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خرية تغريريات امليةريس يرية مس حقة وريس قا ةوريس ر ا ملتوريمل قتواهملتريمل ايسريقوحتوةس حري   ريو  شهدت السنوات اال          
االققصريريملا المريريملي  اي قة ريريس تريريغرية حقنملاسريريس ا اريريةاة المريريو اليريريوتة القانولواةريريس قايمووحملتةريريسل دريريمل  نريريق  انريري  اريريةق  المد ريريد 

 مليةسل االاق ملاةسل االققصملا سل اليوملاةس.حن اال حملت انقشةت اوى كملاس اجململالت السة

اأتحتح حلهوم اال حس حن ايلملوةم الوايمس االنقشملت قمسس أيمليريةس لوشريةكملت ايمملتريةةل ااريو تنالريةم ال  ن ريو          
ريريريريس وريريريري  ا يريريريريريحتملل ايحتملشريريريريةة لق ريريريريريو ة المةقريريريريملت المملحريريريريسل اهريريريريري  ا ااة الريريريري  تسريريريريريق دحهمل  حريريريرين تأ ريوريريريريمل اريريريريريمللقغريات ايلملا

اخقةاهريريريمل يريريوايا توةريريس اق خدحملتةريريريسل حريرين ااريريريو القمملحريريو حريري  حريريريمل   ريريةا اوريريى ايؤيسريريريس حريرين أق ريريريمل  ال  ايؤيسريريملت اوريريى
 تن ح   ن الو دات اإلاات س القووةد س.

قايؤيسريريس املاقحتملتوريريمل انصريرية ا نريريملحةا   ن ريريو ق ق ريريوت ق قريريأ ة يريريطا ايقغريريريات اهريري  ح مللحتريريس اققحتريري  قحةاقحتريريس كريريو حريريمل         
 ريريريريملت  اق االاق ريريريريملا  اق القانولريريريريوا ل قهلريريريريع لقتق ريريريريد اهريريريريمل  المةقريريريريملت المملحريريريريس حيريريريرية  يريريريريمل يريريريريواي اوريريريريى ايسريريريريقو  الق

امليمووحملت الة حس ال  تس ح امللقولةف اني احملة  الداخو  لو ؤيسس قالقغريريات الري  قريد  ريدا ر احملرية  ا ريملتا  
 قوطا حن خة  حمل  س ى امللةوالس االيرتاتة ةس.

       نالم ر اإلااتة االيريريريريريريرتاتة ةس ر اينال ريريريريريريسل اهريريريريريري   ريريريريريري  امللقسريريريريريريةري قتمقريريريريريريظ الةوالريريريريريريس االيريريريريريريرتاتة ةس أيريريريريريريوول حريريريريريري       
ا حيريريو لو مووحريريملت الريري  تسريريملاد اوريريى ت ريريو ة ايؤيسريريس ق ريري ملا نشريريملاهمل ق سريريني تنملاسريريهمل قوريريطا حريرين خريرية  خ ريريوات 
ا ريريو حدتقيريريسل تسريريق دم حريرين ااريريو ايريريقغة  اللريريةا ايقمل ريريس قةنريريك اي ريريملاة احملق وريريسل قكريريو وريريطا ر اريريملا  ايريريقحتملق  

 توقم  يسمل ةة ايقغريات ا ملتاةس.

       س لوقمة ريريريريريريف امللةوالريريريريريريس االيريريريريريريرتاتة ةس كويريريريريريريةوس وملحريريريريريريس تم ريريريريريريو اوريريريريريريى تريريريريريريداةم قاتايريريريريريريقنمل وريريريريريريطا اريريريريريريمليت ك  ملقلريريريريريري         
 اهمل  المةقملت المملحس لووقمل س حن اال حملت ال  قد تقمةض هلملل  ةث قس نمل وينمل اي  ة س اصو :

 اللصو ا ق : ق نمل ادتايس املحس  و  الةوالس االيرتاتة ةس.

 دتايقنمل "الةوالس االيرتاتة ةسل المةقملت المملحسل اال حملت".لس اللصو اليملين: مجمنمل اة  اني ايقغريات ا يملية

 لل حرين  د ريد جملق ري  الدتايريس ق اةنةقهريملاملإلاريملت اينه ري  الريط  خري و اإلاريملت ايةريداين لودتايريسل اللصو اليمللث: حي
اريريريرين حنهريريريريمل حمل ةريريريريك  ايريريريريق ةاومل امريريريريد  لق تلسريريريريريومل تلة ريريريريا اةملنريريريريملت الدتايريريريريس حريريريريةقتا اي حريريريرينه  الدتايريريريريس ق أاقاتريريريريملل

 نقمل .         حن  سملؤالت الدتايست
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 االشكاليــــــــــــــة
شهد العاه يفااالعوهت لالالة هغريات هغلالاة علفهااصعهدالععهاق العاه ختلات ه ال بعوهملالةاه   اتلخب هغلالا

لةنظمهاالالعهي الى ال اهده راصه ىامه المهد العا خااتالعبط رالهل ئلاتالخبو رعااالعبكت ع ةق اتالخاع مه اللالةمه
قالعوههلصاااالعبكقههالاتلةاههبع تاامههقاتعهه العقهه  لاةاههقم اتطهه فلاققههلعب ههغلالاتحاتالخوهه عقاالي ف ههااخ لت ههااتعهه 

تحوهههالالةىلااتلةرتقههه اااوهههب  الةعههه لضا،ههه احققهههقالساهههللا قهههةاتوهههادالخ اوههه الاتعهههوااىلئمهههاال احققهههقا
بخ لماتاه ئلالعتع حاتلحمل سظااصعقها  رالخوبط علاتذع ام ا اللالعواتات ابمللرال احوهالالاهتلتقعقبد اتلاه

اتلىتلالامبع ىريا.
 قهههةالتههه سملالخت سوهههاا ههه ر اابوههه رصاغريامتلجل فههه لالتههه سملالخ اوههه الاتبقههه ماتههه اتمهههقامطعهههقالعقهههل ا
سكههه  العوههه  اترلااهدههه راالتلعباققههه لالالى ال السهههلللا عهههاامههه العب هههغلالاتعهههيلامههه الضههه طد ااا قهههقالعقط صههه ال

مقهه اهده رابع ىفااتلةةبم صقاالعيتالسللالامت   اض غط العظلتضالة ا عالعاال  الالعا مااتمدتاامبخععااعتا
ا.لةلم اللشك لاخمبعواام ا

لاس خشههكالالاتلةلمهه الامهه االعاال هه الالعا مههااصعههاافبعههلالتعهه ةام  شههللات فتضهه عاتلعظههلتضالع ههغاص ىفههتهه  اتاا
جبههههالاالةاصتهههه م ات لةهههههاحاباههههةاتاهلهههه دتههههاالةاههههتلتقعقااالاس خلةاهههه   الخ  شههههلرياعبطهههه فلاتللىعهههه رالعاال هههه الالعا مهههه

عتهه اتكمهه ا ههالريالعاال هه الالعا مههاااالاتاة ىعهه ات هه را اصعههدالع قهه اتااليك مههاالتالخ اوههااللمههاامهه ااهه ىاتضههاد الت
عهههيلامههه اةاهههلاةدههه لالعاال ههه الالعا مهههااف سهههةاصههه الع اههه ئلالعاهههلترفااعبههه صقاامعههه ىرالالعبأعههه ا  هههلات ههه عالةلمههها
لالالالختهه ذالعقههللراقىصههااتاتوههدلاتا ع ههااع قهه ااتالاههبمللرفاالخ اوهه اللتهه سملاذلالالمهقههاات الخاع مهه اللا  تههاال هه

عههدالعققظههاالةاههتلتقعقاالةصبمهه ىاصاتههاللاضههلترريت ف طهه رلاتمهه اعتهه اا وههمحاتبس فهه العوههلتاتالعبت ههتايتلعههاالعو صعهه
سقههه ااعهههي الة هههغريا ههه ريا ققققهههااهلههه لا قهههةاتهههتةاا ههه را الخبمقههههرياصعهههدات  هههقالخوهههبق للاسدهههتاةاتوهههمحات صب ههه ر

تالمنهه اتوههادال احعقههلا لتههاالعوا عقهه الالة بعهه ىفااتاتهه مالاليم فههااسقهه لات اههب اللالعوههلتاتااتهه العبد فهه لالا
ا.هل اتاحقققامع يد اتاات الخخ طلالحملبمعااتاتلاعيلاط تقالاب   تات  اتاخو فلريالخب غلالالخل رةقا

صاااا قههههقالفتهههها ريلاتتههههيلالخت سوههههاالعشهههه ف ريالجلهلئههههلات هههه  تاىتلالعاهههه يفاعههههي العب ههههغلالالخبوهههه راتاههههق ا
ت ع ت اتا الخو تض الالعهيتالتلمبده امه الةهلالعه   لاععمتظمهاالعا خقهااتلةاهب م رالفةتهعلاسأته حاصعهداصه تقا
لخ اوهه الامدمههااتهها ااتعههتام لةدههاالخت سوههاالع تعقههااتا تعههاالمههبال امكهه  اضههمتد لاتعههيلامهه افبطعهه امتدهه ال ا

ااام الع صتاعكلام ا ثالتااقس ث.تك  اصعداىرةااص عق
 طههه عالةتعههه ةالاتههه جلهلئلات هههغ امههه العقط صههه الافشهههد اتطههه رلالاع ئعهههالالذاعتههه  امت سوهههاا  فهههااااعهههيلال ههه للاات

تفال ههاالنهههالاههقاعب ههغااههلفقامهه ا قههةالةتهه لعاتلعبط قههقاتلاههبخ لماتقتقهه الاة فهه رياتمبطهه رريلاتذعهه امههقالعكههاا
الخل رةقا.لرياتبع العع ىررياص اشلعيتاتب ثلاتطلفقاام   اتقئبد الع ل عقاالهل ئلام الخاع م الالخب سقاال
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امتده لاتا  تهاالعبكت ع ةقهاالاتهأ اصه اعهي العب هغلالالي تهعااملتلاعي العا لملاةاعملام اوهاامه تقعقلاعقوه
ب ه اتب هغال الاتصعقهات  اعهلم اصعدالخ اوهااااعهيلالجله الخ1لعيتاا ضام ا الهل اعبسقققاة ىريا  م الالت ئتد 

اتهههه اسقهههههاتههههلال عقهههه الالعاللمههههااتالعههههيتاتهههه صااىتراةدهههه لالعاال هههه الالعا مههههاااععققظههههاالةاههههتلتقعقاامبكهههه مالانظ مهههه 
ات خ اوااتعوبهاىترلالابشللسق ا)نظ ماإ تلل(افقتالخ اواام العب لصق الالخخبعواالعيتاميك ال اختعقد الةلم ال.

