،، جمُحز اإلاىخجالدجم

جمثل اإلاىخجاث البضًلت حمُو الؿلو التي جبضو مسخلُت ول٘جها حشبو هُـ     تهذًذاث املىخجاث البذًلت:

مً٘ الخهٍغ نلى اإلاىخجاث البضًلت مً زالٛ البدث نً اإلاىخجاث التي بةمٙانها جإصًت هُـ وقُُت  الخاحت، ٍو

خمثل تهضًض هظه اإلاىخجاث ؤو الخضماث البضًلت باهسُاع ؤؾهاعها باإلآاعهت مو مىخجاث اإلااؾؿاث  اإلاىخج. "ٍو

غ  اصة اؾدثماعاتها في مجاٛ البدث والخؿٍى الٓائمت في الطىانت، و بالخالي ًخؿلب مً هظه اإلااؾؿاث الخالُت ٍػ

لًغع زلٔ جماًؼ واضر إلاىخجاتها بطا ما ْىعهذ باإلاىخجاث البضًلت ؤو جسُُؼ ؤؾهاعها لًغع ؤلاخخُاف 

 4طاث اإلاىخجاث البضًلت".بالؼبائً ألاضلُحن ونضم جدىلهم في الخهامل مو اإلااؾؿاث 

                                                           
1
 االٔنٗ، طجؼخ انؼشثٙ، انكزبة داس ،االٕٚثٙ عؼٛذ ػًش: رشخًخ ،(انًُبفغٍٛ ٔ انظُبػبد رسهٛم اعبنٛت)انزُبفغٛخ االعزشارٛدٛخ ثٕسرش، يبٚكم - 

 .55-51 ص ،7070 أثٕظجٙ،
2
 .7، ص 7007االلزظبدٚخ، يزكشح يبخغزٛش، خبيؼخ اندضائش، ػًبس ثٕشُبف، انًٛضح انزُبفغٛخ فٙ انًؤعغخ  - 

3
 - Michael Porter, l’avantage concurrentiel ,op cit, p22.  

4
 .771يشخغ عجك ركشِ صد. إزغبٌ دْش خالة، طبنر ػجذ انشضب سشٛذ،  - 

 انذاخهٍٍ انجذد

 انًشترٌٍ
انًُبفسىٌ فً 

 انصُبػخ          

 ىردٌٍانً

 مــذائـانج
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: ً الؼبائً هم الٓؿام اإلاؿتهضٍ الظي ٌؿتهلٚ الؿلو و الخضماث التي جٓضمها اإلااؾؿت،  كىة جفاوض املشتًر

ت الُغص التي مً اإلامً٘ اؾخًاللها والتهضًضاث  ت اإلااؾؿت بؼبائجها ٗلما جم٘ىذ مً مهَغ و ٗلما ػاصث مهَغ

ً ؤن ًماعؾىا ؤخُاها غًىؾا ملخىقت نلى اإلااؾؿاث لخإمحن ؤؾهاع ؤْل  1التي نلحها مىاحهتها. و ًمً٘ للمشتًر

حزا مً اإلااؾؿاث اإلاىعصة للمىخج،  و  ،و حىصة ؤَػل: وهظا نىضما ًٙىن اإلاشترون  حُضوا ؤلاؾالم وؤٖثر جٖغ

اء ٖظلٚ نىضما ٌؿخؿُهىن الضزٛى بلى الطىانت بإهُؿهم بؿهىلت مهٓىل  2ت.ًٙىن اإلاشترون ؤٍْى

و ألاؾهاع     كىة جفاوض املىسدًً: جؼصاص ْىة مؿاومت اإلاىعصًً بطا اؾخؿانىا اؾخسضام ْىتهم في التهضًض بَغ

خمخو اإلاىعصًً بٓىة نلى اإلاؿاومت في نضة مىاْو : نىضما  ؤو جسُُؼ حىصة الؿلو والخضماث التي ًٓضمىنها. ٍو

ىخج الظي ًٓضمه اإلاىعص هاما ٖإخض اإلاضزالث جٙىن ؾُؿغة اإلااؾؿت نلى اإلاىعص مدضوصة، ونىضما ًٙىن اإلا

   3الغئِؿُت إلاجاٛ نمل اإلاشتري.

وفي ألازحر ًمً٘ الٓٛى ؤن جإزحر هظه الٓىي الخمـ ًسخلِ مً ضىانت ألزغي ومً ْؿام آلزغ، والخهٍغ نلى 

ُؿغة هُٙل الطىانت للٓىي الخمـ هى وؾُلت جمً٘ اإلااؾؿت مً وغو الاؾتراجُجُت الخىاَؿُت اإلاىاؾبت للؿ

 نلى تهضًضاث هاجه الٓىي وجإزحراتها.

 للعىامل املؤزشة في الصىاعت همىرج أوظتن -2

للهىامل ؤو الٓىي الخمؿت للمىاَؿت ًطلر ؤؾاؾا لؤلؾىاّ والطىاناث في   Porterبّن همىطج الظي ْضمه    

الضٛو اإلاخٓضمت خُث الاْخطاص الخغ والتي ًٙىن َحها الخضزل الخٙىمي مدضوصا، واهؿالْا مً هظا الُهم َٓض 

 لُٙىن الىمىطج ؤٖثر اهؿباْا لىاْو بِئت ألانماٛ في  Austinؤغُُذ حهضًالث للىمىطج مً ؾٍغ الباخث

ٗان الخهضًل نلى الىدى الخالي:  4الضٛو الىامُت، و

اث الخٙىمت خُث ًغي ؤن الؿُاؾاث الخٙىمُت هي بخضي  : بغاَت نىطغ آزغ ًخمثل في جطَغ الخهضًل ألاٛو

 وحهخبر اإلادٕغ ألاؾاسخي للمىاَؿت والاْخطاص في الضٛو الىامُت. ،الٓىي الُانلت في هُٙل الطىانت

مل البُئُت إلاا لها مً جإزحر في حشُ٘ل هُٙل الطىانت وصًىامُُ٘اث اإلاىاَؿت الخهضًل الثاوي: بغاَت الهىا

َالهىامل الاْخطاصًت، الؿُاؾُت، الثٓاَُت، الضًمًغاَُت جازغ نلى ْىي الخىاَـ الخمـ و نالْاتها: شضة 

وتهضًض  تهضًض الضزٛى بلى الؿّى وتهضًض الضازلحن الجضص  ،الٓىة الخُاوغُت للمشتري و اإلاىعص ،اإلاؼاخمت

 اإلاىخجاث البضًلت.

 أهمُت جحلُل البِئت الخاسحُت -3

ج٘مً ؤهمُت جدلُل البِئت الخاعحُت للماؾؿت في صعاؾت الهىامل البُئُت الخاعحُت التي لها جإزحر مباشغ ؤو     

بط  حؿانض صعاؾت  ،يحر مباشغ نلى وشاؽ اإلااؾؿت والاؾخُاصة مً اججاهاث هظه الهىامل و صعحت جإزحرها

 5وجُُٓم البِئت الخاعحُت في جدضًض الهضًض مً الىٓاؽ و مً ؤهمها ما ًلي: 

بن صعاؾت البِئت الخاعحُت حؿانض نلى حؿؿحر ألاهضاٍ اإلايشىصة مً ْبل اإلااؾؿت ؤو حهضًلها بدؿب هخائج  -

 الضعاؾاث. 

                                                           
1
 .771، ص7001رٕصٚغ، ٔ َشش ٔ طجغ اندبيؼٛخ انذاس ،(انؼهًٛخ االعظ ٔ االطٕل)االعزشارٛدٛخ االداسح -ػٕع أزًذ يسًذ - 
2
 .715، يشخغ عجك ركشِ، ص نٙ .دٚفٛذ -سٔثشد .ا.ثزظ  - 
3
 . 10، ص7002اداسح انًخبطش(،االعكُذسٚخ،-اداسح انًؼشفخ-االداسح االعزشارٛدٛخ )اداسح انزُبفغٛخ -د.ازًذ عهٛى-َجٛم يشعٙ - 
4
 .22 ص ،7441 اندبيؼٛخ، ذاسان ،األػًبل يدبل فٙ انزُبفغٛخ انًٛضح خهٛم، يشعٙ َجٛم - 
5
 .) ٔثزظشف(750ػجذ انؼضٚض طبنر ثٍ زجزٕس، يشخغ عبثك، ص  - 
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ُُُت الاؾخُاصة مجها.حؿانض الهىامل البُئُت الخاعحُت اإلاسخلُت في جدضًض اإلاىاعص اإلا -  خاخت لضي اإلااؾؿت ٖو

ٌؿاهم جدلُل  البِئت الخاعحُت في جدضًض هؿاّ الؿّى اإلاغجٓب و مجاٛ اإلاهامالث اإلاخاخت ؤمامها، ؾىاء ما  -

و جدضًض ألاؾهاع وزطائظ اإلاىخجاث اإلاؿمىح بها والُٓىص  ،ًخهلٔ بالؿلو و الخضماث و ؾّغ الخىػَو

 بل الجهاث الٓاهىهُت.اإلاُغوغت نلى اإلااؾؿت مً ْ

ٌؿانض الخُُٓم للبِئت الخاعحُت ٖظلٚ في جدضًض ؾماث وزطائظ اإلاجخمو الظي جخهامل مهه اإلااؾؿت،  -

ٍى نلى ؤهماؽ الُٓم الاحخمانُت والهاصاث والخٓالُض الؿائضة ٖما حؿاهم جلٚ  ،وطلٚ مً زالٛ الْى

 َغاص.الضعاؾاث في بُان ؤهماؽ الؿلٕى ؤلاهخاجي و الاؾتهالٗي لؤل 

ض ؤن صعاؾت هظه  ومً زالٛ هظه الىٓاؽ التي جىضر ؤهمُت  جدلُل اإلاخًحراث البُئُت الخاعحُت للماؾؿت جٖا

اث التي ًجب  ً اإلااؾؿت مً جدضًض الُغص التي ًخدخم اْخىاضها، واٖدشاٍ اإلاساؾغ واإلاهْى
ّ
الهىامل جم٘

 ججىبها ؤو الخٓلُل مجها.
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 املؼلب الثالث: البِئت الذاخلُت

ف البِئت الذاخلُت : حعٍش  الفشع ألاٌو

ُت والخىكُمُت  "تاؾؿجخمثل البِئت الضازلُت للم    في مجمىنت الهىامل واإلاٙىهاث واإلاخًحراث اإلااصًت واإلاهَغ

، َالبِئت الضازلُت للماؾؿت "جػم بحن حىاخحها نىاضغ 1طاث الطلت الىزُٓت بدضوص اإلااؾؿت الضازلُت"

ت الهؿالْت اإلااؾؿت"الٓىة و الػهِ وجدلُل هظه ال  .2هىاضغ هى الظي ًػو ألاعغُت الٍٓى

وبالخالي ًمً٘ الٓٛى ؤن البِئت الضازلُت جمثل اإلاؿخىي البُئي الخىكُمي الضازلي اإلاخٙىن مً مجمىنت  

هض جدلُلها  الهىامل واإلاخًحراث الخىكُمُت وؤلامٙاهُاث اإلاخاخت التي جدمل في ؾُاتها نىاضغ الٓىة والػهِ َو

 ألاؾاؾُت للماؾؿت.اللبىت 

 الفشع الثاوي: مىىهاث البِئت الذاخلُت

جخمثل مٙىهاث البِئت الضازلُت في ٗل مً الهُٙل الخىكُمي ؤو البىاء الخىكُمي للماؾؿت، والثٓاَت    

 الخىكُمُت الؿائضة َحها باإلغاَت بلى اإلاىاعص وؤلامٙاهُاث اإلاخاخت لضيها.

 الهُيل الخىظُمي -1

ُب الضازلي للماؾؿت، خُث ًىضر الخٓؿُماث و ًٓطض بالهُٙل ا    لخىكُمي طلٚ البىاء الظي ًدضص التٖر

 الخىكُماث والىخضاث الُغنُت التي جاصي مسخلِ ألانماٛ وألاوشؿت الالػمت لخدُٓٔ ؤهضاٍ اإلااؾؿت. 

مجها وبشٙل نام َةهه جىحض نضة جٓؿُماث و ؤشٙاٛ مسخلُت  للهُاٗل الخىكُمُت التي حهخمضها اإلااؾؿاث 

 الىماطج الخالُت: الهُٙل الخىكُمي البؿُـ، الىقُُي، الٓؿاعي، الشبٙي، الخلُـ، و يحرها.

 الخىكُمي اإلاىاؾب والظي ًخىأَ مو اؾتراجُجُتها لخدُٓٔ ؤهضاَها اإلاغحىة. ونلى اإلااؾؿت ازخُاع الىمىطج  

 زلافت املؤظعت -2

ف الثلافت الخىظُمُت:   حعٍش

الخىكُمُت هي نباعة نً " هكام مً الُٓم واإلاهخٓضاث ًخٓاؾمها ؤنػاء الخىكُم وجطبذ مىحهت  الثٓاَت   

ت 3للؿلٕى الُغصي و الجماعي في اإلااؾؿت" ، و حهٍغ ٖظلٚ الثٓاَت الخىكُمُت بإنها" مجمىنت الُٓم اإلاشتٖر

 .4اؾؿت"التي جد٘م جُانالث ؤَغاص اإلااؾؿت َُما بُجهم ومو ألاؾغاٍ طوي الهالْت زاعج اإلا

تها الخاضت و ًمً٘ ؤن جٙىن هٓؿت  ِ وؿخسلظ ؤن الثٓاَت الخىكُمُت هي بطمت اإلااؾؿت وهٍى ومً الخهاٍع

ُاث ؤَغاص اإلااؾؿت.  ٔ جإزحرها نلى ؾلٖى  ْىة ؤو حشٙل هٓؿت غهِ َو

رة هي بخضي مٙىهاث البِئت الضازلُت للماؾؿت طاث ؤهمُت ٖبح الثٓاَت الخىكُمُتأهمُت الثلافت الخىظُمُت: 

مً٘ جلخُظ ؤهمُتها في بهؼ الىٓاؽ  الخالُت:  5للخُاعاث الاؾتراجُجُت وجىُُظها، ٍو

ش ) - سُا حؿغص َُه خٙاًاث Historyبىاء بخؿاؽ بالخاٍع ٓت جمثل مىهجا جاٍع (: َالثٓاَت طاث الجظوع الهٍغ

الظي لهبخه الثٓاَت لؤلصاء والهمل اإلاجض وألاشخاص الباعػًٍ في اإلااؾؿت، ونلى ؾبُل اإلاثاٛ الضوع اإلاىىؽ 

 لضي اإلاجخمو الُاباوي بخٓضٌـ الهمل ومضي جإزحره ؤلاًجابي نلى جؿىع ؤصاء اإلااؾؿاث الُاباهُت.

                                                           
1
 .732ص،طبْش يسغٍ يُظٕس انغبنجٙ، ٔائم يسًذ طجسٙ إدسٚظ، يشخغ عجك ركشِ - 
2
 .731 ص ،انؼضٚض طبنر ثٍ زجزٕس، يشخغ عجك ركشِ ذػج - 
3
 .771، ص7003 – انثبَٛخ انطجؼخ - نهُشش ٔائم داس -األػًبل ٔ اإلداسح - انغبنجٙ يُظٕس يسغٍ طبْش،انؼبيش٘ يسغٍ يٓذ٘ طبنر - 
4
 .21 ص ،7003االعكُذسٚخ، اندبيؼٛخ، انزُبفغٛخ،انذاس انًٛضح رسمٛك يذخم انجششٚخ انًٕاسد أثٕثكش، يسًٕد يظطفٙ - 
5
 .، ) ٔثزظشف(741ص طبْش يسغٍ يُظٕس انغبنجٙ، ٔائم يسًذ طجسٙ إدسٚظ، يشخغ عجك ركشِ، - 
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ُاث وحهؿي مهجى لؤلصواع وجٓىي الاجطاالث وحهؼػ : (Onenessاًجاص شهىع بالخىخض) - َالثٓاَت جىخض الؿلٖى

ت ومهاًحر ألاصاء الهالي.  الُٓم اإلاشتٖر

غ بخؿاؽ  - ت و ؤلاهخماء )جؿٍى ً مً Membershipبالهػٍى
ّ
ت وؤلاهخماء ًم٘ (: خُث ؤن الخدؿِـ بالهػٍى

غهم . ب الهاملحن وجؿٍى  الاؾخٓغاع الىقُُي وجضٍع

ت، (Exchangeجُهُل الخباصٛ بحن ألانػاء) - غ َّغ الهمل  وهظا ًإحي مً زالٛ اإلاشاٖع بالٓغاعاث وجؿٍى

ت والخيؿُٔ بحن ؤلاصاعاث اإلاسخلُت     والجماناث وألاَغاص وهظا بىحىص هكام َهاٛ لئلجطاٛ.اإلاشتٖر

 (:أهمُت زلافت املؤظعت.2-1الشيل سكم)

 

 

 

 

 

 

 

غ، مشحع ظبم رهشه، صاملصذس          .296: ػاهش محعً مىصىس الغالبي، وائل محمذ صبخي إدَس

(  ؤي ما ٌهجي ؤن زٓاَت اإلااؾؿت homeومً زالٛ هظه الىٓاؽ وؿخسلظ ؤن ألاخٍغ ألاولى لها حشٙل  ٗلمت ) 

جب نلى اإلااؾؿت اؾخًاللها ْضع ؤلامٙان واؾدثماعها ما ًجهل مجها  ت حشٙل الخىخض الهائلي اإلاترابـ  ٍو الٍٓى

 نامل ْىة في اإلاىاَؿت .

 مىاسد املؤظعت -3

ت، و ْضعاث  مفهىم املىاسد :   حهض اإلاىاعص مجمل ما جمل٘ه اإلااؾؿت مً بمٙاهُاث ماصًت، مالُت، ؾبُهُت، بشٍغ

ٗاَت ألاهكمت، اإلاهاعاث، الهُٙل  مً٘ الىكغ بلى اإلاىاعص في بؾاع واؾو حضا خُث جػم  ُت. ٍو ج٘ىىلىحُت و مهَغ

اث، ؤلاهخاج، اإلاالُت، وؤهكمت اإلاهلىماث والبدث  الخىكُمي، زٓاَت اإلااؾؿت، باإلغاَت بلى بصاعة اإلاىاعص، اإلاشتًر

ابت ويحرها. غ والْغ  1والخؿٍى

مً٘ جطيُُها بلى زالر ؤْؿام عئِؿُت : أهىاع املىاسد:  2اإلاىاعص لها نضة جٓؿُماث ٍو

 مىاعص ملمىؾت) مثل اإلاىاعص اإلاالُت و اإلااصًت(. -

 مىاعص يحر ملمىؾت) مثل الخ٘ىىلىحُا، الثٓاَت(. -

ت) مثل اإلا  -  هاعاث، اإلاهاٍع والخبراث(. مىاعص بشٍغ

ُت أهمُت املىاسد:  ت ومهَغ جمثل اإلاىاعص مجمل ما جمخل٘ه اإلااؾؿت مً امٙاهُاث ومهاعاث مالُت وؾبُهُت وبشٍغ

حهؿي الٓضعة للماؾؿت نلى جُهُل زُاعاتها الاؾتراجُجُت والتي جمً٘ اإلااؾؿت مً مخابهت اهجاػ ؤهضاَها 

مً٘ ؤن هجؿض ؤهمُت اإلاىاعص في ما ًلي وعؾالتها في اإلاجخمو الظي حهمل َُه  : 3ٍو

ُاءاث مدىعٍت حؿاهم في هجاخها. -  حهؿي للماؾؿت ْضعاث ٖو
                                                           

1
 .705ص ،انؼضٚض طبنر ثٍ زجزٕس، يشخغ عجك ركشِ ذػج - 
2
 743ص،طبْش يسغٍ يُظٕس انغبنجٙ، ٔائم يسًذ طجسٙ إدسٚظ، يشخغ عجك ركشِ - 
3
 .743ص،طبْش يسغٍ يُظٕس انغبنجٙ، ٔائم يسًذ طجسٙ إدسٚظ، يشخغ عجك ركشِ - 

 Hثُبء  إحسبش ثبنتبرٌخ                                                                                        

         O                                                   اٌجبد شؼىر ثبنتىحذ                                           

 M                                    تطىٌر اإلحسبش ثبالَتًبء و انؼضىٌخ                                            

   E                               تفؼٍم انتجبدل ثٍٍ األػضبء                                                             

 

حمبفخ 

  تُظًٍٍخ 

 يتًبسكخ
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جدُذ إلصاعة اإلااؾؿت نمل الخُاعاث الاؾتراجُجُت اإلاؿدىضة بلى هظه اإلاىاعص واإلاؿخًلت لها اؾخًالال حُضا في  -

 غىء ؾبُهت الُغص والبِئت الخاعحُت.

ت واؾالم جام بىٓاؽ الٓىة والػهِ في بن الخدضًض الجُض  - والضُْٔ للمىاعص ًجهل بصاعة اإلااؾؿت نلى مهَغ

 هظه اإلاىاعص وبالخالي الٓضعة نلى ضىو زُاعاث اؾتراجُجُت صخُدت.

انضة حؿدىض نلحها     جمثل مىاعص اإلااؾؿت بمسخلِ ؤهىانها ؤخض نىاضغ ومً مخؿلباث ضُايت الاؾتراجُجُت ْو

ضعاث جمً٘ لخُاعاتها الاؾتراجُج ُت وؤصائها بطا ما ؤخؿيذ اؾخًالٛ هظه اإلاىاعص بشٙل ُٖا لخدُٓٔ محزاث ْو

 اإلااؾؿت مً الاعجٓاء والخُّى نلى اإلاىاَؿحن.

 الفشع الثالث:  جحلُل البِئت الذاخلُت

جيبو ؤهمُت هظا  الخدلُل الضازلي ألي ماؾؿت بما جُغػه هظه الهملُت مً حصخُظ إلاىاْو الٓىة ومىاْو   

و للماؾؿت و عبؿه مو الػ ؼ الخالي واإلاخْى ٍى نلى اإلاٖغ هِ لٙل مىاعصها وؤوشؿتها ومٙىهاتها وبالخالي الْى

ىحض نضة مضازل  إلحغاء  الخدلُل الاؾتراجُجي للبِئت الضازلُت ومً  ،هخائج نملُت جدلُل البِئت الخاعحُت ٍو

ت )الخدلُل الىقُُي(، مضزل اإلاىاعص  والُ٘اءاث، مضزل ؾلؿلت الُٓمت ؤهمها: مضزل الىقائِ ؤلاصاٍع

 1ويحرها.

ت  -1  مذخل الىظائف إلاداٍس

ت في الخدلُل الاؾتراجُجي الضازلي غغوعة َدظ ومغاحهت    ًخؿلب اؾخسضام مضزل الىقائِ ؤلاصاٍع

ابت، وطلٚ بًغع حصخُظ ؤوغانها والخهٍغ  ت الخاضت بالخسؿُـ والخىكُم والخىحُه والْغ الىقائِ ؤلاصاٍع

ظلٚ مىاؾً الٓطىع والػهِ: ،خمحز والخُغصنلى حىاهب ال  2ٖو

ًيبغي ؤن ًسػو الهُٙل الخىكُمي في اإلااؾؿت إلاغاحهت ؤَُٓت و عؤؾُت بًغع الخهٍغ نلى  وقُُت الخىكُم:

 ؤوحه الٓطىع وهٓاؽ الٓىة التي ًمً٘ ؤن حهؿي اإلااؾؿت محزة جىاَؿُت.

نىض الخدلُل الاؾتراجُجي لىقُُت الخسؿُـ نلى حصخُظ و  ًيبغي ؤن ًىطب ؤلاهخمام وقُُت الخسؿُـ:

جُُٓم ُِٖ جسؿـ اإلااؾؿت و جبجي مؿخٓبلها و ُِٖ جػو وجىُظ مجمىنت الاؾتراجُجُاث و زؿـ الهمل 

لت الاحل .  التي جم٘جها مً جدُٓٔ ؤهضاَها الاؾتراجُجُت ؾٍى

ابت: ًيبغي ؤن جسػو نملُاث الُٓاصة و الخى  ابت الؿائضة صازل اإلااؾؿت بلى وقُُت الخىحُه و الْغ حُه و الْغ

 جدلُل اؾتراجُجي و طلٚ بهضٍ الخهٍغ نلى حىاهب الٓطىع و ؤوحه الخمحز َحها.

 مذخل جحلُل املىاسد والىفاءاث     -2

الخدلُل الضازلي لبِئت اإلااؾؿت اهؿالْا مً مضزل جدلُل اإلاىاعص خُث حهخبر اإلاىاعص هي ألاؾاؽ في بىاء    

دُٓٔ اإلاحزاث الخىاَؿُت للماؾؿت. بن هظا اإلاضزل ؤشاع ألهمُت اإلاىاعص وزاضت الىاصعة والتي ال الٓضعاث و ج

ٔ هظا اإلاضزل ًٙىن  ًمً٘ جٓلُضها في حشُ٘ل اؾتراجُجُت اإلاىاَؿت و جدُٓٔ هخائج ؤَػل. وجدلُل اإلاىاعص َو

حن: اتها وؤضىاَها، والثاوي ًٙىن نام إلاىاعص اإلااؾؿت بجمُو ؤبهاصها ومٙىه ألاٛو ًخمثل في جدلُل 3بمؿخٍى

                                                           
1
 .) ثزظشف(15 صيشخغ عجك ركشِ،  -ازًذ عهٛى-َجٛم يشعٙ - 
2
 .11ص  َفغّ، ًشخغان -سليم احمد.د-مرسي نبيل - 
3
 .272 ص،طبْش يسغٍ يُظٕس انغبنجٙ، ٔائم يسًذ طجسٙ إدسٚظ، يشخغ عجك ركشِ - 
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بخدلُل مؿخمغ ومهمٔ للمىاعص طاث ألاهمُت الخغحت والتي جدشٙل مجها وؾائل جدُٓٔ اإلاحزاث الخىاَؿُت 

 للماؾؿت.
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 مذخل ظلعلت اللُمت  -3

ٌهض ؤؾلىب جدلُل ؾالؾل الُٓمت ؤخض ألاصواث اإلاهمت اإلاهخمضة في بحغاء الخدلُل الخىكُمي الضازلي، "وهى    

، 1مً ألاؾالُب التي ًمً٘ اؾخسضامها بىضُها بؾاعا لخدضًض هٓاؽ ْىة اإلااؾؿت وزلٔ اإلاؼاًا الخىاَؿُت َُه"

ٓىم هظا ألاؾلىب نلى اَتراع ؤؾاسخي مُاصه ؤن الهضٍ الاْخطا صي للماؾؿت ًخمثل في زلٔ الُٓم مً ٍو

وؤَ هظا ؤلاؾاع َةن اإلااؾؿت هي نباعة نً مجمىنت مً ألاوشؿت التي جٓىم  ،زالٛ ؤوشؿتها اإلاسخلُت

م ) ؿلٔ نلى جلٚ ألاوشؿت مطؿلر ؤوشؿت الُٓمت، و الشٙل ْع ( ًىضر 3-1بدىُُظ ؤنماٛ اإلااؾؿت، ٍو

 همىطج لؿلؿلت الُٓمت لضي بىعجغ.

 ( : همىرج ظلعلت اللُمت  3-1الشيل سكم ) 

 

    ألاوشؼت 

 الذاعمت  

   

  

 

 

 

    

 ألاوشؼــت ألاظاظُت                                                       
Source : Michael Porter , l’avantage concurrentiel, op cit ,p 53.   

مجمىنخان ؤؾاؾِخان هما: ألاوشؿت ألاؾاؾُت وجخمثل هظه ألاوشؿت غمً الؿلؿلت مً حؿو َئاث جػمها 

 وألاوشؿت الضانمت.

  2وهي مجمىنت ألاوشؿت التي جاصي بلى الخلٔ اإلااصي للمىخىج ؤو الخضمت وجخػمً: ألاوشؼت ألاظاظُت: -

ً، الاؾخالم، وجىػَو اإلاضزالث الالػمت  (:الذاخلُت إلامذاد الذاخلي )اللىحعدُاث ألاوشؿت اإلاغجبؿت بالخسٍؼ

ً، مغاْبت اإلاسؼون. خللمىخج، وج  مثل في: مىاولت اإلاىاص، الخسٍؼ

ل اإلاضزالث بلى مىخجاث نهائُت، مثل: حشًُل آلاالث، الخهبئت، الخجمُو،  العملُاث: ؤوشؿت مغجبؿت بخدٍى

 ضُاهت اإلاهضاث.

ً، والخىػَو اإلااصي للمىخجاث بلى  عدُاث الذاخلُت(:إلامذاداث الخاسحُت)اللىح ؤوشؿت مغجبؿت بجمو، جسٍؼ

ً اإلاىخجاث الخامت، مىاولت اإلاىاص، الهملُاث الخاضت بؿُاعاث الدؿلُم، حضولت الؿلباث.  الؼبائً، مثل: جسٍؼ

م واملبُعاث:  إلاىخج  وجدُحزه ؤوشؿت مغجبؿت بتزوٍض الىؾائل التي ًمً٘ مً زاللها للؼبىن ؤن ٌشتري االدعٍى

نلى الشغاء مثل: ؤلانالن، الخسُُػاث، التروٍج، ازخُاع ْىىاث الخىػَو، الهالْاث مو اإلاىػنحن وجدضًض 

 الدؿهحر.

                                                           
1
 .40ص ،7077انطجؼخ االٔنٗ، ،داس زبيذ نهُشش ػًبٌ، يسٛٙ انذٍٚ انمطت، انخٛبس االعزشارٛدٙ ٔ أثشِ فٙ رسمٛك انًٛضح انزُبفغٛخ، - 

2
- Michael Porter , l’avantage concurrentiel, op cit ,p 57.  

                       )اإلدارة العامة ( مؤسسةلالبنية األساسية ل  

                                              إدارة الموارد البشرية   

 هبيش (             انجسث ٔ انزطٕٚش، ثشاءاد االخزشاعانزطٕس انزكُٕنٕخٙ ) 

  التموين ) شراء مواد أولية، إمدادات، آالت..(                                                                                      

          انهٕخغزٛبد      انزغٕٚك        انخذيبد  انؼًهٛبد      دانهٕخغزٛب

 انرثح

  انجٛغٔ         اإلَزبخٛخ        انخبسخٛخ    انذاخهٛخ   
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ُب، الخذماث:  حر الخضماث لخضنُم ؤو اإلاداَكت نلى ُْمت اإلاىخج مثل: زضماث التٖر ؤوشؿت مغجبؿت بخَى

حر ْؿو الًُاع  وحهضًل اإلا ب، جَى  ىخج. ؤلاضالح، الخضٍع

غ اإلاضزالث ؤو الهُٙل ألاؾاسخي للماؾؿت بالشٙل الظي ًضنم ألاوشؼت الذاعمت:  - وهي ألاوشؿت التي جَى

ؿهل الُٓام باألوشؿت ألاؾاؾُت باؾخمغاع، وحشمل ألاوشؿت الؿاهضة ٗل مً:   1َو

اث:  ؤوشؿت جخهلٔ بشغاء وؾائل ؤلاهخاج اإلاؿخهملت في ؾلؿلت الُٓمت واإلاؿلىب شغائها للماؾؿت مثل املشتًر

 مىاص ؤولُت، آلاالث والخجهحزاث، نخاص اإلاٙاجب ويحرها. 

ٓت ؤصاء ألاوشؿت اإلاسخلُت في خلٓت الخؼىس الخىىىلىجي:  ظلٚ جدؿحن ؾٍغ ؤوشؿت جخهلٔ بخطمُم اإلاىخج ٖو

ت ال  ُىُت وؤلاحغاءاث واإلاضزالث الخ٘ىىلىحُت لٙل وشاؽ صازل خلٓت الُٓمت.الُٓمت وحشمل: اإلاهَغ

ت:  ً، وجؿىع اإلاؿخسضمحن إداسة املىاسد البشٍش ؤوشؿت جخهلٔ بػمان الازخُاع واهخٓاء اإلاؿخسضمحن، الخٍٙى

ت جضنم ٖال مً مسخلِ ألاوشؿت ألاؾاؾُت والضانمت.   وألاحىع لجمُو َئاث اإلاىقُحن، بصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ل، ،وهي جخٙىن مً نضص مً ألاوشؿت التي حشمل: ؤلاصاعة الهامت، الخسؿُـالبيُت ألاظاظُت:   الخمٍى

ل ألاوشؿت ألازغي الضانمت وألاؾاؾُت لدشًُل ؾلؿلت الُٓمت.  اإلاداؾبت، الجىاهب الٓاهىهُت، ٗو

هض وهظه ألاوشؿت اإلاسخلُت جغجبـ ببهػها البهؼ بدُث ًازغ ٗل وشاؽ نلى َانلُت ألاو    شؿت ألازغي، َو

ا لٙل وشاؽ مً ألاوشؿت ألاؾاؾُت، وجسخلِ هظه ألاوشؿت خؿب  ٗل وشاؽ مً ألاوشؿت الؿاهضة غغوٍع

 ٗل ماؾؿت بدُث ًمً٘ ما هجضه ؤؾاسخي إلااؾؿت ما َٓض هجضه زاهىي لضي ماؾؿت ؤزغي.

 (:SWOTهمىرج الخحلُل الشباعي ) -4

ؿمى وللغبـ بحن الدصخُظ الضازلي و الخاعجي لبِئ     ت اإلااؾؿت ؾىٓىم بالخؿّغ لىمىطج الخدلُل الغباعي َو

ت  ، هٓاؽ الػهِ Strengthsوهي ازخطاع ألعبو مٙىهاث عئِؿُت وهي: هٓاؽ الٓىة   SWOTباللًت ؤلاهجلحًز

Weaknesses، الُغص Opportunities، التهضًضاث Threats   ٌؿخسضم هظا الىمىطج لُبحن الهالْت بحن ألاعبو

  والتي ؾيخؿّغ لخهٍغِ ٗل مجها في ما ًلي: الُغص والتهضًضاث،اإلاخًحراث الغئِؿُت وهي هٓاؽ الٓىة و الػهِ

بدُث جدُذ ،حهض الُغص قغوٍ مالئمت مىحىصة في بِئت اإلااؾؿت  ًجب ايخىامها الفشص و التهذًذاث:

ً مً جدُٓٔ ألاصاء اإلاخُّى في البِئت الخىاَؿُت. الُغص للماؾؿت ازخُاع اؾتر 
ّ
اجُجُت حضًضة و جىُُظها ًم٘

ؤما التهضًضاث هي قغوٍ يحر مالئمت ؤو جدضًاث ومساؾغ جىاحه اإلااؾؿت، و ْضعة اإلااؾؿت نلى ججىب 

 التهضًضاث اإلادخملت ؤو الخٓلُل مجها جم٘جها مً الخُاف نلى مؼاًاها الخىاَؿُت و جدمي وشاؾها.

غة صازل اإلااؾؿت والتي  اللىة و الظعف: هلاغ جخمثل هٓاؽ الٓىة في مىحىصاث و زطائظ ومىاعص مخَى

 ،حؿمذ بخدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُت وحهؼػ ؤصاءها الخىاَسخي، و التي حؿخٓى مً الهىاضغ الخالُت: اإلاهاعاث و الخبراث

ت والُ٘اءاث، اإلاىحىصاث الخىكُمُت. ؤما هٓاؽ ا،اإلاىاعص اإلااصًت لػهِ جخمثل في مدضوصًت اإلااؾؿت في البشٍغ

ت ؤو اإلاهاعاث والتي حهُٔ ألاصاء الُّهاٛ للماؾؿت، ؤو هي ٗل ما ًمىو اإلااؾؿت مً جدُٓٔ  اإلاىاعص اإلااصًت والبشٍغ

 اإلاحزة الخىاَؿُت. 

 

                                                           
1
- Michael Porter , l’avantage concurrentiel, op cit ,PP 58-61.  
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غ بؾاعا صًىامُُ٘ا مُُضا للُٓام بالخدلُل الاؾتراجُجي SWOTحؿخسضم اإلااؾؿاث جدلُل    مً زالٛ  ،ألهه ًَى

مٓاعهت هٓاؽ الٓىة و الػهِ الضازلُت بالُغص و التهضًضاث الخاعحُت، و جدضًض مضي الهالْت بحن 

  1 الاؾتراجُجُت الخالُت للماؾؿت و هٓاؽ  ْىتها و غهُها باإلاخًحراث التي ججغي في بِئت ؤنمالها.

 SWOT(: همىرج الخحلُل الثىائي  1-1الجذٌو سكم )

 لُل الذاخليالخح                 

 الخحلُل الخاسجي

 هلاغ اللىة الذاخلُت

 

 هلاغ الظعف الذاخلُت

 

غ  اؾتراجُجُت هجىمُت الُــغص  البُئُت اإلاخاخت  اؾتراجُجُت الخضٍو

و التهضًضاث البُئُت الخاعحُت  اؾتراجُجُاث صَانُت اؾتراجُجُت الخىَى

غ، مشحع ظبم رهشهاملصذس : ػاهش محعً مىصىس الغالبي   .328ص ،، وائل محمذ صبخي إدَس

حصخُظ ؤخض ألاهماؽ  هى نلى اإلااؾؿت SWOTمً زالٛ الجضٛو وؿخسلظ ؤن الهضٍ مً جدلُل   

 2الاؾتراجُجُت ألاعبهت اإلاخمحزة في مجاٛ اإلاىائمت ما بحن ؤوغام اإلااؾؿت الضازلُت وؤوغانها الخاعحُت :

وحهجي اؾخسضام هٓاؽ الٓىة الضازلُت للماؾؿت الؾخًالٛ الُغص اإلاخاخت زاعحُا  بؾتراجُجُت هجىمُت:  

 وحهض الىغو اإلاثالي والجُض للماؾؿت.

غ: حهجي مداولت اإلااؾؿت الخًلب نلى مىاْو الػهِ الضازلُت مً زالٛ اؾخًالٛ الُغص  بؾتراجُجُت الخضٍو

 اإلاخاخت زاعحُا.

و: في هظه الخالت حؿعى و مً زالٛ اؾخسضام هٓاؽ الٓىة الضازلُت  بؾتراجُجُت الخىَى اإلااؾؿت بلى الخىَى

 لخجىب التهضًضاث الخاعحُت ؤو الخض مً آزاعها.

 حهجي جٓلُل مىاؾً الػهِ الضازلُت للماؾؿت لخداشخي اإلاساؾغ الخاعحُت. بؾتراجُجُت صَانُت:

 أهمُت جحلُل البِئت الذاخلُت -5 

ٗاَت الهىامل الضازلُت      و طلٚ بًغع عئِسخي ًخمثل في بُان هٓاؽ الٓىة  ،تهخم اإلااؾؿاث بخدلُل و جُُٓم 

والػهِ التي ًدؿم بها ٗل نامل مً الهىامل الضازلُت  مو الاؾخهاهت بيخائج جدلُل الهىامل الخاعحُت نلى 

وازخُاع البضائل اإلاىاؾبت لها و بىحه نام َةن جدلُل البِئت الضازلُت ًمثل زؿىة  ،اجساط ْغاعاتها الاؾتراجُجُت

 3وطلٚ إلاا ًلي:  ،هامت في ازخُاع الاؾتراجُجُت اإلاىاؾبت للماؾؿت

ت اإلاخاخت للماؾؿت. - ت و اإلاهىٍى  اإلاؿاهمت في جُُٓم الٓضعاث و ؤلامٙاهُاث اإلااصًت و البشٍغ

- ِ  اإلااؾؿت باليؿبت لًحرها مً اإلااؾؿاث في الطىانت. بًػاح مْى

ؼها لالؾخُاصة مجها و البدث نً ؾّغ جضنُمها مؿخٓبال و طلٚ بما ٌؿانض  - بُان و جدضًض هٓاؽ الٓىة و حهٍؼ

اث البُئُت و ايخىام الُغص اإلاىحىصة بها.  الٓػاء نلى اإلاهْى

                                                           
1
 .272-271 ص،طبْش يسغٍ يُظٕس انغبنجٙ، ٔائم يسًذ طجسٙ إدسٚظ، يشخغ عجك ركشِ - 
2
 ٔثزظشف(.. )273 ص،طبْش يسغٍ يُظٕس انغبنجٙ، ٔائم يسًذ طجسٙ إدسٚظ، يشخغ عجك ركشِ - 
3
- األٔنٗ انطجؼخ – انؼشثٛخ انُٛم يدًٕػخ– انؼششٍٚ ٔ انسبد٘ انمشٌ رسذٚبد نًٕاخٓخ اإلعزشارٛدٛخ اإلداسح- انًغشثٙ انفزبذ ػجذ انسًٛذ ػجذ  - 

 . ٔثزظشف727ص-7444
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و مهالجتها ؤو جُاصيها ببهؼ هٓاؽ الٓىة  بُان وجدضًض هٓاؽ الػهِ و طلٚ ختى ًمً٘ الخًلب نلحها  -

 الخالُت للماؾؿت.

غغوعة الترابـ بحن الخدلُل الضازلي )هٓاؽ الٓىة و الػهِ( والخدلُل الخاعجي)مجاالث الُغص و  -

ٍى نلى الىٓاؽ التي جمثل ْىة  ٍى نلى الُغص و اإلاساؾغ البُئُت صون الْى اإلاساؾغ(، َةهه ال َائضة مً الْى

ٍى نلى هٓاؽ الٓىة ؤو الػهِ َةن للماؾؿت ؤو غه ٗان الهضٍ مً الخدلُل الضازلي ًخمثل في الْى ُا، َةطا 

ُٓت وججىب اإلاساؾغ ؤو جذجُمها.   طلٚ ًمثل الىؾُلت التي جٓىص الهتهاػ الُغص الدؿٍى
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 املؤظعتاملعلىمت و دوسها في املبحث الثاوي: 

وؤخض ؤؾلخت الخىاَـ، خُث ج٘مً خاحت اإلااؾؿت ؤضبدذ جمثل اإلاهلىماث الُىم مىعصا مهما للماؾؿاث   

ضعاث  بلى اإلاهلىماث في ؤنها جم٘جها مً الخيؿُٔ بحن الهىامل البُئُت الخاعحُت والضازلُت وبحن اخخُاحاث ْو

اإلااؾؿت بدُث حؿاهم في اجساط الٓغاعاث وختى في جدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُت، ولهظا ؾيخؿّغ في هظا اإلابدث بلى 

 ومُهىم هكم اإلاهلىماث وؤهمُتهما في اإلااؾؿت. ماهُت اإلاهلىمت

: املعلىمت   املؼلب ألاٌو

الظي حهخمض نلُه اإلااؾؿاث في جدُٓٔ ؤهضاَها الاؾتراجُجُت  همحهخبر البُاهاث واإلاهلىماث الغؤؽ اإلااٛ اإلا   

ُما جخجلى مطاصع اإلاهلىماث و   ُْمتها؟    اإلابخًاة، َما اإلآطىص بالبُاهاث واإلاهلىماث وما زطائطهما؟ َو

: مفهىم البُاهاث و املعلىماث  الفشع ألاٌو

 مفهىم البُاهاث:  -1

ت ، 1البُاهاث "جمثل اإلاىاص الخام التي جم حمهها ولم ًخم جغجُبها ؤو مهالجتها بهض"    ؤو البُاهاث هي "مُاهُم لًٍى

ت زالُت مً اإلاهجى الكاهغي مخُٔ نلحها لخمثُل ألاشخاص ؤو  اغُت ؤو عمٍؼ  .2ألاشُاء ؤو ألاخضار"ؤو ٍع

عمىػ ؤو مُاهُم يحر مهالجت ولِؿذ طاث صاللت ؤو مهجى ؤي نضًمت ومً هظا وؿخسلظ ؤن البُاهاث حهض  

 الُائضة. 

 ماهُت املعلىماث -2

ِ اإلاهلىماث، َمً الطهب جٓضًم حهٍغِ واخض ومً هىا ؾيىىه  بلى بهؼ الخهاٍعِ      لٓض حهضصث حهاٍع

 في هظا اإلاجاٛ: التي ْضمها بهؼ الباخثحن

هّغٍ
ُ
اإلاهلىماث بإنها "البُاهاث التي جمذ مهالجتها، بدُث ؤضبدذ طاث مًؼي نىض اإلاؿخُُض، وطاث ُْمت   ِبط ح

ت ومدؿىؾت في ؤلاحغاءاث الخالُت ؤو اإلاؿخٓبلُت اإلاىكىعة ؤو في نملُت ضىو الٓغاعاث" ، ؤو 3خُُٓٓت مضٖع

ٙل ٌؿمذ باؾخسضامها وبالخالي جطبذ لها مهجى وجازغ في عصوص اإلاهلىماث هي" بُاهاث جم جطيُُها وجىكُمها بش

 .4ؤَهاٛ وؾلٕى مً ٌؿخٓبلها"

وبالخالي ًمً٘ الٓٛى ؤن اإلاهلىماث هي بُاهاث جم جدىلحها ومهالجتها بدُث جطبذ ؤٖثر صاللت وطاث مهجى   

ُمت باليؿبت إلاؿخسضمحها.  ْو

 الفشع الثاوي: الفشق بين البُاهاث واملعلىماث

ت، و  ،البُاهاث واإلاهلىماث مطؿلخحن ٌؿخهمالن ب٘ثرة    خُث ًخىاحض الازخالٍ بُجهما في نضة َغوْاث حىهٍغ

 5اإلاهاًحر الخالُت: ًمً٘ جىغُذ هظا الازخالٍ مً زالٛ

البُاهاث لًت حمو بُان، والبُاهاث ما بّحن به الصخيء مً الضاللت ويحرها، وبان الصخيء بُاها  معُاس اللغىي: - 1

ؿمى بُاها ل٘شُه نً اإلاهجى اإلآطىص وبقهاعه، هدى ْىله حهالى ؤي اج ما ٌؿمى 6«هظا بُان للىاؽ» طر، َو ، ٖو

                                                           
1
 .73، ص7004ٔازذيضْش شؼجبٌ انؼبَٙ، َظى انًؼهٕيبد اإلداسٚخ)يُظٕس ركُٕنٕخٙ(، ػًبٌ، داس ٔائم نهُشش، طجؼخ  - 
2
 .77، ص 7000، األسدٌ، 7ػًبد انظجبؽ، َظى انًؼهٕيبد يبْٛزٓب يكَٕبرٓب، داس انثمبفخ نهُشش،ط- 
3
هُشش يسًذ انطبئٙ، ْذٖ ػجذ انشزٛى زغٍٛ انؼهٙ، " الزظبدٚبد انًؼهٕيبد" انمٕح انُبػًخ فٙ رسغٍٛ انزفٕق انزُبفغٙ نهًؤعغبد، داس انًغٛشح ن - 

 .717، األسدٌ، ص7002، 7، طٔانزٕصٚغ ٔانطجبػخ
4
 .21ص ،7001اعكُذسٚخ، ،7ط،اندبيؼٙ انفكش داس" اإلداسٚخ انًؼهٕيبد َظى" طبثش، يسًذ انؼهٛى ػجذ يسًذ - 

5
 .715،ص7004،،األسدٌ 7، داس ٔائم نهُشش،طاإلداسٚخ انًؼهٕيبد َظى إنٗ انًذخميسًذ ػجذ زغٍٛ آل فشج انطبئٙ،  - 
6
 .723سلى  عٕسح آل ػًشاٌ، اٜٚخ  - 
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،  ؤما اإلاهلىماث َهي حمو مهلىمت، 1«زم بن نلُىا بُاهه»به اإلاجمل واإلابهم مً ال٘الم بُاها هدى ْىله حهالى 

وؤلخٓذ به الخاء اإلاغبىؾت للضاللت نلى  َهي اؾم مُهٛى ماهث لٙلمت الهلم،واإلاهلىمت مشخٓت مً ٗلمت الهلم

 ضًُت اإلابالًت.   

ت نضًضة ٌهخمض نضصها نلى  ًمً٘ نض اإلاهلىماثمعُاس املعخىي الاداسي:  - 2 اث بصاٍع نلى ؤنها جٓو في مؿخٍى

ؤلاؾاع الظي حؿخسضم غمىه هظه اإلاهلىماث: َمً الصخُذ الٓٛى ؤن ما ٌهض مهلىماث إلاؿخىي بصاعي مهحن 

إلاؿخىي بصاعي آزغ، ؤي هُـ اإلاُغصة ْض جٙىن بُاهاث في مؿخىي بصاعي وجٙىن مهلىماث في طاث  حهض بُاهاث

ذ هُؿه باليؿبت إلاؿخىي بصاعي آزغ.   الْى

ٌهض الؼمً مهُاعا مهما في الُطل بحن البُاهاث واإلاهلىماث، َاإلاُغصاث التي حهض مهلىماث معُاس الضمً:  - 3

 بُاهاث إلاؿخُُض آزغ في طاث الُترة الؼمىُت. إلاؿخُُض مهحن في َترة ػمىُت ْض حهض

ؼ نلحها الباخثحن، بلى صعحت ؤن بهػهم ًطِ الُّغ معُاس اللُمت/الفائذة:  -4 هض مً ؤٖثر اإلاهاًحر التي ًٖغ َو

بحن البُاهاث واإلاهلىماث بٙلمت واخضة هي ؤن اإلاهلىماث مُُضة، َاإلاهلىماث هي البُاهاث التي جمذ مهالجتها 

  هجى للمؿخُُض.وؤضبدذ طاث م

ت التي معُاس الهذف:  -5 حر اإلاهلىماث الػغوٍع ًخمثل الهضٍ ألاؾاسخي لىكام اإلاهلىماث بةحمام ال٘خاب بخَى

 حؿهل مهمت ضىو الٓغاعاث مً ْبل ؤلاصاعة اإلاؿخُُضة بهض بحغاء نملُاث اإلاهالجت نلى البُاهاث. 

ض الباخثىن نلى وحىص ازخالٍ بحن امعُاس املعالجت:  - 6 لبُاهاث واإلاهلىماث ْضع حهلٔ ألامغ بهملُاث ًٖا

لها بلى  اإلاهالجت، َةطا لم ًىحض ازخالٍ بُجهما َةن حمُو اإلاهالجاث التي ججغي نلى البُاهاث لخدٍى

ً والاؾترحام( جٙىن يحر طاث حضوي، َالبُاهاث هي خٓائٔ زام ْض جٙىن ؤو ال جٙىن  مهلىماث)باؾخثىاء الخسٍؼ

ت اإلاخطلت بهػها مو البهؼ آلازغ اإلاهبر نجها بالشٙل الظي ًجهل مجها مهلىماث، ؤما اإلاهلىماث َ هي اإلاهَغ

  طاث هُو مباشغ في ضىو الٓغاعاث.

َالبُاهاث هي مُاهُم وعمىػ يحر  واإلاهلىماث ومً زالٛ هظه اإلاهاًحر وؿخسلظ ؤن هىإ َّغ بحن البُاهاث

ائضة لضي مؿخسضمحها بطا جمذ مهالجتها وجطبذ  مهالجت ممً٘ ؤن جطبذ مهلىماث هُهُت وطاث مهجى َو

 مهلىماث مهمت وطاث ُْمت إلاخسظي الٓغاع. 

 الفشع الثالث: أهىاع ومصادس املعلىماث 

ٓا للمهاًحر الخالُت:لً٘ بطًُت نامت ًمً٘ جطيُِ اإلاه ،جىحض نضة  جطيُُاث للمهلىماث    لىماث َو

ٓا لضعحت الغؾمُت َهىإ مهلىماث عؾمُت وؤزغي يحر عؾمُت: دسحت الشظمُت: -1  2َو

اهىهُت وجخمثل مطاصعها في: وؾائل  ،اإلاهلىماث الغؾمُت: هي ٗل اإلاهلىماث الطاصعة مً هُئاث عؾمُت ْو

 بدار.ؤلانالم، ال٘خب، بىٕى اإلاهؿُاث، بغاءاث الازترام، الضعاؾاث وألا 

اإلاهلىماث يحر الغؾمُت: هي اإلاهلىماث الطاصعة مً مطاصع يحر عؾمُت، وجخمثل مطاصعها في: اإلاىاَؿىن  

 ؤهُؿهم، اإلاىعصون، الؼبائً، اإلاهاعع، الىضواث، اإلاطاصع الىقُُُت للماؾؿت.

ً للمهلىماثمصذس املعلىماث: - 2 لىاججت نً َةما ؤن جٙىن صازلُت ؤو زاعحُت: َاإلاهلىماث ا هىإ مطضٍع

 نملُاث اإلااؾؿت هي مهلىماث صازلُت، واإلاهلىماث نً البِئت اإلادُؿت باإلااؾؿت هي مهلىماث زاعحُت. 

                                                           
1
 .74  سلى اٜٚخ عٕسح انمٛبيخ، - 

2
- Revelli carlo ; L’intelligence stratégique sur internet ; édition Dunod ,2éme édition, Paris ;2000, p 9.  



