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 التشكرات

 يقول رسول هللا

 " ال يشكر هللا )صلى هللا عليه وسلم(:

 من ال يشكر الناس "

 

 

 من منطلق هذا الحديث أتوجه

 إلى هللا تبارك و تعالى بالحمد و الثناء و الشكر كما يحبه ويرضاه على أن وفقني في

 صواب فهو منإنجاز هذا العمل، على ما فيه من ضعف البشر و قصر النظر فما كنت فيه من 

 محض فضله سبحانه و تعالى و منه علينا، فله الحمد والشكر و نسأل هللا العفو و

 الغفران

 

البد لنا ونحن نخطو خطوتنا الاخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود الى اعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع 

بيرة في بناء جيل الغد لتبعث الامة من جديد... وقبل اساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا ك

ان امض ي اقدم اسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير واملحبة الى الذين حملوا اقدس رسالة في الحياة.... الى 

 الذين مهدوا لنا طريق العلم واملعرفة .... الى جميع اساتذتنا الافاضل....

من ساعدني من قريب او بعيد على انجاز هذا العمل وفي تذليل ما واجهت  اتوجه بجزيل الشكر والامتنان الى كل

" الذي لم يبخل عليا بتوجيهاته ونصائحه القيمة مالحي رقيةمن صعوبات، واخص بالذكر ألاستاذ املشرف أستاذ "

 التي كانت عونا لي في إتمام هذا البحث.

 ى مساعدتهم لي.علاتصاالت الجزائر وال يفوتني ان اشكر كل موظفي مؤسسة 
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  املقدمة

أضحت البيئة الحالية للمؤسسات الاقتصادية شديدة التغير والتعقد سريعة التحول والتطور، يشوبها 

سة يجعل من قيادة املؤسالغموض وعدم التأكد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والخيارات املستقبلية، ألامر الذي 

يشبه السير بين الصخور وسط الظالم، وهو ما يتطلب منها إن هي أرادت الوصول إلى بر ألامان ضرورة امتالك 

قدرات عالية للتكيف والتفاعل واملرونة بالتركيز على املعلومات واملعارف باعتبارهما من أهم عناصر إلانتاج ومصدرا 

 .ء املتميزهاما للميزة التنافسية وألادا

بالنظر إلى أن املؤسسة نظام مفتوح فمن الواضح أنها ال تعيش في فراغ بل في بيئة تؤثر فيها وتتأثر بها ـ 

الحدود بينهما متداخلة ويصعب تحديدهاـ من خالل ما تفرضه من قيود وتهديدات وما تقدمه من فرص وعوامل 

ها ل النهائي ملخرجاتها، هذه البيئة إن هي فهمتها وعرفت مكوناتنجاح، وكذلك باعتبارها املزود لها بمدخالتها واملستقب

 .وتمكنت من مسايرة تغيراتها وتحوالتها كتب لها النجاح والبقاء

ألجل ذلك تلجأ هذه املؤسسات إلى امتالك آليات للتأقلم والتكيف وآذانا صاغية وأعينا مفتوحة، تنقلها 

تضعها عند أقرب فرصة يمكن أن تحصل عليها. فصار لزاما على هذه عند أبعد ما يكون من املخاطر التي تهددها و 

ألاخيرة لكي تستطيع الاستمرار والسير في قافلة الكبار أن تمتلك وتجيد فن قراءة وتأويل البيئة )ألن أغلب ألافكار 

ها عواملالجديدة تلد فيها(، إذ يجب أن تكون حريصة بقدر املستطاع على رصد واستطالع وتحليل دائم لجميع 

 واستبصار ملختلف التغيرات التي تحصل فيها حتى ال تحدث بينهما القطيعة.

يظهر جليا بأن اليقظة الاستراتيجية تعتبر كنظام معلومات في املؤسسة؛ ولكنه من نوع خاص، إنها نظام 

ة، وهي ة للمؤسسمعلومات خارجي) تقترب كثيرا من نظام الذكاء الاقتصادي( يتم تنظيمه ملراقبة البيئة الخارجي

تتموقع بين نظام املعلومات ونظام التسيير؛ فتسمح بتأسيس جسر رابط بين القرارات الاستراتيجية ومجموع 

التدفقات غير املادية من أجل غايات تشغيلية واستراتيجية، فهي بذلك نظام معلومات ملساندة املسّيرين واملقررين 

ز على نوع خاص م ِّ
ّ
رك

ُ
ن املعلومات ُيعرف بعالمات إلانذار املبكر )إلاشارات الضعيفة(، ومهما على اتخاذ القرار، وت

كان سلوكها وطريقة ممارستها)غير موجهة، مشروطة، غير رسمية، رسمية( فأوقاتها قد تكون منتظمة أو مناسبتيه 

 .أو دائمة

نافسين ة التي تهتم باملمن جهة أخرى فاليقظة الاستراتيجية تضم العديد من ألانظمة الفرعية كاليقظة التنافسي

الحاليين واملحتملين واملحيط الذي تتطور فيه املؤسسات املنافسة، واليقظة التكنولوجية التي تسعى للكشف عن 

التطورات واملستجدات الحاصلة في امليادين العلمية والتكنولوجية التي تهم املؤسسة حاليا ومستقبال، وكذا اليقظة 
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ألامامية للمؤسسة ) الزبائن واملوزعين( والسوق الخلفية لها )املوردين (، إضافة إلى التجارية التي تهتم بالسوق 

اليقظة البيئية التي تختص بما تبقى من عوامل املحيط ولم تأخذها ألانظمة السابقة بعين الاعتبار كاليقظة 

 .الاجتماعية والتشريعية والاقتصادية...إلخ

أو سلوكياتها أو أنواعها فإنها باتت أداة هامة ورافعة أساسية ومهما تكن طبيعة اليقظة الاستراتيجية 

لتحقيق التميز واكتساب مزايا تنافسية مستدامة، فهي تدعم التفكير الاستراتيجي وتساند سيرورة تشكيل 

الاستراتيجيات وتنفيذها وتقييمها، كما تساعد على إنجاح استجابة املؤسسة وتفاعلها مع التحوالت والتغيرات؛ 

حفيز الفعل السريع في الوقت املناسب وترفع من مرونتها الاستراتيجية لالستفادة بقدر املستطاع من آلاثار الايجابية وت

وتجنب آلاثار السلبية، ناهيك عن رفع قدرات الاكتشاف واملبادرة وتحفيز استباق الفرص الجديدة والكشف املبكر 

فة إلى العمل على توليد الفرص الابتكارية وتثمين روافعه والطرق عن ألاخطار التي تهددها ومواجهتها بفعالية، إضا

املؤدية له وحاالت التعلم، كما يمكن لليقظة الاستراتيجية أن تساند سيرورة اتخاذ القرار في املؤسسة وتساعد على 

 .توليد الذكاء في حل املشاكل وتشكيل الحلول واملفاضلة بينها

ة الحرب الاقتصاديواشتداد اليقظة الاستراتيجية في مجال ألاعمال،  إن ألاهمية البالغة التي تكتسيها

وة ؛ فمن يمتلك املعلومة يمتلك القواستغاللهااملعلومات  امتالكوالتكنولوجية في العالم والتي تقوم على سرعة 

لى السعي إ وبإمكانه السيطرة والتفوق، دفعا أغلب دول العالم بصفة عامة واملؤسسات الناشطة فيها بصفة خاصة،

تنافسيا  وسالحا استراتيجياوالعلمية والتكنولوجية، كونها موردا  الاقتصاديةنحو السبق في الوصول للمعلومات 

يسمح التحكم فيها بتطور تلك الدول واملؤسسات وحمايتها وجعلها أكثر تنافسية، هذا ما دفع بالدول الكبرى في 

وبريطانيا وفرنسا واليابان إلى التسابق نحو بناء أنظمة معلومات فعالة  العالم على غرار الواليات ألامريكية املتحدة

 .الاقتصاديوالذكاء  الاستراتيجيةممثلة في اليقظة 

 ومن هنا نطرح إلاشكالية التالية:

 ؟املؤسسةتطوير ما مدى مساهمة اليقظة الاستراتيجية في 

 لتالية:ا الفرعية طرح التساؤالت ارتأيناولتدعيم هذه هذه إلاشكالية 

 الاستراتيجية؟ اليقظةكيف يتم تطبيق نظام 

 الاستراتيجية؟ لليقظةاين تكمن حاجة املؤسسة 
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 اليقظة الاستراتيجية في مؤسسة اتصاالت الجزائر؟ما واقع 

 الفرضيات:

 .جب توفرها داخل كل مؤسسةاليقظة الاستراتيجية وسيلة حديثة ي

 .مؤسسة اتصاالت الجزائرثقافة اليقظة الاستراتيجية شبه منعدمة في 

 أهمية وأهداف البحث: 

 تتمثل أهمية البحث حول كونه يساعد على الحصول ومعرفة جملة من املعلومات وتتمثل فيما يلي:  

 .ضرورة تحليل البيئة الداخلية للمؤسسة من اجل الطفر بالفرض ونقاط القوة ومعرفة التهديدات ونقاط الضعف

 الاستراتيجية ومدى مساهمتيها في نجاح املؤسسة.معرفة مدى فعالية اليقظة 

سة فرص املؤسسة من اجل املناف صورة أقرب لليقظة الاستراتيجية مما يساهم في زيادة يعطييمكن لهذا البحث أن 

 ومعرفة ما يدور حولها.

 .يع املؤسساتجمالاهتمام العلمي بها وادراجها ضمن 

 مبررات اختيار املوضوع: 

 بار خذا املوضوع بالتحديد يكون نتيجة لألسباب التالية: من بين دوافع اخت

 _دافع ورغبة في معالجة موضوع اليقظة والتوغل فيه.1

 _مدى أهمية اليقظة ومدى حاجة املؤسسة لها. 2

 ._بث تفافة اليقظة واشعار بمدى اهميتها لدى املنافسين3

 منهج البحث:

بار صحة الفرضيات قسمنا بحثنا الى جانبين جانب نظري فيه من خالل هذا البحث ودراسة اشكاليته ومحاولة اخت

جمع  الذي يهدف الىباستخدام املنهج الوصفي حاولنا إلاجابة على إلاشكالية واثبات او نفي صحة الفرضيات وهذا 
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شأن بالحقائق والبيانات مع محاولة تحليلها والوصول الى نتائج يتم من خاللها وضع بعض الاقتراحات والتوصيات 

 هذا املوضوع.

اتصاالت الجزائر اما الجانب التطبيقي فيه دراسة ميدانية كجانب إلسقاط الجانب النظري على واقع مؤسسة 

 ومحاولة غلق النوافذ الاستراتيجية امام املؤسسات ألاخرى والبروز في سوق املنافسة.

 وعليه ارتأينا تقسيم بحثنا الى قسمين:

 النظري للموضوع حيث تطرقنا الى: يتعلق بالجانب القسم ألاول:

 اليقظة الاستراتيجية في املؤسسة.ناه الى دراسة الفصل ألاول: خصص 

 وفيه قد تناولنا مبحثين:

 .نظام املعلوماتو  البيئةو  املبحث ألاول: عموميات حول إلادارة الاستراتيجية

 اليقظة الاستراتيجية الثاني:املبحث 

 التطبيقي حيث تطرنا الى:خصصناه للجانب  القسم الثاني:

  :اتصاالت الجزائر"مؤسسة واقع استخدام اليقظة الاستراتيجية في الفصل الثاني" 

 وفيه قد تناولنا مبحثين:

 مؤسسة "اتصاالت الجزائر"املبحث ألاول: تقديم 

 "ؤسسة "الاتصاالت الجزائرماملبحث الثاني: تحديد واقع اليقظة الاستراتيجية في 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل ألاول:

 في املؤسسة اليقظة الاستراتيجية
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 تمهيد:

في ظل التحوالت البيئية السريعة والالمتناهية ومع التطور التكنولوجي املستمر اصبح يسمى هذا العصر 

بعصر املعلومات مما فرض على املؤسسات بيئة جديدة تتميز باملنافسة الشديدة والتي تدفع بها الى البحث عن 

 لها الستمرار نشاطها وضمان بقاءها اماممداخل للرفع من تنافسيتها، قصد محاولتها اكتساب مزايا تنافسية تؤه

املنافسين، وهذا يدعو كل مؤسسة تبني أساليب التشخيص والفهم الدقيق والفعال لبيئتها الخارجية والداخلية 

الكتشاف الفرص والتهديدات من جهة ونقاط القوة والضعف من جهة أخرى، حتى تتمكن من تبني استراتيجيات 

محيطها التنافس ي الجديد، وانيا صارت املعلومة تلعب دورا متميزا وتعد موردا أساسيا وسط  التأقلمناجعة تمكنها 

العقالني يعتبر من احد نقاط القوة للمؤسسة باعتبارها أساسا لصنع القرارات، والتحكم في تسييرها واستخدامها 

عقدة ما اىى الى ظهور مفهوم وهذا ما يحتم على املؤسسة اعتماد نظام معلومات يتماش ى مع املتغيرات البيئية امل

جديد في هذا املجال ما يسمى بنظام اليقظة الاستراتيجية وهو نظام معلوماتي يسمح للمؤسسة بالتنبؤ، الترصد، 

ا جاء موالتتبع لكل ما يحدث او قد يحدث في بيئتها التي تعمل فيها وقد يؤثر على نشاطها ومستقبلها وعلى اثر 

 كالتالي:بحثين وهم مالى  لفصلسنتطرق في هذا ا

 عموميات حول إلادارة الاستراتيجية وبيئة املؤسسة ونظم املعلومات. املبحث ألاول:

 اليقظة الاستراتيجية. املبحث لثاني:
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 املبحث ألاول: عموميات حول إلادارة الاستراتيجية وبيئة املؤسسة ونظم املعلومات.

مديري املؤسسات تمرا ضروريا، وىلك لتغيير وتطوير ممارستهم لقد أصبح وضع الاستراتيجية من قبل 

والتحول من ممارسات إلادارة الوظيفية الى ممارسات إلادارة الاستراتيجية، وىلك لألهمية الكبيرة لهذه ألاخيرة، ومن 

لخارجية اهنا استوجب على املؤسسات الاهتمام بمستقبلها وىلك باالستغالل الفرص وتجنب التهديدات في بيئتها 

ودراسة جميع امكانياتها املتاحة في بيئتها الداخلية، وفي الواقع فان النجاح او الفشل يتوقف على ما تتبعه هذه 

 املؤسسات من استراتيجيات.

 : عموميات حول إلادارة الاستراتيجيةاملطلب الاول 

 ما سوف نالحظه من خالل:سوف يتم التطرق من خالل هذا املطلب الى ماهية إلادارة الاستراتيجية وهذا 

 إلادارة الاستراتيجية الفرع ألاول: تعريف

تعتبر إلادارة الاستراتيجية من املحاالت الدراسة التي نالت اهتماما واسعا في العقود الثالثة ألاخيرة من القرن 

 .الحقيقةواملؤثرات البيئية الهائلة التي واجهتها املؤسسة في تلك العشرين وىلك استجابة للضغوطات 

فيعرفها "انسوف" وهو احد رواد الفكر إلاداري البارزين واكثرهم تناوال للفكر الاستراتيجي بانها "تصور املؤسسة عن 

العالقة املتوقعة بينها وبين بيئتها، بحيث يوضح هذا التصور نوع العمليات التي يجب القيام بها على املدى البعيد، 

 1ؤسسة والغايات التي يجب تحققها"والحد الذي يجب ان تذهب اليه امل

انها العملية التي تهدف الى تحقيق رسالة املنظمة من خالل إدارة العالقات بينها وبين البيئة التي 2( Higginsعرفها )

( من زاوية القرارات إلادارية على انها مجموعة من القرارات والنشاطات Pearce è robinsonاليها )تعمل فيها، وينظر 

التي تتصل بصياغة وتنفيذ الاستراتيجية الازمة لتحقيق اهداف املنظمة، وان هذه العملية تتضمن تخطيط وتوجيه 

ا مجموعة من ( على انهGlueckويعرفها )وتنظيم ورقابة القرارات والنشاطات ىات الصلة باستراتيجية املنظمة، 

 .3القرارات والنشاطات املؤدية الى تطوير الاستراتيجيات الازمة لتحقيق اهداف املنظمة

ي الاستراتيجية حسب هذه النظرية ه فاإلدارةوهناك من ينظر الى إلادارة الاستراتيجية من زاوية املزايا التنافسية 

تلك العملية التي تتضمن سلسلة من الالتزامات والقرارات والافعال املطلوبة لحصول املنظمة على امليزة التنافسية 

 4وتحقيق معدالت أداء مرتفعة

                                                             
الطبعة األولى، اإلسكندرية، مصر، الدار ونماذج تطبيقية(،  )مفاهيمثابت عبد الرحمان ادريس وجمال محمد مرسي، اإلدارة االستراتيجية 1 

 11، ص1001-1002،الجامعية

Higger, D.H. Organization policy and strategic management , text and cases, Chicago, Dryden press, 1993,p.652  
  3خضر مصباح إسماعيل الطيطي، اإلدارة االستراتيجية، دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن، عمان، 1028-2181، ص 83 

 13، ص 2181، 1021دار الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، ، ون الطائي، اإلدارة االستراتيجيةالقيسي، علي حسفاضل حمد 4 
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  إلادارة الاستراتيجيةواهمية خصائص الفرع الثاني: 

 من بين خصائص إلادارة الاستراتيجية ما يلي:

 :خصائص إلادارة الاستراتيجية2-1

 ي جزء من اجزائهاينصب اهتمام إلادارة الاستراتيجية على ألاهداف العامة والشاملة للمنظمة وليس على أ ،

هودها تنصب على تحقيق ألاداء املميز على مستوى املنظمة ال على مستوى امليادين وهذا يعني ان ج

 وظيفي معين قد ال يكون كذلك على مستوى املنظمة ككل.الوظيفية منفردة فما هو مناسبا مليدان 

  ،تحرص إلادارة الاستراتيجية على اشتراك اكبر عدد ممكن من أصحاب املصالح في عملية اتخاى القرارات

ويشمل مفهوم أصحاب املصالح الافراد والجماعات واملنظمات الذين لهم مصلحة في نجاح املنظمة 

بشكل عام وتجدر إلاشارة الى ان النجاح الذي تريده  واملجتمعائن، واملوردين، والعاملين، والزب كاملالكين،

املنظمة ال يتحقق عندما تركز اهتمامها على تحقيق مصلحة طرف واحدة فقط من دون ألاطراف ألاخرى، 

املالكين، فان ىلك قد يكون  إلرضاءممكن من ألارباح  قدر فاىا ركزت إلادارة جهودها على تحقيق اقص ى 

جودة املنتجات  انخفاضعلى حساب راحة املالكين، فتن ىلك قد يكون على حساب راحة العاملين، والى 

او الخدمات التي تقدما املنظمة الى الزبائن ومن ثم فقدانها لجزء من حصتها السوقية، وبدال من ىلك قد 

لة خالل اعتمادها على وسي تستطيع املنظمة املحافظة على عالقاتها مع أصحاب املصالح بدرجة متوازنة من

املالي للمنظمة قد يتحسن في حالة زيادة اهتمامها بالعاملين لتحقيق رضاهم،  فاألداءلزيادة ألارباح، أخرى 

الى بذل املزيد من الجهود لتحقيق رضا الزبائن وزيادة الحصة السوقية للمنظمة ومن ثم  وهذا يدفعهم

 زيادة ألارباح.

  د، ففي املديين القريب والبعيتمتلك إلادارة الاستراتيجية تصورا كامال وشموليا عن مستقبل املنظمة على

يزها ال تفقد تركالوقت الذي ينصب فيه اهتمام إدارة املنظمة على الرؤية املستقبلية لها، فانها يحب ان 

 أثير تيجب ان يضعوا في اعتبارهم على العمليات التشغيلية فاملدراء على مختلف مستوياتهم التنظيمية 

 القرارات والنشاطات املختلفة التي يقومون بها على اهداف املنظمة ككل.