 لعب يل:لعلئقلانطلحالعبو ؤلاالإلاتلتقعقالاميك ال ااعي اتعا هالعققظلاتاعودااعيلالع ترالتت الاصعدام اا ق

ا
 تساهم اليقظة االستراتيجية في تعزيز دور العالقات العامة للوقاية من االزمات؟الى أي مدى ااا

ا:لعب عقاالعبو ؤةالالعولصقاجمم صاام االعبو ؤللعيلام اتفبولعا
 ؟ ترالعققظاالةاتلتقعقااااإىلرريالةلم الم اواام تقعقلاتاتم هوتامو تيلم ام  اتصتا -

 لةاب   قااععبع  اعاللم ال؟اااإضو االخقهريم الع ا ئلالعيتات سلع العققظاالةاتلتقعقااجلد لالعاال  الالعا ماا ع ا -

 اااللما؟لخد ىريات   عالعققظاامقامو تيلالعاال  الالعا مااةاب  قاإش رلالالإلنيلرااتقالافبو صلامم ع ل -

ا
 ب اختيار الموضوع أسبا -

امتد :نيتلاذلتقالاأا   ام ض صقااتأ ل ال بق راعيلالخ ض عااات نملاترل
 ذاتية:أسباب 

لةاههتلتقعقالاتالعلغ ههااااتهه صقااختععههت اوههيلالخودهه ما ههوانكهه  اموقهه ف اتالخقههلالعشخعههتاخ ضهه عالعققظههااا–
اسا عالااالخ اواالعيتااتاملاو اموبق ال

ا. عع االعالتقاانظللال ا عبد تالةاتلتقعقاقااالةقاص العققظااتهتف امكب االعكعا–
 موضوعية:أسباب 

تات رلاهاالخب هغلالاتثققهاالععهعاات عبخعه،اسقه لاتااه اع سالاتالعيتاتكبوهأ واخنلجام ارتتالالخ لضققالخ
فتهه ال اأ شههلريلاإرتل اعتهه  العا فهه امهه الخب ههغلالالعههيتاهلهه اصال ههااتطقهه رياتبخععههت اتااب ههغالةلمههااتعههواام 

تت تلاموده مالعققظهاالإلاهتلتقعقااتموده ماة فه انظهللاعاه ماتةه ىاىرلاه الااه تقااتت تعبههامه ا هاللاعهي ا
لخق رتهههالاتاعهههيلاتاههه اسسعهههت اخ لضهههققالعههه سا الالعوههه تقاااههه لااجب ماهههاا  خهههااأتاتههه ا الجل ماههه الالجلهلئلفهههاا

الف ل .
اا تعههاالعبامههقاسقهههاتهه عتتقهاصعههداأمهقههااتط ققهههاصعمقهه لا قههةالثههاالخ ضهه عاتنقهه،الع رلاهه الا  عهههلاىساتهه اإ سسهه 

 .الاب   تاهليف الجلد لف اعع   فاام الفلم لةلعاال  الالعا مااتذع اخالساالع تراااب غرتطت ام ض عالعققظاا

ا

                                                           

قية  ا الس    1  هذا طبعا من اجل زيادة حصت
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 أهمية الموضوع: -
لاتإنشههه اااهههتلتقعقالةلخبق مهههااا ضههه عالعققظهههاااتلتظدهههلاأمهقهههاالع رلاهههاامههه ا هههاللالةعبمههه مالخبهلفههه اععههه 

ساههالاصعههداذعهه اسهه  اةههلالاla sous-traitance)ا) متظمهه الاتتتهه ةالا  تههااتبهتفهه الخ اوهه الات خاع مهه ال
لع رلاهه الالعههيتاتت تعههملامودهه مالعققظههاالةاههتلتقعقاايفاتبت تعهههامهه ا ههاللاىتر الخوهه عااااتطهه فلاةدهه لالعاال هه الا

لخقهريالعبت سوقااععم او اللاتالع ا ال  لاتت تعهاتعوبهاآعقهاامه اااإىلرلتهاعأللم اللاس ااد ارتطهااود مالعا ماا
لعكقوقههاالعههيتافههبااسقدهه العباهه ت اتههالامم عههتالعققظههاااآعقهه الارتهه الخ اوههاااسقطدهه لاتاااعههيلالخوههادالرت فتهه ال التههللل

ت  بته تالعوهلتاالعهيتاتوهمحاتلعطهلقالي ف هالعا مالاإلىلرريالفلمه الاصعهداطلفهقاتط قهقالفاه عق ااترة لالعاال  ال
تكه ف ا  صه رياالاتاعهيلا عه لخت اه اتاالع  هملععماع م الالعيتا ك الخ اواام العبسهل اتوهلصاااتلعت  الع لئا

انظلفااتلت اتالالعققظااتلعاال  الالعا مااخ لةداالةلم ال.
 أهداف الدراسة: -
اتقعقااإلىلرريالةلم ال.ت ترالعققظاالةاتللخ او الالجلهلئلفاااتم هوتامالساام  اتصتامو تيلا-
اقااتعهههلالةاهههب   تلعاال ههه الالعا مهههاااادقههههاةدههه لتاههه ئلالعققظهههاالةاهههتلتقعقااااالعكقوقهههاالعهههيتاتوههه عااوههه سدهههااا-
اعبع  ام الةلم ال.ع
امالسااة ت اتتوققامد مااتاالعاال  الالعا مااتمم عتالعققظااعبعت الةلم ال.ا–
 الدراسات السابقة: -

 عنوان اليقظة االستراتيجية والوقاية من االزمات الدراسة األولى: ب
مق مهههاامههه اطهههلضالع   هههةاتلتههه  العقههه  لاعتقهههلاشهههد ىريالخ ةوهههبغاختعههه،التعههه لاتإىلرريالةلمههه اللاىساهههاا

ا.3102/3102
ت  النطعقملاعي الع رلااام العبو ؤلالعبه يل:ال اأ امه  اتوه عاالعققظهاالةاهتلتقعقاااااته الخ اوهاالع  ه عا

اااألم ال؟
ا قةاتولعاعيلالعبو ؤلالعلئقوتال اجمم صاام العبو ؤةالالعولصقا؟

ام ذلاتاينالعققظاالةاتلتقعقااخوغ اتم هوتاتلف الجلهلئل؟-
اتقالاتو عااماع م الالعققظاالةاتلتقعقاااال ب لااللمااتلف الجلهلئل؟-
اى الةلم الااام اوااتلف الجلهلئل؟م اعتالخلل لالعيتا لاو ااغتررياماع م الالعققظاالةاتلتقعقااعبو -

تت عتو اا بمقالع رلاااسبم لااام هوتاتمو تيلالخ فلف الالجلد فهااعالفه الجلهلئهللالمه اسقمه اله،الخهتد ا
سقهه الاههبخ مالع   ههةالخههتد الع تههوتالعبسعقعههتلاتذعهه اع تههالالعهه ترالع  هه ئتالعههي اتعا هههالعققظههاااالع   فههاامهه ا

ااال العتب ئ العب عقا:لةلم اللات  ا ععملالع رلا
تبه سلاعه  امه هوتالخ اوهاالع رلفههاالعاللمهاااوده مالعققظهاالةاهتلتقعقاالعههيتا  هلالع سهةالخوهبملاصه الخاع مهه الا-

الخلت طاات عب غلالالي تعااااتقئاالخاع م ال.
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الخ اوا.امي لامع رالع صتااود مالعققظاالةاتلتقعقاااا ا رالعع ع ن الاتلعت تلالالعيتاتتظمد -
ت خ اوهههاامبخععهههالااالعامعقههه الاصعهههدالخاع مههه الاسقمههه الههه،ا ادههه لالذاتبههه سلالخ اوهههااصعهههدام فلفهههاا  تهههاا-

اتأصم لالعب سق.
فههباات هه ىلالخاع مهه الاىل ههلالخ اوههااتوههد عالاتلعههيتا  عههملااالعب هه ىلالجلقهه اهلهه ااالةتعهه لالعتهه للامهه الخ فلفههاا-

العا ماال الخ فلف الالجلد فا.
اماع م الالعبسكا(.)بد ضالخ اواان ص اا ىلام الخاع م الاتو-
توهه عاالعبكت ع ةقهه الي ف ههاااالخ اوههاااااتهه الةلمهه الالخل تههاات عوههق عاالعتق فههالامهه ا ههاللاحوههالاصمعقههاا-

الع سقالةعكتتينالعي اتوادالخ اوااعبامقمه.
اتلع   فاامتد .خاع م الالعققظاالةاتلتقعقااىترلاسا لااال ب لاالةلم الا-

 الدراسة الثانية: بعنوان دور اليقظة في ترشيد االتصال بين المؤسسة ومحيطها.
م اطلضالع   ةا  ةقلان رالع ف لاتعتاميتلريامق مااضم امبطع ه الانقهلاشهد ىريالخ ةوهبغلاختعه،اااا

اجب ماااصت تا.ا3103-3100لتع لاتلصالمات  تمقاالعبتظقم الاىسااا
توهههه ؤةارئقوهههق :امهههه اعههه اىترالعققظهههاالةاههههتلتقعقااااتلشهههق الةتعهههه لاتهههالالخ اوههههااات ههه اتاهههمتملاعههههي الع رلاههها

اتاقطد لاتلن  قاص الإلشك عقااثالثااتو ؤةالاتعت:
اتقالا  ر الخ اواالجلهلئلفاالعققظاالةاتلتقعقا؟-
ام اع ان عالخاع م الالعيتاتلتهاصعقد الخ او الالجلهلئلفا؟-
ااتلتقعقااتلتع لالخ اواااسقطد ؟م العاال ااتالالعققظاالة-

اتم الرسقملاعي العبو ؤةالاتا رياسلضق ال:
امم رااالخ او الالجلهلئلفااععققظااتبااتطلفقاات لئقااتصش لئقااتغغارمسقا.-
لبعهههالانههه عالخاع مههه الالةاهههتلتقعقااتسهههقالعطلفقهههاالعاعمقهههاالي ف هههالاتلاهههبخ لمالعبكت ع ةقههه الالي ف هههااع صهههالما-

اش   ال احو اصمعقاالتع لالخ اواااسقطد اتتو عاااالجن  د .اتلةتع لام 
تم اسقم ال،الختد اسق اط قالع   ةاااعي الخهيتلريالخهتد الع تهوتالةاهبقللئتلاتت عتوه ااععاقتهااسهباال بقه را-

تبهه ئ اصقتههاامهه اصمهه لات هه ريامطهه   ااههق  الرغههقلاتههأمالع هه ل تالعب تاههاا مههقااههق لات هه ات تههعملالع رلاههاال الع
العب عقا:

اتلاعتام ة ىريامتياتة ىالخ اوا.ا31لعققظاالةاتلتقعقااعقوملاتعق ريالعقل ا-
لعققظهههاالةاهههتلتقعقااتههه سلالخاع مههه الاععم اوهههااتطلفقهههااصعمقهههاام رتاهههالاتعههه امههه امههه اشههه نهال افوهههمحاعتههه الختههه ذا-

اغا  ن ين. للرلالاذلالاتا الاتلتقعتلاتعتاختبعالاصاالعبعولالععت صتالعي افابالانش طاغ
تومحالعققظاالةاتلتقعقااععم اوااصعدالةتع لااسقطد لاتع ام افومحاهل ات تبش ضاأ اخمه طلاتا فه لالا-

اتسلتاة ف ري.
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فابالالسللىالعاقتاالع سةال اموده مالعققظهاامبه لتلاا اوهبدالالةال هااصعههتلاصه اح فه الجلدهاالتالخعهعساالعهيتا-
اتب  العقق ماوي الع هقوا.

 اسة الثالثة: بعنوان أهمية اليقظة االستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسةالدر 
مق مههههاامهههه اطههههلضالع    ههههااص هههه  اسدقمههههالاتعههههتامههههيتلريامق مههههااضههههم امبطع هههه الاليعهههه لاصعههههداشههههد ىريا

عقههههاالخ ةوههههبغاااإىلرريالةصمهههه للاتعههههتاص هههه ررياصهههه اىرلاههههاا  عههههااععشههههلتاالع طتقههههااععبوهههه فقاتت لفههههقالختب ةهههه الالع تتا
NAFTELالاة مااالجلهلئل.3112/3112لاىساا

ات  اتامتملاعي الع رلاااتو ؤلاتلةشك عقاالعب عقا:-
ام ام  امو مهاالعققظاالةاتلتقعقااااحقققامقهرياتت سوقااععم اوا؟
اتعي الإلشك عقاا  ىالال اطلحاجمم صاام العبو ؤةالالعولصقاالةتقا:

ا اتتقققمد ؟تقالاتق مالخ اواات عبالفالاصعداتقئبد-
ام اع اىترالخاع م الاتمك نبد اااجن حافقظاالخ اوا؟-
مهه امودهه مالعققظهها؟اتعههلاعتهه  اشههلتطاتمق مهه الافت  ههتات سلعهه اصتهه اتضههقانظهه ماععققظههااتذعهه اعبهه مالاتط ققدهه ااا-

الع ل ق؟
ام اعتالخقهريالعبت سوقا؟اتتقالاصعدالخ اوااتو د امثاتتمقبد اتتط فلع ؟-

عقاالخطلت ااتلعبو ؤةالالعولصقالامتاتضقالعولضهق الالعب عقهالاتلعهيتاعهتاإة تهاام  بهااتع ة تااصعدالإلشك 
ا وافباالث  الاتسبد ام ا طئد :

ععماع م الاىترالاتلتقعتاااجن حاأنشطاالخ اوااتكللاتلعيتاتتةااصعدال  ا علالعهلتفااعهألىلاالجلقه اعتظه ما-
العققظاالةاتلتقعقا.