 ٌ ٌ       الفصل الاو  هظم املعلىماث و الُلظت الاظتراجُجُت بِئت املؤظعت، عمىمُاث  حى

 

19 

وجطىِ اإلاهلىماث خؿب صعحت الخًُحر بلى اإلاهلىماث الثابخت واإلاخًحرة، َاإلاهلىماث الثابخت  دسحت الخغُير:-3

ذ. ،التي ال جخًحر نبر الؼمً ابلت للخًُحر في ؤي ْو 1واإلاهلىماث اإلاخًحرة هي يحر زابخت ْو  

جطىِ اإلاهلىماث نلى خؿب اإلاؿخىي ؤلاصاعي و التي يالبا  ًىٓؿم بلى ؤلاصاعة  املعخىي إلاداسي: - 4

، خُث الاؾتراجُجُت )الاصعة الهلُا(، ؤلاصاعة الخ٘خُُ٘ت )الاصاعة الىؾؿى(، وؤلاصاعة الىقُُُت )الاصاعة الخىُُظًت(

  ًخؿلب ٗل مؿخىي بصاعي هىم مً اإلاهلىماث : مهلىماث اؾتراجُجُت، مهلىماث وقُُُت، وؤزغي جىُُظًت.

لت في اإلااؾؿت وجدخاحها ؤلاصاعة الهلُا، اإلاهلىماث الاؾتراجُجُت:  وهي اإلاهلىماث ًمً٘ ؤن حًؿي مضة ػمىُت ؾٍى

ت لطىو الٓغاعاث الاؾتراجُجُت نلى مؿخىي  2وحهٍغ اإلاهلىماث الاؾتراجُجُت بإنها: "جلٚ اإلاهلىماث الػغوٍع

و اإلااؾؿت وبها جدضص وشاؾها 3ؤوحهٍغ بإنها ،اإلااؾؿت" " ٗل اإلاهلىماث التي ًمً٘ ؤن جٙىن طاث َائضة إلاشاَع

هظه  ومداوع جؿىعها". َاإلاهلىماث الاؾتراجُجُت جطِ ؤهضاٍ اإلااؾؿت واؾتراجُجُاتها واإلاىاعص الالػمت لبلىى

ً اؾخسضامها الصخُذ  في جدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُت.
ّ
 ألاهضاٍ والتي ًم٘

وهي اإلاهلىماث التي جدخاحها ؤلاصاعة الىؾؿى وفي ؤيلب ألاخُان جٙىن  4اإلاهلىماث الىقُُُت)الخ٘خُُ٘ت(:

ت َهي ت اإلاسخلُت، ؤما اإلاهلىماث الخ٘خُُ٘ت الخاعحُاؾؿاإلاهلىماث الخ٘خُُ٘ت صازلُت مغجبؿت بىقائِ اإلا

ت بحن الىقائِ، ومجالها مدضوص  ل، ؤلانالهاث. ومحزة هظه اإلاهلىماث ؤنها مشتٖر مغجبؿت بالؿلباث، الخمٍى

 وؿبُا بيشاؽ مهحن، بغاَت بلى ؤنها مهلىماث صوعٍت ومىحهت لالؾخًالٛ في الخاغغ واإلاؿخٓبل.

ىمُت التي جاصيها اإلااؾؿت، ًدخاحها وهي اإلاهلىماث اإلاخهلٓت باألنماٛ ال5ُاإلاهلىماث الخىُُظًت )الدشًُلُت(: 

غ  اإلاؿخىي ألاصوى ؤي ؤلاصاعة الخىُُظًت والتي جسظ نملُت الاهخاج مثال، مغاْبت اإلاسؼون، اإلابُهاث، بنضاص جٓاٍع

 الطُاهت. ومً ؤهم زطائظ هظه اإلاهلىماث: صوعٍت ومخ٘غعة وضالخت للمضي الٓطحر. 

5- : وهظا خؿب ؤلامٙاهُت ؤو الؿهىلت غ للمهلىماث خؿب ٖما ًمً٘ بصعاج جٓؿُم آز حعب دسحت الحصٌى

 6في الخطٛى نلحها وجطىِ بلى:

غة ًمً٘ الخطٛى نلحها بؿهىلت، وال ًترجب نً حمهها ؤًت مشاٗل  اإلاهلىماث البُػاء: هي مهلىماث مخَى

 ْاهىهُت، ؤو مالخٓاث ْػائُت، و حهخمض نلى هُـ مطاصع اإلاهلىماث الغؾمُت.

لً٘ بطهىبت وحهخمض في حمهها نلى هُـ مطاصع ،ي اإلاهلىماث اإلاباح الخطىٛ نلحهااإلاهلىماث الغماصًت: ه

 اإلاهلىماث يحر الغؾمُت.

تها، وهي مدمُت ْاهىهُا بمىحب نٓىص،  اإلاهلىماث الؿىصاء: هي التي ًخم الخ٘خم نلى وشغها هكغا لؿٍغ

ٔ  الخجؿـ. واجُاُْاث و ًىُغص باالؾالم نلحها ألاشخاص اإلاؿمىح لهم بظلٚ ؤو نً ؾٍغ

 الفشع الشابع: خصائص املعلىماث

ختى ًمً٘ ؤن جٙىن اإلاهلىماث طاث َائضة لطىام الٓغاع َال بض مً الخإٖض مً ؤن زطائطها جخالءم مو   

ِ الظي ًخسظ َُه الٓغاع، وهظٖغ مً ؤهم الخطائظ التي وضُذ بها اإلاهلىماث نلى الىدى الخالي  2-1:اإلاْى

                                                           
1
 .11ص ،7001اعكُذسٚخ، ،7ط،اندبيؼٙ انفكش داس" اإلداسٚخ انًؼهٕيبد َظى" طبثش، يسًذ انؼهٛى ػجذ يسًذ - 
2
 .21ص ،7005 ػًبٌ، نهُشش، ٔائم داس ،7اعزشارٛدٙ،ط يذخم ،"االعزشارٛدٛخ انًؼهٕيبد َظى" انضغجٙ، ػهٙ زغٍ - 
3
 .21، ص 7447يدًٕػخ يؤنفٍٛ، رشخًخ: زغٍٛ ػهٙ "اعزثًبس اإلثذاع فٙ ػبنى األػًبل يٍ انفكشح إنٗ انًُزح" انُشش: إٚشٔل، ثبسٚظ، 
4
 .57ص ،7004 يغزغبَى، ،االلزظبدٚخ انؼهٕو كهٛخ يبخغزٛش، يزكشح انًؤعغخ، لشاساد ٔرفؼٛم االعزشارٛدٛخ انٛمظخ أًْٛخ عؼٛذ، كشٔيٙ- 
5
 .57َفظ انًشخغ، ص  عؼٛذ، كشٔيٙ - 

Revelli carlo ; L’intelligence stratégique sur internet, op cit,p 10.   -
6
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 وشحر بلى غغوعة ؤن جٙىن اإلاهلىماث مالئمت الخخُاحاث اإلاؿخُُضًً مجها. هىع املعلىماث:  -1

وشحر بلى غغوعة ؤن جخطِ اإلاهلىماث بالضْت الٙاَُت، وحهجي الضْت شِئحن مسخلُحن: ؤن  دكت املعلىماث: -2

ش، وؤن جٙىن اإلاهلىماث صُْٓت وتهم اإلاؿخُُضًً مجها  . جٙىن اإلاهلىماث صخُدت زالُت مً الخؿإ والدشَى

ذ  العمش، املىكىجُت، ألافم الضمني:  -3 ذ َهمغ اإلاهلىماث ٌشحر بلى مٓضاع الْى جغجبـ هظه الخطائظ بالْى

ذ الظي جٙىن َُه اإلاهلىمت مالئمت إلاىغىم الٓغاع  ىجُت َةنها حهبر نً الْى الظي مضخى نلى بهخاحها، ؤما اإلاْى

ًؿُه اإلاهلىمت، َاألَٔ الؼمجي ْض ًٌؿي اإلااضخي ؤو وؤهمُخه، ؤما ألأَ الؼمجي َةهه ًمثل الُاضل الؼمجي الظي ح

ل.    الخاغغ ؤو اإلاؿخٓبل ؤو ألامض الٓطحر ؤو الؿٍى

لٙي جٙىن اإلاهلىماث مُُضة ًجب ؤن جٙىن طاث ضلت بمىغىم الٓغاع، اليلفت، اللُمت، راث الصلت:   -4

اإلااصًت اإلاغجبؿت بهملُاث حمو، وبهخاج اإلاهلىماث لؤليغاع اإلاسخلُت ًغجبـ بٙلُت ؾىاء الٙلُت الؼماهُت ؤو 

ولهظا البض ؤن ًٙىن لخلٚ اإلاهلىماث اإلاٙلُت ُْمت مترجبت حغاء  ،مهالجت، زؼن، واؾترحام اإلاهلىماث

مً٘ ُْاؽ ُْمت اإلاهلىماث مً زالٛ جسُُػها ليؿبت خالت نضم الخإٖض  اؾخسضامها في اجساط الٓغاعاث ٍو

 دُـ بطىانت الٓغاع وبمٙاهُت اجساط الٓغاع بؿغنت. ًالظي ًمً٘ ؤن 

5- : ذ اإلاالئم  ظهىلت الىصٌى جٙىن اإلاهلىماث مُُضة نىضما ًخمً٘ ألاَغاص مً الىضٛى بلحها بؿهىلت و في الْى

 الؾخسضامها. وحهض مهاعة اإلاؿخُُض في بًجاص اإلاهلىماث التي ًدخاج بلحها هي التي جازغ في ؾهىلت الىضٛى بلحها.

، الىغىح، ُتا جىحض زطائظ ؤزغي وضُذ بها اإلاهلىماث مً ؾٍغ بهؼ الباخثحن مثل: الشمىلٖم  

ُت، الخماؾٚ،اإلاغوهت، الٓضعة نلى الخيبا، الخُاصًت، الٓابلُت نلى اإلآاعهت ويحرها.   الاوسجام، اإلاىزْى

 املؼلب الثاوي: هظام املعلىماث

صازل اإلااؾؿت بطُخه مىخجا للمهلىماث، بط نلى ؤؾاؽ ٌهخبر هكام اإلاهلىماث طو الضوع الهام و الخؿاؽ    

 ؤهه حهّضصث اإلاُاهُم التي 
ّ

اإلاهلىماث التي ًيخجها ًخم اجساط الٓغاعاث اإلاهمت و الاؾتراجُجُت للماؾؿت، بال

بل الخؿّغ لبهؼ مجها ؾىداٛو نغع مُهىم مطؿلر الىكام ؤوال.   ْضمذ ووؿبذ لىكم اإلاهلىماث ْو

: ماهُت هظ  ام املعلىماثالفشع ألاٌو

 مفهىم الىظام:  - 1

ب مً نضص مً  « systema »"مطؿلر مشخٔ ؤؾاؾا مً ٗلمت   3الىكام هى   الُىهاهُت التي حهجي الٙل اإلاٖغ

مً٘ حهٍغِ الىكام نلى ؤهه "الاحؼاء "مجمىنت مً  الهىاضغ التي جخٙامل مو يغع مشتٕر لخدُٓٔ ؤخض 4، ٍو

هّغٍ الىكام ٖظلٚ بإهه "مجمىنت مً ألاشُاء ًغجبـ بهػها البهؼ بهضٍ جىُُظ مجمىنت مً  5ألاهضاٍ ". وَُ

"جغجِب ؤي شٙل مً ؤشٙاٛ اليشاؽ في شب٘ت مهُىت مً ْبل ؤي مغاْب  6َةهه ًغي   paskألاهضاٍ". و خؿب 

 هى هكام".

 عىاصش الىظام:  -2

                                                                                                                                                                                     
1
 .11ص،عبثك يشخغ ،انطبئٙ فشج آل زغٍٛ ػجذ يسًذ - 
2
 .17ص،عبثك يشخغ انضغجٙ، ػهٙ زغٍ - 
3
 .77ص ،انطبئٙ، فشج آل زغٍٛ ػجذ يسًذ - 
4
 .22،ص7001رشخًخ: عشٔس ػهٙ اثشاْٛى عشٔس، داس انًشٚخ نهُشش،انشٚبع، -َظى انًؼهٕيبد اإلداسٚخ -خٕٛسج شٛم-سإًَٚذ يكهٕٛد -

5
  .2، ص7427االداسٚخ، األسدٌ،  يُزس طالذ، َظى انًؼهٕيبد االداسٚخ، يُشٕساد انًُظًخ انؼشثٛخ نهؼهٕو -

Christiane volant ,le management de l’information dans l’entreprise edition : ADBS ; 2002  ,p9. -
6
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هخبر الىك   ام صًىامُُ٘ا في خالت ال ًٙىن لٙل الىكم هُـ زلُـ الهىاضغ، وبهما لها حشُ٘ل ؤؾاسخي ونام، َو

 ُْامه بالىقائِ الثالزت الخالُت وهي : 

و ألاَغاص  ،جمُو اإلاىاص الخاماإلاضزالث : ًىؿىي نلى ججمُو الهىاضغ الالػمت لدشًُل الىكام َمثال البض مً ج -

 البُاهاث ْبل ؤن ًخم الدشًُل .و 

ل اإلاضزالث بلى مسغحاث مثل  - بحغاء نملُت خؿابُت نلى اإلاهالجت ؤو الدشًُل : ًىؿىي نلى نملُت جدٍى

 .البُاهاث

ل بلى مٓغها الجهائي - غ  ،اإلاسغحاث : جىؿىي نلى هٓل اإلاسغحاث الىاججت مً نملُت الخدٍى مثل جىػَو الخٓاٍع

هخبر الىكام  ْاصع نلى جىكُم هُؿه    نلى اإلاؿخسضمحن . ً الخالُحن :َو   1بطا جّمذ بغاَت الهىطٍغ

 الخًظًت اله٘ؿُت : و هي جمثل مهلىماث خٛى ؤصاء الىكام .  -

ابت ؤو الؿُؿغة: جىؿىي نلى مخابهت وجُُٓم اإلاهلىماث اإلاغجضة لخدضًض ؤي بهدغاَاث للىكام نً ؤهضاَه،  - الْغ

ظلٚ بجساط ؤلاحغاء الالػم لخهضًل مضزالث ونملُاث الىكام لػمان  الىضٛى بلى مسغحاث مالئمت . ٖو

 مفهىم هظام املعلىماث:  -3

هٍغ هكام اإلاهلىماث بإهه: " مجمىنت مً ؤلاحغاءاث التي ًخم مً زاللها حمو ٌُ،  ً مهالجت وجسٍؼ

ابت في اإلااؾؿت" ، ٖما ًمً٘ حهٍغِ هكام 2ووشغ اإلاهلىماث بًغع صنم نملُاث ضىو الٓغاع وجدُٓٔ الْغ

ت وآلالُت لجمو وحشًُل البُاهاث ؾبٓا لٓىانض  3اإلاهلىماث ٖظلٚ بإهه  " مجمىنت مً الهىاضغ البشٍغ

ابت" وحهٍغ ٖظلٚ نلى ؤنها لها بلى مهلىماث حؿانض ؤلاصاعة في الخسؿُـ والْغ "  4وبحغاءاث مدضصة بًغع جدٍى

ً باإلاهلىماث الالػمت إلاؿانضتهم في جىُُظ ألانم اٛ واجساط " مجمىنت مً الهملُاث اإلاىكمت التي جمض اإلاضًٍغ

 الٓغاعاث صازل الخىكُم ".

ومً زالٛ طلٚ َةن هكام اإلاهلىماث هى هكام َغعي ًىحض صازل الىكام ال٘لي للماؾؿت، بدُث ًخم مً 

 زالله الخهامل ومهالجت البُاهاث واإلاهلىماث ووشغها في اإلااؾؿت لضنم نملُاث ضىو الٓغاع.

 (: همىرج مبعؽ لىظام املعلىماث. 4-1الشيل سكم)

  

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                           
1
 .71ػًبد انظجبؽ، يشخغ عجك ركشِ، ص- 
2
 .3ص ركشِ، عجك يشخغ طبثش، انؼهٛى ػجذ يسًذ - 
3
 .2يشخغ عجك ركشِ، ص طالذ، يُزس - 
4
 .732يسًذ انكشد٘، خالل إثشاْٛى انؼجذ "يمذيخ فٙ َظى انًؼهٕيبد اإلداسٚخ "َشش ٔانزٕصٚغ انذاس اندبيؼٛخ، االعكُذسٚخ، صيُبل  - 

 انًغزخذو انمشاساد

 يؼهٕيبد

 يخشخبد

يؼبندخ 

 ثٛبَبد

 ثٛبَبد

ردًٛغ 

 ثٛبَبد
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 .8ص ،، مشحع ظبم رهشهشاملصذس: محمذ عبذ العلُم صاب                    

ت ؤو اإلاهخمضة نلى الخاؾىب  و التي جدٛى البُاهاث بلى ًمً٘ جىغُذ هكم اإلاهلىماث نلى ؤنها الىكم الُضٍو

مً٘ جدضًض صوع هظه الىكم بإصائها لثالر ؤصواع عئِؿُت وهي:  1مهلىماث طاث َائضة ٍو

ت -  و طاث الطلت باإلااؾؿت مً بِئتها الضازلُت و الخاعحُت. جدضًض اإلاهلىماث الػغوٍع

 ًػمً هكام اإلاهلىماث للماؾؿت صوعان اإلاهلىمت، مً حمو و مهالجت ووشغ للمهلىماث. -

 اإلاهلىماث اإلاخهلٓت باإلااؾؿت هدى البِئت. وشغ  -

 الفشع الثاوي: أهىاع هظم املعلىماث

ٔ مسخلِ مهاًحر بلى الهضًض مً ألاهىام ولهظا هجض في هظا ؤلاؾاع جطيُِ هكم  جطىِ هكم اإلاهلىماث    َو

ٔ وقائِ اإلااؾؿت اإلاهلىماث  خؿب اإلاؿخىي ؤلاصاعي والىكم لضنم اجساط الٓغاع، والىكم الىقُُُت َو

 ويحرها.

 هظم املعلىماث حعب املعخىي الاداسي   -1

ت اإلاسخلُت في اإلااؾؿت جىحض زالزت جطيُُاث عئِؿُت لىكم اإلاهلىماث جضنم  اث ؤلاصاٍع  2وهي :،اإلاؿخٍى

حهمل نلى صنم اليشاؾاث الغوجُيُت اإلاخ٘غعة ومخابهت ؾحر اإلاهامالث صازل   :هكم اإلاؿخىي الدشًُلي 

ٔ ومبُهاث ت ،مالُت ومداؾبت،بهخاج وجطيُو ،اإلااؾؿت واإلاغجبؿت  بالىقائِ ألاؾاؾُت مً حؿٍى مىاعص بشٍغ

 سخلُت اإلاخهلٓت بهظه الىقائِ .وهي ججُب نلى ألاؾئلت اإلا

هكم اإلاؿخىي ؤلاصاعي: َهي حهمل نلى مؿاهضة مؿاولي ألاوشؿت في اجساط الٓغاعاث الشبه هُٙلُت وحؿُحر 

ٔ جٓضًم ملخظ عوجُجي يهضٍ بلى  جدُٓٔ  ألاوشؿت في ؤلاصاعة الىؾؿى ٖما جسضم جسؿُـ الىقائِ نً ؾٍغ

غ اإلاؿلىبت.  الؿغنت في بهجاػ الخٓاٍع

ً في ؤلاصاعة الهلُا مً الُٓام باليشاؾاث طاث البهض وؤزحر  ا، هكم اإلاؿخىي الاؾتراجُجي: جمً٘ اإلاؿحًر

لت ألاحل ت لخدُٓٓها َالهضٍ مً ،الاؾتراجُجي، وحؿمذ لهم بخدضًض ألاهضاٍ ؾٍى وازخُاع الىؾائل الػغوٍع

اؾؿت مٓاعهت  بٓضعتها هظه الىكم هى بخضار الخىأَ بحن الخًحراث التي جدضر في البِئت الخاعحُت للم

 الخالُت واإلاؿخٓبلُت.

 الىظم الىظُفُت:  -2

ت التي جطىِ خؿب الخؿىؽ الىقُُُت ألاؾاؾُت في اإلااؾؿت وهي  حهخبر مً ؤهم ؤهىام هكم اإلاهلىماث الاصاٍع

ت، وجخمثل هظه الىكم َُما ًلي : ل، اإلاىاعص البشٍغ ٔ، الخمٍى  3الاهخاج، الدؿٍى

م  ٔ هى جدضًض ألاشخاص واإلااؾؿاث ألاٖثر عيبت في الشغاء، : هظام معلىماث الدعٍى بن هضٍ الدؿٍى

ظلٚ جغوٍج اإلاىخجاث والخضماث اإلاىاؾبت لخلٚ اإلااؾؿاث وألاشخاص. وحؿانض هظه  ومبُهاث اإلااؾؿت ٖو
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ٙىن اإلاىخج  الىكم في جدلُل الؿلب إلاسخلِ اإلاىخجاث في ألاماًٖ اإلاسخلُت لٙي ًٙىن الؿّى ؤٖثر صْت ٍو

 بلى اإلاؿتهلٚ اإلاىاؾب.   اإلاىاؾب

ؤضبدذ هظه الىكم آلان حهخمض ٗلُا نلى الخاؾىب وج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث وجؼوص هظام معلىماث املالُت : 

غ الخًحراث اإلاالُت والهضٍ مً هظه الىكم حؿهُل وغو  ؼ نلى جٓاٍع اإلااؾؿت وبصاعتها باإلاهلىماث اإلاالُت والتي جٖغ

واجساط الٓغاعاث ،حزاهُت، وبصاعة و جضَٔ الىٓض وألامىاٛ، وجدلُل الاؾدثماعالخؿـ اإلاالُت، حؿانض في جىكُم اإلا

 اإلاىاؾبت لخسُُؼ الىُٓاث وػٍاصة ألاعباح.

ت:  ت نماص اإلااؾؿت وؤنها حؿعى مً ؤحل ججاوػ ؤصواع ؤلاصاعة هظام معلىماث املىاسد البشٍش حهخبر اإلاىاعص البشٍغ

ىكغ ؤلحها لخً٘ َانلت في ؤلاصاعة ت بشٙل عئِسخي في  واإلاىقِ ٍو الهلُا. وحؿانض ؤهكمت مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

خُل السجالث وجُُٓم الهاملحن، وجسضم هظه الىكم ؤهضاَا ٖثحرة مجها خشض الجهىص إلًجاص مغشخحن إلاؤل 

  َغص الهمل، الازخُاع، مخؿلباث ومهاعاث الهاملحن، ويحرها.

هى ججمُو اإلاهلىماث التي حؿانض في اجساط الٓغاع  بن الهضٍ مً هظه الىكم هظام املعلىماث املحاظبُت:

ٗاهذ هكم  وؤضبدذ حهخمض هظه الىكم نلى الخاؾىب وج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث في ؤيلب نملُاتها بهض ما 

غ  ُت، وحؿانض هظه الىكم في َهالُاث ألانماٛ وجؼوٍض البُاهاث اإلاالُت الضوعٍت وجؼوٍض الخٓاٍع جٓلُضًت ووْع

 اهُا ألاعباح والخؿائغ.اإلاؿلىبت ْاهىهُا وبُ

 الفشع الثالث: وظائف هظم املعلىماث 

 ،جخمثل نملُاث هكم اإلاهلىماث في بؾاع ؤعبو وقائِ عئِؿُت جخجلى في حمو البُاهاث و مهالجت هظه البُاهاث   

ً اإلاهلىماث وفي ألازحر اؾترحام اإلاهلىماث  نىض خاحت اإلااؾؿت بلحها وؾيشغح هظه اإلاغاخل َُما  زم جسٍؼ

 1لي:ً

خم زالٛ هظه الهملُت الخطٛى نلى البُاهاث مً مطاصعها اإلاسخلُت لً٘ مو اخترام  حمع البُاهاث:  -1 ٍو

خم ٖظلٚ  ، اإلاغوهت، وجىاؾب الٙلُت مو الُٓمت( في جلٚ البُاهاث. ٍو غ الخطائظ )الصخت، الضْت، الشمٛى جَى

ٔ اؾخسضام جؼوٍض اإلااؾؿت بالبُاهاث الخاضت باالججاهاث اإلاؿخٓبلُت والاخخم االث اإلاخهلٓت بالبِئت نً ؾٍغ

 وؾائل اإلاغاْبت البُئُت.

ُمت  ًخم زالٛ هظهمعالجت البُاهاث:  -2 ل البُاهاث مً هُئتها ألاولُت بلى مهلىماث طاث مهجى ْو اإلاغخلت جدٍى

ال نً وصاللت وهظه الهملُت ًخم جٓؿُمها بلى جطيُِ البُاهاث، جغجُبها، جلخُطها، مهالجتها، وازخُاعها، َػ

ذ اإلاىاؾب مً ْبل اإلاؿخُُضًً.  اؾخسغاج الىخائج ختى جٙىن حاهؼة لالؾخهماٛ في الْى

بن الخاحت للمهلىماث ال جيخهي بمجغص اؾخسضامها في مضة مهُىت، وخُث ؤن هىإ بهؼ خضن املعلىماث:  -3 

ً و  ؤمً جلٚ اإلاهلىماث مً اإلاهلىماث ال حؿخهمل بمجغص مهالجتها ؤو اؾخسغاحها َةهه مً اإلاهم والػغوعي جسٍؼ

ت لخحن اخخُاج اإلااؾؿت بلحها.   الخلِ والػُام والؿْغ

جها نىض الخاحت اظترحاع املعلىماث:   -4 هظه الهملُت الخاضت باؾترحام ؤو اؾخسضام اإلاهلىماث التي جم جسٍؼ

جب مغاناة نامل الؼمً نىض اؾترحانها ختى ال جُٓض اإلاهلىماث  الُائضة اإلاغحىة بلحها مً ْبل اإلاؿخُُض ٍو

واإلااؾؿاث التي جخلٓى اإلاهلىماث وجٓىم بخدلُلها وجىػَهها بلى مغاٖؼ الٓغاع اإلاىاؾبت وبطىعة ؤؾغم مً  مجها.

 مىاَؿحها، ًم٘جها طلٚ مً جدُٓٔ محزة جىاَؿُت وزاضت في البِئت اإلاؿغبت.  

                                                           
1
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 املؼلب الثالث: أهمُت املعلىمت وهظم املعلىماث في املؤظعت

:  كُمت و مىفعت املعلىماث  الفشع ألاٌو

حرها بسطائطها اإلاؿلىبت اإلاظٗىعة    حهض اإلاهلىماث الُىم مىعص حىهغي وؤؾاسخي للماؾؿت التي ًيبغي جَى

ذ اإلاىاؾب  غة في الْى مت والصخُدت والضُْٓت  اإلاخَى ُّ ؾالُا ختى جطبذ طاث ُْمت خُث ؤن اإلاهلىماث الٓ

ً اإلااؾؿت مً الخهٍغ والخيبا نلى بِئتها 
ّ
ٖما حؿهل ؤصاء اإلااؾؿت واجساط الٓغاعاث ،الضازلُت والخاعحُتجم٘

ُمت، وبالخالي حهض ُْمت اإلاهلىماث مُهىم  ،اإلاالئمت ولؤلهمُت البالًت للمهلىماث ًجب ؤن جٙىن طاث مىُهت ْو

مخهضص ألابهاص وؤَ نلى ما ؤوعصها نضص مً ال٘خاب و اإلاخسططحن في هكم اإلاهلىماث حهٍغ ُْمت اإلاهلىماث 

اصة زٓت و ْىانت اإلاضعاء )ؤو مؿخسضمي اإلاهلىماث( باإلاهلىماث اإلاؿخسضمت" نلى . وجكهغ ؤهمُت صعاؾت 1"ؤنها ٍػ

ُْمت اإلاهلىماث باليؿبت بلى ضاوو الٓغاع مً ؤنها جم٘ىه مً الخهٍغ بلى ٗلُت اإلاهلىماث و نلى ؤؾهاعها، 

وبال َمً اإلاىؿٓي ؤن ًسخاع الهمل  ،وبظلٚ َهى لً ًخدمل ٗلُت مغجُهت للخطٛى نلى اإلاهلىماث يحر هُهُت

 مً صون جلٚ اإلاهلىماث.

  2وهي: وجٙىن اإلاهلىماث طاث ُْمت نىضما جدٓٔ ؤعبهت ؤهىام مً اإلاىاَو

ٗان شٙل اإلاهلىماث ًدىاؾب مو خاحت اإلاؿخُُض، جٙىن طاث ُْمت نالُت.  اإلاىُهت الشٙلُت: ٗلما 

 ؾهىلت الىضٛى بلى اإلاهلىماث بلى مؿخُُضيها.حهجي اإلاىُهت اإلاٙاهُت: 

ذ الخاحت بلحها. ذ اإلاىاؾب ؤي ْو غ اإلاهلىماث في الْى  اإلاىُهت الؼماهُت: ًٓطض بها جَى

ت: نىضما ًازغ الخاضل نلى اإلاهلىماث في ُْمتها مً زالٛ الخد٘م )ؤو الخملٚ(.  اإلاىُهت الخُاٍػ

  الفشع الثاوي: أهمُت هظم املعلىماث:

 اٍ وغو هكم اإلاهلىماث في اإلااؾؿت في الىٓاؽ الخالُت :وجخمثل ؤهض

غ هكام اإلاهلىماث بهخاج اإلاهلىماث الالػمت واإلاُُضة للماؾؿت . -  ًَى

 ٌهؿي هكام اإلاهلىماث  جٓضًم وضِ صُْٔ للماؾؿت ما ٌؿاهم في حؿهُل وغو الخٓضًغاث و الخيبااث. -

ت الىاحب بجساطه -  ا .ٌؿاهم في  ججلُت الٓغاعاث الػغوٍع

 اؾخسغاج الاهدغاَاث بحن الخٓضًغاث وؤلاهجاػاث، وبمٙاهُت جدضًض ؤؾبابها و جٓلُطها.  -

ىنها  -  . ٌهخبر الىكام اإلاهلىماحي هكام جيبئي ًيبه اإلااؾؿت بالتهضًضاث وألازؿاع اإلام٘ىت  ْبل ْو

غ مىخجاتها و زلٔ مىخجاث حضًضة .  -  ٌؿانض اإلااؾؿت نلى جؿٍى
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 املبحث الثالث: الزواء الاكخصادي 

ت مً زالٛ    ٗاء الاْخطاصي مً بحن ؤهم وؾائل ؤلاْخطاص اإلاُخىح الظي ٌشهض خالُا حًُحراث حظٍع ٌهض الظ

اصة خضة اإلاىاَؿت.  جؿىع ج٘ىىلىحُاث  اإلاهلىماث و الاجطاالث  وزطىضا مو ٍػ

 املؼلب ألاٌو :  مفهىم الزواء الاكخصادي وخصائصه

ف ال -1     زواء الاكخصادي:حعٍش

ٗاء ؤلاْخطاصي َُما وعاء ألاؾلسخي في مىخطِ الثماهِىاث  و جُػل  .خُث شهض ؤهم جؿىعاجه  ،وشإ مُهىم الظ

ٓي  ٗاء الدؿٍى ُ٘ت بؾخهماٛ مُغصاث الظ ٗاء  " Marketing Intelligence"ألاصبُاث ألامٍغ و الظ

ٗاء اإلاىاَـ  نً بؾخهماٛ  "Economic Intelligence"الاْخطاصي الظي  competitor" "Intelligenceمطؿلر ط

 1.ٓاغٌُهض مُهىما 

ٗاء الاْخطاصي قهغ ؾىت   ، مً ؾٍغ مجمىنت الهمل في اإلاداَكت الهامت 1994ؤٛو حهٍغِ نملي للظ

ُه نلى ؤهه "مجمىنت ألانماٛ اإلاغجبؿت بالبدث، مهالجت و بث اإلاهلىمت  للخسؿُـ بُغوؿا، خُث جم حهٍغ

ٗاء الاْخطاصي ٌهمل نلى بًجاص 2ؤلنىان و اإلاخضزلحن الاْخطاصًحن لطُايت اؾتراجُجُاتهم "اإلاُُضة ل . َالظ

ذ اإلاىاؾب، و بالخالي  اإلاهلىمت اإلاُُضة بإَػل جٙلُت، ًدللها و ًػهها جدذ جطٍغ اإلآغعًٍ في اإلاىكمت في الْى

 3َهى نامل ؤؾاسخي للمىاَؿت.

ذ الخالي ومً زالٛ الخجاعب الخا  ٗاء ؤلاْخطاصي غغوعي  وفي الْى سُت إلاسخلِ الضٛو ؤضبذ جىُُظ الظ ٍع

ت وماؾؿاتها ٗاء في اإلاجلـ الظي اوهٓض ؾىت  ،للضولت الجؼائٍغ ِ للظ في  2006"خُث ؤهه جم جٓضًم حهٍغ

ٗاء ؤلاْخطاصي ؼ بلخاصم عئِـ الخٙىمت، ًدضص ؤن الظ هى: حمو واؾخسضام  الجؼائغ جدذ عئاؾت نبض الهٍؼ

ت  غ اإلاهَغ ت لطىو الٓغاع وبصاعة اإلااؾؿاث وجؿٍى ت الػغوٍع ووشغ اإلاهلىماث اإلاُُضة التي حؿاهم في بهخاج اإلاهَغ

 4الؿُاُْت الجساط الٓغاع. "

ٗاء الاْخطاصي هظٖغ ما ًلي : خصائص الزواء الاكخصادي: -2   5ومً بحن الخطائظ الغئِؿُت للظ

 ي للمهلىمت طاث اإلاؼاًا الخىاَؿُت في اجساط الٓغاعاث .الاؾخسضام الاؾتراجُج - 

ت لخيؿُٔ حهىص ألانىان الاْخطاصًحن. -   وحىص بصاعة ٍْى

ت واإلادلُت. -  ٍؼ ت بحن اإلااؾؿاث و الجامهاث و ؤلاصاعاث اإلاٖغ  وحىص نالْاث ٍْى

 حشُ٘ل حماناث الػًـ والخإزحر. - 

ت في وشغ اإلاهلىماث  -  بصماج اإلاهاٍع الهلمُت، الخٓىُت، الاْخطاصًت، الٓاهىهُت والجُىؾُاؾُت. الؿٍغ

ٓت شغنُت  .والخطٛى نلحها بؿٍغ

ٗاء الاْخطاصي مً زالٛ ْضعجه نلى جدُٓٔ ما ًلي:أهمُت ودوس الزواء إلاكخصادي: -3    6جخجلى ؤهمُت الظ
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 انًؼشفخ الزظبد زٕل انخبيظ انذٔنٙ انؼهًٙ انًؤرًش األػًبل، يُظًخ خذيخ فٙ االلزظبد٘ انزكبء ثٕػجذنٙ، ٔأزالو خهٛم صق انشا ػجذ- 

 .2ص،7005،أفشٚم 72/ 73 األسدٌ، انضٚزَٕخ، خبيؼخ اإلداسٚخ، ٔانؼهٕو االلزظبد كهٛخ االلزظبدٚخ، ٔانزًُٛخ
2
- Alain Bloch, l’intelligence économique, 2éme édition, économica,1999, Paris, p3.                               

3
 .7ص،عبثك يشخغ ثٕػجذنٙ، ٔأزالو خهٛم صق انشا ػجذ- 

Kourbali baghdad, Séminaire de: Intelligence économique et veille stratégique, oran ,PPT, 2011/2012, p85-
4
  

5
 عٓبو ػجذ انكشٚى، عٛبعخ دػى انزكبء االلزظبد٘ فٙ انًُظًبد اندضائشٚخ، ثسث يمذو فٙ انًؤرًش انؼهًٙ انغُٕ٘ انسبد٘ ػشش نزكبء األػًبل - 

 .113، ص7077أفشٚم  71-72ٔالزظبد انًؼشفخ، خبيؼخ انضٚزَٕخ، األسدٌ، 
6
 زٕل انشاثغ انذٔنٙ انًهزمٗ انزُبفغٛخ،، ػٕايم ٔأزذ انًغزمجهٛخ انزسذٚبد نًٕاخٓخ أداح االعزشارٛدٛخ، ٔانزكبء انٛمظخ آنٛخ ٕٚعف، ثٕيذٍٚ - 

 http://labocolloque5.voila.net/126boumadianeyossef.pdf.   26،ص7070 َٕفًجش 3/4 ،انزُبفغٛخ ٔاالعزشارٛدٛبد انًُبفغخ
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 ًضَو باإلااؾؿت بلى اإلاؿاهمت في الخًُحر نىع ؤلاْخطاع نلى عص الُهل. -

 الخدؿحن في هىنُت الٓغاعاث الاؾتراجُجُت إلاىاحهت الخدضًاث اإلاؿخٓبلُت. -

 مطضع لالبخٙاعاث مً زالٛ جدُحز البدث نً ؤَٙاع حضًضة . -

 ىي الخدطُل والخدلُلىاء نلى مؿخَهل حماعي ٌهخمض نلى ؤؾاؽ جباصٛ واْدؿام اإلاهلىماث ؾ  -

 

 املبحث الشابع: الُلظت الاظتراجُجُت 

في قل البِئت الاْخطاصًت الخالُت ومو جؼاًض شضة و خضة اإلاىاَؿت مً زالٛ جؿىع ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث و    

غة في اإلاهلىماث وحهضص مطاصعها و حؿاعم خلٓت الخطىٛ نلحها لضي اإلاىاَؿحن، َمً  الاجطاٛ، مما ؤصي بلى َو

ٛ ما ؾبٔ ؤضبذ مً الػغوعي نلى اإلااؾؿاث جبجي ؤؾالُب حضًضة لهل مً ؤبغػها الُٓكت الاؾتراجُجُت زال

ذ اإلاىاؾب وبإْل جٙلُت مم٘ىت والخٓلُل  حر اإلاهلىمت الالػمت في الْى و التي بضوعها جػمً إلاخسظي الٓغاع  جَى

 مً خالت نضم الخإٖض في قل البِئت آلاهُت اإلاػؿغبت واإلاهٓضة.

: ماهُت الُلظت املؼلب  الاظتراجُجُت ألاٌو

بن مطؿلر الُٓكت مً اإلاُاهُم الخضًثت اليشإة، قهغ ووشإ في ألاوؾاؽ التي حهخجي باإلاهلىمت وحؿُحرها،  

 لظلٚ َؿيخؿّغ إلاُهىم الُٓكت بطُت نامت ومُهىم الُٓكت الاؾتراجُجُت بطُت زاضت.

: مفهىم الُلظت   الفشع ألاٌو

و هى هاجج نً اإلاغاْبت بالغاصاع والظي ٌهجي   vigila"مشخٓت مً اللُل الالجُجي  1هي:الُٓكت أصل املصؼلح:  -1

 الُٓام بالخغاؾت واإلاغاْبت خغضا نلى خماًت مٙان ما، ؤو مىؿٓت مهُىت والخُاف نلحها".

بالغيم مً وشإة اإلاطؿلر الخضًثت بال ؤهه نٍغ اهدشاعا واؾها في الضٛو الًغبُت هكغا لئلؾهاماث الهضًض مً 

ً مً ؤهمهم  في شغح وجىغُذ حظوع اإلاطؿلر. بن مُهىم الُٓكت في ؤوعوبا هى مغجبـ  H.Lesca اإلاٍُ٘غ

ُ٘ت َه  2.ى مغجبـ باإلاىاَؿتباإلاهلىماث الخ٘ىىلىحُت، في خحن ؤهه في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ف الُلظت:  -2   حعٍش

ًٓكا: هٓٛى ؤن  ،"الخيبه )ن٘ـ الىىم(، ًٓل 3مطؿلر الُٓكت في اللًت الهغبُت ٌهجي  الجاهب اللغىي:

ؿً وجيبه لؤلمىع".  شخطا ًٓكا ؤي صخا واهدبه، خظع َو

 اإلاجاٛ ما ًلي: ومً بحن الخهاٍعِ التي ؤحمو نلحها اإلاسخطىن والضاعؾىن في هظا الجاهب الاصؼالحي:

"ؤن ًٙىن الصخظ نلى جُٓل وفي وغهُت اؾخٓباٛ، وجلٓي لٙل ما ًغصه مً مدُؿه الخاعجي  4َالُٓكت حهجي 

ت ما هي بالػبـ ومتى وؤًً جدضر".  مً بشاعاث، ؤَهاٛ، و ؤْىاٛ، صون مهَغ

 غع اجساط الٓغاعاث"نملُت مالخكت وعضض للبِئت، جدبو ووشغ مؿتهضٍ للمهلىماث اإلاهالجت لً 5وحهخبر الُٓكت

 ". الاؾتراجُجُت  الٓغاعاث

                                                           
Guy Massé, Intelligennce économique -un guide pour une économie de l’intelligence-, 2000, p249.  - 

1
 

2
 .712، ص 01/7004رشٕاس خٛشانذٍٚ، انٛمظخ انزُبفغٛخ ٔ أًْٛزٓب فٙ انًؤعغخ، انًدهخ اندضائشٚخ نهؼهٕو انمبََٕٛخ ٔ االلزظبدٚخ، ػذد  -

3
 .1305، ص 7422ثبسٚظ،  -يكزجخ السٔط خهٛم اندش،انًؼدى انؼشثٙ انسذٚث السٔط،  - 

Humbert Lesca, la veilles stratégique, la méthode L.E.S caning, edition  EMS, 2003,p: 3.-
4
  

Kourbali  Baghdad, op cit, p 168.  - 
5
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ِ وؿخسلظ ؤن الُٓكت هي  نملُت مىكمت مً بدث وعضض وجدلُل واهخٓاء للمهلىماث  َمً زالٛ الخهاٍع

 مً مدُـ اإلااؾؿت  بهضٍ اجساط الٓغاعاث الاؾتراجُجُت. 

ف الُلظت الاظتراجُجُت:  -3 جؿّغ الهضًض مً الباخثحن في بصاعة ألانماٛ بلى حهٍغِ الُٓكت حعٍش

 :ِ ُما ًلي نغع لبهؼ الخهاٍع  الاؾتراجُجُت، َو

ٓا  1الُٓكت الاؾتراجُجُت هي "نملُت مؿخمغة جاصي بلى الجمو اإلاسطظ واإلاخ٘غع لبُاهاث ؤو مهلىماث ومهالجتها َو

 اث ضلت باإلاىغىم ؤو ؾبُهت اإلاهلىماث اإلاجمهت"  .لًغع ؤو ؤٖثر مً ؤيغاع اإلاؿخسضمحن باؾخسضام  الخبرة ط

ٓت جؿىنُت َُخدبهىن  2وحهٍغ ٖظلٚ بإنها " الهملُت الجمانُت اإلاؿخمغة التي جٓىم بها مجمىنت مً ألاَغاص بؿٍغ

هت التي جسظ الخًحراث التي مً اإلادخمل ؤن جدضر في اإلادُـ  خهٓبىن و مً زم ٌؿخسضمىن اإلاهلىماث اإلاخْى ٍو

 ". ي للماؾؿتالخاعج

ت 3وحهٍغ ٖظلٚ الُٓكت الاؾتراجُجُت نلى ؤنها    " وشاؽ مؿخمغ ًمً٘ اإلااؾؿت مً مخابهت ومغاْبت  بِئتها الخجاٍع

ب لجمُو الخؿىعاث".   الخ٘ىىلىحُت ...ويحرها  مً ؤحل جْغ

مهلىماث خٛى  ومً زالٛ هظه الخهاٍعِ وؿخيخج ؤن الُٓكت الاؾتراجُجُت هي نملُت مؿخمغة مً بدث وجغضض لل   

الخًحراث التي جدضر في مدُـ اإلااؾؿت زم مهالجت هظه اإلاهلىماث والُٓام بيشغها مً ؤحل اؾخًاللها مً ؾٍغ 

 مخسظي الٓغاع الهتهاػ الُغص وجٓلُظ التهضًضاث. 

 الفشع الثاوي: مميزاث الُلظت الاظتراجُجُت 

ٗاآلحي:ًاصي حهٍغِ الُٓكت الاؾتراجُجُت بلى بهؼ اإلامحزاث ألاؾاؾُت   4التي جٙىنها وهي 

الاؾتراجُجُت: حؿانض نلى اجساط الٓغاع ونلُه َهي جخهلٔ بالٓغاعاث يحر اإلاخ٘غعة، والتي لِـ لها ؤي همىطج مً الىماطج 

 اإلاُدىضت ؾابٓا.

 ،الخؿىنُت: الُٓكت الاؾتراجُجُت ال حهض نمال ؾلبُا ومدضوصا خُث الجٓخطغ نلى اإلاخابهت والترضض البؿُـ للمدُـ

هت وفي الًالب الخدغي نجها.  بل حهخبر جؿىنُت مً زالٛ الخُٓل والاهدباه الجُض للمهلىماث اإلاخْى

ٗاء الجماعي ٗاء الجماعي: الُٓكت الاؾتراجُجُت جخؿلب الظ خُث ًٙىن الهمل الجماعي بىحىص مجمىنت مً ألاَغاص ،الظ

 ى مدضص.في اجطاٛ وجُانل مً ؤحل مالخكت ؤلاشاعاث في اإلادُـ و بنؿائها مهج

ٓت ٗلُت، الؾُما نىض الخدضر نً  خم جإزحرها بؿٍغ اإلادُـ: ًخٙىن مدُـ اإلااؾؿت مً نضة نىامل ومخًحراث مازغة ٍو

 اؾتهضاٍ الُٓكت الاؾتراجُجُت.

بوشاء ؤلابضام: الُٓكت الاؾتراجُجُت حشمل جُؿحراث نالماث ؤلاهظاع اإلاب٘غة  والتي جغجبـ باإلبضام. في الىاْو اإلاهلىماث 

غ الُغغُاث وزلٔ عئٍت اؾدباُْت. اإلا  ٓطىصة ًخدغي نجها وال جطِ ألاخضار اإلادٓٓت ؾابٓا ولً٘ حؿمذ بخدٍغ

و: هى نباعة نً اإلاهلىماث الخىبئُت التي جُُض بالخىغُداث اإلاؿخٓبلُت للماؾؿت.  الخْى

 الفشع الثالث: أظالُب حشغُل عملُت الُلظت الاظتراجُجُت

                                                           
1
 زٕل انشاثغ انذٔنٙ انًهزمٗ ،ثٕيذٍٚ ٕٚعف، آنٛخ انٛمظخ ٔانزكبء االعزشارٛدٛخ، أداح نًٕاخٓخ انزسذٚبد انًغزمجهٛخ ٔأزذ ػٕايم انزُبفغٛخ،- 

  http://labocolloque5.voila.net/126boumadianeyossef.pdf.   21،ص7070َٕفًجش  3/4 ،انزُبفغٛخ ٔاالعزشارٛدٛبد فغخانًُب
2

 -Mohamed Jaouad El Qasmi, le management par processus & la veille stratégique,     : ربسٚخ االطالع

01/03/2013 

:http://isdm.univtln. fr/PDF/isdm%2024/isdm24_elqasmi.pdf. 

 Mohamed Jaouad El Qasmi, le management par processus & la veille stratégique, op cit, p 2. -
3
  

4-  Humbert LESCA, Veille stratégique : concepts et démarche de mise en place dans l’entreprise, ‘Ministère 

de 

l’Education Nationale’ de la Recherche et de la Technologie, ADBS, 1997 ,P 2-5. www.veille-

strategique.org/docs/plaquette-.pdf.  
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مً٘ ؤن حشًل نملُت الُٓكت الا   ٓخحن ؤو آلُخحن مسخلُخحن:ٍو    1ؾتراجُجُت  ؾبٓا لؿٍغ

هي  مً زالٛ آلُت الخد٘م جٙىن اإلاباصعة مً ْبل مؿخسضم اإلاهلىماث اإلادخمل، خُث  بإن ألابدارآلُت الخحىم:  -1

التي جٓىم بخيشُـ مهلىماث الُٓكت الاؾتراجُجُت بضءا بالؿلب الهاحل مً اإلاؿاوٛ اإلاباشغ الظي ٌهبر نً خاحت 

 ُىت للمهلىماث .مه

ٓت بإن ألابدار الُهالت للمهلىماث مؿخمغة مً ؾٍغ بهؼ ألاشخاص خُث ًٓىم  آلُت إلاهزاس: -2 وحهجي هظه الؿٍغ

هاالء ألاشخاص وبمباصعتهم الصخطُت بخيبُه اإلاؿاوٛ اإلاباشغ في خحن إلاالخكتهم إلاهلىماث مهمت، مو ؤن اإلاؿاولحن 

ً لم ٌهبروا نً خاحاتهم الخاضت للمهلىماث. َاإلاباصعة جٙىن مً ؾ ٍغ اإلايشـ للُٓكت الاؾتراجُجُت لهظا اإلاباشٍغ

.ٔ   الٍُغ

هُت الالػمت     يخج نجها اإلاهلىماث الاؾدباُْت والخْى ومً زالٛ آلالُخحن ؾىاء الخد٘م ؤو ؤلاهظاع حشًل نملُت الُٓكت ٍو

 خؿب اخخُاحاث اإلااؾؿت.

 الفشع الشابع: عالكت الُلظت الاظتراجُجُت بالزواء الاكخصادي

ٗاء الاْخطاصي يحر واضخت خُث ؤن اإلاُهىمان مخضازالن ومً زالٛ ما طٖغ آهُا     ،بن الهالْت بحن  الُٓكت و الظ

بغضض مدُـ اإلااؾؿت وهي نملُت مىكمت ومؿخمغة بًغع البٓاء نلى نلم  َالُٓكت الاؾتراجُجُت تهخم في مػمىنها

ر نلى وشاؾها، و جيخهي هظه الهملُت بخدطُل و جدلُل و وشغ بٙل اإلاؿخجضاث البُئُت التي حهجي اإلااؾؿت والتي لها جإزح

ٗاء الاْخطاصي َهى ؤشمل مً طلٚ بط ًخػمً بغاَت بلى هخائج نملُت الُٓكت الُٓام بترحمت هظه  ،اإلاهلىماث ؤما الظ

 اإلاهلىماث ٖماشغاث الجساط الٓغاعاث الاؾتراجُجُت اإلام٘ىت التي جخىأَ وؤهضاٍ اإلااؾؿت.

ٗاء الاْخطاصي ؤنهما مطؿلخان مخٙامالن، و مً زالٛ هظا  ًمً٘ ؤن وؿخيخج  الهالْت بحن الُٓكت الاؾتراجُجُت و الظ

ٗاء الاْخطاصي هى ألاشمل خُث ؤن جؿبُٔ الُٓكت الاؾتراجُجُت ًٙىن نلى  َالُٓكت الاؾتراجُجُت هي الجؼء و الظ

ٗاء الاْخطاصي ًٙىن نلى اإلا "ٖما وؿخؿُو الٓٛى ؤن   ،ؿخىي ال٘لياإلاؿخىي الجؼئي ؤي اإلااؾؿت في خحن ؤن الظ

ٗاء الاْخطاصي في ٗىنها ال حًحر و ال حهضٛ بِئت اإلااؾؿت التي جماعؽ َحها وشاؾها َضوعها  ،الُٓكت جسخلِ نً الظ

ٗاء الاْخطاصي ٌؿعى  ًخجلى في ال٘شِ و الغضض نً الخًحراث و اإلاؿخجضاث بهضٍ الخيبا  وجىبُه اإلااؾؿت، بِىما الظ

و  الصخُذ في بِئتها ومؿانضتها نلى  مىاحهت اإلاىاَؿت"لخم٘حن اإلااؾؿ  . 2ت مً الخمْى

 (: عالكت الزواء الاكخصادي بالُلظت الاظتراجُجُت5-1الشيل سكم )                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Humbert LESCA, Autre, L’utilité de la méthod L.E.Scanning ,CERAC Grenoble http://veillestrategique.org, -

1
  

2
 زٕل انشاثغ انذٔنٙ انًهزمٗخى، ػبئشخ يظجبذ، دٔس انٛمظخ اإلعزشارٛدٛخ فٙ رًُٛخ انًٛضح انزُبفغٛخ نهًؤعغخ اإللزظبدٚخ، ػجذ انفزبذ ثٕخً - 

 4ص،7070َٕفًجش  3/4 ،انزُبفغٛخ ٔاالعزشارٛدٛبد انًُبفغخ
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 التنافسيةاليقظة 

Source : Note de synthèse de l’Institut Atlantique d’Aménagement du Territoire (IAAT). La veille stratégique, du concept à la 

pratique –http://www.iaat.org/telechargement/veille_strategique_note_synthese.pdf. 