  تعمل إلادارة الاستراتيجية على تحقيق املوازنة بين الفاعلية والكفاءة، أي بين عمل ألاشياء الصحيحة وبين

ة العليا للمنظمة مع القرارات ألاشياء بطريقة صحيحة، ففي الوقت الذي تتعامل فيه إلادار عمل 

الاستراتيجية التي تختص بالتغيرات الجوهرية في عالقة املنظمة مع البيئة الخارجية عليها ان تتعامل أيضا 

مع القرارات التشغيلية التي تتعلق بعمليات الشراء وإلانتاج والبيع والتوزيع والتمويل بما يضمن الاستخدام 

 1ألافضل ملوارد املنظمة

                                                             
  1 فاضل حمد القيسي، مرجع سابق، ص12-10
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 همية إلادارة الاستراتيجية:أ2-2

إلادارة الاستراتيجية هي عبارة عن املعلومات التي يمكن لإلدارة العليا من خاللها تحديد توجهات التخطيط 

طويل الاجل وكذلك ألاداء باملؤسسة، وهذا يتطلب الصياغة والتنفيذ الدائم والتقييم املستمر لالستراتيجية 

 املعتمدة.

وبصفة عامة فان مدخل إلادارة الاستراتيجية يساعد على تنمية التفاعل بين املسؤولين في جميع املستويات عند 

 إلادارة الاستراتيجية على ألاداء التنظيمي ال يجب ان يستند لتأثير اعداد وتنفيذ الخطط، وعليه فان أي تقييم دقيق 

يمتد ليشمل الاثار والنتائج السلوكية أيضا الن تدعيم الجوانب  ان يجبفقط الى معيار الاثار والنتائج املالية بل 

 .1السلوكية يمكن املؤسسة من تحقيق أهدافها

تتجلى أهمية إلادارة الاستراتيجية في استجابتها للتحديات التي تواجه املنظمة في الوقت الحاضر، باتخاىها قرارات 

املتاحة للمنظمة، باإلضافة إلى ىلك تبرز أهمية إلادارة استراتيجية مستقبلية تعكس أفضل البدائل والخيارات 

 :الاستراتيجية في النقاط التالية

 تنمية القدرة على التفكير )الاستراتيجي( الخالق لدى املدراء وجعلهم أكثر استجابة ووعيا باملتغيرات. 

 ماثلة لهاتحديد الخصائص ألاساسية التي تمييز املنظمة عن غيرها من املنظمات املنافسة وامل. 

  تمنح املنظمة إمكانية الحصول على ميزة تنافسية مؤكدة ومستمرة حيث أنه ومع عقد التسعينات )من

 .القرن العشرين( وما بعده تزداد املنافسة بين منظمات ألاعمال

 تخصيص املوارد املتاحة لالستخدامات البديلة وزيادة الكفاءة والفعالية. 

   والتنسيق في البيئة التنظيمية تتضمن مشاركة جميع املستويات إلاداريةخلق درجة عالية من التكامل. 

 وتقدير الفرص املستقبلية دقة التنبؤ بنتائج التصرفات الاستراتيجية 

 .بيئة املؤسسةأنواع الثاني: طلب امل

 ل ما يلي التعريف ببيئة املؤسسة وانواعهاسوف يتم من خال

  البيئة وفوائد تعريفلفرع ألاول: ا

 خالل هذا الفرع سوف يتم التعرف على بيئة املؤسسة بصفة عامة وفوائدها من

 تعريف بيئة املؤسسة: 1-1

                                                             
طارق رشدي جبة واخرون، التفكير االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية )مدخل تطبيقي(،الطبعة الثانية ، اإلسكندرية، مصر، الدار الجامعية 

  10021،ص12
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جزءا  يمكن ان يكون  من بين التعاريف ألاولى للبيئة تلوح بانها كل ما يحيط باملؤسسة ويكون خارجها وال

الى  عاد الداخلية للمؤسسة إضافةمنها، في حين تغيرت املفاهيم حول البيئة وأبدت انطباعا بشمول املكونات والاب

يئة اى يرى ان" الباملكونات والابعاد الخارجية التي تحيط بها، ومن خالل تطور مفهوم البيئة وتعدد وجهات النظر 

، وهذا ما يعني ان السفينة تمثل املؤسسة بما فيها 1هي عبارة عن بحر واملؤسسة ماهية الى سفينة في هذا البحر"

ة، وللوصول الى الهدف البد ان يكون هناك تفاعل وتكامل فيما بينهم حتى يشقوا الطريق ويصلوا املتغيرات الداخلي

 الى بر ألامان.

ؤسسة كما يقدمها في الكلي ملجموعة العوامل املؤثرة على تصميم امل إلاطار على انها"  Brownبينما يصفها 

 .2أي كل ما يمكن تصوره خارج املؤسسةالبيئة =املؤسسة( بحيث رقم واحد )قيمة مطلقة( شكل معادلة )

او بصيغة أخرى البيئة هي" تلك الاحداث والقوى ألاخرى ىات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية 

 والسياسية الواقعة خارج نطاق السيطرة املباشر إلدارة املؤسسة"

مكن القول ان البيئة تمثل مجموعة وبالرغم من تعدد التعاريف وعدم وجود تعريف دقيق للبيئة الا انه ي

العناصر واملتغيرات الداخلية والخارجية املحيطة باملؤسسة التي تؤثر على قرارتها ونشاطها والتي تتحكم حتى في بقائها 

ت من السيطرة على هذه املتغيرا وتطورها، ما يدعوا املؤسسة الى التشخيص الجيد والفعال لبيئتها حتى تتمكن

 جديد باستمرار.والتأقلم مع ال

  فوائد تحليل بيئة املؤسسة 1-2

 فيما يلي: تتمثل 

 .يكشف إمكانيات معالجة املشاكل ىات العالقة بصورة صادقة وصريحة 

 .يكشف فرص نجاح املؤسسة 

  املنظمةيحدد مواطن التغيير املمكنة في. 

  الاستراتيجيةيطار الخطة أيساعد على التكيف وتعديل 

  للمنظمة.يوضح الاتجاهات الرئيسية 

 .يساعد على تنظيم املعلومات وربطها باملشاكل التي تتناولها عمليات تحليل الواقع 

 .يكشف عن القوى املحركة للمنظمة 

 .ينمي قوة املالحظة والتحليل لدى املخططين ألوضاع املنظمة والظروف التي تحيط بها 

                                                             
  1كسنة محمد، مواضيع متنوعة في إدارة االعمال، الطبعة األولى، غرناطة للنشر والتوزيع، ، 1002، ص12

  2عبد الوهاب سويسي، المنظمة ) المتغيرات- االبعاد- التصميم(،الطبعة األولى، الجزائر، دار النجاح للكتاب، 1002، ص232
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 تهم بما يجب عمله لتطويرها.يكشف عن قدرات كبار متخذي القرار في املنظمة وخاصة في مجال احاط 

 .يساعد على وضع ألاهداف الاستراتيجية الفرعية 

 لشكل التالي:ان هذه الفوائد يلخصها ا

 ( فوائد تحليل البيئة I-1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 83، ص6102 ،دار املاهج للنشر والتوزيعالطبعة ألاولى، عمان ألاردن، ، Swot، التخطيط الاستراتيجي باستخدام املصفوفة املربعة املصدر: مجيد الكرخي

 أنواع بيئة املؤسسة.الفرع الثاني: 

 SWOTأصناف منها البيئة الداخلية، البيئة الخارجية، نموىج  8يتناول هذا الجزء على 

 البيئة الداخلية 2-1

تشمل البيئة الداخلية كل العوامل داخل املؤسسة، او كما يسميها البعض البيئة الجزئية، وهي جملة          

العناصر املتحكم فيها   من قبل املؤسسة والتي تشغلها في تفعيل نشاط املؤسسة و املتمثلة في الهيكل التنظيمي 

مختلف ألاقسام إلادارية كقسم التموين و قسم التسويق  لإلدارة و الثقافة التنظيمية و املوارد البشرية و املادية و 

,قسم املحاسبة ,قسم إلانتاج ,قسم البحث و تطوير ,حيث البد من ان يكون العمل بين مختلف هذه ألاقسام 

 منسجما متناسقا متكامال حتى تتمكن املؤسسة من خلق قيمة املضافة.

 فوائد تحليل البيئة

يكشف إمكانية معالجة 
 المشاكل

يكشف عن قدرات كبار 

القرارمتخذي   

يحدد مواطن التغير 

 الممكنة

يوضح االتجاهات الرئيسية 

 للمنظمة
يكشف عن القوى المحركة 

 للمنظمة

يساعد على وضع 

 االهداف

يكشف فرص 

 نجاح المنظمة

يساعد على تعديل 

 إطار الخطة

ينمي قوة المالحظة 

 والتحليل

يساعد على تنظيم 

 المعلومات
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ل او نجاح املؤسسة , وتلعب دورا رئيسيا في إمكانية استغالل وهي تتمثل في احد التغيرات الرئيسية في فش        

الفرص من عدمه , ومنه ينبغي على املؤسسة التعرف على مواردها و امكانياتها الداخلية من اجل تكوين فكرة 

شاملة عن قدراتها في التعامل مع البيئة الخارجية و عليه عادة ما يتم تحليل اهم وظائف املؤسسة و تنظيمها 

 .1التسويق, إلانتاج, التموين, التمويل, املوارد البشرية, البحوث والتطوير()

 .مكونات البيئة الداخلية-2-1-1

قد اختلف الباحثون حول مكونات البيئة الداخلية، الا انه يمكن اجمال هذه املكونات الرئيسية وهي: الهيكل            

 .2وأخيرا القيادة العتبارها مكون ىو أهمية بالغةالتنظيمي والثقافة التنظيمية، وموارد املؤسسة 

 الهيكل التنظيمي:-أ

ويعتر الهيكل التنظيمي من املكونات ألاساسية، وبموجب الهيكل التنظيمي يتم توزيع ألادوار واملسؤوليات           

والصالحيات، وتحدد شبكات الاتصال وانسياب املعلومات بين مختلف املستويات التنظيمية وإلادارية، وهكذا 

 يمي.ره شاغال لوظيفة معينة ضمن الهيكل التنظتتشكل إلادارات الرئيسية والفرعية وصوال الى مستوى الفرد باعتبا

 ان تطور الحاصل في اشكال الهياكل التنظيمية جاء لتلبية متطلبات امرين: 

التغيرات الحاصلة في البيئة الخارجية حيث من الضروري بناء هياكل تنظيمية اكثر مرونة في البيئات الغير  :أ

 مستقرة.

 ضرورة اجراء تغيرات جزئية او شاملة بالهيكل التنظيمي ليكون اكثر قدرة على تنفيذ الاستراتيجيات الجديدة. :ب

  التنظيمية: الثقافة-ب

ان الثقافة التنظيمية تمثل إلاطار القيمي وألاخالقي والسلوكي الذي تعتمده املؤسسة في تعاملها مع مختلف         

عمال، ومن املعلوم ان للمؤسسات ثقافة تنظيمية مختلفة ويمكن تلخيص أهمية الثقافة ألاطراف، وفي ادب إدارة الا 

 :3بآالتي

 يؤدي وجودها الى تنمية الشعور بالذاتية والهوية الخاصة بالعاملين.

 .تلعب دورا مهما في خلق روح الالتزام والوالء بين العاملين، ويسمو على املصالح الشخصية 

                                                             
، ارأرد،، ىلطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي ادريس، اإلدارة االسرتاتيجية: منظور منهجي متكامل، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة االو 1

  782، ص7002

  77، 70، ص7000/7000عالوي نصرية، اليقظة االسرتاتيجية كعامل للتغيري يف املؤسسة، مذكرة املاجستري، جامعة تلمسا،، 2

  27، ص7002دار النشر والتوزيع والطباعة، ، الطبعة ارأوىل، عما، عبد العزيز صاحل بن حبتور، اإلدارة االسرتاتيجية: إدارة جديدة يف عامل متغري، 3
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  ار داخل املؤسسة كنظام اجتماعي متجانس ومتكامل.تساهم في تحقيق الاستقر 

 .تعمل على تكوين مرجعية لنشاط املؤسسة، وتحدد سلوك العاملين كدليل ومرشد مهم 

  تعمل على زيادة التبادل بين ألاعضاء وهذا من خالل املشاركة بالقرارات وتطوير فرق العمل والتنسيق بين

 إلادارات املختلفة والجماعات والافراد.

 : املوارد-ج

تمثل موارد املؤسسة بشقيها امللموسة وغير امللموسة عناصر استراتيجية مهمة وقاعدة تستند عليها                 

خياراتها وادائها اىا ما احسنت التعامل مع هذه املوارد واستغاللها بشكل كفء لتحقيق ميزات وقدرات تمكن 

تحتاج هذه املوارد ان تضع تحت مجهر إلادارة لغرض تقييمها وتثمينها املؤسسة من التفوق على املنافسين وبالتالي 

 باستمرار ملعرفة مواطن القوة والضعف فيها، وبالتالي القدرة على صنع خيارات استراتيجية صحيحة.

 البيئة الخارجية: 2-2

 سوف نتطرق الى تعريف بالبيئة الخارجية ومكنوناتها

 .تعريف البيئة الخارجية 2-2-1

ان بيئة أي مؤسسة هي مجموعة من الظروف و العوامل الخارجية التي تؤثر في حياتها و تطورها، وال تستطيع          

أي منظمة ان تعمل بمعزل عن البيئة املحيطة بها , فاملؤسسة تحصل على مدخالتها من البيئة, كما ان مخرجاتها 

 تصدر الى هذه البيئة.

قف على قدرتها على التفاعل مع البيئة التي تعمل بها ويمكن تعريف البيئة وقدرة املؤسسة على الاستمرار تتو 

 الخارجية على انها: 

هي العناصر واملتغيرات البيئية خارج املؤسسة ىات العالقة او التأثير على املنظمة والتي تشترك فيها املؤسسة مع 

 املؤسسات ألاخرى في باملجتمع عامة وفي مجال العمل خاصة

ار العام الذي تتحرك فيه املؤسسة وتتعامل معه إلنجاز خطط وبرامج العمل ولتحقيق أهدافها، وتشمل وهي إلاط

 .1العمالء ومصادر الامداد لكافة احتياجاتها واملنافسين وجماعات تأثير الضغط

                                                             
  722، صبقاطاهر منصور الغاليب، مرجع س1
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وهذا يعني ان البيئة الخارجية للمؤسسة هي مصدر جميع مدخالت املؤسسة حيث يتم الحصول منها على املال 

واملواد واملوارد البشرية وغيرها من املستلزمات الزمة ملمارسة أنشطتها، و الى البيئة الخارجية يتم تقديم املنتجات 

 من سلع و خدماتية

بيئة الخارجية من متغيرات سلبية وايجابيا )الفرص و التهديدات( فالبيئة من مصلحة املؤسسة رصد ما يحدث في ال

الخارجية للمؤسسة تتكون من مختلف القوى التي تقع خارج حدود املؤسسة و تتفاعل مع بعضها البعض لتؤثر 

 .1على املؤسسات بطرق مختلفة ,وتتكون من مستويين )البيئة الكلية , البيئة الخاصة(

 نات البيئة الخارجية عن طريق الشكل التالي:ويمكن توضيح مكو 

 (: مكونات البيئة الخارجية للمؤسسة.I2-الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62، ص6110الدار الجامعية باإلسكندريةالطبعة الثانية، مصر، : محمد احمد عوض: إلادارة الاستراتيجية: ألاصول والاسس العلمية، املصدر        

 البيئة الخارجية مكونات- 6-6-6

 تتكون البيئة الخارجية مما يلي:

                                                             
  22مرجع سابق، ص  غول فرحات، الوجيز يف اقتصاد السوق،1

    البيئة الكلية

  البيئة االقتصادية                                                                   البيئة االجتماعية والثقافية

 

 

 

 

 

 

 

 

البيئة السياسية والقانونية                                                               البيئة التكنولوجية    

  المنافسون                                         الموردون

  الزبائن                                           القوى العاملة

 

     السلع البديلة

  المؤسسة
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  البيئة الكلية:-أ

 :1تتكون من

  :البيئة الاقتصادية 

تتمثل في الوضع الاقتصادي العام السائد ومؤشراته املختلفة التي قد تتأثر بها املؤسسة على املستويين 

 ، ومن بين اهم هذه املؤشرات:والعالمياملحلي 

 رة، الدو واملالية السياسات الاقتصادية، متوسط الدخل الفردي، إمكانية الاقتراض، ميل الادخار، الفائدةمعدل 

مة العمالت قي، ميزان املدفوعات، والرسومالضرائب ، معدل التضخم، امليل لإلنفاق، الاقتصادية التي تمر بها البالد

 ألاجنبية. 

