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 بكل حب أهدي هذا المشروع المتواضع

إلى الشمعة التي أنارت دربي إلى الصدر الحنون و القلب 

 في وأطال الرفيق إلى أعز ما أملك في الدنيا أمي حفظها هللا

 .عمرها

إلى من ناضل من أجلي و وفر لي كل وسائل الراحة أبي حفظه 

 .عمره في هللا أطال و هللا

 .زوجتي العزيزة و الحبيبة التي وقفت معي إلى

 .العائلة أفراد كل و......وأخواتي أختيإلى 

 .دائما الخير لي يتمنون وإلى كل من أعرفهم 

 



 

 

 

 .تقربا منا لشكر هللا ألنه من لم يشكر الخلق لم يشكر الخالق

 ألهمني الذي سلطانه وعظيم وجهه لجالل ينبغي كما هلل الحمد

 العمل، هذا بإتمام علي من بأن خطاي وسدد والصبر الطموح

 والصالة

- وسلم عليه هللا صلى – دمحم سيدنا بعده نبي ال من على والسالم

 .أجمعين وصحبه آله وعلى

 :إلى الخالص بشكري أتقدم

 بالذكر وأخص العمل هذا إنجاز في ساعدني من كل

 تفضله باإلشراف على بومدين غوتي بلعياشي  المشرف األستاذ

 .المذكرة هذه على

 .                          تسييرعلوم ال كما أشكر جميع األساتذة القسم

 .دعمني و ساندني في إنجاز هذا البحث و إلى كل من

 .للجميع شكرا
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 :امللخص

معرفة مختلف املفاهيم املتعلقة باليقظة التكنولوجية و أهميتها وإلاطالع على  الى الدراسة هذه دفته

أهم املبررات والحجج لتبني اليقظة التكنولوجية  و إبراز .الدور الذي تقوم به في دعـم وتحسين تنافسية املؤسسة

 .كأداة لتحسين تنافسية في املؤسسة

 :التالي الجوهري  السؤال في املتمثلة املوضوع إشكالیة على إلاجابة أردنا املنطلق هذا ومن

 كيف تساهم اليقظة التكنولوجية في تحسين تنافسية املؤسسة؟. 

اليقظة التكنولوجية يعتبر غامض نوعا ما حيث سنسلط عليه الضوء تحديد مفهوم  حيث ثم التطرق إلى

من أجل معرفة دورها في دورة حياة املؤسسة ومدى إمكانية تأثيرها عليها ،  خاصة القدرة عل لتحسين تنافسية 

املؤسسة وضمان استمراريتها انطالقا من رصد بيئتها كما أف مختلف املؤسسات تسعى للحفاظ على سر نجاحها 

 .و كذا معرفة  ألانواع ألاخرى لليقظة إلاستراتيجية ،الطريقة املثلى للريادةو 

 

 :املفتاحیة الكلمات

 .اليقظة التكنولوجية -

 .تنافسية املؤسسة -

 .اليقظة الاستراتيجية -

 

 

Abstract 

 This study aims to know the various concepts related to technological vigilance and its 

importance, and to see the role it plays in supporting and improving the competitiveness of the 

institution. And to highlight the most important justifications and arguments for adopting 

technological vigilance as a tool to improve competitiveness in the organization. 

From this point of view, we wanted to answer the problem of the subject represented in the 

following essential question: 

 How does technological vigilance contribute to improving the competitiveness of 

the organization? 

 Where, then, to define the concept of technological vigilance is somewhat ambiguous, as 

we will shed light on it in order to know its role in the life cycle of the institution and the extent of 
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its impact on it, especially the ability to improve the competitiveness of the institution and ensure 

its continuity based on monitoring its environment, as various institutions seek to preserve the 

secret of their success And the best way to lead, as well as knowledge of other types of strategic 

vigilance. 

 

Key Words: 

- Technological vigilance. 

- Enterprise competitiveness. 

- Strategic vigilance. 
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وهو ما أثر بالدرجة ألاولى على الفرد رغم أنه  يشهد العالم اليوم ثروة هائلة في مختلف نواحي الحياة ،

املتسبب الرئيس ي فيها وهو ما يقوده إلى البحث عن كيفية التأقلم معها ومسايرتها من خالل تطبيق مختلف 

معارفه التي ترسخت في عقله منذ ألازل ، والن العقل البشري ليس له حدود ومن نتائج الاستثمار فيه ظهور 

ترتبط بشتى املجاالت و ألانشطة و املميز فيها أنها ال تقف عند أخذت هذه التكنولوجيا التكنولوجيا ، فقد 

مستوى معين بل تتعداه إلى تطوير تلك التكنولوجيا في حد ذاتها وهو ما جعل كل القطاعات تتأثر بها ، وأدت هذه 

   .التطورات إلى استخدامات متعددة ومتنوعة

جتمع تؤثر و تتأثر به كما تتفاعل معه و هي على الدوام تسعى للسيطرة والن املؤسسة خلية أساسية في امل

و الاستحواذ ، وال يتحقق لها هذا إال من خالل تكيفها مع تطورات املحيط وما توفره من فرص في ظل تعقيدات و 

يستشعر قوة املنافسة ، فهي على الدوام تسعى لتحسين مركزها التنافس ي من خالل اعتمادها عى نظام 

 . التطورات الحاصلة في محيطها التكنولوجي

هذا التعقد البيئي تحول مع مرور الوقت إلى منافسة شرسة دفع بها إلى الرفع من قدراتها التنافسية ويظهر 

هذا من خالل العالقة بين املؤسسة وبيئتها التي تقوم على أساس استغالل واقتناص الفرص والسعي الستثمارها 

ات و التهديدات بما يضمن التحسين املستمر لقدرتها التنافسية ، ألن املؤسسة تسعى دوما و إلافالت من الصعوب

 . حصة سوقية تجابه بها منافسيهالكسب والء الزبون والحصول على أكبر 

إن دراسة هذه البيئة ال سيما التكنولوجية ومتغيراتها وكيفية تأثيرها على املؤسسة تعتبر ضرورة البد 

ل التأثير الذي تفرضه على سلوكيات ألافراد في وقتنا الحالي ، فهي تشكل عنصرا مستمرا للمتميز منها خاصة في ظ

وعلى املؤسسة معرفة نقاط القوة والضعف إلرثها التكنولوجي ، وكذا آخر املستجدات في عالـم التكنولوجيا 

ية اعتماد املؤسسة لنظام يقظة باستمرار ودقة متناهية ، و بناءا على هذه التطورات املتنوعة تظهر لنا أهم

 .تكنولوجية قصد التعرف على كل ما يتعلق ببيئتها التكنولوجية ، وبالتالي اغتنام الفرص وتجاوز املخاطر

 إال، (...، تكنولوجية ، قانونية بيئية ، تجارية تنافسية) ألابعاداليقظة متعدد  منظا نأ من مالرغـ وعلى

املؤسسة  من قبلفي تطوير ورفع مستوى الخدمات املقدمة  هميةأ ألاكثراليقظة التكنولوجية تعتبر البعد  نأ

 ممحيط يتميز بعد لفي ظ هاتنافسيت نعنصر أساس ي لتحسي ل فهياملجا هذا هبسبب التسارع الذي يعرف

 .والثبات الاستقرار

 لتجنب ك هاؤسسة متطورة وعصرية ويمكنإن بناء وتحقيق خلية ليقظة التكنولوجية يدل على أن امل

كما  هاا وتطوير نفسهتميز  لىوالحفاظ ع هانشاط لي تغيرات تحدث في مجاأل ، وأكثر مقاومة  زات الفجائيةهال

م وعد هاأخطاء املاض ي وتصحيح الصاستخمن أجل ات املقدمة مأو الخد إلانتاج يفتخفيض تكال نتضم

 هو، و  هاوخدماتها ملنتجات موالدائـاملستمر  نالتحسي من خالل مركز تنافس ي  لأفض قمجددا وتحقي هاالوقوع ف

 .ان املستمر لتنافسية املؤسسة وامتالك مزايا تجعلها متفردة عف أقرب منافسيهالتحسين ما يضم
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 : مما سبق يمكننا صياغة إشكالية بحثنا في التساؤل التالي

 كيف تساهم اليقظة التكنولوجية في تحسين تنافسية املؤسسة؟                     

 :والتي تتفرع منيا ألاسئلة التالية

 اليقظة التكنولوجية ؟ وما ألانواع ألاخرى لليقظة إلاستراتيجية ؟ هومما هو مف 

 ية؟ما مفهوم تنافسية املؤسسة ؟ وما الفرق بين تنافسية املؤسسة وامليزة التنافس 

 ى الاستراتيجيات التنافسية للمؤسسة؟ما تأثير اليقظة التكنولوجية عل 

 :أهمية املوضوع

تكمن أهمية املوضوع في كون موضوع اليقظة التكنولوجية يعتبر غامض نوعا ما حيث سنسلط عليه 

خاصة القدرة عل لتحسين  الضوء من أجل معرفة دورها في دورة حياة املؤسسة ومدى إمكانية تأثيرها عليها ،

تنافسية املؤسسة وضمان استمراريتها انطالقا من رصد بيئتها كما أف مختلف املؤسسات تسعى للحفاظ على 

 . سر نجاحها والطريقة املثلى للريادة

 :أسباب اختيار املوضوع

 ن املركز تعتبر اليقظة التكنولوجية من أهم املواضيع الاقتصادية املعاصرة باإلضافة إلى أن تحسي

 .التنافس ي للمؤسسة يعتبر املشكل الذي يؤرق معظم املؤسسات الاقتصادية

 محاولة جمع مادة علمية حول املوضوع  . 

 امليول الشخص ي ملوضوع اليقظة وكل ما يتعلق بها. 

 تماش ي املوضوع مع طبيعة التخصص املتمثل في التسيير الاستراتيجي للمنظمات . 

  :فرضيات البحث

 :سعيا لتحقيق أهداف البحث يمكن تحديد مجموعة من الفرضيات عمى النحو التالي

 إن اللجوء اليقظة التكنولوجية من خصائص املؤسسة العصرية. 

  اليقظة التكنولوجية تمكن املؤسسة من جمع املعلومات املتعلقة باملجال التكنولوجي الذي تنشط فيه

 .وتضمن لها سرية معلوماتها

 ولوجية تؤدي باملؤسسة لتحقيق التميز وتقليل التكاليف وهو ما يضمن تحسين الخدمات اليقظة التكن

 .املقدمة
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 :أهداف البحث

 :تهدف هذه الدراسة إلى       

 قة باليقظة التكنولوجيةتحديد مختلف املفاهيم املتعل. 

  املرجوةإلامكانيات الواجب توفرها لتكون اليقظة التكنولوجية فعالة وتحقق الاهداف . 

 التعرف على أهم املبررات والحجج لتبني اليقظة التكنولوجية كأداة لتحسين تنافسية في املؤسسة. 

 تنافسية  وتحسينم التعرف على أهمية اليقظة التكنولوجية وإلاطالع على الدور الذي تقوم به في دعـ

 .املؤسسة

 :الدراسات السابقة

دراسة  "اليقظة التكنولوجية كأداة لزيادة القدرة التنافسية للبنوك  "بعنوان : دراسة كرغلي أسماء -

 يق ، كلية العلوم، تخصص تسو  ، مذكرة ماجستير ية البويرةالعاملة بمقر وال  مرجعية مقارنة للبنوك

ميز البيئة البنكية ا الدراسة تمن أهم الفرضيات التي تناولته ،4102 ، جامعة بومرداسالاقتصادية 

بات القدرة متطل، والبعد التكنولوجي أبرز  التأكد نتيجة التغيرات املتسارعة واملستمرة وعدمبالتعقيد 

تلعبه التكنولوجيا في تحسين أداء البنوك الدور الذي  بالتعرف علىذه الدراسة ، سمحت ه التنافسية

مستوى اليقظة ورفع  والتقنيات املستعملة من قبل البنوكالبرامج  كما تمكنت من إظهار العالقة بين

الجزائر من وسائط الكترونية للقيام بوظائفه وكذا  التكنولوجية من خالل تركيزها على ما يملكه بنك

للبنوك ، خلصت هذه الدراسة إلى القدرات التنافسية  فع منر الدور الذي تقوم به هذه الوسائط لل

، كما اقترحت إلزامية  لوجيةرصد التطورات التكنو  ضرورة تبني البنوك الجزائرية لخاليا تعمل على

 .خدمات بنكية متنوعة متخصيص مواقع الكترونية متخصصة في تقديـ

دراسة حالة  "اليقظة إلاستراتيجية كعامل للتغيير في املؤسسة : " دراسة عالوي نصيرة ، بعنواف -

بكر  الاقتصادية جامعة أبي لومية العل ، كلمؤسسة موبيليس، مذكرة ماجستير ، تخصص إدارة أعما

هدفت الدراسة إلى تبيان كيفية تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة  2011 بلقايد تلمسان

بات إلاستراتيجية بما يتالءم ومتطليقظة ام للاملمكنة وكيفية إرساء نظ إلاستراتيجية وتوليد البدائل

إلاستراتيجية نظام يساعد على أخذ القرارات اليقظة  إلى أنت الباحثة ، حيث توصل البيئة التنافسية

الحاضرة  الاقتصادية، التكنولوجي واملؤثرات  مي ، التقنيليل للمحيط العلاملراقبة والتح خاللمن 

،  وماتمعلوماتي مستمر يبدأ بجمع املعلا مسار التهديدات ، كما أنهالفرص و  اللتقاطية واملستقبل

تغذية القرارات  املفيدة من أجلومات إال على املعل إلابقاء  يتمتعقبها ثم معالجتها وتحليلها بحيث ال

 .إلاستراتيجية

دراسة حالة شركة  "دور اليقظة التنافسية في تفعيل امليزة التنافسية " بعنوان : دراسة رتيبة نحاسية  -

امعة الخطوط الجوية الجزائرية مذكرة ماجستير ، تخصص إدارة أعمال ، كلية العلوم الاقتصادية ، ج
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وكانت . اسةإلى مبتغى الدر  جية السير لكي نصل، سمحت هذه الدراسة من معرفة منه 4112الجزائر 

امليزة  تفعيلدور اليقظة التنافسية في  عالقة تعددية تبين تنبث أجل أن مستوفاة لعدة أبعاد من

إلاستراتيجية  بينوركزت الدراسة على أهمية التنسيق . الجزائريةالتنافسية في شركة الخطوط الجوية 

يقظة التنافسية ال اليقظة تجاه املنافسين وبالتالي جعل للهوتح التنافسية وجعلها مستوفاة ملا تجمعه

 .ا التنافسيةكأداة دائمة تستغلها الشركة في تفعيل ميزته

دراسة حالة وحدة الدهن  " في املؤسسة إلاستراتيجيةاليقظة " بعنوان:  خديجة كرة منصف بنمذ -

،  رالاقتصادية ، جامعة باجي مختا لومية الع، تخصص إدارة أعمال، كل راس رسالة ماجستيرهبسوق أ

يقظة ،هدفت هذه الدراسة إلى عملية تشخيصية لتواجد توجهات لل 4112الاقتصادية  لومية العكل

 تيجيةإلاستراا ألاخيرة بتبني هذا التوجه عند صياغة قراراتهذه هل تقوم هفي املؤسسة و  إلاستراتيجية

التخطيط  إلاستراتيجي الذي يسبقناحية التشخيص  والشامل من إلاملام الكامل هل تحاول و 

 .إلاستراتيجي

 :هيكل البحث

وع سيتم تقسيمه بغرض إلاجابة على إشكالية البحث واختبار فرضياته وقصد إلاحاطة الجيدة بهذا املوض

 :، حيثإلى فصلين وخاتمة

 :يتضمن الفصل ألاول إلاطار النظري مليقظة التكنولوجية والذي يتضمن     

 مدخل لليقظة إلاستراتيجية يتم التطرق فيه إلى مفهوم هذه ألاخيرة ، الذكاء والجوسسة الاقتصادية 

 .يقظةإلاستراتيجية ، املعلومة كمورد أساس ي للباليقظة  وعالقتهم

 مفهوم اليقظة التكنولوجية دورها ومصادرها ، : ا من خالله مدخل عام لليقظة التكنولوجية وتناولن

 .مراحل عملية اليقظة التكنولوجية ووسائلها وأخيرا مزايا والعراقيل التي تواجه اليقظة التكنولوجية

 :أما الفصل الثاني املعنون بمدخل عام إلى التنافسية نتكلم فيه على

 التنافسية عمى مستوى املؤسسة وقطاع النشاط وعمى مستوى الدولة والفرق بين القدرة  مفهوم

 .التنافسية امليزة التنافسية واملركز التنافس ي

 أنواع التنافسية ، مؤشراتها استراتيجياتها والعوامل املؤثرة فيها. 