 الُلظت الاظتراجُجُت املؼلب الثاوي: أهىع

: الُلظت الاظتراجُجُت واللىي الخمغ لـ"بىسجش"  الفشع ألاٌو

ٌشمل مُهىم الُٓكت الاؾتراجُجُت حهبحرا شامال نً الُٓكت والتي جخٙىن مً نضة ؤهىام مخٙاملت، خُث حهؿي   

ذ اإلاىاؾب مو ؤٖبر ْض ع مً الُهالُت، وؤْل ْضع الُٓكت الاؾتراجُجُت للماؾؿت الٓضعة نلى الخطٍغ بؿغنت وفي الْى

ممً٘ مً الىؾائل مؿاهمت في جدُٓٔ وجدؿحن جىاَؿُتها الضائمت. "خُث ؤن خضة اإلاىاَؿت جؼصاص ًىم بهض ًىم في 

ْؿام الطىانت ٖما ؤضبدذ حهض الؿلٕى الىخُض للمىاَؿحن وهظا ما ؤوضخه همىطج بىعجغ خُث خضص اإلاهلماث 

اإلااؾؿت بداحت لخدضًض وحهٍغِ واضر  ٓبل اإلااؾؿت، ونلُه َةنالخمؿت ألاؾاؾُت للمىاَؿت التي جد٘م مؿخ

إلاسخلِ الخطائظ التي جخمحز بها  جلٚ اإلاهلماث لدؿخؿُو َُما بهض جدضًض ؤَػل الاؾتراجُجُاث التي ًجب جبىحها، 

ٗاهذ لضيها الغيبت ؤو الىؾائل للُٓام بظلٚ، بن  ابت للخؿىع الخاضل في اإلادُـ، بطا  ٔ وغو حهاػ ْع هظا نً ؾٍغ

ت َغنُت مً ًٓكت مخسططت مً٘ جٓؿُمها بلى ؤعبو ؤحهؼة زاهٍى  الجهاػ الشامل ًؿلٔ نلُه "الُٓكت الاؾتراجُجُت" ٍو

ت ومدُؿُت ما اْترح   ،ج٘ىىلىحُت، جىاَؿُت، ججاٍع هكغة هامت خٛى الهالْت الاجُاُْت بحن  Ribaultو  Martinet ٖو

لُٓكت نلى خؿب مُضان اليشاؽ اإلاؿتهضٍ ونلى هظا ألاؾاؽ ًمً٘ اؾخسغاحها مً ا الٓىي الخمـ وألاشٙاٛ التي

ت، الُٓكت الخىاَؿُت، الُٓكت اإلادُؿُت والُٓكت  ضىُذ بلى ؤعبو ؤهىام ٖبري عئِؿُت وهي: الُٓكت الخجاٍع

ٗالُٓكت الاحخمانُت، الٓاهىهُت1الخ٘ىىلىحُت "   الؿُاؾُت، ... ويحرها. ،. باإلغاَت بلى ؤهىام ؤزغي 

 ( : ألاهىاع ألاسبعت الىبري للُلظت  6-1الشيل سكم )

   

 

 

   

 

                                                                           

 الُلظت البُئُت   

 

 
Source :Alain Bloch, l’intelligence économique, op cit ,p17.   

 الفشع الثاوي: الُلظت الخىىىلىحُت والُلظت الخىافعُت

الخ٘ىىلىجي و جدلُل اإلادُـ الهلمي، الخٓجي و حهٍغ الُٓكت الخ٘ىىلىحُت بإنها " مغاْبت    الُلظت الخىىىلىحُت:  -1

غ وبالخالي و اإلاساؾغ و التهضًضاث و َغص الخؿٍى َهي  والخإزحراث الاْخطاصًت الخاغغة و اإلاؿخٓبلُت، مً ؤحل جْى

. و حهٍغ ؤًػا ؤنها " اليشاؽ الظي ًغج٘ؼ نلى 2الُٓكت التي ج٘غؾها اإلااؾؿت بطُت زاضت لخؿىع الخ٘ىىلىحُاث"

.  ؤو ؤنها "مغاْبت جؿىع 3مغاْبت مدُـ اإلااؾؿت لل٘شِ نً ؤلاشاعاث الػهُُت والتي جبرػ نىض جؿىع الخ٘ىىلىحُاث"
                                                           

1
 .،07/01/7072. ربسٚخ االطالع: 70، ص االلزظبدٚخ نهًؤعغخ انزُبفغٛخ انًٛضح نجُبء كأداح، انٛمظخ انزكُٕنٕخٛخ آخشٌٔ ٔ انطٛت دأد٘  -

ratoulrecherche.arabblogs.com/daoudi+rahal+chine.pdf  
7

-
7

-
2
 .71-72 ص يشخغ عبثك،  آخشٌٔ، ٔ انطٛت أد٘د  -

 

 

 

 

 

 انٍمظخ انتكُىنىجٍخ      

انذاخهٍٍ   

 انًحتًهٍٍ
 انًُبفسٍٍ فً انمطبع

 انجذائم

 اليقظة

 التجارية
 انسثبئٍ

 انٍمظخ                                   

 انتجبرٌخ                                                                                               

 انًىردوٌ
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ألاولُت، خُث جخمثل مهمتها في الخٍٓغب بحن الهلم و الطىانت،  البدث ألاؾاسخي ؤو الٓانضي، مغاخل الخطيُو، اإلاىاص

 .1وزلٔ جٙامل بحن الازىحن"

اإلاىخكم للخطٛى  وبالخالي  َةن اإلاًؼي الخُٓٓي والُائضة الُهلُت مً الُٓكت الخ٘ىىلىحُت بطن "جخمثل في ؤلاعجٓاب

نلى ؤٖبر ٖمُت مم٘ىت مً اإلاهلىماث واإلاهاٍع مً مسخلِ اإلاطاصع بهضٍ ؤؾاسخي هى اؾخسضامها في بًجاص بٙل ؾغنت 

.  وبالخالي َةن 2مم٘ىت ؤهجو الخلٛى للمشاٗل التي ججابهها ؤو حهاوي مجها اإلااؾؿاث، الاْخطاصًاث ؤو اإلاجخمهاث"

خجؿض صوعها في اإلااؾؿت الهضٍ مً الُٓكت الخ٘ىىلىحُت هى مغا ْبت اإلادُـ الخ٘ىىلىجي والخٓجي إلاىاٖبت جؿىعاجه، ٍو

هت في  مً زالٛ الخيبا وال٘شِ نً مسخلِ اإلاؿخجضاث الخاضلت في مجاٛ الخ٘ىىلىحُا واإلاهلىماث ؤو اإلاخْى

ب، ختى جٙىن اإلااؾؿت ؾّباْت في الخطٛى نلحها ْبل مىاَؿحها وهظا ما ٌهؼػ مً جىاَ  ؿُتها.اإلاؿخٓبل الٍٓغ

خهلٔ ألامغ بالُٓكت الخىاَؿُت بالبدث، اإلاهالجت ووشغ مهلىماث مخهلٓت بمىاَسخي اإلااؾؿت، الُلظت الخىافعُت:  -2 ٍو

ً، الخالُحن و اإلادخملحن. ً ويحر اإلاباشٍغ  3َاألمغ ًخهلٔ بمغاْبت وجغضض اإلاىاَؿحن اإلاباشٍغ

هم ؾلٕى بن جدلُل اإلاىاَؿحن ٌشٙل زؿىة هامت في نملُت جدلُل البِئت ا لخىاَؿُت للماؾؿت مً زالٛ َدظ َو

و ؤنمالهم اإلاؿخٓبلُت وجدضًض الٓىي التي جدضص جىحهاتهم، ٖما ٌؿمذ للماؾؿت ال٘شِ نً هٓاؽ  اإلاىاَؿحن وجْى

ؼ نلحها في الُٓكت الخىاَؿُت هظٖغ  الٓىة التي حشٙل َغضت للماؾؿت بطا ؤخؿيذ اؾخًاللها. ومً بحن الىٓاؽ التي جٖغ

 4ما ًلي:

 لخهٍغ نلى مىعصي اإلاىاَؿحن، مىخجاتهم، اإلاىاعص والُ٘اءاث.ا -

غ الخاضت باإلاىاَؿحن.  - ت مجاالث البدث والخؿٍى  مهَغ

 ْىىاث الخىػَو التي ٌؿخهملها اإلاىاَـ، اإلاىخجاث الجضًضة للمىاَؿحن.  -

ٗاث اإلادخملت للمىاَؿحن.  -  الخدغ

 هىنُت وصعحت التهضًضاث التي ًُغغها اإلاىاَؿىن.  -

ت، هخائجهم اإلاالُت.،اؾتراجُجُت اإلاىاَؿحن -  ؾُاؾتهم الدؿهحًر

ت  اللاهىهُت و البُئُت  ،الاحخماعُت،الفشع الثالث: الُلظت الخجاٍس

ت: -1 ُٓت جسخظ بالبدث نً اإلاهلىماث اإلاخهلٓت باالهخماماث ألاؾاؾُت    الُلظت الخجاٍس ت ؤو الدؿٍى الُٓكت الخجاٍع

ت  وألاؾىاّ، اإلاىعصون للماؾؿت اإلاخمثلت في الؼبائً  غة في ؾّى الهمل.  وبالخالي َالُٓكت الخجاٍع والُض الهاملت اإلاخَى

ت خاحاث وعيباث وؾلٕى اإلاؿتهل٘حن الخالُحن ومخابهت جؿىع اخخُاحاتهم ووالئهم ْطض ٖؿب  الهضٍ مجها هى مهَغ

ت ؤخىاٛ اإلاىعصًً ووغهُتهم اإلاالُت وؾغخهم إلاىخجاث حضًضة. عغاهم.  5ومهَغ

وجخمثل في جدضًض و مالخكت ٗل الكىاهغ الاحخمانُت مثل :الطغاناث الاحخمانُت، الخهغغاث ُلظت الاحخماعُت: ال -2

ُت، ؾىء الخُاهم بحن ألاحُاٛ، الخمؿٚ بالخٓالُض  ِ اهدباه اإلاخُٓل و الضًيُت والهَغ يهضص ؾالمت ؤو و ٗل ما ٌؿخْى

ُت جخجلى في مخابهت ٗل الخًحراث التي لها نالْت باإلادُـ وبالخالي َالُٓكت الاحخمان 6ٌهؼػ مً الخىاْظ الخىكُمي.

                                                                                                                                                                                     
 

 

 
2
. 72/05/7072: االطالع ربسٚخ. 75 ص"  ٔانزطجٛك انُظشٚخ ثٍٛ"انُبيٛخ انجهذاٌ فٙ انزكُٕنٕخٛخ انٛمظخ" أٔكٛم، عؼٛذ - 

www.webreview.dz/.../La_Veille_Technologique_dan - Webreview  

Revelli carlo ; L’intelligence stratégique sur internet ; édition Dunod ,7éme édition, Paris ;7000, p13. -
3
  

4
 . 2ص ،"ثجٛئزٓب انًؤعغخ ارظبل لُبح االعزشارٛدٛخ انٛمظخ" ثؼُٕاٌ ثسثٛخ ٔسلخ ػبشٕس، يشصٚك. د لذٔس، َبفهخ ثٍ - 

labocolloque5.voila.net/137benafla.pdf ، 70ص ،70/02/7072: االطالع ربسٚخ. 
5
 .77، انًشخغ انغبثك، ص ػبشٕس يشصٚك. د لذٔس، َبفهخ ثٍ - 

6
- Picard,la veille social: prévoir et gérer la conflictualité industrielle,édition vuibert, Paris,1992 ,p2. 



 ٌ ٌ       الفصل الاو  هظم املعلىماث و الُلظت الاظتراجُجُت بِئت املؤظعت، عمىمُاث  حى

 

31 

الاحخماعي للمؿتهل٘حن ؤي بمسخلِ ؤوحه الخُاة الاحخمانُت لؤلَغاص و حشمل هظه اإلاخًحراث: ناصاث وجٓالُض 

 ال٘ثاَت الؿٙاهُت. ،اإلاؿتهل٘حن، الىمى الضًمًغافي وجؿىعه

هاث الطاصعة  جخمثل الُٓكت  الٓاهىهُت ؤو   الُلظت اللاهىهُت:  -3 هُت في جدبو وعضض جؿىع الٓىاهحن و الدشَغ الدشَغ

ت الُىم في قل الهىإلات، ٖما ًجب نلى   نً الخٙىمت وؤصخاب الٓغاع في الضولت بطُت نامت وهظه الُٓكت غغوٍع

ت ؤو ْض جط هاث التي جطضع مً الهُئاث الخٙىمُت ؤو الىػاٍع ضع اإلااؾؿت مً مخابهت وجغضض  هظه الٓىاهحن و الدشَغ

ٖما ًمً٘ ؤن جٙىن  ،َٓض جٙىن َغضا ؤو مؼاًا جمىدها الضولت ًجب اهتهاػها ،َُٙىن لها جإزحر نلى وشاؽ اإلااؾؿت

 1ؤزؿاع وجإزحراث ؾلبُت نلى وشاؽ اإلااؾؿت ًُترع جُاصيها .

 ،: اإلاالُتوجسظ ما جبٓى مً نىاضغ مدُـ اإلااؾؿت و التي لم جدىاولها ألاهىام الؿابٓت مثل  الُلظت البُئُت :   -4

لُت، الاْخطاصًت،...  ويحرها. و ال جٓل ؤهمُت هظه ألاهىام مٓاعهت مو ألاهىام ألازغي  ،الثٓاَُت ؤلاًٙىلىحُت، الخمٍى

الؿابٓت الظٖغ ألنها هي ألازغي جازغ نلى وشاؽ و مؿخٓبل اإلااؾؿت. و ٌهخبر جؿبُٔ الُٓكت البُئُت مهمت ضهبت 

بجاهب واؾو مً البِئت اإلاخبُٓت، ونلُه ًجضع نلى اإلااؾؿت الخهامل مو باليؿبت للماؾؿت ألهه ًخهلٔ ألامغ  

اإلاهلىماث اإلاىخٓاة بهىاًت ٖبحرة مً خُث جدلُلها و مهالجتها و بعؾالها إلاخسظي الٓغاع ختى ًدضصوا بضوعهم اإلاهلىماث 

وبالخالي ًمً٘ الٓٛى ؤن مجاالث الُٓكت وؤهم ؤهىانها اإلاظٗىعة ٌشٙل مجملها  الُٓكت     2ألاؾاؾُت في نملُت الُٓكت.

الاؾتراجُجُت بطُت نامت، التي بضوعها جػو اإلااؾؿت بضائغة الخضر بالخيبا ومخابهت مسخلِ الخًحراث والخؿىعاث 

 ْغاعاتها.   البُئُت، التي حؿانض اإلااؾؿت نلى الخٓلُل مً خالت نضم الخإٖض البُئي وجضنُم

 والشٙل اإلاىالي ًىضر ؤهم الهىاضغ التي تهخم بها مسخلِ ؤهىام الُٓكت الاؾتراجُجُت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 انذٔنٙ انًهزمٗ فٙ يذاخهخ نهًؤعغخ، انزُبفغٛخ ٔ االعزشارٛدٛخ انمشاساد رسغٍٛ فٙ االعزشارٛدٛخ انٛمظخ أًْٛخ عؼٛذ، كشٔيٙ ػًشعزٙ، أزًذ - 

 االطالع ربسٚخ http://labocolloque5.voila.net/83saidkeroum.pdf. 5 ص انزُبفغٛخ، االعزشارٛدٛبد ٔ انًُبفغخ زٕل زٕل انشاثغ

01/05/7072. 
Revelli carlo ; L’intelligence stratégique sur internet, op cit , p 14. -
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 ( : عىاصش أهىاع الُلظت الاظتراجُجُت7-1الشيل سكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املؼلب الثالث: الُلظت الاظتراجُجُت واملعلىماث

ٌشمل الترضض البُئي ؤهىام وجٓؿُماث نضًضة للمهلىماث، مجها الخالُت: مهلىماث صازلُت و زاعحُت    

ت مهلىماث نلمُت و جٓىُت و اْخطاصًت  ،مهلىماث شخطُت و يحر شخطُت، بشاعاث غهُُت و بشاعاث ٍْى

الخٓؿُم ألازحر ٗىهه ٌشمل ؾىٓىم بشغح  1مهلىماث الخّد٘م و مهلىماث الخإزحر و مهلىماث حؼئُت.

ان اإلاهلىماث مً و بلى صازل اإلااؾؿت.  الخٓؿُماث ألازغي خُث ٌهخمض نلى ؾٍغ

حىم -1
ّ
 معلىماث الخ

ت هظا   حهخبر  مهلىماث الخد٘م اإلاهلىماث التي جيخجها اإلااؾؿت وجىحه لالؾخسضام الضازلي، وج٘دسخي مهَغ

خم حؿُحر هظه الّىىم ؤهمُت بالًت ٗىنها جّمً٘ اإلااؾؿت مً ؤن جٓ اعن ؤصاءها بإصاء ؤخؿً اإلااؾؿاث. ٍو

ت و هكم الجىصة و هكم الاهخاج. وحهخبر  ٔ الىكم اإلاهلىماجُت ٖىكم مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ اإلاهلىماث نً ؾٍغ

 2مهلىماث مضنمت للُٓكت  َٓـ، خُث ال جمثل وػن ٖبحر باليؿبت للُٓكت الاؾتراجُجُت.

                                                           
1
 نهؼهٕو انؼشثٛخ انًدهخ فٙ َششِ رى ،االعزشارٛدٛخ انًؼهٕيبد اعزخذاو َسٕ انكٕٚزٛخ انششكبد يغئٕنٙ ٔػٙ يذٖ دساعخ ،سٔٚجر كًبل. د -

 http ://www.cba.edu.kw//krouibah/doc.2، ص22-7 ص 7 انؼذد 77 انًدهذ ،7001 نغُخ اإلداسٚخ
 

 

 انٍمظخ االستراتٍجٍخ

 انٍمظخ انتُبفسٍخ

 انٍمظخ انتجبرٌخ

 انٍمظخ انتكُىنىجٍخ

 انٍمظخ انجٍئٍخ 

 انًُبفسٍٍ-1

 انًُتجبد انجذٌهخ-2

 انذاخهٍٍ انجذد-3
 

 انؼًالء أو األسىاق-1

 انًىردٌٍ -2

 سىق انؼًم-3

 أسهٍت انجحج وانتطىٌر-7

 ثراءاد االختراع وانًؼبٌٍر-2

 تصٍُغأسبنٍت ان -3

 انمىاٍٍَ انًبنٍخ و انضرٌجٍخ-7

 انؼىايم انخمبفٍخ-2

 انًىارد انجشرٌخ-3 

 

: انظىاهر االجتًبػٍخ -7

 انؼرف، انتمبنٍذ، انذٌبَبد 

 انذًٌغرافً انًُى -2

 تشرٌؼبدانمىاٍٍَ و األَظًخ و -7

 انتطىر انسٍبسً -2

 انٍمظخ االجتًبػٍخ

 انٍمظخ  انمبَىٍَخ
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 معلىماث الخأزير -2

هخجذ صازل اإلااؾؿت ووحهذ لالؾخسضام الخاعجي، ؤو التي جىحه جخمثل مهلى   
ً
ماث الخإزحر في  اإلاهلىماث التي ؤ

ُٓت واخضة  مً هكم  ؿٍى
ّ
ٗالؼبائً واإلاىعصًً،  و حهخبر هكم اإلاهلىماث الد لؤلَغاص والجماناث زاعج اإلااؾؿت 

جغص مضنمت إلاهلىماث الُٓكت مهلىماث اإلااؾؿت التي جٓىم بدؿُحر مهلىماث الّخإزحر، وجبٓى هي ألازغي م

 1الاؾتراجُجُت.

 عالماث إلاهزاس املبىشة )املعلىماث الجضئُت( -3

وجضعى اإلاهلىماث الجؼئُت  بهالماث ؤو بشاعاث ؤلاهظاع اإلاب٘غة وهي اإلاهلىماث ألاؾاؾُت  التي جبدث نجها    

غة و اإلااؾؿت، وهي "مهلىماث ْلُلت ويحر ْؿهُت، حؼئُت ومبهثرة في الهضًض مً ا إلاطاصع اإلاهلىماجُت اإلاخَى

مطؿلر ؤلاشاعاث الػهُُت، َاإلاهلىماث الجؼئُت هي اإلاهلىماث   جدخاج بلى نملُت الخٙامل، ولهظا ؤؾلٔ نلحها

ىم جؿىعاث  الاؾتراجُجُت التي ججمو مً زاعج اإلااؾؿت وجىحه لالؾخهماٛ الضازلي وهي جخمثل في جيبااث بْى

 .  وجخػمً اإلاهلىماث الجؼئُت ما ًلي :2ْض ًٙىن لها  جإزحر نلى اإلااؾؿت"

اإلاهلىماث خٛى اإلاىاَؿحن وهي حمُو اإلاهلىماث ؤو التي تهم اإلاىاَؿحن الخالُحن ؤو اإلادخملحن في هُـ ْؿام  -

ؤي ٗل اإلاهلىماث خٛى اإلاىخجاث ؤو الخضماث الجضًضة في ألاؾىاّ، ؤو ؤي  ججضًض ؤو  ،الطىانت ؤو اليشاؽ 

 حًُحر للمىاَؿحن .

اإلاهلىماث الصخطُت والٓضعاجُت  وهظه اإلاهلىماث جخهلٔ بالصخطُاث و ألاَغاص في ماؾؿاث اإلاىاَؿحن ؤو   -

ألاضضْاء،  ،الؼبائً اإلاهمحن  ؤو اإلاىعصًً  ؤو ؤي  شخطُاث مهمت لها جإزحراث  نلى مؿخٓبل اإلااؾؿت و حشمل

ت في الىىاصي وحمُو  الٓىي اإلاغجبؿت بها.  ،الاهخماء الخؼبي  الهػٍى

ت ؤطواْهم واخخُاحاتهم    - ت هي حمُو اإلاهلىماث التي جخهلٔ باهخماماث الؼبائً ومهَغ اإلاهلىماث الخجاٍع

 واإلاشاٗل التي حهترغهم في اْخىاء اإلاىخجاث ؤو الخضماث.   ،إلاداولت ٖؿب عغاهم ووَائهم

لُت و حشحر بلى اإلاهلىماث خٛى وحىص مىاص زام، ؾلو ؤو مىاص  - هطِ مطىهت، وحىص مىاعص اإلاهلىماث الخمٍى

 مالُت زاعحُت ؤو وحىص الهمالت الخبحرة.

اإلاهلىماث الخ٘ىىلىحُت  وحشمل اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بإؾالُب وؤهماؽ  خضًثت في مجاٛ ؤلاهخاج ؤو جدؿحن  -

 اإلاىخىحاث و الخضماث، الخ٘ىىلىحُا البضًلت ؤو الجضًضة ؤو الخ٘ىىلىحُا الخضماجُت ؤو الخطيُهُت.

راث الاحخمانُت جػم اإلاهلىماث خٛى الخًحراث في همـ خُاة الؿٙان، نضص الىقائِ الجضًضة، اإلاخًح -

 وشاؾاث اإلاؿتهل٘حن وناصاتهم، وؿبت همى الؿٙان.

هاث و الٓىاهحن والؿُاؾاث  الجضًضة، ْىاهحن  - اإلاخًحراث الؿُاؾُت  جػم  مسخلِ اإلاهلىماث خٛى الدشَغ

ُت،  خماًت الخجاعة، ْىاهحن خماًت البِئ ت واإلاداَكت نلى الخىاػن البُئي، هكام الػغائب، هكام الخّٓى الجمٖغ

 اإلاهلىماث الؿُاؾُت اإلادلُت، ؤلاْلُمُت و الضولُت.

اإلاهلىماث خىٛ اإلااشغاث الاْخطاصًت جػم مهلىماث مسخلِ اإلااشغاث مجها: مهلىماث خىٛ الىاجج اإلادلي  -

ٗاث ألاؾهم في البىعضاث، الضزل الُغصي، مهضٛ ماشغاث همى الاْخطاص، خغ  ،الخام، وؿبت الخطخم

 .الاؾتهالٕ، اإلاحزان الخجاعي واإلاضَىناث، ويحرها 

                                                           
2
 

1
 .5يشخغ عجك ركشِ، ص عؼٛذ، كشٔيٙأزًذ ػًشعزٙ،  -

- 
2
- Souad Choukle, Humbert Lesca, " Support " De L’information : Un Facteur Cle Dans Le Processus 

D'attention Collective Aux Signaux Faibles. http://www.veille-strategique.org.  
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 ث إلاهخمام بهاؤظعا( : أهىاع املعلىماث التى ًخحخم على امل8-1الشيل سكم ) 

 

 

 

 

 

 

 البِئت الخاعحُت للمىكمت

 .5اإلاطضع: ٖماٛ عوٍبذ، مغحو ؾبٔ طٖغه، ص

 

 

 

 

 خالصـت :

جخمحز البِئت الجضًضة بهضة جدىالث وجؿىعاث ما حؿخضعي ماؾؿاث الُىم في قل البِئت الخىاَؿُت بلى  

ؼ ْضعتها  للُهم الجُض لبِئتها الضازلُت والخاعحُت  البدث نً ؾّغ ووؾائل لخضنُم مطاصع مهلىماتها و حهٍؼ

ت الُغص وجداٛو ايخ والخيبا بالخًحراث الخاضلت َحها، وطلٚ مً ؤحل شِ التهضًضاث وحؿعى مهَغ ىامها ٖو

ها وهظا  ما ٌؿُغ خخما بال شٚ  ل٘ؿب محزة ؤو مؼاًا جىاَؿُت  جػمً لها صوام وشاؾها والبٓاء في ،لخضاٖع

 الؿّى ألؾٛى َترة مم٘ىت مو جدُٓٔ الؿبٔ الخىاَسخي في مػماع اإلاىاَؿت.

ٓت  لهظا ؤضبدذ اإلااؾؿاث الاْخطاصًت مؿالبت بدبجي جىحه حضًض ًٓىم نلى ؤؾاؽ حؿُحر اإلاهلىمت بؿٍغ

 مىكمت ونٓالهُت وهظا ما جخُ٘ل به نملُت الُٓكت الاؾتراجُجُت بمسخلِ مجاالتها.

َالُٓكت الاؾتراجُجُت َهي نملُت   جٓىم نلى ؤؾاؽ الخيبا ومخابهت مسخلِ الخًحراث والخؿىعاث البُئُت   

ٓت ًٓكت زابخت و مغاْبت صائمت ومؿخمغة  مً بِئت اإلااؾؿت زم  َهي حشحر بلى البدث نً اإلاهلىمت بؿٍغ

اؾؿت، وزلٔ الُغص لها مهالجتها ووشغها  وهظا مً ؤحل جدُٓٔ ألاهضاٍ الاؾتراجُجُت اإلاؿؿغة للم

والخٓلُل مً خاالث نضم الخإٖض ومداولت مىاحهت التهضًضاث والخٓلُل مً ألازؿاع اإلام٘ىت. 

 خؤعغانؼبنى انذاخهٙ نهً

1 

يؼهٕيبد انزسكى انزٙ اَزدذ داخم 

 ألغشاع داخهٛخ انًؤعغخ
2 

يؼهٕيبد 

انزأثٛش انزٙ 

أَزدذ داخهٛب 

ثغشع انزأثٛش 

ػهٗ خٓبد 

 خبسخٛخ

3 

يؼهٕيبد 

خضئٛخ ْٔٙ 

يؼهٕيبد خبسخٛخ 

يٕخٓخ ألغشاع 

 انًؤعغخداخم 



 

 

 

 

 

 

 لثــــــــــــــــــــــــــاويالفصــــــــــــــــــــــــــل ا

 الُلظت الاظتراجُجُت واوعياظها

 على امليزة الخىافعُت للمؤظعت
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 جمهُذ:

في قل الكغوٍ الخىاَؿُت الغاهىت باث مً الػغوعي نلى اإلااؾؿاث الاْخطاصًت جبجي ؤهماؽ وؤؾالُب     

ت وخؿً حؿُحرها واؾخسضامها،  ولهل مً ؤبغػها بعؾاء هكام للُٓكت  هاحهت لخُاػة اإلاهلىمت الػغوٍع

 ،والؿّغ الخضًثت اليشإة والخؿبُٔ زاضت في صٛو الهالم الهغبي الاؾتراجُجُت، الظي ٌهخبر مً ؤخض الضًباحاث

ما حؿاهم  ؿب مؼاًا جىاَؿُت، ٖو بدُث جداٛو اإلااؾؿاث مً زالٛ الُٓكت جدُٓٔ الخُّى الخىاَسخي ٖو

ذ اإلاىاؾب وبإْل جٙلُت مم٘ىت و الخٓلُل مً خالت نضم  حر اإلاهلىمت الالػمت إلاخسظي الٓغاع في الْى الُٓكت بخَى

 ؾيخؿّغ في هظا الُطل بلى زالر مباخث الخالُت:  وفي هظا ؤلاؾاع في قل البِئت اإلاػؿغبت. الخإٖض 

 : ؾيشحر َُه بلى بعؾاء هكام الُٓكت الاؾتراجُجُت في اإلااؾؿاث: مً زالٛ شغح زلُت الُٓكت و املبحث ألاٌو

 الُٓكت.الخؿّغ إلاغاخلها واإلاٙلُىن بخؿبُٓها مو شغح الىؾائل و الؿّغ اإلاخبهت في هكام 

ؾيخؿّغ إلااهُت اإلاحزة الخىاَؿُت مو مسخلِ اإلاطؿلخاث طاث الطلت بها، وهي اإلاىاَؿت و  املبحث الثاوي:

غها باليؿبت للماؾؿاث  الخىاَؿُت، مو الخؿّغ ألهىام، مطاصع وؤهمُت الخطٛى نلى اإلاحزة الخىاَؿُت وجؿٍى

 الاْخطاصًت.

حر اإلاهلىمت ؾىلُذ الىكغ في هظا اإلابدث بلى املبحث الثالث:  ؤهمُت الُٓكت الاؾتراجُجُت ومؿاهمتها في جَى

ؼ جىاَؿُت اإلااؾؿت. ظلٚ حهٍؼ  واجساط الٓغاع ٖو

 

 

 

 

 

 

  



 لمؤظعتامليزة الخىافعُت لعلى  واوعياظها الُلظت الاظتراجُجُت   الفصل الثاوي

 

22 

: إسظاء هظام الُلظت الاظتراجُجُت في املؤظعت  املبحث ألاٌو

ت ومهمت، ألن هكام الُٓكت     بن بعؾاء هكام للُٓكت الاؾتراجُجُت نلى مؿخىي ٗل ماؾؿت نملُت حض غغوٍع

والظي بضوعه ٌؿاهم في بًجاص اإلاهلىماث و مهالجتها، والتي حؿانض في  ،هى هكام مهلىماحي مُخىح نلى البِئت

جُهُل و اجساط ْغاعاث اإلااؾؿت، لهظا ؾيخؿّغ إلاغاخل بعؾاء هكام للُٓكت وممثلحها باإلغاَت بلى  الؿّغ و 

 الىؾائل اإلاخبهت .

: ظيروسة الُلظت الاظتراجُجُت  املؼلب ألاٌو

جخجلى الُٓكت الاؾتراجُجُت في مجمىنت مً  اإلاغاخل اإلاخٙاملت واإلاخمثلت في حمو للمهلىماث، الخدلُل و   

ً والاؾخًالٛ ،الخُُٓم، وفي ألازحر اليشغ  والتي ؾيخهغع لها بالخُطُل. ،الخسٍؼ

: مشحلت  جحذًذ و حمع املعلىماث  الفشع ألاٌو

ولهظا  ،اث في  جدضًض ؤلاخخُاحاث الخُُٓٓت والالػمت للبدثجخمثل مغخلت جدضًض وحمو البُاهاث واإلاهلىم  

ذ والجهض وختى الخٙالُِ في البدث نً  ًجب في البضاًت خطغ اإلاجاٛ الُهلي للبدث لهضم جػُِو الْى

 مهلىماث يحر هامت زم حمو اإلاهؿُاث الالػمت وهظا ًٙىن زالٛ مغخلخحن التي ؾيخؿّغ لهما َُما ًلي: 

 الاظتهذاف:  - 1

ٓت التي ًخم مً زاللها جدضًض وخطغ مجاٛ البدث ؤي جخ   مثل نملُت اؾتهضاٍ الُٓكت الاؾتراجُجُت في الؿٍغ

إلمٙاهُت جدضًض اإلاهلىماث التي ًجب  ،الجؼء مً مدُـ اإلااؾؿت الظي ًخم وغهه جدذ الترضض و اإلاغاْبت

حجم الخٙالُِ واإلاجهىصاث  جٓلُظحمهها. واإلابخغى مً ؤلاؾتهضاٍ هى بنؿاء َهالُت ؤٖبر للُٓكت مً زالٛ 

ذ. و   الْى

وبالخالي مً زالٛ نملُت الاؾتهضاٍ ًخم جدضًض هضٍ الُٓكت الاؾتراجُجُت، و ًخمثل الهضٍ في الىدُجت التي 

ض ؤن جغاْبه مً ؾٍغ  جيخج نً نملُت الاؾتهضاٍ، اإلاخمثلت في وزُٓت جدضص الجؼء مً بِئت اإلااؾؿت الظي جٍغ

ٔ ؤو ممثلي الُٓكت، وهظه  الىزُٓت هي نباعة نً حضٛو طو مضزلحن :مضزل اإلاخهاملحن) ألانىان( و آلازغ ٍَغ

ت مطاصع اإلاهلىماث التي  مضزل اإلاىاغُو )اإلاجاالث(، وؤًػا نملُت ؤلاؾتهضاٍ جمً٘ اإلااؾؿت مً مهَغ

مً٘ حهٍغِ ٖال مً اإلاخهاملحن و اإلاىاغُو ٖما ًلي: ضها. ٍو  1جٍغ

ًٓطض باإلاخهاملحن ؤو اإلاخهامل هى ؤي شخظ ؾبُعي ؤو مهىىي جٙىن ْغاعاجه وؤَهاله املخعاملين ) ألاعىان(: 

طاث جإزحر )بًجابي ؤو ؾلبي بدؿب الخالت( نلى مؿخٓبل اإلااؾؿت، بال ؤن هظا الخإزحر بما ؤن ًٙىن مباشغا ؤو 

ىج حضًض، وبالخالي يحر مباشغ، بدُث ًكهغ مً زالٛ الخضر الظي ًيخج نً اإلاخهامل، مثال ابخٙاع زضمت ؤو مىخ

و مىه بخضار  ؤو زلٔ  ٗان خالُا ؤو مدخمال بدُث جخْى ًجب نلى اإلااؾؿت الاهخمام بٙل مخهامل  ؾىاء 

حًُحراث في بِئتها، ألهه مً اإلامً٘ حضا ؤن ًطبذ  اإلاخهاملحن اإلادخملحن  في قٍغ وححز بمخهاملحن في ياًت 

 ء، اإلاىعصون، الؿلؿاث، ويحرها. ألاهمُت، ومً ؤمثلت اإلاخهاملحن: اإلاىاَؿحن، الهمال

ىدطغ نضص اإلاخهاملحن اإلادخملحن      بن اإلاخهامل ًدؿم باؾم ونىىان بلى حاهب الهىىان ؤلال٘ترووي، ٍو

 والخالُحن في نضص ْلُل )مثال ؤْل مً مئت( ختى جٙىن نملُت الاؾتهضاٍ مم٘ىت.

                                                           
1
-Humbert Lesca, Veille stratégique: concepts et démarche de mise en place dans l’entreprise,1997, op.cit, 

p8-9.  
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ٗان هىنه خالُا ؤو مدخمال( التي ًىىه اإلاىغىم بلى الخطائظ اإلامحزة للمخهاملىاطُع )املجاالث(:  امل) مهما 

تهم اإلااؾؿت في نملُت الُٓكت الاؾتراجُجُت وجُُضها في ْغاعاتها، ؤي اإلاىغىم ًبحن وشاؽ اإلاخهامل، َمً 

 اإلامً٘ إلاخهامل مؿتهضٍ نضة مجاالث ؤو مىاغُو، واله٘ـ صخُذ ؤي إلاىغىم نضة مخهاملحن. 

 حعلب وحمع املعؼُاث و املعلىماث: - 2

الخهٓب هى الهملُت التي مً زاللها ًخدطل ؤنػاء اإلااؾؿت ؤو وخضة مً وخضاتها نلى اإلاهلىماث الُٓكت   

ب اإلاهلىماث والبدث نجها، "وحهخبر  ت لترضض وجْغ الاؾتراجُجُت، وهظه الهملُت جخؿلب بظٛ مجهىصاث وبعاصة ٍْى

نىامل الىجاح ؤو الُشل خؿب الخالت نملُت الخهٓب لضي الهضًض مً الباخثحن  في ياًت ألاهمُت ونامل مً 

 .1لهملُت الُٓكت الاؾتراجُجُت"

 2وبالخالي َالصخظ اإلاٙلِ بخهٓب اإلاهلىماث ًؿلٔ نلُه "باإلاخهٓب" وهمحز هىنحن مً اإلاخهٓبحن:

ً )امللُمين(: هظه الُئت مً اإلاخهٓبحن ًماعؾىن نمىما الخهٓب باإلاٙاجب، ختى ًخم٘ىىا  املخعلبين املعخلٍش

 ٛ نلى مطاصع اإلاهلىماث الغؾمُت ) مً وزائٔ، ْىانض بُاهاث، ؤهترهذ..... بلخ(. مً الخطى 

ًؿلٔ نلحهم باإلاخهٓبحن اإلاُضاهُىن ؤو اإلاخجىلىن الظًً ًٙىهىن في اإلاُضان اللخٓاؽ وعضض املخعلبين املىخللين: و

اإلاهلىماث مً مطاصع زاعحُت بدُث هم نلى اجطاٛ بمسخلِ ألاشخاص مثل: الؼبائً، 

 اإلاىعصون،.....بلخ. ،ىاَؿحناإلا

ً املخعلبين:   اخخُاس وجىٍى

ًخطر مً زالٛ ما ؾبٔ ؤن نملُت الخهٓب لِؿذ ؾهلت، بل جخؿلب الٓضعة وبظٛ مجهىصاث بعاصًت مً    

اإلاخهٓب، لظا َازخُاع اإلاخهٓبحن مً بحن ؤَغاص اإلااؾؿت نملُت حض خؿاؾت، جغج٘ؼ نلى مجمىنت مهاًحر ومً 

 3بُجها ما ًلي:

اع الهضٍ: جخهلٔ نملُت الازخُاع بهضٍ الُٓكت الاؾتراجُجُت، ؤي مداولت ؤلاحابت نلى الؿااٛ: مً اإلاهجي؟ مهُ

 )مً هم اإلاخهاملحن وما هي اإلاىاغُو؟(.

ٓا إلاً هى في اجطاٛ مؿخمغ مو مطضع اإلاهلىماث ُْض  مهُاع مطاصع اإلاهلىماث : ًخم ازخُاع وجدضًض اإلاخهٓب َو

 الترضض  خؿب ؤوشؿخه اإلاهخاصة.

مهُاع الصخطُت: ًجب الخهٍغ نلى ألاؾلىب ؤلاصعاٗي للصخظ الظي ًخم ازخُاعه وهل ؤؾلىبه مىاؾب 

 لخهٓب اإلاهلىماث.

 امه و عيبخه إلاهمت الخهٓب.مهُاع الضاَو: ًجب ازخُاع اإلاخهٓب الظي ًكهغ اهخم

ٔ و ًٙىن حؼء مً شب٘ت  ٔ: ًجب نلى اإلاخهٓب الظي ًخم ازخُاعه ؤن ًخمخو بغوح الٍُغ مهُاع عوح الٍُغ

 اإلاخهٓبحن.

ً اإلاخهٓبحن ًجب نلى اإلاخهٓب امخالٕ نضة مهاٍع ختى ًدؿجى له الخهامل مو مهمخه   ومً هاخُت جٍٙى

ٓ  كت، ومً بحن هظه اإلاهاٍع هظٖغ مجها ما ًلي: ومىاحهت الطهىباث التي ًخلٓاها بدظع ٍو

 الىضٛى بلى مطاصع اإلاهلىماث اإلادضصة ومداولت اٖدشاٍ مطاصع حضًضة. -

                                                           
1
- Humbert Lesca, op.cit ,2003, p 11.   

Humbert Lesca, op cit, 1997, p 10.  -
2
  

Humbert Lesca, op.cit ,2003, pp 102-103. - 
3
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ٗائه وزبرجه الزخُاع اإلاهلىمت اإلاىاؾبت ختى ًخُاصي جغاٖم اإلاهلىماث  - ًجب نلى اإلاخهٓب الانخماص نلى ط

ذ والجهض.  وجػُِو الْى

غ اإلاهلىماث اإلاغضىصة وعب - غة ؾابٓا.جمٍغ  ؿها باإلاهلىماث اإلاخَى

- .ً ٗاء الجماعي بالخُانل مو اإلاخهٓبحن آلازٍغ ً الظ  جٍٙى

ً والظي ًمً٘ جىغُذ ؤهم مغاخله َُما ًإحي:  1والٖدؿاب هظه اإلاهاٍع ًجب نلى اإلاخهٓبحن الخٍٙى

- . ب نلى ؾلٕى الُػٛى والدؿاٛئ  الخضٍع

ب - ٗاء الجماعي. الخضٍع ب نلى الظ  نلى الاهخٓاٛ مً الُغص بلى الجمانت ؤي الخضٍع

و والاؾدباُْت للمهلىمت و نلى خؿً اؾخهماٛ اإلاهلىمت. - ب نلى الخْى  الخضٍع

 الفشع الثاوي: مشحلت جحلُل و جلُُم املعلىماث 

زحرة هي نباعة نً مهؿُاث بن نملُت جدلُل واإلاهالجت جإحي بهض جغضض وحمو البُاهاث واإلاهلىماث، َهظه ألا   

ائضة إلاخسظي الٓغاع وهي  يامػت ؤو بشاعاث غهُُت، َالبض مً جُؿحرها وجدلُلها ختى جطبذ طاث ُْمت َو

 نملُت  جمغ بمغاخل والتي ؾيخؿّغ لها في ما ًلي:

  اهخلاء املعلىماث: -1

ت مً ال٘م الهائل اإلاخدطل نلُه مً    ًٓطض بهملُت اهخٓاء اإلاهلىماث َغػ ويغبلت اإلاهلىماث الهامت و الػغوٍع

نملُت الخهٓب والتي تهم ؤنػاء وممثلى الُٓكت الاؾتراجُجُت، وج٘مً ؤهمُت  هظه الهملُت في ؤنها جدطغ 

جب ؤن ال ًخجاوػ الخض واإلابالًت ف ي الاهخٓاء الظي ْض ًاوٛ بلى جػُِٔ و بَغاى نملُت الُٓكت الاؾتراجُجُت ٍو

نملُت الُٓكت ؤلاؾتراجُجُت. ٌهخبر هجاح نملُت الاهخٓاء مً مؿاولُت ألاَغاص اإلاٙلُحن بهملُت الاهخٓاء، وهظا 

 2ًدخاج بلى حهض وجُاوي حماعي، وهظه الهملُت جمغ بمغخلخحن: 

ٓىم به اإلاخهٓ -  بىن زالٛ جغضضهم اإلاهلىماث.اإلاغخلت  ألاولى :هي  ؤلاهخٓاء الُغصي ٍو

اإلاغخلت الثاهُت :هي ؤلاهخٓاء الجماعي بهض وضٛى اإلاهلىماث بلى ألاشخاص اإلاٙلُحن، ًٓىمىن بهملُت ؤلاهخٓاء  -

ً اإلاىاؾب، ؤو ًمً٘ الاؾخهاهت بالخبراء. ٗان لضيهم الخٍٙى  بإهُؿهم بطا 

 :ً  3مً ؤحل الُٓام بهملُت الاهخٓاء ًخىحب اخترام مهُاٍع

ىم خضر مؿخٓبلي  الاؾدباُْت للمهلىمت:ؾابو  ٗاهذ جغحمتها حؿمذ باؾدشهاع ْو جٙىن اإلاهلىمت اؾدباُْت بطا 

مً٘ ؤلاشاعة بلى هىنحن مً اإلاهلىمت الاؾدباُْت:  مدخمل، ٍو

اإلاهلىماث اإلادخملت: هي اإلاهلىماث التي حهؿي جغحمُتها اؾخهالم خىٛ ْضعاث اإلاخهامل اإلاؿتهضٍ بهضٍ جدلُل 

ٗان اإلاخهامل اإلاؿتهضٍ مىاَـ مً اإلاهم حضا وجُُٓم الٓ ضعة نلى الهمل في الخاغغ واإلاؿخٓبل، مثال بطا 

ت... بلخ.  الاؾخهالم خٛى ْضعاجه اإلاالُت، الابخٙاٍع

ىم خضر مدخمل له جإزحر مؿخٓبلي نلى  بشاعاث ؤلاهظاع اإلاب٘غة: هي اإلاهلىماث التي ًيخج نً جغحمتها الخيبا بْى

 اإلااؾؿت.

                                                           
Humbert Lesca, op.cit ,2003, p 103.-

1
  

2
 Humbert Lesca, op cit, 1997 ,P 11.- 

2
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ٌهجي مضي ضلت اإلاهلىمت التي جم حمهها باإلاهلىماث التي جسظ  ت بمهلىمت الُٓكت الاؾتراجُجُت:ؾابو الهالْ

 الُٓكت الاؾتراجُجُت، ومضي مىُهتها الخالُت ؤو مم٘ىت إلاخسظي الٓغاع.

 وفي ألازحر ًٙىن هخائج هظه الهملُت ْائمت اإلاهلىماث ألاؾاؾُت و اإلاُُضة لهملُت الُٓكت الاؾتراجُجُت.

 د املعلىماث:صعى  -2

غ اإلاهلىماث واهخٓالها مً اإلاخهٓبحن ؤو اإلاترضضًً بلى الصخظ اإلاٙلِ  بن نملُت ضهىص اإلاهلىماث جػمً جمٍغ

 وجخؿلب هظه الهملُت مً اإلاخهٓبحن: ،وفي يالب ألاخُان ما ًٙىن ممثل الُٓكت الاؾتراجُجُت

ت واضخت إلاً ًخم جٓضًم اإلاهلىماث له ختى ًخم جُاصي جػُِو  - ذ.مهَغ  الْى

غ الىؾائل واإلاهضاث اإلاىاؾبت لدؿهُل هٓل اإلاهلىماث، خُث جطبذ ٌؿحرة الاؾخسضام. -  جَى

 معالجت املعلىماث: -3

هخبر الهضٍ مجها جٓضًم     ل اإلاهلىماث يحر الٙاملت بلى شٙل مػبىؽ وصُْٔ، َو جخم هظه اإلاغخلت لخدٍى

هُت للخًحراث الخاضلت بمدُـ اإلااؾؿت. "وحؿمى  ً اإلاهجى حمانُا ألنها جدخاج مهلىماث جْى هظه اإلاغخلت بخٍٙى

بلى جٙازِ الجهىص حمُو الهاملحن باإلااؾؿت، خُث ؤن الترحمت الجمانُت للمهلىمت وؾُلت لخسُُؼ ؤزغ 

ؤلاهدغاٍ ؤلاصعاٗي للُغص وجُانل الجمُو ٌؿاهم في بنؿاء جدلُالث ؤٖثر مطضاُْت خؿب ما ًمخل٘ه ٗل 

 1شخظ مً زبرة ومهلىماث."

مهالجت مهلىماث الُٓكت خؿب هىم اإلاهلىماث: بشاعاث ؤلاهظاع اإلاب٘غة ؤو مهلىماث مدخملت. مهالجت  جسخلِ

 بخدضًث هظه اإلاهلىماث، وبهضها بن ؤمً٘ جٓضًم جىغُداث صًىامُُ٘ت لخًحراتها 
ً

اإلاهلىماث اإلادخملت جٙىن ؤوال

تهضَت واؾخسغاج بهؼ الىخائج خٛى نبر الؼمً .وبهظا ًمً٘ مالخكت الخًحراث نلى بمٙاهُت اإلاخهاملت اإلاؿ

مً٘ الاؾخهاهت بالؿّغ ؤلاخطائُت والؿالؾل الؼمىُت في نملُت  ْضعاجه نلى الهمل للؿىىاث الٓاصمت. ٍو

 الخٓضًغ. 

لها مً  مهلىماث  ؤما مهالجت بشاعاث ؤلاهظاع اإلاب٘غة جدخاج بلى ؤؾالُب مؿانضة في مهالجتها مً ؤحل جدٍى

هت ؤو اللًؼ"  "،لت ومهجىيامػت بلى مهلىماث طاث صال ٓت الْغ ٓت Puzzleًمً٘ الاؾخهاهت بؿٍغ " وهي ؾٍغ

ومجمىنخه، وهي جخإلِ مً مجمىنت مً الاؾخضالالث اإلاترابؿت التي يهضٍ  Humbert Lescaؾىعث مً ؾٍغ 

هت مً جىغُذ نملُت الخُ٘حر الجماعي  هاججمُه ً مجمىنت اؾخضالالث الْغ ِ٘ َم
ُ
مً  الىضٛى بلى مهجى. خُث ج

 .2ؤي الهمل بمؿاهمت الجمُو في جغحمت اإلاهلىماث والاؾخضالالث اإلاجمهت"

ً املعلىماث -4  3جخٍض

ً للمهلىماث جخم بهض ٗل مغخلت مً اإلاغاخل الؿابٓت لهملُت الُٓكت، وهظا مً  ًمً٘ الٓٛى ؤن نملُت الخسٍؼ

ظلٚ خماًتها  ذ ممً٘، ٖو ؤحل الخُاف نلى الغضُض اإلاهلىماحي للماؾؿت وؾهىلت اؾخهمالها وفي ؤي ْو

ت وؤلاهماٛ.  وضُاهتها  مً الػُام، الؿْغ

ً اإلاهلىماث ما ٌؿمى "بظاٖغة" اإلااؾؿت، وجخمثل في ؤخض ألاشٙاٛ الخالُت:  ٌشٙل جسٍؼ

ً يحر مىخكم: وهى في ؤطهان ال -  هاملحن باإلااؾؿت.جسٍؼ

ً عؾمي: ل٘جها مبهثرة في ملُاث ووزائٔ مشدخت ويحر مىكمت. -  جسٍؼ
                                                           

1
 .773-772    ص ركشِ، عجك يشخغ ،عؼٛذ كشٔيٙ - 

2
- Humbert LESCA, Souad Chouk, le " support " de l’information , op cit, p 7. 

3
- Humbert Lesca, op cit, 1997, p 13.    
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ً في ْىانض البُاهاث اإلاخطلت َُما بُجها. -  جسٍؼ

ً مىػم بلى نضة ؤماًٖ مخطلت  ؼي ؤي في مٙان واخض، ؤو جسٍؼ ً مٖغ ً بإخض الىمىطححن: بّما جسٍؼ ٙىن الخسٍؼ ٍو

 َُما بُجها.

 الثالث: مشحلت وشش واظخغالٌ املعلىماث الفشع

زالٛ هظه اإلاغخلت ًخم اؾخسضام اإلاهلىماث الىاججت نً اإلاغاخل الؿابٓت للُٓكت، خُث جطبذ اإلاهلىماث 

غة نضًمت الُائضة بطا لم حؿخسضم في اجساط الٓغاعاث الالػمت، وبال جٙىن جٙالُِ ػائضة للماؾؿت.  اإلاخَى

 وشش املعلىماث: -1

غة في ْبػت مؿخسضمحها وهم ألاشخاص اإلاؿاولحن نً اجساط وشغ اإلاهلىم اث جٙىن بىغو اإلاهلىماث اإلاخَى

الٓغاعاث اإلاىاؾبت  للماؾؿت، والتي مً زاللها ٌؿخؿُو مخسظ الٓغاع ايخىام الُغص اإلاخاخت ومجابهت 

إة وج َُّ ه
ُ
ً اإلاهلىماث اإلا يخهي نىضما ًخم اؾخهماٛ التهضًضاث وألازؿاع اإلادخملت. جبضؤ نملُت اليشغ مً مٙان جسٍؼ

َبل ػبائً الُٓكت ؤو اإلاؿخسضمحن اإلادخملحن. ِْ    1هظه اإلاهلىماث مً 

 2وهىإ ؤؾلىبحن ليشغ اإلاهلىماث في اإلااؾؿت:

ؼي، ًدخُل اإلايشـ باإلاهلىماث وال ًٓىم  - ً اإلاٖغ همىطج جىكُم اليشغ مً اإلاسؼن: وهظا في خالت الخسٍؼ

 بيشغها بال إلاً ًؿلب اؾخسضامها.