من الواجب على املؤسسة تقييم هذه العناصر وغيرها من اجل اخذ فكرة عن الفرص املتاحة والتهديدات املوجودة 

 الذي ترغب العمل فيه. في السوق او في البلد

  والتفافيةالبيئة الاجتماعية : 

تتعلق بالقيم الاجتماعية السائدة والعادات و التقاليد و التصرفات التي تحكم سلوك الافراد و املجموعات , 

 ةوكيفية تعاملهم مع الحقوق إلانسانية و التطورات الثقافية , و الخصائص السكانية و املكانية و الحضارية السائد

في املجتمع او الدولة التي ترغب املؤسسة ان تنشط فيه , و التي قد تخلق فرص امام املؤسسة او تضع امامها 

تهديدات البد من تفاديها بذكاء و الا فمصير املؤسسة هو الانسحاب من السوق, و من اهم العناصر املكونة للبيئة 

 الاجتماعية ما يلي:

القيم الدينية ، الجماعات املؤثرة اجتماعيا، عدد النساء العامالت، عليمةمستوى الثقافة والت، عدد املواليد

 أهمية الجودة والدقة.(، هيكل السكان )السن/الجنس، عادات الشراء والتسوق ، السائدة

 البيئة السياسية و القانونية : 

لسائدة الى الفلسفة اتتمثل في القوانين و التشريعات الحكومية التي تحدد عالقات املؤسسات بالدول إضافة 

و ألاهداف التي تؤمن بها ألاحزاب و القوى السياسية املشاركة في الحكم , و التي قد تكون مصدرا للفرص او مصدرا 

 للتهديدات بالنسبة للمؤسسات ,فهي بمثابة قواعد اللعبة بالنسبة للمؤسسات:

                                                             
 28ص ،مرجع سابقارة االسرتاتيجية ارأصول واالسس، مؤيد سعيد السامل، اإلد1
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الفات التح، الاستقرار السياس ي، ات السياسيةالقرار ، العالقات الدولية، الاعفاءات الجمركية، الضرائب والرسوم

ية املواصفات القياس، قوانين حماية املستهلك، قوانين حماية البيئة، تحديد ألاسعار، الاقتصادية والعسكرية

 قوانين العمالة املحلية.، للجودة

 التكنولوجية:لبيئة ا 

ى ات الراغبة في الحصول عليها ، إضافة التتمثل في الظروف العامة لتطور التكنولوجيا و توافرها لدى املؤسس 

التطور في مجاالت املعرفة و العلم ، وقدرة كل منهما على اكتشاف شتى ألانواع و الاشكال التكنولوجية التي تستفيد 

منها املؤسسات و ابتكارها و اختراعها و خاصة فيما يعود الى استخدامها في عملياتها إلانتاجية و التسويقية ، وتعتبر 

التغيرات التكنولوجية بدورها بمثابة مصدر من مصادر الفرص و التهديدات بالنسبة للمؤسسات ،وبالتالي فما على 

املؤسسات الا العمل على التعرف على التطورات التكنولوجية الجديدة و العمل بها ، الن املؤسسات التي ال تستطيع 

تتنافس و تعمر طويال في السوق ،ومن اهم العناصر املشكلة  مواكبة التغيرات التكنولوجية املتطورة ال يمكنها ان

 للبيئة التكنولوجية ما يلي :

نولوجيا، التكطرق الحصول على ، لتكنولوجيا الحديثة في التدريب، التكنولوجيا املستخدمة من قبل املنافسون 

 لتكنولوجيا املستخدمة في إلانتاج. ،املؤسسات الرائدة في استخدام التكنولوجيا

 : البيئة الخاصة-ب

 :1تتكون من

  املنافسون:  

وتشكل  ،نفسهمأتتمثل في املؤسسات التي تعرض او تبيع املنتجات نفسها املنافسة ملنتجات مؤسستنا للزبائن 

سة املعنية قوتهم مقارنة باملؤسكبيرا في حالة تفوق املنافسين و  املنافسة التي تواجهها املؤسسة في السوق تهديدا

و بعبارة أخرى ا استغاللها،بينما ضعف املنافسين يسمح بظهور فرص امام املؤسسة يمكن تقتبصها في حالة معرفة 

ة املنافسة تزداد حدو  صحيح،العكس تشكل تهديدا على املؤسسة و كلما كانت للمؤسسات املنافسة نقاط القوة فإنها 

 تساوي القوة النسبية بينهم لتي تنشط في نفس القطاع و ؤسسات اكلما زاد عدد امل

ل بل تعمل من اج ،رف على خصائص املنافسين الحاليينمع إلاشارة الى ان املؤسسات اليقظة ال تكتفي بالتع

 .تهديد املؤسسةلدخول الى السوق و الدين ينتظرون الفرص السانحة لاملحتملون و اكتشاف املنافسين 

                                                             
  022ص ،مرجع سابقحممد امحد عوض، اإلدارة االسرتاتيجية أسس وارأصول العلمية، 1
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 :الزبائن  

افسين، من املن أفضلبطريقة ورغباتهم ان الزبائن هم ركيزة تواجد املؤسسة، وعليه فالبد من اشباع حاجاتهم 

 مختلف الخصائص التي يتميزونالكهم و أنماط استهواىواقهم و ومن اجل الوصول الى ىلك البد من معرفة توجهاتهم 

 الحساسية للجودة ....(بها )الدخل، الحساسية للسعر، الوالء للعمالة التجارية، 

ؤسسة للتهديد التي يمكن ان تعيق امل ومصدر بالن الزبائن يشكلون مصدر للفرص التي يمكن ان تستغلها املؤسسة 

مسهلة لذلك استخدمت املؤسسات تقنيات مهمة و  للوصول الى تحقيق أهدافها، ومن اجل حسن التواصل معهم

فيا مجانية، والبقاء هاتقنوات اتصالية ميولهم، وفتح خطوط و ن عتكوين قوائم بيانات شخصية عنهم و  بينها:من 

 السنة.نهارا وعلى مدار كامل والكترونيا معهم ليال و 

 :املوردون 

ان املوردون باعتبارهم مصدر جلب املواد ألاولية و لوازم العمل للمؤسسة يمكن اعتبارهم من املحددات  

الكثيرة التي قد تواجهها املؤسسات في حالة سوء التعامل معهم الرئيسية لنجاح او فشل املؤسسات، بفعل الفرص 

او اختيارهم، انه من مصلحة املؤسسة بناء عالقات متميزة مع مورديها و تنويع املوردين مناجل الحصول على املزايا 

مؤسسات الكثيرة )السعر، الجودة، مواعيد التسليم ، شروط الدفع ، قبول املردودات ...(، و عكس ىلك يحدث لل

في حالة اعتمادها على مورد واحد، فقد ال تتوفر فيه الصفات املناسبة او انه يفرض شروطه على املؤسسة ، وهو 

 ما يشكل تهديدا للمؤسسة )سوء الجودة ، ارتفاع السعر ، انقطاع التموين...(

وط املناسبة ن تتوفر فيهم الشر نستنتج بان املؤسسة مجبرة على معرفة كل املوردين املحتملين ثم اختيار أولئك الذي

 التي تبحث عنها املؤسسة، وعدم الاعتماد على مورد واحد.

 :القوى العاملة  

يمثل العاملون وسوق العمل أحد القوى املوجودة في بيئة املؤسسة الخارجية )البيئة الصناعية(، والتي ينبغي 

 لمؤسسة املتنافسة عامليا، كذلك بالنسبة ملعدلتقييمها دوريا من اجل التعرف على ما تخلفه من تهديدات وفرص ل

دوران العمالة، بينما زيادة العرض في اليد العاملة قد يعطي فرصة للمؤسسات للحصول على اليد العاملة رخيصة 

 وبأقل تكلفة.

 :السلع البديلة  

ي السلع ؤسسة، فهتتمثل في تلك السلع التي يمكن ان يلجا اليها الزبون في حالة وجود مشاكل في منتجات امل

والخدمات البديلة للسلع التي تقدمها مؤسسة ما، علما ان وجود سلع بديلة يحد قدرة املؤسسة على رفع ألاسعار 
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خوفا من تحول الزبائن الى اقتناء السلع البديلة، وهو ما يمثل تهديدا للمؤسسة، ويفرض على املؤسسة تخفيض 

 السلع البديلة فانه يمكن اعتبارها فرصة للمؤسسة قد تستغلها.ألاسعار ورفع الجودة. بينما في حالة غياب 

 :SWOTموذج ن 2-3

 بالنسبة للمؤسسة واهميته swotسوف يتم من خالل ما يلي التعريف بنموىج 

 :swotالتعريف ب  6-8-0

ومعرفة الفرص والتهديدات التي تواجهها،  املنضمةانه أسلوب تحليلي ملعرفة نقاط الضعف من القوة في 

النظم في العالم لبناء استراتيجيات الاعمال من خالل الخطط طويلة املدى والخطط  أفضليعتبر هدا النظام من 

املنظمة، من خالل تحليل الوضع الداخلي قصيرة املدى وخطط الاعمال للوصول الى ألاهداف املرجوة لنجاح 

 ة التالية:والخارجي للبنود ألاربع

 نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص والتهديدات.

من إدارة املنظمة الى ان تكون صادقة ودقيقة عند النظر في كل من نقاط القوة  swotويتطلب التحليل الرباعي 

والضعف في مجال عملها، إضافة الى الفرص والتهديدات التي تحيط بهم، وكلما كان التحليل أكثر دقة، كلما أصبحت 

املنظمة في وضع أفضل ملواصلة البقاء على املدى الطويل، وكلما كان التحليل ضعيف، كلما زاد احتمال مواجهة 

املنظمة مشاكل عدة ويزداد هذا الاحتمال جسامة نتيجة تغيير الاتجاهات او التهديدات، كما ان التعاون في هذا 

 ملناطق الضعيفة لديها.التحليل يؤدي الى فشل املنظمة ألنها لم تعمل على تحسين ا

 :swotمعنى  2-3-2

 تعني باملختصر التعابير التالية: swotان كلمة 

  نقاط القوةstrenghs.او هي املميزات الداخلية التي تتميز بها املنظمة في تحقيق أهدافها : 

  نقاط الضعفweaknesses.وهي السمات الداخلية التي تضر املنضمة في تحقيق أهدافها : 

  الفرصopportunités.وهي العوامل الداخلية التي تساعد املنظمة على تحقيق هدفها : 

  التهديداتthreats.وهي العوامل الخارجية التي تضر املنظمة في تحقيق هدفها : 

  مثال على ىلك:

 swot نموذج(: I3-الشكل )
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 086ص  سابق مرجعاحمد ماهر، دليل املدير خطوة بخطوة في إلادارة الاستراتيجية، املصدر: 

 للمؤسسة الاقتصادية. swotنموذج  أهمية 2-3-3

تهدف مصفوفة تحليل البيئة الخارجية /البيئة الداخلية للمنظمة الى تحقيق التكيف بين أوجه القوى  

والضعف والفرص والتهديدات التي تواجهها املنظمة ووضعها في ايطار واحد لتحديد الاتجاه العام واستراتيجيتها 

 .1ليةاملستقب

 خاليا: 4ويتبين لنا من التحليل ان هناك 

 والفرص.الخلية ألاولى: التكيف بين أوجه القوة 

 .ة: التكيف بين أوجه الضعف والفرصالخلية الثاني

 .التكيف بين أوجه القوة والتهديد الخلية الثالثة:

 التكيف بين أوجه الضعف والتهديد الخلية الرابعة:

 وىلك في الشكل التالي:

 

 

                                                             
 ريف املؤسسات الصناعية، املؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع حول إدارة املخاط  swoltعبد الستار حسني يوسف)(، تقدير املخاطرة يف ظل حتليل  1

 02، ص 7002افريل 08واقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونة ارأردنية،
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 (: التحليل الرباعي.I-4شكل رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 040: احمد ماهر، دليل املدير خطوة بخطوة في إلادارة الاستراتيجية، مرجع سابق ص املصدر 

هذه املصفوفة مفيدة لتنمية الاستراتيجية البديلة التي تعتمد على تحقيق املوائمة بين البيئة الخارجية   

للمنظمة ممثلة في التهديدات و الفرص ، وبين البيئة الداخلية ممثلة في مجاالت القوة و الضعف ، ويمكن للمدير 

و مستوى وحدة الاعمال ، و يرى ويلن و هنقر ان الاستراتيجي استخدام هذه املصفوفة على مستوى املنظمة ككل ا

هذه ألاداة ليست الوحيدة في تنمية الاستراتيجيات البديلة املمكنة ،حيث توجد أدوات أخرى يمكنها املساهمة في 

 تحقيق نفس الغرض.

 ماهية نظام املعلومات.الثالث:  ملطلبا

 يتناول هذا الفرع تعريف بنظام املعلومات وكدى اهميته

 تعريف نظام املعلوماتالفرع ألاول: 

 التهديدات )القيود( الفرص

  التكيف بين أوجه القوة والفرص

تعظيم نقاط القوة وتعظيم الفرص 

 المتاحة

  التكيف بين أوجه القوة والتهديدات

 تعظيم نقاط القوة وتخفيض التهديدات

التكيف بين أوجه الضعف 

  والفرص

وتعظيم الفرصتخفيض نقاط الضعف    

التكيف بين أوجه الضعف 

  والتهديدات

 تخفيض نقاط الضعف وتخفيض التهديدات

  أوجه الضعف

 أوجه القوة
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يعرف نظام املعلومات بانه" مجموعة من إلاجراءات التي تتم من خاللها جمع ومعالجة وتخزين ونشر 

، كما يكمن تعريف نظام املعلومات كذلك 1املعلومات بغرض دعم عمليات صنع القرار وتحقيق الرقابة في املؤسسة

الالية لجمع وتشغيل البيانات طبقا لقواعد وإجراءات محددة بغرض تحوليها بانه" مجموعة من العناصر البشرية و

، وكذلك على انها مجموعة من العمليات املنظمة التي تمد 2الى معلومات تساعد إلادارة في التخطيط والرقابة"

 .املديرين باملعلومات الازمة ملساعدتهم في تنفيذ الاعمال واتخاى القرارات داخل التنظيم

 (: نموذج مبسط لنظام املعلوماتI-5الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 3، صمرجع سابقاملصدر: محمد عبد العليم صابر، 

 أهمية نظم املعلومات الفرع الثاني:

 وتتمثل اهداف نظم املعلومات في املؤسسة في النقاط التالية:

 .يوفر نظام املعلومات انتاج املعلومات الازمة واملفيدة للمؤسسة 

 .يعطي نظام املعلومات تقييم وصف دقيق للمؤسسة ما يساهم في تسهيل وضع التقديرات والتنبؤات 

 .يساهم في تجلية القرارات الضرورية الواجب اتخاىها 

  أسبابها وتقليصها.استخراج الانحرافات بين التقديرات وإلانجازات وملكانية تحديد 

                                                             
  1فريد كورتل، حناش حبيبة، نظم المعلومات ودورها في اتخاذ القرارات، الطبعة الثانية، سكيكدة الجزائر،  دار النشر والتوزيع 1021، ص12

  2 محمد عبد العليم محمد صابر، نظم المعلومات اإلدارية الطبعة، االسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1002، ص11

لمستخدما  

 معلومات

 مخرجات

 معالجة

 بيانات

 تجميع

 القرارات
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 .يعتبر النظام املعلوماتي نظام تنبئي ينبه املؤسسة بالتهديدات وألخطار املمكنة قبل وقوعها 

 .يساعد املؤسسة على تطوير منتجاتها وخلق منتجات جديدة 
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  خالصة

تتميز البيئة الجديدة بعدة تحوالت وتطورات ما تستدعي مؤسسات اليوم في ظل البيئة التنافسية الى  

البحث عن طرق ووسائل لتدعيم مصادرها ومعلوماتها وتعزيز قدرتها للفهم الجيد لبيئتها الداخلية والخارجية والتنبؤ 

نامها وكشف التهديدات وتسعى لتداركها وهذا بالتغيرات الحاصلة فيها، وىلك من اجل معرفة الفرص وتحاول اغت

مع  فترة ممكنة ألطول ما يسفر حتما بال شك لكسب ميزة تنافسية تضمن لها دوام نشاطها والبقاء في السوق 

 تحقيق السبق التنافس ي في مضمار املنافسة.

ة منظمة ومات بطريقلهذا أصبحت املؤسسات الاقتصادية مطالبة بتبني توجه جديد يقوم على أساس تسيير املعل

 نظم املعلومات بمختلف مجاالتهم. وكذيوعقالنية وهذا ما تتكفل به عملية إلادارة الاستراتيجية 

تتوافر امام املؤسسة مجموعة من البدائل الاستراتيجية فكل مؤسسة يمكنها عمل توليفة من هذه   

 بما يتناسب مع نتائج تحليل بيئتها الخارجيةالاستراتيجيات التي تتالءم مع رسالتها واغراضها وأهدافها وكذلك 

والداخلية ويكون على إلادارة ان تقوم باختيار من بين عدد من توليفات املمكنة الاستراتيجيات وهي عملية شاقة 

 ومتعبة تحتاج الى املزيد من التحليل.

ام ملتوقع باملستقبل ولغرض القيويتطلب هذا الاختيار ان تقوم املؤسسة بتحيل ألاداء الخاص بعملها الحالي وا    

التي تساعد على تقييم مستوى ألاداء  swotبالتحليل فان إلادارة تستعين بعدد من الوسائل وألادوات مثل نموىج 

اما لوحدات الاعمال او لخط منتجات او ألاسواق سواء كان ىلك مرتبط باألداء الحالي او املتوقع حدوثه في املستقبل 

 وتحليل الفجوة.
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 يةاليقظة الاستراتيج بحث الثاني:امل

على املؤسسات الاقتصادية تبني أنماط وأساليب ناجحة في الظروف التنافسية الراهنة بات من الضروري 

لحيازة املعلومات الضرورية وحسن تسييرها واستخدامها، ولعل من ابرزها ارسال نظام يقظة الاستراتيجية، الذي 

والتطبيق خاصة في دول العالم العربي، بحيث تحاول املؤسسات  النشأةيعتبر من احد الديباجات والطرق حديثة 

اليقظة تحقيق التفوق التنافس ي وكسب مزايا تنافسية، وكما تساهم اليقظة بتوفير املعلومة الازمة  من خالل

 .ملتخذي القرار في الوقت املناسب وباقل تكلفة ممكنة والتقليل من حالة عدم التأكد في ظل البيئة املضطربة

 .مدخل لليقظة الاستراتيجية املطلب ألاول:

العملية الجماعية املستمرة، والتي يقوم بها الافراد بطريقة تطوعية، فيتتبعون اليقظة الاستراتيجية هي 

ويتعقبون ومن ثم يستخدمون املعلومات املتوقعة التي تخص التغيرات التي من املحتمل ان تحدث في املحيط 

 .الخارجي للمؤسسة، وذلك بهدف انشاء فرص الاعمال وتقليل الاخطار وعدم التأكد بصفة عامة

 .تعريف اليقظة الاستراتيجية رع ألاول:الف

ان مصطلح اليقظة من املفاهيم الحديثة النشأة، ظهر ونشا في ألاوساط التي تعتني باملعلومة وتسييرها، لذلك 

 فسنتطرق ملفهوم اليقظة بصفة عامة ومفهوم اليقظة الاستراتيجية بصفة خاصة.

 مفهوم اليقظة:  1-1

 :عكس النوم(، يقظ: نقول ان شخصا  في اللغة العربية يعني التنبهقظة مصطلح الي 1الجانب اللغوي (

 يقظا أي صحا وانتبه، حذر وفطن وتنبه لألمور.

 :الجانب الاصطالحي: ومن بين التعاريف التي اجمع عليها املختصون والدارسون في هذا املجال ما بلي 

"ان يكون الشخص على تيقظ وفي وضعية استقبال، وتلقي لكل ما يرده من محيط الخارجي من  2فاليقظة تعني

 تحدث"إشارات، أفعال، واقوال، دون معرفة ما هي بالضبط ومتى وأين 

 تعريف اليقظة الاستراتيجية: 1-2

 عاريف:عرض لبعض التتطرق العديد من الباحثين في إدارة الاعمال الى تعريف اليقظة الاستراتيجية وفيما يلي 

                                                             
  1خليل الجر، المعجم العربي الحديث الروس،، الطبعة األولى، باريس مكتبة االوراس ،5790، ص5031

Humbert lesca.la veilles strantegique.la methode L.E.S caning.edition EME. 2003.p32  
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" عملية مستمرة تؤدي الى الجمع املخصص واملتكرر لبيانات او معلومات ومعالجتها 1اليقظة الاستراتيجية هي

من أغراض املستخدمين باستخدام الخبرة ذات الصلة باملوضوع او طبيعة املعلومات  أكثر وفقا لغرض او 

 املجمعة".

وروبا هو مرتبط باملعلومة التكنولوجية، في حين ان املفهوم الاتي من تجدر إلاشارة على ان مفهوم اليقظة في أ

في الثمانينات، ان الدور   porterالواليات املتحدة الامريكية فهو مرتبط باملنافسة، فضال على ذلك قد أوضح بورتر 

 ألاول لنجاح املؤسسات راجع لعملية اليقظة وتحليل أنشطة املنافسين.

انها املراقبة واملتابعة العامة والذكية ملحيط املؤسسة من خالل البحث على املعلومة الواقعية  Ribaultعرفها 

 واملستقبلية.

على انها نشاط الذي يمكننا من البقاء على علم بكل املستجدات في القطاع الذي  اليقظة Michel cartierيعتبر 

 تشغله.

ستراتيجية بانها السيرورة املعلوماتية التي من خاللها تكون ( فيعرفان اليقظة الا Lasca et Schuler )1998اما 

املؤسسة في الاستماع واستباق إلاشارات الضعيفة في البيئة السوسيو_اقتصادية، بهدف خلق وتغطية فرص 

 الاعمال وتقليل عدم اليقين)الايقين(.

