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                 ملخص:
تشخيص ممارسات اليقظة اإلستراتيجية بالمجمع الصناعي قمنا من خالل هذه الدراسة ب 

والتي اعتمدنا في إعدادها على األبعاد التي وضعها   من خالل المقابلة، بسكرةعموري 
françois brouard  وخلصت الدراسة ، المقترح لتشخيص اليقظة اإلستراتيجيةفي نموذجه

 .تشخيص ممارسات اليقظة اإلستراتيجية بالمؤسسات االقتصادية األهمية البالغةإلى 
أمن ؛  سياق اليقظة اإلستراتيجية؛  التشخيص؛  اليقظة اإلستراتيجية الكلمات المفتاحية : 

 .ةاليقظة اإلستراتيجية، عمليات اليقظة اإلستراتيجي
 JEL  :L86،  M19تصنيف 

Abstract  

 This study was aimed at identifying the problems of establishing a 

system of strategic vigilance Amouri industrial group,  The study 

concluded that it is important to diagnose the practices of strategic 

vigilance in Algeria economic institution, that still lacks the most 

important factors for an effective vigilance system as the context, 

operations and security of strategic vigilance. 

 Keywords: strategic vigilance; diagnosis; context of strategic 

vigilance; security of strategic vigilance.  
  JEL classification code : L86, M19    
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 :مقدمة 
ال يختلففا اانففان أن للمعلومففات أهميففة بالغففة فففي تنافسففية المؤسسففات الصففناعية ال سففيما 

لتنفو  مجفاالت نشفا ها مفا  المجمعات الصناعية والتي تعتبر المنافسة بالنسبة لها أصفع  نظفرا
أكاففر مففن منففاف  ألكاففر مففن منففت ، ممففا علففى يجعلهففا بجاجففة للمعلومففات فففي شففتى المجففاالت و 

رسمية خاصة ففي ظفل التغيفر المسفتمر ففي الرسمية أو غير ال تهيفرض إرساء نظام يقظة بصف
مففات البيئففة واالنفجففار الجاصففل فففي مجففال المعلومففات والففذي يت لفف  االسففتباق فففي جمففع المعلو 

الرغم مففن بففوتجليلهففا للففتمكن مففن االقتنففاص واسففتغالل الفففرص المناسففبة فففي الوقففت المناسفف ، و 
 فففففففي الففففففدول الغربيففففففة، إال أن هففففففذا المفهففففففوم باليقظففففففة اإلسففففففتراتيجية  منظمففففففاتتزايففففففد اهتمففففففام ال

العربية عامة والجزائرية خاصة، فمازالت المنظمات  منظماتمازال في أ واره البدائية بالنسبة لل
فففي إرسففاء نظففام اليقظففة مففا يجففد مففن فعاليتففه ويففدفع للشفف  واالرتبففا  مففن  مشففاكل عففاني مففنت

م يقظة فعال ومتكامل ففي المنظمفات امخرجاته، لذل  جاءت الدراسة لمعالجة مشكلة إرساء نظ
في تشخيص اليقظة اإلستراتيجية في  هم" بنموذج يساfrançois brouardالجزائرية، وقد جاء 
دراكهفا بمفا تملكفه ومفا ينقصفها أو الفجفوة بفين مفا يجف  أن  علىعد المؤسسة مما يسا معرفتهفا واد

 تدار  األمر وسد الفجوة ...الخ. ليكون عليه النظام وماهو عليه في المؤسسة 
وقد استهدفت الدراسة المجمع الصناعي عموري بسكرة  ل رجه كنموذج علفى مفدت تبنفي 

جية، ومففا هففي العوامففل المهمفة والتففي لففم ت خففذ بعففين المنظمفات الجزائريففة لنظففام اليقظففة اإلسفتراتي
 في إرساء النظام بالمجمع رغم أهميتها ويمكن إذن  رح التساؤل التالي:  االعتبار

 ما مدت تبني المجمع الصناعي عموري لنظام اليقظة اإلستراتيجية؟

يا وجس  النموذج المستعمل يمكن أن ن رح األسئلة الفرعية اآلتية والتي تجي  جزئ  
 على التساؤل الرئيسي:

 تبني المؤسسات الجزائرية ألنوا  اليقظة؟ هو وضعما  -
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 تبني المؤسسات الجزائرية لسياق اليقظة؟ هو وضعما  -
 تبني المؤسسات الجزائرية لتنظيم اليقظة؟ هو وضعما  -
 تبني المؤسسات الجزائرية لعمليات اليقظة؟ هو وضعما  -
 جان  األمني لليقظة؟تبني المؤسسات الجزائرية لل هو وضعما  -

 والمتمالة في:  األهدافكما نسعى من خالل هذا البجث لتجقيق جملة من 

 لليقظة اإلستراتيجية. مجل الدراسةتبني المجمع الوقوا على مدت  -
في إرساء نظام اليقظة اإلستراتيجية في المجمع شة تسلي  الضوء على النقا  المهم -

 على مدت أهميتها.ت كيد وال

 الدراسة في: يةأهم وتتمال

 األهمية البالغة التي تكتسيها المعلومات في تنافسية المنظمات.  -
لمعلومففات فففي المجففي للجصففول علففى االيقظففة اإلسففتراتيجية ك ليففة اسففتباقية  نظففامأهميففة  -

 التنافسي.
أهمية نموذج التشخيص المستعمل في التجليل والذي يوضح أهم المت لبات في ٍإرساء  -

 .اإلستراتيجيةاليقظة 
 الدراسات السابقة:

ــات هففدفت هففذه الدراسففة والمعنونففة  (15-3، ص2017و. عابففد، )لمففين  .،  دراسففة  آلي
دراســة تطبيقيــة  -نمــو م مقتــر –تطبيــا اإلســتراتيجية بالمؤسســات االقتصــادية الجزائريــة 

إلففففى تقففففديم نمففففوذج مقتففففرح لت بيففففق يليففففات اليقظففففة اإلسففففتراتيجية  بالشففففلابمؤسســــة االســــمنت 
االقتصادية، وقد تم وضع مخ   يبفين كيفيفة سفير المعلومفة أو كمفا سفماه الباجفث  بالمؤسسات

مراجفففل اليقظفففة اإلسفففتراتيجية، كمفففا أكفففد الباجفففث علفففى أهميفففة تفففدعيم ذلففف  باإلمكانيفففات الماليفففة 
لضفففمان رصفففد شفففامل للبيئفففة، كمفففا أوصفففت  اإلسفففتراتيجيةوالماديفففة والعمفففل بجميفففع أنفففوا  اليقظفففة 
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بالمؤسسففات وضففرورة االسففتعانة بخبففراء فففي  اإلسففتراتيجيةافففة اليقظففة الدراسففة بضففرورة تبنففي اق
 مجال خاصة في ما يتعلق بمجال اليقظة التكنولوجية. 

