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 :ملخص 

 وبقاء املنظمات مرىون مبدى قدرهتا على التأقلم مع التغريات احلاصلة يف بيئتها، من خالل رصد  جناح      إن
ومتابعة التطورات احلاصلة يف السوق الذي تنشط فيو وحتليلو من أجل استغالل الفرص وجتنب التهديدات، ويتاح 

هلا ذلك من خالل الذكاء االقتصادي الذي أيخذ على عاتقو احلصول على املعلومات، حتليلها ونشرىا هبدف 
 .  اختاذ القرارات الرشيدة اليت تعمل على حتسني األداء املستدام للمنظمات

اليقظة )ىدفت ىذه الدراسة إىل البحث عن الدور الذي يلعبو الذكاء االقتصادي من خالل أبعاده    
يف حتسني األداء املستدام الذي يعكس متطلبات التنمية (اإلسرتاتيجية، أمن املعلومات، نشاط الضغط والتأثري

املستدامة، ولتحقيق أىداف الدراسة مت استخدام االستبانة وتطويرىا لغرض مجع البياانت من أفراد عينة الدراسة 
، وبعد حتليل البياانت ابستخدام برانمج ( إطار يعملون يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس300اليت بلغ عددىا 

SPSS ومن خالل خمتلف املؤشرات اإلحصائية، فقد توصلت الدراسة إىل أن ىناك دور ابرز للذكاء ، 
 .االقتصادي يف حتسني األداء املستدام مبؤسسة كوندور الكرتونيكس

      وتوصي ىذه الدراسة بضرورة اىتمام املنظمات مبوضوع الذكاء االقتصادي والعمل على ترقيتو من خالل تبين 
هنج قائم على احلصول على املعلومات اإلسرتاتيجية، واستشراف املستقبل، وىذا ألجل حتسني األداء املستدام 

 .للمنظمات وتفوقها

 :الكلمات املفتاحية

 .االقتصادي، اليقظة اإلسرتاتيجية، املعلومات، إدارة املعرفة، حتسني األداء، األداء املستدام الذكاء 

 

 

 

 

 



Abstract :  

        The success and survival of organizations depends on their ability to adapt 

to changes in their environment, by monitoring and tracking developments in the 

market in which they operate and analysing them in order to exploit 

opportunities and avoid threats, and to do so through economic intelligence that 

takes access to information, analyze and publish them with aim of making 

rational decisions that improve the sustainable performance of organizations. 

    This study aims to look at the role that economic intelligence plays through its 

dimensions (strategic vigilance, information security, pressure and influence 

activity) in improving sustainable performance that reflects the requirements of 

sustainable development, to achieve the objectives of the study, To achieve 

objectives of the study, the questionnaire was used and developed for purpose of 

collecting data from the 300 study sample members working at Condor 

Electronics company, and after analyzing the data using SPSS, and through 

various Statistical indicators, the study found that there is a prominent role for 

economic intelligence in improving the sustainable performance of the Condor 

Electronics company. 

      This study recommends that organizations should be interested in and 

promoted economic intelligence by adopting an approach based on access to 

strategic information and looking ahead, in order to improve the sustainable 

performance and superiority of organizations. 

Key words : 

Economic intelligence, strategic vigilance, information, knowledge 

management, performance improvement, sustainable performance. 



 
 

  و تقدٌسشكس
 ىل أداء هرا انعًم ع أعاَنا و وادلعسفة انعهى دزب ننا أَاز انرياحلًد هلل 

أتىجه جبصٌم انشكس  و االيتناٌ إىل كم يٍ ساعدًَ يٍ قسٌة أو يٍ 

تعٍد عهى اجناش هرا انعًم و يف ترنٍم يا واجهته يٍ طعىتات ، وأخض 

 .اندكتىز كسنة حمًد: تانركس األستاذ ادلشسف 

 اجلىدي حمًد عهً: وال ٌفىتين أٌ اشكس ادلشسف ادلساعد اندكتىز 

 .انري أيدًَ تٍد انعىٌ  

كًا  أشكس كم أساترة كهٍة انعهىو االقتظادٌة وانتجازٌة و عهىو 

 .انتسٍري جبايعة اجلهفة ومجٍع عًال انكهٍة  دوٌ استثناء 

  .اختى تانشكس اخلاص ألساترة انهجنة احملرتية

 .تٍ دٍَدٌنة سعٍد 



 
 

 اإلهداء
 إىل يٍ سهست انهٍايل ألجهً أيً انغانٍة 

 إىل زوح واندي انطاهسة زمحه اهلل زمحة واسعة 

نؤي حمًد األيني و : اىل شوجيت سند ظهسي  و ونداي 

 أتىتكس

 إىل كم أفساد عائهيت 

 إىل كم أطدقائً 

 أهدي هرا انعًم   

 

 . سعٍد دٍَدٌنةتٍ 
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ال سیما العوملة  احلديثة، األعمال بیئة تفرضها ريعة اليت أصبحتسال والتحوالت التغريات ظل يف
 إىل ،العمالء وتطلعات احتیاجات وتزايد وتعقید ،االقتصادية واشتداد املنافسة واحتدامها يف األسواق العاملیة

وهو ما جعل منظمات األعمال تنشط يف بیئة تتسم بالتقلب  وغريها،...التقنیة والتكنولوجیة التطورات جانب
   .واالضطراب وكثرة التعقیدات

 وحتلیل تسیري رصد، كیفیة معرفة منظمات األعمال صار لزاما على ،هذه التغريات والتحوالت  ةاهبوجمل

 هاجيعل الذي املسبق والعمل أجل التوقع من واخلارجي، الداخلي حمیطها يف املوجودة املعلومات من اهلائل الكم

 هلا. الكلي احملیط تطرأ يف أن اليت ميكن التغريات يف بالتحكم وذلك الفرص واستغالل التهديدات ملواجهة مرنة
 للمسريين املناسب الوقت يف املعلومات على توفري منظمات األعمال يف االقتصادي الذكاء نظام يهدفو 

 املسريين بال تشغل اليت املواضیع أحد االقتصادي الذكاء موضوع يعتربو  القرارات، اختاذ على تساعد اليت

 ووجود الستمرارية أساسي دافع ميثل ما وهو واجلزئي، الكلي املستوى على ألمهیته نظرا سواء، حد على والباحثني

 .األعمال نظماتم
وتعترب االستدامة من أهم املوضوعات يف الفرتة األخرية، واليت تنظر إىل بقاء منظمات األعمال وازدهار 
أعماهلا على املدى الطويل وحتقیق أهدافها جنبا إىل جنب مع حتقیق أهداف اجملتمع واحملافظة على البیئة، لذلك 

سعى إىل حتقیقه، فهي تعمل على حتسني نوعیة جند أن احلكومات والدول صارت تعترب االستدامة هدفا أساسیا ت
احلیاة والرفاهیة ألجیال احلاضر واملستقبل من خالل هنج متكامل بني التنمیة االقتصادية ومحاية البیئة واحملافظة 
على املوارد الطبیعیة وحتقیق الرفاهیة للمجتمع وهو ما انعكس على منظمات األعمال من خالل تبين ما يسمى 

 ستدام.  باألداء امل
كما يعترب حتقیق منظمات األعمال هلديف البقاء والرحبیة يف ظل بیئة تتسم حبدة املنافسة والتغريات الكثرية 
مرهونا مبدى قدرهتا على العمل على حتسني أدائها املستدام، غري أن حتقیق هذا ال يكون إال من خالل تسیري 

احلصول على املعلومة مبختلف الطرق واستغالهلا وجعلها ذات اسرتاتیجي للمعلومة داخلیا وخارجیا، انطالقا من 
 قیمة بالنسبة ملنظمات األعمال.  

 اإلشكالية :

يفرض على املنظمة  تاجملاالشىت  تغريات وتطورات حاصلة يف إن ما حتمله بیئة املنظمة يف طیاهتا من 
التكیف مع البیئة الداخلیة واخلارجیة على حد سواء، وذلك ما حيتم علیها أن تعمل عن كثب من أجل احلصول 
على املعلومات اإلسرتاتیجیة ويف الوقت املناسب هبدف حتسني أدائها وبقائها، ومن هذا املنطلق ولتحقیق هذه 

ومفاهیم حديثة كالذكاء االقتصادي والذي يعرب عن جمموع  الغاية صار على منظمات األعمال إتباع آلیات
األنشطة املتعلقة بالبحث عن املعلومة املفیدة وبثها واستغالهلا، وتسعى هذه الدراسة للبحث والكشف عن دور 

 الذكاء االقتصادي  يف حتسني األداء املستدام مبنظمات األعمال، من خالل طرح اإلشكالیة التالیة: 
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 ؟ .ؤسسة اوندور الكرتونيكساأليا  املسصدام مب ة الكاا  اقاتصااي   ي سحسنما مدى مسامه

 إىل جمموعة من األسئلة كما يلي :  جتزئتهاومن اجل اإلجابة على هذه اإلشكالیة سوف يتم 

 ماهو الذكاء االقتصادي، وما هو واقعه؟  -
 هل يتوافر الذكاء االقتصادي مبؤسسة كوندور الكرتونیكس ؟ -
ألبعاي الكاا  اقاتصااي   (α≤0.05عند مستوى معنوية )هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة  -

 يف مؤسسة كوندور الكرتونیكس؟ املسصدام األيا  سحسنيف  مسصقلةبصفة 

بصفة ألبعاي الكاا  اقاتصااي   (α≤0.05هل يوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى معنوية ) -
 يف مؤسسة كوندور الكرتونیكس؟ سصدامامل األيا  سحسنيف  مسصقلة

بصفة ألبعاي الكاا  اقاتصااي   (α≤0.05هل يوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى معنوية ) -
 ؟يف مؤسسة كوندور الكرتونیكس ي سحسن األيا  املسصدام  جمصمعة

املبحوثني  عینة األفراد( يف آراء α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنوية ) -
تعزى للمتغريات الوظیفیة )اجلنس، للعمر،املنصب الوظیفي، املؤهل العلمي،  ذكاء االقتصاديالجتاه متغري 

 اخلربة املهنیة(؟

عینة األفراد املبحوثني ( يف آراء α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنوية ) -
الوظیفیة )اجلنس، للعمر،املنصب الوظیفي، املؤهل العلمي، جتاه متغري األداء املستدام تعزى للمتغريات 

 اخلربة املهنیة(؟

 فرضيات الدراسة

 من اجل اإلجابة على إشكالیة الدراسة، وأسئلتها الفرعیة ميكن صیاغة الفرضیات اآلتیة:

 (H01) :ال يتوافر الذكاء االقتصادي مبؤسسة كوندور الكرتونیكس، وينبثق عنها الفرضیات اآلتیة 

- (H01-1)  ال يتوافر الیقظة اإلسرتاتیجیة مبؤسسة كوندور الكرتونیكس. 
-  (H01-2)  ال يتوافر أمن املعلومات مبؤسسة كوندور الكرتونیكس 

-  (H01-3) ال يتوافر نشاط الضغط والتأثري مبؤسسة كوندور الكرتونیكس 

 (H02)  عند مستوى معنوية ال توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائیة(α≤0.05 بني أبعاد الذكاء )
 ، وينبثق عنها الفرضیات اآلتیة:االقتصادي و األداء املستدام  مبؤسسة كوندور الكرتونیكس

- (H02-1)  عند مستوى معنوية ال توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائیة(α≤0.05 بني )
 مبؤسسة كوندور الكرتونیكس. الیقظة اإلسرتاتیجیة و األداء املستدام 
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- (H02-2) عند مستوى معنوية ال توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائیة(α≤0.05 بني أمن )
 مبؤسسة كوندور الكرتونیكس املعلومات و األداء املستدام 

- (H02-3)  عند مستوى معنوية  ال توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائیة(α≤0.05 بني )
 مبؤسسة كوندور الكرتونیكس. نشاط الضغط والتأثري و األداء املستدام 

 (H03)  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى معنوية(α≤0.05 ) للذكاء االقتصادي على حتسني األداء
 ، وينبثق عنها الفرضیات اآلتیة:املستدام مبؤسسة كوندور الكرتونیكس

- (H03-1)  ال يوجد اثر للذكاء االقتصادي على حتسني األداء االقتصادي يف مؤسسة كوندور الكرتونیكس
 (α≤0.05)عند مستوى الداللة 

- (H03-2)  ال يوجد اثر للذكاء االقتصادي على حتسني األداء االجتماعي يف مؤسسة كوندور الكرتونیكس
    (α≤0.05)عند مستوى الداللة 

-  (H03-3) ال يوجد اثر للذكاء االقتصادي على حتسني األداء البیئي يف مؤسسة كوندور الكرتونیكس عند
 (α≤0.05)مستوى الداللة  

(H04)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة ( 0.05عند مستوى معنوية≥α بني إجابات املبحوثني حول  )
الذكاء االقتصادي من وجهة العاملني مبؤسسة كوندور الكرتونیكس تعزى ملتغريات كل من ) اجلنس، العمر، 

 ، وينبثق عنها الفرضیات اآلتیة:املنصب الوظیفي، املؤهل العلمي و اخلربة املهنیة ( 

- (H04-1)  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ال( 0.05معنوية≥α بني إجابات املبحوثني  )
 .حول الذكاء االقتصادي من وجهة العاملني مبؤسسة كوندور الكرتونیكس  تعزى ملتغري اجلنس 

- (H04-2)  ال( 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنوية≥α بني إجابات املبحوثني  )
 ندور الكرتونیكس  تعزى ملتغري العمر.حول الذكاء االقتصادي من وجهة العاملني مبؤسسة كو 

- (H04-3)  ال( 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنوية≥α بني إجابات املبحوثني  )
 .حول الذكاء االقتصادي من وجهة العاملني مبؤسسة كوندور الكرتونیكس تعزى ملتغري املنصب الوظیفي

- (H04-4) توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند ال ( 0.05مستوى معنوية≥α بني إجابات املبحوثني  )
 .حول الذكاء االقتصادي من وجهة العاملني مبؤسسة كوندور الكرتونیكس تعزى ملتغري املؤهل العلمي

- (H04-5) ال( 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنوية≥α بني إجابات املبحوثني  )
 .حول الذكاء االقتصادي من وجهة العاملني مبؤسسة كوندور الكرتونیكس تعزى ملتغري اخلربة املهنیة 
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(H05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة ( 0.05عند مستوى معنوية≥α بني إجابات املبحوثني حول األداء  )
ونیكس تعزى ملتغريات كل من ) اجلنس، العمر، املنصب املستدام من وجهة العاملني مبؤسسة كوندور الكرت 

 ، وينبثق عنها الفرضیات اآلتیة:الوظیفي، املؤهل العلمي و اخلربة املهنیة ( 

- (H05-1)  ال( 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنوية≥α بني إجابات املبحوثني  )
 .حول األداء املستدام من وجهة العاملني مبؤسسة كوندور الكرتونیكس  تعزى ملتغري اجلنس 

- (H05-2)  ال( 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنوية≥α بني إجابات املبحوثني  )
 .تعزى ملتغري العمر  حول األداء املستدام من وجهة العاملني مبؤسسة كوندور الكرتونیكس 

- (H05-3)  ال( 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنوية≥α بني إجابات املبحوثني  )
 .حول األداء املستدام من وجهة العاملني مبؤسسة كوندور الكرتونیكس تعزى ملتغري املنصب الوظیفي

- (H05-4) ال ( 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنوية≥α بني إجابات املبحوثني  )
 .حول األداء املستدام من وجهة العاملني مبؤسسة كوندور الكرتونیكس تعزى ملتغري املؤهل العلمي

- (H05-5)  ال( 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنوية≥α بني إجابات املبحوثني  )
 .حول األداء املستدام من وجهة العاملني مبؤسسة كوندور الكرتونیكس تعزى ملتغري اخلربة املهنیة 

 حدوي الدراسة  
 مت إجراء هذه الدراسة ضمن حدود أربع: موضوعیة، مكانیة، بشرية وزمنیة.

يف كل من )الیقظة اإلسرتاتیجیة،  -لكمتغري مستق-متثلت أبعاد الذكاء االقتصادي  :احلدوي املوضوعية -
امن املعلومات، ونشاط الضغط والـتأثري(، حیث مت اختیار هذه املقومات والعملیات بعد البحث والتمحیص يف 

 العديد من األدبیات النظرية والدراسات السابقة. 
ممثلة يف )األداء االقتصادي، األداء  -كمتغري تابع-كما اقتصرت على مؤشرات األداء املستدام 

وذلك لكونه   2016االجتماعي، األداء البیئي(، وهي مستمدة من تقرير األمم املتحدة للتجارة والتنمیة أكتوبر 
 ؛ب املداخل األخرى منبثقة عنهإىل جانب أن أغل حتديد أبعادهأهم املداخل وأكثرها استخداما وشیوعا يف 

اقتصرت الدراسة على مؤسسة كوندور الكرتونیكس بوالية برج بوعريريج باعتبارها  :احلدوي املكانية -
مؤسسة هتتم جبمع املعلومات عن حمیطها واهتمامها مبجال تكنولوجیا املعلومات واالتصاالت، إىل جانب 

 لتحسني وتطوير أدائها؛اهتمامها باألداء املستدام وحتقیق االستدامة  

متثلت يف األفراد الذين مت استقصاؤهم، وهم إطارات مؤسسة كوندر الكرتونیكس مت  :احلدوي البشرية -
لوحیدة اليت تستطیع االستجابة حملوري أداة الدراسة يف الوقت ذاته، وذلك  اختیار هذه الفئة بالنظر إىل أهنا هي ا

ومات متاحة فقط بالنسبة إلطارات املنظمة ومتخذي القرارات، وبالتايل بسبب أن )املعلومة اإلسرتاتیجیة( هي معل
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هي من تستطیع احلكم على مدى حتسني األداء املستدام يف املنظمة، كما تتابع سريورته، وتعمل على قیاس 
 فعالیته بصفة منتظمة ودورية.

إىل غاية ( 2016األخري لسنة )ميكن حصر اجملال الزمين للدراسة ككل من بداية الثالثي  :احلدوي الزمنية -
، (2019نوفمرب )( إىل غاية 2018امتدت ما بني نوفمرب )التطبیقیة ف أما الدراسة (،2019) األخري لسنة الثالثي

حیث مشلت هذه الفرتة بناء وتطوير أداة قیاس الدراسة )االستبیان( وحتكیمها، ومن مث توزيعها، اسرتجاعها، 
 اجملمعة من خالهلا.حتلیلها وتفسري البیانات 

 أمهية الدراسة 
 تتجلي أمهیة الدراسة من خالل النقاط التالیة:

يعد الذكاء االقتصادي من املوضوعات احلديثة والذي يالقي اهتماما متزايدا من قبل الباحثني، خصوصا يف  -
 الوقت الراهن الذي يتمیز بتطورات تكنولوجیة هائلة. 

العاملیة بالتنمیة املستدامة وحماولة دمج مؤشراهتا البیئیة واالجتماعیة ضمن االهتمام املتزايد للمنظمات  -
 أدائها.

، من خالل احلصول على املعلومة املفیدة وحتلیلها يف حتسني أداء منظمات األعمال الذكاء االقتصاديأمهیة  -
 وبثها ملتخذي القرارات يف الوقت املناسب.  

واكبة التطورات احلاصلة وتبين نظام الذكاء االقتصادي الذي يتیح لفت نظر إدارات املنظمات إىل ضرورة م -
 هلم حراسة احملیط وحتسني األداء املستدام.

 حماولة تسلیط الضوء على مدى تبىن منظمات األعمال اجلزائرية للذكاء االقتصادي. -

 أهداف الدراسة
يف حتسني األداء املستدام نسعى من خالل هذا الدراسة إىل توضیح كیفیة مسامهة الذكاء االقتصادي 

مبنظمات األعمال، والتأكد من ذلك عن طريق إسقاط اجلانب النظري على املؤسسات اجلزائرية، وبالتايل تسعى 
 هذه الدراسة إىل حتقیق جمموعة من األهداف، أمهها:

 ؛ حيدد مفهوم الذكاء االقتصادي و األداء املستدام مبنظمات األعمال نظري متكامل إطار تقدمي /1
الوقوف على واقع الذكاء االقتصادي يف اجلزائر وتبين املؤسسات الرمسیة هلذا املفهوم وسبل وكیفیات دعمه /2

 وكذلك تبين منظمات األعمال هلذا النهج؛

السعي إىل التعرف على أثر الذكاء االقتصادي من خالل أبعاده )الیقظة اإلسرتاتیجیة، أمن املعلومات، نشاط /3
 ى حتسني األداء املستدام  يف مؤسسة كوندور الكرتونیكس . الضغط والتأثري( عل
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 مربرات اخصيار املوضوع

 إن اختیار هذا املوضوع كان نتیجة لعدة أسباب، نذكرها يف ما يلي: 

حماولة استدراك بعض اجلوانب اليت مت إغفاهلا أومل يتوفر الوقت أو اجلهد الكافیني ملعاجلتها يف الدراسات /1
 السابقة، يف ما خيص دراسة أثر الذكاء االقتصادي على حتسني األداء املستدام؛ 

الداخلیة واخلارجیة حبث منظمات األعمال يف اجلزائر عن أسالیب تسیريية فعالة تتیح هلا التأقلم مع بیئتها /2
 وكیفیة حتسني أدائها والتكیف مع كل ما هو جديد يف میدان إدارة األعمال.

 صعوبات الدراسة

جتلت الصعوبات أساسا أثناء الدراسة املیدانیة يف عدم جتاوب املؤسسة حمل الدراسة لإلجابة على االستمارة 
دم قبول تزويدنا باملعلومات الضرورية واليت هلا بعد مدة زمنیة طويلة، ومن جهة أخرى ع إالاملوضوعة للبحث 

 عالقة باملؤشرات املطلوبة لقیاس وحتلیل األداء املستدام.

 منهج الدراسة

 ضمن إطار القیام بتحلیل ومعاجلة اإلشكالیة الرئیسة للدراسة واإلملام مبختلف حیثیاهتا يف اجلانب النظري
قمنا (،  ، األداء املستدامملتغريي الدراسة )الذكاء االقتصاديمن خالل التطرق إىل املفاهیم واألسس النظرية 

باستخدام املنهج الوصفي التحلیلي "والذي يعترب من البحوث شائعة االستخدام بني الباحثني، فهو يهدف إىل 
  1حتديد الوضع احلايل للظاهرة كما هي موجودة يف الواقع، ومن مث يعمل على وصفها بدقة".

یانات املیدانیة واملعلومات املراد احلصول علیها من آراء األفراد العاملني وحتلیلها واختبار ويف سبیل مجع الب
من خالل  -والذي يعد منهجا فرعیا من املنهج الوصفي التحلیلي-الفرضیات مت استعمال منهج دراسة احلالة 

قة بأي وحدة سواء كانت فردا، استمارة االستبیان. "فمن خالل هذا املنهج يتم مجع البیانات العلمیة املتعل
مؤسسة، نظاما اجتماعیا، جمتمعا حملیا أو جمتمعا عاما، وهو يقوم على أساس التعمق يف دراسة مرحلة معینة من 
تاريخ الوحدة املدروسة أو مجیع املراحل اليت مرت هبا، وذلك قصد الوصول إىل تعمیمات متعلقة بالوحدة املدروسة 

  2شاهبة هلا".على غريها من الوحدات امل
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 الدراسات السابقة 

تكوين إطار نظري تعتمد علیه الدراسة ولتوضیح اجلوانب األساسیة ملوضوعها مت القیام مبسح من اجل 
لعدد معترب من الدراسات ذات العالقة مبتغريي الدراسة، حیث سیتم االستعانة هبا واالستفادة منها يف هیكلة 

 فیما يلي أهم الدراسات اليت أتیح لنا اإلطالع علیها:اإلطار النظري للدراسة، وسنذكر 

 أوقا: الدراسات ذات العالتة باملصغري املسصقل )الكاا  اقاتصااي (

(، أطروحة ياصوراه  ي العلوم اقاتصاايية بعنوان: الكاا  اقاتصااي  2011يراسة) مناف مقاويب، / 1
 ويور أنظمة املعلومات  ي اختاذ القرار.

اسة إىل توضیح ماهیة الذكاء االقتصادي مفهوما وممارسة، مع الرتكیز على الدور الذي هدفت هذه الدر 
 تلعبه أنظمة املعلومات يف مساندة عملیات اختاذ القرار، يف ظل بیئة األعمال املعاصرة.

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلیلي وتكون جمتمع الدراسة من إطارات املؤسسات العاملة يف  
الصناعي بوالية سطیف . استخدم الباحث االستبیان كأداة جلمع البیانات من عینة عشوائیة.و مت توزيع القطاع 

 ( مؤسسة خاصة.13( مؤسسة منها )15( استبیان، موزعني على  )500)
توصلت الدراسة إىل أن احلاجة للمعلومات منبع االهتمام الراهن بأنظمتها احلديثة اليت متكنت من أمتتة 

التحكم يف املعلومات املناسبة ألداء خمتلف الوظائف واملهام يف مقدمتها اختاذ القرار،تصمم أنظمة عملیات 
املعلومات اإلسرتاتیجیة ضمن املنظور االسرتاتیجي للمؤسسة، وتوجه لدعم إدارهتا العلیا فهي أنظمة ذكیة تستفید 

وصلت الدراسة إىل أن الذكاء االقتصادي يقوم من قدرات الذكاء االصطناعي يف اإلنتاج املنظم للمعلومات، كما ت
على منهج إلدارة املعلومات ذي أبعاد ثالث: أوهلا استعالمي حيدد معامل بیئة النشاط واآلخر دفاعي ميثل 
إجراءات األمن ومحاية اإلرث املعلومايت واآلخر هجومي ينفذ غالبا بغرض ممارسة الضغط على عناصر البیئة 

اسة عدة توصیات على غرار ضرورة التأكید على املقرتحات اليت تبنتها اإلسرتاتیجیة اخلارجیة . قدمت الدر 
الصناعیة اجلديدة يف جمال الذكاءاالقتصادي القائمة على تشجیع ونشر ذلك املفهوم على صعید الفكر واملمارسة 

واألعوان االقتصاديني من خالل تطوير ثقافة االستعالم والشفافیة وتقاسم املعلومات واملعارف بني احلكومة 
وتطوير الربامج البیداغوجیة وحتسینها لالستجابة ملتطلبات االقتصاد الوطين خاصة ما يتعلق بتثمني املعلومات 
واستخدامها، تفعیل اآللیات التنفیذية امللحقة باالقرتاحات السابقة ويف مقدمتها وضع خاليا للذكاء االقتصادي 

شؤون اخلارجیة واالقتصاد واملالیة والتعلیم العايل والبحث العلمي والداخلیة والدفاع على مستوى الوزارات املعنیة كال
إضافة إىل وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة وغريها وربطها معا عرب إقامة نظام وطين شامل للمعلومات يكون 

 أداة لدعم التخطیط واختاذ القرارات اإلسرتاتیجیة.
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(، رسالة ماجسصري  ي علوم الصسيري ختاص اإليارة اإلسرتاتيجية والكاا  2014يراسة) فياليل أمسا ، / 2
 اقاتصااي  بعنوان:الكاا  اقاتصااي   ي املؤسسة اجلزائرية: الواتع واجملهويات.

هدفت هذه الدراسة إىل تبیان الوضع احلقیقي الذي تعیشه املؤسسات اجلزائرية يف جمال أنظمة املعلومات 
 ، ومعرفة تطلعات هذه املؤسسات يف جمال الذكاء االقتصادي.والذكاء االقتصادي

استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحلیلي وتكون جمتمع الدراسة من فئة إطارات املؤسسة الوطنیة  
. استخدمت الباحثة االستبیان كأداة جلمع البیانات من عینة عشوائیة.و مت توزيع  SNVIللسیارات الصناعیة 

 (.%100( منها، بنسبة اسرتداد )35ومت اسرتداد ) ( استبیان،35)
توصلت الدراسة إىل أن الذكاء االقتصادي يعطي املنظمة القدرة على اختاذ القرارات الصائبة يف ظروف 
مضطربة وجيعلها قادرة على اهلجوم والدفاع يف نفس الوقت، كما أن تطبیق الذكاء االقتصادي يف املؤسسات 

لعیان، فهو تلقائي غري منظم أو يندرج حتت احد الوظائف األخرى كالتسويق ، كما أن اجلزائرية لیس ظاهرا ل
املؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة تفكر يف إرساء نظام الذكاء االقتصادي بصفة رمسیة وبدأت بالقیام باخلطوات 

 األوىل لرتمسه.

سيري ختاص إيارة األعمال (، أطروحة ياصوراه  ي علوم الص2016يراسة) عبد القاير شصيح، / 3
بعنوان:يور الكاا  اقاتصااي   ي الصسيري اقاسرتاتيجي للمؤسسات الاغرية واملصوسطة مع اإلشارة إىل حالة 

 اجلزائر.

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أمهیة الذكاء االقتصادي كداعم ومرتكز للتسیري االسرتاتیجي احملكم 
 باملؤسسات الصغرية واملتوسطة.

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلیلي وتكون جمتمع الدراسة من أصحاب، مسريي ومدراء  
املؤسسات الصغرية واملتوسطة  يف العديد من واليات الوطن. استخدم الباحث االستبیان كأداة جلمع البیانات من 

 (.% 72.91اد )( منها، بنسبة اسرتد122( استبیان، ومت اسرتداد )133عینة عشوائیة.و مت توزيع )
توصلت الدراسة إىل أن الذكاء االقتصادي يساهم يف حتديد غايات واألهداف العامة للمؤسسات 
الصغرية واملتوسطة اجلزائیة، كما يلعب الذكاء االقتصادي دورا مهما يف صیاغة ومتابعة حسن تطبیق إسرتاتیجیة 

السرتاجتي للمؤسسة ويساعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذلك للذكاء االقتصادي دور يف تشخیص الوضع ا
يف خلق وتطوير قدرات املؤسسات اإلبداعیة وابتكاراهتا. قدمت الدراسة عدة توصیات على غرار ضرورة تبين 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية كغريها من املؤسسات، لثقافة الذكاء االقتصادي، بناء نظام للذكاء 

یف اجلید للمعلومات اجملمعة حول التغريات البیئیة ضمن ما خيدم االقتصادي على أسس علمیة، ضرورة التوظ
أهداف املنظمة وبأسرع وقت، ضرورة تدخل السلطات العمومیة جبملة من اإلجراءات التحفیزية اليت تدفع إىل تبين 
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 الذكاء االقتصادي كحتمیة ولیس خیارا.

صجارية ختاص جتارة يولية بعنوان:يور (، أطروحة ياصوراه  ي العلوم ال2016يراسة) مغمويل نسرين، / 4
 الكاا  اقاتصااي   ي الرفع من الصنافسية الدولية يراسة حالة مؤسسة فرتيال عنابة.

سلطت هذه الدراسة الضوء على مبادئ الذكاء االقتصادي الذي أصبح يشكل أحد اخلیارات الضرورية 
املنافسة، وتطرقت هذه الدراسة لدعم تنافسیة  إن مل يكن احلتمیة لتحقیق البقاء واالستمرارية والقدرة على

املؤسسات اجلزائرية يف خضم املستجدات الراهنة باللجوء إىل إحدى اآللیات احلديثة النشأة واملتمثلة يف نظام 
الذكاء االقتصادي الذي يعد املفتاح األساسي لتعزيز املوقف التنافسي للوحدة االقتصادية عرب تطوير املنتجات 

 واخلدمات.
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحلیلي وتكون جمتمع الدراسة من املدراء ورؤساء الدوائر واألقسام  

العاملني يف مؤسسة فريتال عنابة وخصوصا باملديرية العامة. استخدم الباحث االستبیان كأداة جلمع البیانات من 
 ( .% 17.73منها، بنسبة اسرتداد )( 120( استبیان، ومت اسرتداد )164عینة عشوائیة.و مت توزيع )

توصلت الدراسة إىل نتائج أقرت بوجود عالقة ارتباط قوية جدا وعالقة تأثري بني أبعاد الذكاء االقتصادي 
)يقظة إسرتاتیجیة، محاية اإلرث املعريف، ونشاط الضغط والتأثري(وتنافسیة املؤسسة دولیا كما وأظهرت نتائج 

جد فروق ذات داللة إحصائیة بني استجابات املبحوثني حول نظام الذكاء االقتصادي الدراسة التطبیقیة أنه ال تو 
على رفع تنافسیة املؤسسة دولیا تعزى للمتغريات الشخصیة والوظیفیة. قدمت الدراسة عدة توصیات على غرار 

علومات على أهنا مورد ضرورة إعطاء أمهیة أكرب من قبل اإلدارات العلیا يف املؤسسات اجلزائرية يف التعامل مع امل
رئیسي هام من بني املوارد املختلفة يف املؤسسات حیث أن املعلومات اإلسرتاتیجیة للمؤسسة أصبحت يف وقتنا 
احلاضر  مطمعا حللفائها ومنافسیها على حد سواء، ضرورة تغطیة أنشطة ترصد البیئة الداخلیة واخلارجیة 

والضعف، وكشف التهديدات واستغالل الفرص واستباق التغريات  للمؤسسات اجلزائرية بغیة تشخیص نقاط القوة
املختلفة وكذا محاية اإلرث املعلومات وخاصة يف اجملاالت العلمیة والتكنولوجیة، فهم وإدراك األمهیة القصوى 

ل للذكاء االقتصادي، نشر ثقافة تقاسم املعلومات داخل املؤسسات اجلزائرية قصد االستغالل األمثل هلا من خال
الرتكیز على تنمیة املورد البشري مبا خيدم الذكاء االقتصادي، تكثیف إنشاء املراكز والوكاالت املتخصصة يف إنتاج 

 املعلومات االقتصادية  .

(، أطروحة ياصوراه  ي العلوم اقاتصاايية ختاص إيارة األعمال 2017يراسة) ولد عابد عامر، / 5
  أيا  املؤسسات الاغرية واملصوسطة.بعنوان:يور الكاا  اقاتصااي   ي سحسن

هدفت هذه الدراسة إىل حتلیل أثر الذكاء االقتصادي على أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل 
 معرفة دور الذكاء االقتصادي يف حتسني أداء املؤسسات.
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اء استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلیلي وتكون جمتمع الدراسة من أصحاب، مسريي ومدر  
املؤسسات الصغرية واملتوسطة  يف العديد من واليات الوطن. استخدم الباحث االستبیان كأداة جلمع البیانات من 

 ( .% 25.76( منها، بنسبة اسرتداد )61( استبیان، ومت اسرتداد )80عینة عشوائیة.و مت توزيع )
ذكاء االقتصادي، كما توصلت توصلت الدراسة إىل أن مجع املعلومات ومعاجلتها وحتلیلها هي أساس ال

الدراسة إىل وجود تأثري ذو داللة إحصائیة للذكاء االقتصادي على أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة أي تأثري كل 
من اإلدارة اإلسرتاتیجیة، املعلومات، الیقظة اإلسرتاتیجیة على أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة، كما توصلت 

اصر الذكاء االقتصادي يف نفس االجتاه باستثناء مصادر املعلومات تغري يف اجتاه معاكس الدراسة إىل أن تغري عن
لألداء. قدمت الدراسة عدة توصیات على غرار ضرورة هیكلة إدارات متخصصة يف الذكاء االقتصادي داخل 

د مؤمترات وورش املؤسسات اجلزائرية تتوىل مجع املعلومات عن املؤسسات اليت تنشط يف نفس جمال نشاطها، عق
عمل من قبل منظمات األعمال تضم صناع القرار لتحديد معايري أداء الذكاء االقتصادي والیقظة اإلسرتاتیجیة 
باجلزائر، على املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة والعامة االهتمام باإلدارة اإلسرتاتیجیة، ضرورة االهتمام 

ى يف جمال املعلومات ومجعها ومعاجلتها وتوزيعها لوضع باملعلومات أي االتصال مع املؤسسات األخر 
االسرتاتیجیات، ضرورة اهتمام املؤسسات الصغرية واملتوسطة بنظام الیقظة اإلسرتاتیجیة، والرتكیز علیه من خالل 
احلصول على مصادر معلومات تكون جد متطورة ورمسیة، وأن يكون هلا علم بكل مستجدات القطاع الذي 

 تشتغل فیه.

 (األيا  املسصدامانيا: الدراسات ذات العالتة باملصغري الصابع )ث

(، أطروحة ياصوراه  ي العلوم اقاتصاايية بعنوان:الصحكم  ي األيا  2011/ يراسة) العايب عبد الرمحان، 1
 الشامل للمؤسسة اقاتصاايية  ي اجلزائر  ي ظل سحديات الصنمية املسصدامة.

على واقع التنمیة املستدامة يف املؤسسات االقتصادية العمومیة يف اجلزائر، هدفت هذه الدراسة إىل التعرف 
ذلك ألن أبعاد التنمیة املستدامة أصبحت جزءا ال يتجزأ من انشغاالت املؤسسات االقتصادية وذلك من خالل 

صرفات على السعي الدائم واملستمر للتحلي بالتصرفات املسؤولة اجتماعیا، والتعرف على مدى انعكاس تلك الت
 أدائها املستدام.

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلیلي وتكون جمتمع الدراسة من إطارات ومدراء ومسريي شركات  
 مؤسسة . 15االمسنت يف اجلزائر. استخدم الباحث االستبیان كأداة جلمع البیانات من عینة عشوائیة من 

تدام وبتقییمه عندما تكون املؤسسة جمربة على توصلت الدراسة إىل أن ظهور االهتمام باألداء املس
االستجابة إىل متطلبات خاصة إلعداد قوائم مالیة موجهة خلدمة املسامهني وكذلك االستجابة إىل متطلبات التبلیغ 
واإلفصاح عن نتائج نشاطها يف اجملالني االجتماعي والبیئي للعديد من اجلهات األخرى وهي أصحاب املصاحل،  
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كم يف األداء املستدام ال يقتضي حتقیق النتائج املالیة وتعظیم املنفعة للمسامهني فقط وإمنا هو الذي كما أن التح
يسعى إىل حتقیق دميومة األداء هذا األخري لن يتحقق إال إذا وضعت املؤسسة من ضمن أهدافها اإلسرتاتیجیة 

وكذلك األجیال املستقبلیة، وبینت الدراسة أن مراعاة مصاحل العمال واجملتمع احمللي والزبائن والبیئة الطبیعیة 
مؤسسات قطاع االمسنت يف اجلزائر تقوم بدمج أبعاد التنمیة املستدامة ضمن اهتماماهتا اإلدارية من خالل 
االهتمام باألثر البیئي للنشاط املمارس من طرف املصانع التابعة للقطاع وذلك بتطبیق قوانني محاية البیئة وكذلك 

 إتباع مبادرات طوعیة يف جمال محاية البیئة والسعي إىل إرضاء الزبائن باألخذ بعني االعتبار احتیاجاهتم باللجوء إىل
والسهر على إشباع رغباهتم بتوفري الكمیات الالزمة لسد احتیاجات أسوق الوطنیة من هذه املادة . قدمت 

عاملیا يف جمال التنمیة املستدامة والسري على الدراسة عدة توصیات على غرار ضرورة االقتداء باملؤسسات الرائدة 
خطاها سواء فیما تعلق بكیفیة إدماج أبعاد التنمیة املستدامة ضمن انشغاالت إدارة املؤسسات أو يف جمال إعداد 

 تقارير التنمیة املستدامة املستعملة يف اإلفصاح عن األداء البیئي واالجتماعي.

ارة ماجسصري  ي علوم الصسيري ختاص إيارة األعمال والصنمية (، مك 2014/ يراسة) حممد علي مروج، 2
 املسصدامة بعنوان:يور اليقظة الصنافسية  ي تطوير األيا  املسصدام للمؤسسة الاناعية.

هدفت هذه الدراسة لتوضیح وتبیان املفاهیم األساسیة املتعقلة بالیقظة التنافسیة واألداء املستدام وحتديد 
 العالقة بینهما.

تخدم الباحث املنهج الوصفي التحلیلي، حیث مت  دراسة حالة املؤسسة الوطنیة للصناعات اس 
ملعرفة واقع الیقظة التنافسیة باملؤسسة وحتلیل أدائها املستدام يف هذه   2012-2000الصیدالنیة خالل الفرتة 

 الفرتة.
سة على حتلیل كل التغريات اليت توصلت الدراسة لعدة نتائج من أمهها كون الیقظة التنافسیة تساعد املؤس

تطرأ على بیئتها التنافسیة ما ميكنها من مقارنة أدائها بأداء أفضل منافسیها ومن مث العمل على حتسینه وتطويره،  
كذلك توصلت الدراسة إىل أن هناك مسامهة للیقظة التنافسیة يف تطوير األداء املستدام للمؤسسة الوطنیة 

الل حتديد خمتلف الرهانات والنزعات والفرص والتهديدات اليت متیز جمال الصناعات للصناعات الصیدالنیة من خ
الصیدالنیة من اجل متكینها من تبين اسرتاتیجیات وإجراءات تساعدها على التأقلم مع خمتلف التغريات، كما 

اسات وبرامج عملت املؤسسة الوطنیة للصناعات الصیدالنیة على تطوير أدائها االجتماعي من خالل وضع سی
هتدف لتطوير مواردها البشرية عن طريق توفري أفضل األجواء للعمل وحتسني إمكانیاهتم ورفاههم يف حیاة، 
ويتجلى اهتمام املؤسسة الوطنیة للصناعات الصیدالنیة باألداء البیئي من خالل انتهاج فكر ال يقتصر على احرتام 

على السعي الدائم للبحث عن أفضل الوسائل واملمارسات اليت وتطبیق خمتلف القواعد والتوصیات فقط بل يعتمد 
تساهم يف تطوير اجلانب األمين والبیئي. قدمت الدراسة عدة توصیات على غرار ضرورة العمل على وضع أجهزة 
تساهم يف تطوير وتفعیل برامج الیقظة اإلسرتاتیجیة بكل مكوناهتا خاصة التنافسیة والتكنولوجیة من اجل تطوير 
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ة الفعل اجتاه التغريات اليت تطرأ على بیئة أعمال املؤسسة، االستثمار يف نظم املعلومات والعمل على تناغمها رد
من خالل إعداد خمططات توجیهیة هلا، االستثمار يف جمال البحث والتطوير من أجل احتالل واكتساح مراتب 

حلرص على التحكم اجلید يف اإلنتاج وكذا طرح أوىل يف األسواق العاملیة ومنافسة أكرب اجملمعات والشركات، ا
املنتجات اجلديدة من خالل تفعیل املمارسات اجلیدة لإلنتاج، وكذلك احلرص على تفعیل متطلبات املسؤولیة 

 االجتماعیة والبیئیة من خالل العمل على إرساء ثقافة تعىن بالرقي باملوارد البشرية واحلفاظ على البیئة .

(، أطروحة ياصوراه  ي العلوم اقاتصاايية وعلوم الصسيري بعنوان:يور إيارة 2018عمران، / يراسة) العريب 3
 املعرفة  ي رفع افا ة أيا  املؤسسات اقاتصاايية  ي ظل ضوابط الصنمية املسصدامة.

هذه الدراسة إىل حتديد دور إدارة املعرفة يف الرفع من كفاءة أداء املؤسسة االقتصادية يف ظل  هدفت
 التنمیة املستدامة يف شركات االمسنت باجلزائر. ضوابط

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلیلي وتكون جمتمع الدراسة من اإلطارات واإلطارات السامیة ل  
تبسة، عني الكبرية سطیف، حامة بوزيان قسنطینة، حجار السود سكیكدة، عني  األبیضست مؤسسات )املاء 

(. استخدم الباحث االستبیان كأداة جلمع البیانات من عینة عشوائیة.و مت توزيع التوتة باتنة، البسكرية بسكرة
 (.% 39.78( منها، بنسبة اسرتداد )156( استبیان، ومت اسرتداد )199)

توصلت الدراسة إىل أن هناك دور بارز وقوي إلدارة املعرفة يف حتسني األداء يف ظل متطلبات التنمیة 
االمسنت حمل الدراسة، كما أثبتت الدراسة أن ثقافة املعرفة يف الشركات واملؤسسات اجلزائرية املستدامة يف شركات 

تفهم فقط من خالل تقدمي احلوافز املادية فقط على الوحدات اإلنتاجیة وحدها دون أن يكون هناك تعمیم هلذه 
املهمة اليت ميتلكها، وبناء علیه  االمتیازات وذلك تشجیعا للمعرفة وغرسها لدى أفراد الشركات لتصبح من القیم

فتطبیق إدارة املعرفة داخل الشركات اجلزائرية تنتظره خطوات وجمهودات كبرية ألجل الوصول إىل حتقیقه واالستفادة 
من املزايا اليت ميكن أن توفرها إدارة املعرفة يف الرفع من مستوى األداء. وتوصي الدراسة بضرورة اهتمام اإلدارة 

ضوع إدارة املعرفة ورعايتها، وخاصة يف املستويات اإلدارية املتوسطة من خالل تشجیع األفراد املبدعني العلیا مبو 
دوي اخلربة والكفاءة والعمل على حتويل معرفتهم الضمنیة إىل معرفة صرحية، إضافة إىل استخدام وتطبیق أسلوب 

اء إدارة املعرفة بفاعلیة وكفاءة على املستوى الفردي الدافعیة والتحفیز مبا يقود كل أفراد الشركات إىل العمل يف فض
 وعلى املستوى اجلماعي وهذا ألجل حتسني األداء املستدام للشركات وحتقیق تفوقها.

(، أطروحة ياصوراه  ي العلوم الصجارية بعنوان:يور إسرتاتيجية الصوجه حنو 2018/ يراسة) بن سامل فاروق، 4
للمؤسسات الاغرية واملصوسطة اخلدمية: يراسة حالة املؤسسات الاغرية  السوق  ي سحقيق األيا  املسصدام
 واملصوسطة الفندتية لوقاية سطيف.
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هدفت هذه الدراسة إىل إجياد رابط بني مفهوم التوجه حنو السوق كأحد املفاهیم اإلدارية احلديثة، واألداء 
 علیها .املستدام هلذه املؤسسات والذي يعكس متطلبات التنمیة املستدامة 

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلیلي وتكون جمتمع الدراسة من أصحاب، ومسريي الفنادق يف  
( استبیان، ومت 53والية سطیف. استخدم الباحث االستبیان كأداة جلمع البیانات من عینة عشوائیة.و مت توزيع )

 (.% 56.90( منها، بنسبة اسرتداد )48اسرتداد )
توصلت الدراسة إىل أن التوجه السوقي للمؤسسة كفلسفة وثقافة إدارية وتسويقیة يف الرتكیز على احلصول 
على املعلومات حول مجیع مركبات بیئة نشاط املؤسسات وحماولة نشر هذه املعلومات بني مجیع الوظائف 

هوم التوجه حنو السوق تويل أمهیة واالستجابة هلا من خالل برامج وخطط تسويقیة، كذلك املؤسسة اليت تتبىن مف
أكرب للمعلومات وطرق احلصول علیها وسريورهتا يف املؤسسة وطرق االستجابة هلا، كما توصلت الدراسة إىل أن 
األداء املستدام هو إسقاط ملفهوم التنمیة املستدامة ومفهوم املسؤولیة االجتماعیة يف املؤسسة حیث أصبح االهتمام 

االجتماعیة ضرورة بالنسبة للمؤسسات ولیس خیارا، كما اطهرت الدراسة أن هناك أثر متفاوت بالقضايا البیئیة و 
ألبعاد التوجه حنو السوق وفق املقاربة السلوكیة على أبعاد األداء املستدام . قدمت الدراسة عدة توصیات على 

ة التحديات اليت تفرضها بیئة األعمال غرار ضرورة تبين املفاهیم اإلدارية والتسويقیة احلديثة املساعدة على مواجه
واليت أثبتت الدراسات جناحها يف دول خمتلفة، على املؤسسات االهتمام أكثر جبمع املعلومات حول مجیع عناصر 
بیئة النشاط والتحديات اليت تفرضها،نشر املعلومات ومشاركتها على مجیع املستويات يف املؤسسة لضمان ترمجتها 

املستدامة خاصة على املؤسسات الفندقیة واخلدمیة األخذ بعني االعتبار حتديات التنمیة يف شكل خطط شاملة، 
 . يف اجلانب البیئي

(، أطروحة ياصوراه  ي علوم الصسيري ختاص إيارة األعمال بعنوان:أثر 2018/ يراسة) فقاير فيال، 5
 .-يراسة ميدانية-صااييةتطبيق نظام اإليارة املصكامل على سحسن األيا  الكلي  ي املؤسسة اقات

هدفت هذه الدراسة إىل توضیح كیفیة مسامهة املعايري احملددة لنظام اإلدارة املتكامل يف املؤسسات 
االقتصادية عن طريق اعتمادها وتطبیقها املتكامل واملستمر ألهم مواصفات االيزو املعنیة يف حتسني األداء الكلي 

 صادي، البعد البیئي والبعد االجتماعي( يف اجلوانب اإلدارية يف املؤسسة.بإدماج أبعاد هذا النظام )البعد االقت
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلیلي وتكون جمتمع الدراسة من أصحاب، مسريي ومدراء  

املؤسسات الصغرية واملتوسطة  يف العديد من واليات الوطن. استخدم الباحث االستبیان كأداة جلمع البیانات من 
 (.% 72.91( منها، بنسبة اسرتداد )122( استبیان، ومت اسرتداد )133عشوائیة.و مت توزيع ) عینة

توصلت الدراسة إىل أن نظام اإلدارة املتكامل أحد األنظمة اإلدارية احلديثة تعتمده املؤسسات اليت تسعى 
من خالله حتقیق أهداف اقتصادية بیئیة واجتماعیة من خالل إدماجها وبشكل متكامل ومتناسق ثالث أنظمة 

نظام اإلدارة البیئیة  ISO9001نظام إدارة اجلودة فرعیة صادرة عن املنظمة العاملیة للمواصفات القیاسیة واملتمثلة يف 
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ISO 14001  ونظام الصحة والسالمة املهنیةOHSAS18001  والذي يركز على مفهوم التحسني املستمر بإتباع
مراحل دائرة دميینیغ )خطط،اعمل، راقب وحسن(، يعد تبين املؤسسات ملدخل نظام اإلدارة املتكامل كمربر 

بعاد التنمیة املستدامة املسؤولیة االجتماعیة واحلوكمة من جهة وكذا الستغالل الفرص اللتزاماهتا بتطبیق أ
االقتصادية املتاحة يف السوق اليت انبثقت عن رشادة املستهلك الذي أصبح يفرض على املؤسسات اجلودة 

شركة كوندور  املختلفة املكونة لنظام اإلدارة املتكامل كشرط للتعامل معها، كذلك فقد بینت الدراسة أن
الكرتونیكس تويل اهتماما كبريا بإدماج أنظمة إدارية صادرة عن املنظمة العاملیة للمواصفات القیاسیة اليت تتالءم 
مع توجهها االسرتاتیجي الذي وجدت من أجله، حیث انتقلت من نظام إدارة اجلودة إىل نظام أمشل )نظام اإلدارة 

.  يف بیئة األعمال وملتزمة بأبعاد التنمیة املستدامة واملسؤولیة االجتماعیة املتكامل( مسايرة بذلك التطور احلادث
منها: جيب زيادة حرص مديرية التسويق يف شركة كوندور على إدارة سیاستها قدمت الدراسة عدة توصیات 

وإظهار مفهوم  التسويقیة بشكل فعال من خالل التعريف مبنتوجات الشركة ومتیزها بتبنیها لنظام اإلدارة املتكامل
ــــــ  هذا النظام للمستهلكني وأمهیته يف تلبیة حاجاهتم ورغباهتم اآلنیة واملستقبلیة وذلك بوضع وسم أهنا متبنیة لل

SMI يتوجب على اإلدارات العلیا يف شركة كوندور بعقد لقاءات أسبوعیة أو شهرية بني مجیع العاملني يف الشركة ،
حبلقات اجلودة والعمل على زيادة  حتفیز العاملني ضمن مواقع اإلنتاج وتقدمي ويف كل املستويات ضمن ما يعرف 

 .التسهیالت، زيادة  اهتمام اإلدارات العلیا للشركة يف البحث والتطوير املستمر للمنتجات

 ما مييز هكه الدراسة عن الدراسات السابقة

اهیم الذكاء االقتصادي واألداء من خالل استعراض الدراسات السابقة يتبني لنا ومن خالل تناول مف
يف موضوع واحد وذلك يف حدود علم الطالب واطالعه،  دام، أنه ال يوجد دراسات تناولت هذه املتغرياتاملست

وقد ركزت الدراسة يف كیفیة مسامهة الذكاء االقتصادي يف حتسني األداء املستدام يف منظمات األعمال من خالل 
كذلك متت الدراسة يف میدان خمتلف عن الدراسات السابقة حیث ة والبیئیة،  جوانبه االقتصادية واالجتماعی

وذلك ألن هذه العینة هلا دراية موسعة مبتغريات  مؤسسة كوندور الكرتونیكس إطاراتتناولت عینة مكونة من 
الدراسة كون املؤسسة تتبع وتنتهج الذكاء االقتصادي وكذلك تتبىن أبعاد األداء املستدام وهو ما ميكن اعتباره میزة 

   تدعم هذه الدراسة.
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 هيكل الدراسة

الدراسة وأسئلتها، مت تقسیم من أجل تغطیة جوانب املوضوع والوصول إىل تقدمي إجابة عن إشكالیة 
 الدراسة إىل أربعة فصول:

 )اإلطار املفاهيمي للكاا  اقاتصااي  ( ولالفال األ

يف املبحث األول "ماهیة الذكاء االقتصادي"، سیتم الرتكیز على مفهوم الذكاء االقتصادي والتطور 
"املعلومة ركیزة أساسیة للذكاء  التارخيي له ، إىل جانب توضیح خصائصه وأبعاده . أما يف املبحث الثاين

االقتصادي"، فسیتم التطرق إىل املعلومات وقیمتها إضافة إىل املعلومات اإلسرتاتیجیة وارتباطها مبفهوم الذكاء 
االقتصادي، أما املبحث الثالث "العناصر األساسیة املتعلقة بالذكاء االقتصادي" فنشري من خالله إىل العناصر اليت 

اء االقتصادي بدءا بالیقظة اإلسرتاتیجیة باعتبارها بعدا من أبعاد الذكاء االقتصادي إىل الدعامتني تتفاعل مع الذك
اهلامتني له نظام املعلومات وإدارة املعرفة . بالنسبة للمبحث األخري، "الذكاء االقتصادي على مستوى منظمات 

االقتصادي ، إىل جانب حماولة حتديد أهم األعمال"، فسنتطرق فیه إىل دوافع منظمات األعمال لتبين الذكاء 
 وظائفه يف املنظمة وكیفیة تطبیقه.

 أليا  املسصدام مبنظمات األعمال(اإلطار املفاهيمي ل) ثاينالفال ال

سیتم التطرق إىل حتلیل املفاهیم  ضمن املبحث األول "عمومیات حول األداء يف منظمات األعمال"،
خصائص ومكونات األداء. أما يف املبحث الثاين، "منظمات األعمال احلديثة املرتبطة باألداء، إىل جانب توضیح 

يف ظل رهانات التنمیة املستدامة"، فسنشري إىل مفاهیم حول التنمیة املستدامة وكیفیة إدماج هذه األخرية يف 
ن خالل منظمات األعمال. أما يف املبحث الثالث فسنتطرق إىل "األداء املستدام يف منظمات األعمال"، م

اإلشارة إىل مفهوم األداء املستدام وكیفیة قیاسه وتقییمه واألدوات املستخدمة يف قیاسه  ، أما املبحث الرابع 
واألخري" حتسني األداء املستدام يف منظمات األعمال"  فیتم توضیح مفهوم حتسني األداء ومؤشراته ، إىل جانب 

 للمنظمة.توضیح سبل وطرق حتسني وتعزيز األداء املستدام 

 (كاا  اقاتصااي  اوسيلة لصحسن األيا  املسصدامال الثالث )الالف

ق اىل جتارب لتطر "، سیتم اجتارب بعض الدول الرائدة يف جمال الذكاء االقتصاديضمن املبحث األول "
 .دول رائد منها الیبان والواليات املتحدة والیابان
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اإلشارة إىل جهود الدولة من أجل فسیشتمل على  "،االقتصاديإهتمام الدولة بالذكاء أما املبحث الثاين " 
النموذج املقرتح اجلزائري للذكاء االقتصادي ومتطلبات تفعیله يف املبحث ، إىل جانب إرساء ودعم هذا املفهوم  

 . الثالث "متطلبات تفعیل منوذج الذكاء االقتصادي يف اجلزائر"

كیفیة مسامهة الذكاء   "، سیتضمنادي يف حتسني األداء املستدامدور الذكاء االقتص" رابعيف حني املبحث ال
 . االقتصادي يف حتسني ومسامهته يف تطوير األداء من خالل خمتلف أبعاده

 (انعكاس تبين الكاا  اقاتصااي  على سحسن األيا  املسصدام ملؤسسة اوندور الكرتونيكس) رابعالفال ال

سیتم من خالله التطرق إىل تعريف املؤسسة  "،میدان الدراسةتقدمي املؤسسة ضمن املبحث األول، "
  وتطورها التارخيي، طبیعة نشاط املؤسسة أهدافها.  

سیتم التطرق إىل منهجیة وتصمیم الدراسة "، اإلطار املنهجي للدراسة املیدانیة "أما يف املبحث الثاين
 املیدانیة، إىل جانب توضیح حیثیات تطوير أداة قیاس الدراسة. 

فسیتضمن عرض ومناقشة البیانات املتعلقة مبدى ، "نتائج التحلیل االحصائي، "ثالثاملبحث اليف حني 
على الوقوف على  لكرتونیكس وكذلكمؤسسة كوندور ا( يف و األداء املستدام   يالذكاء االقتصادوافر كل من )ت

مؤسسة كوندور يف حتسني األداء املستدام ( على الذكاء االقتصاديضیات املتعلقة بـأثر )نتائج اختبار الفر 
. إىل جانب عرض وحتلیل بیانات الفرضیة املتعلقة بالفروق ذات الداللة اإلحصائیة آلراء عینة األفراد الكرتونیكس

 الدراسة. املبحوثني جتاه متغريات
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 متهيد : 

اشتداد املنافسة الدولية مع انفتاح األسواق وعوملة االقتصاد، أصبح اختاذ القرار أمرا صعبا ومعقدا، يف ظل 
ويأيت ذلك تزامنا مع التطور املتسارع يف التكنولوجيا وبروز الدور االسرتاتيجي للمعلومة، األمر الذي جعل 

 تتعلق بتوفري املعلومات ومحايتها وضمان األمن االقتصادي.املنظمات واملتعاملني االقتصاديني أمام حتديات 

هذه العوامل سامهت يف نشأة الذكاء االقتصادي والذي يعد شكال من أشكال التطور الذي متليه 
ضرورات التوجه حنو االقتصادي املبين على املعرفة، فهو ميثل القدرة على الغوص يف حاالت عدم اليقني من خالل 

، حتليلها وإنتاجها بالنوعية اليت تسمح بتقدميها شطة املتفاعلة واملرتابطة واليت تعتمد على املعلومةجمموعة من األن
 . للمسريين يف الوقت املناسب وهو ما من شأنه أن يكفل اختاذ القرارات السليمة ختدم الصاحل العام

منا بتقسيم هذا الفصل إىل ق ،وإزالة الغموض عنه ومن أجل اإلحاطة هبذا املوضوع والتطرق إىل جوانبه
 جمموعة املباحث التالية: 

 املبحث األول : ماهية الذكاء االقتصادي -
 املبحث الثاين : املعلومة ركيزة أساسية للذكاء االقتصادي   -
 املبحث الثالث : العناصر األساسية املتعلقة بالذكاء االقتصادي  -
 األعمال املبحث الرابع : الذكاء االقتصادي على مستوى منظمات  -
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 املبحث األول : ماهية الذكاء االقتصادي

 اليت املعلومات،زيادة االهتمام ب إىل أدى ،بني املنظمات املنافسةة وزيادة االقتصادي التغريات تسارعل نظرا

 تفرض معقدة و ظروف متغرية ظل يف تعمل املعاصرة املنظمات جعل مما اليومية احلياة صميم يف تدخل أصبحت

، لذا صار فعالية و كفاءةالتحديات و  هذه مثل مواجهة املنظمات هذه على، وهذا ما حيتم عديدة حتديات عليها
 هي ما و خصائصه، أهدافه، هي أمهيته؟ ماو  ؟املقصود به  فماعلى املنظمة تبين ما يعرف بالذكاء االقتصادي 

 عناصره؟
 مفهوم الذكاء االقتصادي :  األولاملطلب 

 املتزايد لالهتمام نظرا األخرية السنوات يف تطورت اليت املصطلحات من االقتصادي الذكاء مصطلح يعترب

جمموعة من التعاريف  إىل سنتطرق االقتصادي الذكاء فهممن أجل و  ،باقتصاد املعرفةو االهتمام  باملعلومات
 : تطورها وكذلك خصائص الذكاء االقتصادي إىل باإلضافة

 الذكاء االقتصادي: تعريف الفرع األول
: الذكاء كالتايل ((HARLOD WILENSKY 1967سنة  من عرف الذكاء االقتصادي أولكان  -

للمنظمة ، املخزنة واملنتجة يف  اإلسرتاتيجيةو  األهدافاملعرفة اليت ختدم  إنتاجاالقتصادي هو نشاط 
 1قانوين من مصادر مفتوحة .  إطار

حيث (   (HENRY MARTREعلى يد  1994تعريف علمي للذكاء االقتصادي كان سنة  أول أما -
املنسقة و املرتبطة بالبحث ،املعاجلة ،و توزيع و نشر املعلومات املفيدة  األعمالعرفه : "انه جمموعة 

االقتصاديني ، حيث تتم بطريقة شرعية قانونية ، مع توفر كل ضمانات احلماية ملمتلكات  لألعوان
 2التكلفة ." أوالظروف سواء من حيث الوقت ، اجلودة ،  أحسنيف ظل  املنظمة

و بث املعلومة اليت تعمل على  معاجلةعلى انه : "عملية مجع ،  1998يف سنة  (Revelli Carlo) يعرفهو  -
 3." املؤثرة اإلسرتاتيجيةخفض نسبة الاليقني يف عملية اختاذ القرارات 

: "منهج بأنه 2000الذكاء االقتصادي سنة  (IHEDN)عرف معهد الدراسات العليا للدفاع الوطين و  -
، لتحسني قدرهتا التنافسية من خالل مجع، معاجلة املعلومات  منظمةلل اإلسرتاتيجية اإلدارةمنظم خلدمة 

                                                                 

شهادة املاجستري يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية ، مذكرة لنيل اجلزائرية : الواقع و اجملهودات املنظمةالذكاء االقتصادي يف فياليل أمساء،  1 
 09، ص  2013/2014والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 

2 MARTRE Henri, Intelligence économique et stratégie des entreprises , Rapport du Groupe Commissariat 
général du Plan, La Documentation Française, France, Février 1994, p 11 
3 Frédérique Peguiron, application délit-élans un système d’information , thèse pour d’obtention du doctorat, 
l’université Nancy2, 2006, p 27. 
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 أدواتت باستخدام و نشر املعارف املفيدة للتحكم يف بيئتها ، وهو كذلك عملية مساعدة لدعم القرارا
 1و الرتكيز على حركية الشبكات الداخلية و اخلارجية". املوظفنيخاصة ، وتعبئة 

 بأنه:"الذكاء االقتصادي  2001يف سنة  (AFIDIE)عرفت اجلمعية الفرنسية لتطوير الذكاء االقتصادي و  -
و  األداءور الختاذ القرار من منظمات املفيدة املعلو  إنتاجاملعرفة ،  إلدارةمجيع الوسائل املنظمة ضمن نظام 

 2املصلحة". أصحابخلق القيمة جلميع 

:" ذلك بأنه 2005للذكاء االقتصادي بفرنسا سنة  األعلىاملسؤول  ((ALAIN JUILLET قد عرفو  -
االقتصاديني من اجل  األعوانجلميع  اإلسرتاتيجيةالنشاط الذي يشتمل على السيطرة و محاية املعلومة 

 التأثريو كذا تعزيز سياسة  نظماتاالقتصادي و امن امل األمن: املنافسة يف اجملال الصناعي،  إىلالوصول 
 3و النفوذ".

دور كبري يف تطور مفهوم الذكاء االقتصادي  ((MICHAEL PORTERجبامعة هارفارد  لألستاذوكان  -
، للشخص املناسب من اجل : " يعتمد على التزويد باملعلومة املناسبة يف الوقت املناسب بأنهحيث عرفه 

اختاذ القرار املناسب ،والقيام بالتصرف املناسب و املثايل الذي يعمل على تطوير بيئته يف االجتاه املالئم 
."4 

جمرد  أكثرهو  فقد عرف الذكاء االقتصادي بـــ:" الذكاء االقتصادي PHILIPPE BAUMARD )) أما -
خدام املعلومات، و اهلدف منه الربط بني العديد من فن املراقبة ، انه تطبيق هجومي و دفاعي الست

، انه وسيلة للربط بني عمل منظمةلل اإلسرتاتيجيةالتكتيكية و  األهدافاجملاالت و امليادين خلدمة 
 5و معرفتها". املنظمة

- EMMANUEL Pateyron))  ،عرف الذكاء االقتصادي على انه جمموعة من اخلطوات املنسقة للبحث
شرعية يف ظروف جيدة  بطريقةاالقتصاديني احملصلة  لألعوان املفيدةالدراسة، التوزيع و محاية املعلومة 

 6، التكلفة.اآلجالالنوعية، 

- (B.Besson , J.C.Possin )  : املعارف  إنتاجى املعلومة و هو السيطرة علعرفا الذكاء االقتصادي كالتايل
حتصيل، اختيار، ختزين، مصادقة، حتليل   إىل باإلضافةاجلديدة، هو فن اكتشاف الفرص و التهديدات، 

                                                                 

1  BOURNOIS Franck, ROMANI Pierre-Jacquelin, l’Intelligence Economique et Stratégique dans les  
Entreprises Françaises , Paris ,éditions Economica, 2000 ,p 62 
2 MERLAND Jean-Pierre et d’autres, L’Intelligence Economique appliquée à la Direction des Systèmes  
d’Information Démarche et Fiches Pratiques , publication CIGREF , paris, 2005, p 06 
3  l'AAIE-IHEDN, gestion des métiers de l’intelligence économique en entreprise , Groupe de travail 
"Entreprise" n°1, Association des Auditeurs Intelligence Economique - Institut des Hautes Etudes de Défense 

Nationale, Juin 2007, p 03 

  03، ص  مرجع سبق ذكرهفياليل أمساء،  4 
5 HARBULOT Christian et BAUMARD Philippe,  perspective historique de l’intelligence  économique, revue 

intelligence économique, n° 01, Paris,1997, p 06 
6 Pateyron Emmanuel, la veille stratégique, édition Economica, Paris, 1998,p 13 
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 اإلعداد، كما يتضمن محاية مالئمة لكل مراحل إليهاملن هم حباجة  اإلسرتاتيجية أوونشر املعلومة املفيدة 
   1.املنظمةلكات )حتصيل، معاجلة واستغالل املعلومة( و ممت

- Bruno Martinet, Yves-Michel Marti))  عرفا الذكاء االقتصادي على انه القدرة على ضمان البيئة
 2( املرتبطة بالقدرة على معرفة و فهم البيئة .املنظمة)بيئة 

و بيئتها،  املنظمةفيعرفه كالتايل : الذكاء االقتصادي هو سريورة تقدم العالقة بني   (H.LESCA) أما -
 اإلسرتاتيجيةواليت جتيب على وظائف املنظمة واستعماهلا تكنولوجيا املعلومات اليت تزودها باملعلومات 

  3النافعة.

يعتمد على حراسة احمليط والتقاط  تعريف الذكاء االقتصادي بأنه ذلك النشاط الذيمما سبق ميكن 
قت املناسب، من أجل اختاذ قرارات يف الو تها وبثها لألعوان االقتصاديني، ، معاجلاإلسرتاتيجيةاملعلومات 
 تؤثر يف مستقبل املنظمة. ومناسبة وإسرتاتيجية

 لذكاء االقتصادي لظهور مصطلح ا : التطور التارخييالفرع الثاين

 (braude إذ بنيالذكاء االقتصادي مع ظهور التجارة وتطورت مع ظهور اقتصاد السوق  ت فكرةنشأ

Fernand )القرن الثامن عشر، وأن  إىلازدادت قوة باملدن التجارية منذ القرن اخلامس عشر وامتدت  ةأن املنافس
هلجومات التجارية و ا ةبداي كانت،  واملدن يف فلندا يف مشال ايطاليا وباألخصظهور املنافسة بني تلك املدن 

 4التجسس االقتصادي.

حول الذكاء  حتليال ناجحا ((KENTقدم حيث بعد احلرب العاملية الثانية  أخرىدراسة  وبينت
احلروب  أثناءالقادة العسكريني بتعميم سيناريوهات ملعاجلة بعض املشاكل اليت تواجه القادة  إلقناع االقتصادي

 5من مراحل الذكاء االقتصادي الحقا. اعتربتواليت 

من الفكر العسكري الربيطاين معتمدا على املعلومات  نابعالتطور التارخيي للذكاء االقتصادي  أنيظهر 
، مث تطور األخطاروحتليل تلك املعلومات لغرض مواجهة  للخصممن اجل اكتشاف نقاط القوة و الضعف 

قربا من مفهوم الذكاء داللة و  أكثر، والذي يعد األعمالذكاء  إىلوتغري املصطلح  نظماتاملفهوم داخل امل

                                                                 

 29، ص  مرجع سبق ذكرهفياليل أمساء ،  1 
2Bruno Martinet et Yves-Michel Mart i, intelligence économique, les yeux et oreilles de l’entreprise, édition 
organisation, Paris, 1995, p 12  
3 Hembert Lesca, la veille stratégique : concepts et démarche de mise en place dans  l’entreprise, édition 

Dunod, Paris, 2004, p 65 

، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، العدد أمهية الذكاء االقتصادي يف حتسني مالئمة مناخ األعمال و جذب االستثمارات األجنبيةمحداين حممد ،  4 
 13، ص 2012، 02

5 Davis . Jack , The kent- Debate of 1949 studies in intelligence, 1991, P 50 
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يعتمد على تبادل  األول الذي بلدال تعترب، و نظام الذكاء االقتصادي اليابانطورت  1950يف عام االقتصادي، و 
أساس املعرفة و  أضحت، واليت  (MITI) وزارة التجارة الدولية و الصناعة من خاللكأساس لتطوره املعلومات  

 (LUHN)وضع الباحث   1958يف اليابان مبساعدة منظمة التجارة اخلارجية، ويف عام  األوىلقاعدة املعلومات 
دراسة لظاهريت اليقظة  أول 1963يف عام   (AGUILAR)، يف حني قدم الباحث األعمالمصطلح لذكاء  أول

 1من وضع تعريفا للذكاء االقتصادي . أول 1967يف عام   (H.WILENSKY)والذكاء، ويعد العامل 

بواسطة تقنيات تكنولوجيا  األسواقونتيجة لتطور  1980ويف عام  األمريكيةيف الواليات املتحدة  أما
منوذج للذكاء  أول  (HARVARD)جبامعة  أستاذاوالذي يعمل  (PORTER)املعلومات واالتصاالت فقد اقرتح 

للمعنيني وحتويل املعلومات  وإيصاهلامرحلة معاجلة تلك املعلومات  إىلاالقتصادي والذي جتاوز فيه مجع املعلومات 
يف فرنسا فقد  أماكافة،   نظماتجماالت امل إىلذكاء، وان ال يقتصر على جمال املنافسة فقط بل يتعدى ذلك  إىل

املعلومات وأمهيتها  املفهوم ليشمل مراقبة احمليط و إدارةوتطور  1990ظهر الذكاء االقتصادي يف سنة 
تعريف  أولرمسي ملصطلح الذكاء االقتصادي يف فرنسا، و قد وضع أول ظهور  1992للمتخصصني وبعد عام 

يف التقرير الصادر عن  (HENRY MARTRE)للذكاء االقتصادي يف فرنسا من قبل  1994عملي يف عام 
 2احملافظة العامة للتخطيط يف فرنسا.

 :3مراحل لتطور مفهوم الذكاء االقتصادي وهي كما يلي  أربع (SALLES)وضع  2003يف عام و 

 واألدواتمنتصف التسعينيات و اليت تركز على العمليات  إىلمتتد من الثمانينات :  األوىلاملرحلة  -1
و تعريف  WILLENSKEYوالتقنيات اليت وردت يف تعاريف الذكاء االقتصادي مثل تعرف 

MARTRE  و كذلك تعريفLESCA . 

الذكاء  باستخدام األوىلومتتد خالل سنوات التسعينيات و هي هتتم بالدرجة  انية :املرحلة الث -2
 املرجوة منه. األهدافاالسرتاتيجي و  أواالقتصادي 

 واإلدارةالتسعينيات واليت برز فيها عملية متويل الذكاء االقتصادي  أواخرتبدأ من  املرحلة الثالثة : -3
 املشرتكة والعمل التعاوين.

و تتضمن املفاهيم السابقة واهلوية االقتصادية ملفهوم الذكاء  2000واليت تبدأ يف عام  رابعة :املرحلة ال -4
 االقتصادي و دوره اهلجومي والدفاعي.

 

                                                                 

  Ministry international Trade and industry  

 23-20، ص  مرجع سبق ذكرهفياليل أمساء ، 1 
في العلوم  ، أطروحة دكتوراهالذكاء االقتصادي مشروع عراقي مقترح وإمكانية مساهمته في تنمية االقتصاد العراقيمحمد نعمة محمد الزبيدي،  2 

 27 ، ص2017االقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسية، العراق، 
 28-27، ص ص نفس المصدر 3 
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  : خصائص الذكاء االقتصادي الفرع الثالث

 :1ميتاز الذكاء االقتصادي مبجموعة من اخلصائص و هي كالتايل 

 للمعلومات ذات املزايا التنافسية يف اختاذ القرارات .االستغالل االسرتاتيجي و التكتيكي  -

 قوية لتنسيق اجلهود بني املتعاملني االقتصاديني . إرادةوجود  -

 تبين ممارسات العمل الضغطي و التأثري . -

 إدماج املعارف العلمية ، التقنية ، االقتصادية و القانونية. -

 ، اجلامعات ، اإلدارات اإلقليمية و املركزية. نظماتوجود عالقات قوية بني امل -

 احلصول على املعلومات بطريقة شرعية و اعتماد السرية يف نشرها. -

 ومراحله الذكاء االقتصادي الثاين : أبعاد املطلب

لتطوير تطبيقات الذكاء االقتصادي،  األساسلتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يعد التطور املتسارع  إن
حيث يعترب من املصطلحات احلديثة واليت حازت على اهتمام كبري، وعليه سوف نتطرق يف هذا املبحث بنوع من 

 .االقتصادي وكذلك مراحلهومكونات الذكاء  أبعاد إىلالتفصيل 

 الذكاء االقتصادي  : أبعاد الفرع األول

واملكونات و ذلك من أجل ترصد البيئة اخلارجية للمنظمة  األبعادتعددة ميثل الذكاء االقتصادي مقاربة م
االقتصادي من جمموعة من النظم املرتابطة و يتكون الذكاء ، و املنظمةواستباق التغريات اليت حتدث يف حميط 

 : كاأليتو هي   اليت ميكن أن تعرب عن أبعاده، املتكاملة

كأسلوب حيث تعد   أساساو هي من مكونات الذكاء االقتصادي اليت يرتكز عليها :اإلسرتاتيجية اليقظة -1
من اجل تنمية، تطوير  دعم القرارات، تساعد يف منظمةلل اإلسرتاتيجية اإلدارةة منظمة يف و عملي
، ضمان بقائها و حتسني تنافسيتها من خالل مجع، معاجلة املعلومات و نشر املعرفة املفيدة املنظمة

الضعيفة و  اإلشاراتللتحكم يف احمليط اخلارجي، فهي هتدف ملراقبة و حتليل البيئة التنافسية و اكتشاف 
عين احلد من عدم تبيان التوجهات الناشئة، كما يتم استخدامها الستباق التهديدات و الفرص، و هذا ي

                                                                 

1 Thiendou Niang, Enjeux de l’intelligence économique, Ecole de Bibliothécaires, Archiv istes,Documentalistes 

(EBAD), Université Cheikh Anta Diop, DAKAR, 2004, pp 2-3 
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معرفة(، فمن خالل  إىلمتارس اليقظة مبعىن دقيق للكلمة )حتويل املعلومات  أن منظمةاليقني، و ميكن لل
 .1دراية بالبيئة من منافسيها، وان تكون على علم هبا  األكثرتكون  أن املنظمةهذه العملية تسعى 

االقتصادي، حيث ميكن تلخيص دورها يف دورا متكامال يف نظام الذكاء  اإلسرتاتيجية تلعب اليقظةو 
 : 2التايل األساسيةالوظائف 

 تغريات احمليط . أوتوقع نشاطات املنافسني  أي التوقع : -

حتالفات و  إقامة أواليت ميكن شراؤها  نظماتاحملتملني، امل أواكتشاف املنافسني اجلدد  أي االكتشاف : -
 شراكات معها من اجل التطوير، اكتشاف الفرص السوقية.

، اإلنتاجأي مراقبة تطورات عرض املنتجات يف السوق، التطورات التكنولوجية يف طرائق  املراقبة : -
 .املنظمةنشاط  إطاراجلديدة اليت تغري  التنظيمات 

الذي يسهل  األمرجناح املنافسني، و  أخطاءاجلديدة، التعلم من  األسواقتعلم خصائص  أي التعلم : -
 بناء نظرة موحدة للمديرين.  أوجديد للتسيري  أسلوبتقدير املشاريع ووضع 

، على وجه منظمةو يضمن احلماية املادية للمعلومات و الرتاث املعنوي لل :(املعلومات أمن)احلماية  -2
وقائية املنسجمة مع ال باإلجراءات املوظفنيالتحديد هو التدقيق يف التهديدات و نقاط الضعف، حتسيس 

 .3املعلومات و محايتها وفقا لذلك أنظمة، حيدد املخاطر اليت تواجه املنظمة إسرتاتيجية

، اليت تصدرها أو املنظمةاملخاطر املعلوماتية و ذلك حلماية املعلومات اليت حبوزة  بإدارةعليه فيعرف و 
، وجند من بينها براءات  املنظمةاملخاطر املعلوماتية هي اليت تضمن سالمة و امن املعلومات يف  إدارةوظيفة 

 : 4احلماية فيما يلي  أهداف، و متكن حصر  منظمةاالخرتاع واليت تعترب جزءا من الدور الدفاعي لل

 .منظمةالالملموسة لل األصولمحاية  -

 . واألولوياتحتديد املبادئ، التوجهات العامة  -

 ، املسؤوليات، العمليات و املعايري(.األدواروضع وتنفيذ و صيانة مستودع محاية املعلومات)السياسات،  -

 رفع الوعي يف املنظمة و يف مجيع املستويات. -

                                                                 

، أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية،  دور الذكاء االقتصادي يف الرفع من التنافسية الدولية للمؤسسات االقتصادية اجلزائريةمغمويل نسرين،  1 
 18،ص 2015/2016كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر،

، جملة البشائر الذكاء االقتصادي ودوره يف تغزيز تنافسية االقتصاديات و الدول: قراءة يف التجربة اليابانيةخوالد أبو بكر، بوزرب خري الدين ، 2 
 40، ص 2017، سبتمرب 03االقتصادية، اجمللد الثالث، العدد 

، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، كلية  األداء يف املؤسسات االقتصاديةاثر اليقظة اإلسرتاتيجية و الذكاء االقتصادي على حتسني حممد رقامي ،3 
  20، ص 2014/2015العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري، جامعة باجي خمتار عنابة ، اجلزائر، 

4  Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises CIGREF, Protection de  l’information : Enjeux, 
gouvernance et bonnes pratiques , Rapport de CIGREF, France, 2008, p 10 
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   . األولويةحتديد ومعاجلة نقاط الضعف ذات  -

سواقها و هي وهو استعمال املنظمة للمعلومة ألغراض بسط نفوذها على أ:  التأثرينشاط الضغط و  -3
أي العمل من اجل أن  املنظمةمن اجل اخذ قرارات لصاحل  املنظمةعملية ختص بث املعلومة يف بيئة 

من وضعها يف  املنظمةاسرتاتيجيات التأثري ميكن مسريي  إتباع، 1املنظمةتأخذ البيئة قرارات لصاحل 
، املنظمة مع حميطهاتواصل  يشمل معظم تصرفاتو  ،أفضل، وكسب صورة أسواقهامركز يف  أحسن

كذلك تعزيز الصورة و التحضري لعمليات التسويق، وطرح منتجات   يتضمن، و التأييدالدعاية و كسب 
 أوالتفاعل بشكل متأخر  إىل املنظمةيؤدي مبسريي  التأثريالضغط و اسرتاتيجيات  إتقانجديدة، عدم 

 . 2خاطئ مع اهلجمات اليت مل يتم التمكن من التنبؤ هبا بشكل مسبق

كذلك تعرب إسرتاتيجية التأثري عن األنشطة اليت تنفذ بصور مباشرة أو غري مباشرة، من قبل املنظمات و 
 و مما سبق يتجلى لنا ان الذكاء االقتصادي يتكون من : يه القرارات يف االجتاه املطلوب ، الدول لتوج

 الذكاء االقتصادي = اليقظة + احلماية + التأثري

 الذكاء االقتصادي أبعاد:  (1-1)الشكل رقم 

  

 
Source : L. et Al Begi, Une approche interdisciplinaire de l'intelligence économique , 
Cahier de la haute école de gestion de Genève; Centre de recherche appliquée gestion 

(CRAG); Genève; 2007; p 5  

 

 

                                                                 

أمهية الذكاء االقتصادي يف فهم بيئة املؤسسة وزيادة قدرهتا التنافسية، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص علوم علمي لزهر ،  1 
 144، ص  2016/2017، 3م التسيري، جامعة اجلزائر التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلو 

2  M. Jean-Pierre Dufau, Rapport sur « L’intelligence économique », et du développement: Dakar , 

Sénégal,2010 , p p3-5 
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 : مراحل الذكاء االقتصادي الفرع الثاين

إن مراحل الذكاء االقتصادي ميكن حصرها يف احلاجة للمعلومات و حيازة تلك املعلومات من خمتلف 
مصادرها و بثها لغرض استخدامها يف عملية اختاذ القرارات و التسيري ، و من اجل توضيح مراحل نشاط الذكاء 

 : 1االقتصادي نستعرض أهم مراحله 

  حتديد احلاجة للمعلومةأوال : 

املفيدة اليت تستلزم املهارة يف حتديد أي من املعلومات األوىل لنشاط الذكاء االقتصادي و تعد املرحلة و  
اختيار املعلومات اليت تعد و فة للتمييز وجود املتخصصني يف جمال املعر  األمر الذي يستدعي، حتتاجها املنظمةحتتاج 

 الحقا.مفيدة لغرض حتليلها و بثها 

 مجع املعلومات ثانيا : 

املعلومات من خمتلف املصادر الرمسية : و علومات، يتم اختيار أشكال البحث عن بعد حتديد احلاجة للم
هي املعلومات اليت ميكن احلصول عليها من الكتب و الصحافة ومن وسائل اإلعالم و االتصال ، بنوك املعطيات 

تتطلب جهدا شخصيا من األفراد العاملني يف هذا اجملال  اليتغري الرمسية املصادر ، و (cdو األقراص املضغوطة)
ميكن احلصول عليها من املنشورات اإلحصائية و و ، منظماتومنهم املنافسني و املوردين و املصادر الداخلية لل

 2.لياتأو القنصسائل السفارات التقارير ور و  ن املنشورات التجاريةالصحف املطبوعة و الربامج اإلذاعية فضال ع

 معاجلة املعلومةثالثا: 

، إذ يتم حيازة لمستعملتلك املعلومات بالنسبة للذكاء االقتصادي واليت تعتمد على قيمة وتعترب أساس ا
تلك املعلومات لغرض حتليلها بالشكل املالئم و ترمجتها لتكون معلومة مفيدة متخفية يف الوثائق و تستخدم 

الذي  األمركثرهتا،   يفكمن يف ندرة املعلومات بل ي الاملشكل  وهنا نشري إىل أناسب، بذكاء يف الوقت املن
 يتطلب فرزها و تقييمها و معاجلتها مث حتويلها إىل شكل مناسب و استخدامها يف الوقت املناسب.

  القرار ذمن أجل اختا بث املعلومةرابعا: 

لغرض اختاذ القرارات كون املراحل الثالث  أساسية يف نظام الذكاء االقتصادي مرحلةيعد بث املعلومة 
 الوقت يف املعلومة ال تكون هلا قيمة ما مل يتم بثو تعطي الفائدة السابقة من حتديد ومجع ومعاجلة املعلومات ال 

                                                                 

1  Bo lanale oladejo et alt, knowledge management in economic intelligence with reasoning on temporal 

attributes  , artificial intelligence (CA.AL)vsst,2009, pp 6-7 

 16، ص مرجع سبق ذكرهحمداني محمد،  2 



 الفصل األول : اإلطار المفاهيمي للذكاء االقتصادي
 

11 

 

 اوإيصاهلا ملتخذي القرار وعليه فاملتخصصني يف الذكاء االقتصادي جيب أن يكونو  املناسب وبالشكل املناسب
 .قادرين على إقناع اآلخرين بالعملية وعل تركيب التقنيات اليت تسمح بتطبيقها

 من مرحلة فقدان مت فإذا االقتصادي الذكاء مراحل من مرحلة كل بني والتداخل الرتابطمن السابق  يتبنيو    

 البعضبعضها  مع مرتابطة تعد املراحل تلك فان لذا ،وجود نظام الذكاء االقتصاديل مربر ال صاراملراحل  تلك
 .قرارات الصائبةال القرار اختاذ لغرض

 ووسائله : مستويات الذكاء االقتصادي املطلب الثالث

كافة العمليات وهتتم بميثل الذكاء االقتصادي مفهوما جديدا نشأ يف ظل االقتصاد القائم على املعرفة، 
يف الصراع التنافسي  إسرتاتيجيةكان جماهلا، واالستفادة منها كأسلحة   أيااملعلومات و املعارف،  بإدارةاملرتبطة 

على مستوى  أي على املستوى اجلزئي أوومنافسيها، فهو يطبق على املستوى الكلي للدولة  املنظمةاحملموم بني 
 :وسائله إىل باإلضافة هذين املستويني  إىل، و فيما يلي سيتم التطرق املنظمات

 مستويات الذكاء االقتصادي:  الفرع األول

 على املستوى اجلزئي أوال : 

 املنظمة الدويل، ولكن تعترب أواحمللي، الوطين  ليغطي البعد املنظمة إطارالذكاء االقتصادي عملية تتجاوز 
قبل كل شيء يعد منهجا اقتصاديات يعمل على حتديد  ألنهمتثل اجملال الطبيعي لتطبيق للذكاء االقتصادي، 

واملفيدة ملتخذي القرار فيها، وفقا ملقاربتني  اإلسرتاتيجيةالفرص و التهديدات اليت تواجهها، عرب توريد املعلومة 
دعم املركز  ىلإاملعلومايت و الثانية هجومية هتدف  اإلرثدفاعية واملتعلقة حبماية  أحدامهالتسيري املعلومة، 

  1التنافسي.

 على املستوى الكلي ثانيا :

يسمح استعمال الذكاء االقتصادي يف السياسة العامة بتطوير سوق الشغل يف املستقبل وخلق التنافس يف 
و  ن خالل ممارسة اليقظةميدان البحث والتطوير، واحلث على النباهة باالعتماد على الذكاء االقتصادي يكون م

الشركة باحلذر من تسرب وسرقة املعلومات اخلطرية واهلامة، ألن العوملة ال  إطاراتاملنافس بتحسيس  مراقبة وحراسة
تعين هناية الصراعات االقتصادية بني الدول، بل هي يف تسابق مستمر و حاد للحصول على املوارد الطبيعية و 

                                                                 

، جملة العلوم االجتماعية و اإلنسانية، لقرار ذكي ، الذكاء االقتصادي ودور أنظمة املعلومات يف اختاذ القرار: مقاربة جديدةمنصف مقاويب  1 
 153، ص 2009، جامعة احلاج خلضر، باتنة ديسمرب 21العدد 
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ومراقبتها، والتحكم يف التكنولوجيات املتطورة،  اإلسرتاتيجية األسواقالتحكم فيها كمصادر الطاقة، وللوصول إىل 
 1وسد الطريق يف وجه املنافسني اجلدد يف كل القطاعات.

 وسائل الذكاء االقتصادي . : الفرع الثاين 

كافة الظروف لنمو عمليات الذكاء   يف هتيئةو االتصال  اإلعالمتكنولوجيا اهلائل ل ساهم التطور
طرق مجع املعلومات و تعدد و  اآلليةاحلواسب  يف استخدامالتزايد السريع  أدىاالقتصادي يف العامل، حيث 

كر نذ مناذج للتحليل التنافسي، و  إجيادعلى  األعمال منظمات عملت، حيث ديتبين الذكاء االقتصا إىلالتحليل 
 :2و املتمثلة يف  لغرض التحليل أدوات، والذي ضم ست 1995سنة  FULDمنوذج فولد 

 ملمح النوايا و قدرات املسريين أوال: 

داختاذ القرار لديهم ،  إجراءاتعلى  ؤثرةديد العوامل املالتنبؤ بقرارات هؤالء و حتمن   ميكن  وإلعدا
القيادة، املسارات املهنية،  أمناط: التاليةددات احمل االعتبار بعني األخذامللمح النفسي لصاحب القرار، جيب 

احلايل و  املنظمةت، و القرارات السابقة. كما يتم حتليل هذه احملددات يف ظل مناخ الكفاءات، التوجهات، امليوال
 العمليات. وإدارةاملستقبلي، من وجهة نظر التكاليف و التكنولوجيا املتاحة، 

 Benchmarkingثانيا : البنشماركينغ 

، والعمل على األخرىنظمات باملاملنظمات ، وحتديد نواحي القصور فيها مقارنة  أداء قياسوهي م
ملزاياها  املنظمةمن التقنيات الرائدة يف احلد من خماطر فقدان  ترباخلدمات ، وتع أداءمعاجلتها، وحتقيق اجلودة يف 

حمليا و عامليا،  اآلخرينيف معرفة موقعها بالنسبة للمنافسني  األعمالاملثالية ملساعدة منظمات  واألداةالتنافسية 
 طور االقتصادي.للت أداةبالتايل فهي 

 املستقبلية  اإلسرتاتيجيةحتليل ثالثا : 

، و املنظمةذلك حماولة معرفة خمتلف نقاط القوة و الضعف و كذا الفرص و التهديدات اليت حتيط ب تعينو 
نتائج هذا  أن، حيث  SWOTهو نفس النموذج املعروف يف جمال التحليل االسرتاتيجي و املعروف باسم 

 .بتحديد توجه اسرتاتيجيحليل تسمح الت

 

                                                                 

 21، ص مرجع سبق ذكره، غمويل نسرينم1 
2 Fuld  Leonard M, the new competitor intelligence: the complete resource for finding, analyzing and using 

information about your competitors  , new York : john Wiley and sons,1995 , p 482  
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 توقع االسرتاتيجيات التنافسية رابعا: 

يف : اللوائح، التنظيمات، التكنولوجيا، ، و املتمثلة املنظمةحتليل القوى احمليطة ب FULDفولد  يقرتح منوذج
هناك عدة طرق و  ائن )منو عائدات االستهالك(، التغريات يف قطاع النشاط )عمليات الضم و الدعم(، والزب

ضي وذج االستجابة للمنافسة الذي يقومن ، PORTERر ل منها منوذج القوى اخلمس لبورتيف هذا اجملا أخرى
بتقييم خمتلف االستجابات للمنافسة باستعمال عدة تقنيات منها الطرق التقليدية لتحليل املنافسة، املماثلة 

، وتعترب أدوات لرصد التوجهات املالحظون(،  نياألخصائيالنماذج الرياضية و الطرق النوعية)مقابالت 
 اإلسرتاتيجية للمنافسني.

 منتوج جديد  إدخالتوقع خامسا: 

متابعة النشاطات العملياتية ، و يقصد بذلك  Timeliningبــما يسمى  FULDيقرتح منوذج فولد و  
 و التعرف على املعلومات الناجتة و حتليلها. منظماتلل

 حتليل التكاليف سادسا: 

هلذه املقاربة يف الرتكيز على العوامل  األساسييتمثل العنصر حيث حتليلية،  كأداةامليزانية   رب حتليليعتو 
 .اإلداريةاحلرجة كشراء املعدات، البنايات، التجهيزات و التكاليف 

طبيعة  مبراعاةصة هبا يف هذا اجملال وذلك ر طرق خايطو ت ميكن للمنظمات هأن إىلهنا  اإلشارةو جتدر  
على االستقالل اهلدف من استخدام الذكاء االقتصادي يكمن يف احملافظة  أن إال، نشاطها نشاطاهتا وجماالت

 .ستمراريةو اال األداء حتسني، إضافيةاالقتصادي، احلصول على حصص سوقية 

املعارف و استخراج  إدارةومن الطرق الكمية املستخدمة يف حتليل نتائج الذكاء االقتصادي، ميكن ذكر 
الذكاء االصطناعي اليت تساعد على  األخري الذي يعد من بني أدوات، و هذا Datamingاملعارف من البيانات 

االرتباطات  بإجيادميز بكوهنا تسمح وهي تت Data ware houseحتليل البيانات املتواجدة مبستودعات البيانات 
مستودع البيانات خيزن حجم كبري جدا من البيانات غري املتجانسة كسلوك الزبائن  أنبني خمتلف البيانات، ذلك 

   1املبيعات و غريها. أحجاماملخزونات،  أحجام، اإلنتاجو خصائص املنتجات و مستويات 

 

 

                                                                 

 26، ص مرجع سبق ذكرهمغمولي نسرين،  1 
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  املعلومة ركيزة أساسية للذكاء االقتصادي :  املبحث الثاين

املنظمة مرتبط بدرجة كبرية على املعلومات اليت حتتاجها ومدى توافرها يف خمتلف املستويات، جناح  إن
الذكاء االقتصادي هو عملية حصر املعلومات وحياهتا من املصادر املختلفة ز معاجلتها و بثها  أنومن املالحظ 

 املعلومة يف نظام الذكاء االقتصادي  أمهيةمن اجل اختاذ القرارات، ومن هنا تربز 

   وأصنافها املعلومةمفهوم املطلب األول : 

التنافس، خاصة مع التقلبات  أسلحة وأحد منظماتلل مهما موردا اليوم املعلومات متثل أصبحت
 العوامل بني التنسيق من متكنها أهنا يف املعلومات إىل املنظمة حاجة تكمن واالقتصادية اليت يشهدها العامل، 

 امليزة حتقيق يف ;القرارات اختاذ يف تساهم حبيث املنظمة وقدرات احتياجات وبني والداخلية اخلارجية البيئية

سباقة يف حصوهلا على املعلومة املناسبة و يف  املنظمةعندما تكون  حتقيق الريادة ويتوفر كل هذا التنافسية ، و
 الوقت املناسب.

 مفاهيم حول املعلومة:  الفرع األول
  تعريف املعلومةأوال: 

،واليت هلا 1اليت مت إعدادها لتصبح يف شكل أكثر نفعا للفردالبيانات  بأهنا تلكاملعلومة ميكن النظر إىل 
 أومالحظة  أوتعرب عن حقيقة ، كما 2يف القرارات اليت يتم اختاذها أواملتوقع  أوقيمة مدركة يف االستخدام احلايل 

حدث معني ويضيف  أوحلالة  عدم التأكد ختفيضغري حمسوس يستخدم يف  أوشيء حمسوس،  أي أو، إدراك
 3اجلماعة. أومعرفة الفرد  إىلشيء 

  البياناتمفهوم ثانيا: 
،  أرقامتصورات يف شكل  أوالشكل الظاهري جملموعة حقائق غري منظمة، قد تكون حقائق  تعرب عن
تنظيم جتمع عن طريق  أوقياسات بدون حمتوى  إهنا، وال تعطي معىن و هي منفردة، رموز أوكلمات، صور، 

و املعامالت  لألشياء األويلالوصف  إهناختزن بأسلوب معني،  أناالستقصاء، وميكن  أواملشاهدة  أواملالحظة 
  4وهي مسجلة ومصنفة وخمزنة، ولكن غري منتظمة لتعطي معىن حمدد.

 
                                                                 

1 Gordon b et autres, système d'information pour le management , volume1, édition économica, paris, 1986, 

P116   

 112، ص 2008الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  اإلدارية،نظم املعلومات حممد امحد حسان، 2 
، 1999، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، الطبعة األوىل، مصر ،  نظم املعلومات اإلدارية :مدخل إداريكامل السيد غراب، فادية حممد حجازي،   3 

  40ص 
 20-19، ص 2007، دار حامد للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية، عمان األردن،  MISنظم املعلومات اإلدارية فايز مجعة،صاحل النجار ،  4 
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 العالقة بني املعلومات و البيانات ثالثا: 

فإن البيانات متثل مدخالت يتم معاجلتها بالتايل و املعلومات،  إلنتاجالالزمة  األوليةتعترب البيانات املادة 
 :القةو الشكل التايل يوضح الع ،يف املعلومات املخرجات املتمثلةللحصول على 

 : نظام معاجلة البيانات (2-1)الشكل رقم 
  
 
 
 
 

 التغذية العكسية
، 2007مصر، ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، نظم املعلومات اإلداريةحممد عبد احلليم صابر، املصدر: 

 37ص
 

معاجلة  أماخارجها  أو املنظمةاليت تتم داخل  باألحداثالبيانات يف هذا النظام متثل حقائق خاصة 
حقائق ذات معىن وقيمة  إىللتلك البيانات بطريقة معينة حبيث تتحول وتنظيم البيانات فهي عبارة عن ترتيب 

 وأيضاواملعدات املستخدمة يف التشغيل  كاآلالتتتطلب ضرورة توافر عناصر معينة  ميكن استخدامها، و  وبالتايل
   1.لتصبح معلوماتلذين يقومون بتلك العملية ا األفرادمعرفة 
 : خصائص املعلومة رابعا

  : 2لقد مت حتديد جمموعة من اخلصائص األساسية للمعلومات ، نذكرها كما يلي 
متخذ القرار وهي فتية، واملقصود بذلك عدم تقادمها وبذلك ال  إىلتصل املعلومة  أنأي جيب احلداثة :  -1

 .إليهاجديدة، مت التوصل  أخرىمعىن هلا حيث تكون هناك معلومات 

املعلومات وتشغيلها وجتهيزها و تلخيصها  إعدادالقياس املستخدمة يف  إجراءاتأي الدقة يف الدقة :  -2
 وعرضها.

ستخدم املعلومات خالل الوقت الذي حيتاجها فيه ومعىن هذا عدم وصوهلا ملتخذ أي يتلقى املالتوقيت :  -3
 قبل ذلك بفرتة طويلة الحتماالت تقادمها.القرار بعد احلاجة هلا أو 

                                                                 

 43، ص 2005، اإلسكندرية، نظم املعلومات اإلدارية: مدخل النظم، الدار اجلامعيةإبراهيم سلطان،  1 
 81-80، ص 2005سكندرية مصر ، ، الدار اجلامعية، اإلنظم املعلومات اإلدارية يف املنظمات املعاصرةثابت عبد الرمحان إدريس،  2 

 معالجة البيانات معلومات بيانات
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 رقمية. أوسواء لغوية  األخطاءأي درجة خلوها من اخللو من اخلطأ :  أوالصحة  -4

 .األمرأي التعبري عن املعلومات بأرقام و النماذج الكمية إذا لزم التعبري الكمي:  إمكانية -5

من حيث درجة االتفاق بني املستخدمني املختلفني عندما يتفحصون املعلومة أي التحقق:  إمكانية -6
 املوضوعية اليت تشري لعدم التحيز.

 زمة.أي درجة السري و السرعة يف احلصول على املعلومات الال احلصول عليها : إمكانية -7

أي غياب النية يف تعديل أو حتريف املعلومات للتأثري على املتلقي أو لتحقيق أغراض : اخللو من التحيز -8
 خاصة.

 املعلومة. إكمالأو  متاميةأي الشمول :  -9

   املعلومات مبتطلبات املستخدم احملتمل هلا. ارتباطملالئمة : ا -10

 أي مدى خلو املعلومات من الغموض.  :الوضوح -11

  : أصناف املعلومة الفرع الثالث
وفقا ملا  أخرى إىل منظمةمتنوعة، وخيتلف تصنيف املعلومات من  نظماتاملعلومات اليت حتتاجها امل إن

تصنف املعلومات بناءا على جمموعة من  أنهلذه املعلومات، لكن بصفة عامة ميكن  نظماتاليت توليها امل لألمهية
 : كاآليتالتصنيفات  

 التصنيف حسب درجة الرمسية : أوال

غري  عليها منه، فنجد معلومات رمسية وأخرى املنظمةصدر الذي حتصل بامل أساساهي معلومات ترتبط و 
  :  1رمسية

و هي كل املعلومات الصادرة عن هيئات رمسية وقانونية، و تتمثل مصادرها يف :  املعلومات الرمسية : -1
 الكتب، بنوك املعلومات، براءات االخرتاع الدراسات واألحباث. اإلعالموسائل 

من  أساساوهي املعلومات الصادرة من مصادر غري رمسية، وتتمثل هذه املصادر  املعلومات غري الرمسية:  -2
 . املنظمة: املنافسون، املوردون، الزبائن، املعارض، الندوات، ومن داخل 

 صدرالتصنيف حسب املثانيا: 

جند وفق هذا التصنيف املعلومات الداخلية واملعلومات حنصل على املعلومة و  أيننقصد هنا من و 
 اخلارجية حيث : 

                                                                 

1 Revelli carlo , L’intelligence stratégique sur internet , édition Dunod ,2éme édition, Paris ,2000, P9 
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نشاط املنشأة ومواردها و العوامل اليت تؤثر  إمجايلهي تلك امللومات اليت تعرب عن  املعلومات الداخلية : -1
يف أوجه نشاطاهتا املختلفة، و يتضمن ذلك معلومات إنتاجية وتسويقية ومالية وخاصة باملوارد البشرية 

 1حوث والتطوير.بوبالعالقات العامة و بال

ة، اجتماعية، )قانونيمنظمةو تتضمن توصيف متغريات البيئة اخلارجية العامة لل املعلومات اخلارجية : -2
اقتصادية، دميوغرافية، وجغرافية، و تكنولوجية و سياسية ( و تتضمن كذلك توصيف متغريات البيئة 

 ألنشطتهاو مزاولتها  املنظمةاليت تتعلق باجلماعات ذات املصلحة يف وجود  منظمةاخلارجية التشغيلية لل
 2من عاملني و مسامهني و عمالء و حكومة و منافسني.

 صنيف حسب درجة احلصول عليها التثالثا: 

درجة سهولة احلصول على املعلومة وجند  أو إمكانيةوميكن يف هذا التصنيف تقسيم املعلومة حسب       
 :3هنا

 أيةو هي معلومات متوفرة ميكن احلصول عليها بسهولة، وال يرتتب عن مجعها  املعلومات البيضاء : -1
 مالحقات قضائية، وتعتمد على نفس مصادر املعلومات الرمسية.  أومشاكل قانونية، 

وهي تلك املعلومات املباح احلصول عليها، لكن بصعوبة وتعتمد يف مجعها على  املعلومات الرمادية : -2
 نفس مصادر املعلومات الغري رمسية.