ص من املعلومات يسمى إلاشارات هذه السيرورة منفتحة على ما يجري خارج املؤسسة وتدور حول استغالل نوع خا

 Ansoff)1975.)2الضعيفة، وهي معلومات تسمح استباق حيث ما قبل ان تحقق نهائيا على حد تعبير 

فعرفها على انها املراقبة واملتابعة العامة والذكية ملحيط املؤسسة من خالل البحث على املعلومات  Rouachما 

 واملستقبلية.الواقعية 

                                                             
بومدين يوسف، الية اليقظة والذكاء االستراتيجية، أداة لمواجهة التحديات المستقبلية واحد عوامل التنافسية، الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة 

http://labocolloque5.voila.net/126boumadianeyossef.pdf ،15 1واالستراتيجية التنافسية، 7-8 نوفمبر 1353 ص  
2 , Developpement d’un outil Diagnostique des partiques de veille strategique des PME,  BROUARD francios

pp 01 ,02.7eme congres international en entrepreneuriat PME 27.28 et 29 octobre 2004 Montpellier 
.http//www.hec.ca/airepme/PDF/2004/014   mars2005 
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بوربي على انها "طريقة تحويل املعلومات املكتسبة في سياق رصد البيئة من اجل وقد عرفها مصطفى 

إلاشارات الضعيفة "التهديدات والفرص بأسرع وقت ممكن وهي أيضا النظام الذي يهدف  أفضلاكتشاف وجمع 

 1لالبتكار واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

ملعلومات ودعم القرار من اجل تنمية وتطوير املؤسسة وضمان اما اليقظة الاستراتيجية هي عملية مستمرة من إدارة ا

 بقائها.

يمكن القول ان اليقظة الاستراتيجية هي احدى الطرق املتيسرة لضمان النجاح املستمر للمنظمات في بيئات      

عي( الى لطو شديدة املنافسة، ويقصد بها السياق املعلوماتي الذي تتمكن املنظمة من الاصغاء املسبق وإلاداري )ا

بيئتها الخارجية بغرض فتح منافذ على الفرص املناسبة الستغاللها في وقتها، او ملعرفة ألاخطار وتفاديها والتقليل من 

اثارها، وتتضمن هذه العملية تجميع وتوزيع وتحليل املعلومات الاستراتيجية ونشرها بغرض تغدية القرارات 

 2الاستراتيجية.

جية على انها تنظيم يسعى ملعرفة بيئة الاعمال واستباق التغيرات، فهي سيرورة تعرف اليقظة الاستراتي  

معلوماتية يكون من خالها التنظيم)املؤسسة( في استماع لبيئة حتى يتمكن من اتخاذ القرارات والتسيير فيما بعد، 

يبة، ألاوقات العصوتصنف هذه السيرورة ضمن مجموعة نظم املعلومات التي تسمح للمسيرين بحسن القيادة في 

كما يمكن اعتبار سيرورة اليقظة الاستراتيجية كنظام متكون من نظم فرعية متأثرة بتدفقات املعلومات الواردة من 

 البيئة الكلية. 

فنشاط اليقظة يعرف كتطبيق خالق حيث ال يمكن تعميم املعلومات انطالقا من الاتجاهات البيئية، فعلى العكس 

قاعدة املعلومات املستقبلية املجتمعة، فاليقظة الاستراتيجية سيرورة معقدة تشمل العديد  البناء يكون على أساس

 من املمثلين )الاعوان( ذوي الكفاءات املتنوعة واملكملة لبعضها البعض.

 

 

                                                             
امللتقى العلمي الدويل األول حول أمهية الشفافية وجناعة  la veille strategique dans les PME_PMI algeriennesكرواش ميينة    1

لي يف االقتصاد العاملي ، جامعة تيزي وزو،اجلزائر، جوان الفع األداء لالندماج
 15:44علة الساعة  1358-55-4تم االقتباس يوم  http://d.scribd.com/docs/2mzyrizl6wrkxm9oaz8n/pdf،انظر:3002

املنافسة  االسرتاتيجية يف حتسني القرارات االسرتاتيجية والتنافسية للمؤسسة االقتصادية، امللتقى الدويل الرابع حول كرومي سعيد، عمرسيت امحد، أمهية اليقضة  2
-55-4تم االقتباس يوم  00، ص3000واالسرتاتيجية التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، ورقة حبثية، جامعة مستغامن 

 11:35الساعة  على 1359
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 .اليقظة الاستراتيجيةوالطرق املتبعة في  الثاني: مراحلالفرع 

ظة الاستراتيجية كنظام لتدعيم قراراتها ولرفع من تنافسيتها يجب على أي مؤسسة من اجل القيام بنشاط اليق   

 :1وكسبها للميزة التنافسية، ان تمر باملراحل التالية

  البحث عن املعلومات: تتمثل هذه املرحلة استهداف املوضوع وتحديد رهاناته، بتركيز املجهود حول البحث

 التالي: في الجزء املستهدف، حيث ان هذه الخطوة تجيب على التساؤل 

 ما نوع املعلومات املحصل عليها من املحيط الداخلي والخارجي؟ ماهي مصادرها؟ 

  جمع املعلومات: وهي املتمثلة في الحصول على املعلومات الخاصة باليقظة بنوع من الصعوبة، ووضع

ات ماستراتيجيات للبحث عن املعلومة عن طريق انجاز مخطط لالستعالم الذي يسمح بجمع فعال للمعلو 

 املفيدة، والحصول عليها بمختلف املصادر وبشتى الطرق.

  التأكد من صحة املعلومات: هي عملية فرز املعلومات املجمعة من البيئة الخارجية تحلل وتخزن في عدة

وسائل، فبعد التأكد من صحتها تأتي مرحلة تحليلها من اجل إعطاء معنى وقيمة إضافية للمعلومة، ثم 

 ي تخدم عملية اليقظة وتتوافق مع استراتيجية املؤسسة.الاحتفاظ بتلك الت

  معالجة والتحليل: معالجة املعلومات املكتسبة هي مرحلة مهمة تسمح بإيجاد معلومات مالئمة ومثبتة، اذ

 يجب وضع مخططات للتخزين والحفظ وفي الارشيفات )ورق، قرص مرن، قرص مضغوط(.

 واستعمالها من قبل الافراد لذلك يجب  ومالءمتهات حسب البث )النشر(: هي عملية نشر وبث املعلوما

تحديد من هو بحاجة لهذه املعلومات؟ من يعمل على املشاريع الحالية للمؤسسة وماهي؟، وضع نظام 

 داخلي للبث ونشر املعلومات وتخزينها وإمكانية تسويق املنتوجات.

 ملن يحتاجها واستعمالها في اتخاذ القرارات  الاستعمال: بعد توزيع تلك املعلومات املحصل عليها وايصالها

 من طرف املكلفين باليقظة وباقي مراكز القرار في املؤسسة.

 

 

 

 

                                                             
 3000/3003-نابةع–قوجيل نور العابدين، دور اليقظة االسرتاتيجية يف ترشيد االتصال بني املؤسسة وحميطها، مذكرة ماجستري، جامعة باجي خمتار  1
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 ( : مراحل عملية اليقظة الاستراتيجية.I-6الشكل رقم )

 البحث عن املعلومات

Recherche de l’information 

 

 جمع املعلومات 

Collecte de l’information  

 صحة)صدق( املعطياتالتأكد من 

Validation des donnes 

 

 مالجة والتحليل

Triatement et analyse 

 البث)النشر( 

Diffussion 

 الاستعمال

Utilisation 

 
كرومي السعيد، أهمية اليقظة الاستراتيجية في تحسين القرارات الاستراتيجية والتنافسية للمؤسسة الاقتصادية، مذكرة ماجستير، جامعة  املصدر:

  .99، ص0202مستغانم، الجزائر، 

 قياس بيبليوغرافي

Bibliométrie 

 قياس علمي

Scientometrie 

 تقارير وخالصات

Rapports et synthèse 

  المساعدة في اتخاذ القرارات

Aide a la prise de decision 
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 .اليقظة الاستراتيجيةواهمية  املطلب الثاني: انواع

 نتطرق الى ما مدى أهمية اليقظة الاستراتيجية ومختلف ألانواع التي تحتويهافي هذا املطلب سوف 

 أنواع اليقظة الاستراتيجيةالفرع ألاول: 

تعتبر اليقظة الاستراتيجية الوظيفة التي من خاللها تتمكن املؤسسات والدول على حد سواء، من مراقبة       

لذا فان اهم الدول الصناعة تول اهتماما كبيرا بهذه  أسواقها ومنافسيها بصفة خاصة ومحيطها بصفة عامة،

الوظيفة واعطائها مقاما مرموقا، وذلك من خالل التمكن من الحصول ومعالجة وفهم املعلومة الاقتصادية والتي 

 لها اثر استراتيجي عليها وعلى قرارها.

ة...( )اقتصادية، اجتماعية، ثقافي البيئة فيما يمكننا ان نميز بين العديد من أنواع اليقظة انطالقا من تقسيمات    

قدم  Lavalمن جامعة   Gerard Vernaورغم اختالف الباحثين حول تصنيفات)أنواع( اليقظة الاستراتيجية الا ان 

تصنيفا اتفق عليه الكثير من الباحثين من بعده وبين ان اليقظة الاستراتيجية تحتوي على اربع مكونات ثانوية او 

نظم فرعية وهي: اليقظة التجارية، اليقظة التكنولوجية، اليقظة التنافسية واليقظة البيئية، وهذه النظم الفرعية 

 نافسية ملايكل بورتر.مجتمعة مع بعضها البعض تشكل نموذج القوى الت
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 ( : ألانواع ألاربعة لليقظة حسب نموذج بورتر.I-7الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرجع سابقرتيبة حديد، نوفل حديد،  املصدر:

 لقد وردت لليقظة عدة منها أنواع :

 اليقظة التنافسية:1-1

اليقظة التنافسية هي عبارة عن النشاط الذي من خالله يتم تتعرف املؤسسة على منافسيها الحاليين واملحتملين 

بمنتجات بديلة وجديدة، وهي تهتم أيضا باملحيط الذي تتطور فيه املؤسسات املنافسة والداخلين الجدد الى السوق 

وهذا من خالل جمع املعلومات املحصل عليها من تحليل الصناعة وتحليل املنافسة، وهي تعتبر مكملة لليقظة 

سية في تحقيق ميزة تنافالتكنولوجية واليقظة التجارية، وباعتبار ان هدفها الرئيس ي وهو جعل املؤسسة قادرة على 

 السوق ومواجهة شرسة للمنافسين في قطاع النشاط.

 املعلومات التي يجب جمعها حول املنافسين في خمسة نقاط وهي: Michel Porterوهذا املجال يحدد د

 .الكفاءات الحالية للمنافسين 

 .استراتيجية املنافسين 

 اليقضة التنافسية

 

 

 

 

 

 

 اليقضة التكنواوجية

اليقضة 

 اليقظة التجارية التجارية

 الموردون

 المنافسون المحتملون

 منافسون اقطاع

 منتجو السلع البديلة

 الزبائن

 اليقضة البيئية
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 .الهداف الجديدة للمنافسين 

 .قدرات املنافسين 

 ت والقرارات التي يمكن ان تلجا اليها املنافسون.الفرضيا 

 تهدف اليقظة التنافسية الى معرفة:

  ،الاداء الحالي للمنافسين ومنتجات املؤسسة املنافسة أي التشكيلة الكاملة، القطاعات السوقية املغطاة

 الحصص السوقية.

 استراتيجية املنافس تقنية البيع والتوزيع 

 اء: شبكة املوردين، املقاولين العالقة مع باقي الاعوان.استراتيجية املنافس والشرك 

 .الانتاج: نظام إلانتاج، املواد واملهارات املستعملة، تكلفة إلانتاج 

 .البحث والتطوير: التكنولوجيات وبراءة الاختراع املسجلة 

 اليقضة التجارية:1-2

ين و تطور رغباتهم و كذا تطورات السوق و الطلب ويقوم اليقظ هنا بمراقبة والتنبؤ لتغيرات أذواق املستهلك        

 بشكل خاص و كذلك املوزعين.

وهي عبارة عن النشاط الذي يدرس كل من املوردين والزبائن وكذا املهارات الجديدة في السوق فاملؤسسة دائمة 

 سب والئهم.بحاجة ملعلومات عن املوردين لضمان تزويدها املتواصل باملواد وعن الزبائن للحفاظ عليهم وك

ن ، فيجب على املستهلكين اتياجات الزبائن على املدى البعيدحيث ان اليقظة التجارية تهتم بمتابعة تطور اح

 يأخذوا بعين الاعتبار اهتمامات املستهلكين واذواقهم وتطور عالقتهم باملؤسسة.

عند جمع املعلومات عن الزبائن يجب التركيز على: تقديم املنتجات الجديدة تلبية لرغبات الزبائن في الوقت املناسب، 

درجة رضاهم على املنتوج املقدم، تطور احتياجاتهم واذواقهم، مدى والئهم للمؤسسة، تحديد قدرة الزبائن على 

 الخوموزعيها، نوع العالقة بين زبائنها السداد، دراسة 

اما بالنسبة للموردين فهم أيضا يأخذون حصة كبيرة من اهتمامات املؤسسة باعتبارهم املمون واملزود لها 

 أقلببمستلزمات إلانتاج، من اجل هذا تطور املؤسسة يقظة نشطة حول املوردين ملعرفة قدراتهم على تموينها 

نهما، واملعلومات املحصلة حول املورد تسمح بتتبع التكاليف وإمكانياتهم املالية وكذا تتبع العالقات الدائمة بي

 تكلفة. أقلبوعرض املنتجات الجديدة، تطور العالقات بين املوردين واملؤسسة وإمكانية املورد على انتقاء املنتجات 
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واجماال فانه في ايطار اليقظة التجارية يتم دراسة السوق الامامي والسوق الخلفي، على حد سواء بمعنى متابعة 

الحاجات املتطورة للزبائن والعمل على تلبيتها مع محاولة جلب الزبائن غير املهتمين بمنتجات املؤسسة الى جانب 

 البحث او التنقيب عن موردين جدد مع الحفاظ على العالقة املوجودة بين املوردين الدائمين.

 اليقظة التكنولوجية:1-3

قب املؤسسة من خالله البيئة العلمية والتكنولوجية املرتبطة بها، اليقظة التكنولوجية وهي النشاط الذي ترا      

فهو يؤكد على املبررات ألاساسية  التي تتطلب وضع يقظة تكنولوجية منهجية من طرف  Humber Lescaاما حسب 

تعتمد و املؤسسة، أي احتمال ان ال يتوفق على املؤسسة لي منافس سواء كان ظرفيا او احتماال شرعيا او غير شرعي، 

على رصد كل جديد في ميدان التكنولوجي للمؤسسة مثل آخر التطورات في آلة إلانتاج، كلما كان املحيط التكنولوجي 

يتحرك بسرعة في كل الاتجاهات وبدرجات متفاوتة ألاهمية كلما استوجب على املؤسسة وضع نظام معلومات دائم 

 على هذه التغيرات. اللتقاط كل إلاشارات والتطورات من اجل الرد بسرعة

فنشاط اليقظة التكنولوجية يتعلق باملعلومات املرتبطة بأعمال البحث والتطوير وإلجازات والتحوالت 

 التكنولوجية...الخ

 اليقظة الاجتماعية:1-4

تتمثل اليقظة الاجتماعية في مراقبة العديد من التحوالت الديموغرافية في املدن ونوعية البيئة والظواهر       

الاجتماعية مثل الصراعات الاجتماعية، التعارضات الدينية والعرفية، عدم التفاهم بين ألاجيال، التركيبة الثقافية 

 تهالك، التجمعات السكنية والنزوح الريفي...الخوألاخالقية وهيكلة الاسر والعائالت، عادات الاس

حيث ان هذه التغيرات تؤثر بشكل مباشر على نشاط املؤسسة املمارس، لذي يجب الاخذ في الحسبان مختلف هذه 

 التغيرات الاجتماعية التي من املمكن ان تعيقها عن أداء عملها الاقتصادي على أكمل وجه.

ملختلف التغيرات التي يمكن ان تحدث داخل املجتمع بأسرع وقت ممكن والتي يمكن وهناك من يراها انها إدراك 

 لها ان تعرض املؤسسة لخطر الاضطراب وتأثر عالقتها باملحيط.

 اليقظة البيئية:-1-5

وهي تشمل مجمل العناصر املتبقية من بيئة املؤسسة، والتي ال تقل أهمية عن ألانواع ألاخرى السابقة الذكر      

نها هي ألاخرى تأثر على نشاط املؤسسة، عن طريق دراسة كل املتغيرات والعناصر التي لم تقم ألانواع ألاخرى من أل

 اليقظة )اليقظة التجارية، اليقظة التنافسية...( برصدها وتحليلها.
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تغيرات امل ويعتبر هذا النوع من اليقظة مهمة صعبة بالنسبة للمؤسسة ألنها في هذه الحالة تقوم بدراسة مختلف

والعناصر التي تضم ألانواع السابقة من اليقظة برصدها وتفسيرها، من هذا الباب فهنالك الكثير من الاقتصاديون 

 الذين يطلقون عليها اسم اليقظة املجتمعية.

 ومن خالل الشكل املوالي يمكن لنا التعرف على هذه ألانواع:

 (: أنواع اليقظة الاستراتيجية.I-8شكل رقم)

مراقبة والتبؤ بتغيرات اذواق املستهلكين 

وتطور رغباتهم وتطورات السوق والطلب 

 خاص وكذلك استراتيجيات املوزعين.

 

 

 

 

مراقبة املنتوجات، ألاسعار، العمالء 

 واملنافسين.

 

 

العلمي رصد كل جديد في ميدان البحث 

 وألاساليب التكنولوجية.

 

مراقبة التطورات الاقتصادية، 

السياسية ، القانونية، الاجتماعية 

والثقافية التي تؤثر بشكل او باخر في 

 نشاط املؤسسة.

 اليقظة التجارية

 اليقظة التنافسية

تكنولوجيةاليقظة ال  

 اليقظة البيئية
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 ،0202_0200جامعة مستغانم، بن عومر أحالم، دور اليقظة الاستراتيجية في تنمية امليزة التنافسية في املؤسسة الاقتصادية، مذكرة ماجستير، املصدر: 

 .02ص 

 اليقظة الاستراتيجيةأهمية الفرع الثاني: 

تعد اليقظة الاستراتيجية عملية استراتيجية ال يمكن للمؤسسة ان تستغني عنها، فهي تؤلها ملواجهة 

 .1من تهديدات وفرص، والتي تمس جوانب عديدة من البيئة أحسناملنافسة بشكل 4

مكلفة للحصول عليها لكنها جد مهمة ألنها تساعد على التكيف مع املتغيرات الحادثة في ورغم ان هذه املعلومات 

البيئة او التنبؤ بهذه التقلبات والتغيرات قبل حدوثها، التخاذ القرارات الاستراتيجية املناسبة وجعلها تتوافق واهداف 

 تاح ألاساس ي للتنافس.املؤسسة عند حدوثها ووقوعها، ولهذا فان اليقظة الاستراتيجية تعد مف

 وتتجلى أهمية اليقظة الاستراتيجية للمؤسسة في تحقيق املزايا التنافسية والتي يمكن ذكر بعضها في الاتي:

 املعرفة املعمقة لألسواق 

 .اكتساب موقع قوة من اجل طرح منتجاتها املبتكرة في السوق 

 .الزيادة في التآزر والتعاضد في املؤسسة 

 املعارف والخبرات. الحصول على مورد من 

 .ضمان الاستجابة الجيدة لحاجات الزبون 

 .التوصل الى حل املشاكل بصفة سريعة 

 .الوعي في اتخاذ القرارات الاستراتيجية 

 .التحسين املستمر في املنتجات والقدرة على البحث والتطوير والابتكار 

 .الاستشعار السريع لالنقطاعات او التغيرات املفاجئة 

 الستباق التغيرات. اليقظة وسيلة 

 .اليقظة أداة لإلعادة توجيه استراتيجية املؤسسة 

 املطلب الثالث: استخدام اليقظة الاستراتيجية في املؤسسة الخدماتية.