  عالقة اليقظة التكنولوجية بتنافسية املؤسسة من خالل توضيح آثر التكنولوجيا على تنافسية

املؤسسة والعالقة بينيا وبين الاستراتيجيات التنافسية ، ثم الدور الذي تلعبه اليقظة التكنولوجية في 

 .تحسين تنافسية املؤسسة

 .فة إلى التوصيات املقترحة، إضا انتائج املتواصل إليهأما الخاتمة فستتضمن تلخيص ل
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 :منهج الدراسة

قصد إلاحاطة بمختلف جوانب املوضوع وإلاجابة على اشكاليته ، سنعتمد على ألاسلوب الوصفي و 

ألاسلوب الوصفي التحليلي من أجل اختبار صحة الفرضيات وتحليل مختلف أبعاد املوضوع والوصول إلى النتائج 

 .املتوخاة من البحث

 :صعوبات البحث

بالنسبة للصعوبات أول ش يء صادفنا هو قمة املراجع التي تتناول موضوع اليقظة خاصة باللغة العربية 

كما صادفنا مشكلة في تحديد املتغير التابع باعتبار املوضوع يتناول تحسين تنافسية املؤسسة والتفريق بين 

بعملية تحليل النتائج واستخدام البرامج القدرات التنافسية وامليزة التنافسية ، باإلضافة إلى صعوبة القيام 

  .إلاحصائية
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 :تمهيـــــد

 اقتصادية، اجتماعية)تنشط املؤسسات اليوم في محيط يشهد جملة من التطورات في مختلف املجاالت 

 أساس ي على مدىا يعتمد بشكل هوهو ما يحتم عليها مواكبة هذه التطورات الن بقائها واستمراري...( تكنولوجية

 قدرتها في التفاعل مع الظروف املحيطة بها،فمراقبة املحيط الذي تنشط فيه والذي يعرف باليقظة إلاستراتيجية

واليقظة إلاستراتيجية تتضمن عدة أنواع أهمها  .من ألامور الضرورية التي ينبغي أن تراعيها املؤسسة في نشاطها

املتعلقة بالتطورات الحاصلة في البيئة التكنولوجية التي  ملعلوماتاليقظة التكنولوجية التي توفر للمؤسسة ا

لها حيث أن اليقظة التكنولوجية تسمح للمؤسسة  تهمها وتمكنها من البقاء ومواجهة املنافسة التي تتعرض

عتماد فيها والتي قد تؤثر على نشاطها، وهذا من خالل لا  بترصد وتتبع ما يحدث في بيئتها التكنولوجية التي تعمل

 .منها في الوقت املناسب على مصادر لجمع املعطيات، معالجتها ولاستفادة

 و ألن تكليف ألافراد القائمين عليها ال يختلف عن تعين ألافراد املكلفين باألنواع ألاخرى لليقظة 

 :ا يليإلاستراتيجية فقد تم الحديث عنهم بصفة جماعية في هذا الفصل، وهو ما سنحاول توضيحه من خالل م

  مدخل لليقظة إلاستراتيجية :املبحث ألاول 

 مدخل عام لليقظة التكنولوجية: املبحث الثاني. 
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 مدخل لليقظة إلاستراتيجية: املبحث ألاول 

 في ظل تزايد املخاطر التي تهدد مكانة املؤسسات وجب تبني اليقظة إلاستراتيجية كضرورة حتمية وليس إختيارا

من خالل املعلومات املوجودة في محيطها الذي تنشط فيه ، و سنتناول في هدا املبحث , ولو بطريقة غير مباشرة 

 .مفهوم اليقظة إلاستراتيجية و خصائصها ، أهميتها و أهدافها  ، أنواع و مزايا اليقظة إلاستراتيجية 

 

 مفهوم اليقظة إلاستراتيجية و خصائصها: املطلب ألاول  

م اليقظة إلاستراتيجية مفهوم مرتبط بإدارة ألاعمال و املجتمعات املهتمة باملعلومة و تسييرها، و إن مفهو 

 .سنتناول مفهوم اليقظة و إلاستراتيجية ثم اليقظة إلاستراتيجية و خصائصها في هذا املطلب

 مفهوم اليقظة و إلاستراتيجية: أوال  

 : اليقظة .1

  في حالة نوم أو حلم، أو حالة يقظة أو تيقظ و هذه : الت التالية  عموما الشخص يكون في إحدى الحا :لغة

 1.ألاخيرة تطابق حلة الوعي أين تكون حواسنا متفتحة على العالم من حولنا

 .انتباه صحوة و هي عكس الغفلة فهي تعني أن الشخص تيقظ و أخد حذره:  حيث تعني اليقظة لغة        

 لاقتصادي استقطبت اهتمام الكثير من الكتاب والباحثين ، وتعددت  منذ دخول الیقظة املجال : اصطالحا

 : التعاریف حولها ، نذكر منها ما یلي

، كن في حالة التأهب " عكس النوم"كلمة معناها الحقیقي أن تكون مستیقظا : " یعرف الیقظة على أنها  -

املنتبه یكون في  .هو أو أین وعلى استعداد للكشف عن كل ما من شأنه أن یحدث دون أن یعرف بالضبط ما

 2"حالة راحة ولكن على استعداد للمواجهة في أدنى تحذیر، فالیقظة هنا تتعلق بالبیئة الخارجیة للمؤسسة 

 تنافسية ميزة وخلق ومواكبة التجديد، من متابعة املؤسسة يمكن مستمر نشاط " بأنها اليقظة تعرف كما -

 ."املحيط تحوالت التكيف مع للدولة أو لها تسمح

من التعاريف السابقة نستنج أن اليقظة نشاط يمكننا من جمع املعلومات تخزينها واملحافظة عليها أيأنها تهدف 

كما تجدر إلاشارة إلى أن املصطلح في أوروبا مرتبط أكثر بالتكنولوجية  لتسيير املعلومة ألجل ضمان استغاللها،

 .أما في الواليات املتحدة ألامريكية فهو مرتبط باملنافسة

 :إلاستراتيجية .2

إلاستراتیجیة هي القوة الوسیطة بين التنظیم والبیئة وأنماط متالئمة في مجموعة من مجموعة القرارات التي  -

رات التنظیمیة التي تتعلق بالبیئة، فاإلستراتیجیة هي أداة تستخدمها املنظمة للتكیف مع القرا. تتخذها إلادارة

 .بیئتها من خالل  مجموعة القرارات التي تتخذها إلادارة

                                                           
 ماجيستر، رسالة )الجزائرية الجوية الخطوط مؤسسة حالة دراسة( للمؤسسة التنافسية امليزة تنمية في التنافسية اليقظة أىمية رتيبة، نحاسية 1

 70 .ص ، 2002 / 2001 الجزائر،  جامعة والتسيير، التجارة لاقتصادية العلوم كلية التسيير، قس غير منشورة،
2 LESCA, H. (2003) - Veille stratégique : La méthode L.E.SCAnning ®, Editions EMS p 3  
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إلاستراتیجیة تصف طرق تحقیق املنظمة ألهدافها، مع ألاخذ في عين لاعتبار التهدیدات والفرص البیئیة  -

 .لیة لهذه املنظمةواملوارد وإلامكانیات الحا

أن إلاستراتیجیة عملیة تحدید ألاهداف والخطط والسیاسات املناسبة للظروف البیئیة التي تعمل في ظلها  -

املنظمة، وهي تتضمن عملیة تحدید وتقویم البدائل املتوفرة للمنظمة في إطار تحقیق أهدافها ومهمتها 

 1 .إلاستراتیجیة واختیار البدیل لاستراتیجي ألافضل

ما سبق یتضح أن إلاستراتیجیة هي عملیة تنظیم ألافكار ملواجهة حاالت املخاطر وعدم التأكد وتحدید الفرص 

املتاحة للمنظمة في البیئة، وبالتالي استخدام الكفاءة املميزة لالستفادة من املوارد املتاحة للمنظمة، وان لاتجاه 

ز من املوقف التنافس ي لها، من اجل تحقیق البقاء ألاساس ي إنما يهتم بدراسة واستثمار الفرص التي تعز 

 2. ولاستمرار والنمو، وزیادة قدرة املنظمة في إدارة عالقتها مع البیئة التي تعمل فيها

 مفهوم اليقظة إلاستراتيجية: ثانيا

يف التي تناولت اليقظة بصفة عامة واليقظة إلاستراتيجية بصفة خاصة، وتطورت قد تعددت التعار 

وللفهم الدقيق لهذا املصطلح، سيتم عرض عدد من . الزمن، مع تطور ممارستها من قبل املؤسسات بمرور 

 :یليالتعاريف  نذكر منها ما 

جمع معلومات حول ألاحداث والعالقات في البيئة الخارجية للمؤسسة،  :تعرف اليقظة إلاستراتيجية بأنها

 .ي مهمتها املتمثلة في تخطيط مستقبل املؤسسةأن تساعد إلادارة العليا ف أنهاواملعرفة التي من ش

 3 .الرصد الشامل والذكي ملحيط املؤسسة لالطالع على معلومات واقعية ومعبرة عن املستقبل  :وهي أيضا

- "Caron et Lesca "  يعتبران اليقظة إلاستراتجية، عملية إعالمية من خاللها املؤسسة تتمكن من البحث

التأثير على  نهاعن أحداث حساسة من شأ" annonciateurs signaux" إلاشارات الـمعلنة والكشف عن 

 4.املؤسسة ديمومة

العملية التي من خاللها أعضاء مؤسسة يجمعون، يتبادلون ويعطون معنى : بأنها " Audet Josée" ويعرفها -

غذية عملية التفكير لاستراتيجي بهدف ت للمعلومة املنتسبة للمحيط الخارجي للمؤسسة، هذه املمارسة تكون 

تكنولوجيا، عمالء، منافسين، )وتهتم اليقظة إلاستراتيجية باملعلومة املنتسبة للسوق . ملسيري املؤسسة

البيئة لاقتصادية، القانونية، السياسية، )وأيضا املنتسبة ملحيط ألاعمال بصفة عامة  ،(...موردين 

 5(....لاجتماعية والثقافية

                                                           
 2،ص 2002فالح حسن عداي الحسیني، إلادارة إلاستراتیجیة، دار وائل للنشر والتوزیع، ألاردن، 1

 20فالح حسن عداي الحسیني، املرجع سابق، ص 2
3 Josée Audet, "La veille stratégique chez les PME de haute technologie : une étude de cas par comparaisons inter-sites", Xième 

Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Faculté des Sciences de l’administration, Université Laval, 

Québec. 
4 Josée Audet., Op Cit, p. 4 
5 Josée Audet., Op Cit, p. 4  
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ا عملية جماعيـة مستمرة، من خاللها نها تم عرضه سابقا، يمكن تعر يف اليقظة إلاستراتيجية على أبناء على م

يتعقب فريق من ألافراد بطريقة طوعيـة املعلومات ذات الطبيعة التوقعية، والتي تتعلق بالتغييرات املحتملة 

ليص املخاطر و في خفض حالة الحدوث في املحيط الخارجي للمؤسسة، ويستخدمونها في خلق فرص أعمال وتق

 .عدم التأكد بصفة عامة

 خصائص اليقظة إلاستراتيجية: ثالثا

 :يمكن استنتاج مجموعة من الخصائص التي اليقظة إلاستراتيجية ومن بين هذه الخصائص ما يلي

 فهي إذن حراسة  فاليقظة عبارة عن تنقيب وتعقب وتحري عن املعلومات، :اليقظة عملية تطوعية

ال يمكن للفرد املشارك أن يكتفي بالحد ألادنى من الخدمة فهي تتطلب إلارادة والتضحية  ومراقبة لذا

 .املؤسسة ككل بهدف نجاح

 اليقظة إلاستراتيجية تتطلب تعاون مجموعة من ألافراد، وهؤالء ألافراد كل منهم  :التعاون الجماعي

في مكان العمل يتحول ألامر إلى مشاركة كل فرد بما يملك من مهارات خاصة به وعند التقائهم  يملك

وما الحظه من عالمات واشارات في املحيط، وهنا تتشكل روح الفريق ويصل التفاعل إلى  معلومات

 .أقص ى درجة وهوما يتيح أفكار ورؤى مستقبلية

 الل مساهمتها في صنع تتميز اليقظة إلاستراتيجية بأن لها بعد وطابع استراتيجي من خ :إلاستراتيجية

داخل املؤسسة فهي تعالج املعلومات التي تحصل عليها بهدف تحسين وضعية املؤسسة وتدارك  القرارات

 .املسجلة وبالتالي فهي تؤثر على القرارات إلاستراتيجية التي تتبناها إلادارة ألاخطاء

 الیقظة تتضمن ، واملستقصات املعینة املعلومات خصائص لاعتبار بعين ألاخذ مع : إلابداع إنشاء 

 هي التي املعینة فاملعلومات ، إلابداع بعنصر ترتبط والتي املبكرة إشارات إلانذار إلاستراتيجية تفسير

 الفرضیات بصیاغة تسمح لكنها سابقا، املنفذة وألاعمال ألاحداث أي تصف ال التقص ي عنها بصدد

 من إلاشارات امللتقطة على الوقت نفس في وإلابداع التفسير من كل ویرتكز .رؤیة تطوعیة وٕانشاء

 من املخزنة املعرفة على وكذا املعلومات، تفسير عملیة یتولون  الذین تجربة ألاشخاص وعلى املحیط،

 . " رسمیة ذاكرة " أحیانا نسميها املؤسسة، والتي ذاكرة مجموع

 ملستقبل حيث دائما ما تسعى لتلبيةوهذا من خالل توقع ما هو مطلوب أي حاجات املنظمة في ا :التنبؤ 

فاليقظة عبارة عن استشعار ورصد كل املتغيرات املحيطة باملؤسسة، وضمان أفضل . احتياجاتها

 .لكل املراحل تخطيط

  ألنها تهدف إلى إلابداع ال یمكن للیقظة إلاستراتيجية أن تكون عمال سلبیا ، ومحدودا باملتابعة :تطوعیة 

واملراقبة البسیطة للمحیط ، فهي على العكس من ذلك تعتبر تطوعیة ، باشتراط الذهاب إلى واجهة 

املعلومات  ففي هذا الصدد لم تكن كلمة الیقظة مستعملة على النحو والوضع املناسبين ، غير أنهاآلان 

 1.واسعة لانتشار 

                                                           
جامعة  والتسيير، التجارة لاقتصادية العلوم كلية ،مذكرة شهادة املاستر في علوم التسيير( دور اليقظة التكنولوجيا في تحسين تنافسية املؤسسة)  1

  .2002/2002بسكرة 
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 اليقظة إلاستراتيجية و أهمية  أهداف: املطلب الثاني

  وظيفة، تعتبر إذ للمؤسسة، الخارجي باملحيط املرتبطة املعلومة في التحكم إلى إلاستراتيجية اليقظة تسعى

في  ستحدث تغيرات عن منبهة دالة إشارات والتقاط معلومات عن بحث وظيفة .نفسه الوقت في ومؤشر وأداة،

 ألامر يتعلق عندما ومؤشر ة،املنافس اشتداد ظروف ظل في (للتسيير) للقيادة جيدة وأداة املؤسسة، محيط

 الكلي ألاداء على مباشر تأثير إلاستراتيجية لليقظة فإن ذلك، إلى وباإلضافة .املؤسسة في القرار بعملية اتخاذ

 بكثير يفوق  إلاستراتيجية، اليقظة نشاط تمارس التي املؤسسات أداء مستوى  أن الدراسات أثبتت للمؤسسة، إذ

 1.اليقظة بوظيفة تقوم ال التي املؤسسة في مستويات ألاداء

 إلاستراتيجية اليقظة أهداف .0

 طريقة إتباع خالل من إليه الوصول  يجب مستوى  أو عنصر نقطة، تحقيقه، يجب الذي الش يء هو الهدف

إلى  وبالرجوع .معينة زمنية فترة خالل تحقيقها إلى املؤسسة تسعى التي النتائج هو املؤسسة في والهدف معينة،

من  تحقيقها املنتظر النتائج هي ألاهداف بينما تقوم بها، التي املهام مجموع هي وظائفها فإن إلاستراتجية، اليقظة

 .الوظائف بهذه القيام خالل

إلاستراتيجية  لليقظة ألاساسية بالوظيفة املتعلق هو أهمها ولعل ألاهداف، من عدد إلاستراتيجية لليقظة

هدف  - أساسيين هدفين إلاستراتيجية لليقظة نجد السياق هذا ففي .املستقبلية ألاحداث توقع وظيفة وهي

 2.إلاستراتجية اليقظة وظيفة استحداث إلى املؤسسات سعي وراء السبب هما ،-هجومي وهدف دفاعي

 الدفاعي الهدف أو الغاية: 

عِلم تدل بأحداث التوقع :إلى موجهة إلاستراتيجية اليقظة الدفاعي، املجال في
ُ
 عن تهديدات يجب املؤسسة وت

 اتجاه ألاحداث املؤسسة فعل ردة مدة تقليص وإلى .كبير باملؤسسة الضرر  إلحاقها احتمال ألن إليها، تنتبه أن

 .بعد حدوثها قصيرة زمنية بفترة أو حدوثها قبل الجديدة التغييرات مع التكيف من تتمكن حتى املتوقع بها،

 التكيف بسرعة يتم حتى بالتهديدات املسبقة باملعرفة يتعلق ألامر إلاستراتيجية لليقظة الدفاعي الهدف ففي

 وتتجه دائما تفاعلية، تكون  أي املكتشفة، التهديدات مع باستمرار املؤسسة تتفاعل بحيث ألاوان، فوات وقبل

 أو حتى نتفادى نتصرف وكيف حدوثه؟ وقت ما هو؟ ما مرتقب؟ خطر هناك هل :التالية التساؤالت عن لإلجابة

 املحتمل؟ الخطر نتجنب

 

                                                           
1 Josée Audet, "La veille stratégique chez les PME de haute technologie : une étude de cas par comparaisons 

inter-sites", Xième Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Faculté des 

Sciences de l’administration, Université Laval, Québec.,13-14-15 juin 2001 
2 Kamel Rouibeh, Op Cit , pp.49-50. 
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 الهجومي الهدف أو الغاية: 

 التي تعلن باألحداث ممكن وقت أسرع وفي التوقع ألجل تستخدم إلاستراتيجية اليقظة الهجومي، في املجال

تمكن  الرؤية هذه .املنافسون  يتوقعها أن قبل وذلك محيطها، في تكون  أن املمكن املستقبلية الفرص عن

  .املنافسين عن واختالف تنافسية ميزة تعطيها كما أدائها، وتحسين تقدمها ضمان من املؤسسة

 اتخاذ قرارات من الحالتين في تمكن فهي إلاستراتيجية، لليقظة الدفاعي أو الهجومي الهدف عن النظر بغض

 ألاول  دفاله أن أي .املؤسسة استمرارية بضمان تسمح القرارات هذه جيدة، استراتيجيات بناء ومن إستراتيجية،

 وهذا أفضل لاستراتيجيات، ولصياغة القرارات، أفضل التخاذ ومساعدة داعمة آلية توفير هو لها وألاساس ي

 
 
 إلى بسرعة تفسيرها ونقلها تنظيمها، ثم عنه معلومات وجمع املؤسسة، محيط ورصد تتبع خالل من طبعا

 .املستقبلية ألاحداث الستباق وذلك املختصين

عتَبر فهي تنافسينها، من والّرفع املؤسسة، أداء تحسين إلى أيضا إلاستراتيجية اليقظة تهدف
ُ
  محرك ت

 
 ا

 لتحقيق
 
 من الرفع) للمؤسسة التنافسية الوضعية تحسين من تمكن إذ املؤسسات، في الفعال ألاداء أساسيا

 ترشيد ذلك من وأكثر ...)واملنتجات والتطوير البحث تكاليف)التكاليف  تقليص ،( ...الحصة السوقية نسبة

 جودة من الرفع إلابداع، نحو فعال توجه الوقت، في (ربح) اقتصاد ،(املوارد تبذير تجنب) املؤسسة ميزانية

 (.املبيعات زيادة) ربحية املؤسسة زيادة املنتجات،

 1: نجد إلاستراتيجية، اليقظة بوظائف ترتبط التي ألاهداف هذه بين ومن

 كل  واكتشاف للفرص والفعال الجيد التوقع تحقيق هو لليقظة التنبؤية بالوظيفة يرتبط الذي الهدف

 درجاتها؛ اختلفت مهما املحتملة، التهديدات

 باملعلومة وتزويدهم املستخدمين احتياجات تغطية هو لليقظة إلاعالمية بالوظيفة يرتبط الذي الهدف 

 املناسب؛ الوقت في املالئمة

 من  والدالئل النتائج أفضل واستخراج الحصول  هو والتركيبية التحليلية بالوظيفة يرتبط الذي الهدف

 املجمعة؛ املعلومات

 وحماية  ،(للمؤسسات التنظيمي التعلم ضد) املنافسة املؤسسات معارف تراكم من املؤسسة حماية

 املشروعة؛ غير وألاعمال التضليل من جيدة

 والعمليات القرارات بين أكثر وتوافق تنسيق إحداث. 