 2004دراسة عليوات رفيا، 
إرسـا  نظـام اليقظـة اإلسـتراتيجية هفدفت هفذه الدراسفة والمعنونفة  (2004)رفيفق،  دراسة 

وقفد هفدفت الدراسفة ، اتف النقال موبيليسللتحسين من تنافسية مؤسسة اتصاالت الجزائر لله
إلى اقتراح مخ   لنظام اليقظة بمؤسسة موبيلي  وقد تم التركيز في إعفداد هفذا النمفوذج علفى 
أنففوا  اليقظففة التنافسففية، التكنولوجيففة، التجاريففة واإلسففتراتيجية وكففان أعففم مففا ركففز عليففه النمففودج 

ذية العكسية بعد عملية التعق ، المعالجفة والذي جاء أيضا في التوصيات هو التركيز على التغ
اففم النشففر وقففد اعتبففر التغذيففة العكسففية بماابففة المجففر  الجقيففق لففدورة جيففاة النظففام، وقففد خلصففت 
الدراسة إلى أن المؤسسة ت بق اليقظة بشفكلها الالرسفمي وأنهفا تفتقفر لاقاففة اليقظفة فكانفت أجفد 

 سية قبل إرساء نظام اليقظة اإلستراتيجية.أهم المقترجات االهتمام باقافة اليقظة كخ وة أسا
ابقتين علففى الدراسففة الجاليففة فففي كونهففا اقترجففت نمففوذج جديففد تختلففا الدراسففتين السففربمففا 

ين بق على المؤسسة المدروسة في جين أخذت الدراسفة الجاليفة أنمفوذج  تمفت دراسفته ودراسفة 
دراسفة ومجاولفة معرففة الفجفوة بالمؤسسفة مجفل ال اإلسفتراتيجيةخيص اليقظفة شففعاليته من قبل لت

 في ما يج  أن يكون وفي ما تتوفر عليه من مت لبات إرساء نظام اليقظة وعوامل فعاليته.
 :اإلستراتيجيةماهية اليقظة  .1

   la veille stratégique. مفهوم اليقظة اإلستراتيجية1.2

 PEARCE & CHAPMAN & DAVID 1982 and LESCAيشّبه كل من )  
ة اإلستراتيجية بالرادار الذي تست يع المؤسسة من خالله أن تراق   بيئاتها (؛ اليقظ1986

اإلستراتيجية، بغرض تزويد صنا  القرار بالبيانات األساسية وذات الصلة، لتمكنهم من 
   (gozim, 2016, p09) تفسيرها وفهمها واستغاللها للتصرا بسرعة وفي الوقت المناس .
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ات ومعالجتهففا عفرفففت اليقظففة اإلسففتراتيجية أنهففا عمليففة جمففع ولعالقتهففا المباشففرة بالمعلومفف
ومعالجففففففة المعلومففففففات المخصصففففففة )فيمففففففا يتعلففففففق المؤسسففففففة( واالسففففففتعانة بهففففففا فففففففي األنشفففففف ة 

، فتسفتخدم اليقظفة اإلسفتراتيجية مفا   (Agrar, 2011, p03)اإلسفتراتيجية وشفبه اإلسفتراتيجية
تكنولوجيفة والسياسفية واالجتماعيفة والاقافيفة تستق به من إشارات ضفعيفة مفن البيئفات العلميفة وال

  .والتنافسفية خاصفة، لتفوفر األسفالي  والعمليفات التفي تسفاعد ففي اتخفاذ القفرارات اإلسفتراتيجية
(Roherbeck, 2007, p04)   وففي هفذا الخصفوص أكفدlesca  أن اإلشفارات الضفعيفة ،

بيئفففة التنافسفففية للمؤسسفففة، تسفففاعد ففففي اإلدرا  المسفففبق للففففرص والتجفففذير مفففن التهديفففدات ففففي ال
 ق جيات لتجسففين وضففع المؤسسففة فففي السففو ألسففالي  واألنشفف ة واإلسففتراتي وتسففاهم فففي اقتففراح

(Lesca ,2014).  َوصففة اإلسفتراتيجية ففي اليقظفة تشفير إلفى أن مهمتهفا هفي تفزود متخفذي
أو التفي القرارات غير المتكررة التي لي  لهفا أي نمفوذج مفن النمفاذج المفجوصفة بفعفل التجربفة 
)نوفففففل،   لهففففا تفففف اير كبيففففر علففففى تنافسففففية وبقففففاء واسففففتمرار المنظمففففة بالمعلومففففات اإلسففففتراتيجية،

ب نها "تلف  القفرارات التفي تفؤار بعمفق ففي  "هذه القراراتJohnsonويعرا "   (04، ص2012
 " جاضفففر ومسفففتقبل المنظمفففة مفففن خفففالل التجفففاو  والتواففففق بفففين هفففذه القفففرارات ومت لبفففات البيئفففة

  (247، ص2015 ، )مبرو 
كمففففا أخففففذت صفففففتها اإلسففففتراتيجية كونهففففا عبففففارة عففففن نشففففا  داعففففم ألنشفففف ة إسففففتراتيجية 
المؤسسة، كالتخ ي ، واالستجابة، وصفنع القفرار، واالبتكفار، واالستكشفاا والترقف ، ففي بعفض 