انونيا مبوجب عقود، هي اليت يتم التكتم على نشرها نظرا لسريتها، وهي حممية ق املعلومات السوداء : -3
 املسموح هلم بذلك أو عن طريق التجسس. األشخاصواتفاقيات و ينفرد باالطالع عليها 

  منظمةالتصنيف حسب املستوى اهلرمي للرابعا : 

 : 4كالتايل  اإلداريوهنا تظهر املعلومة وفقا للمستوى   

حيث يستفاد منها يف  منظمةالعام للتعترب من أهم املعلومات على املستوى  : اإلسرتاتيجيةاملعلومات  -1
 املنظمةلتحقيق ميزة تنافسية حيث ترتبط مبستقبل  منظمةاملستقبلية لل اإلسرتاتيجية األهدافصياغة 

هي تلك  اإلسرتاتيجيةوتلعب دورا هاما يف عملية تكييفها مع تغريات احمليط، و بالتايل فاملعلومات 

                                                                 

 80، ص مرجع سبق ذكرهل السيد غراب، فادية حممد حجازي، ماك1 
مذكرة مقدمة لنيل شهادرة املاجستري، ختصص  "دراسة حالة مؤسسة موبيليس"، املنظمةاليقظة اإلسرتاتيجية كعامل للتغيري يف عالوي نصرية،  2 

 56، ص 2010/2011بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر،  أيبتسيري املوارد البشرية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 
3 Revelli carlo, op cit , p 10  

التسيري، جامعة بن يوسف  ،فرع االقتصادية العلوم يف ماجستري مذكرة التسويقية، القرارات إختاذ يف التسويقي املعلومات نظام أمهيةعلمي لزهر ،  4 
 96،  ص 2005/2006،اجلزائر، بن خدة
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العليا ، بالنسبة  لإلدارةقصوى بالنسبة  أمهيةاملدى، وهي ذات املعلومات اليت ترتبط بالسياسات البعيدة 
التوغل فيه، تطورات املنتج،  وإمكانيةفهي تتضمن معلومات عن حجم السوق  األعمال ملنظمات

 1التقنيات اجلديدة.... اخل .

ل الوظيفية حيث تعمل على ضمان االتصا باألنشطةتتعلق عادة  املعلومات التكتيكية )الوظيفية( : -2
و تغطي فرتة زمنية عادة  منظمةاحلالية لل باألداءوتتميز بكوهنا وصفية تتعلق  األقسامبني خمتلف والتنسيق 

جلعلهم يتوافقون مع  املنظمةعلى سلوك أفراد  التأثري إىل األوىلما تقدر بسنة و هي هتدف بالدرجة 
 .املنظمةف ده

و  ،اإلنتاجاحملاسبة،  لو هي املعلومات املرتبطة بالوظائف االعتيادية والروتينية مث املعلومات التشغيلية : -3
 هي تفصيلية ودورية و تتميز بأهنا رمسية.

 : دور املعلومة و قيمتها  املطلب الثاين

كبرية للمعلومات اليت تعد القاعدة   أمهية إعطاءالتوجه يف الوقت احلاضر صوب اقتصاد املعرفة حيتم  إن
على  تأثريهاهلذا التوجه و سنتناول يف هذا املطلب الدور الذي تلعبه املعلومة يف اختاذ الفرار و كيفية  ساسيةاأل

 وسنحاول تقدير قيمتها كذلك الن    وأصعدةعدة مستويات 

 دور املعلومة  الفرع األول :

ألي نشاط  أساسي، وعليه فإنه ميكننا القول بأن املعلومات مورد مات سالح العصر احلديثاملعلو  تعرب
القول بأن استثمار مورد املعلومات يعد معيار التميز حاليا بني اجملتمعات الغنية  ميكنكان جماله، و   بشري، وأيا

ثمار بأن هناك جمتمعات أو دول جنحت يف است يتضح، و واملتقدمة من جهة والفقرية واملتخلفة من جهة أخرى 
 :      2على املستويات املختلفة دورها من هنا يربزة كما جيب، و ثروة املعلومات و أخرى مل تستثمر الثرو 

 على املستوى الدويل  أوال : 

 أحاديةاملعلومات متثل القوة ومن ميتلك املعلومات ميتلك القوة، و احلالة اليت مير هبا العامل يف يومنا من 
لواليات املتحدة األمريكيةالقطب جتسيد حي هلذه  بفعل امتالك املعلومات  إالهذه الدرجة  إىلمل تصل  احلقيقة فا

 :  3اآلتيةو توظيفها بشكل مثايل، وميكن جتسيد أمهية املعلومات على املستوى الدويل من خالل اجلوانب 

                                                                 

 34 ،ص  2005األوىل،عمان،األردن، التوزيع،الطبعة و للنشر وائل دار ، إسرتاتيجي مدخل:اإلسرتاتيجية املعلومات نظمألزغيب، علي حسن 1 
 59ص  مرجع سبق ذكره،عالوي نصرية ،  2 
والتوزيع والطباعة، الطبعة األوىل، اقتصاديات املعلومات: القوة الناعمة يف حتقيق التفوق التنافسي للمؤسساتحممد الطائي،  3  ، دار املسرية للنشر 

 27، ص 2007عمان ، األردن، 
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للمجتمعات احلديثة وليس رأس املال فقط، وإنتاج املعرفة قد  األساسياالسرتاتيجي املعلومات تعد املورد  -
 االقتصادي. واألداءواملنافسة  اإلنتاجيةمفتاح  أصبح

و الطاقة الطبيعية ويف اجملتمع الصناعي أصبح  األوليةإذا كان االعتماد يف اجملتمع الزراعي على املادة  -
، فإن خلدمات املقدمةاجملتمع اخلدمي فيعتمد على ااالعتماد على الطاقة املولدة كالكهرباء و الغاز، أما 

 له. األساسيةتعد الركيزة  واليتاملعلوماتية يعتمد على املعلومات جمتمع 

لتصنيف الدول و الشعوب ذلك الن معامل القدرة  األولاعتبارها املعيار تتجلى باملعلومات  أمهية إن -
وسائل االتصال يف عصرنا احلاضر يعد املؤشر  على التعامل مع املعلومات و تشغيل شبكات متقدمة من

 داللة على التقدم النسيب للشعوب. األكثر

التقارب الرقمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تذليل الصعوبات املرتتبة على اثنني من اكرب  ساهم  -
التأخري ومشكلة  املعوقات اليت اعرتضت تدفق البيانات و املعلومات بني الدول يف املاضي ومها مشكلة

بصورة نفاذ إىل املعلومات و يف ال سامهت أيضاوأسرع، و  املسافة، فوسائل االتصاالت أصبحت أرخص
وأمناط السلوك  نظماتو امل األسواقيف هيكلية بتغريات عميقة  إجياباالذي انعكس  األمرتناسقا  أكثر

 االقتصادي.

 على املستوى الوطين:  ثانيا: 

 : 1اآلتيةمن خالل اجلوانب  األمهيةميكن جتسيد هذه 

و أصبح قطاع املعلومات املصدر الرئيسي للدخل أصبحت املعلومات حمور اقتصاديات الدول املتقدمة  -
من إمجايل الناتج القومي و القوة العاملة يف بعض الدول املتقدمة يعملون يف  %50القومي، فأكثر من 

 املعلوماتية. األنشطة

املعلومات بدور جوهري يف تسريع  أسهمتيعد قطاع املعلومات القطاع املتنامي يف عامل اليوم حيث  -
 يف خمتلف القطاعات يف الدول املتقدمة. اإلنتاجية

 خطط التنمية، سواء ما يتعلق منها بالتنمية االقتصادية أو  إجناحللمعلومات دور هام يف  -

 ابية يف حياة الفرد واجملتمع.االجتماعية أو ما يرافقها من تغريات اجي -

  املنظمةعلى مستوى ثالثا :

يا تنافسية وأحد أهم املوارد اليت  إىل املنظمةتسعى  استخدام كافة املوارد بالطريقة اليت متكنها من حتقيق مزا
 منظمةاجلوهرية للمن احلصول على هذه املزايا التنافسية هي املعلومات، فتعد املعلومات احد املوارد  املنظمةمتكن 

                                                                 

 60، ص  ذكره مرجع سبقعالوي نصرية،  1 
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على بقائها فهي ملزمة مبتابعة خمتلف املستجدات وهذا بتكيفها مع بيئتها و  املنظمةيف العصر احلايل ولكي حتافظ 
التفوق واالزدهار فيجب  أرادت إذاخارجية و  أوبتوفر كم هائل من املعلومات سواء داخلية  إالال حيدث ذلك 

ت من جمرد توفري اتساع دور املعلوما إىلهذا  أدىقد و ، هبذه املوارد ى غريها فيما يتعلقتتفوق عل أنعليها 
سواء كان هذا التطور بالنسبة  لعملية التغيري و التطوير للمنظمةقيادهتا  إىلمن املعلومات  احتياجات املنظمة

 1التسيري . ألساليب أوللمنتجات 

 الفرع الثاين :قيمة املعلومة 

، فاملعلومة ذات خاصة تلك املتعلقة باملنظمة مستعمليها واملستفيدين منهاختتلف قيمة املعلومة باختالف 
احد صناع القرار يف مستوى معني من مستويات اختاذ القرار، ليست بالضرورة كذلك بالنسبة  لدىالقيمة العالية 

إال أنه ميكن اعتبارها موردا اسرتاتيجيا كما تعترب من أصول املنظمة ملا هلا من قيمة اقتصادية، ، رآخملستعمل 
 :    2ميكن حتديد قيمة املعلومة باملعادلة التاليةو 

 مصادر مالئمة وذات جودة+ جودة التحليل+ النشر والتغذيةقيمة املعلومات = التحليل اجليد للحاجيات+
 املرتدة + األمن.

القاعدة  خطوة أساسية كوهنامن املعلومات بشكل جيد، فانه، وتعترب   يفهم متخذ القرار احتياجاتهمل إذا -
 .ل القادمةلكل اخلطوات واملراح

ن ذلك ألباقي اخلطوات، علومات مالئمة فإنه يصعب على متخذ القرار مواصلة املمصادر  إذا مل تكن -
 التحليل للمعلومات.املصادر النوعية واجليدة من شأهنا تسهيل عملية 

 القرار. يف اختاذمن حيتاجها  مساعدةإعطاء قيمة هلا، و أساس التحليل اجليد للمعلومات  يعترب -

إن املعلومات اليت ال يتم نشرها أو تقدميها ملن حيتاجها، ال تعترب معلومات ذات قيمة ألنه ال ميكن  -
 .هااالستفادة من

ترفع من قيمة  لومات اإلسرتاتيجية، من شأهنا أن تعظم واحلفاظ على سرية املعلومات وخاصة املعجيب  -
 .املنظمة

 

 

 

 
                                                                 

 61-60، ص ص ، مرجع سبق ذكرهنصيرة الويع 1 
ة:  حالة اخلطوط اجلوية اجلزائريةحناسية رتيبة،  2  زة التنافسي ية العلوم أمهية اليقظة التنافسية يف تنمية املي ، مذكرة ماجستري يف فرع إدارة األعمال، كل

 94، ص 2003االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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  الذكاء االقتصادي  املعلومة اإلسرتاتيجية وسيلة بناء املطلب الثالث :

و الذي تتدفق فيه املعلومة بسرعة كبرية و كميات هائلة،  اآلنبالنظر للمحيط الذي تعمل فيه املنظمة 
 األعماليف عامل  أمهيتهاو  اإلسرتاتيجيةومع التطورات احلاصلة يف جمال تكنولوجيا املعلومات برزت املعلومات 

واليت متكن املنظمة من حتقيق مزايا تنافسية، لكن تزايد اجلدل بني املتخصصني و تعددت وجهات النظر حول 
 . اإلسرتاتيجيةهوم املعلومات مف

         اإلسرتاتيجيةالفرع األول : تعريف املعلومة 

بأهنا : " تلك املعلومات ذات التوجه املستقبلي أي تلك  أيضا اإلسرتاتيجيةتعرف املعلومات  -
املعلومات اليت ترتبط بالقدرة على استشراف مستقبل املنظمة و اليت تنطوي على درجة عالية من 

 اإلدارةاليت تقع ضمن اهتمامات  األمدعدم التأكد و املخاطرة واليت ترتبط باخلطط بعيدة  حاالت
 1العليا للمنظمة. "

للحصول عليها و تشمل املعلومات  املنظمةاليت تسعى  ملعلومات احليوية : "ا أهناكذلك تعرف على  -
التطورات اليت مل حتقق ي وهي تعرب عن داخلواملوجهة لالستعمال ال املنظمةاليت مجعت خارج 

 2."وامنا تنبئ حبصول شي قد يكون له تأثري على مستقبل املنظمةمتاما،
متخذ القرار  إليهاحيث تعترب بأهنا : " املعلومة اليت حيتاج  اإلسرتاتيجيةهناك تعريف واسع للمعلومة و  -

 3يف الوقت املناسب و بالشكل الذي يرغب فيه."

من املعلومات  أخرى أشكاالصطلحات ذات العالقة، واليت تشكل بعض امل إىل اإلشارةكذلك جتدر 
 :اإلسرتاتيجية

 املعلومات االستباقية : أوال

على أهنا : "معلومات متثل حتوال يف البيئة واليت ميكن أن  JOFFREو  KOENIGوقد عرفها كل من  
، املعلومة االستباقية هي معلومة فرصة إذا سامهت يف حتقيق أهداف املنظمةتكون هلا تأثريات على توجهات 

 1."املنظمة، أو هتديدا إذا عرقلت حتقيق أهدافها و بالتايل بقاء املنظمة
                                                                 

ء  واقع الذكاء االقتصادي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةبلحاج آمنة ،  1  ، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري ختصص اإلدارة اإلسرتاتيجية و الذكا
 17، ص 2014/2015، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري، جامعة ايب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، االقتصادي

، أطروحة ، حتويل اإلشارات الضعيفة إىل قوة حمركةاملنظمةاإلسرتاتيجية: نظام لإلنذار املبكر و الذكاء اجلماعي يف صليحة كاريش ،اليقظة 2 
 130، ص 2011/2012، 3جامعة اجلزائر دكتوراه يف علوم، 

، أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية دور الذكاء االقتصادي يف تدعيم رضا العميل دراسة حالة أوراسكوم تيليكوم اجلزائرسكر فاطمة سكر ، 3 
 62 ، ص 2012/2013،  3ختصص تسويق، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر 
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  الضعيفة اإلشارات: ثانيا

الضعيفة تعد معلومات  واإلشارات، 1975سنة  Igor ANSOFF ا املصطلح كان من طرفهذ
بالدقة، فهي متثل معلومات الستشعار  اإلشاراتكوهنا مرتبطة خباصية املوقوتية، وخاصة عالقة هذه   إسرتاتيجية
كون هلا تأثريات مهمة على ت أن بإمكاهنا أهنا إالو هي معلومات مبعثرة غري مؤكدة  اإلسرتاتيجية املفاجآت

الختاذ قرارات  قيقة، كافية للمنظمةمات واضحة و دالقوية هي معلو  اإلشارةاملعلومات ذات  ، يف حني املنظمة
  2معينة.

يف  آثارالضعيفة بأهنا معلومات غري دقيقة، غري واضحة ومبهمة، هلا  اإلشاراتنعرب عن  أنومنه ميكن 
و  اإلسرتاتيجيةاملستقبل قد تكون قوية، لكن الوقت الالزم لالستجابة يصبح غري كاف الختاذ القرار و صياغة 

 . بالتايل تعترب وضعية جد حرجة بالنسبة للمنظمة

يف  نفسها قد وقعت اإلشارات و تصبح قوية، فستجد هذه املنظمة ححىت تتوض رت املنظمةإذا انتظو 
الضعيفة ليكون هلا متسع من الوقت للرد  اإلشاراتنفسها جمربة على أن تأخذ بعني االعتبار  هلذا جتد املنظمة أزمة

 3فرص و التهديدات.و االستجابة لل

 :اإلشارات الضعيفة اخلصائص اليت متيز  ألهميف اجلدول التايل عرض و 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

1  Kamel ROUOIBAH, Veille stratégique : Vers un outil d’aide au traitement des informations 
fragmentaires et incertaines , thèse de doctorat, sciences de gestion, université Pierre Mendes, France, 1998  

,p31 

املعلومة اإلسرتاتيجية و دوره يف صناعة مؤسسة تنافسية: دراسة حالة عينة من املؤسسات  االقتصادي كآلية للتحكم يف الذكاء بتغة صونية، 2 
ية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد بوضياف ، املسيلة ، اجلزائر ، االقتصادية ، أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية، كل

 86، ص  2016/2017
3 NICOLAS LESCA, construction du sens  , thèse de doctorat en sciences de gestion, France, 2002,p 23 
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 الضعيفة اإلشارات: خصائص  (1-1)جدول رقم 

ــاخل ــ ــ ــال اصيةـ ــ ــ ــ  قــتعليـ
توضح للمسريين  املنظمةتؤثر على  أنالضعيفة مرتبطة بأحداث مستقبلية فيمكن  اإلشارات استباقية

 .التصرفات أو ردود األفعال املمكنة بشكل مسبق
فهي  اإلحصائيةختزن كقاعد للنماذج التنبؤية  أوتسجل  أنميكن  أرقاماالضعيفة ليست  اإلشارات كيفية

 .احلدوثبأحداث مستقبلية حمتملة مرتبطة 
ترتجم وفق عدة حاالت  أنوواضحة و هي صعبة الفهم، وميكن  أكيدةالضعيفة ليست  اإلشارات غامضة

 .جيعلها تتصف بالغموض ويعقد من عملية رصدها والتقاطهاممكنة، وهذا 
 ل معلومةكاليقظة   أفرادا من طرف هالضعيفة يف شكل معلومات جزئية يتم جتميع اإلشاراتتظهر  جمزأة

 .وامنا طريقة جتميع هذه اجلزئيات هو الذي سيعطي هلا معىن ليست لديها معىن حبد ذاهتا جزئية
غري اعتيادية و غري 

 منتظرة
تكون صورة،  هي قدو ليس هلا شكل متجانس ف وجارية الضعيفة ليست معلومات متكررة اإلشارات

 ، ... اخل.يف جريدة مقال محلة مت انشاؤهاتعليق،
وهو ما هائل من املعلومات )التشويش(،  غارقة ضمن كم بأهناالضعيفة  اإلشاراتعادة ما توصف  متييزها صعب

 .جيعل املسري ال ينتبه هلا بسهولة
اإلسرتاتيجية: نظام لإلنذار املبكر و الذكاء اجلماعي يف املنظمة، حتويل اإلشارات اليقظة  صليحة كاريش ، املصدر :

 14، ص 2011/2012، 3اجلزائر ، أطروحة دكتوراه يف علوم، جامعة الضعيفة إىل قوة حمركة

، أمهية أوالضعيفة هي بيانات و معلومات تظهر يف البداية دون معىن  اإلشاراتمن هنا ميكن القول أن 
مبهمة و  ألهنامستقبال،  تأثريها، و هنا تكمن قوهتا و املنظمةواليت ميكن أن ال تشد انتباه متخذي القرار يف 

ه املعلومات وجود مت يسمى باالنتباه االسرتاتيجي لدى املسريين، غامضة و غري دقيقة ، لكن تستدعي هذ
تكون لدى املسري و متخذ القرار  أنمن شروط االنتباه االسرتاتيجي هي  أن ANSOFFحيث يرى  

يكون لدى املسري شعور مسبق  أنحساسية اجتاه التغريات املبكرة جدا، واليت هي عادة متغريات بيئية، فعليه 
الضعيفة ذات الطابع النوعي، الغامض، املهم و  اإلشاراتتغريات بيئية، أما مصدر الشعور فهو  باحتمال حدوث

 1غري الدقيق.

متخذ القرار،  أوو التقاطها من طرف املسري  إليهامت االنتباه  إذاالضعيفة  اإلشارات أن إىل اإلشارةدر جتو 
 2مبكرة. إنذار إشاراتميكن ترمجتها و تفسريها، لكن يف هذه احلالة ال تصبح ضعيفة بل 

 

                                                                 

 88، ص مرجع سبق ذكرهبتغة صونية،  1 
2 Humbert LESCA et Nicolas LESCA, Les signaux faibles de la vielle anticipative pour les décideurs , la 

voisier, paris, 2011, p 41 
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 اإلسرتاتيجيةخصائص املعلومة الفرع الثاين: 

تكون  أنهلا  أريدإذا ما  اإلسرتاتيجيةتتصف هبا املعلومات  أنهناك جمموعة من اخلصائص اليت جيب 
 : 1منها ما يلي  منظمةذات قيمة اقتصادية و منفعة لل

 التوقيت املناسب أوال: 

جلودهتا، فال قيمة للمعلومة إذا مل  األساسيإن للتوقيت املناسب لتقدمي املعلومة ملتخذ القرار يعترب املعيار 
تصل يف الوقت املناسب ملتخذ القرار، بل على العكس فإن وصوهلا يف الوقت املناسب للمستفيد حيقق له عدة 

يف  اإلسرافتقليل ف و معاجلة املشكالت قبل تفاقمها، وكذلك من سرعة التصر  اإلدارةمتكني  مزايا من أمهها
 اجلديدة و تنفيذها. األفكارالتمكن من متابعة  إىل باإلضافةملنظمة، ستخدام املوارد املتاحة باا

 صالحية املعلومات للغرض املستهدف ثانيا : 

و  اإلداريةالصالحية تعين مالئمة املعلومات الحتياجات املستخدمني هلا يف خمتلف املستويات و 
الحتياجات متخذي القرارات متثل العامل الرئيسي يف حتديد القيمة االقتصادية التشغيلية، فمالئمة املعلومات 

تقرتب قيمتها من الصفر، بل أن املبالغ واجلهود  اإلدارة احتياجات تالءمللمعلومات نفسها، املعلومات اليت ال 
 اليت بذلت يف سبيل جتميعها وحتليلها تعترب يف هذه احلالة نوعا من اخلسائر.

 ثقة يف املعلوماتالثالثا: 

لكي تصبح املعلومات موضع ثقة املستخدمني ومتكنهم من االعتماد عليها يف اختاذ قراراهتم ، وجيب أن تتوافر    
 فيها العناصر التالية : 

جيب أن تكون  ، حيثإىل جمموع املعلومات الكلية: وهي تعين نسبة املعلومات الصحيحة الدقة -1
 .صحيحة دقيقة و املعلومات املتوفرة عن الظاهرة

      تعين خلو املعلومات من التحيز، أي غياب النية يف تعديل أو حتريف املعلومات للتأثري  املوضوعية:  -2
 على املتلقي أو لتحقيق أغراض خاصة.

و تعين درجة االتفاق املكتسبة بني املستفيدين ملراجعة وفحص نفس املعلومات، فمثال  قابلية التحقيق : -3
إذا قام شخصان أو أكثر هلم نفس درجة التأهيل بفحص نفس البيانات سيصالن إىل نفس املقاييس أو 

 نفس النتائج.

 .رة على عرض املعلومات يف شكل كميوتعين القد قابلية القياس : -4

                                                                 

 63-62، ص ص مرجع سبق ذكره سكر فاطمة الزهراء، 1 
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هذه  إدارةوف البيئية احمليطة باملنظمات سريعة التغري و تستلزم من القائمني على إن الظر  احلداثة:  -5
 .تأول بكل ما يطرأ عليهم من تغرياعلى علم أوال ب يكونوااملنظمات أن 

القرارات و يستحب يف املعلومات أن تكون  اختاذتعين تكييف املعلومات لتتناسب مع ظروف  املرونة :  -6
ذلك جيب توفري إمكانية االعتماد على املعلومات، فإذا مل يتسىن ذلك فكيف بسيطة و غري معقدة، وك

 .اإلدارةالقرار وترشيد  الختاذميكن أن تكون أساسا 

  املتعلقة بالذكاء االقتصادي األساسيةالعناصر :  املبحث الثالث

التحكم يف املعلومة واملعرفة واحلفاظ عليها نظرا لدورها  إىلنظرا ألمهية الذكاء االقتصادي والذي يهدف 
يكون نظام الذكاء االقتصادي ذو فعالية، وجب البحث عن  أنالكبري يف تطوير وترقية املنظمة، ومن اجل 

الركائز و اليت هلا عالقة مباشرة باملعلومات  أهماملساعدة على حتقيق غاياته، من هنا تظهر  األدواتالدعائم و 
 بالتفصيل يف هذا املبحث.  إليها: اليقظة اإلسرتاتيجية، نظام املعلومات، وإدارة املعرفة وايت سوف نتطرق  وهي

  اإلسرتاتيجيةاملطلب األول : اليقظة 

تعترب املعلومة متغريا اسرتاتيجيا حيقق للمنظمة التميز، ومن هنا وجب على املنظمة رصد املعلومات حول 
بيئتها وكل ما يتعلق مبنافسيها وأوضاع السوق، وهذا ما يتحتم على املنظمة البحث عن الطريقة اليت تستطيع من 

الفعالة اليت متكن املنظمة من  األداةهي  اإلسرتاتيجيةقظة خالهلا مراقبة حميطها والتقاط املعلومات املفيدة، وتعترب الي
 ترقب احمليط. 

  اإلسرتاتيجيةمفهوم اليقظة الفرع األول : 

 :  أوالملصطلح اليقظة  اإلشارةجيب  اإلسرتاتيجيةقبل التطرق ملفهوم اليقظة 

 اليقظة  ريفتعأوال:

والذي يعين القيام باحلراسة واملراقبة على محاية  VIGILA، مشتقة من اللفظ األصلاليقظة كلمة التينية 
، فهي تعين بقاء الفرد يف وضعية استقبال، وتلقي لكل ما يريده من 1منطقة معينة واحلفاظ عليها أومكان ما 

 حميطه اخلارجي، من إشارات أفعال وأقوال دون معرفة ما هي بالضبط ومىت و أين حتدث. 

 

                                                                 

، امللتقى الدويل الرابع حول املنافسة دور اليقظة اإلسرتاتيجية يف تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةعبد الفتاح بو مخخم، عائشة مصباح،  1 
 06، ص 2007ول العربية، جامعة الشلف، اجلزائر، و االسرتاتيجيات التنافسية، للمؤسسة الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الد
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  اإلسرتاتيجيةمفهوم اليقظة :  ثانيا

 نعرض جمموعة من التعاريف كما يلي :  اإلسرتاتيجيةمبفهوم اليقظة  اإلحاطةمن اجل 

من خالل البحث على املعلومات  املنظمةاملراقبة واملتابعة العامة والذكية حمليط  أهنا RIBAULTعرفها  -
  1الواقعية واملستقبلية.

، التنظيمية املعلوماتيةهي جمموعة من املراحل  اإلسرتاتيجيةفقد عرفها ب : "اليقظة   JAKOBIAK أما -
  2مبصادر املعلومات النشطة." املنظمة، اليت تربط اإلنسانيةو 

اجلماعي املستمر من  اإلجراءذلك  اإلسرتاتيجيةبأن اليقظة  HUMBERT LESCAيف حني عرفها  -
طوعي واستباقي مبا يتماشي والتغريات خالل جمموعة أفراد اليت تتوىل مجع واستعمال املعلومات بشكل ت

 3احملتمل حدوثها يف البيئة اخلارجية وهذا من أجل خلق فرص أعمال و التخفيض من خماطر عدم اليقني.
فهي :"تفكري استباقي جيعل صانع القرار ينظم رؤيته ليتمكن من إعطاء املعلومة  PORTERوحسب  -

 4القرار الصحيح." اجليدة للشخص املناسب يف الوقت املالئم الختاذ

، اجلدول التايل حيتوي على أهم التعريفات لباحثني و ممارسني لنظام  أعمقو فهم  أكثر إحاطةمن اجل و 
 حسب التسلسل الزمين: اإلسرتاتيجيةاليقظة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

1 Laurent Hermel,maitriser et pratiquer veille stratégique et intelligence économique, Editions afnor,2eme 

édition,France,2007,p2 

 125، ص  مرجع سبق ذكرهبتغة صونية، 2 
 82ص  مرجع سبق ذكره،عالوي نصرية، 3 
 94، ص مرجع سبق ذكرهحممد رقامي،  4 
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 اإلسرتاتيجية(: تعريفات اليقظة 2-1جدول رقم )

 التعريف السنة الكاتب

AGUILAR 1967 

أو املسح  Environnement scannigاملصطلح الذي قدمه هو  
واالجتاهات العامة و عالقة  األحداثالبيئي، وهو يهتم حبيازة املعلومات حول 

 بالبيئة اخلارجية. املنظمة

ANSOFF 1975 

هو نظام مسح يساعد على تنمية الذكاء اخلارجي الذي يعترب ضرورة الختاذ 
 Scanningعليه  أطلق، هذا  ما اإلسرتاتيجيةالقرارات، وصياغة 

system  

MORIN 1985  منظمةاملدراء يف رقابة ومتابعة البيئة التكنولوجية لل إرادةهي. 
THIETART 1990  من التكيف. املنظمةرقابة البيئة هبدف ميكن 

MARMUSE 1992  املنظمةنظام مالحظة البيئة و 

CARON 1995 
اليت تنبئ  اإلشاراتو تعاجل  املنظمةعملية معلوماتية غالبا من خالهلا تلتقط 

 .املنظمةبأحداث حمتملة ميكنها أن تؤثر على 

AFNOR - 
رصد نشيط للبيئة اخلارجية، من  إىلالنشاط املستمر واملتكرر الذي يهدف 

 أجل رصد املعلومات الدالة على التطورات اليت قد حتدث يف املستقبل.

 127، ص  ذكره سبق مرجعبتغة صونية،  املصدر :

املستمر واملتواصل والذي من حالله  يمما سبق ميكن تعريف اليقظة اإلسرتاتيجية بأهنا ذلك اجلهد اجلماع
 يتم التقاط ومجع البيانات واملعلومات اليت من املمكن أن يكون هلا أثر على مستقبل املنظمة. 

  اإلسرتاتيجيةمكونات اليقظة : لثاثا

متكاملة فيما  أنواعتعبريا شامال عن اليقظة و اليت تتكون من عدة  اإلسرتاتيجيةاليقظة  ميشمل مفهو 
رئيسية  أصناف أربع إىلالفرعية ،وقد مت تصنيف اليقظة  أوالثانوية  األجهزةجمموعة من  إىليمها بينها وميكن تقس

كاليقظة   أخرى أنواع أيضا، و يوجد ليقظة البيئيةااليقظة التكنولوجية و : اليقظة التنافسية، اليقظة التجارية، و هي
   .و غريها االجتماعية ، القانونية،....

على منافسيها احلاليني و  نشاط الذي من خالله تتعرف املنظمةالوتعرب عن اليقظة التنافسية :  -1
، إسرتاتيجيتهمبعرفة األداءات احلالية للمنافس أيضا هي هتتم و  السوق إىل، وعلى الداخلني اجلدد احملتملني

أهدافه اجلديدة، قدراته، والفرضيات اليت حتكم عمله وقراراته، حيث يتم مجع املعلومات عن: سلوك 



 الفصل األول : اإلطار المفاهيمي للذكاء االقتصادي
 

28 

 

املنظمة، تطورها، طرق عملها، منتجاهتا احلالية واحملتملة، سياساهتا السعرية، وترتبط املعلومات اجملمعة 
ضمن القطاع الذي تنشط فيه املنظمة، حيث هناك عدة متغريات اليت من  بشكل قوي حبدة املنافسة

 1.سةنافاملشأهنا الرفع من درجة حدة 

 :2الت التالية اإلجابة على التساؤ وتظهر أمهية اليقظة التنافسية من خالل قدرهتا على 

 ؟ ما هو السوق الذي تنشط به املنظمة -

 ؟من هم منافسي املنظمة  -

 ؟أداؤهاماهي املنتجات الناشئة؟ وما هو  -

 ؟وإمكانيات تطور منافسي املنظمةما هي فرص  -

 ما هي الفرص والتهديدات املطروحة أمام املنافسني؟ -

 ما هي قدراتك اليت متكنك من التصدي للمنافسة؟ -

اليني احلايل للمنافسني احل األداءمن اليقظة التنافسية هو معرفة كيفية تقييم  األساسيإن اهلدف 
 سني اجلدد واحملتملني.أهداف وقدرات املنافواسرتاتيجياهتم و كذا  

اليقظة التسويقية و ختتص بالبحث عن املعلومات املتعلقة باالهتمامات  أيضاوتسمى  اليقظة التجارية : -2
و بالتايل ، املوردون واليد العاملة املتوفرة يف سوق العمل، واألسواقاملتمثلة يف الزبائن  منظمةاألساسية لل

فاليقظة التجارية اهلدف منها هو معرفة حاجات ورغبات وسلوك املستهلكني احلاليني و متابعة تطور 
احتياجاهتم ووالئهم قصد كسب رضاهم، ومعرفة أحوال املوردين ووضعيتهم املالية وطرحهم ملنتجات 

 3جديدة.

تج و احلصول على حصة سوقية، وحىت يتم من اليقظة التجارية هو حتسني جودة املن األساسياهلدف  أن      
 :4ذلك جيب معرفة ما يلي 

                                                                 

بة،  1  أطروحة دكتوراه يف علوم ، اجلزائر ooredooسني عملية اختاذ القرار املؤسسة دراسة حالة مؤسسة نافسية يف حتأمهية اليقظة التحناسية رتي
 75-74ص ، ص  2017/2018، 3 ، جامعة اجلزائرالتسيري ختصص إدارة األعمال 

ة  حماولةقمان أنيسة ،  2  بناء خلية لليقظة اإلسرتاتيجية باملؤسسات الصغرية واملتوسطة كأداة لتنمية الصادرات خارج قطاع احملروقات دراسة عين
، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري ختصص إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة  من املؤسسات الصغرية و املتوسطة

 31، ص 2013/2014وقرة، بومرداس، اجلزائر، احممد ب
، مذكرة االقتصادية اجلزائرية دراسة حالة مؤسسة تكرير السكر رام مستغامن املنظمةاليقظة اإلسرتاتيجية و دورها يف تنافسية بو خريصة خدجية،  3 

 49، ص 2014/2015، اجلزائر، 2وهرانماجستري يف إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 
 32، ص مرجع سبق ذكرهقمان أنيسة،  4 
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 خمتلف تقنيات الشراء. -

 اجلودة . إدارةتقنية  -

 التخطيط املستقبلي. -
تعرف اليقظة التكنولوجية بأهنا "مراقبة وحتليل احمليط العلمي، التقين والتكنولوجي : اليقظة التكنولوجية  -3

تقبلية، من اجل توقع املخاطر والتهديدات وفرص التطوير وبالتايل والتأثريات االقتصادية احلاضرة واملس
 1"بصفة خاصة لتطور التكنولوجيات. املنظمةتكرسها فهي اليقظة 

طبيعة املعلومات الواجب البحث عنها من خالل اليقظة  RIBAULTو MARTINETوحيدد 
 :2التكنولوجية واملتعلقة ب

 املكتسبات العلمية والتقنية. -

 واخلدمات.املنتجات  -

 .اإلنتاجأساليب  -

 املواد و التخصصات. -

 نظام املعلومات. -
يف البيئة الثقافية، املالية ، االيكولوجية...  أساساو تتمثل  وتتعلق بكل ما حييط باملنظمة:  بيئيةاليقظة ال -4

على األخرى تأثر السابقة الذكر ألهنا هي  األخرى األنواعاخل، وال تقل أمهية هذه األنواع مقارنة مع 
 .نشاط ومستقبل املنظمة

ة املتبقية كوهنا تتعلق جبانب واسع من البيئ  ية وظيفة جد صعبة بالنسبة للمنظمةويعترب تطبيق اليقظة البيئ
بعناية كبرية من حيث حتليلها ومعاجلتها وإرساهلا للمسريين ومتخذي  ع املعلوماتمالتعامل مما حيتم على املنظمة 

 اليت تساعد على التقليل من حاالت عدم التأكد و تدعيم القرارات. األساسيةومات القرار من اجل حتديد املعل

وتتمثل يف حتديد ومالحظة كل الظواهر االجتماعية مثل: الصراعات االجتماعية، اليقظة االجتماعية :  -5
انتباه املتيقظ ، التمسك بالتقاليد وكل ما يستوقف األجيالالتعارضات الدينية والعرفية، سوء التفاهم بني 
 3ويهدد سالمة أو يعزز من التناقض التنظيمي.

احلياة االجتماعية  أوجهمنه فاليقظة االجتماعية تتمثل يف مراقبة كل التغريات اليت هلا عالقة مبختلف و 
 :1لألفراد و تشمل هذه املتغريات 

                                                                 

 47ص  مرجع سبق ذكره،بو خريصة خدجية،  1 
 68، ص مرجع سبق ذكرهفياليل أمساء،  2 

3 Picard.D,la veille social:prévoir et gérer la conflictualité industrielle, édition vuibert, Paris, 1991,p 2 
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 تطور النمو الدميغرايف.  -

 عادات االستهالك . -

 تغري املوظة يف اللباس. -

 عات السكانية أي النزوح حنو منطقة معينة.التجم -

كل العوامل بعني االعتبار   األخذ، ولذلك وجب ثر بصورة مباشرة على نشاط املنظمةإن هذه املتغريات تؤ 
معرفة عدد السكان وعدل النمو الدميغرايف، وتوزيعه اجلغرايف من اجل حتديد  إىلحباجة  االجتماعية ، فاملنظمة

 معلومات حول عادات االستهالك وتقاليد اجملتمع. إىلطريقة التوزيع و حتيدي نقاط البيع، كذلك حتتاج 

يه ظمة للقطاع الذي تنشط فوتتمثل يف رصد و تتبع تطور القوانني والتشريعات املن اليقظة القانونية : -6
املوجودة  األنظمةمن معرفة  القانونية، حيث ال بد على املنظمةو ليس فقط املعايري والتصنيفات  املنظمة

  2والسائدة يف املنطقة و كذا تطور السياسات.

ألن القوانني تؤثر متابعة القوانني والتشريعات اليت تصدر عن اهليئات الرمسية يف الدولة  جيب على املنظمة
 كالتخفيضات  دولة و تصبح فرصا بالنسبة للمنظمة، وقد تكون يف صورة حتفيزات متنحها الظمةعلى نشاط املن

 بعض السلع. أوالضريبية اليت ختص بعض النشاطات  واإلعفاءات

 :  اإلسرتاتيجيةاليقظة  أنواعالعناصر اليت هتتم هبا خمتلف  أهمومن خالل الشكل املوايل نربز 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سيدي االقتصادية املنظمةاليقظة التكنولوجية كعامل لإلبداع يف هواري معراج،ناصر دادي عدون، 1 
 165بلعباس، اجلزائر، عدد خاص، ص 

 115، ص مرجع سبق ذكرهعالوي نصرية ، 2 
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 اإلسرتاتيجيةعناصر أنواع اليقظة (: 3-1الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ليقظة اإلسرتاتيجية و دورها يف تنافسية املنظمة االقتصادية اجلزائرية دراسة حالة مؤسسة تكرير : بوخريصة خدجية، املصدر
،  2، مذكرة ماجستري يف إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة وهرانالسكر رام مستغامن

 51، ص 2014/2015اجلزائر،

 

 اليقظة التنافسية

ةاليقظة اإلستراتيجي  

 اليقظة القانونية

 اليقظة االجتماعية

 اليقظة البيئية

 اليقظة التكنولوجية

 اليقظة التجارية

 القوانني واألنظمة والتشريعات

 التطور السياسي

الظواهر االجتماعية: 
 العرف،التقاليد، الديانات ....اخل

 النمو الدميغرايف

 القوانني املالية والضريبية

 العوامل الثقافية

 املوارد البشرية

 أساليب البحث والتطوير

 براءات االخرتاع

 التصنيع أساليب

 العمالء أو األسواق

 املوردين

 سوق العمل

 املنافسني

 املنتجات البديلة

 الداخلني اجلدد
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 الذكاء االقتصادي ب اإلسرتاتيجيةعالقة اليقظة الفرع الثاين : 

 أنهناك تداخل بني املفهومني وعليه تبقى العالقة غري واضحة ومن خالل ما تعرضنا له سابقا، جند 
مستجدات البيئة اخلارجية  بكل اإلملاموهي عملية منظمة ومستمرة غرضها  املنظمةاليقظة ترتصد وتراقب حميط 

الذكاء االقتصادي فيعترب أمشل من ذلك إذ يتضمن زيادة على رصد  أماواليت تؤثر على نشاطه،  للمنظمة
 املعلومات واليت تعترب نتائج اليقظة القيام بعملية الرتمجة هلذه املعلومات وبثها من اجل اختاذ القرارات.

هو قظة ليست إال وسيلة يف حني الذكاء االقتصادي الي إنيف هذا السياق  BAUMARDحيث يشري 
   1عبارة عن نظام متكامل.

تعترب جزء من نظام كلي هو الذكاء االقتصادي، وهذا ما يوضحه  اإلسرتاتيجيةوبالتايل يتضح بأن اليقظة 
 الشكل التايل : 

 والذكاء االقتصادي اإلسرتاتيجية(: العالقة بني اليقظة 4-1الشكل رقم)

 
، أطروحة دكتوراه يف العلوم الذكاء االقتصادي "فهمه، إنشاؤه، تأصيله واستعماله"محيدوش أحممد، :  املصدر

، 3االقتصادية ختصص حتليل اقتصادي، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر
 59، ص 2014

                                                                 

 70، ص  مرجع سبق ذكرهفياليل أمساء،  1 

الذكاء 
صادي

االقت

اليقظة 
االستراتيج

ية

:اليقظة
التجارية
التسويقية
القانونية

التكنولوجية
السياسية
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االقتصادي، حيث يعترب  الذكاءيف نظام  اإلسرتاتيجيةأعاله نالحظ اندماج اليقظة  من خالل الشكل
بيئة املنظمة مبختلف أشكاهلا وعناصرها من خالل حراسة  إىلواليت تستند بدورها  اإلسرتاتيجيةامتداد لليقظة 

  األنظمة الفرعية لليقظة اإلسرتاتيجية.

  نظام املعلوماتاملطلب الثاين : 

لة الوصول يللمنظمات يف عملية الذكاء االقتصادي، فهو يقدم وسميثل نظام املعلومات موردا هاما 
 املعلومات. إىلالسريع 

 مفهوم نظام املعلومات األول :  فرعال

 مبفهوم نظام املعلومات، نتناول العناصر التالية: اإلحاطةقصد 

 أوال: تعريف نظام املعلومات 

 له تعاريف خمتلفة نوجز منها ما يلي :تناول جمموعة من الباحثني موضوع نظم املعلومات و قدمت 

ختدم القرارات  آنيةهبدف تزويد املدير مبلومات  إجراءاتنظم املعلومات عبارة عن شبكات متناسقة من  -
 1الفعالة.

، املعدات، شبكات االتصاالت، موارد البيانات األفرادكذلك نظم املعلومات هي جمموعة منظمة من  -
، توزيع املعلومات الالزمة الختاذ القرارات والتنسيق والرقابة داخل ينواليت تقوم بتجميع، تشغيل، ختز 

 2.املنظمة

اليت تتضمن جتميع وتشغيل وختزين وتوزيع ونشر  اإلجراءاتتعرف نظم املعلومات بأهنا :"جمموعة و  -
 3واسرتجاع املعلومات هبدف تدعيم عمليات صنع القرار والرقابة داخل املنظمة."

 مات املعلو  وظائف نظامثانيا : 

بالشكل املناسب  املعلومات إيصالواليت تساعد على  اليت يقوم هبا نظام املعلومات األنشطةميكن حصر 
 : 4كاآليتويف الوقت املناسب  

                                                                 

  38، ص 2003، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، نظم إدارة املعلوماتعالء عبد الرزاق الساملي،   1
  406، ص 1998، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األردن، نظم املعلومات اإلداريةسليم ابراهيم،  2
  1، ص  2005دار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر ، : مدخل النظم، ال نظم املعلومات اإلداريةابراهيم سلطان،  3
 53، ص  2003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، نظم املعلومات احملاسبيةأمحد حسني علي حسني،  4
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للنظام، مث  األساسيةيتم من خالل هذه الوظيفة حتديد البيانات اليت ستعترب املدخالت  جتميع البيانات : -1
للتشغيل من خالل جمموعة حمددة  وإعدادهاللنظام  وإدخاهلاجتميع هذه البيانات من مصادرها املختلفة 

رموز خاصة للبيانات بدال من  إعطاءيقصد به الذي و  الرتميز ،: احلصر والتسجيلكالتايل  األنشطةمن 
يتم حيث التحويل ، قبل تشغيلها ويقصد به التحقق من صحة ودقة واكتمال البياناتالتدقيق ،أمسائها

 أياسطوانات  أوبيانات على شرائط  إىلمن خالله حتويل البيانات من بيانات يف شكل مستندات 
 . اآليل اإلعالم أجهزةبيانات مقروءة عن طريق  إىلحتويلها 

 معلومات ذات معىن مفيد ملتخذ القرار إىلهي معاجلة البيانات لتحويلها  تشغيل البيانات : -2
ة إنتاج، حتديث، اخلاصة بتنظيم وإدارة عمليات ختزين، اسرتجاع، إعاد األنشطةهي البيانات :  دارةإ -3

 .وصيانة البيانات

، بطريقة منظمة املنظمةتغطي كافة جوانب  ومعلوماتيقوم حبفظ بيانات  أساسي اطوهو نش التخزين: -4
 .إليهاومدروسة مما يسهل اسرتجاعها عند احلاجة 

 املعلومات. وإنتاجويقصد به استدعاء البيانات املخزنة وقت احلاجة ألغراض التشغيل  االسرتجاع: -5

يف وحدة  األصلويعين القيام باستخراج صورة من البيانات املخزنة،الستخدامها، مع بقاء  :اإلنتاج إعادة -6
 .أخرىالتخزين حمميا من التلف وميكن إعادة استخراج صور البيانات منه مرة 

 احلالية. األوضاعو عملية حتديث البيانات، أي أن تعكس هذه البيانات املخزنة وه التحديث: -7

 التغيري اليت جتري على امللفات اليت حتوي البيانات. أوو يقصد هبا عمليات احلذف، التصحيح  الصيانة: -8

التحقق  إىلهتدف  اإلجراءاتوهي عبارة عن جمموعات متباينة من  والتغذية العكسية: األمنالرقابة،  -9
 .من أجله أجنزمن أن النظام يعمل وحيقق اهلدف الذي 

مستخدمها  إىلاملعلومات املنتجة  وإيصالنقل،  إىلهتدف هذه الوظيفة  جتميع املعلومات: -10
النهائي، املصرح له باحلصول على هذه املعلومات، سواء كان هذا املستخدم شخصا أو نظاما فرعيا يف 

 .النظام الكلي

 نظم املعلومات  أنواع:الفرع الثاين 

 فيما يلي:  أمههانظم املعلومات بناء على عدة معايري للتصنيف، نذكر  أنواعميكن حتديد 
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 نظم املعلومات الوظيفية أوال:

الرئيسية للمنظمة من اجل تقدمي املعلومات  األنشطةهذا املعيار على ويتم توزيع نظم املعلومات حسب 
 : 1املناسبة ، وتتمثل فيما يلي 

التسويقية  باألنشطة املرتبطة علوماتامل هو نظام معلومات ينتج املبيعات :نظم معلومات التسويق و  -1
 .ويقواليت تؤمن ختطيط وحتليل وعرض للمعلومات الالزمة للقرارات يف جمال التس منظمةوالبيعية لل

، املنظمةالتصنيعية ب باألنشطةاملعلومات املرتبطة  بإنتاجتسمح و  والتصنيع : اإلنتاجنظم معلومات  -2
املنتجات واخلدمات، وكذلك تدفق املنتجات على خط  إنتاجخاصة فيما يتعلق بالتخطيط، التطوير، 

 .اإلنتاج

تخدم احملاسبية فتس باألنشطة: هذه النظم تنتج املعلومات اليت هلا عالقة نظم املعلومات احملاسبية واملالية -3
املختلفة يف  األغراضاحملاسبة خلدمة  امجنات و يتوفر العديد من بر واز واستخراج امل املالية لتتبع التقارير

 والتدفق النقدي فيها. منظمةاملالية لل األصولحىت حتفظ متابعة  نظماتامل

سجالت املوظفني  مراقبةتعمل على  واإلجراءاتهو جمموعة من الطرق  نظم معلومات املوارد البشرية: -4
 العمال وتطوير املسار الوظيفي. تعويضاتيفي، تدريب ودعم الوظ األداءعلى مهاراهتم،  واإلشراف

جيل وتشغيل البيانات الناجتة من العمليات التشغيلية هي نظم تقوم بتسنظم تشغيل العمليات:  -5
املخزون، فهي تساعد املديرين التشغيليني  وإدارةتشغيل عمليات البيع، الشراء،  أنظمة، مثل منظمةلل

 .منظمةوالعمليات العادية و الروتينية لل األنشطة أداءعلى احملافظة على 

 : 2 إىلحسب هذا املعيار  األنظمةميكن تصنيف  : اإلدارةنظم دعم ثانيا : 

توفري املعلومات اليت  إىلاستخداما يف الواقع العملي، هتدف  األنواع أكثرهي  :اإلداريةنظم املعلومات  -1
الوسطى يف اختاذ قراراهتم اليومية، بناء على املعلومات املتحصل عليها  اإلدارةتساعد املديرين يف مستوى 

 .منظمةمن خمرجات نظم تشغيل العمليات، واملعلومات املتحصل عليها من البيئة اخلارجية لل

 جداول، رسوم، مناذج، حماكاة() هو النظام الذي يزود املديرين بأدوات معلوماتية نظم دعم القرار: -2
املشكالت بأنفسهم فنظم دعم القرار ليس مهمتها صنع القرارات للمديرين ولكنها  تساعدهم على حل

 3تزود املدير مبجموعة من التسهيالت اليت تولد املعلومات اليت هم حباجة هلا عند اختاذ القرارات.

                                                                 

 87، ص 2007، دار وائل، عمان ، األردن ،  نظم املعلومات اإلداريةفايز مجعة صاحل النجار،  1 
 76، ص ذكرهمرجع سبق امحد حسني علي حسني،  2 
 246-245، ص 2007،  األردن، عمان ، األوىل، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة اإلداريةنظم املعلومات سليم ابراهيم احلسنية،  3 
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يف بناء  املتطورة للذكاء الصناعي، تستند األشكالهي نظم مبنية على املعرفة، تعترب أحد  النظم اخلبرية : -3
، لتحل حمل اخلبري البشري، ويعتمد النظام اخلبري على اإلنساينالنظم على منطق شبيه مبنطق التفكري 

 .بةتقدمي النصيحة املطلو  إىل، ليصل األسئلة إجابات

 ومات يف عملية الذكاء االقتصادي دور نظم املعلالفرع الثالث: 

املعلومات واليت تعترب مورد الذكاء االقتصادي، ولذلك  إىلنظام املعلومات يقدم و يسهل الوصول  إن
 : 1يتجلى دور نظام املعلومات يف عملية الذكاء االقتصادي كالتايل 

 تعمل نظم املعلومات كجهاز لعرض اليقظة وذلك خبلق وعي مجاعي. -

حلركة من حتسني ا إىل ويؤديتساعد على تبادل املعلومات وحتسني نوعيتها وخلق القيمة املضافة وذلك  -
 خالل توفري التغذية العكسية.

التجارية والشبكات  األعمالتسهل الوصول السريع للمصادر غري الرمسية )العمالء، املوردين،  -
 الشخصية...(.

معلومات حمددة  وأرشفةالشبكة،  أعضاءدليل وصالت على شبكة االنرتنت جلميع  إنشاءتعمل على  -
 ياة املعلومات)الصالحية(.مفيدة ملتخذي القرارات بناء على مدة ح

 القدرة على توليد تقارير عند الطلب من طرف متخذي القرار. -

تقوم نظم املعلومات جبمع البيانات واملعلومات من مصادر خارجية )عناصر احمليط اليت تولد املعلومات   -
(، منظمةلية للكالشركاء و املنافسني(، ومن مصادر داخلية )رصيد املعلومات املتنقلة بني العناصر الداخ

 املالحظة. إىلوتقوم باملقابل بأعمال مساع، حتليل و تسجيل وحتتاج كذلك 

تساعد نظم املعلومات املسريين على اختاذ القرارات والتخفيض من عدم التأكد، وذلك بتقدمي معلومات  -
 مفصلة، وبدرجة عالية من الصحة والدقة وكذا التوقيت املناسب.

، حتتاج مرحلة تنفيذ األهدافبعد وضع االسرتاتيجيات واخلطط الالزمة لتحقيق  إذتسمح بالرقابة،  -
 املسطرة. األهدافمن اجل بلوغ  األداءالرقابة ومتابعة مستوى  إىلاخلطط وبرامج العمل 

تقدمي احللول للمشاكل املعرتضة واستثمار املوارد املعرفية املوجودة هبا، من  إىلنظام املعلومات يسعى  -
لتعامل مع الكم اهلائل من املعلومات، لذا فإن طرق تسيريه ختتلف على طرق تسيري الوظائف خالل ا
املعلومة، فهو  ، التمويل، املالية، احملاسبة والتسويق ... اخل(، لذا يعترب وسيلة تسيرياإلنتاج) األخرى
 يف عملية اختاذ القرار وهو جوهر وعصب الذكاء االقتصادي. األساسيالعنصر 

                                                                 

 50-49مغمويل نسرين، مرجع سبق ذكره، ص  1 
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، فهي متثل املنظمةاملعلومات والذكاء االقتصادي على تسيري ومحاية املعلومة يف  أنظمةكل من يعمل   -
 وظيفة دعم هلا، وحيرص كل منهما على توفري املعلومة املناسبة للشخص املناسب ويف الوقت املناسب.

محاية املعلومات، نظام املعلومات يعد كبنية حتتية لنظام الذكاء االقتصادي، فهو يقوم بضبط و  أنكما  -
 مساندة متخذ القرار، ودعم الذكاء االقتصادي عرب مجيع مراحله ونشاطاته

تدفق املعلومات القادمة من نظام املعلومات الواردة من داخل  إدارةوهلذا فان الذكاء االقتصادي يتطلب 
 .املنظمةخارج  أو

يقوم نظام املعلومات بتزويد الذكاء االقتصادي بتدفقات هائلة من املعلومات اليت تساعده على القيام 
 أسرعلتخزين املعلومات واسرتجاعها يف مبهامه كاحلماية والتأثري و يستعمل الذكاء االقتصادي نظام املعلومات  

 1. إليهاوقت ممكن عند احلاجة 

 :توضيح للعالقة بني الذكاء االقتصادي و نظام املعلومات L. BEGINووفقا للشكل التايل والذي اقرتحه 

 (: تركيبة الذكاء االقتصادي )املثلث الذهيب(5-1الشكل رقم)

 148، مرجع سبق ذكره، ص دور الذكاء االقتصادي يف فهم بيئة املنظمة و زيادة قدرهتا التنافسية: علمي لزهر،  املصدر

                                                                 

 148-147، مرجع سبق ذكره، ص وزيادة قدرهتا التنافسية املنظمةأمهية الذكاء االقتصادي يف فهم بيئة علمي لزهر،  1 
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واليت تعكس صورة عن البيئة واليت متكن  املنظمةاملعلومات اآلتية من خارج من خالل الشكل نالحظ أن 
من حتديد االختيارات اإلسرتاتيجية فهي ختص نظام املعلومات االسرتاتيجي أما املعلومات القادمة من نظام 

 والذي ميكن من اخذ إجراءات تصحيحية للمسار. منظمةالعمليات الذي يضمن مراقبة اإلدارة الداخلية لل

وهلذا نرى بأن كل من املعلومات الداخلية واليت ميكن احلصول عليها من خمتلف النظم الفرعية لنظام 
ة  املعلومات كنظام دعم العمليات واملعلومات اآلتية من نظام املعلومات االسرتاتيجي والذي يتزود من نشاط اليقظ

الذكاء االقتصادي يشتغل بنظام املعلومات الذي يزوده باملعلومات ان ف، وعليه اء االقتصاديكفيلني خبدمة الذك
 الالزمة .

 فةاملطلب الثالث: إدارة املعر 

أصبحت املعرفة تشكل ثروة حقيقية للمنظمات فهي األداة احليوية الفاعلة اليت من خالهلا ، تتمكن 
يعتمد جناح املنظمات يف الوقت الراهن على املعرفة، فهي تعترب و  ااملنظمات من القيام مبهامها و مباشرة أنشطته

هذا على حجم مكونا أساسيا يف العمليات اإلنتاجية، وخلق ثروة غري مادية ممثلة برأس املال الفكري و يعتمد كل 
 .ا وحتويلها إىل معرفة وتوظيفهااملنظمة و كيفية معاجلته املعلومات الذي حبوزة

 مفهوم املعرفة الفرع األول: 

 : من خالل ما يلي  ميكن التطرق إىل مفهوم  املعرفةو 

 تعريف املعرفةأوال: 

حبسب املنجد فهي مشتقة من الفعل عرف ، و معرفة الشيء : علمه ، و املعرفة إدراك الشيء على املعرفة لغة :  
 ما هو عليه .

 :  فلقد تطرق العديد من الكتاب إىل إعطاء تعاريف حول املعرفة منها: أما اصطالحا

حصيلة التالحق والتداخل بني البيانات واملعلومات املعاجلة تقنيا مع املدركات والقدرات واخلربات البشرية  -
     1قبل تطبيقها. وآثارهانتائجها  لتفسريها و حتليلها وتركيبها وتوقعاملؤهلة 

 رد : املعرفة هي معلومات أو حقائق ميتلكها الشخص يف عقله عن شيء ما يف قاموس أكسفو  -
   1ويف الفلسفة تدل على أهنا تصور جمرد واسع . -

                                                                 

، ص 2009، نوفمرب 4، العدد 49، دورية اإلدارة العامة، جملد إدارة املعرفة و تطور املنظمات الطموحة والتحدياتالكبيسي عامر خضري،  1 
575 
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كذلك عرفت املعرفة بأهنا عبارة عن معلومات باإلضافة إىل روابط سببية تساعد يف إجياد معىن  -
    2ا . للمعلومات و تتوىل إدارة املعرفة إجياد هذه الروابط أو تفصيله

املعرفة هي طريقة جديدة للتفكري يف املنظمة مبشاركة العقل التنظيمي و املوارد اخلالقة فهي تشري إىل  -
اجلهود املبذولة إلجياد التنسيق و التنظيم و توفري رأس املال الفكري و االهتمام بالثقافة و االستمرار 

 3بالتعلم .

 خصائص املعرفة : ثانيا: 

تعترب املعرفة سلعة مثينة متضمنة يف املنتجات ، و يف املعرفة الضمنية للمستخدمني ، وبالرغم من انه ينظر 
إليها كسلعة أو ثروة فكرية ، إال أهنا ختتلف بشكل جذري عن السلع الثمينة األخرى ، حيث تتضمن اخلصائص 

 : 4التالية 

 املعرفة ال تستهلك باالستخدام . -

 عرفة ال يؤدي إىل فقداهنا .حتويل أو نقل امل -

 املعرفة وفرية ، لكن القدرة على استعماهلا نادر .   -

 : 5وأضاف صالح الدين الكبيسي اخلصائص التالية 

 الرتاكمية : و هذا يعين أن املعرفة متغرية . -

 ها .التنظيم : املعرفة املتولدة ترتب بطريقة تتيح للمستفيد الوصول إليها و انتقاء اجلزء املقصود من -

البحث عن األسباب : التسبب و التعليل لكل شيء ، و إىل معرفة أسباب رغبة اإلنسان يف البحث و  -
 التعليل لكل شيء ، و إىل معرفة أسباب الظواهر الن ذلك ميكننا من أن نتحكم فيها على حنو أفضل .

بل على العقول اليت  الشمولية واليقني : مشولية املعرفة ال تسري على الظواهر اليت تبحثها فحسب ن -
تتلقاها ، فاحلقيقة تفرض نفسها على اجلميع مبجرد ظهورها ، و هي قابلة الن تنقل إىل كل الناس ، و 
اليقينية ال تعين أن املعرفة ثابتة بل تعين االعتماد على أدلة مقنعة و دامغة ، لكن ال تعين أهنا تعلو على 

 التغيري .

  عن احلقائق رياضيا . الدقة و التحديد : و تعين التعبري -
                                                                                                                                                                                                           

، أحباث اقتصادية و إدارية ، دور الروافد الفكرية و اجلذور اإلدارية إلدارة املعرفة يف بناء تكنولوجيا املعرفة غسان عيسى ، إبراهيم العمري ،  1
   08ص  2009، جامعة عمان العربية ، األردن ،  06العدد 

  25، ص  2009وزيع ، عمان األردن ، ، دار املسرية للنشر والت 2، الطبعة  املدخل إىل إدارة املعرفةعبد الستار العلي ، عامر قنديلجي ،  2

  265، ص  2002، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ، عمان األردن ،  ، نظم املعلومات اإلداريةسليم احلسينية  3
4  Kimiz DALKER , knowledge management theory and practice , Elsevier , oxford , 2005 , p 02  

  14، ص  2005، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة ،  إدارة املعرفةصالح الدين الكبيسي ،  5
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 أنواع املعرفة ثالثا:

تتطلب اإلدارة الفعالة للمعرفة يف أي منظمة كانت ، تصنيف املعارف فيها ، لتحسني استخدامها أو 
 لتحديد جوانب الضعف فيها ، و البحث عن كيفية تطويرها ، وإجيادها ، وحتويلها وتبادهلا و نقلها و استثمارها .

 وعليه فيمكن تقسيم املعرفة إىل نوعني أساسيني مها:    

:  تشمل كال من البيانات و املعلومات اليت ميكن احلصول عليها و ختزينها ، وكذلك  املعرفة الظاهرة -1
البيانات و املعلومات املخزنة و اليت تتعلق بالسياسات ة اإلجراءات و الربامج و املوازنات ، و املستندات 

خمتلف العمليات اخلاصة باملنظمة ، باإلضافة إىل أسس التقومي و التشغيل و االتصال و معايريها ، و 
  1الوظيفية .

: املعلومات املوثقة أو املرمزة اليت حتتويها الوثائق و املراجع ، والكتب ، املدونات ، وتعرف أيضا بأهنا 
التقارير ووسائط التخزين الرقمية و لذلك فهي معرفة سهلة الوصف والتحديد ، وميكن حتويلها من لغة 

فة مستمرة إعادة قراءهتا و إنتاجها ، وبالتايل ختزينها إىل أخرى ومن شكل إىل آخر ، وميكن بص
 2واسرتجاعها . 

: هي املعرفة املخزنة يف عقول األفراد و املكتسبة من خالل تراكم خربات سابقة ، املعرفة الضمنية  -2
 وغالبا ما تكون ذات طابع شخصي ، مما يصعب احلصول عليها لكوهنا خمتزنة يف عقل صاحب املعرفة .

املعرفة املخفية و تشري إىل املهارات املوجودة داخل عقل ولب كل فرد و اليت يصعب نقلها و  نوتعرب ع
حتويلها لآلخرين ، وقد تكون املعرفة هنا فنية أو إدراكية ، وليس من السهل فهمها على أهنا عملية أو التعبري 

ا النوع من املعرفة يصعب إدارته و بكلمات و هي حصيلة العمليات العقلية اليت تتم داخل عقل اإلنسان ، وهذ
التحكم فيه ألهنا موجودة يف رؤوس مالكيها فقط ، إال انه ميكن استثمارها من خالل بعض املمارسات اخلاصة 
بذلك و حتويل بعض املعرفة الضمنية إىل ظاهرية عن طريق مالحظة املمارسات العملية ، وتدوينها بنشرات 

 وكتيبات لتصبح معلومات .

كن حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة ضمنية أخرى من خالل مشاركة الفرد مبعرفته الفنية مع كما مي
 3اآلخرين لنقل وتبادل املهارات و اخلربات و املواقف و االجتاهات و القدرات و األحداث واملمارسات .

                                                                 

، املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية حنو أداء متميز يف  تطبيق إدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العايل "أفكار وممارسات "إميان سعود ابو خضري ،  1
  07، ص  2009القطاع احلكومي ، الرياض ، 

  8، ص 2008، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ،  اجتاهات معاصرة يف إدارة املعرفةحممد عواد امحد الزيادات ،  2

  81، ص 2008، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان األردن ،  إدارة املعرفةعليان رحبي مصطفى ،  3
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باملنظمات ، وذلك يشمل : وهناك من يرى بأهنا معرفة كيف ؟ و التعلم املختزن يف داخل عقول األفراد 
اإلدراك ، والبصرية ، واخلربات ، وتتصف املعرفة الضمنية بأهنا : شخصية ، ذاتية ، من الصعب توثيقها و حتويلها 

 1إىل صفة رمسية ، ومن الصعب نقلها أو توصيلها لآلخرين .

ميكن ذكرها يف اجلدول  إىل أن لكل من املعرفة الصرحية و املعرفة الضمنية خصائص ،  Hislopو يشري    
 التايل :

 (  : خصائص املعرفة الصرحية والضمنية3-1  جدول رقم )

 املعرفة الصرحية املعرفة الضمنية

 مرمزة غري مرمزة

 موضوعية ذاتية

 غري شخصية شخصية1111

 سياق مستقل سياق حمدد

 سهولة املشاركة صعوبة املشاركة
  
Source :  hislop D , knowledge management in organizations , oxford university press , 
new York , 2009, p 23 

من اجلدول السابق ميكن استنتاج الفرق بني املعرفة الضمنية و املعرفة الصرحية ، حيث تكون هذه األخرية 
قبل األفراد و يصعب ظاهرة و ميكن كتابتها وترميزها و توثيقها ، يف حني أن املعرفة الضمنية يتم خلقها من 

 2مشاركتها و تداوهلا

 إدارة املعرفة:  مفهوم:الفرع الثاين 

و تطور بشكل سريع يف التسعينات من  1986يف عام   Karl wiigعرف مفهوم إدارة املعرفة على يد 
 القرن املنصرم ، وال زال هذا املفهوم يف تطور .

                                                                 

  8، ص  مرجع سابقإميان سعود أبو خضري ،  1
2  Hislop D , knowledge management in organizations  , oxford university press , new york ,2009, p 23 
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إىل عبارته الشهرية " املعرفة  قوة " و منذ ذلك الوقت   Edward Freingnebaumأشار ادوارد فراينبوم 
تطور هذا املفهوم ، نتيجة إلدراك أمهية املعرفة يف  1997ولد حقل معريف جديد أطلق عليه هندسة املعرفة ويف عام 

 عصر املعلومات و مسي إدارة املعرفة 

 تعريف إدارة املعرفة : : أوال

معاجلة إدارة األنشطة املرتبطة باملعرفة ، أي خلق املعرفة وتنظيمها و املشاركة فيها واستخدامها من  تعترب 
مدخل اإلضافة أو إنشاء القيمة من خالل املزج أو  على أهناإدارة املعرفة ، كما ينظر إىل 1اجل توليد قيمة للمنظمة

أفضل مما هي عليه كبيانات أو معلومات أو معارف  الرتكيب بني عناصر املعرفة من اجل إجياد توليفات معرفية
هي هندسة و تنظيم البيئة اإلنسانية و العمليات اليت تساعد املنظمة على إنتاج املعرفة وتوليدها ، من و  ،2منفردة

خالل اختيارها و تنظيمها و استخدامها و نشرها و أخريا نقل و حتويل املعلومات اهلامة واخلربات اليت متتلكها 
لألشخاص املناسبني يف الوقت املناسب ليتم تضمينها يف األنشطة اإلدارية املختلفة و توظيفها يف صنع  ملنظمةا

 3القرارات الرشيدة و حل املشكالت و التعلم التنظيمي ، و التخطيط االسرتاتيجي .

ن قبل وتعرف كذلك على أهنا جمموعة من العمليات اليت تتحكم وختلق وتنشر وتستخدم املعرفة م
القدرة على تفسري ، و هي 4املمارسني لتزودهم باخللفية النظرية املعرفية الالزمة لتحسني نوعية القرارات وتنفيذها

البيانات واملعلومات واستيعاهبا واستحضارها سواء كانت ضمنية أو ظاهرة ألداء املهام املوكلة لألفراد بإتقان و متييز 
 5افسية للمنظمة بشكل عام.عال يساعد على دميومة اخلربة التن

 

 

 

 

                                                                 

، دار الوراق للنشر تكنولوجيا املعلومات يف منظمات األعمال االستخدامات والتطبيقات غسان قاسم داود الالمي ، أمرية شكر ويل البيايت ،  1
   179، ص  2010والتوزيع ، عمان األردن ، 

  92،  ص  2008، الطبعة الثانية ،دار الوراق للنشر والتوزيع ،  إدارة املعرفة املفاهيم و االسرتاتيجيات و العملياتجنم عبود جنم ،  2

، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف علم املكتبات ، كلية العلوم اإلنسانية و العلوم  متكني املعرفة يف املنظمة اجلزائريةمسراء كحالت ،  3
   54، ص  2009االجتماعية قسم علم املكتبات ، جامعة منتوري ، قسنطينة اجلزائر ، 

 137ص ، 2008، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن، إدارة املعرفةرحبي مصطفى عليان،  4 
، 2004دكتوراه، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العراق،  أطروحةدور إدارة املعرفة يف حتقيق امليزة التنافسية، العاين علي فائق مجيل ،  5 

  77ص
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 مداخل دراسة إدارة املعرفة :ثانيا: 

 : 1لقد تطرق عدد من الباحثني إىل مداخل إدارة املعرفة و سنوجز أهم هذه املداخل حيث كالتايل 

 ملدخل األول : يركز على دراستها بوصفها رأس مال فكري من خالل الرتكيز على املوجودات الفكريةا -1
 .غري امللموسة

املدخل الثاين : الذي يدرس إدارة املعرفة حبد ذاهتا ، و يهتم الباحثون هنا بدراسة طرائق توليد املعرفة و   -2
 .هنا و املشاركة فيها و استخدامهاخز 

هو مدخل اقتصاد املعرفة و هو جمال علماء االقتصاد ، حيث يتم الرتكيز على املدخل الثالث : و  -3
 ؤثر يف قيمتها االقتصادية اخلصائص الرئيسية للمعرفة اليت ت

  :أمهية إدارة املعرفة و مكوناهتاثالثا: 

 : 2تأيت أمهية إدارة املعرفة من دورها فيما يلي 

تبسيط العمليات و خفض التكاليف عن طريق التخلص من اإلجراءات املطولة أو غري الضرورية ، كما  -
 .العمالء تعمل على حتسني خدمات

املنتجات و اخلدمات بفاعلية أكثر ، بتطبيق املعرفة املتاحة و استخدامها  ، عن طريق تسويقلعائدا رفع -
 .كذلك تقدمي خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة، و  يف التحسني املستمر

 اإلبداعية القدرات املنظمات على تشجيع لتحفيز أداة املعرفة فإدارةاملبادرة ،  تشجيعب اإلبداع فكرة تبىن -

 .جيدة معرفة خلقو  ،ألفرادل

 .أهدافها حتقيق اجتاه يف املختلفة املنظمة أنشطة تنسيق -

 .وحتسينه واملعرفة اخلربة على املعتمد املنظم باألداء لالحتفاظ املنظمة قدرة تعزيز -

 .وتقييمها وتطبيقها فيها واملشاركة وتطويرها منها املتوافر وتوثيق املطلوبة املعرفة حتديد -

بالنسبة  عنها املتولدة املعرفة إىل الوصول جعل خالل من للمنظمة، الفكري املال رأس الستثمار أداة -
 .وممكنة سهلة عملية إليها احملتاجني اآلخرين لألشخاص

املنظمات  هذه متكني يف مسامهتها عرب للمنظمات، املستدمية التنافسية امليزة على للحصول الفرصة إتاحة -
 .جديدة وخدمات سلع طرح يف املتمثلة اإلبداعات من املزيد تبىن من

                                                                 

، امللتقى الدويل حول عرفة حتليل بعض العوامل املؤثرة يف مستوى صناعة الضيافة يف ظل عامل إدارة أعمال املمعتز سلمان عبد الرزاق الدوري ،  1
  2004إدارة املعرفة يف العامل العريب ، جامعة الزيتونة األردنية ، 

2 Holsapple, C. and M. Singh, The Knowledge Value Chain Model: Activities for Competitiveness , Schema 

Press, Arlington , Tixas, 2001,p77 
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 املعرفة التنظيمية. لتعزيز عمل إطار بتوفري ،يف املنظمة  املوجودات مجيع من لالستفادة اجلهود دعم -

 خمتلف يف املعرفة إدارة فيها تشرتك اليت العامة األهداف من جمموعة فهناك أما عن أهداف إدارة املعرفة

 : 1وهي على النحو التايل   املنظمات أنواع

 .املناسب الوقت يف لتستخدم املناسبة، والسرعة املناسب بالشكل وتوفريها املعرفة ومجع حتديد -

 املنظمة وأنشطة عمليات يف واستثمارها توظيفها ميكن معرفة إىل واخلارجية الداخلية املعرفة حتويل -

 .املختلفة

 .ظاهرة معرفة إىل وحتويلها األفراد عقول يف الضمنية الكامنة املعرفة نقل -

 ومشاركة تبادل عمليات تسهيلو  هلا احلاجة عند واسرتجاعها وتوفريها املعرفة لتخزين معلومات قواعد بناء -

 .التنظيم يف العاملني مجيع بني املعرفة

 يف يساعد مما املناسب، الوقت ويف دقيق بشكل املعلومات توفري خالل من القرارات، صنع عملية حتسني -
  .النتائج حتقيق أفضل

  .أمواهلا و وقتها هدر نقص كفاءهتا أو إىل تؤدي قد واليت املنظمة تواجه اليت املشكالت حل يف اإلسهام -

وحتسني  املطلوبة، اخلدمات إجناز يف املستغرق الزمن تقليل خالل من ممكنة، درجة بأقصى العمالء إرضاء -
  .باستمرار املقدمة اخلدمات مستوى وتطوير

  .باستمرار مبتكرة وخدمات منتجات وتقدمي باملنظمة، االبتكار عمليات تطوير -

 املمارسات خالل من وذلك العمل جمموعة بني اإلجيايب التفاعل وحتقيق الفريق، بروح العمل تشجيع -

  .ومشاركتها املعرفة لتبادل املنظمة تتبناها اليت واألساليب املختلفة

 املستمر. الذايت والتطوير التعلم لثقافة وداعمة مشجعة تنظيمية بيئة هتيئة  -

 البيئة . يف السريع التغيري مع التكيف متطلبات لتلبية باملنظمة، التطوير عمليات تسريع يف اإلسهام -

  .واخلارجية الداخلية وأفضل املمارسات واخلربات التجارب وتبادل نشر  -

 .الضرورية غري اإلجراءات من التخلص طريق عن التكاليف وخفض العمل إجراءات تبسيط -

 دورة حياة املعرفة رابعا: 

املعرفة، وكيف تنفذ على  إدارةفهم  إىلاملفتاح الذي يؤدي  عرفة والعمليات اليت تتضمنهادورة امل تعترب
املعرفة،  إدارة أنظمةجناح أي نظام من احلسم يف  وتعترب هذه العمليات مفتاح وجه داخل منظمة ما، أحسن
املعرفة املشتقة من املعلومات ومن مصادرها الداخلية واخلارجية، ال تعين شيئا  إدارةاغلب الباحثني يف حقل  وينظر

                                                                 

تطبيق إدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العايل "أفكار وممارسات " ، املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية حنو أداء متميز يف إميان سعود أبو خضري ،  1
  10، مرجع سابق ، ص  القطاع احلكومي
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ليت تغذيها ومتكن من الوصول  ، واملشاركة فيها وخزهنا وتوزيعها واحملافظة عليها إليهابدون تلك العمليات ا
  :1 ة كاآليتإدارة املعرفة األساسيعمليات ميكن ذكر االستخدام ، وعليه اسرتجاعها، بقصد التطبيق و و 

تتم من خالل حصر كافة إدارة املعرفة بنجاح، و للتمكن من  متثل أوىل اخلطوات  تشخيص املعرفة: -1
والعمالء، املنتوجات وغريها، مع حتديد مكامنها،  باألسواقاملعارف املوجودة داخل املنظمة، واملتعلقة 

 .واإلجراءات األنظمةيف  أميف رؤوس العمال،  أهي

وتعرب عن حتصيل املعرفة من مصادرها املختلفة الداخلية واخلارجية، وتسجيله، مع  :اكتساب املعرفة -2
 شكل صريح، وقابل للنقل والتقاسم. إىلحتويل ما هو ضمين 

املعريف املرتاكم  اإلرثبالذاكرة التنظيمية اليت تتوىل احلفاظ على  هذه العملية ترتبط ختزين املعرفة: -3
االلكرتونية ويف  واألنظمةا فيها الوثائق املخزنة يف قواعد البيانات أشكال خمتلفة مبباملنظمة حتت 

 .هال وغري والعمليات وشبكات العم اإلجراءات

وتتم من خالل مشاركة فرق العمل يف توليد رأس مال معريف جديد وتوظيفه يف حل  توليد املعرفة : -4
  .اإلبداعة بني املعرفة وعملية ن هناك عالقة تبادليألذلك و وباستمرار،  بطريقة مبتكرةاملشكالت 

تركز عملية التطوير على زيادة قدرات ومهارات وكفاءات عمال املنظمة، وهو ما  تطوير املعرفة وتوزيعها: -5
االستثمار يف املوارد البشرية، مبا ينعكس على قيمة املنظمة ويعزز كفاءهتا ويساعدها على  إىليقود 

املعرفة يف تفعيل برامج التدريب والتأهيل  إدارةوتساهم ، إبداعا وأكثرهماستقطاب أفضل العمال 
املستمر، مع الرتكيز على التعلم التنظيمي وتنمية املهارات التعاونية بني فرق العمل، مبا يضمن حتويل 

 منتوجات جديدة. إىلاملعرفة 

 : الرتابط والتداخل بني الذكاء االقتصادي وإدارة املعرفةالفرع الثالث

املقارنة بني الذكاء االقتصادي و إدارة املعرفة تقودنا إىل استشعار الرتابط والتداخل بني إن عملية 
 املفهومني وذلك من خالل ممارسات الذكاء االقتصادي اليت ختص نقل و نشر ومحاية املعلومات واملعارف

فة أساسا لتوفري و تنسيق ، وكذلك ممارسات إدارة املعرفة اهلادواستخدامها يف ترشيد القرارات اإلسرتاتيجية 
 .الفاعلني فيهااملعارف اليت تنتج داخل املنظمة وتنشر إىل مجيع 

 اإلسرتاتيجية باإلدارةاملرتبطة  األنشطةاملعرفة كليهما ، مبجموع  وإدارةوعليه يهتم الذكاء االقتصادي 
بث ومحاية املعلومات تقرتب كثريا سريورة الذكاء االقتصادي املعنية جبمع ومعاجلة و  أنللمعلومات واملعارف، ذلك 

                                                                 

   106 -89، ص ص 2008، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان األردن، اجتاهات معاصرة يف إدارة املعرفةحممد عواد امحد الزيات،   1 
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استغالل ومحاية املعارف، وغايتهما املشرتكة هي احلصول على ميزة تنافسية  إىلاملعرفة اهلادفة  إدارةمن سريورة 
 .1ملواجهة بيئة متغرية، شديدة املنافسة وحتسن أداء املنظمات مستدامة

هناك توافق بني الطريقتني الذكاء  أصبحللمعلومات واملعرفة،  االسرتاتيجيوعي بالبعد ونتيجة لل
من  حتسني أداء املنظمات وحتقيق ميزة تنافسية مستدامة وهو األساسياملعرفة لتحقيق اهلدف  وإدارةاالقتصادي 

معرفة  إىلللمعلومات واملعارف، لذلك فهما يعمالن على نفس العملية لالنتقال من املعلومات  إدارةخالل أفضل 
ما ى نفس املهارات الذهنية اجلماعية، لكن كل طريقة تعتمد على مناهج و طرق خاصة، وهلعملية ويعتمدان عل

  2.أهداف خاصة وخمتلفة يف املنظمة

مساندة لدعم الذكاء االقتصادي من خالل جتنيد العمل اجلماعي  كأداة  وميكن اعتبار إدارة املعرفة
املعرفة  إلدارة، فاجلانب املعلومايت اإلداريةعلى مستوى مجيع املستويات  أعضاء املنظمةلتحقيق االتصاالت بني 

 3نقل املعلومات واملعارف.صادي بأدوات وتقنيات معلوماتية وآلية يزود الذكاء االقت

، لذلك يعتمد عليها الذكاء رفة ذاكرة داخلية ضخمة يف املنظمةاملع إدارة ويف هذا اإلطار ميكن اعتبار
 4، وبالتايل العالقة بني املفهومني عالقة تكاملية تشاركية.اإلسرتاتيجيةعدة للحفاظ على املعلومات االقتصادي كقا

املعرفة بغية تقليص خطر جتاهل املعارف الداخلية  إلدارةاعترب البعض أن الذكاء االقتصادي هو قائد  وقد
   5و تصبح متكيفة أكثر مع البيئة اخلارجية. منظمةلل

 ، سوف نتطرق إىل العناصرعمق لطبيعة العالقة اليت تربط بني هاذين املفهومنياأل ومن اجل الفهم
 : 6ةالتالي

ز على املعلومات الداخلية، بينما الذكاء االقتصادي ترك الداخلي للمنظمة حيثاملعرفة باحمليط  إدارةهتتم  -
 .لمنظمة الداخلية واخلارجية لعن املعلومات اخلاصة بالبيئتنيوالتنقيب بالبحث  يهتم

                                                                 

أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري ، -دراسة حالة اجلزائر-دور الذكاء االقتصادي يف االستجابة النعكاسات وحتديات العوملةمزيان أنيسة، أ 1 
 91، ص  2017/2018، 3لتسيري،جامعة اجلزائرختصص ادارة االعمال، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ا

، 2013، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد العاشر، مارس الذكاء االقتصادي رهان لتسيري املؤسسات احلديثة خلفالوي مشس ضيات، 2 
 229ص 

 105، ص مرجع سبق ذكرهبتغة صونية،  3 
4  Frédérique BLONDEL et al, Quelle articulation entre l’intelligence économique et le  knowledge  
Management au sein de l’entreprise, vie et sciences de l’entreprise, N°:174-175,1/2007, p:167 

مقدمة ضمن فعاليات املؤمتر السنوي  ، مداخلةاالقتصادية املنظمةأي تداخل أو ارتباط بني ذكاء األعمال و إدارة املعرفة يف عبد املالك ججيق،  5 
 80، ص 2012افريل  26-23احلادي عشر لذكاء األعمال واقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونة األردنية، عمان، األردن، 

6  Marchésnay Micheal,  Management Stratégique , Paris Organisation, 1997, P81 
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بالنسبة للذكاء االقتصادي، حيث يقدم املعلومات املالئمة لدعم اختاذ القرار  جمال تبادل املعلومات ضيق -
 أدواتمعنية بتوفري  ألهنااملعرفة  إلدارةيتسع اجملال املذكور بالنسبة  يجي، بينماعلى املستوى االسرتات

مح املعرفة تس إدارة املنظمة، وهو ما يبني أنمن طرف مجيع الفاعلني يف االستخدام النهائي للمعارف 
مجع وصيانة املعارف، ضمن  إىل أكثرمييل  ادي الذيعكس الذكاء االقتص بتقاسم املعارف بصفة موسعة

 يف املنظمة وهي فئة املسريين. األشخاصطبقة حمدودة جدا من 

لنهائية القابلة لالستهالك ، حيث يبحث عن املعلومات ااهلدفغاية و ال يعترب الذكاء االقتصادي حمدود -
بتوفري الوسائل الضرورية لرمسلة خمتلف املعارف لتصبح  فتهتم املعرفة إدارة ذلك تبعا ألهداف خاصة، أماو 

 حلظة. أيةقابلة لالستخدام يف 

 املعرفة وفق اجلدول التايل :  وإدارةالتشابه واالختالف بني الذكاء االقتصادي  أوجهكما ميكن توضيح 
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 (:أوجه التشابه واالختالف بني الذكاء االقتصادي وإدارة املعرفة4-1جدول رقم )
 الذكاء االقتصادي إدارة املعرفة 

 
 

أوجه 
 التشابه

 
 ألهدافا

 جيا املعلومات،املعرفة ولذكاء االقتصادي مبجال تكنولو  إدارةلديهما نفس اهلدف، وترتبط 
على  األعمالذلك، فان تطبيقهما يف  إىل وباإلضافةوتكنولوجيا ختزين قواعد البيانات، 

حد سواء يشمل جتميع وترتيب والتعامل واستخدام املعلومات واملعرفة، ومما ال شك فيه 
 املعرفة والذكاء االقتصادي. إدارةأن هناك تفاعل وتكامل بني 

 
االعتماد 
على مهارة 
 املستخدم

الذين لديهم حس  باألفراد، وهتتم على وجه التحديد اإلدراكاملعرفة تركز على  فإدارة
االبتكار املعريف بشكل فعال، ويف نفس االجتاه  أمهيةجيد، وسلوك ثقايف، كما تشدد على 

التكنولوجيا والبيانات، وأثرها العملي يف الواقع  علىيف البداية فان الذكاء االقتصادي يركز 
يرتبط ارتباطا وثيقا مبهارات املستخدم الذي عادة يستعمل التحليل الكمي للخربات الفنية 

   مبساعدة نظام الذكاء االقتصادي. األعمالحلل مشكلة 

 
 

 
 

 
أوجه 
 فاالختال

 
 القيمة

املعرفة تعتمد على قدرة املنظمة  إدارةقيمة 
استخدام  وإعادةعلى حتديد والتقاط 

املمارسات اليت  أفضلاملعرفة وخاصة 
 تضمن تنظيم الوقت وتوفري اجلهد واملوارد.

قيمة الذكاء االقتصادي ومنتجاته، توجد  إن
لصنع القرار من خالل حتليل  أداةباعتباره 

 الفرص

 
 التطور

 اإلدارةاملعرفة فهي فكرة تطوير  إدارة
يف عصر اقتصاد املعرفة، الذي  وأساليب

مورد ورأس املال  أهماملعرفة هي  أنيعترب 
 منظمةاالسرتاتيجي، وامليزة التنافسية لل

 ترتبط خبلق املعرفة ونشرها واستخدامها. 

الذكاء االقتصادي تطور تدرجييا من خالل 
ونظم  يةاإلدار النظم، مثل نظام املعلومات 

 دعم القرار.

 
 الرتكيز

املعرفة تتعامل مع مصادر املعرفة  إدارةنظم 
رئيسية  كأهدافوتبادل املعرفة واالبتكار  

العمل املالزم للمعرفة  إىلللمنظمة، ومتيل 
 الشخصية.

 الغالب مع يف يتعاملفالذكاء االقتصادي 
جعل مصادر  إىليهدف موارد البيانات، و 

املعلومات منظمة ومهيكلة، والعملية برمتها 
 يف الذكاء االقتصادي مغلقة نسبيا ومستقلة.

 
التكنولوجيا 

 األساسية

املعرفة تنطوي  إلدارة األساسيةالتكنولوجيا 
الوثائق، كالربجميات  إدارةأيضا يف 

اجملموعاتية، ونظم التنقيب عن املعرفة، 
 وتكنولوجيا االسرتجاع، وبوابات املعرفة. 

، على حتليل البيانات تأكيدا أكثر
تتألف من ختزين  األساسيةوالتكنولوجيات 

البيانات، املعاجلة التحليلية عرب االنرتنت، 
 .املنظمةبات اواستخراج البيانات وبو 

، جملة البديل املنظمةاملعرفة كمدخل للذكاء االقتصادي يف  إدارة بوزيداوي حممد،: املصدر
 79،ص2017، ديسمرب االقتصادي،العدد الثامن 
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املعرفة يعمالن وفق منهج مزدوج يعرف مبنهج الدفع  وإدارةكل من الذكاء االقتصادي   يالحظ أنكما 
 : 1حيث يتم وفق اآلليات التالية( pull-pushواجلذب )

املعنيني هبا فقط،  عرفة على شكل معلومات منشورة متاحة لألعوانترتك امل وهنا (:pushدفع ) -
 ملنظمة.ومعارف داخل ا عن وضع طرق اإلطاريف هذا  املعرفة  إدارةتبحث و 

املعنيني، وهي ميزة الذكاء االقتصادي،  األعوانحسب طلب هنا متاحة املعرفة  وتكون (:pullاجلذب ) -
احملددة، كأن يطلب مسؤول التسويق مثال ملفا حول  األهدافمقارنة مع املطلوبة علومات حيث خيتار امل

 .يف جمال نشاط املنظمة املنافسني ملماثلة املطورة مناملنتوجات ا

  :2بني هذين املفهومني وفق تصورين مها كبري  رباتقلنا أن نالحظ ميكن  ومما سبق 

ملعارف تسيري ااىل  دفهت ميكن النظر إىل إدارة املعرفة على أهنا الذكاء االقتصادي موجه إلدارة املعرفة: -
املعلومات اإلسرتاتيجية الالزمة ب هتمالذكاء االقتصادي الذي ي خبالف املاضية واحلاضرة للمنظمة،

ميكن اعتبار الذكاء  كما،  املعرفة الذكاء االقتصادي املوجه واملسري إلدارةيعترب  عليه، و ستقبل املنظمةمل
اليت تكون أكثر تكيفا مع متطلبات املنظمة وتغريات  الستكشاف املعارف قتصادي إطارا معرفيااال

 حميطها.
 املفيدة مجع املعلومات الذكاء االقتصادي منظومةيعترب  وهنا املعرفة دعامة للذكاء االقتصادي: إدارة -

 إدارةسريورة  ميكن تدعيم وبالتايل ا وتبثها لألعوان االقتصاديني،حتللهو  من البيئة اخلارجية للمنظمة
علومات املستخدمة يف دعم اختاذ القرارات ال وتشجع العمل اجلماعي وتثمن املاملعرفة، اليت حتسن االتص

الذكاء االقتصادي، تقنيات تعظيم استغالل وتداول  وأعوانخلرباء  املعرفة اإلسرتاتيجية ،وعليه تتيح إدارة
ملعارف تعمل على خلق ذاكرة داخلية ضخمة من ا فإهنا أخرىمن جهة ، خلارجيةاملعلومات الداخلية وا

 .رف املفيدة والتقاطهتشكل مرجعا للذكاء االقتصادي يف حتديد املعلومات واملعا واملعلومات

 توضيح العالقة التكاملية اليت تربط الذكاء االقتصادي بإدارة املعرفة: وايلالشكل املو 

 

 

 

                                                                 

1 Largée Olivier,  E- Management , Paris, Dunod, 2001, P73 
2  Bondel Frédérique, Edouard Serge, “ Quelles articulation entre intelligence économique et Knowledge  
management au sein de l’entreprise”, 15 eme conférence internationale de management stratégique, Annecy - 

Genève : 13-16 Juin 2006, P04 
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 العالقة بني الذكاء االقتصادي وإدارة املعرفة (: تكاملية 6-1 شكل رقم )

 

 

                                                                      إدارة املعلومات طرق                                                                                   معلومات جديدة      

 

 سابقة خمزنة  معلومات                                 توجيه املعرفة                                                          

 

 

 
Source : Bondel Frédérique Edouard Serge, Quelles articulation entre intelligence 

économique et Knowledge  management au sein de l’entreprise , 15 eme conférence 
internationale de management stratégique, Annecy- Genève : 13-16 Juin 2006, P04 

أن عالقة الذكاء االقتصادي بإدارة املعرفة هي عالقة تكاملية،  الحظةن املميك من خالل الشكل أعاله 
وميكن اعتبارمها متكاملني حلل إشكالية موحدة، وهي البحث عن طريقة وكيفية االستغالل األمثل للمعلومة املفيدة 

 اليت حتسن من أداء املنظمة.

 املبحث الرابع : الذكاء االقتصادي على مستوى منظمات األعمال 

تعمل املنظمة جاهدة من أجل رفع قدراهتا التنافسية وحتسني أدائها، ويتطلب هذا اهلدف اختاذ قرارات 
سريعة، صحيحة وحامسة ملواكبة بيئة أعماهلا، هذه األخرية يتم حتقيقها من خالل االعتماد على عدة مقاربات، 

اعتماد منظمات األعمال على الذكاء االقتصادي الذي يعترب حتمية ملحة هلا لضمان االستقرارية والبقاء يف  منها
 بيئة تزداد تعقيدا وديناميكية وغموضا.

 ات األعمالنظممالذكاء االقتصادي يف  أمهية:  األولاملطلب 

، فمختلف يف املنظمةاالحتياجات والنشاطات الذكاء االقتصادي يف االستجابة ملختلف أمهية  تكمن
مراحل حياة ومنو املنظمة ترتبط دائما باالحتياج للمعلومة فنجد أن: طرح منتوج جديد ، دخول منافس جديد  

  للسوق وغريها، تقوم على املعلومة مفيدة، واليت حتتاج إىل حبث واستغالل.

 الذكاء االقتصادي 

 ادارة املعرفة
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، ة املنافسةو آلية السوق من اجل البقاء يف دائر  وختضع املنظمات إىل ضغوطات كبرية من طرف املنافسني
، من هنا تتجلى أمهية يقنيوهو ما حيتم عليها اختاذ قرارات سريعة و حامسة يف ظل ظروف عدم التأكد و الال

الذكاء االقتصادي الذي يساعد على استيعاب الوضع السائد للبيئة اليت تتصف بشدة املنافسة و تعقدها نتيجة 
، من خالل املراقبة املستمرة للبيئة و حتديد الفرص اليت ميكن استثمارها و التهديدات اليت ينبغي لسرعة تغريها

  1جتنبها ، وهذا كله من اجل سعيها لتحسني أدائها .

الذكاء االقتصادي على مؤشرات األداء و اليت تشمل )الرحبية ، احلصة السوقية ، اإلنتاجية ،  ويؤثر
  : 2خالل النقاط التاليةوالتكاليف( ، وذلك من 

حتسني جودة اخلدمات و السلع املقدمة، و السيطرة على تكلفتها و أسعارها، و توفريها للزبائن يف  -
 الوقت و املكان و الكمية والنوعية املناسبة.

 احلصول على حصة سوقية اكرب و األرباح من خالل توسع نشاطاهتا. -

 ملختلفة اليت تواجهها .يف مواجهة املتغريات ا املنظمةحتقيق قدرة  -

 السعي املتواصل لتحسني خمتلف اجلوانب التنظيمية و البشرية و التكنولوجية. -

و رفع معنوياهتم من خالل حتسني جوانب  املنظمةتفعيل دور العاملني و زيادة اهتمامهم مبختلف شؤون  -
 املناخ التنظيمي املختلفة .

 . منظمةالسمعة و الصورة اجليدة للمواكبة التطورات املختلفة التكنولوجية لبناء  -

 : 3و كذلك يالحظ أن الذكاء االقتصادي يساهم يف حتسني األداء للمنظمة من خالل جمموعة من العناصر أمهها 

 احلصول على مورد من املعارف و اخلربات  -

 التحسني الدائم يف عالقاهتا بالزبائن . -

 االستجابة اجليدة حلاجيات الزبائن. -

 ر للسلع واخلدمات التحسني املستم -

 املعرفة املعمقة باألسواق . -

 . املنظمةزيادة التضامن و التآزر يف  -

 اكتساب موقع قوة من اجل طرح سلعها و خدماهتا املبتكرة يف السوق. -

                                                                 

1Marcon Christian ,Moinet Nicolas , l'intelligence économique, 2eme édition , dunod,2011, p 40 
2 Deschamps Christophe, moinet Nicolas , la boite a outilles de l'intelligence économiques  , dunod , France 

2011, p98 
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وللذكاء االقتصادي دور هام يف حتليل خمتلف أنشطة املنظمة عن طريق مجع املعلومات من هذه األنشطة 
، التخزين، العالقات مع الزبائن وحتليل سلوكياهتم، والرضا الوظيفي واملوردين واملنافسني( و العمليات )كالتسويق 

و مواكبة أي تغري يطرأ على هذه األنشطة، وختزين هذه املعلومات وسهولة اسرتجاعها عند احلاجة هلا ، وعرضها 
ث و التنقيب عن البيانات، كما أهنا باستخدام تقنيات متعددة، كالتقارير و حتليالت لوحة القيادة، وأدوات البح

توفر للمنظمة دعامات ميكن االنطالق منها يف دورة جديدة للنشاط و التنبؤ بالتغريات و التطورات ممكنة 
 1احلدوث.

وألنظمة الذكاء االقتصادي تأثري كبري على مرونة اختاذ القرار باملنظمة حيث ترتبط عملية صنع القرار 
واألطراف املرتبطة هبا، وجتعل القرار أكثر فاعلية ودقة وسرعة ، وتدعم املنظمة بوسائل وتقنيات بتغريات البيئة 

متكن متخذ القرار من اختاذ القرار السليم ويف الوقت املناسب، ويضمن للمنظمة اليقظة اإلسرتاتيجية من خالل 
يل كل الوظائف األساسية واملساعدة املكونة هلا، متابعة كل اجلوانب املؤثرة يف املنظمة، واألطراف املرتبطة هبا، وحتل

، و هو ما ميد املنظمة و 2وهذا ما تعجز عنه أنظمة املعلومات التقليدية اليت تدعم مستويات معينة من القرار فقط
 :  3املديرين بعدة مزايا منها

مستقبل املنظمة  توفري معلومات مفيدة ومؤثرة و جاهزة للمدراء و املسؤولني و كل من له تأثري على  -
 كأعضاء جمالس اإلدارة .

 السماح للمديرين بالقيام بالتحليل لوضع توجيهات مستقبلية ، وذلك بتوفري البيانات بصورة تلقائية . -

 تقدمي املعلومات على شكل جممعات مرتبطة وسهلة االستخدام عن األنشطة. -

 توفري البيانات للقيام بالتحليالت حول األنشطة . -

 ت بصورة فورية دون احلاجة إىل تدريب خاص ملستعملي هذه البيانات.  عرض البيانا -

 وميكن أن تظهر أمهية الذكاء االقتصادي و فائدته بالنسبة للمنظمة من خالل الشكل املوايل : 

 

 

 

                                                                 

1 Kislin Ph ilippe , modélisation du problème informationnel du veilleur dans la démarche d'intelligence 

économique, thèse de doctorat de l'université nancy2, 2007 , p 67  
2  Oubrich  Mourad, l'intelligence économique un outil de management stratégique oriente vers le 
développement de nouvelle connaissance, la revue des sciences de gestion N° 226-227, 2007 , p 85    
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 (: أمهية الذكاء االقتصادي يف املنظمة7-1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37فياليل أمساء ، مرجع سبق ذكره ، ص املصدر : 

ويلعب الذكاء االقتصادي دورا هاما يف مساعدة منظمات األعمال على وضع اسرتاتيجياهتا املستقبلية 
والعمل على حتقيقها، وذلك من خالل دراسة املعلومات املتعلقة مبختلف املتعاملني االقتصاديني. وميكن توضيح 

 : 1التاليتنيذلك يف النقطتني 

إذ أن املسري يف املنظمة حباجة إىل معلومات إسرتاتيجية هلا : منظمةاملعلومة عامل منافسة بالنسبة لل -1
 عالقة مباشرة بأعماله وتساعده من اجل: 

 معرفة موقعه يف السوق. -

 تعريف وحتديد نقاط قوته وضعفه. -

 اكتشاف الفرص . -

                                                                 

  36-35ص  ، ص مرجع سبق ذكرهفياللي أسماء،  1 

 ماذا جيلب الذكاء االقتصادي للمنظمة ؟

محاية املنظمة من 
 التهديدات

مع القواعد  التكيف
 اجلديدة للسوق

 االستيالء على الفرص

 لذا جيب أن يكون:

الذكاء االقتصادي يقدم حلول تقنية 
عملياتية للتكيف مع ظروف كل 
منظمة للسماح هلا بالتفاعل مع حميطها 
بتشغيل فعالية اليقظة و توفري الوعي 

 من اجل محايتها من األخطار

االنتقال من تطور الذكاء -
االقتصادي إىل بناء نظام خمابرايت 

 اسرتاتيجي 

 توقعي للتغريات الصناعية -

 فعال يف دعم الفكر االسرتاتيجي-

إلسرتاتيجيةهذا ما يسمح للمنظمة خبلق وحدة استخباراتية تساعد يف التحليل و سرعة اختاذ القرارات ا  
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 .املنظمةتسيري إسرتاتيجية تطوير  -

 ت وخدمات جديدة.إطالق منتجا -

 التموقع يف أسواق جديدة. -

 .املنظمةالتكيف مع تطورات احمليط وبيئة  -

 عقد الشركات. -

 تنمية وتطوير تأثريه. -

 احلصول على مزايا تنافسية. -

من ومحاية للمنظمة حيث إن اهلدف من أاملعلومة عامل وتعترب  املعلومة عامل أمن ومحاية للمنظمة: -1
محاية املعلومة هو تطور واستمرار املنظمة، فهذه األخرية جيب عليها معرفة االتصال والتواصل بالطريقة 
اليت تضمن هلا محاية ممتلكاهتا املعلوماتية، من أجل العمل بكل ثقة مع شركائها ومساعديها داخل 

زة واإلجراءات التقنية، اإلدارية، القانونية واليت تكون سياسة املنظمة، عن طريق وضع جمموعة من األجه
 أمن املنظمة، واليت تعمل على : 

 جرد املخاطر والتهديدات احملتملة. -

اخلاص باحملاسبة،  املنظمةمحاية النظام املعلومايت واملعطيات احلساسة لديها )املعرفة، نظام املعلومات  -
 ئن، ملنتجات اجلديدة....(.املشرتيات، التسويق...، ملفات الزبا

 وضع وسائل مادية للحماية الفعالة. -

 إدخال بنود سرية داخل عقود العمل. -

 إقامة خمطط استمرارية النشاط يف حال التوقف اخلطري عن العمل أو حالة أزمة. -

 االختبار املنتظم للجهاز املوضوع. -

)قرصنة املعلومات، التجسس  القدرة على الدفاع يف وجه املنافسني املستخدمني طرق غري شرعية -
 االقتصادي، التزوير....(.

ويف ظل التحوالت البيئية اجلديدة اليت تعيشها منظمات األعمال، والتطور املستمر للتكنولوجيا واالندفاع 
حنو البحث املستمر لألنشطة ذات القيمة املضافة، تتوقف تنافسية منظمات األعمال على مدى قدرهتا على 

ات اخلارجية واحلصول على املعلومات الضرورية املتعلقة مبحيطها ومعاجلتها بطريقة فعالة داخل استشعار التغري 
املنظمات وجمموع هذه النشاطات وأخرى تعرب على منهج الذكاء االقتصادي، حيث انه ميكن للمنظمات من 
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من جهة، والتصدي احلفاظ على مكامن قوهتا وحصصها السوقية ويساعدها على وضع اسرتاتيجيات للتأثري 
 1للهجمات احملتملة من جهة أخرى واليت امن املمكن أن ختل بتوازهنا.