 

 

 

                                                           
1 Corine Cohen, , Op Cit , p.109 
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 إلاستراتيجية اليقظة أهمية

 املؤسسة باملعلومات تزود فهي الخارجي، بمحيطها املؤسسة بربط -ألاولى بالدرجة - ألاساسية اليقظة تسمح

 الذي حدوثها، ألامر قبل والتغيرات بالتقلبات التوقع على تساعد كما أفضل، بشكل املنافسة ملواجهة تؤهلها التي

 1.التهديدات تجنب في أو الفرص اقتناص في سواء ألاسبقية، خاصية املؤسسة يمنح

 .للمؤسسة إلاستراتيجية اليقظة تشكلها التي الفائدة أو ألاهمية املوالي، الشكل يلخص عامة، وبصفة  

 إلاستراتيجية؟ باليقظة املؤسسة تقوم ملاذا  :  )I )1 -شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 املنافسة حول  الرابع الدولي امللتقى ،"للمؤسسة والتنافسية إلاستراتيجية القرارات تحسين إلاستراتيجية اليقظة أهمية" عمرستي، احمد كرومي، سعيد 1

 بن حسيبة جامعة التسيير، وعلوم لاقتصادية العلوم كلية العربية، الدول  في املحروقات قطاع خارج الصناعية التنافسيةللمؤسسات ولاستراتيجيات

 2000نوفمبر  00 – 00يومي الشلف، بوعلي،

 التوقع/التنبؤ

 املخاطر تقليص

 التقدم

 إلابداع

 التطور 

 :التغييرات اكتشاف

 ...املنافسين العمالء، آلاالت، الحديثة، التكنولوجيات

 

 :ألاخطار اكتشاف

 منافسين قوانين، منتجات، اختراع، براءات

 :الفروقات اكتشاف

 ...ابحلاجات مقارنة ابملنافسني، مقارنة

 :ألافكار اكتشاف

 ...والتطوير البحث ترشيد جديد، حلول 

 :الفرص اكتشاف

 ...جدد موردين جدد، شركاء جدد، عمالء
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 للمؤسسة عديدة مزايا تعطي فإنها تمارسها، التي الوظائف خالل ومن اليقظة أن كما

 التحسين على قادرة تجمعها التي املعلومات ألن الوفرة، بتحقيق املالية الناحية من اليقظة تسمح 

 تكلفته؛ وتخفيض جودته، للمنتج، التقنية منالخصائص

 أيضا لها تسمح كما املؤسسة، في التنظيمية املستويات مختلف عبر للمعلومة جيد بمرور تسمح 

 الخارجي؛ ملحيطها ومتواصلة بمراقبةمستمرة

 في تساعد بل املؤسسة؛ تواجهها سوف التي املستقبلية بالعراقيل والتنبؤ بالتحذير فقط تسمح ال 

 فرص؛ إلى العراقيل تحويلهذه

 لاتجاه تفسير على وتساعد الخاريجي؛ للمحيط التأكد عدم حالة نسبة من التقليل في تساهم 

 املحيط؛ به الذييتعقد

 التنافسية املؤسسات بين وجودة الم لاختالفات عن يكشف التنبؤية، املعلومة في التحكم 

 واملؤسساتاألخرى؛

 الذي للمعنى، الجماعي البناء على وترتكز تقوم انهأل باملؤسسة، العاملة البشرية املوارد كفاءة من ترفع 

 .اليقظة جهاز يجمعها التي التنبؤية املعلومات داللة حول  بآرائهم وألاخذ املؤسسة أفراد باشراك يتم

 

أنواع ومزايا اليقظة إلاستراتيجية: املطلب الثالث  

كالیقظة  مصطلح الیقظة إلاستراتيجية هو مصطلح عام یشتمل على عدة أنواع من الیقظة املحددة

 .ذلك  التكنولوجیة ، الیقظة التنافسیة ، الیقظة التجاریة ، الیقظة البیئیة ، الیقظة لاجتماعیة وما إلى

تختار ألانسب  ، بل یمكنها أنواملؤسسة لیست مضطرة بالضرورة إلى تنفیذ أو ممارسة هذه ألانواع من الیقظة 

 .إلى وضعیتها 

 :أنواع  اليقظة إلاستراتيجية  .1

  الیقظة التكنولوجیةVEILLE TECHNOLOGIQUE 

الن  یرى بعض الكتاب ولاقتصادیين وبالخصوص الفرنسیين أن الیقظة هي یقظة تكنولوجیة أصال ،

ودون التمكن من رسم الحدود الرسمیة،  .ش يء الصراع بين املؤسسات لاقتصادیة حالیا یتعلق باإلبداع قبل كل 

 : یمكن إن نميز
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 : الیقظة التكنولوجیة هي

  : أهمها وسنستعرض املفكرين، نظر وجهة حسب التكنولوجية باليقظة الخاصة التعاريف تنوعت لقد

هدف ب املنتقاة وماتللمعل جيد بنشر متبوعا والتكنولوجي التقني مي،العل املحيط ليلوتح مالحظة هيو  -

 .املنظمة يهم الذي التكنولوجي التقني امليدان في الحاصلة التطورات عن كل الكشف

تراقب من خالله املؤسسة البيئة العلمية و التكنولوجية املرتبطة بها، من خالل تتبع  الذي هي النشاط -

هدفها ألاساس ي رصد كل جديد  املعلومات، وجمعها، تنظيمها و تحليلها ثم نشرها ملراكز اتخاد القرار ،

 .1في املجال التكنولوجي الذي يهم املؤسسة

اليقظة التكنولوجية هي العملية التي تحصر املؤسسة من خاللها التقنيات و التكنولوجيا املستعملة من  -

لى طرف زبائنها مورديها، شركائها، ومنافسيها، في إطار مجال نشاطها و ذلك ملتابعة التطورات التي نؤثر ع

و اتخاذ إلاجراءات ...( زبائن، موردين،)مستقبلها و مستقبل العالقات مع متعامليها لاقتصاديين 

 .2الوقائية

هي ذلك النشاط الذي يتمثل في مراقبة البيئة  Mariinet et Ribaultاليقظة التكنولوجية حسب  -

 .3للكشف عن إشارات الضعف والتي تبرز عند تطور التكنولوجيات

تلك املعلومة التي تعطينا إحساسا بأن حدثا ما ( يطلق عليها عالمات إلانذار املبكر)رة الضعف ونقصد بإشا

سيحدث وهي على العموم ضعيفة الشدة، مبهمة، ويصعب تمييزها تتطور مع الوقت لها عدة أشكال كاإلشاعة 

 .مثال

 : مما سبق اليقظة التكنولوجية تمكن املؤسسة من 

 ،التقنية والتكنولوجية جمع املعلومة العلميى. 

 لاكتشافات العلمية و التطور في حاجات الزبائن. رصد التطورات التكنولوجية. 

 تحديد التقنيات التكنولوجيات املتبعة من طرف املنافسين. 

 الكشف عن الفرص واستغاللها وتجاوز التهديدات. 

 

 

 

                                                           
 .002ص  2002مان، ألاردن، ، ع0دار وائل للنشر و التوزيع، طاملدخل إلى نظم املعلومات إلادارية، دمحم عبد الحسين ال فرج الطائي،   1
املاقى الدولي الثاني حول املعرفة اليقظة التكنولوجية كأداء لبناء امليزة التنافسية للمؤسسة إلافتصادية، داودي الطيب، شين فيروز، رحال سوالف،   2

 .01ص  2002الجزائر، في ظل لاقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين امليزة التنافسية للدول العربية، جامعة شلف، 
3 Mariinet et Ribault, Le Management des Technologies, Edition Organisation, Paris, France, 1991, p 109. 
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 دور اليقظة التكنولوجية و مصادرها

  : التكنولوجية تستطيع املؤسسة إلاجابة على ألاسئلة التاليةمن خالل اليقظة  : دورها .1

 ما هي التكنولوجيا املستخدمة من قبل املؤسسات املنافسة؟ 

 ما هي املعدات و التجهيزات الجديدة و التكنولوجيات الحديثة ؟ 

  : إذا يمكن تلخيص دور اليقظة التكنولوجية فيما يلي

 .املستخدمة من قبل املنافسين اكتشاف التكنولوجيا -

دراسة وتحليل التكنولوجيا املستخدمة في مجال إلاتصال لتسهيل عملية انتقال املعلومة ، وهو ما  -

 .يساهم في تطوير عملية التعلم داخل املؤسسة

 .التحكم في البرمجيات الحديثة و تطوير عمليات التصنيع -

 .الذي تتأثر به املؤسسةمراقبة التطورات الحاصلة في ميدان التكنولوجي  -

 .اقتناص الفرص و لاستثمار فيها -

 .لاختراع واملعايير املعمول بها التعرف على براءات -

  : مصادرها .2

ويمكن تقسيم مصادر حصول اليقظة التكنولوجية على املعلومات والتعرف على التطورات الحاصلة في املحيط 

 : 1التكنولوجي التي تهتم به املؤسسة إلى

  ومن خاللها ال نجد أي صعوبة في الحصول على املعلومات وهي معتمدة ومعترف بها :رسمية مصادر. 

 يصعب الحصول على املعلومات من املصادر غير الرسمية فنجدها تخضع ألهواء  :مصادر غير رسمية

 .ورغبات ذلك املصدر، في الغالب ال يمكننا استعمالها مباشرة ألنها تحتاج إلى تحليل ومعالجة

 :و الشكل التالي يوضح املصادر الرسمية وغير الرسمية لليقظة التكنولوجية 

 

 

 

 

                                                           
الصناعية  امللتقى الدولي الرابع حول املنافسة ولاستراتيجيات التنافسية للمؤسسةاليات تطوير امليزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية، خليفة منية،   1

 .22ص  2000نوفمبر  8/0خارج قطاع املحروقات في الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، الجزائر، 
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 التكنولوجية اليقظة ملعلومات الرسمية وغير الرسمية املصادر : I- 2 ) ) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أطروحة ،)جزائريةال املؤسسات لاقتصادية من بعينة استكشافية دراسة(الفرارات إلاستراتجية  اتخاذ في وأهميتها اليقظة اليمين، فالتة :املصدر

 80، ص 2002/2001الجزائر،  بسكرة، خيضر دمحم جامعة التسيير، مو وعل والتجارية لاقتصادية مو العل يةكل التسيير، مقس منشورة، غير ،دكتوراه 

 .بالتصرف 

 مصادر غير رسمية  مصادر رسمية

 

 

 معطيات السوق 

تكنولوجية معطبات  

 إلاشاعات

بنوك العمليات 

تحليل ما بحوزة 

املؤسسة من 

 معلومات

مقابالت فردية وغير 

رسمية أثناء 

املنتديات و 

...املعارض  

هيئات البحث العلمي 

، (امللتقيات والندوات)

مؤسسات البحث 

دورات )التطبيقي 

( تكوينية  

 براءات لاختراع

 برامج البحث

 وحدات لانتاج

العمليات ما  بنوك

لدى املؤسسة من 

 بيانات

اليقظة 

 التكنولوجبة
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  الیقظة التنافسیةVeille Concurrentielle 

هي العملية التي تمكن املنظمة من تحديد منافسيها الحاليين و املحتملين و خططهم املستقبلية  : تعريف .أ 

املنافسين يعطل أعمال املنظمة و يفوت عليها بهدف اتخاذ القرار املناسب ألن أي قرار ال يراعي فيه نوايا 

 1.فرص عديدة

فاليقظة التنافسية تهتم باملنافسين الحاليين و املرتقبين والداخلين الجدد السوق بمنتجات بديلة، فهي 

تمكين املؤسسة من تحقيق ميزة مكملة لليقظة التكنولوجية والتجارية على اعتبار أن الهدف ألاساس ي لهم 

للتموقع في السوق و مواجهة املنافسة التي يشهدها قطاع النشاط، فهي تسعى لجمع معلومات من تنافسية 

 .البيئة التنافسية باملتابعة الدقيقة و الصارمة لتحركات املنافسين ونشاطاتهم

 : أهداف البقظة التنافسية .ب 

 التحري عن تشكيلة املنتجات املنافسة، أداء املنافسين. 

 ة للمنافسين ومبيعتهمتتبع ألاعمال التجاري. 

 تحليل التكاليف ومقارنتها بتكاليف املنافسين. 

 تقافة املنظمة وشبكات إلاتصال داخلها. 

 املنافسون القيام بها ستطيعمعرفة ألاشياء التي ال ي .  

 

  الیقظة التجاریة والتسویقیةVeille commerciale et Marketing 

أهم أنواع  في مجال التسویق الیقظة التنافسیة على أنهایصنف بعض الكتاب ولاقتصادیين املتخصصين 

التنافسیة والیقظة  الیقظة، وان الیقظة هي یقظة تسویقیة أصال فهي تشتمل على الیقظة التجاریة والیقظة

الیقظة لاستراتیجیة  أما البعض فيرى أن الیقظة التجاریة والیقظة التسویقیة احد ممارسات. التكنولوجیة

 .مختلف یخصها  تان ملفهوم واحد ومنهم من یرى أنهما مختلفان وان لكل منهما مجالوأنهما تسمی

بأسواق  املعلومات املتعلقة( ألغراض لاستغالل ) بحوث ومعالجة وتوزیع : " الیقظة التسویقیة هي .أ 

 ".املؤسسة

بين العالقات  دراسةذلك النشاط الذي تتمكن املؤسسة من خالله من : " نستطیع القول أن الیقظة التجاریة هي

 . 2"املوردین والزبائن، واملهارات الجدیدة التي تظهر في السوق، ومعدل نمو السوق 

والطرق  فهي الیقظة التي تخص املجال التسویقي ، بمعنى أنها تلك الیقظة التي تهتم بالعالقات التجاریة

أن سلوك املنافسين  كما أنها تهتم باملعطیات املؤثرة على سلوك املستهلكين لا والكیفیات التسویقیة الحدیثة ،

 .بل نتجت عن فائض فیه  یبقى محل اكبر اهتمام ، ذلك الن الیقظة التجاریة لم تنتج عن عجز في العرض

                                                           
1 Boulifa Tamboura, Identification Des Facteur Critique de Succès pour la Mise en Place d’un Dispositif de Veille Stratégique, 

thèse Doctorat en sciences de gestion, Institut Supérieur de Gestion, université de Tunis, Tunisie 2008, p,60. 
2 Etud 3IE, 2001, p , 11. 
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 1ویمكن استخدامهما 

 .رسالة تسویق مباشرة -

 .تحلیل تطور السوق   -

 .تحلیل سلوك املستهلك  -

 .حمالتها التسویقیة الخاصة تداعیات  -

 .تحدید أسواق جدیدة  -

 .تحدید أفاق جدیدة  -

 .تحدید عمالء جدد  -

 .اتصاالت تجاریة  -

 .إطالق منتجات جدیدة  -

 (.السعر والجودة )إیجاد موردین جدد  -

 ( .توقیع عقود ، منتجات جدیدة )تحدید موزعين جدد  -

 .الوضعیة املالیة للعمالء  -

 .الوضعیة املالیة للموردین  -

 .للقطاع العام والقطاع الخاص( املناقصات)مقدمي العروض  -

 .رصد صورة املؤسسة  -

 :ویمكن الحصول على هذه املعلومات عن طریق 

 ( .لاتصال املباشر ) الخصوصیة  -

 .شراء املنتجات -

 .لانترنت واملجالت -

 

  الیقظة البیئیةVeille Environnementale 

 املجاالت بكل املتعمقة املعلومات خالل من املستمرة واملراقبة التيقظ يهو  : اليقظة البيئة الاجتماعية .أ 

في مجال بيئة عملها كالتشريعات املالية و السياسية و املعلومات لاجتماعية حول  تهم املؤسسة التي

عادات املجتمع الناشطة فيه و ثقافة أفراده وهو مجال يمكن للمنظمة أن تبدع فيه و تنال رضا ذلك 

 .ويجعلها متميزة عن منافسيها أي لها بصمة خاصة بها املجتمع

                                                           
1Dr :Lahmam A ,Pratique concréte de la veille et de la fouille d’informayion par text mining,PERTINENCE 
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  : حيث تهتم اليقظة لاجتماعية ب

 مراقبة الظواهر لاجتماعية املرتبطة باألداء في املنظمة. 

 ساهم في جعل املبادالت بين افراد الجماعة ممتازة ومساهمة في حل توفير مناخ اجتماعي مالئم ي

 .املشاكل الداخلية

تهتم باملحافظة على البيئة و املساهمة في الحد من التلوث إذا كانت املنظمة  : مناخية اليقظة البيئية .ب 

صناعية، وتساهم في نشر الوعي بين أفراد املجتمع الناشطة فيه بضرورة مكافحة التلوث البيئي و 

البيولوجية كل التغيرات البيئية السعي لتفادي وقوع املنظمة في دور يؤدي غلى إخاللها بالبيئة ورصد 

 1.وتغيرات الطقس

من   Porterمن خالل ما سبق يمكن إسقاط ألانواع ألاساسية لليقظة إلاستراتيجية مع القوى الخمس لبورتر 

  : خالل الشكل التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دراسة عينة من املؤسسات )الاستراتيجية كأساس جديد لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة اليقظة بلبصير خليدة،   1

كلية العلوم لاقتصادية و التجارة وعلوم التسيير، جامعة دمحم خيضر، بسكرة،  رسالة ماجيستر، غبر منشورة، قسم التسيير،(. الصغيرة واملتوسطة

 .22.، ص2008/2000الجزائر 
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 أنواع اليقظة الاستراتيجية موافقة لقوى بورتر : ( I – 3 ) الشكل

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

امللتقى الدولي الثاني اليقظة التكنولوجية كأداء لبناء امليزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية، داودي الطيب، شين فيروز، رحال سوالف،  : املصدر

 .00.، ص2002حول املعرفة في ظل لاقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين امليزة التنافسية للدول العربية، جامعة الشلف، الجزائرـ 

 

 :مزایا الیقظة إلاستراتيجية .2

تزودها  تعتبر الیقظة إلاستراتيجية عملیة إستراتيجية ال یمكن للمؤسسة لاقتصادیة لاستغناء عنها ، فهي

من تهدیدات وفرص  باملعلومات التي تؤهلها ملواجهة املنافسة بشكل أحسن ، والتي تمس جوانب عدیدة من البیئة

الالزمة ، ألنها تستهدف أوال  حكم في املعلومة، إذن فالیقظة إلاستراتيجية تفرض على املؤسسة لاقتصادیة الت

أیضا تحسين العمل لاستراتیجي وتحسين  تمكين املؤسسة من تحسين وضعیتها ومستوى ممارستها كما تستهدف

 .امليزة التنافسیة 

 يقظة تنافسية

املحتملـــــون  الداخلون   

 املنــــــافسون في القطاع

 منتجـــــات الاحالل

 املورديـــن
 الزبـــائــن

 اليقظــــة التكنولـــوجية

 اليقظة البيئــــــية

 يقظة تجارية يقظة تجارية
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 1: وتتجلى مزایا الیقظة إلاستراتيجية بالنسبة للمؤسسة لاقتصادیة في

 على  یة املالیة بتحقیق الوفرة ، الن املعلومات التي تم جمعها قادرةتسمح الیقظة إلاستراتيجية من الناح

 .التحسين من الخصائص التقنیة للمنتج ، جودته ، وتخفیض التكلفة 

 تسمح بمرور جید للمعلومة عبر مختلف املستویات التنظیمیة في املؤسسة ، كما تسمح لها أیضا 

 .بمراقبة مستمرة ومتواصلة لبیئتها 

 املؤسسة تواجهها سوف التي املستقبلیة للعراقیل والتنبؤ یربالتحذ تسمح . 