، أيضففا السففتهدافها (gozim s. a., 2016, p09)  األجيففان كففل مففن هففذه العمليففات فففي نففف  الوقففت
 السوداء بدل المعلومات الرمادية أو البيضاء في مجي ها التنافسي. اإلستراتيجيةلومات المع

وبالتففففالي تعتبففففر اليقظففففة اإلسففففتراتيجية عمليففففة منظمففففة تشففففمل البجففففث والتجليففففل واالختيففففار 
المناس  للمعلومة، التي تمكن المنظمة من الجصول على مزايا تنافسية، كما أنها عملية رصد 

يتبففع بالبففث العففادي للمعلومففة التففي تففم تجليلهففا ومعالجتهففا، بهففدا دعففم اتخففاذ للمجففي ، والففذي 
القرارات اإلسفتراتيجية، أو هفي تلف  العمليفة اإلعالميفة التفي تسفمح للمؤسسفة باالسفتما  المسفبق 
لإلشفارات الضفعيفة ففي مجي هافف، بهفدا ففتح نوافففذ الففرص وتقلفيص مسفتوت التهديفد الفوارد مففن 

سفففة، وتعتبفففر اليقظفففة أيضفففا تلففف  العمليفففة التفففي تمكفففن متخفففذ القفففرار مفففن المجفففي  الخفففارجي للمؤس
مالجظففة المجففي  الخففارجي واسففتيعا  مففا يجففدث فيففه مففن تجففوالت، وبالتففالي فهففي العمليففة التففي 
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تسفففمح بفففعجراء عمليفففات المراقبفففة الروتينيفففة علفففى مجفففي  المنظمفففة كمفففا تسفففمح بجمفففع واسفففتخدام 
 (47، ص2013مين، )الي  المعلومات السوداء )غير الرسمية(.

 التفرقة بين اليقظة اإلستراتيجية وبعض المصطلحات  ات الصلة .2.2
يتقففار  مفهففوم اليقظففة اإلسففتراتيجية مففع عففدة مفاهيففففم أخففرت مففن أهففم هففذه المفففاهيم الففذكاء 

، جففاءت اليقظففة اإلسففتراتيجية تففارة إعالميففة االقتصففادياالسففتراتيجي أو ذكففاء األعمففال والففذكاء 
 مية فكانففت أقففر  مففا يكففون للففذكاء االقتصففادي أو االسففتراتيجيوتففارة اسففتعال

، 2013)اليمييين،  

، ويظهر من خفالل مفهفوم  الفذكاء االقتصفادي أنفه يتضفمن اليقظفة اإلسفتراتيجية ك جفد (48ص
أبعففففاده أو يلياتففففه ويتعففففدت ذلفففف  باالسففففتفادة مففففن هففففذه اآلليففففة وجمايففففة مففففا تنتجففففه مففففن معلومففففات 

 martiوكما جاء عن  ،ت في الت اير على المجي  الخارجيمعلوماإستراتيجية الستغالل هذه ال
& martinet   في كتابهما فعن اليقظة اإلستراتيجية عبارة عن رادار يعمل علفى مراقبفة مسفتمرة

لمن قففة مففا بهففدا اإلشففعار عففن أي خ ففر قففادم، أمففا عففن الففذكاء اإلسففتراتيجي فوصفففاه بففرادار 
رات اإلنفففذار قفففام الفففرادار الافففاني بتتبفففع مصفففدر اإلنفففذار المتابعفففة ففففعن أ لفففق الفففرادار األول إشفففا

باإلضففافة إلففى أن الففذكاء االقتصففادي أشففمل مففن اليقظففة مففن جيففث المسففتوت   ومجاولففة تخ يففه،
المسففتهدا فففعذا كانففت اليقظففة اإلسففتراتيجية تسففتهدا المسففتوت الجزئففي كمنظمففة معينففة فالففذكاء 

ى اسففتقرار اقتصففاد دول وبالتففالي فهففو االقتصففادي يتعففدت ذلفف  بهدفففه السففامي والففذي يصففل إلفف
يستهدا المستوت الكلي، لكن رغم اهتمامه بالن اق الكلي فهو يختلا عن الذكاء االستراتيجي 
فهذا األخير يتعفدت ففي مفهومفه الفذكاء االقتصفادي اتسفاعا وشفموال، ونسفت يع القفول أن الفذكاء 

الداخليففة مففع اإلشففارة إلففى أن االسففتراتيجي يضففم كففل مففن الففذكاء االقتصففادي وتسففيير المعففارا 
اليقظففة تعففد أجففد أبعففاد الففذكاء االقتصففادي  ضففمنيا هففي مجتففوت فففي الففذكاء االسففتراتيجي، رغففم 

 اعتبار البعض أن الذكاء االستراتيجي هو المص لح األنجلوسكسوني لمفهوم اليقظة.
 أشكال اليقظة اإلستراتيجية .3.2

فففر  عليففه مجموعففة مففن األبعففاد أو األنففوا  اليقظففة اإلسففتراتيجية عبففارة عففن مفهففوم واسففع يت
المتكاملفففة فيمفففا بينهفففا، والتفففي تفففدر  وتسفففتمع للبيئفففة العامفففة للمنظمفففة، ويمكفففن تصفففنيا أشفففكال 
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اليقظة جس  ميدان االستهداا إلى يقظة تنافسية، يقظة تكنولوجية، يقظة تجارية وأخرت بيئيفة 
 (197-188، ص2018)منصا،   واجتماعية

المنافسففين بسفلو   تهففتم اليقظففة التنافسففية Competitive Intelligence:اليقظفة التنافسفية  -
الجاليففة والجديففدة  وأهفدافهمالجفاليين والمرتقبين للمنظمة، وتقوم على متابعة اسفتراتيجياتهم 

وت ففوراتهم الماليففة وسياسففاتهم فففي مجففال اإلنتففاج والتوظيففا وزبففائنهم وأسففواقهم وشففركائهم 
يتعلَففق بمجففي  المنافسففين، كمففا تسففاعد اليقظففة التنافسففية علففى التتبففع وتجالففففاتهم وكففل مففا 

المستمر لتغيرات السفوق، ويساعد هذا النو  من اليقظة على وضع اإلستراتيجيات األكافر 
فعاليففففة لمواجهففففة التغيففففرات فففففي العناصفففر المشفففار إليهفففا وتجديفففد المنافسفففين جسففف  درجفففة 

 الخ ورة والتهديد.
:ومن خاللها تتم مالجظفة الت فورات التقنيفة والتكنولوجيفة والعمليفة الجاليفة اليقظة التكنولوجية -

والمستقبلية لتجديفد الففرص ففي مجفي  المنظمفة واالسفتفادة منهفا والتهديفدات وتجفديها،وهي 
  تهتم بدائرة االخترا  واإلبدا  وكل ماهو جديد.