تظ مالعققظاالةاتلتقعقالاتلعي افودلاصعهداتب هقاترته اخمبعهالالة ه لثالعهيتاميكه ال اف ى المبال الخ اوااع-
اا ىاموبق عد اصعدا و  الخت سواال احوالاتضاد العبت سوتااالعو قلاتإصط اع ا قها  تاو .

الع سةاتلعبط فللات  تاالةت لعافام اتط فلاتتتمقاالخقهريالعبت سوقااتةاعد اموبملري.-
اثق ساالعققظااغغامتبشلرياااماظاالخ او الالجلهلئلفا.-

لم الخهتد الخب هقاسده الخهتد الع تهوتالعبسعقعهتلاتلعهي افده ضال ا هقاليقه ئقاتلع ق نه الاصه اهه علريامه لا
اتا تعااتووغع امثالابخالتالعتب ئ العيتاتومحاتبقققااعي العظ علريلات  ا ععملالع رلااال العتب ئ العب عقا:

مهه الخ اوههااصعههدات لتههاالعقههااتشههأ الخاع مهه الالخبسعههلاصعقدهه امهه العققظههاالةاههتلتقعقااعبوههدقلاصمعقههاالختهه ذاتاب-
العقللرلالاتم لةداالخت سوا.

لصبمهههه ىالخ اوههههااصعههههدالعققظههههاالعبت سوههههقااتلعققظههههاالعبع رفههههالاتتههههيلالع قئههههااةتبوهههه  الخقهههههريالعبت سوههههقااتمالسههههاالعههههاا-
امت سوقد .

اشلتعالعيت االة بع ى ااالخ اوالاتلعقق ماتا رياىرلا الاااعيلالخلع ت.لعبوكغااااوق ام-
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صعههههداعقكههههلاتتظقمههههتاتلضههههحلاوقههههةاةاتبهههه  لالخوهههه تعق الامههههقاتقوههههقاالخدهههه مااNAFTELتقهههه مام اوههههاا-
اتلع ة  الاو ضاضم  اجن حالعققظاالةاتلتقعقاااامدمبهالإلصالمقا.

عتظلفههالاتتابههالامههيتلرياتلتهه  العقهه  امهه اأت ههلالةطلت هه الاتعقهه الاههبو ن امهه اعههي الع رلاهه الامهه العت  قههاال
اشت امقاميتلتت ااامب غف ا)لعققظااتلفلم ال(.تلعيتالابو ن امتد لات   ا

لمهههه ااال هههه لالإلعكههههتتيناسقهههه اتةهههه ن العا فهههه امهههه الع رلاهههه الاتلفوهههه ثالعههههيتاتبطههههلقال ام ضهههه عالعققظههههاا
لخال ههههاال ا قههههقاعههههي الع رلاهههه الاتطل ههههملال امودهههه مالعققظههههاالةاههههتلتقعقاا  تههههاات عع ههههاالعولنوههههقالاعكهههه امهههه ا

لةاههتلتقعقااع  هه  لاتيفاتههلت اتقتهههاتتههالالعاال هه الالعا مههااتلفلمهه اللاتمهه اعههيلالختطعههقاةهه ااو تهه اعبوههعق العاهه اا
اصعداتقوقاالاد مالعققظاالةاتلتقعقااااتاهفهاىترالعاال  الالعا مااعع   فاام الةلم ال.

 

 :الدراسةمفاهيم تحديد -
ليقظــــــــــــــــــة:مفهوم ا   

عقه اتاه ىالاموهه عقاالعققظهاارغهاانشههأا الي ف هالاتفاه ىاذعهه ال الةعبمه مالعك هغالعههي ات عقههالخ اوهه الا
اهليلالخود ملاتلعب غلالالي تعاااالعا يفلاتنيتلاصعداا قلالخ  ل:

ا.1اوااأت لاذت ااتتت سوقالعققظااعتاتهقوااتلت اتبوقغام لرىالخاع م الاعبعالالخ ا
صعهدال ه :اصرته اعع قئهااتلعهي اتب هقاتتشهلاموهبد ضاععماع مه الالختبقه رياتلخا جلهالاتعهيلااJakobiakتم افالسهاا

ا.2ع لضالخت ذالعقللرلالالةاتلتقعقا
 االستراتيجية:مفهوم 

 راتاهه ئلالعامهلاتختعههق،اشه ن عل:الةاهتلتقعقااعههتالعهيتاحه ىالفعهه لضاتلع  فه الاط فعهاالفمهه اععم اوهالال بقه
الخ لىالعاللمااعبسقققد .

:الةاههتلتقعقااعههتا قهه ىريالعباهه فالالالخل تههااتاال ههاانظهه مالخ اوههاات قئبدهه لاتأفاهه العباهه فالالاAnsoffلتنوهه ضا
الخل تااو تىالعبا فالالالخل تااو تىالعتظ م.

ااااااا.3لعققمااااخمبعالاأنشطا:الاتلتقعقاالخ اوااعتاخمط اععبتظقالاتطلفقااخلعقاJohensonة عتو  ا
أ ههه العهههاارتلىالةاهههتلتقعق الالعبت سوهههقالاسقالسدههه ات  ههه :اصلع سهههةاصههه الخقههههريالعبت سوهههقالا عهههقااPorterلمههه اتههه رتلا

ا.ا4لخ لئمااتالاأنشطاالخ اوااتلعبكقالامقالع قئا
ا

                                                           
1 Bergeross.p. « observation sur le processus de veille et des obstacles sa pratique dans les organisation »,Argne 

vol 24 N°3 ,P68. 
2 Jakobiak «Exe ples co e ts de veille tech ologi ue éditio  d’o ga isatio , paris, France, 1997, P20. 

   3 و ا قعالالتسيير االستراتيجي وصياغة االستراتيجيات التنافسيةلععمعبقدالع تيلالعللتقا  لالخت سوااتلةاتالتقعق الالعبت سوقااععم او اللت3

  4سالحا و ا وقينلااإلدارة االستراتيجيةلاىلراتلئلاععتشللاصم  لا3111لات01.
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 تعريف اليقظة االستراتيجية:
 صقهههاالخوهههبملرياتلعهههيتاتقههه ماجمم صهههاامههه العوهههللىاتطلفقهههااتاهههلضالعققظهههاالةاهههتلتقعقااصعهههدال ههه :صالعامعقهههاالجلم

تط صقالاسقبب ا  اتفباق   اتمه امثافوهبخ م  الخاع مه الالخب  اهااتلعهيتاخته،العب هغلالالعهيتامه الحملبمهلال احه ثا
ا.اا1االحملق الخل رةتاععم اوالاتذع او ضالنش ااسلتالةصم لاتتقعقلالة ط رص

 التاح فهلالخاع مهاالي عقهااااإطه راملل  هاالع قئهاافةهلالعكشهالاتلعبت ه اتهأ ل اتتالضاتيع اصعدال  ااغتررياةعه
ا.ا2ت ملاع ش رلالاص العولتاتلعبد ف لال

ت  هه العوهه  قالخاع مه يالعههي اتامههلامهه ا العههالخ اوههااصعههدالةتهه  اااHebert lescaفهل اعقههالالاعقوههك اتا
وه ضالةتبكه راتلتبشه ضالعوهلتاتلعبقعقهلامه ا  عهاالعشه اتلةنع الالخو قاتلخب  قاع ش رلالالعااقوااع قئبد لا

ا.3تلعلف ا
سههههههغ ال العققظههههههااعههههههتالةاههههههباالماصعههههههدااههههههع ت الالخت سوههههههالاتلةتبكهههههه رلالالعبكت ع ةقههههههالاتملل  ههههههاااReixلمهههههه ا

لةاتلتقعق الالعبع رفااتمالساالعلغ  الالجل ف رياععموبدعكالاتعوااص مااملل  هاالع قئهالاسكهلاعهي الفنشهطااته  لا
 العققظهههاالةاهههتلتقعقاالعهههيتاتاههيناتتظهههقاامدههه مامال ظهههاالخاع مههه الاتل ب  رعهه اتتأتفعدههه اتنشهههلع ات هههلضاحوهههالاضههم

ا.اا4لعقللرلالالخدماااالخ اوا
 المفهوم االجرائي: 

 افهصمعقهااتهتااتاالاص ا و ام ض عاىرلابت ام ا اللالعبا رفالالعو تقاانوبتب ال العققظاالةاتلتقعقا
ت خاع مهههه الالعههههيتات ععدهههه اخ لةدههههاااااتاةدهههه لالعاال هههه الالعا مههههااصعههههداموههههب لع اتعههههواا  تههههاتعههههوااص مههههالخ اوهههها

اقئااتلاب  قالعب غلالالعيتاتتيراو تثالفلم ال.لل  االع ااا افومحلالعبس ف الالعيتافولضد الحملق 
 العالقات العامة:

 مفهوم الجمعية المهنية لمستشاري العالقات العامة: 
ا.5فقام اإل  مااصال  الاطق ااتلابمللرع اتالاتالاأصا ئهاتتالاخمبعالا ط ص الالعلل العا معتالعيتاف يهل اسلا

امود ما  م  اتاتالع تيل:

                                                           
1 Janissek  Muniz, Humbert lesca, Veille stratégique, application d’internet et sites Web pour provoquer des 

informations à caractère anticipatif, article publié à CERAC Grenoble,2003,P1. 

 
2 Mostapha bouroubi, de la veille technologique à la veille stratigique ,étude conceptuelle et éthodologique de 

mise en œuvre, thèse de magister, Alger, 1999, P47.  
3 Marie-Christine Chalus - Sauvannet, Dynamisation de veille stratégique pour la conduite de la stratégie 

productive, thèse de doctorat de sciences de gestion, université Lumière – Lyon, octobre, 2000, p13. 

 

لخعبقدالع تيلالعللتقا  لالخت سوااتلةاتلتقعق الااإط رلام ل عاااااليقظة االستراتيجية قناة اتصال المؤسسة بيئتها ان سعاا  ترلامهرفقاص ش رلات4 
  .5لات3101لعبت سوقااععم او الالععت صقاا  رجانط قالحمللت  اللاة مااالعشعاللالجلهلئلل

  5متع رامسغا و الامناهج العالقات العامة، ىلرالخالساالجل ماقالا)ى.ام(لا)ىلال(ات03.ا
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جمم صاالعتش ط الالعيتاتقه ماوه اعقئهاالتالحه ىلالالتا ك مهاالتاأ اتتظهقاااالع ته االةةبمه صتامه الةهلا
اتبا ملامادا.ا عقاصال  الاةق رياتطق ااتاعقماامقالجلم عغالخخبعواالعيت

مود ما  م  التوهب رىا:صالعاال ه الالعا مهااعهتالعوه العقه ئااصعهداأاهلاصعمقهااع سهةاطهلقالعبا مهلالعت ةسهااتهالا
لختظمااتا د رع الع ل عتاتالخل رةتاعبسقققاأع لسد امهقامللصه ريالعقهقاالةةبم صقهااتالعقه لنالاتالة هالقالعا مهاا

اععمعبمق.
اد اام امتغا ع  اتم افعت:افالساتعريف الموسوعة اإلعالمية:

صاعهههتالعتشههه طالعهههي الهههب،اتاال هههاالتعههه لالختظمهههااجبمد رعههه لاتفشهههملاعهههيلالجلمدههه راتهههالالخوهههبدعكالاتلخههه رىف ا
تلعا معالات عشلتالات د رالخ لطتالاتعهوااص مهااتاه ضاصمعقهاالةتعه لات اهبخ لماعهيلالعتشه طال ا عهقاتته صقاا

ا.1لةا  الإل يبا، الخ اواص
 التعريف االجرائي للعالقات العامة:

تعهه ال دهه ىلالالعههيتات ههيهل الختظمههاامهه الةههلالعههبسكاااالع ل ههقاتلخب ههغلالا  تههاااااعا مههال العاال هه الال
 هه ةالالةلمهه اللاسدههتاتهقوههااإىلرفههاامبمقهه رياتامههلاصعههدا ههلاتام لةدههاالخشههكالالالعههيتات لةهههالإلىلررياتلمهه لىع ا

اعد امبع تتااعععم عغالع ل عقااتلخل رةقا.تبق راموبملام الخاع م الاتلع اا ق ن الامم ا
 مفهوم االزمة:
شههكلاتبشهه ت اسقهههالفاهه   ات عتبهه ئ اتتبال ههقاسقهههالة هه لثاعبهفهه ائافظدههلات:اص هه ثاموهه ةتأ هه اتاههلض

ا.2م اىرةاال د لاصم ااقس ثاموبق اللاتتل امبخيالعقللرااا غريات ع اام اأ ا للرافبخي 
لمههااص  عهااف لةددهه السهللىلالتا  صههالالتامتظمههالاتةاميكه العبا مههلاماده ات اههبخ لمالإلةههللالالالةاBoophتفهل ا

العلتتقتقاالعا ىفالاتسقد اتظدلالعا  طالعت شئااص العب غالعوع ئتص.
ا.3لةلمااصعدال  :اصمد ىرياعألصم لاتإذلايفافباالعبا ملاماد لاا ضافاق د امت سقاتم ملااMeyersتفالسد ا
 ف االجرائي لالزمة:التعري

مهه ا ههاللالعباهه رفالالعوهه تقاانوههبتب ال الةلمههااعههتا هه ثالتام  ههالاغ ع هه امهه افههبااتعهه رريامو ةئههااتغههغا
مب  االالتافك  العبت  اتها  امتات  ملا عغا  هلات  صههاوقهةاةافبهقحالع  هملالخت اه اةخته ذالإلةهللالالاخ لةدهاا

امم افد ىا ق ريالةسللىاتلختظم ال.