مما سبق ميكن القول بان أمهية الذكاء االقتصادي تربز من خالل جانبيه اهلجومي )املنافسة( وهو ما جيعل 
املعلومات املفيدة إىل  تتمتع بإرادة هجومية ترتجم يف قدرهتا على السبق والتفاعل واحلرص على إيصال املنظمة

متخذي القرار يف الوقت املناسب، ذلك أن األمهية اليوم ال تربز يف احلصول على املعلومات يف حد ذاته وإمنا 
الوصول إليها قبل اآلخرين، فليس فقط أن تكون األحسن بالنسبة للمنافسني ولكن أيضا إبعادهم قدر اإلمكان، 

فرض على املنظمة أن تكون متيقظة ملبادرات املنافسني وتوقعات الشركاء واجلانب الدفاعي )احلماية( والذي ي
 التايل اختاذ االحتياطات الالزمةوالزبائن وب

 الذكاء االقتصادي  أنشطة: املطلب الثاين

كنظام   تأمني املعلومات والتأثري يف احمليط، ويعترب ،االقتصادي من جمموعة نشاطات اليقظة الذكاء يتكون
 اإلسرتاتيجيةاملعلومات  إنتاج األساسي هدفه اقبة بيئة املنظمة من اجل اكتشاف الفرص والتهديداتلرصد ومر 

اظ على املزايا التنافسية للمنظمة من خالل حتسني خبلق واحلف العالية اليت تسمحوالتكتيكية ذات القيمة املضافة 
  : 2لتاليةوظائف الذكاء االقتصادي يف العناصر ا إجيازميكن  وبذلك  أدائها

 توليد املعرفة واخلربة الفرع األول :

تتغذى منهما من خالل اجلمع، االستعمال  أهنا إذ، ة واخلربة يشكالن رأس مال املنظمةكل من املعرف  إن
املعرفة الواسعة بشيء حمدد مت اكتساهبا من خالل التعليم، التدريب واملمارسة  إىلاخلربة فتشري  أماوالتقييم، 

ما  أوسعاجناز أي شيء، مبعىن  وعليه فاملعرفة واخلربة تعتربان من العناصر اهلامة للمنظمة من اجل . 3العلمية
 : 4كاآليت  ةاملوضح ة واملعرفة مبجموعة من املعايريتوليد اخلرب  أنشطةوميكن متييز ، واألهليةيسمى باجلدارة 

دائما فكرة دقيقة وخمتصرة عن مهامها، ومن مث املعرفة  املنظمات ال متلك :حتديد وتقييم املعرفة واخلربة -1
درة االبتكار يف اخنفاض ق إىل غري مقننة، يقود نقصها أوواخلربة تتسمان يف الغالب بصفة ضمنية 

)البحث والتطوير،  املنظمةف جماالت حتديد املوارد املعنوية يف خمتل على يقوم هذا املعيار ، واملنظمة

                                                                 

1 Institut des Haut Etudes de Défense National Association des Auditeurs Intelligence  Economique, Groupe N° 

1, Gestion des métiers de l’intelligence économique en entreprise, France,  Juin 2007, p 13 
2  LEVET Jean-Louis , l’intelligence économique : mode de pensée, mode d’action, édit ion Economica, 
Paris,2001, P P 55- 60 

 162، ص 2002اإلسكندرية مصر، ، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، نظم املعلومات: مدخل لتحقيق ميزة تنافسية معايل فهمي حيدر، 3 
 122، ص مرجع سبق ذكرهمغمويل نسرين،  4 
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ييمها مبصداقية، مما يسمح خدمات ما بعد البيع، اخلدمات اللوجستية،...(، وتق، املبيعات، اإلنتاج
 و بيئتها العامة.      اإلسرتاتيجية أهدافها للمنظمة مبعرفة وحتديد

استخدام لتكنولوجيا املعلومات  أفضلالذكاء االقتصادي يعترب  التحكم يف تكنولوجيا املعلومات: -2
ت، واالنرتنت على سبيل املثال ملعرفة، لتسهيل تبادل وتقاسم املعلوماا وإدارة( ملراقبة TICواالتصال )

 ودون التعرض ملخاطر القرصنة. بأمانتستخدم لنقل البيانات  أناليت ميكن  أداة من بني األدوات تعترب

التحكم يف املعرفة خيلق التكاليف اليت غالبا ما تفرق بني خدمات خمتلفة  إنالوعي لتكلفة املعلومات:  -3
اخلرائط من املعلومات وسائل حتديد  إدارةبعني االعتبار تكاليف  األخذىت يف مكاتب الشركة، مع وح

صادر )االكتتاب، وقواعد البيانات االستعالم، التوزيع الداخلي، واختاذ تدابري التكاليف املرتبطة مب
 مل تؤخذ بعني املعلومات ذات الصلة اليت أواحلماية...( وهكذا، وحتديد تكاليف نقص املعلومات 

 االعتبار.

معرفة القواعد والقوانني واملعايري اليت حتكم  معرفة قواعد وقوانني ومعايري امللكية الصناعية واملعنوية: -4
امللكية الصناعية والتجارية تسمح للشركة حبماية مواردها غري املادية )املهارات واملعارف ( واحلد من 

 خطر وقوع ضرر.

، محايتهما اإلسرتاتيجية للمنظمة األصولاملعرفة واخلربة من بني الصناعي: قواعد السالمة واألمن  -5
من يتم توفري سالمة وأمن املعلومات أنشطتها واالستدامة، إن ، وتطوير أعماهلاتساهم يف زيادة فعالية 

 غري مواجهة اإلجراءات واإلجراءات املناسبة حلراستها وذلك من خاللخالل تنفيذ التدابري، القواعد 
 من خالل تطبيق برنامج التوعية جلميع املوظفني للحفاظ على سرية هذه املعلومات. شروعة وذلكامل

 الكشف عن املخاطر، الفرص والتهديدات الفرع الثاين: 

رتض املنظمة يف حالة عإستعالمية تسمح بتوقع الفرص والتهديدات اليت تالذكاء االقتصادي عملية  يعترب
ومن خالله يقوم جبمع البيانات واملعلومات عن البيئة اخلارجية والداخلية بشكل مستمر  عدم اليقني، حيث

لة يف عوامل تلك البيئة اليت هبا، واليت تتولد من التغريات احلاص هديدات احملدقةد فرصها والتيحتد تستطيع املنظمة
وهنا  ،والسعي الغتنامها قبل فقداهنا تقوم بالبحث عن الفرص أناملعنية، هلذا يتوجب عليها  تنشط فيها املنظمة

التحليل  أداةعلى  اخلية واخلارجية من خالل اعتمادهالذكاء االقتصادي يعمل على حتليل البيئة الدأن  جند
"تشخيص وبشكل نظامي  أهناعلى  Robinsonو  Pearceالذي عرفه كال من  SWOTاالسرتاتيجي 
   .1والضعف الداخلية و التهديدات اخلارجية"نتاج توافق ما بني نقاط القوة  لإلسرتاتيجية

 
                                                                 

 123، ص مرجع سابقمغمويل نسرين ،  1 
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 واألنشطة األعوانالتنسيق بني الفرع الثالث: 

 قامت هبا اجلهات اليت اإلجراءاتتلف سمح بالتنسيق بني خميقتصادي ألنه للذكاء اال  نشاطعترب أهم ي
ما  يتسم مبعنيني متكاملني األولفان النهج اجلماعي ، Levetمن خالل مقاربة مجاعية ومتضافرة. ووفقا لـــ  الفاعلة

فيما  املعىن الثاين و حيدث نشر وتوزيع املعرفةحيث داخل اجملتمع العلمي و/ أو التكنولوجي  يتعلق بتوزيع املعرفة
دمج النهج  أنتعلق بقدرة اجلهات الفاعلة على بناء معرفة ومهارات جديدة، تنسيق االسرتاتيجيات، حيث ي

تنسيق االسرتاتيجيات، وتشجيع التفكري اجلماعي، يفرتض  كما أنل تنفيذ النهج الثاين،  بطبيعة احلايتطلب  األول
  :1ما يلي

 وضع معىن للحوار والذكاء اجلماعي. -
بني الشركات )من حيث البحوث ومكملة  أوحتديد املعارف واخلربات التكميلية، سواء داخل الشركة  -

 والتجارة،...(. اإلنتاجالتنمية، وسياسة 

االستخدام العملي جملموعة من املعلومات املفتوحة )معلومات املتاحة واملعرفة املقننة( ومعلومات مغلقة  -
 )حقل املعلومات شبكة من االتصاالت...(.

 يزيد التمسك هبذه السياسة . ألنهوالشبكات:  األفرادالقدرة على تعبئة 

 كن توضيحها يف اجلدول املوايل:وميتقسيمات لوظائف نظام الذكاء االقتصادي Cohen كما قدم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

1 LEVET Jean-Louis, op-cit, p p 87-89 
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 الذكاء االقتصادي أنشطة(:  5-1 جدول رقم )

 
 النشاط الزائد
Pro activité 

فالذكاء االقتصادي هو حتويل األنشطة للوصول إىل فائدة وقيمة اكرب 
من هذه الوظيفة يتمثل يف حتقيق توزيع  األولواجلزء  للمعلومات
اجلزء الثاين يقوم على  أمااملستعملني يف الوقت احملدد،  إىلاملنتجات 

 .وضع أنشطة للتأثري من أجل مواجهة املنافسة وعوملة األسواق 

 التنسيق
Coordination 

على التنسيق بني االسرتاتيجيات من اجل  يعمل الذكاء االقتصادي
 االختيار األمثل بينها.

ــــاألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نـ
Sécurisation 

وكل ما له عالقة  توفري إجراءات تأمني األجهزة واملباينوتعين 
 ..اخل باملعلومات

 احلماية
Protection 

يف محاية اإلرث العلمي للمعارف واملمتلكات  تمثل أساساتو 
 التكنولوجية والصناعية.

 التعرف عل احلاجات من املعلومات
Connaissance des besoins 

  وترتيب األفكار عن املعلومات اهلامة من اجل تسهيل عملية البحث
 وسرعة اختاذ القرار.

 التنشيط واالتصال
Animation et communication 

االتصال مع أحسن مستلم للمعلمات اجملمعة واحملللة واملركبة من 
اجل إعطائها اكرب قيمة واستغالهلا أحسن استغالل وتنشيط شبكة 

 التأثري لتسهيل تدفق املعلومات.

 التحليل والرتكيب
Analyse et conception 

من استنتاج ميكن حتليل املعلومات اجملمعة بوسائل عدة  حيث أن
قيمتها املضافة وتركيبها يف شكل عناصر مهمة من اجل تسهيل 

 عملية اختاذ القرار.

 اإلعالم
Information 

 وظيفة قاعدية من وظائف الذكاء االقتصادي، فيما أن أساس هي
املعلومات فان هذه الوظيفة تقوم اليقظة والذكاء هو احلصول على 

 بإشباع احلاجات املعلوماتية.

ـــال ــــتوقـ ـ ـ  عـ
Anticipation 

 

وبالتايل توقع  املنظمةعن طريق االنتباه اجليد ملا جيري يف بيئة 
...( والفرص األسواقالتهديدات )املنافسة، التشريعات، تطورات 

احملتملة، تصور منتوج جديد، التموقع يف سوق )التحالفات 
 خارجي،.....( وكشف الوضعيات املستقبلية.

Source : COHEN Corine, veille et intelligence stratégique , éditions Lavoisier, France, 

2004,p 108 
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  األعمالاملطلب الثالث : تطبيق الذكاء االقتصادي يف منظمات 

إن التقدم اهلائل يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وزيادة درجة االنفتاح االقتصادي جعل املنافسة 
على املنظمة معرفة كيفية التقاط الفرص املتاحة أمامها بنفس درجة  حيث صار لزامامتثل باحلرب االقتصادية، 

يف املعلومات الذي يسمح بوضع توخي املخاطر اليت تواجهها، وهذا ال يتحقق إال عن طريق التحكم 
اسرتاتيجيات ناجحة تستطيع الوقوف يف وجه املنافسني، وتعترب الوسيلة األساسية واليت البد منها يف هذا اجملال 

الذي يسمح حبماية و واليت أضحت ضرورية جلميع املنظمات مهما كان حجمها متمثلة يف الذكاء االقتصادي 
 يها وهذا ما يدفع باملنظمات إىل تطبيقه.والتحكم ف املعلومة اإلسرتاتيجية

  يف منظمات األعمال الذكاء االقتصادي : أهدافاألولالفرع 

هو التحسني   Jakobiakإن اهلدف األساسي ملنهج الذكاء االقتصادي يف منظمات األعمال حسب 
املستمر لتنافسيتها والذي يتم عرب جمموعة من اجلهود تتمثل أساسا يف توقع األسواق املستقبلية، استيعاب 

 1اسرتاتيجيات املنافسني، بث ونشر املعلومات داخل املنظمة بشكل صحيح وأخريا محاية الفرص التنافسية.

فان هدف الذكاء االقتصادي يتمثل يف إنتاج املعلومات اإلسرتاتيجية  Possin et Bessonأما حسب 
أو الدولة، أي توفري أحسن  عملية اختاذ القرار ونشاط املنظمةوالتكتيكية ذات قيمة مضافة عالية قصد توضيح 

    2.منظمةاملعلومات ووضعها يف أيدي متخذي القرار من اجل اختاذ أحسن القرارات وضمان املراكز التنافسية لل

اكتساب املزايا التنافسية وتصدر و  حتسني األداء تتمثل يفإن األهداف األساسية للذكاء االقتصادي 
 إىل املعلوماتية االنتقال من جمرد بناء األنظمةيؤدي هبا  إىل  املنظمة يف ، كما أن تطبيق الذكاء االقتصادياألسواق
اخلدمات  وأنشطةن العمليات اليت تقوم هبا كالتسويق والبيع املعلومات عوحتليل ع عن طريق مج األعمالحتليل 

 املوردين. وأنظمةوسلوك العمالء 

وعليه ميكن أن القول أن أهداف الذكاء االقتصادي تتمثل أساسا يف محاية اإلرث املعلومايت للمنظمة 
اجل حتسني أداء منظمات وضمان استمراريتها والسماح للمسريين ومتخذي القرار باستعمال تلك املعلومات من 

 األعمال.

 

 

                                                                 

  38ص  مرجع سبق ذكره،فياللي أسماء،  1 
 131، ص مرجع سبق ذكره مغمويل نسرين، 2 
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  يف منظمات األعمال  ات تطبيق نظام الذكاء االقتصادي: خطو ينالفرع الثا

، 1980يف هناية العام  Gartner األحباث منظمةطرح مصطلح الذكاء االقتصادي من قبل  عندما
لشراء  األسعار أفضلباالستفادة من بيئتها التنافسية العالية من اجل احلصول على  األعمالمنظمات نصحت 

ن تكون دائما على استعداد للحصول عل التكنولوجيات احلديثة، وان األساسية، وأمكونات الذكاء االقتصادي 
 : 1اخلطوات التالية ويتم ذلك من خالل وأقسامهامبختلف مستوياهتا  اإلدارةتستخدم الذكاء االقتصادي يف جمال 

 حمفظة الذكاء االقتصادي. إدارةالتنويع يف طرق  -

 التكامل بني الذكاء االقتصادي ومتطلبات العمل. إحداث -

 ثقافة التعامل مع املعلومات وحتليلها لدى املستخدمني. إرساء -

 الذكاء. إسرتاتيجيةبنك معلومات يدعم  تأسيس -

جة ماسة العتماد الذكاء االقتصادي يف اسرتاتيجياهتا نفسها يف حا نظماتانطالقا من هذا، جتد امل
 السيطرة على السوق املتميز بالتنافس الدائم. أحكامالتطويرية والتحسينية واالستباقية من اجل 

 : 2عند تطبيق نظام الذكاء االقتصادي من الضروري أن تؤخذ بعني االعتبار اخلطوات التالية

 وااللتزام بالذكاء االقتصادي أو العملية لن تنجح.كسب اإلدارة التنفيذية التأييد  -

يتم تعيني مدير للذكاء االقتصادي، الذي سيقود العملية عن طريق وضع املبادئ، األهداف والتوجيهات  -
ت ومصاحل أعضاء الفريق دون الواضحة واملوضوعية لوظيفة الذكاء االقتصادي، مهام املنافسة، مهارا

 .تشتيت

 ه والسياسات من املعلومات اليت مت احلصول عليها.حتديد اهلدف، االجتا -

إجراء تدقيق للمعلومات، لتحديد املعلومات اليت توجد بالفعل يف املنظمة لدعم االحتياجات اليت مت  -
 حتديدها سابقا، ودعم الرتكيب املوجود إليصال هذه املعلومات يف املنظمة ملتخذي القرار.

ونقاط الضعف، الفرص والتهديدات لعملية الذكاء  لتحديد نقاط القوة SWOTإجراء حتليل  -
 االقتصادي.

 إجراء حتليل ميداين والذي من خالله يتم معرفة معوقات عملية الذكاء االقتصادي والعمل على إزالتها. -

 حتديد عوامل النجاح احلامسة اليت من شأهنا أن تكفل جناح العملية. -

                                                                 

، العدد األول، اجمللد الثاين، االقتصادية للدول العربية، مقال منشور يف جملة اقتصاديات مشال إفريقيامعوقات مسايرة العوملة منري نوري،  1 
 88، ص 2004

رسالة ماجستري  الذكاء االقتصادي كخيار لتفسري عدم استقرار األسواق املالية دراسة حالة بعض االقتصاديات الناشئة،فاطمة الزهراء كباش،  2 
 140، ص 2011/2012دية، يف العلوم االقتصا
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صادي ذو قدرة وفعالية يف املنظمة تطوير نظام ذكاء اقتاختاذ قرار بشأن وضع اسرتاتيجيات إلنشاء أو  -
 واألساليب اليت سيتم اختاذها.

حتديد خطط العمل اليت ستكون ضرورية لتقدمي االسرتاتيجيات وتوزيع املسؤوليات، األطر الزمنية، وتقييم  -
 ومراجعة هذه األعمال.

، واستعمال هذه الطوق املنتظمة نظماتامل أنواعتتبع يف مجيع  أنميكن  أعالهاخلطوات املذكورة املبينة 
 تضمن جناح العملية. أنميكن  املنظمةذكاء االقتصادي يف لتطبيق نظام ال

 : ات األعمالنظمالذكاء االقتصادي مب ة: شروط فعاليالثالثالفرع 

والتأكد من هناك عدة شروط جيب توفريها  قبل الشروع مباشرة يف اعتماد الذكاء االقتصادي يف املنظمة      
 :  1يف جل ضمان الفعالية واالستمرارية متمثلةجودهتا من أ

يكون املسريين مقتنعني بفائدة املشروع  أن: من اجل فعالية النظام جيب مسريي املنظمات إرادة -
 من اجل تفعيل كل طاقاهتم. للمنظمة وأمهيته

الرغبة يف وضع ذكاء  مفيدا: بدون هذه الرؤية لن يكون املنظمة إسرتاتيجيةوجود رؤية واضحة حول  -
 .إسرتاتيجيةعلى مصلحة  أساسامرتكز  األخرياقتصادي، هذا 

ويتبادهلا العمال فيما بينهم تكون بشكل غري  املعلومات اليت تستقبلها املنظمة الوسائل البشرية: معظم -
 ه يف مدونة املنظمةيق تعريف وظائفرمسي، لذا فمن الواجب تطوير ثقافة الذكاء االقتصادي عن طر 

، وهذا ما يسمح بانتقال املعلومة عرب خمتلف املستويات التنظيمية واإلعداد املستمر للتقارير داخل املنظمة
 وجود خمتصني يف املعلومات والوثائق. إىل إضافةدون احتكارها من قبل فئة معينة، 

ة للذكاء االقتصادي فمن الضروري تغذية هم شيء بالنسبكات االتصال: تعد شبكات االتصال أشب -
بنية ، وحتسني االتصال بني املوظفني، فالتبادالت القائمة يف الشبكات ومعرفة املفيدة منها وتطبيقها

 ترتبط مباشرة مبديرية املمثلني لكل قسم من اجل تكريس الوقت املالئم له. أنالذكاء االقتصادي عليها 

تشارك بقوة يف وضع الذكاء االقتصادي، حيث تعد من املستفيدين  أنب جي األخرية هذه:  إدارة املنظمة -
 جيب االلتزام هبا. ء االقتصادي كوظيفة إداريةمن امتيازاته، كما أن عليها اعتبار الذكا األوائل

                                                                 
1  BOUADAM Kamel et HAMMADI Mourad, Veille stratégique et intelligence économique: 

commeperception d'une nouvelle approche pour la PME ,مداخلة يف امللتقى الدويل 
، 2010نوفمرب  10و  9يومي  الرابع حول املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، املنعقد 

11-10، ص ص 2010بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة حسبية بن بوعلي الشلف، اجلزائر،   
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مؤهلني وخمتصني يف مجع املعلومات،  أشخاصاتضع  أن علومات والوثائق: جيب على املنظمةمصادر امل -
، واليت تكون يف عالقة مباشرة مع أحدثهال مع الكم اهلائل من املعطيات، واختيار يتقنون التعام

كانت داخلية   سواءجانب تنفيذهم للرمسلة الذكي للمعلومات املتاحة  إىل وأهدافها، إسرتاتيجية املنظمة
 البث اجليد للمعلومة. إىل إضافةخارجية،  أو

يتطلب تبين منهجية خاصة واالعتماد على وسائل  سرتاتيجيةاإلاملصادر املنهجية والتقنية: مجع املعلومات  -
املعارف...( ووسائل تكنولوجية )هندسة معاجلة املعلومات، وسائل البحث  إدارةمنهجية حمددة )تنظيم 

 عرب االنرتنت.....(.

التماطل يف  أوالتحكم يف الوقت: حيث جيب القبول بتسخري الوقت، والتحكم اجليد فيه الن السرعة  -
 نتائج غري مرغوب فيها. إىليؤدي  أنلتعامل مع املعلومات ميكن ا

طري مهيكل من طرف أحسن عندما يكون للمنظمة تأمن اهلياكل: فاملعلومة تعطى هلا قيمة  األدىناحلد  -
الفواصل بني  إزالة، عن طريق املنظمةتنظيم هيكل وبنية  إعادةذات وظائف حمددة مبعىن جيب  اإلطارات

 الوظائف لتخفيف من املستويات التسلسلية اليت تعيق حركية املعلومة.

 روح مجاعية قوية: وهذا بني خمتلف املوظفني. -

 توفري وسائل وميزانية خاصة بالذكاء االقتصادي.       -
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 : خالصة 

انه  إىلتناولنا يف هذا الفصل كل من ماهية الذكاء االقتصادي عناصره وسائله و دعائمه و قد توصلنا 
من  أصبح، قد املنظمةونظرا لالنتشار السريع للتكنولوجيا و زيادة التقلبات االقتصادية وزيادة حدة املنافسة يف بيئة 

 البقاء واالستمرارية يف ظل كل هذه الظروف. ملواجهة املنافسة و ضمان الضروري تبين وسيلة للتسيري

الذكاء االقتصادي يعترب وسيلة هامة حيث ومن خالل اعتماده على املعلومات وارتكازه على جمموعة  إن
، يسمح بتحقيق  اليت تشكل يف جمموعها نظاما متكامال يعمل على تعظيم قيمة املعلوماتمن أدوات التحليل و 

 يجيات املنافسني ورصد البيئة اخلارجية للمنظمة.القدرة على التنبؤ باسرتات

جوهر الذكاء االقتصادي فهي تساهم بشكل فعال يف عملية  اإلسرتاتيجيةكذلك ميكن اعتبار املعلومة و 
وذلك من اجل معاجلتها بشكل استباقي حيقق  املنظمةالتخطيط االسرتاتيجي و حتديد نقاط القوة والضعف يف 

       .وبقاءها أهدافهاللمنظمة 
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 متهيد: 

 ييستدع مايكتسي موضوع األداء أمهية بالغة ملنظمات األعمال كونه أساس وجود أي منظمة، وهو  
يف بيئة  احلاصلة مع التغريات والتحوالتالوقوف على مؤشراته وحتسينه من أجل بقاء املنظمة واستمرارها، و 

األعمال احلالية وانعكاساها على منظمات األعمال، ظهر مفهوم األداء املستدام يف الفكر احلديث، حيث يعترب 
امتداد لألداء االقتصادي إال انه يتبىن املفاهيم اليت نادى هبا اجملتمع الدويل من خالل ضرورة تبين منظمات 

 األعمال ملفاهيم التنمية املستدامة.  

فقط من اجلانب االقتصادي، وإمنا إىل دراسة أداء املنظمات ليس  الدراسات واألحباث وقد توجهت
ال تفصل بني أدائها االقتصادي واالجتماعي والبيئي وذلك من خالل االعتماد على ما يسمى باألداء  أصبحت
 .املستدام

قياس وتقييم هذا  وأمام هذا املفهوم اجلديد، وجدت منظمات األعمال نفسه يف حتد جديد وهو كيفية
 ك، وهو ما سنتناوله يف هذا الفصل، من خالل املباحث التالية:األداء وطبيعة األدوات املساعدة يف ذل

 .املبحث األول :عموميات حول األداء يف منظمات األعمال  -

  .منظمات األعمال احلديثة يف ظل رهانات التنمية املستدامة املبحث الثاين :  -
 .املبحث الثالث: األداء املستدام يف منظمات األعمال   -
 .املبحث الرابع: حتسني األداء املستدام يف منظمات األعمال -
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  األعماليف منظمات  األداء عموميات حول: األولاملبحث 

 له، حمدد مفهوم حول إمجاع  يوجدال أنه إال ،باألداء ساهتمدرا خالل من الباحثني من العديد اهتم
 من األداء عن يعربون الباحثني أغلب أن إال وقياسه، ستهراد يف املعتمدة واملقاييس املعايري ختالفنتيجة ال وذلك

عه أنوا األداء، ىل مفهومإ التطرق املبحث هذا يف سنحاول وعليه أهدافها، من أجل حتقيق املنظمة حتققه ام خالل
 .والعوامل املؤثرة فيه

 ناته مفهومه، خصائصه، ومكو  األداء:  األولاملطلب 

 عن فضال ،وممارسيها اإلدارة علماء اهتمامويعترب حمور  ،اتنظمللم وهاما جوهريا مفهومايعترب األداء 

 متجددو  واسع مفهوم فاألداء ة،نظمامل وجود عترب جوهري والذي ات،نظمامل ملختلف أمهية األكثر البعد كونه

 .طور منظمات األعمالوت بتجدد
 األداء: مفهوم  األولالفرع 

املوضوع حيث  ألمهيةمن االهتمام والتحليل وذلك  األوفرمن املفاهيم اليت نالت النصيب  األداءيعترب 
  واختلفتتعددت تعاريفه 

 األداءتعريف : أوال

 يلي: ونذكر منها ما داءلألهناك عدة تعاريف 

يتم عن طريقها القيام بالنشاطات  وأساليبوسائل  إتباعالعمليات اليت تتضمن  بأنه تلك األداءعرف  -
 1معينة". وإمكاناتهذه النشاطات باستخدام موارد  أهداف إىلللوصول 

 2التنظيمية باستخدام املوارد بكفاءة وفعالية. اجناز األهدافبأنه  كما عرف -
استخدام املدخالت املناسبة للحصول  عن طريقمبستوى من الفعالية  املنظمة أهدافحتقيق  بأنهوعرف  -

 3على املخرجات بكفاءة عالية.
 والتأثريات أنواعهاتفاعل العوامل الداخلية على اختالف  من خاللالنتائج املتحققة جمموع هو  األداء -

  4.أهدافهااخلارجية واستغالهلا من قبل املنظمة يف حتقيق 

                                                                 

 315، ص  2007، جدار للكتاب العاملي،الطبعة األوىل ،عمان،اقتصاد املعرفةفليح حسن خلف،1 
 327، ص 2010األردن، ، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان املدخل إىل إدارة املعرفةعبد الستار العلي وآخرون،  2 

3 Bernard Matoury et Daniel grosset, gestion des ressources humains ,Dunod,6eme édition ,paris,2005,p 164 

  32، ص 2009دار وائل، عمان األردن،  أساسيات األداء وبطاقة األداء املتوازن،وائل صبحي، طاهر حممد حمسن منصور الغايل، 4 
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التوازن بني رضا املسامهني  وذلك بتحقيققدرة املنظمة على االستمرارية والبقاء  على أنه ويعرف -
  1والعمال.

 2حتقيقها. إىلاليت يسعى النظام  واألهدافاملخرجات  األداءبيقصد كما  -

ذات املدى املتوسط  الطويل،  اإلسرتاتيجية األهدافكل ما يساهم يف حتقيق وبلوغ   عن األداءويعرب  -
البيع، الكميات املباعة، حصة  أسعارالذي يتجسد من خالل:  )الزبائن(وتتمثل القيمة يف حكم السوق

إلنتاج  )...مالية،بشربة(التكلفة فهي املواد املستهلكة  أما، صورة العالمة والسمعة، األرباحالسوق، 
 3ة العمل لبلوغها.نظمهي الرهانات اليت اختارت امل اإلسرتاتيجية األهداف املنتجات واخلدمات، يف حني

ة نظمس واليت تسمح بتحديد وضعية املبأنه جمموعة من النتائج القابلة للقيا األداء إىلوهناك من ينظر  -
ة على تنفيذ نظمعلى انه قدرة امل األداء، ميكن تعريف اإلسرتاتيجية، فمن اجلهة األهدافبالنسبة لبلوغ 

، ومفهوم القيمة يشمل )تكلفة-قيمة(هو حتسني الثنائية  األداءاسرتاتيجياهتا، ومنه اهلدف من دراسة 
 .4احملددة وفقا لعدة معايري األهداف

مما سبق ميكن تعريف األداء بأنه الطريقة املثلى اليت تضمن حتقيق أهداف املنظمة من خالل القيام بنشاطاهتا 
 واستخدام املوارد املتاحة هلا بكفاءة وفعالية. 

 األداءخصائص ثانيا : 

 :5يف النقاط التالية أمههامبجموعة من اخلصائص ميكن ذكر  األداءيتميز 

لذا يبقى  ،الذين يستخدمونه األفراد أوباختالف اجلماعات  األداءخيتلف مدلول  مفهوم واسع: األداء -1
 إشكالية، وهذا ما يطرح ألخرىومن منظمة  ألخرىومن مجاعة  آلخرخيتلف من فرد  إدراكمسألة  األداء

 .صعوبة ضبطه وقبوله وفقا ملعايري معتمدة من مجيع الفاعلني داخل وخارج املنظمة

 أساسهاعلى  األداءاملعايري اليت يتحدد  أن إذتتطور عرب الزمن  األداءمكونات  إن مفهوم متطور: األداء -2
تلك اليت حتددها البيئة اخلارجية تكون متغرية فالعوامل ليت تتحكم  أوسواء كانت معايري داخلية للمنظمة 

 .يف جناح املنظمة 

                                                                 

1 Drucker Peter, l'avenir du management selon Drucker, édition village Mondial, 1999, p73 

 3،ص 2006، دار الفكر العريب، القاهرة، التقييم والتمييز يف األداءتوفيق حممد عبد احملسن،  2 
، الصغرية واملتوسطة بوالية سطيف نظماتالصغرية واملتوسطة دراسة تطبيقية لبعض امل نظماتاثر التنظيم اإلداري على أداء املصباح شاوي، 3 

 215ص ،  2010رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس ،سطيف اجلزائر، 
4 Stéphane André, évaluation de l performance non financière d'aide a la décision, thèse de doctorat, école  
doctorale décision ,informatique ,mathématique ,organisation, université parisdauphine,paris,France,2009,p29 

، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة  اثر القيادات اإلدارية على أداء العاملنيالصاحل جيلح،  5 
 . 129-128، ص ص 2006بن يوسف بن خدة، اجلزائر ، 
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، لذلك يقرتحون على األداءاستخدام مدخل شامل عند دراسة إىل الباحثني  تجهيمفهوم شامل:  األداء -3
 إذالعديدة للمنظمة،  باألهدافوهي ذات عالقة  ملة لقياسه،املسريين جمموعة واسعة من املؤشرات املتكا

جانبها  إىل يستخدموا أناملنظمة، لذلك على املسريين  أداءغري كافية للتعبري عن عايري املالية وحدها امل أن
املستقبل  النجاح يف أساس تعتربغري مالية وخاصة املعايري البشرية واالجتماعية لتكميلها، وهي  معايري

 .االتاجمل خمتلف يف األداءعن   وليةلكوهنا توفر نظرة مش

حتدده جمموعة من العوامل منها ما يكمل بعضها البعض،  األداء إن مفهوم غين بالتناقضات: األداء -4
حتقيق هدف خفض  إىلومنها ما يكون متناقضا ويظهر هذا التناقض مثال عندما يسعى املسريون 

 أو، والسلعحتقيق هدف حتسني النوعية يف اخلدمات  إىل، والسعي يف نفس الوقت اإلنتاجتكاليف 
حلفاظ يف نفس الوقت على الروح املعنوية العالية لديهم، لذلك العاملني وا وأعباءالسعي خلفض تكاليف 

 تتطلب حتكيما مستدميا. األداءفان مكونات 

 املسطرة فانه يتوجب األهدافكانت النتائج احملققة بعيدة عن   إذاف ذو اثر رجعي على املنظمة: األداء -5
عن طريق  األداءمعرفة مستوى ، لذلك فاإلسرتاتيجيةالنظر يف الربامج واخلطط وحىت اخليارات  إعادة

 املستهدف. األداءالتصحيحية لبلوغ  اإلجراءاتاختاذ  إىلقياسه وتقييمه يهدف 
  األداء: مكونات الفرع الثالث

 الكفاءة :أوال

 ،1يقصد هبا مدى حتقيق األهداف وبالتايل فهي تقاس بالعالقة بني النتائج احملققة واألهداف املرسومة
 :وحتسب من خالل العالقة التالية 

 

 

  الفعاليةثانيا :

املناسبة، وتقاس الفعالية  األنشطة أداءاملنظمة من خالل حسن  أهدافتتمثل يف القدرة على حتقيق 
التقارب بني النتائج احملصل  أي )حد مت حتقيق النتائج املرتقبة واملرغوب فيا أي إىل(املنظمة  أهدافانطالقا من 

                                                                 

 87، ص  2001 ، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة بسكرة اجلزائر ، العدد األول،األداء بني الكفاءة والفعالية مفهوم وتقييم عبد املليك مزهودة، 1 

 الكفاءة = قيمة املخرجات / تكلفة املدخالت
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، 1احملددة اآلجاليف  األهدافحتقيق  إىلالوصول  يستطيعاملسطرة، فاملسؤول الفعال هو الذي  األهدافعنها و 
 وحتسب من خالل العالقة التالية:

 

 

  اإلنتاجيةثالثا: 

تربط الفعالية يف  بأهناتتمثل يف العالقة بني النتائج احملققة فعال والوسائل املستخدمة لبلوغها وتعرف 
 أوقسم  أوفرد  داءألفهي مقياس  األهداف، الكفاءة يف حسن استخدام املوارد بغية بلوغ هذه لألهدافالوصول 

املوارد يف فرتة زمنية حمددة  أوهي تعبري عن قدرة الناتج احملقق من استخدام قدر معني من املدخالت  أي، إدارة
 .2 )يوم، شهر، سنة(

 املالئمة رابعا:

 األمريتطلب  األهدافمفهوم يرتبط بالكفاءة والفعالية، وكالمها يتعلق مبدى بلوغ  األداءجانب كون  إىل
من  األهدافاملستخدمة الجناز مدى مالئمة الوسائل ، األهدافوهي  أساسيةوانب تنسيق وموائمة ثالثة ج

، فالربط بني النتائج املسطرة ومدى تناسبها مع الوسائل املستخدمة باألهدافكذلك النتائج احملققة مقارنة جهة،  
العالقة  أماالفعالية،  ةإشكالييطرح والنتائج  األهدافبني  أماالكفاءة،  إشكاليةاحملققة والوسائل املستخدمة يطرح 

يف مؤشرات منظور النمو والتعلم يف بطاقة  إليهاملالئمة، وهو ما ميكن النظر  إشكاليةحيدد  واألهدافبني الوسائل 
لوالء  األداء ترتبط ارتباطا وثيقا مبدى مالئمة البىن التحتية التكنولوجية،  فإهنا واإلنتاجيةاملتوازن، من حيث الرضا وا

 3السابقة. األهداف إىل، املناخ التنظيمي للوصول األفرادمهارات 

 

 

 

                                                                 

 19، ص 2005، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، عمان ، األردن، التسويق الصناعيامحد شاكر العسكري،  1 
 28، ص 2000، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اسرتاتيجيات التسويق مدخل كمي وحتليليالصميدعي حممود جاسم حممد،  2 
، أطروحة صناعة الكوابل فرع جنرال كابل ببسكرة منظمةاالقتصادية دراسة حالة  املنظمةاملوارد البشرية لتحسني أداء  تأهيلبو جمان عادل،  3 

 51-50، ص ص 2015/2016دكتوراه يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر ، بسكرة اجلزائر، 

 الفعالية = االجناز املتحقق / االجناز احملدد
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 التنافسيةخامسا: 

ة على زيادة أو احلفاظ على احلصة السوقية، وهناك العديد من نظمرتبط التنافسية مبدى مقدرة املت
وذلك من منظور الزبائن وفق  داءمعينة لأل أبعاداملؤشرات اليت مت استخدامها للتعبري عن التنافسية وتعكس كذلك 

 .األداءاملتوازن يف عملية تقييم  األداءما تربزه بطاقة 

ويف الوقت نفسه تسمح  األسواقالسلع واخلدمات اليت تستويف شروط  إنتاجاملقدرة على  أهناوتعرف على 
 1بتنمية املداخيل احلقيقية.

جمرد  أو، نالعمليات اليت ميارسها املنافسو  أوجمرد حماولة التفوق على السلع لكن ال تعترب التنافسية 
 أواحلصول على شرحية من السوق كانت تابعة للمنافسني،  أواحتالل موقع يف السوق وزحزحة املنافسون عنه، 

وتنمية الفرص اجلديدة من خالل تكوين رؤية مبتكرة  إجيادحصة سوقية اكرب من املنافسني، ولكنها  إىلالوصول 
تلك الفرص واستثمار تلك  إىليكون به من جماالت للعمل، واكتشاف السبل للوصول  أن للمستقبل وما ميكن

القدرة على توفري املنتجات واخلدمات بنفس الكفاءة و الفعالية  أهناعلى  أيضااجملاالت من قبل املنافسني، وتعرف 
من  دعم أولدولية من دون محاية ا األسواقمن املنافسني، وهذا ما يعين القدرة على النجاح املستمر يف  أعلى أو

 األسواقة يف نظم، وحصة املاإلنتاج إمجايلات مبستوى الرحبية ونسبة الصادرات من نظمالدولة، وتقاس تنافسية امل
   2والدولية. اإلقليمية

 والعوامل املؤثرة فيهاء األد أنواعاملطلب الثاين : 

 اهلدف خالهلا من جيسدون خمتلفة، نشاطات ميارسون درااألف من جمموعة شيء كل قبل هي املنظمة إن

 تاوالتغري  بالديناميكية يتميز الذي األخري هذا فيه، املتواجدة احمليط عن مبعزل ليست وهي ألجله، أنشئت الذي
 .ككل األداء على اجيايب أو سليب تأثري هلا خارجية أم كانت داخلية كلها العوامل هذه والسريعة؛ الالمتناهية

 األداء أنواع: األول الفرع

 :ر ما يليذكن أمههاو من  عدة معايري إىلاستنادا  األداءميكن تصنيف 

 

 

                                                                 

 23، ص 2006، 4، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد لتنافسية العربية يف ظل العوملة االقتصاديةحتليل ا نوري منري، 1 
، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، كلية  االقتصادية من منظور بطاقة األداء املتوازن نظماتالتغيري التكنولوجي وأثره على أداء املحممد قريشي،   2 

 48-47، ص ص 213/2014رية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر ، بسكرة اجلزائر، العلوم االقتصادية والتجا
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 حسب معيار املصدر  أوال:

 :1ما يلي نوعني ك إىلاملنظمة  أداءوفقا هلذا املعيار ميكن تقسيم 

لوحدة وينتج ويسمى أداء مة الفرعية للمنظ األنظمة أداءوينتج من تفاعل خمتلف  الداخلي: األداء -1 ا
املالية  باإلمكانياتاملايل اخلاص  األداءالتقين،  األداءالبشري،  األداءيف  أساسا من العناصر التالية:

 املستعملة.

باملنظمة فهو ينتج عن احمليط اخلارجي  احمليطةالناتج عن تغريات البيئة  األداءهو  اخلارجي: األداء -2
كارتفاع رقم األعمال نتيجة الرتفاع سعر ،األداءللمنظمة وبالتايل قان املنظمة ال ميكنها التحكم يف هذا 

 .البيع، فمجمل التغريات اليت حتدث يف احمليط اخلارجي تنعكس باإلجياب أو بالسلب على أداء املنظمة
  حسب معيار الشمولية :ثانيا

 :2التالية  األداءومنيز حسب هذا املعيار تصنيفات 

الفرعية للمنظمة يف حتقيقها  واألنظمةيتجسد يف االجنازات اليت سامهت كل الوظائف  الكلي: األداء -1
الكلي ميكن احلكم على مدى حتقيق  األداءعنصر لوحده يف حتقيقها ومن خالل  أودون انفراد جزء 
 . ... اخلالعامة كاالستمرارية والنمو و الرحبية ألهدافهااملنظمة وبلوغها 

، فاألداء )اجلزئي األداء( وظائف األساسيةالالذي يتحقق على مستوى  األداءويقصد به  اجلزئي : األداء -2
 .الكلي يف احلقيقة هو نتيجة تفاعل أداء األنظمة الفرعية

 حسب املعيار الوظيفي :ثالثا

 :3يف املنظمة األساسيةالوظائف  أداء إىل األداءهلذا املعيار يقسم  ووفقا

 باإلضافةويتمثل يف قدرة املنظمة على حتقيق التوازن املايل وبناء هيكل مايل فعال  الوظيفة املالية: أداء -1
لذا فان البعد املايل  ،املنظمة أهداف أهمحتقيق املردودية وتعظيم العائد على االستثمار باعتباره احد  إىل

                                                                 

 ،سطيف ENPECدراسة حالة املؤسسة الوطنية للصناعات الكهروكيماوية  حماسبة التكاليف وحتسني األداء املايل للمؤسسةزاية عبد النور،  1 
مذكرة ماجستري يف علوم التسيري ختصص حماسبة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 

 75، ص 2017/2018
من املؤسسات  مسامهة ممارسات وظيفة إدارة املوارد البشرية يف حتسني أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة دراسة حالة: عينةأشواق مهين،  2 

ري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، يأطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التس الصغرية واملتوسطة  اجلزائرية،
 81-80، ص ص 2017/2018

، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري،  ملبنة احلضنة باملسيلة ؤسسة دراسة حالة مؤسسةاملاالبتكار التسويقي وأثره على حتسني أداء حممد سليماين،  3 
 119 -118ص  ، ص2006/2007كلية العلوم االقتصادية  والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة املسيلة، اجلزائر، 
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 املكافآتمما يطرح فكرة ربط  ،الكلي للمنظمة يتحقق من خالل حتقيق املردودية وتعظيمها داءلأل
، أي تكون متناسبة طرديا معها وبالتاليي املمنوحة ملسريي املنظمة حبجم املردودية اليت تساهم يف حتقيقها

 .سيعملون على تعظيم مردوديتها

جمموعة من املؤشرات املتعلقة بوظيفة التسويق منها الل خ من األداءيتحدد هذا  وظيفة التسويق: أداء -2
 ... اخل، احلصة السوقية، رضا العمالء، شهر العالمة ومدى متوقعها يف ذهن املستهلكني.حجم املبيعات

من خالل  األخرىمرتفعة مقارنة باملنظمات  إنتاجيةيتحقق عندما حتقق املنظمة  :اإلنتاجوظيفة  أداء -3
ختفيض التعطيالت الناجتة  إىل باإلضافةة وبتكاليف اقل تسمح هلا باملنافسة، منتجات جبودة عالي إنتاج

 يف تلبية الطلبيات. التأخر أو اآلالتعن توقف 

 األخرىمورد يف املنظمة ومن خالله يتم حتريك املوارد  أهميعترب املورد البشري  : األفرادوظيفة  أداء -4
العامل  أداءبقاء واستمرار املنظمة مرهون ب أنوهذا يعين  ،املنظمة أهدافوتوجيهها مبا يسمح بتحقيق 

فعالية املورد البشري  أنمبين على الكفاءات واختيار ذوي املهارات العالية حيث  األداءالبشري فيها وهذا 
 كان الشخص املناسب يف املكان املناسب والوقت املناسب.  إذا إالال تكون 

 األداء: مستويات  الفرع الثاين

و تتمثل  أدائهاتتعرف على مستوى  أنميكن من خالهلا للمنظمة  داءجمموعة من املستويات لأل توجد
  : 1فيما يلي

 االستثنائي األداء :أوال

ووفرة السيولة  األفرادعلى املدى البعيد والعقود املرحبة وكذا االلتزام الواضح من قبل  األداءيبني التفوق يف 
 وازدهار الوضع املايل للمنظمة.

 البارز األداء :ثانيا

ذات كفاءة، امتالك مركز ووضع مايل  إطاراتكبرية، امتالك   عمليكون فيه احلصول على عدة عقود 
 متميز.

  اجليد جدا  األداء :ثالثا

 جانب التمتع بالوضع املايل اجليد. إىلالرؤية املستقبلية  ، واتضاحاألداءيبني مدى صالبة 

                                                                 

، ص ص 2007ردن، ، دار اليازوري، عمان، األاإلسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجيخالد حممد بن محدان ، وائل حممد صبحي إدريس،  1 
385-386 
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 اجليد األداء :رابعا 

و  اخلدمات أووفق املعدالت السائدة مع توازن نقاط القوة و الضعف يف املنتجات  داءمتيز لأليكون فيه 
 مايل مستقر. وضعقاعدة العمالء مع امتالك 

 املعتدل األداء :خامسا

اخلدمات  أودون املعدل بكثري، وتغلب نقاط الضعف على نقاط القوة يف املنتجات  أداءميثل سريورة 
 الالزمة للبقاء والنمو. األموالوقاعدة العمالء، مع صعوبة يف احلصول على 

 الضعيف  األداء :سادسا

ن املعدل بكثري، مع وضوح لنقاط الضعف يف مجيع احملاور تقريبا، فضال فعن وجود دو  األداءوالذي ميثل 
 املؤهلة، مع مواجهة مشاكل خطرية يف اجلوانب املالية. اإلطاراتصعوبات خطرية يف استقطاب 

 األداءالعوامل املؤثرة يف : الفرع الثالث

املنظمات، لذا وجب على  أداءكبري على   ناك عوامل عديدة ومتنوعة هلا تأثريه أنمما ال شك فيه 
 .املنظمات اخذ هذه العوامل بعني االعتبار

فمنها ما هو داخلي ختضع لسيطرة املنظمة، ومنها ما هو  األداءهناك جمموعة من العوامل اليت تؤثر يف 
 ال ختضع لسيطرة املنظمة. أيخارجي 

 العوامل الداخلية  :أوال

 :1وتتمثل يف العوامل اليت ختضع لسيطرة املنظمة ميكن ذكرها فيما يلي

مورد يف املنظمة فنمو تنافسية وتطور املنظمة مرهون مبدى استقطاهبا  أهم يشكل العنصر البشري: -1
 لعناصر بشرية متميزة يف مهاراهتا ومعارفها.

مسؤولية كبرية يف ختطيط وتنظيم وتنسيق وقيادة ورقابة مجيع املوارد اليت تقع ضمن  لإلدارة إن : اإلدارة -2
 داخل املنظمة. األداءزيادة معدالت نطاق مسؤولياهتا وسيطرهتا وهي مسؤولة بنسبة كبرية عن 

                                                                 

 94-91، ص ص مرجع سبق ذكرهعبد املليك مزهودة ،  1 
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ديد املهام واملسؤوليات على العمل داخل املنظمة وفقا ملهارهتم ويشتمل على توزيع و حت التنظيم : -3
لذا وجب  األداءيؤثر على  أنالتغيريات الالزمة من شأنه  وإحداثدرجة التنظيم  إناخلاصة،  وإمكانياهتم

 تنظيم جلعله قابال للتغيري وفقا للمستجدات الراهنة. أيمنظمة مرونة ديناميكية يف  أليتكون  أن

عدم االنتظام يف العمل  إنلوظيفته،  تأديته أثناءالعناصر احمليطة بالفرد  أمهيةمدى  إىلتشري  بيئة العمل : -4
 سلبية بيئة العمل. إىلواالنسحاب والغيابات واحلوادث يعود سببها الرئيسي 

الوظيفة واملنصب الذي يشغله الفرد ومدى مقدار فرص النمو والرتقية  أمهيةمدى  إىلتشري  العمل: طبيعة -5
زيادة دافعيته وحبه للعمل  إىلذلك  أدىتوافق الفرد ووظيفته  درجةحيث كلما زادت  أمامهماملتاحة 

 ووالئه للمنظمة.

كبريا   تأثرياومعدات ووسائل اتصال وغريها تؤثر  اآلالتالعوامل التكنولوجية من  إن العوامل التقنية : -6
 يكون الفرد على علم بكيفية عمل هذه الوسائل. أناجليد وال يكفي هذا بل جيب  األداءعلى 

 العوامل اخلارجية ثانيا: 

ويقصد هبا جمموعة التغريات والقيود واملواقف اليت هي مبنأى على رقابة املنظمة و بالتايل قد تؤثر بشكل 
وقرارات املنظمة وخترج عن نطاق سيطرهتا، ومن بني العوامل اليت تؤثر بشكل غري  أنشطةغري مباشر يف  أور مباش

 :1مباشر على املنظمة تتمثل فيما يلي

السياسية كاحلرب، عالقة املنظمة باملتغريات السياسية تشمل جانب القرارات  إن العوامل السياسية: -1
 املنظمة. أداءر على نشاط بعض املنظمات، االنقالبات، كلها عوامل تؤثر على ظالتأميمات، احل

تشمل كل من معدالت الفائدة، معدالت التضخم، معدالت البطالة، اجتاهات  العوامل االقتصادية: -2
 .... اخل، توفر الطاقة وتكلفتهااألجور

االستهالكية،  األمناطيف الرتكيبة السكانية، التوزيع اجلغرايف،  وتتمثل هذه العوامل العوامل االجتماعية: -3
 ...اخل .مستوى التعليم.

وتشمل معدالت االتفاق على البحوث والتطوير، تطور وسائل االتصاالت  العوامل التكنولوجية : -4
املعلومات واالخرتاعات اجلديدة وغريها من القوى اليت تساهم يف حل مشكالت العمل من  وأنظمة

 خالل التقنيات احلديثة.

منها القوانني اخلاصة بتنظيم عالقة املنظمة بالعاملني، القوانني املرتبطة بالبيئة  العوامل البيئية والتشريعية: -5
 اليت تعمل على محايتها واحملافظة عليها من التلوث، القوانني اخلاصة بالدفاع عن حقوق املستهلكني.

                                                                 

، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد صناعي، كلية الصناعية املنظمةدور إسرتاتيجية التنويع يف حتسني أداء عمر تيمجغدين،  1 
 53-52، ص ص 2013يضر،بسكرة اجلزائر، خ العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد
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 أووقرارات املنظمة منها: العمالء  أداءاملباشر على  التأثري ذات أوعوامل اخلاصة كما توجد هناك 
 .املصاحل وأصحاب املنافسةاملستفيدين من خمرجات املنظمة، املوردين، النقابات، املنظمات 

 األنواعو اخلصائص  األداءمؤشرات  املطلب الثالث: 

اليت تعتمد عليها املنظمة وكذا على مدى دقة ومالئمة املؤشرات  األداءمهمة قياس وتقييم يرجع جناح 
املؤشرات واملعايري العامة اليت يتم االستعانة  نقابليتها للقياس من أجل أن تلعب الدور املرجو منها،وهناك العديد م

 هبا من أجل عملية حتليل وقياس أداء املنظمات.   

 األداءمؤشرات تعريف :  األول الفرع

، كما نظمةلتدفقات املالية واملادية للمتسمح  مبراقبة ااملعلومات و داء عن وسيلة لتجميع تعرب مؤشرات األ
 على نظمةامل تسمح بتقدمي معلومات حمددة عن األداء الن اهلدف الرئيسي من إنشاء هذه األدلة حتسني أداء

الربح ات منذ أمد طويل مؤشرات األداء املالية بصفة عامة مثل نظم، لقد استخدمت امل1القصري والطويل دينيامل
الصايف، أرباح كل سهم، العائد على رأس املال املستثمر واليت هي من بني املؤشرات التقليدية املعروفة واملستخدمة 

 2يف املنظمات، ويف ظل حميط جد متقلب بني أن هذه املؤشرات غري كافية لفهم مجيع جوانب األداء يف املنظمة.

 :التعاريف  بعضنذكر  أنكن وتنوعت ومي األداءمؤشرات تقييم تتعدد مفاهيم و 

بالنسبة  )حقيقي وبسيط(هو عبارة عن معلومة كمية تقيس فعالية وكفاءة كل أو جزء من عملية أو نظام -
 3.املنظمةملعيار أو خمطط أو هدف حمدد مقبول يف إسرتاتيجية 

تفاصيل مدى العمل املؤشر هو مقياس كمي أو نوعي ألداء برنامج يستخدم إلثبات فعالية التغيري ويورد  -
أو حتقيقها فعال ولكي تكون املؤشرات مفيدة ملراقبة وتقييم نتائج الربنامج  ،على حتقيق نتائج الربنامج

 4واليت من املهم أن تكون موضوعية وعملية ومالئمة وحتديثها بانتظام.

                                                                 

1 Naciri Oumaima, Alami Ayoub, Brah im Herrou, Mohamed Hammoumi. Démarche de construction d’un 
système d’indicateur de performance pour le pilotage du processus production appliquée à une station de 
conditionnement des  fruits et légumes destinés à l’export. 11ème Congrès international de Génie industriel– 

CIGI2015 Québec, Canada. 26-28octobre 2015. P 03 

ختصص إدارة املوارد ، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري االقتصادية اجلزائرية نظمات، اثر إدارة اجلودة الشاملة على أداء املعبد القادر هاملي 2 
 118-117، ص ص 2016/2017البشرية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان اجلزائر، 

اجلزائررية،  نظماتاملجملة أداء أمهية التكامل بني أدوات مراقبة التسيري يف تقييم أداء املنظمات وزيادة فعاليتها،السعيد بريبش، نعيمة حيياوي،  3 
 31، ص  2011/2012، 01العدد 

 118، ص مرجع سبق ذكرهعبد القادر هاملي،  4 
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 أونظام باملقارنة مع معايري معينة،  أوجزء من عملية ما  أوهو البيانات الكمية اليت تقيس فاعلية كل  -
 1العمل.  إسرتاتيجية إطارهدف حمدد يف  أوخمطط 

وعليه وبناء على ما سبق ميكن تعريف مؤشر األداء بأنه جمموع املعلومات والبيانات اليت ميكن أن تقيس 
 مدى حتقيق املنظمة ألهدافها املسطرة مسبقا.

 األداءخصائص مؤشرات الفرع الثاين : 

 : 2فيما يلي إيضاحهاجمموعة من اخلصائص بالنسبة للمؤشرات وميكن  إىلالعديد من الباحثني  رأشا

 املالئمة  أوال:

مدى قابلية املؤشر  أخرىبعبارة  أو، األساسية باألهدافبطريقة مباشرة ومنطقية ارتباط املقاييس  أي
املعلومة اليت يقدمها املؤشر تعكس بصورة دقيقة الظاهرة املدروسة، ولكي يكون  أن، أي لتفسري اهلدف من القياس

املعلومات اليت  أنيكون ذا موثوقية ولديه القدرة على االستجابة، أي  أنمالئمة وداللة، جيب  أكثراملؤشر 
 يعكسها املؤشر دقيقة و صاحلة لالستخدام وتعكس اهلدف من القياس.

 الثبات :ثانيا

استخدام املؤشر يف حالة استخدامه مرات عديدة، ويف نفس الظروف والشروط يكون نتائجه ثابتة  أنأي 
 اجلوانب الكمية(. أكثر)ختص 

  الوضوح :ثالثا

جيب أن يتصف شكل وطرق حساب وكيفية عرض نتائج عملية القياس بالوضوح، أي أن تعريف مؤشر  
شأنه أن ينعكس على الفهم،حيث أن الغموض يف  القياس جيب أن يكون بشكل واضح وصريح ألن ذلك من

يعطي معلومات بطريقة أن املقياس  تعريف املؤشر قد يؤدي إىل سوء الفهم أو احلرية واالرتباك ، وبالتايل جيب على
 .سهل على اجلميع فهمها واستيعاهباي

 

                                                                 

1  MATTHIEU LAURAS, Méthodes de diagnostic et d’évaluation de  performance pour la gestion de  
chaînes logistiques  :application à la coopération maison-mère – filiales internationales dans un groupe 

pharmaceutique et cos métique, Présentée en vue de l’obtention du titre de DOCTEUR, L’INSTITUT 
NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE, France, 2004, P 114 

، الطبعة األوىل،اجلزء األول، دار وائل للنشر، التقييم املتوازنأساسيات األداء وبطاقة وائل حممد صبحي إدريس، طاهر حمسن منصور الغاليب،  2 
 88-87، ص ص 2009عمان األردن، 
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 املقارنة :رابعا

املؤشرات بصفة عامة، هو قابليتها للمقارنة هبدف الوقوف على ما مت التخطيط له وما  إعداداهلدف من 
 فعال. إليهمت الوصول 

 االستفادة :خامسا

 املؤشرات واملقاييس معلومات ونتائج ذات قيمة. إعطاءأي 

 قيتالتو  :سادسا

عملية حساب املؤشرات بأنواعها،  إن أهم ما جيب أن حيافظ عليه املسري هو صدور املعلومات اليت تستخدم يف 
كما ميكنه أن يقدم معلومات ميكن وصفها بالتقريبية لكن ال ميكنه بأي حال أن يقدمها متأخرة، ولذلك فإن 
تأخري أي مؤشر عن وقته قد جيعل فائدته حمدودة، ومبا أن مجيع املؤشرات هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة 

 صانعي القرار يف الوقت املناسب.باملوازنات مما يستوجب توفريها ل

  األداءمؤشرات  أنواعالفرع الثالث : 

   املؤشرات املالية :أوال

مثل : نعدل  منظمةوهي تلك املؤشرات اليت ترتكز يف حساهبا على املعلومات الكمية املالية واحملاسبية لل
الربح احملقق، معدل العائد على األصول، القيمة االقتصادية املضافة، ويعترب هذا النوع من أهم املؤشرات 

خالل فرتات زمنية  املنظمة، وإمكانية قياسها و حتليلها ألداء استعماال، وما مييز هذه املؤشرات هو سهولة حساهبا
املؤشرات هو أن يقدم معلومات تارخيية ختص املاضي وتبتعد عن متعددة، ولكن ما يعاب على هذا املوضوع من 

، وما يعاب منظمةوبالتايل املعدالت احملصل عليها ال تعكس التوجه املستقبلي لل نظمةالتقييم احلايل واملستقبلي مل
لة املدى الطويل،  عليها أيضا، أهنا تتميز بالبطء يف مواجهة املنافسة وتركز على حتقيق النتائج يف املدى القصري مهم

  1كما أهنا قد تكون مظللة وال توضح العالقة بني النتائج اليت ختص األداء وبني مسببات هذا األداء.

 املؤشرات غري املالية  :ثانيا

ظهور املؤشرات الغري مالية فرضتها ظروف عدم قدرة املؤشرات املالية على التكيف مع الظروف احمليطة  إن
 األطرافذلك عدم قدرهتا على تغطية كل  إىل، ضف  وعجزها يف تفسري جمموعة من الظواهر والتغريات املنظمةب

وبالتايل أصبح من الضروري العمل على تطوير مؤشرات تقوم على على حتقيق كل أهداف  املنظمةالقائمة يف 
                                                                 

 120، ص مرجع سبق ذكرهعبد القادر هاملي،  1 



املفاهيمي لألداء املستدام  مبنظمات األعمالالفصل الثاين: اإلطار   

 

78 

 

 أنواملوردين، اجلودة واملنافسة، وميكن  الزبائن بإرضاءهذه املؤشرات جند املتعلقة  أهم، ومن بني املنظمة التشغيلية
يف الوقت احملدد، مؤشرات  اإلنتاجاجلودة ، مؤشرات  مؤشراتاملؤشرات اخلاصة هبذا التصنيف، مثل  أهمنذكر 
  1.وغريها من املؤشرات والتطوير، مؤشرات التكلفةالتسليم، مؤشرات البحث  األداء

مع اسرتاتيجياهتا، والرتكيز على  املنظمة أهدافاجيابيات هذه املؤشرات هو متكنها من ربط  أهممن 
مع املؤشرات املالية،  األحيانتعارضها يف بعض  مثلهي كذلك مل ختل من بعض االنتقادات  أهناالزبائن غري 

حملققة مما يقلل من موضوعية النتائج ا إىل واألسباب اليت أدت األداءعالقة بني مؤشرات  أووعدم وجود رابط 
 2ومصداقية تلك املؤشرات.

   منظمات األعمال احلديثة يف ظل رهانات التنمية املستدامة املبحث الثاين : 

تنظر مجيع الدراسات إىل مفهوم التنمية املستدامة من منظور كلي حول كيفية حتقيق تنمية اقتصادية 
وعدم استنزافها مبا  اخلرياتعلى  قبل األجيال القادمةوالنظر إىل مستشاملة تعمل حتقيق حاجات اجليل احلايل 

احملافظة على البيئة، وألن منظمات األعمال تعترب احملرك األساسي لعملية التنمية كان لزاما عليها أن تأخذ خيدم 
  هذا املفهوم على حممل اجلد. 

 التنمية املستدامة هوم: مف األولاملطلب 

إىل التنمية  حيث ينظرمفهوم التنمية املستدامة نتاج للفكر التنموي منذ مثانينات القرن املنصرم،  يعترب
 .واحملافظة عليها البيئةة خدمية اجملتمع و ق رفاهيحتق وإمنايق العوائد االقتصادية، حتق ليس فقط من منظور

 التنمية املستدامة  تعريفالفرع األول:  

التنمية املستدامة يف الثمانينات من تعرض كثري من الكتاب والباحثني وحىت مصطلح منذ ظهور 
  :ألمههااملنظمات الدولية يف تعريفها، سنحاول التعرض 

مصطلح رمسي سنة  أولاعترب ( (Gro Harlan Brundtland مرة من قبل ألولعرفت التنمية املستدامة  -
 اإلخالل:" تلك التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون  أهنايف تقرير مستقبلنا املشرتك، على  1987
 3املقبلة على تلبية احتياجاهتم". األجيالبقدرة 

                                                                 

عة الشرق ، رسالة ماجستري يف احملاسبة، جامتقييم األداء املايل باستخدام بطاقة األداء املتوازن مرمي شكري حممود ندمي،1 
 35،ص  2012/2013،ردن،األاألوسط

 120، ص مرجع سبق ذكرهعبد القادر هاملي، 2 
3 Anthony rosa et karen dechtl et Mrylle Aubrun, guide pratique du développement durable, afnor, 2005, p 10 
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الذي انعقد يف ريو دجيانريو سنة  والتنميةاملتحدة للبيئة  األممكما عرف املبدأ الثالث املقرر يف مؤمتر  -
تنمية، حيث تتحقق بشكل متساو :" ضرورة اجناز احلق يف ال أهناالتنمية املستدامة على  1992

حتقيق التنمية املستدامة ينبغي  أناحلاضر واملستقبل، وأشار املؤمتر الرابع  ألجيالاحلاجات التنموية والبيئية 
 1من عملية التنمية". يتجزأال يكون مبعزل عن محاية البيئة، بل متثل جزءا ال  أن

 السماحاملوارد الطبيعية دون  تستخدم تنمية: أهناالتنمية املستدامة على  WEBSTER))وعرف قاموس -
 2ترشيد استخدامها".ضرورة  وذلك من خاللكليا،   أوتدمريها جزئيا  أوباستنزافها 

االرتقاء بالرفاهية  إىل" ذلك النشاط الذي يؤدي  بأهنا (EDWARD BARBIERها )عرفيكما  -
 واإلساءة األضرارقدر ممكن من  وبأقلاكرب قدر من احلرص على املوارد الطبيعية املتاحة،  مع االجتماعية

 3". البيئة إىل

مما سبق ميكن تعريف التنمية املستدامة بأهنا ذلك النشاط الذي يأخذ على عاتقه حتقيق تنمية اقتصادية 
 اجملتمع يف احلاضر واملستقبل.دون استنزاف املوارد الطبيعية أو اإلضرار بالبيئة، وحتقيق حاجات 

 ستدامة التنمية امل أهدافالفرع الثاين: 

اليت تشمل كافة اجملاالت، وميكن تلخيصها   األهدافحتقيق مجلة من على التنمية املستدامة،  تعمل
 :4 كاآليت

 للسكان أفضلحتقيق نوعية حياة : أوال

الرتكيز على العالقات بني النشاطات السكان والبيئة، وتتعامل مع نظام الطبيعة وحمتواها على أساس 
حياة اإلنسان، وذلك عن طريق مقاييس احلفاظ على نوعية البيئة واإلصالح وتعمل على أن تكون العالقة األخرية 

 عالقة تكامل وانسجام. 

 تعزيز وعي السكان باملشكالت البيئية القائمة : ثانيا

لة يف إجياد حلول مناسبة هلا من عاعلى املشاركة الفتنمية إحساسهم باملسؤولية جتاهها، و حثهم وكذلك 
 مي برامج ومشاريع التنمية املستدامة.دتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقخالل مشارك

                                                                 

 13، ص 2000لالستشارات الثقافية، القاهرة مصر، ، الدار الدولية 1، ترمجة هباء شاهني، طمبادئ التنمية املستدامةدوقالس موسيشيت،  1 
2 Beat Burgenmeier, Economie de développement durable, 2 ème édition, Bruxelles, 2005, p.38 

 97، ص 1993، جانفي 167، جملة املستقبل العريب، العددالتنمية املستدامة والعالقة بني البيئة واالقتصادعبد اخلالق عبد هللا،  3 
، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1، طة فلسفتها وأساليب طخطيطها وأدوات قياسهاميالتنمية املستدعثمان حممد غنيم، ماجدة امحد أبو زنط،4 

  28، ص 2007
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 احرتام البيئة الطبيعية :ثالثا

 أهناة وحمتواها على الطبيع نظامالسكان والبيئة وتتعامل مع  على العالقة بني نشاطاتمن خالل الرتكيز 
تستوعب العالقة احلساسة بني البيئة الطبيعية والبيئة هي اليت  املستدامة تنميةفال وبالتايل، اإلنسانحياة  أساس

 وانسجام. املبنية، وتعمل على تطوير هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل

 حتقيق استغالل عقالين للموارد :رابعا

، لذلك حتول دون دودةموارد حم أهناعلى ة املستدامة مع املوارد تتعامل التنميو ضمن هذا اإلطار 
 .تدمريها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقالين أواستنزافها 

 اجملتمع بأهدافربط التكنولوجيا احلديثة  :خامسا

من خالل توعية وذلك اجملتمع،  أهدافحتاول التنمية املستدامة توظيف التكنولوجيا احلديثة مبا خيدم 
السكان بأمهية التقنيات املختلفة يف اجملال التنموي، وكيفية استخدام املتاح واجلديد منها يف حتسني نوعية حياة 

تكون هذه  أن األقلعلى  أوبيئية سالبة،  اروآثذلك خماطر   ؤديي أناملنشودة دون  أهدافهاجملتمع وحتقيق 
 .هلا مبعىن وجود حلول مناسبةمسيطرا عليها  واآلثاراملخاطر 

 اجملتمع وأولوياتتغري مستمر ومناسب يف حاجات  إحداث :سادسا

وتسمح بتحقيق التوازن الذي بواسطته ميكن تفعيل التنمية  إمكانيات تالءمبطريقة ذلك باتباع و 
 .البيئيةاالقتصادية والسيطرة على مجيع املشكالت 

 سابعا: حتقيق منو اقتصادي تقين

حبيث حيافظ على الرأمسالية الذي يشكل املوارد الطبيعية والبيئية، وهذا بدوره يتطلب تطوير مؤسسات 
والتقلبات لتؤكد املساواة يف تقاسم الثروات بني األجيال املتعاقبة ويف اجليل  وبىن حتتية وإدارة مالئمة للمخاطر

 نفسه.

 التنمية املستدامة: ألهدافويف الشكل املوايل شرح 
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 الشاملة للتنمية املستدامة األهداف(: 1-2الشكل رقم )

، الدار الدولية لالستشارات 1، ترمجة هباء شاهني، طمبادئ التنمية املستدامة: دوقالس موسيشيت،  املصدر  
 72، ص 2000الثقافية، القاهرة مصر، 

من خالل الشكل أعاله نالحظ أن التنمية املستدامة هلا جمموعة من األهداف املتفاعلة فيما بينها هتدف 
أهداف بيئية  إىلإىل حتقيقها ترتاوح ما بني أهداف اقتصادية من أجل حتقيق الكفاءة يف االقتصاد وحتقيق النمو، 

اجتماعية تتمثل يف خدمة اجملتمع  وأهدافقليل من التلوث، يف أساسا يف محاية النظام االيكولوجي والت تتمثل
 احلديثة مبا خيدم أهداف اجملتمع . االتكنولوجيتوظيف وحتقيق متطلباته، وكذلك أهداف تكنولوجية من خالل 

 

 

 األهداف االجتماعية:
 التمكين والمشاركة-
 الحراك االجتماعي-
 االجتماعيالتماسك -

 الهوية والثقافة-
 التطوير المؤسسي-

 

 األهداف االقتصادية:

 النمو-

 المساواة-

 الكفاءة-

 األهداف البيئية:

 وحدة النظام االيكولوجي

 قدرة تحمل النظام  البيئي

التنوع البيولوجي

 األهداف التكنولوجية:

تقليل استخدام -
التكنولوجيات المضرة 

 بالبيئة

وتطوير تشر -
التنكنولوجيات النظيفة 

والصديقة للبيئة

التنمية 
 المستدامة
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 التنمية املستدامة:  أبعادالفرع الثالث : 

نه أوبالتايل فان الرتكيز عليها من شتتميز التنمية املستدامة بأبعاد متعددة و خمتلفة تتداخل فيما بينها، 
 : كاآليت  األبعادهذه  إىلتقدم يف حتقيق التنمية املستدامة ، و نتطرق  إحراز

 البعد االقتصادي: أوال:

لالقتصاد على البيئة، إذ يطرح مسألة اختيار يتمحور هذا البعد حول االنعكاسات الراهنة واملستقبلية 
ومتويل وحتسني التقنيات الصناعية يف جمال توظيف املوارد الطبيعية ووفقا للبعد االقتصادي تعمل التنمية املستدامة 
على تطوير التنمية االقتصادية مع األخذ باحلسبان التوازنات البيئية على املدى البعيد باعتبارها األساس وقاعدة 

 :1يف  وتتمثل عناصر هذا البعد ،احلياة البشرية

سكان الدول املتقدمة يستغلون قياسا  أنحيث يالحظ  :هالك الفردي من املوارد الطبيعيةحصة االست -
 ما يستخدمه سكان البلدان النامية. أضعافعلى مستوى نصيب الفرد من املوارد الطبيعية يف العام 

ختفيضات  إجراءتتلخص يف  الغنية  فالتنمية املستدامة بالنسبة للبلدانوارد الطبيعية: تبديد امل إيقاف -
وذلك عرب حتسني مستوى الكفاءة متواصلة  من مستويات االستهالك املبددة للطاقة واملوارد الطبيعية 

يف البلدان  اليت هتدد التنوع البيولوجي االستهالك طامنأتغيري احلياة و  أسلوبتغيري جذري يف  وإحداث
 .األخرى وعدم تصدير الضغوط البيئية إليها

تقع على البلدان الصناعية مسؤولية خاصة يف قيادة  حيث :ن التلوث ومعاجلتهمسؤولية البلدان املتقدمة ع -
مما  كبري جداكان  ملوارد الطبيعية مثل احملروقات  ا املرتاكم يف املاضي من ن استهالكهاأل ،التنمية املستدامة

أدى إىل مسامهتها يف مشكالت التلوث، وبالتايل عليها القيام بتحويل اقتصادياهتا حنو محاية النظم 
 .الطبيعية والعمل معها

عيشة إن الوسيلة الناجعة للتخفيف من عبء الفقر وحتسني مستويات امل :وزيع املوارداملساواة يف ت -
جعل فرص احلصول الغنية والفقرية،وتعترب هذه الوسيلة غاية و تتمثل يف  أصبحت مسؤولية كل من الدول

 .املساواة إىلداخل اجملتمع اقرب  األفرادعلى املوارد واملنتجات واخلدمات فيما بني مجيع 

احلد من التفاوت يف املداخيل: فالتنمية املستدامة تعين احلد من التفاوت املتنامي يف الدخل ويف فرص  -
 .وحتسني فرص التعليم وغري ذلك من اخلدمات االجتماعية رعاية الصحيةى الاحلصول عل

                                                                 

رسالة ماجستري ختصص  ،الصغرية واملتوسطة يف دعم النمو وحتقيق التنمية املستدامة نظماتاسرتاتيجيات وجتارب ترقية دور املرابح محيدة،  1 
 56-55ص ، ص2011إدارة األعمال والتنمية املستدامة، جامعة فرحات باس، سطيف اجلزائر، 
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تبين منط تنموي يقوم على  النامية دولال ينبغي على :البلدان النامية للبلدان الصناعية تقليص تبعية -
، مما يسمح بالتوسع يف التعاون لية وتامني االكتفاء الذايتاالعتماد على الذات لتنمية القدرات احمل

 اإلقليمي والتجارة البينية للدول النامية.

من  األموالبتحويل كما أن التنمية املستدامة جيب أن تعين يف مجيع الدول   :العسكري اإلنفاقتقليص  -
من شأنه أن على احتياجات التنمية وهو ما  اإلنفاق إىل وأمن الدولة العسكرية األغراضعلى  اإلنفاق

 .لحوظعملية التنمية بشكل ممن سرع ي

 البعد االجتماعيثانيا: 

ضرورة و جبعل النمو وسيلة لاللتحام االجتماعي،  يهتمتتميز التنمية املستدامة هبذا البعد بشكل خاص، و 
، عن طريق االستهالك العقالين للموارد وخاصة الغري متجددة، حيث تعرف التنمية األجيالبني  اإلنصاف

الشاملة للمجتمع وفق املتاحة له سواء كانت مادية او بشرية هبدف  األهداف رسم: عملية أهنااالجتماعية على 
عناصر  أهموتتمثل ، أهدافهحتقيق  إىليف وصول اجملتمع  األثرالتغريات البنائية والوظيفية اليت يكون هلا  إىلالوصول 

   :1البعد االجتماعي فيما يلي

ال تتسع هلا مليون نسمة سنويا  80حوايل  واليت تبلغ فالزيادة السكانية الكبريةضبط النمو السكاين:  -
  %85بنسبة  غلب هذه الزيادة يف دول العامل الثالثأقتصادية واالجتماعية السائدة، و اال األوضاع

 الذي يعاين الفقر والتخلف.املوسوم باالكتظاظ و 

 أيديناما بني  أنحىت ترسخ فكرة  األجيال، والعدالة بني األفرادالعدالة االجتماعية: وتتضمن العدالة بني  -
 املستقبل. ألجيالمن ثروات طبيعية هو ملك 

ضبط السلوك االستهالكي لألفراد: وذلك بقبول حدود رشيدة تبعد عن حد اإلسراف وال حترم من  -
 الغذاء الراشد.

 تموهتمنظماته، فالتنمية املستدامة تتطلب منا أن نعيد النظر يف هنج التعليم وأساليبه و التنمية البشرية:  -
االجيايب يف التنمية والتقدم  اإلسهامقادرين على  أفرادالتعليمية على تكوين  نظماتمبدى قدرة امل

 االجتماعي.

في كثري من البلدان النامية تقوم النساء بالزراعات املعيشية و لدور املرأة أمهية خاصة، فدور املرأة:  أمهية -
للموارد  األولفهي تعترب املدبر  أخرىبعبارة ويعتنون بالبيئة املنزلية مباشرة الرعي وتدبري كل شؤون املنزل، 

االستثمار يف صحة املرأة وتعليمها  ومن شأن،كما أهنا هي أول من يقد الرعاية لألطفال   والبيئة يف املنزل
 يعود على القابلية لالستدامة مبزايا متعددة. أن

                                                                 

 58-57، ص ص مرجع سبق ذكرهرابح محيدة،  1 
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 البعد البيئي :ثالثا

مستدام والتنبؤ ملا  أساسهلا على  األمثلاحلفاظ على املوارد الطبيعية واالستخدام  البيئي يفيتمثل البعد 
  :1قد حيدث للنظم البيئية من جراء التنمية، وميكن حتديد عناصر هذا البعد فيما يلي

تعرية الرتبة وفقدان  أن: من املالحظ واملصائد  الغطاء النبايت الرتبة، استعمال املبيدات، تدمري إتالف -
ومبيدات احلشرات يؤدي  األمسدةيف استخدام  اإلفراط أنلتها، كما غالتقليص من  إىليؤديان  إنتاجيتها

أما عن الضغوط البشرية و احليوانية فهي عالقة سلبية مع الغطاء  ،تلويث املياه السطحية واجلوفية إىل
البحرية يتم استغالهلا مبستويات  أويف املياه العذبة  اكلألمسهناك مصائد كثرية  أنكما   النبايت والغابات،

 مستدامة. غري

صيانة املياه: تعين التنمية املستدامة وضع حد لالستخدامات املبددة وحتسني كفاءة شبكات املياه، كما  -
 .وقصر املسحوبات من املياه اجلوفية  مبا يضمن جتددها تعين حتسني نوعية املياه

املقبلة  لألجياليف التنوع البيولوجي  األراضييتم صيانة ثراء  أنالبيولوجية: ومعناه  عاألنوا تقليص مالجئ  -
 وقفها. أمكنعملية االنقراض وتدمري املالجئ والنظم االيكولوجية بدرجة كبرية، وان  ءبإبطاوذلك 

من شأهنا  العاملية ت كبرية يف البيئةتغيريا بإجراءاية املناخ من االحتباس احلراري: ويعين عدم املخاطرة مح -
أو النظم ،ستقرار املناخيلولة دون زعزعة اوذلك باحل ،املقبلة لألجيالحتدث تغيريا يف الفرص املتاحة  أن

 .من جراء النشاط البشري لألرضاحلامية  األوزونتدمري طبقة  أووالبيولوجية  اجلغرافية

 املطلب الثاين :إدماج التنمية املستدامة يف منظمات األعمال

قد فرضت الرهانات والتحديات البيئية و االجتماعية يف وقتنا احلايل على املنظمات تبين مبادئ التنمية ل
لظروف صار  اتالوعي البيئي واالجتماعي لدى اجملتمع حيث ازداداملستدامة،  على  ككل، ويف ظل هذه ا

 أدائهاتبذل جهود مضاعفة قصد حتسني  أنتسودها املنافسة الشديدة  غري مستقرةاملنظمات اليت تعمل يف بيئة 
    مفهوم االستدامة عن طريق استثماراهتا على املدى الطويل.  بإدماجوذلك 

 املنظمةمراحل إدماج التنمية املستدامة يف : الفرع األول

يرتبط مبدى قدرهتا على االستثمار بشكل كايف يف  تسيريها االسرتاتيجييف منظمات األعمال إن جناح 
تنمية املستدامة، حيث يكون على واملوارد البشرية من اجل دراسة وفهم مجيع جوانب النشاط املرتبطة بال الوقت

حتديد جمموعة من املؤشرات حسب طبيعة نشاطها وكذا البحث عن املعطيات اليت تسمح هلا  األعمال منظمات
                                                                 

رسالة ماجستري يف  االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة"حالة سونطراك"، املنظمةاملسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل ملسامهة الطاهر خامرة،1 
 36، ص  2007العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد وتسيري البيئة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة اجلزائر، 
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يف حتديد املؤشرات  األعمالمنظمات ن وسائل التحليل هذه ميكن أن تساعد حيث أحبساب تلك املؤشرات، 
أن االعتماد على التكنولوجيا ميكن أن يساهم يف حتسني درجة  ،كماقياس أداء التنمية املستدامة اليت من شأهنا

 : 1للتنمية املستدامة من خالل ما يلي  املنظمةاستجابة 

 القياسأوال: 

من قياس األنشطة املرتبطة بالتنمية املستدامة باللجوء  املنظمةإن االعتماد على املعطيات املالئمة ميكن  
 إىل طرق واتفاقيات حمددة أو معرفة حبسب قطاع نشاطها.

 نشر املعلومات وإيصاهلاثانيا:

كما هو الشأن بالنسبة لألداء املايل من الضروري نشر خمتلف مؤشرات األداء املرتبطة بالتنمية املستدامة،   
ية اجتاه املسامهني من جهة واحرتام التشريعات املعمول هبا من جهة أخرى، حيث ال وذلك من اجل ضمان الشفاف

يكفي نشر تلك املعلومات من فرتة ألخرى وإمنا جيب نشرها بشكل دوري ومنتظم يف شكل معلومات ذات نوعية 
كافية على   على نشر املؤشرات فقط الن ذلك ال يسمح بإعطاء نظرة املنظمةومتناسقة، وهنا جيب أال تقتصر 

القصرية، والطويلة األجل، بل يكون عليها توضيح أهدافها اخلاصة وكذا مقارنة األداء الذي  املنظمةإسرتاتيجية 
 حققته باألهداف ملوضوعة.

 املنظمةحتسني إسرتاتيجية ثالثا: 

بح بإمكان اخلاصة بالتنمية املستدامة، يص املنظمةبعد حتديد ووضع املؤشرات األكثر تأثريا على أهداف  
اختاذ خمتلف القرارات اإلسرتاتيجية، كما أن املعرفة الدقيقة لتكاليف النشاط تسمح بتحديد اثر تلك  املنظمة

االسرتاتيجيات على رأس املال االستغاليل، العوائد على االستثمارات والرحبية.إن االعتماد على إمكانيات مثلى 
مبا يتماشى  املنظمةن شأهنا أن حتسن من وضع اسرتاتيجيات للتوقع وحتليل السيناريوهات وسبل احملاكاة م

 وأهدافها يف التنمية املستدامة.

 التوقعرابعا: 

بتسيري املوارد الضرورية  منظمةإن تشكيل قاعدة متينة من املعطيات اخلاصة بالتنمية املستدامة يسمح لل
وضع  املنظمةككل أو فروعها يف هذه احلالة جيب أن يكون مبقدور   منظمةمن اجل حتقيق نتائج اجيابية بالنسبة لل

                                                                 

، -حالة بعض منظمات األعمال اجلزائريةدراسة -التفاعل بني احلوكمة وحماسبة املسؤولية االجتماعية لتحقيق استدامة املنظمات قريو أمساء، 1 
، 2015/2016، 3دكتوراه يف العلوم التجارية فرع مالية وحماسبة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر أطروحة

 171ص



املفاهيمي لألداء املستدام  مبنظمات األعمالالفصل الثاين: اإلطار   

 

86 

 

اسرتاتيجيات تنظيمية وتوجيه استثماراهتا حنو منتجات جديدة ومبتكرة، وتطوير الربامج كما ميكنها وضع بطاقات 
 .املنظمةتنقيط وخرائط إسرتاتيجية مرتبطة بأهداف التنمية املستدامة املسطرة من طرف 

 املنظمة  أداءالتنمية املستدامة يف حتسني  أمهية : الفرع الثاين

القيمة املضافة احملققة من إتباع هذا  من خالل  املنظمةالتنمية املستدامة يف حتسني أداء  تكمن أمهية
املسار، غري أن قياس هذه القيمة يعترب على قدر من التعقيد حيث يتضمن تقييما لألداء االقتصادي، االجتماعي 
والبيئي مع ضمان وصول املعلومات إىل األطراف اآلخذة، وألجل هذا يتم تبين مؤشرات حيث يشرتط أال تقتصر 

 املنظمة، بل جيب أن يتعداه إىل قياس تكلفة عدم التزام املنظمةوالنمو احلاصل يف  فقط على مؤشرات التطور
 1مبسار التنمية املستدامة.

لنهج التنمية املستدامة يتيح هلا االعتماد على ميزانيات حماسبية تظم املستويات الثالث  املنظمةإن تبين 
 : 2ويعتمد جناح هذه امليزانية على (,planet, people profit) لألداء، وتعرف بامليزانية الثالثية و اليت تضم

 على ثقافتها واسرتاتيجياهتا وليس على اجلانب التشغيلي فقط. املنظمةتركيز نظام القياس داخل  -

 دعم و تشجيع ثقافة احلوار واالستماع . -

بني ما تأخذه  بلةقاهي عبارة عن مو  ميزانيات بسيطة،إن امليزانية الثالثية هي عبارة عن توليفة من ثالث 
زانية الشاملة بتقييم القيمة املضافة احملققة من بيئة واجملتمعوما تقدمه للبشكل كلي  املنظمة  إتباع، وتسمح هذه املي
 ملسار التنمية املستدامة. املنظمة

 يف منظمات األعمال  أدوات إدماج وظيفة التنمية املستدامة:  الفرع الثالث

وظيفة التنمية املستدامة، وقد مت  إدماجمن اجل  األدواتعلى مجلة من  عمالاألتعتمد منظمات         
 :  3ثالث فئات رئيسية إىلتصنيفها 

 دولية قياسية ومواصفات املعايري على االعتماد :أوال
 املنظمة إدارة يف املستدامة التنمية وظيفة تسمح بإدماج اليت األساسية القياسية واملواصفات املعايري إن

واليت من خالهلا تعمل  ISO 9001البيئي،  األداءاليت من خالهلا تتابع وتطور  ISO 14001وهي االقتصادية

                                                                 

 157، ص مرجع سبق ذكره قريو أمساء، 1 
 158، ص نفس املصدر 2 
، أطروحة دكتوراه يف علوم -دراسة ميدانية-االقتصادية املنظمةاثر تطبيق نظام اإلدارة املتكامل على حتسني األداء الكلي يف فقاير فيصل،  3 

 154 -150، ص ص 2017/2018، اجلزائر، 2التسيري ختصص إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة البليدة 
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الذي يسمح بوضع  OHSAS 18001يف سبيل حتقيق جودة منتجاهتا وخدماهتا، واملعيار  اإلدارةعلى حتسني 
 الصحة والسالمة املهنية.  إلدارةنظام 
 دولية ومنظمات مجعيات عن الصادرة الدولية املبادرات تطبيق :ثانيا

 حكومية غري أو حكومية كانت ،اإلقليمية و العاملية و و املتخصصة، العامة الدولية املنظمات أخذت

 منها امللوثة خاصة االقتصادية نظماتامل على التأثري و البيئة محاية ميدان يف قواعد دولية بلورة يف مهما دورا تلعب

 اآلثار ملواجهة و نبعاثاتاإل من للحد اهذ و منظماتلل تسيريها يف املستدامة التنمية وظيفةاالعتبار  بعني لألخذ

 :جند املنظمات و املبادرات هذه أهم من و الرشيدة، غري األنشطة عن الناجتة السلبية
 االقتصادي والتعاون منظمة التنمية أخذت: (OECD) االقتصادي والتعاون التنمية منظمة مبادرة -1

 ومن على عاتقها القيام مببادرات من شأهنا أن توجه املسؤولية االجتماعية والبيئية يف منظمات األعمال

 اجلنسيات املتعددة للشركات خصيصا املوجهة والتنمية االقتصادية التعاون ملنظمة العامة املبادئ بينها

 ومن ،نظماتامل من النوع هلذا لبيئيةوا اجملتمعية املسؤولية توجه أن املبادرة هذه شأن من إن 1997 لسنة

 يف ممثلني يكونوا بأن فيها العاملني حقوق احرتام هو االجتماعي اجملال يف املبادرة هذه عليه تقوم ما بني
 خالل احتادات أومن مستقلة بصورة بناءة، مبفاوضات وتعىن بصدق، العاملني  متثل اليت مهنية احتادات

 فهي البيئي، اجملال يف أما. التشغيل شروط حول اتفاقيات إىل الوصول هبدف املمثلني مع اُلمشغلني،

 التأثريات خبصوص واملختلفة الالئقة املعلومات وتقييم مجع تشمل بيئية إدارة أنظمة وتنفيذ بإقامة توصي

 تقدملل املنتظمة والرقابة التحقق وكذلك للقياس، قابلة أهداف وحتديد واألمنية لنشاطاهتا الصحية البيئية،

 1أو باألمان والسالمة. الصحية األهداف البيئية، أو األهداف جتاه

 مسؤولة نظماتمل تلقائية مبادرة"عن عبارة هو العقد هذا عنان، كويف مببادرة أيضا ويعرف: العاملي العقد -2

 نظماتامل تيجيةاإسرت  يف ومبادئه العاملي امليثاق إدماج يف يتمثالن تكميلّيني هدفني حتقيق إىل ترمي

 مبساندة تأسست اليت نظماتبامل والنهوض املعنية األساسية فرااألط بني التعاون وتنمية وأنشطتها

 هي املبادرة هذه منها تنطلق اليت الفكرة إن ،"حتقيقها على املتحدة األمم منظمة تسهر اليت األهداف

 يف األرضية الكرة سكان مجيع على العامل لثروات العادل التوزيع وكذلك العاملي االقتصاد دعم حماولة
 حول كالتشاور واملشاركة للتسيري آليات عدة العاملي امليثاق يقرتح األهداف هذه ولبلوغ العوملة إطار

 آلية امليثاق العاملي وليس كة،را الش نطاق يف ومشاريع احمللية واهلياكل والتدريب إتباعها املزمع السياسات
 املسؤولية على بالعكس يرتكز لكنه نظماتامل أعمال على أو سلوك على للحكم يستخدم ال إذ ترتيبية

                                                                 

ة وظيفة الرمحان، عبد العايب 1   و االقتصادية العلوم كلية التسيري وعلوم االقتصادية العلوم جملة ،اجلزائرية االقتصادية نظماتامل يف املستدامة التنمي
 174ص  ، 2011 ،11سطيف اجلزائر، العدد  عباس فرحات جامعة التسيري، علوم و التجارية
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 لبعث الشغل واجملتمع املدين وعاملمنظمات لل الطويل املدى على واملصاحل الشفافية وعلى العموم جتاه

 1.املبادرة مبادئ بتطبيق ومتعلقة ومتناسقة ملموسة أعمال

 تطبيق مناذج التميز اإلداري: :ثالثا
التطرق إىل بعض النماذج  وبرامج التميز اإلداري للمنظمات يف جمال إدماج األبعاد البيئية وميكن 

 :ونذكر منها واالجتماعية،
 يف التميز لتحقيق نظماتامل سعي أن مفادها فلسفة من بالدريج منوذج ينطلق :بالدريج ماكومل وذجمن -1

قيادة  وجود وأساسها كافة أنشطتها يف اجلودة فكرة تتبىن متكاملة إدارية منظومة خالل من األداء نتائج
قيمة  خللق تسعىو  القانوين، و األخالقي بالسلوك االلتزام على تشجع هادفة رؤية ذات واعية منظمية

 وجود أساس مكوهنالقيمة هلم   وإجيادلعمالء والرتكيز فيهم با ثقافة االهتمام املنظمة من خالل تبين

باعتماد التخطيط االسرتاتيجي ألنشطة األعمال وتوفري املوارد الالزمة الجناز بقائها، ضمان و املنظمة
اخلطط، وتصميم انظمة عمل ذات كفاءة وفعالية عالية والسعي لتطوير القوى العاملة وتعزيز ارتباطاهتا 

هتا، باملنظمة من خالل هتيئة مناخ عمل مالئم يساعد على استثمار الطاقات البشرية الكفؤة ويعزز قدرا
البيانات واملعلومات  إدارة إىلونظر ألمهية املعلومات واملعرفة فان معايري بالدريج تضمنت سعي املنظمة 

ومساندة  األداءاملعرفة لغض التحليل واملراجعة وقياس  وإدارةاملنظمة  أرجاءوتوفري وسائل نشرها يف كافة 
  2.    األداء املستداماملنظمة يف التخطيط وحتسني 

 1950 عام من ديسمرب يف تأسست اليت دميينغ جائزة على دميينغ منوذج يعتمد حيث :دميينغ وذجمن -2

األفراد  إىل باإلضافة جنسيتها، كانت مهما للشركات تصميمها مت دميينج، إدواردز ويليام ذكرى لتخليد
 نظماتامل تسعى هلذا و اجلودة، بتطوير يتعلق فيما ضخمة مسامهات قدموا أهنم على إليهم ينظر الذين

 البعد إىل إضافة البيئية و االجتماعية منها األبعاد مبختلف اهتمامها خالل من باجلائزة للفوز حاليا

 3.الشاملة اجلودة إدارة مدخل بإتباع إال يكون ال هذا و األنشطة مجيع يف )االقتصادي( التقليدي

 
 
 
 
 

                                                                 

 175 -174مرجع سبق ذكره، ص ص اجلزائرية،  االقتصادية نظماتامل يف املستدامة التنمية وظيفة الرمحان، عبد العايب 1 
 مستشفى استطالعية )دراسة بالدريج معايري وفق الصحية املنظمات أداء يف التميز أمحد، غامن فارس و حمل ذياب سامي هللا، عبد أنيس امحد 2 

 12 ص ، 2013 العراق، تكريت، جامعة اإلدارة واالقتصاد، كلية ، 28 العدد ،9 اجمللد االقتصادية، و اإلدارية للعلوم تكريت جملة ،تكريت(
  154، ص مرجع سبق ذكرهفقاير فيصل،  3 
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  نظمات األعمال م مزايا إدماج التنمية املستدامة يف: املطلب الثالث

على املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة باحلفاظ على البيئة وحتسني نوعية  نظمةعترب حرص املي
احلياة وحماربة الفقر دون أن يؤثر ذلك على فرص االستثمار وحتقيقها للربح، خطوة هامة يف سريها وسعيها حنو 

 مستدامة. نظمةواالستمرارية لتصبح بدورها م االستدامة

 املستدامة  ات األعمالمنظماملصاحل يف  أصحابالفرع األول :

لقد أصبح السوق اليوم يعمل على احلكم على املنتجات واملنتجني من خالل مدى احرتامهم لاللتزامات 
أخذها بعني  املنظمةاالجتماعية والبيئية حيث أصبحت القيم االجتماعية، اإلنسانية واملدنية اليت يستوجب على 

االعتبار، حيث يعرف أصحاب املصاحل على أهنم األفراد واجلماعات اليت من املمكن أن تتأثر بشكل مباشر أو 
 خالل قيامها بتحقيق أهدافها. املنظمةغري مباشر خالل املدى القصري، املتوسط أو البعيد باسرتاتيجيات ونشاط 

عن مفهوم أصحاب املصلحة، وعالقة املنظمة  االذين كتبو  األوائلمن  FREEMANو يعترب فرميان 
ولقد جاءت نظرية أصحاب املصلحة لتحد من نظرية تعظيم املنفعة للمسامهني، وتعترب نظرية أصحاب  هبم،

املصلحة اليت وضحت عالقة املنظمة مبحيطها وطبيعة املنفعة املتبادلة مع عناصر هذا احمليط، وركزت العديد من 
املنظمات لعالقتها مع أصحاب املصلحة، ويعترب اجملتمع واجلمعيات البيئية والنقابات  دارةإالدراسات على كيفية 

 1من أبرز الفاعلني يف بيئة املنظمة و هي العناصر اليت يتحدد من خالهلا األداء االجتماعي والبيئي هلا.

تياجاهتم وتطلعاهتم مع إىل حماولة االستجابة إىل خمتلف اح املنظمةإن االهتمام بأصحاب املصاحل يدفع ب
األخذ بعني االعتبار اآلثار البيئية واالجتماعية لنشاطها وقراراهتا، كما ميكن اعتبار أصحاب املصاحل كمالكني 
للثروة االقتصادية، االجتماعية، الثقافية والبيئية، حيث يعتربون انه من الشرعية تنمية تلك الثروة من خالل نشاط 

 .املنظمة

 املستدامة  نظمةمزايا املالفرع الثاين :

املستدامة  نظمةاتيجيات والطرق اليت تسمح للمإن بروز  التنمية املستدامة قد ترجم ثورة عميقة يف االسرت 
 :ها وضمان استمراريتها كمزايا هلابتحسني جاذبيتها وأدائ

 

                                                                 

دور إسرتاتيجية التوجه حنو السوق يف حتقيق األداء املستدام للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلدمية: دراسة حالة املؤسسات بن سامل فاروق،  1 
، أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة الفندقية لوالية سطيفالصغرية واملتوسطة 

 122، ص 2017/2018، 3اجلزائر
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  بتقدمي صورة جديدة عنها ةاملنظمالزيادة من جاذبية  :أوال

املستدامة تثمني مسعتها من خالل قدرهتا على االستجابة لتطلعات اجملتمع اجتاهها  منظمةميكن لل
فقد أصبح ، املنظمةتعترب مكسبا إضافيا يعزز شرعية ومصداقية  املنظمةباإلضافة إىل هذا األثر االجيايب على صورة 

معايري االستثمار إىل جانب املؤشرات املستثمرون يولون أمهية متزايدة لألبعاد االجتماعية والبيئية ويدرجوهنا ضمن 
 ذلك عن طريق :  املالية ،ويتم 

حبيث متثل املقاربة تقدمي صورة آمنة عن املنظمة ، حبيث ال ينطوي التعامل معها على خماطر كربى،  -
 إىلالقائمة على االستدامة ضمن هذا املنظور رافعة جديدة للتمويل، علما أن هناك اليوم توجها متناميا 

، IFRSاالقتصار على املعايري املالية يف اختاذ قرارات االستثمار )املعايري الدولية للمعلومات املاليةعدم 
 .تقرير التنمية املستدامة، االستثمار املسؤول اجتماعيا.....(

 مدى أساسحتسني نوعية العالقة اليت تربطها باملوردين واملمولني الذين تعمل على اختيارهم على  -
 .احرتامهم حلقوق اإلنسان

 آمنةخدمات و منتجات سليمة، لنظام  بنيهالعمالء، املستهلكني من خالل تجذب رجال األعمال، ا -
 .ألخالقيات األعمال تبنيها  ومن خالل

  املنظمةحتسني أداء  :ثانيا

احلصول على  منظمات األعمال يسمح هلا مع مرور الزمن من نتهاج مبدأ االستدامة يف طرق تسريإن إ  
 االبتكارو املستدامة من الفعالية نتيجة التحكم يف التكاليف  املنظمة، وتستفيد آثار اجيابية تسمح بتحسني األداء

 :1 ويتم ذلك من خالل ما يلي

 .التوقعات املستقبلية فيما خيص املخاطر الناجتة عن اإلبداع التكنولوجي  -

 .للموارد الطاقوية واألوليةختفيض التكاليف من خالل التسيري احملكم  -

 .حتسني األداء من خالل ابتكار منتجات جديدة ذات مواصفات بيئية -

 حتسني العالقات الداخلية بتجنيد وحتفيز العمال ما يعود إجيابا على أداء املنظمة . -

 .التأقلم مع القوانني والتشريعات احلالية واملستقبلية لضمان عد املخالفة -

                                                                 

، اجمللة اجلزائرية زاهتا التنافسيةاملؤسسات االقتصادية اجلزائرية لتطوير واستدامة مي إسرتاتيجيةأمهية دمج أبعاد التنمية املستدامة يف  عريوة حماد، 1 
 ص ، ص2011، 3خمرب العوملة والسياسات االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 2للعوامة والسياسات االقتصادية، العدد

94-98 
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  املنظمةضمان استمرارية  :ثالثا

 جاهدةة اولحم بين التنمية املستدامةت و االهتمام إىل شكلها كان مهما األعمال منظمات بعض تسعى

 عدم و امللكية أصحاب بنفس لالحتفاظ باحملاولة ذلك يكون و متقلب جد حميط و بيئة ظل يف بقائها ضمان

 هتتمتنمية املستدامة ال سياسة فبتطبيق الذايت، التمويل على االعتماد أو اللزوم عن الفائقة االستدانة إىل اللجوء

 العوامل بني من و،حميطها يف معها تنشط اليت األعمال منظمات باستدامة وكذلك باستدامتها األعمال منظمات

 الطاقة استهالك يف االقتصادهي   بقائها هلا حتقق أن شاهنا من واليت هبا االهتمام األعمال منظمة على جيب اليت

 البيئي واألداء اجملتمع وتطلعات رغبات وتلبية االقتصادي األداء بني التوفيق، وكذلك الطبيعية املوارد و
 ويتم ذلك من خالل:،1واالجتماعي

 فيما خيص اجلوانب االجتماعية والبيئية. نبؤ باالجراءاتبالت املنظمة قيام -

 واملخاطر املالية. الجتماعية والبيئية،للمخاطر ا سرتاتيجيتطوير التسيري اال  -

 .جتة عن نشاطهاالنا من األخطارتقليل ال عن طريق البيئةة املسامهة بشكل فعال يف محاي -

 املبحث الثالث: األداء املستدام يف منظمات األعمال 

 األبعادتبين فكرة دمج  إىلفهو يسعى مفهوم التنمية املستدامة،  إىل منظمةللاملستدام  األداءيشري 
 ذات املصاحل. األطرافاالقتصادية، واالجتماعية والبيئية مع بعضها يف حماولة لتعظيم قيمة 

 املستدام األداء املطلب األول: مفهوم

انه ال يوجد تعريف  إالاملستدام  األداءوجود العديد من الدراسات والبحوث يف جمال  من الرغم على
السابقة خبصوص هذا  األدبياتومن خالل االطالع على بعض  اآلن إىلعلى مفهوم واحد  إمجاعموحد أو 

   املفهوم، سوف حناول تقدمي تعريف له والتطرق إىل أبعاده ومميزاته

 تعريف األداء املستدام الفرع األول : 

 ف قدمت حول مصطلح األداء املستدام ميكن أن نذكر منها ما يلي: هناك عدة تعاري

  2.االقتصادية واالجتماعية والبيئيةجتميع للنتائج  يعرف بأنه -

                                                                 

 175، ص مرجع سبق ذكرهقريو أمساء،  1 
2 Angèle DAHOU et Nicolas BERLAND, Mesure de la performance globale des  entreprises, 28eme congrès 

de l’association française de comptabilité « Comptabilité etenvironnement » , Po itiers, France, du 23 au 25 

mai 2007 ,p3 
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يتطلب مراعاة  األداءليس فقط النتائج املالية وتعظيم املنفعة للمسامهني، فدميومة  األداء إن أيضايعرف و  -
 1.املستقبلية األجيالوالبيئة الطبيعية وكذا العمال واجملتمع احمللي والزبائن 

املصاحل، فهو بذلك يتجاوز جمرد  أصحاببكل  املنظمةالذي يسمح باحلكم على عالقة  األداءهو  -
املستدام  األداءوالبيئة الطبيعية، فبواسطة  املنظمةالعالقة بني  إىلومواردها البشرية  املنظمةالعالقة بني 

 2على التحلي باملسؤولية االجتماعية. املنظمةميكن احلكم على قدرة 

املصاحل  وأصحاباملشروع احلايل  احتياجات هو عملية تبين اسرتاتيجيات وممارسات عمل لغرض تلبية -
 3يف املستقبل. والضروريةمحاية وحتسني املوارد البشرية والطبيعية االعتبار ب األخذاحلاليني، مع 

املتاحة لديها  اإلسرتاتيجيةقدرة املنظمة على االستخدام الفاعل لقدراهتا الديناميكية ومهارات التفكري  -
املصلحة حاليا ومستقبال  أصحابعلى مستوى الفرد واجملموعة واملنظمة من اجل تلبية حاجات ورغبات 

  4على اجلوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية. أنشطتهاوبالشكل الذي يأخذ بنظر االعتبار 

ستدام يهتم بتلبية احتياجات احلاضر امل األداء أن إىلتشري  أهنامن خالل قراءة التعاريف السابقة نالحظ 
واملستقبل، وتتمثل هذه االحتياجات اليت هتتم هبا املنظمة يف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية وعدم 

 منها. أيالتفريط يف 

 أعدادبدأت هنالك توجهات جديدة ومبالمح خمتلفة عن سابقاهتا تبنتها  األخريةجند انه خالل السنوات و          
ضمن  واالقتصادية البيئيةمن اجل تكامل السياسات االجتماعية  طوعييلة من املنظمات وهو العمل بشكل قل

لذا فقد تبنت فلسفة األداء املستدام لغرض حتويلها إىل مؤسسات الذي توجد فيه تلك املنظمات،  األعمالقطاع 
من أن الكثري من املنظمات كان هلا السبق يف جمال ريادية تستطيع أن تتفوق على منافسيها خبطوات، وعلى الرغم 

احملافظة على البيئة عن طريق االستثمار يف مشاريع حتمل صفة تنموية من الناحية االجتماعية واالقتصادية، مع 
 5.ذلك جند أنه حيتاج إىل بذل جهود كبرية يف هذا اجملال  

 
                                                                 

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية املستدامة منظمةالتحكم يف األداء الشامل للالعايب عبد الرمحان،  1 
  159،ص  2010/2011االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس ، سطيف اجلزائر، 

2 David AUTISSIER et autres, l’Atlas du Management - L’encyclopédie dumanagement en 100dossiers -clés , 
Edition d’organisation, Paris, France, 2007, p 335 

، اجمللة العراقية للعلوم اإلدارية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، تأثري الرشاقة اإلسرتاتيجية على األداء املؤسسي املستدامياسر شاكر ياسر،  3 
 218، ص  2018، 55، العدد 14اجمللد 

انعكاس القدرات الديناميكية ومهارات التفكري االسرتاتيجي على األداء املنظمي املستدام ضمن نظرية تعدد  أمحد كاظم بريس اليساري، 4 
 130، ص 2014، أطروحة دكتوراه يف إدارة األعمال، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، العراق، املستويات

 218، ص مرجع سبق ذكره، ياسر شكر ياسر 5 
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  أبعاد األداء املستدامالفرع الثاين : 

للتنمية املستدامة، الثالثة  األبعاداملستدام هو الذي يراعي ويدمج  األداء أنوجيمع اغلب الباحثني على   
 : 1املستدام فيما يلي  األداءعليه تتمثل مكونات و 

 االقتصادي األداء :أوال

 جراء تعظيم نتيجتها مع ختفيض مستوى استخدام مواردها. املنظمةواملتمثل يف الفوائض اليت حتققها 

ويعد األداء االقتصادي الركيزة األساسية لتحقيق األداء املستدام، فال ميكن إحداث تأثري بيئي أو 
اجتماعي دون وجود املنظور االقتصادي ويف إطار االستدامة، ومفهوم األداء االقتصادي ضمن إطار التنمية 

يتطرق لكيفية توليد اإليرادات واألرباح فقط، وإمنا كيفية استخدام املوارد املتاحة بشكل كفؤ واحملافظة املستدامة ال 
على املوارد من اهلدر والضياع، فضال عن الدفع باجتاه تشجيع املشاريع الفردية واملشرتكة اليت تقدم املصلحة العامة 

قدرات بصورة هادفة تؤدي إىل استخدام املوارد بشكل للمجتمع اإلنساين، باإلضافة إىل تطوير املهارات وال
 2رشيد.