 نظام اليقظةالفرع ألاول: 

                                                             
والتنافسية للمؤسسة، الملتقى الرابع حول المنافسة  سعيد كرومي احمد عمر ستي، أهمية اليقظة االستراتيجية في تحسين القرارات االسترتيجية 

عولمة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسة الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، مخبر ال

  1واقتصاديات شمال افريقيا، جامعة شلف، الجزائر 37-53 نوفمبر 1353 ص 39
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عند تبني املؤسسة لنظام اليقظة الاستراتيجي البد ان تفاضل بين انسبها وأحسنها فعالية، فهنالك العديد من       

 الخيارات التنظيمية امام املؤسسة عند انشاء نظام اليقظة وذلك عن طريق تحديد ما يلي:

 القيام باليقظة كوظيفة داخلية او خارجية.-

 قظة.مركزية او المركزية نظام الي-

 اليقظة كوظيفة داخلية او خارجية:-0-0

أدركت املؤسسات ضرورة تتبع البيئة والتيقظ لكل ما يحدث فيها، غير ان القيام باليقظة يختلف من مؤسسة       

الى اخرى، فهنالك من تفضل ممارسة اليقظة بنفسها، اي كوظيفة داخلية، في حين ان هناك من تعهد بهذا النشاط 

 ية اي اعتبار اليقظة كوظيفة خارجية. ومن العوامل التي تحفز على هذا الاختيار ما يلي:الى جهات خارج

تظهر اليقظة في صورة نظام كبير منظم وصعب التسيير مما يجعله يبدو وكأنه مخصص للمؤسسات الكبيرة      

املتوسطة في هذا املجال فقط، الا ان هناك، الا ان هناك امثلة تشهد على نجاح العديد من املؤسسات الصغيرة و 

 والتي تمكنت من الاستفادة من مزايا متعددة ناتجة عن حجمها الصغير.

هناك بعض املؤسسات التي ال تشعر بالحاجة الى اليقظة الدائمة والواسعة نتيجة نشاطها في ظل قطاع محدد،      

ناوين املوردين، ففي هذه الحالة فان مما يجعلها تهتم أكثر بالحوادث املنتظمة املتعلقة بتكنولوجيا محددة، ع

 ممارسة اليقظة داخليا لن تكون ذو مردودية كبيرة ألسباب متعلقة بالتكاليف.

تحتاج اليقظة الى توفر املعرفة العلمية فمهنة املتيقظ غير ارتجالية، ونظرا لوجود مصادر متعددة للمعلومات،     

عرفة الجيدة لها والتمتع بالخبرة عميقة في ممارستها. ان عدم وكذلك أساليب معالجتها ونشرها، فمن املناسب امل

امتالك مثل هذه الكفاءات داخليا يجعل الكثير من املؤسسات تلجا الى تنظيمات خارجية خبيرة تقوم بهذا النشاط 

 مكانها.

لجا الى فهي تهناك مؤسسات تظهر الرغبة في مماسة اليقظة بنفسها، لكنها ال تعرف كيفية التعامل معها، لذلك 

جهات خارجية تقوم باليقظة، لتتعلم معها ترتيب الحاجات، تجميع ومعالجة البيانات... إذا هي تقوم بتكيف 

استشارات املحترفين مع حالتها الخاصة وبمساعدتهم تعمل على تكوين نشاط يقظة منظم على مستوى هيكلها 

 التنظيمي.

كنتيجة للعوامل السابقة، يتم لجوء املؤسسات خاصة الصغيرة الى خدمات الجهات الخارجية بغية التيقظ      

لبيئتها بأقل تكلفة، ومن اهم هذه الجهات نذكر: الخبراء واملستشارين الخواص، مراكز الدراسات ومراكز البحث 

بطريقة مستمرة لتتمكن املؤسسة من املتابعة وإلبداع. ونشير ان اعتماد على هذه الجهات الخارجية قد تكون 

اليومية للبيئة وتحصل على مستجدات والتطورات الطارئة وقت حدوثها، مما يسمح باتخاذ القرار املناسب في 
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الوقت املناسب، كما يمكن اللجوء الى الجهات الخارجية في أوقات معينة فقط عند الحاجة للمعلومات دقيقة 

تكنولوجيا جديدة او اطالق منتوج جديد في السوق، فالقدرة على الحصول على هذه  وعميقة، مثال حول ظهور 

 .1املعلومة وتحليلها يحتاج الى كفاءات ومعارف عميقة من قبل ال يتوفر عيها الا املختصون والخبراء في املجال

رغم ما يمكن ان تحمله الخدمات املقدمة من قبل الجهات الخارجية من فوائد للمؤسسة، ال ان على هذه       

ألاخيرة ادراك ان ممارسة اليقظة خارجيا قد تظهر عدة مساوئ، فإلى جانب نقص املصداقية واملوثوقية باملعلومات 

املراد معرفتها وقد ال تتناسب مع الحاجات وألهداف  املوفرة من الجهات الخارجية، فإنها قد ال تغطي كل الجوانب

تسييرها، وهو ما ينقص من فعالية  وميكانزيماملوضوعية نتيجة جهل هؤالء الخبراء خصوصيات كل مؤسسة 

املعلومات املحصل عليها، فاليقظة هي نشاط جماعي وابداعي يقتض ي مساهمة  كل افراد املؤسسة وتعبئة جهودهم 

 ية تضمن نجاح هذا النشاط.بطريقة منظمة وذك

تلك السلبيات جعلت املؤسسات املعاصرة تعتبر انشاء نظام يقظة داخلي هو ألاكثر فعالية وعقالنية، فعلى اعتبار     

ان املعلومات تمثل موردا استراتيجيات لكل ألانشطة واساس النجاح التنافس ي فان تكلفة انشاء هذا النظام مهما 

ثراء والغني باملعلومات الذي سيوفره، فهو سيكون بمثابة املصنع املنتج باملعلومات املفيدة ارتفعت ستكون اقل من ال

في الوقت املناسب وباقل التكاليف، بناءا على هذا، فكل مؤسسة يمكنها ممارسة اليقظة كوظيفة داخلية رغم ما 

ريقة تسمح يتسهل الحيازة على ما تحتاجه من تنظيم دقيق اذا احسنت استغالل مواردها وكفاءاتها ونسقتها بط

 املعلومات املفيدة وادماجها بذكاء في جميع الخطط والاستراتيجيات.

 :_مركزية او المركزية نظام اليقظة1-2

عند تبني املؤسسة لنظام اليقظة الاستراتيجي تجد امامها خيارين احداهما مركزي والاخر المركزي وهما كما      

 يلي:

 كزي:نظام اليقظة املر 1-2-1

يتشكل هذا النظام من قاعدة معلومات مركزية تتولى مهمة تجميع البيانات املتحصل عليها من املتيقظين     

ومعالجتها وفق برنامج ونظم خاصة، ثم نشرها الى عدة مستويات في املؤسسة باالعتماد على شبكة اتصال داخلية 

عدد مسيري هذا النظام وتكاثف جهودهم حتى يثبت التخاذ القرارات املناسبة في الوقت املناسب، والبد من ت

 .2نجاعته

                                                             
 511، ص  1337ة سهيلة، دور اليقضة في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، مذكرة ماجستير، جامعة ورقلة، بومعز 1

  03_17بق ، صابن عومر أحالم، مرجع س2
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رغم املزايا التي يوفرها نظام اليقظة املركزي الا ان له عدة سلبيات، فهو نظام كبير يصعب تسييره لذلك فهو ال     

 سيناسب جيدا املؤسسات التي لها أنشطة شديدة التنوع وحاجيات متنوعة من املعلومات، فالطلب الغير متجان

على املعلومات يؤدي الى ضغط كبير على خلية اليقظة التي لها القدرة الكافية الستيعاب كل كمية العمل املطلوب، 

من جهة اخرى ففي حالة النظام املركزي، غالبا ما تتموقع خلية اليقظة في مقر املؤسسة وهو ما يجعلها بعيدة عن 

، لتالي يؤثر سلبا على تقدير الحاجات الحقيقية ملختلف ألاقساماملواقع املختلفة وينقص من تجربتها امليدانية وبا

اضافة الى ذلك فان النظام املركزي اذا اعتمد على ارادة شخص واحد، فان غيابه او خسارة دعم مديريته قد يؤدي 

 الى دمار نظام اليقظة وحتى الى تدمير املؤسسة ككل.

 نظام اليقظة المركزي:1-2-2

ر من عدة انظمة فرعية لليقظة متكاملة فيما بينها، وتعتمد على عدة قواعد بيانية مستقلة يتشكل هذا الاخي     

وكل منها تعالج نوع خاص من املعلومات حسب إلادارة التي تمثلها، وكل ادارة تتخذ القرارات املناسبة بناء على 

امل مع هو اكثر مرونة وديناميكية في التعاملعلومات الواردة اليها في ظل الاهداف والاستراتيجيات الكلية للمؤسسة، ف

 .1املعلومات واتخاذ القرارات

وتبرر املؤسسات التي تتبنى هذا النظام بانه من الصعب تصميم نظام كلي يستوعب كل حاجات إلادارات، فان  

 حاجاتها من املعلومات تختلف وهو ما يحتم وجود أنظمة يقظة فرعية تهدف للحصول على تلك املعلومات.

يمكن لنظام اليقظة المركزي ان يكون فعاال جدا اذا ما تم التحقق من أنشطة كل خلية تندرج ضمن التعليمات     

املحددة من خالل الاستراتيجية، ونشير ان كثير من ألانظمة التي تعمل بطريقة المركزية يكون لديها قائد او رئيس 

ى نظرة جماعية لتطور ألانشطة ويمثل محور دوران عمل مكلف بتنسيق مجموع عمليات اليقظة، فهو يحافظ عل

املعلومات حيث انه يسير النشاط منذ البداية الى النهاية، ينظم الاجتماعات، يسير مجموع املشاركين ويعمل على 

متابعة البرامج، إضافة الى انه يمثل دعما يمكن اللجوء اليه دوما إليصال املعلومة الى جهة يصعب الوصول اليها 

صول على استشارة حول ألاسلوب الواجب اتباعه إليجاد معلومة معينة، وهذه الطريقة تعطي مزايا عديدة والح

 .2من أهمها ترك حرية التصرف لكل نظام يقظة فرعي مع الحفاظ بفضل املنسق على احترام ألاهداف الكلية املحددة

 في املؤسسةمدى مساهمة اليقظة الفرع الثاني: 

 الاستراتيجية في املؤسسة عن طريق ما يلي:تساهم اليقظة 

 توفير املعلومة: 2-1

                                                             
 578، ص 1350/1354محاط اميرة، مذكرة ماجستير، أثر اليقظة االستراتيجية في تحسين ألداء التسويقي، جامعة بسكرة،  1
لمنافسة ا د الفتاح بوخمخم، عائشة مصباح، دور اليقظة االستراتيجية في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، الملتقى الدولي الرابع حولعب  2

  31ص ،1353واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، ورقة بحثية، جامعة قسنطينة، الجزائر،
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بة مواكأصبحت تفرض البيئة املتحولة والديناميكية الراهنة على املؤسسات الاقتصادية املعاصرة 

التطورات ملحاولة التأقلم والتكيف مع هذه البيئة الجديدة، وذلك بالحصول على املعلومات الازمة التي أصبحت 

علومات التكاليف، فامل وبأقلرد استراتيجي يساعد املؤسسة على اتخاذ مختلف القرارات والسرعة املطلوبة تعد كمو 

غ ان قلنا ان لن نبال فإننااملالئمة تؤدي حتما الى ترشيد القرار والبقاء والنمو ومنه تحقيق التميز للمؤسسة، وعليه 

املعلومات يملك سبل تنمية أمواله، اما صاحب ألاموال علومات اقوى ممن يملك ألاموال، فصاحب من يمتلك امل

 .1فقد يفقدها ان اعوزته املعلومات عن تدبر الحفاظ عليها وتنميتها

ولهذا أصبحت املؤسسات اليوم تتنافس على امتالك املعلومات اكثر من ش يء اخر حيث توفير املعلومات 

اث التي تجري ببيئتها واملحافظة على مكانتها في مضمار عالية قدرة املؤسسة على مجاراة الاحدقد يحدد الى درجة 

املنافسة، وباعتبار املعلومات مورد استراتيجي للمؤسسة يجب ان تعنى باالهتمام والبد من حمايتها وامنها فهي تحدد 

ى لمصير املؤسسة في حين تم وصولها الى منافسيها ومن خالل اليقظة الاستراتيجية تتمكن املؤسسة من الحصول ع

املعلومات الاستراتيجية الازمة ملتخذي القرار وبحسن استعمالها واستغاللها تتمكن املؤسسة من صناعة القرارات 

 .الاستراتيجية وتحقيق التميز

 اتخاذ القرار: 2-2

يرتبط نجاح املؤسسة بمدى كفاءتها في صناعة القرار الفعال، ومن خالل احد التعاريف لعملية اتخاذ 

 "2لية تكون اثر املفاضلة بين مجموعة بدائل او حلول على ألاقل بديلينالقرار هي" عم

وحتى يتوفر لدى املؤسسة البدائل البد من توفر املعلومات الجوهرية حتى تتمكن من اتخاذ القرار الصائب واملالئم 

حصل القرار، ويمكن ان يوعليه فان اليقظة الاستراتيجية تمكن املؤسسة وتساعدها في بناء وترشيد عملية اتخاذ 

على املعلومات التي يحتاجها من اكثر من مصدر، ويعد نظام اليقظة الاستراتيجية النظام املعلوماتي  متخذ القرار 

في  ستفاديهاماملهم في املؤسسة الذي يسمح بتوفير املعلومات الاستراتيجية املوثوقة واملرغوب فيها ووصولها الى 

الها وتسييرها يساهم في توفير البدائل املهمة لصناعة القرار، وعلى اثرها يتمكن الوقت املناسب، وحسن استعم

صناع القرار من املفاضلة بينها واختيار البديل ألامثل والقرار الاستراتيجي املالئم للمؤسسة وفي الوقت املناسب 

 محققة بذلك ميزة او مزايا تنافسية تتفوق من خاللها على منافسيها.

 

 

                                                             
  1 شيقارة هجيرة االستراتيجية التنافسية ودورها في أداء المؤسسة، مذكرة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، الجزائر،1331/1334، ص50

  2منعم زمززير الموسوي، اتخاذ القرارات اإلدارية، زهران للنشر والتوزيع، عمان،1337،ص50.
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 الخالصة:

من خالل ما تم التطرق اليه في هذا الفصل نستخلص ان البيئة التنافسية الحالية تفرض على املؤسسات 

ان تكون متيقظة وفي حالة تصنت دائم لبيئتها للتقليل من حالة عدم التأكد البيئي والتصدي للتهديدات واملخاطر 

مكانتها ومركزها، ويعد ارسال نظام لليقظة  املحتملة، وكذلك لتدعيم قدراتها التنافسية وتعزيزها وللحفاظ على

 السبل التي تمكن املؤسسة من تحسين أدائها الاستراتيجي. أحدالاستراتيجية 

املناسب لصناع القرار التي تساعد في اتخاذ فاليقظة الاستراتيجية توفر املعلومات الازمة وفي الوقت 

القرارات الاستراتيجية الضرورية، وكما تساهم في احداث التغيير املالئم واملواكب للمستجدات البيئية للمؤسسة، 

ففي مواجهة تسارع التغير التكنولوجي وتقلب ظروف التشغيل وألاسواق أصبحت املعلومات امرا حيويا للمؤسسات، 

ستراتيجية تعد قوة حقيقة لهذه ألاخيرة، حيث تترجم قدرتها املتميزة على توقع املستقبل فهي ال تسمح واليقظة الا 

فقط باستغالل الفرص وتجنب التهديدات، وانما تسعى الى تحليل الفعاليات الاقتصادية وتامين الحماية لها 

أفضل في الساحة التنافسية ب تموضعبالوتحقيق مصالحها، فهي بذلك إدارة حقيقة لصنع القرار تسمح للمؤسسة 

 طريقة لتحقيق ميزة تنافسية.

 

 



 
 

 :الثاني الفصل
 سسةمؤ  واقع استخدام اليقظة االسرتاتيجية يف

 "اتصاالت اجلزائر"
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 تمهيد:

يعتبر قطاع الاتصاالت من بين القطاعات في الجزائر التي تشهد نموا ومنافسة شديدة خاصة في مجال الهاتف 

ن اليقظة الاستراتيجية قد يكو النقال حيث تنشط في هذا املجال مؤسسات جزائرية وأخرى اجنبية وهذا ما يوحي ان تطبيق 

 واردا ضمن هذه املؤسسات.

وقد تم اختيار مؤسسة اتصاالت الجزائر من اجل دراستها ومحاولة تطبيق املفاهيم النظرية السابقة ملعرفة وتحديد واقع 

سلةة ة من لا اليقظة الاستراتيجية فيها، وهذا من خالل اسقاط ما جاء في الدراسة النظرية في شكل استبيان يضم مجموع

 بعدها يتم تحةيل النتائج في ضوء إلاجابات املجمعة.

 وسوف يتناول هذا الفصل ما يلي:

  مؤسسة "اتصاالت الجزائر"املبحث لاول: تقديم 

  ؤسسة "الاتصاالت الجزائرماملبحث الثاني: تحديد واقع اليقظة الاستراتيجية في" 
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 الجزائريم مؤسسة اتصاالت املبحث ألاول: تقد

سعت الى إحداث  الاتصاالت، لذلكتعتبر الجزائر واحدة من الدول التي بدأت تدرك اهمية تحديث قطاع 

تحولت والتي تحولت فيما بعد إلى اتصاالت الجزائر  واملواصالت التيمؤسسات عمومية من بينها مؤسسة البريد 

ول التحدث عن املؤسسة إبتداءا من نشأتها ولذا سنحا والالسةكية،والتي تنشط في مجال الاتصاالت السةكية 

 وخدماتها.وتقديمها مرورا بهيكةها وتوزيع املسؤوليات وصوال إلى نشاطها 

 عموميات عن مؤسسة اتصاالت الجزائر. املطلب ألاول:

 .مستغانمنقوم من خالل هذا املطةب بالتعريف بمؤسسة اتصاالت الجزائر بوحدة 

 اتصاالت الجزائر.الفرع ألاول: تعريف مؤسسة 

اتصاالت الجزائر الرائد في مجال الاتصاالت في الجزائر، تم انشاءها في اطار إعادة هيكةة قطاع البريد واملواصالت 

 العامة الخاصة بالبريد واملواصالت. ألحكامواملحدد  0222اوت  20املؤرخ في  0222/20بموجب القانون  0222سنة 

مؤسسة عمومية اقتصادية ذات اسهم براس مال اجتماعي تنشط في مجال الاتصاالت، كما ان لتصبح اتصاالت الجزائر 

املؤسسة مطالبة بأداء مهام الخدمة العمومية بحيث تعتبر مؤسسة اتصاالت الجزائر، املتعامل الوحيد املستغل لشبكة 

 دج. 61.020.112.222" في الجزائر برأسمال اجتماعي يقدر ب ADSLالهاتف الثابت وشبكة الانترنت" 

  وخدمات مؤسسة اتصاالت الجزائرمهام : لثانيالفرع ا

 من خالل هذا الفرع سوف يتم التعرف على مهام وخدمات مؤسسة اتصاالت الجزائر

 مهام مؤسسة اتصاالت الجزائر: 2-1

 .منح اشتراك لةزبائن وتةبية حاجياتهم 

 .تسيير ومراقبة الهاتف 

  والصيانة والتوجيه. الشكاوى استقبال 

  توفير خدمات الاتصاالت السةكية والالسةكية لنقل وتبادل الصوت والرسائل النصية والبيانات الرقمية

 والبصرية.واملعةومات السمعية 

 خدمات مؤسسة اتصاالت الجزائر:2-2

 .الهاتف 

  الانترنتADSL. 
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  الثابتالجيل الرابع لةهاتف GLTE4. 

 (خدمة الويس يWICI) 

  خدمات(التداول عن طريق الفيديوvisioconférence.) 