                                                           

  1 ع  امتغلاالموسوعة اإلعالميةلالعوعلاععتشلاتلعب لفقلال ع الخل مللا3112لاتا0102.

صههالماتلةتعهه للاة ماههاالامههيتلريامق مههااعتقههلاشههد ىريالخ ةوههبغاااصعهه مالةالــدور االســتراتيجي للعالقــات العامــة فــي ادارة االزمــاتت سقههقلااصمههل 2
ا .01لاتلجلهلئل

  3ع فلاام لاميتلرياعتقلاشد ىريالخ ةوبغااالةصالماتلةتع لاتإىلرريالةلم اللاة مااالجلهلئللا3115لاتاتا23.22.ا
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 نظرية:المقاربة ال
صاسدههتانظلفهههاا0212-023صهيربــرت ســيتمر لعتظلفههاالع ت ئقههاالع هقوقهها:العههيتاهدههلالاصعههدافهه العالفطهه ينا

ت سقققههاات هههالاموهه عقاالع ت ئقههااتلع هقوقههاا عهه العتسقههقامهه انقهه،اإمك نهه الاسدههاال بمههقاتمهه افباههمتهامهه ات هه لالا
اتلنو قاسلصقا.

عههيتافبمسهه رالعبم مدهه اااتتهه االتات هه ريلالتافكهه  اتلخقعهه ىات ع ت ئقههاالع هقوقههااتههلالع سهه ثاتلع رلاهه الال
ا رالعبم ماتلع ه ئالالعيتات ىفد الع  ه رياااإطه رالع ته االعاه ماعع  ه لالالتالع ته االعكعهتلاس ع ت ئقهاالع هقوقهااتلتكهها

س نته اصعدالع ه ئالاتلةىتلرالعهيتاتقه مالع  ه لالالخك نهااععكهللاسمه الاإذلاأرىنه اتط قهقامعهطعحالع ته ااصعهدال بمهقا
نق لالع ت االةةبم صتلاتلخقع ىاتهاجمم صهاالعاال ه الالةةبم صقهاالخب  فتهاالعهيتاتبك مهلاتتبوهقامه ا هاللالفىتلرا

الةةبم صقالالم الع هقوقااس خقع ىاو الع ترالعي افودااتهالجلهاااالعكل.
 :و بموضوع الدراسة عالقة النظرية البنائية الوظيفية باالتصال

م العامعق الالةةبم صقاالفا اقاالعيتاتق ماصعقد ا ق ريالةسللىاتل بما اللاتع امه افووهلاافابالالةتع ل
عتهه ات هقهههالاصعهههاالةةبمههه عاعاههه ىامههه العتظلفههه الاتلعتمهه ذجالةتعههه عقالاس ةةبمههه صتافبععهههداااتهههلاأمنههه طالةتعههه لا

تعههههه يلات اههههه  الإلنوههههه ينالخبم عهههههاااالةتعههههه لالعشخعهههههتاتلجلمههههه صتاتلجلمههههه عغ اتغهههههغاذعههههه لاتمههههه ال العواهههههلالة
تلةةبمهه صتاشههلطاتةههه ىال بمههقاتلاههبمللرفبه.اس اههه ئلالةصههالماعههتانظهههاالةبم صقههالاتنوههقا ههه  افهه ى اتهههه ئالا
لةبم صقهههااتوههه عااااحققهههقالعبههه لل اتلةاهههبقللرالةةبمههه صقالاصعهههدالصب ههه رال الخ اوههه الالةةبم صقهههاااالعبسعقهههلا

الع هقوتات  ملالعتظ ماتلعب لل اىل لال بمق.
تتطلفقااأ ل اجن ال اصال  الالةصبم ىالخب ه ىلاتهالاتاه ئلالةتعه لاتلعهتظاالةةبم صقهاالف هل لاعهتالعهيتاحه ىا
لفىتلرالةةبم صقااع ا ئلالةتع للاساال ه الالةصبمه ىالخب ه ىلاتهالاتاه ئلالةتعه لاتلعهتظاالةةبم صقهاالة هل ا

ا.اا1شكلاط قااالصبم ىالةسللىاصعداتا ئلالةتع لف
طال  ام اذع اأرىن ات ينالعتظلفاالع ت ئقاالع هقوقااااىرلابت اخالساالع هقواالعيتاتقه مد اماع مه الالعققظهاالن

لةاهههتلتقعقاات  ههه رياأا اهههقاااالخ اوهههالاتموههه مهبد اااتاهفههههاتهقوهههاالعاال ههه الالعا مهههااتذعههه امههه ا هههاللالعت ههه ا
 لع   ئتا)لةاب   ت(اعبو ى ا  تثالةلم ال.

                                                           

 1اتالعا  الهلل، نظريات البناء الوظيفي لوسائل االتصال، التحليل الوظيفي لنظام وسائل االتصاللاتب رفخ12ا/3101/12اصعدالعو صا02:02.

www.Startimes.com  
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 :تمهيد

لقددا بحددلت بلحقددة القدقدده ، دددا ر ادديل  ويللصرددل بريدديلا سددس ةردددل بلحقددةبك بلوديلةددده  بل  ل دده  بلح  سلس دددده         
لبك  تح سع وده ب،ش يلل بمل يلووه  هلذب تس ب ةلى بملؤةوه تلد  ظاديلم  ا دا    بلصيلمل بلدسم سس ةيلمل تحصاد وده بملؤ

 سس بلدقاده ب،ةدتبتدةده بلدذك ن   ديل ردع تحلدا حيدث رديل طدا، و ودكاديل   رسبحيلده تكسأبتده   قددم لسدابوايل بملح  لده 
 و بللقيلء  بل  س  ب،ةح لبأ ه.
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I- االستراتيجية.يقظة عموميات حول ال 

I-1 :التطور التاريخي لليقظة االستراتيجية 

تل ددا  ددذ أ بلدقادده ب،ةددتبتدةده بت ةدديلمل  لحل دد  لدديل بلددا ل ب،بلسة وددسظده  بلديل دديل   و  ددذ  يل دده بريددل        
غددة   "ذكاااا التفاي"ااي"  "ذكاااا األعمااال"بلصيلملددده بل يلظددده حييلظددس بملؤةودديلك ب،بلسة وددسظده توددح ام ررددكل   

ل  س يلك رع  لى ل  ظشيلط بلدقاه  ل دا بت ةداق ودل   ريل دده الدد حييلظدس بلددسي بلردد ده بللريلظدده تقدسم   أةديلل 
 جم سةيلك رع بألولبد لاأبةه بمل يل  بمللبد ب حديلاله  تحلا حيث ريل طا، وده رع تكسأبك  روحةابك.

بمل حل دده  لقيلئددا رصلودده تدد قنك بلل دديلءبكوأ دديلء بريددل  طدديلأ  بةددكسل بلودد ع للح ددس  ةلددى بلصددا   وصلددى ب         
 رلبولددده بلوددد يلء  ةدددكت باددددل  بألة ددديل   ملدددو  يلةدددح لبأ  لرددديل بلسةددديلئث بملس دددسةه  دددس تردددل  بللددديل لبك واددد  

 دداريلك ب،ةددحصنم...  غةسدديل  بم  ويلللدديل لق و اليل دده بت رلبولدده تودد ت هلدديل  بلودديلتدنك  بلدلبدبأبك  بلردديلولبك 
وايل  ظ ددددش بلشدددد ء  يلل وددددله لل ؤةودددده و دددد  رودددديلأسيل رددددا بمل يلوودددد  ةلدادددديل حيشدددد   حس دددددت هل قادددديل   ا ددددا لسدددداب

 بلحاا ابك  بل لص  ويلمللبوله بم  ة رل أئدو  و ظايلم وديلدق بملؤةوه.

رددع ملددو بمل كلددم حيدديل  بظحقدديلل ررددكلت بلدقادده رددع بيبدديلل بلصودد لك  بريددلة بت بيبدديلل ب،وحردديلدك  يلحدده          
  ل دع شددصلك بملؤةوديلك بل دداى و نيلأةده ظشدديلط بلدقاده ةلددى رودحسى حيلددة  تل ددس ردا  يل دده ةد سبك بن وددد ديلك

 .1رقيلأ يلك بلدقاه و بلصيلمل بلح اد   هبا  مجا بملصلسريلك  يلحه مبك بلقد ه ب،ةتبتدةده

 ردز    بةلس   للدقاه ليل: 3691رع بأل بئث بلذ ع دأةسب ة لده بلدقاه ر ذ ة ه  (Aguilar) صحا ل لل

 : بل تح  ث و بلل  ةع بملصلسريلك  بملصيلأ  بلصيلره السل بللدئه.surveillanceبمللبوله:  -
-  :  : بملح  ث و بلل  ةع بملصلسريلك بنيلحه  بملا ه ريث رش لحه ةحاال ول ليل.Searchبلل 

ادده و حيحيل دده  صحددا رددع بأل بئدث بلددذ ع هددسأ ب ر اددسم بلدق (Humbert lesca)لرديل و ولظودديل ودديل  بلليلالدد  رالودد يل
Système d’informatique pour management stratégique ر دذ ملدو  3699  بلدذك هادل ةد ه 

 بلسوس بةحقكب رس سع بلدقاه بسح يلم بل  ة رع بلليلال    ب،وحريلد    ال بري سريلك.

                                                           

  رذحيلق ر  له ل دث بمليل وت و بلصلسم ب،وحريلد ه   يلرصه وو كد ه دور اليقظة يي تفمية الميزة التفاي"ية للمؤس"ة االقتصادية سرصزق ةادله   1
 .69  ص 8006|8009
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بل  دة رددع لرديل نيلأةدحه بلدقادده و بملؤةوديلك وقدا شددااك تكدسأب را دديل  صدا  يل ده بريددل  بللديلأدق ب دع بظحقددث 
بنددددابء  ب،وددددلبد بلددددذ ع حيدددديلظسب نيلأةددددس  بلدقادددده ألسدددداب  الل ددددده بت بيبدددديلل ب،وحردددديلدك  ةدددديلةا ملددددو ةلددددى  دأبك 

 .1بملؤةويلك  ل أق   ا ش ث  ا ا لحودة بملصلسريلك  يلةحليلأسيل رسأدب بةتبتدةديل

I- 2  :بعض المفاهيم المرتبطة باليقظة 

I-2-1 :الذكاا االقتصادي 

 :الددددد ر تصل  دددده ةلددددى لظدددده Martreرددددع هددددل   3669للددددذحييلء ب،وحردددديلدك حيدددديل  ةدددد ه  تعرياااا أول          
"جم سةدددده بألة ددددديلل بمللتلكددددده  يللل ددددد  رصيللدددده   ددددد بملصلسرددددده بمل دددددداق ل ةددددسب   بملحدددددا ل  ب،وحرددددديلد   لردددددديلغه 

 ."2بةتبتدةديلهتم

ق دده بلد  دحم   دصايل بت تكدس ل "جم سةه رع بلسةديلئث بللشدل ه  بلح :حي يل  صل  بلذحييلء ب،وحريلدك ةلى لظه 
رؤةودده بوحرددديلد ه رددديل    حصدددابق الددد  شددد ث بوحرددديلد  لدددا ردديل  ويللدددذحييلء ب،وحرددديلدك  ادددحم   دددث رددديل  دددلك    صدددث و 
ب،ةدسب   و ظدده ظادديلم حييلردث تحسب ددا وددده بلحق دديلك  بل  دديلءبك بللشددل ه بلد تودديلةا ةلددى الدث بملشدديلحيث  بلسويل دده ر ادديل  

 ."3بمل يلوش  تكس ل لةيللدب بلص ث  بملحسج و  وس   دز أ ذ بلقلبأبك بمل يلةله  ةلم 

ويللذحييلء ب،وحريلدك  ص ث ةلى ب يلد بملصلسره بمل دداق  أولدث ت ل ده  طللاديل   لدصايل  دس تردل  بملقدلأ ع  
   و ركلت بلذحييلء ط ث رصيلين حي ةق:4و بمل ا ه و بلسوس بمل يلةب   يللحيلا واس ةيلرث لةيلة  لل  يلووه

  ةلى بلحأولم را بادل. بلقاأق صين 

 .و لق بظحيلج بملصلسره 

 .و لق د أب   رصيلله بملصلسره  الديلزق  رصيلله    بملصلسره 

 5و لق بملصلسره بمل داق  بملنئ ه. 