 االجتماعي ثانيا: األداء

خلق التعاون بني خمتلف املنظمات يف خمتلف امليادين، كتبادل اخلربات التقنية، االستثمارات   يعتمد على 
ير اجملتمعات احمليطة والبحوث من جانب، وكذا مسامهة املنظمة يف بعض أوجه النشاط االجتماعي والثقايف وتطو 

 3.ومن مث حتقيق املسؤولية االجتماعية هبا من جانب آخر

، لرتسيخ القيم االجتماعية لبيت تتعلق للمجتمع الذي تنشط فيه املنظمةترمجة ملا تقدمه  كما يعترب
بتحسني حياة الفقراء والعمالء وعائالهتم، توفري الفرص ملختلف شرائح اجملتمع ، حتسني جودة املنتجات اليت 

 .يعين مستوى رضاء مواردها البشرية وتالمحها منظمةاالجتماعي لل األداءللمجتمع، ف املنظمةتقدمها 

 

                                                                 

، رسالة ماجستري يف علوم التسيري ختصص االقتصادية املنظمةإسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية كمدخل لتحسني األداء املستدام يف سراج وهيبة ،  1 
، 2011/2012جامعة فرحات عباس، سطيف اجلزائر،إدارة األعمال اإلسرتاتيجية للتنمية املستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، 

  101-100 ص ص
 117، ص  مرجع سبق ذكره بن سامل فاروق، 2 
، أطروحة دكتوراه يف العلوم تأثري التحالفات اإلسرتاتيجية على األداء التنافسي للمؤسسة الصناعية دراسة حالة جممع صيدالفاطمة حمبوب، 3 

 84، ص2015/2016كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، االقتصادية ختصص اقتصاد صناعي،  
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  البيئياألداء  ثالثا:

النتائج اليت تتحصل عليها  فيمكن القول بأنه ، محاية البيئةيف  منظمةوالذي يركز على املسامهة الفاعلة لل
هبدف محاية البيئة و صيانة وترشيد استغالل  املنظمةمن خالل تعاملها مع البيئة، مبعىن كل ما تقدمه  املنظمة

 املوارد الطبيعية.

يتضح لنا أن األداء املستدام هو جتميع لألداءات اليت توضح ومن خالل ما مت التطرق إليه فيما سبق 
على الوصول إىل النتائج اليت تتوافق مع  املنظمةوحتدد أهم وابرز أبعاد التنمية املستدامة، وكذلك يعرب عن قدرة 

 اخلطط واألهداف املرسومة لتحقيق التنمية املستدامة.

 املستدام األداءأبعاد (: 2-2الشكل رقم )

 
التحكم يف األداء الشامل للمنظمة االقتصادية يف العايب عبد الرمحان، باالعتماد على:  من إعداد الطالباملصدر:     

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر يف ظل حتديات التنمية املستدامة
 161،ص  2010/2011جامعة فرحات عباس ، سطيف اجلزائر، 

نالحظ أن األداء املستدام هو عملية اجلمع بني األداء االقتصادي واألداء من خالل الشكل أعاله 
زيادة قدرة املنظمة وتعظيم نتائجها، وتوفري ظروف عمل جيدة أساسها العدالة  االجتماعي واألداء البيئي، هدفه

االقتصادياألداء

.األداء املايل •
.اإلنتاجية، التوجه حنو الزبون: األداء العمليايت•
.حتقيق الفعالية التنظيمية•

االجتماعياألداء

.حتقيق الرفاهية اإلجتماعية للمجتمع•
.العدالة اإلجتماعية•
.دعم اهليئات واملنظمات ذات الطابع اخلريي واإلنساين واجملتمع املدين•
حتسني ظروف و مستوى معيشة العمال•

البيئياألداء

.التخفيف من حدة التلوث•
.التخلص من النفايات•
.اإلقتصاد يف موارد الطاقة•
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التنظيمية، دون اإلضرار بالطبيعة واملسامهة يف خفض التلوث ومحاية البيئة، وتلبية حاجات ومتطلبات األطراف 
 . ودعم اجلمعيات واملنظمات اخلريية ذات املصلحة

 املستدام  األداءمميزات  الفرع الثالث:

يعد األداء املستدام وسيلة لتحقيق رؤية املنظمة ورسالتها، وميكن وصفه بأنه تطبيق املعرفة واملهارات 
مبجموعة من املميزات اليت ميكن ذكرها كما  يتمتع األداء املستدام والتقنيات على أنشطتها، ومن هنا يظهر لنا أن

 : 1يلي

واملنتجات واخلدمات اليت تقدمها، ومدى  عمالاألتوليد رؤية واضحة وشاملة لدى املنظمة عن طبيعة  -
 تتجه املنظمة مستقبال. أينىل ا يف الوقت احلايل واملستقبلي، وإتأثريه

من اجل والغايات النابعة من رؤية املنظمة ورسالتها هلا  أمهية األكثر األهدافميكن املنظمات من حتديد  -
 توظيف اجلهود املطلوبة لتحقيقها.

 .والغايات التنظيمية املنظمة أهدافاملعوقات اليت متنع حتقيق  إزالة -

وميكنها من التعامل مع العوائق اليت حتول  إسرتاتيجيةلكل احملتملة التنبؤ باملخرجات لمنظمة بيسمح ل -
 املنظمة. أهدافدون حتقيق 

 .نقطاعاتث إدو وكيفية حتقيقها يف حالة ح املهمة هلا األهدافميكن املنظمة من متابعة مدى حتقيق  -

 توإجراءاواالستجابة لالستمرارية،  األزماتالالزمة من اجل التعامل مع  احملفزات أو املعايري إنشاء -
 .االستجابة لالنتعاش

يف حالة  أوالعادية  العمليات أثناءومسؤولياهتم سواء كان ذلك  دوارهمواملوظفني أل اإلدارة فهم ضمان -
 .واالضطرابات الكبرية األزمات

حول مسؤولياهتم اليت عليهم حتملها يف حالة املنظمة  أعضاءيف املنظمة جلميع فهم واضح  وجود ضمان -
 .املصلحة، وضمان أن يضل هذا الفهم قائما أصحابهتم  انتشار قضية رئيسية أو، واألزماتالطوارئ 

ستمراريتها، واليت يتم دجمها كجزء من إو  األعمالوااللتزام مبتطلبات تنفيذ ونشر استدامة  اآلراءبناء توافق  -
 الطريقة الروتينية اليت تدير هبا املنظمة أعماهلا. 

                                                                 

1 Pojasek robert B, A framework for business sustainabilitny , Environmental quality  Management, vol 17, 

issue 2, 2007, P 82 
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مما  إبداعيةوممارسات  وأنشطةحتقيق التميز للمنظمات املستدامة عن غريها والعمل على توليد منتجات  -
ل التجهيز جديدة، واحملافظة على مسعة املنظمة واملسامهني، وكذلك تذليل مشاك أسواقيسهل فتح 

 ملنتجاهتا نتيجة مشاكل اجتماعية وبيئية.

املستدام يساهم يف التقليل من استهالك الطاقة و عدم التبذير يف املوارد الطبيعية  األداءوعليه فان وعليه فان 
والقضاء على التلوث البيئي، فضال عن حتسني احلياة للمجتمع الذي تنشط فيه املنظمة وجذب أفضل للعاملني 

 والتشريعات املنصوصة يف هذا اجملال. باألنظمةتفاظ هبم ، وذلك من خالل التزامها واالح

 قياس وتقييم األداء املستداماملطلب الثاين: 

عملية تفاعلية دينامكية تعتمد عليها منظمات األعمال من أجل مراقبة  األداءعملية قياس و تقييم تعترب 
أدائها والوقوف على مدى تطبيقه وفق ما هو خمطط مسبقا، كما تعترب األساس لعمليات التحسني اليت تعتمدها 

  املنظمة من أجل بقائها واستمرارها.

  تقييم األداء :الفرع األول

 سبق اليت باملعايري احملققة النتائج ومقارنة الفعلي األداء قياس أنه على األداء تقييم إىل النظر ميكننا

 قبل ولكن ،1األداء لتحسني الالزمة اخلطط ووضع االحنرافات كتحديد األهداف املتوقعة من واملستمدة حتديدها

 بقصد ومراجعة إشراف مليةوالذي يعرب عن ع الذي أوال التقييم مفهوم معرفة جيب األداء تقييم تعريف إىل التطرق

  2. يط لهخطتلملا مت ا وفقا تستخدم املنظمة املوارد املتاحة داخل أن من والتأكد األعمال سري كيفية معرفة

 األداءمفهوم تقييم أوال:
 : معناه إليضاح منها جمموعة على االقتصار وسنحاول األداء، لتقييم تعاريف عدة هناك

 حتقيقها، املطلوب بالنتائج احملققة النتائج كمقارنة الفعلي األداء قياس بأنه عامة بصفة األداء تقييم يعرف -
 اإلجراءات اختاذ اجل من املوضوعة اخلطط تنفيذو  األهداف حتقيق يف النجاح ىمد قياس هبدف وذلك

  ،3األداء لتحسني املالئمة

 أريد اليت لألعمال مطابقة معينة مدة هناية يف اجنازها مت اليت العمليات أن من للتحقق وسيلة هو"  -

 ذات اجلهات إعطاء لغرض كاملبادئ املعتمدة الصادرة والتعليمات احملددة كالربامج اخلطط وفق إجنازها

                                                                 

 15، ص 2001، قباء، القاهرة، مصر، 21، سلسلة الدليل العلمي ملدير القرن والعاملنيكيف تقيم أداء الشركات زهري ثابت، 1 
 18، ص 2008، 01، دار آيلة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعةاخلدمية نظماتحماسبة األداء يف املفارس رشيد البيايت،  2 
ة   التكاليف وأمهية   دور رضا، زهواين 3  واملالية،  االقتصادية الدراسات جملة ، واملتوسطة الصغرية منظماتلل البيئي  األداءوتقييم  قياس يف البيئي

 46، ص 2013، 1، اجمللد6جامعة الوادي،اجلزائر، العدد 
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 املقرتحات تقدمي لغرض أسباهبا تشخيص مع كاالختناقات االحنرافات عن الواضحة الصورة العالقة

 1تالفيها". مث ومن ملعاجلتها والعملية العلمية
 اجلوانب إظهار أي( وضعفه الشيء قوة جوانب واستخالص إظهار هبا نعين األداء تقييم عملية أن كما -

 عملية إىل فينظر فعال، حققته ما مع لتحقيقه املنظمة هتدف كان ما مبقارنة وذلك له( لبيةسالو  االجيابية
 املوارد استخدام وكيفية للوحدة املرسومة األهداف حتقيق ىمد معرفة" : أهنا ىلع املنظمة أداء تقييم

 2."نفسها الوحدة على ذلك وآثار والتكاليف املنافع وحساب

 حيث .إجنازه أو أداؤه مت ما أساس على املنظمة وأهداف غايات قياس بأنه األداء تقييم يعرف كما -
 واختاذ املالئمة التعديالت ءرابإج يسمح مما األداء وتقييم جعةرامب مرتدة معلومات على نظماتامل حتصل

 .3املناسبة تراراالق

 األداء تقييم أمهيةثانيا: 
 االستثمار قرارات من ظل كل يف الرحبية ومستوى السيولة توفر من التأكد يف األداء تقييم أمهية تربز
 احلالية القيمة لتعظيم السعي إطار يف األرباح مقسوم إىل باإلضافة خماطر، من يصاحبهما وما والتمويل

 اإلفالس خطر من حلمايتها سيولةال على واحملافظة احلالية القيمة زيادة هي هاأهداف أن باعتبار ،منظمةلل

 4.)الرحبية  (االستثمار ىلع املناسب العائد كتحقيق والتصفية،
 التصحيحية القرارات اختاذ عليها يرتتب اليت اإلدارية العملية يف األخرية احللقة األداء تقييميعترب  عليهو         

 تشخيص يف به من جهود يسهم وما ومعلومات بيانات من يوفره مبا قبل، من احملددة األهداف لتحقيق املوجهة

 5والتطوير. احللول خطط ووضع املشكالت وحتديد
 األداء تقييم عملية أهداف ثالثا:

 بالدراسات يرتبط نظريا هدفا جوانبها إحدى يف تأخذ اليت أمهيتها خالل من التقييم عملية أهداف أيتت
 آخر عن ما هلدف تقرتب قد كثرية أهدافا األداء لتقييم أن يتبني ذلك منو  عموما، والرقابية واإلدارية االقتصادية

                                                                 

، 2002 ،7، جملة تنمية الرافدين، العراق، العددتقييم األداء الصناعي بالتطبيق على معمل السكر واخلمرية يف املوصل كنعان عبد الغفور حسن،  1 
 65ص 

، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري،  االقتصادية نظماتدور إعداد القوائم املالية يف إعداد بطاقة األداء املتوازن لتقييم أداء املبن خليفة محزة،  2 
 69، ص 2017/2018كلية اهللوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 

، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، كلية العلوم الصغرية واملتوسطة نظماتمسامهة ممارسات وظيفة املوارد البشرية يف حتسني أداء املأشواق مهين،  3 
 83، ص  2017/2018االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 

 26، ص 2000، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، والتحليل املايل أسس ومفاهيم وتطبيقات اإلدارةكراجة عبد احلميد وآخرون،   4 
 15، ص مرجع سبق ذكرهزهري ثابت،  5 
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 ملختلف مشرتكة تبقى العامة األهداف ذلك فإن ومع ،وطريقته التنفيذ ومستلزمات التقييمية العملية لطبيعة نسبة

 : 1يلي ما منها كفاءهتا تقاس اليت األنشطة أوجه
 لتلك طبقا مت قياسها أن من التأكد لغرض األهداف من ابتداء االقتصادية الوحدة على التعرف يتم -

 . األهداف

 .الداخلي نظاميا أو تأسيسها قانون يف هلا احملدد هدفها حتقيق حنو تسري أن املنشأة من التأكد  -

 ذلك مبختلف ويساعد لتكرارها منعا التصميمية اإلجراءات كاقرتاح أسباهبا ومعرفة االحنرافات كتشافا  -
 املدراء على يركز إذ باالستثناء، اإلدارة مبدأ طريق عن الرقابية الوظيفة ممارسة على اإلدارية املستويات
 .األخرى ملهامهم تتفرع الوقت نفس ويف املكتشفة االحنرافات

 . املستقبلية اخلطط إعداد يف اإلدارة ترشيد  -

 جيد.كل بش املتاحة ملواردها املنشاة استخدام كيفية متابعة طريق عن اإلخفاق ترشيد -

 جلهودهم؛ موضوعي تقييم لوجود اإلبداع على العاملني حتفيز -

 .نظماتامل وبني الواحدة املنظمة ضمن املنشات أداء بني املقارنة إجراء -

 فهي تكرم لتقييم العاملني نظاما العليا اإلدارة تتبع حينما األقسام مدراء أو التنفيذيني املدراء على الرقابة -
 ؛ هلا دورية مرفوعا تقارير شكل على ذلك نتائج كتقدمي منتظمة بصورة العاملني مبراقبة التنفيذيني املدراء

 كفاءة إغفال من يقلل التحيز عف البعيد املوضوعي التقييم الن اجملدين إلنصاف عادلة وسيلة -

 .ضجيج دون يعملون الذين اجملدين العاملني -

 . وقدراهتم العاملني على وانعكاساته ذلك أثار ومعرفة االختبار والتدريب سياسات تقييم -
ومنها  رقايب هو ما منها ، األغراض متعددة اجتاهات التقييم ألهداف أن أعاله، ورد ما وفق على يالحظ

 .واملالية البشرية املوارد استخدام كفاءة يف أو للمستقبل للتخطيط يتعلق ما
 األداء  قياس: الفرع الثاين

 القرارات جممل يف تتمثل األداء قيادة عملية ألن بقياسه، القيام وتوجيهه املنظمة أداء قيادة عملية تقتضي

، منظمةاإلسرتاتيجية لل األهداف من حتديده مت ما مع مقارنة املطلوب، األداء مستوى إىل للوصول اختاذها مت اليت
 عن واخلارجية الداخلية بيئتها ملتطلبات إيفائها مدى يعكس لكونه منظماتلل وضروريا مهما األداء قياس ويعد

 بتحديدهم هذا اجملال يف والكتاب الباحثني اهتمام القياس عملية نالت وبذلك املختلفة، أهدافها حتقيق طريق

 واتسمت واملطلوبة، احلالية املنظمةبنشاطات  العالقة ذات املعلومات عن معربة مؤشرات تضم املعايري من جملموعة

 نظماتامل مجيع قبل من اعتمادها ميكن وجود مقاييس معيارية لعدم يؤشر حنو على والتعدد بالتنوع املؤشرات تلك

                                                                 

 71 -70، ص ص مرجع سبق ذكرهبن خليفة محزة،  1 
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من  كل يشري الصدد هذا ويف ،اإلسرتاتيجية النشاط واألهداف والتوجهات وطبيعة احلجم يف الختالفها وذلك
Hoffman & Famster  وتوخي ،نظماتامل قبل من املهمة واملؤشرات باملقاييس فاعل بشكل االهتمام إيالء 

  1والبقاء. والتكيف بالنمو املتمثلة أهدافها حتقيق وحساسيتها يف اختيارها ألمهيتها يف الدقة
 يف املنظمةأن  من والتأكد الرقابة عملية تسهل من معلومات تقدمي يف يساهم األداء قياس أن الحظيو 

 .أهدافها حتقيقمن أجل  الصحيح املسار
 الربامج هذه وتكاليف الربامج تنفيذ ويوضح العاملني بني ما الداخلية العالقات واقع األداء قياس وحيسن

 .2سليمة قرارات اختاذ على ويشجع
 لذا صماء، تصبح قياسه دراامل الشيء عن تعليق مل يصاحبها إذا األداء قياس عملية أن إىل اإلشارة وجتدر

 التقومي ويليها عليها، املتحصل النتيجة على حكم إصدار أو وهي التعليق التقييم مرحلة تأيت القياس عملية فبعد

 3 .مسبقا احملددة األهداف باجتاه وتصويب املسار فرااالحن تصحيح وهو
 األداء املستدام قياس : الفرع الثالث

يعترب قياس األداء املستدام يف منظمات األعمال عملية مركبة، حيث يتم قياس خمتلف املكونات أو 
 ، واليت تتمثل يف : األداءاألبعاد املكونة هلذا 

 االقتصادي األداءقياس : أوال

 اإلنتاجوسائل  استغالل حسن على العليا لإلدارة الواعية القدرة عن االقتصادي األداء قياس عملية تعرب

 الذي هلا احللول الناجعة وٕاجياد واالختناقات االحنرافات وتشخيص سلفا حمددة معينة أهداف لتحقيق املختلفة،

 لتاليف ودقيقة صحيحة العمال بصورة وسلوك العمل وظروف األداء عن واملعلومات البيانات توثيق ذلك يتطلب

نظمة امل أنشئت واليت املنشودة األهداف املستطاع وحتقيق قدر االجيابية النواحي يف والتوسع مستقباًل، االحنرافات
 .4أجلها من من اجلها

 : 5يأيت ما حتقيق االقتصادي األداء تقييم عملية تستهدفو

                                                                 

 82، ص  مرجع سبق ذكره أشواق مهين، 1 
 43، ص 2011، 2، جملة دفاتر اقتصادية، جامعة اجللفة، العدداملوارد البشرية وأبعادها اإلسرتاتيجية يف حتقيق األداء املتوازن بوشعور رضية، 2 
 83ص  مرجع سبق ذكره،أشواق مهين،  3 
 196، ص مرجع سبق ذكره فقاير، فيصل، 4 
 االقتصاد، و اإلدارة كلية الرافدين، تنمية جملة ،األدوية لصناعة العامة للشركة االقتصادي األداء كفاءة تقييم املعماري، كنعان حسن عبدالغفور 5 
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 خطتها يف املدرجة الوظائف بتلك مقارنة بأدائها املكلفة للوظائف نظمةامل إجناز مستوى على الوقوف -

 اإلنتاجية؛

 كل إنتاجية قياس خالل من وذلك واخللل، الضعف مواطن عن نظمةامل يف مركز كل مسؤولية حتديد -

 بني منافسة خيلق أن شأنه من والذي وٕاجياباً  سلباً  تهزاإجنا وحتديد اإلنتاجية، العملية أقسام من قسم

 وأدائها االقتصادية الوحدة مستوى رفع باجتاه األقسام

 .هلا ء اإلصالحيرااإلج واختاذ أسباهبا وبيان فاترااالحن مدى معرفة على اإلدارية املستويات مساعدة -

 الوقوف على كفاءة استخدام املوارد املتاحة بطريقة رشيدة حيقق عائدا اكرب بتكاليف اقل وبنوعية جيدة. -
 االجتماعي: األداءقياس ثانيا: 

 معايري حول اإلمجاع عدم هو ةنظميف امل االجتماعي األداء تقييم و قياس لصعوبة الرئيسي سببيعترب ال

 اثر مشرتكةقياس  وحدة وجود عدم كذا و االجتماعي األداء مفهوم حتديد فصعوبة البيانات مجع كيفيةو  القياس،

 1.األداء من النوع هذا لقياس عليها متفق ترامؤش ووضع على حتديد

 األداء لقياس ترامؤش من حاليا استعماله يتم ما كل أن ميكن اعتبار االجتماعي: األداء قياس مبادئ

إىل جمموعة من  للمبادئ وضعها يف تشرتك لكنها و نظماتامل طرف منمقدمة  اجتهادات سوى االجتماعي
 :2ا كما يلي تلخيصه ميكن  املعايري
 قياس املطلوب لألنشطة االجتماعي األثر االجتماعية التقارير تعكس أن جيب حيث : الصالحية معيار -

 وبشكل ، املناسب الوقت ويف بصورة املستفيدة االجتماعية فراواألط املصلحة أصحاب جلميع نتائجها

 .اخلتامية االجتماعية القوائم إعداد من املرجوة األهداف حيقق

 وجترد هةزابن عنها والتقارير احلقائق حتديد ضرورة يف املعيار هذا مضمون يتبلور : التمييز من اخللو معيار -

 ، واضحا التميز هبا يظهر اليت القياس طرق استخدام أو بالتضمني حتيز أي على تنطوي ال وحبيث ،
 .االجتماعية للعوائد أو للتكاليف سواء للقياس موضوعية طريقة على واالعتماد

 األهداف حتقق عدم أو حتقق أسباب تبيان ضرورة يف يكمن املعيار هذا مضمون: السببية معيار -

 االجتماعية، املعلومات طاليب حاجة وٕاشباع العام اإلقناع درجة إىل الوصول ميكن حىت االجتماعية،

 .املنظمة لنشاط االجتماعية النتائج يعرف أن يف اجملتمع حق وكذلك

                                                                 

1 Frédérique Dejean, Jean-Pascal Gond, la responsabilité sociétale des entreprises: enjeux  stratégiques et 
méthodologies de recherche, revue finance contrôle stratégie –volume 7, n°  1, Toulouse, France, Université 

Toulouse mars 2004, p : 31 
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 حتقق مبدأ) من بدال االجتماعية احملاسبة جمال يف املعيار هذا حيل أن وميكن : االجتماعي العائد معيار -

 املباشر النقدي للقياس القابلة غري االجتماعية العوائد ليشمل يتسع ألنه ، املالية احملاسبة جمال يف( درااإلي

 .السوق يف سعر هلا يوجد وال

 االجتماعية، باألنشطة للقيام املنشأة مزاإل على ينص ال املعيار هذا إن : النشاط من اهلدف معيار -

 قيام فمثال ، االجتماعية التكاليف هذه بتحمل يلزمها الذي هو حتقيقه إىل املنشأة تسعى الذي فاهلدف

 املنشأة هبا تقوم أنشطة هي العطالت يف هبا احمليط اجملتمع دراأف أو الطالب لتدريب مجراب بعقد املنشأة

 يف طيبة صورة خللق البعيد املدى على لتحقيقها  ترمي اجتماعية أهداف لتحقيق وذلك دهتاراإ مبحض
 عن النظر بغض املنشأة تتحملها اجتماعية تكاليف تعترب التكاليف هذه أن الرغم على ، اجلمهور أذهان

 .بذلك يلزمها قانوين مزاإل وجود عدم أو وجود

 فاألنشطة واالجتماعية االقتصادية التكاليف بني بالتمييز املنشأة ملزاإل املعيار هو : القانوين مزااإلل معيار -

 وتعترب تكاليف اقتصادية اجتماعية أنشطة تكاليف تكون ال هبا والوفاء بأدائها املنشأة القانون يلزم اليت

 مل تفي إن القانون قبل من مساءلتها جرت وٕاال التكاليف تلك بتحمل يلزمها القانون أن اعتبار على

 .بذلك
 البيئي: األداءقياس ثالثا: 

 األداء خبصوص اإلدارة تراراق لتسهيل منهج" :بأنه البيئي األداء تقييم و قياس  ISO14031 عرف

 إعدادو  البيئي األداء ملقياس وفقا املعلومات تقييم و البيانات حتليل و مجع و تشرااملؤ  باختيار ةنظمللم البيئي

 1."املنهج هذا تطوير النهاية يف و الدوري الفحص و املعلومات توصيل و التقارير

 فإننا ،اإلسرتاتيجية يف جناح الربنامج البيئيأمهيتها  أساس علىا حتديده يتم البيئي األداء قياس كان إذاو 

 ،عن املؤشرات النوعية األداء يف الدقيقة تاالتغري  تقيس اليت الرقمية ترااملؤش اتنظمامل بعض تفضيل نالحظ
ما جيعل من  خل احملتوى التنظيمي، وهذاولكن املؤشرات الرقمية تكون ذات داللة عند تفهم أمهية املقياس دا

 إجياد صعوبة و األداء اختالفات نوعيات بسبب البيئي عملية صعبة جد معقدة األداء تقييم و عملية قياس

 املعايري استخدام صعوبة، وبسبب 2البيئية يف الشكل املناسب املؤشرات و املقاييس لوضع الالزمة املعلومات

 :داللة ذات ألرقاما جلعل تقليدية مداخل إىل البيئة مديرى من كثري اجته املؤشرات وضع يف اخلارجية

                                                                 

،جملة العلوم  يف التنمية املستدامة األعمال منظمات دور لتفعيل املتوازن األداء بطاقة يف البيئي األداء مؤشرات دمج احلليم، عبد نادية راضى 1 
  09 ص ، 2،2005مصر، العدد األزهر، جامعة التجارة، االقتصادية واإلدارية، كلية

 10-09، ص ص املصدر نفس 2 
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 وكيفية تقاس اليت املسائل معرفة بعد استخدامه ويتم: FORMALISATION الصياغة لتشكيلا -

 بني النسبة تكوين يتم عندما أفضل بصورة وتتم نسبة، شكل على عادة فيه املؤشر ويكون قياسها،

 املنظمة ألنشطة نبيةا جاآثار  متثل البيئية التأثريات أن وحيث والتأثري، السبب بسلسلة املرتبطة املؤشرات

 .عملياهتا من كجزء املنظمة تقيسه عنصري وأ املؤشر بني مباشرة رابطة إجياد يف ندرة هناك فان

 األداء، اجتاهات إظهار على للمساعدة زمنية، فرتات خالل الرقم مقارنة يتم : Trends االجتاهات -

 حمدودة فائدته أن إال البيئية، التأثريات حدوث لكيفية تام تفسري إجياد مشكلة يتجنب املدخل وذلك

 تغري كيفية يوضح ال مث ومن املؤشرات حترك اليت العناصر يظهر ال أنه حيث االجتاهات لبيانات بالنسبة

 .املستقبل يف االجتاهات

 يف مبثيالهتا املنظمة يف املؤشرات مقارنة طريق عن ويتم :Benchmarking املرجعي األداء مقارنة -
 قياس فيها يكون واليت دقيقة بدرجة املشاهبة احلاالت حتديد يف التحدى ويكمن األخرى، املنظمات

 مث ومن خمتلفة أسباب ذات تكون قد البيئية واملؤشرات املنظمتني، كال يف املعىن نفس له معني مؤشر
 .املنظمات بني واالختالف التشابه تقدير يف مشاكل تظهر

 فتقوم البيئي األداء لتقييم والعملية النظرية املداخل يف االجتاهات تقارب األخرية اآلونة يف لوحظ وقد

 أطر وتصميم البيئي لألداء املتعددة املؤشرات استخدام وتقييم البيئي األداء تقييم مقاييس بتطوير املهنية املنظمات

 أكثر بطريقة البيئي أدائها بإدارة للمنظمات يسمح منطى قياس نظام أسس أرسى امم النمطية التقارير إلعداد

 1باملستهدف بصورة متواصلة. األداء ذلك ومبقارنة استدامة
 املنظمة نشاط لطبيعة يعود قد الذي وأخرى منظمة بني البيئي األداء قياس ترامؤش تباينت مهما ولكن

 ما وٕاضافة حتسينها يتم أن على البيئي األداء تقييم يف أوىل كمرحلة تبنيها ميكن عامة ترامؤش هناك أن إال

 اجملتمع يف السائدة والتقاليد العادات وكذلك فيها، املوجودة فيةرااجلغ املناطق وطبيعة نظماتامل خصوصية يناسب

 عن األمثلة فمن واخلارجية، الداخلية البيئية اآلثار على احلكم ميكن ترااملؤش هذه فبواسطة ،املنظمة دمهخت الذي
 ميكن اخلارجية اآلثار أمثلة عن أما والكهرباء، كاملاء الطاقة باستهالك يسمى ما على الرتكيز ميكن الداخلية اآلثار
 التعامل وكيفية اإلنتاجية العملية عن النامجة الفضالت نسبة وكذلك والغبار واألتربة تزاالغا انبعاث نسبة ذكر
 2.كالتدوير معها

 
 
 

                                                                 

 10، ص مرجع سبق ذكره،  احلليم عبد نادية راضى 1 
 205، ص مرجع سبق ذكرهفقاير فيصل،  2 
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 األداء املستدام: األدوات املستعملة يف قياس الثالث املطلب

حتديد خمتلف  بعدو  ،فاترااالحن حدوثأسباب  مراقبة وحتديد وسيلة نظمةامل يف األداء قياس أدوات تعترب
 االقتصادي،)األداء املنظمة والذي يأخذ بعني االعتبار خمتلف األبعاد  يف ستدامامل األداء قياسرات ؤشاملقاييس وم

سوف حناول التطرق إىل بعض األدوات اليت ميكن للمنظمة اعتمادها يف قياس  ،(االجتماعي األداء البيئي األداء
 .أدائها املستدام

 : املستدامة املتوازن األداء بطاقة: الفرع األول
 من املتوازن  األداء بطاقة مفهوم 1992سنة  ,Kaplan and Nortonونورتن  كابالن الباحثان قدم

 على املتعددة أشكاله ستخدمتا و املفهوم هذا تطور الوقت ذلك ومنذ هارفارد، جامعة يف به قاما عمل خالل

 يتجاوز ومتكامل متوازن أداء قياس نظام البطاقة هذه وتعترب .العامل مستوى على املنظمات خمتلف يف كبري  حنو

 اعتبارها يف تأخذ أخرى أداء ترامؤش وتتضمن فقط، املالية ترااملؤش على تركز واليت لألداء التقليدية النظرة
 ألداءا وتفسري  اتوازن أكثر مدخال يوفر مبا املستمر، والتحسني االبتكار إىل واحلاجة التشغيلية والعمليات العمالء

 .املنظمة
 ديناميكيا منهجا أهناعلى  املتوازن األداء بطاقة يعتربان Kaplan and Norton وكابالن نورتن كان لقد

 من مركبا خليطا اعتباره ميكن حيث لألداء املالية غري القياسات جبانب املالية القياسات من  العديد يضم
 إرضاء أسباب ملعرفة متعمقة رؤية إىل حيتاج املنهج هذا .باألسباب املرتبطة والقياسات بالنتائج املرتبطة القياسات

 هذا تطوير وراء الرئيسي السبب وأن .والنتيجة السبب بني الروابط معرفة وأيضا بالشركة اخلاصة األسهم حاملي

 للعمل تطوير إسرتاتيجية وضع أي الشركة، ألسهم املناسب التوجه أجل من واقعية قاعدة تكوين هو النموذج

 .1إدارية متوازنة مراجعة نظام وليس
 على تعتمد ، حيثاألداء وتقييم قياس يف اجديد مدخال املتوازن األداء بطاقة على الرغم من اعتبارو 

 التشغيلية العمليات العمالء، عالقات املايل، األداء هي نظمةبامل جماالت أربعة وتغطى املالية غري و املالية ترااملؤش

 بالنقص تتسم كوهنا احلالية األعمال بيئة يف فعالة غريأصبحت  األداة هذه إال ،واالبتكار التعلم أنشطة الداخلية،

 املؤشرات مع تتكامل اليت االجتماعية و البيئية ترااملؤش االعتبار بعني أخذها عدم بسبب الشمول عدم و
 و البيئية املعلومات استخدامب املتوازن األداء بطاقة يف تعديالت إدخال فتم ،ستدامامل األداء إطار يف األخرى

 .املالية و االقتصادية إىل إضافة االجتماعية
 
 
 

                                                                 

 192، ص مرجع سبق ذكره ،االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية املستدامة منظمةيف األداء الشامل للالتحكم  العايب عبد الرمحان، 1 
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 ستدامةامل املتوازن األداء بطاقة ومنوذج ماهية: أوال
 يف تستعمل أداة وكابالن نورتن من كل اقرتحها اليت املتوازن األداء بطاقة جعل الباحثني من الكثري حاول

 نظمةللم ستدامامل األداء لقياس أداة جعلها أخرى بعبارة أو للشركات االجتماعية املسؤولية اسرتاتيجيات تطبيق

سنة  Figgeو  2001سنة  Bieker  هناك الباحثني هؤالء ومن .فقط املايل األداء قياسب االكتفاء من بدال
 .12004سنة  Zingalesو  2002

 املتوازن األداء بطاقة ضمن واالجتماعية البيئية األبعاد اليت يتم هبا إدماج الكيفية على اختلف الباحثونو 

 : 2ةاملستدام املتوازن األداء بطاقة عرض يف خمتلفة طرق بني ثالثة التفرقة ميكن حيث
 إضافة يتم ولكن حاله على Kaplan and Norton وكابالن نورتن طرف من املقرتح األصلي النموذج ترك -

 الباحث إليه ذهب ما وهذا .للنموذج التقليدية األربعة األبعاد ضمن البيئية واالجتماعية املؤشرات

Bieker. 

 ولكن التقليدية املتوازن األداء لبطاقة كتكملة املستخدم املتوازن األداء ببطاقة خاص منوذجتكوين  -
 .ةوبيئي اجتماعية أهداف وضع خالل من املستدامة التنمية إسرتاتيجية تنفيذ متابعة يف فقط تستعمل

 أجل من )أو اجملتمع والبيئة(بالبعد اجملتمعي  ويسمى التقليدية األربعة األبعاد إىل خامس بعد إضافة -

أمهية اجملتمع والبيئة يف قياس األداء، يف  على والرتكيز املتوازن األداء بطاقة تراعيها اليت العوامل توسعة حقل
 البيئية العناصر إدماج لكن املايل اجلانب هو املتوازن األداء لبطاقة األمسى اهلدف يبقى الطريقة هذه

 .املتغريين هذين االعتبار بعني تأخذ إسرتاتيجية وتطبيق بصياغة يسمح واالجتماعية

 Reisenمن  كل  عندما أضاف 2007سنة  فعال حدث ما وهو التنفيذ، إىل األقربة الثالث وتعترب احلالة

de pinho  وKaplan  منهما إميانا وهذاالكالسيكية ة األربعاملنظورات  إىلالبيئية واالجتماعية  اإلدارةمنظور 

 إىل املتوازن األداء بطاقة من األداة هذه حتولت تسمية وبذلكنظمة، امل أداء تقومي عملية يف البعدين هذين بأمهية

نظمات امل تسيري ربط هو األداة هذه من األساسي، وقد كان اهلدف SBSC ةاملستدام املتوازن األداء بطاقة
خلق القيمة بشكل مستدام وعلى املدى  هذه املنظمات من متكني أجل من وذلك املستدامة التنمية بإسرتاتيجية

 3الطويل.
 
 

                                                                 

 971، ص مرجع سبق ذكره ،االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية املستدامة منظمةالتحكم يف األداء الشامل لل العايب عبد الرمحان، 1 
2  Gérald NARO et Florence NOGUERA, L’intégration du développement durable dans le pilotage  
stratégique de l’entreprise : enjeux et perspectives des « Sustainability Balanced Scorecards » , Revue de 

l’organisation responsable, Edition ESKA, Paris, France, 2008/1 - Volume 3, p 28 

 244ص  ،  2012قسنطية، منتوري، جامعة منشورة، غري دكتوراه أطروحة ،منظمةلل الشامل األداء تقومي إشكالية كواشي، مراد 3 
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 األداء املتوازن املستدامة:أبعاد بطاقة ثانيا : 
 البيئية و املالية وغري املالية األداء ترامؤش مجيع تشمل قياس أداة بأهنا ستدامةامل املتوازن األداء بطاقة تعد

 (،واالجتماعي البيئي البعد أبعاد االستدامة )بعد إضافة  أساسية أبعاد مخسة إىل تطويرها مت اليت واالجتماعية،

يعكس األهداف  متداخلة طبيعة ذو إداريا نظاما لتعطي لنا البعض بعضها مع ترااملؤش هذه ترتبط حبيث
 :2كمايلي اجملتمعية املتوازن األداء بطاقة ألبعاد عرض يلي فيما، و 1األساسية للمنظمة

 ءاتجرالإل للقياس القابلة االقتصادية التبعات نتائج تلخص و املختلفة، املالية النتائج متثل: املايل البعد -1

 كانت حد أي إىل املايل األداء مقاييس وتبني ونشاطها، نظماتامل أعمال أداء يف فعليا املتخذة

 و لإلنتاج، الرئيسي اهلدف حتسني يف إسهامها ومدى التنفيذ، أو للتطبيق قابلة املقرتحة تيجيةااإلسرت 
 القيمة أو العامل املال سرأ على العائد ومعدل التشغيلي، الدخل قيمة خالل من املايل البعد يقاس

 .املضافة االقتصادية

 بينها من واليت املصاغة املنظمة خمرجات لقياس متعددة أداء مقاييس العمالء بعد يوضح :العمالء بعد -2

 حتديد و العمالء، رحبية إىل بالنظر جدد عمالء كسب وطرق ، هبم، االحتفاظ وكيفية العمالء، رضا

 العمالء طبيعة فهم البعد هذا ستهدفي أن جيب كما املستهدفة، ئحراالش من السوق يف املنظمة حصة

 تضعها اليت املقاييس أهم من العمالء رضا مقياس ويعترب بالضبط، يرغبون مبا تزويدهم مثة ومن وحاجاهتم

 الذي اجليد لألداء نتيجة يتحقق الرضا أن كما ،األعمال و النتائج عن ويعرب حيدد ألنه وذلك املنظمة

 .املنظمة به تقوم

 جيب اليت احلامسة الداخلية العمليات التنفيذيون املديرون حيدد البعد، هذا يف :الداخلية العمليات بعد -3

 يف تنافسية ميزة منظمةلل تعطي اليت النشاطات جمموعة يف متثل واليت فيها، تتفوق أن املنظمة على
 وذلك رئيسي، بشكل العمالء بعد من تنطلق اإلدارة حتددها اليت الداخلية العمليات إن حيث السوق،

 املنظمة تقدمي إىل حيتاج به واالحتفاظ ووالئه رضاه على احلصول وبالتايل العميل إىل القيمة إيصال ألن

 نتيجة قيمة لديه يتحقق وبالتايل للمستهلك، اإلشباع قحتق اليت املواصفات حسب اخلدمة أو للسلعة

 .العميل إىل ستتحول الداخلية العمليات أداء يف عةاالرب  فإن لذلك ،املنظمة مع التعامل

 على يتوجب اليت (الكفاءات املستخدمة، التكنولوجيا) التحتية البنية البعد هذا حيدد :والنمو التعلم بعد -4

 حتدد العمالء وبعد الداخلية، العمليات بعد جوانب إن املدى، طويل وحتسن منو لتحقيق بناءها املنظمة

 .واملستقبلي احلايل املنظمة لنجاح بالنسبة حسما األكثر التنافسية العوامل

                                                                 

1 Ellington D,A Wanbsganss,J.R, Modifying the approach to planning and evaluation in  government al: a 
Balanced scorecard approach, journal  of public Budgeting , Accounting and financial Management, spring  
2001,P  2  

 223 -222ص ص  مرجع سبق ذكره،فقاير فيصل،  2 
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 مدى  عن الكشف إىل منظماتلل االجتماعي األداء مستوى وتقييم قياس يهدف :االجتماعي البعد -5

 االجتماعية للمتطلبات واالستجابة تكيفها مدى و االجتماعية، مسؤوليتها عن نظماتامل تلك وفاء

 . نظماتامل بتلك العالقة ذات فرااألط لكافة

 املتوازن األداء بطاقة قيطر  عن البيئي أدائها تقييم و بقياس قيامها اثر املنظمة حتاول :البيئي البعد -6

 القياس عليها جيب تعين منظماتلل البيئية فاملسؤولية البيئية، ماهتازااللتإب اهتمامها مدى حققلتستدامة امل

 .شفافة و مناسبة بطريقة البيئية ااهتتأثري  عن التقرير و

 : اجملتمعي املتوازن األداء بطاقة أبعاد يوضح التايل والشكل
 املتوازن املستدامة األداءمنوذج لبطاقة ( :  3-2شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

لتحقيق   BSC، دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء املتوازنهللا عبد الواحد عبد رقويداملصدر: 
التسيري ختصص إدارة األعمال، كلية العلوم أطروحة دكتوراه يف علوم ، منظماتاملسؤولية االجتماعية لل

  121، ص2015 /3،2014االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر

تعتمد حل التالية راامل عرب ستدامةاملاملتوازن املستدامة  األداء بطاقة ، يتبني لنا أنالشكل هذا خالل من
 كل وتكامل خدمة، كما توفر البعض بعضها مع األداء بطاقة أبعاد ارتباط من انطالقا التوازن قاعدة وجودعلى 

 توازن خلق، وكذلك املرجوة األهداف وبلوغ املنظمة تيجيةاإسرت  إجناح اجل من البطاقة من اآلخر للبعد بعد

 المحور المالي

 أهداف          مؤشر         مستهدف     مبادرات

 .........      ..........     .............   ............
............. 

 محور الزبائن

 أهداف     مؤشر      مستهدف     مبادرات

   .........   ............    .........    ........
.............. 

(محور االستدامة )بعد اجتماعي،بعد بيئي  

 أهداف       مؤشر     مستهدف     مبادرات

     .......    .........    ...........    .........
........... 

 محور التعلم والنمو

 مستهدف    مبادرات    أهداف        مؤشر 

   ...........    ........  ............   .........
............ 

 محور العمليات

 أهداف      مؤشر     مستهدف     مبادرات

     ..........        ........   ........     ........
............ 

األداء بطاقة 
تدامةاملتوازنة املس  
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مع   ةوالبيئي ةاالجتماعي املقاييس الدمج طريق عن منظمةلل املستدام األداء قياس خالل من األداء لبطاقة جمتمعي
 .للبطاقة التقليدية األربعة ألبعادا

 : املستدامة بطاقة األداء املتوازنوأهداف  أمهية ثالثا : 
 يف تلخيصها ونستطيع بالغة أمهية املتوازن األداء بطاقة تكتسي :أمهية بطاقة األداء املتوازن املستدامة -1

 :1التالية النقاط
 األداء حتسني يف من خالل مسامهتهانظمة للم واملستقبلي احلايل للنجاح األساسي احلجر مبثابة تعمل -

 .مستقبال

 مع املدى البعيدة نظمة امل إسرتاتيجية ربط من خالل التقليدية اإلدارة أنظمة يف املوجود النقص تعاجل -

 .املدى القريبة ونشاطاهتا أفعاهلا

 أهداف  لتحقيق نظمةامل هبا تتميز أن ينبغي جديدة جماالت عملية بصورة وحتديد تشخيص من متكن -

 .نظمةوامل املستهلك

  للتوزيع كمظلة وتعمل األداء، تقدم لزيادة عمله ينبغي ما على الكلي بالرتكيز تنظماامل مساعدة -
 .العميل وخدمة التصميم، إعادة اجلودة، مثل ،نظمةامل لربامج املنفصل

  وربط لإلسرتاتيجية العكسية التغذية وتوفري لألهداف تسلسل ووضع األداء وحتسن الرؤية توضح -
 .األداء مبعايري املكافآت

 جمموعة  على الضوء تلقي نفسه وبالوقت واإلدارة العمل ألداء مهم كملخص املالية املعايري البطاقة تبقي -
 لتحقيق النظام وأداء والعاملني الداخلية والعمليات العمالء بني وترابطا وتفاعال عمومية أكثر مقاييس

 .األمد طويل مايل جناح
 :2يلي كما املتوازن األداء بطاقة أهداف تلخيص ميكن: املستدامة املتوازن األداءبطاقة  أهداف -2
 كان أن بعد رسالتها، حتقيق على اهتمامها تركيز إىل األعمال نظماتم املتوازن األداء بطاقة توجه -

 البعيد املدى على نظماتامل بأداء االهتمام أصبح وبالتايل فقط، املايل املنظور على منصبا اهتمامها
 .القصري املدى يف األداء يقيس الذي املايل األداء على مقتصرا كان أن بعد القصري، واملدى

 .األجل طويلة اإلسرتاتيجيات وبني األجل قصرية السنوية اخلطة بني البطاقة تربط -

                                                                 

عمان،  والتوزيع، للنشر زهران دار ،املتوازن التقييم وبطاقة اإلسرتاتيجية يف دراسات ،إدريس صبحي حممد وائل الغاليب، منصور حمسن طاهر 1 
  132-131، ص ص 2007األردن، 

والدراسات  للبحوث الزرقاء جملة ميدانية(، )دراسة األردنية التجارية البنوك يف املتوازن األداء بطاقة استخدام معوقات أمحد يوسف دودين، 2 
 9ص  ،2009 األردن، الثاين، العدد التاسع، اجمللد اخلاصة، الزرقاء جامعة اإلنسانية،
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 .احملددة اإلسرتاتيجية واألهداف القرارات تنفيذ بني الرتابط ألوجه أعمق إداري فهم حتقق -

 بتحقيق تنتهي إسرتاتيجية ختطيط تضمن حيث اإلسرتاتيجية، لإلدارة أداة املتوازن األداء بطاقة تعد -
 كل اهتمام حمور اإلسرتاتيجية هذه فتصري املستمرتني، واحملاسبة الرقابة ظل يف احملددة، والغايات األهداف

 .أعمال إىل اإلسرتاتيجيات لرتمجة أداة النظام هذا اختاذ ميكن وبالتايل موظف،

 .اإلسرتاتيجي التعلم إمكانية يتيح مما اإلدارية، املستويات كافة على املوازن األداء بطاقة تطبيق ميكن -

 :1التالية  الفوائدستدامة بامل املتوازن األداء بطاقة إعداد يف نظمةامل جناح دو يعو  
 نظمة.امل عمليات عن شاملة بصورة اإلدارة متد -

 أهداف وفهم وتوصيل (االجتماعية و البيئية االقتصادية،) املعلومات خمتلف تدفق طريقة وحتسن تسهل -

 نظمة.امل مستويات لكل العمل

 حتسني على هنائي بشكل ذلك ينعكس و البيئي و االجتماعي املستوى على فعال نظمةامل أداء يكون -

 ضمان على حيافظ ما هو و ،نظمةامل داخل السيولة و الرحبية مستويات بتحسني املايل اجلانب

 . أخرى جهة من املستدامة التنمية يف ومسامهتها جهة من تهايرار استم
 العمالية القاعدة داخل والتعلم الوعي نشر على تبىن جديدة إدارية وفلسفة تشغيل ونظام مناخ خلق -

 نظمة.للم واالجتماعية البيئية تيجيةااإلسرت  يف االبتكار قيم حول البشرية املوارد تعبئة أي البشرية، واملوارد

 الزبائن رضا على حتوز معقولة وبأسعار متميز جودة مبستوى اخلدمة أو املنتج حتقيق على بالنفع يعود مما

 .والبيئية االجتماعية الناحية من الزبائن الحتياجات االستجابة خالل من

 .نوعية واألكثر مالية الغري احلقائق كل بإدخال واحملاسبة ابةللرق التقليدية النظم حتسن -

 .األداء أساس على املوظفني حتفيز خالل من البشرية للموارد الفعالة اإلدارة على تساعد -

 
 
 
 
 
 

                                                                 

جممع  ،املتميز األداء لتحقيق األعمال ملنظمات املستدامة املتوازن األداء بطاقة يف البيئي األداء مؤشرات دمج حماولة حلسني، القادر عبد 1 
ء حول الثاين الدويل امللتقى مداخالت و  املايل األداء حتقيق بني االقتصاديات و نظماتمنو امل :الثانية الطبعة واحلكومات، للمنظمات املتميز األدا

  328، ص 2011نوفمرب  22/23يومي  ، ورقلة،اجلزائر جامعة التسيري، و علوم التجارية و االقتصادية العلوم كلية البيئي، األداء حتديات
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 يعترب أن ميكن ما الباحثني من الكثري حدد لقد  :ستدامةامل املتوازن األداء تقومي نظام وتنفيذ بناء حلرامرابعا: 

 اعتمدت اخلطوات هذه بأن علما ، حمددة خطوات ضوء يف ستدامةامل املتوازن األداء بطاقة لبناء معيارياً  أسلوبا

 :1يلي كما هي و ،نظماتامل خمتلف يف للتطبيق كأساس
 بطاقة بناء عمل وحدة من أكثر لديها اليتمنظمات األعمال  على جيب :التحضري األوىل املرحلة -1

 .عام بشكل األداء لبطاقة ومالئمة فعالية أكثر وبشكل عمل وحدة لكل املستدام املتوازن األداء

 أعمال وحدة بكل التنفيذيني ءرااملد إمداد املرحلة هذه يف يتم :األوىلة مقابالت اجلولة الثاني املرحلة -2

 و البيئية االقتصادية،) أبعادها مبختلف ستدامةامل املتوازن األداء بطاقة عن األساسية املعلومات بتلقي
 .اإسرتاتيجيتهو  ورسالتها املنظمة رؤية توضيح هبدف (االجتماعية

 الربط بداية يف املرحلة هذه يف األساسي النشاط يتمثل : األوىل التنفيذية العمل ورشة الثالثة املرحلة -3
 إيل االنتقال مث ومهمتها نظمةامل تيجيةاإسرت  حمتوي مناقشة تتم حيث تيجية،اواإلسرت  قاييسامل بني

 بطاقة أبعاد من بعد لكل ملوضوع ورسالتها ورؤيتها ةنظمامل جناح ىعل املرتتبة احملتملة النتائج يف البحث

 .ستدامةامل املتوازن األداء

استطالع آراء كبار املديرين التنفيذيني حول منوذج بطاقة  ويتم املرحلة الرابعة مقابالت اجلولة الثانية: -4
املتوازن املستدامة التجرييب املعد يف املرحلة السالفة الذكر، وكذلك يأخذ املنسق بآراء واقرتاحات  األداء

 املتوازن املستدامة.  األداءاملدراء التنفيذيني حول املسائل املتعلقة بتنفيذ بطاقة 

 العليا اإلدارة فريق من كل يف الورشة هذه تشكل : الثانية التنفيذية العمل ورشةامسة اخل املرحلة -5
 بطاقة لنموذج تيجيةااإلسرت  وبيان املنظمة رؤية ملناقشة املشرفني من عدد وأكرب املباشرين واملرؤوسني

 املقرتحة ترااملؤشاملقاييس أو  علي التعليق مناقشة خالل من املقرتح أو التجرييب ستدامةامل املتوازن األداء

البدء بتطوير خطة عمل وكذلك  ترااملؤش املقاييس أو مع اجلارية املختلفة العمل مجراب ربط كيفيةو 
 كل يف لألهداف ودقيقة واضحة صياغة املشاركني يقدم أن يتوقع الورشة هناية يفحبيث  لتنفيذ النظام

 .األداء يف املستخدمة التحسني معدالت ذلك يف ومبا املقرتحة ترااملؤش
  قبل النموذج على األخرية اللمسات ضعو  حيث يتم ة:الثالث التنفيذية العمل ورشة سادسةال املرحلة -6

 : 2ةاآلتي باخلطوات تقومو  ، املباشر بالتنفيذ البدء
 .السابقتني العمل ورشيت يف طورت اليت ترااملؤشاملقاييس و  و وأهدافها نظمةمل الرؤية على هنائي إمجاع -

  .ستدامةامل املتوازن األداء بطاقة يف اختياره مت مؤشر لكل املستهدفة للمعدالت دقيق حتديد -

                                                                 

 230-228فقاير فيصل، مرجع سبق ذكره، ص ص  1 
 26-25ص   ص ،2009للنشر، وائل دار األردن، عمان، ، احملاذاة و الوصف االسرتاتيجي األداء توجيه طاهر، الغاليب و وائل إدريس 2 
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 خمتلف يف لألداء املستهدفة املعدالت إيل الوصول من نظمةامل ستمكن اليت العمل مجراب تشخيص -
 .األنشطة

 وٕابالغهم العاملني مجيع مع االتصاالت خطة على يشتمل والذي التنفيذ مجراب علي النهائي االتفاق -

 .ستدامةامل املتوازن األداء بطاقة وأهداف بفلسفة

 ستدامة.امل املتوازن األداء لبطاقة مساعد للمعلومات نظام تطوير -

 عمل فريق تشكيل تتطلب ستدامةامل املتوازن األداء بطاقة تنفيذ عملية إن: التنفيذ بعةالسا املرحلة -7

 تعميمو  املعلومات، ونظام بيانات بقواعد ترااملؤشاملقاييس و  ربط فيها مبا التنفيذ مهمة يتوىل جديد

 . ةنظمامل مستويات خمتلف علي البطاقة

 جتري ستدامةامل املتوازن األداء بطاقة عمل ومتابعة الدورية جعةراامل إن: الدورية جعةراامل ثامنةال املرحلة -8

 أما ،يف املنظمة وأقسامها الفرعية الوحدات ءرامد مع ومناقشتها جعتهارام هبدف فصليا وأ شهريا

 األهداف وحتديد تيجيةرتااإلس اخلطة ءجزاأ من كجزءيا  سنو  جعتهارام فيجري املستهدفة املعدالت

 .املوارد وختصيص

 Skandia navigator  سكانديا لشركة املستكشف منوذج:  الفرع الثاين

من خالل تطوير منوذج  maloneو  edvinsonمن قبل الباحثني  Skandia navigatorمنوذج  مت تطوير
 لرأس املال الفكري.

 1999سنة  SKANDIA  سكانديا  شركة لدى مرة ألول األداة هذه باختبار الباحثان هذان قام لقد
بقي حيمل امسها، أما ما مييزه عن باقي األدوات املستعملة يف قياس أداء املنظمة هو أنه حيتوي على بعد  كلذل

حيث  البشرية باملوارد الكبري االهتمام هو األداة هذه به جاءت ابتكار أهم أن ذلك االجتماعية، باملسؤولية خاص
 بالعنصر البشري املتعلق البعد فإن باألفراد،وعليه واملتعلق االجتماعي باألداء خاص مهم جزء ودمج مراعاة مت أنه

 على املنظمة أن جيب اليت واملتطلبات األفراد وقدرة كفاءة قياس على الرتكيز خالل من الالزم باالهتمام حضي

 1تأهيلهم. تضمن حىت هلم توليها
 وهو ما يظهره الشكل التايل: 

 

 

                                                                 

 199 ، صمرجع سبق ذكره ،االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية املستدامة منظمةالتحكم يف األداء الشامل لل العايب عبد الرمحان، 1 
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 Skandia navigator(: منوذج 4-2الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 226، ص 2007، 1دار املناهج، عمان األردن، الطبعة ، املعرفة إدارةسعد غالب ياسني، املصدر: 

حيث أصبح حيتوي على مخسة جماالت واليت يف  فيما بعد بتطوير هذا النموذج maloneو  edvinsonوقد قام 
جمملها تكون الرأمسال معريف للمنظمة، وتتمثل هذه اجملاالت يف اجملال املايل وجمال العمالء وجمال العمليات 
الداخلية وجمال التعلم والنمو وجمال املوارد البشرية، وتقع املوارد البشرية يف قلب النموذج حيث يعتربها الباحثان 

لة الوحيدة اليت تسمح بتغذية باقي اجملاالت األربعة األخرى معتربين املوارد البشرية اجملال الوحيد الذي خيلق الوسي
 :التايل الشكل يف املبينة باملنزل النموذج هذا Edvinssonويشبه القيمة للمنظمة، 

 

 

 

 

 

 

 القيمة السوقية

 رأس المال المادي

 رأس المال البشري

 رأس المال الزبوني

 رأس المال العملياتي

 رأس المال الهيكلي

والتجديد االبتكار  

 رأس المال التنظيمي

 رأس المال الفكري
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 املنزيل الشكلب Skandia navigator (: منوذج 5-2شكل رقم ) 

 

 احملو

 

 

 

   

 

 

 

،أطروحة دكتوراه يف املنظمةثر تطبيق نظام اإلدارة املتكامل على حتسني األداء الكلي يف أفقاير فيصل،املصدر: 
، اجلزائر، 2علوم التسيري ختصص إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ظن جامعة البليدة

 232، ص  2017/2018

 الذي املايل احملور ميثل السقف أن حيث املنزل شكل على بنائه يف اعتمد  Edvinssonالشكل أن   يبني

 القيمة إنشاء إىل يؤديان ومها نرااجلد فيمثالن الداخلية تراواملسا الزبائن أما املاضي، يف حدث ما كل يلخص
 تعتمدها اليت الطريقة يلخص وهو األساس فيمثل والتطوير التجديد حمور أما اليوم، املنظمة حتققها أن ميكن اليت
 .املاضي عن ابتعاده مدى وما ستقبلللم للتحضري ةنظمامل

 و الفكري املال  سرأ بقياس املتعلق Skandia navigatorمنوذج  على تنظماامل بعض اعتماد يفسرو 
 و املالية ترااملؤش على الفكري املال سرأ عناصر مشولية ملدى ستدامامل األداء لقياس اخلمسة األبعاد على املستند

 يف النموذج هذا يفيد كما الفكري، املال سرأل األساسية ملكونات استخدامه و حتليله إىل باإلضافة املالية غري
 التنافسية تراالقد لتحليل مستقبلي منظور ضمن احلايل واألداء (املالية ترااملؤش) املاضي يف األداء مقارنة

 .السوق يف ةنظمللم

 احملور البشري

املايلاحملور   

    
ضي 

املا
    

  
    

    
    

بل 
ستق

  امل
    

    
    

    
    

ضر 
احلا

 

ري
فك

ل ال
 املا

أس
ر  

حمور 
املسارات

 

 حمور التجديد والتطوير

ن حمور الزبائ  



املفاهيمي لألداء املستدام  مبنظمات األعمالالفصل الثاين: اإلطار   

 

113 

 

 نظام مراقبة ضمن بإدماجه وذلك النموذج هذا تطوير 2001عام  MARTORY الباحث حاول وقد

 هدف وكان .التسيري مراقبة نظام مكونات إحدى هي االجتماعية التسيري مراقبة أن معتربا ةنظمللم التسيري

 أن حيث واحد، آن يف واالجتماعي االقتصادي أدائها قيادة يف ةنظمامل مساعدة هو بذلك القيام من الباحث

 للحكم اجتماعية مؤشرات وإىل ةنظمامل منو وترية لتتبع واقتصادية مالية مبؤشرات االستعانة تتطلب التسيري مراقبة

 قدرة على احلكم بغرض البشرية املوارد حتفيز مستويات على واحلكم ةنظمامل يف السائد االجتماعي املناخ على

 1.التطور على ةنظمامل
باالستعانة جبملة من  منظمةاالجتماعي لل األداءقياس وتقييم  MARTORYيف هذا اجملال يقرتح الباحث 

 :2املؤشرات أمهها 
 .ةنظمللم االجتماعية السياسة -

 .ةنظمللم األجور سياسة -

 د.لألفرا االجتماعية والتصرفات االجتماعي املناخ -

 .واإلدارة العمال بني الثنائية العالقات -

 .الداخل من ةنظمامل ومسعة الصورة -

 .اخلارج من ةنظمامل ومسعة الصورة -
 إىل الذهاب حاوالEDVINSON & MALONE أن نالحظ املتوازن األداء بطاقات منوذج مع باملقارنة

 يف تستعمل قيادة لوحة بتقدمي وذلك 1992 سنة Kaplan & Norton قدماه الذي النموذج يف اقرتحه ما أبعد
 تقدم  معلومات كل البشري بالعنصر االهتمام بواسطة ةنظمللم االجتماعي األداء بقياس تسمح التسيري مراقبة

 .3منها تستفيد أن املصاحل أصحاب لكل ميكن
 هذا و Skandiaللنموذج  املشكلة اخلمسة احملاور لقياسرا مؤش 112استخدام  Edvinssonاقرتح  وقد

 تستعمل اليت و احملاور ت ملختلفرااملؤش هذه بعض التايل يوضح و الفكري، املال سرأ عن سكانديا تقرير إلعداد

 :4يلي  كما ستدامامل األداء على للحكم
على  تهرامؤش حتتويو  الفكري، املال لرأس األساسي العنصر البشري املال سرأ يعد :البشري املال رأس -1

 لدى التعلم قدرة العاملني، جودة مستوى ة،نظمامل إلدارة اإلسرتاتيجية القيادة)من  العاملني تراقد

                                                                 

 202 ، صمرجع سبق ذكره ،االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية املستدامة منظمةالتحكم يف األداء الشامل لل العايب عبد الرمحان، 1 

 203-202، ص ص نفس املصدر 2 
3 Marc BOLLECKER et Pierre MATHIEU, L'évolution des systèmes de mesure de la performance 

vers la dimension sociétale: une lecture conventionnaliste, Cahier de Recherche n°01/05, centre d’analyse et 
de recherche en gestion des organisations «CARGO », Université de Mulhouse, France, 2005, p.6.   

 234-233ص ص  مرجع سبق ذكره، فقاير فيصل، 4 
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 العاملني إبداعو ، (رارالق اختاذ يف املشاركة على قدرهتم و العاملني، تدريب عمليات كفاءة العاملني،
 تطابق تشملاليت و  العاملني اجتاهات وكذلك العاملني، لدى واالبتكار اإلبداع تراقد يشملحبيث 

 خدمة مدة ومتوسط لعمل،ن اوراد معدل العاملني، رضا درجة ة،نظمامل قيم مع العاملني اجتاهات

 .ةنظمبامل العاملني

 إذ الفكري؛ املال سرأل األساسية املكونات أحد العمالء املال سرأ يشكل :بالزبائن املتعلقة ترااملؤش -2

 املال سرأل ترامؤش عدة وهناك تنظيمي، وأداء سوقية قيمة صورة يف وحيوله الفكري املال سرأ يربز أنه

 توفري للعمالء، بيانات قاعدة استخدام و بناء) تشملاليت و  األساسية التسويقية تراالقدء منها عمالال

 من خالل السوق كثافةوكذلك   .(العمالء حاجات حتديد على والقدرة العمالء خلدمة الالزمة تراالقد
 والء ترامؤش، باإلضافة إىل التجارية العالمة مسعة العمالء، إىل املباعة الوحدات السوقية، احلصة

 .(العمالء مع العالقات بناء يف االستثمار وحجم العمالء، شكاوي العمالء، رضا( تشمل اليتو  العمالء،

 اإلنتاج عناصر من جديدة تشكيلة تقدمي عن االبتكاري املال سرأ مفهوم يعرب :االبتكاري املال سرأ -3

 جديد، منتج صورة يف يكون قد االبتكار و ة،نظمبامل اإلنتاج بنظام العالقة ذات العناصر و ،األساسية

 :منها االبتكاري املال سرأل ترامؤش عدة هناك و جديدة، تكنولوجيا أو
 عدد متوسط الكلية، املبيعات إىل نسبة املبتكرة اجلديدة املنتجات مبيعات :تشمل و االبتكار، تزااجنا -4

 .املبتكرة اجلديدة التكنولوجيات عدد و ة،نظمامل من دراألف عا االخرت  راءاتب
 والتطوير، نوعية البحث يف االستثمار نسبة، ITاملبيعات  حجم :تشمل و االبتكار، ثقافة و آلية -5

 الوظائف و و التطوير البحث وظيفة بني التنسيق مستوى و التطوير، و البحث يف العاملني األشخاص

  .االبتكار عمليات يف ودعمهم للعاملني، املنظمة ثقافة تشجيع ،األخرى
 متتلك اليت ةنظموامل ، اهليكلي املال سرأ عناصر أحد العمليات املال سرأ يعرب :العمليات املال سرأ -6

 املال سرأ استخدام على قادرة مالئمة أعمال بيئة توفري من تتمكن ومتماسك قوي هيكلي مال سرأ

 مال سرأو  االبتكاري، املال سرأ تعزيز إىل يقود وهذا طاقاته، أقصى من واالستفادة وحتفيزه البشري

 .العمليات املال لرأس ترامؤش جمموعة وهناك العمالء،
 األداء على احلكم يتم من خالهلا تراؤشم جمموعة تقدم Skandia navigatorمنوذج  أداةجند أن  وعليه

تعكس  اجتماعية ترامؤش إىلو  نظمةامل منو تبني مستوى مالية ترامبؤش االستعانة من خالل،نظمةمليف ا ستدامامل
 .االجتماعي والبيئيمدى تبين املنظمة للبعد 
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 : حتسني األداء املستدام يف منظمات األعمالاملبحث الرابع

املتوقع  األداءكان   فإذاحتقيق التعادل بني األداء الفعلي واألداء املتوقع أو املستهدف،  إىلهتدف املنظمة 
املستوى املنشود وهو ما  إىلاختاذ قرارات من املرجح أن ترتقي باألداء الفعلي أكرب من الفعلي وجب عل املنظمة 

 مستويات أداء أفضل.  إىليصطلح عليه حتسني األداء الذي يقوم على أساس عالج القصور من أجل الوصول 
 املطلب األول : مفهوم حتسني األداء املستدام 

 سريع أوهلما لألداء نوعان وهناك باألداء للقائمني الذاتية اإلمكانيات على الغالب يف يعتمد األداء حتسني
 األسباب عرفةمل السعي ودون املعيار مع ليتطابق األداء لتعديل املناسبة باإلجراءات القيام يتم حيث ومباشر،

 والعوامل األسباب عن البحث على تعتمد اليت تصحيحية إجراءات اختاذ فهو الثاين حني يف االحنراف إىل املؤدية
 لألفضل التغيري عدى عام بشكل التحسني فيدلء، األدا يف متواصلة تعديالت إجراء هبدف لالحنراف املسببة
 منطقة يغادرون اتنظمامل مسريو فان التغيري طريق وعن باخلطر يرتبط ألنه خميف األحيان من كثري يف والتغيري
 ليس احلايل املستوى أن يعين األداء حتسني فان وكذلك مؤكدة، غري أشياء فيعملون الروتني ويكسرون االرتياح

 .1شعور بإمكانية التموقع األفضل فيسود مرضي،
 تعريف حتسني األداءالفرع األول :

 توجد عدة تعاريف لتحسني األداء ميكن أن نوجز منها ما يلي: 

هي جمموعة من العمليات هتدف لضمان مستوى أعلى يف الرتكيز على العميل وفهم أوضح لعمليات  -
فردي، بل من خالل  إطاروحتفيز العاملني وضمان التزامهم ومسؤولياهتم جتاه البيئة واجملتمع، ليس يف 

شفافية يف قياس األداء  إىلفعالة تؤدي  إسرتاتيجيةتنفيذ  إىل باإلضافةإطار مجاعي والتغيري بصورة مستمرة 
  2وحتديد حمركات القيمة.

العمليات، وحتقيق التكامل  وإنتاجيةحتسني األداء هو استخدام مجيع املوارد املتاحة لتحسني املخرجات  -
 3بني التكنولوجيا الصحيحة اليت توظف رأس املال بالطريقة املثلى.

وتسمى عملية حتسني األداء بتكنولوجيا األداء، وميكن تعرفها بأنه طريقة منظمة وشاملة لعالج املشاكل  -
اليت تعاين منها منظمة ما، وهي عملية منظمة تبدأ مبقارنة الوضع احلايل والوضع املرغوب لألداء وحماولة 

                                                                 

أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد صناعي، كلية العلوم ، مسامهة الذكاء التنافسي يف حتسني األداء الصناعيفرحات مسرية،  1 
 216، ص 2015/2016االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 

، جملة العلوم التنمية املستدامة دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء املتوازن لتفعيل دور منظمات األعمال يفنادية راضي عبد احلليم،  2 
 02، ص 2005، جامعة األزهر، ديسمرب 21االقتصادية واإلدارية، العدد 

 11، ص 1999، 3، مكبة ابن سينا، القاهرة، اجلزءالتحسني: حتسني األداء إىلتكنولوجيا األداء من التقييم  عبد احلكم أمحد اخلزامي،3 
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يئة املنظمة على األداء، وحاملا يتم معرفة حتديد الفجوة يف األداء، وهنا يأيت حتليل املسببات ملعرفة تأثري ب
  1واخلطوات املناسبة لتطوير األداء. اإلجراءاتوحتديد الفجوة احلاصلة يف األداء ومسبباهتا يتم اختاذ 

وعليه فإن حتسني األداء هو عملية مشولية تؤدي إىل رفع األداء باجلودة املطلوبة من خالل اكتساب 
إىل اكتساب املرونة يف األداء وتقليل التكلفة من خالل معرفة الطرق املثلى يف العمل  املهارات املختلفة اليت تؤدي

 وزيادة الكفاءة والفعالية.
 األداء حتسني دوافعالفرع الثاين : 

 :2منها نذكر نظمةامل داخل األداء بتحسني للقيام دوافع عدة توجد
 السريع التغيري معدالتأوال:

 البداية نقطة هي اخلارجية البيئة املنظمة حيث وقرارات بنشاط وتتأثر تؤثر اليت اخلارجية القوي جمموع هي

 فكلما األسواق، عن ومعلومات عمل املال، رأس من اإلنتاجية العملية ملدخالت األساسي املصدر لكوهنا وذلك

 .أدائها وعلى ةنظمامل على ذلك أثر كلما  استقرارها وعدم البيئية املتغريات لكثرة اليقني بعدم البيئة هذه متيزت

 املكانة على احلفاظثانيا: 
 زيادهتا ويتم منافسيها، مع ة باملقارنةنظمللم التنافسية القدرة عن يعرب الذي الشيء بأهنا املكانة تعرف

 البشرية للمهارات الدقيق وذلك باملزج ة،نظملزبائن امل قيمة خلق عنها ينتج إسرتاتيجيات تطبيق طريق عن

 .املادية واألصول

 باجلودة االهتمامثالثا: 
 منافسة شديدة وجود ومع زيادة الربح العاملة على وأمهها ة،نظمبامل حتيط اليت السريعة املتغريات نتيجة

 ومواردها معارفها دمج من ميكنها والذي اخلاص هبا األسلوب لنفسها جتد أن ةنظمامل على حيتم فانه باألسواق

 .الشاملة باجلودة للقيام حمصلة الذي يكون األداء من عايل مستوى لتحقيق وذلك املختلفة،

 املنافسةرابعا: 
 وهذا األداء عالية من لتكون مستويات تسعى منها كل اليت األعمال تمنظما بني الصراع حالة عن تعرب

 .اخلارجية البيئة وتتبع متغريات لإلسرتاتيجيات املستمر بالتحديث القيام عليها حيتم ما

 املؤثرة العوامل التنظيمية وحتليل وحمتوياته لعناصره الشاملة الدراسة خالل من إال يتحقق ال األداء حتسني هدف إن

 تنتهجها عامة سياسة األداء متثل حتسني العوامل، وفلسفة تلك وتطوير لتحسني الفعالة األساليب عن والبحث فيه

                                                                 

على حتسني األداء يف املنظمة دراسة ميدانية على العاملني يف البنك الوطين اجلزائري والقرض الشعيب لوالية أثر متكني العاملني رفيقة مشامي،  1 
، 3، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري ، ختصص إدارة أعمال، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر اجلزائر

 90، ص 2018/2019
 204ص  مرجع سبق ذكره،رقامي حممد،  2 
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 يف املتبعة التنظيمية العوامل املستمر لكافة والتطوير التحسني بضرورة االقتناع يسود حيث احلديثة، اتنظمامل
 .1النشاط جماالت كل يف التنظيمية وانتهاء باملستويات العليا بالقيادات بدءا األداء على تؤثر واليت  ة،نظمامل

 وات عملية حتسني األداء املستدامخطالفرع الثالث : 

فيما  إجيازهااملستدام و تطويره مبجموعة من اخلطوات املهمة املرتابطة واملتسلسلة، وميكن  األداءمتر عملية حتسني 
 :  2يلي 

 األداء حتليلأوال: 
 للوضع وحتليل تعريف وهو أولوياهتا وقدراهتا، ضمنللمنظمة  ستدامامل األداء باختبار األداء حتليل يتم

 والالزمة املتاحة والقدرات اإلمكانات يصف البيئية )الذي و االجتماعية االقتصادية، األبعاد خمتلف يف احلايل

 كما املتاحة والقدرات واإلمكانات العمل األداء مستوى ( واملتوقع )يصفنظمةامل وأهداف إسرتاتيجية لتحقيق

املشاكل  إدراك ميكن خالهلا ومن الكلي، األداء يف الفجوة إدراك املفهومني عن هذين فعليا(، وينتج موجودة هي
 .هلا احللول إجياد على والعمل ستدامباألداء امل املتعلقة

 املسببات جذور عن البحث :ثانيا
 األداء؟ يف الفجوة هذه توجد ملاذا بالسؤال نبدأ جذورها، وهنا من نبدأ أن مشكلة أي حتليل عند جيب

 .املعاجلة وسيلة اختيار قبل األداء ضعف سبب لتحديد وتعريف املمكنة املعلومات جبمع ونبدأ

 ةاملعاجل أو التدخل وسيلة اختيارثالثا 
 احلاصلة الفجوة معاجلة هبا ميكن اليت املناسب املنهج املناسبة أو إتباع الطريقة وتصميم اختيار من بد ال

 جيب الوقت، نفس يف طريقة من أكثر تطبيق ميكن ال انه مالحظة مع عدة طرق تكون أن وميكن األداء، يف

اختيار  يف واألمهية األولوية االعتبار بعني األخذ مع يليها، الذي مث واختبارها، عليها واحدة والرتكيز طريقة اختيار
 .املتوقعة واملنافع للتكلفة الدقيق واحلساب املناسبة، الطريقة

 املعاجلة طريقة أو وسيلة تطبيق :رابعا
 االهتمام وحماولة للمتابعة، نظاماً  بتصميم القيام و وضعها حيز التنفيذ، يتم املالئمة الطريقة اختيار بعد

 .وفعالية بكفاءة أهدافها وحتقيق ةنظمامل فعالية حتقيق وغري املباشرة لضمان املباشرة األمور بتأثري
 
 
 

                                                                 

 1191، ص مرجع سبق ذكرهمهين أشواق،  1 
 195، ص مرجع سبق ذكرهفقاير فيصل،  2 
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 األداء وتقييم مراقبة :خامسا
 حتسني على مباشرة آثار هلا يكون بعض األساليب واحللول ألن مستمرة، العملية هذه تكون أن جيب

 تغذية لتوفري احلاصل التغيري قياس على تركز متابعة و مراقبة توفري وسائل خالل من إال هذا يتم وال األداء، وتطوير

  هذه الوسائل. ومبكرة لنتيجة راجعة
 املطلب الثاين : مؤشرات األداء املستدام 

جمموعات  من ثالثعبارة عن توليفة واليت متكن من قياسه يف منظمات األعمال تعترب مؤشرات األداء املستدام 
من املؤشرات كل جمموعة تعكس بعد من أبعاد األداء املستدام املتمثلة أساسا يف البعد االقتصادي، البعد 

 .بعد البيئيلاالجتماعي وا

 االقتصادي األداء قياس مؤشراتالفرع األول : 

 هبا، ختتص اليت اجلوانب لكثرة منظمات األعمال يف االقتصادي األداء قياس مؤشرات أشكال تعددت

ميكن  اليت املؤشرات وعليه وجب اإلشارة إىل بعض  ذلك، عن يعرب الذي املؤشر إجيادمن عملية   صعبما  وهو
  :االقتصادي األداء لقياس املفكرين و الباحثني أغلب طرف من مالئمة اعتبارها
 اإلنتاج ترامؤشأوال: 

 ومستوى اإلنتاجية للخطط احملقق النجاح مدى، ال سيما  باإلنتاج عالقة ماله كل املؤشر اهذ فيستهد

ليت حتققها ا املضافة القيمة مث القائمة اإلنتاجية الطاقات استغالل مستوى وكذلك ،السنوات عرب اإلنتاج ورتط
 : 1هي ترااملؤش هذه وأهم املنظمة،

 
 

  النسبة هذه ارتفعت فكلما لإلنتاج، املخططة األهداف حتقيق درجة نع تعبريلل املؤشر هذا ويستخدم
 .صحيح والعكس نظمةللم اإلنتاجية اخلطط حتقق مستوى ارتفاع على ذلك دل كلما

 

 

  

 النسبة هذه ارتفعت وكلما السنة السابقة، مع باملقارنة املعنية السنة يف اإلنتاج تطور درجة شري إىلوي

 .اإلنتاج قيمة يف وزيادة تطور حدوث على ذلك دل كلما
                                                                 

  253، ص  2005، 2،دار وائل للنشر ، عمان االرن، ص الصناعي االقتصادمدحت القريشي،  1 

اإلنتاج نسبة حتقيق اخلطة اإلنتاجية = قيمة اإلنتاج املتحقق/ قيمة 
 املخطط

 املتحقق للسنة السابقةنسبة تطور اإلنتاج = قيمة اإلنتاج املتحقق للسنة احلالية/ قيمة اإلنتاج 
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 اإلنتاجية مؤشراتثانيا: 
  مدى يعكس املؤشر فهذا اإلنتاج، عناصر من عنصر لكل بالنسبة اإلنتاج كمية  على اإلنتاجية ربعوت

 يف املستخدمة املوارد كمية وبني اإلنتاج بني العالقة متثل األهن ، االقتصادية املوارد استغالل يف نظمةامل كفاءة
 إىل املخرجات بنسبة يتعلق إذ كلي األولف ، لقياسها مؤشرين يظهر اإلنتاجية مفهوم أن جند ،ةاإلنتاجي العملية

 1.املدخالت عناصر أحد إىل املخرجات نسبة ميثل جزئي والثاين املدخالت عناصر كل
 يف املستخدمة ومستلزماته اإلنتاج عناصر كافة بني العالقة قياس مبوجبها يتم : واليتالكلية اإلنتاجية -1

 وبالتايلاألعمال،  مشروع هبا يقوم اليت اإلنتاجية العمليات من املتحقق واإلنتاج ، اإلنتاجية العمليات

 :التالية الصيغة خالل من قياسها ميكن الكلية اإلنتاجية

 
 

 يعرب تعد مقياسا و اإلنتاج عناصر وأحد (املخرجات ) اإلنتاج بني العالقة عن : وتعرباجلزئية اإلنتاجية -2

 الوسيط أو النهائي اإلنتاج تكوين على اإلنتاج عناصر أحد قدرة عن
 

 

 املالية املؤشراتثالثا: 
 قوة : مثل عديدة جلوانب موضوعيا تقييما نظمةامل أداء تقييم  هااستخدام من الرئيسييعترب اهلدف 

 فهاته . فعال التزاماهتا بشكل على مواجهة قابليتها وكذلك و استثماراهتا من والعوائد األرباح حتقيق على قابليتها

 إىل:  عموما وتصنف ومتشعبة متعددة املؤشرات
 يف ةنظمامل فشل جناح أو مدى فهو يعرب عن ت،نظماللم األداء مؤشرات ابرز من يعتربمعيار الرحبية :  -1

االقتصادية، وهو حتقيق أقصى ربح ممكن، وهناك معايري  النظرية يف عليه املتعارفو  الرئيسي هاهدف حتقيق
 : 2عديدة وخمتلفة للرحبية أمهها

د ، مؤشرا ملدى كفاءة اإلدارة يف التعامل مع عناصر التكلفة يعترب:  اإلمجايل هامش الربح - حيث كلما زا
 هذا املعدل يعين كفاءة التشغيل وحسن إدارة وسائل اإلنتاج:

                                                                 

، مذكرة ماجستري يف كوندور )برج بوعريريج(  منظمةالصناعية دراسة حالة  املنظمةدور إسرتاتيجية التنويع يف حتسني أداء عمر تيمجغدين،  1 
، ص 2012/2013العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد صناعي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 

67 
، أطروحة دكتوراه دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات العمومية االقتصادية بوالية سكيكدةاحلوكمة واألداء املايل للمؤسسات حممد الصاحل فروم،  2 

 145-144، ص ص 2016/2017يف املالية،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة باجي خمتار عنابة، اجلزائر، 

 ومستلزماته اإلنتاجالكلي/ قيمة عوامل  اإلنتاجالكلية = قيمة  اإلنتاجية

 قيمة( أو)كمية  اإلنتاجاجلزئية= املخرجات )كمية أو قيمة(/ احد مدخالت  اإلنتاجية
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 ، وحيسب كما يلي :ويسمى كذلك باملردودية التجاريةهامش الربح الصايف:  -
 
 
 

عن العائد الذي حيققه املسامهون من  وتعرب هذه النسبة مقياسا معدل العائد على حقوق امللكية: -
 وحيسب بالعالقة:  وتعترب من أهم نسب املردودية وأكثرها تعبريا،،استثمار أمواهلم باملنظمة

 

 
 

، املوضوعة حتت تصرف املنظمةوتعرب عن الفعالية يف استخدام األصول  :االستثمارمعدل العائد على  -
 وحيسب بالعالقة: 

 

 
 

 . املستثمر عليه حيصل الذي املردود أو العائد معدل بوضوح املؤشر هذا ويعكس
على قدرة املنظمة على استثمار األصول  وتعترب هذه النسبة مقياسا :األصول إمجايلمعدل العائد على  -

أي مدى قدرة الدينار املستثمر يف األصول على توليد ،اليت متتلكها من معدات مباين أراضي...،اخل
 وحيسب بالعالقة:  األرباح التشغيلية، وبالتايل فهي تعكس كفاءة األنشطة التشغيلية واالستثمارية

 

 
 
 
 
 
 

 صايف املبيعاتلربح احملقق/ = إمجايل ا هامش الربح اإلمجايل

  صايف املبيعات/  الربح الصايف=  هامش الربح الصايف
 

 حقوق امللكية= األرباح الصافية/  حقوق امللكيةمعدل العائد على 
 

 جمموع االستثمارات= األرباح الصافية/  حقوق امللكيةمعدل العائد على 
 

 إمجايل األصول= األرباح الصافية/  إمجايل األصولمعدل العائد على 
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 معيار السيولة:  -2
 من ختتلف النسب وهذه مالية، سيولة حتقيق على املشروع قدرة مدى هذا املعيار صورة عن لنا يعطي

 سبيل على ، ةنظمامل مشروعات تطور ملراحل وكذلك ةنظمامل نشاط طبيعة إىل كثريا وترجع نشاط إىل نشاط

 : 1السريعة  األصول ونسبة اجلارية النسبة مها مؤشرين خالل من السيولة درجة وتقاس ، فمن املثال
 
 
 

نظر  وجهة من ولكن ، الدائنني نظر وجهة من أفضل ذلك كان كلما أعاله النسبة ارتفعت كلما حيث
  .احلاجة من أكثر سائلة أصول لتجميع حكيما ذلك يكون ال قد اإلدارة

 
 
 

 لديهااليت  اإلمكانية فيعرب عن ،نظمة األعمالم لدى السيولة وضع على واضحة صورة يعطي املعيار هذاو 

 املخزونات يف التصرف ألن وذلك ، اليد حتت أموال من لديها متوفر هو ما خالل من اجلارية التزاماهتا ملواجهة

 احلالية. النسبة من املخزونات يستبعد ال هلذا و وقتا يستغرق قد نقد إىل هاوحتويل
 على املشروع قدرة حتدد ألهنا ، االقرتاض بنسب يهتم املعيار هذا :)الرفع املايل( معيار رأس املال -3

 قدرة حتدد أهنا كما ، امللكية مصادر من أو االقرتاض مصادر من إضافية سواء أموال على احلصول

 : 2يلي  ما النسب هاته ومن ، املالية لإلدارة الرئيسي اهلدف وهو ثروة املالك تعظيم على املشروع

 :األصول إىلالديون إمجايل نسبة  -
 
 
 

                                                                 

أثر القيمة العادلة على مؤشرات األداء املايل للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية دراسة ميدانية حتليلية بشركة توزيع الكهرباء والغاز  مرمي باي، 1 
ر، عبد احلميد مهري، اجلزائ 2دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،جامعة قسنطينة  أطروحة، للشرق
 118، ص 2017/2018

، مذكرة -رويبة NCAدراسة حالة مؤسسة –دور احلوكمة املالية يف حتسني األداء املايل يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية  وهيب ليندة، 2 
، 3املالية للمؤسسات، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر  اإلدارةماجستري يف علوم التسيري ختصص 

 63، ص 2015/2016

 املتداولة / اخلصوم اجلارية األصولالنسبة اجلارية = 
 

 املخزونات/ اخلصوم اجلارية -املتداولة األصولالسريعة =  األصولنسبة 
 

 إمجايل األصول(/  األجلالديون )طويلة وقصرية  إمجايل=  األصول إىلالديون إمجايل نسبة 
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 اإلشارة ، وجتدر املدفوع املال رأس زائدا االحتياطات زائدا القروض إمجايل من املستثمر املال رأس ويتكون

 األمان هامش من يقلل كبري والذي ديون عبء لديها املنظمة أن يعين األصول إىل الديون نسبة ارتفاع أن إىل

  .للمقرتضني
 :حقوق امللكيةاخلصوم املتداولة إىل نسبة  -

 

 

 

 مجايل الديون إىل املوجودات:إنسبة  -

 
 
 

ومن هاته النسب  ، يومية بصفة هتاوإدار  تشغيل يفنظمة امل كفاءة عامة بصفة لنا يبني معيار التشغيل:  -4
 مايلي: 

 
 

 الوحدة كلما نصيب اخنفض فكلما ، اإلدارية املصروفات من املباعة الوحدة نصيب النسبة هذه وتوضح

  .التكاليف  اإلدارية من ممكن قدر بأقل مبيعات حتقق ألهنا اإلدارة كفاءة مستوى ارتفاع إىل ذلك يشري

 
 
 

املنتجات  وبيع توزيع يف اإلدارة كفاءة مستوى ارتفاع على ذلك دل كلما النسبة هاته اخنفضت فكلما
 .ممكنة تكاليف بأقل

 :1أمهها ومن املبيعات التطور مستوى تعكس اليت املؤشرات من العديد هناك مؤشرات البيع : -5

 
 
  

                                                                 

، أطروحة دكتوراه يف تقييم األداء االقتصادي لفرع الصناعات الغذائية يف اجلزائر )دراسة حالة شعبة إنتاج احلليب ومشتقاته( منصف شريف،1 
 45، ص 2016/2017عبد احلميد مهري، اجلزائر،  2ية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينة العلوم االقتصادية،كل

 / حقوق املالكني اخلصوم املتداولة=  اخلصوم املتداولة إىل حقوق امللكيةنسبة 
 

 / صايف املبيعات اإلدارة= مصروفات  اإلدارةكفاءة 
 

 معدل تكلفة البيع والتوزيع = تكلفة املبيعات والتوزيع/ صايف املبيعات
 

 للسنة السابقة/ قيمة املبيعات مبيعات السنة السابقة -للسنة احلالية= املبيعات املتحققة  معدل منو املبيعات
 

 املوجودات/ مجايل الديونإ=  مجايل الديون إىل املوجوداتإنسبة 
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كلما  النسبة هاته ارتفعت كلما حيث ، املبيعات خطة تنفيذ مستوى على للداللة النسبة هذه تستخدم
  .املرسومة اخلطة وتنفيذ اإلنتاج تسويق على ةنظمامل قدرة عكست

 
 
 

 .السابقة السنة مع باملقارنة معينة سنة خالل املبيعات تطور مدى النسبة هذه وتعكس
 للمنتجات العمالء والء و رضا مؤشر :رابعا

 حيث االقتصادي األداء قياس يف ترااملؤش باقي عن يزامت ؤشراتامل أهم من العمالء والء و رضا يعترب

 اآلنية العمالء رغبات و احتياجات لتحقيق السوق إىل واخلدمات املنتجات تقدمي يف نظمةامل جناح مدى عن يعرب

 نظر يف قيمة و جودة وذ منتج خبلق هااهتمام مدى عن يعرب املسعى هذا يفنظمة امل جناح و املستقبلية، و

 :يف العمالء والء و رضا مؤشر يعرب و العمالء،

 .اجلدد العمالء وحجم عدد عن ترامؤش -

 .ةنظمللم ووالئهم بالعمالء االحتفاظ درجة حول ترامؤش -

 .املنافسني بباقي مقارنة السوقية احلصة يف التطور مدى -
 االجتماعي ءاألدا قياس ترامؤش: ثاينالفرع ال

 جماالت خالل من اتنظمامل تؤديها اليت االجتماعية األنشطة خمتلف فعالية مدى تراؤشاملهذه  تقيسو 

 تعاملها ىومد تطورها عند للوقوف عديدة لسنوات والقيمية الكمية شراتاملؤ  هذه ومقارنة االجتماعية املسؤولية

 :1احلصر ال املثال سبيل على ترااملؤش حتديد نستطيع وهنا ة،نظمللم املطلوب االجتماعي األداء مع
 خمتلف يف هبم العناية مدى عند للوقوف املدفوعة يازاوامل األجور خالل من العاملة القوى مكافأة قياس -

 .االجتماعية اجملاالت

 .املواصالت وسائل وتوفري كاإلسكان االجتماعية املشاكل بعض حل يف ةنظمامل مسامهة مدى قياس -

 يف عام بشكل واجملتمع احمليطة للبيئة والثقافية االجتماعية الرفاهية حتقيق يف ةنظمامل مسامهة مدى قياس -
 .املنطقة

 .املنطقة وجتميل والضوضاء التلوث منع أحباث يف ةنظمامل مسامهة مدى قياس -

 .للعاملني الصناعي األمن توفري يف املنظمة مسامهة مدى قياس -

 .حميطها يف العملرار استق يف ةنظمامل مسامهة مدى قياس -

                                                                 

 69-68، ص ص 1997أمحد فرغلي حممد حسن، دراسات مستقبلية يف احملاسبة البيئية واملوارد الطبيعية، املكتبة االكادميية، القاهرة مصر،  1 

 املبيعات للسنة السابقةنسبة تطور املبيعات =  املبيعات للسنة احلالية/ 
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 .احمليطة املنطقة يف التحتية البىن تكاليف يف ةنظمامل مسامهة مدى قياس -

 .املنطقة يف املتاحة االقتصادية للموارد ةنظمامل استغالل مدى قياس -

 .للمنتوج التطويرية واألحباث ساتراالد يف ةنظمامل مسامهة مدى قياس -
 :1يف تتمثل أخرى ترامؤش هناك ذلك، إىل إضافة
 .االجتماعيني الشركاء مع أجرهتا اليت اجلماعية االتفاقات لعدد ةنظمامل قياس -

 .ترااإلطا جمموع إىل نسبة النسوية الفئة من ترااإلطا عدد قياس -

 .واخلريية واإلنسانية االجتماعية للنشاطات موجهة نيةيزام ختصيص -

 .اجلوارية ترااالستثما لتشجيع موجهة نيةزامي ختصيص -

 .تواجدها مناطق سكان إدماج جمال يف ةنظمامل هبا قامت اليت العمليات عدد قياس -

 .ةنظمامل هبا قامت اليت التطوعية العمليات أيام عدد قياس -

 .النزيهة غري املنافسة أشكال كل على القضاء إىل هتدف اليت و ةنظمامل هبا قامت اليت العمليات قياس -
 2: البيئي األداء قياس ترامؤش: الفرع الثالث

 .البيئية مبمارستها يتعلق فيما اخلارج يف مسعتها و البيئية لصورهتا املنظمة قياس -

 .البيئة مااحرت  إىل واهلادفة لعماهلا املخصصة التكوين أيام لعدد املنظمة قياس -

 .البيئة على سلبا املؤثرة النبعاثاهتا املنظمة قياس -

 .اإلنتاجية العملية يف املستعملة واملستلزمات املواد من الستهالكها املنظمة قياس -

 .اإلنتاجية العملية عن النامجة واملهمالت الفضالت حلجم املنظمة قياس -

 .تدويرها بإعادة قامت اليت واملهمالت الفضالت حلصة املنظمة قياس -

 .املستعملة الطاقة نوع حسب مصنفة الطاقة من الستهالكها املنظمة قياس -

 .االقتصادية باملناطق مقارنة البيئية الثروةب واملضرة امللوثة االنبعاثات من الوقاية و التقليل -
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 طرق ووسائل حتسني األداء املستدام  : املطلب الثالث

هناك عدة طرق ومداخل لتحسني أداء منظمات األعمال، وسيتم اإلشارة إىل أمهها، واليت من  املمكن 
 اعتبارها األحدث واألكثر استعماال يف منظمات األعمال الناجحة.

 اهلندسة إعادة مدخلالفرع األول: 
 نظماتامل تستعملها اليت احلديثة اإلدارية املداخل أحد اإلدارية، اهلندسة يسمى مبا أو اهلندسة إعادة تعد

 .ااسرتاتيجياهتو  أنشطتها مجيع يف جذري بشكلو  حيث تعترب نظرة جديدة للمنظمة أدائها، لتحسني
 اهلندسة إعادة تعريفأوال: 
 الذي التعاريف مأه من كان واحد، مفهوم يف تصب التعاريف وأغلب املدخل هلذا عديدة تعاريف هناك -

 وإعادة عميق، تفكري إعادة "هدي العمليات هندسة إعادة أن على Champy و Hammer قدمه
 التكلفة، مثل املهمة األداء مقاييس يف وواسع كبري حتسني لتحقيق األعمال جذري لعمليات تصميم

 1ومستوى اخلدمة. واجلودة والسرعة،

 املعلومات تكنولوجيا خالل استخدام من التنظيمية العمليات يف جذري تغيري وهي عبارة عن  -

 2واألداء واإلنتاجية. اجلودة يف جوهرية حتسينات لتحقيق وذلك األمثل، االستخدام
 :3يف تتمثل أساسية عناصر على تقوم اهلندسة إعادة فإنّ  وعليه

 صياغة وإعادة املتبعة، احلالية األسس يف أساسية بصورة التفكري إعادة أي :األساسي التفكري إعادة -1
 .ةنظماملإسرتاتيجية 

 اهلياكل مجيع عن التخلي خالل من القائم للوضع جذرية بصورة تصميم إعادة :اجلذري التصميم إعادة -2
 تكنولوجيا تطبيق طلل من جديدة وأساليب تصاميم بابتكار وذلك جذريا السابقة واإلجراءات

 .اإلبداعي والتفكري ومعلوماتية

 معدالت يف التحسني من فائقة مستويات لتحقيق تسعى اهلندسة إعادة إن :هائلة حتسينات حتقيق -3

 الكبرية التحسينات على الرتكيز ينبغي كما ،%  50بنسبة أقل على العمالء قيمة وحتسني األداء

 .وليست اهلامشية

                                                                 

، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري ختصص التقنيات االقتصادية اجلزائرية نظماتأثر تطبيق إدارة اجلودة  الشاملة على أداء املسليم العقون،  1 
  129-128، ص ص 2017/2018الكمية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 

 األوىل، عمان، األردن، الطبعة والتوزيع، للنشر احلامد داراإلدارية، العمليات هندسة إعادة يف االسرتاتيجي التحليل ، الصرايرة حممد إمساعيل 2 

 38ص ، 2012
 129، ص ذكره سبق مرجعالعقون سليم،  3 
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 األفراد أو الوظائف أو املهام على وليس العمليات على اهلندسة إعادة جترى أن :العمليات على الرتكيز -4
 .اهلياكل أو

 للعمليات اجلذري التصميم إعادة على يقوم إداري أسلوب هي اهلندسة إعادة أنّ  األخري يف القول وميكن
  .املعلومات تكنولوجيا استخدام خالل من األداء يف حتسينات لتحقيق املنظمةب اإلدارية

 اهلندسة إعادة خصائص :ثانيا
 :1 يلي فيما متثل اهلندسة إلعادة أساسية خصائص حتديد ميكن 

 .الوظائف على وليس العمليات علىإعادة اهلندسة  تركز  -

 .القائم للوضع اجلذري التغيري على اهلندسة إعادةتركز  -

إعطاء  مع االختصاصات ومتداخل متعدد يكون الذي عمل فريق استخدام اهلندسة إعادة تتطلب -
 .أخرى جهة من التغيري مقاومة من للحد ضرورية تكون أوسع وتسمح مبشاركةة الكافي الصالحيات

 املعلومات؛ وتكنولوجيا البشرية للموارد متوافقة مشاركة اهلندسة إعادة تتطلب -

 األعمال إجناز وسرعة اجلودة، التكلفة، مثل اهلامة األداء معدالت يف هائلة حتسينات قيقحت -

 املرجعية املقارنة مدخلالفرع الثاين :
 كأداة تستعمل فهي ،احلديثة األداء حتسني أدوات أحد Benchmarking املرجعية املقارنة عملية إن

 معاجلتهاما يتيح معرفة االختالالت و  هلا، املثيلة اتنظمبامل من خالل املقارنة اتنظمأداء امل وتقييم لقياس
 املرجعية املقارنة تعريفأوال: 
 2األداء. حتسني عمليات أحد  "بأهنا املرجعية املقارنة يعرف Cook جند كما -
 اتنظموامل األقوياء املنافسني مع ومقارنتها واملمارسات واخلدمات املنتجات لقياس مستمرة عمليةتعترب  -

 3الصناعة. يف والرائدة املعروفة

 يف جناحا املنظمات أكثر أداء مع التنظيمية املمارسات وتكييف وتبين وحتليل حتديد عمليةتعرف  أيضا -
 4هبا. اخلاصة ةنظمامل أداء لتحسني العامل

 اتنظمامل أداء مع ومقارنته األداء لقياس مستمرة عملية يه املرجعية املقارنة أنّ  القول ميكن وعليه
 .األداء حتسني لغرض السوق يف املنافسة

 
                                                                 

 419، ص 2013األردن،  عمان، األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر املناهج دار ،"العمليات إدارة إىل مدخل  "جنم، عبود  جنم 1 
 130، ص مرجع سبق ذكرهالعقون سليم،  2 

3 Florent A. Meyer,Pratiques de benchmarking : Le challenge partenarial, Lexitis  éditions, Paris, 2013, p30 
4  Jean Brilman, Jacques Hérard, «les meilleurs pratiques du management : dans le nouveau contexte 

économique », 6ème édition, Edition d’Organisation, Paris, 2006.P336  
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 املرجعية املقارنة خطواتثانيا : 
 :1التالية املراحل إتباع يتوجب فعال بشكل املرجعية املقارنة تؤدى لكي

حتديد  يتم كما وحتديدها البحث عمليات من الغرض حتديد اخلطوة هذه يف يتم :التخطيط مرحلة -1
يتم حتديد  وعليه البيانات مجع طرق واختيار حتديد مث ومن املقارنة أساسها على يتم اليت اتنظمامل

 املقارنة. عملية لنجاح الضرورية واملعايري املؤشرات

ات املقارنة نظموامل املعنية ةنظمامل بني األداء فجوة حتديد التخطيط عملية بعد يتم :التحليل مرحلة -2
 األداء. عتبة حتديد اخلطوة هذه يف يتم كما وأسباهبا، حجمها

 القياس. نتائج قبول وضمان األهداف الوظيفية، ووضع حتديد يتم :التكامل مرحلة -3

إجراءات خاصة وحمددة  يف وع والشر واإلجراءات، العمل خطط وتنفيذ وضع يتم حيث :التنفيذ مرحلة -4
لتنفيذ  املقارنة إجراء وإعادة املعايري حتديد إعادة املرحلة هذه يف يتم كما املتحقق التقدم تتبع وضمان

 اإلجراءات.