 بنقرة واحدة(.) تصميم او انشاء املواقع الالكترونية 

 في مكتبتي(.) املكتبة الالكترونية 

 ( الرقابة الابويةfi@mane.) 

 )خدمة الدفع الالكتروني)خالص 

 .تقديم حةول متكامةة لةشركات واملؤسسات العمومية 

 .التنظيمي ملؤسسة اتصاالت الجزائرالهيكل  املطلب الثاني:

ويات رئيسية مست أربعيبين الهيكل التنظيمي ملؤسسة اتصاالت الجزائر الى تقسيمات املؤسسة بحيث يوجد 

والوحدة العمةية الوالئية والوكالة  واملديريات الجهويةوهي املديرية العامة بالعاصمة  0220خالل اصالحات 

دون اي تغيير، ويمكن تبسيط هذه املستويات في اشكال ومحاولة  0212ية سنة واستمر العمل الى غا التجارية،

 شرحها.

 الهيكل التنظيمي للمديرية العامة لالتصاالت الجزائر: :الفرع الاول 

تمارس سةطة الاشراف العام ووضع  ،ة باملؤسسة ورأس الهيكل التنظيميتعتبر املديرية العامة أعلى سةط  

، يرأسها املدير العام ويخوله بتنصيب أو عزل الامراء الاقةيميين و مدراء والبرامج الكةية لةمؤسسةاتيجيات الاستر 

ة( الجهوي، ويحتوي مباشرة بعد الادارة العامة مديريات الاقةيمية )لعمةية بالتنسيق مع مجةس الادارةالوحدات ا

 :هو موضح كما

 للمؤسسة.التعريف باملدير العام  1-1

رئيس مجةس الادارة ويعد املسؤول الاول عن الاعمال القائمة حيث يتولى مع مساعديه مهمة تحقيق الاهداف 

 مهامه:املرسومة من قبل املصالح املختصة ومن 

  السوق.الحفاظ على الحصص في 

  املنافسة.تطوير ثقافة الشركة في سوق 

  العملي.تطوير التسويق 
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  عةيها والتنسيق بين املصالحافق السهر على تطبيق البرامج املو. 

 تصل إليها من املصالح املختةفة مراقبة تسيير النشاطات املختةفة في املؤسسة من خالل التقرير التي. 

 .النظر في الاقتراحات املقدمة من طرف املصالح 

 ى السير الحسن والعادي في الشركةاملحافظة عل. 

 الاستشارات الادارية في املؤسسة  1-2

 وتتكون من:        ،تمثل مختةف النشاطات الاداريةتي هي ال

  :الاستشارات التطبيقية1-2-1

 هي املسؤولة عن كل املعامالت التجارية وتسويق الخدماتإدارة التسويق والتجارة :. 

 املؤسسة: تتكفل بنظام الاعالم في إدارة التوظيف. 

 هي املسؤولة عن النظام التقني في الشركة.إدارة التقنية :  

  جهوية لالستشاراتتعتبر كإدارة مسؤولة عن مجموعة من الواليات وتوجد ثالث عشر إدارات  الجهوية:إدارات 

 التطبيقية.

  القانونية:الاستشارات  1-2-2

 من:هي التي تتكفل باألمور القانونية لةشركة وتتكون 

  الشركة.هي املسؤولة عن تسيير ومراقبة مشاريع  املشاريع:إدارة 

  التسيير.تتكفل بمراجعة مختةف أنظمة  والتدقيق:املراجعة 

 :لةشركة.هي املسؤولة عن جودة الخدمات  الجودة 

 تتكفل بكامل الاستثمارات التي تخص الشركة وتتكون من : الاستثمارات:إدارة 1-2-3

 وخارجيا. : وهي التي تتكفل بالعالقات العامة لةشركة داخةياإدارة العالقات العامة 

 الشركة.هي املسؤولة عن العمال وتركيب نظام  :البشرية إدارة املوارد 

 لةشركة.تتكفل باملشاريع املالية واملحاسبة : الادارة املالية واملحاسبة 

  باالستثمارات.وتوجد إدارة جهوية واحدة خاصة  بالتيسير في بعض الواليات، تختص: الجهويةالادارة 
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 الهيكل التنظيمي للمديرية العامة لالتصاالت الجزائر . ( :II-1الشكل )                   

 

 

  

  

   

 

 

  

  

 

  

 

                     

 الوثائق الداخلية ملؤسسة اتصاالت الجزائر بوكالة مستغانم. املصدر:

 التعريف بمصلحة التسويق للمؤسسة.الفرع الثاني: 

 بالتعريف بمصلحة التسويق والهيكل التنظيمي لوكالة اتصاالت الجزائر .الفرع نقوم من خالل 

 : تعريف مصلحة التسويق 2-1

ظيفتها و  تأتي بعد الوحدة العمةية مباشرة وهي تمثل املستوى الرابع لةهيكةة التنظيمية التصاالت الجزائر،

الرئيسية تسويق وبيع املنتجات والخدمات وتحصيل ايرادات املؤسسة  وتسعى لةوصول لرضا ووالء املستهةكين عن 

طريق خدمتهم بكفاءة وفعالية بحيث تعتبر حةقة وصل بين املؤسسة وزبائنها ، كما تتوفر على مكاتب  امامية 

تك بهم وتتواصل معهم باستمرار ومكاتب خةفية )الواجهة )الواجهة الامامية ( وتقوم بااللتقاء مع الزبائن وتح

 مدير التجارة والتسويق      

 االدارة التقنية            

             إدارة التوظيف

 إدارة المشاريع           

 المراجعة والتدقيق         

 الجودة                 

  إدارة العالقات العامة       

 إدارة الموارد البشرية        

 إدارة المالية والمحاسبة         

              (1)إدارة جهوية   
 نظام المعلومات           

         (13االدارات الجهوية )

 استشارات المراجعة المالية ،المولرد استشارات قانونية             استشارات تطبيقية         

البشرية ،التقني) ادارة 

( االستثمارات  
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الخةفية( وتهتم وتقوم بدعم ومساندة الانشطة الاخرى في أداء وظائفها بحيث تحتوي جمةة من الاقسام التجارية 

والتي تتجسد نشاطاتها واهتماماتها بالوظائف التسويقية بحيث تقوم كل مصلحة فيه بوظيفة تسويقية معينة وهي 

 ها تنقسم إلى ثالث أقسام :بدور 

  قسم العالقة مع الزبون : 

ومبادئها في تنمية وتطوير التواصل بين مؤسسة اتصاالت الجزائر بالزبائن والعمالء مهما كان نوعهم  تتمثل أهدافها

 ..... الخالعمومية واملؤسسات كالزبائن العاديين وكبار الحسابات 

 التجارية قسم قوى البيع وشبكة الوكاالت:  

 . أداء الوكاالت التجاريةتقوم بمتابعة وتقييم 

  والتحصيل الفتورةقسم : 

 الديون.من مرحةة تهيلتها حتى وصولها لةزبون ومتابعة  انطالقا بالفتورةتقوم 
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 .(: الهيكل التنظيمي ملصلحة التسويق بالوكالة التجارية بمستغانم II-2الشكل )                       

  

 

 الواجهة الامامية                   الواجهة الخةفية                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر : وثائق الوكالة التجارية التصاالت الجزائر بمستغانم.                                                                       

 

 املطلب الثالث: اهداف مؤسسة اتصاالت الجزائر.

 تحاول مؤسسة اتصاالت الجزائر تحقيق مجموعة من لاهداف ومنها:

  50لةوصول الى تحسين شبكة التغطية%. 

  املشتركين واسترجاع الحصص السوقية. الزيادة في عدد 

 مديرية الوكالة             

 المحاسبة                

الزبائن          رئيس قسم رئيس القسم التجاري          رئيس القسم المالي          

 االستقبال طلبات الزبائن             متابعة المبالغ المسددة       

الخدمات، الهاتف  كشاك متعددة مصلحة الفوترة              

 KMSالعمومي  
الخاصة  المصلحة المتعددة

 WLLبالزبائن  

 Telxeالحسابات الكبيرة          مصلحة التحصيل          

S .DZPACH 
 مصلحة االنترنيت           

 النزعات والدفع بالتقسيط       مصلحة موبيليس           

 الرقابة والتصفية            مصلحة القبض             

تسيير حقيبة  –مالية 

 الوكالة     
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 .استعمال مختةف التكنولوجيا الحديثة وتصدر قمة السوق 

 .الابداع اكثر في الاستراتيجية التجارية واعداد سياسات اتصالية فعالة وترقية الابتكار 

 .وضع إجراءات جديدة فيما يخص تسيير املوارد البشرية 

  مستمر في نوعية الخدمة.تحسين 

 .املشاركة في التنمية الوطنية 

  الزيادة في عرض الخدمات الهاتفية وتسهيل عمةيات املشاركة في مختةف خدمات الاتصال ألكبر عدد من

 الريفية.مستعمةين خاصة املناطق 

  تصال.الامنافسة في خدمات  أكثر املقدمة وجعةها  املعروضة،الزيادة في الجودة ونوعية الخدمات 

  الاعالم.توصيةها بمختةف طرق  لالتصاالت، وفعاليةتنمية وتطوير الشبكة الوطنية 

  الجزائر.املشاركة كممثل رئيس ي في فتح برامج تطوير ملؤسسة الاعالم في 

  التوجيه.و تطوير مراكز املعةومات  العنكبوتية، وكذلكعبر الشبكة  والشراء(تطوير الخدمات الجديدة )البيع 

 ات املعطي املكتوبة، الاصوات، الرسائلوالتي تسمح بنقل وتبادل  بعد،خدمات الاتصال عن التزويد ب

 الخ.املعةومات املرئية واملسموعة ... الرقمية،

  والتصرفات التقةيدية،عةيها بتخلي على انماط التسيير  حسنة، واملحافظةالعمل على كسب سمعة 

 .سةبيةال

 ؤسسة الاتصاالت الجزائر.مواقع اليقظة الاستراتيجية في  تحديد :املبحث الثاني

 :ما يليسوف يتناول هذا املبحث 

 وصف لظروف الدراسة. املطلب ألاول:

جاري والتتم التطرق سابقا حول التنافس الشديد الحاصل والتغيرات الخارجية والداخةية في القطاع الخدماتي 

ر تعتبر الجزائ اتصاالتان مؤسسة  املؤسسات، كمادافعا ومؤشرا قويا لتطبيق مفهوم اليقظة الاستراتيجية داخل  يعتبر 

 متعامال ذو خبرة معتبرة فان احتمال تطبيقها ملفهوم اليقظة الاستراتيجية قد يكون واردا.
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تبيان موجه الى املؤسسة، ثم يتم ومن اجل تأكيد صحة هذه املعةومة او نفيها جزئيا او كةيا، فقد تم اعداد اس

 بعد ذلك تحةيةها واستخراج النتائج.

 تقديم الاستبيانالفرع ألاول: 

استنادا الى ما تم التطرق اليه في الفصول النظرية وكمحاولة إلسقاط الجانب النظري على الجانب التطبيقي تم 

 د إلاجابات ومحاولة التحكم أكثر في تحةيل النتائج.اعداد الاستبيان، حيث تضمن مجموعة من لاسلةة املغةقة ألجل تحدي

كان ترتيب لاسلةة بحسب خطة البحث في الجانب النظري، حيث انطةق من محاولة التعرف على اليقظة 

الاستراتيجية، وبعدها تأتي لاسلةة التي تبرز مدى أهمية تحةيل البيلة الخارجية، تحصيل املعةومات في تحسين القرارات في 

سسة من اجل تنمية ميزتها التنافسية لتكون مدخال لألسلةة التي تحاول تشخيص العمةية ونظرا الن مصطلح)اليقظة املؤ 

الاستراتيجية( قد يةقى صعوبة في فهمه او فهم املدلول الذي يرمي اليه)بحكم الانتشار الضعيف لةمصطلح في ارجاء 

 املنافسين قد قدمت هذا الاستبيان بشكل اختياري املؤسسة(، ومن اجل اغالق النوافذ الاستراتيجية امام 

 وسائل الدراسة الفرع الثاني:

من اجل الوصول الى النتائج املرغوب فيها في هذا البحث، كان الاعتماد على الاستبيان املوجه لةمؤسسة املعنية، 

م ض ملعرفة واقع تطبيق مفهو وذلك باعتبارها الوسيةة الفعالة واملناسبة ملوضوع البحث، حيث ان الهدف وهو جس النب

اليقظة الاستراتيجية، إضافة الى انها الوسيةة املناسبة من حيث الوقت، فهي ال تتطةب من املستجوبين الكثير من وقتهم 

 وبالتالي ال تمثل عائقا كبيرا في سير أعمالهم.

التي  ب العديد من العوائقإضافة الى الاستبيان، فقد تم الاعتماد بشكل ضعيف على وسيةة املقابةة، وذلك بسب

 سيتم ذكرها الحقا.

 صعوبة الدراسةالفرع الثالث: 

اثناء القيام بالدراسة كانت هناك العديد من الصعوبات التي اثرت بشكل كبير على سير العمل وتحصيل النتائج 

 بالشكل الحسن، ويمكن ذكر اهم هذه الصعوبات كاالتي:

املؤسسة املعنية لإلجابة عن أسلةة الاستبيان، ذلك بحجة سرية املعةومات، وان التحفظ الكبير من طرف املسؤولين في -

 الامر ال يعنينا وليس من مسؤوليتهم؛

التعسف في السماح بالقيام باملقابالت وتقديم الاستبيان، لوال مساعدة بعض العمال ولاطراف في املؤسسة لتقديم -

 الاستبيان.

 ةمجتمع وعينة الدراس الفرع الرابع:
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عينة ممثةة لهذا املجتمع  ونأخذاتصاالت الجزائر ان مجتمع الدراسة هو جميع موظفي إلادارة العامة ملؤسسة 

املذكرة وكذا  إلعدادبعض إلاطارات في بعض املديريات ثم اختيارهم عشوائيا وذلك نظرا ملحدودية الوقت املخصص 

 إلامكانيات املادية والبشرية املتاحة لةدراسة.

 .قائمة استبيان موزعة على لاقسام املؤسسة 02وزيعحيث تم ت

 منها صالحة والاستمارات الباقية تحمل إجابات متناقضة. 12قائمة استبيان تم انتقاء 02وتم استرجاع 

 املطلب الثاني: تحليل نتائج الجزء ألاول من الاستبيان 

يلة لإلدارة الاستراتيجية ومتابعة الباتصاالت الجزائر قبل عرض وتحةيل النتائج املتعةقة بمدى تطبيق مؤسسة 

الخارجية، البد من تشخيص عينة الدراسة من خالل تفريغ وجدولة البيانات الشخصية وباالعتماد على نتائج الجزء لاول 

 ،هذه العينة من حيث السن ألفرادمن الاستبيان يمكن وصف خصائص العينة، وذلك بوصف بعض البيانات الشخصية 

 املستوى الدراس ي، سنوات الخبرة والوظيفة.

 خصائص العينة الاول: وصفالفرع 

من خالل ما يلي نستعرض خصائص افراد عينة الدراسة وفقا لةمتغيرات الشخصية املستخدمة في الاستبيان وهي على 

 النحو التالي:

 يمكن تحةيل نتائج الاستبيان كاالتي:

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  افراد العينة حسب السن : توزيع1-1

 .اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  للسن( توزيع افراد عينة الدراسة وفقا II-1جدول)

 النسبة التكرار السن

 %43 4 سنة 33اقل من 

 %33 3 سنة 33سنة الى اقل من  33من 

 %23 2 سنة 43سنة الى اقل من  33من 

 %13 1 سنة فأكثر 43من 

 %133 10 املجموع

 من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الاستبيان.املصدر: 
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 .اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  السن( تمثيل افراد العينة حسب II-3شكل رقم )

 

 : من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الاستبيان.املصدر

، ثم  %02سنة بنسبة  02باقل من من خالل الجدول يتضح لنا ان غالبية افراد عينة الدراسة تتراوح أعمارهم 

، في حين بةغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم %02سنة وبةغت النسبة  00-02تةيها نسبة الافراد الذين تتراوح أعمارهم بين 

 ، مما يشير الى ان غالبية افراد عينة الدراسة من فلة الشباب.%12سنة كانت بنسبة  02، وفوق ال%02بنسبة  02-00بين 

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  ع افراد عينة الدراسة وفقا للمستوى الدراس يتوزي 1-0

 .اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  الدراس يتوزيع افراد عينة الدراسة وفقا للمستوى ( II-2) جدول رقم

 النسبة التكرار السن .1

 %3 3 اقل من البكالوريا

 %13 1 بكالوريا

 %33 3 ليسانس

 %23 2 ماستر

 %43 4 تقني سامي

 %133 13 املجموع

 : من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الاستبياناملصدر  

 .اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  ( تمثيل افراد العينة حسب املستوى الدراس يII-4شكل رقم: )

30اقل من 
سنة

سنة 30من 
الى اقل من 

سنة35

سنة 35من 
الى اقل من 

سنة40

سنة 40من 
فاكثر

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5

االعمارفئات

التكرار النسبة
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 من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الاستبيان. املصدر:

يتضح لنا من خالل الجدول ان املستوى الدراس ي الذي يغةب على افراد العينة املدروسة هو مستوى تقني سامي 

وهذا ما يناسب طبيعة املؤسسة واملحيط الذي تعمل به، والذي يتميز باملنافسة الشديدة، لذا نجد املؤسسة  %02بنسبة 

مات بجودة عالية، اما بنسبة ألفراد من مستوى ليسانس بةغت تعتمد على الطاقات والكفاءات العالية من اجل تقديم خد

، وهذا ما يعكس ان ألفراد العينة %12وكذلك كانوا بكفاءة عالية ، ثم الباكالوريا فقد كانت بنسبة  %02وماستر  02%

 .مستوى ثقافي وعةمي عالي

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  توزيع افراد العينة حسب سنوات الخبرة 1-3

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  (: توزيع افراد عينة الدراسة وفقا لسنوات الخبرةII-3رقم )جدول 

 

 النسبة التكرار سنوات الخبرة

 %73 7 سنوات3اقل من 

 %13 1 سنوات13سنوات  3من 

 %13 1 سنة 13سنوات الى اقل من 13من 

 %13 1 سنة فأكثر 13من 

 %133 13 املجموع

 من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الاستبيان املصدر:

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  ( تمثيل افراد العينة حسب سنوات الخبرةII-5شكل رقم: )

اقل من 
الباكلوريا

تقني ساميماسترليسانسبكالوريا

0

1

2

3

4

5

الدراسيالمستوى

التكرار النسبة
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 من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الاستبيان املصدر:

سنوات  0الخبرة لديهم ب اقل من نستنتج من خالل الجدول التالي ان افراد هذه املؤسسة الذين تتراوح سنوات 

 12، ومن %12ب  12سنوات الى  0، هذا ما يعكس ان لهذه املؤسسة فلة ذات خبرة قةيةة، و من %22تتراوح نسبتهم ب 

 ، وهذا ما يعكس محدودية الخبرة في هذه املؤسسة.%12سنة فاكثر ب  10، من %12سنة كذلك ب  10سنوات الى 

 املتعلقة بأسئلة الدراسة.: عرض النتائج املطلب الثالث

 في هذا املطةب سوف يتم التطرق الى تحةيل أسلةة الاستبيان 

 الجزء ألاول من أسئلة الاستبيان: ألاول: تحليلالفرع 

بعد طرح جمةة من لاسلةة على افراد عينة الدراسة اردت ان اصيغ هذه لاسلةة في شكل استنتاجات ملا توصةت اليه من 

 وهم كالتالي:خالل هذه الدراسة 

ول مات حمستوى الرض ى على ان تقوم مؤسستكم بمراقبة وتتبع بيئتها الخارجية، من اجل الحصول على املعلو 1-1