: في هظه الخالت اإلايشـ ًٙىن الّؿباّ في وشغ اإلاهلىماث للمؿخسضمحن،  - همىطج جضَٔ اإلاهلىماث واإلاهاٍع

ؼي.  ً الالمٖغ  وهظا  ًىأَ خالت الخسٍؼ

 3جيشُؽ الُلظت الاظتراجُجُت: -2

ت نملُت جيشُـ الُٓكت هي وقُُت اإلايشـ ؤو اإلاؿاوٛ نً حهاػ الُٓكت الاؾتراجُجُت، وخؿب هكام الُٓك  

غ نضة ضُاث  اإلابرمج في اإلااؾؿت ًٙىن نلى ؤؾاؾه حهُحن شخظ ؤو نضة ؤشخاص للخيشُـ، و ًجب ؤن جخَى

للميشـ للُٓام بهمخه نلى ؤخؿً وحه مجها: الخىكُم، الاهػباؽ، الُ٘اءة، الطغامت  والخُاهم . ألن وقُُت 

خلخظ صوعه َُما ًلي:  اإلايشـ هي ْبل ٗل شخيء نالْخُت واجطالُت. ٍو

  و نمل ؤنػاء الجهاػ الُٓكت وزاضت اإلاخهٓبىن اإلاُضاهُىن.حصجُ -

 اْتراح مطاصع حضًضة للمهلىماث. -

 نضم ببٓاء اإلاهلىماث مسؼهت في ؤطهان ؤَغاص اإلاىكمت. -

ٗان مً اإلامً٘ قهىعها ْبل بعؾاء هكام الُٓكت الاؾتراجُجُت. -  صمج مجمىنت اإلاماعؾاث الُغصًت التي 

غ حهاػ الُٓ -  كت. و الشٙل اإلاىالي ًىضر ؾحروعة الُٓكت الاؾتراجُجُت :بخُاء وجؿٍى

  

                                                           
1
- Humbert Lesca, op cit, 1997, p14.   

 1. Humbert Lesca, op cit, 1997, p14. 
Humbert Lesca, op cit, 1997, p15. -

3
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 ( : ظيروسة الُلظت الاظتراجُجُت1-2الشيل سكم )

 
Source : Humbert Lesca, op.cit. 2003, p28. 

شٙل خلٓت صًىامُُ٘ت مؿخمغة، والتي جبضؤ  وؿخيبـ مً الشٙل ؤن نملُت الُٓكت الاؾتراجُجُت جخم في  

اإلاهلىماث وحمهها والتي جيثجي نلى نملُخحن وهما الاؾتهضاٍ وحهٓب اإلاهلىماث. وبهضها جإحي بمغخلت جغضض 

لها بلى مهلىماث مُُضة لالؾخهماٛ، وفي ألازحر وشغ  مغخلت الخُُٓم واإلاهالجت لخلٚ اإلاهلىماث اإلاترضضة وجدٍى

باإلاؿابٓت مو مغاخل هكام واؾخسضام لهظه اإلاهلىماث خؿب اخخُاحاث اإلااؾؿت، و مً زالٛ هظه الؿحروعة و 

اإلاهلىماث اإلاظٗىعة ؾابٓا هلمذ ؤن مغاخل الُٓكت  جخىأَ مو مغاخل الىكم اإلاهلىماث ما ٌهجي ؤن الُٓكت 

 هكام مهلىماحي ٌؿانض اإلااؾؿت نلى اؾدُُاء اإلاهلىماث الخاضت بها مً بِئتها.

ًخىحب جٙاجِ الجهىص و حهاون حماعي ولػمان ؾحروعة وصًمىمت هظه اإلاغاخل لهملُت الُٓكت الاؾتراجُجُت   

ٔ الُٓكت الاؾتراجُجُت هى ميشـ لهظه الخلٓت. ٙىن اإلاؿاوٛ نً ٍَغ  ٖبحر والخؿىنُت مً ؤحل جدُٓٓها، ٍو

 املؼلب الثاوي: ممثلى الُلظت الاظتراجُجُت

   ٛ ً في اإلاىكماث نلى ازخالَها، وهم الٓائمىن نلى الخطى ت  ممثلى الُٓكت هم مً الهاملحن اإلامحًز نلى اإلاهَغ

وجدلُلها وجىكُمها واؾترحانها وبثها ووشغها، وؤنهم ألاٖثر ُٖاءة  نلى جٓضًغ خاحاث اإلااؾؿت مً اإلاهلىماث 

ت، ونلى جلبُت خاحاث اإلاؿخُُضًً مجها بُانلُت، َةن الػغوعة حؿخضعي بإلاامهم بألُت الُٓكت لغضض  واإلاهَغ

هلىماث في نملُت الُٓكت وماهُت الضوع اإلاىىؽ الظي اإلاهلىماث. لهظا ؾيخؿّغ إلاداولت حهٍغِ ؤزطائي اإلا

 ًماعؾه في اإلااؾؿت.
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: حعٍشف ممثلى الُلظت الاظتراجُجُت  الفشع الاٌو

و  ًطؿلر نلى ؤزطائي اإلاهلىماث اإلامثل لهملُت الُٓكت بـ "الـُمخُٓل" ؤو ًؿلٔ نلُه ٖظلٚ بـ "اإلايشـ".   

ًمً٘ حهٍغِ ؤزطائي اإلاهلىماث بطُت نامت: "بإهه شخظ يهخم بةنضاص و ججهحز اإلاهلىماث في مجاٛ مً 

ت ؤٖثر مً اهخمامه بػبـ الىزائٔ هُؿها"  .1مجاالث اإلاهَغ

ومىه َان ؤزطائي اإلاهلىماث هى الصخظ اإلاؿاوٛ نً تهُئت و بًطاٛ و بجاخت اإلاهلىماث للمؿخُُضًً، و 

 بحن مطاصع اإلاهلىماث اإلاسخلُت و اإلاؿخُُضًً. نلُه ٌهخبر خلٓت وضل

مً٘ حهٍغِ" اإلاخُٓل " هى ؤخض ممثلي نملُت الُٓكت وهى الصخظ الظي ًجُض نملُت الترضض البُئي ؤي  ٍو

ت جخطر مً زالٛ  ٖشِ الُغص والخىبُه نً  الاؾخمام إلاا هى خاصر زاعج ماؾؿخه، مهمخه الجىهٍغ

م بألُت الُٓكت نلى مبضؤ حماعي، َاإلاخُٓل ًىدؿب لشب٘ت مً اإلاساؾغ التي جدُـ باإلااؾؿت، وهى ًٓى 

حن في نملُت الُٓكت. و ًىضر الشٙل آلاحي ممثلى نملُت الُٓكت الظًً لهم نالْت مباشغة للُٓكت.  اإلاشاٖع

 ( : ممثلى عملُت الُلظت2-2الشيل سكم )

 
 .277حشىاس خير الذًً، مشحع ظبم رهشه، ص  املصذس:

 

 وخصائص ممثلى الُلظت الاظتراجُجُتالفشع الثاوي: دوس 

حن في الُٓكت الظًً لهم نالْت مباشغة بهملُت    ت شب٘ت اإلاشاٖع ىا بلُه َُما ؾبٔ، في مهَغ مً زالٛ ما جؿْغ

الُٓكت، ًخطر وحىص ؤشٙاٛ مسخلُت إلامثلي الُٓكت ج٘مل بهػها البهؼ، والتي جخمحز بإصواع وزطائظ 

مً٘ نغع طلٚ في حضٛو ًىضر الضوع والخطائظ لٙل ممثل في شب٘ت  مسخلُت، ٗل خؿب وشاؾه. ٍو

 الُٓكت.

 

 

 

 

                                                           
-

1
 ربسٚخ ،http://adelgezzal.blogspot.com/2013/02/blog-post.html -  انٛمظخ فٙ انًؼهٕيبد أخظبئٙ دٔس غضال، ػبدل 

 .  72/05/7072: االطالع
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 ( : ممثلى الُلظت حعب الذوس و الخصائص1-2الجذٌو سكم ) 

 الخصائص الذوس  ممثلى الُلظت

 

 

مخسظو الٓغاعاث 

 الاؾتراجُجُحن

ٌهغغىن نلى حمانت الُٓكت ألاهضاٍ اإلاؿتهضَت طاث  -

ت باليؿبت للماؾؿت.  ألاولٍى

ىهاث. -  جدلُل هخائج الُٓكت والتي ْضمذ لهم في شٙل ؾِىاٍع

ىهاث بلى ؤنماٛ بُػل اجساط الٓغاعاث. -  جغحمت ؾِىاٍع

البدث نً الابضام ؤي زلٔ ؤَػل اإلاؼاًا الخىاَؿُت  -

 للماؾؿت.

 جدضًض حُض ألهضاٍ اإلااؾؿت. -

ت حُضة للخؿىعاث الخاضلت في البِئت  - مهَغ

 الخاعحُت.

 

 

 مضًغ الُٓكت

همؼة وضل بحن مخسظي الٓغاعاث الاؾتراجُجُحن وحمانت  -

 الُٓكت.

 بنضاص وؤلاشغاٍ  نلى صَتر الشغوؽ.  -

 مؿاوٛ نً جىكُم وؾحر نملُت الُٓكت. -

ميشـ حمانت الُٓكت مو الٓضعة نلى الهمل  -

 الجماعي.

ٗالٓضعة نلى حؿُحر اإلاىاعص  - ت  مهاعاث بصاٍع

ت.  البشٍغ

ت الىؾائل اإلاؿانضة  - نلى اجساط مهَغ

 الٓغاعاث.

 

 اإلاخُٓكىن ال٘باع

ُب وجغحمت اإلاهلىماث اإلاجمهت. -  جدلُل، جٖغ

ىهاث. -  اإلاؿاهمت حمانُا في بنضاص الؿِىاٍع

جصخُذ الخؿىاث اإلاخبهت مٓاعهت مو صَتر الشغوؽ،  -

ىهاث مٓاعهت مو البِئت  والخدٓٔ مً صخت الؿِىاٍع

 الخاعحُت. 

الخُ٘حر الٓضعة نلى الهمل الجماعي ونلى  -

 اؾتراجُجُا.

ُب، وبشٙل زاص  - الٓضعة نلى الخدلُل والتٖر

 الٓضعة نلى الغئٍت اإلاؿخٓبلُت

 

اإلاخُٓكىن 

ىن   اإلاشتٗر

 جدضًض مطاصع اإلاهلىماث. -

 اؾخ٘شاٍ البِئت مو بهجاػ جغحمت وجطُُت ؤولُت لها. -

ت الخامت بمجمل نملُت الُٓكت. -  اإلاهَغ

اإلاالخكت الجُضة)الٓضعة نلى البدث  -

 والاؾخمام( بغاَت بلى عوح الُػىلُت.

الخُاػة نلى مطاصع اإلاهلىماث الاؾتراجُجُت،  -

 مو الٓضعة نلى مشاؾغة اإلاهلىماث في ما بُجها.

 صْت الخد٘م في َائؼ اإلاهلىماث. -

 

 

 الهماٛ

مً بحن الهماٛ ًىحض مؿخسضمحن صوعهم صنم الُٓكت  -

ٖإمحن اإلا٘خبت، ويحرهم خُث ًٓىمىن بترجِب اإلالُاث إلصزاٛ 

اإلاهلىماث في اإلاىػم،خُث ًٓضمىن بهظا صنما إلاغخلت حمو 

ٗاإلاؿاوٛ نً  اإلاهلىماث ٖما ًىحض مً ًٓضم الضنم الخٓجي 

 اإلاىػم واإلاخسططحن في الجاهب اإلاهلىماحي.

 ي صائم في الهمل.وشاؽ خُى  -

 عوح نمل حمانُت نالُت. -

 

عادٌ غضاٌ، دوس أخصائي املعلىماث في الُلظت   املصذس:

http://adelgezzal.blogspot.com/2013/02/blog-post.html :خ الاػالع  .27/05/2013، جاٍس

ؤن اإلامثلحن اإلاظٗىعًٍ في الجضٛو ؤناله لهم نالْت مباشغة بهملُت الُٓكت، لً٘ هخائج هظه الهملُت  صخُذ   

ت جلٚ الىخائج. وصخُذ ؤن هاالء اإلامثلحن لهم زبرة  ال جبٓى خ٘غا نىضهم وبهما لجمُو الهماٛ الخٔ في مهَغ
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ت حمُو الهماٛ  اتهم الخىكُمُت في ومهاعة مهىُت نالُت، ولً٘ هظا ال ًمىو بخاجا مً مشاٖع نلى ازخالٍ مؿخٍى

 1هظه الهملُت. َمً ًضعي مً ؤًً جإحي اإلاهلىمت التي هبدث نجها .

 الفشع الثالث: أظالُب العمل ملمثلي الُلظت

ٓت مىكمت مً ْبل ممثل الُٓكت وهما:    2ًىحض هىنحن مً ألاؾالُب للهمل بألُت الُٓكت بؿٍغ

ىالث" ؤو نٓىص زىائُت  بن هظا الىىم مً ألاظالُب املباششة: -1 ٔ "بغوجٗى ألاؾالُب ٌهخبر عؾمُا، ؤي ؤهه ًخم َو

ً والتربطاث، الغزظ و الضنىاث ويحرها.  ؤو مخهضصة ألاؾغاٍ. مً بحن ألامثلت هظٖغ: الخٍٙى

ً: ًمً٘ ألزطائي اإلاهلىماث مً الاؾالم نلى ؤشُاء حضًضة مجها ُُُٖاث  ٔ التربطاث و الخٍٙى نً ؾٍغ

اث والىؾائل ألازغي، ؤو ختى الخطىٛ نلى مهلىماث ؤضلُت  ؤولُت مغجبؿت بمشٙل ؤو ؤمغ اإلاىخجاث، الخجهحز 

ٗاهذ  ً و الخمهحن ؤنلى ؤو ؤٖثر جسططا ٗلما  ٗان مؿخىي الخٍٙى مهحن، و ما ججضع ؤلاشاعة بلُه هىا هى ؤهه آإلاا 

غ.  الُائضة مً الُٓكت ؤَو

ٔ الغزظ: ًمً٘ ؤزطائي اإلاهلىماث الباخث نً مهاع  ٍ ومهلىماث مً الخطٛى نلحها مٓابل صَهاث نً ؾٍغ

 مالُت مهُىت ؤو صون طلٚ. ؤيلبُت هظه الغزظ هي جلٚ التي ججغي زاضت في نالمي الطىانت وبهخاج الخضماث.

ٍى نلى ؤشُاء حضًضة ؤو زاضت باإلااؾؿت  ٔ الضنىاث: بةمٙان ؤزطائي اإلاهلىماث اإلاضنى الْى نً ؾٍغ

 ُاث ؤو بُاهاث مهمت ْض جُُضه في نمله.الضانُت و الخطٛى نلى مهلىماث، مهؿ

 ألاظالُب غير املباششة: -2

بمهجى ؤهه ًخم نلى ؤؾاؽ الخالقي ؤو الخهاٍع ؤزىاء  ،ٌهض هظا الىىم يحر عؾمي مٓاعهت مو الؿّغ اإلاباشغة    

اإلالخُٓاث الهلمُت ؤو ؤزىاء اإلاىاؾباث ؤو الخكاهغاث ًٓىم ؤزطائي اإلاهلىماث بدباصٛ ألاَٙاع وآلاعاء . وجٙىن هظه 

ً ؤلال٘تروهُت وألانماٛ واإلاهلىماث ألازغي لالؾخُاصة  ألاؾالُب بةْامت نالْاث لالجطاٛ ومجها جباصٛ الهىاٍو

مجها. و ما ًالخل باليؿبت لهظه الؿّغ و ألاؾالُب هى جٙلُتها الضهُا و ٖظا ضالخُتها في خل اإلاشاٗل و 

 الطهىباث نىضما جخهثر ألاؾالُب اإلاباشغة ؤو الغؾمُت.

 الفشع الشابع: مشاحل عملُت الُلظت حعب املمثلين

اتهم الخىكُمُت ووَٓا لٓض جم جمثُل اإلامثلحن للُٓكت خؿب مسخلِ ؤهماؾهم في شٙل هغم ج    بها إلاؿخٍى

 إلاغاخل نملُت  الُٓكت الاؾتراجُجُت، ٖما هى مىضر في اإلاسؿـ اإلاىالي.

                                                           
1
 .730رشٕاس خٛش انذٍٚ، يشخغ عجك ركشِ، ص - 
2
. 72/05/7072: االطالع بسٚخر. 75ص  "ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛك "انُبيٛخ انجهذاٌ فٙ انزكُٕنٕخٛخ انٛمظخ" ،ٛمكأٔ عؼٛذ -

www.webreview.dz/.../La_Veille_Technologique_dan - Webreview 
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( :مشاحل عملُت الُلظت حعب املمثلين3-2الشيل سكم )  

               

 مخسظو الٓغاعاث                                                    

 الاؾتراجُجُت                               اليشغ و اجساط الٓغاع 

 مضًغ الُٓكت                                                      

ُب                                 اإلاخُٓكىن ال٘باع  الخدلُل و التٖر

ىن           الجمو                                    اإلاخُٓكىن اإلاشتٗر

   الهماٛ                                                       

 

 

 

 .280املصذس: حشىاس خير الذًً، مشحع  ظبم رهشه، ص 

مثل ْمت الهغم مخسظو الٓغاعاث الاؾتراجُجُحن، ؤما ْانضجه َُمثلها الهماٛ. لً٘ ْغاءة الشٙل جخم مً    ٍو

ئت  ألاؾُل بلى ألانلى خؿب جغجِب اإلاغاخل، خُث ًٓىم بهملُت حمو اإلاهلىماث حاهب مً الهماٛ َو

كحن ال٘باع باإلاغخلت الثاه ّ
ِٓ حن، بِىما ًٓىم الـُمخُ كحن اإلاشتٖر ّ

ِٓ ُت وؤزحرا ًخم وشغ اإلاهلىماث واجساط الٓغاع الـُمخُ

 مً ؾٍغ ٗل مً اإلاضًغ و مخسظي الٓغاعاث الاؾتراجُجُت.

 و وظائل الُلظت الاظتراجُجُت املؼلب الثالث: ػشق 

الؿّغ والىؾائل لهملُت الُٓكت الاؾتراجُجُت حؿضي للماؾؿت الخطٛى وامخالٕ محزاث جىاَؿُت   

. ولهل مً ؤهم  مؿخضامت، والتي حؿاهم بضوعها في الخُاف نلى شإن اإلااؾؿت و مٙاهتها الخىاَؿُت في الؿّى

ٓت اإلاهاًغة التي حهخمض ؤؾاؾا نلى الُٓكت اإلاؿخمغة للبِئت بؿبب  حًحراتها، وللُٓام بهظه الؿّغ هجض ؾٍغ

ٗاألهترهذ وهي مً ؤهم الىؾائل الخالُت  التي حؿهل للماؾؿت نملُت  الهملُت ًخؿلب وحىص وؾُلت َهالت 

ذ.   البدث نً اإلاهلىمت و بإؾغم ْو

لت املعاًشة : ػٍش  ( Benchmarking) الفشع ألاٌو

 حعٍشف املعاًشة  -1

ت حهٍغ مً ْبل     ي "نملُت مؿخمغة ومىخكمت لخُُٓم اإلاىخجاث والخضماث، ه David Kearnsاإلآاعهت اإلاهُاٍع

. وحهٍغ اإلاهاًغة ٖظلٚ بإنها" 1و الؿُاؾاث مٓاعهت بإْىي اإلاىاَؿحن، واإلااؾؿاث اإلاهتٍر بها ٖٓاصة ؤو الغائضة "

جٓىُت حؿمذ بالخهٍغ نلى مدضصاث الُ٘اءة الهالُت ألخؿً اإلااؾؿاث الهاملت في هُـ ْؿام اليشاؽ 

 2سلظ مجها مً صعوؽ".وجؿبُٔ ما ٌؿخ

                                                           
Nathalie Costa ; la veille et Benchmarking, édition : Ellipses , Paris ,2008,P8. -

1
  

2
  .1ص رٛش سضب، دٔس انزكبء االلزظبد٘ فٙ إسعبء آنٛبد انسكى انشاشذ يٍ خالل انجسث ٔانزطٕٚش، ٔالؼّ ٔآفبلّ فٙ اندضائش، - 

www.csla.dz/mjls/index.php?option=com :72/01/7072، ربسٚخ االطالع. 
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ٓت اإلآاعهت نلى ؤؾاؽ مهاًحر مغحهُت ًمً٘ الانخماص نلحها في اٖدشاٍ الاهدغاَاث  حهخبر اإلاهاًغة ؾٍغ

ٓت اإلاهاًغة بلى ؤؾلىب الخدؿحن اإلاؿخمغ الظي ٌهخبر بضوعه بهضا مخمحزا مً ؤبهاص الجىصة  الخىاَؿُت وجيخمي ؾٍغ

 الشاملت.

 1وجخػمً نملُت اإلآاعهت اإلاغاخل آلاجُت: : مشاحل املعاًشة -2

 جدضًض الهملُت التي جدخاج بلى الخدؿحن. -

 جدضًض ؤَػل ماؾؿت جخمحز في ؤصاء الهملُت. -

 ججمُو اإلاهلىماث نً هظه اإلااؾؿت . -

 جدلُل البُاهاث وصعاؾت الُّغ بحن ؤصائها في اإلااؾؿخحن وؤؾبابه. -

 ؤهضاٍ وزؿت الخدؿحن للدؿاوي باإلاىاَـ ؤو الخُّى نلُه. جدضًض -

 حشُ٘ل َّغ نمل مخٙاملت جػم الهاملحن اإلاغجبؿحن بالهملُت مىغو الخدؿحن. -

 و في ألازحر جىُُظ نملُت الخدؿحن ومغاْبت الخٓضم . -

 أهمُت املعاًشة:  -3

مىطج جخهلم مىه ُِٖ ًٙىن الخدؿحن، جمً٘ اإلاهاًغة مً بوشاء مهُاع ًٓاؽ نلُه ؤصاء اإلااؾؿت وجدضًض ه  

وبالخالي حؿعى اإلااؾؿت بخدُٓٔ هضَها وهى بإن جٙىن بمؿخىي اإلااؾؿت الٓضوة ؤو ختى الخُّى نلحها. وجدبحن 

ياًت اإلاهاًغة في ؤنها جبرػ للماؾؿت الُغوْاث بُجها وبحن ؤصاء اإلااؾؿت الىمىطج. و مً زالٛ هظا ًجب نلى 

 لخدلُل ؤؾباب هظه الُغوْاث واجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت إلاهالجتها.اإلااؾؿت اإلاغاْبت اإلاؿخمغة 

 الفشع الثاوي: ألاهترهذ وظُلت للُلظت الاظتراجُجُت

 حعٍشف ألاهترهذ -1

بمهجى الترابـ، َهي نباعة نً شب٘ت  (Interconnection)مً الٙلمت  (Internet)جم اشخٓاّ ٗلمت ألاهترهذ 

اإلاترابؿت مو بهػها البهؼ في مسخلِ بٓام الهالم، وحؿخسضم هظه  ضخمت حضا مً الشبٙاث اإلاسخلُت و 

غ هظه الشبٙاث اإلاترابؿت الهضًض مً الخضماث  ىالث مهُىت ٗىؾُلت للخساؾب في ما بُجها وجَى الشبٙاث بغوجٗى

ض ؤلال٘ترووي، وزضمت  ب(.webومً ؤشهغها البًر  2)الٍى

 3خذماث ألاهترهذ -2

ب حهٍغ الشب٘تالشبىت العىىبىجُت:  وهي نباعة نً ضُداث  (web)الهى٘بىجُت بمطؿلر آزغ ًضعى الٍى

ب اإلاغوهت الهالُت في بًجاص  ٖثحرة حضا مً اإلاهلىماث اإلاترابؿت مو بهػها ومً محزاث الشب٘ت الهى٘بىجُت ؤو الٍى

ب بإي مٙان، باإلغاَت بلى اخخىائها نلى واحهاث جؿبُٔ حمُل ت اإلاهلىماث، بمٙاهُت اؾخهغاع مهلىماث الٍى

ب (the world wide webوحظابت  ؿلٔ مطؿلر ضُدت الٍى نلى ضُدت واخضة ومجمىم هظه  (web page)( ٍو

ب و الٍى َخهجي الطُدت  (home page)ؤما الطُدت الغئِؿُت (web site)الطُداث في مجاٛ واخض حهجي مْى

و ؤهترهذ.  ألاولى في ؤي مْى

و : (Domain Name System-DNS)هظام أظماء الىؼاكاث ىٛ ٌشحر بلى نىىان مْى هى نباعة نً بغوجٗى

ىٛ  ام مهىىهت، َضنذ الخاحت إلوشاء هظا البروجٗى ً ٖإْع ألاهترهذ وبما ؤن الخاؾب آلالي ًخهامل مو الهىاٍو
                                                           

1
 .737رشٕاس خٛش انذٍٚ، يشخغ عجك ركشِ، ص - 
2
 .717، ص7001، 7ػذَبٌ أثٕ ػشفخ، ػجذ انجبػث يسًذ، إٚٓبة ػبيش، يمذيخ فٙ رمُٛخ انًؼهٕيبد، داس خشٚش نهُشش، ػًبٌ، ط - 
3
 .752 -711يشخغ عبثك، ص  ػبيش، إٚٓبة يسًذ، ثانجبػ ػجذ ػشفخ، أثٕ ػذَبٌ - 



 لمؤظعتامليزة الخىافعُت لعلى  واوعياظها الُلظت الاظتراجُجُت   الفصل الثاوي

 

13 

مُت. َمثال نىىان  ً مىاْو ألاهترهذ مً الطًُت ألابجضًت بلى الطًُت الخُُٓٓت الْغ ل نىاٍو الظي ًٓىم بخدٍى

ت ماً٘غوؾى  و شٖغ  (. www.microsoft.com)َةهه ٌهىع نىه ب  198.105.232.2َذ هى مْى

ذ إلالىترووي هخٓض ال٘ثحر مً : (E-mail)البًر هي زضمت جباصٛ الىؾائل والىزائٔ باؾخسضام ألاهترهذ، َو

ض ؤلال٘ترووي هي ؤَػل ما في ا لشب٘ت ومً زالٛ هظه الخضمت مؿخسضمي شب٘ت ألاهترهذ ؤن زضمت البًر

ذ زالٛ زىاوي ْلُلت وبؿهغ ػهُض.  حؿخؿُو ؤن جغؾل عؾالت ألي مٙان في الهالم وفي ؤي ْو

وهي زضمت حؿانض نلى هٓل اإلالُاث بحن مؿخسضم وآزغ : (File Transfer Protocol)بشوجىهٌى هلل امللفاث

و نلى الشب٘ت، وهظا  ٛى ٌؿخسضم هىنحن مً الاجطاٛ ؤو جدمُل ملُاث مهُىت بحن مؿخسضم ومْى البروجٗى

 وهما: جغاؾل البُاهاث والخد٘م في اإلاهلىماث.

حهخبر زضمت الضعصشت مً الخضماث اإلاُُضة في الاجطاٛ مو الؼبائً : (Internet Relay Chat)بشامج الذسدشت

ت ٖتروٍج مىاْو مهُىت ؤو بػائو مهُىت، وحهخبر م ً حاهب آزغ هىم وألاضضْاء، ٖما حؿخسضم في مجاالث ججاٍع

ُه خُث ًم٘ىٚ الخهٍغ نلى ؤضضْاء حضص مً ؤي صولت في الهالم، والخهٍغ نلى  مً ؤهىام الدؿلُت والتَر

 . (MSN Messenger)ناصاتهم وجٓالُضهم. ومً ؤشهغ بغامج الضعصشت بغهامج 

ع وحهلُٔ وهي ألاماًٖ التي ًخجمو َحها الىاؽ لخباصٛ آلاعاء وألاَٙا: (Newsgroup)خذمت املجمىعاث

ؤلانالهاث الهامت ؤو البدث نً اإلاؿانضة في مىغىم مهحن، ولهل مً ؤشهغ ألامثلت نلى زضمت اإلاجمىناث ما 

 ٌهٍغ باإلاىخضًاث)ؾاخاث الخىاع( وال ؾُما اإلاىخضًاث اإلاخسططت.

 البدث في ألاهترهذ مً الخضماث اإلامخاػة حهخبر زضمت: (Searching the Internet)خذمت البحث في ألاهترهذ 

ٗاث البدث صوعا مهما ولً  ،في نملُت البدث وحؿهُل الىضىٛ بلى اإلاهلىمت باليؿبت للباخث خُث جلهب مدغ

ًٓخطغ البدث نً مهلىماث َٓـ بل ًم٘ىٚ البدث نً بغامج ؤو ملُاث ؤو ختى ؤشخاص ؤًػا. ومً ؤشهغ 

ٗاث البدث في الهالم:   .  www.google.com  www.yahoo.comمدغ

 مضاًا شبىت ألاهترهذ   -3

ض طلٚ ؤن الاؾخًالٛ ألامثل لخضماث ألاهترهذ  ٌهخبر اؾخهماٛ ألاهترهذ م٘ؿبا خُُٓٓا إلاؿخهملُه، وما ًٖا

  1ٌؿمذ ب:

 اإلاهلىماث اإلاسخلُت.بمٙاهُت الىضٛى بلى مطاصع  -

 جثمُجها. الخهٍغِ بالؿاْاث والُ٘اءاث الهلمُت والخٓىُت و -

 بزغاج الباخثحن مً نؼلتهم الثٓاَُت، بخمُ٘جهم مً الاهُخاح نلى نالم الهلم والخ٘ىىلىحُا. -

 والغبـ نً بهض  web www: world wide web زضمت الشب٘ت الهى٘بىجُت الهاإلاُت للمهلىماث  -

 زلٔ زٓاَت الخباصٛ بحن مسخلِ ْؿاناث اليشاؽ الاْخطاصي. -

ِ بها نلى هدى ؤَػل. -  جثمحن بُاهاث الخدخُت الطىانُت وؤلاهخاحُت بالخهٍغ

اإلاخهاملحن الاْخطاصًحن مً الىضٛى بلى مطاصع اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بُغص البُو والشغاء ونً ؤؾهاع  جم٘حن -

 اإلاىاص ألاولُت ونً مخؿلباث الؼبائً.

 نغع الؿلو والخضماث والخهٍغِ بها مً زالٛ ؤلانالهاث. -

  

                                                           
1
 .731رشٕاس خٛش انذٍٚ، يشخغ عجك ركشِ، ص - 

http://www.microsoft.com/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
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 املبحث الثاوي: امليزة الخىافعُت

ُو ألاضهضة وزاضت الاْخطاصًت، مما ؤصي بلى بغوػ اإلاىاَؿت في قل الكغوٍ والخًحراث الجضًضة ونلى حم   

ٖدُٓٓت خخمُت، والتي ْض جدضص هجاح ؤو َشل اإلااؾؿاث، ومً هىا ؤضبدذ اإلااؾؿت مضنىة بلى َغع 

انخباعها في الؿّى والخُاف نلى مٙاهتها مً زالٛ جىؾُو ْضعتها الخىاَؿُت والبدث نلى ؾّغ زلٔ وجدُٓٔ 

 ها البٓاء في الؿّى و الطمىص ؤمام اإلاىاَؿحن.مؼاًا جىاَؿُت جػمً ب

: مفاهُم حٌى الخىافعُت   املؼلب ألاٌو

ؤَغػث البِئت الخىاَؿُت الجضًضة اهخماماث نضًضة وخضًثت  لضي اإلااؾؿاث، اهطبذ ؤؾاؾا في ٗل ما له   

إلاطؿلخاث طاث نالْت بالخىاَـ، ولظلٚ ْبل الىلىج إلااهُت اإلاحزة الخىاَؿُت ؾىداٛو بلُاث الىكغ لبهؼ ا

 الطلت بها، وهي اإلاىاَؿت والخىاَؿُت.

: ماهُت املىافعت  الفشع ألاٌو

ف املىافعت:  -1 " الدؿابٔ والتزاخم نلى الُىػ ؤو 1الجاهب اللًىي: ًؿلٔ نلى اإلاىاَؿت في اللًت الهغبُت: حعٍش

ر مً الخطىم َاإلاىاَؿت صلُل نلى وحىص ضغام وجدضي بحن ازىحن ؤو ؤٖث ،ال٘ؿب)الخىاَـ الخجاعي("

 اإلاخىاَؿحن و اإلاخٙاَئحن، التي مً زاللها ال ٌؿخؿُو اإلاخىاَؿىن الخهاٌش ؾلمُا.

م اإلاىاَؿت وخث نلحها في ال٘ثحر مً اإلاىاغو، َٓض وعصث ٗلمت مىاَؿت  و الاؾالمي: نٍغ الٓغآن الٍ٘غ الدشَغ

هضٛ وجغشض الىاؽ بلى الهمل في ؾىعة اإلاؿُُحن التي هؼلذ  لخػبـ  الخهامل الخجاعي وجُٓمه نلى محزان ال

و نً انخباع الغبذ اإلااصي هى الهضٍ الجهائي وانخباعه وؾُلت لخدُٓٔ  ألحل الغبذ آلازغ وي الظي ًخؿلب التَر

ظابلىا إلى  ، وطٖغث في ؾىعة الخضًض: ْاٛ حهالى"3وفي رلً فلُدىافغ املخىافعىن" ْاٛ حهالى" 2الًاًت.

 .4مغفشة مً سبىم"

ومً بحن بهؼ الخهاٍعِ التي ؤْغها الباخثىن في هظا اإلاجاٛ ما ًلي: َُٓطض باإلاىاَؿت  الجاهب الاضؿالحي :

ٗاملت وخُُٓٓت بحن ٗل اإلاخهاملحن الاْخطاصًحن نلى اإلاؿخىي نغع  هي الىغهُت التي جماعؽ َحها مىاحهت خغة 

ِ اإلاىاَؿت بإنها "شٙل مً ؤ. ٖما 5وؾلب الخبراث و الاهخاج وعئوؽ ألامىاٛ شٙاٛ جىكُم الاْخطاص ًمً٘ حهٍغ

ًدضص آلُاث الهمل صازل الؿّى والهالْاث اإلاسخلُت ما بحن اإلاخهاملحن الاْخطاصًحن صازله بشٙل ًازغ في 

مً٘ الٓٛى بإن هىإ هىنحن مً اإلاىاَؿت في صهُا ألانماٛ، اإلاىاَؿت اإلاباشغة، واإلاىاَؿت   .6جدضًض الؿهغ" ٍو

 7يحر اإلاباشغة:

جلٚ اإلاىاَؿت التي جدضر بحن اإلاىكماث التي حهمل في ْؿام ضىاعي واخض ؤو جٓىم  اإلاىاَؿت اإلاباشغة : َهي 

 بةهخاج هُـ اإلاىخجاث ؤو الخضماث.

                                                           
1
 .211،ص7422ثبسٚظ، -خهٛم اندش،انًؼدى انؼشثٙ انسذٚث السٔط، يكزجخ السٔط - 
2
 - 

5
                كهٛخ انؼهٕو االلزظبدٚخ ٔانزغٛٛش،  أطشٔزخ دكزٕساِ، ػجذٔط ػجذ انؼضٚض، عٛبزخ االَمغبو انزدبس٘ ٔدٔسْب فٙ سفغ انمذسح انزُبفغٛخ نهذٔل،

 .32، ص7070/7077،رهًغبٌ
3
 71 اٜٚخ انًطففٍٛ عٕسح   - 
4
 .77 اٜٚخ انسذٚذ عٕسح  - 

 

 
6
 .77،ص7077صغذاس أزًذ، انًُبفغخ، انزُبفغٛخ ٔانجذائم االعزشارٛدٛخ، انطجؼخ األٔنٗ، خبيؼخ اندضائش، داس خشٚش نهُشش ٔ انزٕصٚغ - 
7
 .75، ص7442 ،انمبْشح، اندبيؼٛخ انذاس أثٕ لسف ػجذ انغالو" انزُبفغٛخ ٔرغٛش لٕاػذ انهؼجخ"، - 
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اإلاىاَؿت يحر اإلاباشغة: جخمثل في الطغام بحن اإلاىكماث الٓائمت في اإلاجخمو للخطٛى نلى اإلاىاعص اإلاخاخت في هظا  

ت، الؿبُهُت، ويحرها.اإلاجخمو. وجخمثل هظه اإلاىاعص في اإلاىاعص اإلاال  ُت اإلاخاخت، البشٍغ

ت، الاخخٙاع أشياٌ املىافعت:  -2 للمىاَؿت ؤعبهت ؤشٙاٛ هي: اإلاىاَؿت الٙاملت، اخخٙاع الٓلت، اإلاىاَؿت الاخخٙاٍع

 1الٙامل.

ً للؿلهت خُث  اإلاىاَؿت الخامت والخغة "الٙاملت": جخمحز هظه اإلاىاَؿت بىحىص نضص ٖبحر مً البائهحن واإلاشتًر

.  ؤن الؿهغ ًخدضص خؿب ْىي الهغع والؿلب في الؿّى

ت: جخم هظه اإلاىاَؿت في ؾّى ًػم ْلُل مً اإلااؾؿاث التي جٓضم مىخجاث مسخلُت حهىع  اإلاىاَؿت الاخخٙاٍع

ت.   بهػها البهؼ وجخمحز ٗل   مجها بهالمتها الخجاٍع

اخخٙاع الٓلت: وحهجي جلٚ الخالت وحىص نضص مدضوص ؤو ْلت مً البائهحن بدُث ؤن ٗل مجهم له جإزحر ْىي نلى 

خم جدضًض الؿهغ بةحمام.  حجم الخهامل في الؿّى وناصة ما جٙىن اإلاىخجاث مخجاوؿت ؤو مخًحرة ٍو

مً٘ الٓىٛ  الاخخٙاع الخام: ًخػمً الخهٍغِ الهام لالخخٙاع  با، ٍو "وحىص مىخج واخض لؿلهت لِـ لها بضًال ٍْغ

بت  "الاخخٙاع هى ؤخض ضىع جىكُم الؿّى الظي جىحض َُه ماؾؿت واخضة جيخج ؾلهت ما لِؿذ لها بضائل ٍْغ

مجها". وؾاإلاا ؤن الاهخاج في قل الاخخٙاع ًخمثل بؿلهت واخضة ًٓىم اإلادخ٘غ بةهخاحها لظلٚ َةهه هى اإلاىخج 

 في الطىانت . الىخُض 

ذ الغاهً زاضت أظباب املىافعت:  -3 جىحض الهضًض مً ألاؾباب التي ؤَغػث اإلاىاَؿت ٖهامل ؤؾاسخي في الْى

 2في مجاٛ ألانماٛ، وهظٖغ مً ؤهمها ما ًلي:

ىانض مىكمت الخجاعة الهاإلاُت ما ؤصي  - غ الخجاعة الضولُت هدُجت بجُاُْاث الجاث ْو بهُخاح ألاؾىاّ وجدٍغ

 ُغص في ألاؾىاّ الهاإلاُت.بخهضص ال

غ ما ؤصي بدؿاعم ؤلابضام والابخٙاع واعجُام الؿاْاث  - الخؿىعاث الخٓىُت اإلادؿاعنت في مجاٛ البدث والخؿٍى

اث الجىصة. ظلٚ مؿخٍى  ؤلاهخاحُت ٖو

حهضص مطاصع اإلاهلىماث وؾّغ الخطٛى نلحها بُهل الخؿىع الالمخىاهي في مجاٛ ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث  -

والاجطاٛ ما ؤصي بلى ؾهىلت جباصٛ اإلاهلىماث والاجطاالث بحن مسخلِ اإلااؾؿاث بُػل شب٘ت ألاهترهذ 

 وؤلاهتراهذ ويحرها.

حهضص ؤؾالُب صعاؾت الؿّى ٖخٓىُاث الُٓاؽ اإلاغحعي ويحرها مً ألاؾالُب التي ؤضبدذ اإلااؾؿاث  -

ؼها الخىاَسخي. ت مٖغ  الخضًثت حؿخسضمها إلاهَغ

غ ْضعاتها  ويحرها  ؾبابونلى بزغ هظه ألا     ؼ وجؿٍى ؤضبدذ اإلااؾؿاث جيخهج ؤؾلىب اإلاىاَؿت مً ؤحل حهٍؼ

 الخىاَؿُت.

 3هىإ نضة ؤهضاٍ للمىاَؿت هظٖغ مً بُجها:أهذاف املىافعت:   -4

جدُٓٔ صعحت نالُت مً الُ٘اءة، بمهجى ؤن اإلااؾؿت جدٓٔ وشاؾها ؤو ؤنمالها بإْل مؿخىي مً الخٙالُِ،  -

 ىع الخ٘ىىلىجي اإلاؿمىح به، َاإلاىاَؿت حؿاهم في بٓاء اإلاىكماث ألاٖثر ُٖاءة.وفي قل الخؿ

                                                           
1
 .52-51، ص7077،-رهًغبٌ -كهٛخ انؼهٕو االلزظبدٚخ ماجستير مذكرة ثٕساٌ عًٛخ، دٔس إداسح انًؼشفخ فٙ رسغٍٛ انًٛضح انزُبفغٛخ، - 
2
 . )ٔثزظشف(707ص -7007 ،انمبْشح -انزٕصٚغ ٔ انُشش ٔ نهطجبػخ غشٚت داس – اإلعزشارٛدٛخ انجششٚخ انًٕاسد إداسح – انغهًٙ ػهٙ - 

 
3
رخظض ػهخ يشاد، إداسح انًؼشفخ نجُبء ٔ رطٕٚش انًٛضح انزُبفغٛخ ثبنًؤعغخ االلزظبدٚخ، أطشٔزخ دكزٕساِ،كهٛخ انؼهٕو االلزظبدٚخ ٔ انزغٛٛش،  -

 .741،ص 7077/7077رغٛٛش، رهًغبٌ، 
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حز نلى الابضاناث الخ٘ىىلىحُت والابخٙاعاث، والتي  - الخؿىع والخدؿحن اإلاؿخمغ لؤلصاء، وهظا مً زالٛ التٖر

ٗاة مً ْبل اإلاىكماث اإلاىاَؿت.  جٙىهذ جٙلُتها مغجُهت وؿبُا، بال ؤنها ضهبت اإلادا

ها في الخط - ٛى نلى همـ مُُض لؤلعباح، بط جخمً٘ اإلاىكمت طاث الُ٘اءة ألانلى وألاٖثر جؿىعا مً جمحزها وجُْى

 ؤصائها.  والشٙل الخالي ًىضر ؤهضاٍ اإلاىاَؿت باليؿبت للماؾؿاث. 

 الفشع الثاوي: مفهىم الخىافعُت

ف الخىافعُت: -1 و هظا ٌهىص الى  الازخالٍ  في الىاْو ًطهب جدضًض و غبـ حهٍغِ صُْٔ للخىاَؿُت، حعٍش

في وحهاث هكغ الباخثحن في هظا اإلاجاٛ و ججغبت اإلاماعؾحن في اإلاُضان، لظا ؾىداٛو نغع بهؼ الخهاٍعِ 

 الخالُت:

ذ 1حهٍغ الخىاَؿُت بإنها     " الٓضعة نلى بهخاج الؿلو و الخضماث بالىىنُت الجُضة و الؿهغ اإلاىاؾب و في الْى

ِ الاٛو هالخل ؤن الخىاَؿُت جمثل جىاَؿُت اإلاىخج ٖشغؽ ؤؾاسخي لخىاَؿُت اإلاىاؾب" َمً زالٛ الخهٍغ

ذ اإلاىاؾب  لخٓضًم و  اإلااؾؿت، ؤما الخهٍغِ الثاوي ًػُِ نامال ؤو شغؾا آزغا لخىاَؿُت اإلااؾؿت و هى الْى

" الٓضعة نلى الطمىص ؤمام اإلاىاَؿحن بًغع جدُٓٔ  2حؿلُم اإلاىخجاث للؼبائً. ٖما حهٍغ الخىاَؿُت بإنها 

 ألاهضاٍ مً عبدُت، همى، اؾخٓغاع، جىؾو، ابخٙاع و ججضًض". 

ِ الخىاَؿُت مً زالٛ ما ًلي:       3و ًمً٘ حهٍغ

، والخٙلُت وبىاء حعب عىامل الخىافعُت
ّ
ؼ مهكم مضعاء اإلااؾؿاث نلى نضة نىامل وهي: ؾهغ الجىصة : ًٖغ

.نلى طلٚ الخىاَؿ  ُت هي جٓضم مىخج طو حىصة نالُت وؾهغ مٓبٛى

م حعب العىق  : الخىاَؿُت جٓاؽ مً زالٛ ؤصاء اإلااؾؿت في الؿّى مٓاعهت بىكحراتها وطلٚ اؾىاصا بلى جٍٓى

 خطت الؿّى اليؿبُت.

، الخىافعُت هعلىن : ًىكغ للخىاَؿُت مً ػواًا مسخلُت، َهىإ مً ًغي ؤنها ُْض جدٛى صون الىمى في الؿّى

ض مً الجهض، ْطض جدؿحن مخىاضل لؤلصاء نلى ٗل وهىا ٕ مىت ًغي ؤنها مدُؼ ْىي ًضَو هدى بظٛ اإلاٍؼ

م طاحي مً ْبل اإلاماعؾحن. اث ونلُه َةن الخىاَؿُت جسػو هىا بلى جٍٓى  اإلاؿخٍى

و في ألازحر ًمً٘ ؤن هطل بلى هدُجت جُُض بإن الخىاَؿُت هي ْضعة اإلااؾؿت نلى  ٖؿب مٙاهت بحن اإلاىاَؿحن  

 ّ وجداٛو الخؿىع و البٓاء إلاضة ؤؾٛى و ٖؿب عغا ووالء الؼبائً، و طلٚ  باهتهاحها نضة ؤؾالُب  ،في الؿى

غ نلى  الؼبائً الجهض و  ٖخٓضًم مىخجاث وزضماث بإٖثر َهالُت و ُٖاءة مو اخترام آحاٛ الدؿلُم، مما ًَى

ذ.     اإلااٛ و الْى

 أهمُت الخىافعُت -2

طاث ؤهمُت متزاًضة في نالم الُىم بط ؤضبذ لها مجالـ، هُئاث، بصاعاث، ولها  ؤضبدذ نباعة الخىاَؿُت      

غ نجها ولِـ لغحاٛ ألانماٛ  ؾُاؾاث، اؾتراجُجُاث، وماشغاث زاضت بها، بط جٓضم ل٘باع اإلاؿاولحن جٓاٍع

                                                           
1
 .51، يشخغ عجك ركشِ، ص عًٛخ ثٕساٌ - 
2
 .11، ص ،0222مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، سنة، "انزطجٛمٙ ٔانزشٔٚح انًُبفغخ" انُدبس، فشٚذ - 
3
االلزظبدٚخ ٔ يزكشح يبخغزٛش،كهٛخ انؼهٕو  ،"انزُبفغٛخ انًٛضح رسمٛك أخم يٍ انشبيهخ اندٕدح إداسح ظم فٙ انزذسٚت اعزشارٛدٛخ خذٚدخ، زشٚك - 

 .777-770ص انزغٛٛش، رخظض رغٛٛش، رهًغبٌ، 
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ذ الخاغغ اإلااؾؿاث هي التي جدىاَـ ولِؿذ الضٛو ونلُه َةن اإلااؾؿا ث َٓـ. ومً اإلاهلىم ؤهه في الْى

و مؿخىي مهِشت ؤَغاص صولها.        1التي جملٚ ْضعاث جىاَؿُت نالُت جٙىن ْاصعة نلى اإلاهمت في َع

 

 2ونلى الهمىم هىحؼ ؤهمُت الخىاَؿُت في الىٓاؽ الخالُت: 

 ومؿخىي مهِشت حُض . ،اعجُام الهائض و اإلاغصوص، ومىه غمان مؿخىي ؤَػل للضزل -

ت اإلاخاخت  - ت واؾخًالٛ الُغص الاؾدثماٍع اػصًاص الٓضعة وامخالٕ اإلاهاعة وعَو الُ٘اءة ؾىاء اإلااصًت ؤو البشٍغ

ت .  وحهمُٓها ووشغ وجىؾُو وػٍاصة الؿاْاث والٓضعاث الاؾدثماٍع

ي الاؾخٓغاع الىقُُي اإلاخىامي والىمى الُانل اإلاؿخمغ ؾىاء في مجاٛ الهمل ؤو اليشاؽ الاْخطاصي الظ -

 ًماعؾه هظا الُغص في بؾاع اإلاجخمو.

 ازتراّ ألاؾىاّ ألاحىبُت اإلاسخلُت بُهالُت وحضاعة. -

ٗامل لٙل مجاالث ومُاصًً  - غمان بٓاء واؾخمغاع وشاؽ اإلااؾؿاث وجدؿحن ؤصائها مً زالٛ اؾخًالٛ ؤمثل و

 الخىاَـ.    

 املؼلب الثاوي: امليزة الخىافعُت

ٗل ماؾؿت بلى الخـُّى نلى مىاَؿحها لػمان وشاؾها وجدُٓٔ ؤهضاَها، ولً ًٙىن لها طلٚ بال بطا  حؿعى    

زها نجهم. وبالخالي ماطا ًٓطض باإلاحزة؟ و ماهي مسخلِ  خاػث نلى محزة ؤو مؼاًا جىاَؿُت جىُغص بها و جمّحِ

 مطاصعها و مضازل جؿىعيها ؟،ؤهىانها

: مفهىم    ت و أهىاعها امليزة الخىافعُ الفشع ألاٌو

خي -1  للميزة الخىافعُت الخؼىس الخاٍس

زم بلى"  ،بن قهىع مُهىم اإلاحزة الخىاَؿُت هى هخاج الخدٛى في اإلاحزة اليؿبُت، و ٌهىص الُػل ؤوال" لشمبرلحن"   

غ" خحن وضُا اإلاحزة بإهه الىغو  ؾالؼهُٚ" الظي عبـ اإلاحزة بالٓضعة، زم ؾىع اإلاُهىم ٖال مً " شاهضلغ" و "هَى

ض الظي جؿىعه اإلااؾؿت في مىاحهت مىاَؿحها مً زالٛ جسطُظ اإلاىاعص، زم ًإحي ٖال مً" بىعجغ"  الٍُغ

و"صاي" وانخبرا ؤن اإلاحزة هي هضٍ الاؾتراجُجُت، ؤي ٖمخًحر جابو ال ٌؿخسضم غمً الاؾتراجُجُت بالىكغ بلى ؤن 

 3ألاصاء اإلاخُّى ًغجبـ باإلاحزة الخىاَؿُت.

ف امليزة الخىافعُت -2  :حعٍش

خي للمحزة الخىاَؿُت ًبضو مً الطهب جدضًض و غبـ مُهىم مدضص لها، وبالخالي ؾيخؿّغ    هكغا للخؿىع الخاٍع

 لبهؼ الخهاٍعِ التي ؤشاع بلحها الباخثحن في مجاٛ بصاعة  ألانماٛ: 

"جيشإ بمجغص جىضل اإلااؾؿت بلى اٖدشاٍ ؾّغ حضًضة ؤٖثر َهالُت مً جلٚ  4حهٍغ اإلاحزة الخىاَؿُت ؤنها

، وبمهجى آزغ بمجغص 
ً
اإلاؿخهملت مً ْبل اإلاىاَؿحن، خُث ًٙىن بمٓضوعها ججؿُض هظا الاٖدشاٍ مُضاهُا

 بخضار نملُت ببضام بمُهىمه الىاؾو".

                                                           
1
 . 23، يشخغ عجك ركشِ، ص عٛبزخ االَمغبو انزدبس٘ ٔدٔسْب فٙ سفغ انمذسح انزُبفغٛخ نهذٔل انؼضٚض، ػجذ ػجذٔط - 
2
 . 23يشخغ عجك ركشِ، ص  ،انؼضٚض، ػجذ ػجذٔط - 

 
3
 .27أزًذ صغذاس،يشخغ عجك ركشِ، ص - 

M Porter ,op cit,p 48 . -
4
      



 لمؤظعتامليزة الخىافعُت لعلى  واوعياظها الُلظت الاظتراجُجُت   الفصل الثاوي

 

52 

عص اإلاخمحز الظي ًدُذ للماؾؿت بهخاج ُْم و " اإلاهاعة ؤو الخٓىُت ؤو اإلاى 1اإلاحزة الخىاَؿُت بإنها وحهٍغ ٖظلٚ 

ض نما ًٓضمه لهم اإلاىاَؿىن  ض جمحزها و ازخالَها نً هاالء اإلاىاَؿحن مً وحهت هكغ  ،مىاَو للهمالء جٍؼ و ًٖا

ض مً اإلاىاَو و الُٓم التي جخُّى نلى ما ًٓضمه  الهمالء الظًً ًخٓبلىن هظا الخمحز، خُث ًدٓٔ لهم اإلاٍؼ

"محزة ؤو نىطغ جُّى للماؾؿت ًخم جدُٓٓه في  2و حهٍغ اإلاحزة الخىاَؿُت ٖظلٚ نلى ؤنها. اإلاىاَؿىن آلازغون"

 خالت اجبانها الؾتراجُجُت مهُىت للخىاَـ". 