حتديد منصب  خالل من األداء فجوة ملعاجلة النتائج أفضل على املنظمة حتصل بعد :النضج مرحلة -5
 .ةنظمللم أفضل أداء إىل يؤدي مما املتكاملة، األساليب وحتديد مالئم، قيادي

 :2أمهها أهداف مجلة لتحقيق يؤدي املرجعية املقارنة استخدام إناملرجعية: املقارنة أمهيةرابعا : 
 األخرى. املنافسة نظماتامل يف ونظرياهتا ةنظمامل أداء فجوة معرفة -

 األداء. مؤشرات ومعرفة الداخلية األهداف وضع يف األساس اعتبارها ميكن  -

 . الضعف نقاط ومعاجلة والعاملني ةنظمامل قيادة لدى الرغبة واجياد ةنظمامل يف املمارسات تكامل -

 واجلماعي الفردي اإلبداع على بالقدرة ةنظمامل تزودو  املتسارع التحسني إىل تقود -

  الضعف نقاط ومعاجلة القوة نقاط تعزيز وحماولة املنظمة يف والقوة الضعف نقاط معرفة -

 اآلن. عليه هي مما أفضل تكون بأن ةنظمامل تساعد -

 للموارد. األفضل االستخدام على ةنظمامل تساعد -

 .املستقبل يف الرائدة اتنظمامل من تكون لكي املمارسات أفضل تبين بإمكانية ةنظمامل تزود -
 

                                                                 

 131العقون سليم، مرجع سبق ذكره، ص  1 
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 خالصة:

ـحتقي إىلدف منظمات األعمال منذ تأسيسها ــهت ائد االقتصادي دومنا أن تأخذ يف احلسبان ـــق الربح والعـــ
افسا ــاالقتصادي يعين استمرارها ودوامها يف حميط يزداد تن أدائهانتيجة اقتناعها بان جناح  أخرى أهدافأي 

ـواتساع ــلكن نتيج، آخر إىلوم ــا من يــ السلبية هلذا النجاح االقتصادي سواء على اجملتمع  التأثريات ة لظهور وبروزــ
على احلياة والبيئة ،  أخطاراعلى البيئة ومواجهة الكثري من املنظمات لألمر الواقع كوهنا أصبحت تشكل  أو

ذات املصلحة وذلك بأن  األطرافووجوب مراقبة نشاط هذه املنظمة عن طريق عالقتها مع  إلزاميةاستدعى ذلك 
شامال متوازنا  أداؤهااالقتصادية ليكون  أهدافهابيئية واجتماعية( باملوازاة مع  أهدافاجملتمع ) أهدافمج تد

 ومستداما.

ذلك ميكن أن نستخلص أن عملية حتسني األداء املستدام هي عملية مشولية تكتسي أمهية  إىل إضافة
التصحيحية والعمل من خالل  اإلجراءاتبالغة وذلك من خالل مقارنة األداء الفعلي باألداء املتوقع، واختاذ 

تايل معاجلة كل اجلوانب والوسائل من اجل الوقوف على خمتلف النقائص، وبالجمموعة من املقاييس  علىاالعتماد 
وذلك من أجل  أن تتأقلم املنظمة مع بيئتها الداخلية واخلارجية، والوفاء مبختلف التزاماهتا مبا يف ذلك االلتزام حنو 

 اجملتمع والبيئة الطبيعية.
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 اجلزائرية  
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 :متهلا

يف ظل املعطيات والتحوالت االقتصادية اجلديدة وجدت منظمات األعمال اجلزائرية نفسها جمربة على 
القيام بقفزة نوعية ال سيما يف ظل االقتصاد احلايل املبين على املعرفة، والذي أصبح ضرورة حتمية حتمية لتطوير 

املعلومة فيه مورد اسرتاتيجي وجبدارة، فحىت ميكن  أداء املنظمات وفاعليتها وحتقيق استدامتها، والذي تعترب
للمنظمة أن تبدع، تنتج وتسوق فهي حباجة إىل معلومات أكيدة كاملة، وذات قيمة، الن الفرق بني منظمات 
األعمال اليوم هو قدرهتا على إدماج األحداث اخلارجية والتصدي هلا، وقدرهتا على حتليل اإلشارات القادمة من 

 ة.حميط املنظم

حتمية انتهاج الذكاء االقتصادي يف منظمات األعمال احلديثة كأسلوب، ومنهج عمل  إىلكل هذا أدى 
يعد الذكاء االقتصادي ومن أهم واحدث  إذيتيح للمنظمة حالة التيقظ التام واملستمر واستشعار ما جيري حوهلا، 

بالنسبة للحكومات والدول على  ءالشي وحتقيق االستدامة، ونفس أدائهااليت تضمن للمنظمات حتسني  األنظمة
 .اعتبار أن املعلومة واملعرفة من أهم املوارد االقتصادية يف وقتنا الراهن

ومن أجل الوقوف على واقع الذكاء االقتصادي يف اجلزائر وكيفية مسامهته يف حتسني األداء املستدام 
 التالية: قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل جمموعة املباحث  مبنظمات األعمال،

 جتارب بعض الدول الرائدة يف جمال الذكاء االقتصاديث األول : املبح -
 هتمام الدولة اجلزائرية بالذكاء االقتصادياملبحث الثاين : ا -
  متطلبات تفعيل منوذج الذكاء االقتصادي يف اجلزائراملبحث الثالث :  -

 يف حتسني األداء املستدام مبنظمات األعمال ذكاء االقتصادي الدور املبحث الرابع :  -
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 اسمبسث ادأو  : جتارب بعض الاو  الرائاة يف جما  الذكاء االتقصصاي  

من أجل تسليط الضوء على دور الذكاء االقتصادي يف دعم االقتصاديات وكيفية مسامهته يف حتقيق 
 الذكاء ممارسة على نظرة واستدامتها سنحاول  إلقاءتنافسية منظمات األعمال و العمل على حتسني أدائها 

 جمال يف الرائدة العاملية النماذج أهم إىل هذا مبحثنا يف نتطرق سوف الصدد هذا و يف العامل، حول االقتصادي

 .الفرنسي النظام و األمريكي، الياباين، النظام :بينها من و االقتصادي الذكاء
 يف جما  الذكاء االتقصصاي اسمطةب ادأو : الصجرب  ادأمريكل  

، وخصوصا بعد ظهور الثورة الصناعية محلوا معهم خرباهتم ومهاراهتم أوروباموجات املهاجرين من  إن
يف اجملال الصناعي فكان هذا التحويل بصورة غري  أمريكا إىل أوروبابتحويل التكنولوجيا والتقنيات من  وقاموا

للبحث عن طريقة لنقل  األمريكينيالذي دفع بالتقنيني واملهندسني  األمرمباشرة أي عن طريق تيارات اهلجرة 
 انشأ، وهلذا السبب أمريكا إىل األوروبية األجنبيةوحتويل الصناعات  أمريكا إىل أورباوحتويل هذه التكنولوجيا من 

يف فيالدلفيا والذي اهتم بنقل واكتساب التكنولوجيا  FRANKLIN INSTITUTEمعهد فرنكلن  1826عام 
، واهتم املعهد بالتكوين أمريكاوتنسيق اليقظة التكنولوجية والعلمية، والنشر الواسع ملشاريع االبتكار يف  األوروبية

هر مظا أولميكن اعتباره  يم رحالت علمية وتكوينية وهذا مايف هذا اجملال وذلك بتقدمي حماضرات ودروس، وتنظ
يف التفوق الصناعي والتقين ولقد جاء  األمريكاناليت ظهرت من خالل رغبة  األمريكيةمنظومة الذكاء االقتصادي 

التكنولوجية ونشرها على املؤسسات لتنسيق جهود جلمع املعلومات  FRANKLIN INSTITUTEمعهد 
له  أمريكا، والذكاء االقتصادي يف  1يوقيادة اجلهود يف جمال التكوين االستعالمي العلمي والتكنولوج األمريكية

منظور جزئي من ناحية تنافسية املؤسسات االقتصادية فيما بينها، هلذا فقد استعمل مصطلح الذكاء التنافسي 
السرتاتيجيات املؤسسات املنافسة و كيفية التصدي هلا ومواجهتها، وهذا ما  أمهية األمريكيةحيث تويل املؤسسات 
 إنشاء إىلالتنافس  إسرتاتيجيةيف كتابه  1980حيث تطرق سنة  MICHAEL PORTERيظهر جليا يف كتابات 

 املعلومات ملعرفة املنافسني.نظام استعالمات حول املنافسني واستعمال 

اء االقتصادي يف الواليات املتحدة عمليا يف السنوات اليت تلت احلرب ويف هذا السياق، فقد مورس الذك
الكربى لسوقها  باألمهيةجهودا معتربة يف هذا اجملال، مدفوعة  األمريكيةالعاملية الثانية، حيث بذلت املؤسسات 
احلكومة  أطلقتاشتداد ضغوط العوملة مطلع تسعينيات القرن املنصرم، الداخلية، دون االهتمام باخلارج، ونتيجة 

من الدول الصناعية  أساساهجومية لدعم مؤسساهتا االقتصادية يف مواجهة املنافسة العدائية القادمة  إسرتاتيجية
 إنشاؤهمت لذي ا، و  2Echelonاملتقدمة والناشئة على حد سواء، عرب تسخري قدراهتا االستعالمية، ومنها شبكة 
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لواليات املتحدة وبريطانيا والتحقت به كل من اسرتاليا ، كندا ونيوزيلندا  األميناالتفاق  إطاريف  1947سنة  بني ا
احلرب الباردة، هو نظام للتنصت على املكاملات، الربقيات والربيد  أثناءوكان هذا للتجسس على االحتاد السوفيايت 

لواليات املتحدة االلكرتوين، وكل دولة عضو فيه تتكف  األمريكيةل مبنطقة جغرافية، ولكن هذا النظام حتت سيطرة ا
يف هذا النظام وكل املعلومات اليت جتمع هبذا النظام يتم حتليلها  أمريكاالضخمة اليت تساهم هبا  لإلمكانياتنظرا 
، وقد مت توجيه هذا النظام للتنصت على املعلومات االقتصادية والصناعية، كما زادت NSAوخاصة يف  أمريكايف 

يف تطوير هندسة أنظمة املعلومات اإلسرتاتيجية ونشرها يف القطاع  2003مسامهة وزارة الدفاع األمريكية منذ عام 
    االقتصادي.

تعزيز هيمنتها واستمرارها من الناحية وبعد هناية احلرب الباردة حبثت الواليات املتحدة األمريكية عن 
يف   (CIA)عمل الوكالة املركزية للذكاء  BILL CLINTONاالقتصادية على العامل، حيث وجه الرئيس األمريكي 

، الذي (NEC)حنو االستعالم يف اجملال االقتصادي، عن طريق إنشاء اجمللس الوطين االقتصادي  1993سنة 
االقتصادية الداخلية، ويضم اجمللس إىل جانب هياكله املتعددة، خمتصني يف   أسندت له مهمة تنسيق السياسات

كل قطاعات النشاط االقتصادي، وقد اهتمت الواليات املتحدة كثريا باالبتكار والتحديث يف اجملاالت اليت هتم 
  1املؤسسات.

حيث  (In-Q-Tel)صندوقا لالستثمار يسمى ب  1999يف سنة  ( CIA)ويف نفس اإلطار، أنشأت 
وخمتلف مصاحل االستعالم األمريكية املؤسسات االقتصادية مبا ( CIA) عن طريق هذا الصندوق تزود كل من

حتتاجه من معلومات، وذلك مهما كان جمال نشاطها، فالصندوق يعمل بالتنسيق مع كل الفاعلني  األمريكيني يف 
يستثمر هذا الصندوق يف املؤسسات الناشئة واملهتمة خمتلف اجملاالت كاملستثمرين والباحثني وغريهم، كما 

باجملاالت اجلديدة والواعدة من النشاط، فهو يهدف من خالل كل هذا إىل حتويل التكنولوجيا ذات االستخدام 
املدين للمؤسسات األمريكية وذلك للحفاظ على األمن الوطين للو.م أ وينصب اهتمامها  أساسا على 

ية خاصة يف جمال الفضاء وصناعة املركبات الفضائية، اجملال الصيدالين وكذا اإلعالم اآليل التكنولوجيات املستقبل
 2إىل جانب جماالت حيوية أخرى.

، 2000ماي  18والذي صادق عليه الكونغرس يف  carrouselقانون  بإقرار أكثروقد تعمق هذا التوجه 
، األمرلزم  إذااملتورطة، ومعاقبتها  األجنبيةالقيام بالتحقيق مع الشركات  األمريكية اإلدارة ألعوانالذي فوض 

 تعليق املساعدات العامة.  أومجركية  أوبفرض غرامات جتارية 
                                                                 

أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري ختصص إدارة األعمال،   يور الذكاء االتقصصاي  يف إرياء آللا  يمم االتقصصاي اجلزائر ،رماضنية عبد العزيز،  1 
 169، ص 2018، 3كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 

صادي،  ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص حتليل اقتإيماج الذكاء االتقصصاي  يف تيلري االتقصصاي اجلزائر سيواين عبد الوهاب، حنو   2
 223، ص 2015، 3كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
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إن إسرتاتيجية الذكاء االقتصادي يف الواليات املتحدة وان كانت هجومية بامتياز، فهي كذلك دفاعية من 
املؤسسات األجنبية، حيث تدعمت هذه الرؤية عن طريق إصدار قانون  خالل منع تسرب املعلومات للدول أو

Cohen  املتعلق باالستعالم واجلوسسة االقتصادية، والذي يرمي للمحافظة على "أسرار األعمال" 1996سنة ،
أو  سواء كانت إسرتاتيجية أم ال، ومتس هذه احلماية مجيع أنواع املعلومات سواء كانت مالية، اقتصادية، جتارية

 1صناعية.

 أهدافوعمل مجاعات الضغط لتحقيق  التأثرييرتكز الذكاء االقتصادي يف الواليات املتحدة على دعم و 
املصلحة العامة يف الداخل ويف اخلارج من خالل املعطيات التكنولوجية والتجارية املستوفاة من طرف الوكاالت 

 األمريكيوالتجارة، فالذكاء االقتصادي  األعمالالفيدرالية اليت ختدم التكتالت والتحالفات والتوافق اجلماعي لغاية 
والنفوذ  التأثريف خاص باملعلومة لفائدة املنظمة لضمان خدمة يرتكز على املنطلق اللربايل ويتوفر على سوق حمرت 
ونشر املعلومة التقنية والتجارية ومن بينها بعض الدواوين  إلنتاجوهذا النشاط يسهله وجود وكاالت ضخمة 

املنظمة والوكالة املكلفة بالبيئة و  NASAاحلكومية املكلفة بالنشر الرمسي ومكتبة الكونغرس وكتابة الدفاع و وكالة 
متتلك بنوك ضخمة توفر معطيات تديرها  األمريكيةاملنظمات  أناملكلفة بالتجارة، كما  واإلدارةالوطنية للعلوم 

يرتكز على  أمريكابان الذكاء االقتصادي يف  MARTREتقرير  وأشارمهنيني خمتصني يف املعلومات  إىل باإلضافة
 األعمالية للمعلومات مع تواجد سوق خمتص للمهنيني يف ذكاء الشبكات العامل إدارةقدرة املنظمات الكربى على 

  . 2جمموعة من الوكاالت الفيدرالية اليت تنتج املعلومة التقين التجارية إىلضافة باإل (lobbying)والضغط اجلماعي 

 : 3يرتكز نظام الذكاء االقتصادي األمريكي على العناصر التالية

على حتسني تدفق املعلومات وانسياهبا على كافة املستويات احلكومية وجود نظام فعال لالستعالم، يعمل  -
اليت توفر كم هائل من املعلومات املنظمة  (NCW) واالقتصادية، عمادة شبكة املعلومات املركزية

 واملفهرسة، وتتيح االشرتاك للمؤسسات االقتصادية، خاصة العاملة منها يف القطاعات اإلسرتاتيجية .

ية للضغط والتأثري على خمتلف احلكومات، التكتالت اإلقليمية، واملنظمات الدولية  وجود إسرتاتيج -
كمنظمة التجارة العاملية وصندوق النقد الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وغريها، ومتتد أنشطة 

 ملرتبطة باملنتوجات.  الضغط والتأثري أحيانا إىل بعض املؤسسات املنافسة، عرب رفع عتبة املعايري التقنية ا

                                                                 

 229ص  مرجع يبق ذكره،سيواين عبد الوهاب،  1 
لتجارية أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وا الذكاء االتقصصاي " فهاه وإنشاؤه وتأصلةه وايصعااله"،محيدوش أحممد،  2 

 117، ص 2014، 3وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية الذكاء االتقصصاي  وأنما  اسمعةسما  يف اختاذ القرارمنصف مقاويب،  3 

 133، ص 2011وعلوم التسيري، جامعة باجي خمتار عنابة، اجلزائر، 
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وجود منظومة قانونية متكاملة حتافظ على املصاحل واملؤسسات األمريكية من املنافسة اخلارجية غري  -
املشروعة، عرب محاية امللكية الفكرية ومكافحة اجلوسسة واحليلولة دون تسرب اإلرث العلمي والتكنولوجي 

 الوطين.

ت األجنبية على الشركات األمريكية يستند عمله على وجود جهاز للوقاية من استحواذ االستثمارا -
القانون األمريكي الذي مينع صراحة تغلغل املستثمرين األجانب يف القطاعات اإلسرتاتيجية، كالبىن 

برئاسة وزير اخلزانة دراسة  (CFI)التحتية، والطريان والفضاء، والطاقة، حيث تتوىل جلنة االستثمار األجنيب 
 .ة، لتحديد مدى هتديدها لألمن القومياملشاريع املذكور 

 إسارتاتيجيةالاوطين وهاي  األمانوجملاس  األبايضتتمحاور حاول البيات  األمريكايفمنظومة الذكاء االقتصاادي 
وحيويااة، حياث مت تشااكيل ماا يساامى بغرفااة  إساارتاتيجية أهنااعلااى  أمريكاا إليهاااوطنياة هتااتم جبمياع اجملاااالت الايت تنظاار 

بكااال سااااوق، يااااتم جتمياااع املعلومااااات املفيااادة، وتوزيعهااااا علاااى املتعاااااملني االقتصاااااديني خاصااااة  (war room)احلااارب 
  1العموميني واخلواص على حد سواء.

، وتستخدم طاقات العامل أحناءشركات الذكاء االقتصادي حبجمها الكبري، وتتواجد يف كافة  أنكما جند 
 fuld and companyبشرية و مادية كبرية، حيث نالحظ وجود وكاالت خاصة للذكاء االقتصادي مثل شركة 

inc  ،وهي مؤسسة رائدة تقدم اخلدمات املتعلقة باخلربات، البحوث والدراسات، التحاليل، االستشارات، التكوين
 compétitiveشركة ، كذلك جند ريكاأمشركة يف  250من  ألكثرقدمت خدمات  1979فمنذ سنة 

intelligence inc وهي مؤسسة هتتم باالستعالمات الصناعية عن املنافسني ومقرها فلوريدا ومؤسسة strategic 

and   Professional compétitive intelligencec  تسمى هبذا االسم وهي هتتم بتحسني  2010وهي منذ سنة
 الذكاء االقتصادي. أدواتمسار اختاذ القرار وحتسني الكفاءة الشاملة للمؤسسة باستعمال 

عامليا يف جمال الذكاء  األهماليت تعد  kroll international ، وكالةاإلطالقالشركات على  أشهرومن 
يقات وحتليل املخاطر االقتصادية والتجارية وتقدم االستعالمات والتحق إجراءاالقتصادي، حيث تعمل على 

عامل  7000حوايل  2007سنة  أحصت، وقد األمريكيةخدمات احلماية التقنية، والدعم القانوين للمؤسسات 
 2.مليار دوالر 10يقارب  أعمالالعامل، وبرقم  أحناءمكتبا يف مجيع  70موزعني على 

النظام األمريكي للذكاء االقتصادي يتعلق حتديدا باإلسرتاتيجية التنافسية للشركة، ويعكسه  ميكن اعتبارو 
الطابع األكثر تفتتا كما يتميز حبرية املبادرة ملا له من هيئات خمتصة به والداعمة له، واىل جانب ذلك، املهنيني 

تقريره، حيث اعترب أن النموذج األمريكي  يف  martreوالوكاالت الفيدرالية واجملموعات الكربى، وهذا ما أثبته
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للذكاء االقتصادي هو منوذج اقل متركزا وأكثر حرية مقارنة باليابان، إذ أن املؤسسات األمريكية الكربى خلقت 
     1لنفسها ومنذ أواخر اخلمسينيات أقساما داخلية للتنافسية الذكية املعتمدة على إمكانيات بشرية ومادية هائلة.

األساسي لعملية الذكاء االقتصادي يف الواليات املتحدة األمريكية يتمثل يف دعم التأثري و  إن اهلدف
مجاعات الضغط لتحقيق أهداف املصلحة العامة يف الداخل واخلارج،مجيع اهليئات واملؤسسات يف إعداد 

إلطار تندرج أهداف فرعية اإلسرتاتيجية الوطنية ذات األولوية للبلد والتخطيط لتنفيذها كما تشرتك  وضمن هذا ا
 : 2منها

 تسهيل عملية احلصول على املعلومات ذات القيمة االقتصادية واإلسرتاتيجية للجميع. -

 دعم وحتسني التالحم الوطين. -

 تقليص تبديد املوارد بغرض التحكم يف تكنولوجيا املعلومات. -

  إعادة التفكري يف محاية الشبكة الوطنية للمعلومات.  -
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 لةذكاء االتقصصاي   ادأمريكي(: الظاسذج 1-3الشكل رتقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية الذكاء االتقصصاي  يف تيلري االتقصصاي اجلزائر  إيماجحنس سيواين عبد الوهاب، اسمصار: 
 235ص،2015، 3ختصص حتليل اقتصادي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر

 

THINK TANKS لجيمؤييا  الصفكري االيرتات  

 ( Brookingمؤييا  السياط  ) -

 ( NRCاجملةس السطين لةبسث ) -

 (  Rand corporationشرك  بطان  ) -

 الشرك  ادأمريكل  لألمن الصظامي -

 االحتاي اخلاص باراي  الذكاء -

 معها اإليرتاتلجل  االتقصصايي   -

معها اليلاي  االتقصصايي -

  جمةس اسمظافي -

 مامل االتقصصاي وادأماا 

 هلئا  لةذكاء االتقصصاي  يف اسمؤييا  الكربى  -

 chemical abstractsنساي  اسمعةسما  )-

service,dialog,…… ) 

 الظقابا  واسمظماا  اسمهظل -

 غرف  الصظام  والصجارة ادأمريكل -

 ،....(big fivreاسميصشارون )مكاتب تقانسنل ، -

الاولل ، الصخطلط ( )ا مسايرة اسمعةسما  )-
االيرتاتلجي لةصكظسلسجلا ، .... اخل (

 حتايا ادأهااف ذا  ادأولسي 

 وكاال  خاص  لاليصعال 

 الكسنغرس

 غرف  الظساب-

 جمةس الشلسخ -

جمةس ادأمن السطين 
(NSC) 

بلس  احلرب 
 اسمصخصص 

مركز 
 الافاع

 السكال  اسمركزي  لةذكاء

(CIA) 

اسمكصب الفارايل 
 (FBIلاليصخبارا  )

 السكال  السطظل  لألمن

(NSA)  كصاب  الاول  لةخزيظ 

 كصاب  الاول 

 كصاب  الاول  لةصجارة

 البظصغسن
 رئاي  الساليا  اسمصساة ادأمريكل 

 )البلت ادأبلض(

ر السكال  ادأمريكل  لةصاثلل الصجا  

 الاواوين الصظفلذي  :
 ييسان يلاي  العةس  والصكظسلسجلا-
 اجملةس السطين لةعةس  والصكظسلسجلا-
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 اسمطةب الثاين :الصجرب  اللابانل  لةذكاء االتقصصاي 

و  meijiالبيئة اليابانية، ووضع نظام له تدرجييا منذ عهد امليجي  إىليعود مصطلح الذكاء االقتصادي 
توجهت القوة املدنية اليابانية )كافة القدرات املادية والبشرية( حنو التنمية ، حيث 1912 إىل 1868الذي دام من 

ذات الطبيعة وحمكم، مسح جبمع كافة املعلومات  أصلي إداريبروز تنظيم  إىلاالقتصادية الشاملة، مؤدية بذلك 
الذي صنع من املعلومة قوة ووسيلة  األولالبلد  ، و قد اعتربت اليابان1االقتصادية، الصناعية والتكنولوجية

هي  اليابانحينما قاال بان  jean bernardو  pierre fayard أثبتهتنافسية، واهتم هبا قبل اجلميع، وهذا ما 
تعد  لتنمية االقتصادية، حيثا املعلومات وسيلة لتحقيق جعل، وهذا من خالل 2من جمتمع املعرفة" أرخبيل"

 ن تكون فرديا.ية، واعتربها موردا مجاعيا قبل أبلد اختذ املعلومة العامل الرئيسي للتنم أولاليابان 

قوة النظام الياباين للذكاء االقتصادي تكمن يف التناغم املوجود بني نشاط الدولة واملؤسسات الصناعية  إن
)جمموعات كبرية من املؤسسات وفق تنظيم منوذج  KEREITSU املنظمة ضمن جمموعات كبرية يطلق عليها اسم

بتقاسم وتشارك املعلومات املتحصل عليها،  والفروع(، تقوم األصولالعائلة اليابانية، وهي تعين باللغة اليابانية 
ووجود شبكة صلبة من العالقات الشخصية السلمية واخلصال اليت يتميز هبا اجملتمع الياباين بصفة خاصة ساهم 

والتكيف، وهو ما مل مينع منظومة  التأقلميف اكتساب الرجل الياباين ومن خالله اليابان ككل مقدرة كبرية على 
 3مبجموعة القيم الفلسفية للمجتمعات الغربية. التأثري اليابانية من الذكاء االقتصاد

املسؤول مع  إىلتكمن قوة الذكاء االقتصادي يف اليابان يف اهتمام اجلميع بدورة املعلومة من املرؤوس و 
ملنظمات التعاون واملشاورات بني احلكومة وا إىل باإلضافةاملخاطب  إىلالرتكيز على املعلومة اجليدة والصحيحة 
احلضور يف على اليابان  واستخدام املعلومات واملعارف مما يفسر حرص واجلامعات واملواطن لتقوية قدرة الوصول

املعارض التجارية واالجتماعات والبعثات، كما يستثمر اليابانيون الكثري من الوقت ملعاجلة املعطيات من حيث 
ون بأن املعلومة سال  اسرتاتيجي، حيث تستثمر املنظمات اليابانية العاملية ويعترب  األسواقالنوعية والكمية حول 

من وقتهم للمعاجلة ونشر املعلومة  %5 يف جمال الذكاء االقتصادي وخيصص املستخدمون أعماهلامن رقم  1.7%
يار دوالر مل 6 إىل 4اليت مت مجعها، وقد قدرت استثمارات احلكومة اليابانية يف جمال البحث ومعاجلة املعلومة من 

مما جيعل من ميزانية البحث والتطوير القتناء املعلومة العلمية والتقنية  %15 إىل 10سنويا بينما خيصص من 
 4املنظمات اليابانية تعتمد على اجلامعات اليابانية إلمدادها هبذا الصنف من املعلومة.

                                                                 

1 Henri MARTRE , op cit , p  33 
2 DE CHAUNAC Aymar, Le système d’intelligence économique japonais, Dossier ANAJ IHEDN, Comité 
Défense Économique Section Intelligence Économique, N°1, Le Japon, Mars 2011, p  01 

 180، ص مرجع يبق ذكره رماضنية عبد العزيز، 3 
  126، ص مرجع يبق ذكرهمحيدوش احممد،  4
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 األسواقوغزو  اإلبداع إىلكان النظام االقتصادي الياباين يرتكز على التقليد من خالل نظام يهدف 
 %95 فقط و %5تقدر ب  أصليةاخلارجية حيث كانت املنتجات اليابانية قبل الثمانينات النامجة عن التكنولوجيا 

تكنولوجيات مستوردة مشتقة ومطورة من  أوقادمة من اخلارج  وأفكارناجتة عن تكنولوجيا  األخرىمن املنتجات 
املنتجات  أن أيمن التكنولوجيا  %10 ال يستورد سوى 1984 إىل 1951اليابان بني سنة  من اخلارج وأصبح

اليت توليها احلكومة  ألمهيةوهذا التطور راجع  %90تقدر ب  أصبحت أصليةاليابانية النامجة عن تكنولوجيا 
والتطور االقتصادي والعلمي والتقين ووضعت ميكانيزمات لضمان مجع  اإلبداعة يف للمعلومات واليت تعتربها ضروري
 أن إىلمن املؤسسات اليابانية متارس املراقبة على براءات االخرتاع  %92 أصبحتومعاجلة ونشر املعلومة حيث 

 1.األمريكيةاليابان يف املرتبة الثانية يف العامل بعد الواليات املتحدة  أصبح

ملتابعة  آخرفردا  50وفرد ملراقبة براءات االخرتاع  30كلفت شركة شركة ميتسوبيشي   1990ففي سنة 
لنظام  أساسيوالتكنولوجية واعتبارها عنصر  اإلسرتاتيجيةالتكنولوجيا فقط وهذا ما يعكس مدى اهتمام باليقظة 
 2اخرتاع بدون دراسة.طلب براءة  أوالذكاء االقتصادي الياباين الذي ال يرتك براءة اخرتاع 

يف اليابان حول التعاون املثايل بني املؤسسات العامة  اإلسرتاتيجيةيرتكز الذكاء االقتصادي واليقظة 
وعلى املشاورات والتوافقات املهمة ما بني املؤسسات اليابانية، فنظام الذكاء االقتصادي الياباين يرتكز  واخلاصة،

، البنوك، (JETRO) ، منظمة التجارة اليابانية(MITI) التجارة الدولية والصناعةعلى الوكاالت احلكومية، وزارة 
اليابانية  اجلريدة أثبتتهوالصناعات الكربى، حيث تعد املعلومة يف اليابان مركزية ومنشورة، وهذا ما  اإلشهاروكاالت 

مة االقتصادية الصناعية واملالية، )هنون كيازي( حتت شعار املسامهة يف تدعيم االقتصاد الياباين عن طريق املعلو 
 3فمعرفة املؤسسات االقتصادية خلصومها بالعموم، وكذا معرفة ذاهتا مؤسسات صعبة القهر تنافسيا.

فوزارة التجارة الدولية والصناعة تقوم جبمع املعلومات العاملية، ومن مث معاجلتها بطريقة تساعد املؤسسات، 
، وتوجيهها عن طريق املعلومات املنبثقة من منظمة التجارة اخلارجية سواقاألوبالتايل البالد ككل للتوقع حول 

متمثلة يف املركز  أخرىهناك منظمة  أناليابانية، من خالل استقبال املعلومات واالسترياد التكنولوجي لليابان، كما 
اليت تقوم جبمع واستغالل املعلومة العلمية والتقنية العاملية ( JICST) العلمي والتكنولوجي للمعلومات باليابان

يف جهاز املعلومات الياباين من  أساسيلتطوير العلوم والتكنولوجيا باليابان، ويف هذا الصدد، فان للدولة دور 

                                                                 

 233، ص مرجع يبق ذكرهعلمي لزهر،  1 
2 ZARTARIAN VAHE ET HUNT CHARLES, LE Renseignement STRATEGIQUE AU SERVICE DE 
VOTRE ENTREPRIS E : L'INFORMATIONS POUR GAGNER:EDITION FIRST, PARIS, 1990, P227 

 161ص  مرجع يبق ذكره،مغمويل نسرين،  3 
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 احلكومة اليابانية مشروع شبكة املعلومات، قصد ربط الباحثني ومهندسي أرستخالل القيام بتنشيطه، حيث 
 1املخابر العمومية واخلاصة يف مجيع نقاط البالد.

مبستوى تبادل املعلومات اجملسد يف  األفراديعمل  أنويتمثل الواقع املعاش يف اليابان يف رغبة الدولة يف 
 :2نظامني خمتلفني

 اتيجية.رت سباليابانية املعلومة احلقيقية اإل: وتعين (HONNE) هون -

 أوغري متحالفني )حلفاء  أومتحالفني  كانوا: تعين املعلومة املتصلة باجلميع سواء  (TATINAE)تاتيناي  -
 متنافسني(.

النموذج الياباين يقوم على اعتبار الذكاء االقتصادي كرياضة  أنيف تقريره  HENRY MARTREويرى 
نموذج باخلصائص واحملاور التالية على الطريقة اليابانية مما جيعل هذا النموذج قدوة لغريها، كما يتميز هذا المجاعية 

 يف اجلدول التايل : أيضاواملوضحة 

 : 3قسمني من املمارسات وهي إىلوينقسم نظام الذكاء االقتصادي تقليديا 

احلصول على املعلومات  إىل من خالهلا  دفهجومية، هت إسرتاتيجيةوتستعمل اليابان جانب هجومي:  -
، وتزود الدولة مسريي املؤسسات اليابانية باملعلومات اليت تساعدهم على حتقيق اليت ختص املنافسني
 .العاملية األسواقميزات تنافسية يف 

البحث  أساسها إلسرتاتيجية وإتباعهااملستقبل  لتكنولوجياتيعترب توجه اليابان  جانب دفاعي :  -
على محاية املعلومات ومبتكراهتا عن طريق براءات االخرتاع كما ذكرنا  أساسا والتطوير، جعلها تعمل
بلغ من بني  إذمت تسجيل ثلث براءات االخرتاع مودعة عامليا يابانية،  2006سابقا، حيث يف سنة 

 أيمنها يابانية،  21700براءة اخرتاع مودعة لدى دواوين محاية براءات االخرتاع يف العامل  72700
  4. %29.9بنسبة 

على الثالثي: "الدولة، املؤسسات، واملواطنني"، ويتحقق  أساسانظام الذكاء االقتصادي الياباين يركز  إن
النظام الياباين قائم على املعرفة والعلم، مما جعل قضايا  أنمن خالل االنفتا  والتعاضد بني خمتلف اجلهات، كما 

                                                                 

1  WANG Clement, organizational competence analysis : Experience of a Japanese multinational , 
competitive, intelligence Review, volume 12 issue 3, 3 rd quarter2001, p  13  
2 LAINEE François,  la veille technologique : de l’amateurisme au professionnalisme, Edition Eyrolles, 
Paris,1991,  p  169 

 16، ص مرجع يبق ذكرهمغمويل نسرين، 3  
 272سيواين عبد الوهاب، مرجع سبق ذكره، ص  4 
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منوذج الذكاء الياباين يف الشكل  إبرازيف النظام االقتصادي الياباين، وميكن  ومتأصلةالذكاء االقتصادي مالزمة 
 التايل:

 اسمظمسم  اللابانل  العام  لةذكاء االتقصصاي (: 2-3الشكل رتقم )

 
يور الذكاء االتقصصاي  يف الرفع من الصظافيل  الاولل  لةاؤييا  االتقصصايي  املصدر: مغمويل نسرين، 

دكتوراه يف العلوم التجارية ختصص جتارة دولية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  أطروحة، اجلزائري 
 .163جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، ص 

يتمركز الذكاء االقتصادي يف اليابان يف وزارة التجارة الدولية والصناعة، كما يرتبط هبذه الوزارة كل من   
، اليت قامت الشركات التجارية العظمى اليت متول مراكز البحث والتطوير، SOGO SOCHASاجلامعات اليابانية 

ذات الطابع البحثي والعلمي، ولقد اعد هذا النظام لفائدة املؤسسات وهذا وفقا  اإلداريةاملنظمات املهنية واهليئات 
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واملتدربني  املرتبصني إليفادمتكاملة  اجليدة للموارد هي اليت ختلق القيمة اليت تتبىن سياسة اإلدارة أنلقاعدة 
 ألداءكبرية باعتبارها حمرك   بأمهيةكما حيظى عنصر الثقافة 1، األجانباخلارج، واستقبال املتدربني  إىلاليابانيني 

 الثقافة اجلماعية. إىلالنظام الذي يفسر جنا  اليابان اليت متيل 

والوزارات  األوىلالنظام الياباين يقوم على الوزارة  أن أعالهوما ميكن استنتاجه من خالل النموذج املوضح 
هيئات التفكري  وأخرياالعامة والشاملة للبالد،  اإلسرتاتيجيةالذي ساهم يف حتديد  األعمالاالقتصادية، وعامل 

THINK TANKS عن طريق الدراسة املقارنة والتكنولوجية. واإلبداعالتطوير  وإدماجاملسامهة يف تطوير البحث 

ال ميكن فصلها عن  وجتاريةجنا  االقتصاد الياباين ناجم عن التعاضد بني اسرتاتيجيات صناعية  أنكما 
االستخدام اهلجومي للمعلومات، هذا التعدد املتبع بني املؤسسات التجارية واحلكومات، واجلامعات واملؤسسات 

املعنية، وهنا تكمن قوة اهلندسة من املؤسسات انطباعا معقدا يف سبب التنوع والعدد الكبري  أعطىالعامة 
 : 2ب املتميزةللمعلومات اليابانية  اإلسرتاتيجية

 سوق حملية وعاملية شاملة. -

 نفاذ جتاري تكييف اخرتاق الشوق لنمط احلياة االقتصادية لكل بلد. -

 طويلة املدى للتحكم يف التدفقات الكبرية من الذكاء االقتصادي. إسرتاتيجية -

 املتكاملة للتجمعات الصناعية. لإلدارةهنج حمتمل  -

 سياسة االتصال االنتقائي للمعلومات.  -

 لصجرب  الفرنيل  يف جما  الذكاء االتقصصاي لثالث: ااسمطةب ا

، وذلك مع جمموعة عمل مرؤوسة من قبل  1992يف سبتمرب  م الذكاء االقتصادي يف فرنسانظا ظهر
henry martre  1994التقرير الذي نشر سنة  تأسيساملخطط احلادي عشر من اجل  إطار، والذي اجتمع يف، 

املؤسسات"، هذا التقرير سلط الضوء على اجلهاز الفرنسي  إسرتاتيجيةوذلك حتت عنوان "الذكاء االقتصادي و 
والسياسة الوطنية احلقيقة، والذي خاصة فيما خيص نقص التنافس بني نشاطات املؤسسات للذكاء االقتصادي 

اجلهاز  أنجهاز الذكاء االقتصادي املنظم يف بالدها، حتت حجة  إشراكمستوى  أيكل مؤسسة على   إىل يوصي
بفعل املسامهة الفعلية  إالتتبىن املؤسسات هذا السلوك، وال ميكن الوصول لذلك  أنالوطين ال ميكنه العمل دون 

و  االطالع واالستخبار، ويتضمن هذا التقرير جمموعة من التطبيقات بأنفسهم واهتمامهم بر  لألشخاص
واالسرتاتيجيات الستعمال املعلومات املفيدة، املطورة يف قلب البلد ويف خمتلف مستوياته التنظيمية، حيث تتعلق 

                                                                 

1 Henry martre, op cit, p 36  
2IDEM 
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، 1احلساسةخمتلف اجملاالت  وأيهذه املعلومات بالدولة واحلكومة والصناعة واملؤسسات والتعليم، وحىت الشعب 
 : 2على النقاط التالية اإلجابةحماولة  إىلويهدف هذا التقرير 

 املنافسة الدولية. الرهاناتاستعمال املعلومة من منطلق دفاعي وهجومي يف ظل  أمهيةتقييم  -

 يف النشاط اليومي للمؤسسات. -معرفة وفهما-استيعاب وظيفة اليقظة والذكاء االقتصادي -

دعم حيوية شبكات العالقات ودرجة الرتكيز بني  أيواملرافقة للمستوى الوطين، تعيني املقاييس البنائية  -
 يف جمال الذكاء االقتصادي. واإلدارية اإلقليميةاملؤسسات، التكتالت 

نظام  واآلخرنظام حكومي  أحدامهايتضمن نظام الذكاء االقتصادي الفرنسي نظامني فرعيني متكاملني، 
املؤسسات الكربى لتوطيد متوقع هذه املؤسسات يف السوق العاملية، كما يتميز هذا النظام بوجود دور مركزي وقوي 

جانب املؤسسات العمومية الكربى، من خالل اجلهود اليت تقوم  إىلللحكومة يف ميدان تشكيل حتصيل املعلومات 
 : 3تني التاليتنيموضح ف النقطن، والدليل على ذلك يف امليدا التأخرهبا الستدراك 

للمعلومة العلمية والتقنية، والذي يتمثل دوره يف السهر على نطاق اهليئات العمومية  األعلىاجمللس  إنشاء -
املنتجة والباثة للمعلومات العلمية والتقنية، كمتتبع لتطور صناعات املعلومات يف فرنسا ويف العامل 

 اخلارجي.

 إسهامهممن خالل هذا الصدد على املستوى الوطين واجلهوي، مما لوحظ  أخرىعدة منظمات  إنشاء -
يف اجلهاز الوطين للذكاء  أيضابتجميع، معاجلة ونشر املعلومات بالقرب من املؤسسات، كما شاركت 

، الوكاالت (INIST)االقتصادي، ومن بني هذه املنظمات: املعهد الوطين للمعلومة العلمية والتقنية 
مديرية حراسة  (،ADIT)، وكالة بث املعلومة التكنولوجية (ARIST) لومة العلمية والتقنيةاجلهوية للمع

، شبكة (DGSE)اخلارجي )وزارة الدفاع( لألمن، املديرية العامة (ADST)وزارة الداخلية  األقاليم
 .(AFDIE)، اجلمعية الفرنسية لتطوير الذكاء االقتصادي (RESIS) للمؤسسات اإلسرتاتيجيةاملعلومات 

تطوير الذكاء االقتصادي وعمليات البحث والتطوير  االطار مت مضاعفة اجلهود يف جمالويف ضمن هذا 
على املستوى اإلقليمي )اجلماعات احمللية( والقطاع اخلاص، مت ذلك بإنشاء وكالة نشر املعلومات التكنولوجية 

(ADIT) ركة األوروبية للذكاء االسرتاتيجيوهي مؤسسة عمومية كما مت استحداث شركة خاصة تسمى الش 

(CEIS)  واليت تقدم خدماهتا ملؤسسات صناعية فرنسية وأوروبية، كما أحل تقريرMARTRE  على دعم تعليم

                                                                 

 168، ص مرجع يبق ذكره مغمويل نسرين،  1 
2HULBER Jean, investissement direct français en chine, Revue française de gestion, n° 139, Juillet-Aout 
2002, P 65  
3 NIANG Thiendou,op cit, P08 
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الذكاء االقتصادي مما أتا  الفرصة لبعض املدارس العليا للتجارة بفرنسا لتقدمي دروس يف الذكاء االقتصادي على 
 .1(HEC)غرار جمموعة الدراسات التجارية العليا 

للجماعات احمللية  أحسنبضمان تدخل  إقليمياومما يلفت النظر هو تبين فكرة دعم الذكاء االقتصادي 
، واهلدف األقاليموالبلديات( وذلك لصاحل املؤسسات الكبرية والصغرية اليت تنشط يف هذه  ةاإلداري)الدوائر 

املتوخى من ذلك هو حتويل مهارات مؤسسات الذكاء االقتصادي يف هذه املؤسسات ومساعدهتا على جتاوز 
 2ودعم التنافسية والتصدير. اإلنتاجالعوائق لتحسني 

 عديدةبسنوات  اال أهنا تعترب متأخرة فرنسا املبذولة من طرف حكومةعلى الرغم من اجلهود احلثيثة و 
 إنتاجيف  األوائلتعد من بني  أهنايف جمال الذكاء االقتصادي، بالرغم  واألمريكيني األوروبينيمقارنة مع منافسيها 

ستعملني وهي يف بني امل املعلومات العاملية التكنولوجية، التجارية واالقتصادية، فهي حتتل املرتبة السادسة عشر من
، هذا ناهيك واإلعالم اإللكرتونيكاالبتكارات كقطاعات  إطاريف  األمريكيةحالة تفاوت مع الواليات املتحدة 

هيلية يف امليدان، فهناك عدة تكوينات تأاملعلومة والتكوين  ألبعادمستوى  ألعلىعن الوعي الكبري للحكام 
دكتوراه( يف السهر والذكاء االقتصادي مت االعتناء هبا وتطويرها يف  أيضاو )شهادات الدراسات التطبيقية/ ماسرت 

السهر مبثابة مقاييس يف برامج التكوين والتعليم  إدماجاجلامعة ويف اكرب املدارس الفرنسية، وغالبا ما يتم 
 3الكالسيكي.

امة، وهو ما توضحه حد كبري على املبادرات الع إىلوال يزال نظام الذكاء االقتصادي الفرنسي يعتمد 
املتمثلة ملمارسة فرنسية يف هذا اجملال واليت تركز على عدة حماور لتوجه اسرتاتيجي و  MARTREاقرتاحات تقرير 

 : 4يف

 انتشار ممارسة الذكاء االقتصادي داخل املؤسسة. -

 حتسني تدفق املعلومات بني القطاع العام واخلاص. -

 احتياجات املستخدمني. أساستطوير قواعد البيانات على  -

                                                                 

دكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم ، أطروحة الذكاء التسويقي وأهميته في إدارة الموقع التنافسي للمؤسسة االقتصادية هجرية شيخ،1 

 274، ص  2016/2017االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعللي الشلف، الجزائر، 
أطروحة  ، الذكاء االتقصصاي  كأيةسب تيلري  يياهم يف يمم اإليارة اإليرتاتلجل  يف مساجه  الصهاياا  وايصغال  الفرص،بوريش أمحد 2 

 بكر بلقايد دكتوراه يف علوم التسيري ختصص اإلدارة اإلسرتاتيجية والذكاء االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب
 263، ص2018/2019تلمسان، اجلزائر، 

3 DJELFAT Abdelkader, gouvernance locale et économie de la connaissance au Maghreb,actes de conférence 
Maghtech 2004, éditeur Dar el Adib, Oran,P 478 

 171، ص مرجع سبق ذكرهمغمولي مسرين،  4 
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 حشد عامل الرتبية والتدريب الشخصي. -

 للمعلومات العلمية والتقنية. إقليميةوكاالت  إنشاء -

 عاملية للتعاون. آلياتوضع  -

وعلى الرغم من الدور القوي للحكومة الفرنسية يف ميدان الذكاء االقتصادي وتدخل السلكات العمومية          
 : 1رهني عائقني رئيسيني متمثلني فيما يلي يبقى للذكاء االقتصادي النموذج الفرنسي  أن إال

( خاصة يف األولالوزير  -عائق دستوري: حبكم وجود ثنائية احلكم يف اجلهاز التنفيذي )رئيس اجلمهورية -
اليقظة والذكاء  آلياتكيبة الوزارات ضعفها يف جتسيد مرحلة التعايش السياسي، كما يؤخذ على تر 

 يف التغيري. اإلرادة إبرازيف  االقتصادي وحىت

املوظفني وظاهرة  أسالكنتج عن ظواهر االنتماء احلزيب واملرجعيات الثقافية والفكرية ملختلف عائق ثقايف:  -
ثقافة الشهادات املمنوحة من خمتلف املدارس العليا واجلامعات  أناملعلومات والتحفظ عليها، كما  إخفاء
وبالتايل ضعف الثقافة املشرتكة والرغبة يف  اإلداريةثقافات  فرنسا تكرس نوعا من عدم التجانس يف اليف

على جلب الذكاء  Fondationsذلك عدم قدرة ما يسمى باهليئات   إىلالتحديث والتطوير، ضف 
ما هو جاري  الذكاء االقتصادي واالستفادة منه على حنو آليات إقامةالبشري اخلارجي واستخدامه يف 

      .العمل به يف مؤسسات وهيئات التفكري يف الواليات املتحدة واليابان

 bernardعند نشر تقرير  1995نظام الذكاء االقتصادي الفرنسي انطالقا من سنة  إلصال  

carayon ومن بعدها تقرير النائب ،henry martre    واقرت ،carayon  نظام الذكاء االقتصادي وفقا
 األمانةالنموذج الفرنسي للذكاء االقتصادي يعتمد مؤسستني هامتني ومها:  أنللخصوصيات الفرنسية حيث 
،  األولوكالمها حتت سلطة الوزير ( SGDN) العامة للدفاع القومي واألمانة (SGCI)العامة للتنسيق بني الوزارات 

،   Alain juilletاالقتصادي، وهو  للذكاء أعلى، مبسؤول 2003العامة للدفاع القومي سنة  األمانةكما زودت 
 : أكثروالنموذج املوايل من اجل التوضيح 

 

 

 

 
                                                                 

 272، ص  مرجع يبق ذكره هجيرة شيخ، 1 
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 (: الظاسذج الفرنيي لةذكاء االتقصصاي 3-3الشكل رتقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

، الذكاء االتقصصاي  كأيةسب تيلري  يياهم يف يمم اإليارة اإليرتاتلجل  يف مساجه  بوريش أمحداسمصار :
أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري ختصص اإلدارة اإلسرتاتيجية والذكاء االقتصادي،   الصهاياا  وايصغال  الفرص،

، ص 2018/2019كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر، 
262. 

  اهللئا  االيصعالمل

Datar, mime 
 السزير ادأو 

ل وزير الشؤون اخلارج  

اسميؤو  ادأمةى 
 لةشؤون اخلارجل 

 اليفارا 

الل  وزير االتقصصاي، اسم
 والصظام 

اسمفسضل  
العام  لةذكاء 
 االتقصصاي 

اسمها  
االتقصصايي  
 اسمياماة

ادأمان  العام  لألمن والافاع 
 (SGDNالقسمي)

الااخةل وزير   

اسميئس  ادأمةى لةذكاء 
 االتقصصاي 

اسمصاحل ادأمظل  
 اسمخصص 

خةل  ادأمن 
 االتقصصاي  السطين

جمةس ما ب ن 
 السزارا 

اجملةس االيرتاتلجي 
لةذكاء االتقةلاي 

 لةاسافما 

جماسما  ادأمن 
 االتقصصاي 

اسمعةسماتل   ادأنما محاي  
سجل محاي  اسمةكل  اسمعةسماتل  والصكظسل واللقم  العامة   

 اسمعةسما  االتقصصايي  والصجاري ، حال  اسمظافي  واللقم 
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الصعيد الذكاء االقتصادي ميارس على  أنستنتج ن لنا أن ميكن  سابقا اذج اليت مت التعرض هلاالنم من
  تتدخل بنسب هامة يف هذه العملية الدولة، حبيث أجهزةخمتلف بني ممارسة منسقة ومشرتكة  ، فهو يعتربالعاملي

هبدف ضمان دمج  األعمالكل من اجلامعات احمللية والدولية، ومراكز الدراسات والتفكري، وكذا هيئات عامل 
االقتصادية تتضامن بشكل مستمر وتنسق  األعوان أنلسلة خلق القيمة املضافة، كما املعلومات واملعارف ضمن س

 .التبادلية بغرض تبادل املعلومة اإلسرتاتيجية بانية ومتارس مبدأايف الدول كالدولة الفرنسية والي أنشطتها

ام الذكاء هناك ترابط املناهج )نظ أن األمريكيةوالواليات املتحدة  اليابانيف كل من  أنويالحظ 
لتحويل الذكاء  والتأثريالضغط  أنشطةوتنفذ ، جهاز الذكاء االقتصادي للدولة( االقتصادي للمؤسسة و

  . وخدمة الصاحل العام النتائج أحسنللحصول على   هبغرض تنفيذ قرار إىلاالقتصادي 

 بالذكاء االتقصصاي  اجلزائري  : اهصاا  الاول  اسمبسث الثاين

اجلزائرية بالذكاء االقتصادي من األمهية العاملية اليت يكتسبها حيث يعترب وسيلة لتفعيل  ينبع اهتمام الدولة
التنافسية من خالل التحكم ف املعلومة باعتبارها مادة إسرتاتيجية وذات أمهية كبرية، وسوف نربز اجملهودات اليت 

  م هبا السلطات العموميةتقو 

 مسضسع الذكاء االتقصصاي .   اليت يةطت الضسء مةىالعةال: اسمةصقلا  والصماهرا  اسمطةب ادأو 

ملتقى يف اجلزائر يومي  أوليعترب أول ظهور للذكاء االقتصادي يف هذه السنة حيث نظم  :2002يظ  
من  ، بعنوان "ضرورة منامجنت املعلومة: املؤسسات يف مواجهة رهانات املنافسة باجلزائر" 2002ماي  18و 17

بالشراكة مع مصلحة الدراسات العليا   World Trade Center Alegriaطرف مركز التجارة العاملي اجلزائر 
يف  Marc Blochاملتخصصة يف الذكاء االقتصادي ملعهد الرتمجة والعالقات الدولية يف جامعة مارك بلوش 

، من األشخاصامللتقى مئات  وقد حضر هلذا يف باريس،  (EGE)سرتاسبورغ، ومدرسة احلرب االقتصادية 
الكبرية، كما متيز هذا امللتقى حبضور وزيرين سابقني لالقتصاد  ضمنهم عدد من مسريي املؤسسات االقتصادية

اإلشارة إىل املشاكل اإلسرتاتيجية اليت ، ولقد مت من خالل هذا اجلمع من احلضور 1995والتجارة اخلارجية لعام 
اجلزائري من : قسوة املنافسة، املؤثرات على السوق اخلارجية اجلزائرية، خماطر هشاشة وجب أن يعاجلها االقتصاد 

  1االقتصاد املستورد النامجة عن االتفاقيات املربمة مع االحتاد األوريب وصياغة سياسة اقتصادية هجومية.

                                                                 

 178، ص ذكره يبق مرجعمغمويل نسرين،  1  
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ر على مستوى والذكاء االقتصادي يف اجلزائ اإلسرتاتيجيةبدأ فعليا االهتمام باليقظة  :2004يظ  
 1واخلرباء، وبدرجة أقل على مستوى الدولة واملؤسسات. األكادمييني

ويرى بعض الباحثني أنه وبالرغم من أمهي اليقظة التكنولوجية والذكاء االسرتاتيجي، مل يتم اختاذ أي 
، حيث مت تنظيم أول يوم دراسي من طرف اجلمعية اجلزائرية 2004جوان  06تدابري جدية يف اجلزائر إىل غاية 

باجلزائر، وقد دار موضوع اليوم الدراسي حول: "اليقظة التكنولوجية يف خدمة  (A2T2)لنقل التكنولوجيات 
املؤسسة"، أين أكد املتدخلون على إجبارية امتالك نظام لليقظة ككل، وآخر لليقظة التكنولوجية على وجه 

 2ذا ملواجهة خمتلف الرهانات اليت تواجه املؤسسات اجلزائرية يف ظل املنافسة الشديدة واحملتدمة.اخلصوص، وه

متت البدايات الفعلية لتناول مصطلح ومفهوم الذكاء االقتصادي يف اجلزائر يف هذه السنة،  :2005يظ  
لوكاالت املتخصصة،  األكادميينيوذلك من قبل بعض  تناول الصحافة له كمصطلح جديد يف  إىل باإلضافةوا

وأجانب من أجل حتسيس  جزائرينيتنظيم بعض امللتقيات الدولية املهم، واليت مجعت خرباء  إىل باإلضافةالتسيري، 
  3الرأي العام حول أمهية هذه املسألة.

أفريل  11 و10وقد مت تنظيم أول ملتقى دويل باجلزائر العاصمة حول الذكاء االقتصادي واليقظة، يومي 
، من طرف املؤسسة املتخصصة يف تكنولوجيا الشبكة بعنوان "الذكاء االقتصادي ومنامجنت املعلومة" 2005

، (ESIEE)رسة العليا للتسيري بباريس دوامل (MEDA Consult)باالشرتاك مع مكتب  (NT2S)ومحاية احللول 
  إىل باإلضافةوحتت رعاية غرفة التجارة والصناعة باجلزائر، وزارة الصناعة، اجمللس االقتصادي واالجتماعي الوطين، 

كربى الشركات اجلزائرية )سوناطراك، سونلغاز، نفطال(، وقد حظر امللتقى جمموعة من الشخصيات واملفكرين 
 Bernardى املكلف بالذكاء االقتصادي يف فرنسا، املسؤول األعل Allian JUILLETمنهم كل من مراد مدلسي، 

Carayon  2003نائب مكلف بالتقرير حول الذكاء االقتصادي سنة ،Pierre Mourlevat  رئيس املهام
وتكنولوجيا املعلومة يف مجعية  واإلبداعمدير الذكاء االقتصادي  Philippe Clercاالقتصادية بالسفارة الفرنسية، و 
 4.(ACFCI)الغرف الفرنسية للتجارة والصناعة 

                                                                 
1 BOUROUBI Mostafa, Va-t-on déclarer l’absence de la pratique de l’intelligence économique en Algérie ? , 
Veille Magazine, Novembre/Décembre 2008, p 34 

 193، ص مرجع يبق ذكرهرماضنية عبد العزيز،  2 
3 KADRI MESSAID A., Le contexte socio-culturel de l’intelligence économique, Colloque international sous 
le thème : “Gouvernance des institutions et intelligence économique”, organisé par l’Université de la Formation 
Continue (UFC), Alger le 14-16 juin 2008 , P2 

التسيري ختصص  ،أطروحة دكتوراه يف علوم-يراي  حال  اجلزائر-يور الذكاء االتقصصاي  يف االيصجاب  النعكايا  وحتايا  العسسم  أمزيان أنيسة، 4 
 156، ص 2017/2018، 3إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،قسم علوم التسيري، جامعة اجلزائر
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كذلك نظمت الشركة الوطنية لالتصاالت ملتقى حول "اليقظة التكنولوجية اإلسرتاتيجية يف املنظمة"،   
ق وخلصت إىل تطبي 2005جوان  19و 18وذلك  مبشاركة عدد كبري من األساتذة اجلامعيني والباحثني بيومي 

  1املصطلح للمؤسسات يف ظل التحديات اليت تواجهها.

 لإلدارةأداة  اإلسرتاتيجيةمت تنظيم ملتقى دويل باجلزائر العاصمة يتناول موضوع "اليقظة  :2006يظ  
، وقد مت تنظيم امللتقى من قبل املؤسسة 2" واألداءواملساعدة على اختاذ القرار االسرتاتيجي وشعاع للتنافسية 

، مت االهتمام يف هذا امللتقى ومؤسسات فرنسية أخرى (NT2S)املتخصصة يف تكنولوجيا الشبكة ومحاية احللول 
 .بالعناصر األساسية للذكاء االقتصادي

 إطاراملؤسسات بتبين الذكاء االقتصادي وذلك يف  2006ديسمرب  20وقد دعى جملس احلكومة بتاريخ 
والذكاء االقتصادي يف اجتماع جملس احلكومة وكذا حتديد  اإلسرتاتيجيةمت تعريف اليقظة  أينالتطوير الصناعي، 

 إنتاجأهدافه، فقد اعتربها النشاط الذي يعىن جبمع، حتليل، معاجلة ونشر املعلومة ذات الصلة واليت تساهم يف 
اليت تكون النسيج الصناعي الوطين، كما تعترب مسعى للتوقع املعارف الضرورية الختاذ القرار وتسيري املؤسسات 

 3وتصور مشاريع مستقبلية تقوم على العالقات اليت تربط بني املؤسسات واملتعاملني االقتصاديني.

وكرست املوافقة على منهج  2007اجلهاز الصناعي يف فيفري  إطالق إعادةتبنت الدولة  :2007يظ  
يف املؤسسة، وقد مت تقدمي تعريف حمدود للذكاء االقتصادي متثل يف  واإلبداعالذكاء االقتصادي كعامل للمنافسة 

 .4لقرارات وقيادة املؤسسة" األولية اإلسرتاتيجية"مجع، استغالل وبث املعلومة اليت تعترب املادة 

ة املتخصصة املؤسس من طرف العاصمة وراسي باجلزائرفندق األتقى دويل بمت تنظيم مل 2007ويف أفريل 
 BENCHMARKأفريل وكان موضوعه املقارنة املرجعية  9و8يومي  (NT2S) محاية احللوليف تكنولوجيا الشبكة 

من حيث املمارسة والتجارب يف الذكاء االقتصادي خلدمة األداء وتنافسية املؤسسة ومت الرتكيز يف املداخالت على 
 5.انطالق وتطوير الصناعة إلعادةالذكاء االقتصادي باعتباره حمور اسرتاتيجي 

تمثلة يف مت تأسيس أول مدرسة جزائرية للذكاء االقتصادي بعد نظريهتا املغربية، وامل 2007ويف سبتمرب 
، وهو ما أعلن عنه مسؤول 2007اليت أسست يف شهر فيفري  (AMIE)اجلمعية املغربية للذكاء االقتصادي 
                                                                 

م االقتصادية ، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، كلية العلو أمهل  الذكاء االتقصصاي  يف تاملم اسمركز الصظافيي يف اسمؤييا  اجلزائري  بوقليع حممد، 1 
  253، ص 2015/2016، 3والتجارية وعلوم التسيري، قسم علوم التسيري، جامعة اجلزائر 

2 Hayet Kendel, stratégie d’agglomération d’entreprises scientifiques et technologiques dans la filière: 
électricité, électronique, électroménager en Algérie, thèse de doctorat en sciences de l’information et de la 
communication, Université Paul Cézanne, Aix Marseille III, mars 2007, P 143 

 179، ص مرجع يبق ذكرهمغمويل نسرين،  3 
4 BOUROUBI Mostafa, OP cit, P34 

 272، ص مرجع يبق ذكرهعلمي لزهر،  5 
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ئر العاصمة، ( "عمور زبار"، أثناء أشغال امللتقى املنظم باجلزاVIP groupeمكتب االستشارة على مستوى )
للذكاء االقتصادي  األوروبيةاملدرسة  سمؤس  Benoit de saint sernunمن خالل مشروع شراكة بينه و بني 

(EEIE)  بفرنسا، وقد سد هذا املشروع الفراغ يف هذا اجملال، حيث كان مفهوم الذكاء االقتصادي تقريبا جمهوال
  (PGS)تكوين متخصص  إدراجمن طرف املؤسسات واملنظمات اجلزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة، كما مت 

  1.(UFC)على مستوى جامعة التكوين املتواصل 

ااااا"حوكمة املنظمات والذكاء  :2008يظ   مت تنظيم ملتقى دويل حتت رعاية رئيس اجلمهورية معنون ب
، 2008جوان  16إىل  14ر العاصمة من ئباجلزا (UFC)االقتصادي"، والذي احتضنته جامعة التكوين املتواصل 

لح الذكاء االقتصادي، مصط إرساءوقد اعترب حماولة من الدولة اجلزائرية من اجل توعية املؤسسات والعمل على 
أن الذكاء االقتصادي كآلية فعالة لتسيري املعارف ولضمان  إىل "عبد احلميد طمار"وزير الصناعة  أشارحيث 

ديرية مو  أعلىجملس  إنشاءالدفاع عن الطاقات ورفع القدرات وحصص السوق، وقد طر  يف هذا امللتقى فكرة 
، وفتح 2وتنظيم عدة ملتقيات وتكوينات الستيعاب املصطلح راألفكاعامة للذكاء االقتصادي مهمتها  توضيح 

 سبل جتريبية جديدة لفائدة صناع القرار احلكوميني واخلواص.

وقد أكد املتقى على أنه غالبا ما تكون املؤسسات الصغرية واملتوسطة غري قادرة على توزيع احتياجاهتا 
ة تبعية مقارنة باملؤسسات املنافس حالة وأهنا جتد نفسها يف ة املعلومات،ووسائلها بالتساوي يف جمال اقتناء ومعاجل

  3األكرب، أو يف حالة عزلة، مما يضعف من موقفها االسرتاتيجي وتنافسيتها.

من طرف وزارة الصناعة  2009 أكتوبر 19مت تنظيم ملتقى حول الذكاء االقتصادي يف  :2009يظ  
لوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية لفائدة  باحملمدية باجلزائر العاصمة (ALGEX) وترقية االستثمارات مبقر ا

، ومن خالل هذا امللتقى مت تقدمي عدة مداخالت خلرباء جزائريني ودوليني حول اجلوانب إطارات املؤسسات
االقتصادي  من طرف وزارة الصناعة وترقية  اإلنعاشتطبيق برنامج  إطار للذكاء االقتصادي، يف اإلسرتاتيجية

يف خدمة املؤسسة ودور الذكاء االقتصادي  اإلسرتاتيجيةالدور احملوري لليقظة  إىل اإلشارةاالستثمارات، وقد متت 
  4الصناعة الوطنية. إنعاشيف 

                                                                 

 195، ص مرجع يبق ذكرهرماضنية عبد العزيز،  1 
 254 -253، ص ص مرجع يبق ذكرهليع حممد، بوق 2 

3 BAAZIZ A. & QUONIAM L. & REYMOND D, Quels Modèles d’Intelligence Economique pour l’Algérie? 
Quelques pistes de réflexion, Séminaire international sur l’intelligence économique : Un enjeux majeur de la 
compétitivité, HEC Alger, 21-22 mai 2014, HAL archives-ouvertes.fr, P5 

 

 157، ص مرجع يبق ذكرهامزيان انسيه، 4 
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حول الذكاء االقتصادي، بعنوان  الرابعامللتقى الدويل  2010ماي  18و  17 أيامنظم  :2010يظ  
"الذكاء االقتصادي وتسيري املعارف: الذكاء االقتصادي لتحديد املخاطر، استباق األزمات واستغالل الفرص"، 

بفندق املاركري باجلزائر العاصمة، وحتت رعاية وزارة الصناعة  (LOGE)وكتب  (NT2S) وذلك من طرف
 ستثمار.واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية اال

تناول امللتقى حسب املنظمني طرق وأمناط ووسائل وضع خاليا لليقظة والذكاء االقتصادي هذا األخري 
الذي يهدف بالدرجة األوىل إىل احلد من جمال الشكوك من اجل تفادي اختاذ قرارات عشوائية يف مجيع القطاعات 

، ويف نفس السياق تدخل "ماحمد باشا" املدير حيث مت اعتبار الذكاء االقتصادي كعامل للمنافسةاالقتصادية، 
العام لليقظة والدراسات واالستشراف على مستوى وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية 

ترب أن املبادرة السياسية قد ظهرت بأعلى االستثمارات، ليقدم أول خمطط عمل وبرنامج على املدى املتوسط، واع
  2008.1ياهتا خبلقها ملديرية الذكاء االقتصادي سنة مستو 

 30و  29 أيام، اإلسرتاتيجيةتنظيم املؤمتر الدويل اخلامس حول الذكاء االقتصادي واليقظة  :2011يظ            
وزير  إشرافحتت  (VIP) حتت عنوان "التحويل من أجل مؤسسات املعلومة "، من تنظيم مكتب 2011نوفمرب 

، وقد اهتم هذا املؤمتر بكيفية تطوير املؤسسات من اجل الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار
 2استمراريتها، واعتربت املؤسسات القائدة والكفؤة هي اليت تقود اإلبداع وتكنولوجيا املعلومة.

حول "الذكاء االقتصادي ومتطلبات  2012ماي  10و  9مت تنظيم ملتقى دويل يومي  :2012يظ  
التنمية" بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جبامعة باجي خمتار بعنابة، ومت الرتكيز يف هذا امللتقى على فهم 
الذكاء االقتصادي من خالل مستوياته ومتطلباته كما مت عرض التجارب العاملية يف جمال الذكاء االقتصادي 

تدامة، ووفر امللتقى فرصة مثينة لتبادل األفكار بني املتخصصني يف ميدان حماور امللتقى لتحقيق التنمية املس
وبتاريخ واالستماع إىل وجهات نظرهم بشأن القضايا وتقريب وجهات النظر والبحث عن احللول خدمة للمستقبل.

نافسية املستدامة يف ، مت تنظيم امللتقى الدويل السادس حول "الذكاء االقتصادي والت2012نوفمرب  7و  6
منظمات األعمال احلديثة" من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة حسيبة بن بوعلي 

وخمرب تنمية تنافسية  إفريقيابالشلف، حتت رعاية رئيس اجلامعة وبالتعاون مع خمرب العوملة واقتصاديات مشال 
مسامهة الذكاء االقتصادي يف متكني منظمات األعمال  إىلق امللتقى املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وقد تطر 

                                                                 

 197، ص مرجع يبق ذكرهرماضنية عبد العزيز، 1 
 197، ص اسمصار نفس 2 
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احلديثة من حتقيق تنافسية مستدامة يف ظل العوملة والبيئة العاملية شديدة املنافسة، وقد كانت املشاركات ملمة 
 1جبميع جوانب الذكاء االقتصادي.

من طرف معهد  2013جوان  8و 7مت تنظيم ملتقى دويل حول الذكاء االقتصادي يومي  :2013يظ  
مسعى  إدراج، وقد اهتم بضرورة لألعمالالتسيري االسرتاتيجي والذكاء االقتصادي بالتعاون مع املدرسة العليا 

باملنظمات اجلزائرية هبدف متكينها من حتسني الشفافية واملردودية والنجا  يف  اإلدارةالذكاء االقتصادي يف نظام 
ت عميقة، وقد أكد هذا امللتقى على دور الذكاء االقتصادي يف مراقبة البيئة واستباق سياق عاملي يتميز بتحوال
مزايا تسمح للمنظمات بتحقيق التميز، كما مت التأكيد أن تبين الذكاء االقتصادي  وإجيادالتحوالت االقتصادية ، 

  2دراسات السوق. وإجراءت بنوك معلوما إنشاءيف اجلزائر مرتبط بتطوير وسائل البحث عن املعلومات وكذلك 

والذكاء  اإلسرتاتيجيةمت انعقاد امللتقى الوطين الرابع حول "نظام املعلومات، اليقظة  :2014يظ  
جبامعة العريب بن مهيدي أم البواقي  2014مارس  18و  17االقتصادي بني حتمية التفاعل أو الزوال" يومي 

حتت رعاية السيد مدير اجلامعة بالتعاون مع كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري وخمرب احملاسبة املالية 
املؤسسة االقتصادية اجلزائرية يف ظل العوملة  أهدافرسم  إعادة إىل، هدف امللتقى (COFIFAS)اجلباية والتأمني 

 إبرازواستشراف املستقبل ملواجهة املنافسة،  اإلسرتاتيجيةوأهداف اليقظة  أمهية إبرازسة االقتصادية الدولية، واملناف
االستثمار يف الرأمسال البشري ملسايرة تقنيات التسيري احلديثة ومواجهة احمليط الداخلي واخلارجي للمؤسسة  أمهية
 3احلديثة وفق خصوصية املؤسسة اجلزائرية.اقرتاحات لتبين متطلبات التسيري بلورة  وأخريا

املؤمتر العلمي السنوي  2014افريل  23و  22كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري يومي  نظمت وقد
توجه ونظرة عصرية  إبراز إىلالرقمية والذكاء االقتصادي"، وهدف املؤمتر  األنظمةللذكاء االقتصادي بعنوان " األول

وقواعد احلاكمية يف هذا اجملال،  إتباعهااليت جيب  األولويات، من خالل تشخيصه وحتديد عن االقتصاد الرقمي
على النمو االقتصادي، وكذا  وأثرهاواالتصال  اإلعالمواىل وضع مؤشرات خبصوص االستثمارات يف تكنولوجيا 
 4.واإلداراتحتفيز ونشر الريادة يف وترية هذه التكنولوجيات يف املنظمات 

 

                                                                 

، أطروحة اي  ملظ  من اسمؤييا  يف والييت اجلزائر وبسمرياسيور البسث العةاي يف تظال  الذكاء االتقصصاي  لةاؤييا  ير  حليمي المية، 1 
ئر، دكتوراه يف علوم التسيري ختصص تسيري املنظمات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أحممد بوقرة، بومرداس اجلزا

 193، ص 2017/2018
 158ص  مرجع يبق ذكره، أمزيان أنيسة، 2 
 182-181، ص ص  مرجع يبق ذكرهمغمويل نسرين،  3 
 194ص  مرجع يبق ذكره،حليمي المية،  4 
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نظمت كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري بالتعاون مع خمرب الذكاء  2014افريل  30و  29 بتاريخ أما
املؤمتر الدويل الثاين للذكاء االقتصادي حتت عنوان  ،االقتصادي والتنمية املستدامة جبامعة باجي خمتار عنابة

والية، مثلتها  20من  أزيدهد امللتقى مشاركة ونظم املعلومات يف املؤسسة االقتصادية"، ش اإلسرتاتيجية"اليقظة 
 باألردنوالدكاترة من البلدان العربية، على غرار جامعة اربد  األستاذةجانب خنبة من  إىلخمتلف اجلامعات، 
 1وجامعة فلسطني.

ملتقى دويل بعنوان "الذكاء االقتصادي  2014ماي  22و  21كما نظمت املدرسة العليا للتجارة يومي   
خلق فضاء قادر على تنظيم دراسة حول مسألة الذكاء االقتصادي، ليس  إىلللتنافسية"، هدف  أساسيرهان 

الوطنية الواجب تأسيسها انطالقا من  األجهزةلتطبيقه ولكن من منظور  إتباعها األحسنفقط من منظور اخلطوات 
بل من ناحية التقنية والتنظيمية  خربات ثقافات الذكاء كذلك، ال من وجهة النظر التشريعية والتنظيمية فحسب

ضرورة ال غىن عنها املشاركني بامللتقى فان الذكاء االقتصادي يعد  واألساتذة، وحسب نظر اخلرباء، الباحثني أيضا
 2حتدد استمرارية، منو وتنافسية املؤسسة.

االقتصادي" من  واألمناملنظمات واحلكومات  أداءمت تنظيم ملتقى دويل خامس حول " :2015يظ  
طرف كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري جبامعة طاهري حممد بشار بالتعاون مع خمرب 

 إشكالية، تناول امللتقى 2015 أكتوبر 30و  29الدراسات االقتصادية والتنمية احمللية يف اجلنوب الغريب يومي 
امللتقى ادوار الفاعلني يف اجملتمع من منظمات حكومية وخاصة يف الذكاء االقتصادي يف اجلزائر، حيث وضح هذا 

الذكاء االقتصادي على مستوى مناهجها التسيريية خاصة يف ظل  إدراجاالقتصادي من خالل  األمنحتقيق 
 3العوملة واالنفتا  االقتصادي. آلياتالتحديات القائمة واملستقبلية اليت تفرزها 

كأساس حلوكمة   األعمال وأخالقياتاالقتصادي  الذكاءالدويل الثاين حول "انعقاد امللتقى : 2017يظ  
بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة  2017 أكتوبر 25و  24العالقات بني املنظمات" يومي 

 خالقياتوأمناقشة عالقة التكامل بني الذكاء االقتصادي  إىلس سيدي بلعباس، هدف امللتقى ليابجياليل 
جيب  إذ، من اجل ضمان جنا  املبادالت والعالقات االقتصادية بني املنظمات، احلالية األعماليف بيئة  األعمال

، هذه أخالقي -اسرتاتيجي أساسأن تستكمل احلوكمة تأسيسها عن طريق اعتماد البعد العالئقي القائم على 
بعني االعتبار نظم املعلومات، والذكاء االقتصادي من  تأخذحوكمة جديد  لتأسيسالنظرة تعترب مبثابة حماولة 

ربط مفهوم احلوكمة حيث يعترب  ،األخالقيمنظور اسرتاتيجي يهتم باجلمع بني احلوكمة وبني الذكاء التنظيمي 
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، وهذا من خالل تطوير رؤى تطوير العالقات بني املنظماتطريقة ل األعمال وأخالقياتبالذكاء االقتصادي 
  .األعمال وأخالقياتفهومي الذكاء االقتصادي جديدة حول م

بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري تنظيم يوم دراسي أيضا يف نفس السنة من  قد متو 
املعرفة والذكاء  إدارة، من طرف فرقة البحث "املواءمة بني 2017نوفمرب  30جامعة فرحات عباس بسطيف يوم 

 لتعزيز تنافسية املنظمات يف ظل االقتصاد املعريف".ي كسبيل داالقتصا

مت تنظيم ملتقى وطين حول "واقع اعتماد نظام الذكاء االقتصادي كمدخل لتحقيق امليزة : 2018يظ  
بكلية العلوم االقتصادية العلوم التجارية وعلوم  2018ديسمرب  6و  5التنافسية يف املؤسسات االقتصادية"يومي 

التغيري يف املؤسسة اجلزائرية، حيث  إدارةمن طرف فرقة حبث بناء امليزة التنافسية مبخرب  3التسيري جبامعة اجلزائر 
ل تسليط الضوء على واقع تبين املؤسسات االقتصادية اجلزائرية لنظام الذكاء االقتصادي من أج إىلهدف امللتقى 

اعتماد الذكاء االقتصادي يف تسيري املؤسسة، التعرف على طبيعة املناخ  أمهية إبرازحتقيق مزاياها التنافسية، وقد مت 
التنظيمي الواجب توفره يف املؤسسات من اجل النجا  يف تطبيق الذكاء االقتصادي، وكذلك التعرف على 

وقد مت التأكيد على اعتبار نظام املعلومات الدعامة ادي، التنظيمية اليت تتوافق مع نظام الذكاء االقتص األساليب
 األساسية لبناء نظام الذكاء االقتصادي.

 الصكسين يف الذكاء االتقصصاي  :اسمطةب الثاين

يسري التكوين يف الذكاء االقتصادي يف اجلزائر بوترية حمتشمة، حيث يقدم التكوين يف هذا اجملال من 
من املؤسسات السباقة اليت ( UFC)، فنجد جامعة التكوين املتواصل 1التكوينطرف عدد متواضع من مؤسسات 

 (DPGS) التدرج املتخصص الذكاء االقتصادي يف خمططها التكويين من خالل عرض شهادات ما بعد أدرجت

الذين لديهم مشاريع قيد التحقيق، وهو موجه كذلك لكل من يرغب يف  لإلطاراتاملعروض  2007وهذا سنة 
سباقة يف  أهنايف هذا اجملال ولتلبية حاجيات املؤسسات واملالحظ أن جامعة التكوين املتواصل رغم  توسيع معارفه
، لإلطاراتوجه وظيفة تكميل التكوين امل وإمنااط البحث يف الذكاء االقتصادي شليس لديها ن أهنا إالهذا اجملال 

 2يف فرتة التكوين املسائية.

تكوين يف مستوى املاسرت املتخصص يف الذكاء  (ISGP)ويقدم كذلك املعهد العايل للتسيري والتخطيط 
ااا 2011االقتصادي منذ سنة  ساعة يف الشهر بصفة  30ساعة، مبعدل  540، وهو تكوين حبجم ساعي يقدر با

هو فهم حتديات احمليط الوطين والدويل، وكيفية مراقبة هذا احمليط من أجل متناوبة، واهلدف من هذا التكوين 
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محاية املعلومة املنتجة واستعماهلا بصفة  وأدواتجانب التحكم يف مناهج، تقنيات  إىلاحلصول على املعرفة، هذا 
   1احمليط اخلارجي.دفاعية وهجومية عند اختاذ القرار، وذلك قصد انتهاز الفرض وجتنب التهديدات اليت تصدر من 

ن يف املاسرت املهين، وهو تكوين تكوي (ENSM)األعمال  إلدارةكذلك قدمت املدرسة الوطنية العليا 
اا  أربعةقامي على مدى إ ساعة، اهلدف منه التحكم يف التقنيات املتعلقة  932سداسيات وحبجم ساعي مقدر باا

  2.اإلسرتاتيجيةباحلصول، استخدام وتأمني املعلومات 

 اإلسرتاتيجيةسيق التكوين وضبطه ضمن مرجعية حمددة فقد قامت املديرية العامة لليقظة نومن اجل ت
لدى وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة و ترقية االستثمار، ( DGIEEP) اسات واالستشرافوالدر 

 Veil Tech)باجناز دليل اعتربته مرجعيا للتكوين يف الذكاء االقتصادي يف  اجلزائر، وذلك بالتعاون مع مكتب 

Algerie)  وكذلك هيئات حكومية  منظمة خاصة وعمومية 30من  أكثر، وذلك بعد دراسة ميدانية على
  عيات، مت حصر احتياجاهتا من التكوين يف جمال الذكاء االقتصادي.ومج
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 (: اسمظماا  اخلاضع  لةاراي  إلمااي الاللل اسمرجعي لةصكسين يف الذكاء االتقصصاي 1-3جاو  رتقم )

 الطبلع  اسمظما  الرتقم الطبلع  اسمظما  الرتقم
 تقطاع اسمظاجم تقطاع اسملكانلك/ اسمعاين

01 ALRIM 18 عمومية GRANITEX عمومية 
02 SNVI 19 عمومية ENASEL عمومية 
03 ENMTP قطاع مواد البناء عمومية 
04 TRASOLB(SGP) 20 عمومية GICA (SGP) عمومية 
05 INTERCOND 21 خاصة ERCC عمومية 
06 ECFERAL 22 خاصة CETIM عمومية 

 تقطاع الكهرباء/ االلكرتونلك تقطاع الكلالاء/ الصلال 
07 SAIDAL 23 عمومية ENIEM عمومية 
08 GIPEC 24 عمومية ENIE عمومية 
09 VENUS القطاما  السزاري  خاصة 
10 BIOMEDICAL 25 خاصة ALGERAC عمومية 
11 HENKEL 26 خاصة INAPI عمومية 

 عمومية IANOR 27 القطاع الزرامي/ الغذائي
12 Hammoud Boualem 28 خاصة ALGEX عمومية 
13 COLATTAL مجعلا  اسمظماا  عمومية 
14 PRODA(SGP) 29 عمومية FCE خاصة 
15 La Belle 30 خاصة CACI خاصة 
16 Belat خاصة 

31 CEIMI خاصة 
17 IFRI خاصة 

Source : DGIEEP, Manuel de formation en intelligence économique en Algérie , document 
de référence réalisé en collaboration avec le cabinet Veil Tech Algérie, Alger, Septembre 
2010, P32 

املمارسات  أن إالاملسريين لديهم الرغبة يف تبين نظام الذكاء االقتصادي،  أغلبية أنوقد بينت الدراسة 
واملالية، ناهيك عن ضعف املادية  اإلمكانياتوقلة  اإلسرتاتيجيةالفعلية وامللموسة تعرف تأخرا كبريا يرجع لغياب 

 وانعدام التكوين يف هذا اجملال.
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 :    1وقد قدم هذا الدليل خمططا للتكوين على النحو التايل

العليا من مدراء عامون ورؤساء  لإلطاراتوهي موجهة : الصماهرا  العاةل ، احملاضرا  واسمةصقلا  -1
حيث ينشط هذه التظاهرات العلمية جامعيني وحمرتفني يف املوضوع، وتكون مدهتا للمؤسسات،  األقسام

 وتتضمن مناقشة املواضيع التالية: من نصف يوم إىل يوم لكل تظاهرة، 

 العوملة وحتدياهتا: دور الدولة يف الذكاء االقتصادي. -

 الذكاء االقتصادي يف جمتمع املعلومات واالتصال. -

العمومية للذكاء االقتصادي يف بعض البلدان املتطورة يف العامل )اليابان، الواليات األنظمة والسياسات  -
 املتحدة األمريكية، فرنسا، أملانيا، ...اخل( وكذا وضعية الذكاء االقتصادي يف اجلزائر.

دور السياسة العمومية للذكاء االقتصادي يف إنشاء التواصل بني اإلدارات العمومية واملتعاملني  -
 صاديني، الشراكة بني السلطات العمومية والقطاع االقتصادي.االقت

 الذكاء االقتصادي يف املنظمات الصناعية. -
  املركزية اإلداراتالوسطى املتواجدة يف املستوى العملي والتقين يف  لإلطارات: موجه  مؤهل تكسين -2

ظمات االقتصادية كمسؤويل البحث ورؤساء الدراسات، وكذلك يف املن كاملدراء، مديري الدراسات
املعلومات، رؤساء املشاريع، مسؤويل مصاحل التوثيق ومسؤويل  أنظمة، واإلسرتاتيجيةوالتطوير، التسويق 

 ، ويتم التكوين على ثالثة حماور رئيسية: اليقظة... اخل

االقتصادي، وعمل نظام الذكاء  إنشاءوهو متهيد يتضمن معارف ضرورية لفهم كيفية  : ادأو احملسر 
 ويتضمن املقاييس التالية: 

 حميط املنظمة، التنافسية والعوملة. -

 التحديث ودور الذكاء االقتصادي. -

 املنظمة. إسرتاتيجية -

 تسيري املعلومة واملعرفة والذكاء االقتصادي.  -

 

                                                                 

1 DGIEEP, Manuel de formation en intelligence économique en Algérie , document de 

référence réalisé en collaboration avec le cabinet Veil Tech Algérie, Alger, Septembre 2010, PP 

30-41 
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 مقاييس هي:  أربعة، ويتضمن اإلسرتاتيجيةاملعلومة، مسار ونظام اليقظة  إنتاجاحملسر الثاين : 

 مشروع الذكاء االقتصادي ومناهج التطبيق. -

 يف نظام الذكاء االقتصادي. اإلسرتاتيجيةمسار اليقظة  -

 .واألدوات، املناهج، التقنيات اإلسرتاتيجيةتطبيق اليقظة  -

 .االنرتانتنشر املعلومة ضمن الذكاء االقتصادي، االتصال الداخلي وضمن شبكة  -

 االستعمال الدفاعي واهلجومي للمعلومة، احلماية والتأثري ويتضمن املقاييس التالية: احملسر الثالث: 

 غري املادي.أمن املعلومات، محاية رأس املال  -

 التأثري والتأثري املضاد، ممارسة اللوبيات ضمن نظام الذكاء االقتصادي. -

االقتصادي املقرت  من طرف  هذا الدليل يشبه بدرجة كبرية مرجع التكوين يف الذكاء أنومن املالحظ 
الذي كان موجه للتكوين االحرتايف  2004لسنة  (HRIE)مصاحل املسؤول السامي للذكاء االقتصادي الفرنسي 

 للحصول على شهادة املاسرت.

اتفاقية مع جامعة  إبرام أيضاومن املالحظ حرص الدولة على التكوين يف الذكاء االقتصادي، فقد مت 
 األمثلاحلاج خلضر باتنة، واليت تعترب خطوة هامة من قطاع التعليم العايل والبحث العلمي هدفها االستغالل 

 : 1للكفاءات يف ميدان التكوين والدراسات واالستشارات لصاحل املنظمات، وهذا من خالل 

 .2010/2011 نة اجلامعيةمن الس ابتداءفتح تكوين ماسرت اكادميي يف الذكاء االقتصادي  -

 اخلرباء والباحثني يف جامعة باتنة. داد الكفاءات احمللية من خالل إحصاءضبط تع -

 اجناز دراسات معمقة وحبوث ميدانية والعمل مع املنظمات اليت حتتاجها. -

مواضيع التخرج وربطها باملشاكل اليت تواجهها املنظمات يف  إعدادبيداغوجية من اجل  زياراتتأطري  -
 الوقت الراهن.

 تشجيع تبادل قواعد البيانات التقين العلمية. -
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 :تبين اسمؤييا  الرمسل  لةذكاء االتقصصاي اسمطةب الثالث

لقد مت تبين الذكاء االقتصادي بصفة رمسية كمنهج الستشراف املستقبل القائم على روابط جتمع شبكات 
تطوير  إطاريف  2006ديسمرب  20املؤسسات واملتعاملني االقتصاديني يف اجتماع جملس احلكومة بتاريخ 

تطوير الصناعي الذي حيتوي وال اإلقالعوسياسة  اإلسرتاتيجيةالصناعة حيث مت يف هذا االجتماع دراسة ملف 
على عناصر من بينها الذكاء االقتصادي، ويف نفس االجتماع مت حتديد تعريف للذكاء االقتصادي حبيث اعتربته 

القرار  ألخذاملعارف الالزمة  إنتاج)مجع وحتليل ومعاجلة ونشر املعلومة املتعلقة باملوضوع والنافعة اليت تساهم يف 
 1للنسيج الصناعي الوطين(. وقيادة املؤسسات املشكلة

  : 2وخرج جملس احلكومة بالتوصيات اليت حددت أهداف الذكاء االقتصادي، واملتمثلة يف

تطور سلوكيات املتعاملني االقتصاديني )العام واخلاص(  إىلاليت تطمح   نشر ثقافة الذكاء االقتصادي -
 مجاعية ومتعددة النشاطات.نظرة  إطاروالفردية واجلماعية يف 

تعاضد بني القطاع العام واخلاص وتطوير نظرة جديدة يف عالقتهما املبنية على الثقة املتبادلة  إنشاء -
 الضرورية للنهضة بالصناعة الوطنية.

التكنولوجية والصناعة الوطنية بواسطة وضع جهاز اليقظة الذي ميكن  األمالكترقية التطوير وضمان أمن  -
 املنافسة. أمامين السوق الوط انفتا من مواجهة رهانات 

تطوير وظيفة االستشراف ووضعها كنظام يف املنظمات العمومية واخلاصة واجلامعات ومراكز البحث  -
على املدى املتوسط والطويل بالنسبة للصناعة  اإلسرتاتيجية األعمالوتصميم  وإدراكهاحلصر التطورات 

 الوطنية. 

مل ترصد  أهنا إالالصناعية،  اإلسرتاتيجيةي ضمن اليت وضعتها احلكومة للذكاء االقتصاد األهدافورغم 
الصناعية، كذلك ضمن السلسات  اإلسرتاتيجيةمت الرتكيز على  وإمنا األهدافرزنامة لتحقيق هذه  أوميزانية 

جزءا قليال من املناقشة فالوثيقة اخلاصة  إالالذكاء االقتصادي  حيضمل  2007الوطنية اليت عقدت سنة 
صفحة،  200الصناعية مل حتتوى سوى صفحتني فقط تناولتا موضوع الذكاء االقتصادي من جمموع  باإلسرتاتيجية

يف اختاذ القرارات وقيادة  إسرتاتيجية أوليةمقدمة تعريف حمدود للذكاء االقتصادي والذي اعترب املعلومة مادة 
 املنظمات.
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 :اإلطار الصشريعي لةذكاء االتقصصاي   الفرع ادأو 

لوزارة الصناعة وترقية االستثمار الصالحيات اخلاصة مبمارسة اليقظة الصناعية و  أسندت 2008سنة  يف
الذي حيدد لصالحيات وزير الصناعة  2008مارس  25املؤرخ يف  100-08 ذلك مبوجب املرسوم التنفيذي رقم

طين لليقظة االقتصادية الو  اإلطاروترقية االستثمار حيث تطرقت املادة الثانية منه على دور الوزارة يف تنظيم 
الصالحيات فيما خيص السهر على تكوين بنك  للوزير املادة السادسة منه أسندتواملواكبة التكنولوجية و 

للمعطيات وجدول بياين حول التدفقات واالجتاهات يف جمال االستثمار والتطري التكنولوجي، وكذلك اخلاص 
يسهل ويسمح للمتعاملني  أنمن شأنه  إجراءية ، وكل باملؤسسات، ووضع جهاز خاص باملواكبة التكنولوج

 1باحلصول على التكنولوجيات اجلديدة.

مبوجب  (DGIEEP) املديرية العامة لليقظة االقتصادية والدراسات واالستشراف إنشاءكما مت كذلك 
املركزية لوزارة الصناعة  اإلدارة، واملتضمن تنظيم أيضا 2008مارس  25املؤرخ يف  101-08املرسوم التنفيذي رقم 
 :2هلذه املديرية املهام التاليةسندت وقد أوترقية االستثمار، 

يف حميط املؤسسة، باالتصال مع  بالتأثرياملسامهة يف تصميم ووضع جهاز للمواكبة االقتصادية يسمح  -
 املعنية. واألجهزةاهليئات 

 بنك معلومات حول االستثمار وتنمية الصناعة. إنشاءالسهر على  -

 مباشرة كل الدراسات املرتبطة بنشاطات الوزارة وضمان نشرها. -

 : 3قسمني إىلوقد مت تقسم هذه املديرية 
بنك للمعلومات خاص  إنشاءله مهام  وأسندت تقيم اسمساكب  الصكظسلسجل  واللقم  االتقصصايي : -

شبكة لتبادل املعلومات مع  إقامة، واألسواقيف اجملاالت االقتصادية والصناعية والتكنولوجية  باإلعالم
االقتصادي والصناعي، حتليل ومعاجلة املعلومات املتعلقة بالعلوم  باإلعالماملكلفة  واألجهزةاهليئات 

يف  قراراهتاالصناعة واالستثمار، وحث املؤسسات على تطوير  اليت هلا انعكاسات على والتكنولوجيات
وذلك بتسهيل حصوهلا على الوسائل اليت تسمح هلا على الدوام بالقيام  اإلسرتاتيجيةجمال القرارات 

اليت يتيحها احمليط، وحرص هذا القسم بتحديد مواطن ضعفها وتثمني مواطن قوهتا واستغالل الفرص 
 ترقية اليقظة االقتصادية باالتصال مع مراكز البحث واجلامعات  وتطوير شبكات إنشاءعلى 
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احمللية والدولية متصلة  األسواقكل دراسة حول   إجراءوكلف مبهام  تقيم الارايا  وااليصشراف: -
بتنمية النشاطات الصناعية، مباشرة كل دراسة متميزة خاصة بالقطاع الصناعي، اجناز دراسات دورية 

وتسويق املنتجات الصناعية، متابعة تدفق  بإنتاجتطويره، مجع املعطيات املتعلقة حول القطاع الصناعي و 
والدويل، حتليل كل التقارير والدراسات  اإلقليمياالستثمارات وتنمية القطاع الصناعي على املستويني 

 واملذكرات الدورية املتعلقة بالوضع االقتصادي واالجتماعي واستغالهلا. 

مت دمج وزارة املؤسسات الصغرية  والذي من خالله، 2010ماي  28ي احلاصل يف وبعد التعديل الوزار 
 2011جانفي  25املؤرخ يف  11-16 واملتوسطة مع وزارة الصناعة وترقية االستثمارات مبوجب املرسوم التنفيذي

من خالل  اإلسرتاتيجيةتتكفل مبجال اليقظة  أصبحتالنظر يف صالحيات وزارة الصناعة حيث  أعادوالذي 
، ومت كذلك 1العمل على ترقية اليقظة التكنولوجية واالستشراف يف جمال الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة

 اإلسرتاتيجيةاملديرية العامة لليقظة  إىلتغيري تسمية املديرية العامة لليقظة االقتصادية والدراسات واالستشراف 
ومت  2011جانفي  25املؤرخ يف  11-17املرسوم التنفيذي رقممبوجب  واإلحصائياتوالدراسات االقتصادية 

 :2 أقسامثالثة  إىلتقسيمها 

وترقيتها يف  اإلسرتاتيجيةتوكل له مهام ضمان اليقظة  واسمعةسم  االتقصصايي : اإليرتاتلجل تقيم اللقم   -
القطاع الصناعي، تكوين بنك معطيات خاص باملعلومة املتعلقة بامليادين االقتصادية والصناعية 

شبكة تبادل للمعلومات مع اهليئات واملنظمات املكلفة باملعلومة  إقامة، واألسواقوالتكنولوجية 
الداخلية والدولية، السهر  األسواق يف ميدان إسرتاتيجيةجهاز يقظة  بإقامةاالقتصادية والصناعية، املبادرة 
واملتعاملني االقتصاديني،  واإلداراتالوزارة  هياكلالختاذ القرارات من على نشر املعلومات الضرورية 

 وتطوير شبكات الذكاء االقتصادي باالتصال مع اهليئات والتنظيمات والفاعلني االقتصاديني. وإنشاء

الداخلية  األسواقدراسات حول  بإجراءويكلف على وجه اخلصوص  تقيم الارايا  االتقصصايي : -
ستشرافية مرتبطة باألنشطة ت الصناعية، املبادرة بكل دراسة إوالدولية ذات الصلة بتطوير النشاطا

الصناعية، السهر على ترقية ونشر املعلومة ذات الطابع الصناعي واالقتصادي واملهين والتكنولوجي املتعلقة 
على  التأثريصناعي، القيام بأشغال ودراسات للتعرف على التحويالت الكبرية القادرة على بالقطاع ال

الوطنية وتشخيص  األسواقالقطاع الصناعي واملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ويف اخلارج، دراسة 
ة للقطاع الصناعي واملؤسسات الصغري  أفضلتوجهات تطورها واقرتا  كل تدبري ميكن من تكيف 

 واملتوسطة.
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بنك للمعطيات خاص بالقطاع الصناعي  إنشاء: وكلف مبهام  والصسقلقا  والصقللم اإلحصائلا تقيم  -
واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار باالتصال مع اهليئات املعنية، مجع ونشر املعطيات 

صة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، وتسويق املنتوجات الصناعية وكذا تلك اخلا بإنتاجاخلاصة  اإلحصائية
     وحتليلها،  واملتعاملني االقتصاديني واإلداراتالوزارة الضرورية هلياكل  اإلحصائيةالسهر على مجع املعلومات 

 واإلحصائياتاالستشراف  وزارةأيضا  أيضامارستها الصالحيات اخلاصة بالذكاء االقتصادي  أنكما 
 2010نوفمرب  14املؤرخ يف  283-10 من املرسوم رقم 05وذلك مبوجب املادة  2010منذ استحداثها يف سنة 

هلا مهمة  أوكلت اإلحصائيةمديرية عامة للمناهج وتنظيم املنظومة  إنشاءواملتعلق بتنظيم هذه الوزارة حيث مت 
ي وتنسيقه وتطويره، املسامهة يف تطوير اليقظة والذكاء االقتصادي عن طريق تنظيم جهاز اليقظة والذكاء االقتصاد

واملتضمن تنظيم كتابة الدولة لالستشراف  2013جانفي  15املؤرخ يف  11-13 التنفيذي رقم للمرسوموطبقا 
منه مهمة اليقظة االقتصادية واليت متكن من  04املادة  أسندتعدلت هذه الصالحية فقد  واإلحصائيات

 أسندتية لليقظة االقتصادية وضع نظام اليقظة كما وتوكل للمديرية الفرع األساسية التوازناتاستشراف عدم 
املادة  إىل باإلضافة اإلقليميجهاز اليقظة  إعدادمهمة  اإلقليميالفرعية للتحليل والتلخيص  املديرة إىل 05املادة 
 1اليت خولت مهمة اليقظة القانونية ملديرية التنظيم والشؤون القانونية. 09

 أدرجت، واليت 1999من قانون املالية  92املعدلة للمادة  2012من قانون املالية لسنة  84وتشري املادة 
املصاريف املتعلقة بنشاطات وأعمال تطوير الذكاء االقتصادي لفائدة املنظمات واهليئات بغض النظر عن 

ترقية التنافسية  مثل متويل ترقية نشاطات التقييس والنوعية والبحث والتطوير يف  صندوق األخرىالعمليات 
الصناعية املفتو  لفائدة الوزارة املكلفة بالصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار )ضمن حساب 

 .2(302-102اخلزينة رقم 

 زائر: الظما  السطين لةاعةسم  االتقصصايي  ركلزة الذكاء االتقصصاي  يف اجلالفرع الثاين

منذ استقالهلا، هبدف تلبية  (SNIE)التدرجيي لنظام وطين للمعلومات االقتصاديةسعت اجلزائر على البناء 
جل الدراسات االهتمام  أولتاحملددة، وقد  اآلجالاالقتصاديني من املعلومات املطلوبة ويف  األعوانمتطلبات 

هلذا   األساسية األهدافلنظام الذكاء االقتصادي، وسنعرض  األساسيةبالدور املنوط هلذا النظام كونه الركيزة 
 : 3النظام فيما يلي 
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اليت تساعد املستثمرين على التعرف على نظم االستثمار واكتشاف اجملاالت توفري املعلومات املتكاملة  -
 والفرص االستثمارية املتاحة.

من خالل القيام ببناء قاعدة واسعة من  األعمالواملؤسسات وقطاعات  األجهزةمع خمتلف  اإلسهام -
 املعلومات املرتبطة بتلبية متطلبات بناء االقتصاد، والقائم على احلرية االقتصادية واليات السوق.  ةأنظم

جديدة تسهم  أنشطة وإجياداملعلوماتية وتدعيم التوجه حنو بناء اقتصاد املعرفة،  األنشطةتوسيع جماالت  -
 لتنمية املوارد وحتسني مستويات الدخل. إضافيةفرص العمل وتوفري مصادر جديدة  زيادةيف 

وحفظ  إلنتاجنظام متكامل يعتمد على تكنولوجيا املعلومات وتطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية  إقامة -
وتبادل البيانات واملعلومات املكانية والوصفية للموارد االقتصادية املختلفة على املستوى الوطين، مع توفري 

 اليت متكن من حتقيق االستفادة الفعالة من خمرجات نظم االستشعار عن بعد. اآللية

 اجلديدة يف استغالل املعلومات االقتصادية وفهمها. األساليبنشر  -

 حتقيق الكفاءة االقتصادية من خالل جودة املعلومات املتاحة. -

والرفع من  األجنيبثمار املعلومات الدولية مبا يسمح من حتسني فرص االست أنظمةالتفاعل مع خمتلف  -
 القدرات التصديرية، واختيار من بني البدائل املتاحة لالسترياد.

 أنميكن واهليئات الفرعية  واألنظمةويتكون النظام الوطين للمعلومة االقتصادية من جمموعة من اهلياكل 
 نتطرق هلا كما يلي : 

 (SNIS) اإلحصائل الظما  السطين لةاعةسم  أوال:

ويعترب هذا النظام جمموعة من عمليات مجع ومعاجلة وختزين ونشر املعلومات املرتبطة مبجال معني، والذي 
، و من أهم 1الختاذ القرارات، وهذه العمليات تأخذ الشكل الرقمي للمعلومات اجملمعة أو املنشورة أداةيعترب 

 : 2اهليئات التابعة هلذا النظام نذكر ما يلي

هدفه تزويد سلطات الدولة واملتعاملني االقتصاديني  :(CNIS) اإلحصائل اسمركز السطين لةاعةسم   -1
، اليت تتميز باملصداقية والدقة يف الوقت املناسب ملساعدهتم على اختاذ القرار اإلحصائيةباملعلومة 

املتعلقة  اإلحصائيات إعدادله مهمة  أوكلتاملناسب، كاملركز التابع للمديرية العامة للجمارك، الذي 
 بالتجارة اخلارجية للجزائر.

                                                                 

، جملة آداب الكوفة،جامعة الكوفة، العراق، التقصصاي  يف اجلزائر وإمكانل  يجمه يف الربامج الصعةلال واتقع الذكاء ازرزار العياشي مداحي حممد،  1 
 224، ص 2015، 24، اإلصدار 1اجمللد 

 197، ص مرجع يبق ذكره حليمي المية، 2 
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د املتعلقة  اإلحصائية األنشطةويتوىل مهام اجناز مجيع  :(ONS) لإلحصاءالايسان السطين  -2 بإعدا
صادي واالجتماعي للبالد، ويعتمد اليت تسمح مبعرفة الواقع االقت التخطيط الوطين، وكل اإلحصاءات

، النشاط االقتصادي، املبدالت األسعارعلومات اخلاصة بتقنيات للمعلومات )امل إنتاجهديوان يف لا
مهامه  أداءاليت متكنه من  واألساليباخلارجية، املؤشرات امللية والنقدية،...اخل(، على عدد من الطرق 

 بفعالية.