و يقوم اليقظ هنا  افسينسوق كسلو  المستهلكين والمناليقظة التجارية:هي دراسة ت ورات ال -
بمراقبة و التنبؤ لسلو  المستهلكين و ت ور رغباتهم و كذا ت ورات السوق و ال ل  

 بشكل خاص و كذل  الموزعين، المنافسين ... وكل يهم المؤسسة وتجارتها.
يعبر عنهم ب نهم:" يذان وعيون المؤسسة نظرا  جيثهي عموما تهتم بالموردين والزبائن 

 لمباشرة مع الزبائن والموزعين وكذا المنافسين"التصاالتهم ا
اليقظفففففة االجتماعيفففففة:تهتم بتجديفففففد ومالجظفففففة كفففففل الظفففففواهر االجتماعيفففففة مافففففل الصفففففراعات  -

  والتعارضات الدينية،التمس  بالتقاليد،وتهدا للجد من العراقيل بين المؤسسة وعمالها.
اليقظفة الشفاملة، وتضفم وتعفرا أيضفا ب Environmental Intelligence اليقظة البيئية  : -

بفففاقي المتغيفففرات البيئيفففة دون متغيفففرات المجفففي  التشفففغيلي وتسفففعى إلفففى المراقبفففة المسفففتمرة 
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بجمففففففع المعلومفففففات المتعلقفففففة بفففففالت ورات واألجفففففداث التفففففي ت فففففرأ ففففففي مختلفففففا الميفففففادين 
   االقتصادية,السياسية،القانونية والاقافية والت ورات الجبائية والمالية ..الخ

 اإلستراتيجيةحل وطريقة عمل اليقظة مرا .4.2
ك ي عملية أخرت، عملية اليقظة اإلستراتيجية لها  ريقة عمل ومراجل مجددة تمر عليها 

خر فهنا  من يجددها بغية الوصول إلى الهدا المنشود، تختلا هذه المراجل من باجث آل
فعن الهدا واجد مراجل، رغم ذل   10أو أربعة، وهنا  جتى من جددها في  جلفي االاة مرا

واختالا التقسيم لم ي ار على مضمون هذه المراجل فال تكاد تختلا لدت أغل  الباجاين، و  
 L.E.SCAnningلسيرورة عملية اليقظة  نموذج خاص سماه  LESCA Humbertوضع 

method  يتضمن هذا النموذج  ريقة عمل اليقظة اإلستراتيجية بمختلا مراجلها وعملياتها ،
النموذج تن لق عملية اليقظة من مرجلة اختيار مجال الت بيق أو الترصد إلى  جس  هذاو 

 ومعلومات ام عملية المتابعة : تمرجلة استغالل كل ما تم جمعة من بيانا
علففففى انففففه  Lescaوالففففذي عرفففففه  (Ciblage)يففففتم فففففي الخ ففففوة األولففففى عمليففففة االسففففتهداا  -

رجيففة التففي تريففد الشففركة وضففعها تجففت "العمليففة التففي يففتم مففن خاللهففا تجديففد المسففاجة الخا
 & LESCA)  المراقبففة االسففتباقية، أي مففا هففو م لففو  منهففا لتركيففز االنتبففاه عليففه."

SCHULER, 1995, p02)  وتجي  هذه المرجلة على السفؤال أي نفو  مفن المعلومفات
نجففن بصففدد البجففث عنهففا؟ وأيففن يمكففن أن نجففدها؟ وهففذه الخ ففوة هففي خ ففوة مهمففة جففدا 

ضفففبا   (shenk)بتخمفففة المعلومفففات أو كمفففا وصففففه  جفففي  أصفففبح يتسفففم خاصفففة أن الم
المعلومات مما يصي  الفرد المتلقي بجالة شلل في التجليفل أو أانفاء المعالجفة، جيفث أنفه 

 & Angela)  ففي لجظفة مفا يفتالزم زيفادة ججففم المعلومفات بعفدم القفدرة علفى معالجتهففا
Anne, 2002, p17-28) ،  مات التعامل مع هذا الججم أصبح م لو  من المنظلذل

 بجذر أكبر؛ الكبير منها
، وهففي العمليففة االسففتباقية التففي يجصففل (Traque)مرجلففة التعقفف   الاانيففة تفف تي فففي الخ ففوة -

مفففن خاللهفففا المتيقظفففون علفففى اإلشفففارات الضفففعيفة ففففي المجفففي  المسفففتهدا"، افففم تخضفففع 
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ول ففي المنظمفة )ردود المختلففة  فوال عمليفة التفدا (Selection)المعلومات لالختيفارات  
فففا علفففى جفففزء مفففن  الفعفففل وتوزيفففع المعلومفففات(، االختيفففار هفففي عمليفففة جساسفففة تعتمفففد أيض 
المعرفة الضفمنية مفن جانف  الشفخص الفذي اختارهفا: يمكفن اعتبفار نفف  "البيانفات" مهمفة 

 اعى جان  الخبرة في هذه العملية؛للبعض، وغير مهمة لغيرهم في نف  المنظمة لذل  ير 
هي العملية التي تضمن انتقفال ما تم اختياره من معلومات و  (Remontee)رفع  ليتم بعدها -