  والفرص  التهدیدات ، النفوذ مناطق على الیقظة خلیة تكشف أین ، للتسیير تیجیة استرا وسیلة

 .السوق  في املنافسة ومن املؤسسة استراتیجیة من تغير أن تستطیع والتي للمؤسسة

 

 مدخل عام لليقظة التكنولوجية :املبحث الثاني

 مفهوم اليقظة التكنولوجية، دورها : املطلب ألاول 

 اليقظة التكنولوجية هي نوع من أنواع اليقظة إلاستراتيجية، حيث أنها تهتم برصد وتتبع كل ما يتعلق

 .بامليدان التكنولوجي للمؤسسة

 :إلاجابة على التساؤالت آلاتيةوسنتعرف في هذا املبحث على هذا النوع من اليقظة من خالل 

 ما معنى اليقظة التكنولوجية وما هو دورها؟ 

  كيف تمكن اليقظة التكنولوجية املؤسسة من اكتشاف التطورات الحاصلة في املجال التكنولوجي ؟ وما

 هي مراحلها؟ وما هي وسائلها؟

 

 مفهوم اليقظة التكنولوجية: أوال

 :الخاصة باليقظة التكنولوجية حسب وجهة نظر املفكرين، وسنستعرض أهمها لقد تنوعت التعاريف

هي النشاط الذي تراقب من خالله املؤسسة البيئة العلمية والتكنولوجية املرتبطة بها، من خالل تتبع  -

 املعلومات، وجمعها، تنظيميا وتحليلها ثم نشرها ملراكز اتخاذ القرار، هدفها ألاساس ي رصد كل جديد في

 .2ملجال التكنولوجي الذي يهم املؤسسةا

اليقظة التكنولوجية هي العملية التي تحصر املؤسسة من خاللها التقنيات والتكنولوجيات املستعملة  -

زبائنها مورديها، شركائها، ومنافسيها، في إطار مجال نشاطها وذلك ملتابعة التطورات التي تؤثر  من طرف

واتخاذ إلاجراءات ..( زبائن، موردين، )متعامليها لاقتصاديين مستقبلها ومستقبل العالقات مع  على

 .3الوقائية

                                                           
ي ، جامعة بومعزة سھیلة ، دور الیقظة في تنمیة امليزة النافسیة ، مدكرة ماجستير في قسم العلوم لاقتصادیة ، فرع التحلیل ولاستشراف لاقتصاد  1

 80ص  2000 - 2008منتوري ، قسنطینة ،  
 0. ، ص 2002، عمان، ألاردن، 0. والتوزيع، ط دمحم عبد الحسين أل فرج الطائي، املدخل إلى نظم املعلومات إلادارية، دار وائل للنشر  2
حول املعرفة في  داودي الطيب، شين فيروز، رحال سوالف، اليقظة التكنولوجية كأداة لبناء امليزة التنافسية للمؤسسة لاقتصادية، امللتقى الدولي الثاني  3

 . 01. ، ص 2002جامعة الشلف، الجزائر،  ظل لاقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين امليزة التنافسية للدول العربية،
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هي ذلك النشاط الذي يتمثل في مراقبة البيئة  Mariinet et Ribaultاليقظة التكنولوجية حسب  -

 .1إشارات الضعف والتي تبرز عند تطور التكنولوجيات  للكشف عن

حدثا ما  تلك املعلومة التي تعطينا إحساسا بأن( إلانذار املبكريطلق عليها عالمات )ونقصد بإشارة الضعف 

 سيحدث وهي على العمو م ضعيفة الشدة، مبهمة، ويصعب تمييزها ، تتطور مع الوقت ، لها عدة أشكال

 . 2كاإلشاعة مثال

 

 : 3مما سبق اليقظة التكنولوجية تمكن املؤسسة من

 جمع املعلومة العلمية، التقنية والتكنولوجية. 

 رصد التطورات التكنولوجية، لاكتشافات العلمية والتطور في حاجات الزبائن. 

 تحديد التقنيات والتكنولوجيات املتبعة من طرف املنافسين. 

 الكشف عن الفرص واستغاللها وتجاوز التهديدات. 

املؤسسة  ن فيواليقظة التكنولوجية ال تعني الجوسسة الصناعية، فهي عملية إرشادية موجهة إلعالم املسؤولي

غرض  التكنولوجيا هي اللغة التقنية والعلم التطبيقي والطريقة الفنية لتحقيق)حل املشاكل التقنو تكنولوجية

معالجة  عملي أي تطبيق  املعرفة العلمية لتصنيع منتجات معينة أي تطبيق التقنية، أما التقنية فهي طريقة

 .التي يواجهونها ، 4(التفاصيل الفنية أو طريقة النجاز هدف معين

 5قصير  كما أنه نظرا للتطور التكنولوجي الهائل والسريع فاليقظة التكنولوجية تكون في الغالب على مدى

الخاص  يمكن القول بأن اليقظة التكنولوجية تمكن املؤسسة من معرفة كل ما هو جديد في املجال التكنولوجي

من  تكنولوجية املطروحة وتحذر أيضا مسؤولي املؤسسة بها الذي تهتم به، كما تقترح حل  للمشاكل التقنو

 .ألاخطار املحدقة وألاخطاء وشيكة الحدوث

 

 : دور اليقظة التكنولوجية: ثانيا

 :إذا يمكن تلخيص دور اليقظة التكنولوجية فيما يلي

 اكتشاف التكنولوجيا املستخدمة من قبل املنافسين. 

 وتحليل التكنولوجيا املستخدمة في مجال لاتصال لتسهيل عملية انتقال املعلومة، وهو ما  دراسة

 .يساهم في تطوير عملية التعلم داخل املؤسسة

 التحكم في البرمجيات الحديثة وتطوير عمليات التصنيع. 

                                                           
1 Mariinet et Ribault ،Le Management des Technologies ،Edition Organisation ،Paris ،France ،1991 ،p.109. 

امللتقى الدولي الرابع حول  كرومي سعيد، عميرستي أحمد، أهمية اليقظة إلاستراتيجية في تحسين القر ارات إلاستراتيجية والتنافسية للمؤسسة ،  2

 . 2. ، ص 2000املنافسة ولاستراتيجيات التنافسية للمؤسسات في الدول العربية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، أكتوبر 
 . 28. كرغلي أسماء، مرجع سابق، ص   3
 . 2. ، ص 2000كندرية، مصر، الصيرفي دمحم، إدارة تكنولوجيا املعلومات، دار الفكر الجامعي، إلاس  4
 88. فالتة اليمين، مرجع سابق، ص  5
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 مراقبة التطورات الحاصلة في امليدان التكنولوجي الذي تتأثر به املؤسسة. 

  الفرص ولاستثمار فيهااقتناص. 

 التعرف على براءات لاختراع واملعايير املعمول بها. 

 :على العموم يمكن استخالص دور اليقظة التكنولوجية في ثالثة مجاالت رئيسة وهي

 هندسة إلانتاج: 

 .إلانتاج أي تطوير مختلف عمليات إلانتاج التي تتم في املؤسسة سواء املعدات ووسائل وطرق  

 علوماتتنظيم امل:  

وسرعة وصول املعلومة تنظيم انتقال املعلومات وتحسين طرق التواصل ولاتصال بين مصالح املؤسسة املختلفة 

 .ملن يحتاجها، أي وصول املعلومة املناسبة في الوقت املناسب

 املنتجات والخدمات:  

 .ابتكار منتجات وخدمات جديدة قائمة على أساس التفوق التكنولوجي

 

 مراحل عملية اليقظة التكنولوجية ووسائلها: الثانياملطلب 

 مراحل عملية اليقظة التكنولوجية: أوال

وتعتبر مراحل اليقظة التكنولوجية هي نفسها مراحل اليقظة إلاستراتيجية، وسنركز في ذكرنا لهذه 

 وقد اختلف الباحثون في تسمية هذه على الجانب التكنولوجي أي كل ما هو متعلق باملحيط التكنولوجي، املراحل

 املراحل ولكن الغاية من هذا التقسيم هو إبراز تسلسل الحلقات املكونة لعملية اليقظة، حيث سنتناول النموذج

اغلب  ويعتبر هذا النموذج ألاكثر أهمية عند(  Winelksy1967 ،Stubbart1982)املتداول بين أغلب الباحثين 

 .مرحلة من هذه املراحل شرط ضروري لنجاح عملية اليقظة ككل املفكرين كما يعد نجاح كل

 1: وتتكون مراحل اليقظة حسب هذا النموذج من خمس مراحل كما يلي  

 من خالل تحديد ما الذي يوجد في البيئة الخارجية وتحديد العوامل :الاستهداف وتحديد الحاجيات .0

 .تها وجمع املعلومات حولهاالتكنولوجية املؤثرة على نشاط املؤسسة، ومن ثم مراقب

من خالل تفتيش املحيط التكنولوجي املؤثر على املؤسسة وتحديد التغيرات أو :التنقيب والجمع .2

 .املهمة والدافعة للمؤسسة ألاحداث

 من خالل تقييم وتصفية املعلومات التي تم جمعها، مع إلاشارة إلى أن مصدر تلك (:الانتقاء)الاختيار .1

يرة في اعتمادها أو رفضها، وهذا ألجل لاحتفاظ باملعلومة املوافقة ملرحلة املعلومة له نسبة كب

 .ويتم بعد ذلك تحليل املعلومات ومعالجتها الستخالص املعلومات املالئمة للهدف املسطر لاستهداف

 من خالل تخزينها ونشرها وايصالها عند الحاجة، فإذا كان ألامر يتعلق بالتكنولوجيا :التخزين والنشر .2

املستخدمة من طرف املنافسين في العملية إلانتاجية وجب توصيلها لإلدارة العليا وقسم إلانتاج أي 

 .في متناول املستخدمين وضعها

                                                           
1 1Humbert Lesca, Iimplantation d’une Veille Stratégique pour le Management Stratégique, Cas d’une PME du Secteur Bancaire, la 

revue des Sciences du Gestion, Direction et Gestion, Paris, France sep-oct. 2003, p.18. 
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من خالل نشر املعلومات، حيث يتم إعطاء معنى للمعلومة واثراء املعارف والنماذج الذهنية  :الاستغالل .2

 .راتيجيات وقرارات املؤسسةللمسيرين ودمج تلك املعلومات واملعارف في است

وبدون  وانطالقا من النموذج ولنجاح عملية اليقظة يتوجب على املؤسسة القيام بهذه املراحل بصفة مستمرة

معينة  انقطاع مع الصرامة في تنفيذها فهي أي اليقظة عملية طوعية استباقية، وأي تهاون على مستوى مرحلة

 لذا فاليقظة التكنولوجية تمكن املؤسسة من مسايرة التطورات الحاصلة في يؤدي إلى فشل العملية ككل ،

وضع  املجال التكنولوجي واستغالل أية فرصة ممكنة كما تمكنها من إلافالت وتجنب أي خطر يتربص بها  ويمكن

 .الشكل آلاتي الذي يلخص مراحل عملية اليقظة التكنولوجية

 

 مراحل اليقظة التكنولوجية : ( I – 4)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Humbert Lesca ،Iimplantation d’une Veille Stratégique pour le Management Stratégique ،p.19 
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تحديد  من خالل هذا الشكل نالحظ أن مرحلة لاستغالل وهي املرحلة ألاخيرة ال تتوقف بل تتصل بمرحلة

 لاحتياجات وهي أول مرحلة من مراحل عملية اليقظة التكنولوجية، وهو  ما يهدف على أن عملية اليقظة

.  التكنولوجية عملية مستمرة ومتواصلة وكل مرحلة مكملة للتي تليها كما أن الشبكة الداخلية تتمثل في املؤسسة

الشكل  أما الشبكة الخارجية فتتمثل كما هو ظاهر في الشكل في املحيط الخارجي للمؤسسة، كما يظهر من خالل

لتفادي  لذا وجب التقيد بأقص ى درجات الصرامة أن أي أخطاء في أي مرحلة يؤدي إلى فشل عملية اليقظة ككل ،

 .الوقوع في ألاخطاء

 وسائل اليقظة التكنولوجية: ثانيا

 من أجل نجاح عملية اليقظة يجب توفير مجموعة من الوسائل ويمكن تقسيم وسائل اليقظة التكنولوجية     

 1: إلى ثالثة أصناف رئيسية وهي

إلاشارة إلى أن  مع ،وهي مهارات ألافراد واملستخدمين داخل املؤسسة وتم تناولها فيما سبق :موارد بشرية .0

ملما   كل فرد تابع ملجال اختصاصه وفيما يتعلق باليقظة التكنولوجية يجب أن يكون هذا املورد

 ومختلفبالجانب التكنولوجي، ويحقق للمؤسسة ألامن املعلوماتي أي يحميها من القرصنة لالكترونية 

 ...املخاطر إلالكترونية سرقة البيانات،تعطيل نظام املعلومات

حيث على املؤسسة أن توفر ميزانية خاصة باليقظة ككل، والتكنولوجية بصفة خاصة،  :موارد مالية .2

 .فتكلفة املعلومة معتبرة في وقتنا الحالي فهي تباع وتشترى 

ا وسائل فعالة وحديثة وتقنية تمكن ممثليها من تتطلب التكنولوجي :تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت .1

عن جديد التكنولوجيا بأسرع وقت، وهوا لهدف في ألاصل من اليقظة التكنولوجية أي توظيف  البحث

الحديثة واملتطورة لصالحها ولاستفادة منها لتحقيق أهداف املؤسسة ككل، حيث ال يمكن  التكنولوجيا

 .حديثةدون تكنولوجيا  للمؤسسة النجاح

 2: وتتمثل تكنولوجيا املعلومات ولاتصاالت والتي تحتاج إليها اليقظة التكنولوجية فيما يلي

 أجهزة ومعدات:  

كالحاسوب  إلدخال املعلومات، تخزينها، نقلها، استرجاعها من أجزاء مادية ملموسة موهو كل ما يستخد

 3... والشاشة، الفأرة،الهاتف

 البرمجيات:  

التكنولوجي فهي حلقة  من مركبات تكنولوجيا املعلومات فبدونها ال يمكن لاستفادة من العتاديعد هذا العنصر 

التعليمات وألاوامر التي توجه  الوصل بين املستخدم وآلالة في برامج تساعد على حفظ املعلومات، فهي مجموع

طلوبة كما يوجد للبرمجيات لغة امل املكونات املادية للحاسوب،للعمل بطريقة معينة بغرض الحصول على النتائج

 PASCAL  ،D BASE  ....4: مع إلانسان مثل
                                                           

 20. كرغلي أسماء، مرجع سابق، ص  1
محاضرات في نظم املعلومات ، السنة ألاولى ماستر، تخصص تسيير استراتيجي للمنظمات، كلية العلوم  )اليقظة التكنولوجية(بن  ساهل وسيلة،   2

 . 2002 / 2001لاقتصادية والتجارة وعلوم التسيير، جامعة دمحم خيضر بسكرة، الجزائر، 
 22، ص2002، عمان، ألاردن، 0. دمحم محمودي الخالدي، التكنولوجيا لالكترونية، دار كنوز املعرفة، ط 3

 20، ص 2000، عمان، ألاردن، 0. نجم عبود نجم، إلادارة  واملعرفة لالكترونية، دار اليازوردي العلمية، ط  4
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 الانترنت:  

بسيولة وبطريقة  وهو مجموع ألاجهزة لالكترونية املرتبطة فيما بينها واملتناثرة جغرافيا تسمح بتمرير املعطيات

في الصور واملستندات  املشاركةاقتصادية من نقطة إلى أخرى، تسمح لانترنت ملستخدميها العثور على معلومات و 

 1والفضل يعود لنظم وبرتوكوالت يتم التحكم فيها ومشاركتها 

 :كما تقدم لانترنت مجموعة من الخدمات أهمها

 :يمتاز ب 2أهم خدمة تقدمها تسمح بإرسال واستقبال الرسائل من والى الشبكة العاملية  :البريد الالكتروني

 .انخفاض التكلفة -

 .إمكانية الحفظ والطباعة واعادة إلارسال  -

 .السرية في إلاتصال  -

 .السرعة في إلارسال ولاستقبال -

 تسمح هذه الخدمة باالتصال املؤقت بين حسابين بنقل httpويطلق عليه : بروتوكول نقل امللفات وتبادلها

 3. امللفات وتحويلها من حساب آلخر ولذا تعتبر وسيلة للتبادل السريع

 يمكن املستخدم من التنقل عبر الشبكات املتصلة باالنترنت والحصول على :روتوكول الربط عن بعدخدمة ب

 4. معلومات معينة

 تمكن هذه الخدمة من استعمال لانترنت كوسيلة اتصال مباشرة بين ألافراد :خدمة الاتصال املباشر

 5. واملؤسسات ألجل تخفيض التكاليف

العاملية  كخدمة مجموعة نقاش واملجموعات إلاخبارية والشبكة العنكبوتية كما توجد خدمات أخرى لألنترنت

 6... ومختلف مواقع لانترنت التجارية والخدماتية ولاشهارية

استخدامها  وهي شبكة داخلية خاصة باملؤسسة لكنها تستخدم بروتوكوالت لانترنت وأدواتها بهدف :الانترنات

 .للموارد واملعلومات داخل املنظمةلتحسين آليات لاستغالل  املشترك 

  .وهي املشاركة بين لانترنت الخاص بالشركة وشركائها التجاريين فهي متاحة ملجموعة منتقاة : الاكسترانت

 :ويمكن إبراز أهم الفروقات بين لانترنت ولانترانت في الجدول التالي

 

 

 

 

                                                           
 . 22 - 22. نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص  1
 . 20. محمودي الخالدي، مرجع سابق، صدمحم   2
 128. نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص  3
 120. نفس املرجع، ص  4
 122. نفس املرجع، ص  5
 122. نفس املرجع، ص  6
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 وألانترانات ألانترنت بين الفرق ( : I - 1)الجدول 

 ألانترانت ألانترنت الفروقات

 للمنظمة ملك ألحد مملوكة غير امللكية

 لهم مسموح أشخاص الناس كافة يصل إليها الوصول 

 باملنظمة ومعلومات خاصة مواضيع تحتوي  مختلفة ومعلومات مواضيع تحتوي  املحتوى 

 

إلاستراتيجية غير أن الفرق يكمن في لإلشارة فإن وسائل اليقظة التكنولوجية هي نفسها وسائل اليقظة 

 طبيعة  املعلومة التي يتم البحث عنها حيث تختلف هذه املعلومة باختالف مجال ونوع اليقظة ولكن التداخل

 التنقيب واكتشاف معلومة خاصة باملنافس حول : يبقى قائم بين أنواع اليقظة واملعلومة املستهدفة،مثال 

 عمليات إلانتاج ملنتج معين هنا اليقظة تكنولوجية وفي نفس الوقت تنافسية النالتكنولوجيا املستخدمة في 

 معرفة التكنولوجية املستخدمة من قبل املنافس يمكن املؤسسة من الحصول عليها وربما الحصول على

 ولوجياتكنولوجيا أحسن منها، مما يقود املؤسسة إلى املواجهة املباشرة مع املنافس والسعي إلخفاء هذه التكن

 .املستعملة إذن يوجد تداخل بين اليقظة التكنولوجية والتنافسية

 

 :الانترنت وتطوير اليقظة التكنولوجية

 شبكة لانترنت هي الوسيلة املفضلة لالتصال وتبادل املعلومات بالنسبة للمؤسسة، فهي تمكن هياكل

 بريد(املؤسسة من تبادل املعلومات واملعطيات والتنسيق فيما بينها عبر الخدمات التي تقدمها لانترنت 

 .ومن جانب آخر تمكن املؤسسة من لاتصال الخارجي فهي نافذة املؤسسة على بيئتها الخارجية)..الكتروني

 1: يهم املؤسسة وتتمثل فيما يلي حيث أن اليقظة تعنى بكل التغيرات الحاصلة في املجال التكنولوجي الذي

 مراقبة بحوث العمليات الخاصة بعمليات إلانتاج. 