 اإلنتاجسياسة ترقية  إطاردرج هذه الوكالة يف وتن :(ALGEX)السكال  السطظل  لرتتقل  الصجارة اخلارجل    -3
تطوير  إىلحيث هدفت السلطات العمومية  ع املبدالت التجارية واالندماج العاملي،يسالوطين وتو 

وسبل  آلياتاملعلومات حول  وإنتاجالصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات، واهتمت الوكالة بتوفري 
-04سوم التنفيذي رقم هذه الوكالة مبوجب املر  أسستتطوير الصادرات خارج قطاع احملروقات، وقد 

 ووضعت حتت وصاية وزارة التجارة. 2004جوان  12املؤرخ يف  174

واليت متثل املصاحل العامة لقطاعات التجارة والصناعة   :(CACI) الغرف  اجلزائري  لةصجارة والصظام  -4
ونشر معلومات عن التجارة والصناعة يف  بإنتاجواخلدمات لدى السلطات العمومية، وتقوم هذه الغرفة 

 املنظمات واملستثمرين. أصحاب إىل أساساهذه املعلومات موجهة  أناجلزائر، حيث 

وهي وكالة تابعة لرئاسة احلكومة، مهمتها األساسية  :(ANDI) السكال  السطظل  لصطسير االيصثاار -5
 بالبحث والدراسة وتقدمي املقرتحات واآلراء من اجل ترقية وتطوير االستثمار يف اجلزائر.

  (SNISD)الظما  السطين لةاعةسما  العةال  والسثائقل  ثانلا: 

معارف ومعلومات متخذي القرار وذلك من خالل املعلومات العلمية والوثائقية  بإثراءويهتم هذا النظام 
 : 1اليت يزود هبا النظام الوطين للمعلومات االقتصادية، وحيتوي هذا النظام على مركزين مها 

يهتم  املركز بالدراسة والبحث والتطبيق الواسع  (:CERIST)العةاي والصقين  اإلمال مركز البسث يف  -1
املعلومات ومعاجلتها واسرتجاعها وتنظيمها عرب احلواسب والشبكات، من خالل توفره على عدة  يف مجع
واالتصال يف  اإلعالمهذا املركز حيتل مكانة هامة يف جمال تطوير تطبيق تكنولوجيات  أنوخمابر،  أقسام

شبكات الربط  وإقامةاجلزائر، وذلك من خالل الدور املنوط به خاصة يف ميدان ترقية استعمال االنرتنت 
 :  أهدافه أهمذكر املعلومايت، وميكن 

 املسامهة يف تشييد مشروع اجلامعة االفرتاضية -
  تطوير العديد من املواقع يف شبكة االنرتنت.  -

                                                                 

 167 -166ص ص  مرجع يبق ذكره،أمزيان أنيسة،  1 
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تطوير عدة منتجات يف خمتلف جماالت التسيري منها: سجل التسيري الوثائقي، الرصد الوطين للرسائل   -
، وضع قاعدة بيانات للكلمات املفتاحية للجزائر Fond National des Thèses واألطروحات

(Algeriena تكوين قاعدة بيانات للكفاءات البشرية والفنية والوطنية ،)Potentiel Scientifique et 

Technique ،املراكز اجلهوية للتوثيق  إنشاءCentre Régionaux de Documentation، جملة  إصدار
 جانب العديد من التقارير والبحوث العلمية. إىلمتخصصة يف املعلومات العلمية والتقنية، 

يعمل املركز على مهمة مجع وتصنيف  :(CNIDE)والسثائق االتقصصايي   لإلمال اسمركز السطين  -2
وتطوير مراكز  إنشاء إىلالدراسات ذات الطابع االقتصادي، كما يقوم بتنسيق اجلهود اليت تسعى 

:فهرس أمهها واإلصدارات األعمالاملعلومات والوثائق االقتصادية، ويقوم هذا املركز باجناز جمموعة من 
املؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي، فهرس الدراسات االقتصادية، فهرس النصوص القانونية 

ة وفهرس مكاتب الدراسات اخلاصة بتنظيم االقتصاد الوطين، فهرس مصادر املعلومات االقتصادي
 االقتصادية على املستوى الوطين.

 مصطةبا  تفعلل منسذج لةذكاء االتقصصاي  يف اجلزائراسمبسث الثالث : 

من  ؤسساتامل تأهيلو  االقتصادية التنمية حتقيقمن أجل  ضرورية وريةحميلة وس االقتصادي الذكاء يعترب
كاء االقتصادي حمط اهتمام ما التمسته اجلزائر حيث أصبح الذ  أجل التكيف مع املتغريات االقتصادية الراهنة، وهو

 مع على التكيف املؤسسات ومساعدهتا إسرتاتيجية لدعم سعيها خالل من ذلك ويتجلى ،السلطات العليا للدولة

النموذج للمقرت  للذكاء االقتصادي يف اجلزائر وعليه سوف نتناول يف هذا املبحث االقتصادي،  الذكاء متطلبات
 وكيفية تفعيله. 

 منسذج مقرتح لظما  الذكاء االتقصصاي  يف اجلزائر:  ادأو اسمطةب 

 اإلسرتاتيجية واحلفاظ املعلومة يف التحكم أساًسا يستدعي املؤسسة شؤون تسيري يف النجا  حتقيق إن

 التحكم إىل :إذ يهدف اإلقتصادي الذكاء إليه يسعى ما وهذا املؤسسة داخل جديدة نظرة إقامة جانب إىل عليها

 كيفية على التعرف أيضا ويستدعي وترقية املؤسسة، تطوير يف ألمهيتها نظرا عليها واحلفاظ واملعرفة املعلومة يف

،  احلامسة قراراهتا اختاذ جمال يف السيما املؤسسة لفائدة ضروري هو مبا للخروج منها األهم وانتقاء املعلومة تسيري
 من لكوهنا متكنها للمؤسسات ضرورية أداة مبثابة يعترب إذ اإلقتصادي الذكاء بأمهية نادى خمتصون اإلطار هذا ويف
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 مواجهة يف املالئمة والسلوكات املواقف باعتماد وتسمح جهة، من التطوري الطابع ذات قراراهتا اإلسرتاتيجية اختاذ

 .1أخرى جهة من املتنافسني
 الذكاء من مصدره يتخذ اإلسرتاتيجي السهر أن وبإعتبار جهة من اإلقتصادي الذكاء ألمهية ونظرا

 والدراسات االقتصادي للذكاء عامة مديرية احلكومة استحدثت اإلطار هذا يف أخرى، جهة من اإلقتصادي

 اإلسرتاتيجية إطار يف وذلك اإلقتصادي الذكاء جملس هيكلة بشأن أفكار جمموعة انفتا  ،ستتوىل 2االقتصادية

 تنسيق مهمة يتوىل أن على احلكومة، رئيس أو اجلمهورية لرئيس املباشر اإلشراف حتت سيوضع الوطنية الصناعية

 الوطين اإلقتصاد تزويد قصد اإلقتصادي اإلستعالم مهام إليها توكل اليت العمومية والوسائل اهليئات بني النشاطات

 .التايل الشكل خالل من توضيحه ميكن ما هو، و الدولية اإلقتصادية املنافسة سياق يف واإلستباق الدفاع بوسائل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

أطروحة  يياهم يف يمم اإليارة اإليرتاتلجل  يف مساجه  الصهاياا  وايصغال  الفرص، ، الذكاء االتقصصاي  كأيةسب تيلري بوريش أمحد 1 
 بكر بلقايد دكتوراه يف علوم التسيري ختصص اإلدارة اإلسرتاتيجية والذكاء االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب

 270، ص 2018/2019تلمسان، اجلزائر، 

 فعاليات مقدم ضمن حبث (،اجلزائري  احلال  إىل اإلشارة )مع اإليرتاتلجل  اسمعةسم  يمم يف اإلتقصصاي  الذكاء يور، بوزيدي وجملد بلوناس هللا عبد2 

 17 ص ، 2012األردن،  عمان اإلدارية، والعلوم اإلقتصاد كلية الزيتونة، جامعة ،''املعرفة وإقتصاد األعمال ذكاء'' بعنوان عشر احلادي السنوي املؤمتر
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 (: منسذج مقرتح لظما  الذكاء االتقصصاي  باجلزائر4-3شكل رتقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذكاء االتقصصاي  ويور أنما  اسمعةسما  يف اختاذ منصف مقاويب، باالعتماد على :  : من إعداد الطالباسمصار
،ص 2011جامعة باجي خمتار عنابة، اجلزائر،  ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادي والتسيري،القرار
أطروحة ي  يف الرفع من الصظافيل  الاولل  لةاؤييا  االتقصصايي  اجلزائري ، يور الذكاء االتقصصامغمويل نسرين، ،224

بسكرة،  دكتوراه يف العلوم التجارية ختصص جتارة دولية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر
 197، ص 2015/2016اجلزائر، 

 

 

اسمايري  العام  لةذكاء 
االتقصصاي  والارايا  

وااليصشراف 
DGIEEP 

 رئاي  احلكسم 

 وزارة اسمالل 

 واسمظاجم وزارة الصظام 

وزارة الصعةلم العايل 
 والبسث العةاي

 لإلحصاءالايسان السطين 
ONS 

وزارة الربيا واسمساصال  
اليةكل  والاليةكل  
 والصكظسلسجلا  والرتقاظ 

 وزارة الافاع

 وزارة العا 

وزارة الااخةل  
 واجلااما  احملةل 

 الصجارةوزارة  واالتصا  اإلمال وزارة  وزارة اخلارجل 

وزارة اسمؤييا  الصغرية 
ظاشئ  واسمصسيط  واسمؤييا  ال
 واتقصصاي اسمعرف 

 ادأمن السطين

 نشاط الضغط والصأثري

CERIST 

 الابةسمايل  الصساف 

 السجل التجاري

CACI 
ALGEX 

مؤسسات 
 ناشئة

ANDI 

االحصاء 
 واالستشراف

 حاضنات
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يف منظومة الذكاء االقتصادي، من  الشكل أعاله يتبني وجوب مشاركة احلكومة بكل كياناهتا من خالل
، وميكن تقدمي النموذج املقرت  للذكاء االقتصادي يف اجلزائر  خالل التنسيق والتكامل بني مجيع الوزارات واملديريات

 كما يلي : 

، ويتم ذلك من طرف الوزارات كوزارة التعليم اإلسرتاتيجيةمن خالل بعد اليقظة  وإتاحتها مجع املعلومات -
، وخمتلف اجلامعات واملعاهد CERISTالعلمي والتقين  اإلعالمالعايل من خالل مركز البحث يف 

وكذلك وزارة املالية عن طريق التقارير اليت تصدرها مصاحل الضرائب وكذلك بنك اجلزائر، ووزارة الصناعة 
واملناجم وكذلك وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملؤسسات الناشئة واقتصاد املعرفة واليت تضم الوزارة 

البحوث والدراسات وامللتقيات  راءإجواالستشراف، ويتم ذلك من خالل  باإلحصاءاملنتدبة املكلفة 
 ونشر التكنولوجيا.

محاية املعلومات وتأمينها من أخطار القرصنة والتجسس والضياع وذلك بتوفري احلماية التقنية لشبكات  -
االنرتنت وإرساء القوانني احلكومية والقطاع االقتصادي ومراقبة  لإلداراتاملعلومات الوطنية التابعة  وأنظمة

واألخالقيات، ال سيما يف جمال مجع املعلومات ومحايتها من التداول الغري مشروع والتسريب، والتشريعات 
ويتوىل هذه املهمة كل من وزارة الداخلية واجلماعات احمللية من خالل جهاز األمن الوطين ،وزارة العدل 

  التكنولوجيات والرقمنة.ووزارة الدفاع الوطين، إىل جانب وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية و 

يف حني نشاط الضغط والتأثري والذي توكل مهمته إىل كل من وزارة التجارة من خالل الوكالة الوطنية  -
وذلك بالتأثري  CACIو كذلك الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة  ALGEXلرتقية التجارة اخلارجية 

عمل وزارة اخلارجية من خالل جتنيد  على املستثمرين األجانب واحلكومات على حد سواء، كذلك
الدبلوماسيني واملمثليات االقتصادية من أجل إعطاء صورة عن اجلزائر ونشر والرتويج للفرص االستثمارية 

ومناخ االستثمار عموما هو ما ميكن أيضا أن تشارك فيه وزارة اإلعالم واالتصال وذلك عن طريق 
يت بدورها ميكن أن يصل مداها إىل كل من له الرغبة يف العمل الصحافة واألجهزة اإلعالمية املختلفة وال

 واالستثمار. 

 حتقلق منسذج الذكاء االتقصصاي  يف اجلزائر قائمس  اسمطةب الثاين :

املعوقات اليت حتول فعالية الذكاء االقتصادي يف اجلزائر، سواء على مستوى  إىلميكن من خالل املطلب التطرق 
 على مستوى املنظمات: أوالدولة 
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 : غلاب الصظيلق ب ن اسمظما  واحمللط العةاي  الفرع ادأو 

العوائق اليت تعرتض التنمية  أهميعترب القصور يف التكامل بني قطاعي البحث العلمي والصناعة من 
 : 1القصور فيما يلي  أوجهوالتقدم يف جمال الذكاء االقتصادي، و ميكن ذكر 

توصيات بقيت حرب على ورق من  إىلاليت نظمت توصلت  واملؤمترات فبعض امللتقيات :التحسيس غياب -
 متابعة. أودون تنفيذ 

غياب احمليط اجلامعي : ففي اغلب امللتقيات واملؤمترات نالحظ انه قليال ما يدعى احمليط اجلامعي  -
 العلمية للموضوع.القاعدة  إثراءمشاركتهم تعترب جد مهمة من اجل  أنوالبحث العلمي مع العلم 

مع نقص البحوث العلمية اليت تدرس تطور املفهوم يف هذا  األكادمييغياب االهتمام من طرف احمليط  -
املعاهد واقتصار جامعة التكوين املتواصل اليت تقدم تكوين يف جمال  أو واملدارساجملال يف كل اجلامعات 

 الذكاء االقتصادي .

 واملنظمات اجلزائرية. عدم وجود عالقات قوية بني اجلامعات -

 بفعالية. أحباثهاعدم قدرة مراكز البحث على نقل نتائج  -

ضعف وعدم كفاية التعريفات املقدمة للذكاء االقتصادي، واليت تبني عدم القدرة على وضع وتطوير  -
 الذكاء االقتصادي بفعل غياب سياسة حول املوضوع.

حمددة وأهداف  إجراءات إطاراليقظة التكنولوجية املنتشرة حاليا يف املنظمات اجلزائرية هي غري منظمة يف  -
 دقيقة.

خبصوص النظام الوطين للمعلومات االقتصادية واالجتماعية أن هناك  الصادروقد بني كذلك التقرير 
 : 2 كاآليتنظام الذكاء االقتصادي   إقامةمخسة عوامل تعيق 

 سائلية والفنية الو  العوامل -

 العوامل اخلاصة بالسياسات العامة. -

 العوامل املرتبطة بنظام احلوكمة يف أجهزة الدولة واملؤسسات. -

 العوامل الثقافية. -

 العوامل املرتبطة باملوارد البشرية. -

                                                                 

1 BOUROUBI Mostafa, OP cit, P34 

 13، ص مرجع يبق ذكره تري رضا، 2 
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 : نقص اسمعةسما  الفرع الثاين 

املنظمات يف اجلزائر تعاين من عدة صعوبات، ومنها ما يتعلق بنقص املعلومات الالزمة  أناملالحظ 
 : 1 أوجهار وذلك على عدة مستويات وعلى عدة واملفيدة يف اختاذ القر 

معطيات عن سوق  أو إحصائياتأو  أرقامحيث نسجل غياب  نقص اسمعةسما  اسمصعةق  بيسق العال:: أوال
 معطيات دقيقة عن طاليب العمل. ل املطلوب، فال توجد مثال أرقام أوالعمل يف اجلزائر بالشك

الطبيعي أن يبين أي شخص قراره االستثماري على عدة  من نقص اسمعةسما  اسمصعةق  بفرص االيصثاار:ثانلا: 
ر عدم وجود فك إىلوفرص االستثمار، وغياب مثل هذه املعطيات يؤدي ال حمالة  إمكانياتمعطيات، واليت تظهر 

 استثماري.

معلومات  إىلاملنظمة  أوحيث يفتقر صاحب املشروع  نقص اسمعةسما  اسمصعةق  باحمللط السطين )احملةي(:ثالثا: 
، القانونية، حجم القدرة الشرائية، االمتيازات األسعارضرورية الختاذ قرار االستثمار، مثل معلومات عن تقلبات 

 ، املنافسني احملتملني ....املنافسني احلالينيه، حجم العرض يف سوق العمل ونوعيت

وجود املنظمات  يشكل غياب مثل هذه املعلومات خطرا يهدد نقص اسمعةسما  اسمصعةق  باحمللط الاويل:رابعا: 
يعين الدخول يف معركة  األجنيباجلزائرية وخاصة الصغرية واملتوسطة منها، فنقص املعطيات والبيانات عن املنافس 

 جمهول.ضد منافس 

املنظمات اجلزائرية صعوبة يف التعرف على  أصحابحيث جيد  نقص اسمعةسما  باخلاما  الصيسيقل :خاميا: 
احمللية وكذا اخلارجية، كما  األسواقاملعارض وتوارخيها، وشروط اجلودة يف  كأماكناخلدمات التسويقية املتاحة،  

 هيئات متخصصة يف دراسة السوق وسلوك املستهلك. ىلإتفتقر املنظمات اجلزائرية وخاصة الصغرية واملتوسطة، 

فتوفر البيانات يف شكلها اخلام قد يشكل  يف حتةلل اسمعةسما  ونشرها:ما  وجسي هلئا  مصخصص  ياييا: 
املنظمات اجلزائرية وخاصة الصغرية منها عادة ال  أصحاب، فاخلربة القليلة اليت يتمتع هبا األحيانمشكلة يف بعض 

متكنهم من فهم واستغالل هذه البيانات واملعطيات أحسن استغالل، مما يوجب عليهم البحث عن مدلول هاته 
  بوجود هيئات متخصصة يف حتليل ونشر هذه البيانات. إالذلك  يتأتىالبيانات يف شكل مبسط، ولن 

 بالظما  السطين لةاعةسما   : مشاكل مصعةق الفرع الثالث

                                                                 

 ،-اجلزائر حال  –اسمصسيط  و الصغرية اسمؤييا  تأهلل و يمم يف االتقصصايي  لةاعةسما  وطين نما  إتقام  أمهل  حيىي، دريس حسني  رحيم 1 
 و التجارية و االقتصادية العلوم كلية العربية، 2006 أفريل 18 - 17الدول  يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات حول الدويل امللتقى
 578 -577، ص ص  اجلزائر الشلف، جامعة التسيري، علوم



زائري اجل تقصصاي  كسيلة  لصسي ن ادأياء اسميصاا  نمظماا  ادأماا الفصل الثالث : الذكاء اال  

 

170 

 

رغم اجلهود املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية كما تطرقنا إليه سابقا إال انه توجد هناك عدة نقائص ال سيما يف 
 : 1خيص النظام الوطين للمعلومات واليت ميكن ذكر أمهها كاآليت 

 أن، ميكن إداريشأنه شأن أي نظام  اإلحصائيةنظام املعلومات  أنحيث  ضعف الصظملم احلايل لةظما :: أوال
  اإلحصائيةواقع النظام الوطين للمعلومات  إىليكون مركزي أو غري مركزي، وبالنظر 

حيث يشكل هذا العامل مؤشر سليب  ما  االيصقرار يف هلكة  وتظملم اسمؤييا  اسمشارك  يف الظما :ثانلا: 
، للمعامالتمعلومات دائم قادر على املتابعة الصارمة يرتجم غياب نظام  ألنهللنظام،  اإلمجايلعلى التنظيم 

 احملددة. آجاهلاباملقابل معلومات ذات مصداقية، دقيقة ويف  وإنتاج

نفس الوظائف اليت يقوم هبا املركز الوطين للمعلومات  أنحيث نالحظ  االزيواجل  والصكرار يف العال:ثالثا: 
والوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية و  لإلحصائياتهي نفسها اليت يقوم هبا كل من الديوان الوطين  اإلحصائية

جمموعة من املشاكل كارتفاع تكاليف احلصول  إىلالغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة وهذا ما من شأنه أن يؤدي 
وتوزيع نفس  بإنتاجمؤسسات وهيئات متعددة تقوم  أمامعلى املعلومات، وكذلك املستفيد من املعلومة جيد نفسه 

 يضلله ويفقده التوجيه السليم للحصول على ما يريده من معلومات. أن، هذا ما من شأنه املعلومات
ملختلف اهليئات املاركة  لإلحصائياتفالتحليل املقارن  :اسمصاح ما  تسفر الاتق  واسمصااتقل  يف اسمعةسما  رابعا: 

يف النظام، يبني نقص واضح وكبري يف جودة وكبري يف جودة ومصداقية املعلومات املتاحة، والذي يرتمجه االختالف 
 عدم التوحيد يف املناهج والتقنيات املعمول هبا. إىليف النتائج احملصل عليها، هذا راجع 

الوحدات واملؤسسات املشكلة للنظام يف رقعة جغرافية حيث نالحظ متركز خمتلف  اسمعةسما : إتاح خاميا:
واحدة )اجلزائر العاصمة(، هذا ما خيلق صعوبات يف حصول املتعاملني املتواجدين يف جهات على املعلومات اليت 

 يتيحها النظام.

دراسات يف جمال التحليل  (ONS ,CNIS, ALGEX) لإلحصائياتغياب على مستوى اهليئات املنتجة 
هذا  إىل إضافة، ودراسات توقعية على املديني القصري واملتوسط،  توحتليل املعطيا  ،االقتصادي والتنبؤ من منذجة

املختلفة اليت تنتجها كل هيئة ال تكون  اإلحصائيةالنقص يف الدراسات والتحليالت التنبؤية، نالحظ بأن البيانات 
 ية الكافية الستخدام أفضل املعلومات.مصحوبة بالوثائق املنهج

اليت حتدد بوضو  قنوات  اإلحصائيةغياب اللوائح واالتفاقيات بني اهليئات والوكاالت املنتجة للمعلومات 
    جنب االحتياجات من املعلومات عن كل منظمة. إىلاملعلومات ووضع جنبا 

                                                                 

 202 -200، ص ص مرجع يبق ذكرهمغمويل نسرين،  1 
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 االتقصصاي ايرتاتلجلا  الاول  يف تفعلل الذكاء ب الثالث: اسمطة

أن اغلب املنظمات الوطنية أخذت  إىلالسلطات العمومية بأمهية الذكاء االقتصادي، بالنظر  اهتمام بدأ
واالنضمام املرتقب  األورويببعني االعتبار نتائج وحتديات املرحلة الراهنة، حتت طائلة اتفاق الشراكة مع االحتاد 

جدوى دور الدولة وعالقتها باملنظمات من اجل احلفاظ على  للمنظمة العاملية للتجارة، مما يطر  السؤال حول
تنافسية النسيج االقتصادي، ولعل الذكاء االقتصادي أحسن هذه السبل للتنبؤ باملخاطر االقتصادية وحتديات 

نيع اليت التوازنات املالية للبالد، وعلى غرار دول العامل الثالث فإن القاعدة الصناعية يف اجلزائر هي مثار سياسة التص
النسيج الصناعي وتشجيع النمو الداخلي الذي تقوده عملية  إحياء إعادةانتهجتها البالد منذ االستقالل، لذا فان 

 حتقق قفزة نوعية يف تطوير ميكانيزماته. أنالذكاء االقتصادي  آللياتوطنية واليت ميكن  أولويةاحمللي  اإلنتاج

االقتصادي للدولة مهدد بأي نوع من الصدمات االقتصادية والسياسية  األمن أنكما يبدو جليا 
االقتصاد الوطين، بفعل ارتباطه مع مؤشرات التجارة اخلارجية مقابل مورد وحيد للدخل  هشاشةاخلارجية بسبب 

يات العوملة، التكيف مع املنظومة االقتصادية اليت فرضتها معط إىلالوطين وهي احملروقات، لذا فان منظومتنا حباجة 
يف منظومة الرتبية والتكوين والتعليم العايل ويف جممل  أيضاظماتنا، بل الذكاء االقتصادي يف من إدماجوهبذا يتعني 

 .1وتعزيز املواطنة املمارسات املتعلقة بالرشادة يف استغالل املوارد والتنمية املستدامة

واالستشراف باملستقبل القائم على العالقات  الذكاء االقتصادي، فضال عن كونه مسارا ملنهج توقعي إن
والذي  الوطنية الصناعية اإلسرتاتيجيةاليت تربط املنظمات واملتعاملني االقتصاديني، هو كذلك اجلانب املهم يف 

 :2وهي  أساسية أهدافحتقيق  إىليهدف 

تطوير السلوكيات اجلماعية والفردية للفاعلني االقتصاديني  إىلنشر ثقافة الذكاء االقتصادي الذي يطمح  -
 العموميني واخلواص يف نظرة مجاعية ومتعددة التخصصات.

خاص وتطوير نظرة جديدة لعالقاهتم القائمة على الثقة املتبادلة الضرورية الزدهار  -تالحم عمومي إنشاء -
 الصناعة الوطنية.

ولوجي والصناعي الوطنيني، عن طريق وضع جهاز مراقبة، قادر ترقية التنمية وضمان امن الرتاث التكن -
 على مواجهة رهانات انفتا  السوق الوطنية على املنافسة والتقليل من املمارسات الغري شرعية للمنافسني.

                                                                 

، أطروحة دكتوراه يف علوم الصظام  الصلاالنل  والبلستكظسلسجل  يف اجلزائر"الذكاء االتقصصاي  يف خام  تظافيل  ادأتقاللم "يراي  حال  وسام داي،  1 
 -185، ص ص  2015/2016،  اجلزائر، 1التسيري ختصص تسيري املنظمات، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة باتنة

186 
، جامعة باتنة 09، اجمللد 35، جملة العلوم االقتصادية، العدد ي  يف اجلزائر: واتقع وآفاقتطبلق اليلايا  اإلتقةلال  لةذكاء االتقصصاوسام داي،  2 

 07، ص 2014اجلزائر، 
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ستشرافية عن طريق وضع نظام للهيئات العمومية واملنظمات واجلامعات ومراكز البحث تطوير الوظيفة اإل -
، والعمل هبا على املديني اإلسرتاتيجية اإلجراءاتالقتصاديني بغرض حتديد التطورات وحصر والفاعلني ا

 املتوسط والبعيد لفائدة الصناعة الوطنية.

وضمن هذا املنظور فان دور الدولة يف وضع الرتاتيب اخلاصة بتطوير الصناعة والتجديد، يتمثل يف تنفيذ 
الوسائل اليت متكنها من  أوالتوفر للمنظمة  أنسرتاتيجي، من شاهنا سياسة وطنية للذكاء االقتصادي والرصد اال

ستشرافية والتقنية والعلمية... اخل( مث ثانيا يل وتلخيص املعلومة والدراسات اإل)حتل اإلعالميالتزود بأدوات الرصد 
 .1اللوبيات وغريهاو  واسرتاتيجيات النفوذ أزمةخاليا  وإنشاء اإلعالم أنظمةمني بأدوات استغالل املعلومات وتأ

الذكاء االقتصادي ترجم من خالل اهلياكل والتنظيمات سالفة الذكر،  بإشكاليةاهتمام الدولة اجلزائرية  إن
 : 2التالية اإلجراءات داعتما إىلضف 

تشكيل بنوك للمعلومات واملعطيات املتعلقة باملعلومة يف امليدان االقتصادي، الصناعي، التكنولوجي  -
 (.واآلسيوية اإلفريقيةاجلديدة املمكن ولوجها )السوق  لألسواقووضع خارطة 

 .تأمينهاتثمني البحوث التطبيقية اليت هلا اثر على القيمة املضافة للصناعة واالستثمار وضمان  -

وضع شبكات خمتلفة لتبادل املعلومات مع املنظمات واهليئات املكلفة بتبادل وحتيني املعلومة االقتصادية  -
 ية منها داخل الوطن وخارجه.خاصة الصناع

الشروع يف هتيئة خاليا عملياتية للذكاء االقتصادي وجتميعها على شكل حافظة نشاطات وهذا منذ عام  -
2012. 

من اجل التكفل باليات تطوير الذكاء االقتصادي يف  2010من السنة املالية  تعبئة املوارد املالية ابتداء -
 اجلزائر.

دور امللحقني االقتصاديني على مستوى السفارات، وهذا والضغط وتفعيل  للتأثريودعم شبكات  إنشاء -
 استجابة الحتياجات املنظمات الوطنية ذات الطابع التصديري خاصة الصناعية منها.

تنصيب خاليا يقظة دائمة العمل، ومن هنا فانه على املنظمات لزاما التعاون بشكل تصاعدي مع  -
لواليات، على غرار خاليا الرصد اليت من شأهنا التنظيمات املهنية وغرف الصناعة  والتجارة املنتشرة عرب ا

، ويف هذا الصدد قامت املديررية أحسنتسمح هلا جبمع واستغالل املعلومات االقتصادية بشكل  أن
مشروع عمومي يتمثل يف برنامج  بإنشاءالعامة للذكاء االقتصادي والدراسات واالستشراف التابع للوزارة 

                                                                 

 169، ص مرجع يبق ذكرهأمزيان أنيسة،  1 
2 DGIEEP, Manuel de formation en intelligence économique en Algérie, op cit, PP 27-32 
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، وصناعة واإللكرتونيكمنظمة عمومية تنشط يف جمال الصناعة الصيدالنية، امليكانيك  11ميس مرافقة 
يرية العامة للذكاء االقتصادي وتلك فقة هذا يقضي خبلق شراكة بني املداالمسنت ... اخل، حمضر املرا

تلك  حتضري األساسيةخاليا للمتابعة واالستشراف مهمتها  إنشاءاملنظمات، بغرض متكينها من 
يف  أكثراملنظمات لدخول املنافسة، عرب احلصول على مجيع املعلومات الضرورية اليت متكنها من التحكم 

املعلومة االقتصادية، ويف تطورات املنتوج الذي تقدمه، ومن مث التموقع جيدا حتسبا ملنافسة أي منتوج 
حكم يف التشريعات ذات الصلة جديدة والت أسواقخاصة املستورد، كما تقوم هذه اخلاليا بالبحث عن 

بنشاطها وكذا يف التكنولوجيات احلديثة، وبالتايل مهمة تلك اخلاليا هي متكني املنظمات اجلزائرية من 
 استغالل الفرص املتاحة هلا يف السوق الوطنية وحىت اخلارجية.

بوضع نظام معلومات وزاري مع خمتلف املديريات  2014كما قامت وزارة الصناعة واملناجم يف عام 
سبل  إجيادواملنظمات، وكذلك خلق مركز حتليل للمعلومات االقتصادية والعلمية والصناعية، ومن الضروري الوالئية 

حيوية، لذلك فقد مت تشكيل فوج عمل حول الذكاء  أوحول قضايا جديدة  أخرىالتنسيق مع قطاعات 
(، وقد قدم هذا الفوج إقليم -ال من ممثلني عن وزارات ومنظمات من اجلانبني )منظمة مشك اإلقليمياالقتصادي 
    .1تطوير شبكات حملية لدعم املنظمات الصناعية إمكانيةتقريرا حول 

تنموية يف جمال املعلوماتية والذكاء االقتصادي،  من خالل برنامج التنمية  إسرتاتيجيةكما مت وضع   
 : 2واليت تبنت النقاط التالية 2014غاية  إىل 1020اخلماسي املمتد من 

مليار دينار جزائري لوضع احلكومة االلكرتونية وتوسيعها، وستسمح احلكومة االلكرتونية  100ختصيص  -
املعلوماتية  األدوات إدخالواملؤسسات حبيث ال تقتصر على  اخلدمات العمومية وعصرنة اإلداراتبتطوير 

 تساهم يف حتسني التسيري الداخلي والعالقات مع املواطن. وإمناعلى املؤسسة فحسب 

املركزية واجلماعات احمللية )والية، دائرة  واإلداراتوفتح بوابات على االنرتنت من قبل الوزارات  إنشاء -
املتمثلة يف فتح  اإلسرتاتيجية، وسيتمكن املواطنني بفضل هذه اإلدارةوبلدية( قصد تقريب املواطنني من 

اجلزائر االلكرتونية  إسرتاتيجية، وتقرت  اإلداريةمن حتميل االستمارات و وغريها من الوثائق  البوابات
 خدمة على الشبكة العنكبوتية. 400حوايل  واإلداراتعلى املواطنني واملؤسسات  2013

ضمن منظومة الرتبية  اآليل اإلعالمللتجهيزات املوجهة لتعميم تعليم مليار دينار جزائري  50ختصيص  -
 الوطنية والتعليم والتكوين.

                                                                 

 170ص  ذكره،مرجع يبق أمزيان أنيسة،  1 
 206، ص مرجع يبق ذكرهمغمويل نسرين،  2 
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 250واالتصال، وختصيص  لإلعالممليار دينار للبحث العلمي والتكنولوجيات اجلديدة  250ختصيص  -
واالتصال واستكمال  لإلعالممليار دينار جزائري لتنمية البحث العلمي والتكنولوجيات اجلديدة 

 مكتسبات املخططات السابقة.

املقومات املعتمد عليها من اجل حتقيق التقدم  أهمس الوطين االقتصادي واالجتماعي فإن وحسب اجملل
الذكاء االقتصادي  والدراسات  إلرساءوطنية  إسرتاتيجيةيف جمال الذكاء االقتصادي يف اجلزائر، وصياغة 

 :  1ما يلي اإلسرتاجتية

العامة واملؤسسات االقتصادية معاجلة كميات  اإلداراتحيث جيب على  يمم الشفافل  والظشر: -1
البيانات اهلائلة املتوفرة لديها معاجلة ذكية، ومن واجب هذه اهليئات نشر املعلومات بصفة هادفة تشجع 

 .والقضاء على حاالت حجب املعلوماتالتعاون بني املنظمات 

ايل والتكوين املهين تطوير من واجب اجلامعات ومنظمات التعليم الع تطسير الربامج البلااغسجل :  -2
مع مراعاة انفتا  هذه الربامج للمعرفة والتعليم النوعي الربامج البيداغوجية وفقا ملا يتطلبه حميط املنظمات، 

وفقا ملا هو معمول به يف البلدان املتقدمة، واهلدف من ذلك هو تكريس سلوك البحث عن املعلومات 
 وتقييمها واستخدامها أحسن استخدام.

حيث حتوز هذه  لل يور الغرف الصجاري  واسمصاحل االتقصصايي  لةاول  واجلاعلا  اسمهظل  والظقابل :تفع -3
انه جيب حتديد  إال، ةواجلغرافياهليئات على كميات هامة من املعلومات االقتصادية واالجتماعية 

 ي.لتنسيق نشاط هذه اهليئات ودعم تداخالهتا على املستوى الوطين والعامل إسرتاتيجية

بالنظر لشبكة الوكاالت اليت حتوزها، فهي  تفعلل يور شبكا  البظسك واسمؤييا  اسمالل  الاولل :  -4
تساعد بالتكفل باحتياجات اجلمهور املتعددة وتقييم اخلدمات املختلفة وبناء قواعد وبنوك بيانات هائلة 

على متويل مشاريع الذكاء هلا القدرة  أنميكن استخدامها يف حتديد االسرتاتيجيات التسويقية، كما 
 .وكسب الزبائن اجلدد جديدة أسواقالذي يسهل دخول  األمراالقتصادي والشراكة فيها ودعمها ماديا، 

، اجلبائية واملالية اإلحصائيةللمصاحل  األساسيةتتمثل املهمة  تفعلل يور اسمصاحل االتقصصايي  لةاول :  -5
تتميز باجلدية واالستمرارية جتاه مستخدمي املعلومات  إعالميةوالتجارية للدولة يف القيام حبمالت 

مثل  إعدادوالباحثني والصحفيني مطالبني باملسامهة يف  األساتذةكل من   أناالقتصادية واالجتماعية، كما 
 أفراداملهم هو تكوين  األمر أن إالمجهور الطلبة املتمدرسني واملمارسني،  إىل وإيصاهلاهذه النشاطات 
املعلومات، واستخدام الكفاءات يف كافة  وأنظمةاملعرفة  وإدارةيف جمال الذكاء االقتصادي هذه املصاحل 

 الشؤون العامة.  إدارةمراحل 

                                                                 

 2004، اجلزائر، تقرير حس  مصطةبا  نما  اسمعةسما  االتقصصايي  واالجصاامل  اجمللس الوطين االقتصادي  واالجتماعي، 1 
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 نمظماا  ادأماا  اسمبسث الرابع : يور الذكاء االتقصصاي  يف حتي ن ادأياء اسميصاا 

الربح  أهداف يف تتمثل اليت منها األمد طويلة والسيما أهدافها حتقيق على املؤسسة قدرة يعكس األداء
 البيئية ظل الظروف ويف العاليتني، والفاعلية بالكفاءة والبشرية املادية املوارد باستخدام والتكيف والنمو والبقاء

 واالستئثار الزبائن، مقرونا برضى ذلك يكون أن بشرط العالية اإلنتاجية حتقيق يف املؤسسة مرآة فاألداء املتغرية،

 اليت البيئة جتاه واالجتماعية األخالقية باملسؤوليات والقيام مناسب، مايل عائد توفري تستطيع جيدة سوقية حبصة

 .اجملتمع وجتاه فيها تعمل
 اسمطةب ادأو  : يور الذكاء االتقصصاي  يف حتي ن ادأياء االتقصصاي  

 جمال يف والسيما االستقرار وعدم بالتقلب تتصف مستقرة غري بيئة يف تعمل األعمال منظمات مادامت

 يستوجب ذلك كل فإن املعريف، االقتصاد حنو حاليا تتجه أغلبها أن على فضال واالتصاالت املعلومات تقنية

 إن . السوق يف وموقعها التنافسية وقيمتها وقدراهتا إمكاناهتا للكشف عن أدائها مستوى على املؤسسة وقوف

 يف الزيادة إىل أخرى مرة تقود أن ميكن اليت التعديالت وإجراء القرارات الختاذ راجعة معلومات يعد األداء ناتج
 واألهداف اخلطط مالئمة مدى عن الكشف يف تساعد األداء نتائج أن كما.الريادة و التفوق ويف األداء فاعلية

 النشاطات الوظائف، خمتلف بني التنسيق مستوى الكشف عن وكذلك املوارد، من للمتا  والربامج والسياسات

 .1الالزم النحو على هبا املنوطة باملهام القيام على البشرية املوارد قدرة مدى وعلى والعمليات،
وميكن القول بأن الذكاء االقتصادي يعتمد على البيانات اخلامة اليت جيب أن تكون متكاملة بالرغم من 

معلومات يتم اكتشاف املعلومات ذات املغزى منها أن مصادرها قد تكون متباينة وبعدها يتم حتويلها إىل 
واستخدامها الختاذ القرارات تصب يف صاحل املنظمة ليس فقط مراقبة التغريات وجمرد اإلبالغ عنها وإمنا املطلوب 

 2هو إجراءات وقرارات لتحسني أداء املنظمة.
تستخدم يف حتسني األداء، ويوفر الذكاء االقتصادي قاعدة بيانات خامة تتحول إىل معلومات مفيدة،ل

حيث يعترب الذكاء االقتصادي الطاقة الكامنة باعتباره هو القاعدة املعلوماتية املتاحة للمنظمة من أجل االستعالم 
 3.وتقدمي التقارير واألهم هو حتسني األداء للمنظمات

 :4اآلتية بالنقاط فيتمثل جيد أداء مستوى إىل الوصول يف االقتصادي الذكاء دور أما      

                                                                 

 141، ص مرجع يبق ذكره مغمويل نسرين، 1 
 213، ص ذكره يبق مرجعحممد رقمامي،  2 

3 Gary Cokins, Performance management: Integrating strategy execution, Methodologies, Risk, and 
Analytics , 1st edition, John Wiley: New Jersey, United States of America,2009, p p 63-64.   

 138، ص مرجع يبق ذكرهفاطمة الزهراء كباش،  4 
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وجود  أن كما املنظمة، داخل العمل تسهل وتطبيقها وتوزيعها وخزهنا واملفيدة اجلديدة املعرفة توليد إن -1
وتفاعلهم،  العاملني مشاركة عن فضال استثمارها، على والتشجيع املعرفة التقاط يف متخصص فريق
 :إىل يؤدي وهذا بينها؛ فيما والتناغم التناسق إلحداث العمليات تلك تقود فعالة قيادة ووجود

 مردودات املبيعات و املعيب واإلنتاج اهلدر تكاليف تقليل طريق عن للعمل اإلمجالية التكاليف تقليل -

 .العمل ووسائل التقنيات مع التعامل سوء وتكاليف

  البيع. وسريعة مبتكرة وأخرى متقنة منتجات إنتاج طريق عن للمنظمة املالية العوائد زيادة -

 االقتصادي  يف الذكاء تطبيق وان للمدخالت الكفء االستخدام على يدل العالية اإلنتاجية حتقيق إن
 .فاعلية أكثر طرق ابتكار إىل يؤدي املختلفة جماالت األداء

 الثقايف لدى الوعي وزيادة جديدة بأشياء واإلتيان واالبتكار اإلبداع حتقيق إىل االقتصادي الذكاء يقود -2

 الذكاء نظام تطبيق على عاملية دراسة أجريت الصدد هذا يف، واحلوار والتعلم التدريب خالل العاملني من

 :1 االقتصادي للذكاء التالية املنافع استخالص مت الكربى ومن خالهلا الشركات على االقتصادي

 املستلمة؛ املعلومات وجودة نوعية حتسنت  -
 القرارات؛ اختاذ تعجيل -

 نشرها؛ وكذلك املعلومات وحتليل مجع منظم، بشكل حتسن -

 الوعي؛ وزاد تعزز التأثري -

 والتهديدات؛ الفرص حتديد عملية حتسني -

 .والتكلفة الوقت توفري -

 البيانات، وحفظ وتصنيف، ومعاجلة مجع على القادرة النظم من كواحدة يعترب الذكاء االقتصادي
 وعلى ورقابة، وتوجيه وتنظيم ختطيط من كافة، اإلدارية بالوظائف للقيام القرارات متخذو حيتاجها اليت واملعلومات
 متثلت املعلومات، أنظمة يف كبرية نقلة واخلاصة العامة املنظمات شهدت حيث ، كافة املنظمة يف العمل جماالت

يف  سامهت اليت األخرى للوسائل التكنولوجية باإلضافة االتصال، وشبكات البيانات وقواعد احلاسب باستخدام
 ثروة، فاملعلومات.اإلسرتاتيجيةاملعلومات  استخدام على أساسي بشكل يعتمد االقتصادي والذيالذكاء  وجود

 أخرى إدارية عمليات يف أيضا لتستخدم ذلك تتعدى بل فقط، القرارات اختاذ عملية  يف ليس أمهيتها وتكمن

 األداء تقومي يف ونظمها املعلوماتاستخدام  يعد ولكن األداء، وتقومي والرقابة، ورسم السياسات، اخلطط، كوضع

 ومن اإلدارية األساسية، العمليات من أنه على لألداء ينظر حيث وأمهية، جاذبية هذه االستخدامات أكثر

                                                                 

1 SEWDASS Nisha, The implementation of Competitive Intelligence tools and techniques in Public Service 
departments in South Africa to improve service delivery: a case study of the Department of Home Affairs , 
University of Pretoria, April 2009 , p 32 
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 تتمكن خالله فمن منظمة، أي يف التطوير لعمليات والتخطيط التفكري، عند منها البد احلساسة اليت املواضيع

 ومن ، الفعلية وقدراهتا ، واحتياجاهتا املنظمة، ظروف مع تتناسب تطويرية برامج وإعداد من تصميم العليا اإلدارة

 .مناسبة وبرامج خطط إعداد املنظمة على الصعب من سيكون تقييم ألوضاعها إجراء دون
 اسمطةب الثاين : يور الذكاء االتقصصاي  يف حتي ن ادأياء االجصاامي 

يساهم توفري املعلومة حول اجملتمع الذي تنشط فيه املنظمة يف معرفة احتياجات اجملتمع أو فئات منه، إذ 
تقوم املنظمة بتقدمي خدمات للمجتمع من خالل حتسني جوانب احلياة فيه واملسامهة يف حل مشاكله، وعم 

الجتماعية اخلريية اليت ختدم اجملتمع املنظمة للمجتمع املدين، حيث يشمل على التربعات واهلبات واملساعدات ا
هذه املبادرات الطوعية غري ملزمة للمنظمة وتبادر فيها بشكل إنساين تطوعي من خالل برامج ال ترتبط بالعمل 
بشكل مباشر وقد تكون لعموم اجملتمع أو لفئات خاصة أن نشر هذه املعلومات عن املنظمة يعزز من والء 

حتسني سالمتهم وصحتهم، وكذلك التأثري االجيايب على قدرة املنظمة على توظيف املوظفني وروحهم املعنوية، و 
 وحتفيز العاملني واالحتفاظ هبم .  

جيب هتيئة الفرصة أمام أعضاء اجملالس  إذ، اإلدارةوتشكل املعلومات مصدر اهتمام رؤساء جمالس 
ختاذهم للقرارات، كما أهنم مسؤولون للحصول يف الوقت املناسب على معلومات دقيقة ومناسبة من أجل دعم ا

املصلحة والتواصل معهم، مبا يساعد على حتسني فهم اجلمهور  ألصحابعلى كشف البيانات  اإلشرافعن 
أدائها فيما يتعلق باملعايري األخالقية، وعالقة املنظمة باجملتمعات نظمة وأنشطتها، وسياسات املنظمة و هليكل امل

املتصلة بتلك السياسات  اإلدارةا يف ذلك السياسات املتعلقة بآداب العمل وهياكل مباحمللية اليت تعمل فيها، 
املسؤولية االجتماعية وتأثري هذا بفيما يتصل  واألداءوالقضايا اليت تتعلق بالعمال وغريهم من أصحاب املصلحة 

   1على قدرة املنظمة على االستدامة. األداء
 على البيانات دقة على التقارير وتؤكد وتقدمي البيانات جبمع تقومويتيح الذكاء االقتصادي للمنظمة بأن 

 :2، حيثللمؤسسة االجتماعية باألهداف الصلة ذات هي واليت العميل مستوى
 االجتماعية. أهدافها من هدف لكل األقل على واحد مؤشر باستخدام البيانات جبمع املؤسسة تقوم -
ومن  البيانات، حيمل الذي ومن البيانات، ختزين يتم وأين البيانات، جبمع يقوم من :اآليت املؤسسة حتدد -

 .وملن البيانات، تقدمي يتم وكيف البيانات، دقة على يصدق الذي
 له  )املعلومات إدارة نظام :املثال سبيل على( البيانات بإدارة يتعمق فيما للمؤسسة الداخلي النظام  -

 .للعميل األساسية اخلصائص من وغريها االجتماعي، النوع حبسب البيانات تصنيف القدرة على

                                                                 

،منشورات األمم كشف البلانا  اسمصعةق  بصأثري الشركا  مةى اجملصاع االجتاها  والقضايا الراهظ مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،  1 
 11 -10، ص ص  2004املتحدة،نيويورك وجنيف 

  performance-https://www.themix.org/mixmarket/socialاالجتماعي،  األداء إلدارة الدولية املعايري 2 

https://www.themix.org/mixmarket/social-performance
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 يف مجعها وإدخاهلا يتم اليت البيانات على خالل التصديق من جتمعها اليت البيانات جودة املؤسسة تضمن -
 .وإدخاهلا البيانات مجع أدوات على وتدريب العاملني النظام،

 أحد ، باستخدام االجتماعي األداء مؤشرات ذلك يف مبا االجتماعي األداء بيانات عن املؤسسة تفصح -

بسوق  اخلاص التقرير للمؤسسة، السنوي التقرير :املثال سبيل على( عليها املتعارف العامة األشكال
 ..)اإلقليمية /الوطنية للمنظمات ُترفع اليت والتقارير املعلومات، تبادل

الفقر  مستويات تراقب أن فعليها االجتماعية، أهدافها أحد هو الفقر من احلد أن املؤسسة أعلنت إذا -
 ملدخل، بالنسبة املنزيل اإلنفاق :املثال سبيل على( الفقر تقييم أدوات أحد بعمالئها باستخدام اخلاصة

 النوع تدقيق وأدوات الفقر، من للخروج التقدم ومؤشر التشاركية، الثروة وترتيب الغذائي، واستبيان األمن

 ..)إخل االجتماعي،

العميل  مستوى على النتائج بيانات ذلك يف مبا االجتماعي األداء بيانات بتحميل لعلياا اإلدارة تقوم -
  .عنها املعلن االجتماعية األهداف مع الفعلي للمؤسسة األداء ملقارنة

 مثل باملنتج، املتعمقة والواضحة الدقيقة املعلومات عن لإلفصا  متعددة قنوات املؤسسة تستخدم -

 املواقع على وإتاحتها الفرع، يف املعلومات هذه وتعليق واالجتماعات التعريفية، النشرات، واجللسات

 ...االلكرتونية

ونشر  واستخدامها معها والتعامل املعلومات مجع عملية حتكم مكتوبة خصوصية سياسة املؤسسة لدى -
 .العمالء بيانات

 بيانات تأمني لضمان )آمنة بيانات قاعدة :املثال سبيل على( مناسبة تكنولوجية نظم املؤسسة لدى -

 .العمالء

ذات  هي واليت العميل مستوى على البيانات دقة على وتؤكد التقارير وتقدمي البيانات جبمع املؤسسة تقوم -
 .للمؤسسة االجتماعية باألهداف الصلة

 واالجتماعية املالية البيانات حتليل على القدرة لديه البيانات بإدارة اخلاص للمؤسسة الداخلي النظام إن -
 .معاً 

أداء  بتتبع  )املعلومات إدارة نظام :املثال سبيل على( املعلومات إلدارة للمؤسسة الداخلي النظام يسمح -
 .زمنية فرتة مدار على العمالء

 : دوراهنم وحركة املوظفني رضا بعكما يتيح الذكاء االقتصادي للمنظمة تت
 .املوظفني رضا تظهر اليت البيانات وحتميل وتوثيق جبمع املنظمة تقوم -
 .املوظفني خروج أسباب وتتفهم دوران املوظفني حركة معدل املؤسسة تراقب -
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بعدم  وشعورهم املوظفني دوران إىل تؤدي اليت املؤسسية املشكالت لتصحيح إجراءات املؤسسة تتخذ -
 الرضا

 اسمطةب الثالث : يور الذكاء االتقصصاي  يف حتي ن ادأياء البلئي
األداء البيئي للمنظمة باختيار املؤشرات ومجع وحتليل البيانات وتقييم املعلومات استنادا ملقياس يتم حتسني 

األداء البيئي وإعداد التقارير وتوصيل املعلومات والفحص الدوري ويف النهاية تطور هذا املنهج من األساسيات 
يئي والقابلية للمقارنة دوليا وكذا القابلية لتطبيق املستخدمة يف اختيار مؤشرات األداء البيئي املالئمة: التوافق الب

املعلومات اليت يوفرها املؤشر، ومتثل املؤشرات البيئية مقاييس يتم صياغتها ألمهيتها اإلسرتاتيجية يف جنا  الربنامج 
داء عن البيئي، لكن يالحظ أن املنظمات متيل إىل اختيار املؤشرات الرقمية اليت تقيس التغريات الدقيقة يف األ

املؤشرات النوعية، كما يعد قياس األداء البيئي عملية مستمرة وشاملة للتأكد من أن أنشطة املنظمة وعملياهتا 
مطابقة ملا هو خمطط هلا بقصد حتقيق أهدافها املستقبلية وتوضح مقاييس األداء كيفية اجناز األعمال املستقبلية 

ان قياس األداء عملية ديناميكية تتغري مبرور الزمن فضال عن للمنظمة بصورة أفضل من األداء السابق لذلك ف
تطور العمليات واملنتجات اليت تقوم املنظمة بإنتاجها عن كوهنا أداة تساعد على فهم وإدارة وحتسني ما تقوم به 

مال املعاصرة املنظمة، وتربز أمهية قياس األداء البيئي كونه مكونا جوهريا وهاما يف األداء املستدام ملنظمات األع
وذلك لعدة أسباب حيث تتجه املنظمات املعاصرة على حنو تزايد لتحمل مسؤولية أعماهلا يف البيئة واليت جاءت 
نتيجة للكم املتزايد من القواعد والتعليمات للكشف عن األداء البيئي وقياسه كما تعد عملية توثيق مؤشرات 

ومات الختاذ القرارات اليت تتضمن حتقيق األهداف البيئية فضال األداء البيئي بشكل موثوق ضرورية لتجهيز املعل
عن ختصيص موارد املنظمة احملدودة حلل املشكلة البيئية يتطلب دليال مقنعا لدعم منافع هذه األعمال هلذا مييل 

الوصول إىل املسريون واملديرون يف منظمات األعمال إىل تأطري األداء البيئي وجعله معيار اسرتاتيجي وأخالقي يف 
األداء املستدام، ويعد الذكاء االقتصادي مبثابة وسيلة مميزة إلدارة عدم التأكد واملخاطرة فهو يسمح بطريقة حديثة 

    1ديناميكية بتحديد خمتلف القوى احملركة حمليط املنظمة من خالل الدور املركزي للمعلومة اإلسرتاتيجية.
ؤسسة جتاه البيئة اليت حتيط هبا، كذلك هي التوفيق بني نشاطات تتمثل املسؤولية البيئية يف مسؤولية امل

املنظمة واحلفاظ على األنظمة البيئية، هذا ما يدعي املنظمة للقيام بدراسات ومجع معلومات عن طبيعة منتجاهتا 
ع واستهالكها للموارد وكل ما يتعلق بالفضالت والتلوث وهذا ما يساهم فيه الذكاء االقتصادي من خالل مج

املعلومات وحتليلها و توفري املعلومات ذات القيمة، وحتيدي املسامهات البيئية ملنتجاهتا وخدماهتا وأثارها على 
البيئة، إذ أن على كل فرد يف املنظمة معرفة ما يتعلق بالبيئة من قوانني ومراسيم املنظمة للنشاط يف اجلانب البيئي 

واحملافظة على الصحة العامة وتقليص الغرامات والرسوم املرتتبة عليها من اجل محاية البيئة والتقليل من التلوث 

                                                                 

  ، جملة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية،يور الذكاء االتقصصاي  يف تفعلل االلصزا  باليةسك البلئي اسميصاا علي حممد ثجيل املعموري وآخرون،  1 
 16-15، ص ص 2016، 21كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة واسط، العراق، العدد 
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والبحث عن أجنع احللول والسهر على تطبيقها ونشرها يف كافة فروع املنظمة، وكذلك كل ما هو املتوقع منه أن 
 يؤدي يف إطار األهداف البيئية املسطرة.

 بالربط املالئم تسمح اليت واملمارسات املنهجيات األدوات، املفاهيم، عن يعرب البيئي الذي الذكاء يقتضي

 ديناميكيتها البيئية ، تعبئة وتطوير املؤسسة على البيئية اآلثار يف التحكم واملعارف هبدف املعلومات خمتلف بني

 عمليايت؛ هبدف البيئية واملعارف املعلومات وحتليل ومعاجلة ومجع التلوث، من الوقاية بضرورة وحتسيسهم األفراد

وقت  العمل،  بيئة حيث من املعلومات نظم فعالية املؤسسة ، يف واملعارف هلذه املعلومات الفعال التداول
 االحتياجات بني، و املتبعة العمليات بني االنسجام اآليل؛ اإلعالم معدات بني والتكامل األمتتة درجة االستجابة،

 واستنباط النمذجة عرب املعارف إىل املعلومات من التحول واملعلومات، البيانات مجع حيث من للمؤسسة احلقيقية

 1املعارف. هذه ومشاركة نشر وإعادة املعىن
 يف حتدث قد اليت التغريات حول االستباقية املعلومات مجع على البيئية اليقظة تعمل اإلطار هذا ويف
  هذا يف والدولية الوطنية باملعايري وااللتزام البيئة حترتم مبنتجات للمطالبة املستهلكني واجتاهات البيئية التشريعات
 البيانات" تسلسل أن كما املعايري، هذه على كبري بشكل يعتمد "بيئي رادار" كجهاز  تعمل فاليقظة اجملال، لذا

 البيئية اإلدارة مؤشر كبري حد إىل تتبع  "البيئية املعرفة -البيئي التنظيم -البيئية األهداف -البيئية السياسة -البيئية

بأكمله  النظام يف البيئي الرادار دمج يف الفضل يعود أخرى ناحية من، ISO 14001لالحتاد األورويب ومعيار 
على هذا النوع  املتزايد الطلب يعكس ما املؤسسات خربة إىل "البيئية والتكنولوجيا البيئية السوق البيئية، التكاليف"

 2من املعلومات يف ممارستها.
 تطور مراقبة خالل من للمؤسسة والبيئي االجتماعي باجلانب اخلاصة املعلومات بتوفري البيئية اليقظة تقوم

االجتماعية  املسؤولية ممارسات حتديد التنمية املستدامة، ملستجدات املستمرة املتابعة البيئية، والقوانني التشريعات
على  األقدر هي املستوى البيئي على اليقظة اتواملؤسس .االقتصادية لألنشطة البيئية األخطار استباق املؤسسات،

الوعي  مع اليقظة من النوع  هذا أمهية وتزداد الشأن، هذا يف الدولية املعايري واحرتام البيئة ممارساهتا اجتاه حتسني
العقالين  االستغالل وتضمن الطبيعة حترتم  "خضراء" منتجات شراء يفضلون أصبحوا الذين للمستهلكني املتزايد

 ،ونذكر منها : رهانات3البيئية الرهانات  من جمموعة مواجهة يف احلاضر وقتنا يف املؤسسات جيعل خلرياهتا ما

 الطبيعي وسطها مع املؤسسة عالقة بتنظيم تسمح اليت اإللزامية والقواعد القوانني جمموعة تشريعية وتتضمن

 للتكاليف املؤسسة ترشيد إمكانية وتتضمن اقتصادية رهانات النفايات...(،  اخلطرة، واالقتصادي )املنتجات

 هدفها مع الرهانات من النوع هذا ويتوافق املالية، الرسوم من التقليل خالل من البيئية بتبين االنشغاالت املرتبطة

                                                                 
1 Dominique SPAEY, Anastasio SOFIAS, Gestion de l'Information Environnementale en Entreprise: Chois 
et Evaluation d'un Système , Documentaliste - Sciences de l’information, vol. 43, n° 2, 2006, P125 

 ، أطروحة دكتوراه يف العلم االقتصادية، كلية تأثري نما  اسمعةسما  مةى اللقم  اإليرتاتلجل  يف اسمؤييا  الصغرية واسمصسيط حيي شريف حنان، 2  
 220، ص 2017/2018، اجلزائر، 1ة فرحات عباس، سطيفالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامع

 221، ص مرجع يبق ذكرهحيي شريف حنان،  3 
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 شأهنا من اليت والعمليات السياسات كل إسرتاتيجية وتتضمن الربح،رهانات حتقيق وهو االقتصادي األساسي
 مع الرهانات من النوع هذا ويتوافق سوقية، حصص وربح  صورهتا  وحتسني للمؤسسة املوقع التنافسي دعم

 أن عليها الرهانات هذه مواجهة من املؤسسة تتمكن وحىت .بالتطور للمؤسسة تسمح األهداف اليت جمموعة

، وتتكون هذه 1سرعة وقوة استجابتهابتغرياهتا احملتملة حىت حتسن من  وتتنبأ بيئتها اإليكولوجية باستمرار تراقب
   : 2من عدة متغريات  Pondeville-s.marquetالبيئة حسب 

التشريعات البيئية اليت تلعب دورا مهما حيث يرتبط عدم التأكد فيما يتعلق هبذا املتغري ب "تكاثر هذه  -
 التشريعات" دون أن تتمكن املنظمة من التقييم الدقيق هلذه التغريات والقوانني.

املستهلكون واملنافسون )عامل السوق( ويرتبط عدم التأكد بارتفاع مستوى متطلبات وتوقعات الزبائن  -
زبون تسمح هلذا األخري باملطالبة بإدارة مسؤولة للبيئة، كما -حول منتجات حترتم البيئة والعالقة مورد

العتماد على "التسويق يتجه املنافسون حنو تبين املمارسات البيئية كتقدمي "منتجات خضراء" أو ا
 األخضر".

السكان حيث يظهر األثر البيئي ملنظمة ما على املستوى احمللي يف بادئ األمر، ما جيعل اخلطر يتمثل يف  -
تشكيل مجاعات حملية بيئية ضاغطة على ممارسات املنظمة، إضافة إىل مجاعات ضاغطة أخرى كوسائل 

 كاهنا أن تلحق ضررا بصورة املنظمة.اإلعالم واملنظمات الوطنية والدولية اليت بإم

 اليت التقليدية املعلومات عن متيزها اليت اخلصائص من مبجموعة البيئي الطابع ذات املعلومات تتميز
 متعددة فهي واخلارجي(، الداخلي االتصال البشرية، املوارد املالية، امليزانية )مثل املؤسسات وتستخدمها تنتجها

 بتعلق فيما خاصة التأكد لعدم بقوة ختضع واقتصادية، بيولوجية-تقنية علمية، خمتلفة لتخصصات وتتبع األبعاد

 املدى وعلى مؤكدة غري بيئية آثار وجود )مثل الطويل املدى على التنبؤ على القدرة وعدم العلمي باجلانب

 مردودها قياس يصعب فوائد ذات معلومات البيانات(، وتعارض واضحة غري قوانني )نصوص الطويل(  والغموض

 3الطبيعي. والوسط على اجملتمع السلبية اآلثار بتخفيض يتعلق خاصة فيما

 الالزمة واملادية املالية املوارد تسخر أن املعلومات النوع من هذا مجع من تتمكن حىت املؤسسات وعلى

 R.GRAYحسب  عليها املؤسسات تفرض اليت تواجهها البيئية واملؤهل فالتحديات املتخصص البشري والكادر
 دعم مثل واملزايا املنافع من العديد جتلب ألهنا البيئية واالجتماعية، مجع املعلومات على قادرة حتتية بنية ختصص أن

                                                                 

1 Ahmed ATIL, La Responsabilité Environnementale dans la PME Algérienne: Vers une Analyse  
Typologique des  Enjeux et des Freins d’Intégration, Conférence Internationale sur la RSE, Agadir, Février 
2009, P3 
2 Sophie MARQUET-PONDEVILLE, Le Contrôle de Gestion Environnementale d'une Entreprise , 22ème 
Congrès  de L’AFC, France, Mai 2001, P10 
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للمؤسسة،  االجتماعية املسؤولية جماالت حتديد بدقة، أو اخلدمات املنتجات تكاليف القرار، حساب اختاذ عملية
 1صورهتا. وحتسني املؤسسة تدعيم شرعيةجديدة،  أسواق يف التطور فرص حتديد

 التغريات حول االستباقية املعلومات مجع على والقادرة البيئية باملشكالت اليقظة املؤسسات أن حيث           

 يف أيضا ولكن ذهن املستهلك يف فقط ليس التجارية، عالمتها عن إجيابية صورة ترسيخ على األقدر تكون البيئية
 البيئة. باحرتام املطالبة والدولية الوطنية املنظمات ذهن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

1 Nicolas ANTHEAUME, Le Contrôle de Gestion Environnemental État des Lieux, Etat de l'Art , 
Comptabilité- Contrôle-Audit, Tome 19, Volume 3, Décembre 2013, P13 
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 خالص : 

يعترب الذكاء االقتصادي من أهم الرهانات الواجبة التجسيد مبا خيدم منظمات األعمال اجلزائرية من خالل     
حتسني أدائها والعمل على استدامتها، حيث اعتربت التجارب الدولية الرائدة الذكاء االقتصادي وسيلة وهنج 

بيئة اليت تنعكس على املنظمات وأدائها املستدام، يعكس مدى أمهية التوظيف اجليد للمعلومة متاشيا مع تغريات ال
وهذا ال مينع من التحدث عن التجربة اجلزائرية واجلهود املبذولة من قبل الدولة يف هذا اجملال، واليت توحي بيقظة 

ضمن الربامج احلكومية كمحاولة للنهوض بقطاع  اآلليةلدى اهليئات احلكومية واهتمام كبري لتشجيع وجود هذه 
 إجياباناعة ومرافقة منظمات األعمال اجلزائرية من أجل النجا  وحتسني أدائها املستدام الذي سوف ينعكس الص

 على اجملتمع وعلى البيئة وحيفز عجلة التنمية االقتصادية املنشودة. 
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 متهيد

بعد التطرق للدراسة النظرية يف الفصل األول، الفصل الثاين، والفصل الثالث واهلادفة إىل معرفة الدور 
التحوالت البيئية اليت األداء املستدام مبنظمات األعمال، وذلك يف خضم  الذي يلعبه الذكاء االقتصادي يف حتسني

 يشهدها العامل اليوم، وتبيان مدى أمهية الذكاء االقتصادي بالنسبة ملنظمات األعمال اجلزائرية.
سنحاول من خالل هذا الفصل التطبيقي إىل إسقاط اجلوانب النظرية السالفة الذكر، والتعرف على واقع 

ونيك  بعد أن يتم تقد م عر  هلا دهدف تعريفها ، الذكاء االقتصادي واألداء املستدام مبؤسسة كوندور الكت 
حيث سنتناول وصفا إلجراءات الدراسة امليدانية من منهج متبع وأدوات مستخدمة دهدف مجع املعلومات وحتليل 

   العالقة بني متغريي الدراسة.  تالبيانات، واختبار الفرضيات وصوال إىل استخالص النتائج  اإلحصائية واثبا
 تناوله يف هذا الفصل، من خالل املباحث التالية:وهو ما سن

 .تقد م مؤسسة كوندور الكتونيك املبحث األول : -
  . اإلطار املنهجي للدراسة امليدانيةاملبحث الثاين :  -
 . نتائج التحليل اإلحصائياملبحث الثالث:   -
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 كوندور "تراد عنرت" مؤسسة تقدمی :األول املبحث
دراساتنا النظرية  إسقاط من لنا مسح مما ،الرائدة الشركات بني من اليكتونيك  كوندور مؤسسة تعترب

 و تطورها تعريفها خالل من املؤسسة بتقد م املبحث هذا خالل من سنحاول حيث كوندور، مؤسسة على

 .التارخیي
 التارخیي تطورها و املؤسسة تعریف :األول املطلب

عرب  وتطورت املؤسسة هذه نشأة فقد صناعتها، جمال يف شهرة الشركات أكرب من "كوندر " مؤسسة تعد
 .دها مرت اليت واملراحل نشأهتا وتاريخ املؤسسة دهذه التعريف فنحاول مراحل متعددة،

 املؤسسة تعریف :األول الفرع
 األخري هذا خلق حيث محادي، بن جملمع املكونة الشركات إحدى الكتونيك  كوندور مؤسسة تعترب

 .رائد جزائري  كمجمع  مكانته على للحصول جدا هامة و حيوية جماالت يف التجارية املشاريع متنوعة من توليفة
وإستعرا  البطاقة التقنية اخلاصة دها توجب علينا    Condorقبل اخلو  يف التعريف مبؤسسة كوندور

كوندور استعرا  التطور التارخیي لنشأة املؤسسة وتطورها، أو باألحرى تطور اجملمع الضخم الذي يضم مؤسسة 
Condor  د رفقة مخ  مؤسسات أخرى كربى وهو جممع عائلة بن محادي، والذي بدأ نشاطه يف جمال جتارة املوا

نشاطه  بعد ذلك شيئا فشيئا  من خالل إستهداف قطاعات سوقية جديدة مما أدى إىل تضاعف  الغذائية.ليتوسع 
كبري حلجم رؤوس األموال لدى العائلة املالكة هلذا جملمع، جتدر اإلشارة هنا أن اجملمع يتواجد على مستوى والية 

، فوالية برج 1لصناعية يف اجلزائربرج بوعريريج يف منطقة اهلضاب العليا اليت  تعترب واحدة من أكثر املناطق ا
بوعريريج تعد قطبا صناعيا بامتياز على مستوى التاب الوطين بأكمله إلحتوائه على عدة جممعات صناعية 
ضخمة أخرى تضاهي جممع عائلة بن محادي من حيث حجم االنتاج ورؤوس أمواهلا، خاصة مايتعلق باملصانع 

االلكتونية يف اجلزائر. أما بالعودة إىل اجملمع فهم  األجهزةج تسمى عاصمة فوالية الرب  األجهزة إنتاجاملتخصصة يف 
 2:كاآليتيتكون من ست مؤسسات خمتلفة النشاطات وهي  

 .تخصصة يف انتاج البالط ومواد البناءملا Gemac: مؤسسة .1

 .اج األكياس البالستيكيةالنت  Polyben:  مؤسسة   .2

                                                                 

جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية،  ،-شركة كوندور إلكرتونيكس-أمهية خدمات مابعد البيع يف املؤسسة الصناعيةفرحات عباس،1 
 .154، ص2014، سنة11العدد

  .245،صمرجع سبق ذكرهشريفي مسعودة،  2
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ومشتقات، خاصة مواد الدقيق والسميد واحلبوب اجلافة، النتاج القمح الصلب  Gerbior: مؤسسة .3
ملح الطعام القمح، األرز،الكسك ،وبعض املنتوجات البحرية،اليت تعدمن أكثر املؤسسات اجلزائرية 
إستخداما للتكنولوجيا احلديثة يف ؤسائل االنتاج، وتعد وطنيا من الدعائم األساسية املعول عليها يف رفع 

 اعات الغذائية.التحدي يف جمال الصن

 األجور. إلنتاج    Argilor: مؤسسة .4

مؤسسة متخصصة يف صناعة اللوحات  ،تنشط يف جمال املواد املعدنية Hodna Métal: مؤسسة  .5
لوجبات السريعة رفع اجملمع حتدی اإلقامة هذا املشروع اإلبتكاري ذو البعد  اإلشهارية ملطاعم ا

أشهر من الدراسة املعمقة إنطلقا إلنتاج فعليا يف 10اإلستاتيجي املساير حلدة طلب السوق. وبعد 
 .2006أوت

 ب املؤسسة مساحة تقدرلكتونية والكهرومنزلية وتسويق األجهزة اإل إلنتاجCondor: مؤسسة .6
 2018 سنة رأمساهلا  يقدر و مغطاة، غري الباقي و مغطاة، ²م42665 منها  ²م 80104

ـ ـــــــ الكهرومنزلية واليت تعد رقما مهما جدا يف يتمثل نشاطها و ، دج 532.00 979 766 27بـــــــــ
خارجية  أسواقوتتجه حنو التوغل يف  اإلفريقيالسوق احمللي وتعدت ذلك لتلقى جناحا كذلك يف السوق 

 Antar tradeبدرجة أقل، وقد إنطلقت حتت املسمى التجاري   واآلسيويمثال  األورويبأخرى كالسوق 

وإسم عنت وحده يدل على قوة طموح املؤسسة فهذا االسم لطاملا كان مرادفة للقوة والشجاعة يف البيئة 
 Condorالعربية على وجه العموم واجلزائريىة على وجه اخلصوص، لتغري إمسها الحقا إىل إسم 

electronics . من نف  ،وحتصلت على سجلها التجاري يف أبريل  2002فرباير 02أنشئت املؤسسةيف
 دينار 2450.000.000برأمسالقدرب 2002السنة؛ لينطلق نشاطها الفعلي يف نوفمرب

كلم من مقر الوالية؛ وبالضبط باملنطقة 6ريج على بعدي،مقرها االجتماعي بوالية برج بوعر 1جزائري
اجلزائر. أما فيما خیص الصيغة القانونية للمؤسسة فهي قد أنشأت بصيغة  161تقسيم 70الصناعية

أسهمها  SPAإىل شركة ذات أسهم 2012لتتغري صيغتها سنة SARL كة ذات مسؤولية حمدودةشر 
 2.مملوكة من طرف جممع بن محادي لتودع ملفها لدى بورصة اجلزائر

                                                                 

 05  /2000/04.الصادرة بتاريخ 19انظر اجلريدة الرمسية العدد 1 

 .258،صذكره سبق مرجعبن سفيان الزهراء،   2
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 محادي، بن اجملمع شركات إحدى هي ،"للتجارة عنت "التجاري بامسها أو إليكتونيك  كوندور مؤسسة

  Antar Tradeاملؤسسة بدأت ،حيث اإللكتومنزلية و االلكتونية األجهزة وتسويق بإنتاج ختتص احلجم كبرية
 عنت" أي "عنتتراد" التجاري االسم حتمل ، 2003 سنة حمدودة مسؤولية ذات خاصة مؤسسة شكل على

 2012-06-14املؤرخ يف   574 رقم املوثق العقد على بناء و ، عامال 90 آنذاك عماهلا عدد وكان "للتجارة
 عنت" محادي بن جمموعةSARL  حمدودة مسؤولية ذات مؤسسة من للمؤسسة القانوين الشكل حتويل املتضمن

 على موزعني عامال 6180 حوايل2016 ، يف العاملني عدد بلغ حيث  SPAأسهم  ذات مؤسسة إىل "تراد

 .وختصصاهتم وتكوينهم تأهيلهم حسب الوحدات
 : أهداف مؤسسةكوندور إلكرتونيكس: الثاينالفرع 

 سطرت مؤسسة كوندور إلكتونيك  مجلة من األهداف تسعى من أجل حتقيقها ملواصلة تقّدمها وتوّسعها
 1املستمر،ونذكر من هذه األهداف مايلي:

تضع املؤسسة تلبية إحتياجات املستهلك وحتقيق رضاه  على سلم أهدافها ويتجسد ذلك من خالل  -
 .املستمر ملنتجاهتا وفق تغري حاجات املستهلك املستمر تطويرها

 رفع القيمة الّسوقية يف خمتلق القطاعات اليت تنشط فيها -

 .العمل عل  السعي احلثيث ملطابقة منتجات املؤسسة وفق معايري  نيل شهادات اجلودة العاملية -
 .لمية احلديثة الفعالةوفق املناهج الع اإلداريةاملداومة على تكييف هياكل املؤسسة وأنظمتها  -
 .تدعيم االستثمارات باقتناء وسائل إنتاج عصرية دهدف تطوير وتنويع املنتجات ملواجهة املنافسة القائمة -
 .السعي إىل غزو األسواق اخلارجية باستمرار  -
 .التكوين املستمر والتأهيل العايل املستوى  لعّمال وإطارات -
ية املنتوج الوطين اجلزائري وحتسني صورته الذهنية يف األسواق تطوير االقتصاد الوطين واملسامهة يف ترق -

 اخلارجية.

كأي تنظيم اجتماعي تتكز مؤسسة كوندور على جمموعة من القيم تساهم يف تشكيل هوية املؤسسة وترسيخ و  
 2ثقافتها لدى موظفيها وزبائنها نذكر منها: 

 .اخلارجية بتنافسية وجودة جيدةترقية املنتجات اجلزائرية وتسويقها يف األسواق  −
 .تعترب املؤسسة زبائنها حجر الزاوية ومركز االهتمام يف اختاذ قرارات املؤسسة −

                                                                 

 .269، صذكره سبق مرجعبن محو جناة، 1 

 .262،صمرجع سبق ذكرهبن سفيان الزهراء،  2
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 .توىل املؤسسة أمهية بالغة لرأس املايل البشري من خالل برامج التكوين والتدريب الدورية −
 .ة املنتجاتتفعيل فلسفة اإلبداع واالبتكار لدى املوظفني وماله من انعكاسات على جود −
السرعة واملرونة والتأقلم مع التغريات املتسارعة يف البيئة الداخلية واخلارجية واختاذ االحتياطات الالزمة  −

 .لذلك
اه اجملتمع والتزامها دها على أكمل وجه.  −  إدراك مسؤوليات املؤسسة اجتج

 "كوندور " مؤسسة تطور و نشأة طلب الثاين:امل

 اإللكتومنزلية و االلكتونية الصناعة يف نشاطها أن حيث مالئمة، بيئة يف "كوندور" مؤسسة نشأت لقد

 بإنشاء اجلزائر ملبادرة وكذلك العصرية، املنتجات هذه ملثل املستهلك حاجة لتزايد وذلك بالدنا، يف انتعاشا يعرف

 متمركزة الصناعة هذه وأن تنافسية، وخاصة بيئة هلا وفر ما وهذا الدول، بركب لتلتحق اإللكتوين القطاع هذا

 معار  مشاركتها خالل من ودولية وطنية شهادات عدة على املؤسسة حتصلت وقد بوعريريج، برج والية يف حاليا

 .دولية و وطنية اإلنتاج
عرفت مؤسسة كوندور تطور يف نوعية أنشطتها لتصل يف األخري إىل نشاطها احلايل املتمثل يف قد و 

   ورشاهتا، وميكن أن نلخص هذه املراحل كما يلي: اإلنتاج والتكيب على مستوى

 :مرحلة الشراء للبيع :ولالفرع األ

إستهلت املؤسسة نشاطها بصبغة جتارية حمضة فقد كانت تقوم بشراء املنتجات جاهزة وتقوم بإعادة 
للنجاح الذي حققته تسويقها وبيعها يف السوق اجلزائرية على حاهلا األصلية دون أن تعدل فيها أي تعديل،ونظرا 

  1املؤسسة بذلك خاصة وأن هذا السوق مل يكن مشبعا لإلنتاج قام مسريو املؤسسة باالنتقال إىل املرحلة الثانية.

 SKD (Semi Knock Down):مرحلة شراء املنتجات املفككة جزئيا: ثاينالفرع ال
مكتملة التكيب وتقوم املؤسسة يف هذه املرحلة تطور نشاط املؤسسة ليشمل عملية شراء املنتجات غري 

على مستوى ورشاهتا بإكمال تركيب هذه املنتجات، وقد إنتهجت املؤسسة هذا األسلوب من أجل ختفيض 
تكلفة الشراء من جهة وتكوين موظفيها من خالل إكتسادهم خربة أكرب حول عملية تصنيع هذه املنتجات من 

  2أجل تأهيلهم لالنتقال إىل املرحلة الثالثة.

                                                                 

 ،إدارة عالقة الزبائن كأداة لتحقيق امليزة التنافسية ملنظمات األعمال دراسة حالة مؤسسة كوندور الكرتونيكس بربج بوعریریج بن محو جناة،1 
 .168، ص2015/2016، اجلزائر،-تلمسان-أطروحة مقدمة لنيل الشهادة يف علوم التسيري، ختصص إدارة أعمال، جامعة أبو بكر بلقايد

 .املرجع نفس2 
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  CKD (Complet Knock Down) : مرحلة شراء املنتجات مفككة كليا :ثالثالفرع ال
كان االنتقال من املرحلة الثانية إىل الثالثة كرد فعل طبيعي نتيجة اكتساب موظفي املؤسسة خربة اكرب من 

اكرب يف عملية تركيب خالل التكوين الذي تلقوه يف املرحلة السابقة ويف هذه املرحلة تزداد كفاءة العمال بشكل 
هذا اجلهاز ومعرفة مكوناته الدقيقة والية عملها،أي تزداد املهارة التقنية للعمال يف التعامل مع املنتجات املتطورة 

 1وبالتايل التقليل من تكاليف اإلنتاج بشك اكرب. ،أكثر

 : مرحلة اإلنتاج :رابعالفرع ال
يف األخري متكنت املؤسسة من الوصول إىل املرحلة اليت كانت تنشدها وهي االستقالل بانتاج خاص 
باملؤسسة وكان ذلك كنتيجة للجهود السابقة املتمثلة يف تأهيل موظفي املؤسسة تأهيال عاليا لتحكمهم اجليد يف 

معينة جيب إعطائها األولية مل يبقى  تقنية تركيب وصيانة هذه األجهزة، وبعد ضبط وحتديد حاجة السوق ملنتجات
لتقوم املؤسسة بشراء التاخيص ، اخلاصة باملؤسسة (Licence)للمؤسسة سوى عملية تسجيل العالمة التجارية  

 2( الصينية.Hisenseمن طرف مؤسسة)
  :والتقييس التوسع،التصدیرمرحلة  :امسالفرع اخل

رغما عن بعض الظروف اليت  –بعدما وفقت املؤسسة وأتبثت قدرهتا على مباشرة كافة األطوار 
وصوال إىل تصنيع املنتوجات مبركبات حملية وأخرى مستوردة، وضعت نصب أعينها ضرورة الرفع من  -إعتضتها

كنة وملا البلو  درجة إدماج املنتوج مع العمل على توسيع نطاقها .ليصبح منتوج جزائري بأعلى نسبة مم
املستهلك حافظة منتوجاهتا بإضافة أصناف تساير التطور التكنولوجي، وترتقي لرغبات وأذواق %100نسبة

ذلك بل تروق كذلك للزبون العريب والغريب حبكم أن املؤسسة اقتحمت جمال تصدير  داجلزائري. وال تتوقف عن

                                                                 

إدارة التغيري التنظيمي ودورها يف ترسيخ مبادئ وأسس املنظمة املتعلمة دراسة حالة منظمة جنرال إلكرتیك )عمالق  سعودة،شريفي م1 
، -الشلف-أطروحة مقدمة لنيل الشهادة الدكتوراه يف علوم التسيري، ختصص إدارة أعمال، حسيبة بن بوعلي  ،(التكنولوجيا العاملي

 .244، ص2015/2016اجلزائر،

  Condorمع اإلشارة حلالة مؤسسة–املسؤولية االجتماعية للمؤسسة اخلاصة يف حتقيق التنمية املستدامة بن سفيان الزهراء،2 

Eloctronics- ،تلمسان-أطروحة مقدمة لنيل الشهادة الدكتوراه يف العلوم اإلقتصادية، ختصص إقتصاد، جامعة أبو بكر بلقايد- ،
 .260، ص2014/2015اجلزائر،
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والسودان، وبعض الدول األوروبية )بعد حيازهتا على شهادة منتوجاهتا لبعض دول العربية كتون  وليبيا واألردن 
 1التصدير للمجتمعات األوروبية(،ومؤخرا فتحت  التصدير إلفريقيا عن طريق بوابة مارسيليا .

 الكرتونيكس كوندور ملؤسسة التنظيمي اهليكل حتليل و عرض :الثالثطلب ملا
 يظهر نشاطها، يف احلاصل للتطور نظرا ألخرى سنة من تطورا للمؤسسة التنظيمي اهليكل عرف لقد

 ومسؤوليات مهام نلخص يلي وفيما الكتونيك ، كوندور ملؤسسة التنظيمي اهليكل عناصر أهم الشكل املوايل

 :يلي كما املؤسسة ومصاحل إدارات خمتلف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 260، صاملرجع نفس 1
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 (: اهليكل التنظيمي ملؤسسة كوندور1-4شكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اعتمادا على وثائق املؤسسة املصدر
 
 
 

 املدیر العام

مساعد املدیر العام مكلف باجلودة 
 والسالمة املهنية

 السكرتاریة

 املساعد القانوين املدیریة اجلهویة

 املدیریة التقنية مدیریة املكيفات املركزیة مدیریة البحث والتطویر

مدیریة املوارد 
 البشریة

مدیریة 
 االستعالمات

مدیریة أنظمة 
 املعلوماتية

مدیریة خدمات 
 ما بعد البيع

دیریة امل
 التجاریة

 خدمة األمن والوقایة البيئية الداخلي األمنخدمة 

مدیریة 
 التسویق

 قسم املشرتیات احمللية

مدیریة احملاسبة 
 واملالية

 املستوردة املشرتیاتقسم 

وحدة الطاقة 
 الشمسية

مدیریة 
 اللوجستيك

وحدة املنتجات 
 البيضاء

وحدة 
 البوليستريین

مركب 
 الثالجات

وحدة أجهزة 
التلفاز 

 واملستقبالت

وحدة مكيفات 
 اهلواء

وحدة احلقن 
 البالستيكي
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  العامة املدیریة مهام: أوال
 1وتتوزع املهام يف هذه املديرية على النحو التايل:

تتمثل مهمته يف اإلشراف على إدارة املؤسسة والّسهر على تطبيق النظام العام دها،كما يقوم العام:  املدير −
باإلمضاء باسم املؤسسة وميثلها لدى اجلهات القضائية واملالية واهليئات األخرى، ويقوم باختاذ القرارات 

 وإصدار اللوائح والتعليمات لرؤساء املصاحل والوحدات.

يساعد املدير العام يف أداء مهامه، حبيث يقوم مبراقبة تنفيذ اإلجراءات باإلشراف على العام:  نائب املدير −
 وحدات اإلنتاج،كما أنه يقوم باستخالف املدير العام يف حالة غيابه.

امج املواعيد اخلاصة باللقاءات الرمسية واالجتماعات مع خمتلف وتتمثل مهمتها يف إعداد بر أمانة املديرية:  −
األفراد واملتعاملني اليت يتأسها املدير العام،كما تقوم بتتيب وتصنيف خمتلف الوثائق الصادرة من املؤسسة 

 .والواردة إليها

ظم وتوضح كيفية وتتمثل مهمته يف القيام بالدراسات اليت تن  مساعد نائب املدير واملساعد القانوين:  −
 إىل تقد م االستثمارات املتعلقة باجلانب املايل. باإلضافةاملؤسسة  إستاتيجيةتطبيق 

يرتكز عمله على توجيه خمتلف إدارات املؤسسة لتحسني جودة العام املكلف باجلودة:  مساعد املدير -
ودة العاملية كشهادة إىل السعي للحصول على شهادات اجل باإلضافةاملنتجات والتطوير املستمر هلا، 

 اإليزو مثال.
 املدیریات واملصاحل الوظيفيةثانيا: 

ويرتكز نشاطها يف دعم وإمداد املديريات األخرى بالّتجهيزات الاّلزمة لتسهيل عمل مديرية اللوجستيك:  −
هاته املديريات وذلك من خالل التحكم والتسيري لعمليات نقل البضائع أو حىت العمال وكذا صيانة 

 .األخرىوسائل وعتاد املؤسسة يف خمتلف املديريات 

ألنشطة التسويقية املتعددة يف املؤسسة، وهنا جتدر اإلشارة : وتتمثل وظيفتها يف القيام بامديرية التسويق −
إىل أن مؤسسة كوندور من املؤسسات القليلة يف اجلزائر اليت تطبق التسويق وفق املفاهيم واملبادئ احلديثة 

وتتمثل يف إعداد نظام املعلومات التسويقية باالرتكاز على  اإلنتاجوتكون هذه األنشطة التسويقية قبل 
لتسويق اليت تقوم دها هذه املديرية إضافة إىل القيام بأحباث تتعلق باملستهلكني والبيئة التنافسية حبوث ا

                                                                 

 .واإلستاتيجيةمديرية املوارد البشرية بكوندور إلكتونيك ،مصلحة التنظيم 1 
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من خالل التشاور مع  اإلنتاجيةوكذا حمددات السوق، ويستمر نشاط مديرية التسويق أثناء العملية 
خالل تشخيص حاجات اهليئات التقنية للّسهر على توفر املنتجات على اخلصائص التقنية املطلوبة من 

ورغبات املستهلكني، ليتواصل نشاط هذه املديرية بعد طرح املنتج يف السوق من خالل حماولة السعي 
 1املستهلكني حول هذا املنتج وقياس مدى رضاهم عنه. وآراءملعرفة انطباعات 

يف املؤسسة منذ التوظيف للتقاعد،  األفرادوتتمثل مهتها الرئيسية يف تنظيم سري مديرية املوارد البشرية:  −
فهي املسؤولة عن توظيف العمال اجلدد وتأطري برامج تكوين العمال حسب احلاجة والوظيفة املشغولة 

 إىل سهرها على تسيري برامج أمن املؤسسة وممتالكاهتا. باإلضافة

يلها،كما تقوم بتحليل النتائج وتتمثل مهمتها يف متابعة العمليات احملاسبية وتسجمديرية احملاسبة واملالية:  −
 احملصل عليها خالل السنة.

وتتكز مهام  املديرية التجارية يف االستماع إىل الزبائن والسعي للحفاظ عليهم واحلصول املديرية التجارية:  −
على زبائن جدد، إضافة إىل تفقد عمليات البيع والطلبيات والتكفل بتوفريها ويقع على عاتقها أيضا 

فيذ كل ما يتعلق باحلمالت التوجيية )معار ،إشهارات، الرعاية( ومعرفة كل خبايا األسواق ختطيط وتن
 اليت تنشط دها املؤسسة. 

وتسهر على احملافظة على احلالة اجليدة لوسائل اإلنتاج من خالل القيام بربنامج الصيانة املديرية التقنية:  −
 الدورية و تنظيم ومراقبة مكتب الدراسات.

وتتمثل مهامها يف إدارة ومتابعة مراكز خدمات ما بعد البيع و توفري دمات ما بعد البيع: مديرية خ −
خدمات ما بعد البيع للعمالء يف إطار الضمان من خالل االستثمار يف مجع املعلومات حول خمتلف 

 األعطاب يف املنتوج.

والبنوك لتنظيم الطلبيات ومتابعة  وتتمثل مهمتها يف عملية التنسيق والتفاو  مع املوردينمديرية الشراء:  −
تنفيذها لضمان وصوهلا يف األوقات احملددة، إضافة إىل إمداد املديريات األخرى بالتجهيزات املكتبية 

 الالزمة، الّسيارات،شاحنات النّقل،وغريها من الوسائل األخرى.

 

 

                                                                 

 املديرية التجارية ملؤسسة  كوندور، مصلحة البيع. 1
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  وحدات االنتاج:ثالثا: 
 1كوندور من سبعة وحدات إنتاجية وهي:  تتكون مؤسسة

 وحدة إنتاج املكيفات اهلوائية واملنتجات البيضاء؛ −

 وحدة إنتاج الثالجات؛ −

 وحدة إنتاج أجهزة االستقبال واألقمار الصناعية؛ −

 وحدة إنتاج أجهزة التلفاز؛ −

 ؛اآلليةوحدة إنتاج احلواسيب  −
 الكهرومنزلية اخلاصة باملؤسسة ؛ األجهزةوحدة إنتاج البالستيك املستخدم يف بعض  −

 إنتاج  البوليستريين املستخدم يف محاية املنتجات الكهرومنزلية.وحدة  -
 والبيئة والصحة باجلودة املكلف املساعدة ملدیریةرابعا: ا

 أمهية يبني قد مما العليا، باإلدارة مباشرة التصاهلا التنظيمي اهليكل يف هامة مكانة املديرية هذه حتتل

 والصحة اجلودة إدارة نظام على املسؤولة األوىل هي املديرية هذه تعترب حيث املؤسسة، يف والبيئة والصحة اجلودة

 التفصيلية كل الوثائق إعداد ،عايري اجلودة والسالمة املهنيةمب اخلاصة الوثائق تسيري على باإلشراف وذلك ، والبيئة

 من املتبىن املستدام داءاأل بضمان املتعلقة و باملؤسسة العاملني جلميع املختلفة النشاطات و باملهام القيام لكيفية

 وعلى املنتوج جودة مراقبة على ، السهراألداء املستدام  بأبعاد املرتبطة املؤشرات ومتابعة إدارة املؤسسة، طرف

 ما يف الدورية املراجعات إلجراء الدوائر األخرى خمتلف مع بالتنسيق القيام املعتمدة، للمواصفات مطابقتها مدى
 مراجعة تقرير إعداد أجل من البيئية، و باجلوانب للعاملني املهنية السالمة و بالصحة املتعلقة واألمور اجلودة خیص

 تطوير مشاريع ومتابعة البيئة، على للمحافظة املوجهة املشاريع تنفيذ على السهر إىل باإلضافة هذا اإلدارة،

 .2العاملني جلميع صحية و سليمة بيئة توفري و املنتوج جودة وحتسني
 
 
 
 

                                                                 

 .واإلستاتيجيةإلكتونيك ،مصلحة التنظيم   مديرية املوارد البشرية بكوندور1 

 ص مرجع سبق ذكره،فقاير فيصل،  2
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 اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية الثاين: املبحث 
مـن املتفـق عليـه أنـه لكـل حبـث علمـي إطـاره املنهجـي، الـذي يـتم إتباعـه حلصـر خمتلـف جوانـب البحـث 

لعـر  النتـائج  ، ويعتبـر هـذا اإلطـار مبثابـة مـدخلوتقصي الواقع وأبعـاده فـي مراحـل تسـهل عمليـة الدراسـة
 لبحثوالتحليالت الالزمة لإلجابة على خمتلف أسئلة ا

 منهج الدراسة  املطلب األول: 
من خالل التطرق ملنهجية وتصميم الدراسة امليدانية سنعمل على عر  اإلطار النظري لنموذج الدراسة 

من خالل الزيارات امليدانية للمؤسسة حمل الدراسة "كوندور  حتديد أبعاده ويح متغرياته عن طريق توض
، حيث مت االعتماد على عدة طرق منها املالحظة واملقابلة اليت متت مع جمموعة من املديرين  الكتونيك "

ورؤساء االقسام والعاملني كذلك باملديرية العامة للمؤسسة وكذلك دراسة وحتليل خمتلف الوثائق والبيانات 
طيات الفعلية اليت مكنتنا من دراسة واقع الذكاء االقتصادي و األداء املستدام يف مؤسسة كوندور واملع

 الكتونيك .
   الدراسة امليدانية أدوات: الفرع األول

بناءا على طبيعة البيانات املراد مجعها و كذلك املنهج املتبع يف هذه الدراسة، ارتأينا أن األداة املالئمة 
وقد مت كذلك الدراسة تتمثل يف االستبانة من أجل معاجلة اجلوانب التحليلية ملوضوع الدراسة، لتحقيق أهداف 

هلم عالقة مبوضوع  وإطاراتباملؤسسة حمل الدراسة  اإلداراتاالعتماد على املقابلة اليت متت مع بعض مديري 
 الدراسة.

مبشكلة الدراسة، و قد مت استخدام أسئلة املتعلقة  األوليةصممت االستبانة بغر  احلصول على البيانات 
موجهة وفق مقياس ذو مخ  درجات باللجوء إىل سلم الليكرت اخلماسي من اجل قياس مدى توافق آراء عينة 

 . الدراسة مع األسئلة املطروحة

بطة لقد مت االعتماد على االستبانة كأداة أساسية يف الدراسة نظرا للعدم توافر املعلومات األساسية املرت
باملوضوع كالبيانات املنشورة، وعليه فقد مت اجنازها باالعتماد على الدراسات اليت تناولت مواضيع الذكاء 

 توضيح ألهم حماورها: االقتصادي واألداء املستدام، وفيما يلي 

يتعلق بالبيانات الشخصية والوظيفية )اجلن ، العمر، املنصب الوظيفي، املؤهل العلمي،  القسم األول: -
 خلربة املهنية(.ا

 ويتعلق بقياس  متغريات الدراسة وينقسم إىل حمورين مها : القسم الثاين:  -
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 :يهتم بقياس مستوى الذكاء االقتصادي باملؤسسة حمل الدراسة من وجهة نظر أفراد  احملور األول
ت، فقرة موزعة على ثالث أبعاد )اليقظة اإلستاتيجية، أمن املعلوما 25عينة الدراسة من خالل 
 نشاط الضغط والتأثري(

 :فقرة موزعة على )األداء االقتصادي،  29مت ختصيصه لقياس األداء املستدام وتضمن  احملور الثاين
 األداء االجتماعي، األداء البيئي( 

ومن اجل بناء االستبانة مت االطالع  مت االطالع على أدبيات الدراسة والدراسات السابقة اليت هلا صلة 
باالعتماد  األوليةوالفقرات، حيث مت تصميم االستبانة يف صورهتا  األبعادباملوضوع واالستفادة  ومنها يف صياغة 

رائهم وتصويباهتم مت تعديل االستبانة لتخرج يف ، مت عرضها على جمموعة من احملكمني، ويف ضوء آفقرة 70على 
 .فقرة 54حلتها النهائية مكونة من 

 جمتمع الدراسة: الفرع الثاين

يعرف جمتمع الدراسة بأنه مجيع مفردات الظاهرة اليت تدرس من قبل الباحث، وبذلك فإن جمتمع الدراسة 
هو مجيع األفراد أو األشياء الذين يكونون مشكلة الدراسة، كما يصطلح عليه أيضا اسم اجملتمع اإلحصائي، أي 

 ألخرىت والبيانات هلا تكون خمتلفة من حالة أن املفردات اليت تسمى باجملتمع واليت سيتم دراستها ومجع املعلوما
، التحديد الواضح جملتمع الدراسة الدراسة والذي يقصد به مجيع العناصر أو املفردات اليت 1أو من دراسة ألخرى

نه سيساعده يف حتديد األسلوب العلمي األمثل لدراسة هذا اجملتمع خاصة سيدرسها الباحث أمر ضروري جدا أل
ت املدروسة تغطي جمتمعات كبرية يصعب دراية كل عنصر أو حالة فيها، كذلك قد يتتب وأن بعض املشكال

  إىليتعذر معها تنفيذ الدراسة، ويف بعض األحيان يصعب الوصول  باهظةعلى دراسة كل عنصر أو حالة تكاليف 
دية خصوصا كل عنصر من عناصر الدراسة لسبب أو آلخر، كذلك قد تكون دراسة مجيع عناصر اجملتمع غري جم

 إذا ما كانت هذه العناصر متجانسة نسبيا.

عليا، رؤساء األقسام  إطاراتوبناء على مشكلة الدراسة وأهدافها مت استهداف شرحية من املدراء، 
ذوي االختصاص مبوضوع الدراسة والعاملني مبؤسسة كوندور الكتونيك  بوالية برج  اإلطاراتواملصاحل وعدد من 
 ، متواجدين يف مجيع مديريات املؤسسة. 478 عددهمقدر  بوعريريج، حيث انه

 

 

                                                                 

دار الحامد، عمان األردن،  ،SPSSمنهجية وأساليب البحث العلمي وتحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي محمود البياتي،دالل القاضي  1
 18- 17، ص ص 2008الطبعة األولى، 



 بين الذكاء االقتصادي على حتسني األداء املستدام مبؤسسة كوندورالفصل الرابع: انعكاس ت

 

198 

 

 عينة الدراسة: الفرع الثالث

تعرف العينة على أهنا جمموعة جزئية من جمتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة وإجراء الدراسة عليها 
 1على كامل جمتمع الدراسة األصلي.ومن مث استخدام تلك النتائج وتعميمها 

تفر  طبيعة الدراسة انتهاج أسلوب العينات غري االحتمالية، والعينة األنسب لالستخدام يف هذه احلالة       
متمثلة يف العينة القصدية، وتقتضي املعاينة وفق هذا األسلوب اختيار مفردات العينة على أساس سهولة ووصول 

أي  478من جمتمع إحصائي مكون من  300الباحث إليها ومجع البيانات منها، وقد بلغ حجم عينة الدراسة 
 ، %62.76بنسبة متثيل تقدر ب 

 توزیع االستبانة : الفرع الرابع

من مؤسسة  إطار  300( على وحدة معاينة الدراسة واملتمثلة يف ةانتوزيع أداة قياس الدراسة )االستبمت 
 . كوندور الكتونيك 
 استجاعه وما هو صاحل منها للتحليل كما يلي:( استمارة استبيان فكانت نسبة ما مت 300مت توزيع )

 لزعة، املسرتجعة والصاحلة للتحلياالستمارات املو  :(1-4جدول رقم )

 اإلستبيانات الصاحلة للتحليل اإلستبيانات املسرتجعة اإلستبيانات املوزعة

300 212 183 

 الطالبمن إعداد  :املصدر

وحدة معاينة الدراسة. من بني االستمارات املوزعة مت استجاع ( استمارة استبيان على أفراد 300مت توزيع )
    .(%70.66( استمارة بنسبة استجاع بلغت )212)

 متغريات ومنوذج الدراسة : الفرع اخلامس 

 تتضمن الدراسة املتغريات التالية: 

بثالثة  من االستبانةيف احملور األول واملتمثل يف الذكاء االقتصادي، حيث مت التعبري  املتغري املستقل : -
 أبعاد  كالتايل : 

                                                                 

 224األردن، ص ، دار الصفاء، عمان منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلداريةأحمد عارف العساف محمود حسين الوادي،  1
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  ( يف 09-01واليت مت التعبري عنها بالفقرات ) اإلستاتيجيةواملتمثل يف اليقظة  :األولالبعد
 االستبانة.

 : ( يف االستبانة.17-10من املعلومات و مت التعبري عنه بالفقرات )املتمثل يف أ البعد الثاين 

 :( يف االستبانة.25-18ضغط والتأثري ومت التعبري عنه بالفقرات )نشاط الاملتمثل يف  البعد الثالث 

ويتمثل يف األداء املستدام، والذي مت التعبري عنه يف احملور الثاين من االستبانة وفق األبعاد  املتغري التابع : -
 التالية :

 :الستبانة.( يف ا34-26يف األداء االقتصادي ومت التعبري عنه بالفقرات ) لواملتمث البعد األول 

 ( يف االستبانة. 45-35يف األداء االجتماعي ومت التعبري عنه بالفقرات ) ل: واملتمثالبعد األول 
 :( يف االستبانة. 54-46يف األداء البيئي ومت التعبري عنه بالفقرات ) لواملتمث البعد األول 

 وميكن متثيل متغريات الدراسة يف الشكل املوايل والذي يعترب خمطط البحث الفرضي: 
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 لدراسةا(:منـوذج 2-4شكل رقم )

 
 من إعداد الطالب: املصدر

 

 

 األداء االقتصادي -

 األداء االجتماعي -

 األداء البيئي -

 اليقظة اإلسرتاتيجية

 املتغري املستقل:

 الذكاء االقتصادي:

 املتغري التابع:

 األداء املستدام:

 امن املعلومات

 نشاط الضغط والتأثري

 اخلصائص الشخصية والوظيفية:

 اجلنس -

 العمر  -

 املنصب الوظيفي -

 املؤهل العلمي -

 ااملهنية  اخلربة  -
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 أساليب املعاجلة اإلحصائية   :الفرع السادس
مت استخدام العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة وذلك باستخدام برنامج )حزمة الربامج اإلحصائية 

( والذي يرمز له اإلحصائية للخدمات واملنتجات( أو كما أصبح يسمى مؤخرا )احللول للعلوم االجتماعية
 أهداف، وذلك من اجل حتقيق   (vol 25)والعشرين  اخلام ( حيث مت استخدام اإلصدار SPSSاختصارا )
وحتليل البيانات اليت مت جتميعها وتوضيح العالقة ما بني متغريات الدراسة، ويعترب فرضياهتا،  راختباالدراسة ، 
الالزمة جملاالت البحث العلمي بكفاية عالية،  اإلحصائيةمن أهم الربامج يف تنفيذ التحليالت  (SPSS)برنامج  

هذه اخلطوات  أوىلتستخدم األساليب اإلحصائية من اخلروج بالنتائج والقرارات، وال بد أن مير بعدة خطوات، 
اإلحصائية، لتأيت اخلطوة الثانية  األساليبم من اجل استخدا األوىلحتديد املشكلة املراد دراستها واليت تعترب الركيزة 

وهي حتديد أداة مجع البيانات، مث اخلطوة الثالثة وهي حتديد العينة اليت يتم مجع البيانات منها وطرق مجعها، مث 
اخلطوة الرابعة تتمثل يف ترميز البيانات وإدخاهلا، ومن مث إجراء التحليالت اإلحصائية حسب األهداف املنشودة 

  1لدراسة.من ا

 ويف ما يلي أهم املقايي  اإلحصائية اليت مت استخدامها:

 لقياس ثبات حماور وأبعاد االستبيان؛  (Cronbach’s Alphaمعامل ألفا كرونباخ )  -

( من أجل معرفة ما إذا كانت Kolmogorov-Smirnov) مسرينوف-كوجملروف اختبار -
 أو ال؛بيانات الدراسة تتبع أو تقتب من التوزيع الطبيعي 

لتقدير االتساق   ( Spearman correlation coefficient) معامل االرتباط سبريمان -
 .إليه تنتميدرجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي الدراسة )الصدق البنائي( بني  ألداةالداخلي 

( من أجل التعرف على Frequencies  &Percentages) النسب املئویةو التكرارات  -
اخلصائص الوظيفية لعينة األفراد املبحوثني، وحتديد استجاباهتم جتاه عبارات احملاور اليت تضمنتها 

 الدراسة؛ 

( وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفا  إجابات عينة األفراد املبحوثني على  Mean) املتوسط احلسايب  -
أنه يفيد يف ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط  كل عبارة من عبارات حماور الدراسة، مع العلم

 حسايب؛ 

                                                                 

   Statistical Package for Social Science. 
   Statistical  Product and Service Solutions.  