ؤن اإلاحزة الخىاَؿُت جخمثل في طلٚ الاهُغاص والخمحز الظي جمل٘ه اإلااؾؿت  ،ًخطر مً زالٛ هظه الخهاٍعِ

والظي ؾُاهلها بلى جدُٓٔ همى  ،جىاَؿُت َهالت و الابضام في مىخجاتهانً مىاَؿحها مً زالٛ جبجي اؾتراجُجُت 

. و ًمً٘ الٓىٛ نً ماؾؿت ؤنها خٓٓذ محزة جىاَؿُت نىضما جخمً٘ مً ،وشاؾها وبٓائها في الؿّى إلاضة ؤؾٛى

طهب جٓلُضها. ذ الظي ٌعجؼ َُه مىاَؿىها الُٓام بظلٚ ٍو  جدُٓٔ ُْمت مػاَت، في الْى

 ميزة الخىافعُت:ألاهىاع الشئِعُت لل -3

ٗالخالي هىإ هىنحن عئِؿُحن جخدٓٔ بةخضاهما اإلاحزة الخىاَؿُت        3:و هما 

محزة الخٙلُت ألاْل: جٙىن في خالت ْضعة اإلااؾؿت نلى جٓضًم مىخجاث بإْل جٙلُت وبؿهغ ؤْل مٓاعهت مو 

 مىاَؿحها.

اإلاىخج ؤو الخضمت: جٙىن باؾخسضام اإلااؾؿت ؤؾالُب الخمُحز خُث جٓضم مىخجاث مخمحزة مٓاعهت مو  جمُحز 

هخٓض ػبائجها ؤنها حؿخدٔ الؿهغ ألانلى مٓابل الخمُحز.   مىاَؿحها َو

 الفشع الثاوي: مصادس امليزة الخىافعُت 

ؾبُهت مخًحرة ووؿبُت، وجمـ بن الخطائظ والطُاث التي جخمحز بهما اإلااؾؿت نً مىاَؿحها طاث       

ُُُت ؤلاهخاج، والخىكُم،  ٗاإلاىخىج، والخضماث بإهىانها )ألاؾاؾُت واإلا٘ملت(، ٖو ألاوشؿت التي جٓىم بها، 

ض هجض  ُٓت ويحرها، وبن هظا الخُّى اليؿبي الىاجج نً نضة نىامل ؤو مطاصع مسخلُت. ْو وألاوشؿت الدؿٍى

 4مً ضىُها بلى زالر مطاصع و هي: نضة مالُحن ْامىا بخدضًض مطاصعها، َمجهم

بهضٍ جدُٓٔ ؤؾبُٓت نلى  : خُث حؿدىض اإلااؾؿت نلى اؾتراجُجُت مهُىت للخىاَـالخفىير الاظتراجُجي 

 مىاَؿحها مً زالٛ الخُاػة نلى محزة ؤو مؼاًا جىاَؿُت .  

ت للطىانت بدُث جملٚ الضولت نىامل ؤلا  ،ٌهخبر ٖميشإ لخدُٓٔ اإلاؼاًا الخىاَؿُت الاػاس الىػني : هخاج الػغوٍع

 و التي بضوعها جدُذ لها الٓضعة نلى الخُاػة نلى اإلاؼاًا الخىاَؿُت،. 

ت لظلٚ، بدُث ؤن خُاػة هظه ألازحرة بالجىصة  املىاسد: ًخؿلب ججؿُض اؾتراجُجُت اإلاىاعص والُ٘اءاث الػغوٍع

تى ً٘دؿب اإلاىعص ْضعجه نلى و خ اإلاؿلىبت وخؿً اؾخًاللها ًػمً لىا وبشٙل ٖبحر هجاح الاؾتراجُجُت،

غها َُه : ،جدُٓٔ محزة جىاَؿُت  5خضصث مجمىنت مً الشغوؽ الىاحب جَى

ؤن ًخمحز بالىضعة، ؤن ًٙىن ضهب الخٓلُض، ؤن ًٙىن طو ُْمت بدُث ٌؿمذ للماؾؿت باْخىاص الُغص، و  - 

 ججىب تهضًضاث اإلادُـ. 
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4
 .771 صيشخغ عبثك،  ،خذٚدخ زشٚك - 
5
 اندذٚذ، االلزظبد٘ انًسٛظ ظم فٙ انزُبفغٛخ نزسمٛك يظذس:  نهًؼشفخ انفؼبنخ اإلداسح خذٚدخ، خبنذ٘ األعزبرح،صْٛخ يٕعبٔ٘ ،كٕسرم فشٚذ - 

 .72.ص7005 أفشٚم 72/75 انًؼشفخ الزظبد زٕل األسدَٛخ انضٚزَٕخ خبيؼخ نخبيظ ا انؼهًٙ انًؤرًش إطبس فٙ يمذيخ ثسث ٔسلخ
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   1الظي ؤنخبر مطاصع اإلاحزة الخىاَؿُت بما ؤن جٙىن صازلُت ؤو زاعحُت: Jean Jacques Lambinؤما خؿب 

: هي التي حهخمض نلى الطُاث اإلامحزة للمىخىج وجمثل ُْمت لضي اإلاشتري، ؾىاء امليزة الخىافعُت الخاسحُت

و ُٖاءة الاؾخهماٛ.  بخسُُؼ جٙالُِ الاؾخهماٛ، ؤو بَغ

ّ امليزة الخىافعُت الذاخلُت اإلااؾؿت في الخد٘م في جٙالُِ الخطيُو، وؤلاصاعة، ؤو حؿُحر  : حهخمض نلى جُى

 اإلاىخىج الظي ٌهؿي للمىخج ُْمت وطلٚ مً زالٛ ؾهغ الخٙلُت اإلاىسُؼ نً اإلاىاَؿحن.

 الشوائض الاظاظُت للميزة الخىافعُت و محذداتها الفشع الثالث: 

جضَو اإلااؾؿت بلى الخطٛى نلى ومً الضناماث و ألاؾـ التي الشوائض الاظاظُت للميزة الخىافعُت :  -1

ٗاآلحي:  2مؼاًا جىاَؿُت 

الٓضعة نلى الخٓلُض: هي ؤؾهل الضناماث وؤٖثرها اؾخسضاما في اإلاغاخل ألاولى للخىمُت الطىانُت خُث جٙىن 

ً َائؼ مجها ْابل للخطضًغ  اإلاهمت ألاولى هي بهخاج مىخجاث ممازلت للمىخجاث ألاحىبُت اإلاؿخىعصة زم جٍٙى

 ه بؿهغ جىاَسخي. انخماصا نلى ؤن الخٓلُض ًٙىن ؤْل جٙلُت مً اإلاىخج ألاضلي زم بُه

ٗاَت حىاهب اإلاىخجاث التي جم جٓلُضها و الخطىٛ نلى عصوص ؤَهاٛ اإلاؿتهل٘حن  غ: بهض َهم  الٓضعة نلى الخؿٍى

غ. غها و طلٚ باالؾدىاص بلى مغاٖؼ البدث للخؿٍى  لها جٓىم اإلااؾؿت بةحغاء صعاؾاث لخؿٍى

ًا جىاَؿُت زاضت نىضما جٙىن ْضعة ؤلابضام  الٓضعة نلى الابخٙاع : وهي مً ؤهم الٓضعاث الالػمت الٖدؿاب مؼا

ٗاَت اإلاؿتهلٚ.   ت و جساؾب   و الابخٙاع نالُت، و مً زم جخطِ اإلاؼاًا بإنها مؼاًا ابخٙاٍع

ً هامحن وهممحذداث امليزة الخىافعُت -2  3:ا: جخدضص اإلاحزة الخىاَؿُت للماؾؿت مً زالٛ مخًحًر

ٗاهذ اإلاحزة الخىاَؿُت ؤٖبر  ٗلما جؿلبذ حهىصا ؤٖبر مً اإلااؾؿاث اإلاىاَؿت  ،حجم اإلاحزة الخىاَؿُت : ٗلما 

زم ٌهٓبها مغخلت الخبجي مً  ،َللمحزة الخىاَؿُت صوعة خُاة  جبضؤ بمغخلت الخٓضًم ،للخًلب نلحها ؤو جدُُض ؤزغها

ىص في خالت ُْام ،ْبل اإلااؾؿاث اإلاىاَؿت ٗاة اإلاحزة  زم مغخلت الٗغ اإلااؾؿاث اإلاىاَؿت بخٓلُض و مدا

الخىاَؿُت  و ؤزحرا مغخلت الػغوعة ؤي الخاحت بلى جٓضًم ج٘ىىلىجي حضًض لخسُُؼ الخٙلُت ؤو جضنُم محزة 

 جمحز اإلاىخج . 

هؿاّ الخىاَـ : ٌهبر الىؿاّ نً مضي احؿام ؤوشؿت و نملُاث اإلااؾؿاث بًغع جدُٓٔ مؼاًا جىاَؿُت، 

ىعاث في الخٙلُت نً اإلااؾؿاث اإلاىاَؿت و مً حاهب ؤزغ َىؿاّ اليشاؽ  نلى مضي واؾو ًمً٘ ؤن ًدٓٔ َو

حز نلى ْؿام ؾّى مهحن و زضمخه بإْل جٙلُت ؤو  ًمً٘ للىؿاّ الػُٔ جدُٓٔ محزة جىاَؿُت مً زالٛ التٖر

 جٓضًم مىخج ممحز له.

ش امليزة الخىافعُت   الفشع الشابع: أظباب جىمُت وجؼٍى

جٓىم اإلااؾؿاث بدىمُت اإلاؼاًا الخىاَؿُت الجضًضة مً زالٛ اٖدشاٍ لؿبل حضًضة و ؤَػل للمىاَؿت، و     

غ محزاتها الخىاَؿُت هجض ما ًلي:  4مً ؤهم ألاؾباب التي جاصي بلى جؿٍى

                                                           
1
 77/01/7072ربسٚخ االطالع  ،5ثغذاد "رُبفغٛخ انًؤعغبد انٕطُٛخ فٙ ظم انزسٕالد االلزظبدٚخ،ص ٙكشثبن -

www.ust.edu/open/library/mang/83/83.doc . 
2
 .752 ص – 7001 – انؼشثٛخ انُٛم يدًٕػخ -–" انزُبفغٛخ انًضاٚب طُبػخ"  انخضٛش٘ ازًذ يسغٍ - 
3
 .35ص – عبثك يشخغ – خهٛم يشعٙ َجٛم  -

4
 .700ص  – عبثك يشخغ – خهٛم يشعٙ َجٛم - 
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ًمً٘ للخًُحر الخ٘ىىلىجي ؤن ًسلٔ َغضا حضًضة في نضة مجاالث )جطمُم  ظهىس جىىىلىحُاث حذًذة: -1

ٔ ؤلال٘ترووي والخضماث ما بهض البُو يحرها(.اإلاى  خج، الدؿٍى

نىضما ًٓىم الؼبائً بدىمُت خاحاث حضًضة لضيهم او حًُحر  ظهىس حاحاث حذًذة للمعتهلً أو حغيرها: -2

اتهم  َُي هظه الخالت ًدضر حهضًل في اإلاحزة الخىاَؿُت ؤو جىمُت محزة حضًضة.  ،ؤولٍى

اإلاحزة الخىاَؿُت في خالت خضور حًُحر مهم في جٙالُِ اإلاضزالث مثل الُض : جخإزغ حغُير جيالُف املذخالث-3

 الهاملت، اإلاىاص ألاولُت والىٓل،و يحرها.

وجخمثل هظه الخًحراث في ؾبُهت الُٓىص الخٙىمُت خٛى مىاضُاث اإلاىخج،  الخغير في اللُىد الحىىمُت:-4

 خماًت البِئت مً الخلىر، ُْىص الضزٛى بلى ألاؾّى ويحرها.

 معاًير كُاط اللذسة الخىافعُت ومعاًير الحىم على حىدة امليزة الخىافعُت الفشع الخامغ:

وحهخمض اإلااؾؿت في ُْاؽ ْضعتها الخىاَؿُت نلى حملت مً اإلاهاًحر معاًير كُاط اللذسة الخىافعُت:  -1

ِ الٓضعة هي: الغبدُت، مهضالث الىمى، الخًحر في هطِب اإلااؾؿت مً الؿّى الضازلي ؤو الضولي.  وجخْى

ُذ الدؿلُم  الخىاَؿُت، نلى ْضعة اإلااؾؿت نلى الخمُحز نً مىاَؿحها مً خُث الجىصة، الؿهغ، وجْى

 1والخضماث ما بهض البُو.

جدضص هىنُت و مضي حىصة اإلاحزة الخىاَؿُت بثالر نىاضغ معاًير الحىم على حىدة امليزة الخىافعُت :  -2

 2و هي:

ٔ صعحخحن هما: مؼاًا مً مغجبت مىسُػت مثل الخٙلُت ألاْل لٙل مً ْىة  : ًمً٘ جغجِب اإلاحزةمطضع اإلاحزة َو

 .الهمل واإلاىاص الخام خُث ًطهب وؿبُا جٓلُضها، و مؼاًا مً مغجبت مغجُهت مثل جمُحز اإلاىخج، الؿمهت الؿُبت

 ُضها حمُها. نضص مطاصع اإلاحزة التي جمخل٘ها اإلااؾؿت: في خالت حهضص مطاصع اإلاحزة ًطهب نلى اإلاىاَؿحن جٓل

غ اإلامحزة الٓائمت  غ اإلاؿخمغ في اإلاحزة: ًجب نلى اإلااؾؿاث زلٔ مؼاًا حضًضة ؤو جؿٍى صعحت الخدؿحن و الخؿٍى

ٗاتها مً ؾٍغ اإلاىاَؿحن.   ْبل جٓلُضها او مدا

 الفشع العادط: أهمُت امخالن امليزة الخىافعُت 

و اإلااؾؿاث بازخالٍ ؤهىانها لخدُٓٓه في قل ًمثل امخالٕ اإلاحزة الخىاَؿُت هضَا اؾتراجُجُا حؿعى حمُ  

الخدضًاث الخىاَؿُت الشضًضة للمىار الاْخطاصي الخالي، بط ًىكغ للمحزة نلى ؤنها ْضعة اإلااؾؿت نلى جدُٓٔ 

خاحاث اإلاؿتهلٚ، مثل الجىصة الهالُت، الؿهغ اإلاىسُؼ، وبالخالي َهي اؾدثماع إلاجمىنت ألاضٛى اإلااصًت، 

ت والخ٘ىىلىحُت     3بهضٍ اهخاج ُْمت للهمالء جلبي اخخُاحاتهم والخمحز نً اإلاىاَؿحن. البشٍغ

 املؼلب الثالث : الاظتراجُجُاث الخىافعُت

حهخبر الاؾتراجُجُت الخىاَؿُت مطضع مً مطاصع زلٔ اإلاحزة الخىاَؿُت، َُيبغي نلى ٗل ماؾؿت ؤن جٓىم   

بخدضًض و ازخُاع اؾتراجُجُت جىاَؿُت مدضصة مً احل جدُٓٔ هظه  اإلاحزة الخىاَؿُت، و بالخالي َماطا ًٓطض 

ُِ جطاى و ماهي ؤشٙالها؟  باالؾتراجُجُت الخىاَؿُت ٖو

 :  ماهُت الاظتراجُجُت الخىافعُتالفشع ألاٌو

                                                           
1
 .27 ص ركشِ، عجك يشخغ أزًذ صغذاس،- 
2
 .44ص ركشِ،  عبثك يشخغ – خهٛم يشعٙ َجٛم  -

3
 .22ثٕساٌ عًٛخ، يشخغ عجك ركشِ، ص - 
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ْبل ان هخؿّغ الى ماهُت الاؾتراجُجُت الخىاَؿُت ؾىداٛو جٓضًم مُهىم الاؾتراجُجُت  مً ؤحل جىغُذ   

 الاؾتراجُجُت الخىاَؿُت.

خُث حهٍغ هىإ نضة حهاٍعِ ْضمذ لالؾتراجُجُت و ًمً٘ الاشاعة الى بهؼ مجها:  الظتراجُجُت:  -1

ِ الخالي و حًُحره نىض الػغوعة مو ألازظ بهحن ؤلانخباع مٓضاع اإلاىاعص  1الاؾتراجُجُت " هي جدلُل اإلاْى

هت"،  "نلى ؤنها جمثل ٖال مً زؿـ اإلاؿخٓبل وهماطج مشخٓت مً اإلااضخي"،  2بِىما حهٍغ اإلاخاخت واإلاخْى

 "نملُت زلٔ وغو مخُغص للماؾؿت طي ُْمت لهمالئها مً زالٛ جطمُم 3ؤو حهٍغ ٖظلٚ بإنها 

 مجمىنت ؤوشؿت مسخلُت نما ًاصًه اإلاىاَؿىن".

لت الامض  و جسطُظ      ِ وؿخيخج ؤن الاؾتراجُجُت هي جدضًض لؤلهضاٍ الؿٍى ومً زالٛ هظه الخهاٍع

ت  لبلىى جلٚ الاهضاٍ.  الىؾائل الالػمت و الػغوٍع

ٗاهذ و ما جؼاٛ مدل  بن الاؾتراجُجُت مفهىم الاظتراجُجُت الخىافعُت:  -2 اهخمام الهضًض مً الخىاَؿُت 

ً، وطلٚ لبالٌ ألاهمُت التي ج٘دؿحها هظه ألازحرة في مجاٛ بصاعة ألانماٛ.  الباخثحن و اإلاٍُ٘غ

"زؿت مطممت مؿبٓا بًغع مؿانضة اإلااؾؿت نلى جدُٓٔ ؤصاء 4الاؾتراجُجُت الخىاَؿُت نباعة نً    

ٗاث و  5ؤَػل باإلآاعهت مو مىاَؿُه"، و حهٍغ ٖظلٚ ؤهه ٗاَت الخدغ اإلاضازل التي جخبىاها اإلااؾؿت بهضٍ " 

ؼها مً زالٛ الطغام مو اإلاىاَؿحن و جدُٓٔ اإلاحزة  حظب الؼبائً، جدمل الػًـ الخىاَسخي و جدؿحن مٖغ

الخىاَؿُت، و حهض ٖظلٚ ؤنها "ًَ جدُٓٔ واؾخًالٛ اإلاؼاًا الخىاَؿُت التي ًطهب جٓلُضها و التي جخطِ 

 بالضًمىمت".

َؿُت بإنها الاؾتراجُجُت التي تهخم بسلٔ و بصامت اإلاحزة الخىاَؿُت للماؾؿت غمً وحهٍغ الاؾتراجُجُت الخىا 

حز نلى ْؿام ؤنماٛ، مىخجاث،  مً٘ ؤن ًخدٓٔ طلٚ مً زالٛ التٖر بؾاع و ْؿام ألانماٛ الظي حهمل َُه ٍو

ُت مدضصة ؤو مؿتهلٚ مهحن. ،زضماث   6مىُهت ؾْى

 ط للميزة الخىافعُتالفشع الثاوي: الاظتراجُجُت الخـىـافعُـت هأظا

 صُاغت الاظتراجُجُت الخىافعُت  -1

بن وغو اؾتراجُجُت جىاَؿُت هى ؤؾاؾا وغو ضًُت نٍغػت جىضر ُِٖ جٓىم ماؾؿت ما باإلاىاَؿت،     

وما هي ؤهضاَها، وما الؿُاؾاث الالػمت لخىُُظ هظه ألاهضاٍ و حشمل نملُت  ضُايت الاؾتراجُجُت الخىاَؿُت 

 7ؤعبهت نىامل ؤؾاؾُت:

هاث  -الُغص و التهضًضاث -ري اإلااؾؿتالُٓم الصخطُت إلاؿح -هٓاؽ الٓىة و الػهِ للماؾؿت - الخْى

 الاحخمانُت)ما ًؿلبه اإلاجخمو مً اإلااؾؿت و جخإزغ بؿُاؾت الضولت والىعي الاحخماعي(. 

 الاظتراجُجُت الخـىـافعُـت هأظاط للميزة الخىافعُت -2

                                                           
1
 .742، يشخغ عجك ركشِ، ص عٕٚغٙ انْٕبة ػجذ - 
2
 .742، يشخغ عجك ركشِ، ص عٕٚغٙ انْٕبة ػجذ - 

3
 .25 ص – عبثك يشخغ – زجزٕس ثٍ طبنر انؼضٚض ػجذ - 
4
 .12، ص 7005يسًذ يشعٙ، انزمُٛبد انسذٚثخ نهًؼهٕيبد، انذاس اندبيؼٛخ اندذٚذح، يظش،  َجٛم - 
5
 .707يسٛٙ انذٍٚ لطت، يشخغ عجك ركشِ، ص - 
6
  ،7001/7005شٛمبسح ْدٛشح، االعزشارٛدٛخ انزُبفغٛخ ٔ دٔسْب فٙ أداء انًؤعغخ، يزكشح يبخغزٛش، كهٛخ انؼهٕو االلزظبدٚخ ٔ انزغٛٛش، اندضائش،  - 

 .77ص       
7
 .72شٛمبسح ْدٛشح، االعزشارٛدٛخ انزُبفغٛخ ٔ دٔسْب فٙ أداء انًؤعغخ،يشخغ عبثك، ص  - 
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اث جاصي بلى جدُٓٔ محزة     مخىاضلت و  حهٍغ اؾتراجُجُت الخىاَـ نلى ؤنها مجمىنت مخٙاملت مً الخطَغ

 1مؿخمغة نً اإلاىاَؿحن، وجدضص اؾتراجُجُت الخىاَـ مً زالٛ زالر مٙىهاث ؤؾاؾُت:

و، الدؿهحر، الخىػَو، والخطيُو وه٘ظا. ٓت الخىاَـ: وحشمل اؾتراجُجُت اإلاىخج، اؾتراجُجُت اإلاْى  ؾٍغ

 خلبت الخىاَـ: وجخػمً ازخُاع مُضان الخىاَـ، ألاؾىاّ و اإلاىاَؿحن.

غة لضي اإلااؾؿت و التي حهخبر ؤؾاؽ اإلاحزة الخىاَؿُت  ؤؾاؽ الخىاَـ: و ٌشمل ألاضٛى و اإلاهاعاث اإلاخَى

ل.  اإلاخىاضلت و ألاصاء في ألاحل الؿٍى

ًخم جدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُت اإلاخىاضلت نىضما جٓىم اإلااؾؿت بدىُُظ اؾتراجُجُت جىاَـ مدٓٓت للُٓمت و  

ً هما:  2بدُث حؿخىفي مهُاٍع

 الاؾتراجُجُت مً حاهب ؤي مً مىاَؿحها الخالُحن ؤو اإلاغجٓبحن .نضم جؿبُٔ هظه  -

 نضم ْضعة اإلااؾؿت اإلاىاَؿت ألازغي نلى جدُٓٔ هُـ مؼاًا جلٚ الاؾتراجُجُت. -

 : اظتراجُجُت  الخىافغ واظخجابت لخحلُم امليزة الخىافعُت ( 4-2الشيل سكم)

البِئت                                                            البِئت الخاعحُت                                                    

 الضازلُت

 الخىافـــــــم                                                          
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 الاظتراجُجُاث الخىافعُتمذاخل الفشع الثالث: 

بهض ؤن ًخم جدضًض اإلااؾؿت  إلاىاَؿحها الغئِؿُحن ًخىحب نلحها جطمُم الاؾتراجُجُت الخىاَؿُت  اإلاىاؾبت    

خؿً نغع للمؿتهلٚ، والؿااٛ اإلاؿغوح في هظا الطضص: التي جم٘جها مً اٖدؿاب محزة جىاَؿُت لخٓضًم ؤ

 ا جٙىن ألاَػل للماؾؿت؟ ماهي البضائل الاؾتراجُجُت الخىاَؿُت مً اإلامً٘ جىُُظها؟ وؤيٌّ مجه

                                                           
1
 .37، ص 7441.َجٛم يشعٙ خهٛم، انًٛضح انزُبفغٛخ فٙ يدبل األػًبل، انذاس اندبيؼٛخ،   - 

2
 .31د .َجٛم يشعٙ خهٛم، يشخغ عبثك، ص  - 

 هٍكم انصُبػخ

 انتهذٌذاد -انفرص

 اإليكبَبد انذاخهٍخ

  انضؼف-جىاَت انمىح

اإلستراتٍجٍ

 ح

يىلغ تُبفسً 

 لىي

يٍسح 

 تُبفسٍخ
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 ( porter .Mالاظتراجُجُاث العامت للخىافغ لـ ) -1

همحز غمً الاؾتراجُجُاث الخىاَؿُت، التي ًمً٘ للماؾؿت جبىحها في خالت صزىلها في جىاَـ مو ماؾؿاث     

حز و هي زالر اؾتراجُجُاث  ؤزغي، ما بحن اؾتراجُجُت ُْاصة الخٙلُت، اؾتراجُجُت الخمُحز و اؾتراجُجُت التٖر

 حن في الطىانت. نامت للخىاَـ  اْترخها بىعجغ بًغع ؤصاء ؤَػل نً بُٓت اإلاىاَؿ

 اظتراجُجُت كُادة الخيلفت

اصة ؤلاحمالُت في الخٙلُت في ضىانت ما، وجداٛو ماؾؿت مً زاللها ؤن    هظه الاؾتراجُجُت حهجي جدُٓٔ الٍغ

جطل بلى جسُُؼ جٙالُِ ؤلاهخاج و الخىػَو، خُث ٌؿمذ لها هظا بإن جٓىم بخسُُؼ ؤؾهاعها نً باقي 

ُت ؤٖبر وهىإ نضة صواَــو ؤو خىاَؼ حصجو اإلاىاَؿحن، ومً زم جٙىن هىإ  بمٙاهُت جدُٓٔ خطت ؾْى

اإلااؾؿاث نلى جدُٓٔ الخٙلُت ألاْل، وهي: جىاَغ اْخطاصًاث الدجم، آلازاع اإلاترجبت نلى مىدجى الخهلم ؤو 

 .1الخبرة، وحىص َغص مصجهت نلى جسُُؼ الخٙلُت وجدؿحن الُ٘اءة 

 مضاًا ومخاػش اظتراجُجُت كُادة الخيلفت:

 2و جدٓٔ اؾتراجُجُت ُْاصة الخٙلُت نضة مؼاًا مً بُجها:

و ؤَػل مً خُث اإلاىاَؿت نلى ؤؾاؽ  - ما ًخهلٔ باإلاىاَؿحن، اإلااؾؿت اإلاىخجت بخٙلُت ؤْل جٙىن في مْى

 الؿهغ.

اء، خُث ال ًم٘جهم  ما  - ً، َاإلااؾؿت اإلاىخجت بخٙلُت ؤْل جخمخو بدطاهت غض الهمالء ألاٍْى ًخهلٔ باإلاشتًر

 اإلاؿاومت نلى جسُُؼ ألاؾهاع.

ما ًخهلٔ باإلاىعصًً، َاإلااؾؿت اإلاىخجت بخٙلُت ؤْل ًم٘جها في بهؼ الخاالث ؤن جٙىن في مإمً مً اإلاىعصًً   -

ٗاه اء وزاضت في خالت ما بطا  ذ انخباعاث الُ٘اءة حؿمذ لها بخدضًض الؿهغ وجدُٓٔ هامش عبذ مهحن ألاٍْى

 إلاىاحهت غًىؽ اعجُام ؤؾهاع اإلاضزالث الهامت والخغحت.

ها جىاَؿُا   - ، َاإلااؾؿت اإلاىخجت بخٙلُت ؤْل جدخل مْى ما ًخهلٔ بضزىٛ اإلاىاَؿحن اإلادخملحن بلى الؿّى

 اإلاىاَـ الجضًض. ممخاػا ًم٘جها مً جسُُؼ الؿهغ ومىاحهت ؤي هجىم مً

ما ًخهلٔ بالؿلو البضًلت، َاإلااؾؿت اإلاىخجت بخٙلُت ؤْل مً مىاَؿحها ًم٘جها اؾخسضام جسُُػاث الؿهغ  -

 ٖؿالح غض الؿلو البضًلت والتي ْض جخمخو بإؾهاع حظابت.

غ ْضعا مً الخماًت للماؾؿت غض ٗل ؤهىام ْى   ي مما ؾبٔ ًخطر مضي ؤهمُت محزة الخٙلُت ألاْل التي جَى

 3الخىاَـ الخمـ، بال ؤنها ال جسلى مً نُىب ومساؾغ التي ًمً٘ ؤن حهُٔ ؤصاء اإلااؾؿاث ومجها:

 بـء همى اإلااؾؿت: جؿبُٔ هظه الاؾتراجُجُت ًدٓٔ مهضالث همى مغجُهت ولً٘ بال  في اإلاضي البهُض. -

ٔ جدؿحن مىخجاتهم مشاٗل الخٓلُض : ٖظلٚ مً اإلاشاٗل اإلاترجبت هي  جٓلُض اإلاىاَؿحن للمىخج الخال - ي، نً ؾٍغ

اصة في الخٙالُِ، و بالخالي بُو اإلاىخج بإؾهاع جىاَؿُت.  مً يحر ٍػ

ضهىبت الخُِ٘  مو الىغهُاث الجضًضة : ؤن اجبام هظه الاؾتراجُجُت ووَغة الاهخاج ًخؿلب مجهىصاث في  - 

مشاٗل نضًضة في الخُِ٘  حجم الاؾدثماعاث و  الؿالؾل الاهخاحُت بًُت امخطاص الخٙالُِ، مما ًاصي بلى

 مو الىغهُاث الجضًضة.
                                                           

1
 .22 -21انزُبفغٛخ، يشخغ عجك ركشِ، ص يبٚكم ثٕسرش، االعزشارٛدٛخ  - 
2
 .74يشخغ عجك ركشِ، ص  ،ػًبس ثٕشُبف .- 
3
 . 52 ص – ركشِ عبثك يشخغ – انؼضٚض ػجذ ػجذٔط - 
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بجبام هُـ الاؾتراجُجُت مً ؾٍغ اإلاىاَؿحن: بن هظه ألازحرة جاصي باإلااؾؿت في الضزٛى في خغب ألاؾهاع  - 

ض جسؿغ اإلااؾؿت الخغب مما ًاصي بلى جغاحو في ؤصائها.  مو اإلاىاَؿحن، ْو

 في زاضت ،جازغ ؾلبا هظه الاؾتراجُجُت نلى ؤصاء اإلااؾؿاثبهماٛ صوع الؿهغ و الخٙلُت في اإلاىاَؿت: ْض  -

 الخ٘ىىلىحُا. و ٗالجىصة بالخٙلُت، ال و باألؾهاع جبالي ال ؤزغي  نىامل قهىع 

 اظتراجُجُت الخمُيز

حهخبر اؾتراجُجُت الخمُحز اؾتراجُجُت جىاَؿُت جٓىم نلى ؤؾاؽ الخمُحز في اإلاىخج ؤو الخضمت التي حهغغها    

ض وممحز. وباإلغاَت بلى طلٚ َةن اؾتراجُجُت اإلااؾؿت بد ُث ًخم بوشاء شخيء ٌهٍغ في الطىانت بإهه ٍَغ

الخمُحز ًمً٘ ؤن جٙىن مً زالٛ : جطمُم اإلاىخج وحىصجه، زضمت الؼبائً، ؾّغ الخىػَو، شب٘ت اإلاىػنحن 

ٓت ال  ويحرها مً ألابهاص. بن اإلااؾؿت التي جملٚ الٓضعة نلى جبجي اؾتراجُجُت الخمحز إلشبام خاحاث ػبائجها بؿٍغ

ٗاتها، هظا ما ًدُذ لها بمٙاهُت َغع ؾهغ نالي إلاىخجاتها، هظا الؿهغ ؤلاغافي الهالي  ٌؿخؿُو اإلاىاَؿىن مدا

ت  ًضَهه اإلاؿتهلٙىن ألنهم ٌهخبروهه مٓابل حىصة اإلاىخج وجمحزه وبالخالي ًيخج نىه والء الؼبائً للهالمت الخجاٍع

  1اإلاغجُو. واهسُاع الخؿاؾُت هدى الؿهغ 

 الخمُيز:  مضاًا ومخاػش اظتراجُجُت

مً٘ الٓٛى بإن اؾتراجُجُت الخمحز جدٓٔ مؼاًا ؤٖبر في خاٛ جىاَغ نضة شغوؽ هظٖغ مجها:   2ٍو

 اإلاىاَؿحن. نىضما ًضٕع الؼبائً مٓضاع الُغوْاث في اإلاىخج وصعحت جمحزه نً مىخجاث -

 اإلاؿتهلٚ.حهضص اؾخسضاماث اإلاىخج ومضي جىآَها مو خاحاث  -

 وحىص نضص ٖبحر مً اإلاىاَؿحن ًدبو اؾتراجُجُت الخمُحز. -

ضة بضعحت جبرع اعجُام ؾهغها. و  و مً مساؾغ اؾتراجُجُت الخمُحز هى ان اإلاؿتهل٘حن ْض ال ٌهخبرون الؿلهت ٍَغ

ساؾغ نىضما ًدضر طلٚ حؿخؿُو اؾتراجُجُت الُٓاصة في الخٙلُت الخًلب نلى اؾتراجُجُت الخمُحز. و ؤخض اإلا

ٗاة الؿماث اإلامحزة بؿغنت. و لظا  ألازغي اإلاغجبؿت باجبام هظه الاؾتراجُجُت هي ؤن اإلاىاَؿحن ْض ًجضو ؾّغ إلادا

ذ ْطحر ؤو بخٙلُت مىسُػت مً ْبل اإلاىاَؿحن.  َُجب نلى اإلايشأث بًجاص مطاصع جمحز ًخهظع جٓلُضها في ْو

 اظتراجُجُت الترهيز

حز    ًهظه الاؾتراجُجُت حهجي التٖر ؤو ْؿام مً زـ مىخجاث ؤو ؾّى ،نلى مجمىنت مهُىت مً اإلاشتًر

و حؿعى اإلااؾؿت هىا بلى الاؾخُاصة مً محزة جىاَؿُت في الؿّى اإلاؿتهضٍ مً زالٛ جٓضًم  3حًغاَُت مهُىت.

حز نلى زُؼ الخٙلُت، ؤو جٓضًم مىخجاث مخمحزة في  مىخجاث طاث ؤؾهاع ؤْل مً اإلاىاَؿحن بؿبب التٖر

 4 الجىصة، ؤو اإلاىاضُاث، ؤو زضمت الهمالء،...الخ. و هىإ بضًلحن لخؿبُٔ هظه الاؾتراجُجُت:

حز مو زُؼ الخٙلُت ؤي الانخماص نلى زُؼ جٙلُت اإلاىخج في طلٚ مً زالٛ  حز مو زُؼ الخٙلُت :  التٖر التٖر

. حز نلى ْؿام مهحن مً الؿّى  التٖر

هخمض هظا الشٙل نلى جمُحز اإلاىخج مً زالٛ اؾتهضاٍ ْؿام مدضوص  حز مو الخمُحز، َو حز مو الخماًؼ: التٖر التٖر

ً صون يحرهم. مً الؿّى لِـ الؿّى ٖٙل،  ؤو مجمىنت مً اإلاشتًر

                                                           
1
 . 24يبٚكم ثٕسرش، االعزشارٛدٛخ انزُبفغٛخ، يشخغ عجك ركشِ، ص  - 
2
 .772 ص عبثك، يشخغ االعزشارٛدٛخ، االداسح انؼبسف، َبدٚخ - 
3
 .80ثٕسرش، االعزشارٛدٛخ انزُبفغٛخ، يشخغ عجك ركشِ، ص يبٚكم  - 
4
 .148يؤٚذ عؼٛذ انغبنى، يشخغ عبثك، ص - 
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حز َُما ًلي:   : الترهيز مضاًا  و مخاػش اظتراجُجُت جخمثل اإلاؼاًا الخىاَؿُت للماؾؿت اإلاخبىاة اؾتراجُجُت التٖر

1 

 جخمخو اإلااؾؿت بالخماًت مً مىاَؿحها هكغا لٓضعتها جٓضًم مىخجاث لُئت مهُىت في خحن الٌؿىخؿُو -

ً اإلااؾؿت مً الخٓلُل مً الخًحراث البُئُت الخىاَؿُت، و ًمىذ 
ّ
مىاَؿىها جٓضًم مثلها وهظا ما ًم٘

 للماؾؿت ْضعا مً الخإزحر نلى نمالئها. 

هت  - بت مً نمالئها وؤلاؾخجابت الؿَغ زضمت َئت ضًحرة في الؿّى ًجهل اإلااؾؿت ْاصعة نلى البٓاء ٍْغ

 إلاخؿلباتهم اإلاسخلُت.

خم طلٚ في الخاالث الخالُت:ومً ؤهم اإلاساؾ حز هي الٓضعة نلى جٓلُضها ٍو   2غ التي جىاحه اؾتراجُجُت التٖر

ٗاة الاؾتراجُجُت. -  اخخماٛ ُْام نضصص ٖبحر مً اإلاىاَؿحن بمدا

 جدٛى جُػُالث اإلاؿتهل٘حن ججاه زطائظ اإلاىخج والتي ًغيب َحها الؿّى ٖٙل. -

 ألاوطاع  الخىافعُت: -2

ُت مدضصة، وزالٛ مغاخل ػمىُت مهُىت، جسخلِ هظه اإلااؾؿاث في جدىاَـ اإلااؾؿاث     صازل ْؿاناث ؾْى

   ؤحجامها)ٖبحرة، مخىؾؿت، ضًحرة(، ومىاعصها، وؤهضاَها. وهظا ٗله ًاصي بلى ازخالٍ ؤوغانها الخىاَؿُت.

ُٓت الخىاَؿُت التي حهخمض نلى صوع ومٙاهت ا إلااؾؿاث "جدبجى اإلااؾؿاث مجمىنت مً الاؾتراجُجُاث الدؿٍى

.") ، والخابهحن، وضًاع الؿّى ، ؤصخاب الخدضي ؤو ٖباع الؿّى  3صازل الؿّى اإلاؿتهضٍ ) ْاصة الؿّى

ُٓت الخىاَؿُت التي ْض حؿخسضمها جلٚ الىىنُاث اإلاسخلُت  والجضٛو اإلاىالي  ًىضر ؤهم الاؾتراجُجُاث الدؿٍى

 مً اإلااؾؿاث.

لُت املم2 -2الجذٌو سكم)   ىىت حعب ألاوطاع الخىافعُت(: الاظتراجُجُاث الدعٍى

اظتراجُجُاث  كائذ  

 العىق 

اظتراجُجُاث 

 أصحاب الخحذي
 اظتراجُجُاث   صغاس          العىق  اظتراجُجُاث الخابعين

- . هت الؿّى  جىؾُو ْع

ُت. -  خماًت الخطت الؿْى

ُت. - اصة الخطت الؿْى  ٍػ

ٗامل. -  هجىم ؤمامي 

 هجىم يحر مباشغ. -

 مباشغة(.اإلاخابهت نً ْغب ) -

 اإلاخابهت نً بهض)يحر اإلاباشغة( -

 الخهامل مو ٗل مؿتهلٚ نلى خضا.-

- .  الخهامل مو الؿّى

جٓضًم زضماث بلى الهضًض مً  -

ُت الطًحرة.  الٓؿاناث الؿْى

ت،  م املخلذم، الذاس الجامعُت، اظىىذٍس     .290، ص 284، ص2008املصذس:  محمذ عبذ العظُم أبى الىجا، الدعٍى

 ٔ ُٓت ؾغخذ في هظا اإلاجاٛ مثل اؾتراجُجُاث الدؿٍى باإلغاَت بلى ما ؾبٔ جىحض نضة اؾتراجُجُاث جىاَؿُت و حؿٍى

غؾما" ) اؾتراجُجُت الخمحز الدشًُلي، الاْتراب مً اإلاؿتهلٚ، ُْاصة اإلاىخج(، الاؾتراجُجُاث  سخي ٍو الخىاَؿُت "لتٌر

ٓي لـ  ج الدؿٍى ُٓت جيخهجها  ،الخىػَو ،الؿهغ ،)اإلاىخىج Dayالخاضت باإلاٍؼ التروٍج( َهي حىهغ ؤي اؾتراجُجُت حؿٍى

 اإلااؾؿت.

 الفشع الشابع: أهذاف الاظتراجُجُت الخـىـافعُـت

                                                           
1
 . 349ص  ،يشخغ عجك ركشِ ،سٔثشد .ا.ثزظ، دٚفٛذ. نٙ - 
2
 .777َبدٚخ انؼبسف، اإلداسح اإلعزشارٛدٛخ، يشخغ عجك ركشِ، ص  - 

 
3
- Philip Kotler , Le marketing management, 1980,4eme édition, p 270.  



 لمؤظعتامليزة الخىافعُت لعلى  واوعياظها الُلظت الاظتراجُجُت   الفصل الثاوي

 

17 

 1و ًمً٘ جلخُظ ؤهضاٍ الاؾتراجُجُت الخـىـاَؿُـت ٖما ًلي:

الخُاػة نلى اإلاحزة الخىاَؿُت:  حهخبر اإلاحزة الخىاَؿُت الهضٍ الغئِسخي لالؾتراجُجُت الخىاَؿُت َهي جيشإ بمجغص جىضل 

اإلااؾؿت بلى اٖدشاٍ ؾّغ حضًضة ؤٖثر َهالُت مً جلٚ اإلاؿخهملت مً ْبل اإلاىاَؿحن. وبمهجى آزغ بمجغص بخضار 

 نملُت ببضام بمُهىمه الىاؾو. 

ؼ حُض  في البِئت الخىاَؿُت: ٗىن ؤن ضُايت الاؾتراجُجُت الخىاَؿُت حهخمض نلى جدلُل ؾبُهت و امخضاص اٖدؿاب جمٖغ

ت وغهُت اإلاىاَؿت لخخسظها اإلااؾؿت ؤؾاؾا  ،البِئت الخىاَؿُت للماؾؿت، و بالخالي الاؾتراجُجُت حؿانض مً مهَغ

إلاخًحراث و الاؾخُاصة مً  الُغص اإلاخاخت لخمىغهها في اإلادُـ ؤو البِئت الخىاَؿُت والتي جػمً لها الخإْلم مو ا

 وججىب اإلاساؾغ و التهضًضاث .  

وفي الخخام ًمً٘ الٓٛى بإهه ال جىحض اؾتراجُجُت واخضة مثالُت باليؿبت للماؾؿاث خُث ٖال مً الاؾتراجُجُاث    

ؾتراجُجُت التي جخالءم مو الؿابٓت ال جسلى مً اإلاؼاًا و اإلاساؾغ، ما ًترجب نلى ٗل ماؾؿت ؤن جٙىن خظعة في جدضًض الا 

ُت اإلاخاخت ؤمامها، ؼها صازل الطىانت ومو ؤهضاَها ومىاعصها ومو الُغص الؿْى مً٘ للماؾؿت الىاخضة َٓض  مٖغ ٍو

 ًخم اؾخسضام اؾتراجُجُاث مسخلُت في خالت حهضص مجاالث ألانماٛ واإلاىخجاث الخاضت بها.  

 خلم امليزة الخىافعُتاملبحث الثالث: الُلظت الاظتراجُجُت ودوسها في 

: فعالُت هظام الُلظت  الاظتراجُجُت املؼلب ألاٌو

ٗان هضَها    جُغع الُٓكت نلى اإلااؾؿت الخد٘م في اإلاهلىمت الالػمت إلاغاْبت بِئتها) بمسخلِ ؤهىانها(، وبطا 

ئتها، َما ألاؾاسخي ًخمثل في ؤلابضام و زلٔ مؼاًا جىاَؿُت حؿمذ للماؾؿت بمؿاًغة الخدىالث الخاضلت في بِ

 هي مؼاًاها و شغوؽ َهالُتها وياًتها باليؿبت  للماؾؿت؟

: أهماغ هظام الُلظت الاظتراجُجُت  الفشع الاٌو

ؼي، وهما     ؼي وآلازغ المٖغ للُٓكت الاؾتراجُجُت هكامحن َهلى اإلااؾؿت ؤن جسخاع بحن الىكامحن  بخضاهما مٖغ

  2ٗالخالي:

ت جخىلى مهمت ججمُو البُاهاث اإلاخدطل هظا الىىم مً الىهظام الُلظت املشهضي:  ٍؼ كام له ْانضة مهلىماث مٖغ

ٔ بغامج زاضت، زم وشغها في اإلااؾؿت باالنخماص نلى شب٘ت بجطاٛ  نلحها مً اإلاخُٓكحن، وجخم مهالجتها َو

ذ اإلاىاؾب .  صازلُت الجساط الٓغاعاث اإلاىاؾبت في الْى

ة ؤهكمت َغنُت للُٓكت الاؾتراجُجُت مخٙاملت َُما هظا الىكام هى نباعة نً نض هظام الُلظت الالمشهضي:

ل مجها حهالج هىم زاص مً اإلاهلىماث خؿب ؤلاصاعة التي  بُجها، وجغج٘ؼ نلى نضة ْىانض بُاهُت مؿخٓلت، ٗو

ل بصاعة جخسظ الٓغاعاث اإلاىاؾبت بىاءا نلى اإلاهلىماث الىاعصة  بلحها في قل ألاهضاٍ الاؾتراجُجُت  جمثلها، ٗو

هض ؤٖثر مغوهت وصًىامُُ٘ت في جضاٛو اإلاهلىماث. الٙلُت للم  اؾؿت، َو

ِ نلى ْضعاث     نمىما ال ًىحض همىطج مدضص ًجبر اإلااؾؿت الجبانه لخجؿُض الُٓكت بُهالُت، َهظا ًخْى

ذ( ت، اإلاالُت، الْى غة)البشٍغ بما ؤن جٓىم بمطلخت زاضت بالُٓكت جػم بمغاخل  ،مىاعص اإلااؾؿت اإلاخَى

 ابٓا ؤو حؿخؿُو جٙلُِ مىقُحن بمهام الُٓكت في مىاضب نملهم.الُٓكت اإلاظٗىعة ؾ

                                                           
1
 .75-71شٛمبسح ْدٛشح، يشخغ عجك ركشِ، ص  - 

2
-Stéphane Dumas , Développement d’un système de veille stratégique dans un centre Technique, thèse pour    

l’obtention du doctorat en sciences de l’information et de la Communication, université de droit et des sciences 

d’AIX Marseille, 1994, p : 42. https://docs.google.com/open?id. 
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 الفشع الثاوي: الترجِباث  الخىظُمُت لفعالُت هظام الُلظت الاظتراجُجُت   

غ مسخلِ    جخؿلب نملُت الُٓكت الاؾتراجُجُت مجمىنت ألاَغاص طوي الُ٘اءاث و الخبراث  بلى حاهب جَى

ومىاعص اإلااؾؿت اإلاخاخت، وهظا مً ؤحل غمان َهالُت هكام  ،حُتالخٓىُاث وألاصواث الهلمُت والخ٘ىىلى 

غ ؤهم الترجِباث الخىكُمُت والتي ؾىهغغها في ما  ، والبض مً جَى الُٓكت الاؾتراجُجُت  واؾخمغاعه لُترة ؤؾٛى

 1ًلي:

ت:  للمهلىماث،  ًمً٘ ألي وشاؽ ًٓىم به اإلاىقُىن ؤو الهماٛ صازل اإلااؾؿت ٌشٙل مطضعا الىظائل البشٍش

غ وؤلانضاص اإلاؿخمغ  غ زٓاَت الخدٍغ وؤيلب هظه اإلاهلىماث حؿخٓبل بشٙل يحر عؾمي، لظا َمً الػغوعي جؿٍى

اث الخىكُمُت ونضم  غ اإلاهلىمت نبر مسخلِ اإلاؿخٍى غ صازل اإلااؾؿت، وبالخالي هظا ما ٌؿمذ بخمٍغ للخٓاٍع

 اخخٙاعها، و جػم هظه الىؾائل ٖال مً :

ت اإلاسخطىن في اإلاهل ً مسخطحن في حمو اإلاهلىماث، ومهَغ ىماث والىزائٔ: ًخدخم نلى ٗل ماؾؿت جٍٙى

ذ. ظا الخد٘م في الْى  اإلاطاصع اإلاهمت والٓضعة نلى حهبئت اإلاىاعص الخاعحُت ٖو

ت في هكام الُٓكت  شبٙاث ؤلاجطاٛ ً للُٓكت: حهض شبٙاث الاجطاٛ حجغ الؼاٍو واإلامثلىن يحر اإلاباشٍغ

ت اإلاُُضة مجها وجؿبُٓها.  الاؾتراجُجُت َمً الػغوعي حًظًت الخباصالث الٓائمت في الشبٙاث، ومهَغ

ت اإلااؾؿت ؤن حشإع بٓىة في وغو هكام الُٓكت الاؾتراجُجُت أل ت اإلااؾؿت: ًجب نلى مضًٍغ نها مضًٍغ

 اإلاؿخُُض بالضعحت ألاولى مً امخُاػاجه و ؤهضاَه.

جدخاج نملُت حمو اإلاهلىماث الاؾتراجُجُت مىهجُاث وجُىُاث مهُىت ومىكمت، ما  املصادس املىهجُت والخلىُت:

ويحرها(، ووؾائل ج٘ىىلىحُت ،ٌؿخضعي الانخماص نلى وؾائل مىهجُت وجٓىُت )مً جىكُم و بصاعة وحؿُحر اإلاهاٍع

 مهالجت اإلاهلىماث، وؾائل وؾّغ البدث نبر ؤلاهترهذ، ويحرها(.)هىضؾت 

ٖما ًمً٘ ازخطاع شغوؽ َهالُت هكام الُٓكت الاؾتراجُجُت في زمؿت شغوؽ ؤؾاؾُت ونلى اإلااؾؿت 

 2الاؾتراجُجُت وهي: جدُٓٓها لخػمً بها َهالُت الُٓكت

ً انخباع الُٓكت ٗىق - ت والهمل نلى جىُُظها شخطُا.بعاصة زابخت مً ْبل ؤلاصاعاث َهلى اإلاؿحًر  ُُت بصاٍع

اث الخىكُمُت صون  - اجطاٛ صازلي حُض وهظا بالؿماح للمهلىمت باالهخٓاٛ إلاً ًؿلبها نبر مسخلِ اإلاؿخٍى

 اخخٙاعها نىض شخظ واخض، ألن الُٓكت نمل حماعي ولِـ نمل َغصي.

ذ، الىؾائل ألاؾاؾُت، و  - ذ ؤي ًجب الٓبٛى بدسخحر الْى  اإلاحزاهُت اإلاىاؾبت لظلٚ.الخد٘م في الْى

الخض ألاصوى مً الهُاٗل خُث ؤن اإلاهلىمت حهؿى لها ُْمت ؤخؿً نىضما ًٙىن للماؾؿت جإؾحر مهُٙل مً   -

 ؾٍغ بؾاعاث طاث وقائِ مدضصة.

ت و هظا بحن مسخلِ مىقُحن اإلااؾؿت. -   عوح حمانُت ٍْى

 معاهمت الُلظت الاظتراجُجُت في املؤظعت املؼلب الثاوي:

: دوس الُلظت الاظتراجُجُت في جىفير املعلىمت واجخار اللشاسالفش   ع ألاٌو

 جىفير املعلىمت: -1

                                                           
 

1
- Note de synthèse de l’Institut Atlantique d’Aménagement du Territoire (IAAT) La veille stratégique, du 
concept à la pratique –, op cit, pp 7-8. ) 

2
-Revelli carlo ; L’intelligence stratégique sur internet ; op cit, p 12.  
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ؤضبدذ جُغع البِئت اإلاخدىلت والضًىامُُ٘ت الغاهىت نلى اإلااؾؿاث الاْخطاصًت اإلاهاضغة مىاٖبت    

وطلٚ  بالخطٛى نلى اإلاهلىماث الالػمت التي  ،الخؿىعاث إلاداولت الخإْلم والخُِ٘ مو هظه البِئت الجضًضة

ؤضبدذ حهض ٖمىعص اؾتراجُجي ٌؿانض اإلااؾؿت نلى اجساط مسخلِ الٓغاعاث والؿغنت اإلاؿلىبت وبإْل 

البٓاء والىمى ومىه جدُٓٔ الخمحز للماؾؿت. "ونلُه ،الخٙالُِ، َاإلاهلىمت اإلاالئمت جاصي خخما بلى جغشُض الٓغاع

ؤن مً ًملٚ اإلاهلىماث ؤْىي ممً ًملٚ ألامىاٛ، َطاخب اإلاهلىماث ًملٚ ؾبل جىمُت  َةهىا لً هبالٌ بن ْلىا

 1ؤمىاله، ؤما ضاخب ألامىاٛ َٓض ًُٓضها بن ؤنىػجه اإلاهلىماث نً جضبغ ؾبل الخُاف نلحها وجىمُتها ".