 إمتالك التكنولوجيا املتطورة في مجال إلانتاج. 

 استهداف املطورين للبرامج لالكترونية والسعي لضمهم لصالح املؤسسة. 

  ومواجهة الهجمات تحقيق ألامن املعلوماتي أي ضمان سرية قاعدة البيانات الخاصة باملؤسسة

 .لالكترونية

 تقليص الفارق الزمني بين طلب املعلومة والحصول عليها أي تقليل وقت لانتظار. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Andrieuo et Lafontd, Interner et Enterprise (Troisième Tirage), Editions Eyrollse, Paris, France, 1996, p.155. 
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 مزايا اليقظة التكنولوجية والعراقيل التي تواجهها: املطلب الثالث

 مزايا اليقظة التكنولوجية: أوال

  إلانذار املبكر في حالة حدوث هجمات الكترونية أو سرقة بيانات املؤسسة أو حدوث اختالالت تقنية

 ...كمشاكل في آالت إلانتاج وغيرها

 تمكن املؤسسة من معرفة ما لديها من إمكانات في الجانب التكنولوجي والتحديات التي تواجهها وبالتالي 

 .مؤسسةتوضح لإلدارة العليا الوضعية الحالية لل

  تحسن وترفع مستوى لاتصال الداخلي والخارجي للمؤسسة من خالل  سرعة الحصول على املعلومة

 .ملحتاجيها وإيصالها

  تساهم في تخفيض تكاليف إلانتاج وتحسين جودة الخدمات من خالل امتالك وسائل إنتاج متطورة

 .التقليل من اليد العاملة تساهم في

  التقلبات السريعة في املجال التكنولوجيتمكن املؤسسة من تخفيف أثار. 

 تساعد في إلابداع إلكترونيا من خالل ابتكار منتجات وخدمات جديدة وتطوير أسواق جديدة بواسطة 

 .تكنولوجيا املعلومات، والترويج لالكتروني للمنتجات والخدمات التي تقدمها

 وز التهديدات لالكترونية التي تساهم في معرفة عوامل الضعف املتعلقة باملنافسين وتسمح بتجا

املؤسسة كما تمكنها من التعرف على نقاط قوتها وتسعى لتقويتها أكثر واستغالل الفرص  تتعرض لها

 .املتاحة لذلك

 العراقيل التي تواجه اليقظة التكنولوجية: ثانيا

أهدافها  مجمل العقبات التي تواجه اليقظة إلاستراتيجية ككل وهي التي تقف حائال بين اليقظة وتحقيق وهي

 :ومن بينها

 امليزانية الضخمة التي تتطلبها اليقظة التكنولوجية وضخامة تكاليفها. 

 قمة املوارد البشرية ذات الكفاءة العالية في املجال التكنولوجي داخل املؤسسة. 

 ل وترجمة النتائجصعوبة تحلي. 

  في بعض الحاالت يتساهل املكلف بعملية اليقظة التكنولوجية أي عدم الجدية مع معلومة ما وهو ما

 .يكلف املؤسسة استنزاف للطاقات بدون فائدة

  عدم وجود مصدر رسمي للمعلومات املتعلقة بالتطورات التكنولوجية وأيضا التكنولوجيا اململوكة من

 .كثير من الحاالت تلجأ املؤسسات لنشر إلاشاعة بصدد التأثير على املنافسين املنافسين، ففي طرف

 غياب روح الفريق وغلق املجال أما املبادرة. 

  فرض هذا النظام بصفة قهرية أو عشوائية على املوظفين داخل املؤسسة وهو ما يقود إلى نتائج

 .عكسية
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 :خالصة الفصل

 فان اليقظة التكنولوجية وظيفة ينبغي على املؤسسات لاهتمام بهاصل انطالقا مما تم تناوله في هذا الف

والعمل على توفير سبل نجاح هذه الوظيفة، بالنظر ملا تقدمه من معلومات وفرص لنجاح املؤسسة، اليقظة 

ي تهم وتتبع التطورات العلمية والتكنولوجية الت التكنولوجية هي نوع من أنواع اليقظة إلاستراتيجية وتهتم برصد

 .املؤسسة بغرض امتالكها والتحكم فيها

 :ومن أهم النقاط التي نقف عليها ما يلي

  تكلفة حيازة التكنولوجيا مرتفعة، ولكن بعد الحصول عليها تتمكن املؤسسة من تغطية تلك التكاليف

 .تحسين خدماتها من خالل

 ل التكنولوجي للتحكم في تتطلب اليقظة التكنولوجية أفراد ذو كفاءات ومهارات عالية في املجا

 .الحديثة واملتطورة البرمجيات

  اليقظة التكنولوجيا تسمح للمؤسسة بمعرفة التكنولوجيا املتبعة من طرف املنافسين، كما تسمح لها

 .باألخطاء واملشاكل وشيكة الحدوث التي يمكن أن تتعرض لها من البرامج والتقنيات التي تمتلكها بالتنبؤ

 ة عملية جماعية مستمرة ال تنحصر على فرد محدد فأساسها روح الفريق اليقظة التكنولوجي

 .مراحلها متصلة وكل مرحلة تؤثر في التي تليها ومكملة ملا يليها من مراحل والجماعة، كما أن

  اليقظة التكنولوجية تسهل عملية لاتصال وتضمن انتقال املعلومة بسرعة أي وصول املعلومة في

 .املناسب الوقت

 ة التكنولوجيا تمكن املؤسسة من مواكبة تغيرات املحيط الناشطة فيه وتسمح لها بالتطور اليقظ

 .ولاستمرار
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  : تمهيــــــد

سياسية، اجتماعية، اقتصادية، )في ظل ما يشهده العالم من تطورات مست جميع مجاالت الحياة 

واملؤسسة باعتبارها  هذه التطورات أدت لظهور أوضاع اقتصادية جديدة ومصطلحات عديدة،...( تكنولوجية

يتسم بتسارع نمو أهم حلقة في النشاط الاقتصادي تسعى بكل السبل إلى مجارة هده التطورات، في ظل املحيط 

 .تكنولوجيا املعلومات وتعدد وسائل الاتصال

ومن اثار هذه التطورات بروز التنافسية كحقيقة أساسية تحدد نجاح أو فشل املؤسسات، ومن أجل 

يتها وجب عليها تسخير كامل إمكانياتها ومواردها ملجارة ما يحدث حولها و التأقلم مع متغيرات ضمان استمرار 

ملوقعها في ألاسواق في ظل حالة من عدم الاستقرار و املحيط ومواجهة تهديداته، من خالل التحسين املستمر 

ى التكيف مع التطورات الحاصلة في بناء على مدى قدرتها عل املنافسة الكبيرة التي تؤثر و تتأثر بها املؤسسة 

 .محيطها املحلي إلاقليمي والدولي

 ومن أجل إلاحاطة بمختلف جوانب التنافسية ومدى تأثير اليقظة التكنولوجية في تحسين تنافسية 

 :املؤسسة سنتطرق في هذا الفصل إلى

 استراتيجياتها والعوامل املؤثرة فيها مفهوم التنافسية  أنواعها، مؤشراتها ،: املبحث ألاول 

 عالقة اليقظة التكنولوجية بتنافسية املؤسسة :املبحث الثاني
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 مفهوم التنافسية  أنواعها، مؤشراتها ، استراتيجياتها والعوامل املؤثرة فيها : املبحث ألاول 

 على مستوى قطاع النشاط و الدولة مستوى املؤسسة،مفهوم التنافسية على : املطلب ألاول 

 مفهوم التنافسية  : أوال

إن مقاربة املصطلحات وفحص داللتها أمر بالغ الصعوبة، فكثيرا ما نقع فريسة الاختالف في التعاريف واملفاهيم، 

 وألن موضوع التنافسية موضوع معقد ومتداخل مع موضوع امليزة التنافسية وجب التفريق بين املصطلحين، وألن

مفهوم التنافسية يختلف باختالف محل الحديث فيما إذا كان مؤسسة أو قطاع أو دولة، وهو ما سنتناوله من 

  : خالل التطرق إلى

 مفهوم التنافسية على مستوى املؤسسة. 

 مفهوم التنافسية على مستوى قطاع النشاط والدولة. 

  التنافس يالفرق بين القدرة التنافسية وامليزة التنافسية واملركز. 

التنافس بين الشركات "وقيل الغوص في تفاصيل التنافسية ومعاينتها وجب التعريف باملنافسة فهي أي منافسة 

 1".على املستهلكين أو أموالهم التي تدفع باملتنافسين إلى تقديم جودة أعلى بأسعار أدنى

نافسة نوعا ما ااماا ومههما إال أنه على ش يء معين، ويعتبر مصطلح املأي أنها املزاحمة بين عدد من ألاشخاص 

 .يمكن القول بأنه صراع بين عدة أطراف، مؤسسات، جهات حكومية، لها نفس الهدف

     : مفهوم التنافسية على مستوى املؤسسة  : ثانيا

   آلاخرین في  تنافسیة املؤسسة هي قدرتها على تزوید املستهلك بسلع وخدمات بشكل أفال مقارنة باملنافسين

 .  2السوق العاملیة، في ظل ایاب الدعم والحمایة من قبل الحكومة 

  لها حسب  ت التي تسمح اتنافسیة املؤسسة هي قدرتها الدائمة على املنافسة، بامتالكها ملجموعة من القدر

التي تنشا عن مجموعة القوى  الحالة، إما على الدخول أو الحمایة أو التطور في املجال التنافس ي املتكون من

 3.  عملیاتها  املحیط، والتي من املحتمل أن تواجه أهدافها، مشاریعها،

 : 4هذا ویرى البعض أن القدرة التنافسیة للمؤسسة تتوقف على شقين أساسين  

  السریع، قدرة التميز على املنافسين في الجودة، السعر، الوقت، وكذا الابتكار والقدرة على التغیير :ألاول 

 .وهذا التميز قد یكون في كل هذه العناصر كما قد یكون في أحدها

                                                           
، بيروت، لبنان، 1.ميشيل دانو، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط : ترجمة(. قوة ألاسواق التنافسية)املنافسة والتنمية سوزان يوكس، فيل إيفانز،   1

 .11.، ص0212
 2 ص دولیة، اتفاقیات في ألاردن ودخول  العاملیة، الاقتصادیة التكتالت ألاردن، وتجربة  التنافسیة  2

http://www.d1d.net/net/management/articles.html املوقع :            
3 E. COLLI GNON ET M. WISSLER: OP.CIT.P15.  

 366 ص ، 2001 رة،القاھ إلاداري، والتطویر الاستشارات مركز العربیة، للمنظمات التنافسیة القدرة لتفریز كمدخل التغير :مصطفى سید احمد  4
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 القدرة على خدمة الزبائن من خالل تحقیق رضاهم وزیادة والئهم، والشك أن النجاح في الشق :الثاني 

 .الثاني یتوقف على النجاح في الشق ألاول 

مناسب،  ت ذات جودة عالیة، وسعرمما سبق نستنتج أن تنافسیة املؤسسة تعني قدرتها على إنتاج سلع وخدما

، )ألاخرى املنافسة)وفي الوقت املناسب وهذا یعني تلبیة حاجات املستهلكين والزبائن بشكل أفال من املؤسسات 

 1 .معتمدة على الجودة كخطوة أساسیة في تحقیق القدرة على التنافس عاملیا

  : مفهوم التنافسية على مستوى قطاع النشاط و الدولة : ثالثا

ألن نجاح ( الدولة، قطاع النشاط، املؤسسة)أن التنافسية تأخذ ثالث مستويات تطرقنا فيما سبق الى  

فسية الدولة أو نجاح للقطاع الذي تنمي إليه، فهناك إحدى املؤسسات العامة في دولة ما ال يعتبر مقياسا لتنا

ا ال تملك أي مقومات على نجاح الاقتصاد بها العديد من املؤسسات الرائدة عامليا ولكن الدولة التي تنتمي إليه

وكذلك ألامر بالنسبة للقطاع الذي تنشط به، بل يرجع ألامر إلى عوامل استتنائية، وسنوضح التعاريف الخاصة 

  : إلى مستوى القطاع والدولة فيما يليبالتنافسية 

 القطاع مستوى  ىعل التنافسية مفهوم. 

قدرة مؤسسات قطاع معين في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في ألاسواق الدولية، دون اعتماد حماية  هي -

 2.ودعم حكومي وبالتالي تتميز تلك الدولة في هذه الصناعة

هي قدرة الصناعة على املنافسة في ألاسواق املحلية والعاملية، من خالل السعر أو الجودة استنادا إلى معدالت  -

 3.ن إلانتاجية وديمومية أنشطة الابتكار و التجديد املستمر، بما يساهم في رفع مستوى املعيشةمرتفعة م

هي قدرة القطاع على الحفاظ على مستوى استمرارية تطوره بمرور الزمن ومساهمة الفعالة والدائمة في  -

 4.وله مساهمة كبيرة في دفع الارائب لخزينة الدولةتحقيق النمو الاقتصادي، 

التنافسية على مستوى القطاع هو نشاط الذي يمكن من خالله زيادة نصيب ذلك القطاع على املستوى  -

 .الدولي أي التجارة الدولية، ويجدب استثمارات أجنبية إليه

مما سبق يمكن القول أن هذه التعاريف تحمل نفس الشروط نجاح املؤسسات وزيادة تنافسيتها، من خالل 

لكن هناك زيادة فيما يخص تحسين مستوى معيشة ألافراد إضافة إلى املنافسة  كارات،السعر واملرونة واللبت

 .الدولية والقدرة على جذب الاسنثمارات ألاجنبية لذاك القطاع

                                                           
 اتفاقیات مواجھة في املصري  الاقتصاد حول  بحث :مصر في الخدمات قطاع على التطبیق مع قیاسھا ومناھج التنافسیة امليزة :الحسینى حسن محمود  1

 . 1999 مصر، حلوان، بجامعة العاملیة التجارة منظمة
 6.، جامعة إلاسكندارية ، مصر، ص53العدد مجلة العلوم إلانسانية، (. إشكالية القدرات التنافسية في ظل تحديات العمولة) يوسف مسعداوي،  2
 0212، جامعة قاملة، 06العدد مجلة التواصل، (. تنافسية الاقتصاديات العربية ودور التكافل الاقتصادي إلاقليمي في تنميتها)عبد املالك باياف،   3

 .61.ص
4  Jan Marten de vet, STRIVING FOR INTORNATIONAL COMPETITVENESS. Lessons from electronics for developing countries, Oecd, 

Technical paper, n°84, 1993. P.4. 
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 (رفع مستوى املعيشة)إذن التنافسية على مستوى القطاع هي مساهمة القطاع في املسؤولية الاجتماعية 

. واملساهمة في خزينة الدولة والقذرة على تحقيق ارباح والحفاظ على حصة سوقية محلية ودولية

  

  الدولةعلى مستوى قطاع: 

 :هناك من یعرف التنافسیة على مستوى الدولة، ومن أمثلة هذه التعاریف نورد ما یلي

تنافسیة الدولة في الدرجة التي یمكن وفقها في شروط سوق حرة وعادلة إنتاج السلع والخدمات  التي تواجه  -

أذواق ألاسواق الدولیة، في الوقت الذي تحافظ فیه على املداخیل الحقیقیة لشعهها، وتوسع فيها على املدى 

 ( . (OCDEوذلك حسب منظمة التعاون الاقتصادي  1الطویل

دولة هي القدرة على إنتاج منتجات وخدمات في ظل املنافسة الدولیة، في حين یتسع  املواطنون تنافسیة ال -

   LAURA      D'ANDREA TYSON .وذلك حسب  « 2بمستوى معیشة متنام ومستدیم على حد سواء

الفرد  دخل من خالل التعریفين نستنتج أن تنافسیة الدولة تعبر عن مدى تحقیق معدل مرتفع ومستمر ملستوى 

في قدراتها  من الناتج املحلي إلاجمالي، لذلك فالدول تتنافس فیما بینها مثل ما تتنافس املؤسسات، وتختلف

 .الخ... البنیة التحتیة، املوارد البشریة: التنافسیة باختالف املعایير املعتمدة مثل

 

 أنواع التنافسية، مؤشراتها: املطلب الثاني

  أنواع التنافسية: 

 : 3يمكن تحديد هذه ألانواع باإلعتماد على مجموعة من املعايير هي  

 :وتنقسم التنافسية حسب هذا املعيار إلى :املعيار املوضوعي .أ 

 كاف، واالبا ما يتم إلاعتماد تعتبر تنافسية املنتج شرطا الزما لتنافسية املؤسسة لكنه ليس :تنافسية املنتج 

ويعد هذا أمر اير صحيح، بإعتبار أن هناك  على سعر التكلفة كأداة وحيدة لتقويم تنافسية هذا ألاخير،

 .وخدمات ما بعد البيع مؤشرات أخرى قد تكون أكثر داللة كالجودة

 يتم تقويمها على أساس أشمل منه في املنتج، فمن الناحية املالية مثال يتم تقويم املنتج  :تنافسية املؤسسة

 .تقويمها على أساس هوامش كل املنتجات الهامش الذي يحققه، بينما تنافسية املؤسسة يتم اإلستناد إلىب

 :تنقسم التنافسية حسب هذا املعيار إلى :املعيار الزمني .ب 

 واحدة، اير انه ال يجب أن  تعتمد على النتائج إلايجابية املحققة خالل دورة محاسبية :التنافسية اللحظية

ظروف أخرى جعلت املؤسسة في وضعية  لكونها قد تنجم عن فرصة عابرة في السوق أو هانتفاءل بشأن

 .احتكارية

 عدة دورات استغالل تختص بالفرص املستقبلية وبالنظرة طويلة املدى من خالل :القدرة التنافسية. 

                                                           
 106 ص سابق، مرجع مسدور، وفارس رزیق كمال 1-  1

 13 ص سابق، مرجع نصیب، رجب عیاري، أمال  2
3 H.lesca, Structure et système d’information (Facteurs de compétitivité), masson, paris, 1982 p11 
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  مؤشرات التنافسية: 

سية املنشأة او الصناعة قد تحقق مع إلاحتفاظ قد يتطابق مفهوم التنافسية إذا كان تحسين تناف 

مستوى املشروع ، مستوى : بمستويات التشغيل ، و لهذا فإن من املناسب أن يجري التحليل على مستويات ثالثة 

 .و يمكن أياا أن يااف مستوى التكامل إلاقليمي .النشاط أو القطاع ، و مستوى إلاقتصاد الوطني 

 سة تظهر أكثر من خالل العالقة بالعمالء واملقارنة مع املنافسين، إال أن تقييم أدائهاإن تنافسية املؤس         

 ومعرفة هل املؤسسة تجيد أو تس يء استخدام مواردها ال يمكن إال من خالل قياس تنافسيتها واملعرفة الدقيقة

  :يلي ملعدالت ربحيتها ، تكلفة الصنع وحصتها السوقية وانتاجيتها، وهو ما سنوضحه فيما

 

  :الربحية .أ 

أعلى  إن مؤشر الربحية يعتبر مؤشرا كافيا على التنافسية الحالية، ذلك أن املؤسسة ذات معدل ربحية 

وال  من املتوسط السائد في قطاعها في مؤسسة تنافسية ولها سمعة حسنة في السوق، فاملؤسسة تعظم أرباحها

التراجع  ولكن يمكن أن تكون تنافسية في سوق يتجه ذاته نحو عن الربح ملجرد رفع حصتها من السوق، تتنازل 

 . 1وبالتالي تنافسيتها الحالية ليست ضامنة لربحيتها املستقبلية 

 : تكلفة الصنع .ب 

في  تكلفة الصنع للمؤسسة اير تنافسية إذا كانت معدلها املتوسط يتجاوز سعر منتجات منافسيها 

 : 2السوق ويعود ذلك لعدة عوامل من بينها 

 انخفاض انتاجيتها بسبب أن إلادارة اير فعالة أو أن املؤسسة تنتمي لقطاع نشاط ذو منتجات متنوعة. 