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  متغيرات البيئة الخارجية

 

اتصاالت في مؤسسة  (: مستوى الرض ى على ان تقوم املؤسسة بمراقبة بيئتها الخارجيةII-4جدول رقم )

 الجزائر

 النسبة التكرار 

 %63 6 أوافق جدا

7

1 1 1

70%

10% 10% 10%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

سنوات5اقل من  10سنوات الى 5من 
سنوات

سنوات الى اقل من 10من 
سنة15

سنة افاكثر15من 

حسب سنوات الخبرة

التكرار  النسبة
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 %33 3 اوافق

 %13 1 لست متأكد

 %3 3 غير موافق

 %3 3 غير موافق تماما

 %133 13 املجموع

 من اعداد الباحثة باالعتماد عةة نتائج الاستبيان املصدر:

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  ( : القيام بتتبع البيئة الخارجيةII-6شكل رقم )

 
 من اعداد الباحثة باالعتماد عةة نتائج الاستبيان املصدر:

 

تبين نتائج الجدول ان املؤسسة تقوم بمراقبة وتتبع البيلة الخارجية بغرض تحصيل املعةومات هذا يعني ان ادراكها 

ن خالل ا يتضح مبأهمية املعةومات التي تخص املحيط الخارجي هو ما يدفعها لةقيام بترصد ومراقبة البيلة الخارجية، وهذ

ملوافق وهي النسبة املرتفعة  %02ملوافق جدا و  %62نسبة املوافقة عن قيام املؤسسة بتتبع البيلة الخارجية والتي كانت 

، بينما نسبة غير موافق  %12مما يوضح ان هذه املؤسسة تقوم بتتبع وترصد بيلتها الخارجية، وغير متأكد كانت بنسبة 

 .%2كانت 

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  ى على تكنولوجيا املعلومات املتوفرة لدى املؤسسةمستوى الرض -1-2

60%

30%

10%0%0%

القيام يتتبع البيئة الخارجية

أوافق جدا

أوافق

لست متاكد

غير موافق

غير موافق تماما



 مؤسسة اتصاالت الجزائر واقع استخدام اليقظة االستراتيجية في                                  : الثاني الفصل

 

56 
 

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  (: مستوى الرض ى على تكنولوجيا املعلوماتII-5جدول رقم )

 النسبة التكرار 

 %43 4 أوافق جدا

 %33 3 أوافق

 %13 2 لست متأكد

 %13 1 غير موافق

 %3 3 غير موافق تماما

 %133 13 املجموع

 من اعداد الباحثة باالعتماد عةة نتائج الاستبيان املصدر:

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  (: تكنولوجيا املعلومات املتوفرة لدى املؤسسةII-7شكل رقم )

 

 من اعداد الباحثة باالعتماد عةة نتائج الاستبيان املصدر:

متوفرة بشكل جيد خاصة في عصر يتسم بها لذلك تعتبر ركيزة يتضح لنا ان تكنولوجيا املعةومات داخل املؤسسة 

، وموافق كانت بنسبة %02من اجل بةوغ الغايات هذا ما اقر به، وقد الحظنا ان نسبة املوافقة جدا عةيها كانت بنسبة 

وافقة فكانت ، وبنسبة لعدم امل%02، مما يعكس انها متوفرة بنسبة معتبرة داخل املؤسسة، ونسبة عدم التأكد كانت 02%

 أي بنسبة قةيةة جدا. %12بنسبة 

اغير موافق تمامغير موافقلست متاكداأوافقأوافق جدا

0

1

2

3

4

5

لدىالمتوفرةالمعلوماتتكنولوجيا

المؤسسة

التكرار  النسبة
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 :اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  هل تتوفر لديكم قناعة عن مفهوم إلادارة الاستراتيجية ومكوناتها-1-3

 .اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  (: مستوى الرض ى عن مفهوم إلادارة الاستراتيجية ومكوناتهاII-6جدول رقم )

 النسبة التكرار 

 %13 1 أوافق جدا

 %23 2 أوافق

 %23 2 لست متأكد

 %13 1 غير موافق

 %43 4 غير موافق تماما

 %133 13 املجموع

 من اعداد الباحثة باالعتماد عةة نتائج الاستبيان املصدر:

 .اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  مستوى الرض ى عن مفهوم إلادارة الاستراتيجية ومكوناتها (:II-8الشكل رقم)

 

 

 من اعداد الباحثة باالعتماد عةة نتائج الاستبيان املصدر:

 

10%

20%

20%
10%

40%

ية مستوى الرضى عن مفهوم اإلدارة االستراتيج
.ومكوناتها

أوافق جدا

أوافق

لست متاكد

غير موافق

غير موافق تماما
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لغير موافق من  %12لغير موافق تماما و  %02يتضح لنا من خالل الجدول والرسم البياني ان نسبة لاكبر ب 

 عمال مؤسسة اتصاالت الجزائر ال تتوفر لديهم قناعة عن مفهوم إلادارة الاستراتيجية ومكوناتها وهذا يدل على ان اغةبية

الساحقة من املوظفين ال يعرفون معنى او مفهوم إلادارة الاستراتيجية مما يدل على ان هناك انعدام في التواصل بين إلادارة 

 .وهي نسية قةيةة نوعا ما %02واوافق ب  %12، بينما نسبة موافق جدا كانت باملنفذةالعةيا املخططة وإلادارة الدنيا 

 هل رسالة منظمتكم محددة؟-1-0

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  (: تحديد اذا كانت رسالة منظمتكم محددةII-7رقم ) جدول 

 النسبة التكرار 

 %34 0.0 أوافق جدا

 %22 2.2 أوافق

 %22 2.2 لست متأكد

 %11 1.1 غير موافق

 %11 1.1 غير موافق تماما

 %133 13 املجموع

 من اعداد الباحثة باالعتماد عةة نتائج الاستبيان املصدر:

 

 .اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  (: تحديد اذا كانت رسالة املنظمة محددةII-9الشكل رقم )
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 من اعداد الباحثة باالعتماد عةة نتائج الاستبيان املصدر:

 

ان اغةبية العمال داخل اتصاالت الجزائر كانت لديهم إجابة بموافق يتضح لنا من خالل الجدول والرسم البياني 

ن التصاالت الجزائر رسالة واضحة ومحددة وشعارها انها دائما في اس كهذا ما يع %00و موافق ب  %00جدا بنسبة  

 خدمة الجميع.

 ؟؟ اتصاالت الجزائرفي مؤسسة بالتغيرات الخارجية  تتأثر هل القرارات الاستراتيجية -1-0

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة بالتغيرات الخارجية  تتأثر القرارات الاستراتيجية (: II-8جدول رقم )

 النسية التكرار 

%43 4 متوسط  

%63 6 كبير  

%3 3 ضعيق  

%133 13 املجموع  

 من اعداد الباحثة باالعتماد عةة نتائج الاستبيان املصدر:

 اتصاالت الجزائر الاستراتيجية في املؤسسة(: طريقة تغير القرارات II-10الشكل رقم )

أوافق جدا
34%

أوافق
22%

لست متاكد
22%

غير موافق
11%

غير موافق تماما
11%

.تحديد اذا كانت رسالة المنظمة محددة 
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 من اعداد الباحثة باالعتماد عةة نتائج الاستبيان املصدر:

لتغيرات بشكل كبير با تتأثر الاستراتيجية لةمؤسسة  القراراتالرسم البياني ان  وكدىيتضح لنا من خالل الجدول 

ث ان حيوهذا راجع لةبيلة التي تنشظ فيها املؤسسة التي تشهد تغيرات سريعة  %62الخارجية وهذا بأغةبية إجابات بنسبة 

 قطاع الاتصاالت بالجزائر وخاصة الانترنت يشهد تطورات سريعة وإدخال تقنيات جديدة.

 ؟ اتصاالت الجزائر سسةها مؤ التنافس ي التي تعمل في ما نوع )البيئة( املحيط-1-6

 اتصاالت الجزائر (: املحيط التنافس ي الذي تعمل فيه املؤسسةII-9جدول رقم)

 النسية التكرار 

%33 3 متغير ومضطرب  

%33 3 متغير ومضطرب نسبيا  

%3 3 مستقر  

%133 13 املجموع  

 من اعداد الباحثة باالعتماد عةة نتائج الاستبيان املصدر:

 اتصاالت الجزائرمؤسسة  ه(: املحيط التنافس ي الذي تعمل بII-11الشكل رقم)

متوسط
40%

كبير
60%

ضعيق
0%

ةاسسطريقة تغير القرارات االستراتيجية في المؤ

متوسط كبير ضعيق
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 من اعداد الباحثة باالعتماد عةة نتائج الاستبيان املصدر:

دول والرسم البياني ان اتصاالت الجزائر تعمل في محيط تنافس ي متغير ومضطرب نسبيا جيتضح لنا من خالل ال

إجابات افراد العينة، هذا يعكس ان امام اتصاالت الجزائر محيط مليء من مجموع  %02وهذا نتيجة تساوي النسب ب 

 باملنافسة من كل الجهات.

 :اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  مستوى الرض ى عن موقعكم الخاص على شبكة الانترنت-1-7

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  (: مستوى الرض ى على موقعكم على شبكة الانترنتII-10رقم)جدول 

 

 

 من اعداد الباحثة باالعتماد عةة نتائج الاستبيان املصدر:

40%

60%

0%

المحيط التنافسي الذي تعمل به المؤسسة

متغير

متغير ومضطرب

مستقر

 النسبة التكرار 

 %33 3 أوافق جدا

 %43 4 أوافق

 %13 1 لست متأكد

 %3 3 غير موافق

 %3 3 غير موافق تماما

 %133 13 املجموع
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 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  (: املوقع الخاص على شبكة الانترنتII-12شكل رقم )

 

 من اعداد الباحثة باالعتماد عةة نتائج الاستبيان املصدر:

من خالل الجدول والشكل أعاله نالحظ ان نسبة افراد املوافقة جدا حول موقع املؤسسة في شبكة الانترنت كان 

وهنا يتضح أن املؤسسات % 12، اما نسبة عدم التأكد فقد كانت بنسبة %02ونسبة املوافقة كانت ب  %02بنسبة 

بكة الانترنت في جمع املعةومات كونها تعتبر أحدث وسيةة لالتصال وتوفر كم هائل من البيانات واملعةومات تعتمد على ش

 وفي وقتها املناسب ملا لها انعكاس إيجابي على عمةية اتخاذ القرار وترشيده.

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  املجاالت التي تشملها عملية اليقظة الاستراتيجية-1-8

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  (: عملية املجاالت التي تشملها اليقظةII-11جدول رقم )

 النسبة التكرار 

 %13 3 املوارد البشرية

 %13 1 التغيرات الاقتصادية

 %3 3 التغيرات السياسية

 %33 6،0 الزبائن

 %23 2،0 املوردون 

 %23 1،2 اتغيرات السوق الخارجية

50%

40%

10%
0%

0%

االنترنتشبكةعلىالخاصالموقع

أوافق جدا

أوافق

لست متاكدا

غير موافق

غير موافق تماما
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 %133 13 املجموع

 اعداد الباحثة باالعتماد عةة نتائج الاستبيانمن املصدر: 

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  (: املجاالت التي تشملها عملية اليقظة الاستراتيجيةII-13شكل رقم )

 

 من اعداد الباحثة باالعتماد عةة نتائج الاستبياناملصدر: 

املجاالت داخل املؤسسة منها الزبائن وذلك يتضح لنا من خالل الشكل التالي ان عمةية اليقظة تشمل جمةة من 

، ويمكن تفسير ذلك حول ان %10، ثم التغيرات الاقتصادية بنسبة%00ثم يةيها املوردون بنسبة  %60بنسبة كبيرة حوالى 

هذه املؤسسة تحرس على جمع املعةومات حول املنافسين والزبائن بالدرجة لاولى وهذا من خالل معرفة خطط املنافسين 

اليبهم ومعرفة نقاط قوتهم وضعفهم وأيضا جمع املعةومات حول الزبائن ملعرفة مدى رضاهم عن منتجاتها املقدمة من واس

طرف املؤسسة ومعرفة امال وتطةعات الزبائن واحتياجاتهم من اجل الحفاظ على املشتركين الحاليين وجذب مشتركين 

 جدد.

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  باعتبارها مهمة الجميعمستوى الرض ى عن عملية اليقظة الاستراتيجية 1-9

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  (: مستوى ى عن عملية اليقظة باعتبارها مهمة الجميعII-12جدول رقم )

 النسبة التكرار 

 %43 4 أوافق جدا

 %23 2 اوافق

 %13 1 لست متأكد

0%

12%

0%
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الموردون
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 %23 2 غير موافق

 %13 1 غير موافق تماما

 %133 13 املجموع

 من اعداد الباحثة باالعتماد عةة نتائج الاستبياناملصدر: 

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  اليقظة الاستراتيجية مهمة الجميع(: II-14شكل رقم )

 

 من اعداد الباحثة باالعتماد عةة نتائج الاستبياناملصدر: 

على ان  %02توافقا جدا بنسبة من خالل الشكل والجدول أعاله نالحظ ان نسبة كبيرة من افراد العينة كانت 

تكون عمةية اليقظة الاستراتيجية وكدى التنصت لةبيلة الخارجة ومعرفة محتواها تعتبر مهمة الجميع أي ان كل الافراد 

، اما لةذين كانوا غير موافقين فقد قدرت نسبتهم  %02داخل املؤسسة يساهمون فيها، بنما تأتي فلة املوافقين بنسبة 

ـ، ونسبة الذين كانوا غير موافقين %02ن هنا هناك من كانوا غير موافقين فقد كانت نسبتهم تتراوح بين ، وم%12حوالي 

 .%12تماما فد قدرت ب

 :اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  مستوى الرض ى بتزويد املؤسسة بنظام اليقظة الاستراتيجية1-13

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  الاستراتيجية(: مستوى الرض ى بتزويد املؤسسة بنظام اليقظة II-13جدول رقم )

 النسبة التكرار 

 %33 3 أوافق جدا
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 %23 2 اوافق

 %23 2 لست متأكد

 %23 2 غير موافق

 %3 3 غير موافق تماما

 %133 13 املجموع

 من اعداد الباحثة باالعتماد عةة نتائج الاستبياناملصدر: 

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  بنظام اليقظة الاستراتيجية(: الرغبة بتزويد املؤسسة II-15شكل رقم )

 

 من اعداد الباحثة باالعتماد عةة نتائج الاستبياناملصدر: 

من خالل الشكل التالي والجدول نالحظ ان لةمؤسسة رغبة في التزود بنظام اليقظة الاستراتيجية ملا له من أهمية     

، ونسبة %02، اما نسبة املوافقة فقد كانت حوالي%02بالغة وهذا يظهر من خالل نسبة املوافق جدا عةيه حيث قدرت ب

، وهذا نظرا ألهميتها وانها تساهم %12الذين لم يوافقوا فقد كانت ب ، اما %02الذين لم يكونوا متأكدين فقد كانت حوالي

 في تحسين قراراتها مما يكسبها الريادة في سوق املنافسة وتحقيق مكانة محةيا، إقةيميا، ودوليا.
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 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  نتائج الاستبيانالفرع الثاني: 

 النتائج الاتية:من خالل ما تم التعرض اليه يمكن استخالص 

  تعمل مؤسسة اتصاالت الجزائر في محيط تنافس ي مضطرب ومتغير نسبيا وهذا ما جعل القرارات الاستراتيجية

 بشكل كبير بمتغيرات البيلة الخارجية. تتأثر فيها 

  ليقظة افي مؤسسة اتصاالت الجزائر وهذا ناتج عن نقص فهم لاغةبية ملفهوم الفكر الاستراتيجي ال يزال محدودا

 الاستراتيجية وصعوبة التأقةم مع مبادئها باإلضافة الى نقص الوعي بمدى أهمية اليقظة الاستراتيجية.

  اتصاالت الجزائر لها عدة منافسين في مجال الانترنت وسرعة تطبيقه مثل: دجيزي، موبيةيس... هذا ما جعل سوق

وما شكل عائقا ووقف امامها من اجل تحقيق أهدافها املنافسة شرسة نظرا لإلقبال الكبير على هذه التكنولوجيا، 

 واحتالل الصدارة.

  يجب ان يتكون جهاز اليقظة الاستراتيجية التصاالت الجزائر من ثالث لجان، لجنة مختصة باليقظة التنافسية

 ن وأخرى باليقظة التجارية والثالثة تختص باليقظة التكنولوجية وهذا التنظيم عمل اليقظة بذل من أي يكو 

 عشوائي.

  عدم استغالل مصادر املعةومات املتاحة بشكل كامل من طرف املؤسسة واقتصاد عمةية الترصد وتحصيل

املعةومات على فلة معينة من افراد املؤسسة يمثل غيابا النتشار ثقافة املعةومات، وقد يكون هذا راجعا الى عدم 

 ةومات كمورد استراتيجي هام.تشجيع وتحفيز املوظفين في املؤسسة واشعارهم بأهمية املع

  يمكن استنتاج الوعي بأهمية اليقظة الاستراتيجية كجوهر العمةية إلادارية واهمية القرارات الاستراتيجية لةمؤسسة

 من اجل زيادة الحصة السوقية.

 املؤسسة من أهدافها مستقبال والتي بدأت في تجسيدها على ارض الواقع هي استحداث مناصب جديدة واستقطاب 

عمالة ذات كفاءة وخبرة في املجال وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل: الاعالم الالي، البرمجة...الخ وكذي 

 استغالل التطور الحاصل.

  يمارس بشكل عشوائي.اتصاالت الجزائر نظام اليقظة الاستراتيجية داخل مؤسسة 

  ن بيلتها اغةبها تخص املنافسين والزبائن الحالييمن رصد اتصاالت الجزائر املعةومات التي تتحصل عةيها مؤسسة

واملرتقبين اما بقية متغيرات البيلة الخارجية فهي ال تةقي نفس الاهتمام من طرف املؤسسة في حين ان جميع 

 متغيرات البيلة الخارجية قد تؤثر على نشاط املؤسسة.
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 خالصة:

، ومن خالل الدراسة اتصاالت الجزائرفي هذا الفصل تم التطرق الى واقع اليقظة الاستراتيجية في مؤسسة     

امليدانية التي أجريت فيها والتي كانت تهدف الى تحديد واقع اليقظة الاستراتيجية كمدخل من مداخل التغيير، فيمكن القول 

املنظم غير وارد على مستوى مؤسسة املنظمة، حيث ان هذا املفهوم ان تطبيق اليقظة الاستراتيجية بمفهومها الحقيقي و 

 يمارس بشكل عشوائي وال يزال يندرج ضمن مهام وظيفة التسويق والوظيفة التجارية، ويقتصر على جانب املنافسة والزبائن.

منظم ورسمي، حتى يكون له لاثر  وهذا ما يستدعي إعادة التفكير في أسةوب تحصيل املعةومات، ومحاولة وضعه في اطار   

إلايجابي على املؤسسة ككل، أي تكوين خةية او وظيفة يقظة تتكةف بالتنظيم والتسيير الجاد لتحصيل وتحةيل واستخدام 

 املعةومات لتحسين اتخاذ القرارات ومن ثم حسن لاداء التسويقي وتحقيق ميزة تنافسية.
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 الخاتمة 

تعد اليقظة الاستراتيجية من العوامل املحددة لقدرة املؤسسة على الصمود امام منافسيها وذلك 

ألاساليب إلادارية وابتكار الية جديدة تمكنها من تحقيق أهدافها كوضع نظام يقظة،  أحدثانها تطبق 

 باإلضافة الى الترصد الدائم واملستمر لتغيرات املحيط الخارجي.