 المعلومففففففات مففففففن المتعقبففففففين إلففففففى الشففففففخص أو األشففففففخاص) المكلففففففا بتخزينهففففففا (غالبففففففا
ونالجفظ ،  أو إلفى المسفتعملين المجتملفين للمعلومفاتيقظفة اإلسفتراتيجية ما يكون منشف  ال

يفففتم االختيفففار الففففففردي افففم يتبعفففه االختيففففففار االختيفففار جفففاء علفففى خ وتيففففففن جيفففث  هنفففا أن
شففاركة فففي اتخففاذ الجمففاعي كمرجلفففففففففة عففودة  لالسففتفادة مففن خبففرات مختلفففة كنففو  مففن الم

 القرار؛
معالجتهفففففا تففففف تي خ فففففوة أخفففففرت مهمفففففة وهفففففي عمليففففففة و  بعفففففد االختيفففففار المجكفففففم للمعلومفففففات -

ففي عقفول األففراد أو  فباإلضافة إلى تشكيل معارا ضمنية تخزن  "Mémoires"التخزين
 ,Lesca & Mancret) المتيقظفون يفتم تخفزين المعلومفات ففي قواعفد بيانفات المنظمفة

2007, p4-5)    
أي  (Creation Collective De Sens) افم يسفتمر التفداول والخلفق الجمفاعي للمعنفى -

ة إع ففاء معنففى لهففذه اإلشفففارات والمعلومففات المخزنففة جماعيففا،  ليفففتم تففداولها وتخزينهففا مفففر 
المسففففتوت االسففففتراتيجي ولمتخففففذي القففففرارات فيففففه ليففففتم  إلففففى (Diffusion)أخففففرت، ونشففففرها 

    استغاللها والتصرا من خاللها.

 لتشخيص اليقظة(:  françois brouardتشخيص اليقظة اإلستراتيجية )نمو م   .2
ففففعن وضفففع خليفففة لليقظفففة والقيفففام بعمليفففة اليقظفففة  (182، ص2018)منصفففا، جسففف  

مففرورا بمراجففل معينففة ال يكفففي، بففل يجفف  إلجففاق ذلفف  بعمليففة المتابعففة المسففتمرة جتففى تسففت يع 
  .معرفة الفجوة بين التخ ي  واألداء الفعلي لجهاز أو نظام اليقظة

مخ  فا يجفوي عفدة عوامفل لتشفخيص اليقظفة  (brouard, 2007,p24)   وقفد وضفع
، أهمهففا أنففوا  اليقظففة، سففياق اليقظففة، تنظففيم اليقظففة، مراجففل اليقظففة وأضففاا (1 ل رقففم)الشففك



  
  تشخيص ممارسات اليقظة اإلستراتيجية في المؤسسات

 ائريةاالقتصادية الجز 
  .غضبان حسام الدين، نورهان قرون

 

316 
 

تشففخيص هفففذه العوامففل الوضففع العفففام األمففان ك جففد أهففم العوامفففل فففي التشففخيص وتبفففين نتيجففة 
سفيء متوسف  أم أن وضفعه الفي وضعه الجيفد،  لليقظة اإلستراتيجية بالمؤسسة المستهدفة أكان

 ة.ويستدعي إلعادة الرسلك
ويجتففوي المخ فف  أو النمففوذج مجموعففة مففن الرمففوز فففي شففكل إشففارات المففرور وألوانهففا  

)األخضففر، األجمفففر واألصففففر( كرمفففوز لإلنفففذار والتفففي تفففدل علفففى مسفففتوت أداء النظفففام وخ فففورة 
تدنيه، وقد وضع النموذج أوال لدراسة ممارسفات اليقظفة بالمؤسسفات الصفغيرة والمتوسف ة افم تفم 

 33التشخيص على مؤسسات كندية متوس ة الججفم وتفم ت فويره مفن قبفل ت ويره وقد  بق هذا
بماابة التفيقظ لعمليفة اليقظفة لمعرففة جوانف  القصفور التشخيص ويعتبر هذا  خبيرا في المجال. 

 .فيها
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 )بتصرا( اإلستراتيجية  تشخيص عملية اليقظةل  françois brouardنموذج ": 1الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : brouard françois, 2007, p24 
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 :منهجية الدراسة .3
ا، ومففن اإلشففكالية التففي ان القففا مففن اعتبففارات عففدة فرضففها موضففو  البجففث وظروفففه علينفف

نعتمففده فففي الدراسففة هففو  مففنه ة أساسففا علففى الدراسففة التجليليففة وجففدنا أن أنسفف  بنيففوضففعت والم
عدتنا في اإلجابة على اإلشكالية الم روجة سلفا، استعنا ببعض أدوات المنه  الوصفي، ولمسا

 جمع البيانات لتعزيز التجليل والمقارنة الواقعية للتنظير، وقد استخدمنا كل من:
علومفات عفن  ريفق رصفد بعفض اعتمادنا على هذه األداة مفن أجفل جمفع بعفض الم :المالجظة
 .بالمجمع الصناعي عموري بسكرةالسلوكيات 
المصففالح بففالمجمع  مسففئوليبعففض كففل : اسففتخدمنا المقابلففة فففي الدراسففة الميدانيففة مففع المففففقابلة

مسففتوت تبنففي المجمففع  مقففابالت، معرففة ، وكففان هفدفنا مففن وراء هففذه الالصفناعي عمففوري بسففكرة
 .سيءجيد، متوس  أم أنه  وضع في لليقظة اإلستراتيجية هل هو

( سفيء  )جيفد، متوسف ، أو  باإلجابفةمغلقفة جيفث يفتم  مقابلفة مفتوجفة وأخفرتتفم اسفتعمال وقد 
جفاء  نظفرا لمفاخمسة مجاور  قسمت أسئلة المقابلة إلى على مؤشرات كل مجور من المجاور، 

 : نموذج المتبعفي ال
 .بمؤشراته اإلستراتيجيةأنوا  اليقظة كل نو  من ت بيق  وضعأسئلة تبجث في  -
 .اإلستراتيجيةتوفر سياق اليقظة  وضعأسئلة تبجث  -
 بالمجمع. اإلستراتيجيةتنظيم اليقظة  وضع أسئلة تبجث في -
 .اإلستراتيجيةالمراجل الم لوبة في عملية اليقظة  إتبا  وضع أسئلة تبجث في -
 كما مدخالته.  اإلستراتيجيةات نظام اليقظة جسئلة تبجث في  وضع األمان لمخر أ -