 عوامل إلانتاج مكلفة جدا بسبب معدل التضخم املرتفع أو تكاليف استيراد بعض أو كل مكونات إلانتاج.... 

 لتي تحول املؤسسة فيها مجموعةيعبر هذا املؤشر عن آلية قياس الفعالية ا :إلانتاجية الكلية للعوامل .ج 

عوامل إلانتاج إلى منتجات، اير أن هذا املفهوم ال يوضح مزايا ومساوئ تكلفة عناصر إلانتاج، ومن 

مقارنة إلانتاجية الكلية للعوامل أو نموها لعدة مؤسسات على املستويات املحلية والدولية  املمكن

تحرك دالة التكلفة نحو ألاسفل أو تحقيق وفرات سواء إلى التغيرات التقنية و  ويمكن إرجاع نموها

 . 3الحجم

  :الحصة السوقية .د 

ثالث نقاط  وهي حصة املؤسسة من املبيعات في السوق الذي تنشط فيه مقارنة بمنافسيها وتوجد 

 :4رئيسية وهي

 من املمكن أن تكون املؤسسة مربحة وتستحوذ على جزء هام من السوق الداخلية، عندما تكون  :ألاولى 

السوق املحلية محمية بعوائد اتجاه التجارة الدولية، ويمكن أن تكون املؤسسة ذات ربحية آنية ولكنها 

                                                           
 46 .ص سابق، مرجع رضوان، حامد أحمد مصطفى  1
 - 46 .ص املرجع، نفس  2
 . 74ص سابق ، مرجع رضواف، حامد أحمد مصطفى  3
 48 .ص املرجع، نفس  4
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عند تحرير التجارة أو زوال السوق، ومن أجل معرفة احتمال ونوع  قادرة على الاحتفاظ باملنافسة اير

 .املحتملينيجب مقارنة تكاليف املؤسسة مع تكاليف منافسيها الدوليين  هذا ألامر

 في حالة تعاظم املنافع ضمن نشاط اقتصادي متجانس إلانتاج، فإنه كلما كانت التكلفة الحدية: الثانية 

للمؤسسة ضعيفة بالقياس إلى تكاليف منافسيها كلما كانت حصتها السوقية أكبر وكانت املؤسسة أكثر 

 .ايا في إلانتاجية تكلفة عوامل إلانتاجألاخرى، فالحصة السوقية تترج املز  مع افتراض تساوي ألامور  ربحية

 في قطاع نشاط ذو إنتاج اير متجانس، ضعف ربحية املؤسسة يكمن تفسيره باألسباب السابقة :الثالثة 

 إضافة إلى أن املنتجات التي تقدمها املؤسسة أقل جاذبية من منتجات املنافسين بافتراض تساوي ألامور 

ت املقدمة من املؤسسة أقل جاذبية كلما ضعفت حصتها من ألاخرى أياا، حيث كلما كانت املنتجا

 .السوق 

 

 استراتيجياتها والعوامل املؤثرة فيها: املطلب الثالث 

 الاستراتيجيات التنافسية: أوال

 لتحديد إستراتيجية املنافسة املالئمة لظروف املؤسسة، يجب أن تكون هناك معرفة دقيقة بالقوى  

 التنافسية أي العوامل املؤثرة في تنافسية املؤسسة، ويمكن وضع مفهوم عام لالستراتيجيات التنافسية فهي كافة

التحركات و املداخل التي تتبناها املؤسسة بهدف جذب الزبائن، تحمل ضغط املنافسة، وتحسين مركزها 

ثل أهم الاستراتيجيات التنافسية فيما من خالل الصراع مع املنافسين وتحقيق مزايا تنافسية، وتتم التنافس ي

 : 1يلي

  إستراتيجية التكلفة:  

هي إستراتيجية قائمة على التكلفة املنخفاة وموجهة لألسواق املستهدفة الكبيرة باستخدام أساليب 

تتعلق بالتسهيالت عند البيع، تخفيض التكاليف بالرقابة الصارمة على التكلفة وهامش الربح ويتم ذلك من 

 :مجموعة من الشروط من بينهاخالل 

 .املنافسة السعرية هي السائدة في السوق  -

  .حدودية تحقيق التميز بخلق قيمة للمستهلك -

 .قوة املساومة نفسها بالنسبة للمشترين -

 :ولتطبيق هذه إلاستراتيجية هناك أساليب و طرق من بينها

 الاستغالل ألامثل للموارد. 

  منافذ التوزيعالتسويق املباشر للمستهلك وتخفيض. 

  أي استحواذ أو اندماج )التركيز على تحقيق وفورات من خالل اقتصاديات الحجم، والتكامل إلى ألامام

 (.املنتجة مع العمالء للسيطرة على منافذ التوزيع ما يساهم في تقليص التكاليف املؤسسة

 لحد من إضافات للمنتوج، ومنح رواتب منخفاةا. 

                                                           
 1 .ص ، 2012 ألاردن، حامد، دار ،1 .ط ،التنافسية امليزة تحقيق في وأثره إلاستراتيجي  الخيار القطب، الدين محي  1
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 إستراتيجية التميز : 

هي إستراتيجية تسعى لتزويد املستهلكين بمنتوج أو خدمة متفردة على أن يكونوا قادرين على الدفع أكثر،  

فاملنتج ذو جودة عالية و متفوق تقنيا، وتبني املؤسسة ميزتها بناء على هذه إلاستراتيجية من خالل قيمة مؤثرة 

 : 1الطرق في ذلك ما يلي  لدى املستهلك وتجعل املؤسسة تتفوق على منافسيها، من بين أهم

  املواد ألاولية التي تدخل في إنتاج املنتج لها مواصفات عالية، ذو نوعية جيدة حتى لو كانت تكلفتها

 .مرتفعة

 تخصيص جزء للبحث والتطوير وإلابداع. 

 تقديم خدمات ما بعد البيع. 

 الاهتمام باملواصفات وإلاضافات الجديدة للمتنوج والتحكم فيه. 

 ة التركيزإستراتيجي:  

تساعد املنظمة على استهداف فئة عمالء معينة داخل صناعة ما أو سوق جغرافي مع بذلك املنظمة  

تخدم فئة معينة وبالتالي تتمكن من تحسين مصادر لألنشطة املايفة للقيمة وتساهم في تحسين التكاليف 

 . 2والتميز

 :هذه إلاستراتيجية النتائج املرجوة إذا ما تحققت شروط من بينها تحقق 

 توفر املوارد الالزمة وإلامكانيات للعمل بالقطاع بصورة فعالة. 

 وضع إستراتيجية للدفاع من خالل التركيز على السمعة والعالمة التجارية. 

 القطاع املستهدف كبير وسمح بتحقيق الربح. 

 : 3قيا تأخذ شكلين هماإستراتيجية التركيز في تطبي

 من خالل خفض تكلفة املنتج والتركيز على قطاع معين من السوق أو  :التركيز مع خفض التكلفة

مجموعة معينة من املستهلكين والتعامل معهم كقطاع صغير، دون الاهتمام بجودة املنتج وهو ما تسعى 

 .ميزة تعتمد على التكلفة املنخفاة إليه املؤسسة بخلق

 تعتمد املؤسسة التميز في منتوجاتها وخدماتها املقدمة واملوجهة إلى قطاع محدود :مع التميزالتركيز  •

مستهدف من السوق، وذلك بتقديم منتج أو خدمة ذات مواصفات فريدة بغض النظر عن تكلفته 

 .يختلف عن ما تقدمه املؤسسات ألاخرى، وهو ما يمكنها من خلق والء للعالمة

 ويمكن للمؤسسة الاختيار بين هذه الاستراتيجيات من خالل الجدول التالي والذي يقارن بين الاستراتيجيات        

 :.التنافسية

 

 

 

                                                           
  302 .ص ، 2008 ألاردن، عمان، الفجر، دار خزامي، الحكم عبد :ترجمة تنافسية، ميزة بناء في إلاستراتيجية إلادارة ديفيد، روبرت  1
 .125ص سابق، مرجع القطب، الدين محي  2
 .124ص سابق ، مرجع القطب، الدين محي  3
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 املقارنة بين الاستراتيجيات التنافسية(: II- 2)الجدول 

 

 والتفرد التميز جوانب املجال املنتج تميز إختيار إلاستراتيجية

 التكلفة قيادة
 منخفض -

 السعر على التركيز -
 السوق  كامل -

 وإدارة التصنيع -

 املوارد

 التميز
 مرتفع سعر -

 متميز منتج -
 والتطوير البحث - السوق  في مجاالت عدة-

 التكلفة خفض مع التركيز
 منخفض سعر -

 منخفاة جودة -

 في محدد أو واحد مجال -

 مجاالت

 رابة مع يتناسب - -

 املستهلك

 التميز مع التركيز
 مرتفع سعر -

 عالية جودة - -
 مجال واحد -

 رابة مع يتناسب -

 املستهلك

 
 . 45ص  2111، عمان، ألاردن،  1. زغدار أحمد، املنافسة والتنافسية والبدائل الاستراتيجية، دار جرير للنشر والتوزيع ط: املصدر

 

 العوامل املؤثرة في تنافسية املؤسسة:ثانيا 

 مهما لتحديد مدى قدرة منتجات املؤسسة على التنافس مع ايرها منوتعتبر هذه العوامل مؤشرا 

 ، الذي يتناول العوامل املؤثرة في تنافسية Austinاملنتجات و سنتناول في هذا الجانب ما يعرف بنموذج 

 Austinاملؤسسة، إضافة إلى ما قدم فريمان من تكملة لهذا النموذج و املتعلق بأصحاب املصالح، ويعتبر نموذج 

لتحليل الصناعة وتنافسية املؤسسة مكمال لنموذج بورتر  ماافا إليها تأثير عوامل البيئة الخارجية اير املباشرة 

 : 1التالي يوضح ذلك والحكومة و الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 276 .ص سابق، مرجع وآخرون، الغالبي منصور  محسن طاىر  1
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 يل هيكل الصناعةللتح Austinنموذج : ) II - 4) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طاهر محسن منصور الغالبي وآخرون، إلادارة الاستراتيجية منظور منهيجي متكامل، دار وائل للنشر، : املصدر

 222، ص  2112ألاردن، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل السياسية                                                                                                                العوامل إلاقتصادية
 

تهديد املحتملين 

 الداخلين

 

 منافس ي القطاع

املنافسة بين املؤسسات 

 في نفس النشاط

 

تمديد املنتجات 

 البديلة

القدرة التفاوضية 

 للموردين

 

القدرة التفاوضية 

 للزبائن

 

 الحكومة

العوامل الديمغرافية                                                                                            العوامل الثقافية               
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 :ويمكن توضيح هذه القوى كما يلي

  :تهديد الداخلين املحتملين  .1

عدى ألامر إلى هيكل الصناعة وفق بورتر ال يقتصر على املتنافسين املتواجدين فعليا في القطاع، حيث يت

املنافسين املحتمل دخولهم إلى السوق، حيث ال يمكن تجاهلهم فهم يملكون قدرات جديدة وإرادة إلمتالك حصة 

سوقية، ويعتمد تهديد الداخلين الجدد على طبيعة الحواجز الدخول التي تحول دون دخولهم إلى القطاع، ورد 

 1.... ثر الخبرة، السيطرة على منافذ التوزيع والتوريدأ: فعل املنافسين املتواجدين، من بين هذه الحواجز

  :القدرة التفاوضية للموردين  .0

حيث يمكن للموردين ممارسة ضغط وتهديد على املؤسسات التي تحتاج إلمدادات املوردين من أجل القيام 

ومن بين ... الربحيةبالنشاط، وهو ما يؤثر على املؤسسة بزيادة ألاسعار أو انخفاض جودة املنتج، التأثير على 

 : 2الحاالت التي يصبح فيها املوردون في موقع قوة ما يلي

 عدم توفر املنتجات البديلة املقدمة من طرف املوردين، ما يساهم في رفع قدراتهم التفاوضية. 

 ،حيث كلما كانت املؤسسة املشترية ال تتعامل مع املورد باستمرار أو  درجة أهمية املؤسسة بالنسبة للموارد

 .مشترياتها ال تمثل نسبة كبيرة من إجمالي مبيعات املورد، كلما دعم ذلك القدرة التفاوضية للموردين

  تميز منتج املوردين وتفرده بتكاليف تحويل مرتفعة، حيث أن املؤسسة التي تتحول من املنتج الذي يورده

 .ورد إلى منتج بديل آخر يكلف املؤسسة كثيراامل

  :القدرة التفاوضية للزبائن .5

الحصول على )ولهم تأثير كبير على طبيعة املنافسة، ذلك ألنهم يسعون دوما لتحقيق بعض املكاسب واملنافع 

ؤسسة وتتوقف قدرتهم في التأثير على املؤسسة من خالل جعل امل... ( املنتج بسعر منخفض، تحسين النوعية

 . 3ملتزمة بتحقيق أكبر منافع للمستهلك من أجل كسب والئهم 

  :تهديد املنتجات البديلة .7

حيث باإلضافة إلى املنافسين في نفس النشاط واملنافسين املحتملين، تدخل صناعة املنتجات البديلة أو 

سسة ويتمثل تهديد الخدمات البديلة في منافسة القطاع، وهو ما قد يقلص من الربحية للقطاع ككل واملؤ 

املنتجات البديلة في وجود مؤسسات تقدم بدائل تحل محل املنتجات والخدمات التي تقدمها املؤسسة، وتقدم 

 : 4بديال إلشباع هذا الطلب ويعتمد تأثير املنتجات البديلة على عدة عوامل من بينها 

 تكلفة تبديل املنتج. 

  مدى توفر بدائل قريبة تؤدي نفس الوظيفة. 

 

                                                           
منشورة،  اير ماجستير، رسالة الاقتصادية، للمؤسسة الخيارات إلاستراتيجية تحديد في الداخلي واملحيط الصناعة بنية تحميل دور  فواز، واضح 1  1

 20 .ص ،0212/0211 الجزائر، بسكرة، جامعة والتسيير، التجارة الاقتصادية العلوم كلية صناعي، اقتصاد تخصص
 اير  دكتوراه، أطروحة ، الاقتصادية للمؤسسة التنافسية امليزة على الكفاءات وتنمية البشرية للموارد إلاستراتيجي التسيير أثر يحاية، سماللي  2

 .35 .ص ، 0225/0227 الجزائر، جامعة والتسيير، التجارة الاقتصادية العلوم كلية التسيير، علوم منشورة قسم
 22 .ص سابق، مرجع فواز، واضح  3
 . 05 ص سابق، مرجع فواز، واضح  4
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  :ة املنافسة بين املؤسسات في نفس النشاطشد .3

تتكون الصناعة من مختلف املؤسسات التنافسية التي تتصارع داخل القطاع للحفاظ على مركزها التنافس ي 

 : 1يلي وتحسينه، ومن بين العوامل املؤثرة على شدة املنافسة ما

 القطاع  فكلما  قل عدد املتنافسين في ويقصد به عدد املؤسسات املكونة والناشطة في القطاع، :درجة التركيز

 .كلما أدى ذلك لزيادة شدة املنافسة

 إذا كان معدل النمو سريع فستتمكن املؤسسات من تحقيق أهدافها، أي أنها تتطور مع :معدل نمو الصناعة 

 .النشاط والعكس إذا كان بطيء فاملنافسة أكثر شدةوتيرة 

 عى الستخدام أقص ى طاقة لتشغيل مواردهااملؤسسات في الغالب تس :الطاقة إلانتاجية. 

 وهي التكاليف التي تتحملها املؤسسة أو ألارباح التي تفقدها بتركها للنشاط أو القطاع الذي: حواجز الخروج 

 .تعمل فيه

 : 2ويكمن شرحها كما يلي :عوامل البيئة الخارجية .6

 قتصادي مثل الاستقرار وهي كل الظروف السياسية املؤثرة في النشاط الا :العوامل السياسية

 .والحريات

 سواء كانت عوامل وطنية أو دولية وهي كل املؤثرات املتصلة بخطط التنمية :العوامل الاقتصادية 

 .، معدل التضخم، البطالة، الدخل القوميالاقتصادية

 معوهي كل التغييرات الحاصلة في املجتمع واملرتبطة بالقيم السائدة في املجت :العوامل الاجتماعية 

 .وألاعراف والتقاليد

 وهي كل القوانين والتسهيالت التي تفرضها الدولة في املجال الاقتصادي، كتبادل العمالت :الحكومة 

 .تراخيص الاستيراد حواجز الدخول لصناعة معينة و كل إلاجراءات الحمائية لبعض القطاعات

 ب املصالح حسب فريمان همأن هذا العنصر أوص ى به فريمان وليس أوستن وأصحا :أصحاب املصالح 

 أفراد أو جماعات لهم مصالح أو نصيب لدى املؤسسة، ما يعطيهم الحق في السؤال عن طبيعة وكيفية

 ألاداء داخل املؤسسة ويمكن تقسيمهم إلى فئتين داخلية تتكون من العمالء واملوردون، الحكومة،

 . 3فاألطراف ذات املصلحة لها مطالب البد أن تأخذها املؤسسة بعين الاعتبار عند صيااة إلاستراتيجية 

الاستمرارية والبقاء في  مما سبق نستنتج أن املؤسسة في مواجهة دائمة ومستمرة، والصراع حول الريادة وضمان 

كبيرة خاصة في ظل  وتتطلب إمكانيات السوق هو صراع أزلي، واملنافسة بين املؤسسات تأخذ أشكاال عديدة

تعظيم ألارباح لذا وجب وفرض على املؤسسة اليقظة  التطورات وان اختلفت اايتها إال أن هدفها ألاول هو

ما سنتناوله فيما سيأتي، اير أن ما وجب التنبيه له  ومواجهة التحديات من أجل تطوير وتحسين تنافسيتها وهو

 :وأوستين وفريمان تتأثر بما يلي بالرجوع إلى إسهامات بوترهو أن املنافسة حسب ما سبق و 

 

                                                           
 150 .ص سابق، مرجع الرحمان، عبد بوشمال حريز، هشام  1
 . 012 ، 278 ص سابق ، مرجع وآخرون، الغالبي منصور  محسن طاهر  2
 24 .ص سابق، مرجع فواز، واضح  3
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  الداخلون املحتملون. 

 شدة املنافسة بين املؤسسات في نفس القطاع. 

 املنتجات البديلة. 