  ن ع بلحصلة ةع بأللده  بل يلئاق بل  للايل بلذحييلء ب،وحريلدك رع  نل بلش ث بلحيلا:

 

                                                           

 .69 سرصزق ةادله  بملل ا بلويل م  ص  1
n rançaise, Paris, 1994, , la documentatiointelligence économique et stratégie des entreprise Henri martre,2

P212 . 

تشل ع  82  بن دش 909 ل اق بلقاس  بلو ه بلصشل    بلصاد لخفية، مدارات،ا الحروب ،الذكاا االقتصادي والعمل المغطى ل   روصسد  د 3
 . 8009)ظسو ا(بل يلين 

, 2000, p2.dans les entreprises Française economique, Paris F.Bournois, P.J.Romani, l’intelligenceéconomique4 

B.Martinet, l’intelligence économique, deuxième édition, Paris, 2001, P12.5 
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 يي المؤس"ة:أهمية الذكاا االقتصادي : 11شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رذحيلق   ع رحكلليلك ظدث شايلدق بمليل وحة  خترص بدبأق الذكاا يي المؤس"ات الجزائرية: الواقع والمجهودات  ودنا لمسيلء المصدر:
 .12  ص8039بةتبتدةده   يلرصه تل ويل   بلزبئل  

 

لمؤسسة اء االقتصادي  ذ  ماذا يجلب ا

منظمة من  حماية ا
تهديدات  ا

فرص قواعد  االستالء على ا يف مع ا ت ا
لسوق جديدة   ا

اء االقتصادي يقدم حلول  ذ ا
ل  يف مع ظروف  لت تقنية 

تفاعل مع  ها با لسماح  مؤسسة 
يقظة  ية ا محيطها بتشغيل فعا
وعي من اجل حمايتها  وتوفير ا

 من األخطار

  اء االقتصادي ذ االنتقال من ا
ى بناء مخابراتي استراتيجي.  ا

 .صناعية تغيرات ا  توقع ا

  ااااااااااار ف فعاااااااااااال فاااااااااااي دعااااااااااام ا
 .االستراتيجي

 لذا يج أن يكون

تحليل وسرعة لمؤسسة بخلق وحدة استخبارات تساعد في ا قرارات هذ ما يسمح   اتخاذ ا
 االستراتيجية.
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 عالقة اليقظة االستراتيجية بالذكاا االقتصادي: -

 ةنوه بلدقاه  يللذحييلء ب،وحريلدك ظقام بلش ث بلحيلا:لحس دت 

 : العالقة بين الذكاا االقتصادي واليقظة االستراتيجية:12الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 .23ونا لمسيلء  رل ا ةيل م  ص  المصدر:

 

رع بلش ث بلويل م ظنالظ ل  بلدقاه س  بلزء رع بل ث بلذك سس بلذحييلء ب،وحريلدك ل ع بلدقاه  
ختحل  ة ه و حيس يل ، تقة  ، تصال بللدئه بل متيلأس ودايل ظشيلهايل   رنالاحايل وا أسيل  حةلى و بل ش  

ولحايل لللدئه تح س  رع رلبالث رلتلكه  بلح لك ةع بملحقةبك  بملوحةابك للح لؤ   بختيلم بلقلبأبك حي يل ل  ة لده رلب
 .1 ا أق الديلق بملصلسره   د  يل بلذحييلء ب،وحريلدك  وصى لح    بملؤةوه رع بلح سوا و  دئحايل

 

 
                                                           

بلا ا بلصل   السل   بملؤمتل الذكاا االقتصادي واليقظة االستراتيجية كآلية للوقاية من األزمات يي مفظمات األعمالولج شصليل   د يلغ  رلمي   1
 .8039ر ا يلك بألة يلل  بلح ا يلك  بل لص  بآلويل   ة يل   

يقظة  ا
 االستراتيجية

 

اء االقتصادي ذ  ا



  مدخل نظري لليقظة االستراتيجية                                           :  األولالفصل 

17 

 

I- 2-2-:الم"ح البيئي 

  سس ة لده جت دا  تسز ا   لدث بملصلسريلك ب،ةتبتدةده هبا  تقذ ه بلقلبأ ب،ةتبتدة . 

 حم بملوت بللدئ  ل ث رع بللدئه بلاب لده  بنيلأ ده الد ل  بللدئه بنيلأ ده  حسك ةلى رحقةبك  
ة بملليلشل ةلى ة لديلك بلح ادم )بل لص  بلحاا ابك(   لك حيث بلقسى  بلص يلحل  بيب سةيلك مبك بلحأ

 و ال  ل  بللدئه بلاب لده تح س  رع ةسبرث بلقسى  بللص  دب ث بمل ا ه ظ وايل.  بألةيلةده

بملؤةوددده ردددع ب،حدددقيلء بملودددلم بت  دئحاددديل  تودددحكدا ويلملودددت بللدئددد  سدددس بلودددديل  بملصلسرددديل  بلدددذك  سبةدددكحه
ت يلد ادديل  بلحقلدددث  ل  ملصلودده بأل كدديلأ  حيد ددده   قددلف وددحت ر يلوددذ ةلددى بل ددلص بمل يلةددله ،ةددحقنهليل و  وحادديل  بنيلأ دده

يلأسيل.  رع  

 3660 وددا لهاددل  دديلال س    ددسد ةنودده  دد  ةددديل  ب،دبأق ب،ةددتبتدةده  بملوددت بللدئدد  الددد ووددم ةدد ه 
Ansoff and Mcdonnel  الدد  دحم  حشد دص دب لد    ديلأ     ةدديل  ب،دبأق ب،ةدتبتدةده بت ردلاللح

يل   ددص ايل  ودداأهتيل ةلددى بظحادديلز بل ددلص  جت ددب بأل كدديلأ لل  ا دده ل دديلء بمللاللدده بأل ت  رددع ل ددث رصلودده ر دديلرع وسهتدد
ةدددع هل دددم جت ددددا   لددددث بملصلسرددديلك بملحدددسولق و  دئددده بلشدددلحيه بلاب لدددده  بنيلأ دددده  حي ددديل  دددحم   دددا  ت  ددددذ بنكدددل 

 .1ب،ةتبتدةده ل يلء بمللالله بل يلظده  ةع هل م بدأبج بملصلسريلك بالله و ةيل  بختيلم بلقلبأ ب،ةتبتدة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  حيلده 8  بيبله بلصل ده للصلسم ب،دبأ ه  بلصاد دراسة مدى وعي م"ؤولي الشركات الكويتية نحو استخدام المعلومات االستراتيجيةأ  لت حي يلل   1
 .1بلصلسم ب،دبأ ه   يلرصه بل س س  ص 
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 : عالقة الم"ح البيئي باإلدارة االستراتيجية.10الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 بملوت بللدئ    لدث بملصلسريلك

 ختيلم بلقلبأ ب،ةتبتدة ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشخيص داخلي

ضعف) قوى وا  (ا

 خارجيتشخيص 

فرص واألخطار (  ) ا

 

معلومات  تحليل ا

قرار االستراتيج ياتخاذ ا  

 تنفيذ االستراتيجيات

خطط واالستراتيجي اتوضع ا  
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I-0 :أنواع اليقظة 

س يلك لظسبع ةا اق  لحل ه رع بلدقاه  حيث  بالا ر ايل  وحص ث و جميلل رص    ، ل  س يلك  مجيلةيل حيلةب  
 رع ولث بملؤل   السل بألظسبع بآلتده ظذحيل ر ايل:

I-0-1 :س  بل شيلط بلذك رع  نله تحصل  بملؤةوه ةلى ر يلوودايل برييللد    باح ل   اليقظة التفاي"ية
 س  ل ليل هتحم  يلللدئه بل تحكسأ ودايل بملؤةوه بمل يلووه   سذب رع  نل مجا بملصلسريلك رع ل ث بةح لبج بل حيلئج 

  بةح ابرايل و بختيلم بلقلبأبك  يلملؤةوه.

  هتا  بلدقاه بلح يلووده بت رصلوه:

 بء برييلا لل  يلوو .بألد -

 بةتبتدةده بمل يلوش. -

 لساب   واأبك بمل يلوش بلا اق. -

 بل ل ديلك بل   م ة ث  ولبأبك بمل يلوش. -

  تص ث بلدقاه بلح يلووده ةلى   وام حيث ريل له ةنوه  يلملؤةوه بمل يلووه  سذب رع  نل رصلوحه ر ن:

 بلحش دله بل يلرله  بلقكيلةيلك بلوسوده بملقكيلق  بريرص بلوسوده. مفتجات المؤس"ة المفاي"ة: -

 شل ه بلحسز ا   كه بلحسز ا  بألةصيلأ بملكلقه. تقفية البيع والتوزيع: -

 شل ه بملسأد ع  بملقيل ل   بلصنوه را  يلو  بألةسب . الشركاا: -

 .ظايلم ب،ظحيلج  بملسبد  بملايلأبك بملوحص له  ت ل ه ب،ظحيلج االنتاج: -

 1بلح  سلس ديلك   لبءق ب، تبةيلك. البحث والتطوير: -

I-0-2 :اليقظة التكفولوجية  

بملسأد ع  بلدقاه بلح  سلس ده مبحيل صه بلحكسأبك بلحق ده  بلح  سلس ده بملوحص له رع هل  بمل يلوو   تص       
ل ةلى روحقلث بملؤةوه  روحقلث بملحصيلرل  رصايل   سذب ،ختيلم ب، لبءبك  ب،الحديلهيلك   بلز يلئع   بل وا تؤ

                                                           

  بملؤمتل بلصل   السل بألدبء بملح دز لل  ا يلك  بري سريلك   يلرصه اليقظة التفاي"ية وسيلة حديثة لتفاي"ية المؤس"ةا ا ظسودث  الا ا أتدله  ال 1
 .360  396ص   8009  بلزبئل أوله  
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بلسويلئده ل  ال بلص ث ةلى ةلم ب، ابةيلك بلح  سلس ده  ب،ةح  يلأ و سذب بيبيلل و بلسوس بمل يلةب   سذب 
ح  سلس ديلك بريا  ه  بملوحص له  رع  لبءبك ب تبع  ب ابةيلك  حكلب مجا بملصلسريلك  ب،اليلهه   ث بلحق ديلك  بل

س،  دأبةيلك.  1 

ة لده رنالاه   لدث بلحكسأبك بلصل ده  بلحق ده  بلح  سلس ده لح ا ا  jakobialeلذلو وا  ة ا      
 هتا ابك  ولص ت  ده بملؤةوه.

 يلملنالاه  بلح لدث لل  دل بلح  سلس     بمنيل  بلسبوا ،  حسو  ة ث بلدقاه بلح  سلس ده ة ا جملد بلقديلم      
س  ة لده ر ا ه  ن اةه تقسم ةلى لةيلس مجا   لدث بملصلسريلك بملوحااوه  جتادزسيل ل شلسيل رع ل ث 
بةح ابرايل و بالاب، بلحقدة  بختيلم بلقلبأبك و جميلل ب، ح يلأ بلح  سلس    ةلده وا  ة لده أحا لل  دل  

 2  لل صلسريلك بل ر  لدلايل  رصيللحايل  هبا  بختيلم بلقلبأبك ب،ةتبتدةده. بلذك  حلا  يللل بهليلد

ويللدقاه بلح  سلس ده  يلل وله لل ؤةوه س   ةدله بةنرده ت له بملوؤ ل  ودايل   ذأسم  بظكنويل رع     
 بةح نص ل لز بلص يلحل ب،ةتبتدةده   ع بل م بهليلئث رع بملصلسريلك بملح رث ةلدايل ةل يل.