مفن أكبفر  المجمفع الصفناعي عمفوري بسفكرة  والفذي يعفدالدراسة علفى  اقتصرت: حدود الدراسة
نشفففا ات  ذاتوأهفففم المجمعفففات علفففى المسفففتوت الفففو ني، وهفففو عبفففارة عفففن مجموعفففة مؤسسفففات 

ة األجففر بمختلففا الاقففو ، جيففث شففهد عففدة توسففعات وجففدة لصففناع 14مختلفففة ومتعففددة منهففا 
مفواد الجمفراء( وت ورات أاناء وجوده جتى انتقل من مؤسسة إلى مجمع في سوق مواد البنفاء )ال

وجففدة لصففناعة األجففر موزعففة عبففر خمسففة  14، جيففث يتكففون مجمففع عمففوري مففن فففي الجزائففر

https://insaniyat.revues.org/6837#tocfrom2n4
https://insaniyat.revues.org/6837#tocfrom2n4
https://insaniyat.revues.org/6837#tocfrom2n5
https://insaniyat.revues.org/6837#tocfrom2n5
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للمجمففع تقريبففا بففف  اإلنتاجيففةاقففة ال  ، الففوادي، األغففوا  والجلفففة(، قففدرتواليففات )بسففكرة، الجزائففر
الزمنيفففة فقفففد اسفففتمرت الدراسفففة  ، أمفففا عفففن الجفففدود2017 ن/السفففنة خفففالل سفففنة  3000000

مسفئولي ، كما اقتصرت بالنسبة للعنصر 2019خالل شهر أوت/ سبتمبر يدانية والمقابالت الم
 بعض المصالح بالمجمع.

 

 :الدراسةنتائج  .4
 وضع أنواع اليقظة بالمجمع .1

مجمففع مجففل الدراسففة متيقظففا تكنولوجيففا، تنافسففيا وتجاريففا بدرجففة جيففدة فففي جففين يعتبففر ال يعتبففر 
تيقظه بيئيا متوسف  نوعفا مفا، جيفث يهفتم مسفئولي المجمفع بمراقبفة المجفي   التكنولفوجي خاصفة 
في ما يخص التراخيص والعالمات التجارية الجالية والمرتقبة كذل  بالنسبة لمستجدات األجهزة 

 تقنية، كل إبدا  جديد في المجي  التنافسي له ومجال اهتمامه.والت بيقات ال
يهتم أيضا وبدرجة كبيرة بدراسة السوق وسلو  المنافسين الجاليين والمجتملين، وأكار مفا  

يهففتم بففه المجمففع وبدرجففة كبيففرة هففو كففل مففا يخففص الزبففون جيففث ي خففذ المجمففع السففبق فففي قففراءة 
 فسين.وتوقع سلو  زبائن المجمع وزبائن المنا

كما يسهر على توقفع اجتياجفات الزبفائن الغيفر معلنفة وتجقيفق االجتياجفات المعلنفة منهفا،  
يهفتم أيضفا المجمففع بجمفع المعلومفات التففي تخفص القفدرات التعاقديففة والتفاوضفية للمنافسفين فففي 

 الق ا .
أمففا فففي مففا يخففص المعلومففات البيئيففة فففال يسففعى المجمففع للتففيقظ لهففا إال فففي مففا يخففص  
ومففات القانونيففة والسياسففية، جيففث يعتبففر بقيففة المعلومففات الاقافيففة مففن قففيم، عففادات وتقاليففد، المعل

أنما  السلو  االجتماعي... معلومات اابتة كون المجتمع متمس  بعاداته وتقاليده كمفا يعتبرهفا 
معلومفففات ال تففف ار ففففي مجفففال نشففففا ه وهفففذا مفففا جعلنفففا نقففففيم اليقظفففة البيئيفففة بفففالمجمع بالوضففففع 

 ، ليعتبر وضع بقية أنوا  اليقظة بالمجمع جيدا. المتوس 
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 وضع سياا اليقظة بالمجمع  .2

ممففا ال شفف  فيففه أن نجففاح يليففة معينففة يسففتدعي تففوفير األرضففية المناسففبة لففه وتهيفف ت المجففي ،  
وهو كذل  بالسنبة إلرساء نظام اليقظة وتفعيله فيج  أن يتوفر سياق معفين يسفهل عمليفة سفير 

 :النظام بما في ذل 
هيكلفففة اليقظفففة والتفففي نقصفففد بهفففا شفففكل اليقظفففة اإلسفففتراتيجية هفففل هفففي مركزيفففة يهفففتم بهفففا  

مسففؤول بعينففه أم أنهففا غيففر مركزيففة ويتشففار  فففي إنجاجهففا مختلففا المففوظفين فففي القسففم، هففل 
تعمل بصفتها الرسمية أم أنها غير رسمية، هل هي منتظمة أو مستمرة وممنهجة؟ وقد أظهفرت 

هيكلة اليقظة هو وضع سيء جيث تعتبر اليقظة بالمجمع مجرد عملية  نتائ  الدراسة أن وضع
غيففر رسففمية تتماففل فففي جمففع المعلومففات التففي يجتاجهففا األقسففام ومصففالح المجمففع بكففل عفويففة 

 بدوت تخ ي  أي ال ي خذ هيكلتها بعين االعتبار.
اقافففففة اليقظففففة والتففففي تقففففا  مففففن خففففالل درجففففة ا ففففال  المجمففففع علففففى مصفففف لح اليقظففففة 

راتيجية  وكففففل مففففن مصفففف لح اإلشففففارات الضففففعيفة واالسففففتباق، وأهميففففة جمففففع المعلومففففات اإلسففففت
اإلسففتراتيجية باإلضففافة إلففى درجففة أهميففة إرسففاء نظففام اليقظففة بففالمجمع؟ وقففد خلصففت الدراسففة 
الجاليففففة بكففففون المجمففففع اليففففزال ال يهففففتم بمصفففف لح اليقظففففة واتضففففح ذلفففف  مففففن خففففالل اسففففتغرا  