حر اإلاهل   ىماث ْض ولهظا ؤضبدذ ماؾؿاث الُىم جدىاَـ نلى امخالٕ اإلاهلىماث ؤٖثر مً شخيء آزغ،خُث جَى

و اإلاداَكت نلى مٙاهتها في مػماع ،ًدضص بلى صعحت نالُت ْضعة اإلااؾؿت نلى مجاعاة ألاخضار التي ججغي ببِئتها

هجى باالهخمام والبض مً خماًتها و ؤمجها َهي  اإلاىاَؿت.
ُ
وبانخباع  اإلاهلىماث مىعص اؾتراجُجي للماؾؿت ًجب ؤن ح

اَؿحها،ومً زالٛ الُٓكت الاؾتراجُجُت جخمً٘ اإلااؾؿت مً جدضص مطحر اإلااؾؿت في خحن جم وضىلها بلى مى

الخطٛى نلى اإلاهلىماث الاؾتراجُجُت الالػمت إلاخسظي الٓغاع وبدؿً اؾخهمالها واؾخًاللها جخمً٘ اإلااؾؿت 

 مً ضىانت الٓغاعاث الاؾتراجُجُت و جدُٓٔ الخمحز.

 معاعذة الُلظت في اجخار اللشاس: -2

ي ُٖاءتها في ضىانت الٓغاع الُهاٛ، ومً زالٛ ؤخض الخهاٍعِ لهملُت اجساط ًغجبـ هجاح اإلااؾؿت بمض   

 "نملُت جٙىن بزغ اإلاُاغلت بحن مجمىنت بضائل ؤو خلٛى نلى ألاْل بضًلحن".  2الٓغاع هي 

ت ختى جخمً٘ مً اجساط الٓغاع الطائب  غ اإلاهلىماث الجىهٍغ غ لضي اإلااؾؿت البضائل البض مً جَى وختى ًخَى

ونلُه َةن الُٓكت الاؾتراجُجُت جمً٘ اإلااؾؿت وحؿانضها في بىاء وجغشُض نملُت اجساط الٓغاع،   واإلاالئم.

مً٘  الُٓكت ٌهض هكام و مطضع، مً ؤٖثر مً ًدخاحها التي اإلاهلىماث نلى الٓغاع مخسظ ًدطل ؤن ٍو

حر ٌؿمذ الظي اإلاهم في اإلااؾؿت  الىكام اإلاهلىماحي  الاؾتراجُجُت ت  اإلاهلىماث بخَى الاؾتراجُجُت اإلاىزْى

ذ اإلاىاؾب اإلاغيىبو  غ البضائل  ،َحها ووضىلها بلى مؿخُُضيها في الْى وخؿً اؾخًاللها وحؿُحرها ٌؿاهم في جَى

اإلاهمت لطىانت الٓغاع، ونلى بزغها ًخمً٘ ضىام الٓغاع مً اإلاُاغلت بُجها وازخُاع البضًل ألامثل والٓغاع 

ذ اإلاىاؾب مدٓٓت بظلٚ محزة ؤو مؼاًا جىاَؿُت جخُّى مً زاللها نلى الاؾتراجُجي اإلاالئم للماؾؿت وفي ال ْى

 مىاَؿحها .

 الُلظت الاظتراجُجُت وظُلت إلحذار الخغُير الفشع الثاوي: 

في قل الخؿىعاث البُئُت الجضًضة واإلاخًحرة ًطبذ الخًُحر ؤمغ غغوعي، ألن ؤي ماؾؿت ْض ًُغع الخًُحر    

ٗان بًضًىلىحُا ؤو اْخطاصًا ؤو احخمانُا ؤو ج٘ىىلىحُا، ؤو ْض ًيشإ مً  نلحها مً ْبل مدُؿها ؾىاءا

اإلاؿاولحن والهاملحن َحها وطلٚ بانخباعه وؾُلت للخُاف نلى اإلااؾؿت وغمان بٓاءها في قل اإلاؿخجضاث 

 البُئُت اإلاخؿىعة بشٙل مؿخمغ.

ض ًٙىن هظا  "الخدٛى في وغو مهحن نلى ن٘ـ مما 3ًمً٘ ؤن ٌهٍغ الخًُحر نلى ؤهه:     ٗان نلُه مً ْبل ْو

 ِ ِ ؤلاصاعة باليؿبت لهىاضغ اإلاْى الخدٛى في الشٙل ؤو الىىنُت ؤو الخالت، وهى ازالٛ بالخىاػن في مْى

ض جٙىن مااجُت بدُث جدُذ  اإلادُـ زاعحُا وصازلُا، بط ؤن ْىي الخًُحر ْض جإحي مً الخاعج ؤو مً الضازل، ْو
                                                           

1
  .77ثٍ َبفهخ لذٔس، يشصٚك ػبشٕس، يشخغ عجك ركشِ، ص  - 
2
 .72،ص 7004يُؼى صيضصٚش انًٕعٕ٘، ارخبر انمشاساد االداسٚخ، صْشاٌ نهُشش ٔانزٕصٚغ، ػًبٌ، - 
3
 .34، ص7000"إداسح اإلثذاع ٔاالثزكبس" اندضء األٔل، داس انشضب نهُشش، انطجؼخ األٔنٗ، سػذ زغٍ انظشٌ،  - 
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"بإنها جدٕغ ؤلاصاعة 1تهضص ؤنمالها".  ٖما ًمً٘ حهٍغِ بصاعة الخًُحر  َغضا للماؾؿت، ؤو يحر مااجُت بدُث

إلاىاحهت ألاوغام الجضًضة وبناصة جغجِب ألامىع بدُث حؿخُُض مً نىامل الخًُحر ؤلاًجابي، وججىِب ؤو جٓلُل 

هالُت إلخضار الخ ًُحر نىامل الخًُحر الؿلبي ؤي ؤنها حهبر نً ُُُٖت اؾخسضام ؤَػل الؿغائٔ اْخطاصا َو

 لخضمت ألاهضاٍ اإلايشىصة".

وبالخالي وؿخسلظ ؤن الخًُحر ٌهجي بخضار حهضًالث مالئمت ألوغام اإلااؾؿت، ؤو حًُحراث جسظ اؾخدضار 

ت و ؤوحه وشاؽ حضًضة جدٓٔ للماؾؿت ؾبٓا جىاَؿُا نً يحرها." لٙي ًٙىن الخًُحر هاجخا البض  ؤؾالُب بصاٍع

ألاؾغاٍ التي ًمؿها الخًُحر، زم جٓضًم اإلاهلىماث الٙاَُت نً مً ؤلانضاص له مً زالٛ الاجطاٛ بمسخلِ 

الخًُحر. الخًُحر خُٓٓت  ال ًمً٘ ججاهلها بل  الهضٍ مً الخًُحر للخطٛى نلى عص َهل بًجابي و ؤزحرا جىُُظ

ًخدخم نلى اإلااؾؿاث مىاحهت ألاوغام الجضًضة بدى٘ت ومداولت جيؿُٓها ختى جخمً٘ الاؾخُاصة مً نىامل 

،  حهض الُٓكت 2مد٘مت ر ؤلاًجابي، وججىِب ؤو جٓلُل نىامل الخًُحر الؿلبي وطلٚ بىحىص بصاعة حًُحرالخًُح

الخطٛى نلى اإلاهلىماث الخىبئُت  مً الاؾتراجُجُت ؤخض مضازل الخًُحر وبصاعجه َمً زاللها جخمً٘ اإلااؾؿت

ختى ًخم الاؾخهضاص للخًُحر ؤو مىاحهخه،  ،الؿبُٓت نً ٗل ما ًدضر ؤو ؾُدضر في مدُؿها الضازلي والخاعجي

وبهض مهالجت و جدلُل اإلاهؿُاث و اإلاهلىماث الىاججت نً نملُت الُٓكت الاؾتراجُجُت  حؿخؿُو اإلااؾؿت 

الخغوج بةؾتراجُجت حًُحر َهالت حؿاًغ اإلاؿخجضاث البُئُت الخىاَؿُت وجم٘جها مً الخُّى نلى مىاَؿحها وما 

غ جٌؿاهم في ح ؼ و جؿٍى  ىاَؿُت اإلااؾؿت  .هٍؼ

 وظُلت دعم إلابذاع في املؤظعت الُلظت الاظتراجُجُتالفشع الثالث: 

ؿدُيـ وماًٙل عاهُىع " نلى ؤن ؤلابضام هى اإلاضنم اإلاااػع لخدُٓٔ الىمى في نمل    ض ٗل مً "ٖالًخىن َٖغ ًٖا

ُاث ؤلابضانُت ٍو ،اإلااؾؿت خؿلب صنم ؤلابضام َاألصاء الىاجج صازل اإلااؾؿت  ًخم نىض خضور بهؼ الْى

حر الىمى".  3لِـ وحىص ؤَٙاع َٓـ، بل ججمُو جلٚ ألاَٙاع لخَى

ويالبا ما ٌهٍغ ؤلابضام بإهه نملُت لِـ لها نهاًت، وهؿاّ ؤلابضام ًمً٘ ؤن ًٙىن بغاَُا)ًخػمً الخًُحراث 

ٗامال( ؤو لهضٍ نام) اٖدشاٍ حضًض (.وبخضي وؾائل جدضًض ؤلابض ا)حًُحرا  ام جخمثل في الؿُُُت(، ؤو حظٍع

ٓت مسخلُت.  4الهمل بؿٍغ

هىص بُٓمت  ومً هظا ًمً٘ الٓٛى ؤن ؤلابضام هى ؤي حًُحر ؤو حهضًل ؤو ؤي بٖدشاٍ حضًض ًسضم اإلااؾؿت َو

غ وشاؽ اإلااؾؿت.  ؿاهم في جدؿحن و جؿٍى  مػاَت مهخبرة َو

هض   وفي قل البِئت الخىاَؿُت الجضًضة ومو الخؿىع الهائل لخ٘ىىلىحُا اإلاهلىماث ؤضبذ ؤلابضام ؤٖثر ؤهمُت َو

غ اإلاهلىماث  ٙىن هظا بال بخَى الُاّع ألاؾاسخي بحن اإلااؾؿاث لً٘ الخاحت الُىم بلى ؤلابضام ألاٖثر ؾغنت ٍو

ذ اإلاىاؾب، "وحهخبر مسخلِ ؤهىام الُٓكت بم ثابت وؾائل ممحزة إلصاعة نضم الخإٖض واإلاهلىمت،  الالػمت وفي الْى

ت إلادُـ اإلااؾؿت ٖشغؽ ؤؾاسخي  ٓت خضًثت وصًىامُُ٘ت بخدضًض مسخلِ الٓىي اإلادٖغ ٖما ؤنها حؿمذ بؿٍغ

ُت ؤلابضام ؼي للمهلىمت في خٖغ و طلٚ مً زالٛ  ،لخُانلها مو هظا اإلادُـ.  ومً هىا ًبضو الضوع اإلاٖغ

                                                           
1
  .40َفظ انًشخغ، ص" ٔاالثزكبس اإلثذاع إداسح" انظشٌ، زغٍ سػذ - 
2
 ٔثزظشف. .710ػالٔ٘ َظٛشح، يشخغ عجك ركشِ، ص  - 
3
 .700، ص7003ازًذ انًغشثٙ "اإلثذاع اإلداس٘ فٙ انمشٌ انسبد٘ ٔ انؼششٍٚ" داس انفدش نهُشش ٔانزٕصٚغ، انمبْشح  ثشافٍٛ خٕثزب،رشخًخ - 
4
 .700ص ركشِ، عجك يشخغ "انؼششٍٚ ٔ انسبد٘ انمشٌ فٙ اإلداس٘ اإلثذاع" انًغشثٙ ازًذ رشخًخ،خٕثزب ثشافٍٛ - 
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. وبالخالي حهخبر 1في اإلااؾؿت وبؾخسضامها أليغاع الخسؿُـ ؤلاؾتراجُجي" مؿاهمتها في نملُت  الُٓكت 

َمً زالٛ بوشاء هكام َهاٛ للُٓكت الاؾتراجُجُت  ،اإلاهلىماث وبصاعتها ؤخض نىامل ؤلابضام  في اإلااؾؿت

غ  الُٓكت اإلاهلىماث الالػمت ،باإلااؾؿت  ٌهض بمثابت ؤخض الهىامل ألاؾاؾُت لخضنُم ؤلابضام و  خُث  جَى

بوشاء ؤَٙاع وؾّغ وخؿً حؿُحرها، التي حؿاهم  بضوعها في   صوعانها  )مً جدضًض، بدث، جدلُل واؾخًالٛ(

ببضانُت وؤؾالُب نمل حضًضة ما ٌؿاهم خخما في جدُحز ؤلابضام  باإلااؾؿت، وبالخالي حؿخؿُو اإلااؾؿت جٓضًم 

ؿب محزة جىاَؿُت إلاضة نغوع مىخجاث ؤو زضماث مخمحزة ومسخلُت نً اإلاىاَؿحن  وما جػمً ب ه الخُّى ٖو

.  ؤؾٛى

شها   املؼلب الثالث: الُلظت الاظتراجُجُت وظُلت لخلم امليزة الخىافعُت و جؼٍى

ت إلعؾاء     ٌهخبر بعؾاء هكام َهاٛ للُٓكت الاؾتراجُجُت باإلااؾؿت الاْخطاصًت مً بخضي الضنائم الجىهٍغ

ذ آلاوي ها مً مهلىماث نً الخدىالث و الخؿىعاث الخاضلت في وطلٚ إلاا حسخغه ل ،ْىانض اإلاىاَؿت في الْى

ا ؤضبذ اؾخٓغاع اإلاحزاث الخىاَؿُت ًٓل ًىما بهض ًىم وؾغنان 
ّ
بِئتها الٙلُت الؾُما البِئت الخىاَؿُت وزاضت إلا

لض مً ؾٍغ اإلاىاَؿحن وهظا عاحو بلى الهىإلات وجؿىع ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ التي ؾاهمذ في  ّٓ ما ج

 لخطٛى نلى اإلاهلىماث وحهضص مطاصعها.حؿهُل ا

ٖما جخجلى ؤهمُت الُٓكت الاؾتراجُجُت في ؤنها  جلهب صوعا مخٙامال في اإلااؾؿت، خُث ًمً٘ جلخُظ صوعها في 

و  2الخهلم. ،اإلاغاْبت ،الاٖدشاٍ ،ؤعبهت وقائِ ؤؾاؾُت وهي : الخْى

و للخًحراث البُئُت وليشاؽ اإلاىاَؿحن. و: وهى جْى  الخْى

: اٖدشاٍ مىاَؿحن حضص ؤو مدخملحن، ماؾؿاث التي ًمً٘ شغائها ؤو بْامت مهها شغاٖت مً ؤحل الاٖدشاٍ

....بلخ. غ، اٖدشاٍ َغص حضًضة في الؿّى  الخؿٍى

، الخؿىعاث الخ٘ىىلىحُت ؤو ؾّغ ؤلاهخاج التي حؿتهضٍ اإلاغاْبت : مغاْبت جؿىعاث نغع اإلاىخجاث في الؿّى

 اليشاؽ، الخىكُماث التي حًحر في بؾاع اليشاؽ. 

الخهلم: حهلم زطائظ ألاؾىاّ الجضًضة، الخهلم والاؾخُاصة مً ؤزؿاء وهجاح اإلاىاَؿحن، مما ٌؿهل جٓضًغ 

و، وغو ؤؾلىب حضًض للدؿ ً.  اإلاشاَع  ُحر بىاء هكغة مىخضة للمؿحًر

َمً زالٛ الضوع اإلاىىؽ للُٓكت وؿخسلظ ؤنها نملُت مخٙاملت جبضؤ بالخيبا وبهظاع اإلااؾؿت إلاا ْض ًدضر في 

ومً هظا ًمً٘ طٖغ ؤهم ما جٓضمه الُٓكت  ،بِئتها الٙلُت باإلغاَت بلى مخابهت وجغضض الخؿىعاث الخاضلت

ُم مػاَ  3ت  للماؾؿت َُما ًلي:الاؾتراجُجُت مً نىائض ْو

غة، ٗل اإلاهلىماث التي جم حمهها ْاصعة نلى الخدؿحن مً  - حؿمذ الُٓكت مً الىاخُت اإلاالُت بخدُٓٔ الَى

 الخطائظ الخٓىُت للمىخج، حىصجه، والخسُُؼ مً ٗلُخه.

اث الخىكُمُت في اإلااؾؿت، ٖما حؿمذ لها ؤًػا بمغاْبت  حؿمذ - بمغوع حُض للمهلىمت نبر مسخلِ اإلاؿخٍى

 مؿخمغة ومخىاضلت لبِئتها.

                                                           
1
 .4ص  يشخغ عجك ركشِ، ثٕػجذنٙ، ٔأزالو خهٛم صق انشا ػجذ - 
2
: زٕل انشاثغ انذٔنٙ يهزمٗ"االلزظبدٚخ انًؤعغبد رُبفغٛخ يٍ انشفغ فٙ االعزشارٛدٛخ انٛمظخ دٔس"انضْشاء، فبطًخ عكش فٛشٔص، صسٔخٙ   - 

 .12ص ،2010 َٕفًجش 8/9  انظُبػٛخ، نهًؤعغبد انزُبفغٛخ ٔاالعزشارٛدٛبد انًُبفغخ
:

3
- Note de synthèse de l’Institut Atlantique d’Aménagement du Territoire (IAAT) «  La veille stratégique, du 

concept à la pratique » – Juin 2005,p7. 
http://www.iaat.org/telechargement/veille_strategique_note_synthese.pdf. 

http://www.iaat.org/telechargement/veille_strategique_note_synthese.pdf
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 حؿمذ بالخدظًغ والخيبا للهغاُْل اإلاؿخٓبلُت التي ؾٍى جىاحهها اإلااؾؿت. -

غ مىخجاث وزضماث حضًضة جخالءم مو عيباث اإلاؿخُُضًً اإلاتز  - اًضة والتي مً زالها حؿمذ الُٓكت بخؿٍى

 ج٘ؿب عغا ووالء الؼبىن.

وبالخالي مً زالٛ ما طٖغ آهُا  ًمً٘ الٓٛى ؤن الُٓكت ؤلاؾتراجُجُت  حؿاهم بلى خض ٖبحر في جضنُم وعَو 

 جىاَؿُت اإلااؾؿاث الاْخطاصًت  وطلٚ مً زالٛ الىٓاؽ الخالُت:

خضتها وخؿب ؾبُهت وشاؽ اإلااؾؿت جسخلِ مماعؾت الُٓكت الاؾتراجُجُت بازخالٍ صعحت اإلاىاَؿت و  -

ض اإلااؾؿت في جىؾُو نملُت الُٓكت الاؾتراجُجُت في خحن حهٓض  مٓاعهت مو اإلااؾؿاث اإلاىاَؿت، خُث جٍؼ

وشاؾها وجؿىعه، والظي ًخؿلب مجها جبجي اؾتراجُجُاث حضًضة جم٘جها مً جدُٓٔ الخمحز باالنخماص نلى هخائج 

 ،ؾتراجُجُت اإلااؾؿت مً جداشخي تهضًضاث وانخضاءاث اإلاىاَؿحنخُث جمً٘ مهلىماث الُٓكت الا  ،الُٓكت

ً نلى جإمحن اإلااؾؿت مً اإلاساؾغ البُئُت اإلابايخت بدبجي اؾتراجُجُاث مالئمت لخطضي و  وطلٚ بخدُحز اإلاؿحًر

  1مجابهت اإلاىاَؿحن.

ت اإلاهلىماث الالػمت نً ٗل اإلاىاَؿحن الخالُحن   - : جمً٘ الُٓكت الاؾتراجُجُت مً مهَغ و اإلادخملحن خٛى

ت، الؿهغ والىىنُت، الجىصة،  ُٓت والخجاٍع مىخجاتهم ؤو زضماتهم، زؿؿهم واؾتراجُجُاتهم الدؿٍى

الُ٘اءاث ... بلخ، ما ٌؿاهم في جدضًض الاؾتراجُجُت الخىاَؿُت اإلاىاؾبت للماؾؿت واإلاالئمت إلاىاحهت ،اإلاىاعص

 اإلاىاَؿحن ومداولت الخُّى نلحهم. 

اؾؿت مً عضض الخؿىعاث الجضًضة لخ٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث وآزغ الخؿىعاث الُٓكت جمً٘ اإلا  -

خُث جطبذ الؿباْت في جؿبُٓها والخُّى نلى مىاَؿحها بسلٔ مؼاًا حضًضة  ،الخ٘ىىلىحُت والخٓىُاث الخضًثت

 وجخُاصي بظلٚ جٓلُضها مً ؾٍغ مىاَؿحها. 

ّ اإلاؿتهل٘حن، جؿىع عيباتهم واخخُاحاتهم نبر الؼمً، مما جخٓغب اإلااؾؿت بضعاؾاث مهمٓت نً حًحراث ؤطوا -

ًم٘جها مً جٓضًم مىخجاث مخمحزة و في الٓمت لخدُٓٔ عغا ػبائجها، مً زالٛ جلبُت خاحاتهم و الاؾخجابت 

غ ؾّغ الخىػَو، خُث ٌؿاهم هظا ألازحر بةوشاء الُٓمت بالخضماث التي ًٓضمها للؼبىن واإلاخمثلت  لغيباتهم بخؿٍى

ىُهت اإلاٙاهُت، و الّؼماهُت التي ججهل اإلاىخج ؤو الخضمت في اإلاٙان والؼمان اإلاىاؾبحن و بال٘مُاث اإلاؿلىبت، في اإلا

ؼها الخىاَسخي في الؿّى وجػمً بظلٚ جدُٓٔ جىاَؿُت صائمت. و مٖغ   2وما ًجهلها جخُّى نلى مىاَؿحها وجَغ

غ الُٓكت للماؾؿت مهلىماث خٛى البِئت الخىاَؿُت  - نضها نلى جدُٓٔ ُٖاءة جسطُظ اإلاىاعص، َدؿا ،جَى

الاعجٓاء  بمؿخىي هىنُت ؤلاهخاج  ،اؾخسضامها، حصجُو ؤلابضام والابخٙاع، مما ًاصي نلى جدؿحن ؤلاهخاحُت

وعَو مؿخىي ألاصاء. جدؿحن آلُاث خل اإلاش٘الث الخىكُمُت اإلاهٓضة، بهضٍ زلٔ بِئت مىاؾبت لالبخٙاع 

ُت، جؿبُٔ جٓىُاث الخضزل بهضٍ وؤلابضام، بعؾاء الثٓاَت الخىكُم ت الؿلٖى ُت اإلادُؼة بخىقُِ اإلاهَغ

  3الخطضي إلاسخلِ ؤشٙاٛ اإلاىاَؿت وجدؿحن ألاصاء الخىاَسخي.

                                                           
1
 .71يشخغ عجك ركشِ، ص ،ػجذ انفزبذ ثٕخًخى، ػبئشخ يظجبذ - 

2
 - 

7
 73 -72يشخغ عجك ركشِ، ص ،ػجذ انفزبذ ثٕخًخى، ػبئشخ يظجبذ 
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غة لضي   - ت ألاصاء الخىاَسخي، وطلٚ بُػل اإلاهلىماث اإلاخَى جلهب الُٓكت صوع باعػا في جدُٓٔ اؾخمغاٍع

ازغ نلى اؾتراجُجُتها  هالُت الُٓكت جكهغ اإلااؾؿت خٛى ٗل ما ًسظ ٍو ت ؤصائها، َو الخىاَؿُت و اؾخمغاٍع

ت ألاصاء الاؾتراجُجي، خُث ؤن حمو اإلاهلىماث جٓىم اإلااؾؿت بمهالجتها  بانخباعها نامل ؤؾاسخي في اؾخمغاٍع

لها بلى مهلىماث طاث صاللت ومهجى، وجىحه إلاؿخهملحها الجساط الٓغاعاث وبنضاص الاؾتراجُجُاث، حؿخؿُو  وجدٍى

ٗاث التي جدضر ببِئتها الخاعحُت وبظلٚ جٙىن ْض ؾاهمذ في بهجاػ ؤصاء جىاَسخي اإلااؾؿت  مخابهت ٗل الخدغ

ُت والتي ُحَهض هضَا اؾتراجُجُا حؿعى يالبُت 1َهاٛ ، وهظا ما ٌؿانض اإلااؾؿت نلى جىؾُو خطتها الؿْى

ؼها الخىاَسخي. َاإلا اؾؿت التي جملٚ ؤٖبر اإلااؾؿاث لبلىيه بدُث حهخبر ؤخض اإلااشغاث الهامت اإلاهؼػة إلاٖغ

ؼ جىاَسخي ؤْىي.  ُت جٙىن طاث مٖغ وفي الخخام ًمً٘ بحماٛ ما جمَّ جىغُده زالٛ الُطل  2خطت ؾْى

 "الُٓكت الاؾتراجُجُت وجىاَؿُت اإلااؾؿت" في اإلاسؿـ اإلاىالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .77صسٔخٙ فٛشٔص، عكش فبطًخ انضْشاء يشخغ عبثك،  ص - 
2
 .71يشخغ عجك ركشِ، ص ،ػجذ انفزبذ ثٕخًخى، ػبئشخ يظجبذ - 
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 انًؤعغخثٛئخ 

 (: معاهمت الُلظت الاظتراجُجُت في املؤظعت.5-2الشيل سكم )

 

 

 

 

 مشاحل الُلظت                                                                                    

    الاظتراجُجُت                                                                                  الخغزًت    العىعُت             

 

 

 

 

 

 

 التي حعاهم              

 

 هخائج الُلظت

 الاظتراجُجُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 نلى مهلىماث مجمهت. مً بنضاص الؿالبت بىاءا املصذس:

 

  

  يشزهخ خًغ ٔ رشطذ انًؼهٕيبد

 بدانًؼهٕي ٔيؼبندخ رسهٛم يشزهخ

 ل َٔشش انًؼهٕيبدإلعزغالايشزهخ 

 رٕفٛش انًؼهٕيخ انالصيخ    

 اإلستراتجٍخ انالزيخ داتخبر انمرارا *

 تذػٍى وتُشٍظ ػًهٍخ اإلثذاع *

 إحذاث انتغٍٍر وإدارته *

 يىاجهخ األزيبد االستراتٍجٍخ *

 * انتمرة يٍ انسثبئٍ وكست رضبهى ووالئهى

تحمٍك يٍسح أو يساٌب  أوكست 

 تُبفسٍخ
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 خالصت:

مً زالٛ ما جم الخؿّغ بلُه في هظا الُطل وؿخسلظ ؤن البِئت الخىاَؿُت الخالُت جُغع نلى 

اإلااؾؿاث ؤن جٙىن مخُٓكت وفي خالت جطيذ صائم لبِئتها للخٓلُل مً خالت نضم الخإٖض البُئي والخطضي 

ظلٚ لخضنُم ْضعاتها  ؼها للتهضًضاث واإلاساؾغ اإلادخملت، ٖو ؼها وللخُاف نلى مٙاهتها ومٖغ الخىاَؿُت وحهٍؼ

ً اإلااؾؿت مً جدؿحن ؤصائها 
ّ
هض بعؾاء هكام للُٓكت الاؾتراجُجُت ؤخض الؿبل التي جم٘ الخىاَسخي، َو

 الاؾتراجُجي والخىاَسخي.

ذ اإلاىاؾب لطىام الٓغاع التي حؿانض في اجساط  غ اإلاهلىماث الالػمت وفي الْى َالُٓكت الاؾتراجُجُت جَى

ما حؿاهم في بخضار الخًُحر اإلاالئم واإلاىاٖب للمؿخجضاث البُئُت  ت، ٖو الٓغاعاث الاؾتراجُجُت الػغوٍع

وحشإع في البدث وبًجاص ؾّغ وؤؾالُب ببضانُت حضًضة جسخلِ نً اإلاىاَؿحن لخٓضًم اإلااؾؿت  ،للماؾؿت

نغوع مىخجاث ؤو زضماث مخمحزة جخُّى  بها نً مىاَؿحها، وبهظا جخمً٘ مً جدُٓٔ محزة ؤو مؼاًا جىاَؿُت 

لها صوع َهاٛ وجإزحر ٖبحر  جاهلها إلخغاػ الؿبٔ الخىاَسخي، وبهظا الطضص وؿخؿُو الٓٛى ؤن الُٓكت الاؾتراجُجُت

غ جىاَؿُت اإلااؾؿت.  ؼ وجؿٍى  نلى حهٍؼ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الثــــــــــــــــــــــــــالث الفصــــــــــــــــــــــــــل

 
 الُلظت الاظتراجُجُت في املؤظعت واكع

ت. الاكخصادًت الجضائٍش
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 جمهُذ: 

حر اإلاهلىمت     هكغا إلاا جٓضمىا بلُه في الٓؿم الىكغي  خٛى ماهُت الُٓكت الاؾتراجُجُت وؤهمُتها البالًت في جَى

لظلٚ ولهضم اؾخؿانخىا الاخخٙإ والخٓغب  ،الالػمت مو ببغاػ صوعها واوهٙاؾها نلى اإلاحزة الخىاَؿُت للماؾؿت

ت ألي ماؾؿت اْخطاصًت بؿبب هظه الجائدت َٓض اٖخُُىا ب ضعاؾت جؿبُُٓت ألخض الؿالباث في الخؿّغ إلاهَغ

ت مً زالٛ صعاؾت خالت إلخضي اإلااؾؿاث   واْو الُٓكت الاؾتراجُجُت  في اإلااؾؿت الاْخطاصًت الجؼائٍغ

غ الؿ٘غ   .بىالًت مؿخًاهم  مؿخًاهم" -عام -وبالخدضًض "ماؾؿت جٍ٘غ

ت الغائضة في     مجاٛ وشاؾها مىظ ؤمض بهُض والتي خاولذ الطمىص  وهظه ألازحرة حهخبر ؤخض اإلااؾؿاث الجؼائٍغ

لغصح ؤبهض عيم الطهىباث التي جىاحهها آلان في قل الكغوٍ الخىاَؿُت الخضًثت، وبالخالي خاولذ الؿالبت 

الاؾالم نلى ًٓكت اإلااؾؿت إلادُؿها البُئي و ْضعتها نلى الخيبا للخؿىعاث الخاضلت َُه ومضي جإزحر طلٚ نلى 

غ الؿ٘غ ْغاعتها وؤهضاَه ت  اإلاؼاًا التي ججىحها اإلااؾؿت ؤي " ماؾؿت جٍ٘غ  -عام -ا، باإلغاَت بلى مداولت مهَغ

ت ٗل هظا  انخمضها نلى الضعاؾت اإلاُضاهُت التي ْامذ بها  مؿخًاهم" حغاء جغضضها البُئي ومضي َهالُخه، وإلاهَغ

امذ  الؿالبت في اإلااؾؿت والتي ْامذ نلى جىػَو الاؾخبُان نلى نُىت نشىائُت مً مىقُي اإلااؾؿت ْو

باالؾخهاهت بالخدلُل ؤلاخطائي لبلىعة الىخائج اإلاخدطل نلحها مً زالٛ الخؼمت ؤلاخطائُت ؤو البرهامج ؤلاخطاء 

وبالخالي ؾيشحر في هظا الُطل بلى زالر "،  2010Excel" باإلغاَت بلى بغهامج "  21spss versionالىضُي "

غ الؿ٘غمباخث :اإلابدث ألاٛو َٓض زطظ لخٓض  -عام -ًم مهلىماث خٛى بِئت ووشاؽ ماؾؿت " جٍ٘غ

ىا َُه لئلؾاع اإلاجهجي للضعاؾت الخؿبُُٓت بهغع ألاصواث وألاؾالُب  بمؿخًاهم"، ؤما اإلابدث الثاوي: جؿْغ

ىا لخُُٓم هخائج الضعاؾت الخؿبُُٓت وجدضًض واْو الُٓكت  اإلاؿخهملت. وفي اإلابدث الثالث وألازحر: جؿْغ

 ومؿاهمتها  في اإلاحزة الخىاَؿُت للماؾؿت . الاؾتراجُجُت
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ش العىش )سام( معخغاهم : جلذًم مؤظعت جىٍش  املبحث ألاٌو

غ الؿ٘غ )عام( مؿخًاهم" مً بخضي اإلااؾؿاث ؤلاهخاحُت ال٘بحرة والهامت    بالجؼائغ حهض ماؾؿت "جٍ٘غ

غ وبهخاج الؿ٘غ ألابُؼ  اإلاىحىصة جدضًضا بىالًت مؿخًاهم، وهي ماؾؿت زاضت خالُا مخسططت في جٍ٘غ

 اإلابلىع وماصة اإلاُالػ.  

ش العىش :  مؤظعت جىٍش  معخغاهم  -سام -املؼلب ألاٌو

غ الؿ٘غ     ،ىممؿخًاهم" مً جؿىعاث مىظ وشإتها بلى ما هي نلُه الُ -عام -هكغا إلاا مغث به اإلااؾؿت "جٍ٘غ

سُت نً هظه الخؿىعاث بازخطاع.   لهظا ؾيخؿّغ ؤوال للمدت جاٍع

خُت عً وشأة املؤظعت  الفشع ألاٌو : ملحت جاٍس

غ الؿ٘غ مؿخًاهم" هي في ألاضل وخضة جابهت للماؾؿت الىؾىُت   ماؾؿت   جلذًم املؤظعت ألام:  -1 "جٍ٘غ

م  ٔ اإلاغؾىم الىػاعي ْع ش  DI/115/69/355التي جم بوشائها َو ، وجم وغو حجغ ألاؾاؽ َحها 1969بخاٍع

ش  مبر  09، ولٓض جم بهجاػ هظه اإلااؾؿت في 1970بخاٍع م  1972هَى ٗاهذ  72/45بطضوع اإلاغؾىم الىػاعي ْع و

 جػم نضة ْؿاناث اؾتراجُجُت مجها: 

 ْؿام زاص بالؿ٘غ. -

 ْؿام زاص بالخبىب الطلبت واإلاىاص الضؾمت.  -

 لخهلُب.ْؿام زاص باإلاشغوباث وا -

ش    ، وبهض ؤلاضالخاث الاْخطاصًت 1974ؤوث  18لٓض اهؿلٔ اليشاؽ ؤلاهخاجي لهظه اإلااؾؿت الىؾىُت ألام بخاٍع

ش   م  1981صٌؿمبر  11إلناصة بيُت هظه اإلااؾؿت ْؿمذ بلى ماؾؿاث وؾىُت وطلٚ بخاٍع بمغؾىم وػاعي ْع

ٗالخالي: اإلااؾؿت الىؾىُت للخبىب، اإلااؾؿت الىؾىُت  454 للمشغوباث والخهلُب واإلااؾؿت الىؾىُت وهي 

ٗاهذ جػم ؤعبو وخضاث وهي: وخضة مؿخًاهم، وخضة زمِـ ملُاهت بىالًت نحن الضَلى،  للؿ٘غ وهظه ألازحرة  

 وخضة ؾُحٍز بىالًت ؾُضي بلهباؽ، وخضة ْاإلات بىالًت ْاإلات.

غ الؿ٘غ وخضة مؿخًاهم "نضة  حهامالث مو      الٓؿام الخاص مغوعا مو  َٙان للماؾؿت الىؾىُت " جٍ٘غ

ٗاث لخلِ الخجاعة  اوي للخجاعة" ويحرها "LIC"شغ وضىال بلى اإلاخهامل ألازحر والخالي وهى  ،و مو "ماؾؿت شَغ

وفي هُـ الؿىت ْغعث الضولت بُو وخضاث  ،2008مجمو بغخاٛ  للؿُض " بغخاٛ ْاصة " مىظ بضاًت ؾىت 

ة زمِـ ملُاهت للخىاص وؤنلىذ مىاْطت صولُت ونلى مو وخض اإلااؾؿت الىؾىُت ومً بُجها وخضة مؿخًاهم

 1بزغها جدطل مجمو بغخاٛ نلى الىخضجحن .

هخبر وشاؽ  20مجمو بغخاٛ ؤٖثر مً   جلذًم" مجمع بشحاٌ": -2 لت، َو ؾىت في مجاٛ الطىانت طو زبرة ؾٍى

غ الؿ٘غ واؾخحراص وجىػَو بهؼ اإلاىخجاث الًظائُت، بدُث جى  َغ لهمالئها في حمُو اإلاجمىنت َُما ًخهلٔ بخٍ٘غ

ٗاملت مً هٓل وجىػَو إلاىخجاتها.    البالص ؾلؿلت 

بغخاٛ اإلاجمىنت حهض مغاْبت الجىصة هي اإلادٕغ الغئِسخي للٓضعة الخىاَؿُت للمجمىنت وهظه ؾُاؾت الجىصة   

  2لِؿذ َٓـ غمان لهمالئها ولً٘ ؤًػا نامل ْىة لئلبضام والابخٙاع إلاىخجاث وزضماث اإلاجمىنت.

                                                           
1
"  بنًؤعغخث انًمبثهخ يغ انغٛذ " ثٍ فٛشٕذ زجٛت" سئٛظ يظهسخ انًغزخذيٍٛيؼهٕيبد انًظهسخ اإلداسٚخ ٔ يٍ يدًؼخ ٔثبئك ػهٗ ثُبء   - 

 .05/77/7072ٕٚو :  "يغزغبَى - ساو – انغكش ركشٚش
2
 .07/77/7072ربسٚخ االطالع:  http://www.berrahalgroup.com/presentation.phpشزبل"انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ "نهًدًغ ث  - 
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غ الؿ٘غ مؿخًاهم اإلااؾؿاث الخالُت: وجػم م  جمىنت بغخاٛ بغاَت بلى ماؾؿت عام لخٍ٘غ

بلٌ نضص مىقُحها 1999ماؾؿت الًغب لالؾخحراص: جإؾؿذ في نام  - مىقُا، اإلاىخجاث الغئِؿُت  80، ٍو

ل(  -اإلاؿخىعصة هي: الؿ٘غ ألابُؼ اإلاؿخىعص مً )ؤوعوبا  ام، وجبام اإلاُالػ )صبـ( الؿائل و اإلاىاص الخ -البراٍػ

 هظه اإلاىخجاث وجىػم نلى ججاع الجملت واإلااؾؿاث الطىانُت.

، مخسططت في مجاٛ اؾخحراص وجىػَو اإلاىخجاث الؼعانُت 1999: ؤوشئذ في نام LEG CEREALESماؾؿت  -

 والًظائُت.

ش العىش -3 ف مؤظعت "جىٍش غ الؿ٘غ مؿخًاهم" هي في  ألاضل   معخغاهم": -سام -حعٍش اإلااؾؿت" عام لخٍ٘غ

ٔ بغخاٛ" 1974وخضة جابهت للماؾؿت الىؾىُت ٖما طٖغ ؾالُا، وبضؤ وشاؾها مىظ ؾىت  ، ولٓض خكي "الٍُغ

غ الؿ٘غ الٙائىت بىالًت مؿخًاهم  باإلغاَت بلى وخضة ؾُضي لخػغ ببلضًت زمِـ  بشغاء وخضة مؿخًاهم لخٍ٘غ

، بهض ْغاع الضولت ببُو هظه الىخضاث مٓابل نضة شغوؽ مً بُجها 2008الضَلى في نام  ملُاهت بىالًت نحن 

اإلاداَكت نلى وشاؽ اإلااؾؿت وبناصة هُٙلت نخاص حضًض،  وببٓاء اإلاىقُحن الخالُحن باإلااؾؿت. ًخمثل وشاؾها 

غ الؿ٘غ، ومىخجاتها هي: ىع، واإلاىخىج الثاهىي ًخمثل اإلاىخىج الغئِسخي ًخمثل في بهخاج الؿ٘غ ألابُؼ اإلابل في جٍ٘غ

 1في الضبـ ؤو اإلاالػ  )ؾائل و مىاص زام (.

ش العىش  معخغاهم" -سام -الفشع الثاوي: املىكع الجغشافي للمؤظعت "جىٍش

غ الؿ٘غ   ٔ مؼيغان  و   )عام( مؿخًاهم" -مٓغ "ماؾؿت جٍ٘غ ٗلم مً  2.5جٓو نلى بهض بىالًت مؿخًاهم ؾٍغ

خُث ًدضها مً الشماٛ مباوي ؾٙاهُت ومً الًغب يابت ضًحرة ومً الشّغ  ،الجىىب الًغبي لىؾـ اإلاضًىت

ٔ ًاصي بلى والًتي وهغان ويلحزان، واإلاؿاخت اإلااؾؿت  جٓضع  مدؿت الخاَالث ومباوي ؾٙاهُت ومً الجىىب ؾٍغ

 ه٘خاع. 11ب

ش العىش   معخغاهم" -سام -املؼلب الثاوي: الهُيل الخىظُمي ملؤظعت "جىٍش

ت     اث واإلاطالر التي جترؤؾها اإلاضًٍغ ُب الضازلي للماؾؿت في نضص مً اإلاضًٍغ ًخمثل الهُٙل الخىكُمي ؤو التٖر

اث وهي نلى الىدى الخالي: ٓت  ألاماهت الهامت وجىٓؿم بلى زالر مضًٍغ  الهامت للماؾؿت بَغ

ت العامت:  -1 غ الهام الظي ٌهخبر اإلاؿاوٛ ًخمثل صوعها في الدؿُحر الُهاٛ للماؾؿت مً ؾٍغ اإلاضًاملذًٍش

ألاٛو باإلااؾؿت اإلاٙلِ بمغاْبت وشاؽ اإلااؾؿت واإلاؿاهمت في جدضًض الاؾتراجُجُت الالػمت لخدُٓٔ ألاهضاٍ 

ت للمجمو بغخاٛ الٙائىت بىهغان. ٍؼ  بالخيؿُٔ مو ؤلاصاعة  اإلاٖغ

طاصعة والىاعصة، والخيؿُٔ بحن جخمثل مهامها في ؤماهت ؤلاصاعة، جطيُِ ملُاث ؤلاصاعة ال ألاماهت العامت: -2

اث ومطالر اإلااؾؿت، اؾخٓباٛ الؼبائً، اؾخٓباٛ اإلاٙاإلااث الهاجُُت.  ؤلاصاعة ومضًٍغ

ت الخجاسة:  -3 ٓت نغغها في مذًٍش ت للمىخجاث مً شغاء وبُو وؾٍغ وهي مٙلُت بُُُ٘ت الُٓام بالهملُاث الخجاٍع

ت التي جػم ٖال   مً:ألاؾىاّ وجخُغم بلى اإلاطلخت الخجاٍع

ً اإلااؾؿت باإلاىاص الاولُت. ً: مهمتها جمٍى  مطلخت الخمٍى

 مطلخت البُو: وهي زاضت ببُو اإلاىخجاث بلى الؼبائً والصخً.

ت إلاداسة املالُت: -4  وهي حشمل ما ًلي: مذًٍش

                                                           
1
: ٕٚو" يغزغبَى - ساو – انغكش ركشٚش"  ثبنًؤعغخ نزدبسٚخا انًظهسخ سئٛظ" يشاج دزٕ"  انغٛذ يغ انًمبثهخ يؼهٕيبد ػهٗ ثُبء   - 

27/77/7072. 
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ت  : وهي مطلخت مخهلٓت بٙل ما ًسظ اإلاىقُحن وهي جػم ما ًلي:املصلحت إلاداٍس

ضالخُاجه في ٗل ما ًسظ اإلاىقُحن مً خُث الخىطِب، صؾترة اإلاىاغُو م٘خب اإلاؿخسضمحن: الظي جخمثل 

ت وؤلاحاػاث ػم اإلا٘خب َغم ألاحىع جخمثل  ،ؤلاصاٍع ُت، ٍو ؾاناث الهمل، الخٙلُِ باإلاهماث، الاهخٓاٛ والتْر

غم الػمان الاحخماعي الظي ًخُ٘ل بخًؿُت  ػاث. َو مهامه في جدضًض ؤحىع اإلاىقُحن، جدضًض اإلاىذ والخهٍى

داث الهمل والهؿل اإلاغغُت وبضاًت الخٓانض. ،َو ضىاصًٔ الػمان الاحخماعيص  اإلاىذ الهائلُت، جطٍغ

بهم نلى ؾبُهت الهمل واإلاهضاث ؤو  ً الهماٛ ؾىاًء الهماٛ الجضص باإلااؾؿت لخضٍع ً: يهخم بخٍٙى م٘خب الخٍٙى

ىاث زاعحُت  ُت، ٖما جخم جٍٙى في خالت بغامج حضًضة مداؾبُت اإلاىقُحن اإلاىخٓلحن مً مىطب آلزغ بُهل التْر

 ؤو ج٘ىىلىحُت ؤو جٓىُت.

هي مٙلُت بمغاْبت ومخابهت الهملُاث اإلاداؾبُت واإلاالُت صازل اإلااؾؿت وهي جػم  مصلحت املحاظبت واملالُت:

ىت.   ْؿم اإلاداؾبت، م٘خب زاص بمحزاهُت اإلااؾؿت، م٘خب مداؾبت مىاعص الخٍؼ

حر ألامً الضازلي للماؾؿت والخُاف نلى هكاَتها،  وجػم مهمتها : والىكاًت مصلحت الىظافت ألامً في جَى

اًت والخضزالث .  مطلخت الْى

ت إلاظخغالٌ:  -5  الطُاهت واإلاسابغ:،جخػمً ألاْؿام الثالزت ؤلاهخاجمذًٍش

 ْؿم ؤلاهخاج: ًػم الخطيُو والخىػَو بلى اإلاساػن.

ت لآلالث.   ْؿم الطُاهت: مؿاوٛ نً غمان نملُت ؤلاهخاج بطُاهت الخجهحزاث وضُاهت ْؿو يُاع الػغوٍع

ْؿم اإلاسابغ: ًٓىم هظا الٓؿم بمهاًىت نُىاث الؿ٘غ ألاخمغ الىاعصة للماؾؿت مو اإلاخابهت اإلاؿخمغة لخدلُل 

م )   . ( ًىضر طلٚ 1-3نُىاث الؿ٘غ في مسخلِ مغاخله.  والشٙل اإلاىالي ْع
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ش العىش   معخغاهم" -سام -املؼلب الثالث:  وشاغ املؤظعت "جىٍش

غ الؿ٘غ   مؿخًاهم بخضي اإلااؾؿاث ؤلاهخاحُت الخاضت بىالًت مؿخًاهم خُث  -عام -حهخبر اإلااؾؿت لخٍ٘غ

مىقِ، ًخدضص وشاؾها في مىخج عئِسخي بؾتهالٗي هى "الؿ٘غ ألابُؼ اإلابلىع" بغاَت  240ًُّى نضص نمالها 

غ .  بلى اإلاىخج اإلاُالػ الىاجج نً نملُت الخٍ٘غ

همل لضي اإلااؾؿت  24/ 24ًخمثل هكام نمل وخضة مؿخًاهم جؼىس عذد العماٌ في املؤظعت:  -1 ؾانت َو

 ،وهظا هكغا لؿبُهت نمل اإلااؾؿت % 10مىقُا طٗىع وبهار لً٘ نضص ؤلاهار وؿبت ْلُلت خىالي   250خالُا  

همل ٗل َىج ُما  8 نضص الهماٛ مٓؿمحن بلى ؤعبهت ؤَىاج وجٙىن َتراث الهمل بالخىاوب َو ؾاناث ْاهىهُت. َو

 . 2013بلى ياًت ؾىت   2008ًلي جؿىع لهضص الهماٛ زالٛ الُترة الؼمىُت  اإلامخضة مً ؾىت

 (.2013-2008جؼىس لعذد العماٌ خالٌ الفترة الضمىُت )  (:1-3الجذٌو سكم )

 نضص الهماٛ الؿىىاث

2008 244 

2009 248 

2010 245 

2011 242 

2012 255 

2013 250 

 املصذس: بىاء على معلىماث مً مصلحت املعخخذمين.                           

غ الؿ٘غمشاحل إلاهخاج وجؼىسه:  -2 اإلاىخىج مؿخًاهم ماؾؿت بهخاحُت زاضت  َ -عام -حهخبر اإلااؾؿت لخٍ٘غ

ت الىاججت  نً نملُت الغئِسخي والجهائي الظي جٓضمه هى "الؿ٘غ اإلابلىع" بغاَت بلى بهؼ اإلاىخىحاث الثاهٍى

غ مثل "مىخىج اإلاُالػ"، خُث حهخمض اإلااؾؿت في ضىانت مىخجاتها نلى اإلااصة ألاولُت التي حؿمى "الؿ٘غ  الخٍ٘غ

ا بىاؾؿت  غها اإلاجمو للماؾؿت مً الخاعج جىغو ؤوال بمُىاء وهغان زم جىٓل بغٍّ ألاخمغ" َهظه ألازحرة ًَى

 191الشاخىاث بلى اإلااؾؿت بمؿخًاهم.

 192ٍغ الؿ٘غ في هظه اإلااؾؿت بهضة مغاخل والتي ؾىىضخها َُما ًلي:جمغ نملُت ج٘غ     

ب بـ - ت.° 75شبه ؤلاطابت: جخم في مسلـ الخظٍو  صعحت مئٍى

 ؤلاطابت: مخممت للمغاخل الؿابٓت. -

غ الؿائل الؿ٘غي نبر يغباٛ وطلٚ لهٛؼ اإلاىاص والشىائب مثل: الٓهىة، الخبىب. بلخ -  الًغبلت: ًخم جمٍغ

  

                                                           
191
 .05/77/7072ٕٚو  -ساو –ثُبء  ػهٗ انًؼهٕيبد انًدًؼخ يٍ انًمبثهخ نًٕظف ثبنًظهسخ انزدبسٚخ "ثٍ ػٕيش َٕس٘" ثبنًؤعغخ  - 
192
 .َفظ انًشخغ  - 
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 (2013-2008(: جؼىس همُت املادة ألاولُت  خالٌ الفترة )2-3)الجذٌو سكم 

 الىمُت املعالجت )ػً( الىمُت املشتراة+املخضون)ػً( العىىاث

2008 44750.260 41933.281 

2009 43047.760 43690.943 

2010 59309.380 57739.079 

2011 56344.150 56621.832 

2012 74866.500 73742.885 

2013 46131.080 45731.674 

 باالعخماد على وزائم مً املؤظعت املصذس: مً إعذاد الؼالبت                                                 

 (2013-2008: جؼىس همُت املادة ألاولُت خالٌ الفترة )2-3الشيل سكم 

 
 (  Excel 2010املصذس: هخائج بشهامج )

ومً زالٛ الجضٛو اإلاىالي والشٙل البُاوي ؾىىضر جؿىع إهخاج ومبُعاث "العىش ألابُع املبلىس":  جؼىس  -

 (.2013-2008جؿىع بهخاج ومبُهاث الؿ٘غ ألابُؼ اإلابلىع زالٛ الُترة )
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 (2013-2008ألابُع املبلىس خالٌ الفترة ) (: جؼىس إهخاج ومبُعاث العىش3-3الجذٌو سكم )

 العىىاث
همُت العىش ألابُع املىخجت 

 خالٌ العىت )ػً(

 العىش ألابُع املباعت همُت

 خالٌ العىت )ػً(

2008 36605.000 34605.000 

2009 38683.050 40838.550 

2010 51305.550 47799.500 

2011 51949.050 51823.450 

2012 67763.140 69949.075 

2013 42241.200 40866.250 

 باالعخماد على وزائم املؤظعت إعذاد الؼالبت املصذس: مً

 (2013-2008ألابُع املبلىس خالٌ الفترة ) جؼىس إهخاج ومبُعاث  العىش :3-3الشيل سكم 

 
 

  

0,000

10000,000

20000,000

30000,000

40000,000

50000,000

60000,000

70000,000

80000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

الكمية المنتجة)طن(

الكمية المباعة)طن(



ت واكع           لثالفــصل الثا                          الُلظت الاظتراجُجُت في املؤظعت الاكخصادًت الجضائٍش

ش العىشدساظت حالت                               معخغاهم -سام -مؤظعت جىٍش
 

 

24 

 (2013-2010جؼىس إهخاج ومبُعاث مىخىج "املالص" خالٌ الفترة ) (:4-3الجذٌو سكم )

 العىىاث
املخضون في بذاًت العىت 

 )ػً(

العىت إلاهخاج خالٌ 

 )ػً(

همُت املبُعاث خالٌ 

 العىت )ػً(

2010 325.000 2219.940 560.840 

2011 1984.100 1888.495 2746.395  

2012 1126.200 2452.460 2805.720 

2013 772.940 1776.460 2064.180 

 باالعخماد على وزائم مً املؤظعت  املصذس: مً إعذاد الؼالبت

 (2013-2010جؼىس إهخاج ومبُعاث مىخىج "املالص" خالٌ الفترة ) :4-3الشيل سكم 

 
 ( Excel 2010املصذس: هخائج بشهامج )

هالخل مً زالٛ الجضٛو والشٙل البُاوي اإلاىضر ؤن هىإ جؿىع في بهخاج ٖمُت "اإلاالػ" وطلٚ خؿب ال٘مُت 

ما هغي في بهؼ ألاخُان جغاٖم في مسؼون اإلااؾؿت في ٖمُت "اإلاالػ" وهظا  ،اإلاهالجت مً الؿ٘غ ألاخمغ ٖو

خؿب اإلاهغوٍ لضي اإلااؾؿت جظبظب في مبُهاث هظا اإلاىخىج وهظا هكغا الؾخهماالجه الػئُلت في الجؼائغ، بال 

وهظا خؿب ما ضغح به عئِـ  2011ؤهه هلمذ ُْؼة هىنُت َُما ًسظ ٖمُت اإلابُهاث اهؿالْا مً ؾىت 

ت "مغاج صخى" ؤهه عاحو بلى قهىع ػبىن حضًض ًخمثل في ماؾؿت  خضًثت اليشإة للمىاص ا إلاطلخت الخجاٍع

ده جٓىم اإلااؾؿت بخطضًغ مىخىج اإلاالػ AFRALCOالطُضالهُت بغوٍبت الجؼائغ)  ظلٚ خؿب جطٍغ (. ٖو

ٗاهذ الطاصعاث زالٛ الؿىىاث اإلاظٗىعة آهُا بال في ت  2011ؾىت  إلااؾؿاث زاعحُت في بهؼ ألاخُان و لشٖغ

 ؾً في هظه الؿىت. 2162.355ٓضع ب هىلىضًت ب٘مُت ج

  الخؼبُلُت املبحث الثاوي: إلاػاس املنهجي للذساظت

بغاَت بلى الضعاؾت اإلاُضاهُت الؿابٓت للماؾؿت ْمىا بخطمُم صعاؾت جؿبُُٓت انخمضها َحها نلى جدلُل    

ت واْو ا  لُٓكت الاؾتراجُجُت وجُُٓمه ؤٖثر باإلااؾؿت.البُاهاث و اإلاهلىماث اإلاجمهت مً ؤحل مهَغ

: جصمُم الذساظت  املؼلب ألاٌو

: ألادواث املعخخذمت في حمع البُاهاث  الفشع ألاٌو

غ الؿ٘غ     ت مُضان الضعاؾت و لجمو البُاهاث واإلاهلىماث الٙاَُت خٛى اإلااؾؿت الخاضت لخٍ٘غ لًغع مهَغ

ٗاآلحي:  بمؿخًاهم  لٓض جم الانخماص نلى نضة وؾائل هي 
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اساث املُذاهُت: -1  شغحلٓض جم الُٓام بمٓابالث مو بهؼ مؿاولحن ومىقُحن اإلااؾؿت لًغع  امللابالث والٍض

ٛ و  البدث مىغىم ٛ  ًطهب التي وزاضت اإلااؾؿت نً اإلاهلىماث مً نلى الهضًض الخطى  مً نلحها الخطى

 ؤزغي. مطاصع

اعاث اإلاخ٘غعة للماؾؿت زالٛ َترة الضعاؾت واإلاهاًىت َٓض انخمضها نلى بهؼ  املالحظت: -2 نلى بزغ الٍؼ

ٗان للمالخكت صوع َهاٛ في ؤلاحابت نلى ألاؾئلت اإلابهمت خٛى  اإلاالخكاث في جدلُل هخائج الاؾخماعة، خُث 

 اإلااؾؿت.