 يبين مجاالت واستعماالت اليقظة التكفولوجية: : 4ل رقم شك

 

 

 

 

 

Source:Jakobiak. F . (1992) Exemples commentes de veille 

 technologique. Paris Edition d’organisation ,cité par mounabenslimane. Veille et méthodologie de veille. 

Seminsire sur la veille documentaire. Rabat, maroc, 14 fevrier 2008. P15. 

 

 

                                                           

Patreyron, E. la veille stratégique. Ed. 1998, P 143.1 

Jakobiak, I pid P48.2 

 بملصكديلك بلصل ده
  لبءبك ب، تبع

 رصكديلك ت  سلس ده
 رصكديلك بلوس 

 رصلسريلك غة أمسده

  لبرج بلل 
 رشيلأ ا بلح  ده

 ةقسد بلحصيل    بلشلبحيه
  دا بلتب دص
 بإلظحيلجشلبء  الابك 

اليقظة 
ةالتكنولوجي  
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I-2-0-1 قظة التكفولوجية: مصادر الي 

سدئيلك بلل  بلصل    بليلرصيلك  رع  نل ب،تريل،ك بملوح لق  بملشيلأحيه و بمللحقديلك   دأبةه بمل شسأبك   -
  لهل اليلك بلل  برييللده.

 بلاأبةه بلا أ ه ل ث بلابءبك بل هليل ةنوه  يلل شيلط. -

   سك بملصلسريلك. -

 بلكيل ا بملاين.بملشيلأحيه و بمللحقديلك  دأبةه بمل شسأبك مبك  -

 1بلح لدث بلاودم مل حةيلك بمل يلووه. -

I-0-0 :اليقظة التجارية 

بت  يلظب بألظسبع بلويل قه للدقاه هتحم بملؤةوه ل ليل  حكس ل  قاحايل بلحةيلأ ه  س  ختص بيبيلل بلحوس ق         
لك حيث ريل  لتلل  يللصنويلك  ب،ظشكه بلحةيلأ ه  بلكل  بلحوس قده  الد تلحيز بسح يلرايل ةلى بةسبوايل بألريلرده 

لق و وحوصى)  بملسأد ع بلز يلئع ( بنل ده  ةلسك بملوحال    اليل ديلهتم  حيذب هل  بأ يلئام ملصلوه بلصسبرث بملؤ
  بلصنويلك بل جت صايل مبسأدسيل  رسزةدايل...بخل.

 بلدقاه بلحةيلأ ه س  ملو بل شيلط بلذك تح  ع رع  نله بملؤةوه رع دأبةه بلصنويلك    بملسأد ع       
رصلوه ظقيلط وسهتيل   ص ايل و تصيلرنهتيل   بلز يلئع  بملايلأبك بلا اق بل تاال و بلوس   رصال منسق  هبذب توحكدا

را بلوس   قلف  و  لدبئايل  ت يلوودحايل   تو ت بلدقاه بلحةيلأ ه لل ؤةوه مبصلوه تكسأ اليل يلك بلز يلئع ةلى 
 2بملاى بلكس ث  تكسأ ةنويلك بلز يلئع را بملؤةوه.

 و ديلد ع بسح يلم بلدقاه بلحةيلأ ه تح  سأ السل بلز يلئع  بملسأد ع  ر ه ةيلره.

 الزبائن: -

تسا بملؤةويلك بسح يلريل  يللقيل  ز يلئ ايل  يلةحليلأسم ن لس   زءب را يل رع أوم لة يلهليل  بملحلق  مل حس يلهتيل     رب 
 بسح يلم بلدقاه السل بلز يلئع ةلى:

                                                           

  أةيلله رقاره ل دث شايلدق بمليل وت و ةلسم بلحودة  حيلده التفاي"ية يي المؤس"ة االقتصادية، مصادرها، تفميتها، تطويرهاالميزة  سش يل  ة يلأ  1
 .92  ص8008بلصلسم ب،وحريلد ه  ةلسم بلحودة   يلرصه بلزبئل  

2Verna Gérard, la veille technologique, université laval, http/www.fsa.U laval.ca/personnel/ vernag/ pub veille, 

htnt. 
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توصى بملؤةويلك  يلساق ملصلوه اليل يلك  أغليلك ز يلئ ايل برييللد  بةح يلدب ةلى  معرية الحاجيات والرغبات:-
يل، ... لةيللدب  تق ديلك توس قده " قدقيلك   بخل" لحص ث ةلى بشليلةايل   تحصاى ملو لحح  ع رع بةحليل  ل

 بلحكسأبك برييلحله و تلو برييل يلك  بللغليلك لح س  ةلى لر ب،ةحصابد لحللدحايل  بلحصيلرث رصايل.

 ب ةلى بملؤةوه ل  تقدش  يلةح لبأ راى أ يل ز يلئ ايل   ال  لس حييل  رصا ام أب د   ياس عدم الرضا:ق-
،  ا ث غة بللب   ال  لس حييلظس ظولحام ولدله  لذب  ب ةلى بملؤةوه   ب ةلدايل ل  ةلى ر حس يلهتيل  ب، بظه

ا ه. توةدث بلش يل ى بملقاره رع هل  ز يلئ ايل  تل  ةع بةليل  ةام بلل يل  1 بلحصيلرث رصايل 

تل  بملؤةويلك ةع بلسةيلئث  بلكل  بل  صح اسيل بلز يلئع و دوا  تحديد قدرة الزبائن على ال"داد:-
 بملوح قيلك  مثع بملشت يلك  هتا  سذق بمللبوله لحة ب بملشيلحيث  تستل بلصنويلك    بملؤةوه  ز يلئ ايل.

زة  د أب را يل و  ا ا راى بيلح بملؤةوه  ب ريلل مسصحايل :  لصب بملس دراسة العالقة بين زبائفها وموزعيها-
 شالهتيل بت بلز يلئع  بم ن ع ل  ختول بملؤةوه ةادب حيلةب رع ز يلئ ايل  ولب بملسزة   لذب   ب ةلدايل  يلةح لبأ 

 تحلا بلصنويلك    بملسزة   بلز يلئع  تكسأسيل.

 الموردين:  -
بسح يلريلك بملؤةوه مبيلهلم رع د أ حيلة و  ا ا ررةسيل  حي يل ب  هلم  ز  ،  أ ذ بملسأد ع ب ليل الره حيلةق رع 

 وحايل   ه و بلص ث بل ايلئ  لل ؤةوه  يلةحليلأسم بمل س   بملز د هليل مبوحلزريلك ب،ظحيلج هلذب تكسأ بملؤةويلك  قاه 
بلابئ ه  د ا يل  مليل بملسأد ع رع ظشكه السل بملسأد ع ملصلوه واأبهتم ةلى متس  ايل  أوث بلح يللد    حيذب تحلا بلصنويلك 

ل ةلى ظشيلط بملؤةوه   توح ا بلدقاه بلحةيلأ ه رصلسريلهتيل ةلى ةلدث بمل يلل ، بريرل رع بملريلدأ  وسق ت يل ف تؤ
 بلحيللده:

 بللبئا  بيبنك بملح رره بالده  بلا لده. -

 دأبةيلك بلوس . -

 بلصنويلك را بل صديلك  بل قيل يلك. -

 ملسأد ع  بلز يلئع ةلى هل م أ يلل بللدا.ب،تريل،ك بملليلشلق را ب -

 بملصيلأف  بمللحقديلك  بملؤمتلبك. -

 2 ةيلئث ب،ةنم  ب،تريلل. -

                                                           
1Patayrame. A. le mangement de l’information. Edition economica. 1994. Paris P 24. 
2Thietart R.A la stratégie d’entreprise-formation et mise en œuvre, mc graw Hill, 2em tirage, 1986, P87. 



  مدخل نظري لليقظة االستراتيجية                                           :  األولالفصل 

23 

 

I-0-4 :اليقظة البيئية 
قى رع ب،شيلأبك بآلتده رع تل  لك ل يل ختص ريل 1بلدقاه "خيص ريل  ق  و  دئه بملؤةوه" سذب بل سع رع

حيث   بل  ب ت وةسيل رع ل ث بريديلزق ةلى ردزق بةتبتدةده  مبص  ل  بلدقاه بللدئده تص ث ةلى دأبةه  2بنيلأج
 بلص يلحل بل ختص بألظسبع بلويل قه رع بلدقاه بلح  سلس ده  بلحةيلأ ه"  لحاسيل   لدلايل وا  هتحم  يلحه  بملحقةبك

لذلو س يلك  ... ودهيل يللسبظب بمل حل ه لللدئه بنيلأ ده بلصيلره لل ؤةوه "بلصسبرث ب،وحريلد ه  ب، ح يلةده  بل ق
 ه.بل  ة ب،وحريلد   بلذ ع  كلقس  ةلدايل بلدقاه بيبح صد

 ظالب أللده  يلحده بلح يلووده ر ايل  يلل وله لل ؤةوه  اليل ه سذق بأل ةق بلابئ ه ل ا بملصلسريلك ة ايل 
رع  نل بألظسبع بمل حل ه للدقاه بل ب حص حيث ظسع ودايل  اأبةه ة يلحل وادق رع ة يلحل بللدئه  ويل  بل  ة رع 

ة لده رلبوله  تحلا بلقسى بلح يلووده بن ش للسأتل  بملؤةويلك توح ام رركلت "بلدقاه بلحوس قده" للا،له ةلى 
 .3 ن   يل بدأبج بلش ث بآل  بلذك  س ت بلصنوه    وسى بلح يلوش  لظسبع بلدقاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Alain bloch, l’intelligence économique, éemed, edeconomica, economiepache, paris, 1991 p16. 
2Luchaput, la veille stratégique intégré, repardworkingpaper, n° 03 2006 université du quebec, Canada. p3. 

  سرصزق ةادله  بملل ا بلويل م. 3
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 : يبين األنواع األربعة لليقظة المتعلقة بالقوى التفاي"ية لبورتر:10رقم شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر:

lain Bloch, l’intelligence économique 2ém ed, Ed economie poche, paris 1991 P17. 