 16، ص 2007، دار الوراق، عمان األردن، الطبعة األولى، مقدمة في اإلحصاءمحمد عبد العالي النعيمي عبد الرحمن العودة،  1
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للتعرف على مدى احنراف إجابات   ) DéviationStandard (استخدام االحنراف املعياري  -
عينة األفراد املبحوثني لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة، ولكل حمور من احملاور الرئيسة عن 
 متوسطها احلسايب، كما استخدم لتتيب العبارات ذات املتوسط احلسايب املتساوي لصاحل أقل تشتت؛ 

 Spearman correlationبريمان )اختبار حتليل االرتباط حبساب معامل االرتباط س -

coefficient )    لقياس نوع ودرجة العالقة االرتباطية بني متغريات الدراسة 

لقياس تأثري  (Analysis Simple Linear Regressionاالحندار اخلطي البسيط ) حتليل -
 متغري مستقل واحد على املتغري التابع؛

بطريقة  ( Analysis Linear RegressionMultipleحتليل االحندار اخلطي املتعدد )  -
(stepwise)من أجل قياس أثر أكثر من متغري مستقل على املتغري التابع؛ 

لقياس درجة معنوية الفروق يف اجابات  (one way ANOVA)اختبار حتليل التباين األحادي  -
 أفراد عينة الدراسة.

 الدراسة  أداةاملطلب الثاين: صدق وثبات 

من اخلصائص املطلوبة ألداة الدراسة )االستبانة( لذلك مت تقنني العبارات األساسية  والثباتيعترب الصدق 
 للتأكد من صدق وثبات االستبانة كما يلي:

 : صدق أداة الدراسةالفرع األول
املقصود بصدق االستبانة التأكد من انه سوف يقي  ما أعد لقياسه وحتقيق اهلدف الذي وضع ألجله، 

 ومت التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل ما يلي: 
 الصدق الظاهري:أوال: 

مت عر  استبانة الدراسة على جمموعة من األساتذة احملكمني ومهنيني متخصصني يف جمال اإلدارة 
مي، وقد مت تصويب وتعديل االستبانة من خالل املالحظات واملقتحات اليت قدمها احملكمون، حبيث والبحث العل

مت استبعاد العبارات الغري مالئمة وإجراء تعديالت على عبارات أخرى، ما ساهم يف إخراج االستبانة يف صورهتا 
 النهائية.   

 الداخلي تساقاالثانيا: 
الذي يقي  مدى حتقق األهداف  األداةالصدق البنائي أحد مقايي  صدق  أوق الداخلي ايعترب االتس

اليت تريد األداة الوصول إليها، وبعد التأكد من الصدق الظاهري مت حساب االتساق الداخلي لالستبانة 
بني كل فقرة من  ( Spearman corrélation coefficient)باستخدام معامالت االرتباط سبريمان 

 .إليهنة مع احملور الذي تنتمي فقرات االستبا
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( معامل 2-4يوضح اجلدول رقم ) الذكاء االقتصادي : األولنتائج االتساق الداخلي للمحور  -1
 "الذكاء االقتصادي"، كما يلي :  األولاالرتباط بني مل فقرة من فقرات احملور و الدرجة الكلية للمحور 

مع الدرجة الكلية   الذكاء االقتصادي: معامالت االرتباط بني درجات فقرات حمور (2-4)جدول
 للمحور

 البعد األول:
 اليقظة اإلسرتاتيجية

 البعد الثاين:
 أمن املعلومات

 البعد الثالث:
 نشاط الضغط والتأثري

رقم  
 العبارة

معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

01 0.213 0.004** 10 0.369 0.000** 18 0.415 0.000** 
02 0.223 0.002** 11 0.492 0.000** 19 0.457 0.000** 
03 0.253 0.001** 12 0.682 0.000** 20 0.306 0.000** 
04 0.371 0.000** 13 0.277 0.000** 21 0.475 0.000** 

05 0.432 0.000** 14 0.346 0.000** 22 0.377 0.000** 
06 0.808 0.000** 15 0.215 0.000** 23 0.218 0.003** 
07 0.525 0.000** 16 0.202 0.006** 24 0.530 0.000** 
08 0.0253 0.002** 17 0.257 0.000** 25 0.395 0.000** 
09 0.279 0.000** // // // // // // 

 0.01**دال إحصائيا عند مستوى معنوية 
 0.05*دال إحصائيا عند مستوى معنوية 

 (spss).من إعداد الطالب بناءً على خمرجاتاملصدر: 

( نالحظ أن مجيع معامالت االرتباط كانت دالة إحصائيا عند 2-4على ما نتائج اجلدول ) ابناءً 
ذكاء طردية بني مجيع عبارات مقومات الوذات إشارة موجبة، مما يعين وجود عالقة ارتباط  0.01مستوى معنوية 
يف حدها األعلى أمام (0.808)تراوحت بني حيث مع الدرجة الكلية لألبعاد اليت تنتمي إليها،   االقتصادي
 .كأدىن حد  من البعد الثاين (16)أمام العبارة رقم  (0.202)يف حني بلغت  االولمن البعد  (06)الفقرة 
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( معامل االرتباط 3-4يوضح اجلدول رقم ) نتائج االتساق الداخلي للمحور الثاين األداء املستدام : -2
 بني مل فقرة من فقرات احملور و الدرجة الكلية للمحور الثاين "األداء املستدام"، كما يلي : 

مع الدرجة الكلية  األداء املستدام: معامالت االرتباط بني درجات فقرات حمور (3-4)جدول
 للمحور

 البعد األول:
 األداء االقتصادي

 البعد الثاين:
 األداء االجتماعي

 البعد الثالث:
 األداء البيئي

رقم  
 العبارة

معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

26 0.435 0.000** 35 0.172 0.013* 46 0.361 0.000** 
27 0.456 0.000** 36 0.199 0.007** 47 0.416 0.000** 
28 0.305 0.000** 37 0.347 0.000** 48 0.432 0.000** 
29 0.441 0.000** 38 0.412 0.000** 49 0.446 0.000** 

30 0.389 0.000** 39 0.346 0.000** 50 0.474 0.000** 
31 0.256 0.000** 40 0.377 0.000** 51 0.623 0.003** 
32 0.481 0.000** 41 0.603 0.006** 52 0.586 0.000** 
33 0.363 0.002** 42 0.358 0.000** 53 0.503 0.000** 
34 0.179 0.016* 43 0.457 0.000** 54 0.485 0.000** 
// // // 44 0.445 0.000** // // // 
// // // 45 0.254 0.001** // // // 

 0.01**دال إحصائيا عند مستوى معنوية 
 0.05معنوية *دال إحصائيا عند مستوى 

 (spss).من إعداد الطالب بناءً على خمرجاتاملصدر: 

( نالحظ أن مجيع معامالت االرتباط كانت دالة إحصائيا عند 3-4على ما نتائج اجلدول ) ابناءً 
ذات كل العبارات و  0.05فقد كانت دالتان عند املستوى  35و  34ما عدا العبارتان  0.01مستوى معنوية 

مع الدرجة الكلية لألبعاد اليت   األداء املستدامطردية بني مجيع عبارات إشارة موجبة، مما يعين وجود عالقة ارتباط 
يف حني بلغت  لثالثامن البعد  (51)يف حدها األعلى أمام الفقرة (0.623)تراوحت بني حيث تنتمي إليها، 

 .كأدىن حد  من البعد الثاين (35)أمام العبارة رقم  (0.172)

ومن خالل اجلداول السابقة يتبني لنا صدق أداة الدراسة ما يبني مدى مالئمتها ومتاسكها مما يؤكد أن 
 صادقة ملا أعدت من اجل قياسه.   االستبانة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي وبالتايل تعترب
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 ثانيا: ثبات أداة الدراسة 
الدرجة اليت حيقق فيها مقياس البحث )االستبانة( النتائج  نفسها يف حالة تكرار االختبار يقصد بالثبات 

خمتلفة،  أوقاتتطبيق االستبانة على نف  العينة يف نف  الظروف ويف  أعيد إذانتحصل على نف  النتائج  أنأي 
من اجل معرفة  الثبات حملاور االستمارة و نعر   (cronbach’s alfaكرونباخ )  ألفاوقد مت استخدام اختبار 
 نتائجه يف اجلدول التايل : 

 كرونباخ( ألفا( االستمارة  حملاور تثباال معامل( : 4-4جدول رقم )
 احملور : عدد العبارات كرونباخ  ألفامعامل  معامل الصدق
 الذكاء االقتصادي 25 0.879 0.937
 ةاإلسرتاتيجي اليقظة 09 0.812 0.901
 أمن املعلومات 08 0.749 0.865
 نشاط الضغط والتأثري 08 0.833 0.912
 األداء املستدام 29 0.837 0.914
 األداء االقتصادي 09 0.755 0.868
 األداء االجتماعي 11 0.825 0.908
 األداء البيئي 09 0.884 0.843
 الكل 54 0.910 0.954

 SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن حموري الدراسة يتمتعان بنسبة ثبات عالية ، مما يزيد من قدرة 
( ، أما احملور الثاين 0.879االستمارة على حتقيق أغرا  الدراسة ، حيث بلغ معامل الثبات للمحور األول )

وهذا يعزز من قدرة أداة الدراسة على حتقيق  ( ،0.910امل الثبات الكلي )(، يف حني بلغ مع0.837فبلغ )
األغرا  واألهداف اليت وضعت ألجلها، وبشكل عام تبني معامالت ألفا كرونباخ إمكانية ثبات النتائج إىل 

 ميكن أن ُتسِفر عنها أداة قياس الدراسة جراء تطبيقها.

 : (Normality Test) (التوزیع الطبيعي إعتدالية التوزیع ) اختباراملطلب الثالث : 

، أو الطرق الالمعلمية بالطرق املعلميةوإجراء االختبارات لكي نستطيع أن نتعامل مع بيانات الدراسة 
مسرينوف -جيب أوال إجراء اختبارات التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة، حيث سيتم استخدام اختبار كوجملروف

(KOLMOGOROV-SMIRNOV)  اته من أجل التحقق من أن عينة الدراسة مسحوبة من جمتمع تتبع بيان
 .الالتوزيع الطبيعي أو 
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 Z(: معامالت التوزیع الطبيعي الختبار 5-4جدول رقم )

                                                                                      SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:

التوزيع الطبيعي بالنسبة ملتغريات الدراسة  تقتب من( بأن بيانات الدراسة 5-4يالحظ من اجلدول )
 (KOLMOGOROV-SMIRNOVمسرينوف )-كوجملروف  يف إختبار مجيعها، حيث كانت الداللة اإلحصائية

 يف هذه الدراسة. املعلمية االختباراتوبناء على هذا بإمكاننا استخدام  ،(0.05أعلى من )

 

 

 

 
 اجملال

Kalmogorov-smirnov 
 التوزیع

درجات  Zقيمة 
 ddlاحلریة

مستوى 
 sigالداللة

احملور األول: الذكاء 
 االقتصادي

 طبيعي 0.303 183 0.971

 طبيعي 0.087 183 1.252 اليقظة اإلسرتاتيجية

 طبيعي 0.374 183 0.914 أمن املعلومات

 طبيعي 0.054 183 1.342 نشاط الضغط والـتأثري

 طبيعي 0.131 183 1.168 احملور الثاين: األداء املستدام

 طبيعي 0.052 183 1.353 األداء االقتصادي

 طبيعي 0.305 183 0.969 األداء االجتماعي

 طبيعي 0.062 183 1.317 األداء البيئي

 طبيعي 0.097 183 1.230 مجيع أجزاء االستبانة

 (α=0.05* مستوى الداللة )  
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 : نتائج التحليل اإلحصائيالثالثاملبحث 
 الدراسة مع حماولة حتليلها من خالل املعلومات والبيانات اليت إليهاسيتم استعرا  النتائج اليت توصلت 

تبيان الدور الذي يلعبه  إىلمتت احلصول عليها ضمن دراستنا امليدانية مبؤسسة كوندور الكتونيك  واليت هدفت 
الذكاء االقتصادي يف حتسني االداء املستدام وذلك من خالل البحث يف العالقة االرتباطية املوجودة ما بني 

وتوضيح أثر تطبيق الذكاء االقتصادي على حتسني األداء املستدام مبنظمات األعمال، ومن مث متغريي الدراسة 
 اإلحصائيةر فرضياهتا اليت وضعت موضع االختبار من خالل األساليب اإلجابة عن أسئلة الدراسة بعد اختبا

الوصفي وحتليل االحندار البسيط واملتعدد(، كما مت استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف  اإلحصاءاملختلفة )
ر الدراسة ، لغر  قياس مدى توافق آراء أفراد عينة الدراسة مع عبارات حماو  ري لكل بعد من حماور االستبانةااملعي

اخلماسي ، و ذلك مبقابلة   lekert ليكرتمت االعتماد على الشكل املغلق يف إعداد االستمارة ، وفقا ملقياس 
( ، كما مت إعطاء كل متاما، موافق ، حمايد ، غري موافق ، غري موافق  متاماكل عبارة قائمة من االختيارات )موافق 
درجات( ، غري  03درجات( ، حمايد ) 04درجات(، موافق )05) متامااختيار درجات ترجيح كما يلي : موافق 

 (.01)درجة واحدة  متاما( ، غري موافق 02موافق)درجتان
(، مث تقسيمه على 4=1-5اخلماسي ، تطلب حساب املدى ) ليكرتإن حتديد طول الفئات ملقياس 

  كل يف القيمة هذه إضافة عدهاب يتم(،  0.8= 5/4فئات املقياس للحصول على طول الفئة الصحيح ، أي )
 :أدناه اجلدول يف إدراجها مت واليت درجة لكل والعليا الدنيا احلدود على فنتحصل للمقياس درجة

 " اخلماسي ليكرت " ملقياس والعليا الدنيا احلدود(:6-4جدول رقم )

 فئات املتوسط احلسايب درجة املوافقة

 1.79 – 1 متاماغري موافق 

 2.59 – 1.80 غري موافق

 3.39 – 2.60 حمايد

 4.19 – 3.40 موافق

 5 – 4.20 متاماموافق 

 إعداد الطالب  مناملصدر : 
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 املطلب األول : حتليل البيانات الشخصية و الوظيفية 
مت توزيعهم حسب:اجلن  ، السن ،  من أجل التعرف على اخلصائص الوظيفية لعينة األفراد املبحوثني

 الدراسي ، اخلربة املهنية .الوظيفة، املستوى 

 عينة الدراسة حسب اجلنس  أفرادتوزیع  -1
 أنيتضح  الدراسة، حيث عينة ألفراد اجلن  ملتغري الوصفي التحليل نتائج إىل(7-4)رقم  اجلدول يشري

  .  إناث % 24.6، وما نسبته عينة الدراسة هم ذكور أفرادمن  75.4%

 اجلنس حسب الدراسة عينة أفراد : توزیع (7-4)جدول رقم

 %النسبة  التكرار اجلنس

 75.4 138 ذكر

 24.6 45 أنثى
 100 183 اجملموع

 SPSSخمرجات  على باالعتماد الطالب  إعداد من :املصدر

 :السن حسب الدراسة عينة أفراد توزیع -2
الدراسة،  عينة أفراد من للمستجوبني السن ملتغري الوصفي التحليل نتائج إىل (8-4)رقم  اجلدول يشري

تتاوح  %24.6سنة ، و  50و  41بني  أعمارهمالدراسة تتاوح عينة  أفرادمن  %52.5أن  يتضح حيث
يف  سنة  50بني  أعمارهم تفوقعينة الدراسة الدراسة  أفرادمن  % 17.4سنة ، و  40و  30بني  أعمارهم

 . %5.5سنة  30من  األقل األفرادحني لبغت نسبة 
 السن  حسب الدراسة عينة أفراد توزیع: (8-4)جدول رقم 

 %النسبة  التكرار السن

 5.5 10 سنة 30اقل من 
 24.6 45 سنة 40 إىل 30من 
 52.5 96 سنة 50 إىل 41من 

 17.4 32 سنة 50أكثر من 
 100 183 اجملموع

 SPSSخمرجات  على باالعتماد الطالب إعداد من :املصدر
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 :  املؤهل العلميعينة الدراسة حسب  أفرادتوزیع  -3
 عينة أفراد من للمستجوبني ؤهل العلميامل ملتغري الوصفي التحليل نتائج إىل(9-4)يشري اجلدول رقم 

هلم مستوى  % 32.8، و ليسان عينة الدراسة هلم مستوى  أفرادمن % 46.5 أنحيث يتضح  الدراسة،
ما نسبته  وأخريا عينة الدراسة أفرادمن  %12 الشهادات العلياحاملي  ، كما تتاوح نسبة  ماست ومهندس

 .ثانوي فاقلهم  حاملي  8.7%
 ؤهل العلميامل حسب الدراسة عينة أفراد : توزیع(9-4)جدول رقم 

 %النسبة  التكرار ستوى الدراسيامل

 8.7 16 وأقل بكالوريا

 46.5 85 ليسان 

 32.8 60 ماست/مهندس

 12 22 دراسات عليا

 100 183 اجملموع

 SPSSخمرجات  على باالعتماد الطالب إعداد من :املصدر

 : يالوظيفاملنصب عينة الدراسة حسب  أفرادتوزیع  -4
حيث  الدراسة، عينة أفراد من للمستجوبني وظيفةال ملتغري الوصفي التحليل نتائج إىل(10-4)يشري اجلدول رقم 

وظيفة رئي   يشغلون %26.8، و  وظيفة رئي  قسمعينة الدراسة يشغلون  أفرادمن  %43.2 أنيتضح 
  . عامون ميثلون مدراء % 6، أما  يشغلون وظيفة مديرعينة الدراسة  أفرادمن  %24 أن، يف حني مصلحة

 يالوظيفاملنصب  حسب الدراسة عينة أفراد : توزیع(10-4)جدول رقم 

 %النسبة  التكرار الوظيفة

 06 11 مدير عام
 24 44 مدير

 43.2 79 رئي  قسم
 26.8 49 رئي  مصلحة
 100 183 اجملموع

 SPSSخمرجات  على باالعتماد الطالب إعداد من :املصدر
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 عينة الدراسة حسب اخلربة املهنية : أفرادتوزیع  -1

 عينة أفراد من للمستجوبني ربة املهنيةاخل ملتغري الوصفي التحليل نتائج إىل(11-4)يشري اجلدول رقم      

فهم  %33.9 أما،  سنة 15إىل  11من  لديهم خربة مهنية %36.1ما نسبته  أنحيث يتضح الدراسة،
، كما نالحظ سنة 20تفوق  مهنية فلديهم خربة % 19.7ة ، و سن 10و  05ميلكون خربة مهنية تتاوح بني 

و  16من العينة تتاوح خرباهتم بني  %3.6، يف حني سنوات 5ال تفوق  من العينة لديهم خربة  %3.8أن 
 . سنة 20

 اخلربة املهنية حسب الدراسة عينة أفراد : توزیع(11-4)دول رقم ج
 %النسبة  التكرار اخلربة املهنية

 3.8 7 سوات 5اقل من 
 33.9 62 سنوات 10 إىل 05من 

 36.1 66 سنة 15 إىل 11من 
 3.6 12 سنة 20 إىل 16من 

 19.7 36 20أكثر من 
 100 183 اجملموع

 SPSSخمرجات  على باالعتماد الطالب إعداد من :املصدر
 الوصفي جملاالت الدراسة اإلحصائيالتحليل املطلب الثاين: 

 متغريات الدراسة تقي  واليت ،واملعلومات  بيانات وحتليل بعر  القيام املطلب هذا خالل من سنحاول
 املقايي  اإلحصائية الوصفية باستخدام سنقوم الغر  هذا حتقيق وألجل ،كوندور الكرتونيكسمبؤسسة  

 .(املعياري احلسايب واالحنراف املتوسط املئوية، النسب التكرارات،)

 حتليل فقرات احملور األول لالستبانة املتعلق بالذكاء االقتصادي: الفرع األول
ادي يف تشخيص واقع الذكاء االقتص إىلعبارة مقسمة على ثالثة أبعاد، هتدف  25يتضمن هذا اجلزء 
 مؤسسة كوندور الكتونيك
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 اليقظة اإلسرتاتيجيةعينة الدراسة حول فقرات بعد  أفراد إجاباتحتليل أوال: 

 اليقظة اإلسرتاتيجية(: استجابات أفراد عي ِّنة الدراسة على العبارات اليت تقيس 12-4جدول رقم)

 العبارات

 درجة املوافقة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
موافق  االجتاه الرتتيب املعياري

 حماید موافق متاما
غري 
 موافق

غري 
موافق 

 متاما
تقوم املنظمة مبراقبة وتقييم /01

املعلومات احملصل عليها من البيئة 
 اخلارجية باستمرار.

 0 6 4 98 75 تك
موافق  1 0.67 4.32

 تماما
% 41 53.6 2.2 3.3 0 

تتابع املنظمة بيئة أعماهلا /02
 بشكل مستمر وبانتظام.

 موافق 6 0.55 4.16 0 3 6 131 43 تك
% 23.5 71.6 3.3 1.6 0 

تبحث املنظمة يف خمتلف  /03
مكونات بيئتها الداخلية عن 
املعلومات الضرورية اليت تؤثر يف 
 ممارسة أنشطتها املختلفة.

 0 3 8 137 35 تك
 موافق 9 0.53 4.11

% 19.1 74.9 4.4 1.6 0 

تعتمد املنظمة يف استشعارها /04
املستقبلية على معلومات  لألحداث

 اإلنذار املبكر )اإلشارات الضعيفة(

 0 3 12 120 48 تك
 موافق 7 0.60 4.16

% 26.2 65.6 6.6 1.6 0 

تعمل املنظمة على حتسني /05
آليات االتصال بني خمتلف 

 أقسامها.

 0 3 11 106 63 تك
موافق  3 0.63 4.25

 تمام
% 34.4 57.9 6 1.6 0 

املنظمة بتكوين مواردها تقوم /06
البشرية يف جمال التيقظ اجليد 
للمعلومات واحلرص على ترسيخ 
 ثقافة تقاسم املعلومات.

 0 3 16 104 60 تك
موافق  5 0.66 4.20

 تماما
% 32.8 56.8 8.7 1.6 0 

تعتمد املنظمة على فرق /07
متخصصة أو خرباء خارجيني 
 لتحصيل املعلومات اإلستاتيجية.

 0 7 8 120 48 تك
 موافق 8 0.66 4.14

% 26.2 65.6 4.4 3.8 0 

لدى املنظمة قاعدة الكتونية  /08
وبرامج معلوماتية من أجل البحث 
و احلصول على املعلومات 
 اإلستاتيجية وحتليلها.

 0 3 16 103 61 تك
موافق  4 0.66 4.21

 تماما
% 33.3 56.3 8.7 1.6 0 

خلية اتصال لدى  املنظمة /09
 داخلية للتعامل مع املعلومات.

 0 3 3 119 58 تك
موافق  2 0.57 4.26

 0 1.6 1.6 65 31.7 % تماما

موافق  // 0.39 4.20 يقظة اإلسرتاتيجيةال املتوسط  احلسايب العام واالحنراف املعياري العام ملستوى
 تماما
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على بعد اليقظة  بدرجة كبرية يوافقوننالحظ أن املستجوبني (12-4)من خالل اجلدول رقم 
( ، ويدخل هذا املتوسط 0.39( باحنراف معياري قدره )4.20اإلستاتيجية ، حيث بلغ املتوسط احلسايب )

يف نشاط  اليقظة وحراسة احمليطأو  ؤكد على أمهية اليقظة اإلستاتيجية( ، مما ي5اىل 4.20ضمن الفئة )من 
 املؤسسة.

( مع احنراف 4.32على أعلى املتوسطات احلسابية ، مبتوسط حسايب بلغ ) (01وقد حصلت العبارة )
ـ )04( ، و حصلت العبارة )0.67معياري قدره ) ( مع احنراف 4.11( على أدىن متوسط حسايب قدر بـ
 .( 0.53معياري قدره )

 أمن املعلومات   ثانيا:

 أمن املعلومات(:استجابات أفراد عي ِّنة الدراسة على العبارات اليت تقيس 13-4جدول رقم )

 العبارات

 درجة املوافقة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

موافق  االجتاه الرتتيب
غري  حماید موافق متاما

 موافق

غري 
موافق 

 متاما
/تعاجل املنظمة قبل إطالق أي 10

حبماية مشروع اجلوانب املتعلقة 
 املعلومات اخلاصة به.

 0 3 0 117 63 تك
موافق  2 0.56 4.31

 تماما
% 34.4 63.9 0 1.6 0 

 

/تعتمد املنظمة على نظام 11
 معلومات آمن مبختلف مكوناته.

 0 3 9 128 43 تك
 موافق 8 0.57 4.15

% 23.5 69.9 4.9 1.6 0 
/تقوم املنظمة بإصدار تعليمات 12

ترتيب وأرشفة واضحة ختص 
الوثائق احلساسة واملهمة، ضمانا 

 لتأمني املعلومات.

 0 0 7 126 50 تك

موافق  4 0.50 4.23
 تماما

% 27.3 68.9 3.8 0 0 

/توفر املنظمة أجهزة اإلنذار 13
والوقاية اخلاصة مبراقبة الدخول 
 واحلماية املادية للبنايات.

 0 0 16 94 73 تك
موافق  3 0.62 4.31

 0 0 8.7 51.4 39.9 % تماما

/يدرك األفراد باملنظمة أمهية 14
 محاية املعلومات اإلستاتيجية.

 0 0 20 109 54 تك
 موافق 5 0.60 4.18

% 29.5 59.6 10.9 0 0 
/متتلك املنظمة دليال إجرائيا 15

للوصول إىل املعلومات 
 اإلستاتيجية.

 0 0 22 108 53 تك
 موافق 7 0.61 4.16

% 29 59 12 0 0 
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/تلتزم املنظمة بإتباع إجراءات 16
مضمونة للتخلص من الوثائق 
احلساسة واملهمة،وذلك منعا ألي 

 تسريب.

 0 0 0 100 83 تك
موافق  1 0.49 4.45

 تماما
% 45.4 54.6 0 0 0 

/تستفيد املنظمة من احلماية 17
القانونية ملعلوماهتا اإلستاتيجية من 

امللكية، براءات خالل: حقوق 
 االختاع، حقوق التأليف،... اخل.

 0 0 3 147 33 تك

 موافق 6 0.41 4.16
% 18 80.4 1.6 0 0 

موافق  // 0.33 4.24 أمن املعلوماتتوسط  احلسايب العام واالحنراف املعياري العام ملستوى امل
 تماما

 SPSS من إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات املصدر:

على بعد أمن املعلومات ، كبرية   بدرجة نالحظ أن املستجوبني يوافقون(13-4)من خالل اجلدول رقم 
( و يدخل هذا املتوسط ضمن الفئة )من 0.33( باحنراف معياري قدره )4.24حيث بلغ املتوسط احلسايب )

يف املؤسسة دور  ملعلوماتنظام ايث أن لؤكد على أمهية تأمني املعلومات يف املؤسسة ح( ، مما ي 5إىل  4.20
 جد مهم.

( باحنراف 4.45( على أعلى املتوسطات احلسابية ، مبتوسط حسايب قدره )16قد حتصلت العبارة )و 
( مع احنراف 4.15( على أدىن متوسط حسايب مقدر ب )11( ،و حصلت  العبارة )0.49معياري قدره )
 ( .0.57معياري قدره )
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 الضغط والتأثري ثالثا: 

 الضغط والتأثري(:استجابات أفراد عي ِّنة الدراسة على العبارات اليت تقيس 14-4جدول رقم )

 العبارات

 درجة املوافقة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

موافق  االجتاه الرتتيب
 حماید موافق متاما

غري 
موا
 فق

غري 
موافق 

 متاما
/تقوم املنظمة جبملة من إجراءات 18

وممارسة النفوذ يف حميطها التأثري 
 للحفاظ على مصاحلها.

 0 0 25 108 50 تك
 موافق 7 062 4.13

% 27.3 59 13.7 0 0 

/تبحث املنظمة عن إنشاء أو رعاية 19
فضاءات وسائل اإلعالم من اجل توفري 
مصادر ووسائل لنشر املعلومات املفيدة 

 واملتنوعة

 0 5 11 107 60 تك

موافق  6 0.67 4.21
 تماما

% 32.8 58.5 6 2.7 0 

الة /تعتمد املنظمة سياسة فع20
لالتصال عن طريق االشتاك يف 
شبكات التواصل االجتماعي 

 واملنتديات.

 5 5 3 125 45 تك
 موافق 8 0.78 4.09

% 24.6 68.3 1.6 2.7 2.7 

/تلجأ املنظمة إىل االنضمام إىل 21
اجلمعيات املهنية كالنقابات 

والفيديراليات حىت ميكنها من إيصال 
 أفكارها وإمساع صوهتا.

 0 0 17 107 59 تك
موافق  4 0.60 4.22

 تماما
% 32.2 58.5 9.3 0 0 

/حتافظ املنظمة على مسعتها من 22
خالل املشاركة وزيارة الصالونات املهنية 

 بصفة منتظمة.

 0 0 4 133 46 تك
موافق  3 0.47 4.22

 تماما
% 25.1 72.7 2.2 0 0 

/تلتزم املنظمة  على ترويج كفاءة 23
وفعالية منتجاهتا خصوصا املبتكرة 

 حديثا.

 0 4 5 109 65 تك
موافق  1 0.62 4.28

 تماما
% 35.5 59.6 2.7 2.2 0 

/تشارك املنظمة يف أنشطة ذات 24
طابع اجتماعي كاجلمعيات الرياضية و 

 الثقافية واإلنسانية.

 0 0 13 109 61 تك
موافق  2 0.58 4.26

 تماما
% 33.3 59.6 7.1 0 0 

/لدى املنظمة القدرة على استعادة 25
 مسعتها يف حالة اهلجوم.

موافق  5 0.58 4.21 0 5 0 128 50 تك
 0 2.7 0 69.9 27.3 % تماما

موافق  // 0.42 4.20 الضغط والتأثري نشاط توسط  احلسايب العام واالحنراف املعياري العام ملستوىامل
 تماما

 SPSS من إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات املصدر:
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على بعد الضغط والتأثري بدرجة كبرية نالحظ أن املستجوبني يوافقون  (14-4)من خالل اجلدول رقم 
( و يدخل هذا املتوسط ضمن الفئة )من 0.42( باحنراف معياري قدره )4.20، حيث بلغ املتوسط احلسايب )

لتعريف دها يف السوق وفر  ل ؤكد على أمهية نشاط الضغط والتأثري باعتباره وسيلة املؤسسة( ، مما ي 5إىل 4.20
 .ونفوذها على السوق الذي تنشط فيهسيطرهتا 
باحنراف ( 4.28( على أعلى املتوسطات احلسابية ، مبتوسط حسايب قدره )23قد حتصلت العبارة )و 

( مع احنراف 4.09( على أدىن متوسط حسايب مقدر ب )20( ،و حصلت  العبارة )0.62معياري قدره )
 ( .0.78معياري قدره )

 وترتيبها  كما يلي :  ذكاء االقتصاديال ألبعاداملعياري  واالحنراف احلسايب املتوسط توضيح ميكن

 ذكاء االقتصاديألبعاد ال ملعياري واالحنراف احلسايب (: املتوسط15-4جدول رقم )

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب ذكاء االقتصاديأبعاد ال
 0.39 4.20 يقظة اإلسرتاتيجيةال

 0.33 4.24 أمن املعلومات
 0.42 4.20 الضغط والتأثرينشاط 

 0.30 4.22 للمحور العام املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط

 SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:

،  بدرجة كبرية على الذكاء االقتصادي نالحظ أن املستجوبني يوافقون (15-4)من خالل اجلدول رقم 
( و يدخل هذا املتوسط ضمن الفئة )من 0.30( باحنراف معياري قدره )4.22حيث بلغ املتوسط احلسايب )

 بني مبؤسسة كوندور الكتونيك من وجهة نظر املستجو  يؤكد على أمهية الذكاء االقتصادي ( ، مما 5إىل 4.20
( واحنراف معياري قدره 4.24( يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره ) وقد جاء بعد )أمن املعلومات ،
 ،(0.39ي قدره )( واحنراف معيار 4.20ثانيا مبتوسط حسايب قدره ) (،و حل بعد اليقظة اإلستاتيجية 0.33)

 . (0.42( واحنراف معياري قدره )4.20يف حني حل بعد نشاط الضغط والتأثري ثالثا مبتوسط حسايب قدره )

 تعلقة بقياس األداء املستدامعرض وحتليل البيانات امل: الفرع الثاين
يف مؤسسة   إىل تشخيص األداء املستدام عبارة مقسمة على ثالثة أبعاد، هتدف 29يتضمن هذا اجلزء   

 كوندور الكتونيك  .
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 األداء االقتصادي  أوال: 

 األداء االقتصاديى العبارات اليت تقيس بعد (: استجابات أفراد عي ِّنة الدراسة عل16-4جدول رقم)

 العبارات

 درجة املوافقة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
موافق  االجتاه الرتتيب املعياري

 حماید موافق متاما
غري 
 موافق

غري 
موافق 

 متاما
تعتمد املنظمة يف تقييم أدائها على /26

 معيار منو األرباح .
 0 6 15 103 60 تك

 موافق 5 0.69 4.19
% 32.8 56.3 8.2 2.7 0 

يساهم نظام حتليل التكاليف يف /27
معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف وتعزيز 

 أرباح املنظمة.

 0 5 8 136 34 تك
 موافق 6 0.57 4.08

% 18.6 74.3 4.4 2.7 0 

تعتمد املنظمة يف تقييم أنشطتها /28
األكثر رحبية على دراسة مردوديتها 

 املالية .

 0 8 13 132 30 تك
 موافق 7 0.64 4.00

% 16.4 72.1 7.1 4.4 0 

تعمل املنظمة على زيادة املبيعات /29
 من خالل دخوهلا يف جماالت جديدة.

 موافق 8 0.83 3.99 0 16 16 104 47 تك
% 25.7 56.8 8.7 8.7 0 

تقوم املنظمة بتحليل احتياجات /30
 عمالئها ودراستها لتحقيق رضاهم.

 8 8 15 109 43 تك
 موافق 9 0.94 3.93

% 23.5 59.6 8.2 4.4 4.4 
تويل املنظمة إهتمام كبري لسياسة /31

 التويج والتعريف مبنتجاهتا.
موافق  1 0.49 4.40 0 0 0 108 75 تك

 0 0 0 59 41 % تماما
تعطي املنظمة أمهية للتسويق /32

االلكتوين من أجل حتسني أدائها وزيادة 
 حصتها السوقية.

 0 0 0 128 55 تك
موافق  4 0.45 4.30

 تماما
% 30.1 69.9 0 0 0 

تعمل املنظمة على التطوير املستمر /33
منتجات ملنتجاهتا وكذا على طرح 
 جديدة يف السوق.

 0 0 4 105 74 تك
موافق  2 0.53 4.38

 تماما
% 40.4 57.4 2.2 0 0 

تعطي املنظمة أمهية للبحث /34
والتطوير لتحسني منتجاهتا وتطوير 

 منتجات جديدة.

 0 0 3 111 69 تك
موافق  3 0.51 4.36

 تماما
% 37.7 60.7 1.6 0 0 

 موافق // 0.37 4.18 داء االقتصادياأل واالحنراف املعياري العام ملستوىاملتوسط  احلسايب العام 

 SPSS من إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات املصدر:
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، حيث  وافقون على بعد األداء االقتصادينالحظ أن املستجوبني ي(16-4)من خالل اجلدول رقم 
 3.60( ، ويدخل هذا املتوسط ضمن الفئة )من 0.37( باحنراف معياري قدره )4.18بلغ املتوسط احلسايب )

 . لتحقيق أدائها االقتصادي ( ، مما يؤكد أن املؤسسة تويل عناية كبرية هلذا البعد وتسعى جاهدة 4.19إىل 

( باحنراف 4.40( على أعلى املتوسطات احلسابية ،مبتوسط حسايب قدره )31قد حصلت العبارة )و 
( باحنراف معياري 3.93( على أدىن متوسط حسايب مقدر بــ )30العبارة )( ،و حصلت 0.49معياري قدره )

 (.  0.94قدره )

 األداء االجتماعي   ثانيا:

 األداء االجتماعيلى العبارات اليت تقيس بعد (: استجابات أفراد عي ِّنة الدراسة ع17-4جدول رقم)

 العبارات

 درجة املوافقة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
موافق  االجتاه الرتتيب املعياري

 حماید موافق متاما
غري 
 موافق

غري 
موافق 

 متاما
توفر املنظمة للمسامهني واملالك /35

 القدر الكايف من املساواة واالحتام .
 0 0 0 113 70 تك

موافق  2 0.48 4.38
 0 0 0 61.7 38.3 % تماما

توفر املنظمة برامج تدريبية /36
 متكافئة.للموظفني بفرص 

 0 0 0 100 83 تك
موافق  1 0.49 4.45

 0 0 0 54.6 45.4 % تماما
تعمل املنظمة على حتقيق العدالة /37

 بني املوظفني.
 0 0 7 108 68 تك

موافق  3 0.54 4.33
 0 0 3.8 59 37.2 % تماما

حترص املنظمة على توفري شروط /38
 األمن لتفادي حوادث العمل.

 0 3 8 96 76 تك
موافق  4 0.64 4.33

 0 1.6 4.4 52.5 41.5 % تماما
تعمل املنظمة بالتعاون مع /39

النقابات العمالية والشركاء 
 االجتماعيني.

 3 0 0 115 65 تك
موافق  9 0.64 4.30

 تماما
% 35.5 62.8 0 0 1.6 

تساهم املنظمة يف إجناز املشاريع /40
 األساسية للمجتمع.

موافق  8 0.70 4.31 3 0 7 99 74 تك
 1.6 0 3.9 54.1 40.4 % تماما

تقدم املنظمة هبات وتربعات /41
 للجمعيات اخلريية.

 0 3 7 119 54 تك
موافق  11 0.59 4.22

 0 1.6 3.8 65 29.5 % تماما
تساهم املنظمة يف دعم النشاطات /42

 الثقافية والشبانية.
موافق  7 0.49 4.31 0 0 3 120 60 تك

 0 0 1.6 65.6 32.8 % تماما
توظف املنظمة عاملني من ذوي /43

 االحتياجات اخلاصة.
 0 0 3 118 62 تك

موافق  5 0.50 4.32
 0 0 1.6 64.5 33.9 % تماما

تراعي املنظمة يف أسعارها القدرة /44
 الشرائية للمستهلكني.

موافق  10 0.56 4.27 0 0 11 110 62 تك
 0 0 6 60.1 33.9 % تماما
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تعك  إعالنات املنظمة صورة /45
 صادقة عن منتجاهتا

موافق  6 0.54 4.32 0 0 7 110 66 تك
 0 0 3.8 60.1 36.1 % تماما

موافق  // 0.34 4.32 داء االجتماعياأل املتوسط  احلسايب العام واالحنراف املعياري العام ملستوى
 تماما

 SPSS من إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات املصدر:

 األداءعلى بعد بدرجة كبرية نالحظ أن املستجوبني يوافقون (17-4)من خالل اجلدول رقم 
( ، ويدخل هذا املتوسط 0.34( باحنراف معياري قدره )4.32االجتماعي ، حيث بلغ املتوسط احلسايب )

 . ؤسسة تويل اهتمام كبري باألداء االجتماعيأن امل( ، مما يدل على 5.00إىل  4.20ضمن الفئة )من 

( باحنراف 4.45( على أعلى املتوسطات احلسابية ، مبتوسط حسايب قدره )36قد حصلت العبارة )و 
ـ )41( ، يف حني حصلت العبارة )0.49معياري قدره ) ( باحنراف 4.22( على أدىن متوسط حسايب مقدر بـ
 (.0.59معياري قدره )

 األداء البيئي  ثالثا: 

 األداء البيئيى العبارات اليت تقيس بعد (: استجابات أفراد عي ِّنة الدراسة عل18-4جدول رقم)

 العبارات

 درجة املوافقة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
موافق  االجتاه الرتتيب املعياري

غري  حماید موافق متاما
 موافق

غري 
موافق 

 متاما
عمليات التصنيع حترص املنظمة يف /46

على التقليل من النفايات اليت تلوث 
 البيئة.

 0 4 10 122 47 تك
 موافق 2 0.61 4.15

% 25.7 66.7 5.5 2.2 0 
لدى املنظمة القدرة على  إعادة /47

 تدوير خملفاهتا واإلستفادة منها.
 0 0 25 123 35 تك

 موافق 9 0.57 4.05
% 19.1 67.2 13.

7 0 0 

يساهم تطبيق نظام اإلدارة البيئية /48
 للمنظمة يف حتسني أدائها البيئي.

 0 3 17 118 45 تك
 موافق 5 0.62 4.12

% 24.6 64.5 9.3 1.6 0 
يساهم تطبيق نظام اإلدارة البيئية /49

 للمنظمة يف متديد دورة حياة املنتج.
 0 11 6 115 51 تك

 موافق 7 0.73 4.12
% 27.9 62.8 3.3 6 0 

متتلك املنظمة نظام معلومات /50
يستفاد منه يف عملية تطوير منتجاهتا 
 لتكون منتجات صديقة للبيئة.

 3 4 11 106 59 تك
 موافق 1 0.76 4.16

% 32.2 57.9 6 2.2 1.6 

يساهم نظام للرقابة والرصد الذايت /51
 للمنظمة يف دعم وحتسني أدائها البيئي.

 0 7 19 103 54 تك
 موافق 8 0.73 4.11

% 29.5 56.3 10.
4 3.8 0 
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إن تبين املنظمة للمسؤولية البيئية /52
يزيد من عوائدها االجتماعية 
 واإلقتصادية جتاه اجملتمع.

 0 7 12 115 49 تك
 موافق 6 0.68 4.12

% 26.8 62.8 6.6 3.8 0 

عملية دمج التكاليف البيئية يف /53
أدائها البيئي املنظمة يؤدي إىل حتسني 

من خالل زيادة معدل العائد على 
 االستثمارات البيئية.

 0 7 10 118 48 تك
 موافق 3 0.67 4.13

% 26.2 64.5 5.5 3.8 0 

تقوم املنظمة بتشيد إستهالك /54
 الطاقة واستخدام الطاقة املتجددة.

 موافق 4 0.70 4.13 0 7 13 111 52 تك
% 28.4 60.7 7.1 3.8 0 

 موافق // 0.49 4.12 داء البيئياأل املتوسط  احلسايب العام واالحنراف املعياري العام ملستوى

 SPSS من إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات املصدر:

 قون على وجود األداء البيئي يف املؤسسةنالحظ أن املستجوبني يواف (18-4)من خالل اجلدول رقم 
(، و يدخل هذا املتوسط ضمن الفئة )من 0.49( باحنراف معياري قدره )4.12حيث بلغ املتوسط احلسايب )

 البيئية . ل على أن للمؤسسة اهتمامات اجتاه محاية( مما يد4.19إىل  3.40

( باحنراف 4.16( على أعلى املتوسطات احلسابية مبتوسط حسايب قدره )50قد حصلت العبارة )و 
( باحنراف 4.05( على أدىن متوسط حسايب قدر بــ )47العبارة )( ، يف حني حصلت 0.76معياري قدره )
 (.0.57معياري قدره )
 وترتيبها  كما يلي :  األداء املستدام ألبعاداملعياري  واالحنراف احلسايب املتوسط توضيح ميكن

 األداء املستدامألبعاد  ملعياري واالحنراف احلسايب (: املتوسط19-4)جدول رقم 

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب املستدامداء أبعاد األ
 0.37 4.18 األداء االقتصادي

 0.34 4.32 داء االجتماعياأل
 0.49 4.12 األداء البيئي

 0.27 4.21 للمحور العام املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط

 SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:

وافقون بدرجة عالية على وجود األداء نالحظ أن املستجوبني ي (19-4)من خالل اجلدول رقم 
( و يدخل هذا املتوسط ضمن 0.27( باحنراف معياري قدره )4.21، حيث بلغ املتوسط احلسايب )املستدام

بني مبؤسسة كوندور من وجهة نظر املستجو  يؤكد على أمهية األداء املستدام ( ، مما5.00إىل  4.20الفئة )من 
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( وهو أعلى من 4.32( يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره )األداء االجتماعي، وقد جاء بعد ) نيك الكتو 
( ثانيا األداء االقتصادي(، يف حني حل بعد )0.34( و احنراف معياري قدره )4.21املتوسط احلسايب العام )
( الثالثة جند بعد )األداء البيئي بة(،أما يف املرت0.37( واحنراف معياري قدره )4.18مبتوسط حسايب قدره )
 (.0.49( واحنراف معياري قدره )4.12مبتوسط حسايب قدره )

   الدراسة  فرضيات: اختبار  ثالثاملطلب ال
التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة، الشرطان اللذان حيددان مدى جودة البيانات وقدرهتا على بعد 

الدراسة  اتهذا املطلب إىل اختبار صحة فرضي من خاللنسعى اختبار صحة الفرضيات بكل موضوعية، س
من خالل استعمال البيانات املتحصل عليها من املستجوبني ومن مث استخالص وتفسري النتائج املتوصل امليدانية 
 اليها.

 نتائج حتليل ومناقشة الفرضية األساسية األوىل: : الفرع األول

ومن اجل  االقتصادي مبؤسسة كوندور الكرتونيكس،توافر الذكاء تنص على مدى  األوىلالفرضية 
 :  (one sample T testلعينة واحد ) Tاختبارها سيتم استخدام اختبار 

 توافر الذكاء االقتصاديلقياس  one simple T test(: نتائج اختبار 20-4جدول رقم )

 درجة احلرية Tقيمة  املتغري
ddl 

القيمة 
 Sigاالحتمالية

الفرق بني 
 وسطني

 فتات الثقة
احلد األدىن 
 لفتة الثقة

احلد األعلى 
 لفتة الثقة

الذكاء 
 االقتصادي

4.485 182 0.000* 0.100 0.056 0.145 

 (α≤0.05)* مستوى الداللة  4.22قيمة االختبار : 
                     SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:

كما هو   4.22واليت تساوي  املتوسط احلسايب للمتغريبناءا على قيمة  T testمت استعمال اختبار 
( 4.485بلغت قيمة ) T(، حيث من خالل هذا األخري نالحظ أن قيمة 20-4موضح يف اجلدول رقم )
وبناءا على هذه النتائج فإننا ، (α=0.05)  ( وهي أقل من مستوى الداللة0.000بقيمة احتمالية قدرها )

توافر الذكاء االقتصادي مبؤسسة كوندور نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة  اليت تنص على 
 .الكرتونيكس
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 تتفرع هذه الفرضية إىل جمموعة فرضيات فرعية يتم اختبارها، كاآليت :         

 الفرضية الفرعية األوىل:  -1

، ومن ؤسسة كوندور الكرتونيكسمدى توافر بعد اليقظة اإلسرتاتيجية مبتنص على  الفرضية األوىل
 : (one sample T testلعينة واحد ) Tاختبارها سيتم استخدام اختبار اجل 

 توافر اليقظة اإلسرتاتيجيةلقياس  one simple T test(: نتائج اختبار 21-4جدول رقم )

درجة احلرية  Tقيمة  املتغري
ddl 

القيمة 
 Sigاالحتمالية

الفرق بني 
 وسطني

 فتات الثقة
احلد األدىن 
 لفتة الثقة

احلد األعلى 
 لفتة الثقة

اليقظة 
 اإلستاتيجية

3.641 182 0.000* 0.105 0.048 0.163 

 (α≤0.05)* مستوى الداللة  4.20قيمة االختبار : 
                    SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:

كما هو   4.20واليت تساوي  بناءا على قيمة املتوسط احلسايب للمتغري T testمت استعمال اختبار 
( 3.641بلغت قيمة ) T(، حيث من خالل هذا األخري نالحظ أن قيمة 21-4موضح يف اجلدول رقم )
وبناءا على هذه النتائج فإننا ، (α=0.05)  ( وهي أقل من مستوى الداللة0.000بقيمة احتمالية قدرها )

مبؤسسة كوندور  بعد اليقظة اإلسرتاتيجيةتوافر نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة  اليت تنص على 
 الكرتونيكس.

 الفرضية الفرعية الثانية:  -2

، ومن اجل توافر أمن املعلومات مبؤسسة كوندور الكرتونيكستنص على مدى  الفرضية الثانية
  : (one sample T testلعينة واحد ) Tاختبارها سيتم استخدام اختبار 
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 توافر أمن املعلوماتلقياس  one simple T test(: نتائج اختبار 22-4جدول رقم )

درجة احلرية  Tقيمة  املتغري
ddl 

القيمة 
 Sigاالحتمالية

الفرق بني 
 وسطني

 فتات الثقة
احلد األدىن 

 الثقة لفتة
احلد األعلى 
 لفتة الثقة

 أمن
 املعلومات

4.366 182 0.000* 0.107 0.059 0.156 

 (α≤0.05)* مستوى الداللة  4.24قيمة االختبار : 
                   SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:

كما هو   4.24واليت تساوي  بناءا على قيمة املتوسط احلسايب للمتغري T testمت استعمال اختبار 
( 4.366بلغت قيمة ) T(، حيث من خالل هذا األخري نالحظ أن قيمة 22-4موضح يف اجلدول رقم )
وبناءا على هذه النتائج فإننا ، (α=0.05)  ( وهي أقل من مستوى الداللة0.000بقيمة احتمالية قدرها )

على توافر بعد أمن املعلومات مبؤسسة كوندور  العدمية ونقبل الفرضية البديلة  اليت تنصنرفض الفرضية 
 الكرتونيكس.

 الفرضية الفرعية الثالثة:  -3

، ومن اجل مبؤسسة كوندور الكرتونيكس توافر نشاط الضغط والتأثريتنص على مدى  الفرضية الثالثة
 :(one sample T testلعينة واحد ) Tاختبارها سيتم استخدام اختبار 

 نشاط الضغط والتأثريتوافر لقياس  one simple T test(: نتائج اختبار 23-4جدول رقم )

درجة احلرية  Tقيمة  املتغري
ddl 

القيمة 
 Sigاالحتمالية

الفرق بني 
 وسطني

 فتات الثقة
احلد األدىن 
 لفتة الثقة

احلد األعلى 
 لفتة الثقة

نشاط الضغط 
 والتأثري

3.461 182 0.001* 0.108 0.046 0.170 

 (α≤0.05)* مستوى الداللة  4.20قيمة االختبار : 
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                  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:

( كما هو 4.20واليت تساوي ) بناءا على قيمة املتوسط احلسايب للمتغري T testمت استعمال اختبار 
( 3.461بلغت قيمة ) T(، حيث من خالل هذا األخري نالحظ أن قيمة 23-4رقم )موضح يف اجلدول 

وبناءا على هذه النتائج فإننا ، (α=0.05)  ( وهي أقل من مستوى الداللة0.000بقيمة احتمالية قدرها )
كوندور توافر نشاط الضغط والتأثري مبؤسسة  نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة  اليت تنص على 

 الكرتونيكس.

 نتائج حتليل ومناقشة الفرضية األساسية الثانية: : الفرع الثاين

و األداء أبعاد الذكاء االقتصادي بني  ارتباطيهتنص الفرضية األساسية الثانية على أنه هناك عالقة 
 املستدام مبؤسسة كوندور الكرتونيكس 

الختبار الفرضية الثانية لدراستنا وفرضياهتا الفرعية يتم حتليل االرتباط بني متغريين بإستخدام اجراء 
correlate :وقد مت تقسيم الفرضية إىل جمموعة فرضيات فرعية كاآليت ، 

  اختبار الفرضية الفرعية األوىل: -1

و  اإلسرتاتيجيةقظة يال توجد عالقة ارتباط معنویة ذات داللة إحصائية بني ال واليت تنص على انه:
 مبؤسسة كوندور الكرتونيكس. األداء املستدام 

ملعرفة إن كانت هناك  Spearman الختبار هذه الفرضية مت إجراء حتليل االرتباط باستخدام معامل
دام ومدى قدوة تلك العالقة، واجلدول التايل يوضح نتائج هذا عالقة ارتباطيه بني اليقظة اإلستاتيجية واألداء املست

 االختبار:

 اليقظة اإلسرتاتيجية واألداء املستدام. بعد (: نتائج حتليل االرتباط بني24-4جدول رقم )

 املتغري
 
 
 

 األداء املستدام

قيمة معامل االرتباط 
Spearman 

 sigمستوى الداللة  

 0.000 **0.585 اليقظة اإلسرتاتيجية
 (α≤0.01)* مستوى الداللة *
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              SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:   

 أن( وهي قيمة موجبة، كما 0.585قيمة معامل االرتباط كانت ) أن( 24-4)رقم يتضح من اجلدول 
أي انه توجد عالقة ارتباط طردية   (α≤0.01)( وهي اصغر من مستوى الداللة 0.000قيمة مستوى الداللة )

 موجبة متوسطة ذات داللة معنوية بني اليقظة اإلستاتيجية واألداء املستدام يف مؤسسة كوندور الكتونيك .

توجد عالقة  "بناءا على ما سبق نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أنه 
مبؤسسة كوندور  و األداء املستدام  اليقظة اإلسرتاتيجية صائية بنيارتباط معنویة ذات داللة إح

 ". الكرتونيكس

  :اختبار الفرضية الفرعية الثانية -2

و األداء  صائية بني أمن املعلوماتال توجد عالقة ارتباط معنویة ذات داللة إح واليت تنص على انه:
 مبؤسسة كوندور الكرتونيكس. املستدام 

ملعرفة إن كانت هناك  Spearman إجراء حتليل االرتباط باستخدام معاملالختبار هذه الفرضية مت 
واألداء املستدام ومدى قدوة تلك العالقة، واجلدول التايل يوضح نتائج هذا  ارتباطيه بني أمن املعلومات عالقة 
 االختبار:

 واألداء املستدام.االرتباط بني بعد أمن املعلومات (: نتائج حتليل 25-4جدول رقم )

 املتغري
 
 
 

 األداء املستدام

قيمة معامل االرتباط 
Spearman 

 sigمستوى الداللة  

 0.000 **0.509 أمن املعلومات
 (α≤0.01)* مستوى الداللة *

             SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:

( وهي قيمة موجبة، كما أن 0.509قيمة معامل االرتباط كانت ) أن( 25-4)رقم يتضح من اجلدول 
أي انه توجد عالقة ارتباط طردية   (α≤0.01)( وهي اصغر من مستوى الداللة 0.000قيمة مستوى الداللة )

 واألداء املستدام يف مؤسسة كوندور الكتونيك . أمن املعلوماتموجبة متوسطة ذات داللة معنوية بني 
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توجد عالقة  "بل الفرضية البديلة اليت تنص على أنه بناءا على ما سبق نرفض الفرضية العدمية ونق
 ". مبؤسسة كوندور الكرتونيكس و األداء املستدام  صائية بني أمن املعلوماتارتباط معنویة ذات داللة إح

  :اختبار الفرضية الفرعية الثالثة -3

و  الضغط والتأثريصائية بني نشاط ال توجد عالقة ارتباط معنویة ذات داللة إح واليت تنص على انه:
 مبؤسسة كوندور الكرتونيكس. األداء املستدام 

ملعرفة إن كانت هناك  Spearman الختبار هذه الفرضية مت إجراء حتليل االرتباط باستخدام معامل
واألداء املستدام ومدى قدوة تلك العالقة، واجلدول التايل يوضح نتائج  ارتباطيه بني نشاط الضغط والتأثريعالقة 
 االختبار: هذا

 واألداء املستدام. االرتباط بني بعد نشاط الضغط والتأثري(: نتائج حتليل 26-4جدول رقم )

 املتغري
 
 
 

 األداء املستدام

قيمة معامل االرتباط 
Spearman 

 sigمستوى الداللة  

 0.000 **0.432 نشاط الضغط والتأثري
 (α≤0.01)* مستوى الداللة *

             SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:

( وهي قيمة موجبة، كما أن 0.432قيمة معامل االرتباط كانت ) أن( 26-4)رقم تضح من اجلدول 
عالقة ارتباط طردية  أي انه توجد  (α≤0.01)( وهي اصغر من مستوى الداللة 0.000قيمة مستوى الداللة )

 واألداء املستدام يف مؤسسة كوندور الكتونيك . موجبة ضعيفة ذات داللة معنوية بني نشاط الضغط والتأثري

توجد عالقة  "بناءا على ما سبق نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أنه 
مبؤسسة كوندور  و األداء املستدام  والتأثريصائية بني نشاط الضغط ارتباط معنویة ذات داللة إح

 ". الكرتونيكس
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  :الثانية  اختبار الفرضية الرئيسية -4

ال توجد عالقة ارتباط معنویة ذات داللة إحصائية بني الذكاء االقتصادي و  واليت تنص على انه:
 مبؤسسة كوندور الكرتونيكس. األداء املستدام 

ملعرفة إن كانت هناك  Spearman حتليل االرتباط باستخدام معاملالختبار هذه الفرضية مت إجراء 
عالقة ارتباطيه بني الذكاء االقتصادي واألداء املستدام ومدى قدوة تلك العالقة، واجلدول التايل يوضح نتائج هذا 

 االختبار:

 واألداء املستدام. االرتباط بني الذكاء االقتصادي(: نتائج حتليل 27-4جدول رقم )

 املتغري
 
 
 

 األداء املستدام

قيمة معامل االرتباط 
Spearman 

 sigمستوى الداللة  

 0.000 **0.549 الذكاء االقتصادي
 (α≤0.01)* مستوى الداللة *

             SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:

( وهي قيمة موجبة، كما أن 0.549( أن قيمة معامل االرتباط كانت )27-4)رقم تضح من اجلدول 
عالقة ارتباط طردية  أي انه توجد  (α≤0.01)( وهي اصغر من مستوى الداللة 0.000قيمة مستوى الداللة )

 واألداء املستدام يف مؤسسة كوندور الكتونيك . موجبة متوسطة ذات داللة معنوية بني الذكاء االقتصادي

توجد عالقة  "بناءا على ما سبق نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أنه 
 ". مبؤسسة كوندور الكرتونيكس ارتباط معنویة ذات داللة إحصائية بني الذكاء االقتصادي و األداء املستدام 

 الثالثة:  الرئيسية نتائج حتليل ومناقشة الفرضية: الفرع الثالث

الثالثة لدراستنا لتبيان وجود عالقة معنوية تأثريية ما بني الذكاء االقتصادي واألداء  الفرضيةهتدف 
  املستدام يف مؤسسة كوندور الكتونيك  ، وهذا ما سيتم اختباره كااليت:  

حتسني األداء على  لذكاء االقتصاديل(α≤0.05)"ال یوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنویة 
 ". كوندور الكرتونيكسمبؤسسة   املستدام
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فرضيات ، وقد ارتأينا اختبار كل  مخسةومن أجل حتقيق ذلك قمنا بتقسيم هذه الفرضية الرئيسية إىل 
اخلطي املتعدد  ة الرئيسية مت استعمال االحندار فرضية فرعية عن طريق حتليل االحندار اخلطي البسيط ، والفرضي

 ملثل هذه الدراسات .كذلك باعتبارمها األنسب 

 :والختبار كل الفرضية الفرعية انطلقنا من الفرضية الصفرية  وذلك بناءا على خيارين أساسني مها

احملسوبة  (T)احملسوبة أقل من قيمتها اجملدولة ،أو إذا كان مستوى الداللة لقيمة   (Tقيمة ) إذا كانت
، والنتيجة تكون عدم وجود أثر ذو (1H)ونرفض البديلة  (0H)فإننا نقبل الفرضية الصفرية   (0.05)اكرب من 

 . حتسني األداء املستدام على لذكاء االقتصاديل (α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى معنوية

 اختبار الفرضية الفرعية األوىل :  -1
( للتأكد من صالحية النموذج الختبار analyses of varianceمت استخدام نتائج حتليل التباين )

 يبني : (28-4)هذه الفرضية و اجلدول 

H031 :  كوندور الكرتونيكسيف مؤسسة   سني األداء االقتصاديعلى حت ذكاء االقتصاديلل اثرال یوجد 
 (α≤0.05)  عند مستوى الداللة

 .األداء االقتصاديسني حت على ذكاء االقتصاديال الحندار التباین حتليل:  (28-4)جدول رقم

جمموع مربعات  مصدر التباین
 Fقيمة  متوسط املربعات درجة احلریة االحنرافات

 احملسوبة
مستوى الداللة 

sig 

 7.172 1 7.172 االحندار
 0.104 181 18.910 اخلطأ *0.000 68.647

  182 26.082 اجملموع
 (α≤0.05)* مستوى الداللة 

             SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:

 ةيتبني ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعي( 28-4)من خالل النتائج الواردة يف اجلدول 
 0.000اجملدولة ، بقيمة احتمالية قدرها  F( و هي اكرب من 68.647احملسوبة ) F، حيث بلغت قيمة األوىل

، و اليت يتم اختبارها فيما بعد بأسلوب االحندار  األوىلالنموذج الختبار الفرضية الفرعية هذا ما يثبت صالحية 
حتسني ( ، وذلك بغية حتديد العالقة بني املتغريين التابع واملتمثل يف  linear régression)  سيطالباخلطي 
و قد مت تلخيص أهم نتائجه يف اجلدول  ذكاء االقتصاديال املتغري املستقل املتمثل يفبعد و  االقتصادي األداء

 املوايل : 
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  سني األداء االقتصاديعلى حتذكاء االقتصادي ال ألثر االحندار حتليل اختبار : نتائج (29-4)جدول رقم

 النمـوذج
(R) 

معامل 
 االرتباط

)2(R 
معامل 
 التحدید

املعامالت غري 
 املعياریة

 املعامالت
  T املعياریة

 احملسوبة

Sig*  مستوى
  Tالداللة 

B 
اخلطأ 
 املعياري

Beta 

 0.275 0.524 )احلـد الثابت(
1.427 0.334 - 4.275 0.000 

 0.000 8.285 0.524 0.079 0.653 ذكاء االقتصادي

 (≥0.05α)* مستوى الداللة 

                                                SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:

ذكاء الإىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغري املستقل " (29-4)تشري معطيات هذا اجلدول 
" يف املؤسسة حمل الدراسة ، وبالتايل وجود دور معنوي سني األداء االقتصاديحت" و املتغري التابع "االقتصادي

، كما قدر معامل  0.000( مبستوى داللة 8.285احملسوبة البالغة ) tبينهما ، ويؤكد معنوية هذا الدور قيمة 
( ، وهو يدل على وجود عالقة طردية بني املتغريين ، كما نالحظ أن معامل التحديد 0.524االرتباط ب )
ترجع إىل  سني األداء االقتصاديحت( من التغريات احلاصلة يف %27.5و هذا يعين أن ) (0.275يساوي )

( و هذا يعين أن الزيادة بدرجة واحدة يف 0.653)β، كما بلغت درجة التأثري   ذكاء االقتصادييف التغري ال
بقيمة  الكتونيك ؤسسة كوندور مب االقتصادي سني األداءيف حتيؤدي إىل زيادة  ذكاء االقتصاديالمستوى 

(0.653.) 

الفرضية البديلة اليت تنص على أنه  نقبل، و(H01)الفرضية الصفرية  نرفضبناًء على النتائج السابقة، 
للذكاء االقتصادي على حتسني األداء  (α≤0.05یوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنویة )"

 ".يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس االقتصادي

ء االقتصادي داالبعد األكثر تأثريا من بني أبعاد املتغري املستقل الذكاء االقتصادي يف حتسني األولتوضيح 
( من اجل استبعاد stepwiseحتليل االحندار املتعدد بطريقة ) مبؤسسة كوندور الكتونيك  مت االعتماد على

 املتغريات املستقلة اليت ال تساهم يف تفسري املتغري التابع.
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( لتحدید األبعاد األكثر تأثريا من stepwise(: نتائج حتليل االحندار املتعدد )30-4رقم)جدول 
 الذكاء االقتصادي يف حتسني األداء االقتصادي

 
 املتغري املستقل

 
 βقيمة 

معامل  Fاختبار  Tاختبار 
 االرتباط

R 

معامل 
التحديد 

R² 

مستوى  Tقيمة 
 الداللة

مستوى  Fقيمة  
 الداللة

  0.000 5.234 1.586 )احلـد الثابت(
37.104 
 

 
0.000 
 

 
0.540 
 

 
0.292 
 

اليقظة 
 اإلستاجتية

0.363 5.703 0.000 

نشاط الضغط 
 والتأثري

0.255 4.304 0.000 

 (≥0.05α)* مستوى الداللة 

           SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:  

الذكاء االقتصادي، بعدي اليقظة  أبعادأن من بني  (30-4) رقم الواردة يف اجلدولمن خالل النتائج 
يف مؤسسة كوندور الكتونيك ، حيث ونشاط الضغط والتأثري يسامهان يف حتسني األداء االقتصادي  اإلستاتيجية

وقد بلغت قيمة معامل ( أي أن هناك عالقة ارتباط موجبة بني البعدين املذكورين، 0.540بلغ معامل االرتباط )
من  %29.2( حيث يفسر بعدي اليقظة اإلستاتيجية ونشاط الضغط والتأثري ما نسبته 0.292االرتباط )

مبستوى داللة  5.703لبعد اليقظة اإلستاتيجية  Tالتغريات احلاصلة يف األداء االقتصادي، كما بلغت قيمة 
 إىلبوحدة واحدة تؤدي  اإلستاتيجيةالزيادة يف اليقظة  أنأي  β(0.363)فيما بلغت درجة التأثري   0.000

لبعد نشاط الضغط والتأثري  T(، وقد بلغت كذلك قيمة 0.363االقتصادي مبقدار ) األداءزيادة يف حتسني 
أي أن كل زيادة يف بعد نشاط الضغط β(0.255 )فيما بلغ معامل التأثري  0.000مبستوى داللة  4.304

 . (0.255زيادة يف األداء االقتصادي مبقدار ) إىلة تؤدي والتأثري بوحدة واحد
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 اختبار الفرضية الفرعية الثانية :  -2
( للتأكد من صالحية النموذج الختبار هذه analyses of varianceمت استخدام نتائج حتليل التباين )     

 يبني : (31-4)الفرضية و اجلدول 

H032  : كوندور الكرتونيكسيف مؤسسة   جتماعيسني األداء االعلى حت االقتصاديللذكاء ال یوجد اثر 
  (α≤0.05) عند مستوى الداللة 

 . سني األداء االجتماعيحت على الذكاء االقتصادي الحندار التباین حتليل( : 31-4جدول رقم)

 مصدر التباین
جمموع مربعات 

 متوسط املربعات درجة احلریة االحنرافات
 Fقيمة 

 احملسوبة
مستوى الداللة 

sig 

 8.211 1 8.211 االحندار
 0.073 181 13.263 اخلطأ *0.000 112.053

  182 21.473 اجملموع
 (α≤0.05)* مستوى الداللة 

                                                                           SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:

ج الختبار الفرضية الفرعية يتبني ثبات صالحية النموذ ( 31-4)من خالل النتائج الواردة يف اجلدول 
اجملدولة ، بقيمة احتمالية قدرها  F( و هي اكرب من 112.053احملسوبة ) F، حيث بلغت قيمة ثانيةال

اليت يتم اختبارها فيما بعد بأسلوب و  ،الثانيةهذا ما يثبت صالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعية  0.000
غريين التابع واملتمثل يف ( ، وذلك بغية حتديد العالقة بني املت linear régression)  اخلطي البسيط االحندار

و قد مت تلخيص أهم نتائجه يف  لذكاء االقتصادياو بعد املتغري املستقل املتمثل يف  سني األداء االجتماعيحت
 اجلدول املوايل : 
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 .سني األداء االجتماعيعلى حت الذكاء االقتصادي ألثر االحندار حتليل اختبار ( : نتائج32-4جدول رقم)

 النمـوذج
(R) 

معامل 
 االرتباط

)2(R 
معامل 
 التحدید

املعامالت غري 
 املعياریة

 املعامالت
  T املعياریة

 احملسوبة

Sig*  مستوى
  Tالداللة 

B  اخلطأ
 املعياري

Beta 

 0.382 0.618 )احلـد الثابت(
1.375 0.280 - 4.920 0.000 

الذكاء 
 االقتصادي

0.699 0.066 0.618 10.586 0.000 

 (≥0.05α)* مستوى الداللة 

                                  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:

الذكاء ئية بني املتغري املستقل "إىل وجود عالقة ذات داللة إحصا (32-4)تشري معطيات هذا اجلدول 
" يف املؤسسة حمل الدراسة ، وبالتايل وجود دور معنوي سني األداء االجتماعي التابع "حت" و املتغرياالقتصادي

، كما قدر معامل  0.000( مبستوى داللة 10.586احملسوبة البالغة ) Tبينهما ، ويؤكد معنوية هذا الدور قيمة 
( ، وهو يدل على وجود عالقة طردية بني املتغريين ، كما نالحظ أن معامل التحديد 0.618االرتباط ب )
ترجع إىل تغري  سني األداء االجتماعيحلاصلة يف حت( من التغريات ا%38.2( و هذا يعين أن )0.382يساوي )

الذكاء واحدة يف مستوى  ( و هذا يعين أن الزيادة بدرجة0.699)β، كما بلغت درجة التأثري  الذكاء االقتصادي
 (.0.699بقيمة ) ؤسسة كوندور الكتونيك مب سني األداء االجتماعيزيادة يف حت يؤدي إىل االقتصادي

الفرضية البديلة اليت تنص على أنه  نقبل، و(H02)الفرضية الصفرية  نرفضبناًء على النتائج السابقة، 
للذكاء االقتصادي على حتسني األداء  (α≤0.05یوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنویة )"

 ".يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس االجتماعي

 االجتماعيء داولتوضيح البعد األكثر تأثريا من بني أبعاد املتغري املستقل الذكاء االقتصادي يف حتسني األ
( من اجل استبعاد stepwiseحتليل االحندار املتعدد بطريقة ) مبؤسسة كوندور الكتونيك  مت االعتماد على

 املتغريات املستقلة اليت ال تساهم يف تفسري املتغري التابع.
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( لتحدید األبعاد األكثر تأثريا من stepwise(: نتائج حتليل االحندار املتعدد )33-4جدول رقم)
 قتصادي يف حتسني األداء االجتماعي.الذكاء اال

 
 املتغري املستقل

 
 βقيمة 

معامل  Fاختبار  Tاختبار 
 Rاالرتباط

معامل 
التحديد 

R² 

مستوى  Tقيمة 
 الداللة

مستوى  Fقيمة  
 الداللة

 0.435 0.660 0.000 69.375 0.000 5.496 1.382 )احلـد الثابت(

 0.000 5.983 0.465 أمن املعلومات
اليقظة 
 اإلستاتيجية

0.230 3.479 0.001 

 (≥0.05α)* مستوى الداللة 

                 SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:  

أمن قتصادي، بعدي أن من بني أبعاد الذكاء اال (33-4رقم ) من خالل النتائج الواردة يف اجلدول
يف مؤسسة كوندور الكتونيك ، حيث بلغ  يسامهان يف حتسني األداء االجتماعي اإلستاتيجيةاملعلومات واليقظة 
( أي أن هناك عالقة ارتباط موجبة بني البعدين املذكورين، وقد بلغت قيمة معامل 0.660معامل االرتباط )

التغريات من  %43.5ما نسبته  يث يفسر بعدي أمن املعلومات واليقظة اإلستاتيجيةح ،(0.435االرتباط )
فيما  0.000مبستوى داللة  5.983 لبعد أمن املعلومات T، كما بلغت قيمة احلاصلة يف األداء االجتماعي

زيادة يف حتسني األداء  بوحدة واحدة تؤدي إىل ن الزيادة يف أمن املعلوماتأي أ β(0.465)بلغت درجة التأثري  
مبستوى داللة  3.479 لبعد اليقظة اإلستاتيجية T(، وقد بلغت كذلك قيمة 0.465مبقدار ) االجتماعي
دي بوحدة واحدة تؤ  زيادة يف بعد اليقظة اإلستاتيجيةأي أن كل β(0.230 )فيما بلغ معامل التأثري  0.001

                      (0.230مبقدار ) إىل زيادة يف األداء االجتماعي

 :  الثالثة الفرضية الفرعيةاختبار  -3
( للتأكد من صالحية النموذج الختبار هذه analyses of varianceمت استخدام نتائج حتليل التباين )     

 يبني : (34-4)الفرضية و اجلدول 
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H033  : عند  كوندور الكرتونيكسيف مؤسسة  البيئي  سني األداءحتللذكاء االقتصادي على ال یوجد اثر
 (α≤0.05)مستوى الداللة

 .سني األداء البيئيحت على الذكاء االقتصادي الحندار التباین حتليل( : 34-4جدول رقم)

جمموع مربعات  مصدر التباین
 االحنرافات

 Fقيمة  متوسط املربعات درجة احلریة
 احملسوبة

مستوى الداللة 
sig 

 1.491 1 1.491 االحندار
 0.235 181 42.479 اخلطأ *0.013 6.355

  182 23.970 اجملموع
 (α≤0.05)* مستوى الداللة 

                                                                       SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:

ج الختبار الفرضية الفرعية يتبني ثبات صالحية النموذ ( 34-4)من خالل النتائج الواردة يف اجلدول 
 0.013اجملدولة ، بقيمة احتمالية قدرها  F( و هي اكرب من 6.355احملسوبة ) F، حيث بلغت قيمة ثالثةال

اليت يتم اختبارها فيما بعد بأسلوب االحندار ، و الثالثةهذا ما يثبت صالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعية 
                                                                                                                                                                                                                                         اخلطي 
 سني األداءملتمثل يف حت( ، وذلك بغية حتديد العالقة بني املتغريين التابع وا linear régression)  البسيط
 و قد مت تلخيص أهم نتائجه يف اجلدول املوايل :  الذكاء االقتصاديو بعد املتغري املستقل املتمثل يف  البيئي

 .سني األداء البيئيعلى حت الذكاء االقتصادي ألثر االحندار حتليل اختبار ( : نتائج35-4جدول رقم)

 النمـوذج
(R) 

معامل 
 االرتباط

)2(R 
معامل 
 التحدید

املعامالت غري 
 املعياریة

 املعامالت
  T املعياریة

 احملسوبة

Sig*  مستوى
  Tالداللة 

B  اخلطأ
 Beta املعياري

 )احلـد الثابت(
0.184 0.034 

2.868 0.500 - 5.734 0.000 

الذكاء 
 االقتصادي

0.298 0.118 0.184 2.521 0.013 

 (≥0.05α)* مستوى الداللة 

                                                                 SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  ملصدر:ا
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الذكاء إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغري املستقل " (35-4)تشري معطيات هذا اجلدول 
، وبالتايل وجود دور معنوي كوندور الكتونيك مؤسسة  " يف سني األداء البيئيع "حت" و املتغري التاباالقتصادي

، كما قدر معامل  0.013( مبستوى داللة 2.521احملسوبة البالغة ) Tبينهما ، ويؤكد معنوية هذا الدور قيمة 
املتغريين ، كما نالحظ أن معامل التحديد ( ، وهو يدل على وجود عالقة طردية بني 0.184االرتباط ب )
الذكاء يف ترجع إىل تغري  األداء البيئيحلاصلة يف ( من التغريات ا%3.4( و هذا يعين أن )0.034يساوي )
الذكاء ( و هذا يعين أن الزيادة بدرجة واحدة يف مستوى 0.298)β، كما بلغت درجة التأثري  االقتصادي
 (.0.216بقيمة ) ؤسسة كوندور الكتونيك مب سني األداء البيئيزيادة يف حت يؤدي إىل االقتصادي

الفرضية البديلة اليت تنص على أنه  نقبل، و(H03)الفرضية الصفرية  نرفضبناًء على النتائج السابقة، 
يف  للذكاء االقتصادي على حتسني األداء البيئي (α≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )"

 .مؤسسة كوندور الكتونيك 

 ء البيئيداولتوضيح البعد األكثر تأثريا من بني أبعاد املتغري املستقل الذكاء االقتصادي يف حتسني األ
استبعاد ( من اجل stepwiseحتليل االحندار املتعدد بطريقة ) مبؤسسة كوندور الكتونيك  مت االعتماد على

  تساهم يف تفسري املتغري التابع.املتغريات املستقلة اليت ال

( لتحدید األبعاد األكثر تأثريا من stepwise(: نتائج حتليل االحندار املتعدد )36-4جدول رقم)
 قتصادي يف حتسني األداء البيئيالذكاء اال

 
املتغري 
 املستقل

 
 βقيمة 

معامل  Fاختبار  Tاختبار 
 Rاالرتباط

معامل 
التحديد 

R² 

مستوى  Tقيمة 
 الداللة

مستوى  Fقيمة  
 الداللة

 0.102 0.319 0.000 20.454 0.000 4.844 2.137 )احلـد الثابت(

أمن 
 املعلومات

0.468 4.523 0.000 

 (α≤0.05)* مستوى الداللة 

             SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:  

أبعاد الذكاء االقتصادي، بعد أمن أن من بني  (36-4رقم ) خالل النتائج الواردة يف اجلدولمن 
( 0.319يف مؤسسة كوندور الكتونيك ، حيث بلغ معامل االرتباط ) املعلومات يساهم يف حتسني األداء البيئي
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 يفسر بعد أمن املعلومات ( حيث0.102) تباط موجبة، وقد بلغت قيمة معامل التحديدأي أن هناك عالقة ار 
 4.523 لبعد أمن املعلومات T، كما بلغت قيمة ريات احلاصلة يف األداء البيئيمن التغ %10.2ما نسبته 

بوحدة واحدة  ن الزيادة يف أمن املعلوماتأي أ β(0.468)فيما بلغت درجة التأثري   0.000مبستوى داللة 
                      .(0.468مبقدار ) لبيئيتؤدي إىل زيادة يف حتسني األداء ا

 :ثالثةالإختبار الفرضية الرئيسية  -4
سني األداء املستدام  التابع "حتاملتغري على  ذكاء االقتصاديال ألثر طي البسيطليل االحندار اخلأوال: نتائج حت

 . مؤسسة كوندور الكرتونيكس" يف 
( للتأكد من صالحية النموذج الختبار هذه analyses of varianceمت استخدام نتائج حتليل التباين )

 يبني : (37-4)الفرضية و اجلدول 

H03 : عند  كوندور الكرتونيكسيف مؤسسة   سني األداء املستدامعلى حت ذكاء االقتصاديال یوجد اثر لل
 (α≤0.05)  مستوى الداللة

 .سني األداء املستدامحت على ذكاء االقتصاديال الحندار التباین حتليل( : 37-4جدول رقم)

جمموع مربعات  مصدر التباین
 Fقيمة  متوسط املربعات درجة احلریة االحنرافات

 احملسوبة
مستوى الداللة 

sig 

 5.085 1 5.085 االحندار
 0.046 181 8.263 اخلطأ *0.000 111.377

  182 13.348 اجملموع
 (α≤0.05)* مستوى الداللة 

              SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:

، رئيسية الفرضية اليتبني ثبات صالحية النموذج الختبار ( 37-4)من خالل النتائج الواردة يف اجلدول     
هذا  0.000اجملدولة ، بقيمة احتمالية قدرها  F( و هي اكرب من 111.377احملسوبة ) Fحيث بلغت قيمة 
                                                                                                                                                                                                                                         اليت يتم اختبارها فيما بعد بأسلوب االحندار اخلطي ، و رئيسيةالنموذج الختبار الفرضية الما يثبت صالحية 

 حتسني األداء( ، وذلك بغية حتديد العالقة بني املتغريين التابع واملتمثل يف  linear régression)  البسيط
 هم نتائجه يف اجلدول املوايل : و قد مت تلخيص أ ذكاء االقتصاديال و بعد املتغري املستقل املتمثل يف املستدام
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 . سني األداء املستدامعلى حتذكاء االقتصادي ال ألثر االحندار حتليل اختبار ( : نتائج38-4جدول رقم)

 النمـوذج
(R) 

معامل 
 االرتباط

)2(R 
معامل 
 التحدید

املعامالت غري 
 املعياریة

 املعامالت
  T املعياریة

 احملسوبة

Sig*  مستوى
  Tالداللة 

B  اخلطأ
 املعياري

Beta 

 0.381 0.617 )احلـد الثابت(
1.890 0.221 - 8.568 0.000 

 0.000 10.554 0.617 0.052 0.550 ذكاء االقتصادي

 (≥0.05α)* مستوى الداللة 

                                               SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:

ذكاء الإىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغري املستقل " (38-4)تشري معطيات هذا اجلدول      
" يف املؤسسة حمل الدراسة ، وبالتايل وجود دور معنوي بينهما سني األداء املستدامحت" و املتغري التابع "االقتصادي

، كما قدر معامل  0.000( مبستوى داللة 10.554احملسوبة البالغة ) t، ويؤكد معنوية هذا الدور قيمة 
( ، وهو يدل على وجود عالقة طردية بني املتغريين ، كما نالحظ أن معامل التحديد 0.617االرتباط ب )
تغري الترجع إىل  سني األداء املستدامحت( من التغريات احلاصلة يف %38.1( و هذا يعين أن )0.381يساوي )
( و هذا يعين أن الزيادة بدرجة واحدة يف مستوى 0.550)βبلغت درجة التأثري   ، كما ذكاء االقتصادييف ال
 (.0.550بقيمة ) ؤسسة كوندور الكتونيك مب املستدام سني األداءيف حتيؤدي إىل زيادة  ذكاء االقتصاديال

إحصائية عند یوجد أثر ذو داللة الفرضية البديلة اليت تنص على أنه " نقبلبناًء على النتائج السابقة، 
يف مؤسسة كوندور  تصادي على حتسني األداء املستدامللذكاء االق (α≤0.05مستوى معنویة )

 .الكرتونيكس

 ء املستدامداولتوضيح البعد األكثر تأثريا من بني أبعاد املتغري املستقل الذكاء االقتصادي يف حتسني األ
( من اجل استبعاد stepwiseاالحندار املتعدد بطريقة )حتليل  مبؤسسة كوندور الكتونيك  مت االعتماد على

 املتغريات املستقلة اليت ال تساهم يف تفسري املتغري التابع.
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( لتحدید األبعاد األكثر تأثريا من stepwise(: نتائج حتليل االحندار املتعدد )39-4جدول رقم)
 قتصادي يف حتسني األداء املستدامالذكاء اال

 
 املتغري املستقل

 
 βقيمة 

معامل  Fاختبار  Tاختبار 
 االرتباط

R 

معامل 
التحديد 

R² 

مستوى  Tقيمة 
 الداللة

مستوى  Fقيمة  
 الداللة

  0.000 9.598 1.932 )احلـد الثابت(
64.613 
 

 
0.000 
 

 
0.646 
 

 
0.418 
 

 0.000 6.464 0.402 أمن املعلومات
اليقظة 
 اإلستاتيجية

0.136 2.568 0.011 

 (≥0.05α)* مستوى الداللة 

            SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  املصدر:  

أمن أن من بني أبعاد الذكاء االقتصادي، بعدي  (39-4) رقم من خالل النتائج الواردة يف اجلدول 
يف مؤسسة كوندور الكتونيك ، حيث بلغ  سامهان يف حتسني األداء املستدامي اليقظة اإلستاتيجيةاملعلومات و 

( أي أن هناك عالقة ارتباط موجبة بني البعدين املذكورين، وقد بلغت قيمة معامل 0.646معامل االرتباط )
ريات من التغ %41.8ما نسبته  إلستاتيجيةاليقظة ا أمن املعلومات و ( حيث يفسر بعدي0.418االرتباط )

فيما بلغت  0.000مبستوى داللة  5.464 لبعد أمن املعلومات Tما بلغت قيمة ، كاحلاصلة يف األداء املستدام
 بوحدة واحدة تؤدي إىل زيادة يف حتسني األداء الزيادة يف أمن املعلومات أي أن β(0.402)درجة التأثري  

مبستوى داللة  2.568 لبعد اليقظة االستاتيجية T(، وقد بلغت كذلك قيمة 0.402مبقدار ) املستدام
بوحدة واحدة تؤدي يادة يف بعد اليقظة االستاتيجية أي أن كل ز β(0.136 )فيما بلغ معامل التأثري  0.011

                                  (0.136مبقدار ) زيادة يف األداء املستدام إىل

 : رابعةالفرضية الرئيسية ال: الفرع الرابع

 ابات املبحوثني حول(  بني إجα≤0.05عند مستوى معنوية ) إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال
، العمر اجلن ،تعزى ملتغريات كل من )  كوندور الكتونيك هة العاملني مبؤسسة  من وجذكاء االقتصادي ال

 املؤهل العلمي و اخلربة املهنية ( .املنصب الوظيفي، 
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الداللة اإلحصائية واليت تعزى للمتغريات قصد اختبار مدى صحة الفرضيات اليت تدرس الفروق ذات 
 ( و تنقسم الفرضية األساسيةone way ANOVA)الدميغرافية فانه يتم استخدام حتليل التباين األحادي

 إىل جمموعة فرضيات فرعية كاآليت : 

 حتليل نتائج الفرضية الفرعية األوىل:  -1

ابات (  بني إجα≤0.05عند مستوى معنوية )توجد فروق ذات داللة إحصائية واليت تنص على انه :ال 
. سيتم  اجلن تعزى ملتغري   كوندور الكتونيك املني مبؤسسة  من وجهة الع الذكاء االقتصادياملبحوثني حول 

 ، واجلدول املوايل يوضح نتائج اختبار حتليل التباين األحادي:  اجلن  إىلفروق اليت تعزى دراسة ال

متغري الذكاء يف  للفروق one way ANOVA(: حتليل التباین األحادي 40-4اجلدول رقم )
 لجنستعزى ل االقتصادي

 
 املتغري

 
مصدر 
 التباین

 

جمموع 
 املربعات

 

درجات 
 احلریة

 

متوسط 
 املربعات

 

قيمة اختبار 
F 

القيمة 
االحتمالية 

*sig 

 
الذكاء 

 االقتصادي

بني 
 اجملموعات

0.077 1 0.077  
0.333 

 
 

 
0.565 

داخل  
 اجملموعات

41.873 181 0.231 

  182 41.950 اجملموع
 (α≤0.05)* مستوى الداللة 

                                                 SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات املصدر:
كانت اكرب من مستوى الداللة sig( تبني لنا أن القيمة االحتمالية 40-4انطالقا من اجلدول رقم )

(α≤0.05)  وبالتايل فانه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابة املبحوثني للدراسة حول هذه
  وا ذكوركان  كوندور الكتونيك الدراسة مبؤسسة  ، ويرجع ذلك إىل أن معظم أفراد عينة جن للاملتغريات تعزى 

ر، وبالتايل ميكن القول بأنه ال توجد و ذك %75.4بأن ما نسبتهالذي اظهر (7-4)هو موضح يف اجلدول كما 
باملؤسسة املدروسة لدى  ذكاء االقتصادياملبحوثني عن ال فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات إجابات

القائلة بأن لي  هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى  األوىلأي قبول الفرضية الفرعية  موظفيها،
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كوندور   سسةمبؤ من وجهة العاملني  الذكاء االقتصاديبني استجابات املبحوثني حول   (α≤0.05)معنوية 
 . جن تعزى لل الكتونيك 

 : ثانيةليل نتائج الفرضية الفرعية الحت -2

ابات (  بني إجα≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )واليت تنص على انه :ال 
. سيتم  عمرتعزى ملتغري ال  كوندور الكتونيك مبؤسسة   من وجهة العاملني ذكاء االقتصاديال حولاملبحوثني 

 ج اختبار حتليل التباين األحادي:، واجلدول املوايل يوضح نتائ العمر إىلدراسة الفروق اليت تعزى 

الذكاء متغري للفروق يف  one way ANOVA(: حتليل التباین األحادي 41-4اجلدول رقم )
 لعمرلتعزى  االقتصادي

 
 املتغري

 
مصدر 
 التباین

 

جمموع 
 املربعات

 

درجات 
 احلریة

 

متوسط 
 املربعات

 

قيمة اختبار 
F 

القيمة 
االحتمالية 

*sig 

 
الذكاء 

 االقتصادي

بني 
 اجملموعات

1.026 2 0.513  
2.256 

 
0.108 

داخل  
 اجملموعات

40.925 180 0.227 

  182 41.950 اجملموع
 (α≤0.05)* مستوى الداللة 

                                                   SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات املصدر:
 (α≤0.05)كانت اكرب من مستوى الداللة  sig( تبني لنا أن القيمة االحتمالية 41-4انطالقا من اجلدول رقم )

وبالتايل فانه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابة املبحوثني للدراسة حول هذه املتغريات تعزى للعمر، 
 41كانت أعمارهم ضمن اجملال مابني   كوندور الكتونيك   الدراسة مبؤسسةويرجع ذلك إىل أن معظم أفراد عينة 

تنتمي للفئة السابقة الذكر،  %52.5(الذي اظهر بأن ما نسبته 8-4سنة كما هو موضح يف اجلدول ) 50و 
ذكاء ملبحوثني عن الا وبالتايل ميكن القول بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات إجابات

ة ؤسسة املدروسة لدى موظفيها، أي قبول الفرضية الفرعية الثانية القائلة بأن لي  هناك فروق معنويبامل االقتصادي
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من  الذكاء االقتصاديبني استجابات املبحوثني حول  (α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
 تعزى للسن . كوندور الكتونيك مبؤسسة  وجهة العاملني 

 : لثةيل نتائج الفرضية الفرعية الثاحتل -3

ابات (  بني إجα≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )واليت تنص على انه :ال 
. نصب الوظيفيتعزى ملتغري امل كوندور الكتونيك مبؤسسة   من وجهة العاملني الذكاء االقتصادي املبحوثني حول
 ، واجلدول املوايل يوضح نتائج اختبار حتليل التباين األحادي: نصب الوظيفيامل إىلروق اليت تعزى سيتم دراسة الف

متغري الذكاء يف  للفروق one way ANOVA(: حتليل التباین األحادي 42-4اجلدول رقم )
 نصب الوظيفي.تعزى للم االقتصادي

 
 املتغري

 
مصدر 
 التباین

جمموع 
 املربعات

 
درجات 

 احلریة

متوسط 
 املربعات

 
قيمة اختبار 

F 

القيمة 
االحتمالية 

*sig 

الذكاء 
 االقتصادي

بني 
 اجملموعات

0.000 1 0.000 0.001 0.978 

داخل 
 اجملموعات

41.950 181 0.232 

  182 41.950 اجملموع
 (α≤0.05)* مستوى الداللة 

                                                                    SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات املصدر:
كانت اكرب من مستوى الداللة   sig( تبني لنا أن القيمة االحتمالية 42-4انطالقا من اجلدول رقم )

(α≤0.05) نصب بني استجابة املبحوثني للدراسة تعزى للم وبالتايل فانه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
كما   إطارات مسؤولني  كانوا  كوندور الكتونيك الدراسة مبؤسسة  ، ويرجع ذلك إىل أن معظم أفراد عينة الوظيفي

، وبالتايل ميكن القول بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات (9-4هو موضح يف اجلدول )
 لثةأي قبول الفرضية الفرعية الثا باملؤسسة املدروسة لدى موظفيها، الذكاء االقتصاديإجابات املبحوثني عن 

بني استجابات  (α≤0.05)وى معنويةالقائلة بأن لي  هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مست
 .نصب الوظيفيتعزى للم كوندور الكتونيك مبؤسسة  من وجهة العاملني  الذكاء االقتصادي املبحوثني حول
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 :رابعةيل نتائج الفرضية الفرعية الحتل -4

املبحوثني بات (  بني إجاα≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )واليت تنص على انه :ال
. سيتم دراسة ؤهل العلميتعزى ملتغري امل كوندور الكتونيك مبؤسسة   من وجهة العاملنيالذكاء االقتصادي  حول
 ، واجلدول املوايل يوضح نتائج اختبار حتليل التباين األحادي: ؤهل العلميامل إىلروق اليت تعزى الف

متغري الذكاء يف للفروق  one way ANOVA(: حتليل التباین األحادي 43-4اجلدول رقم )
 مؤهل العلميتعزى لل االقتصادي

 
 املتغري

 
مصدر 
 التباین

جمموع 
 املربعات

 
درجات 

 احلریة

متوسط 
 املربعات

 
قيمة اختبار 

F 

القيمة 
االحتمالية 

*sig 

الذكاء 
 االقتصادي

بني 
 اجملموعات

0.001 1 0.001 0.006 0.940 

داخل 
 اجملموعات

41.949 181 0.232 

  182 41.950 اجملموع
 (α≤0.05)* مستوى الداللة 

                                                   SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات املصدر:
كانت اكرب من مستوى الداللة   sig( تبني لنا أن القيمة االحتمالية 43-4انطالقا من اجلدول رقم )

(α≤0.05) ذه وبالتايل فانه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابة املبحوثني للدراسة حول ه
وا كان  كوندور الكتونيك الدراسة مبؤسسة  ، ويرجع ذلك إىل أن معظم أفراد عينة مؤهل العلمياملتغريات تعزى لل
، ومنه ميكن القول بأنه ال توجد فروق ذات داللة (10-4كما هو موضح يف اجلدول )   حاملي شهادات

، أي قبول باملؤسسة املدروسة لدى موظفيها ذكاء االقتصاديإجابات املبحوثني عن الإحصائية بني متوسطات 
 (α≤0.05)القائلة بأن لي  هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  رابعةالفرضية الفرعية ال
مؤهل تعزى لل كوندور الكتونيك مبؤسسة  من وجهة العاملني  الذكاء االقتصادي وثني حولاملبحبني استجابات 

   العلمي.
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 : امسةليل نتائج الفرضية الفرعية اخلحت -5

(  بني إجابات α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )واليت تنص على انه :ال 
.  ربة املهنيةتعزى ملتغري اخل كوندور الكتونيك مبؤسسة   من وجهة العاملني الذكاء االقتصاديبحوثني حول امل

 ، واجلدول املوايل يوضح نتائج اختبار حتليل التباين األحادي:  ربة املهنيةاخل إىلفروق اليت تعزى سيتم دراسة ال

 متغري الذكاءيف  للفروق one way ANOVA(: حتليل التباین األحادي 44-4اجلدول رقم )
 خربة املهنيةتعزى لل االقتصادي

 
 املتغري

 
مصدر 
 التباین

جمموع 
 املربعات

 
درجات 

 احلریة

متوسط 
 املربعات

 
قيمة اختبار 

F 

القيمة 
االحتمالية 

*sig 

الذكاء 
 االقتصادي

بني 
 اجملموعات

1.401 3 0.467 2.062 0.107 

داخل 
 اجملموعات

40.549 179 0.227 

  182 41.950 اجملموع
 (α≤0.05)* مستوى الداللة 

                                                 SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات املصدر:
كانت اكرب من مستوى الداللة   sig( تبني لنا أن القيمة االحتمالية 44-4انطالقا من اجلدول رقم )      

(α≤0.05)  اسة حول هذه ذات داللة إحصائية بني استجابة املبحوثني للدر وبالتايل فانه ال توجد فروق
كانت   ؤسسة كوندور الكتونيك الدراسة مب، ويرجع ذلك إىل أن معظم أفراد عينة ربة املهنيةاملتغريات تعزى خل
(الذي اظهر بأن ما نسبته 11-4سنة كما هو موضح يف اجلدول ) 15و  11ضمن اجملال مابني  خربهتم املهنية 

سنوات وبالتايل  10إىل  05تنتمي للفئة من  %33.9وكذلك ما نسبته  تنتمي للفئة السابقة الذكر 36.1%
، وبالتايل ميكن القول بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني هناك تقارب كبري يف سنوات اخلربة املهنية

أي قبول الفرضية الفرعية  باملؤسسة املدروسة لدى موظفيها، ذكاء االقتصادياملبحوثني عن ال متوسطات إجابات
بني  (α≤0.05)القائلة بأن لي  هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  امسةاخل

خربة تعزى لل  كوندور الكتونيك مبؤسسة  من وجهة العاملني  الذكاء االقتصادياستجابات املبحوثني حول  
 . املهنية
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 : امسةالفرضية الرئيسية اخل: اخلامس الفرع

األداء ابات املبحوثني حول (  بني إجα≤0.05عند مستوى معنوية ) توجد فروق ذات داللة إحصائية ال
املنصب ، العمر اجلن ،تعزى ملتغريات كل من )  كوندور الكتونيك هة العاملني مبؤسسة  من وجاملستدام 
 املهنية ( .املؤهل العلمي و اخلربة الوظيفي، 

قصد اختبار مدى صحة الفرضيات اليت تدرس الفروق ذات الداللة اإلحصائية واليت تعزى للمتغريات الدميغرافية 
ىل جمموعة إ ( و تنقسم الفرضية األساسيةone way ANOVA)فانه يتم استخدام حتليل التباين األحادي

 فرضيات فرعية كاآليت :

 حتليل نتائج الفرضية الفرعية األوىل:  -1

ابات (  بني إجα≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )واليت تنص على انه :ال        
. سيتم دراسة  اجلن تعزى ملتغري   كوندور الكتونيك املني مبؤسسة  من وجهة الع األداء املستداماملبحوثني حول 

 .، واجلدول املوايل يوضح نتائج اختبار حتليل التباين األحادي اجلن  إىلفروق اليت تعزى ال

متغري األداء يف  للفروق one way ANOVA(: حتليل التباین األحادي 45-4اجلدول رقم )
 لجنستعزى ل املستدام

 
 املتغري

 
 مصدر التباین

جمموع 
 املربعات

 
درجات 

 احلریة

متوسط 
 املربعات

 
قيمة اختبار 

F 

القيمة 
االحتمالية 

*sig 

األداء 
 املستدام

بني 
 اجملموعات

0.151 1 0.151 2.067 0.152 

داخل 
 اجملموعات

13.197 181 0.073 

  182 13.348 اجملموع
 (α≤0.05)* مستوى الداللة 

                                                    SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات املصدر:
كانت اكرب من مستوى الداللة sig( تبني لنا أن القيمة االحتمالية 45-4انطالقا من اجلدول رقم )      

(α≤0.05)  وبالتايل فانه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابة املبحوثني للدراسة حول هذه



 بين الذكاء االقتصادي على حتسني األداء املستدام مبؤسسة كوندورالفصل الرابع: انعكاس ت

 

244 

 

  وا ذكوركان  كوندور الكتونيك الدراسة مبؤسسة  ، ويرجع ذلك إىل أن معظم أفراد عينة جن للاملتغريات تعزى 
ر، وبالتايل ميكن القول بأنه ال توجد و ذك %75.4الذي اظهر بأن ما نسبته(7-4)هو موضح يف اجلدول كما 

باملؤسسة املدروسة لدى  داء املستداماملبحوثني عن األ فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات إجابات
القائلة بأن لي  هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى  األوىلأي قبول الفرضية الفرعية  موظفيها،
سسة كوندور مبؤ من وجهة العاملني  األداء املستدامبني استجابات املبحوثني حول   (α≤0.05)معنوية 

 . جن تعزى لل الكتونيك 

 : ثانيةالفرضية الفرعية الليل نتائج حت -2

ابات (  بني إجα≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )واليت تنص على انه :ال        
دراسة . سيتم  عمرتعزى ملتغري ال  كوندور الكتونيك مبؤسسة   من وجهة العاملني داء املستداماملبحوثني حول األ
 ، واجلدول املوايل يوضح نتائج اختبار حتليل التباين األحادي:  العمر إىلالفروق اليت تعزى 

متغري األداء  للفروق يف  one way ANOVA(: حتليل التباین األحادي 46-4اجلدول رقم )
 لعمرلتعزى  املستدام

 
 املتغري

 
 مصدر التباین

جمموع 
 املربعات

 
درجات 

 احلریة

متوسط 
 املربعات

 
قيمة اختبار 

F 

القيمة 
االحتمالية 

*sig 

األداء 
 املستدام

بني 
 اجملموعات

0.886 3 0.295 2.098 0.102 

داخل 
 اجملموعات

25.196 179 0.141 

  182 26.082 اجملموع
 (α≤0.05)* مستوى الداللة 

                                                   SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات املصدر:
كانت اكرب من مستوى الداللة   sig( تبني لنا أن القيمة االحتمالية 46-4انطالقا من اجلدول رقم )        

(α≤0.05)  وبالتايل فانه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابة املبحوثني للدراسة حول هذه
كانت أعمارهم   كوندور الكتونيك   الدراسة مبؤسسةاملتغريات تعزى للعمر، ويرجع ذلك إىل أن معظم أفراد عينة 
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تنتمي  %52.5نسبته  (الذي اظهر بأن ما8-4سنة كما هو موضح يف اجلدول ) 50و  41ضمن اجملال مابني 
 للفئة السابقة الذكر، وبالتايل ميكن القول بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات إجابات

ؤسسة املدروسة لدى موظفيها، أي قبول الفرضية الفرعية الثانية القائلة بأن لي  بامل داء املستدامملبحوثني عن األا
األداء بني استجابات املبحوثني حول  (α≤0.05)هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

 تعزى للسن . كوندور الكتونيك مبؤسسة  من وجهة العاملني  املستدام

 : لثةالفرعية الثايل نتائج الفرضية حتل -3

ابات (  بني إجα≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )واليت تنص على انه :ال       
. نصب الوظيفيتعزى ملتغري امل كوندور الكتونيك مبؤسسة   من وجهة العاملني األداء املستدام املبحوثني حول
 ، واجلدول املوايل يوضح نتائج اختبار حتليل التباين األحادي: الوظيفينصب امل إىلروق اليت تعزى سيتم دراسة الف

متغري األداء يف  للفروق one way ANOVA(: حتليل التباین األحادي 47-4اجلدول رقم )
 نصب الوظيفي.تعزى للم املستدام

 
 املتغري

 
 مصدر التباین

جمموع 
 املربعات

 
درجات 

 احلریة

متوسط 
 املربعات

 
قيمة اختبار 

F 

القيمة 
االحتمالية 

*sig 

األداء 
 املستدام

بني 
 اجملموعات

0.080 1 0.080 0.808 0.370 

داخل 
 اجملموعات

17.799 181 0.098 

  182 17.879 اجملموع
 (α≤0.05)* مستوى الداللة 

                                                                  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات املصدر:
كانت اكرب من مستوى الداللة   sig( تبني لنا أن القيمة االحتمالية 47-4انطالقا من اجلدول رقم )      

(α≤0.05) نصب بني استجابة املبحوثني للدراسة تعزى للم وبالتايل فانه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
كما   إطارات مسؤولني  كانوا  كوندور الكتونيك الدراسة مبؤسسة  ، ويرجع ذلك إىل أن معظم أفراد عينة الوظيفي

، وبالتايل ميكن القول بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات (9-4هو موضح يف اجلدول )
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القائلة  لثةأي قبول الفرضية الفرعية الثا باملؤسسة املدروسة لدى موظفيها،داء املستدام األإجابات املبحوثني عن 
بني استجابات املبحوثني  (α≤0.05)بأن لي  هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

 .نصب الوظيفيتعزى للم كوندور الكتونيك مبؤسسة  من وجهة العاملني  داء املستداماأل حول

 : رابعةيل نتائج الفرضية الفرعية الحتل -4

بات املبحوثني (  بني إجاα≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )واليت تنص على انه :ال
. سيتم دراسة ؤهل العلميتعزى ملتغري امل كوندور الكتونيك مبؤسسة   من وجهة العاملني أداء املستدامالذ حول
 ، واجلدول املوايل يوضح نتائج اختبار حتليل التباين األحادي: ؤهل العلميامل إىلروق اليت تعزى الف

متغري األداء يف للفروق  one way ANOVA(: حتليل التباین األحادي 48-4اجلدول رقم )
 مؤهل العلميتعزى لل املستدام

 
 املتغري

 
مصدر 
 التباین

جمموع 
 املربعات

 
درجات 

 احلریة

متوسط 
 املربعات

 
قيمة اختبار 

F 

القيمة 
االحتمالية 

*sig 

األداء 
 املستدام

بني 
 اجملموعات

1.885 3 0.628 0.2.672 0.059 

داخل 
 اجملموعات

42.085 179 0.235 

  182 43.970 اجملموع
 (α≤0.05)* مستوى الداللة 

                                                    SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات املصدر:
كانت اكرب من مستوى الداللة   sig( تبني لنا أن القيمة االحتمالية 48-4انطالقا من اجلدول رقم )

(α≤0.05)ذه املتغريات وبالتايل فانه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابة املبحوثني للدراسة حول ه
وا حاملي كان  كوندور الكتونيك الدراسة مبؤسسة  ، ويرجع ذلك إىل أن معظم أفراد عينة مؤهل العلميتعزى لل
، ومنه ميكن القول بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني (10-4كما هو موضح يف اجلدول )   شهادات
، أي قبول الفرضية الفرعية باملؤسسة املدروسة لدى موظفيها داء املستدامإجابات املبحوثني عن األمتوسطات 
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بني استجابات  (α≤0.05)القائلة بأن لي  هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  رابعةال
    مؤهل العلمي.تعزى لل كوندور الكتونيك مبؤسسة  من وجهة العاملني  ألداء املستداما وثني حولاملبح

 : امسةليل نتائج الفرضية الفرعية اخلحت -5

(  بني إجابات α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )واليت تنص على انه :ال       
. سيتم  ربة املهنيةتعزى ملتغري اخل كوندور الكتونيك مبؤسسة   من وجهة العاملني داء املستداماألبحوثني حول امل

 ، واجلدول املوايل يوضح نتائج اختبار حتليل التباين األحادي:  ربة املهنيةاخل إىلفروق اليت تعزى دراسة ال

متغري األداء يف  للفروق one way ANOVA(: حتليل التباین األحادي 49-04اجلدول رقم )
 خربة املهنيةتعزى لل املستدام

 
 املتغري

 
 مصدر التباین

جمموع 
 املربعات

 
درجات 

 احلریة

متوسط 
 املربعات

 
قيمة اختبار 

F 

القيمة 
االحتمالية 

*sig 

 
األداء 
 املستدام

بني 
 اجملموعات

0.853 4 0.213  
0.880 

 
 

داخل  0.477
 اجملموعات

 

43.117 
 

178 
 

0.242 

  182 43.970 اجملموع
 (α≤0.05)* مستوى الداللة 

                                                   SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات املصدر:
كانت اكرب من مستوى الداللة   sig( تبني لنا أن القيمة االحتمالية 49-4انطالقا من اجلدول رقم )       

(α≤0.05)  األداء  اسة حولوبالتايل فانه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابة املبحوثني للدر
كانت   ؤسسة كوندور الكتونيك الدراسة مب، ويرجع ذلك إىل أن معظم أفراد عينة ربة املهنيةتعزى خل املستدام

(الذي اظهر بأن ما نسبته 11-4سنة كما هو موضح يف اجلدول ) 15و  11ضمن اجملال مابني  خربهتم املهنية 
سنوات وبالتايل  10إىل  05تنتمي للفئة من  %33.9وكذلك ما نسبته  تنتمي للفئة السابقة الذكر 36.1%

، وبالتايل ميكن القول بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني هناك تقارب كبري يف سنوات اخلربة املهنية
أي قبول الفرضية الفرعية  باملؤسسة املدروسة لدى موظفيها، داء املستداماملبحوثني عن األ متوسطات إجابات
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بني  (α≤0.05)القائلة بأن لي  هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  امسةاخل
 .خربة املهنيةتعزى لل  كوندور الكتونيك مبؤسسة  من وجهة العاملني  داء املستداماألاستجابات املبحوثني حول  
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 خالصة :

من خالل الدراسة اليت قمنا دها يف مؤسسة كوندور الكتونيك  واليت تعرضت إىل واقع الذكاء 
االقتصادي  ومدى مسامهته يف حتسني األداء املستدام باملؤسسة حمل الدراسة، ومن خالل املعلومات اليت مت مجعها 

ؤسسة، وبعد القيام بتحليل ومعاجلة هذه امل إطاراتباستخدام استبانة الدراسة اليت مت توزيعها على عينة من 
املستدام  األداءالعالقة بني متغريي الدراسة  أساساواليت استهدف  إليهااملتوصل  النتائجوتفسري  إحصائياالبيانات 

ؤسسة كوندور الكتونيك  تعترب رائدة يف معلى األول، فقد الحظنا أن  األخريوالذكاء االقتصادي وتأثري هذا 
جمال نشاطها، من خالل جهود مبذولة من قبلها لتوفري أحسن وأجود املنتجات على املستوى الوطين، وقصد 

 .االيزوحتسن أدائها املستدام فقد حتصلت املؤسسة على عديد من املواصفات 

ــــ وأوضحت النتائج أن املتوسط احلسايب جلميع حماور نظام الذك ، وهذا ما 4.22اء االقتصادي قدرت بــ
يدل على توافر أبعاد الذكاء االقتصادي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة مبؤسسة كوندور الكتونيك  مبستوى 

، حلل بعده بعدي اليقظة 4.24عايل جدا، وقد احتل بعد أمن املعلومات املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره 
 مستوى عايل. أيضاوهو  4.20الضغط والتأثري مبتوسط حسايب قدر بـــــــــ  و نشاط اإلستاتيجية

كذلك أوضحت الدراسة وجود عالقة ارتباط معنوية بني متغرييت الدراسة، وكذلك وجود دور معنوي 
 للمتغري املستقل الذكاء االقتصادي على املتغري التابع األداء املستدام. 
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إن حتسني األداء وضمان االستدامة أصبح أولوية بالنسبة ملنظمات األعمال اليوم و عليه صار لزاما عليها       

املعلومات النافعة واملفيدة يف الوقت املناسب، للتمكن من العمل بأرحيية يف ظل بيئة تتسم حبدة  إىلضمان الوصول 
املنافسة، من خالل معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف وكذا الفرص والتهديدات يف بيئة املنظمة، وضمان اختاذ 

، وهذا ما يتيحه الذكاء االقتصادي باعتباره لالقرارات السليمة اليت تعمل على حتسني األداء املستدام ملنظمات األعما
 نظام متكامل يتيح ملنظمات األعمال احلصول على املعلومات وخزهنا وبثها لألعوان االقتصاديني.