 القدرة التفاوضية للعمالء. 

 القدرة التفاوضية للموردين. 

 سياسية، اجتماعية، أصحاب املصالح: عوامل البيئة الخارجية. 

تنافسية  إن قدرة املؤسسة على مواجهة هذه القوى يتوقف على امتالكها ملزايا تنافسية، تؤهلها ألن تمتلك قدرة

 .ملنتوجاتها ما يعكس فعالية املؤسسة في استعمال املوارد واملهارات وخاصة في مجال البحث والتطوير وإلاشهار

 

 املؤسسةعالقة اليقظة التكنولوجية بتنافسية : املبحث الثاني

 تلعب اليقظة التكنولوجية دور كبير في تحسين تنافسية املؤسسة فيما يتعلق باملجال التكنولوجي، فهي

تمتلكها،  وسيلتها لالطالع على التطورات الحاصلة في هذا املجال وتظهر مدى تحكم املؤسسة في التكنولوجيا التي

مستوى  والسعي لجعل التكنولوجيا وسيلة لرفعلذا وجب على املؤسسة أن تكون يقظة ملا يحدث في بيئتها 

املؤسسة و  تنافسيتها وتحقيق تميزها عن ايرها من املؤسسات، و سنتناول في هذا املبحث أثر التكنولوجيا على

طرق التعلم معها، الاستراتيجيات التنافسية واليقظة التكنولوجية، ثم مساهمة اليقظة التكنولوجية في تحسين 

 .تنافسية املؤسسة

 آثر التكنولوجيا على املؤسسة وطرق التعامل معها: املطلب ألاول 

 تلك ألاداة التي بدونها ال يمكن الاستمرار، فمن ال يعرفها يعاني ال محالة ففي وقت أصبحت التكنولوجيا

النشاط  التكنولوجيا ضرورة من ضروريات الحياة ومقياس ملحك على ألام ومدى تطورها، ل تستثني هذه القاعد

تحسين  الاقتصادي واملؤسسات فلقد أصبحت إحدى أهم ألادوات التي يمكن التنافس عليها واستعمالها في

 تنافسية املؤسسة ورفع مركزها التنافس ي، فكلما أدخلت املؤسسة وسائل حديثة وتكنولوجيا عالية املستوى 

 إال أن التعامل معها يختلف من مؤسسة ألخرى و لكل طريقة تعامل نتائج تختلف عن كلما ا زاد عدد الزبائن،

 :ألاخرى وهو ما سنوضحه فيما يأتي 

 تأثير التكنولوجيا على املؤسسة: أوال

إن استخدام التكنولوجيا يَمِكن املؤسسة من تحسين مركزها التنافس ي، كما أنها تجعلها تتقهقر في حالة 

تكنولوجيا متطورة من قبل مؤسسات أخرى، ومن بين النتائج املترتبة عن عدم التحكم الجيد  إذا تم استخدام ما

التكنولوجيا أو عدم استخدامها فقدان املؤسسة لفرصة الاستفادة من املزايا التي تقدمها التكنولوجيا  في

ث عن مؤسسات تقدم وتااءل حصتها السوقية بسبب نفور الزبائن من حولها واتجاههم للبح كالتكلفة ألاقل

 . 1متطورة  خدمات أو منتجات

                                                           
 ، 03 العدد إفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة)التنافسية القدرة وزيادة املصرفية الخدمات تطوير ومتطلبات املصرفي التحرير( القادر، عبد بريش  1

 138 .ص ، 2005 ديسمبر جامعة الشلف،
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 : 1وللتكنولوجيا أهمية كبيرة في رفع قدرات املؤسسة التنافسية و تحقيق العديد من املزايا من بينها 

قاعدة  تحديث وعصرنة نظم إلادارة وتطوير نظام املعلومات الخاص باملؤسسة مما يسمح لها بسرعة الولوج إلى

املقدمة الن  دي لتخفيف ألاعباء إلادارية ويسمح للموظفين بتحسين وتطوير نوعية الخدماتالبيانات، وهو ما يؤ 

 .ضغط العمل إلاداري انخفض

 يمكن املؤسسة من تنويع خدماتها وتوسيع الزبائن املتعامل معهم، فهناك زبائن ليس لهم الوقت للتسوق بل          

خالل  هم التكنولوجيا في تكوين عالقات وتطويرها مع الزبائن منطلباتهم إلكترونية وتسديدهم إلكتروني كما تسا

 .التوصل معهم عبر الانترنيت وهو ما يساهم في فهمهم والتنبؤ بطلباتهم و العمل على إشباعها

 تقليل التكاليف وزيادة الربحية. 

 منتجات وخدمات جديدة ومتنوعة من خالل توفير خدمات مرتبطة بالتقنيات الحديثة ما يجذب  تقديم

 .الزبائن

 طرق تعامل املؤسسة مع التكنولوجيا: ثانيا

 كثيرا ما تم جلب التكنولوجيا الحديثة واملتطورة من طرف املؤسسات ولكن لم تتمكن املؤسسة من

قبل  ، إما لكونها اير مناسبة أو لحاالت أخرى، لذا يجب على املؤسسةالتحكم فيها أو لم تستعملها على إلاطالق

 : 2اختيار تكنولوجيا ما، ألاخذ بعين الاعتبار للنقاط التالية 

 مدى قدرة وخبرة املؤسسة على التحكم في التكنولوجيا املختارة. 

  القدرة التنافسيةدراسة تأثير التحوالت التكنولوجية على نشاط املؤسسة من خالل إلانتاج أو. 

  دراسة إلاضافة التي ستقدمها التكنولوجيا املختارة للمؤسسة حتى تكون قادرة على املنافسة في

 .املستقبل

نمطين   فتكلفة حيازة التكنولوجيا مرتفعة، لذا يجب إلاحاطة بكل جوانب التكنولوجيا قبل تبني أي منها و هناك

 : 3لتعامل املؤسسات مع التقنية وهما 

وهي أخذ املؤسسة بزمام املبادرة في تطبيق التقنيات الحديثة، وتبني عمليات تطوير  :دة التقنيةقيا .1

وسائل تقديم السلع، الخدمات التي تعرضها املؤسسة لتحقيق ميزة تنافسية من خالل دعم مطوري 

 .البرامج

قها املؤسسة إال بعد وتكتفي املؤسسة بدور املتابع للتطورات التقنية، حيث ال تطب :التبعية التقنية .0

 :ولكل نمط مميزات وعيوب نوضحها في الجدول التالي. نجاحها لدى املؤسسات املنافسة لهان التأكد م

 

 

 

 

                                                           
 140 .ص املرجع، نفس  1
 .154ص  ،2007 الجزائر، ،6 ط الجامعية، املطبوعات ديوان ،البنوك تقنيات الطاهر، لطرش  2
 200 .ص ، 2008 مصر الجديدة، الجامعة دار ،التسويق إدارة طه، طارق   3
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 مميزات وعيوب القيادة التقنية والتبعية التقنية للمؤسسات(: II - 3)الجدول 

 

 العيوب املميزات التقنية مع التعامل نمط

 التقنية قيادة

السبق في الوصول إلى امليزة  -

 .التنافسية

 .عد وجود منافس -

 .سمعة فنية طيبة -

 .حصة سوقية أكبر  -

 .فرصة جديدة للتعلم  -

 .هامش ربح مرتفع في الغالب  -

 .تحمل تكاليف التطوير -

 .مخاطر كبيرة - -

 إهمال واضعاف الخدمات الحالية -

 املقدمة

 التقنية التبعية

التعلم من أخطاء املؤسسات  -

 .ألاخرى 

 .تجنب الدخول في مخاطرة -

 .عدم تحمل تكلفة التطوير -

احتمال فقد املؤسسة ألحد 

 .أسواقها

 .جمود عملية الابتكار -

 .التخلف عن املنافسين -

 .إضعاف املركز التنافس ي  -
 . 212ص ،  2112طارق طه، إدارة التسويق، دار الجامعة الجديدة، مصر، : املصدر

 

 

 الاستراتيجيات التنافسية واليقظة التكنولوجية: املطلب الثاني

 تلعب اليقظة التكنولوجية دورا حاسم في تحديد الاستراتيجيات التي تلعهها املؤسسة، فال يمكن تحديد

 يليطبيعة وطريقة التنافس دون الرجوع إلى ما تملك املؤسسة من مهارات ووسائل تكنولوجية و سنتطرق فيما 

 .إلى طبيعة ودور التأثير الذي تفرضه اليقظة التكنولوجية على الاستراتيجيات التنافسية للمؤسسة

  ( :السيطرة بالتكاليف)اليقظة التكنولوجية واستراتيجية قيادة التكلفة  .1

إن  الهدف من استراتيجية السيطرة بالتكاليف هو قدرة املؤسسة على تقديم منتجات أو خدمة بتكلفة 

 . 1اة مقارنة بمنافسيها أو تحسين إنتاجها دون تحمل تكاليف إضافية منخف

 وتلعب اليقظة التكنولوجية دورا  مهما في تبني هذه الاستراتيجية لكون اليقظة التكنولوجية تمد املؤسسة

 بأي تطور حامل في امليدان التكنولوجي، سواء من حيث ظهور آالت جديدة إلنتاج برامج متطورة لتصميم

 دسة عمليات إلانتاج أو مواد وتركيبات جديدة إلنتاج املنتج النهائي، كما تسمح اليقظة التكنولوجيا في هذاوهن

 :الجانب بتقديم العديد من املزايا من بينها

                                                           
إلامارات العربية  الشارقة، .)و ألافاق الواقع( العربي الوطن في التسويق حول  ألاول  امللتقى التنافسية، التسويق إستراتيجية العوض، هللا عبد بن دمحم  1

 .20 ص ، 2002 أكتوبر املتحدة،
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 من خالل التحديثات التي تقوم بها املؤسسة و العمل على إشباع راباتهم من خالل : توقع رد فعل الزبائن

م فاملؤسسة لها موقع وبريد الكتروني يعمل على رصد وتتبع سلوكيات الزبائن ومدى التواصل املستمر معه

 .تقبلهم للخدمات املقدمة، وهو ما يؤدي باملؤسسة لتقديم خدمات ذات سعر مقبول من طرف الزبائن

 فيما يخص تطويرهم لوسائل إلانتاج وبرامج تصميم املنتجات التي : استكشاف ومراقبة تحركات املنافسين

تساهم في تخفيض تكاليف إلانتاج، والقيام بإنذار القائمين على مصلحة إلانتاج بالتطورات الحاصلة، 

وهو ما يسمح لها بتنبؤ موقع أفال من حيث املنافسة على السعر، فاملؤسسة على علم بكل التقنيات 

 .املتبعة من قبل املنافسين

 واجز الدخول التي تعيق دخول منافسين جدد لل فهي من ح: براءة الاختراع تقيد املنافسين املحتملين

قطاع فبراءة الاختراع تسمح للمؤسسة بتقديم منتجات وخدمات ذات سعر أقل من منافسيها الذين ال 

يملكون براءة اختراع فهي ليست بحاجة لشراء التراخيص ألنها هي املؤسسة مالكة الحقوق، وبالتالي لها 

 .دالقدرة على مواجهة املنافسين الجد

  اليقظة التكنولوجيا تسمح للمؤسسة ببناء نظام حماية يمكنها من جمع عمليات إلانتاج وتطوير خدماتها

ضد أي اختراق أو تالعب لكشف أسرارها في مجال إلانتاج بتكلفة أقل والوصفة التي تعتمدها من  مؤمنة

وهو ما يجعل املؤسسات املنافسة في حيرة وترقب دائم عوض تقديم منتجات ذات  التكاليف، أجل تقليل

فاليقظة التكنولوجية تمكن املؤسسة من بناء نظام اتصال فعال ويامن انتقال سريع . سعر أقل منها

في سرعة توصيل الطلبيات إضافة إلى تقليل تكاليف الاتصال والتنقل املستمر  للمعلومة وهو ما يساهم

 .املناسبة في الوقت املناسب ورشات العمل، املعلومةبين 

  :اليقظة التكنولوجية واستراتيجية التميز .0

خالل تقديم منتج أو خدمة تحتوي على  إن هذه الاستراتيجية تسمح للمؤسسة بتقديم خدمات متميزة، من

وان كان سعرها أعلى  املنافسون تقليدها خصائص تميزها عن ايرها من املؤسسات املنافسة، خدمة ال يستطيع

 . 1الخدمة  فالزبون على استعداد لدفعه مقابل حصوله على ذلك املنتج أو

ومن  و يتجسد دور اليقظة التكنولوجيا في هذه الاستراتيجية من خالل التميز على أساس التفوق التكنولوجي

 :بين مزايا هذا التكامل ما يلي

 نتجات وخدمات خارجة عن املألوف، فاليقظة بتقديم م: إخراج الزبائن عن النطاق التقليدي

التكنولوجية عبارة عن وظيفة تراقب وتتوقع وتكتشف التغيرات الحاصلة في املجال التكنولوجي، 

فاملؤسسة املعتمدة على التكنولوجيا تطور خدماتها كطريقة دفع الزبون ثمن املنتج من خالل وسائط 

ما تمنح للزبون فرصة تقديم طلباته والحصول عليها دون ك( بطاقات الدفع إلالكتروني)دفع الكترونية 

التنقل إلى مكاتب املؤسسة، من خالل قيام فريق اليقظة التكنولوجية بالتحديث املستمر للموقع 

على الزبائن عناء التنقل إلى املكاتب للحصول على معلومات حول  إلالكتروني للمؤسسة، ما يوفر

                                                           
 1 .ص ، 2004 ألاردن، ،1 ط للنشر، وائل دار ،واملنافسة العوملة إلاستراتيجية إلادارة نزار، كاظم الركباني  1
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على استعداد لدفع قيمة ما هو في حاجة إليه بعض النظر  الزبون املنتجات والخدمات الحديثة، إذن 

 .عن سعره املرتفع ألن ما يراب في الحصول عليه يتم دون عناء

  اليقظة التكنولوجية تسمح للمؤسسة بالحصول على براءات الاختراع وتراخيص العمل الستغالل

، وهو ما يمكن املؤسسة من تقديم الجديدة قبل املنافسين الحاليين واملحتمل دخولهم التكنولوجيا

وذات جودة، فاليقظة التكنولوجية تعمل على مدار الساعة ملعرفة التقنيات  خدمات ومنتجات متميزة

 .طرف املنافسين والتطورات التكنولوجية املتبعة من

 ن فيما يتعلق باملوردين فاملؤسسة تتمكن من تحقيق هامش ربح عالي يسمح لها بمجاراة سلطة املوردي

التكنولوجية وفريقها على اتصال بكل املوردين الذين يقدمون نفس الخدمة وهو ما يساهم في  فاليقظة

مواد أولية تدخل في صنع املنتجات املقدمة ذات جودة عالية وبأحسن ألاسعار، ففريق  الحصول على

 .بكل املعلومات املتعلقة بالتطور التكنولوجي الحامل  التموين على معرفة

 

قبل  سبق يتضح لنا بأن التميز هو تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة فريدة في خصائصها ومدركة منمما 

فاملؤسسة  (التميز، إلاختالف )الزبائن عما تقدمه املؤسسات املنافسة، وتعتبر التكنولوجيا أساس ميزة التمايز 

فالتميز املبني  قادرة على تقديم منتجات وخدمات مميزة قادرة على مواجهة محاوالت تقليدها من قبل املنافسين،

التنافسية، كما يمكنها  في التكنولوجيا يامن للمؤسسة تحسين قدراتها( براءات الاختراع)على التحكم الحصري 

 .وتقديم خدماتها أو الحصول على وصفاتها في إنتاج من وضع حواجز للدخول تمنع املنافسين من تقليدها

 فالتميز والتكلفة ألاقل مرفوقة بنظا م فعال لليقظة التكنولوجية، يمنع املؤسسات املنافسة من توقع

 واكتشاف ومراقبة تحركات املؤسسة واستعمال نفس مصادرها، واملفتاح على ذلك هو حقوق امللكية وتراخيص

 بين املنافسين وامكانية تقليدهم ملا تقو م املؤسسة بتقديمه من خدمات ومنتجات إذا العمل والتي تقف حائال

 كانت محمية ببراءة اختراع، كما تمنح للمؤسسة والء الزبائن من خالل خلق انطباع لديهم بأن املؤسسة تسعى

 التكنولوجية بامان دوما لتوفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تناسب ظروفهم املالية، كما تسمح اليقظة

 .التحسين املستمر للمنتجات والخدمات املقدمة من قبل املؤسسة

فاليقظة التكنولوجية تساهم في تحسين تنافسية املؤسسة من خالل التكامل بين استراتيجية التكلفة 

ن هو مفتاح والتميز، ألنه وبعد التطور الحاصل على بنية ألاعمال فإن الدمج بين هاتين الاستراتيجيتي ألاقل

من أكبر املزايا التي تمنحها التكنولوجيا بما يحقق ما سبق ذكره، ويساهم في زيادة ربحية املؤسسة  الاستفادة

املركز التنافس ي للمؤسسة، وبالتالي رفع الحصة السوقية للمؤسسة وهو ما سنسعى لتوضيحه فيما  تحسين

 .سيأتي 
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 ين تنافسية املؤسسةاليقظة التكنولوجية وتحس: املطلب الثالث

 توصلنا فيما سبق أن اليقظة التكنولوجية تساهم في تحسين تنافسية املؤسسة وهذا من خالل دمجها

 :الفريد بين استراتيجية قيادة التكلفة والتميز ويظهر هذا التحسين في عدة مجاالت نذكر منها

  :اليقظة التكنولوجية والابتكار .1

هو  كل ما يتعلق بالتقنيات الجديدة، وتساهم اليقظة التكنولوجية في زيادة قدرة املؤسسة على الابتكار  إلابتكار

 : 1بما يساهم في تحسين تنافسية املؤسسة من خالل عدة نقاط نذكر منها 

 ،ثم توصلها للقسم الذي هو في  اليقظة التكنولوجية تمنح املؤسسة معلومات تكنولوجية تحللها وتعالجها

إليها مما يؤدي باملؤسسة لتوقع التطورات الحاصلة في البيئة التكنولوجية التي تهم املؤسسة، ما ينمي  حاجة

عملية الابتكار  ووسيلتها في هذه العملية كل مصادر الحصول على املعلومة التكنولوجية  املؤسسة في فرص

وتساهم اليقظة التكنولوجية في الحفاظ ... امج بحث، براءات اختراعندوات علمية، مشاريع تطوير، بر  من

امليزة التنافسية للمؤسسة من خالل الابتكار فهو يعطي للمؤسسة ميزة حاسمة وذلك باختالف  على

منتجات منافسيها، ما يمكنها من فرض نفسها واحتكار طويل نسبيا، كما يمكن أن تعطي  منتجاتها عن

. عن طريق عقلنة نماذج إلادارة، التموين، إلانتاج والتسويق( قيادة التكلفة)تكلفة ألاقل ال الابتكارات ميزة

اليقظة التكنولوجية من خالل قيامها أي اليقظة بإنشاء نظام معلومات فعال  فاملؤسسة تستفيد من

 .واتصال مستمر بين وظائف املؤسسة يامن انتقال املعلومة بسرعة

أنها  خالل الابتكار تسمح للمؤسسة بتحسين تنافسيتها والحفاظ على ميزتها بفالإن اليقظة التكنولوجية من 

 تمول ابتكاراتها الجديدة من عوائد الابتكارات السابقة، فهي تسمح بسرعة انتقال املعلومة والتحكم فيها،

 بياناتها وبالتاليوتمنحها مجال لتسجيل براءات الاختراع وكشف التهديدات إلالكترونية لسرقة واختراق قاعدة 

 :اقتناص الفرص وتجاوز التهديدات وهو ما يحقق للمؤسسة عدة مزايا من بينها

 والء الزبائن، فاملؤسسة تسعى دوما لتقديم أحسن الخدمات بل تتوقع طلباتهم قبل أن يبدوها للعلن. 