 

 

قطاع منافسون في ا  ا

تنافسية يقظة ا  ا

 الداخلون الجدد

بدائل  ا

وجية نو ت يقظة ا  ا

يقظة  ا
تجارية ئن ا  الموردين الزب

يقظة  ا
تجارية  ا

يقظة بيئية ا  ا
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I-4  األوقات األربعة لليقظة االستراتيجية:ال"لوكات و 

I-4-1 :سلوكات اليقظة االستراتيجية 

 ص دددث بلح اددددم بلددددا لص لدددده بلل ددد ةدددع بملصلسرددده ردددع هتدئددده   لدددة بملؤةوددده لح ا دددا ولبأبهتددديل ب،ةدددتبتدةده       
بلد تصحدا حيحاا دا ودا  لدل  ح قددم بألسداب  بلد ر تودكةسيل    تس ده بملؤةوه لنةدحليل  أد وصدث جتديلق بملصلسرديلك

و حيحيل دده روددت  Aguilarب  بلح ودد  رددع لدبء  بيلةدده ة ددث بلدقادده ب،ةددتبتدةده   صلادديل بحي ددل ة لددده   وددا ردددز 
    منسم   للل  ةع بملصلسره: دئه ب،ة يلل 

 ئه.  يللل  ةع بملصلسريلك  بل صلسريلك بلصيلره السل بللد المراقبة:-

  حصلم ب،رل س يل  يللل  ةع بملصلسريلك بنيلحه  بلنزره لح لدث بملش ث بلذك سس ةلى  شدو بلاادسأ  البحث:-
 ة ددا  أةددديلء ظاددديلم بلدقاددده ب،ةدددتبتدةده   ا دددا ةدددة أق ة لاددديل ةدددس  منددددز  ددد  تدددن، لظدددسبع ردددع بلدقادددهرع الدددد 

 بلولسك   وس ة لايل  تح  ث و:

 بلدقاه بلوللده )بمل  صله(.-

 بلدقاه بل ر  وصيلله )ظر  ظشكه(.-

 .1بلدقاه بإل يل ده ) بل شكه  بل صيلله(-

I-4-1-1 بلقديلم د   وحص لهبمل   ولث رع بملس سدق بملصلسريلك  ا هتحم دويلةده  قاه س    :ال"لبية اليقظة 

 بملؤةوده و بألودلبد  مجددا بلدقاده  لظدسبع ردع ظدسع لك تودح ين ،   دبئ ده  رد ه ت دس  بملصلسرديلك  ةع ل ا  ل 

 بلحاا دابك بحيحشديل  ةدع تل د بلدقاده سدذق   بملصلسرديلك  ررديلدأ مجددا ةلدى تصح دا   بلدقاده   ص لدده رص ددس 

 .بملؤةوه ظشيلط ةلى برييللده

I-4-1-2 ل  يلظس ده ررديلدأ ردع ةدسبء وقدل  بملؤةوده هتدم بلد بملصلسرديلك  دا هتدحم :الّفشاطة نص  اليقظة 

 بلدذ ع سدم بل يلشد س  وداد   لولبد س يلك  (رصد ه وتبك) رح لأق بةحص يل،ك هليل   بلدقاه لظسبع مجدا ختص ل لده 

ديل، ةلدى تصح دا بلد بل شدكه بلدقاده  سهد ده  قسردس  ديل، رحكدسأق ل    شد  هتدحم بلدقاده سدذق   ب،ظتظدس  حيأ

 .2بمل   ه بل لص

                                                           

1
 Laurent Hermel, Maitriser et pratique la veille stratégique, AFNOR, Paris , 2001, p17. 

 
 د ع رحكللديلك ظددث شدايلدق بمليل ودحة     ردذحيلق رقذردهدور اليقظة االستراتيجية قي ترشيد االتصال بين المؤس"ة ومحيطهااوس دث ظسأ بلصيل ا ع  2

  .99  ص8033/8038خترص ب،ةنم  ب،تريلل  اليلحي ده بلح اد يلك   يلرصه ة يل ه  
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I-4-1-0 بل هتدا  بت بلل د تصح دا بلدقاده بل صيللده ةديلدق ةلدى بلدقاده بملودحااوه :الفعالاة الّفشاطة ليقظةا 
ةع رصلسريلك رصد ه  وادق   ل د تصل  بملؤةوه  داب رع  نل سذب بل سع ريل تل  ة ه رع رصلسرديلك  و د  

ذب بأل ددة رددداب  بمل يلوودده ةلددى ةددلدث بمل دديلل تووددصى بملؤةودده بت رصلودده بملصلسردديلك بملحصلقدده  أةددصيلأ بمل دديلوش حيددس  سدد
ددد تصحدداق بملؤةودده حيوددلب ب  ولحدده تودد ت لدده  لدددا ر حس دده و وكدديلع  دددسا ٪10وددلأ خت دددع لةددصيلأق   وددله    

 بسح يلريل لصلف سذب.

 ردديل جتدداأ بإلشدديلأق بلددده سددس ب  بل ددسع رددع بلدقادده  حصدداى بل ددسة  بلودديل ق   يللل دد ةددع بملصلسردديلك  كددةق         
د تسحيث   حصله   روحقللده ولص   ش  هتحم سةسرده  قاه  س  را حايل بت ب ريلئد   هتحم مبسب دا رصد ه 

 .1بظحايلزسيل ةلى  بلص ث ولص  ت بملوحقللده بلحاا ابك  س ث ل  بمل يلوو   ولث رع ب،حيحشيل 

I-4-2 :األوقات األربعة لليقظة االستراتيجية 

 للايل حييللحيلا:ن ع ل شيلهيلك بلدقاه ل   لك رع  نل ةاق ل ويلك زر ده ظذحيل  

: س   لدث مليل سس حييلئع و زرع  ةديل  رصد     س   قاه veille ponctuelleاليقظة المفتظمة  -
 لول  ر اج دأبةيلك بلوس .

:  س  ةليلأق ةع رلبوله ر ا ه السل رسب دا ر occasionnelle veille اليقظة المفاسباتية -
 ة  تيلم  يلملوحاا  بلسب ب تولل رلبولحايل بلابئ ه بةحاابوايل   ت س  بملؤةوه رع  نل سذق بلدقاه ةلى 

 ةلده.

 س  ةليلأق ةع رلبوله ر حا ه لل وحاا  الوب د أ ه  :veille périodiqueاليقظة الدورية:  -
ظشلاايل  ددد: رسبزظه بملؤةويلك  بلحقيلأ ل  بلاأبةيلك  بملقيل،ك  بملريلدأ بملص ده  يلمللبوله   س   قاه ن   يل ل 

 ....   سك بملصلسريلك بنيلحه  يلمل ا يلك بملح رره  برييلل السل بملؤمتلبك  بمل شسأبك بيبيل،ك   ةل ف 
 بخل.

تو ت بلدقاه بلابئ ه  لحا ب،شيلأبك بللصد هد  ل  ريل  :veille permanente اليقظة الدائمة -
حيث رع    كلم ةلدايل "رصلسريلك ب،ظذبأ" بل ت ذأ بملؤةوه ة يل طا، و  دئحايل بل لده   س  الردله  هد ه

 رع  اه  مبص  بلل  بلكسة  ةع بملصلسره   أبدبأ ب،ظذبأ  radar de coisiére" أبدبأ بمللبوله بلل ل ه"

Radar d’alérte .2رع  اه ل لى  بلذك  قسم  يلل ش  ة ايل 

                                                           

 
  .99ص  سابقمرجع وس دث ظسأ بلصيل ا ع  1

رقاره   ع رحكلليلك ظدث   رذحيلق ختلج اليقظة االستراتيجية والوقاية من األزمات، دراسة المحيط الداخلي لمؤس"ة بريد الجزائر لحييل  بلديلس  2
 .92  ص 8038/8031شايلدق بمليل وحة  ووم ةلسم ب،ةنم  ب،تريلل   يلرصه ة يل ه  
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I-0 :مزايا وشروط اليقظة 

I-0-1 :مزايا اليقظة 

    لسم ريل تقاره بلدقاه رع رزب يل لل ؤةوه ظذحيل ريل  ل :

تو ت بلدقاه رع بل يلالده بمليللده  ح قدم بلسولق  أل  بملصلسريلك بل ر مجصايل ويلدأق ةلى بلح و  رع بنريلئص  -
 بلحق ده لل  حج   سدته   بلح  دع رع حيل حه.

تو ت مبل أ  دا لل صلسره ةا لحل  بملوحس يلك بلح اد ده و بملؤةوه حي يل تو ت مبلبوله روح لق  رحسبحله  -
 للدئحايل.

  يللصلبودث بملوحقللده بل ةس  تسب اايل بملؤةوه. ؤ يللح ذ ل  بلح ل تو ت -

 ةدله بةتبتدةده للحودة  ل ع ت ش   لده بلدقاه ةلى ر يلهم بل  سم  بلحاا ابك  بل لص بل توحكدا ب  تقة  -
 رع بةتبتدةده بملؤةوه  رع بمل يلووه و بلوس .

   يل  ب،ةحةيل ه بلداق رييل ديلك بلز يلئع. -

 ل ةلى رسأد  بول رع بملصيلأ   بنابك.بريرس  -

 بحيحويل  رسوا وسق رع ب ث هلح ةلصحايل ل   اريلهتيل بمللح لق. -

 بلحسحث بت الث بملشيلحيث  ر ه ةل صه. -

 بلحودة بلدا و حيث ظشيلهيلهتيل. -

 1بلسة  و بختيلم بلقلبأبك. -

I-0-2 :شروط اليقظة 

 وصيللده بلدقاه  س :س يلك مخوه شل ط لةيلةده ةلى بملؤةوه  قدقايل لحل ع هبيل 

يل حه رع ولث ب،دبأق  وصلى بملوة   بةحليلأ بلدقاه حيسهد ه بدبأ ه  بلص ث ةلى ت  دذسيل ش رديل. -  بأبدق 

بتريلل دب ل   دا   سذب  يللو يلح لل صلسره  يل،ظحقيلل ملع  كللايل ةا لحل  بملوحس يلك بلح اد ده  د    -
 بالح يلأسيل ة ا ش ص  بالا  أل  بلدقاه ة ث مجيلة   لدش ة ث ولدك. 

 بلح  م و بلسوس:  ب بلقلسل  حو ة بلسوس  بلسةيلئث بألةيلةده  بملدزبظده بمل يلةله لذلو. -

    لحل  بملسه  .أ ح مجيلةده وس ه  -

                                                           

 .369ص  مرجع سابق،الا ا ظسودث    أتدله الا ا  1



  مدخل نظري لليقظة االستراتيجية                                           :  األولالفصل 

28 

 

تأهة راد ث رع هل  بهيلأبك مبك  هيلئ  وادق  ويلملصلسره تصكى هليل ود ه لالوع ة اريل ت س  س يلك  -
 1سد له.

I-6   اليقظة:وم"تويات وظائ 

I-6-1 :وظائ  اليقظة 

 تش ث بلدقاه ب،ةتبتدةده ةلى جم سةه رع بلسهيلئ :

 ب،ةتبتدةده س  بلح لؤ  يللحاا ابك  بل لص بل تحسب ا و بادل.بلولب بأل ل لس سد بلدقاه وظيفة التفبؤ:  -

بلولب بل يلين لس سد بلدقاه سس بلحز  ا  يلملصلسره لقلف بشليلع اليل ه روحص ث بملصلسره الوظيفة المعلوماتية:  -
 لل رسل ةلى رل  حييلرث ةلى ش ص ريل   مت ث سذق بلسهد ه بلقيلةا ه ل شيلط بلدقاه.

 مبص  ت  دو بملصلسريلك بملح رث ةلدايل ،ةح ليلط بلص يلحل بألةيلةده. والتلخيص:وظيفة التحليل  -

    صث بملصلسره و ش ث ر يلةب ن ع ل   لصب د أب سيلريل و  وظيفة إعطاا المعلومة الشكل المفاسب: -
 وام بملصيلأ  بمل شسأق.

 2 يلك بملوحص ث.سذق بملصلسريلك  ب ب  جتدب ةلى بالحديلوظيفة تحديد الحاجيات للمعلومة:  -

I-6-2 :م"تويات اليقظة 

ن ع بلح ددز     بإلهيلأهتا  بملؤةوه رع  نل نيلأةه ظشيلط بلدقاه بت ز يلدق ت يلوودحايل   و سذب  
 ن، روحس يلك: ت حد    بةتبتدة   بةحشلبو.

I-6-2-1 :الم"توى التكتيكي 

روح ا بت بل تق بلقرةق   و سذب بلوديل  ويل  ب  بري يلظ ةلى بملدزق بلح يلووده برييللده سس لرل ت حد   
بلدقاه تحصلم  يلألالاب، بليلأ ه  رع   اه ظال بلح يلووده  ويل  بري يلظ ةلى بملدزق  حل ع  يلحده  ا ا   لدث 
بألالاب، ر ث تكسأ بلوس   بةتبتدةديلك بلوصل  تودة بلز يلئع  بم ل  بملصلوه السل بلص لديلك  بملسبأد بللشل ه 

حقسم  حقذ ه ة لده بلدقاه  سذب بملوحسى رع بلدقاه ن ع ل    س  دويلةديل لك رصلوه حيث ش ء ة ا  غةسيل ة
 د سل بمل يلوو   بم  واذب بملوحسى  لت ز ةلى حيد ده بلح يلوش و رداب  بألة يلل برييلا.

                                                           
1Revellic, intelligence stratégique sur internet, deuxiéme édition, édition dunod, paris,  2000 , p20. 