لذلك من املهم ان تبحث ان تبحث املؤسسة عن الطريقة التي تستطيع من خاللها مراقبة محيطها     

لكل املستجدات والاحداث الحالية او املستقبلية ولهذا كان الزما على  لتتمكن من تحقيق معرفة مستديمة

املسؤولين ان يحصلوا على املعلومات بالنوعية والسرعة الكافية حتى يتمكنوا من حماية مستقبل مؤسستهم 

 والستباق التغيرات املتسارعة للمحيط الذي تنشط فيه.

تيجية التي تسهر على مراقبة محيط املؤسسة ويأتي ذلك بإعداد املؤسسة لخلية اليقظة الاسترا

 ومتابعة كل تغيراته بما فيها إلاشارات الضعيفة.

لذا أصبح التعامل الفعال مع أساليب الحياة املتقدة والتغيرات املستمرة ضروريات هذا العصر اذا 

 لم يعد هناك مجال للخوف من التغير او النظر اليه على انه يهدد الاستقرار.

ى ما تقدم فان تحديات إلادارة الحديثة يختلف وبشكل جذري عن مثيالتها في العقود ألاخيرة في وبناءا عل

 القرن املاض ي، وهو امر يتطلب وقفة موضوعية ومراجعة علمية وعملية مهمة تقوم على أساس عاملين:

 جية.قظة الاستراتيأولهما: القراءة املتأنية واملوضوعية لألحداث واملستجدات وهذا ما تتكفل به خلية الي

ثانيهما: طرح الرؤية والاستراتيجيات واملفاهيم العلمية التي تساعد على التأقلم والاستعداد ومن ثم التعامل 

 واملعايشة، بل والتأثير في مجريات الاحداث.

 الاطالع على ما يحدث في بيئتها بغرضبصفة عامة ومن خالل اليقظة الاستراتيجية يمكن للمؤسسة 

لقرارات وتنفيذها للوصول الى أهدافها، فبدون اليقظة ال يمكنها ان تصمد طويال امام منافسيها اتخاذ ا

وبالتالي ال يبقى امامها سوى الخروج من السوق، والجزائر هي ألاخرى تحتاج مؤسستها الى تبني نظام يقظة 

ة وهذا ما قمنا بمحاول وامتالك نظام معلومات كي تضمن بقاءها في السوق وبالتالي النهوض باالقتصاد،

 معرفته من خالل دراستنا ملوضوع بحثنا.

 مدى مساهمة اليقظة الاستراتيجية في تطوير املؤسسة؟ما 
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 ث يمكن ابراز اهم النتائج والتوصيات التي يتم استخالصها:تم التطرق اليه في هذا البح من خالل ما

 النتائج:

املؤسسات بمختلف اشكالها كبيرة، صغيرة  تعتبر اليقظة الاستراتيجية ضرورة جد حتمية لكل

ومتوسطة السيما ألاوضاع الديناميكية الاتية التي تلزم على املؤسسة ان تصبح مرة ومتأقلمة مع كل 

املستجدات التي تحدث في بيئتها بشقيها الداخلية والخارجية، وال يحدث ذلك الا بنيل املعلومات الازمة 

 وحسن تسييرها واستخدامها.

املؤسسة من الاستحواذ على الزبائن الجدد ودخول أسواق جديدة من خالل تقربها واحتكاكها من تتمكن 

زبائنها وكسب والئهم بجودة منتجاتها وتميزها وهذا يؤدي طبعا الى امتالك سمعة جيدة عن املؤسسة وتقديم 

 صورة ذهنية ممتازة عنها.

تعتبر اليقظة الاستراتيجية أحد املداخل إلحداث التغيير باملؤسسة فمن خالل الحصول على كل 

املعلومات التوقيعية السبقة عن ما يحدث في محيطها وما سوف يحدث على املستوى املحلي والوطني وحتى 

يير فعالة يجيات تغالعالمي، وبعد معالجة وتحليل هذه املعلومات التنبئية تستطيع املؤسسة انشاء استرات

 تتماش ى واملستجدات الخارجية وتتالءم مع متطلبات بيئتها التنافسية الحديثة.

اليقظة الاستراتيجية وسيلة حديثة يجب توفرها ) ولىالا من خالل ما سبق يمكن تأكيد صحة الفرضية 

 .(داخل كل مؤسسة

بيئتها اغلبها تخص املنافسين املعلومات التي تتحصل عليها مؤسسة اتصاالت الجزائر من رصد 

والزبائن الحاليين واملرتقبين اما بقية متغيرات البيئة الخارجية فهي ال تلقى نفس الاهتمام من طرف مؤسسة 

في حين تن جميع متغيرات البيئة الخارجية قد تؤثر على نشاط املؤسسة سواء كانت متغيرات اجتماعية او 

 قانونية او تكنولوجية او غيرها.

مد مؤسسة اتصاالت الجزائر في تحليل ومعالجة املعلومات املجمعة من اليقظة الاستراتيجية على تعت

 املديرين في حين يجب ان تولى هذه املهمة للجان مختصين يسمون لجان او فريق اليقظة الاستراتيجية.

حرص كل الحرص ا بل تتجاه بيئتهكعملية وتقوم بترصد  الاستراتيجيةمؤسسة اتصاالت الجزائر تهتم باليقظة 

على تتبع ما يحدث فيها، الا انها تقوم بها بشكل عشوائي ويشوبها بعد النقائص وليست في املستوى املطلوب 

مختلفة باملؤسسة لم يتعرفوا على  ألقساممن خال ما ملحناه من تحاورنا معهم من املوظفين ومدراء  ألنه
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ختلف مجاالتها ودورها، رغم ذلك الا ان مؤسسة اتصاالت مصطلح اليقظة الاستراتيجية الا بعد شرح وذكر م

 الجزائر تسعى من اجل الحفاظ على مكانتها في السوق واملنافسة الشرسة ملنافسيها، وكسب والء منافسيها.

ثقافة اليقظة الاستراتيجية شبه منعدمة في مؤسسة ) لثانيةمن خالل ما سبق يمكن نفي صحة الفرضية ا

 .اتصاالت الجزائر(

 التوصيات:

  ضرورة تبني املؤسسات الجزائرية لثقافة اليقظة الاستراتيجية ملا لها من أهمية بالغة خاصة بعد

 انفتاح ألاسواق الجزائرية امام املنافسة الدولية.

  يجب على املؤسسة الاهتمام باليقظة الاستراتيجية وجعلها من احد اهم أولوياتها وتحديد ميزانية

 ة البحث ووضع الدورات التكوينية الازمة في هذا املجال.خاصة بها لتسهيل عملي

  يجب على املؤسسة ان تكون همزة وصل بين متخذي القرارات وممثلي عملية اليقظة الاستراتيجية

 وتكون مسؤولة عن التنظيم وسير هذه العملية.

 املعلومات  نيجب على املؤسسات الاستعانة بالخبراء في مجال اليقظة الاستراتيجية لتقييم وتثمي

 املوصل اليها.

 رية ذات رد البشمن اجل ضمان فعالية اليقظة الاستراتيجية من توفير وتسخير املوارد املادية، واملوا

التقنيات، وكدى املوظفين باملؤسسة باعتبارهم العنصر ألاساس ي حتة  أحدثالكفاءات العالية، 

 يتمكن ملمثلي اليقظة الاستراتيجية من تثمين النتائج املوصل اليها.

  يجب ان يتكون نظام اليقظة الاستراتيجية ملؤسسة اتصاالت الجزائر من ثالث لجان، لجنة مختصة

والثالثة باليقظة التكنولوجية وهذا لتنظيم عمل باليقظة التنافسية، وأخرى باليقظة التجارية، 

 اليقظة الاستراتيجية بذل من يكون عشوائيا.

  املعلوماتي.يجب على املؤسسة تسخير مواردها في تكوين عمالها واطارتها في املجال 

  يجب على املؤسسة ان تكون في حالة يقظة دائمة ملتابعة ما يحدث حولها من تغيرات واكتساب

 مواكبتها. القدرة على

  يجب تشجيع الاتصال بين العملين من اجل السماح لهم باإلدالء بارئهم وتقديم معلومات قيمة ذات

 أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسة.

  مفتوحةوابواب على املحيط الخارجي وذلك بتقديم ندوات  أكثر السعي لالنفتاح. 
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 قائمة املصادر واملراجع

 املراجع واملصادر بالغة العربية:

 :الكتب 

ابت عبد الرحمان ادريس وجمال محمد مرس ي، إلادارة الاستراتيجية )مفاهيم ونماذج تطبيقية(، ث -1

 11، ص1001-1001الجامعية،، الطبعة ألاولى، إلاسكندرية، مصر، الدار 

خضر مصباح إسماعيل الطيطي، إلادارة الاستراتيجية، دار الحامد للنشر والتوزيع، ألاردن، عمان،  -1

 23،ص 1012-1121

 1201، ص1792خليل الجر، املعجم العربي الحديث الروس،، الطبعة ألاولى، باريس مكتبة الاوراس ، -2

يجي وإلادارة الاستراتيجية )مدخل تطبيقي(،الطبعة الثانية طارق رشدي جبة واخرون، التفكير الاسترات -1

 1 17،ص1002، إلاسكندرية، مصر، الدار الجامعية 

طاهر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي ادريس، إلادارة الاستراتيجية: منظور منهجي متكامل،  -1

 132، ص1009دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، ألاردن، 

عبد العزيز صالح بن حبتور، إلادارة الاستراتيجية: إدارة جديدة في عالم متغير، الطبعة ألاولى، عمان دار  -2

  11، ص1001النشر والتوزيع والطباعة، ، 

عبد الفتاح بوخمخم، عائشة مصباح، دور اليقظة الاستراتيجية في تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة  -9

الاقتصادية، امللتقى الدولي الرابع حول املنافسة والاستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية 

  02، ص1010خارج قطاع املحروقات في الدول العربية، ورقة بحثية، جامعة قسنطينة، الجزائر،

التصميم(،الطبعة ألاولى، الجزائر، دار النجاح  -الابعاد -عبد الوهاب سويس ي، املنظمة ) املتغيرات -3

-فاضل حمد القيس ي، علي حسون الطائي، إلادارة الاستراتيجية ) نظريات137، ص1007للكتاب، 

، ص 1121، 1011 امثلة قضايا معاصرة(، الطبعة ألاولى، عمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع،-مداخل

13 

فريد كورتل، حناش حبيبة، نظم املعلومات ودورها في اتخاذ القرارات، الطبعة الثانية، سكيكدة  -7

كسنة محمد، مواضيع متنوعة في إدارة الاعمال، الطبعة  12، ص1011الجزائر،  دار النشر والتوزيع 

  91، ص1007ألاولى، غرناطة للنشر والتوزيع، ، 

حمد صابر، نظم املعلومات إلادارية الطبعة، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، محمد عبد العليم م  -10

  11، ص1002

 .12،ص1007منعم زمززير املوسوي، اتخاذ القرارات إلادارية، زهران للنشر والتوزيع، عمان،  -11

 :البحوث الجامعية 
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عة ذكرة ماجستير، جامبومعزة سهيلة، دور اليقضة في تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية، م -1

 112، ص  1007ورقلة، 

شيقارة هجيرة الاستراتيجية التنافسية ودورها في أداء املؤسسة، مذكرة ماجستير، كلية العلوم  -1

 1 12، ص1001/1001الاقتصادية والتسيير، الجزائر،

سان، لمعالوي نصيرة، اليقظة الاستراتيجية كعامل للتغيير في املؤسسة، مذكرة املاجستير، جامعة ت -2

  11، 11، ص1010/1011

قوجيل نور العابدين، دور اليقظة الاستراتيجية في ترشيد الاتصال بين املؤسسة ومحيطها، مذكرة  -1

 1011/1011-عنابة–ماجستير، جامعة باجي مختار 

محاط اميرة، مذكرة ماجستير، أثر اليقظة الاستراتيجية في تحسين ألداء التسويقي، جامعة    -1

 173، ص 1012/1011بسكرة،

 :املؤتمرات وامللتقيات 

بومدين يوسف، الية اليقظة والذكاء الاستراتيجية، أداة ملواجهة التحديات املستقبلية واحد عوامل  -1

التنافسية، امللتقى الدولي الرابع حول املنافسة 

http://labocolloque5.voila.net/126boumadianeyossef.pdf ،نوفمبر  3-7والاستراتيجية التنافسية

 1 ، 11ص  1010

في املؤسسات الصناعية، املؤتمر العلمي   swoltعبد الستار حسين يوسف)(، تقدير املخاطرة في ظل تحليل  -1

، ص 1009افريل 13الدولي السنوي السابع حول إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونة ألاردنية،

12 

امللتقى العلمي الدولي ألاول حول  la veille strategique dans les PME_PMI algeriennesكرواش يمينة    -2

أهمية الشفافية ونجاعة ألاداء لالندماج الفعلي في الاقتصاد العالمي ، جامعة تيزي وزو ، الجزائر، جوان 

 1013-11-1م الاقتباس يوم ت http://d.scribd.com/docs/2mzyrizl6wrkxm9oaz8n/pdf،انظر:1002

 11:11علة الساعة 

كرومي سعيد، عمرستي احمد، أهمية اليقضة الاستراتيجية في تحسين القرارات الاستراتيجية والتنافسية  -1

للمؤسسة الاقتصادية، امللتقى الدولي الرابع حول املنافسة والاستراتيجية التنافسية للمؤسسات 

تم  01، ص1010لدول العربية، ورقة بحثية، جامعة مستغانم الصناعية خارج قطاع املحروقات في ا

 11:01على الساعة  1019-11-1الاقتباس يوم 

 :املراجع واملصادر بالغة ألاجنبية 
1 , Developpement d’un outil Diagnostique des partiques de veille strategique  BROUARD francios -1

des PME, pp 01 ,02.7eme congres international en entrepreneuriat PME 27.28 et 29 octobre 2004 

Montpellier .http//www.hec.ca/airepme/PDF/2004/014   mars2005 
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 بسم هللا الرحمان الرحيم

 استبيان موجه للعاملين بمؤسسة اتصاالت الجزائر

 حول مدى مساهمة اليقظة الاستراتيجية في تطوير املؤسسة

 السالم عليكم................

 يندرج هذا الاستبيان في ايطار دراسة ميدانية للحصول على شهادة املاستر  في اقتصاد وتسيير املؤسسة.

منكم الاطالع على التوضيح املرفق ملعاني بعض املصطلحات واملفاهيم الواردة في الاستبيان، ثم لذا ارجو 

 ( امام الاختيار املناسب.Xالتكرم بقراءة العبارات بتاني بوضع عالمة )

 معاني املصطلحات واملفاهيم:

وجي، علمي، التقني، التكنولاليقظة الاستراتيجية: نظام يساعد في اخذ القرار باملراقبة وتحليل املحيط ال-1

واملؤثرات الاقتصادية الحاضرة واملستقبلية اللتقاط التهديدات والفرص التطورية، معنى ذلك ان اليقظة 

 تعني مراقبة محيط املؤسسة ورصد كل التغيرات من اجل الاستفادة من الفرص املتاحة.

 ( على الربع املقابل لإلجابة املختارة.Xضع عالمة )

 ات الشخصية:املعلوم-1

 :العمر 

 سنة                                                03اقل من -

 سنة 03سنة الى اقل من  03من -

 سنة 03سنة الى اقل من  03من -

 سنة 03سنة الى اقل من  03من -

 فاكثر 03من 

 املستوى الدراس ي:

 اقل من الباكالوريا-

 ليسانس -

 ماجستير-
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 سنوات الخبرة:

 سنوات 3اقل من -

 سنوات 13سنوات الى اقل من  3من -

 سنة 13سنوات الى اقل من  13من -

 سنة فأكثر 13من -

 سنة فأكثر 13من 

 ألاسئلة: -2

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  مستوى الرض ى على ان تقوم املؤسسة بمراقبة بيئتها الخارجية-1

 أوافق جدا-

 أوافق -

 لست متاكد-

 غير موافق-

 غير موافق تماما-

 

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  مستوى الرض ى على تكنولوجيا املعلومات املتوفرة لدى املؤسسة -2

 أوافق جدا-

 أوافق -

 لست متاكد-

 غير موافق-

 غير موافق تماما-

 .اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  مفهوم إلادارة الاستراتيجية ومكوناتهامستوى الرض ى عن  -0

 أوافق جدا-

 أوافق -

 لست متاكد-
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 غير موافق-

 غير موافق تماما-

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  تحديد اذا كانت رسالة منظمتكم محددة -4

 أوافق جدا-

 أوافق -

 لست متاكد-

 موافقغير -

 غير موافق تماما-

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة بالتغيرات الخارجية  تتأثر القرارات الاستراتيجية  -5

 متوسط

 كبير 

 ضعيف

  اتصاالت الجزائر سسةالتنافس ي التي تعمل فيها مؤ  املحيط -6

 متغير ومضطرب

 متغير ومضطرب نسبيا

 مستقر

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  موقعكم الخاص على شبكة الانترنتمستوى الرض ى عن  -7

 أوافق جدا-

 أوافق -

 لست متاكد-

 غير موافق-

 غير موافق تماما-

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  املجاالت التي تشملها عملية اليقظة الاستراتيجية -8

 املوارد البشرية 
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 التغيرات الاقتصادية

 ياسيةالتغيرات الس

 اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  مستوى ى عن عملية اليقظة باعتبارها مهمة الجميع -9

 أوافق جدا-

 أوافق -

 لست متاكد-

 غير موافق-

 غير موافق تماما-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة املحتويات

 مقدمة عامة.

 في املؤسسة الفصل ألاول: اليقظة الاستراتيجية

 مقدمة الفصل الاول 

 نظام املعلوماتو  البيئةو  املبحث ألاول: عموميات حول إلادارة الاستراتيجية

 ماهية إلادارة الاستراتيجية. املطلب ألاول:

 تعريف اإلدارة االسرتاتيجية -1
 االسرتاتيجية وامهيتهاخصائص اإلدارة  -2

 .أنواع بيئة املؤسسة املطلب الثاني:

 تعريف البيئة وفوائدها. -1
 SWOTالبيئة اخلارجية والداخلية ومنوذج  -2

 نظم املعلومات. املطلب الثالث:

 تعريف نظام املعلومات. -1
 أمهية نظم املعلومات -2

 اليقظة الاستراتيجية  الثاني:املبحث 

 مدخل لليقظة الاستراتيجية. املطلب ألاول:

 تعريف اليقظة االسرتاتيجية -1
 مراحل اليقظة االسرتاتيجية والطرق املتبعة فيها. -2

 .اليقظة الاستراتيجيةواهمية أنواع  املطلب الثاني:

 أنواع اليقظة االسرتاتيجية. -1
 أمهية اليقظة االسرتاتيجية -2



 في املؤسسةمدى مساهمة اليقظة  املطلب الثالث:

 اليقظة.نظام  -1
 مدى مسامهة اليقظة االسرتاتيجية يف توفري املعلومة واختاد القرار يف املؤسسة. -2

 "اتصاالت الجزائر"مؤسسة ستراتيجية في الفصل الثاني: واقع استخدام اليقظة الا 

 ثانيمقدمة الفصل ال

 مؤسسة "اتصاالت الجزائر"تقديم  املبحث ألاول:

 "اتصاالت الجزائر".مؤسسة عن عموميات  املطلب ألاول:

 ؤسسة "اتصاالت الجزائر".الهيكل التنظيمي مل :املطلب الثاني

 تصاالت الجزائر".ا" ؤسسةماهداف  املطلب الثالث:

 "ؤسسة "الاتصاالت الجزائرمتحديد واقع اليقظة الاستراتيجية في  املبحث الثاني:

 وصف لظروف الدراسة. املطلب ألاول:

 الجزء ألاول من الاستبيان تحليل نتائج املطلب الثاني:

 عرض النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة. املطلب الثالث:

 .ثانيخاتمة الفصل ال

 الخاتمة العامة

 

 