، ورغفم أهميفة االسفتباق ففي جمفع المعلومفات واإلشفارات المبجواين من المصف لح جفين عرضفه
الضففعيفة بففالمجمع أال أن المجمففع لففم يبففدي نيتففه فففي أن ينتقففل مففن الالرسففمية للرسففمية فففي مففا 

 يخص هيكلة اليقظة ما يدعو للقول أن المجمع ال ينوي إٍرساء نظام يقظة جقيقي.
لف  تقريبفا كفل مفا يلفزم إلرسفاء أما في ما يخص موارد اليقظة فيمكن القفول أن المجمفع يمت

نظفففام يقظفففة إسفففتراتيجية فعفففال، مفففن مفففوارد بشفففرية خبيفففرة ففففي مجفففال المعلوماتيفففة والتفففي تسفففت يع 
تشففكيل ممالففوا اليقظففة مففن متيقظففون، مشففاركون خبففراء والموظفففون والففذين يلعبففون دور هففام فففي 

ات الداخليففففففة عمليففففففة التففففففيقظ، أيضففففففا يتففففففوفر علففففففى األجهففففففزة والت بيقففففففات االلكترونيففففففة، الشففففففبك
والخارجية... الخ والتي تساهم في التجليل والتخزين ام في النشر، إال أنه ولألسا هذه المفوارد 
ال تسفففخر لت بيفففق اليقظفففة وال إلداراتهفففا بفففل المتيقظفففون بفففالمجمع هفففم المسفففئولين عفففن المصفففالح  
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مع وهفذا وذوي العالقات جيث تعتبر العالقفات مهمفة جفدا ففي جمفع المعلومفات أول بف ول بفالمج
 ي تي بنتائ  جيدة في الترصد رغم عدم رسميته. 

 
 وضع تنظيم اليقظة بالمجمع .3

يخففص مقاربففات اليقظففة يتبنففى المجمففع كففل مففن المقاربففة العسففكرية والتففي بنيففت علففى  فيمففا
جففر  المعلومففات والتجسفف  والمقاربففة االقتصففادية لليقظفففة فففي جففين يتجاهففل كففل مففن المقاربفففة 

 لكترونية والذي يجعل منها في وضعها السي..اإلدارية، األخالقية واإل
وكما ذكرنا سابقا فاليقظة بالمجمع ت خذ الصفة الغير رسمية، وتعتبر يقظة دائمفة أي أنهفا 
ال ترتب  بمناسبة مجددة كما تعتبر شاملة وتهتم بمختلا جوانف  المجفي  مفا يجعلهفا ففي وضفع 

تففي يففتم جمعهفا مهمففا كففان مجالهففا فهففي جيفد، كمففا تعتبففر اليقظففة متكاملفة جيففث أن المعلومففات ال
تسففاهم فففي مجففال يخففر مففا يجعففل كففل نففو  مففن أنففوا  اليقظففة يعتمففد بشففكل غيففر مباشففر علفففى 

 األنوا  األخرت ويرجع ذل  لتكامل نشا ات المجمع مع بعضها البعض.
 وضع عمليات اليقظة بالمجمع .4

جفل عمليفة التفيقظ يتبنى المجمع  بعفض عمليفات اليقظفة أو مراجلهفا لكنفه يهمفم أهفم مرا 
وهي االستهداا التخ ي  والتقييم، أما بالنسفبة جمفع، تجليفل افم النشفر فهفو يتبناهفا بشفكل غيفر 

 مقصود.
تعتبفر عمليفة االسفتهداا الخ فوة األولفى ففي عمليفة التفيقظ واالسفتما  للمجفي  جيفث يفتم تجديففد 

وة أي على السؤال أي الجزء الذي يج  التركيز عليه واالنتباه له من المجي ، تجي  هذه الخ 
نو  من المعلومات نجن بصدد البجث عنه؟،  ويغفل المجمفع عفن أهميتهفا جيفث يسفتهدا كفل 
المجفي  والمنافسفين فففي ين واجفد مففا يفؤدي إلففى تشفتت عمليففة البجفث وفقففدان التركيفز والتعففرض 

 إلى ما يدعى بف تخمة المعلومات ما يؤدي إلى عملية الشلل في التجليل.
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لعملية التخ في  والتفي تجفدد  ريفق وأسفالي  البجفث عفن المعلومفات باإلضفافة إلفى أما بالنسبة 
المفففوارد الالزمفففة إلتمامهفففا، فهفففي األخفففرت ال تجظفففى باهتمفففام المجمفففع والقفففائمين عليفففه رغفففم أنهفففا 

 بماابة دليل المتيقظون في البجث عن المعلومة وتجليلها ونشرها.
م النشففر وتعتبففر هففاتين العمليتففين فففي وضففعها ينتقففل مسففئولي المجمففع مباشففرة لعمليففة الجمففع افف

الجيففد ورغفففم ذلففف  ففففعن الوضفففع السفففي. لعمليفففة التقيففيم قفففم تعيفففق التغذيفففة العكسفففية لمفففا تفففم جمعفففه 
وتجليلفففه والفففذي يسفففاهم ففففي تجديفففد مواصففففات االسفففتما  للبيئفففة مفففرة أخفففرت كفففذل  للوقفففوا علفففى 

 الفجوات واالنجرافات.
 وضع أمن اليقظة بالمجمع 

اليقظفة اإلسفتراتيجية ورغفم أهميتفه  بعفد للوضفع الجيفد بفالمجمع، وذلف  علفى  أمفن لم يرقفى
مسففتوت كففل األبعففاد، فقففد أخففذ التجسففي  والتوعيففة الوضففع السففي. مففن خففالل إجابففات المبجففواين 
جيث يفتقر مسئولي المجمع لاقافة اليقظة ما يصع  مهمة نقلها لآلخرين، ففي جفين مفن المهفم 

ة لضففمان سففالمتها كمففا التعففرا علففى األخ ففار الففذي قففد تواجففه جففدا نشففر اقافففة سففرية المعلومفف
 النظام الذي يعتبر خ وة في تفاديها.