  زيادة الحصة السوقية للمؤسسة بفال خدماتها الفريدة واملتميزة في السوق. 

 حية املؤسسة فالزبائن على استعداد لدفع سعر أعلى نظير الحصول على خدمات ومنتجات ذاتزيادة رب 

 .جودة أعلى

  سيطرة املؤسسة على ابتكاراتها والدفاع عنها ملدة طويلة نسبيا وهو ما يؤدي لتحسين املركز التنافس ي

 .لها

  

 

 

 

 

                                                           
املنظمات  في التنظيمي والتغيير إلابداع حول  الدولي امللتقى ، للمنظمة التنافس ي املركز تدعيم في التكنولوجي إلابداع مساهمة الوهاب، عبد بريكة بن  1

 06 .ص ، 2011 ماي الجزائر، البليدة، جامعة ودولية، وطنية تجارب و تحليل دراسة الحديثة،
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  :اليقظة التكنولوجية واملنافسة .0

و املتعلق بقوى التنافس الخمس ( قوى التنافس الخمس لبورتر 25 مشكل رق)من خالل الشكل السابق 

تتعلق بإحالل املنتجات البديلة  لبورتر مجتمعة مع ألانواع ألاربعة لليقظة، ظهر بأن اليقظة التكنولوجية

املنتجات  ... (تبديل، تغيير)إحالل  واملنافسين الحاليين، وتظهر هذه العالقات من كون التكنولوجيا هدفها ألاول 

ظهور منتجات جديدة حلت محل  الحالية بمنتجات جديدة، حيث أوضحنا فيما سبق أن التكنولوجيا ساهمت في

حتمية الاستجابة لهذه املتغيرات  منتجات سابقة، كما أن هذا التطور البالغ في التكنولوجيا جعل املؤسسات أما

استدراكه وتحقيقه من خالل  وجية وفريقها العامل علىوتلبية احتياجات الزبائن، وهو ما تعمل اليقظة التكنول

ويمكنها من خلق وانتاج  التكنولوجي التقني الذي يهم املؤسسة تتبعها ملختلف التطورات الحاصلة في املجال

ملنافسيها الحاليين أو  منتجات بديلة وطرق جديدة لتقديم خدماتها، ما يجعل املؤسسة في موقع قوة ومهدد

  1لهم إلى قطاع النشاط املحتملين دخو 

 فاليقظة التكنولوجية تسمح باكتشاف التقنيات املستخدمة من قبل املنافسين الحاليين، من خالل رصدها        

 املستمر لتحركات املنافسين كما تقوم بصد وشل أي محاولة لهم من أجل التجسس على املؤسسة ومعرفة

أكفاء وأحسن املهارات التي تملكها املؤسسة، والذين يلقون  أسرارها وهذا بفال فريقها العامل واملكون من

 الكافي  من طرف إلادارة العليا لدعم جهودهم في مجال الحفاظ على تنافسية املؤسسة وتحسين قدراتها في الدعم

 املجال التكنولوجي الذي أصبح الرهان ألاساس ي على املستوى الاقتصادي، إذ يعتبر املحرك ألاساس ي للنمو

 اامن للرفاهية في ألاسواق فالتكنولوجيا تسمح بتحسين ألانساق تسهيل الحياة اليومية كما تسهم اليقظةوال

 .التكنولوجية في إدامة عمر املؤسسة من خالل نسق متجدد

 

 :خالصة الفصل

 من خالل دراستنا لهذا الفصل نلخص إلى أن مفهوم القدرة التنافسية هو مفهوم واسع النطاق وال يوجد

 اختالف كبير بينه وبين امليزة واملركز التنافس ي، وتطرقنا إلى أهم املؤشرات التي تقيس القدرة التنافسية ومختلف

 القوى املؤثرة في تنافسية املؤسسة، كما تناولنا العالقة بين اليقظة التكنولوجية ودورها في تحسين تنافسية

 :ال ما يلياملؤسسة ومن أهم النقاط التي نقف عليها في هذا املج

 القدرة التنافسية تمثل القاعدة التي تحقق من خاللها املؤسسة ميزة تنافسية، واملركز التنافس ي هو نقطة 

 .التوازن واملكافئة التي تحصل عليها املؤسسة نظير ما تقدمه ألجل استمرارها

 ة انتشار املعلومة للتكنولوجيا دور أساس ي في تنمية ورفع قدرات املؤسسة التنافسية فهي تساهم في سرع

املؤسسة من تحسين خدماتها، من خالل التواصل املستمر مع زبائنها، واعتماد تقنيات جديدة في  وتمكن

 .الانتاج عملية

                                                           
 . 11ص  سابق، مرجع أسماء، كرالي  1
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  اليقظة التكنولوجية أداة تساهم في إحداث تكامل بين إستراتيجية التكلفة ألاقل والتميز، ما يسمح

تحسين املستمر للمنتجات والخدمات املقدمة وزيادة بالحصول على والء الزبائن بفال ال للمؤسسة

 .التنافس ي للمؤسسة، زيادة حصتها السوقية الربحية، رفع املركز

  اليقظة التكنولوجية ترتبط بتقديم منتجات بديلة وتساهم في تحسين سمعة املؤسسة، وتقويم روابطها

ؤسسة ومنافسيها وبالتالي زيادة حصتها من خالل الاتصال املستمر معهم ما يشكل فارقا بين امل مع الزبائن

 .زيادة ربحيتها، تحسين الخدمات املقدمة السوقية،
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تنافسية  تحسين في التكنولوجية اليقظة دور " موضوع فيها عالجنا والتي الدراسة هذه خالل من

 على الحصول  مصادر أهم إلى التطرق  خاللها من حاولنا فصول  ثالث إلى العمل بتقسيم قمنا حيث "املؤسسة

 وأجهزة برمجيات من تتطلبها التي الوسائل وأهم تعنيه ما على وتعرفنا التكنولوجية باليقظة املتعلقة املعلومات

 يمكن التي التكنولوجية التهديدات وتجاوز  الفرص اقتناص إلى أساس ي بشكل تهدف والتي تلعبه، الذي الدور  وكذا

 الاستراتيجيات أهم إلى التنافسية إلى عام مدخل الثاني الفصل في تطرقنا كما املؤسسة، لها تتعرض أن

 التنافسية والقدرات التنافسية وامليزة التنافس ي كاملركز مصطلحاتها بين الفروقات أهم بتوضيح وقمنا التنافسية

 من املؤسسة بتنافسية التكنولوجية اليقظة عالقة إظهار خالله من حاولنا حيث التنافسية، مؤشرات وأهم

 .الدراسة أهمية تتجلى خاللها من والتي التنافسية إلاستراتيجيات خالل

 والتطور  املنافسة تنامي فيها بما وتطورات تقلبات من املؤسسة محيط يشهده ما ظل وفي حيث

 رغبات سقف من رفع ما وهو صغيرة، قرية العالم من و جعل املسافات اختزل  الذي املتسارع التكنولوجي

تحقيق  في التنافسية إلاستراتيجيات تلعبه الذي الدور  ألهمية ونظرا  مستمر، تزايد في وجعلها الزبائن وتطلعات

مصلحتها  بين التوازن  تحقيق لضمان إلاستراتيجيات هذه بين تكامل إحداث عليها لزاما كان املؤسسة أهداف

 في البيئة يحدث ما ورصد متابعة خالل من إال واستثمارها الفرص توقع من املؤسسة تتمكن ولن زبائنها ومصلحة

 إلى التقليل تهدف التي إلاشاعات ومواجهة تحتاجها التي املعلومات جمع خالل من فيها تنشط التي التكنولوجية

 مزايا ذلك إلى أمكنها إن وتحويلها لها تتعرض التي والتهديدات للعقبات مواجهتها يعني ما وهو املؤسسة قيمة من

 نظام يقظة اعتماد خالل من إال هذا يتجسد وال منافسيها، باقي عن بها وتنفرد املؤسسة بها تتمتع تنافسية

 لكل الجيد والفهم التنبؤ ألاساسية مهمته املؤسسة، أهداف تحقيق لضمان فعالة بطريقة مهيكل تكنولوجي

باملشاكل  والتنبؤ املنافسين قبل من املتبعة والبرمجيات كالتقنيات املؤسسة تهم التي التكنولوجية التغيرات

 .الكترونيا الزبائن طلبات توقع وكذا املؤسسة لها تتعرض أن يمكن التي التقنية وألاعطاب

مدى  الوقت نفس في مختبرين يلي فيما نستعرضها النتائج من مجموعة إلى توصلنا املنطلق، هذا ومن

 .والتوصيات الاقتراحات بعض تقديم سنحاول  كما البداية، في املطروحة الفرضيات مع تطابقها

 :الدراسة نتائج

 :التالية النتائج إلى الدراسة هذه خالل من توصلنا

 التحكم أجل من ومهارات كفاءات ذو أفراد تتطلب كما وأجهزة، برمجيات تتطلب التكنولوجية اليقظة 

 تتعرض أن يمكن التي الالكترونية املخاطر مواجهة بهدف لها ألامثل إلاستخدام وضمان في البرمجيات

و  التكنولوجية باليقظة القيام أجل ومن انه كما ألسرارها، واختراق للبيانات قرصنة من لها املؤسسة

 وسائط خالل من الخارجي بالعمل املؤسسة ربط يجب بها املتعلقة املعلومات رصد ومعالجة ألجل

 .ألاولى الفرضية تؤكده ما وهو مفعل، الكتروني وبريد موقع على أن تحتوي  الكترونية وعليها

 البيئة خالل من املعلومات عن بالبحث للمؤسسة يسمح معلوماتي نظام التكنولوجية اليقظة 

 قبل من املستعملة التكنولوجيا( التكنولوجية بيئتها في الحاصلة بالتطورات والتي تتعلق الخارجية،

 ما وهو ملناسب،ا الوقت في يطلبها ملن وتوصيلها ومعالجتها تحليلها ثم ،)رغبات الزبائن تطور  املنافسين،

 التكنولوجية فاليقظة التكنولوجيا، بيئتها تطوير من ويمكنها تواجهها العقبات التي تقليل في يساهم
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 منافسيها، قبل من املؤسسة لها تتعرض التي الهجمات كل من فعال ومحمي النظام هذا جعل من تمكن

 .الثانية الفرضية ما تؤكده وهو أسرارها، واختراق لكشف

 حيث والتميز، التكلفة قيادة إستراتيجية بين التكامل تبني في هاما دورا التكنولوجية اليقظة تلعب 

 قبل من املستعملة التكنولوجيا حول  معلومات من التكنولوجية اليقظة تقدمه إلى ما وبالنظر

و  لها املناسبة التكنولوجيا اعتماد في والسرعة الطريق باختصار للمؤسسة تسمح فهي املنافسين

 من زبائنها مع الدائم تواصلها خالل من املؤسسة أنها تمكن كما منافسوها، يملكه بما مقارنة ألافضل

 باستشارات والقيام دراسات إجراء إلى الحاجة تحقيقها دون  على العمل وبالتالي زبائنها تطلعات معرفة

 الاستشارات تكاليف (التكاليف تقليل في يساهم ما وهو بذلك تكفلت التكنولوجية اليقظة فوظيفة

 تمتلك لكونها متميزة تقدم خدمات أخرى  جهة ومن جهة، من )جديدة تكنولوجيا بامتالك الخاصة

 غيرها عن تميزها يضمن للمؤسسة ما وهو زبائنها، بتطلعات علم وعلى منافسيها من أفضل تكنولوجيا

 تؤكده ما وهذا ألاسعار، وبأفضل متميزة ومنتجات خدمات من تقدمه ما إلى بالنظر املنافسين من

 .الثالثة الفرضية

 :التوصيات

 البحث مصلحة عن تسييرها في مستقلة تكون  التكنولوجية باليقظة مختصة مصلحة وضع ضرورة 

 .التكنولوجي املجال في املتسارعة التطورات ظل في أهمية من لها ملا والتطوير

 للمؤسسة التكنولوجي املحيط و تحليل مراقبة في متخصصين إطارت تكوين. 

 الوسائط على وإلاعتماد التكنولوجية، اليقظة عملية أساس ألنها الرسمية غير باملعلومات الاهتمام 

 .مدتها و تقليل الرسمية الاجتماعات في الالكترونية

 الزبائن كمنح والترويجية، إلاتصالية وظيفته ليؤدي للمؤسسة إلالكتروني للموقع أخرى  خدمات إضافة 

 .وتطلعاتهم رغباتهم ومعرفة املقدمة الخدمات حول  أرائهم إلبداء فرصة

 التكنولوجية اليقظة عملية في للمشاركة العاملين لدفع واملعنوية املادية الحوافز توفير. 

 الاختراع على والتشجيع وامللتقيات، الندوات في املشاركة خالل من العلمي البحث هيئات مع التواصل. 

 

 :الدراسة أفاق

 ظهرت وتحليلنا دراستنا خالل ومن أكثر، البحث ويتطلب حديث موضوع التكنولوجية اليقظة موضوع إن

 :أهمها والبحث النظر تستحق أخرى  نقاط لنا

  التكنولوجية اليقظة عملية في الزبون  دور. 

 املؤسسة لتطوير كعامل التكنولوجية اليقظة. 

 املؤسسة تنافسية تحسين في ودرورها الرسمية غير املعلومة. 
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 ودولية، وطنية تجارب و تحليل دراسة املنظمات الحديثة، في التنظيمي والتغيير إلابداع حول  الدولي

  06 .ص ، 2011 ماي الجزائر، البليدة، جامعة

محاضرات في نظم املعلومات ، السنة ألاولى ماستر،  )اليقظة التكنولوجية(بن  ساهل وسيلة،  .2

تخصص تسيير استراتيجي للمنظمات، كلية العلوم الاقتصادية والتجارة وعلوم التسيير، جامعة دمحم 

 . 2115/  2113خيضر بسكرة، الجزائر، 
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امللتقى الدولي الرابع حول املنافسة اليات تطوير امليزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية، خليفة منية،  .3

والاستراتيجيات التنافسية للمؤسسة الصناعية خارج قطاع املحروقات في الدول العربية، جامعة 

 .77ص  2111نوفمبر  1/2حسيبة بن بوعلي، شلف، الجزائر، 

اليقظة التكنولوجية كأداء لبناء امليزة التنافسية وز، رحال سوالف، داودي الطيب، شين فير .5

املاقى الدولي الثاني حول املعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين للمؤسسة إلافتصادية، 

 .13ص  2117امليزة التنافسية للدول العربية، جامعة شلف، الجزائر، 

اليقظة التكنولوجية كأداء لبناء امليزة التنافسية  داودي الطيب، شين فيروز، رحال سوالف، .4

امللتقى الدولي الثاني حول املعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين للمؤسسة الاقتصادية، 

 .11.، ص2117امليزة التنافسية للدول العربية، جامعة الشلف، الجزائرـ 

تيجية في تحسين القر ارات إلاستراتيجية كرومي سعيد، عميرستي أحمد، أهمية اليقظة إلاسترا .6

والتنافسية للمؤسسة ، امللتقى الدولي الرابع حول املنافسة والاستراتيجيات التنافسية للمؤسسات في 

 . 7. ، ص 2111الدول العربية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، أكتوبر 

 إلاستراتيجية القرارات تحسين إلاستراتيجية اليقظة أهمية" عمرستي، احمد كرومي، سعيد .7

 التنافسيةللمؤسسات والاستراتيجيات املنافسة حول  الرابع الدولي امللتقى ،"للمؤسسة والتنافسية

 جامعة التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم كلية العربية، الدول  في املحروقات قطاع خارج الصناعية

 2111نوفمبر  11 – 12يومي الشلف، بوعلي، بن حسيبة

 الوطن في التسويق حول  ألاول  امللتقى التنافسية، التسويق إستراتيجية العوض، هللا عبد بن دمحم .1

 .12ص  ، 2002 أكتوبر إلامارات العربية املتحدة، الشارقة، .)و ألافاق الواقع( العربي

 

 وألاطروحات الرسائل .ج 

 كلية ،مذكرة شهادة املاستر في علوم التسيير( دور اليقظة التكنولوجيا في تحسين تنافسية املؤسسة) .2

 .2115/2114جامعة بسكرة  والتسيير، التجارة الاقتصادية العلوم

اليقظة الاستراتيجية كأساس جديد لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة بلبصير خليدة،  .11

ر منشورة، قسم رسالة ماجيستر، غب(. دراسة عينة من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة)واملتوسطة 

كلية العلوم الاقتصادية و التجارة وعلوم التسيير، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، الجزائر  التسيير،

 .56.، ص2111/2112

بومعزة سھیلة ، دور الیقظة في تنمیة امليزة النافسیة ، مدكرة ماجستير في قسم العلوم الاقتصادیة ،  .11

 11ص  2112 - 2111نتوري ، قسنطینة ،  فرع التحلیل والاستشراف الاقتصادي ، جامعة م

 التنافسية امليزة على الكفاءات وتنمية البشرية للموارد إلاستراتيجي التسيير أثر يحضية، سماللي .12

 الاقتصادية العلوم كلية التسيير، علوم منشورة قسم غير  دكتوراه، أطروحة ، الاقتصادية للمؤسسة

 .35 .ص ، 2113/2115 الجزائر، جامعة والتسيير، التجارة
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 مؤسسة حالة دراسة( للمؤسسة التنافسية امليزة تنمية في التنافسية اليقظة أىمية رتيبة، نحاسية .13

 الاقتصادية العلوم كلية التسيير، قس غير منشورة، ماجيستر، رسالة )الجزائرية الجوية الخطوط

 70 .ص ،  2111/2112 الجزائر،  جامعة والتسيير، التجارة

 للمؤسسة الخيارات إلاستراتيجية تحديد في الداخلي واملحيط الصناعة بنية تحميل دور  فواز، واضح .15

 الاقتصادية العلوم كلية صناعي، اقتصاد منشورة، تخصص غير ماجستير، رسالة الاقتصادية،

 20 .ص ،2111/2111 الجزائر، بسكرة، جامعة والتسيير، التجارة
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 القدرة وزيادة املصرفية الخدمات تطوير ومتطلبات املصرفي التحرير( القادر، عبد بريش .14

 138 .ص ، 2005 ديسمبر جامعة الشلف، ، 03 العدد إفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة)التنافسية
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 .61.ص 2111، جامعة قاملة، 26العدد مجلة التواصل، 

مجلة العلوم إلانسانية، (. إشكالية القدرات التنافسية في ظل تحديات العمولة)يوسف مسعداوي،  .17

 6.، جامعة إلاسكندارية ، مصر، ص34العدد 

 الاستشارات مركز العربیة، للمنظمات التنافسیة القدرة لتفریز كمدخل التغير :مصطفى سید احمد .11
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