ٗان لها صوع ٖبحر في لٓض جم الاؾالم نلى بهؼ وزائٔ اإلااؾؿت الالىزائم الخاصت باملؤظعت:  -3 ضازلُت والتي 

غ الُىمُت لئلهخاج مً  جدطُل اإلاهلىماث خىٛ وشاؽ اإلااؾؿت، وطلٚ بةطن مً اإلاؿاولحن، مثل: وزائٔ الخٓاٍع

ت.  اإلاطلخت الخجاٍع

لٓض جم بنضاص الاؾخبُان بشٙل ًسضم ؤهضاٍ الضعاؾت وؤَ الُغغُاث اإلآترخت خُث  إعذاد الاظخبُان: -4

ىا بلى ؤؾئلت خٛى مىغىم لىماث الصخطُت للهُىت وطلٚ للخهٍغ نلى زطائطها جػمً ؤوال اإلاه زم جؿْغ

م ) ض جم جبجي الشٙل اإلاًلٔ  ،(1 -3البدث ومخًحراث ؤلاشٙالُت في ْؿمحن خؿب ما هى مىضر في الجضٛو ْع ْو

ما جم اؾخسضام "مُٓاؽ ل٘غث" ،في جطمُم الاؾخماعة الظي ًدضص ؤلاحاباث اإلادخملت لٙل ؾااٛ للخضعج  ٖو

الخماسخي في نباعاث الٓؿم الثاوي مً الاؾخبُان اإلاىحهت ألَغاص الهُىت، وهى ٌهض مً اإلآاًِـ ألاٖثر جضاوال 

 ،باإلشاعة بلى ؤخض الخُاعاث اإلادضصة بالخدضًض و وطلٚ مً ؤحل جدضًض صعحت مىآَتهم ؤو نضم مىآَتهم

ٓا للؿلم الخالي  :وجٙىن زُاعاث اإلآُاؽ الخماسخي مخضعحت َو

 ؤوأَ بشضة -5ؤوأَ        -4مداًض        -3ال ؤوأَ        - 2ال ؤوأَ بؾالْا       -1
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 (: مظمىن الاظخماسة5-3الجذٌو سكم )

 عذد املحاوس وألاظئلت املظمىن  الفشوع

املعلىماث 

 الشخصُت للعُىت

الجيغ، العً، املعخىي الذساس ي، 

 الخبرة املهىُت
 أظئلت 4

 ٌ  أظئلت 9 الخعشف على ًلظت املؤظعت اللعم ألاو

 الٓؿم الثاوي
الخهٍغ نلى مضي مؿاهمت الُٓكت 

 الاؾتراجُجُت في جىاَؿُت اإلااؾؿت

 ؾاالا 15مداوع: جػمىذ  6

حر اإلاهلىمت الالػمت في 1مدىع  : ؾاالحن خٛى جَى

 اإلااؾؿت.

 : ؾاالحن خٛى اجساط الٓغاع.2مدىع 

 : ؾاالان خٛى بخضار الخًُحر3مدىع 

 ؾاالان خٛى جيشُـ ؤلابضام.:4مدىع 

 : ؾاالان خٛى مىاحهت ألاػماث الاؾتراجُجُت.5مدىع 

 : ؾاالحن خٛى الاهخمام بالؼبائً.6مدىع 

ؤؾئلت خٛى جدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُت 3: 7مدىع 

 باإلااؾؿت.

 باالعخماد على الاظخبُان  املصذس: مً إعذاد الؼالبت

 الفشع الثاوي: حذود الذساظت

ذ هظه ٔ خضوص و مجاالث مهُىت: لٓض ؤحٍغ  الضعاؾت َو

غ الؿ٘غ  ٓطض بها جدضًض مجخمو البدث والظي اْخطغ نلى ٗل الهاملحن في ماؾؿت "جٍ٘غ اإلاجاٛ البشغي: ٍو

 بمؿخًاهم "نلى ازخالٍ مغاجبهم الىقُُُت.    

ياًت شهغ  بلى 2013اإلاجاٛ الؼمجي: جم جؿبُٔ الضعاؾت زالٛ الُترة الؼمىُت اإلامخضة مً شهغ ؤٖخىبغ ؾىت 

 .2014حاهُي مً ؾىت 

 الفشع الثالث: مجخمع وعُىت الذساظت 

غ الؿ٘غ بمؿخًاهم" الظي ًبلٌ     اث واإلاطالر بماؾؿت  "جٍ٘غ جمثل مجخمو الضعاؾت نلى حمُو مىقُي اإلاضًٍغ

 مىقِ.  250ٖما طٖغ ؾالُا  2013نضصهم لؿىت 

ٗان ؤما نُىت الضعاؾت جمثلذ في ازخُاع نُىت نشىائُت جمثل مجخ مو الضعاؾت التي وػنذ نلحها الاؾخماعة و

ظا لخٓلُظ الجهض هكغا لؿبُهت نمل  ذ وؤلامٙاهُاث اإلااصًت ٖو الضاَو مً ازخُاع نُىت نشىائُت لػُٔ الْى

 اإلااؾؿت. 

مىقِ مً اإلااؾؿت بازخالٍ وقائُهم بانخباعهم ٖؿٍغ في نملُت الُٓكت، ولٓض جم  32الهُىت اشخملذ نلى

اؾخماعة ضالخت  30خماعاث بهض ؤعبهت ؤًام مً جىػَهها ولٓض جم اهخٓائها ووحضث اؾترحام حمُو الاؾ

 مً مجخمو الضعاؾت ال٘لي.  %12وألازغي مخىاْػت وهاْطت، وهظه الهُىت حهاصٛ وؿبت 
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 املؼلب الثاوي:  أظالُب الخحلُل إلاحصائي 

ٌ الاؾخبُان وجدلُل اإلاهلىماث اإلاجمهت نلى ؤلاض   " للخؼمت ؤلاخطائُت ؤو 21ضاع الجضًض "لٓض انخمضها في جَُغ

 وباؾخهماٛ ألاؾالُب ؤلاخطائُت واإلامخثلت في ما ًلي:  ،" spss version 21ما ًضعى بالبرهامج ؤلاخطاء الىضُي "

ب البُاهاث: -1 ت خؿب جىػَو بحاباث ؤَغاص  جبٍى ٌ البُاهاث ْمىا بدؿاب ُْم الخ٘غاع واليؿب اإلائٍى بهض جَُغ

ت.  الهُىت لٙل ؾااٛ ونغغها في حضاٛو وؤشٙاٛ بُاهُت ج٘غاٍع

ت:  -2 اإلاخىؾـ الخؿابي وطلٚ لخدضًض مهضٛ بحاباث نُىت الضعاؾت،  ْمىا باؾخهماٛملاًِغ النزعت املشهٍض

ظلٚ ت الُٓم ألاٖثر ج٘غاعا. ٖو  الىؾُـ واإلاىىاٛ إلاهَغ

تملُاط الدشدذ:  -3 ٍؼ ٗاَُت وخضها إلنؿاء زالضت نً البُاهاث، لٓض  بانخباع ؤن مٓاًِـ الجزنت اإلاٖغ يحر 

ت مضي حشدذ و جبانض الُٓم نً وؾؿها  جم اؾخهماٛ الاهدغاٍ اإلاهُاعي وهى ؤخض مٓاًِـ الدشدذ إلاهَغ

    الخؿابي. 

اؾخسضمىا مهامل الاعجباؽ "بحرؾىن" للخهٍغ نلى ؾبُهت الهالْت وصعحت الاعجباؽ بحن  سجباغ:ملُاط الا -4

 مخًحراث الضعاؾت.

ٓغاجه. ملُاط الثباث:  -5  اؾخهملىا مهامل "ؤلُا ٖغو هبار" وهى ؤصاة لُٓاؽ الاحؿاّ الضازلي لالؾخبُان َو

 املؼلب الثالث: مخغيراث الذساظت والفشطُاث امللترحت

مً زالٛ بشٙالُت البدث وؤَ الضعاؾت الخؿبُُٓت جخدضص لىا مخًحراث الضعاؾت في يراث الذساظت: مخغ -1

ً ؤخضهما مؿخٓل وآلازغ جابو، َمخًحر الضعاؾت اإلاؿخٓل: ًخجلى في الُٓكت الاؾتراجُجُت التي حؿاهم في  مخًحًر

حر اإلاهلىمت وحؿهُل حؿُحرها في اإلااؾؿت، ؤما مخًحر الضعاؾت الخابو: ُُُت  جَى ًخمثل في الٓضعة الخىاَؿُت ٖو

غها مً ؾٍغ اإلااؾؿت لخدُٓٔ محزة ؤو مؼاًا جىاَؿُت جإمً بها البٓاء في الؿّى وجػمً  جضنُمها وجؿٍى

ت وشاؾها وجؿىعها.  اؾخمغاٍع

غغُاث ؤزغي َغنُت.الفشطُاث امللترحت -2  : جىٓؿم بلى الُغغُت الغئِؿُت َو

 الشئِعُت:  الفشطُت -

غ : H1فشطُت الىحىد جىحض نالْت اعجباؽ طاث صاللت بخطائُت بحن الُٓكت الاؾتراجُجُت وجضنُم وجؿٍى

 جىاَؿُت اإلااؾؿت .

غ  نضم وحىص نالْت بعجباؽ طاث صاللت بخطائُت بحن:H0َغغُت الهضم  الُٓكت الاؾتراجُجُت وجضنُم وجؿٍى

 جىاَؿُت اإلااؾؿت .

 الفشطُاث الفشعُت:  -

 

حر اإلاهلىمت الالػمت وجضنُم الٓضعة : H1َغغُت الىحىص الفشطُت ألاولى:  جىحض نالْت اعجباؽ بحن جَى

 الخىاَؿُت.

حر اإلاهلىمت الالػمت وجضنُم الٓضعة الخىاَؿُت . : نضمH0َغغُت الهضم   وحىص نالْت اعجباؽ بحن جَى

ؼ  :H1َغغُت الىحىص الفشطُت الثاهُت:   الٓضعة  جىحض نالْت اعجباؽ بحن اجساط الٓغاعاث الاؾتراجُجُت وحهٍؼ

 الخىاَؿُت.
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ؼ الٓضعة الخىاَؿُت. : نضمH0َغغُت الهضم    وحىص نالْت اعجباؽ بحن اجساط الٓغاعاث الاؾتراجُجُت وحهٍؼ

 

 املبحث الثالث: الُلظت الاظتراجُجُت ودوسها في جىافعُت املؤظعت 

ؾىداٛو في هظا اإلاؿلب مىاْشت هخائج ؤؾئلت الاؾخماعة وطلٚ بهغغها و جدلُلها نلى خؿب جغجُبها مو   

 .(Exel 2010( وبغهامج ) version 21 spss)الاؾخهاهت بيخائج بغهامج ؤلاخطاء الىضُي 

: جلذًش الثباث مللُاط الذساظت  املؼلب ألاٌو

ت الاحؿاّ الضازلي إلاداوع  لٓض جم خؿاب صعحت زباث اإلآُاؽ باؾخسضام مهامل "ؤلُا ٖغوهبار" إلاهَغ

ٗاهذ الىخائجالاؾخبُان،   جخجاوػ  و1جٓترب مً هي و  0.924و 0.766بحن   جغاوخذ بط نالُت باليؿبت للمداوع  و

 الضعاؾت ؤصاة نجها حؿُغ ؤن ًمً٘ التي جالىخائ زباث بلى ٌشحر الظي ألامغ ؤلاخطائي للخدلُل اإلاؿلىب ألاصوى الخض

ٛ  جؿبُٓها نىض  : طلٚ ًمثل الخالي والجضو

 (: كُم معامل ألفا هشو هباخ للملاًِغ املعخخذمت في الاظخبُان 6-3الجذٌو سكم )               

 معامل الثباث عذد العىاصش املحاوس 

 ٛ  0.887 2 اإلادىع ألاو

 0.902 2 اإلادىع الثاوي

 0.941 2 الثالث اإلادىع 

 0.800 2 اإلادىع الغابو

 0.854 2 اإلادىع الخامـ

 0.924 2 اإلادىع الؿاصؽ

 0.766 3 اإلادىع الؿابو

 0.935 15 حمُو اإلاداوع 

 (version 21 spssمً إعذاد الؼالبت باظخخذام هخائج بشهامج )                         

 0.935حؿاوي الُٓمت ؤلُا ٖغو هبار" لجمُو اإلاداوع هالخل مً زالٛ الجضٛو ؤن ُْمت اإلاهامل " وبالخالي 

وهظه الُٓمت مىحبت وجٓترب حضا مً الُٓمت الىاخض، بطن ؤصاة الُٓاؽ جخمخو بضعحت نالُت مً الثباث 

 .لٙل ؤؾئلت اإلاداوع باليؿبت 

ٔ خؿا  ب الجظع التربُعي إلاهامل الثباث لجمُو ٖما ًمً٘ خؿاب مهامل الطضّ ألصاة الُٓاؽ نً ؾٍغ

بت حضا مً الىاخض مما ًضٛ نلى  0.966اإلاداوع  وجدطلىا نلى هدُجت مهامل الطضّ ٌؿاوي   وهي ُْمت ٍْغ

 ؤن اإلآُاؽ ًخمخو بضعحت نالُت مً الطضّ والثباث.

 الاظخبُان مىاكشت وجحلُل هخائجاملؼلب الثاوي: 

 :        للهُىتاإلاهلىماث الصخطُت الفشع الاٌو

    ٔ جىػنذ ؤَغاص الهُىت خؿب اإلاهلىماث الصخطُت )الجيـ، الؿً، اإلاؿخىي الضعاسخي، الخبرة اإلاهىُت ( َو

م ) ت لٙل ضىِ في الجضٛو ْع  (: 7-3الخىػَو اإلاىضر بالخ٘غاع واليؿبت اإلائٍى
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(: جىصَع أفشاد العُىت حعب املعلىماث الشخصُت7-3الجذٌو سكم )   

ت ) الخىشاس الصىف تاملعلىماث الشخصُ  %(اليعبت املئٍى

 

 الجيـ

 66.7 20 طٖغ

 33.3 10 ؤهثى

 %100 30 اإلاجمىم

 

 

 

 الؿً

 36.7 11 ؾىت30ؤْل مً 

 30.0 9 ؾىت 40بلى  30مً 

 26.7 8 ؾىت 50بلى  41مً 

 6.7 2 ؾىت50ؤٖثر مً 

 %100 30 اإلاجمىم

 

 

 اإلاؿخىي الضعاسخي

 3.3 1 ؤْل مً زاهىي 

 46.7 14 زاهىي 

 40.0 12 حامعي

ً منهي  10.0 3 جٍٙى

 %100 30 اإلاجمىم

 

 

 الخبرة اإلاهىُت

 30.0 9 ؾىىاث 5ؤْل مً 

 36.7 11 ؾىىاث 10بلى  5مً 

 6.7 2 ؾىت 20بلى  11مً 

 26.7 8 ؾىت 20ؤٖثر مً 

 %100 30 اإلاجمىم

 (spss version 21إعذاد الؼالبت باالظخعاهت بيخائج ) املصذس: مً                                 

م ) ( الجيغ: 1 مً زالٛ جىػَو ؤَغاص الهُىت خؿب الجيـ جم الخطٛى نلى الخىػَو اإلاىضر في الجضٛو ْع

م )  ( و اإلامثل بُاهُا باألنمضة في الشٙل3-7  :(5-3ْع

 (: جىصَع أفشاد العُىت حعب الجيغ5-3الشيل سكم ) 
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مً زالٛ جىػَو ؤَغاص الهُىت خؿب الؿً جم الخطٛى نلى الخىػَو اإلاىضر في الجضٛو  واإلامثل بُاهُا ( العً: 2

م اإلاىالي باألنمضة في الشٙل  :ْع

 (: جىصَع أفشاد العُىت حعب الع6ً-3الشيل سكم ) 

 
 ( spss version 21هخائج ) :املصذس

م )  الخحلُل: ٗان ؤنلى ج٘غاع هى  7-3هغي في الجضٛو ْع الظي ًٓابل الؿً  11( ؤن جىػَو ؤَغاص الهُىت خؿب الؿً 

لُه الخ٘غاعان  30ؤْل مً  ؾىت  50بلى 41ؾىت و مً   40بلى 31ًٓابالن ؤَغاص الهُىت الظًً ؤنماعهم مً  8و  9ؾىت، ٍو

م )  ؾىت مغجحن َٓـ. ومىه وؿخسلظ مً 51ٖثر مً نلى الخىالي، ؤما في اإلاغجبت ألازحرة هجض ْض ج٘غع الؿً ؤ الشٙل ْع

ٔ الؿً ؤهه ؤٖبر وؿبت هي 3-6 ؾىت، زم  30ٗاهذ للظًً ًتراوح ؾجهم ؤْل مً % والتي 36.7( لخىػَو ؤَغاص الهُىت َو

وهظا ٌشحر بلى ؤن مهكم الهُىت شباب وبالخالي َةن اإلااؾؿت تهخم بالشباب  ،ؾىت 40بلى 30% للؿً مً  30وؿبت 

اصة ؾاْتها ؤلاهخاحُت ما حهاصٛ ؤو جُّى  ضعاجه، وحؿعى بظلٚ بلى ٍػ وجىقُه إلنؿائه الُغضت لئلبضام وببغاػ مىاهبه ْو

ُخاٛ"  .بانخباعها اإلاىاَـ اإلاهم باليؿبت للماؾؿت  الؿاْت ؤلاهخاحُت للمىاَؿحن زاضت ماؾؿت "ؾَى

الضعاسخي جم الخطٛى نلى الخىػَو اإلاىضر في  مً زالٛ جىػَو ؤَغاص الهُىت خؿب اإلاؿخىي  ( املعخىي الذساس ي:3

م ) م ) 7-3الجضٛو ْع  (:7-3( واإلامثل بُاهُا باألنمضة في الشٙل ْع

(: جىصَع أفشاد العُىت حعب املعخىي الذساس ي7-3الشيل سكم )   

 
                              (21version  spssهخائج ) :املصذس

ؤَغاص الهُىت خؿب الخبرة اإلاهىُت جم الخطٛى نلى الخىػَو اإلاىضر في مً زالٛ جىػَو ( الخبرة املهىُت: 4

م ) م ) 7-3الجضٛو ْع  (:8-3( واإلامثل بُاهُا باألنمضة في الشٙل ْع

الخبرة املهىُت (: جىصَع أفشاد العُىت حعب8-3الشيل سكم )   
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                         ( spss version 21هخائج ) :املصذس    

ٛ  الخحلُل:  9ْض جىػنذ ؤَغاص الهُىت خؿب الشٙل الخالي: الخ٘غاع  والشٙل البُاوي هالخل مً زالٛ الجضو

، ؤما 11ؾىىاث جمثلذ في الهضص  10بلى  5ؾىىاث، زم الخبرة مً  5ألَغاص الهُىت  الظًً لضيهم زبرة  ؤْل مً 

ؾىت  20للخبرة اإلاهىُت ؤٖثر مً  8وفي ألازحر الخ٘غاع ،ؾىت ج٘غعث مغجحن َٓـ 20بلى  11الخبرة اإلاهىُت مً 

للظًً بلًذ زبرتهم اإلاهىُت  %36.7مً ؤهم الىخائج التي وؿخسلطها هي ؤنلى وؿبت جٓضع بنمل في اإلااؾؿت. 

% 26.7% زبرتهم اإلاهىُت ؤْل مً زمـ ؾىىاث، زم وؿبت 30ؾىىاث، وجلحها وؿبت  10بلى  5في اإلااؾؿت مً

ؾىت، مما ٌهجي ؤن  20بلى  11% للخبرة اإلاهىُت مً 6.7ؾىت، وآزغ وؿبت جٓضع ب 20مً  زبرتهم اإلاهىُت ؤٖثر 

ضٛ طلٚ نلى ؤنها تهخم  اإلااؾؿت جمخلٚ مىقُحن طو زبرة مهىُت نالُت ومخىؾؿت مما ٌؿهل وشاؽ اإلااؾؿت ٍو

ُت، وبغاَت بلى طلٚ مً زالٛ مهاًىدىا للماؾؿت  ىا ؤن بمىقُحها مً خُث ألاحىع والخدُحزاث والتْر نَغ

يُت صازلُت ًٓىم بها اإلاىقُحن طوي الخبرة اإلاهىُت الهالُت في مجاٛ ما  لطالر  اإلااؾؿت جضًغ صوعاث جٍٙى

ُت.   اإلاىقُحن الجضص في اإلااؾؿت ؤو للظًً حًحرث مىاضبهم بُهل التْر

 عشض وجحلُل إحاباث اللعم ألاٌو : الفشع الثاوي

  : ٗان خؿب جىػَو ؤَغاص الهُىت للؿااٛ العؤاٌ ألاٌو ألاٛو خٛى صعحت اؾخٓغاع اإلادُـ الخىاَسخي للماؾؿت 

م ) م )8 -3الجضٛو ْع  (:9 -3( واإلامثل بُاهُا في الشٙل ْع
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ٌ (: جىصَع أفشاد العُىت حعب 8-3الجذٌو سكم )   العؤاٌ ألاو

ت الخىشاس 1العؤاٌ   %اليعبت املئٍى

 33.3 10 يحر مؿخٓغ

 40.0 12 مؿخٓغ وؿبُا

 26.7 8 مؿخٓغ

 100 30 اإلاجمىم

 (version 21 spssهخائج ) :املصذس

ٌ  (: جىصَع أفشاد العُىت حعب9-3الشيل سكم )   العؤاٌ ألاو

 
 (version 21 spssهخائج ) :املصذس              

جىػَو ؤَغاص الهُىت للؿااٛ الثاوي خىٛ جإزحر حًحراث البِئت الخاعحُت نلى ْغاعاث وؤهضاٍ العؤاٌ الثاوي: 

م ) اإلااؾؿت ٔ الجضٛو ْع م )9 -3ٗان َو  (:10 -3( واإلامثل بُاهُا في الشٙل ْع

 (: جىصَع أفشاد العُىت وفم العؤاٌ الثاوي9 -3الجذٌو سكم )

ت  الخىشاس العؤاٌ الثاوي  %اليعبت املئٍى

 63.3 19 وهم

 36.7 11 ال

 %100  30 اإلاجمىم

 (version 21 spssهخائج ) :املصذس

 جىصَع أفشاد العُىت وفم العؤاٌ الثاوي(: 10 -3الشيل سكم )
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 (version 21 spssهخائج ) :املصذس

ٗان خٛى ُْام اإلااؾؿت بخهٓب وجغضض ٗل ما العؤاٌ الثالث:  جىػَو ؤَغاص الهُىت جبها للؿااٛ الثالث الظي 

م ) الخىػَو ًدضر في بِئتها الٙلُت مً ؤحل الخطٛى نلى اإلاهلىماث الالػمت ؤم ال ؟ َٙان ٔ الجضٛو ْع  -3َو

م )10  (:11 -3( واإلامثل بُاهُا في الشٙل ْع

 (: جىصَع أفشاد العُىت وفم العؤاٌ الثالث10 -3الجذٌو سكم )

ت الخىشاس 3العؤاٌ   %اليعبت املئٍى

 100 30 وهم

 0.0 0 ال

 %100 30 اإلاجمىم

 (version 21 spssهخائج ) :املصذس

 العُىت وفم العؤاٌ الثالث(: جىصَع أفشاد 11 -3الشيل سكم )

 
 (version 21 spssهخائج ) :املصذس

غ ؤحهؼة ؤلانالم آلالي وألاهترهذ العؤاٌ الشابع:  جىػم بحاباث ؤَغاص الهُىت جبها للؿااٛ الغابو الظي صاع خٛى جَى

ٔ الجضٛو و الشٙل اإلاىالُحن: ىانض البُاهاث في اإلااؾؿت، ضاع َو  ْو

 أفشاد العُىت وفم العؤاٌ الشابع(: جىصَع 11 -3الجذٌو سكم )

ت الخ٘غاع 4الؿااٛ   %اليؿبت اإلائٍى

 90.0 27 وهم

 10.0 3 ال

 %100 30 اإلاجمىم

 (رversion 21 spssهخائج ) :املصذس   

 (: جىصَع أفشاد العُىت وفم العؤاٌ الشابع12 -3الشيل سكم )
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 (version 21 spssهخائج ) :املصذس

جىػم بحاباث ؤَغاص الهُىت جبها للؿااٛ الؿاصؽ خٛى مطاصع اإلاهلىماث اإلاهخمضة مً  العؤاٌ الخامغ:

ٔ الجضٛو واإلامثل بُاهُا في الشٙل: ٗان َو  ؾٍغ اإلااؾؿت 

 (: جىصَع أفشاد العُىت وفم العؤاٌ الخامغ 12 -3الجذٌو سكم )

ت  الخ٘غاع 5الؿااٛ   %اليؿبت اإلائٍى

 16.7 5 مهلىماث عؾمُت

 26.7 8 يحر عؾمُت مهلىماث

 56.7 17 مها

 %100  30 اإلاجمىم

 (version 21 spssهخائج ) :املصذس

 (: جىصَع أفشاد العُىت وفم العؤاٌ الخامغ13 -3الشيل سكم )

 
 (version 21 spssهخائج ) :املصذس  

جىػم بحاباث ؤَغاص الهُىت جبها للؿااٛ الؿاصؽ ) ماهي اإلاهلىماث التي تهخم اإلااؾؿت  العؤاٌ العادط:

م ) ٔ الجضٛو ْع ٗان َو م )13 -3بجمهها؟(    (:14 -3( واإلامثل بُاهُا في الشٙل ْع

 (: جىصَع أفشاد العُىت وفم العؤاٌ العادط13 -3الجذٌو سكم )

ت  الخىشاس 6العؤاٌ   %اليعبت املئٍى

 33.3 10 اإلاىاَؿحن

 30.0 9 الؼبائً

 16.7 5 اإلاىعصًً

 20.0 6 مسخلِ اإلاهلىماث

 %100  30 اإلاجمىم

 (version 21 spssهخائج ) :املصذس
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(: جىصَع أفشاد العُىت وفم العؤاٌ العادط14 -3الشيل سكم )

                                         
 (version 21 spssهخائج ) :املصذس

جىػم بحاباث ؤَغاص الهُىت جبها للؿااٛ الؿابو خٛى مً هم اإلاٙلُىن  بىقائِ الُٓكت )مً حمو  العابع:العؤاٌ 

م ) ٔ الجضٛو ْع ٗان َو م )14 -3وحهٓب، اإلاهالجت، اليشغ والاؾخًالٛ( في اإلااؾؿت   -3( واإلامثل بُاهُا في الشٙل ْع

15:) 

 العابع(: جىصَع أفشاد العُىت وفم العؤاٌ 14 -3الجذٌو سكم )

ت  الخىشاس 7العؤاٌ   %اليعبت املئٍى

 0.0 0 مسخطحن بالُٓكت

اث  60.0 18 مضعاء اإلاطالر واإلاضًٍغ

 40.0 12 ؤلاصاعة الهامت

 %100  30 اإلاجمىم

 (version 21 spssهخائج ) :املصذس  

 (: جىصَع أفشاد العُىت وفم العؤاٌ العابع15 -3الشيل سكم )

 
 (version 21 spssهخائج ) :املصذس

جىػم بحاباث ؤَغاص الهُىت جبها للؿااٛ الثامً ) هل ألاهترهذ وؾُلت بدث ومطضع لترضض اإلاهلىماث  العؤاٌ الثامً:

م ) ٔ الجضٛو ْع ٗان َو م )15 -3لضي اإلااؾؿت؟(    (:16 -3( واإلامثل بُاهُا في الشٙل ْع

 (: جىصَع أفشاد العُىت وفم العؤاٌ الثام15ً -3الجذٌو سكم )

ت الخىشاس 8 العؤاٌ  %اليعبت املئٍى
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 43.3 13 وهم

 56.7 17 ال

 %100 30 اإلاجمىم

 (version 21 spssهخائج ) :املصذس

 (: جىصَع أفشاد العُىت وفم العؤاٌ الثام16ً -3الشيل سكم )

 

 

 

 

 

 (version 21 spssهخائج ) :املصذس

للؿااٛ الخاؾو )هل ٌشإع حمُو مىقُي اإلااؾؿت في نملُت  جىػم بحاباث ؤَغاص الهُىت جبها العؤاٌ الخاظع:

م ) ٔ الجضٛو ْع ٗان َو م )16 -3الُٓكت ؟(   (:17 -3( واإلامثل بُاهُا في الشٙل ْع

 (: جىصَع أفشاد العُىت وفم العؤاٌ الخاظع16 -3الجذٌو سكم )

ت الخىشاس 9العؤاٌ   %اليعبت املئٍى

 20.0 6 وهم

 80.0 20 ال

 %100 30 اإلاجمىم

 (version 21 spssهخائج ) :املصذس

 

 (: جىصَع أفشاد العُىت وفم العؤاٌ الخاظع17 -3الشيل سكم )

 
 (version 21 spssهخائج ) :املصذس

 الفشع الثالث: هخائج اللعم الثاوي حٌى معاهمت الُلظت الاظتراجُجُت في املؤظعت

 : حر املحىس ألاٌو  اإلاهلىمت الالػمت للماؾؿت.مؿاهمت الُٓكت الاؾتراجُجُت في جَى

ٔ ؤهضاَها واؾتراجُجُاتها.                                                  10الهباعة  حر اإلاهلىماث الالػمت  َو                                 : تهخم اإلااؾؿت بخدطُل وجَى

 حرها خؿب اخخُاحاث اإلااؾؿت.: حؿهل نملُت الُٓكت الاؾتراجُجُت جىاحض اإلاهلىماث وحؿ11ُالهباعة 
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ٌ 17 -3الجذٌو سكم )  (: جىصَع أفشاد العُىت وفم املحىس ألاو

 1املحىس 
 11العباسة  10العباسة 

ت  الخىشاس ت % الخىشاس %اليعبت املئٍى  اليعبت املئٍى

غ ؤؾاؾا  3.3 1 3.3 1 يحر مخَى

غ  6.7 2 3.3 1 يحر مخَى

 30.0 9 23.3 7 مداًض

غ  53.3 16 56.7 17 مخَى

غ حضا   6.7 2 13.3 4 مخَى

 %100 30 %100 30 اإلاجمىم

 (version 21 spssهخائج ) :مً إعذاد الؼالبت باالعخماد على املصذس

 

 1(: جىصَع أفشاد العُىت وفم املحىس 18 -3الشيل سكم )

 
 ( Excel 2010املصذس: هخائج )

ت للمحىس  -  : 1ملاًِغ النزعت املشهٍض

تملاًِغ النزعت   1محىس  11العباسة 10العباسة املشهٍض

 30 30 30 نضص البُاهاث اإلاؿخهملت 

 0 0 0 نضص البُاهاث الىاْطت 

 3.64 3.53 3.73 الىؾـ الخؿابي

 4.00 4.00 4.00 الىؾُـ

 4.00 4.00 4.00 اإلاىىاٛ

ت للمدىع ألاٛو هالخل ؤن نضص البُاهاث اإلاؿخهملت ھى" مً ٍؼ " ونضص البُاهاث 30زالٛ مٓاًِـ الجزنت اإلاٖغ

خطر ؤن ُْم الىؾـ الخؿابي جُّى الُٓمت 0الىاْطت ھى" ؤما ُْم الىؾُـ واإلاىىاٛ  4وجٓترب مً 3.53"، ٍو

غ" ومً زم وؿخسلظ ؤن 4في خضوص  بخدطُل اإلاهلىماث الالػمت  اإلااؾؿت تهخم ؤي ما ًٓابل ؤلاحابت "مخَى
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ػل في طلٚ بدُث جلهب  لخدُٓٔ ؤهضاَها وعؾم اؾتراجُجُاتها، ٖما لهملُت الُٓكت الاؾتراجُجُت جىاحض َو

جها وخؿً اؾخًاللها.  الضوع الُهاٛ في حمو البُاهاث وجغحمتها بلى مهلىماث مُُضة زم جسٍؼ

 ٓغاع.مؿاهمت الُٓكت الاؾتراجُجُت في اجساط الاملحىس الثاوي: 

 : تهخم اإلااؾؿت بخضنُم نملُت اجساط الٓغاع. 12الهباعة

حر البضائل لدؿهُل نملُت اجساط الٓغاع.13الهباعة   : حؿاهم نملُت الُٓكت في جَى

 ٌ  2(: جىصَع أفشاد العُىت وفم املحىس 18 -3سكم ) الجذو

 2املحىس 
 13العباسة  12العباسة

ت الخىشاس تاليعبت  الخىشاس %اليعبت املئٍى  %املئٍى

غ ؤؾاؾا  6.7 2 0.0 0 يحر مخَى

غ  10.0 3 10.0 3 يحر مخَى

 10.0 3 16.7 5 مداًض

غ  56.7 17 53.3 16 مخَى

غ حضا  16.7 5 20.0 6 مخَى

 %100 30 %100 30 اإلاجمىم

 (version 21 spssهخائج ) :مً إعذاد الؼالبت باالعخماد على املصذس

 2: جىصَع أفشاد العُىت وفم املحىس 19-3الشيل سكم )          

 ( Excel 2010املصذس: هخائج )

ت للمحىس  -  : 2ملاًِغ النزعت املشهٍض

ت  2محىس  13العباسة 12العباسة ملاًِغ النزعت املشهٍض

 30 30 30 نضص البُاهاث اإلاؿخهملت 

 0 0 0 نضص البُاهاث الىاْطت 

 3.75 3.67 3.83 الىؾـ الخؿابي

 4.00 4.00 4.00 الىؾُـ

 4 4 4 اإلاىىاٛ
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ت للمدىع ألاٛو هلمذ ؤن نضص البُاهاث اإلاؿخهملت " ٍؼ " والبُاهاث 30مً زالٛ مٓاًِـ الجزنت اإلاٖغ

ؤي ما ًٓابل  4ؤما الىؾُـ واإلاىىاٛ في خضوص  3.83و  3.67"، وجخجلى ُْم الىؾـ الخؿابي ما بحن0الىاْطت"

غ" ومً  اإلااؾؿت ج٘ترر ألهمُت اجساط الٓغاع وجضنمه، بِىما للُٓكت  زم وؿخسلظ ؤنؤلاحابت "مخَى

حر البضائل للمُاغلت بُجها  الاؾتراجُجُت ؤزغ وصوع مهم في حؿهُل هظه الهملُت إلاخسظي الٓغاع الؾُما في جَى

 الزخُاع الٓغاع الاؾتراجُجي والخل ألامثل للماؾؿت. 

 الاؾتراجُجُت في بخضار الخًُحر وبصاعجه.مؿاهمت الُٓكت املحىس الثالث: 

 اإلااؾؿت بةخضار الخًُحر و تهخم بةصاعجه. : حؿعى14الهباعة 

يُت...( بىاء نلى 15الهباعة  : جٓىم اإلااؾؿت بةخضار حًُحراث مسخلُت ) جٓىُت، ج٘ىىلىحُت، هُٙلُت، جٍٙى

 مهلىماث الُٓكت الاؾتراجُجُت.

 3ت وفم املحىس (: جىصَع أفشاد العُى19-3الجذٌو سكم )

 3املحىس 
 15العباسة  14العباسة 

ت الخىشاس ت الخىشاس %اليعبت املئٍى  %اليعبت املئٍى

غ ؤؾاؾا  0.0 0 3.3 1 يحر مخَى

غ  10.0 3 3.3 1 يحر مخَى

 16.7 5 20.0 6 مداًض

غ  63.3 19 70.0 21 مخَى

غ حضا   10.0 3 3.3 1 مخَى

 %100 30 %100 30 اإلاجمىم

 version 21 spssهخائج ) : مً إعذاد الؼالبت باالعخماد على املصذس         

 

 3(: جىصَع أفشاد العُىت وفم املحىس 20 -3الشيل سكم )

 ( Excel 2010املصذس: هخائج ) 
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ت للمحىس  -  : 3ملاًِغ النزعت املشهٍض

ت  3محىس  15العباسة 14العباسة ملاًِغ النزعت املشهٍض

 30 30 30 نضص البُاهاث اإلاؿخهملت 

 0 0 0 نضص البُاهاث الىاْطت 

 3.70 3.73 3.67 الىؾـ الخؿابي

 4.00 4.00 4.00 الىؾُـ

 4 4 4 اإلاىىاٛ

 

ت للمدىع ألاٛو هالخل ؤن نضص البُاهاث اإلاؿخهملت " مً ٍؼ " والبُاهاث الىاْطت 30زالٛ مٓاًِـ الجزنت اإلاٖغ

ُم الىؾـ الخؿابي في خضوص 0" غ"  4الىؾُـ واإلاىىاٛ في خضوص  ؤما 3.70"، ْو ؤي ما ًٓابل ؤلاحابت "مخَى

ةصاعجه اهؿالْا مً اإلاهلىماث ومىه وؿخيخج ؤن اإلااؾؿت حؿعى إلخضار الخًُحر بمسخلِ ؤشٙاله وتهخم ب

اإلادطلت نً بِئتها الٙلُت زاضت الخىاَؿُت بُهل نملُت الُٓكت والترضض وزاضت في قل الخؿىعاث الغاهىت 

 نلى مؿخىي ٗل اإلاُاصًً الؾُما  الخ٘ىىلىحُت واإلاهلىماجُت. 

 

 ُجُت لئلبضام وجُهُله في اإلااؾؿتجضنُم الُٓكت الاؾتراجاملحىس الشابع: 

 : تهخم اإلااؾؿت بخيشُـ وجضنُم ؤلابضام.16الهباعة 

 : حهخبر الُٓكت الاؾتراجُجُت وؾُلت جُهُل وصنم ؤلابضام باإلااؾؿت.17الهباعة 

 4املحىس  (: جىصَع أفشاد العُىت وفم20 -3الجذٌو سكم )

 4املحىس 
 17العباسة  16العباسة 

ت الخىشاس ت الخىشاس %اليعبت املئٍى  %اليعبت املئٍى

غ ؤؾاؾا يحر   3.3 1 6.7 2 مخَى

غ  3.3 1 0.0 0 يحر مخَى

 20.0 6 20.0 6 مداًض

غ  60.0 18 66.7 20 مخَى

غ حضا  13.3 4 6.7 2 مخَى

 %100 30 %100 30 اإلاجمىم

 (version 21 spssهخائج ): مً إعذاد الؼالبت باالعخماد على املصذس                                  

 4(: جىصَع أفشاد العُىت وفم املحىس 21  -3الشيل سكم )
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 ( Excel 2010املصذس: هخائج ) 

ت للمحىس  -  : 4ملاًِغ النزعت املشهٍض

ت  4محىس  17العباسة  16العباسة ملاًِغ النزعت املشهٍض

 30 30 30 نضص البُاهاث اإلاؿخهملت 

 0 0 0 نضص البُاهاث الىاْطت 

 3.72 3.77 3.67 الىؾـ الخؿابي

 4.00 4.00 4.00 الىؾُـ

 4 4 4 اإلاىىاٛ

ت للمدىع الغابو هغي ؤن نضص البُاهاث اإلاؿخهملت " ٍؼ " والبُاهاث الىاْطت 30مً زالٛ مٓاًِـ الجزنت اإلاٖغ

غ"، ومً  4ؤما الىؾُـ واإلاىىاٛ في خضوص  "،وجدبحن ُْم الىؾـ الخؿابي ما بحن  0" ؤي ما ًٓابل ؤلاحابت "مخَى

الُٓكت الاؾتراجُجُت حؿاهم في زلٔ وجضنُم ؤلابضام في اإلااؾؿت وبالخطىص الُٓكت  زم وؿخسلظ ؤن

الخىاَؿُت التي حؿخؿُو اإلااؾؿت مً زاللها الخطٛى نلى مسخلِ اإلاهلىماث خٛى مىخجاث اإلاىاَؿحن 

ت ؤلابضانُت لخٓضًم ونغع مىخجاث وزضماث ؤَػل وؤٖثر جمحزا للمداَكت نلى مٙاهتها في  وؤؾالُبهم الدؿُحًر

.  الؿّى

 مؿاهمت الُٓكت الاؾتراجُجُت نلى مىاحهت ألاػماث الاؾتراجُجُت. املحىس الخامغ:

 : تهخم اإلااؾؿت باٖدشاٍ الُغص و التهضًضاث و جضإع ألازؿاع.18الهباعة 

 : حشإع مهلىماث الُٓكت في مىاحهت ألاػماث الاؾتراجُجُت والخٓلُل مً خالت نضم الخإٖض.19الهباعة 
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 5(: جىصَع أفشاد العُىت وفم املحىس 21 -3الجذٌو سكم )

5املحىس   
 19العباسة  18العباسة 

ت الخىشاس ت الخىشاس %اليعبت املئٍى  %اليعبت املئٍى

غ ؤؾاؾا  3.3 1 0.0 0 يحر مخَى

غ  6.7 2 6.7 2 يحر مخَى

 23.3 7 16.7 5 مداًض

غ  60.0 18 60.0 18 مخَى

غ حضا  6.7 2 16.7 5 مخَى

 %100 30 %100 30 اإلاجمىم

 (version 21 spss)املصذس: مً إعذاد الؼالبت باالعخماد على هخائج            

 

 5املحىس  (: جىصَع أفشاد العُىت وفم 22 -3الشيل سكم )

 ( Excel 2010املصذس: هخائج ) 

ت للمحىس  -  : 5ملاًِغ النزعت املشهٍض

ت  5محىس  19العباسة 18العباسة ملاًِغ النزعت املشهٍض

 30 30 30 نضص البُاهاث اإلاؿخهملت 

 0 0 0 نضص البُاهاث الىاْطت 

 3.84 3.80 3.87 الىؾـ الخؿابي

 4.00 4.00 4.00 الىؾُـ

 4 4 4 اإلاىىاٛ

ت للمدىع الغابو هغي ؤن نضص البُاهاث اإلاؿخهملت " مً ٍؼ " والبُاهاث الىاْطت 30زالٛ مٓاًِـ الجزنت اإلاٖغ

غ"  3.84"، وجدبحن ُْم الىؾـ الخؿابي للمدىع في خضوص 0" خجه هدى "مخَى ؤي ما ًُّى ؤلاحابت "مداًض" ٍو

غ  4والىؾُـ واإلاىىاٛ في خضوص  غ ما ٌهجي جَى مؿاهمت الُٓكت الاؾتراجُجُت في التي جٓابل ؤلاحابت مخَى
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غ الؿ٘غ  ها  والخٓلُل مً خالت نضم الخإٖض إلااؾؿت "جٍ٘غ  -عام -الخطضي لؤلػماث الاؾتراجُجُت وجضاٖع

 مؿخًاهم".

ؿب والئهم. املحىس العادط:   صوع الُٓكت الاؾتراجُجُت في الاهخمام بالؼبائً ٖو

ت آعائهم.: جدخٚ اإلااؾؿت بؼبائجها لالؾالم نلى 20الهباعة   ؤطواْهم ومهَغ

: جدغص اإلااؾؿت مً زالٛ نملُت الُٓكت نلى حمو اإلاهلىماث الٙاَُت خٛى ػبائجها إلاداولت 21الهباعة 

 بعغائهم ول٘ؿب والئهم.

 6(: جىصَع أفشاد العُىت وفم املحىس 22 -3الجذٌو سكم )

 6املحىس 
 21العباسة  20العباسة

ت الخىشاس ت الخىشاس %اليعبت املئٍى  %اليعبت املئٍى

غ ؤؾاؾا  0.0 0 0.0 0 يحر مخَى

غ  13.3 4 10.0 3 يحر مخَى

 10.0 3 13.3 4 مداًض

غ  70.0 21 60.0 18 مخَى

غ حضا  6.7 2 16.7 5 مخَى

 %100 30 %100 30 اإلاجمىم

 (version 21 spss)املصذس: مً إعذاد الؼالبت باالعخماد على هخائج 

 6العُىت وفم املحىس  (: جىصَع أفشاد23-3الشيل سكم )

 ( Excel 2010املصذس: هخائج ) 

 

ت للمحىس  -  : 6ملاًِغ النزعت املشهٍض

ت  6محىس  21العباسة 20العباسة ملاًِغ النزعت املشهٍض

 30 30 30 نضص البُاهاث اإلاؿخهملت 

 0 0 0 نضص البُاهاث الىاْطت 

 3.78 3.70 3.83 الىؾـ الخؿابي
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 4.00 4.00 4.00 الىؾُـ

 4 4 4 اإلاىىاٛ

ت للمدىع الؿاصؽ هلمذ ؤن نضص البُاهاث اإلاؿخهملت " ٍؼ " والبُاهاث الىاْطت 30مً زالٛ مٓاًِـ الجزنت اإلاٖغ

ؤي ما ًٓابل ؤلاحابت  4ؤما الىؾُـ واإلاىىاٛ في خضوص   3.78و  3.83"، وجخطر ُْم الىؾـ الخؿابي ما بحن 0"

غ" وبالخالي وؿخسلظ ؤن اإلااؾؿت مً زالٛ مهلىماث الُٓكت الاؾتراجُجُت جدغص نلى بعغاء ػبائجها  "مخَى

باالخخٙإ بهم للخهٍغ نلى آعائهم وجداٛو ٖؿب والئهم وطلٚ بهغع مىخجاث ممحزة وبإؾهاع جىاَؿُت مو 

ل هظا مً ؤحل بنؿاء ؾمهت غمان الىٓل باإلغاَت  ُاء ٗو بلى جسُُػاث في ألاؾهاع باليؿبت للؼبائً ألاَو

اصة ؤعباخها.   حُضة في الؿّى نً اإلااؾؿت ولٍؼ

 مؿاهمت الُٓكت الاؾتراجُجُت في جدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُتاملحىس العابع: 

 : حهخبر الُٓكت الاؾتراجُجُت هكام مهلىماحي َهاٛ في اإلااؾؿت.22الهباعة 

ت 23الهباعة  : ًداَل هكام الُٓكت الاؾتراجُجُت نلى مٙاهت اإلااؾؿت في الؿّى ؤمام اإلاىاَؿحن واؾخمغاٍع

اصة ؤعباخها.  وشاؾها مو ٍػ

ؼ 24الهباعة  ت، البُئُت،...( حؿاهم في زلٔ وحهٍؼ : الُٓكت بمسخلِ ؤهىانها )الخ٘ىىلىحُت، الخىاَؿُت، الخجاٍع

 اإلاحزة الخىاَؿُت للماؾؿت.

 7(: جىصَع أفشاد العُىت وفم املحىس 23 -3سكم )الجذٌو 

 7املحىس 
 24العباسة  23العباسة  22العباسة 

 %اليعبت  الخىشاس %اليعبت  الخىشاس %اليعبت  الخىشاس

غ ؤؾاؾا  3.3 1 6.7 2 0.0 0 يحر مخَى

غ  3.3 1 3.3 1 13.3 4 يحر مخَى

 23.3 7 20.0 6 13.3 4 مداًض

غ  56.7 17 66.7 20 63.3 19 مخَى

غ حضا  13.3 4 3.3 1 10.0 3 مخَى

 %100 30 %100 30 %100 30 اإلاجمىم

 (version 21 spss)املصذس: مً إعذاد الؼالبت باالعخماد على هخائج          
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 7(: جىصَع أفشاد العُىت وفم املحىس 24 -3الشيل سكم )

 ( Excel 2010املصذس: هخائج ) 

 

ت -  : 7للمحىس  ملاًِغ النزعت املشهٍض

ت  7محىس  24العباسة  23العباسة 22العباسة ملاًِغ النزعت املشهٍض

 30 30 30 30 نضص البُاهاث اإلاؿخهملت 

 0 0 0 0 نضص البُاهاث الىاْطت 

 3.67 3.73 3.57 3.70 الىؾـ الخؿابي

 4.00 4.00 4.00 4.00 الىؾُـ

 4 4 4 4 اإلاىىاٛ

ت  ٍؼ " والبُاهاث الىاْطت 30للمدىع الؿاصؽ هلمذ ؤن نضص البُاهاث اإلاؿخهملت "مً زالٛ مٓاًِـ الجزنت اإلاٖغ

في  7وؤن ُْم الىؾُـ واإلاىىاٛ للمدىع  ،4وجخجه وجٓترب مً  3"، وجخطر ُْم الىؾـ الخؿابي بإنها جُّى 0"

غ"، وهظا ما ٌشحر بلى ؤن مهلىماث الُٓكت الخىبئُت لخًحراث مدُـ 4خضوص  ؤي ما ًٓابل ؤلاحابت "مخَى

اإلااؾؿت لها الضوع الُهاٛ في زلٔ الُغص والخٓلُظ مً ألازؿاع وججىب التهضًضاث والخُاف نلى اؾخمغاع 

ؼ جىاَؿُت للماؾؿت.  ،اإلاحزاث الخىاَؿُت الخالُت  وبالخالي حؿاهم الُٓكت الاؾتراجُجُت في جضنُم وحهٍؼ

 ملُاط الدشدذ لجمُع محاوس إلاظخبُان:  -

ؼ ؤلاحاب     ت مضي جٖغ اث ؤو حشختها ألَغاص الهُىت إلآُاؽ الضعاؾت في حمُو نباعاث الٓؿم الثاوي إلاهَغ

لالؾخبُان، ْمىا بدؿاب ُْمت الاهدغاٍ اإلاهُاعي ألهه ٌهخبر ؤٖثر مٓاًِـ الدشدذ اهدشاعا وجضاوال، "خُث ٗلما 

ّٛ طلٚ نلى ؤن الُٓم لِؿذ مخبانضة نً الىؾـ الخؿابي ووؾؿها  ٗاهذ ُْمت الاهدغاٍ اإلاهُاعي ضًحرة ص

ٗاهذ ُْمخه جمثل ؤْل مً  مً وؾؿها  %20ًمثلها جمثُال حُضا، ونمىما حهخبر الُٓم يحر مشدخت بطا 

ُم الاهدغاٍ اإلاهُاعي لٙل مداوع الضعاؾت ممثلت في ما ًلي:193الخؿابي"  .  ْو

 

 

 

                                                           
193
 .715، ص 7001يسًذ سارٕل " اإلزظبء انٕطفٙ" دٕٚاٌ انًطجٕػبد اندبيؼٛخ، انطجؼخ انثبَٛخ، اندضائش،  - 
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 الاهحشاف املعُاسي  املحاوس 

 ٛ  0.819 اإلادىع ألاو

 0.944 اإلادىع الثاوي

 0.749 اإلادىع الثالث

 0.795 اإلادىع الغابو

 0.762 اإلادىع الخامـ

 0.784 اإلادىع الؿاصؽ

 0.716 اإلادىع الؿابو

 0.622 حمُو اإلاداوع 

مً زالٛ هظه الُٓم لالهدغاٍ اإلاهُاعي ؤن حمُو الُٓم ضًحرة ومىحبت وؤْل مً الىاخض، وؤن ُْمت  وؿدىج

ؤي ما ٌشحر بلى ؤن الُٓم لِؿذ مخبانضة ووؾؿها  0.622الاهدغاٍ اإلاهُاعي الٙلُت لجمُو اإلاداوع في خضوص 

ؼ بحاباث ؤَغاص الهُىت  في حمُو اإلاداوع. الخؿابي ًمثلها جمثُال حُضا، مما ًضٛ نمىما نلى جٖغ

 املؼلب الثالث: جلُُم الُلظت الاظتراجُجُت ومعاهمتها في املؤظعت.