ت خذ السياسات واإلجراءات الوضع المتوس  وذل  كونها إجراءات غير مرت  لها،  كمفا  
ت خذ الجماية واإلخ ار أيضا الوضع المتوس  فيعتمفد المجمفع علفى جمايفة المعلومفات الداخلفة 

ة كما يعي جيدا مفدت الخ فر النفات  عفن خفروج أي معلومفات غيفر مرغفو  ففي نشفرها والخارج
ورغم ذل  فالجماية في المجمع ال تستهدا النظفام بفل المعلومفات ففي جفد ذاتهفا، ويجهفل مفدت 
أهميففة جمايفففة النظفففام واألجهفففزة االلكترونيفففة المكونفففة لفففه والتفففي قفففد تتعفففرض للقرصفففنة أو انتشفففار 

الرسففائل االلكترونيففة المجهولففة والغيففر مرغففو  فيهففا أو عففن تابيففت فيففرو  والنففات  عففن بعففض 
 برام  غير مجمية ما يؤدي لجذا المعلومات المخزنة في النظام.
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 :الخاتمة .5
تففوفر جملففة مفففن الشففرو  والمفففوارد المختلفففة التفففي   نظفففام يقظففة إسفففتراتيجية إرسففاء يت لفف 

دارة تسفففهر علفففى السفففير الجسفففن لعمليفففة اليقظفففة وكفففذا هيكلفففة  يجففف  أن ت خفففذ بعفففين االعتبفففار، واد
رسفاء النظفام بفل اإلسفتراتيجيةواقافة داعمفة لليقظفة  ، وال يتوقفا األمفر علفى تفوفير المت لبفات واد

للتعففرا علففى جوانفف  القصففور يجفف  المتابعففة الدائمففة والمراقبففة المسففتمرة لعمففل النظففام ونتائجففه 
)منصفففا،   اإلسفففتراتيجيةة ومفففوا ن القفففوة والضفففعا بالنظفففام وهفففذا مفففا يعفففرا بتشفففخيص اليقظففف

، وتفففم مفففن خفففالل الدراسفففة تشفففخيص عمليفففة اليقظفففة االسفففتراتيجية بففففالمجمع (182، ص2018
 :أهمها النتائ الصناعي عموري بسكرة جيث خلصت الدراسة لمجموعة من 

جيفث يعتبفر بالمجمع الصناعي عموري بسفكرة هفو وضفع متوسف   اإلستراتيجيةوضع اليقظة   -
جيففد، فففي جففين وضففع كففل مففن تبنيهففا  اإلسففتراتيجيةاليقظففة ا  وضففع تبنففي المؤسسففة ألنففو 

نيهفا لفه بق اليقظفة فوضفع تامتوسف ، أمفا عفن سفيهفو وضفع اليقظفة وأمن عمليات لتنظيم، 
ومكانتففه كونففه بماابففة ججففر األسففا  لتبنففي نظففام اليقظففة اإلسففتراتيجية  سففيء رغففم أهميتففه

 لتها ومواردها.بالمؤسسات خاصة أنه يضم بين مؤشراته اقافة اليقظة، هيك

يجية عفويففا بشففكل غيففر مخ فف  لففه وذلفف  لوعيففه اإلسففتراتليقظففة مجففل الدراسففة االمجمففع يتبنففى   -
دراكففففه ألهميففففة االسففففتباق فففففي جمففففع المعلومففففات واالسففففتما  الففففدائم للمجففففي  واإلشففففارات  واد

 الضعيفة.

إال  بمختلا مت لباته إستراتيجيةيمل  المجمع قدرات وموارد تسمح له بعرساء نظام يقظة   -
 أنه لم يستغلها بعد.

 :القتراجاتومن خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائ  يمكن وضع مجموعة من ا
  

 ستراتيجية بالمجمع.هيكلة اليقظة اإلإعادة النظير في   -
خاصففة السياسففية  بالغففة ذات أهميففة عففدم إهمففال اليقظففة البيئيففة والمجتمعففة كففون معلوماتهففا  -

 والقانونية.منها 
ال ال يخلفوا مفن أهفم موارد المجمع التقنية والبشرية منهفا ففي إرسفاء نظفام يقظفة فّعف استغالل  -

 مت لباته.
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بهفذه الاقاففة نظفرا ألهميتهفا ففي نشفر الففوعي  واالهتمفاماإل فال  علفى مفهفوم وأهميفة اليقظفة   -
 .اإلشارات الضعيفةب همية 

 ائ  عملية اليقظة التخ ي  للتيقظ فهي المرجلة التي تسمح بتقييم نت مال مرجلةإهعدم  -
المقارنفففة بفففين المخ ففف  والفعلفففي فهفففذه اعتمفففاد المتابعفففة المسفففتمرة لعمليفففة اليقظفففة للفففتمكن مفففن   -

 المرجلة بماابة تشخيص لعمليات اليقظة.

الذي قد تسربها و  وتجن المعلومات  لجمايةاته وذل  ب من اليقظة بكل أبعاده ومؤشر  االهتمام  -
المجي  كمفا قفد يسفب  تسفر  أي معلومفة مهمفة  يسمح للمناف  باقتناص فرص مهمة في

 في وضع المجمع في خ ر قد يصع  تجاوزه.
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 المراجع:قائمة  .6
 المؤلفات : 

 المعلومفففففات ودورهفففففا ففففففي دعفففففم واتخفففففاذ القفففففرار االسفففففتراتيجي، سفففففعيد مبفففففرو  ابفففففراهيم،ال .1
 (؛2015، لنشرالمجموعة العربية للتدري  وامصر: ( ،للنشرالمجموعة العربية 

) األردن: مؤسسفففة  مؤسسفففة الففوراق للنشفففر،، اإلسفففتراتيجيةمنصففا بفففن خديجفففة، اليقظففة  .2
 (؛2018  الوراق للنشر والتوزيع،
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