 الدويل بل احمللي املستوى على فقط ليس املنافسة بإشتداد زتميت يتال ه البيئةهذ ظل يف اإلقتصادي فالذكاء       

 وجودها إلثبات تيجيةاإست  نظرة هلا اليت األعمال منظمات و الدول على حتمية بل ضرورة من أكثر أصبح كذلك،

 .فيه تؤثر أن حتاول أو العامل هذا ضمن
، أمن املعلومات و نشاط اإلستاتيجيةأو أبعاد أساسية )اليقظة  الذكاء االقتصادي من ثالثة حماور ويتكون       

ويؤثر الذكاء   األنظمة مع بعضها من أجل التعامل مع بيئة منظمات األعمال، الضغط والتأثري(، حبيث تتكامل هذه
 اإلستاتيجيةاملعلومات و التعامل معها، حيث تبقي اليقظة  إدارةمن خالل  االقتصادي على حتسني األداء املستدام

سواء ما تعلق بظروف تغري  باقيةاستاملنظمة على معرفة دائمة بالتغريات اليت حتدث يف البيئة اخلارجية للمنظمة وبصفة 
من احتياجات األسواق والزبائن، أو مراقبة املنافسني الذين يهددون املنظمة ، أما أمن املعلومات فيؤثر يف أداء املنظمة 

خالل محايتها من كل أشكال القرصنة والتجسس الذي ميكن أن يضر باملنظمة، هذا وتتجسد أمهية نشاط الضغط 
ة نما جيعل العوامل البيئية تصب  األداء املستدام نمنظمات األعمال من خالل التأثري يف البيئة اخلارجيوالـتأثري يف حتسني

 .يف خدمة صاحل املنظمة
 للذكاء منظومات إلمتالك سعيهم سبب و راالقر  أصحاب مبتغى هي منها تيجيةااإلست  خاصة و فاملعلومة إذا       

 هبذا فهي له، خمرجات الوقت نفس ويف اإلقتصادي للذكاء األولية املادة أي مدخالت تشكل فاملعلومة اإلقتصادي،

 .اإلقتصادي الذكاء عمل حمور تشكل الشكل
 النتائج :

من خالل طرح اإلشكالية املدروسة، اليت تتضمن الوقوف على حقيقة الدور الذي يلعبه الذكاء االقتصادي يف         
الدراسة و كذلك الفرضيات اليت  أثارهتاخالل مجلة التساؤالت اليت ومن سبيل حتسني األداء املستدام للمنظمات، 

عن اإلجابة عدة نتائج سامهت يف حل مشكلة الدراسة و  إىلوصل ، مت التبني متغريات الدراسة التأثريتتعلق بطبيعة 
 التساؤالت .
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 النتائج النظرية :

اهتمام منظمات األعمال باملعلومات باعتبارها تؤثر يف األداء بشكل عام، لذا فإن الذكاء االقتصادي يقع   -
 وقية.على عاتقه مسؤولية تقدمي خمرجات معلوماتية دقيقة مناسبة وتتمتع باملوث

الذكاء االقتصادي هو عملية البحث والتحليل ونشر وإثراء املعلومات القائمة على نظام املعلومات  إن -
 باملنظمة، حيث يعترب حلقة وصل بني املنظمة وحميطها.

مث  نمعاجلتها، يقومون الذين لألعوان فنشرها املعلومات، مجع من بدءا متواصلة سريورة اإلقتصادي للذكاء -
األهداف  من تعترب األخرية وهذه القرارات، إختاذ يف وبثها من أجل املساعدة عليها، واملصادقة حتليلها

 حتسني املستقبلي، السوق توقع املنافسون، إستاتيجيات ومعرفة لفهم باإلضافة اإلقتصادي للذكاء األساسية
 .ألنشطتها وأدائها نمختلف أشكاله املستمر وحتسني منظمات األعمال تنافسية

يسمح الذكاء االقتصادي بالتشخيص الناجح للعوامل الداخلية واخلارجية ملنظمات األعمال من أجل حتديد  -
 نقاط القوة ونقاط الضعف، وكذلك اقتناص الفرص وتاليف التهديدات اليت يفرزها احمليط اخلارجي.

ل على حتسني أدائها، من من أكثر األصول اإلستاتيجية أمهية ملنظمات األعمال، حيث تعم تعترب املعلومات -
ذات قيمة يف الوقت املناسب، ما يقتضي أن تتوفر منظمات األعمال على البنية خالل توفري معلومات 

  التحتية الكفيلة جبمع معاجلة ونشر املعلومات بالطريقة املثلى واألفضل.

ليت تتواجد يف بيئة املنظمة، فهي نمثابة رادار  اإلشاراتيف اقتناص  اإلستاتيجيةتساهم اليقظة  - الضعيفة ا
املنظمة الذي يضمن رصد املتغريات البيئية احلادثة يف بيئة املنظمة اخلارجية واليت تؤثر على أداء املنظمة 

 واستدامتها

تلعب نظم املعلومات دورا مهما يف دعم الذكاء االقتصادي وذلك من خالل مجع املعلومات املتعلقة  -
معلومات عن اجلوانب االجتماعية والبيئية يف  إتاحتهابأصحاب املصاحل وتطلعاهتم املختلفة، فضال عن 

 املنظمة.

 على منظمات األعمال اكتساب األساليب اليت متكنها من محاية معلوماهتا من أخطار الفقدان والقرصنة. -

ت ملنظمات األعمال ومتخذي القرار، تسعى اجلزائر إىل إقامة الذكاء االقتصادي من أجل توفري املعلوما -
 حيث مت إنشاء جملس أعلى للذكاء االقتصادي واليقظة بإشراف من رئاسة احلكومة. 

، بالرغم من اعتبار املعلومة املصدر الرئيسي الذي يرتكز عليه الذكاء يف اجلزائر ضعيفة ةعية املعلوماتيضالو  -
إمنا جيب أن يكون فعاال مواكبا للتغريات اليت تطرأ يف االقتصادي، إذ ال يكفي إنشاء نظام معلومات وطين و 

 البيئة االقتصادية.

  الدراسات بعض وجود من بالرغم املعامل واضح غري يزال ال باجلزائر اإلقتصادية للمعلومات الوطين النظام -

 ،كثريةغري ممكن لوجود نقائص   الواقع أرض على تنفيذه أن حىت له، منوذج تقدمي حماولة إىل سعت اليت
 هيئة وجود دون اإلقتصادي، الطابع ذات للمعلومات املنتجة واهليئات املراكز بعض من مكون أنه حيث
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 مكونات توحيد أجل من وذلك جهود، من واهليئات املراكز هذه تبذله ما تنسيق على تعمل مركزية

 .اجلزائر يف االقتصادية للمعلومات الوطين النظام وخمرجات

 النتائج التطبيقية : 

 بناءا على ما مت عرضه من خالل مناقشة الفرضيات ومتغريات الدراسة ميكن تلخيص نتائجها فيما يلي : 

أفرزت إجابات املبحوثني عن توافر الذكاء االقتصادي يف مؤسسة كوندور الكتونيكس، حيث أهنا تنتهج  -
تها الداخلية واخلارجية، وبالتايل ضمان رؤية واضحة منهجا منظما واستاتيجيا يسمح هلا نمعرفة مضامني بيئ

 للولوج إىل األسواق الدولية والعاملية.
أكدت النتائج موافقة املستجوبني بدرجة كبرية على أن املؤسسة حمل الدراسة تعمل جاهدة على حتسني  -

واألداء البيئي حيث  أدائها املستدام من خالل القيام بالعديد من النشاطات اليت هتتم باألداء االجتماعي
 ( .0.27( باحنراف معياري قدره )4.21بلغ املتوسط احلسايب )

بينت الدراسة أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني أبعاد نظام الذكاء االقتصادي جمتمعة ومنفردة   -
 واألداء املستدام نمؤسسة كوندور الكتونيكس ، وذلك كما يلي: 

  داللة معنوية بني الذكاء االقتصادي واألداء املستدام نمؤسسة كوندور هناك عالقة ارتباط موجبة ذات
 (.0.549الكتونيكس، هذا ما أكده معامل االرتباط البالغ )

  هناك عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بني اليقظة اإلستاتيجية كأحد أبعاد الذكاء االقتصادي وبني
(، وهذا ما يفسر 0.585يكس، هذا ما أكده معامل االرتباط البالغ )األداء املستدام نمؤسسة كوندور الكتون

م  لنا أن املؤسسة هتتم باستشراف املستقبل، واستعدادها ملواجهة املخاطر وحتديات البيئة اخلارجية وكذلك اغتنا
 الفرص اليت من شأهنا أن يكون هلا اثر اجيايب على األداء املستدام هلا.

 لة إحصائية بني أمن املعلومات كبعد من أبعاد الذكاء االقتصادي وبني األداء وجود عالقة موجبة ذات دال
(، وهذا ما يوضح أن 0.509املستدام نمؤسسة كوندور الكتونيكس، هذا ما أكده معامل االرتباط البالغ )

ك من أمهية يف املؤسسة تويل أمهية حلماية وتأمني املعلومات املتاحة لديها من اجلوسسة وأخطار القرصنة ملا لذل
 حتسني أدائها و متيزها عن باقي املؤسسات املنافسة يف السوق.

  ني وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني نشاط الضغط والتأثري كأحد أبعاد نظام الذكاء االقتصادي وب
رتباط األداء املستدام نمؤسسة كوندور الكتونيكس ، وهو ما يؤكده معامل سبريمان حيث بلغ معامل اال

(0.432.) 

مت إثبات العالقة املعنوية التأثريية ما بني املتغري املستقل الذكاء االقتصادي واملتغري التابع األداء املستدام هلذه  -
الدراسة من خالل اختبارات االحندار اخلطي البسيط واملتعدد، وبالتايل توصلت الدراسة العملية إىل وجود 



 الخاتمة

 

254 

 

اء االقتصادي جمتمعة ومنفردة على األداء املستدام نمؤسسة كوندور أثر اجيايب معنوي بني أبعاد الذك
 من النموذج،  (%38.10الكتونيكس، حيث أن الذكاء االقتصادي يقوم بتفسري نسبة )

كما أن النتائج السابقة بينت من خالل اعتمادنا على منوذج االحندار املتعدد باستخدام طريقة  -
"Stepwise أن األداء املستدام ملؤسسة كوندور الكتونيكس بصورة جوهرية وذات داللة إحصائية "

باملتغريات املستقلة )أمن املعلومات، واليقظة اإلستاتيجية( حسب أمهيتها يف تفسري متغري األداء املستدام 
 ، كما يلي:Tحسب قيمة اختبار 

 ث  حيث املتغري املستقل التفسريي األول: أمن املعلومات أن درجة التأثري هلذا املتغري يف األداء املستدام حي
( وهو ما يعين أن الزيادة يف وحدة واحدة من أمن املعلومات تؤدي اىل زيادة يف 0.402) βبلغت قيمة 

ة %40.20حتسني األداء املستدام نسبتها ) (، وهذا ما يدل على انه كلما حرصت املؤسسة على محاي
 ارات اليت متتلكها كلما حتسن أداؤها املستداممعلوماهتا ومعارفها وامله

 م    املتغري املستقل التفسريي الثاين: اليقظة اإلسرتاتيجية حيث أن درجة التأثري هلذا املتغري يف األداء املستدا
( وهو ما يعين أن الزيادة يف وحدة واحدة من اليقظة اإلستاتيجية تؤدي إىل 0.136) βحيث بلغت قيمة 

ى %13.60ني األداء املستدام نسبتها )زيادة يف حتس (، وهذا ما يدل على انه كلما حرصت املؤسسة عل
حراسة حميطها ومجع املعلومات واستشراف مستقبل األسواق اليت تنشط فيها املؤسسة كلما حتسن أداؤها 

 املستدام.

ذكاء االقتصادي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املبحوثني حول متغريات الدراسة ال -
واألداء املستدام يف مؤسسة كوندور الكتونيكس تعزى إىل املتغريات الشخصية والوظيفية ويرجع هذا إىل  
كون العينة املستجوبة كانت كلها من إطارات املنظمة وبالتايل فإن لكل األفراد فكرة واضحة عن متغريات 

 يشرك اإلطارات.  الدراسة كوهنا تعاجل على املستوى االستاتيجي والذي 

 التوصيات  :

 التالية : بالتوصيات اخلروج ميكن إليها التوصل مت اليت بناءا على النتائج     

 مورد أهنا على املعلومات مع التعامل يف اجلزائرية املؤسسات يف العليا اإلدارات قبل من كرب أمهية إعطاء -

 للمؤسسة اإلستاتيجية أن املعلومات حيث املؤسسات، يف املختلفة املوارد بني من مهية بالغةله أ رئيسي

 الكافية الضمانات توفري يتطلب ما وهو سواء، حد على احلاضر مكسبا ومصدرا للتميز وقتنا يف أصبحت

 حلمايتها.
ضرورة هيكلة إدارات متخصصة للذكاء االقتصادي داخل املنظمات اجلزائرية تتوىل مهمة مجع املعلومات  -

 نها وإمداد متخذي القرار هبا يف الوقت املناسب الختاذ القرارات املناسبة. وحتليلها و ختزي
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عقد املؤمترات وورشات العمل من قبل منظمات األعمال إلطاراهتا والعاملني هبا من أجل حتديد معايري أداء  -
 الذكاء االقتصادي باجلزائر. 

الضروري على املنظمات التيي تريد  جيب على املنظمات األعمال أن تنشئ نظام معلومات فعال، حيث من -
البقاء وحتقيق االستدامة أن تبحث عن رؤية جديدة ومنهج حديث ميكنها من احلصول على املعلومات 

 النافعة اليت حتقق هلا األداء اجليد والفعال.

البيئة التغريات احلاصلة يف على منظمات األعمال أن تكون منفتحة على بيئتها اخلارجية، ألن مراقبة  -
 اخلارجية مينحها القدرة على اقتناص الفرص وجتنب التهديدات والتعامل مع األحداث املختلفة.

اجلامعات ومنظمات األعمال واحلكومة، من أجل تفعيل دور الذكاء االقتصادي العمل على التكامل بني  -
لتفعيل النظام الوطين  والعمل على تدعيمه، واالهتمام نمجاالت البحث والتطوير  عرب إنشاء مراكز حبث

 للمعلومات.

تبين ثقافة تقاسم املعلومات داخل منظمات األعمال، قصد توفريها واستغالهلا استغالال امثال ، وتنمية املورد  -
 البشري نما خيدم الذكاء االقتصادي عرب تدريبه على التحكم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة.

تم جبمع وحتليل ونشر املعلومات لتدعم أنظمة الذكاء االقتصادي يف منظمات إنشاء الدولة ملؤسسات هت -
 األعمال وكذلك على املستوى الكلي للدولة.

تفعيل دور اهليئات احمللية واملركزية من أجل إنشاء بنك للمعلومات، وإتاحة املعلومات ملختلف األعوان  -
 ا خيص استثماراهتم املستقبلية. االقتصاديني لتمكينهم من اختاذ القرارات املناسبة فيم

 القوة نقاط معرفة من أجل اجلزائرية، نظمات األعمالللم واخلارجية الداخلية البيئة ترصد أنشطة تغطية ضرورة -

 إضافة والتكنولوجية، العلمية احلاالت خاصة يف املعلومات محايةو  ،صالفر و  التهديدات ورصد والضعف، 

 .العامة أو اخلاصة اجلهات لصاحل والتأثري غطالض أنشطة ممارسة إىل

 اإلستشرافية، الدراسات بإجناز للتكفل ،منظمات األعمال يف والتنبؤ ستشرافاإل وظيفة تطوير أمهية إبراز -
 اإلستباقية القدرة تدعم ضرورية أدوات بإعتبارها اإلستاتيجية أمهيتها وتقييم الضعيفة اإلشارات وحتليل

 .احمليطة البيئة متغريات مع التكيف أجل من الوطنية نظمات األعمالللم السريع الفعل رد وقدرات
  :يلي ما اقتاح ميكن الدراسة هلذه وكآفاق

 ودورها يف دعم تبين منظمات األعمال للتنمية املستدامة. اإلستاتيجيةاليقظة  -

 .البيئية يف منظمات األعمال اإلدارةالذكاء االقتصادي ودوره يف تفعيل  -

 األزمات يف منظمات األعمال. إلدارةالذكاء االقتصادي كآلية  -

 .األعمال منظمات يف اإلبتكار و اإلبداع لتحقيق أداة االقتصادي الذكاء -
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اإلدارة ، أطروحة دكتوراه يف إدارة األعمال، كلية املنظمي املستدام ضمن نظرية تعدد املستوياتاألداء
 .2014واالقتصاد، جامعة كربالء، العراق، 

، واملتوسطة الصغرية مسامهة ممارسات وظيفة املوارد البشرية يف حتسني أداء املؤسساتأشواق مهين،  -50
أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر 

 .2017/2018بسكرة، اجلزائر، 
-اجلزائرحالة دراسة-دور الذكاء االقتصادي يف االستجابة النعكاسات وحتديات العوملةأمزيان أنيسة،  -51

،أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري ختصص إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 
 .2017/2018، 3التسيري،قسم علوم التسيري، جامعة اجلزائر

صناعة الذكاء االقتصادي كآلية للتحكم يف املعلومة اإلسرتاتيجية و دوره فيبتغة صونية،  -52
، أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية، كلية تنافسية: دراسة حالة عينة من املؤسسات االقتصاديةمؤسسة

  .2016/2017 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد بوضياف، املسيلة ، اجلزائر،
التسيري ماجستري يف علوم ، مذكرةواقع الذكاء االقتصادي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةبلحاج آمنة،  -53

ختصص اإلدارة اإلسرتاتيجية و الذكاء االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري، جامعة 
 .2014/2015بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر،  أيب

 ،املعرفةاقتصاد بناءفي دوره و ةياالقتصاد باملؤسسة ةيالبشر  املوارد ةيتنم يف االستثمار ة،ري ناص بلخضر -54
 ،يريالتس علوم و ةيالتجار  و ةياالقتصاد العلوم ةيكل ،يريالتس علوم قسم ،يريالتس علوم يف أطروحة دكتوراه

  .2017بن بوعلي، الشلف اجلزائر،  بةيحس جامعة
إدارة عالقة الزبائن كأداة لتحقيق امليزة التنافسية ملنظمات األعمال دراسة حالة مؤسسة   بن محو جناة، -55

أطروحة مقدمة لنيل الشهادة يف علوم التسيري، ختصص إدارة  ،كوندور الكرتونيكس بربج بوعريريج
 .2015/2016، اجلزائر،-تلمسان-أعمال، جامعة أبو بكر بلقايد

دور إعداد القوائم املالية يف إعداد بطاقة األداء املتوازن لتقييم أداء خليفة محزة،  بن -56
أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، كلية اهللوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  االقتصادية،املؤسسات

 .2017/2018جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 
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مع اإلشارة حلالة –للمؤسسة اخلاصة يف حتقيق التنمية املستدامة املسؤولية االجتماعية بن سفيان الزهراء، -57
أطروحة مقدمة لنيل الشهادة الدكتوراه يف العلوم ، -Condor Eloctronics مؤسسة

 .260، ص2014/2015، اجلزائر،-تلمسان-اإلقتصادية، ختصص إقتصاد، جامعة أبو بكر بلقايد

حالة دراسة اجلزائريةاليقظة اإلسرتاتيجية و دورها يف تنافسية املؤسسة االقتصادية خريصة خدجية، بو  -58
، مذكرة ماجستري يف إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية مؤسسة تكرير السكر رام مستغامن

  .2014/2015، اجلزائر، 2وعلوم التسيري، جامعة وهران
مؤسسة صناعة تأهيل املوارد البشرية لتحسني أداء املؤسسة االقتصادية دراسة حالة بو جمان عادل،  -59

، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية الكوابل فرع جنرال كابل ببسكرة
 .2015/2016وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر ، بسكرة اجلزائر، 

ادي كأسلوب تسيريي يساهم يف دعم اإلدارة اإلسرتاتيجية يف مواجهة ، الذكاء االقتصبوريش أمحد -60
أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري ختصص اإلدارة اإلسرتاتيجية والذكاء  التهديدات واستغالل الفرص،

االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر، 
2018/2019 

دكتوراه أطروحة  ،اجلزائريةأمهية الذكاء االقتصادي يف تدعيم املركز التنافسي يف املؤسساتبوقليع حممد،  -61
، 3يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم علوم التسيري، جامعة اجلزائر 

2015/2016.  
، للمؤسسة االقتصادي لتحقيق املزايا التنافسية تفاعل إدارة املعرفة والذكاءتفرقنيت زليخة،  -62

خيضر  جارية وعلوم التسيري، جامعة حممددكتوراه يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتأطروحة
 .2015بسكرة، اجلزائر، 

 من املؤسسات عينة دور البحث العلمي يف تنمية الذكاء االقتصادي للمؤسسات دراسةحليمي المية،  -63
، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري ختصص تسيري املنظمات، كلية العلوم والييت اجلزائر وبومرداسيف 

 .2017/2018االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أحممد بوقرة، بومرداس اجلزائر، 
دكتوراه يف  ، أطروحةالذكاء االقتصادي" فهمه وإنشاؤه وتأصيله واستعماله"محيدوش أحممد،  -64

 .2014، 3كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر   االقتصادية،لعلوما
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التنمية النمو وحتقيقاسرتاتيجيات وجتارب ترقية دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف دعمرابح محيدة،  -65
فرحات باس، سطيف اجلزائر، ، رسالة ماجستري ختصص إدارة األعمال والتنمية املستدامة، جامعة املستدامة

2011. 
دكتوراه أطروحة ،اجلزائريدور الذكاء االقتصادي يف إرساء آليات دعم االقتصاد رماضنية عبد العزيز،   -66

، 3يف علوم التسيري ختصص إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
2018. 

رسالة ،األردنيةمدى توفر وظائف إدارة املعرفة وآثارها يف فعالية املديرين يف الوزارات زياد القطارنة،  -67
 .2006دكتوراه، جامعة مؤتة، الكرك، األردن، 

، االقتصاديةاملؤسسة إسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية كمدخل لتحسني األداء املستدام يفسراج وهيبة،  -68
إدارة األعمال اإلسرتاتيجية للتنمية املستدامة، كلية العلوم رسالة ماجستري يف علوم التسيري ختصص 

 .2011/2012االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة فرحات عباس، سطيف اجلزائر، 
أوراسكوم دور الذكاء االقتصادي يف تدعيم رضا العميل دراسة حالةسكر فاطمة الزهراء،  -69

م التجارية ختصص تسويق، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و أطروحة دكتوراه يف العلو  اجلزائر،تيليكوم
 . 2012/2013،  3علوم التسيري، جامعة اجلزائر 

دكتوراه أطروحة ،اجلزائريةأثر تطبيق إدارة اجلودة  الشاملة على أداء املؤسسات االقتصاديةسليم العقون،  -70
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد يف علوم التسيري ختصص التقنيات الكمية، كلية العلوم 

 .2017/2018خيضر بسكرة، اجلزائر، 
املكتبات،  يف علم ، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستري  متكني املعرفة يف املنظمة اجلزائريةمسراء كحالت ،  -71

قسنطينة اجلزائر ، كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية قسم علم املكتبات ، جامعة منتوري ، 
2009. 

العلوم أطروحة دكتوراه في،حنو إدماج الذكاء االقتصادي يف تسيري االقتصاد اجلزائريسيواين عبد الوهاب،  -72
 3االقتصادية ختصص حتليل اقتصادي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 

،2015. 
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العلوم أطروحة دكتوراه في،اء االقتصادي يف تسيري االقتصاد اجلزائريحنو إدماج الذكسيواين عبد الوهاب،  -73
، 3االقتصادية ختصص حتليل اقتصادي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر

2015. 
إدارة التغيري التنظيمي ودورها يف ترسيخ مبادئ وأسس املنظمة املتعلمة دراسة حالة  شريفي مسعودة، -74

أطروحة مقدمة لنيل الشهادة الدكتوراه يف علوم  ،(منظمة جنرال إلكرتيك )عمالق التكنولوجيا العاملي
 .2015/2016، اجلزائر،-الشلف-التسيري، ختصص إدارة أعمال، حسيبة بن بوعلي 

التسيري، كلية ، مذكرة ماجستري يف علوم  ثر القيادات اإلدارية على أداء العاملنياالصاحل جيلح،  -75
 .2006االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بن يوسف بن خدة، اجلزائر ، العلوم

 تطبيقية لبعضاثر التنظيم اإلداري على أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة دراسة صباح شاوي،  -76
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم الصغرية واملتوسطة بوالية سطيفاملؤسسات 

 .2010التسيري، جامعة فرحات عباس ،سطيف اجلزائر، 
 املؤسسة، حتويلاليقظة اإلسرتاتيجية: نظام لإلنذار املبكر و الذكاء اجلماعي يف  صليحة كاريش،  -77

 .2011/2012، 3أطروحة دكتوراه يف علوم، جامعة اجلزائر  اإلشارات الضعيفة إىل قوة حمركة،
 تحقيق التنميةاملسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل ملسامهة املؤسسة االقتصادية في الطاهر خامرة، -78

، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد وتسيري البيئة، جامعة املستدامة"حالة سونطراك"
 .2007اجلزائر،  قاصدي مرباح، ورقلة

 كلية اإلدارة، أطروحة دكتوراه،دور إدارة املعرفة يف حتقيق امليزة التنافسيةالعاين علي فائق مجيل ،  -79
 .2004واالقتصاد، جامعة بغداد، العراق، 

 حتديات التنمية ظلالتحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر فيالعايب عبد الرمحان،  -80
أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ، املستدامة

  .2010/2011فرحات عباس ، سطيف اجلزائر، 
دكتوراه  أطروحة ،اجلزائرية اثر إدارة اجلودة الشاملة على أداء املؤسسات االقتصاديةعبد القادر هاملي،  -81

املوارد البشرية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب يف علوم التسيري ختصص إدارة 
 .2016/2017بكر بلقايد، تلمسان اجلزائر، 
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مذكرة  ،موبيليس"اليقظة اإلسرتاتيجية كعامل للتغيري يف املؤسسة "دراسة حالة مؤسسةعالوي نصرية ،  -82
بكر  أيبماجستري ختصص تسيري املوارد البشرية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 

 .2010/2011بلقايد، تلمسان ، اجلزائر، 
مذكرة   ،موبيليس"اليقظة اإلسرتاتيجية كعامل للتغيري يف املؤسسة "دراسة حالة مؤسسةعالوي نصرية،  -83

تري، ختصص تسيري املوارد البشرية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم املاجس شهادةمقدمة لنيل 
 .2010/2011بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر،  أيبالتسيري، جامعة 

  العلوم يف ماجستري مذكرة ،التسويقية القرارات إختاذ يف التسويقي املعلومات نظام أمهيةعلمي لزهر ،  -84
 .2005/2006،اجلزائر، التسيري، جامعة بن يوسف بن خدة ،فرع االقتصادية

دكتوراه   أطروحة، ، أمهية الذكاء االقتصادي يف فهم بيئة املؤسسة و زيادة قدرهتا التنافسيةعلمي لزهر  -85
،اجلزائر،  3،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم علوم التسيري، جامعة اجلزائر 

2016/2017. 
كوندور   مؤسسة  حالةدور إسرتاتيجية التنويع يف حتسني أداء املؤسسة الصناعية دراسةعمر تيمجغدين،  -86

، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد صناعي، كلية العلوم االقتصادية )برج بوعريريج(
 .2012/2013والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 

 دراسة حالة  الذكاء االقتصادي كخيار لتفسري عدم استقرار األسواق املاليةطمة الزهراء كباش، فا  -87
 .2011/2012، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، بعض االقتصاديات الناشئة

 االقتصادية العلوم يف ، أطروحة دكتوراهمسامهة الذكاء التنافسي يف حتسني األداء الصناعيفرحات مسرية،  -88
ختصص اقتصاد صناعي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، 

 .2015/2016اجلزائر، 
 -االقتصاديةاثر تطبيق نظام اإلدارة املتكامل على حتسني األداء الكلي يف املؤسسة فقاير فيصل،  -89

إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية ، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري ختصص -دراسة ميدانية
 .2017/2018، اجلزائر، 2وعلوم التسيري، جامعة البليدة 

 شهادة  لنيل، مذكرة الذكاء االقتصادي يف املؤسسة اجلزائرية : الواقع و اجملهوداتفياليل أمساء،  -90
م التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد، املاجستري يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلو 

 .2013/2014تلمسان، اجلزائر، 
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 كأداة لتنميةحماولة بناء خلية لليقظة اإلسرتاتيجية باملؤسسات الصغرية واملتوسطة  قمان أنيسة ،  -91
، مذكرة ماجستري يف  الصادرات خارج قطاع احملروقات دراسة عينة من املؤسسات الصغرية و املتوسطة

بوقرة،  أحممدعلوم التسيري ختصص إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 
 2013/2014بومرداس، اجلزائر، 

 لتحقيق املسؤولية BSCدمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء املتوازنقويدر الواحد عبد هللا،  -92
، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري ختصص إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية للمؤسساتاالجتماعية 

 .2015/ 3،2014والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر
 املؤسسات االقتصادي يف األداءأثر اليقظة اإلسرتاتيجية والذكاء االقتصادي على حتسني حممد رقامي،  -93

دكتوراه يف علوم التسيري ،شعبة مالية املؤسسة،   أطروحة، -دراسة حالة املؤسسات االقتصادية اجلزائرية–
 .2014/2015كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة باجي خمتار، عنابة، 

  علوم التسيري، يف ، مذكرة ماجسترياالبتكار التسويقي وأثره على حتسني أداء املؤسسةحممد سليماين،  -94
 .2006كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة املسيلة، اجلزائر، 

 األداء بطاقة التغيري التكنولوجي وأثره على أداء املؤسسات االقتصادية من منظورحممد قريشي،  -95
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 قبل التحكيم : استمارة الدراسة 01امللحق رقم 
 القسم األول: البيانات الشخصية والوظيفية

 

 /اجلنس :              1

 ذكر                                               أنثى                              

 

 /العمر :2

 سنة40سنة إىل  30سنة                                           من  30اقل من        

 سنة 50سنة                                  أكثر من  50سنة إىل  40من        

 

 /املنصب الوظيفي : 3

 ير  مدير عام                                                       مد       

 رئيس قسم                                                      رئيس مصلحة       

 /املؤهل العلمي : 4

 بكالوريا واقل                                                     ليسانس      

 اسات عليا            مهندس/ ماسرت                                                   در     

 /اخلربة املهنية : 5

 سنوات  10سنوات اىل 05سنوات                                        من  05اقل من     

 سنة  20سنة إىل  15سنة                                من  15سنوات إىل  10من    

 سنة  20أكثر من    
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 الدراسة القسم الثاين: قياس متغريات

 يف اخلانة اليت تعرب عن وجهة نظركم، إىل جانب تدوين مالحظتكم إن وجدت (Xتفضلوا بوضع عالمة )

 الذكاء االقتصادي احملور األول:
 
 

 الرقم 

 

 
 العبارة

 
 مدى وضوحها

 
 مدى امهيتها

مدى مالئمة 
العبارة للمحور 
 الذي تنتمي اليه

 
 
 املقرتحةالتعديالت 

غري  هامة حتذف تعدل واضحة
 هامة

غري  مالئمة
 مالئمة

 البعد االول : اليقظة االسرتاتيجية
يم املعلومات يوتق تقوم املنظمة مبراقبة  01

 احملصل عليها من البيئة اخلارجية باستمرار.
        

تتابع املنظمة بيئة أعماهلا بشكل مستمر  02
 وبانتظام.

        

 تتابع املنظمة التطورات السياسية 03
واالجتماعية والثقافية جملاهبة أي هتديد على 

 منتجاهتا.

        

إبراز احلاجة امللحة  يتطلب نشاط املنظمة 04
 للمعلومات الالزمة لدعم أهدافه.

        

يف خمتلف مكونات بيئتها تبحث املنظمة   05
عن املعلومات الضرورية اليت تؤثر يف ممارسة 

 أنشطتها املختلفة.

        

يف استشعارها لألحداث  تعتمد املنظمة 06
املستقبلية على معلومات اإلنذار املبكر 

 )اإلشارات الضعيفة(

        

على حتسني آليات االتصال  تعمل املنظمة 07
 بني خمتلف أقسامها.

        

تقوم املنظمة بتكوين مواردها البشرية يف جمال   08
التيقظ اجليد للمعلومات واحلرص على ترسيخ 

 ثقافة تقاسم املعلومات.

        

على فرق متخصصة  تعتمد املنظمة 09
)خرباء( خارجيني لتحصيل املعلومات 

 اإلسرتاتيجية.

        

        لدى املنظمة على قاعدة الكرتونية و وبرامج  10
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معلوماتية من اجل البحث و احلصول على 
 املعلومات اإلسرتاتيجية وحتليلها.

خلية اتصال داخلية تسمى  يوجد باملنظمة 11
 خلية اليقظة اإلسرتاتيجية.

        

 املعلومات  أمنيةالبعد الثاين : 
تعاجل املنظمة قبل إطالق أي مشروع،  01

اخلاصة  اجلوانب املتعلقة حبماية املعلومات
 به.

        

02 
 

 بتامني نظام معلومات تقوم املنظمة
مبختلف مكوناته للمحافظة على مكانتها 

 وتصنيفها االقتصادي.

        

الدخول تحرير إجراء لتمكني ب تقوم املنظمة 03
 . للمعطيات احلساسة باملنظمة

        

تقوم املنظمة بإصدار تعليمات واضحة ختص  04
الوثائق احلساسة واملهمة،  ترتيب وأرشفة

 ضمانا لتامني املعلومات.

        

ضمان مراقبة الدخول تقوم املنظمة ب 05
واحلماية املادية للبنايات وتوفري أجهزة 

 اإلنذار وأنظمة ضد احلرائق. 

        

 أمانن وأثاث خاص ريفبتو  تقوم املنظمة 06
 برتتيب وختزين الوثائق املهمة.

        

وتوضح ملواردها البشرية أمهية  املنظمة تشرح 07
محاية املعلومات اإلسرتاتيجية من خالل 

 برامج تدريبية وعقد مؤمترات...اخل. 

        

تشكيل املعارف تسعى املنظمة إىل  08
واملهارات من اجل جتنب اخلسائر الناجتة 

 عن مغادرة املوظفني وفقدان املعارف.

        

دليال إجرائيا للوصول إىل متتلك املنظمة   09
 املعلومات اإلسرتاتيجية.

        

بإتباع إجراءات مضمونة  تلتزم املنظمة 10
لتدمري أو إزالة الوثائق احلساسة 

 منعا ألي تسريب. ،وذلك واملهمة

        

من احلماية القانونية  املنظمة تستفيد 11
ملعلوماهتا اإلسرتاتيجية من خالل: حقوق 
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امللكية، براءات االخرتاع، حقوق 
 التأليف،... اخل. 

 البعد الثالث: نشاط الضغط والتأثري 
جبملة من إجراءات التأثري  تقوم املنظمة 01

 .النفوذ للحفاظ على مصاحلها وممارسة
        

عن إنشاء أو رعاية  املنظمة بحثت 02
فضاءات وسائل اإلعالم من اجل توفري 
مصادر ووسائل لنشر املعلومات املفيدة 

  واملتنوعة

        

اعتماد سياسة فعالة لالتصال عن طريق  03
االشرتاك يف شبكات التواصل االجتماعي 

 واملنتديات.

        

االنضمام إىل اجلمعيات تلجأ املنظمة إىل  04
نالنقابات والفيديراليات حىت ميكنها املهنية  

 من إيصال أفكارها وإمساع صوهتا.

        

التواصل عن طريق الصحافة الوطنية  05
واملهنية ونذا نشر املقاالت وإجراء 

 احلوارات

        

على مسعتها وبرهنة وجودها  حتافظ املنظمة 06
باملشارنة وزيارة الصالونات املهنية بصفة 

 منتظمة.

        

برتقية وترويج نفاءة وفعالية تلتزم املنظمة  07
 منتجاهتا خصوصا املبتكرة حديثا.

        

أنشطة ذات طابع  ودقتيف و  تشارك املنظمة 08
اجتماعي ناجلمعيات الرياضية و الثقافية 

 واإلنسانية.

        

األدوات املناسبة الستعادة  متتلك املنظمة 09
 مسعتها يف حالة اهلجوم.

        

 

 األداء املستدام  الثاين : وراحمل/ 3
 
 
  الرقم

 
 

 العبارة

 
 مدى وضوحها

 
 مدى امهيتها

مدى مالئمة 
العبارة للمحور 
 الذي تنتمي اليه

 
 

 التعديالت املقرتحة
غري  مالئمةغري  هامة حتذف تعدل واضحة
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 مالئمة هامة

 البعد األول: األداء االقتصادي
األرباح بني املعايري يعترب معيار منو  01

 .املنظمة األساسية للحكم على أداء
        

يساهم نظام حتليل التكاليف يف معرفة  02
 نقاط القوة ونقاط الضعف وتعزيز أرباح

 .املنظمة

        

تقوم املنظمة بدراسة مردوديتها املالية لتقييم  03
 أنشطتها األنثر رحبية.

        

زيادة املبيعات من تعمل املنظمة على  04
 خالل دخوهلا يف جماالت جديدة.

        

بتحليل احتياجات عمالئها  تقوم املنظمة 05
 ودراستها لتحقيق رضاهم.

        

باستمرار عن معلومات  تبحث املنظمة 06
 حول منافسيها.

        

تويل املنظمة اهتمام نبري لسياسة الرتويج  07
 والتعريف مبنتجاهتا.

        

تعتمد املنظمة على التسويق االلكرتوين لزيادة  08
 حصتها السوقية.

        

أمهية نبرية ملعارف األفراد من  تويل املنظمة 09
 خالل تشجيع العمل اجلماعي.

        

على تعزيز تكنولوجيا  تعمل املنظمة 10
املعلومات لتسهيل االتصاالت وتبادل 

 املعلومات.

        

املستمر تطوير العلى تعمل املنظمة  11
ونذا على طرح منتجات جديدة  ملنتجاهتا

 يف السوق.

        

هبدف أساليب العمل احلديثة  تتبىن املنظمة 12
إنتاجية العاملني وزيادة نفاءهتا  من لرفعا

 اإلنتاجية.

        

بتصميم وإعادة تصميم  تقوم املنظمة 13
تفضيالت عمالئها  ةتلبيهبدف منتجاهتا 
 ورغباهتم.

        

أمهية للبحث والتطوير  تعطي املنظمة 14
لتحسني منتجاهتا وتطوير منتجات 
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 جديدة.
 املستمر فلسفة التحسني للمنظمة 15

 .ملنتجاهتا
        

 البعد الثاين: األداء االجتماعي 
تتم معاملة املسامهني واملالك يف املنظمة  01

بنفس القدر من املساواة ودون متييز وتلتزم 
 مبنحهم حقوقهم املالية ناملة. 

        

توفر املنظمة برامج تدريبية للموظفني  02
 بفرص متكافئة من اجل تنمية مهاراهتم. 

        

تعمل املنظمة على حتقيق العدالة بني  03
 املوظفني.

        

حترص املنظمة على توفري شروط األمن من  04
 اجل تفادي حوادث العمل.

        

توجد باملنظمة النقابات العمالية والشرناء  05
 االجتماعيني.

        

تقوم املنظمة على إجراءات فحوصات  06
طبية دورية للعاملني للتأند من صحتهم 

 ووقايتهم.

        

بتوفري مناصب شغل ألفراد تلتزم املنظمة  07
 اجملتمع من اجل التخفيف من البطالة

        

تساهم املنظمة يف اجناز املشاريع األساسية  08
 للمجتمع.

        

تقدم املنظمة هبات وتربعات للجمعيات  09
 اخلريية.

        

تساهم املنظمة يف دعم النشاطات الثقافية  10
 والشبانية.

        

املنظمة عاملني من ذوي توظف  11
 االحتياجات اخلاصة.

        

تراعي املنظمة يف أسعارها القدرة الشرائية  12
 للمستهلكني.

        

تعكس إعالنات املنظمة صورة صادقة عن  13
 منتجاهتا 

        

 البعد الثالث: األداء البيئي 
        على  املنظمة يف عمليات التصنيعترنز  01
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 النفايات اليت قد تلوث البيئة.التقليل من 
القدرة على القيام بعملية  لدى املنظمة 02

إعادة تدوير بالنسبة ملخلفاهتا واالستفادة 
 منها.

        

حتسن األداء البيئي للمنظمة عند تبنيها نظام  03
 اإلدارة البيئية.

        

 إىل متديد دورة حياة املنتجهتدف املنظمة  04
 .البيئية تطبيق نظام اإلدارة من خالل

        

نظام معلومات يستفاد منه  متتلك املنظمة 05
يف عملية تطوير منتجاهتا لتكون منتجات 

 صديقة للبيئة.

        

إجراءات من اجل القيام  متتلك املنظمة 06
بعملية التقومي اليت تضمن املؤثرات البيئية 

 على البيئة احمليطة.

        

 للرقابة والرصد الذايت للمنظمةنظام  يساهم 07
 دعم وحتسني أدائها البيئي.يف 

        

احتواء القوائم املالية للمنظمة بيانات عن  08
التكاليف البيئية سيساهم يف حتسني النتائج 

 وجيعلها أنثر تعبريا عن الواقع العملي.

        

البيئية يزيد من  تبين املنظمة للمسؤولية إن 09
عوائدها االجتماعية واالقتصادية اجتاه 

 اجملتمع.

        

املنظمة  عملية دمج التكاليف البيئية يف  10
إىل حتسني أدائها البيئي من خالل  يؤدي

زيادة معدل العائد على االستثمارات 
 البيئية.

        

برتشيد استهالك الطاقة  تقوم املنظمة 11
 واستخدام الطاقة املتجددة.
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 التحكيم بعد : استمارة الدراسة 02امللحق رقم 
 جامعة زيان عاشور باجللفة )اجلزائر(

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
 

 استبيان
 

 

 

 ........... حتية طيبة  إطارات املؤسسة سيدي، سيديت

 نضع بني أيديكم هذا االستبيان، بغرض إجراء دراسة بعنوان:    

 دور الذكاء االقتصادي يف حتسني األداء املستدام مبنظمات األعمال 

 دراسة ميدانية مبؤسسة كوندور الكرتونيكس.

 وذلك من أجل احلصول على شهادة الدنتوراه يف علوم التسيري ختصص إدارة املنظمات          

لذا نرجو منكم التعاون والتكرم باإلجابة على فقرات هذا االستبيان بكل صراحة وموضوعية، علما أن           
 املعلومات واملعطيات املقدمة من طرفكم سوف حتضى بالسرية التامة ويتم استخدامها ألغراض البحث العلمي فقط.

 إشراف الدكتور :                   إعداد الطالب :                                                 

 بن دنيدينة سعيد                                                                       نسنة حممد   
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 القسم األول: البيانات الشخصية والوظيفية

 ( يف اخلانة املناسبة :Xيرجى اإلجابة بوضع عالمة )
 ذكر                                               أنثى            /اجلنس :      1

 /العمر :2

 سنة40سنة إىل  30من              سنة                                          30اقل من        

 سنة 50أكثر من             سنة                                  50سنة إىل  41من        

 /املنصب الوظيفي : 3

 مدير              مدير عام                                                           

 رئيس مصلحة           رئيس قسم                                                          

 أخرى         

 دد تسمية املنصب(: ........................................................... يف حالة أخرى  )ح

 /املؤهل العلمي : 4

 ليسانس            بكالوريا واقل                                                       

 دراسات عليا                      مهندس/ ماسرت                                                     

 أخرى      

 (: ........................................................... يف حالة أخرى  )حدد تسمية الشهادة

 /اخلربة املهنية : 5

 سنوات  10سنوات اىل 05من         سنوات                                         05اقل من     

 سنة  20سنة إىل  16من         سنة                                 15سنوات إىل  11من    

 سنة 20أكثر من     

 القسم الثاين: قياس متغريات الدراسة
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 ( يف اخلانة اليت تروهنا مناسبة Xيرجى اإلجابة بوضع عالمة )

 الذكاء االقتصادي احملور األول:
 

 الرقم 
 

 العبارة
 اإلجابة

موافق 
 متاما

غري  حمايد موافق
 موافق

غري 
 موافق متام

 البعد األول: اليقظة اإلسرتاتيجية
يم املعلومات احملصل عليها من البيئة يوتق تقوم املنظمة مبراقبة  01

 اخلارجية باستمرار.
     

      تتابع املنظمة بيئة أعماهلا بشكل مستمر وبانتظام. 02
عن الداخلية يف خمتلف مكونات بيئتها تبحث املنظمة   03

 املعلومات الضرورية اليت تؤثر يف ممارسة أنشطتها املختلفة.
     

يف استشعارها لألحداث املستقبلية على  تعتمد املنظمة 04
 معلومات اإلنذار املبكر )اإلشارات الضعيفة(

     

على حتسني آليات االتصال بني خمتلف  تعمل املنظمة 05
 أقسامها.

     

تقوم املنظمة بتكوين مواردها البشرية يف جمال التيقظ اجليد   06
 للمعلومات واحلرص على ترسيخ ثقافة تقاسم املعلومات.

     

خارجيني لتحصيل  تعتمد املنظمة على فرق متخصصة أو خرباء 07
 املعلومات اإلسرتاتيجية.

     

جل البحث و لدى املنظمة قاعدة الكرتونية  وبرامج معلوماتية من أ 08
 احلصول على املعلومات اإلسرتاتيجية وحتليلها.

     

      .ة اتصال داخلية للتعامل مع املعلوماتخلي لدى  املنظمة 09
 من املعلومات البعد الثاين :أ

حبماية تعاجل املنظمة قبل إطالق أي مشروع اجلوانب املتعلقة  10
 املعلومات اخلاصة به.

     

11 
 

      .على نظام معلومات آمن مبختلف مكوناته تعتمد املنظمة
وثائق تقوم املنظمة بإصدار تعليمات واضحة ختص ترتيب وأرشفة ال 12

 مني املعلومات.احلساسة واملهمة، ضمانا لتأ
     

مبراقبة الدخول توفر املنظمة أجهزة اإلنذار والوقاية اخلاصة  13
 . واحلماية املادية للبنايات

     

      . يدرك األفراد باملنظمة أمهية محاية املعلومات اإلسرتاتيجية 14
متتلك املنظمة دليال إجرائيا للوصول إىل املعلومات   15

 اإلسرتاتيجية.
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الوثائق إجراءات مضمونة للتخلص من  بإتباع تلتزم املنظمة 16
 منعا ألي تسريب. ،وذلك واملهمةاحلساسة 

     

من احلماية القانونية ملعلوماهتا اإلسرتاتيجية من  املنظمة تستفيد 17
خالل: حقوق امللكية، براءات االخرتاع، حقوق التأليف،... 

 اخل. 

     

 البعد الثالث : نشاط الضغط والتأثري 
النفوذ يف  جبملة من إجراءات التأثري وممارسة تقوم املنظمة 18

 .حميطها للحفاظ على مصاحلها
     

عن إنشاء أو رعاية فضاءات وسائل اإلعالم  املنظمة بحثت 19
  من اجل توفري مصادر ووسائل لنشر املعلومات املفيدة واملتنوعة

     

تعتمد املنظمة سياسة فعالة لالتصال عن طريق االشرتاك يف  20
 واملنتديات.شبكات التواصل االجتماعي 

     

االنضمام إىل اجلمعيات املهنية نالنقابات تلجأ املنظمة إىل  21
 والفيديراليات حىت ميكنها من إيصال أفكارها وإمساع صوهتا.

     

املشارنة وزيارة حتافظ املنظمة على مسعتها من خالل  22
 الصالونات املهنية بصفة منتظمة.

     

نفاءة وفعالية منتجاهتا خصوصا   ترويجتلتزم املنظمة  على  23
 املبتكرة حديثا.

     

يف أنشطة ذات طابع اجتماعي ناجلمعيات  تشارك املنظمة 24
 الرياضية و الثقافية واإلنسانية.

     

      استعادة مسعتها يف حالة اهلجوم.القدرة على  لدى املنظمة 25

 املستداماحملور الثاين : األداء 

 
  الرقم

 
 العبارة

 اإلجابة 
موافق 

 متاما
غري  حمايد موافق

 موافق
غري 

موافق 
 متاما

 البعد األول : األداء االقتصادي 
      .تعتمد املنظمة يف تقييم أدائها على معيار منو األرباح  26
يساهم نظام حتليل التكاليف يف معرفة نقاط القوة ونقاط  27

 .املنظمة الضعف وتعزيز أرباح
     

دراسة تعتمد املنظمة يف تقييم أنشطتها األنثر رحبية على  28
 .الية مردوديتها امل

     

تعمل املنظمة على زيادة املبيعات من خالل دخوهلا يف جماالت  29
 جديدة.
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بتحليل احتياجات عمالئها ودراستها لتحقيق  تقوم املنظمة 30
 رضاهم.

     

      الرتويج والتعريف مبنتجاهتا. هتمام نبري لسياسةتويل املنظمة إ 31
تعطي املنظمة أمهية للتسويق االلكرتوين من أجل حتسني أدائها  32

 .وزيادة حصتها السوقية
     

ونذا على طرح  املستمر ملنتجاهتاتطوير العلى تعمل املنظمة  33
 منتجات جديدة يف السوق.

     

أمهية للبحث والتطوير لتحسني منتجاهتا وتطوير  تعطي املنظمة 34
 منتجات جديدة.

     

 جتماعي البعد الثاين : األداء اإل
توفر املنظمة للمسامهني واملالك القدر الكايف من املساواة  35

 واالحرتام . 
     

      توفر املنظمة برامج تدريبية للموظفني بفرص متكافئة.  36
      حتقيق العدالة بني املوظفني. تعمل املنظمة على 37
      حترص املنظمة على توفري شروط األمن لتفادي حوادث العمل. 38
تعمل املنظمة بالتعاون مع النقابات العمالية والشرناء  39

 االجتماعيني.
     

      تساهم املنظمة يف إجناز املشاريع األساسية للمجتمع. 40
      وتربعات للجمعيات اخلريية.تقدم املنظمة هبات  41
      تساهم املنظمة يف دعم النشاطات الثقافية والشبانية. 42
      توظف املنظمة عاملني من ذوي االحتياجات اخلاصة. 43
      تراعي املنظمة يف أسعارها القدرة الشرائية للمستهلكني. 44
      تعكس إعالنات املنظمة صورة صادقة عن منتجاهتا  45

 البعد الثالث : األداء البيئي
حترص املنظمة يف عمليات التصنيع على التقليل من النفايات  46

 .اليت تلوث البيئة
     

ستفادة تدوير خملفاهتا واإل إعادة لدى املنظمة القدرة على  47
 منها.

     

      .يساهم تطبيق نظام اإلدارة البيئية للمنظمة يف حتسني أدائها البيئي 48
البيئية للمنظمة يف متديد دورة حياة  تطبيق نظام اإلدارة يساهم 49

 .املنتج
     

نظام معلومات يستفاد منه يف عملية تطوير  متتلك املنظمة 50
 منتجاهتا لتكون منتجات صديقة للبيئة.

     

     دعم وحتسني يف  للرقابة والرصد الذايت للمنظمةنظام  يساهم 51
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 أدائها البيئي.
يزيد من عوائدها االجتماعية  البيئية تبين املنظمة للمسؤولية إن 52

 جتاه اجملتمع.واإلقتصادية 
     

إىل حتسني  املنظمة يؤدي عملية دمج التكاليف البيئية يف  53
أدائها البيئي من خالل زيادة معدل العائد على االستثمارات 

 البيئية.

     

ستهالك الطاقة واستخدام الطاقة تقوم املنظمة برتشيد إ 54
 املتجددة.

     

 .هتمامكم إنتهى .... شكرا إل
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 لالستمارة احملك ِّمني األساتذة قائمة: 03  رقم امللحق

 

 

 اجلامعة الرتبة الدرجة العلمية االسم واللقب

 جامعة اجللفة أستاذ أستاذ أ.د علة مراد

 اجللفةجامعة  أستاذ أستاذ أ.د ضيف أمحد

 جامعة بشار أستاذ أستاذ أ.د طافر زهري

 جامعة اجللفة أستاذ حماضر أ دكتوراه د خملوف عز الدين

جامعة امللك فيصل  أستاذ مشارك دكتوراه مساليل حيضية  د
 اململكة العربية السعودية

 جامعة اجللفة أستاذ حماضر أ دكتوراه هزرشي طارق

 جامعة الوادي أستاذ حماضر أ دكتوراه  نصر رحال
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 طلب إجراء دراسة ميدانية : :04رقم امللحق
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(: معامالت الثبات حملاور االستبانة05امللحق رقم )  

Fiabilité 

Echelle : اليقظة االستراتيجية 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 183 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 183 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,812 9 

 

Echelle : امن المعلومات 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 183 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 183 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 



292 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,749 8 

 

Echelle : الضغط والتاثير 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 183 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 183 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,833 8 

 

Echelle : االداء االقتصادي 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 183 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 183 100,0 
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a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,755 9 

 

Echelle : االجتماعي األداء  

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 183 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 183 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,825 11 

 

 

 

Echelle : االداء البيئي 

Récapitulatif de traitement des 

observations 
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 N % 

Observations Valide 183 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 183 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,884 9 

 

Echelle : الذكاء االقتصادي 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 183 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 183 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,879 25 

 

Echelle : االداء المستدام 
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Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 183 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 183 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,837 29 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=x01 x02 x03 x04 x05 x06 x07 x08 x09 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 

    x22 x23 x24 x25 y26 y27 y28 y29 y30 y31 y32 y33 y34 y35 y36 y37 y38 y39 y40 y41 y42 y43 y44 y45 

y46 

    y47 y48 y49 y50 y51 y52 y53 y54 

  /SCALE('ككل الدراسة') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 
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Fiabilité 

Remarques 

Sortie obtenue 18-JUL-2019 18:46:39 

Commentaires  

Entrée Données F:\ اطروحة سعيد\سعيد \Sans 

titre1.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 

183 

Entrée de la matrice  

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes 

définies par l'utilisateur sont 

traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques reposent sur 

l'ensemble des observations 

dotées de données valides 

pour toutes les variables 

dans la procédure. 
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Syntaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=x01 x02 x03 

x04 x05 x06 x07 x08 x09 x10 

x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 

x18 x19 x20 x21 

    x22 x23 x24 x25 y26 y27 

y28 y29 y30 y31 y32 y33 y34 

y35 y36 y37 y38 y39 y40 y41 

y42 y43 y44 y45 y46 

    y47 y48 y49 y50 y51 y52 

y53 y54 

  /SCALE(' كلالدراسة ك ') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,03 

Temps écoulé 00:00:00,03 

 

Echelle : الدراسة ككل 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 183 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 183 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,910 54 
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 Zمعامالت التوزيع الطبيعي الختبار  (:06امللحق رقم )
NPAR TESTS 

  /K-S(NORMAL)=الكل اداء ذكاء بيئي اجتماعي اقتصادي الضغط االمن اليقظة 

  /MISSING ANALYSIS. 

Tests non paramétriques 

Remarques 

Sortie obtenue 19-FEB-2020 19:52:05 

Commentaires  

Entrée Données F:\ اطروحة سعيد\سعيد \Sans 

titre1.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 

183 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes 

définies par l'utilisateur sont 

traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque 

test sont basées sur toutes 

les observations dotées de 

données valides pour les 

variables utilisées dans le 

test. 
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Syntaxe NPAR TESTS 

  /K-S(NORMAL)= اليقظة االمن

اداء  الضغط اقتصادي اجتماعي بيئي ذكاء

 الكل

  /MISSING ANALYSIS. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,03 

Temps écoulé 00:00:00,06 

Nombre d'observations 

autoriséesa 

262144 

 

a. Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail. 

 

Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 

 اجتماعي اقتصادي الضغط االمن اليقظة 

N 183 183 183 183 183 

Paramètres normauxa,b Moyenne 4,2058 4,2480 4,2083 4,1852 4,3264 

Ecart type ,39318 ,33446 ,42346 ,37856 ,34349 

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,196 ,206 ,175 ,139 ,155 

Positif ,105 ,206 ,100 ,139 ,155 

Négatif -,196 -,136 -,175 -,132 -,133 

Statistiques de test 1,252 ,914 1,342 1,353 ,969 

Sig. asymptotique (bilatérale) ,087 ,374 ,054 ,052 ,305 

 

Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 

 الكل اداء ذكاء بيئي 

N 183 183 183 183 

Paramètres normauxa,b Moyenne 4,1263 4,2207 4,2126 4,2167 
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Ecart type ,49152 ,30377 ,27081 ,25844 

Différences les plus extrêmes Absolue ,183 ,167 ,177 ,191 

Positif ,113 ,167 ,177 ,191 

Négatif -,183 -,103 -,058 -,099 

Statistiques de test 1,317 ,971 1,168 1,230 

Sig. asymptotique (bilatérale) ,062 ,303 ,131 ,097 

a. La distribution du test est Normale. 

b. Calculée à partir des données. 

 

 املتغريات الشخصية والوظيفية (:07امللحق رقم )
[Jeu_de_données1] F:\ اطروحة سعيد\سعيد \Sans titre1.sav 

Statistiques 

 الخبرة المهنية المؤهل العلمي المنصب الوظيفي العمر الجنس 

N Valide 183 183 183 183 183 

Manquant 0 0 0 0 0 

 

Table de fréquence 

 الجنس

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 75,4 75,4 75,4 138 ذكر 

 100,0 24,6 24,6 45 انثى

Total 183 100,0 100,0  
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 العمر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  سنة 30أقل من  10 5,5 5,5 5,5 

سنة 40الى  30من   45 24,6 24,6 30,1 

سنة 50الى  41من   96 52,5 52,5 82,5 

سنة 50أكثر من   32 17,5 17,5 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

 المنصب الوظيفي

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,0 6,0 6,0 11 مدير عام 

 30,1 24,0 24,0 44 مدير

 73,2 43,2 43,2 79 رئيس قسم

 100,0 26,8 26,8 49 رئيس مصلحة

Total 183 100,0 100,0  

 

 المؤهل العلمي

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8,7 8,7 8,7 16 ثانوي وأقل 

 55,2 46,4 46,4 85 ليسانس

 88,0 32,8 32,8 60 ماستر/مهندس

 100,0 12,0 12,0 22 دراسات عليا

Total 183 100,0 100,0  
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 الخبرة المهنية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  سنوات 5أقل من  7 3,8 3,8 3,8 

سنوات 10سنوات الى  05من   62 33,9 33,9 37,7 

سنة 15الى  11من   66 36,1 36,1 73,8 

سنة 20الى  16من   12 6,6 6,6 80,3 

سنة 20أكثر من   36 19,7 19,7 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

 التكرارات والنسب املئوية الستجابات املبحوثني (:08امللحق رقم )
 

Votre période d'utilisation temporaire de IBM SPSS Statistics va expirer dans 6010 jours.  

 

GET 

  FILE='F:\ اطروحة سعيد\سعيد \Sans titre1.sav'. 

DATASET NAME Jeu_de_données1 WINDOW=FRONT. 

FREQUENCIES VARIABLES=x01 x02 x03 x04 x05 x06 x07 x08 x09 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 

x19 

    x20 x21 x22 x23 x24 x25 y26 y27 y28 y29 y30 y31 y32 y33 y34 y35 y36 y37 y38 y39 y40 y41 y42 y43 

y44 

    y45 y46 y47 y48 y49 y50 y51 y52 y53 y54 

  /ORDER=ANALYSIS. 
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Fréquences 

Remarques 

Sortie obtenue 18-JUL-2019 23:31:20 

Commentaires  

Entrée Données F:\ اطروحة سعيد\سعيد \Sans 

titre1.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 

183 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes 

définies par l'utilisateur sont 

traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques sont basées 

sur toutes les observations 

comportant des données 

valides. 

Syntaxe FREQUENCIES 

VARIABLES=x01 x02 x03 

x04 x05 x06 x07 x08 x09 x10 

x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 

x18 x19 

    x20 x21 x22 x23 x24 x25 

y26 y27 y28 y29 y30 y31 y32 

y33 y34 y35 y36 y37 y38 y39 

y40 y41 y42 y43 y44 

    y45 y46 y47 y48 y49 y50 

y51 y52 y53 y54 

  /ORDER=ANALYSIS. 
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Ressources Temps de processeur 00:00:00,06 

Temps écoulé 00:00:00,06 

 

[Jeu_de_données1] F:\ اطروحة سعيد\سعيد \Sans titre1.sav 

Table de fréquences 

عليها من البيئة الخارجية باستمرارتقوم المنظمة بمراقبة وتقييم المعلومات المحصل   . 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,3 3,3 3,3 6 غير موافق 

 5,5 2,2 2,2 4 محايد

 59,0 53,6 53,6 98 موافق

 100,0 41,0 41,0 75 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

أعمالها بشكل مستمر وبانتظامتتابع المنظمة بيئة  . 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,6 1,6 1,6 3 غير موافق 

 4,9 3,3 3,3 6 محايد

 76,5 71,6 71,6 131 موافق

 100,0 23,5 23,5 43 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  
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مارسة مختلف مكونات بيئتها الداخلية عن المعلومات الضرورية التي تؤثر في متبحث المنظمة في  
 .أنشطتها المختلفة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,6 1,6 1,6 3 غير موافق 

 6,0 4,4 4,4 8 محايد

 80,9 74,9 74,9 137 موافق

 100,0 19,1 19,1 35 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

عيفةتعتمد المنظمة في استشعارها لألحداث المستقبلية على معلومات اإلنذار المبكر )اإلشارات الض ) 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,6 1,6 1,6 3 غير موافق 

 8,2 6,6 6,6 12 محايد

 73,8 65,6 65,6 120 موافق

 100,0 26,2 26,2 48 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

 .تعمل المنظمة على تحسين آليات االتصال بين مختلف أقسامها

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,6 1,6 1,6 3 غير موافق 

 7,7 6,0 6,0 11 محايد

 65,6 57,9 57,9 106 موافق

 100,0 34,4 34,4 63 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  
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يخ ثقافة تقوم المنظمة بتكوين مواردها البشرية في مجال التيقظ الجيد للمعلومات والحرص على ترس 
 .تقاسم المعلومات

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,6 1,6 1,6 3 غير موافق 

 10,4 8,7 8,7 16 محايد

 67,2 56,8 56,8 104 موافق

 100,0 32,8 32,8 60 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

 .تعتمد المنظمة على فرق متخصصة أو خبراء خارجيين لتحصيل المعلومات اإلستراتيجية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,8 3,8 3,8 7 غير موافق 

 8,2 4,4 4,4 8 محايد

 73,8 65,6 65,6 120 موافق

 100,0 26,2 26,2 48 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  
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لدى المنظمة قاعدة الكترونية  وبرامج معلوماتية من أجل البحث و الحصول على المعلومات 
 .اإلستراتيجية وتحليلها

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,6 1,6 1,6 3 غير موافق 

 10,4 8,7 8,7 16 محايد

 66,7 56,3 56,3 103 موافق

 100,0 33,3 33,3 61 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

داخلية للتعامل مع المعلوماتلدى  المنظمة خلية اتصال  . 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,6 1,6 1,6 3 غير موافق 

 3,3 1,6 1,6 3 محايد

 68,3 65,0 65,0 119 موافق

 100,0 31,7 31,7 58 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

أي مشروع الجوانب المتعلقة بحماية المعلومات الخاصة بهتعالج المنظمة قبل إطالق  . 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,6 1,6 1,6 3 غير موافق 

 65,6 63,9 63,9 117 موافق

 100,0 34,4 34,4 63 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  
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نظام معلومات آمن بمختلف مكوناتهتعتمد المنظمة على  . 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,6 1,6 1,6 3 غير موافق 

 6,6 4,9 4,9 9 محايد

 76,5 69,9 69,9 128 موافق

 100,0 23,5 23,5 43 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

ا لتأمين تعليمات واضحة تخص ترتيب وأرشفة الوثائق الحساسة والمهمة، ضمانتقوم المنظمة بإصدار 
 .المعلومات

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,8 3,8 3,8 7 محايد 

 72,7 68,9 68,9 126 موافق

 100,0 27,3 27,3 50 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

 .توفر المنظمة أجهزة اإلنذار والوقاية الخاصة بمراقبة الدخول والحماية المادية للبنايات

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8,7 8,7 8,7 16 محايد 

 60,1 51,4 51,4 94 موافق

 100,0 39,9 39,9 73 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  
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 .يدرك األفراد بالمنظمة أهمية حماية المعلومات اإلستراتيجية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 10,9 10,9 10,9 20 محايد 

 70,5 59,6 59,6 109 موافق

 100,0 29,5 29,5 54 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

المنظمة دليال إجرائيا للوصول إلى المعلومات اإلستراتيجيةتمتلك   . 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 12,0 12,0 12,0 22 محايد 

 71,0 59,0 59,0 108 موافق

 100,0 29,0 29,0 53 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

بإتباع إجراءات مضمونة للتخلص من الوثائق الحساسة والمهمة،وذلك منعا ألي تلتزم المنظمة 
 .تسريب

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 54,6 54,6 54,6 100 موافق 

 100,0 45,4 45,4 83 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  
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اءات الحماية القانونية لمعلوماتها اإلستراتيجية من خالل: حقوق الملكية، برتستفيد المنظمة من 
 .االختراع، حقوق التأليف،... الخ

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,6 1,6 1,6 3 محايد 

 82,0 80,3 80,3 147 موافق

 100,0 18,0 18,0 33 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

 .تقوم المنظمة بجملة من إجراءات التأثير وممارسة النفوذ في محيطها للحفاظ على مصالحها

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 13,7 13,7 13,7 25 محايد 

 72,7 59,0 59,0 108 موافق

 100,0 27,3 27,3 50 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

 تبحث المنظمة عن إنشاء أو رعاية فضاءات وسائل اإلعالم من اجل توفير مصادر ووسائل لنشر
 المعلومات المفيدة والمتنوعة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,7 2,7 2,7 5 غير موافق 

 8,7 6,0 6,0 11 محايد

 67,2 58,5 58,5 107 موافق

 100,0 32,8 32,8 60 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  
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دياتتعتمد المنظمة سياسة فعالة لالتصال عن طريق االشتراك في شبكات التواصل االجتماعي والمنت . 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  موافق تماماغير  5 2,7 2,7 2,7 

 5,5 2,7 2,7 5 غير موافق

 7,1 1,6 1,6 3 محايد

 75,4 68,3 68,3 125 موافق

 100,0 24,6 24,6 45 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

صال تلجأ المنظمة إلى االنضمام إلى الجمعيات المهنية كالنقابات والفيديراليات حتى يمكنها من إي
 .أفكارها وإسماع صوتها

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 9,3 9,3 9,3 17 محايد 

 67,8 58,5 58,5 107 موافق

 100,0 32,2 32,2 59 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

الصالونات المهنية بصفة منتظمةتحافظ المنظمة على سمعتها من خالل المشاركة وزيارة  . 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,2 2,2 2,2 4 محايد 

 74,9 72,7 72,7 133 موافق

 100,0 25,1 25,1 46 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  
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خصوصا المبتكرة حديثاتلتزم المنظمة  على ترويج كفاءة وفعالية منتجاتها  . 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,2 2,2 2,2 4 غير موافق 

 4,9 2,7 2,7 5 محايد

 64,5 59,6 59,6 109 موافق

 100,0 35,5 35,5 65 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

اجتماعي كالجمعيات الرياضية و الثقافية واإلنسانية تشارك المنظمة في أنشطة ذات طابع . 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 7,1 7,1 7,1 13 محايد 

 66,7 59,6 59,6 109 موافق

 100,0 33,3 33,3 61 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

استعادة سمعتها في حالة الهجوملدى المنظمة القدرة على  . 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,7 2,7 2,7 5 غير موافق 

 72,7 69,9 69,9 128 موافق

 100,0 27,3 27,3 50 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  
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األرباح تعتمد المنظمة في تقييم أدائها على معيار نمو  . 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,7 2,7 2,7 5 غير موافق 

 10,9 8,2 8,2 15 محايد

 67,2 56,3 56,3 103 موافق

 100,0 32,8 32,8 60 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

القوة ونقاط الضعف وتعزيز أرباح المنظمةيساهم نظام تحليل التكاليف في معرفة نقاط  . 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,7 2,7 2,7 5 غير موافق 

 7,1 4,4 4,4 8 محايد

 81,4 74,3 74,3 136 موافق

 100,0 18,6 18,6 34 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

في تقييم أنشطتها األكثر ربحية على دراسة مردوديتها المالية تعتمد المنظمة  . 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 4,4 4,4 4,4 8 غير موافق 

 11,5 7,1 7,1 13 محايد

 83,6 72,1 72,1 132 موافق

 100,0 16,4 16,4 30 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  
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 .تعمل المنظمة على زيادة المبيعات من خالل دخولها في مجاالت جديدة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8,7 8,7 8,7 16 غير موافق 

 17,5 8,7 8,7 16 محايد

 74,3 56,8 56,8 104 موافق

 100,0 25,7 25,7 47 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

 .تقوم المنظمة بتحليل احتياجات عمالئها ودراستها لتحقيق رضاهم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 4,4 4,4 4,4 8 غير موافق تماما 

 8,7 4,4 4,4 8 غير موافق

 16,9 8,2 8,2 15 محايد

 76,5 59,6 59,6 109 موافق

 100,0 23,5 23,5 43 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

 .تولي المنظمة إهتمام كبير لسياسة الترويج والتعريف بمنتجاتها

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 59,0 59,0 59,0 108 موافق 

 100,0 41,0 41,0 75 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  
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 .تعطي المنظمة أهمية للتسويق االلكتروني من أجل تحسين أدائها وزيادة حصتها السوقية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 69,9 69,9 69,9 128 موافق 

 100,0 30,1 30,1 55 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

 .تعمل المنظمة على التطوير المستمر لمنتجاتها وكذا على طرح منتجات جديدة في السوق

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,2 2,2 2,2 4 محايد 

 59,6 57,4 57,4 105 موافق

 100,0 40,4 40,4 74 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

 .تعطي المنظمة أهمية للبحث والتطوير لتحسين منتجاتها وتطوير منتجات جديدة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,6 1,6 1,6 3 محايد 

 62,3 60,7 60,7 111 موافق

 100,0 37,7 37,7 69 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  
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 . توفر المنظمة للمساهمين والمالك القدر الكافي من المساواة واالحترام

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 61,7 61,7 61,7 113 موافق 

 100,0 38,3 38,3 70 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

للموظفين بفرص متكافئةتوفر المنظمة برامج تدريبية  . 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 54,6 54,6 54,6 100 موافق 

 100,0 45,4 45,4 83 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

 .تعمل المنظمة على تحقيق العدالة بين الموظفين

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,8 3,8 3,8 7 محايد 

 62,8 59,0 59,0 108 موافق

 100,0 37,2 37,2 68 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  
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 .تحرص المنظمة على توفير شروط األمن لتفادي حوادث العمل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,6 1,6 1,6 3 غير موافق 

 6,0 4,4 4,4 8 محايد

 58,5 52,5 52,5 96 موافق

 100,0 41,5 41,5 76 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

 .تعمل المنظمة بالتعاون مع النقابات العمالية والشركاء االجتماعيين

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,6 1,6 1,6 3 غير موافق تماما 

 64,5 62,8 62,8 115 موافق

 100,0 35,5 35,5 65 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

 .تساهم المنظمة في إنجاز المشاريع األساسية للمجتمع

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,6 1,6 1,6 3 غير موافق تماما 

 5,5 3,8 3,8 7 محايد

 59,6 54,1 54,1 99 موافق

 100,0 40,4 40,4 74 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  
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 .تقدم المنظمة هبات وتبرعات للجمعيات الخيرية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,6 1,6 1,6 3 غير موافق 

 5,5 3,8 3,8 7 محايد

 70,5 65,0 65,0 119 موافق

 100,0 29,5 29,5 54 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

 .تساهم المنظمة في دعم النشاطات الثقافية والشبانية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,6 1,6 1,6 3 محايد 

 67,2 65,6 65,6 120 موافق

 100,0 32,8 32,8 60 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

 .توظف المنظمة عاملين من ذوي االحتياجات الخاصة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,6 1,6 1,6 3 محايد 

 66,1 64,5 64,5 118 موافق

 100,0 33,9 33,9 62 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

 



319 

 

 .تراعي المنظمة في أسعارها القدرة الشرائية للمستهلكين

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,0 6,0 6,0 11 محايد 

 66,1 60,1 60,1 110 موافق

 100,0 33,9 33,9 62 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

 تعكس إعالنات المنظمة صورة صادقة عن منتجاتها

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,8 3,8 3,8 7 محايد 

 63,9 60,1 60,1 110 موافق

 100,0 36,1 36,1 66 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

 .تحرص المنظمة في عمليات التصنيع على التقليل من النفايات التي تلوث البيئة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,2 2,2 2,2 4 غير موافق 

 7,7 5,5 5,5 10 محايد

 74,3 66,7 66,7 122 موافق

 100,0 25,7 25,7 47 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  
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 .لدى المنظمة القدرة على  إعادة تدوير مخلفاتها واإلستفادة منها

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 13,7 13,7 13,7 25 محايد 

 80,9 67,2 67,2 123 موافق

تماما موافق  35 19,1 19,1 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

 .يساهم تطبيق نظام اإلدارة البيئية للمنظمة في تحسين أدائها البيئي

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,6 1,6 1,6 3 غير موافق 

 10,9 9,3 9,3 17 محايد

 75,4 64,5 64,5 118 موافق

 100,0 24,6 24,6 45 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

 .يساهم تطبيق نظام اإلدارة البيئية للمنظمة في تمديد دورة حياة المنتج

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,0 6,0 6,0 11 غير موافق 

 9,3 3,3 3,3 6 محايد

 72,1 62,8 62,8 115 موافق

 100,0 27,9 27,9 51 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  
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يئةتمتلك المنظمة نظام معلومات يستفاد منه في عملية تطوير منتجاتها لتكون منتجات صديقة للب . 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  تماماغير موافق  3 1,6 1,6 1,6 

 3,8 2,2 2,2 4 غير موافق

 9,8 6,0 6,0 11 محايد

 67,8 57,9 57,9 106 موافق

 100,0 32,2 32,2 59 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

 .يساهم نظام للرقابة والرصد الذاتي للمنظمة في دعم وتحسين أدائها البيئي

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,8 3,8 3,8 7 غير موافق 

 14,2 10,4 10,4 19 محايد

 70,5 56,3 56,3 103 موافق

 100,0 29,5 29,5 54 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

تجاه المجتمعإن تبني المنظمة للمسؤولية البيئية يزيد من عوائدها االجتماعية واإلقتصادية  . 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,8 3,8 3,8 7 غير موافق 

 10,4 6,6 6,6 12 محايد

 73,2 62,8 62,8 115 موافق

 100,0 26,8 26,8 49 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  
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دل العائد المنظمة يؤدي إلى تحسين أدائها البيئي من خالل زيادة مععملية دمج التكاليف البيئية في  
 .على االستثمارات البيئية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,8 3,8 3,8 7 غير موافق 

 9,3 5,5 5,5 10 محايد

 73,8 64,5 64,5 118 موافق

 100,0 26,2 26,2 48 موافق تماما

Total 183 100,0 100,0  

 

 .تقوم المنظمة بترشيد إستهالك الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,8 3,8 3,8 7 غير موافق 

 10,9 7,1 7,1 13 محايد

 71,6 60,7 60,7 111 موافق

تماماموافق   52 28,4 28,4 100,0 

Total 183 100,0 100,0  
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 توسطات اسحسابية واالرحرااات املعيارية ملتغريات الرراسة امل (:09امللحق رقم )

Descriptives 

Remarques 

Sortie obtenue 18-JUL-2019 23:33:43 

Commentaires  

Entrée Données F:\ اطروحة سعيد\سعيد \Sans 

titre1.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 

183 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes 

définies par l'utilisateur sont 

traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Toutes les données non 

manquantes sont utilisées. 
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Syntaxe DESCRIPTIVES 

VARIABLES=x01 x02 x03 

x04 x05 x06 x07 x08 x09 x10 

x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 

x18 x19 

    x20 x21 x22 x23 x24 x25 

y26 y27 y28 y29 y30 y31 y32 

y33 y34 y35 y36 y37 y38 y39 

y40 y41 y42 y43 y44 

    y45 y46 y47 y48 y49 y50 

y51 y52 y53 y54  اليقظة االمن

اداء الضغط اقتصادي اجتماعي بيئي ذكاء  

  /STATISTICS=MEAN 

STDDEV. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,02 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

ومات تقوم المنظمة بمراقبة وتقييم المعل 

المحصل عليها من البيئة الخارجية 

 .باستمرار

183 4,3224 ,67928 

تمر تتابع المنظمة بيئة أعمالها بشكل مس

 .وبانتظام

183 4,1694 ,55345 

يئتها تبحث المنظمة في مختلف مكونات ب 

ي الداخلية عن المعلومات الضرورية الت

 .تؤثر في ممارسة أنشطتها المختلفة

183 4,1148 ,53755 

 تعتمد المنظمة في استشعارها لألحداث

كر المستقبلية على معلومات اإلنذار المب

 ()اإلشارات الضعيفة

183 4,1639 ,60711 

صال على تحسين آليات االت تعمل المنظمة

 .بين مختلف أقسامها

183 4,2514 ,63953 



325 

 

ية تقوم المنظمة بتكوين مواردها البشر 

في مجال التيقظ الجيد للمعلومات 

والحرص على ترسيخ ثقافة تقاسم 

 .المعلومات

183 4,2077 ,66345 

 تعتمد المنظمة على فرق متخصصة أو

خبراء خارجيين لتحصيل المعلومات 

 .اإلستراتيجية

183 4,1421 ,66426 

 لدى المنظمة قاعدة الكترونية  وبرامج

معلوماتية من أجل البحث و الحصول 

لهاعلى المعلومات اإلستراتيجية وتحلي . 

183 4,2131 ,66584 

عامل لدى  المنظمة خلية اتصال داخلية للت

 .مع المعلومات

183 4,2678 ,57359 

مشروع تعالج المنظمة قبل إطالق أي 

الجوانب المتعلقة بحماية المعلومات 

 .الخاصة به

183 4,3115 ,56084 

تعتمد المنظمة على نظام معلومات آمن 

 .بمختلف مكوناته

183 4,1530 ,57281 

ة تقوم المنظمة بإصدار تعليمات واضح

اسة تخص ترتيب وأرشفة الوثائق الحس

 .والمهمة، ضمانا لتأمين المعلومات

183 4,2350 ,50761 

توفر المنظمة أجهزة اإلنذار والوقاية 

ة الخاصة بمراقبة الدخول والحماية المادي

 .للبنايات

183 4,3115 ,62567 

يدرك األفراد بالمنظمة أهمية حماية 

 .المعلومات اإلستراتيجية

183 4,1858 ,60982 

ول إلى تمتلك المنظمة دليال إجرائيا للوص 

 .المعلومات اإلستراتيجية

183 4,1694 ,61906 

نة تلتزم المنظمة بإتباع إجراءات مضمو

للتخلص من الوثائق الحساسة 

 .والمهمة،وذلك منعا ألي تسريب

183 4,4536 ,49920 

ة تستفيد المنظمة من الحماية القانوني

وق لمعلوماتها اإلستراتيجية من خالل: حق

الملكية، براءات االختراع، حقوق 

 .التأليف،... الخ

183 4,1639 ,41326 
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ر تقوم المنظمة بجملة من إجراءات التأثي

لى وممارسة النفوذ في محيطها للحفاظ ع

 .مصالحها

183 4,1366 ,62715 

تبحث المنظمة عن إنشاء أو رعاية 

 فضاءات وسائل اإلعالم من اجل توفير

دة مصادر ووسائل لنشر المعلومات المفي

 والمتنوعة

183 4,2131 ,67404 

ل عن المنظمة سياسة فعالة لالتصاتعتمد 

ل طريق االشتراك في شبكات التواص

 .االجتماعي والمنتديات

183 4,0929 ,78243 

ات تلجأ المنظمة إلى االنضمام إلى الجمعي

تى المهنية كالنقابات والفيديراليات ح

يمكنها من إيصال أفكارها وإسماع 

 .صوتها

183 4,2295 ,60384 

سمعتها من خالل تحافظ المنظمة على 

المشاركة وزيارة الصالونات المهنية 

 .بصفة منتظمة

183 4,2295 ,47092 

عالية تلتزم المنظمة  على ترويج كفاءة وف

 .منتجاتها خصوصا المبتكرة حديثا

183 4,2842 ,62557 

تشارك المنظمة في أنشطة ذات طابع 

افية اجتماعي كالجمعيات الرياضية و الثق

 .واإلنسانية

183 4,2623 ,58088 

ها لدى المنظمة القدرة على استعادة سمعت

 .في حالة الهجوم

183 4,2186 ,58015 

عيار تعتمد المنظمة في تقييم أدائها على م

 . نمو األرباح

183 4,1913 ,69656 

فة يساهم نظام تحليل التكاليف في معر

باح نقاط القوة ونقاط الضعف وتعزيز أر

 .المنظمة

183 4,0874 ,57704 

كثر تعتمد المنظمة في تقييم أنشطتها األ

 . ربحية على دراسة مردوديتها المالية

183 4,0055 ,64192 

تعمل المنظمة على زيادة المبيعات من 

 .خالل دخولها في مجاالت جديدة

183 3,9945 ,83533 
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ئها تقوم المنظمة بتحليل احتياجات عمال

 .ودراستها لتحقيق رضاهم

183 3,9344 ,94116 

ترويج تولي المنظمة إهتمام كبير لسياسة ال

 .والتعريف بمنتجاتها

183 4,4098 ,49315 

روني تعطي المنظمة أهمية للتسويق االلكت

من أجل تحسين أدائها وزيادة حصتها 

 .السوقية

183 4,3005 ,45975 

تعمل المنظمة على التطوير المستمر 

دة لمنتجاتها وكذا على طرح منتجات جدي

 .في السوق

183 4,3825 ,53052 

 تعطي المنظمة أهمية للبحث والتطوير

ديدةلتحسين منتجاتها وتطوير منتجات ج . 

183 4,3607 ,51460 

ر توفر المنظمة للمساهمين والمالك القد

 . الكافي من المساواة واالحترام

183 4,3825 ,48733 

فين توفر المنظمة برامج تدريبية للموظ

 .بفرص متكافئة

183 4,4536 ,49920 

ن تعمل المنظمة على تحقيق العدالة بي

 .الموظفين

183 4,3333 ,54806 

من تحرص المنظمة على توفير شروط األ

 .لتفادي حوادث العمل

183 4,3388 ,64192 

تعمل المنظمة بالتعاون مع النقابات 

 .العمالية والشركاء االجتماعيين

183 4,3060 ,64136 

إنجاز المشاريع  تساهم المنظمة في

 .األساسية للمجتمع

183 4,3169 ,70171 

ت تقدم المنظمة هبات وتبرعات للجمعيا

 .الخيرية

183 4,2240 ,59214 

افية تساهم المنظمة في دعم النشاطات الثق

 .والشبانية

183 4,3115 ,49860 

توظف المنظمة عاملين من ذوي 

 .االحتياجات الخاصة

183 4,3224 ,50262 

المنظمة في أسعارها القدرة تراعي 

 .الشرائية للمستهلكين

183 4,2787 ,56834 
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تعكس إعالنات المنظمة صورة صادقة 

 عن منتجاتها

183 4,3224 ,54459 

ع تحرص المنظمة في عمليات التصني

ث البيئةعلى التقليل من النفايات التي تلو . 

183 4,1585 ,61306 

 لدى المنظمة القدرة على  إعادة تدوير

 .مخلفاتها واإلستفادة منها

183 4,0546 ,57155 

لمنظمة يساهم تطبيق نظام اإلدارة البيئية ل

 .في تحسين أدائها البيئي

183 4,1202 ,62615 

لمنظمة يساهم تطبيق نظام اإلدارة البيئية ل

 .في تمديد دورة حياة المنتج

183 4,1257 ,73421 

منه  تمتلك المنظمة نظام معلومات يستفاد

تجات في عملية تطوير منتجاتها لتكون من

 .صديقة للبيئة

183 4,1694 ,76943 

يساهم نظام للرقابة والرصد الذاتي 

ئيللمنظمة في دعم وتحسين أدائها البي . 

183 4,1148 ,73601 

ة يزيد إن تبني المنظمة للمسؤولية البيئي

جاه من عوائدها االجتماعية واإلقتصادية ت

 .المجتمع

183 4,1257 ,68784 

منظمة عملية دمج التكاليف البيئية في ال 

الل يؤدي إلى تحسين أدائها البيئي من خ

زيادة معدل العائد على االستثمارات 

 .البيئية

183 4,1311 ,67471 

ة تقوم المنظمة بترشيد إستهالك الطاق

 .واستخدام الطاقة المتجددة

183 4,1366 ,70159 

 39318, 4,2058 183 اليقظة

 33446, 4,2480 183 االمن

 42346, 4,2083 183 الضغط

 37856, 4,1852 183 اقتصادي

 34349, 4,3264 183 اجتماعي

 49152, 4,1263 183 بيئي

 30377, 4,2207 183 ذكاء
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 27081, 4,2126 183 اداء

N valide (liste) 183   

 

   one simple T testنتائج اختبار (:10امللحق رقم )

Test T 

 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

 02246, 30377, 4,2207 183 ذكاء

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 4.22 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 1450, 0564, 10070, 000, 182 4,485 ذكاء

 

Test T 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

 02906, 39318, 4,2058 183 اليقظة
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Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 4.20 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 1632, 0485, 10583, 000, 182 3,641 اليقظة

 

Test T 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

 02472, 33446, 4,2480 183 االمن

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 4.24 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 1567, 0592, 10795, 000, 182 4,366 االمن

 

Test T 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

 03130, 42346, 4,2083 183 الضغط
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Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 4.20 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 1701, 0466, 10833, 001, 182 3,461 الضغط

 

 نتائج حتليل االرتباط (:11امللحق رقم )

Corrélations 

 ذكاء الضغط االمن اليقظة 

Rho de Spearman اليقظة Coefficient de corrélation 1,000 ,689** ,570** ,821** 

Sig. (bilatéral) . ,000 ,000 ,000 

N 183 183 183 183 

 **Coefficient de corrélation ,689** 1,000 ,369** ,715 االمن

Sig. (bilatéral) ,000 . ,000 ,000 

N 183 183 183 183 

 **Coefficient de corrélation ,570** ,369** 1,000 ,815 الضغط

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 . ,000 

N 183 183 183 183 

 Coefficient de corrélation ,821** ,715** ,815** 1,000 ذكاء

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000 . 

N 183 183 183 183 

 **Coefficient de corrélation ,585** ,509** ,432** ,549 اداء

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000 ,000 
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N 183 183 183 183 

 

Corrélations 

 اداء 

Rho de Spearman اليقظة Coefficient de corrélation ,585** 

Sig. (bilatéral) ,000 

N 183 

 **Coefficient de corrélation ,509 االمن

Sig. (bilatéral) ,000 

N 183 

 **Coefficient de corrélation ,432 الضغط

Sig. (bilatéral) ,000 

N 183 

 **Coefficient de corrélation ,549 ذكاء

Sig. (bilatéral) ,000 

N 183 

 Coefficient de corrélation 1,000 اداء

Sig. (bilatéral) . 

N 183 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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 stepwiseنتائج حتليل االرحرار بطريقة  (:12امللحق رقم )

 :أثر الذكاء االقتصادي على األداء االقتصادي 
Régression 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

 b . Introduireذكاء 1

 

a. Variable dépendante : اقتصادي 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,524a ,275 ,271 ,32323 

 

a. Prédicteurs : (Constante), ذكاء 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 7,172 1 7,172 68,647 ,000b 

de Student 18,910 181 ,104   

Total 26,082 182    

 

a. Variable dépendante : اقتصادي 
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b. Prédicteurs : (Constante), ذكاء 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés  

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,427 ,334  4,275 ,000 

 000, 8,285 524, 079, 653, ذكاء

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,468a ,219 ,215 ,33546 

2 ,540b ,292 ,284 ,32032 

 

a. Prédicteurs : (Constante), اليقظة 

b. Prédicteurs : (Constante), اليقظة, الضغط 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 5,714 1 5,714 50,772 ,000b 

de Student 20,369 181 ,113   

Total 26,082 182    

2 Régression 7,614 2 3,807 37,104 ,000c 

de Student 18,468 180 ,103   

Total 26,082 182    
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a. Variable dépendante : اقتصادي 

b. Prédicteurs : (Constante), اليقظة 

c. Prédicteurs : (Constante), اليقظة, الضغط 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés  

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 2,290 ,267  8,572 ,000 

 000, 7,125 468, 063, 451, اليقظة

2 (Constante) 1,586 ,303  5,234 ,000 

 000, 5,703 377, 064, 363, اليقظة

 000, 4,304 285, 059, 255, الضغط

 

a. Variable dépendante : اقتصادي 

 

 جتماعي:أثر الذكاء االقتصادي على األداء اال

Régression 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,618a ,382 ,379 ,27069 

 

a. Prédicteurs : (Constante), ذكاء 
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ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 8,211 1 8,211 112,053 ,000b 

de Student 13,263 181 ,073   

Total 21,473 182    

 

a. Variable dépendante : اجتماعي 

b. Prédicteurs : (Constante), ذكاء 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés  

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,375 ,280  4,920 ,000 

 000, 10,586 618, 066, 699, ذكاء

 

a. Variable dépendante : اجتماعي 

 

Régression 
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a. Variable dépendante : اجتماعي 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,630a ,397 ,394 ,26740 

2 ,660b ,435 ,429 ,25955 

 

a. Prédicteurs : (Constante), االمن 

b. Prédicteurs : (Constante), االمن, اليقظة 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 8,532 1 8,532 119,322 ,000b 

de Student 12,942 181 ,072   

Total 21,473 182    

2 Régression 9,347 2 4,674 69,375 ,000c 

de Student 12,126 180 ,067   

Total 21,473 182    

 

a. Variable dépendante : اجتماعي 

b. Prédicteurs : (Constante), االمن 

c. Prédicteurs : (Constante), االمن, اليقظة 
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Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés  

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,576 ,253  6,243 ,000 

 000, 10,923 630, 059, 647, االمن

2 (Constante) 1,382 ,251  5,496 ,000 

 000, 5,983 453, 078, 465, االمن

 001, 3,479 263, 066, 230, اليقظة

 

a. Variable dépendante : اجتماعي 

 

 بيئي:أثر الذكاء االقتصادي على األداء ال
 

Régression 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

 b . Introduireذكاء 1

 

a. Variable dépendante : بيئي 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,184a ,034 ,029 ,48445 

 

a. Prédicteurs : (Constante), ذكاء 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 1,491 1 1,491 6,355 ,013b 

de Student 42,479 181 ,235   

Total 43,970 182    

 

a. Variable dépendante : بيئي 

b. Prédicteurs : (Constante), ذكاء 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés  

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 2,868 ,500  5,734 ,000 

 013, 2,521 184, 118, 298, ذكاء

 

a. Variable dépendante : بيئي 
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Régression 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

 b . Introduireالضغط, اليقظة, االمن 1

 

a. Variable dépendante : بيئي 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,351a ,123 ,108 ,46416 

 

a. Prédicteurs : (Constante), الضغط, اليقظة, االمن 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 5,405 3 1,802 8,363 ,000b 

de Student 38,565 179 ,215   

Total 43,970 182    
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 سترا::أثر الذكاء االقتصادي على األداء امل

Régression 

 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

 b . Introduireذكاء 1

 

a. Variable dépendante : اداء 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,617a ,381 ,378 ,21366 

 

a. Prédicteurs : (Constante), ذكاء 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 5,085 1 5,085 111,377 ,000b 

de Student 8,263 181 ,046   

Total 13,348 182    

 

a. Variable dépendante : اداء 
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b. Prédicteurs : (Constante), ذكاء 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés  

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,890 ,221  8,568 ,000 

 000, 10,554 617, 052, 550, ذكاء

 

a. Variable dépendante : اداء 

 

Régression 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

 Pas à pas . االمن 1

(Critère : 

Probabilité de F 

pour introduire 

<= ,050, 

Probabilité de F 

pour éliminer >= 

,100). 

 Pas à pas . اليقظة 2

(Critère : 

Probabilité de F 

pour introduire 

<= ,050, 

Probabilité de F 

pour éliminer >= 

,100). 
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a. Variable dépendante : اداء 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,630a ,397 ,393 ,21095 

2 ,646b ,418 ,411 ,20776 

 

a. Prédicteurs : (Constante), االمن 

b. Prédicteurs : (Constante), االمن, اليقظة 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 5,293 1 5,293 118,957 ,000b 

de Student 8,054 181 ,044   

Total 13,348 182    

2 Régression 5,578 2 2,789 64,613 ,000c 

de Student 7,770 180 ,043   

Total 13,348 182    

 

a. Variable dépendante : اداء 

b. Prédicteurs : (Constante), االمن 

c. Prédicteurs : (Constante), االمن, اليقظة 
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Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés  

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 2,047 ,199  10,273 ,000 

 000, 10,907 630, 047, 510, االمن

2 (Constante) 1,932 ,201  9,598 ,000 

 000, 6,464 497, 062, 402, االمن

 011, 2,568 197, 053, 136, اليقظة

 

a. Variable dépendante : اداء 

 

 

نتائج حتليل الفروقات يف متغري الذكاء االقتصادي تعزى للمتغريات  (:12امللحق رقم )
 الشخصية الوظيفية :

 :متغري اجلنس

 

ANOVA 

   الذكاء

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes ,077 1 ,077 ,333 ,565 

Intragroupes 41,873 181 ,231   

Total 41,950 182    
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 عمر:متغري ال

ANOVA 

   الذكاء

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 1,026 2 ,513 2,256 ,108 

Intragroupes 40,925 180 ,227   

Total 41,950 182    

 املنصب الوظيفي:متغري 

ONEWAY الذكاء BY المنصب 

  /MISSING ANALYSIS. 

ANOVA 

   الذكاء

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes ,000 1 ,000 ,001 ,978 

Intragroupes 41,950 181 ,232   

Total 41,950 182    
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 هؤلل العلمي:متغري امل

ONEWAY الذكاء BY المؤهل 

  /MISSING ANALYS 

ANOVA 

   الذكاء

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes ,001 1 ,001 ,006 ,940 

Intragroupes 41,949 181 ,232   

Total 41,950 182    

 ةرب  املننية :متغري اخل

ONEWAY الذكاء BY الخبرة 

  /MISSING ANALYSIS. 

ANOVA 

   الذكاء

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 1,401 3 ,467 2,062 ,107 

Intragroupes 40,549 179 ,227   

Total 41,950 182    
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نتائج حتليل الفروقات يف متغري األداء املسترا:  تعزى للمتغريات الشخصية  (:13امللحق رقم )
 الوظيفية :

 :متغري اجلنس

ANOVA 

   اداء

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes ,151 1 ,151 2,067 ,152 

Intragroupes 13,197 181 ,073   

Total 13,348 182    

 

 عمر:متغري ال

ANOVA 

   اداء

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes ,886 3 ,295 2,098 ,102 

Intragroupes 25,196 179 ,141   

Total 26,082 182    
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 املنصب الوظيفي:متغري 

ANOVA 

   اداء

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes ,080 1 ,080 ,808 ,370 

Intragroupes 17,799 181 ,098   

Total 17,879 182    

 

 هؤلل العلمي:متغري امل

ANOVA 

   اداء

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 1,885 3 ,628 2,672 ,059 

Intragroupes 42,085 179 ,235   

Total 43,970 182    
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 املننية :ةرب  متغري اخل

ANOVA 

   اداء

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes ,853 4 ,213 ,880 ,477 

Intragroupes 43,117 178 ,242   

Total 43,970 182    

 

 

 

 