ت مضي مؿاهمت الُٓكت الاؾتراجُجُت في اإلااؾؿت ؾىٓىم بازخباع الُغغُاث اإلآترخت ومً     مً ؤحل مهَغ

غ   مؿخًاهم". -عام -الؿ٘غزالٛ الىخائج اإلاخىضل بلحها ؾِخم جُُٓم واْو الُٓكت الاؾتراجُجُت في اإلااؾؿت "جٍ٘غ

: اخخباس الفشطُاث  الفشع ألاٌو

ت نالْت الاعجباؽ    ؾىداٛو ازخباع الُغغُت الغئِؿُت اإلآترخت  وصعحتها بحن مخًحراث الضعاؾت في بؾاع مهَغ

ُمت اإلاهامل مدطىعة بحن  ،اهؿالْا مً الُغغُاث الُغنُت وطلٚ باؾخهماٛ مهامل الاعجباؽ" بحرؾىن" ْو

ٗاهذ ُْمت اإلاهامل حؿاوي ،الىاخض مىحبا الىاخض ؾالب و  ؤو جٓترب مىه ٌهجي ال جىحض نالْت اعجباؽ،  0وبطا 

ً، وؤما بطا اْتربذ مً + 1-ؤما بطا اْتربذ ُْمت اإلاهامل مً  ت ن٘ؿُت بحن اإلاخًحًر  1جٙىن نالْت الاعجباؽ ٍْى

   .ً ت ؾغصًت بحن اإلاخًحًر  جٙىن نالْت الاعجباؽ ٍْى

ت وحىص نالْت اعجباؽ مً نضمها  خؿب الُغغُاث اإلآترخت ؾابٓا جمثلذ الُغغُت الغئِؿُت في مداولت مهَغ

غ جىاَؿُت اإلااؾؿت، ومً هظا اإلاىؿلٔ ؾىداٛو ازخباع الُغغُاث بحن الُٓكت الاؾتراجُجُت  وجضنُم وجؿٍى

 الُغنُت :

 اخخباس الفشطُت ألاولى:

حر اإلاهلىمت الالػمت وجضنُم جىاَؿُت اإلااؾؿت.جىحض نالْت اعجباؽ : H1َغغُت الىحىص   بحن جَى

حر اإلاهلىمت الالػمت وجضنُم جىاَؿُت اإلااؾؿت. : نضمH0َغغُت الهضم   وحىص نالْت اعجباؽ بحن جَى

ت  في هؿاّ ازخباع الُغغُت ألاولى ؾىٓىم بدؿاب مهامل الاعجباؽ" بحرؾىن" بحن اإلادىعًٍ ألاٛو والؿابو  إلاهَغ

غ الؿ٘غ نالْت الاعجباؽ  حر اإلاهلىمت الالػمت و جضنُم جىاَؿُت ماؾؿت" جٍ٘غ مؿخًاهم"  -عام -مً نضمها بحن جَى

ٗاهذ الىخائج نلى الىدى الخالي:  و
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 (spssهخائج )

(   ًخطر ؤهه جىحض نالْت اعجباؽ ؾغصًت طاث 0.548مً زالٛ ُْمت مهامل الاعجباؽ بحرؾىن بحن اإلادىعًٍ )

ًصاللت بخطائُت  ؤي ما ٌشحر بلى ْبٛى َغغُت ، %99ومجاٛ زٓت ْضعه  0.01نىض مؿخىي صاللت  بحن اإلاخًحًر

غ جىاَؿُت اإلااؾؿت،  ،H1الىحىص  حر اإلاهلىمت الالػمت وجضنُم وجؿٍى وبالخالي وحىص نالْت اعجباؽ ؾغصًت بحن جَى

ت  ذ اإلاىاؾب للماؾؿت مً مهَغ بدُث حؿاهم اإلاهلىماث اإلاخاخت واإلاترحمت بلى مهلىماث مُُضة في الْى

ها، وبهظا حؿخؿُو الُغص وحؿعى الْخىاضها والاؾالم نلى التهضًضاث وألازؿاع وجداٛو مىاحهتها وجض اٖع

حر اإلاهلىماث  اإلااؾؿت مً جدُٓٔ جُّى نلى مىاَؿحها واإلاداَكت نلى محزتها الخىاَؿُت وطلٚ بُػل  جَى

 الالػمت مو خؿً حؿُحرها واؾخسضامها وبالخالي جضنُم جىاَؿُت اإلااؾؿت.
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ؼ جىاَؿُت اإلااؾؿت. : جىحض نالْت اعجباؽ بحن اجساط الٓغاع H1َغغُت الىحىص اخخباس الفشطُت الثاهُت:   وحهٍؼ

ؼ جىاَؿُت اإلااؾؿت.H0َغغُت الهضم    : نضم وحىص نالْت اعجباؽ بحن اجساط الٓغاع وحهٍؼ

في بؾاع ازخباع الُغغُت الثاهُت ؾىٓىم بدؿاب مهامل الاعجباؽ" بحرؾىن" بحن اإلادىعًٍ الثاوي والؿابو  

ت نالْت الاعجباؽ مً نضمها بحن اجساط الٓغاعاث وصوعه غ الؿ٘غ إلاهَغ ؼ جىاَؿُت ماؾؿت" جٍ٘غ  -عام -ا في حهٍؼ

ٗاهذ الىخائج نلى الىدى الخالي:  مؿخًاهم" و

 
 (version 21 spss)هخائج 

ت وؾغصًت 0.671بما ؤن ُْمت مهامل الاعجباؽ بحرؾىن بحن اإلادىعًٍ هي ) (   ًدبحن ؤهه جىحض نالْت اعجباؽ ٍْى

ً طاث صاللت بخطائُت  ؤي ما ًىىه بلى ْبٛى   ،%99ومجاٛ زٓت ْضعه  0.01صاللت نىض مؿخىي بحن اإلاخًحًر

ؼ جىاَؿُت اإلااؾؿت،  ،H1َغغُت الىحىص  ت وؾغصًت بحن اجساط الٓغاع وحهٍؼ وبالخالي وحىص نالْت اعجباؽ ٍْى

الؾُما  ؤن اإلاهلىماث التي  جترضضها اإلااؾؿت نً مدُؿها لها الضوع ال٘بحر في حؿهُل نملُت اجساط الٓغاع 

حر البضائل للمُاغلت بُجها وازخُاع الٓغاع ألاهجو للماؾؿت  الظي مً زال له جدٓٔ محزة ؤو مؼاًا وطلٚ بخَى

ؼ ْضعتها الخىاَؿُت.  جىاَؿُت جخُّى بها نلى مىاَؿحها وبالخالي حهٍؼ

ت ؤبهاص الُٓكت الاؾتراجُجُت في معاهمت الُلظت الاظتراجُجُت في املؤظعت:  -2 في مجاٛ مهَغ

ؼ جىاَؿُت اإلااؾؿت وهى الشؿغ ألاهم مً الضعاؾت والظي اإلااؾؿت  وصوعها في حهٍؼ

ٗان مجمل الاؾخيخاحاث ٖما ًلي:زطظ له الٓؿ  ض   م الثاوي مً الاؾخماعة الظي جػّمً ؾبهت مداوع ْو

 جىفير املعلىمت:* 

ٔ ؤهضاَها واؾتراجُجُاتها  ؤٖضث   - ت مضي اهخمام وخغص اإلااؾؿت بخدطُل اإلاهلىماث َو في بؾاع مهَغ

م  حر اإلاهلىماث  10بحاباث الهُىت للهباعة ْع الالػمت زاضت خٛى بِئتها اهخمام اإلااؾؿت وخغضها بخَى

خُث ؤن اإلااؾؿت  حهخبر اإلاهلىمت عؤؾماٛ خُٓٓي َةطا  الخىاَؿُت خؿب ما حاء في جدلُل الؿااٛ الؿاصؽ

غث اجطر للماؾؿت زؿاها ومؿاع وشاؾها، شب٘ت ألاهترهذ في الخطٛى نلى اإلاهلىماث .  جَى

ٔ الهباعةوباليؿبت إلاؿاهمت نملُت الُٓكت في جدطُل هظه اإلاهلىماث  -  ؤن  11وضخذ بحاباث الهُىت َو

غ اإلاهلىماث الالػمت للماؾؿت وحؿُحرها خؿب اخخُاحاتها، َمً زالٛ الؿحروعة  نملُت الُٓكت حؿاهم في جَى

ذ ،اإلاهلىماجُت لهملُت الُٓكت اإلاؿخمغة واإلاخٙاملت مً حهٓب وحمو للمهلىماث مهالجتها ووشغها في الْى

غ الؿ٘غ اإلاىاؾب حؿاهم في اجساط الٓغاع  وحهخمض اإلااؾؿت نلى نضة مطاصع "، -عام -اإلاالئم للماؾؿت "جٍ٘غ

حر اإلاهلىماث الالػمت ٖما طٖغ آهُا ومً بُجها شب٘ت ألاهترهذ، ٖما حؿخهمل شب٘ت ألاهتراهذ ) (  Intranetلخَى

اث ومطالر اإلااؾؿت.   غ اإلاهلىمت نبر مسخلِ مضًٍغ  لدؿهُل جمٍغ
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 ع:اجخار اللشا *

ٔ الهباعة باليؿبت لخضن - ؤن اإلااؾؿت  12ُم اإلااؾؿت لهملُت اجساط الٓغاع جبحن مً زالٛ بحاباث الهُىت َو

غ الؿ٘غ  " حؿاهض نملُت اجساط الٓغاع وجغاها -عام -ج٘ترر لهملُت اجساط الٓغاع وجضنمها، و َهال ماؾؿت "جٍ٘غ

 الجساط الٓغاع الطائب.
ّ
ت في جدضًض مؿاع وشاؾها  مغخلت عئِؿُت وحىهٍغ

ٔ الهباعة ولئل - ؤن للُٓكت  13إلاام بمؿاهمت الُٓكت في نملُت اجساط الٓغاع َٓض وضخذ بحاباث الهُىت َو

حر مسخلِ البضائل والخلٛى اإلام٘ىت إلاخسظي الٓغاع وفي  الضوع ال٘بحر في حؿهُل نملُت اجساط الٓغاع الؾُما في جَى

ذ اإلاىاؾب للمُاغلت بُجها الزخُاع الٓغاع الاؾتراجُجي والخل  ألامثل للماؾؿت. الْى

 إحذار الخغُير:  *

ض بحاباث الهُىت للهباعة   - ت مضي اهخمام وخغص اإلااؾؿت بةخضار الخًُحر وبصاعجه جٖا ؤن  14في بؾاع مهَغ

ٔ ؤهضاٍ اإلااؾؿت وطلٚ إلاىاٖبت  اإلااؾؿت جإبه إلخضار الخًُحر بمسخلِ هُاٗلها وحؿعى حاهضة إلصاعجه َو

 اإلاُاصًً الؾُما  الخ٘ىىلىحُت واإلاهلىماجُت.الخؿىعاث الغاهىت نلى مؿخىي ٗل 

ؤما َُما ًسظ ُْام اإلااؾؿت بةخضار الخًُحر مً زالٛ اإلاهلىماث التي حؿُغ نجها نملُت الُٓكت َإٖضث   -

ٔ الهباعة  ؤن اإلااؾؿت حؿعى إلخضار الخًُحر وتهخم بةصاعجه اهؿالْا مً اإلاهلىماث   15بحاباث الهُىت َو

وبالخالي  ،حؿخؿُو الخيبا بما ْض ًدضر مً زالٛ ؤي حًُحراث جؿغؤ نلى اإلااؾؿت اإلادطلت نً بِئتها خُث

يُت، ويحرها مو ما ًدىاؾب  نملُت الُٓكت جأػع اإلااؾؿت مً بخضار حًُحراث هُٙلُت، جٓىُت، ج٘ىىلىحُت، جٍٙى

ًؿىع بمخؿلباث بِئتها الخىاَؿُت، وحؿاهم ٖظلٚ في بصاعتها وطلٚ مً ؤحل اؾخدضار ٗل حضًض وما ْض 

غ الؿ٘غ  اعة ألازحرة للماؾؿت  "جٍ٘غ ، وهظا ما ججلى َهلُا في الٍؼ ػمً بٓاءها إلاضة ؤؾٛى " في -عام -وشاؾها ٍو

ُذ ؤلاهخاج لُترة ػمىُت وطلٚ إلخضار حًُحراث هُٙلُت بخدضًث اإلاهضاث  شهغ صٌؿمبر خُث ؤن اإلااؾؿت ؤْو

ذ جٓىم بخىػَو ما جبٓى في  ،الٖها وألاهابِب وضُاهت ٗل ما ًخهلٔ بىؾائل ؤلاهخاج التي جم اهخ لً٘ في هُـ الْى

اإلاساػن مً اإلاىخىج "الؿ٘غ ألابُؼ اإلابلىع" باإلغاَت بلى ٖمُت اإلاىخىج اإلاؿخىعص  حاهؼا في هظه الُترة  مداولت 

 بظلٚ اإلاداَكت نلى ػبائجها.

 : إلابذاع* 

ت جضنُم اإلااؾؿت لئلبضام  وجُهُله َٓض ؤٖضث إلحاباث الهُى  - ٔ الهباعة إلاهَغ ؤن اإلااؾؿت تهخم  16ت َو

وجدغص بخُهُل وصنم ؤلابضام مً ؤحل جٓضًم مىخجاث مخمحزة  لؼبائجها مداولت بظلٚ جدُٓٔ الؿبٔ الخىاَسخي 

 ؤو الخُاف نلى محزاتها الخىاَؿُت الخالُت نلى ألاْل.

ث بحاباث ؤَغاص الهُىت ؤما َُما ًخهلٔ بانخباع نملُت الُٓكت وؾُلت لضنم نملُت ؤلابضام باإلااؾؿت َإٖض -

ٔ الهباعة  ؤن اإلااؾؿت مً زالٛ مهلىماث الُٓكت الاؾتراجُجُت حؿخؿُو صنم نملُت ؤلابضام و  17َو

ت مسخلِ اإلاهلىماث خٛى مىخجاث اإلاىاَؿحن  الخالُحن  جيشُؿها، خُث ؤن الُٓكت جمً٘ اإلااؾؿت مً مهَغ

ًم ونغع مىخجاث ؤَػل وؤٖثر جمحزا للمداَكت نلى ؤو اإلاغجٓبحن وؤؾالُبهم ؤلابضانُت و حىصة مىخجاتهم لخٓض

.  مٙاهتها في الؿّى

  مىاحهت ألاصماث الاظتراجُجُت: *
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ها َٓض بُيذ   - شِ التهضًضاث وألازؿاع مً ؤحل جضاٖع َُما ًسظ اهخمام اإلااؾؿت بخدطُل الُغص ٖو

ٔ الهباعة  ؤن اإلااؾؿت حهخجي بالُهم الجُض لبِئتها للخمً٘ مً ٖشِ الُغص ومداولت  18بحاباث الهُىت َو

ت ألازؿاع التي ًمً٘ ؤن حهُٔ وشاؽ اإلااؾؿت مً  ؤحل ججىبها.      اْخىاضها ول٘شِ التهضًضاث ومهَغ

وفي هؿاّ ؤلاإلاام بمضي مؿاهمت نملُت الُٓكت الاؾتراجُجُت في الخطضي لؤلػماث والخٓلُل مً خالت نضم   -

ٔ الهباعة  غ الؿ٘غاإلااؾؿت  ؤن  19الخإٖض البُئي َٓض ؤٖضث بحاباث ؤَغاص الهُىت َو جداٛو ْضع " -عام -"جٍ٘غ

ما جداٛو اإلاداَكت نلى ؤلامٙان الخطضي لؤلػماث الاؾتراجُجُت والخٓ لُل مً خالت نضم الخإٖض البُئي، ٖو

اؾخٓغاعها اليؿبي وطلٚ مً زالٛ خُؿتها وخظعها الضائمحن وال ًخدٓٔ هظا بال مً زالٛ ًٓكتها الضًىامُُ٘ت 

 واإلاؿخمغة.

 الاهخمام بالضبائً وهعب سطاهم ووفائهم: * 

ت اخخٙإ اإلااؾؿت بؼبائجها لالؾالم    - ؿب عغاهم ؤٖضث بحاباث الهُىت وفي مجاٛ مهَغ نلى ؤطواْهم ٖو

غ الؿ٘غ  20خؿب الهباعة  مؿخًاهم  تهخم بخدؿحن الهالْت مو ػبائجها وجداٛو  -عام–ؤن ماؾؿت  جٍ٘غ

ائهم ت آعائهم وؤطواْهم مو ٖؿب َو ض  ،الاخخٙإ بهم إلاهَغ هم وبٍغ مان هاجُُان جدذ جطَغ ٖما جػو ْع

ذ.ؤلال٘ترووي  لالجطاٛ والاؾخُؿاع في   ؤي ْو

ؿب عغاهم ووالئهم َٓض  - ت مضي مؿاهمت مهلىماث الُٓكت في الخٓغب مً الؼبائً ٖو وباليؿبت إلاهَغ

ٔ الهباعة  ؤن اإلااؾؿت جدغص مً زالٛ نملُت الُٓكت نلى حمو اإلاهلىماث  21ؤوضخذ بحاباث الهُىت َو

وهظا ما ًبضي ؤن  تها وجداٛو جدؿُجها،الٙاَُت خٛى ػبائجها للخهٍغ نلى آعائهم  واهخٓاصاتهم إلاىخىحاتها ؤو لخضما

غ الؿ٘غ  نغع  " جدغص نلى الخٓغب مً ػبائجها ل٘ؿب عغاهم ووالئهم مً زالٛ-عام -"اإلااؾؿت جٍ٘غ

ُاء  مىخجاث ممحزة وبإؾهاع جىاَؿُت مو غمان الىٓل باإلغاَت بلى جسُُػاث في ألاؾهاع باليؿبت للؼبائً ألاَو

ل هظا مً ؤحل بنؿاء ؾمهت حُضة نً اصة ؤعباخها. ٗو  اإلااؾؿت في الؿّى وإلاداولت اؾخٓؿاب ػبائً حضص لٍؼ

ض جىافعُت املؤظعت: *  جحلُم امليزة الخىافعُت وحعٍض

ت انخباع اإلااؾؿت هكام الُٓكت الاؾتراجُجُت هكام مهلىماحي َهاٛ َٓض ؤٖضث بحاباث ؤَغاص  - في هؿاّ مهَغ

ٔ الهباعة  ٓكت الاؾتراجُجُت هكام مهلىماحي َهاٛ عيم ٗل ما اإلااؾؿت  حهخبر هكام الُؤن   22الهُىت َو

حشىبه مً هٓائظ في اإلااؾؿت ٖهضم جسطُظ محزاهُت زاضت به ونضم الاؾخهاهت بسبراء ومسخطحن في مجاٛ 

غ الؿ٘غ  ،الترضض والخهٓب  ،" جغي ؤن هكام الُٓكت هكام مهلىماحي مُخىح نلى البِئت-عام -ألن اإلااؾؿت " جٍ٘غ

ُٔ ؤهضاَها ومؿاهمخه بالًت في ًٓكتها  إلادُؿها ووغهها في صائغة الخضر، وزطىضا وؤبهاصه حضًغة بخدٓ

ذ آلاوي ألن الؿّى ال ًغخم الًاَلحن  .بهضما جُؿىذ ؤهه المجاٛ للًُلت في الْى

نلى مٙاهت اإلااؾؿت في الؿّى ؤمام مىاَؿحها  داَكتالُٓكت الاؾتراجُجُت في اإلاؤما َُما ًسظ مؿاهمت  -

ت وش ٔ الهباعة واؾخمغاٍع اصة ؤعباخها َٓض ؤٖضث بحاباث الهُىت َو مهلىماث  الُٓكت ؤن  23اؾها مو ٍػ

ت وشاؾها، خُث بُهل  الاؾتراجُجُت جداَل َهال نلى مٙاهت ماؾؿت ؤمام مىاَؿحها وحؿاهم في اؾخمغاٍع

غ لها الخُاف نلى مٙاهتها في  ، ومً جغضض اإلااؾؿت جداٛو اْخىاص الُغص والخٓلُل مً ألازؿاع ما ًَى الؿّى

ٖؿب والئهم وبنؿاء ضىعة حُضة نً اإلااؾؿت الؾخٓؿاب ػبائً حضص زالٛ اإلاهلىماث خىٛ ػبائجها حؿخؿُو 
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اصة ومػانُت ؤعباخها وبالخالي ُت لٍؼ زطىضا ؤن  مٙاهتها ؤمام اإلاىاَؿحنالخُاف نلى  وجىؾُو خطتها الؿْى

 اإلااؾؿت جملٚ هٓاؽ جىػَو نضًضة نلى اإلاؿخىي اإلادلي والىؾجي.

ؼ جىاَؿُت اإلااؾؿت َٓض  - ت مؿاهمت الُٓكت الاؾتراجُجُت في جدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُت وحهٍؼ وفي بؾاع مهَغ

ٔ الهباعة  وؤٖضث ؤن الُٓكت بمسخلِ ؤهىانها )الخ٘ىىلىحُت، الخىاَؿُت،  24ؤوضخذ بحاباث ؤَغاص الهُىت َو

ت، البُئُت،...( حؿاهم في زلٔ محزة ؤو مؼاًا جىاَؿُت إلااؾ غ الؿ٘غالخجاٍع مؿخًاهم"، وهظا إلاا  -عام -ؿت "جٍ٘غ

غه نملُت الُٓكت للماؾؿت مً مهلىماث خٛى حًحراث وجؿىعاث البِئت الٙلُت بطُت نامت والبِئت  جَى

حؿخؿُو ازخُاع الٓغاع الخىاَؿُت بطُت زاضت، َمً زالٛ هظه اإلاهلىماث وبدؿً حؿُحرها واؾخسضامها 

ؿب والئهم مو الاؾخدىاط نلى  ػبائً حضص، الخهٍغ نلى بخضار الخًُحر اإلاالئم،  الاهخ،الؿلُم مام بالؼبائً ٖو

مىخجاث اإلاىاَؿحن لخيشُـ ؤلابضام في مىخجاتها  وجدُٓٔ الخُغص وبالخالي جدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُت والتي جداٛو 

ؼ ْضعتها الخىاَؿُت.  الخُاف نلحها لخهٍؼ

ض لبِئتها وما ًدضر َحها ٌهؼػ مً مٙاهتها في الؿّى وفي ألازحر وؿخؿُو الٓٛى ؤن ُْام اإلااؾؿت بخدبو وجغض

هها الخىاَسخي بحن اإلاىاَؿحن وهظا ما جداٛو الخُاف نلُه  داَل نلى مْى هؿي ضىعة طهىُت حُضة نجها، ٍو َو

غ الؿ٘غ  مؿخًاهم". -عام -َهال ماؾؿت "جٍ٘غ
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 خالصت:

لٓض خاولىا في هظا الُطل حؿلُـ  الػىء نلى واْو الُٓكت الاؾتراجُجُت في اإلااؾؿت الاْخطاصًت 

غ الؿ٘غ ت وبالخدضًض بماؾؿت " جٍ٘غ لت في  -عام -الجؼائٍغ مؿخًاهم" وهي بخضي اإلااؾؿاث طاث الخبرة الؿٍى

ت مضي بصعإ اإلااؾؿت بإهمُت بعؾاء هكام للُٓكت الاؾتراجُجُت وغغوعجه  مجاٛ ضىانت الؿ٘غ، وطلٚ إلاهَغ

 في الخطضي للمىاَؿت آلاهُت.  

غ الؿ٘غ جٓىم بخدبو وجغضض ٗل ما مؿخًاهم"   -عام -مً بحن ؤهم الىخائج اإلاخىضل بلحها ؤن اإلااؾؿت " جٍ٘غ

ًدضر في بِئتها الضازلُت والخاعحُت، وهظا ما ٌهجي ؤن اإلااؾؿت حعي بإهمُت الُٓكت وصوعها في الخطٛى نلى 

ت والالػمت الجساط ْغاعاتها الاؾتراجُجُت وجدضًض ؤهضاَها وزاضت ؤمام اإلادُـ الخىاَسخي اإلاهلىماث  الػغوٍع

هاٛ وبالشٙل اإلاؿلىب وهظا  إلاا حشىبه مً  ٙل َو ُْ الخاغغ، بال ؤهه اإلااؾؿت ال حهخمض نلى هكام ًٓكت ُمه

الترضض والخهٓب  هٓائظ: ٖهضم جسطُظ محزاهُت زاضت به ونضم الاؾخهاهت بسبراء ومسخطحن في مجاٛ

ٓت نشىائُت ونضم وشغ زٓاَت الُٓكت في اإلااؾؿت  ُامها بهملُت الُٓكت بؿٍغ لخثمحن الىخائج اإلاخىضل بلحها، ْو

 ونضم بشغإ حمُو الهاملحن بها في الهملُت.

غ الؿ٘غ مؿخًاهم"  جلم بالضوع اإلاىىؽ للُٓكت وحهخبر  -عام -وعيم ٗل هظه الىٓائظ  َاإلااؾؿت " جٍ٘غ

غث اجطر للماؾؿت زؿاها ومؿاع وشاؾها، َمً زاللها  الخُاػة نلى اإلاهلىمت الىعْت الغابدت َةطا جَى

ؿب والئهم وجدُٓٔ الخُغص ،حؿخؿُو ازخُاع الٓغاع الؿضًض بخضار الخًُحر اإلاىاؾب، الاهخمام بالؼبائً ٖو

ؼ ْضعتها الخ  ىاَؿُت.والخمحز وبالخالي جدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُت وجداٛو الخُاف نلحها لخهٍؼ

غ الؿ٘غ ٗاهذ و الػالذ ماؾؿت " جٍ٘غ مؿخًاهم" مً اإلااؾؿاث الغائضة في مجاٛ ضىانت  -عام -وبالخالي 

غ الؿ٘غ ومً ؤخض ألاْؿاب الغئِؿُت في جؼوٍض ألاؾىاّ بمىخجاتها هكغا لٓضم وشإتها وجىؾو زبرتها، وخالُا  جٍ٘غ

ا الضائمحن في قل الكغوٍ الخىاَؿُت الغاهىت حؿعى حاهضة ؤن جداَل نلى مٙاهتها في الؿّى بدُؿتها وخظعه

ذ ؤهه ال مجاٛ للًُلت وؤن الؿّى ال ًغخم الًاَلحن.  وزطىضا بهض ما ؤصٖع
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لٓض َغغذ جؿىعاث البِئت الجضًضة جىحها حضًضا ونبئا زُٓال نلى مؿخىي حمُو ألاضهضة الؾُما    

لطذ اإلاؿاَاث والخٙالُِ بُهل ج٘ىىلىحُا  اإلاؿخىي الاْخطاصي، َهظه الخؿىعاث التي ْغبذ البهُض ْو

 غوعاإلاهلىماث والاجطاٛ ما حهلذ ماؾؿاث الُىم جدذ غًـ اإلاىاَؿت الشضًضة، وزطىضا بهض م

الاْخطاص الجؼائغي باإلاغخلت الاهخٓالُت مً الاْخطاص اإلاىحه بلى الاْخطاص الخغ واهُخاح ألاؾىاّ ما صَو 

ت بلى البدث نً ؾّغ حؿعى حاهضة مً زاللها مداولت الخإْلم والخُِ٘  اإلااؾؿاث الاْخطاصًت الجؼائٍغ

 شاؾها وجػمً بٓاءها ؤمام اإلاىاَؿحنجاهلها الؾخمغاع و إلاىاٖبت هظه الخىؾهاث الخاضلت في بِئتها ومضازل

 وحهؼػ مً جىاَؿُتها.

ُها مو مدُؿها، ولهظا ؤلّخذ الػغوعة   ُّ َدّضص خؿب مضي ج٘ ًُ ما ضاع ؤخض نىامل هجاح ؤو َشل اإلااؾؿاث  ٖو

الُىم الاخخُاج بلى خُاػة اإلاهلىمت ؤٖثر مً عئوؽ ألامىاٛ خُث ؤضبدذ اإلاهلىمت مىعصا ؤؾاؾُا ٌؿخهمل 

مىاٛ وال ٌهٍغ َُما ٌشًلها ٖؿالح َخإ وحباع، ومً بدىػجه اإلاهلىماث ؤَػل ب٘ثحر ممً ًملٚ عئوؽ ألا 

ُِ ًىمحها، َالخطٛى نلى اإلاهلىمت ٌهض الىعْت الغابدت التي جخمً٘ اإلااؾؿت مً زاللها ال٘شِ الصخُذ  ٖو

ٍى ؤمام اإلاىاَؿحن   والُهم الضُْٔ للخؿىعاث البُئُت وؤخض ألاؾالُب للخطضي للمىاَؿت الخالُت والْى

ؼ ْضعتها الخىاَؿ ُت  ؤو الخُاف نلى محزاتها الخىاَؿُت الخالُت وخماًتها مً الخٓلُض الخالُحن واإلاغجٓبحن وحهٍؼ

ت وشاؾها وبٓائها في الؿّى ؤؾٛى َترة مم٘ىت غمً اإلاػماع الخىاَسخي.  نلى ألاْل لػمان اؾخمغاٍع

وبالخالي هكغا للضوع الجىهغي الظي ؤضخذ اإلاهلىمت جمثله َالخد٘م في عضضها وخؿً حؿُحرها 

ىة لضي اإلااؾؿت، ما ٌؿخضعي بالػغوعة جبجي ألاؾالُب الىاحهت والىكم اإلاهلىماجُت واؾخهمالها ٌهض هٓؿت ْ

ل البُاهاث اإلاجمهت مً مدُؿها  الُهالت في بصاعة اإلاهلىماث وحؿُحرها والتي مً زاللها حؿخؿُو اإلااؾؿت جدٍى

ذ جدخاحها، ها في ؤي ْو ما ًدخم نلى وهظا  مً مىاص ؤولُت بلى مىاص ْابلت لالؾخسضام وجطبذ جدذ جطَغ

اإلااؾؿت انخماص هكام مهلىماحي ًخماشخى مو صًىامُُ٘ت الخًُحراث البُئُت اإلاهٓضة ولهل مً ؤبغػ هظه 

الضًباحاث هى بعؾاء هكام للُٓكت الاؾتراجُجُت الظي ٌهض ؤخض ألاؾالُب اإلاهاضغة الهاصَت لغضض اإلاهلىماث 

وجغضض ٗل اإلاهلىماث  خىٛ ما ًدضر ؤو ْض جيبا ،وهى هكام مهلىماحي  ٌؿمذ للماؾؿت بمغاْبت،وحؿُحرها

ًدضر في بِئتها التي حهمل َحها والظي ْض ًازغ نلى وشاؾها ومؿخٓبلها وجترحم هظه اإلاهلىماث اإلابهمت بلى 

ذ اإلاالئم وجٓضًمها إلاخسظ الٓغاع اإلاىاؾب. خم وشغها في الْى  مهلىماث طاث مهجى وصاللت ٍو

ت الُٓكت الاؾتراجُجُت وصوعها في جىاَؿُت اإلااؾؿت َمً زالٛ مىغىم البدث خاولىا صعاؾت و    مهَغ

ت في هظا  الاْخطاصًت واهؿالْا مً الٓؿم الىكغي مً البدث ت والىكٍغ الظي خاولىا َُه ؾغح ألاؾـ الٍُ٘غ

 واهؿالْا مً هظا جم٘ىىا مً  الىضٛى والخغوج  بهضة ؤهضاٍ وهخائج اإلاخمثلت في الىٓاؽ آلاجُت: ،اإلاجاٛ،

ت الخىاَؿُت الخالُت ًىما بهض ًىم ؤن جٙىن اإلااؾؿاث َؿىت ومخُٓكت وفي خالت جطيذ صائمت جُغع البِئ -

لٙل ما ًدضر َحها وال مجاٛ للًُلت والبدث نً ؾّغ و ؤؾالُب الدصخُظ والُهم الضُْٔ والُهاٛ  لبِئتها

ؼها ختى ًدؿجى لها الخٓلُل مً خالت نضم الخإٖض البُئي و الخطضي لؤلػماث الاؾتراجُجُت ا ؼ مٖغ إلام٘ىت وحهٍؼ

 الخىاَسخي.

بن نملُت الُٓكت الاؾتراجُجُت جخؿلب مىهجُت نمل مؿخمغة حمانُت ومخٙاملت خُث جخم في شٙل خلٓت  -

صًىامُُ٘ت مؿخمغة مغوعا بهضة مغاخل  والتي جبضؤ بمغخلت جغضض اإلاهلىماث وحمهها والتي جيثجي نلى نملُخحن 
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لها وهما الاؾتهضاٍ وحهٓب اإلاهلىماث. وبه ضها جإحي مغخلت الخُُٓم واإلاهالجت لخلٚ اإلاهلىماث اإلاترضضة وجدٍى

ً، اليشغ والاؾخسضام لهظه اإلاهلىماث خؿب  بلى مهلىماث مُُضة لالؾخهماٛ وفي ألازحر مغخلت الخسٍؼ

اخخُاحاث اإلااؾؿت.  ولػمان ؾحروعة وصًمىمت هظه اإلاغاخل جخؿلب جٙاجِ الجهىص و حهاون حماعي ٖبحر 

ٔ الُٓكت الاؾتراجُجُت هى ميشـ لهظه الؿحروعة. والخؿىنُت ٙىن اإلاؿاوٛ نً ٍَغ  مً ؤحل جدُٓٓها، ٍو

حهخبر الُٓكت الاؾتراجُجُت غغوعة حض خخمُت لٙل اإلااؾؿاث الاْخطاصًت بمسخلِ ؤشٙالها ٖبحرة،  -

ذ مغهت مخىؾؿت، ؤو ضًحرة الؾُما في ألاوغام  الضًىامُُ٘ت آلاهُت التي جُغع وجلؼم اإلااؾؿت ؤن جطب

ٍى ؤمام هٓاؽ الٓىة  ومخإْلمت باؾخمغاع مو مؿخجضاث بِئتها الٙلُت بشٓحها الضازلُت والخاعحُت، وطلٚ للْى

ها لخٓلُظ حجم التهضًضاث واإلاساؾغ، وال ًخدٓٔ طلٚ بال  واهتهاػها ُٖغص وجدضًض هٓاؽ الػهِ وجضاٖع

 بيُل اإلاهلىماث الالػمت وخؿً حؿُحرها واؾخسضامها. 

كت الاؾتراجُجُت هى هكام مهلىماحي هاصٍ مُخىح نلى البِئت بط ٌؿمذ بعؾائه بالؿحروعة هكام الُٓ -

ً  اإلاهلىماجُت  التي جمً٘ اإلااؾؿت مً جدؿحن ؤصاءها الاؾتراجُجي و
ّ
جدُٓٔ ؤصاء جىاَسخي َهاٛ، خُث ًم٘

حر اإلاهلىماث الالػمت إلاخسظي الٓغاع التي حؿان ض في ؤزظ الٓغاعاث بعؾاء هكام للُٓكت الاؾتراجُجُت مً جَى

ظلٚ ٌؿاهم في بخضار الخًُحر اإلاىاؾب واإلاىاٖب  ت والاؾتراجُجُت الخىاَؿُت اإلاالئمت للماؾؿت، ٖو الػغوٍع

لبِئت اإلااؾؿت والبدث نً ؾّغ وؤؾالُب ببضانُت حضًضة جسخلِ نً اإلاىاَؿحن وجمحزها نجهم، وبالخالي 

 ع مخمحزة جخُّى بها نً مىاَؿحها. ٌشإع في صنم وجيشُـ ؤلابضام في اإلااؾؿت لخٓضًم نغو 

جمً٘ الُٓكت مً صهى اإلااؾؿت مً مدُؿها الخ٘ىىلىجي والهلمي خُث جغضض وجدبو ؤْخضر الخؿىعاث  -

ت  والخٓىُاث التي جُُضها في مجاٛ ضىانتها وجؿىع وشاؾها والتي جدٓٔ مً زاللها محزة ؤو مؼاًا جىاَؿُت نطٍغ

 جاهلها بخغاػ الؿبٔ الخىاَسخي.   

هخبر الُٓكت الاؾتراجُجُت ؤخض اإلاضازل إلخضار الخًُحر باإلااؾؿت َمً زالٛ الخطٛى نلى ٗل اإلاهلىماث ح -

ُهُت الؿبُٓت نً ما ؾُدضر في مدُؿها نلى اإلاؿخىي اإلادلي و الىؾجي وختى الهالمي، وبهض مهالجت و  الخْى

ر َهالت جخماشخى و اإلاؿخجضاث جدلُل هظه اإلاهلىماث الخىبئُت حؿخؿُو اإلااؾؿت بوشاء اؾتراجُجُاث حًُح

 جخالءم مو مخؿلباث بِئتها الخىاَؿُت الخضًثت.و  الخاعحُت

ائهم وطلٚ بخدبو ٗل حًحراث ؤطواْهم  - ؿب عغاهم وغمان َو جداَل الُٓكت نلى اهخمام اإلااؾؿت بؼبائجها ٖو

وجؿىع اخخُاحاتهم نبر الؼمً ومو مغاناة حًحراث مدُؿهم الاحخماعي والثٓافي واإلاهغفي والهٓائضي، وهظا 

ٓا لغيباتهم وفي اإلاٙان والؼمان ًم٘جها مً جٓضًم مىخجاث ؤو زضماث مخمحزة وجلبُت ؾلباتهم واخخُاحاته م َو

ختى جخمً٘ مً ٖؿب عغا هم ووالئهم  وبهظا جدٓٔ الخُّى نلى مىاَؿحها وحهؼػ ،اإلاىاؾبحن وبال٘مُت اإلاؿلىبت

.  مٙاهتها الخىاَؿُت في الؿّى

جخمً٘ اإلااؾؿت  مً ؤلاؾخدىاط نلى ػبائً حضص وصزٛى ؤؾىاّ خضًثت مً زالٛ جٓغبها و اخخٙاٖها  مً  -

ؿب والئهم وبجىصة مىخجاتها وجمحزها وهظا ًاصي ؾبها بلى امخالٕ ؾمهت حُضة نً اإلااؾؿت و ػبا ئجها ٖو

جٓضًم ضىعة طهىُت ممخاػة نجها لضي نمالئها، وبالخالي جخمً٘ مً صزٛى ؤؾىاّ حضًضة واؾخٓؿاب ػبائً 

ؼ ْضعتها الخىاَؿ ُت وحهٍؼ اصة ؤعباخها وجىؾُو خطتها الؿْى  ُت. حضص ما ٌؿُغ خخما بٍؼ
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غه نملُت الُٓكت للماؾؿت مً مهلىماث خٛى حًحراث وجؿىعاث البِئت الٙلُت بطُت نامت والبِئت  - إلاا جَى

الخىاَؿُت بطُت زاضت، َمً زالٛ هظه اإلاهلىماث وبدؿً حؿُحرها واؾخسضامها حؿخؿُو ازخُاع الٓغاع 

ؿب والئهم مو الا ،الؿلُم ؾخدىاط نلى  ػبائً حضص، الخهٍغ نلى بخضار الخًُحر اإلاالئم،  الاهخمام بالؼبائً ٖو

زضماث ؤو مىخجاث اإلاىاَؿحن لخٓضًم زضماث ؤو مىخجاث ؤٖثر ببضانا لخدُٓٔ الخُغص والخمحز وبالخالي جدُٓٔ 

ؼ ْضعتها الخىاَؿُت. وهظا ما ًثبذ صخت الُغغُت ألاولى.    اإلاحزة ؤو اإلاؼاًا الخىاَؿُت وما ًاصي خخما  بلى حهٍؼ

غ الؿ٘غومً زالٛ هخائج ال ، 2013مؿخًاهم ؾىت  -عام-ضعاؾت اإلاُضاهُت  التي ؤحغتها الؿالبت بماؾؿت جٍ٘غ

اجطر ؤنها تهخم بهملُت الُٓكت الاؾتراجُجُت وجٓىم بالترضض ججاه بِئتها بل وجدغص ٗل الخغص نلى جدبو ٗل 

ٓت نشىائُت و ٌشىبها نضة هٓ ائظ ولِؿذ  ما ًدضر َحها. بال ؤن اإلااؾؿت  جٓىم بهملُت الُٓكت بؿٍغ

باإلاؿخىي اإلاؿلىب ألهه مً زالٛ ما إلادىاه ؤن مهكم مً جداوعها مههم مً مىقُحن ومضعاء ألْؿام مسخلُت 

ىا نلى مطؿلر "الُٓكت ظلٚ مً ْامىا بملء الاؾخماعاث لم ًخهَغ الاؾتراجُجُت " بال بهض الشغح  باإلااؾؿت ٖو

ؿت بمخهٓبحن مخضعبحن وزبراء مسخطحن في مجاٛ وطٖغ مجاالتها وصوعها، باإلغاَت بلى نضم اؾخهاهت اإلااؾ

ونضم جدضًض محزاهُت زاضت بهظه الهملُت، مما ًضٛ نلى نضم انخماص  ،الخهٓب والترضض وجثمحن اإلاهلىماث

اإلااؾؿت نلى هكام مهُٙل و مىكم للُٓكت الاؾتراجُجُت ونضم وشغ هظه الثٓاَت بالشٙل اإلاؿلىب في 

ظ لىكام الُٓكت بال ؤهه  حهض اإلااؾؿت مً اإلااؾؿاث الغائضة في مجاٛ اإلااؾؿت. و بالغيم مً هظه الىٓائ

غ الؿ٘غ في الجؼائغ ومً ؤخض ألاْؿاب الغئِؿُت واإلاهمت في جؼوٍض ألاؾىاّ بمىخجاتها هكغا لٓضم  ضىانت جٍ٘غ

ّ ، وخالُا حؿعى حاهضة ؤن جداَل نلى مٙاهتها في الؿى 1974وشإتها وجىؾو زبرتها مىظ بضاًت وشاؾها ؾىت 

ذ ؤهه ال مجاٛ للخًاَل  بدُؿتها وخظعها الضائمحن في قل الكغوٍ الخىاَؿُت الغاهىت وزطىضا بهض ما ؤصٖع

وؤن الؿّى ال ًغخم الًاَلحن وال ًٙىن هظا بال بُهل الُٓكت، وهظا ما حهلها جدطل نلى الهضًض مً اإلاؼاًا 

ذ اإلاىاؾب وال تي مً زاللها جخمً٘ مً ازخُاع الٓغاع الخىاَؿُت ؤهمها خُاػة اإلاهلىماث الالػمت وفي الْى

هؿي  ؿب والئهم وهظا ما ٌهؼػ مٙاهتها في الؿّى َو الؿضًض، بخضار الخًُحر اإلاىاؾب، الاهخمام بالؼبائً ٖو

هها الخىاَسخي بحن اإلاىاَؿحن وبالخالي جدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُت  داَل نلى مْى ضىعة طهىُت حُضة نجها، ٍو

ؼ ْ ضعتها الخىاَؿُت، وهظا ما ٌهجي بإلاام اإلااؾؿت  بهملُت الُٓكت الاؾتراجُجُت و وجداٛو الخُاف نلحها لخهٍؼ

 بصعاٖها بإهمُتها البالًت وغغوعتها الخخمُت . وهظا ما ًثبذ صخت الُغغُت الثاهُت.  

وفي ألازحر ًمً٘ الٓىٛ ؤهه البض نلى اإلااؾؿت مً الخُؿت والخظع الضائمحن والمجاٛ للًُلت في قل الكغوٍ   

هض بعؾاء  هكام الُٓكت الاؾتراجُجُت ؤخض اإلاضازل لخدُٓٔ الخيبه والخُٓل خُث ؤهه الخ ىاَؿُت الخالُت، َو

 ً
ّ
هكام مهلىماحي هاصٍ وبّىاء مُخىح نلى بِئت اإلااؾؿت، بط ٌؿمذ بعؾائه بالؿحروعة اإلاهلىماجُت  التي جم٘

                    اإلااؾؿت مً جدؿحن ؤصاءها الاؾتراجُجي و جدُٓٔ ؤصاء جىاَسخي َهاٛ. 

 جىصُاث الذساظت 

في غىء الىخائج التي جىضلذ بلحها الضعاؾت ًمً٘ اْتراح مجمىنت مً الخىضُاث التي ًمً٘ ؤن حؿاهم في 

جُهُل وحؿهُل جؿبُٔ نملُت الُٓكت الاؾتراجُجُت في مسخلِ اإلااؾؿاث الاْخطاصًت . ومً بحن ؤهم 

 الخىضُاث اإلآترخت ما ًلي:
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ت بمسخلِ ؤشٙالها ٖبحرة، مخىؾؿت وضًحرة  بةعؾاء وجُهُل غغوعة اهخما - م اإلااؾؿاث الاْخطاصًت الجؼائٍغ

هكام الُٓكت الاؾتراجُجُت إلاا له مً ؤهمُت ٖبحرة في جدؿحن ؤصاء اإلااؾؿت الاؾتراجُجي والخىاَسخي ولػمان 

 بٓائها في قل ألاوغام الخىاَؿُت آلاهُت والخؿىعاث الخ٘ىىلىحُت واإلاهلىماجُت.

اتها وجدضًض محزاهُت زاضت   -  ًجب نلى  اإلااؾؿاث الاهخمام بالُٓكت الاؾتراجُجُت وحهلها مً ؤخض ؤهم ؤولٍى

يُت الالػمت في هظا اإلاجاٛ. حر الجهىص ووغو الضوعاث الخٍٙى  بها لدؿهُل نملُت البدث وجَى

لُٓكت  وجٙىن مؿاولت ًجب نلى بصاعة اإلااؾؿت ؤن جٙىن همؼة وضل بحن مخسظي الٓغاعاث وممثلي نملُت ا -

 نً جىكُم وؾحر هظه الهملُت.

باث الالػمت واإلا٘ثُت نلى مؿخىي اإلااؾؿاث الاْخطاصًت في مجاٛ الُٓكت الاؾتراجُجُت  - حر الخضٍع خخمُت جَى

ً للمخهٓبحن اإلاُضاهُحن ً،مً جٍٙى ً مسخطحن لخيشُـ نملُت  الُٓكت إلاهالجت و جغحمت ،اإلاؿخٍٓغ و جٍٙى

جها ووشغها خؿب اخخُاحاث اإلااؾؿت. اإلاهلىماث اإلاخىضل  بلحها وجسٍؼ

 ًجب نلى اإلااؾؿاث الاؾخهاهت بالخبراء في مجاٛ الُٓكت لخُُٓم وجثمحن اإلاهلىماث اإلاخىضل بلحها. -

غغوعة بشغإ حمُو اإلاىقُحن و الهاملحن باإلااؾؿاث الاْخطاصًت في نملُت الُٓكت ألهه ال هضعي مً ؤًً  -

ذ.جإحي اإلاهلىمت اإلاُُضة ا حر الْى  لتي ْض حؿاهم في جٓلُظ مجاٛ البدث وجَى

الاؾخُاصة مً ؤخضر الخٓىُاث وألاؾالُب في مجاٛ البدث نً اإلاهلىمت ومهالجتها ختى اإلااؾؿاث  البض نلى -

ذ  حر الْى ًدؿجى للمخهٓبحن واإلاسخطحن في مجاٛ الُٓكت مً حؿهُل نملُت البدث وخطغ مجاٛ الترضض لخَى

ذ اإلاىاؾب.والجهض وختى اإلااٛ   للىضٛى بلى اإلاهلىماث الالػمت وجثمُجها في الْى

حصجُو اإلاىقُحن والهاملحن باإلااؾؿت وجدُحزهم نلى الهمل الجماعي و جدؿِؿهم بإنهم ؾٍغ مهم في نملُت  -

 الُٓكت وؤخض نىامل هجاخها.

حر وحسخحر اإلاىاعص اإلااصًت، ا - ت طاث ًجب لػمان َهالُت هكام الُٓكت الاؾتراجُجُت مً جَى إلاىاعص البشٍغ

الُ٘اءة الهالُت، ؤخضر الخٓىُاث، باإلغاَت بلى جٙاجِ وجكاَغ الجهىص والخؿىنُت لٙل اإلاىقُحن باإلااؾؿت 

 بانخباعهم ؾٍغ مً نملُت الُٓكت ختى ًخمً٘ إلامثلي الُٓكت جثمحن الىخائج اإلاخىضل بلحها.

 آفاق الذساظت:

مً٘ مهالجخه مً نضة حىاهب  ،ا الغاهىت في صهُا ألانماٌٛهخبر مىغىم الُٓكت الاؾتراجُجُت مً الٓػاً   ٍو

وؤبهاص مسخلُت، ولهظا هٓترح بهؼ اإلاىاغُو التي هي طاث ضلت بمىغىم البدث وحهخبر مىاغُو ج٘مُلُت له 

ٗاآلحي:  وهي 

ت ؾّغ جُهُل هكام الُٓكت الاؾتراجُجُت في اإلااؾؿاث -  .الاْخطاصًت الجؼائٍغ

ت اإلاخىؾؿت والطًحرة.نىائٔ ومشاٗل هكام الُٓك -   ت الاؾتراجُجُت في اإلااؾؿاث الاْخطاصًت الجؼائٍغ

 هكام الُٓكت الاؾتراجُجُت. ؤزغ جؿىع ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ نلى -
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 :امللخص

هضَذ هظه الضعاؾت بلى حؿلُـ الػىء نلى الُٓكت الاؾتراجُجُت واوهٙاؾها نلى اإلاحزة الخىاَؿُت 

للماؾؿت وطلٚ مً زالٛ نغع ؤلاؾاع الىكغي لٙل مً اإلااؾؿت والبِئت اإلادُؿت بها   وببغاػ ؤزغ اإلاحزة 

 2013لؿالبت ْامذ بها ؾىت  باإلغاَت بلى الاؾخهاهت بضعاؾت مُضاهُت  ،الخىاَؿُت نلى الُٓكت الاؾتراجُجُت 

غ الؿ٘غ بمؿخًاهم  بهضٍ الخهمٔ وؤلاخاؾت بجىاهب اإلاىغىم.  إلااؾؿت جٍ٘غ

ض زلطذ هظه الضعاؾت بلى ؤن  هكام الُٓكت الاؾتراجُجُت هى ؤخض اإلاضازل لخدُٓٔ الخيبه والخُٓل ْو

الؿحروعة اإلاهلىماجُت  التي خُث ؤهه هكام مهلىماحي هاصٍ وبّىاء مُخىح نلى بِئت اإلااؾؿت، بط ٌؿمذ بعؾائه ب

ً اإلااؾؿت مً جدؿحن ؤصاءها الاؾتراجُجي و جدُٓٔ ؤصاء جىاَسخي َهاٛ.            
ّ
 جم٘

ٗاء الاْخطاصي و  ،اإلاحزة الخىاَؿُت ،الُٓكت الاؾتراجُجُتاليلماث املفخاحُت:   هكام اإلاهلىماث  الظ

 

Summary: 

This study aimed to shed light on strategic vigilance and its reflection on the company's competitive 

advantage, by presenting the theoretical framework of each company and its environment and by highlighting 

the impact of competitive advantage on strategic vigilance, in addition to the use of a field study for a student 

that she did in 2013 for the Sugar Refining Corporation in Mostaganem in order to understand in depth aspects 

of the subject. 

This study concluded that the strategic vigilance system is one of the entrances to achieving alertness and 

vigilance, as it is a purposeful and constructive information system that is open to the environment of the 

institution, as its establishment allows the information process that enables the institution to improve its strategic 

performance and achieve effective competitive performance. 

Keywords: strategic vigilance, competitive advantage, economic intelligence and information system 

 

 