  رذحيلق ل دث شايلدق بمليل وحة  حيلده بلصلسم ب،وحريلد ه  ةلسم بلحودة ، اليقظة م"اعدة التخاذ القرار يي المؤس"ةبلزسلبء  ل  ث ول اق  ستد سأ2
  بلصلسم بلحةيلأ ه   يلرصه  سلب   د   تيلأ خ.
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I-6-2-2  :الم"توى االستراتيجي 

  تشلع بملؤةوه  يللقديلم  يلألظشكه بلح لدلده  اا  سذب بملوحسى رع بلدقاه بت تكس ل  ت  دذ ب،ةتبتدةده
ة ةلى بلقلبأبك ب،ةتبتدةده روحقلن  وأ يلء بلص ث ةلى تكس ل ألس بمليلل بلح يلوو  لل ؤةوه  بل رع شأ يل بلحأ
ن ع ل ل م بلدقاه بةح شيل  لرسأ را ه ر ث بلحقةبك بمل حا ه  بةحااب  بألةسب  بلا اق  ويللدقاه رع  نل 

بلح لدث ن  ايل لدش وقل رع تسوة وام  ب ت لل  يلأةيلك بلح يلووده  ث تسوة ويلةاق لولث ،ختيلم بل ا   
بلقلبأبك ب،ةتبتدةده بملحصلقه   د ده بلحصيلرث را ظسب يل بمل يلوو   بم ويلملوحسى ب،ةتبتدة  للدقاه جتيل ز ر اسم  

 1لث.حيد  ت يلوش بملؤةوه بآل  بت حيد   ب ةلدايل ل  ت يلوش و بملوحق

I-6-2-0 :الم"توى االستشرايي 

سذب بملوحسى رع بلدقاه  حةيل ز ر اسم حيد  ةلد يل ل  ظ يلوش و بملوحقلث بت ر اسم حيد  ن   يل تقدة 
 وسبةا بمل يلووه الد  حم ب،ظحقيلل رع   يلء ب،ةتبتدةده بت بةيلدق   يلء بمل يلووه.

 سس  اا  بت  لم رداب  ت يلوش  ويل،ةحشلب  طاد ولص بلح يلوش و جميلل  الدا  أةلس   الدا
 ا ا    حل ع بملوحسى ب،ةحشلبو رع بلسب اه بلح يلووده  رصلوه  وام بمل يلوش  داب للح  ع رع بلح لؤ 
 يللح لحييلك ب،ةتبتدةده  بلح حد ده بل ن  ه بلقديلم هبيل    ت ل صا رع سذب تحكلا بملؤةوه بت برحنك بملصلوه 

أ ه بل تو ت  ل يلء  صع ب،الح يل،ك السل بللدئه بملوحقللده بل ةح يلأس ودايل ظشيلهايل  بل يلوده  وام بملصلوه للا
 2بألرل بلذك ن  ايل رع بالاب، بلحقة ودايل    وايل رع  نل نيلأةيلك ةليلوه.

I-7 :غاية اليقظة االستراتيجية 
 توصى بلدقاه ب،ةتبتدةده بت  قدم بألساب  بلحيللده:

يلأسيل.بلح لؤ  يلل لص  الوع  -  بةحقنهليل  جت ب بلحاا ابك   

تش دص   ا ا لولث بمل يلأةيلك بل ختام بملؤةوه   بةتبتدةدحايل   تل ع هليل رسب اه بمل يلووه و جميلل  -
 بل شيلط.

  قدم بل  يلءق بلشيلرله ل ايلم بملصلسريلك ب،ةتبتدة  و بيبيلل بلحوس ق   بلحةيلأك. -

  بلح  سلس ده لل ؤةوه. قدم بللدئه بلص لده  بلحق ده  -

 رقيلأظه لدبء بملؤةوه را ر يلوودايل   ويل له تكس لق   بحيويلهبيل ردزق ت يلووده. -

 بلحقددم بملس سة  ملسوصايل بلح يلوو  برييلا   بملوحقلل  بجتيلق بمل يلوو . -

                                                           
1Helon. N. rothberg. Scellerickson. Fromknowledge to Intelligence. GrestingcompetitiveAdvantage in the 

nextEconomyElservier, Inc. USA 2005, pp 42-44. 
2Ibid, P45. 
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  قدم أؤ ه  ب  ه ل ة يلل  بمل يلأةيلك برييللده  بمللتقله لل  يلوو    بلح لؤ   سب يلسم  تس ايلهتم. -

 ب حديلأ بملشل ع بمل يلةب و وكيلع بل شيلط بملنئم  بلوس  بمل يلةب. -

 ب،سح يلم بملوح ل  يللحكس ل  بلحةا ا بلح  سلس    شلبء   دا  لبءبك ب، تبع. -

 ا ا روحسى ةيلل ملصيلله بملصلسريلك   ن ع ب  خيحل  الوب بأل  يلع  برييل،ك  تسوة بملصلسريلك بأل لده بنيلم   -
 قه  صا رصيللحايل  برييلوايل  يللحصلدم     صايل و ر اسأ  يلص لل ويلةاق ةلى بختيلم بلقلبأ. بملصلسريلك بلاود

 1 و    تكس ل  تسةدا ظشيلط بملؤةوه. -

I-8 :أهمية االستثمار يي اليقظة 
تح  ث للده ب،ةح  يلأ و بلدقاه و تاةدم د أ بلدقاه لز يلدق ت يلووده بملؤةوه   تحةوا سذق بأللده و  
 بملؤةوه لحي ل متدزب  مت  ايل رع ب،ةحقنل بألر ث ملسبأدسيل  ملو  ددددد: صث 
تشةدا ب، ابع  ب، ح يلأ  م تسحلس بلاأبةيلك بت   سد ةنوه    ب،ةح  يلأ و بملصلسريلك      -

ب، ابع  ب، ح يلأ رع ولث بألولبد بلصيلرل  و بملؤةوه  واذب ب،ةح  يلأ  وام و  ل ل بلصيلرل  رع 
 بلص ث بلل تدين   اوصام  يلجتيلق بلص ث بنن    وام و وحت جميل،ك  ا اق لإل ابع لريلرام.

بملؤةوه بلسبالاق   هيلأتسوة بأل سبء بمل يلةله لح قدم بلل ل  بلح يلرث     الابك لوويلم بملؤةوه و  -
يلةسة   يلةح ابم  ل ليل    بملؤةوه  ول ةايل بمل حشلق  د ايل     بملؤةويلك بأل لى رع  نل بلل ل بري

 شل يلك بألظتظس  ل ازق  رصابك ب،تريل،ك بأل لى.

 تصز ز  دةم بألساب  ب،ةتبتدةده لل ؤةوه بت  يلظب خت دع حيل ه بلص ث ب،دبأك   وب ةيللده -
 روحسى بألدبء بل ل .

  ايل تصز ز بملسو  بلح يلوو  لل ؤةوه  ويلملؤةويلك بل يل  ه متحلو و بألغلب رقسريلك بمل يلووه بل مت -
 رع بألدبء  ش ث لولث رع ر يلوودايل   بملصلسريلك س  بملا نك بملا ه و برحنك سذق بملقسريلك.

تصز ز شل يلك بلحسأ ا لك   يلء ةنويلك رع  نل بل قه را بملسأد ع ةلى بل  س بلذك طقم هليل وسبئا ةاق  -
ع ولث بملسأد ع   ةلده للايل   وس تولدم لةلع    يل  بلحسأ ا  بلح صدث و بملصيلرله   بللةيل ه ر
 ويلملؤةويلك بل تقا  يلأج سذق بلولوله ةس  تسب ه حصس يلك مجه و بمل يلووه.

ت ل ش بلصنره بلحةيلأ ه  ويلملؤةويلك غيللليل ريل توح  ل رليللغ حيلةق و ب،ةن  ةع بلصنره بلحةيلأ ه  -
م بدبأق ةنوه بلز س   ولن  بلت  ج هليل  ن ع ب،ةح  يلأ و ظام بملصلسريلك بلحوس قده  ش ث ةيلم  و ظا
 .2ةع  لم شصسأ  يلألل ه  بملسدق  رع مثه ز يلدق  ويلء بلز س  هلذق بلصنره بلحةيلأ ه

                                                           
1Xavier richet, prise, guerraoui intelligence économique, et veille stratégique : défis et stratégie pour les 

économies émegerents ; edition l’harmsttan, France, 2005, P 176. 
  2 سرصزق ةادله  بملل ا بلويل م  ص 399
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 قدم بلح يل ز الد  واث ب،ةح  يلأ و بملصلسريلتده را ه بةح ابم بلح  سلس ديل بملحكسأق ر ث بلحر دم  -
  بناريلك. يلةح ابم برييلةليلك  سذق بل ام تدول بلحكسأ بلول ا لل  حةيلك 

 قدم رزب يل ر  ى بلحصلدم  بناق و جميلل بملصلسريلك ة اريل  رث  دبأبك بملؤةوه ةلى بناق و بةح يلد  -
تكلدقيلك ظام بملصلسريلك بمل حل ه   ذلو ترلت رل ه مبة سةه رع لولث بلحكلدقيلك بل وا ت س  غة 

ش ث  ؤدك بت الا ، وةسق حيلةق رصل وه لقديلدبك بملؤةويلك بأل لى ل  ت س   اهتم ولدله ودايل  
توحقل   وحيل هس ن لواسيل  ل  بريقدقه بللودكه السل ب،ةح  يلأ و بملصلسريلك س  لظه  وحلزم متس ن 

    يل.

تصز ز ب،ةحقلبأ الد ل  ب،ةح  يلأ و بملصلسريلك  ويلسم  ش ث ل   آ ل و تصز ز بةحقلبأ بملؤةوه   -
صلسريلك الققس ولحيل لولث للح يلةث را بلز يلئع   بملسأد ع  ويلملؤةويلك بل ب س و ب،ةح  يلأ و بمل

 .1 بلايلك مبك بلصنوه  رع مث بةحقلبأب لحي ل و لدبء لظشكحايل
 

                                                           

 .399 سرصزق ةادله  بملل ا بلويل م  ص 1
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II-سيرورة اليقظة االستراتيجية 
II-1 :طرق ووسائل اليقظة االستراتيجية 

إن تعدد  لطرد ا لتعدلع لع طع لاددع لطاالسدع لجيد لتا اع ؤددة  طل نيعدع لاظ عادع لقعدد ا سلد  ا  د  تة  عدد  
 لالالك اازة تة  عاع  لئ ع وتل ثل أهم لطر ا  ا   يل :  ي يف لطع ا وسل  

II -1-1 الباشماركينغ" طريقة المعايرة": 

يف لطعدددنعاةا ر ط ادددد لتة  عدددع لطدوطادددع يف يددد ا  « Rank xerox »هدددال لطر يالدددع لسل دددد    ددد  ع 
 « Rank xerox » لطد ئا  ولتددي  لطعد ال لجيدنر ط د  ع  « David Kearns »وس  ه   ،لآلجر لطة يخع

سلدد  أ دد  يس لاددع اعددل  ة طلالاددام اةل دد  م ولطردد ا اال قعددع تللددني لتلعلالددع ت تلخ ادد ت ل  ثدد   ديددع أو لتنيعدد ر 
لط لئدةي، وو ال  هلال لطر يالع تال ال لتنيعع ت خلا ق انيعع قلئدة تظ ن ل  ضل يف جم ل لطة د   لطداي تةل د  لطاد ، 

 ع تأ لء هال لتنيع ر لطة  ذ اع.أو حىت خ ق   وتالا  أ لئه  اال قع

ولهلدف ان هال لطر يالع هد  لع د ء اعاد ق  ديدد يالد ه سلاد  أ لء لتنيعدع و  د   اد  يدلم ةديدد لتنيعدع 
 لطة  ذج يلحد  لهلدف. 

 وتلض ن س لاع لتع ي ة لت لحل لطل طاع:

 ديد لطع لاع لط ي ةل ج ل ى لطلحعت.ة  -

  لء لطع لاع.ةديد أ ضل انيعع تل از يف أ -

 ةلال طنا ع ر و قليع لطع ا تت أ لئه  يف لتنيعلت وأين ت . -

 ةديد أهدلف وخرع لطلحعت طللع وي ت تة    أو لطلع ا سلا . -

 ت ظال   ا س ل الظ الع تضم لطع الت لت تنرت ت طع لاع ا ض  لطلحعت. -

 .1تةعاا س لاع لطلحعت وا ل نع لطلالدال -

II -1-2 ألنترنت كوسيلة لليقظة:ا 

متظدددن ا  دددز لطنحدددا لطالددد ا  ل ا يظددد  لطلددد ت  طددد نلقة لطدددد    ل ا يظددد  ادددن ةالادددر  8691يف أولخددد  يدددةع 
 .Advanced A.R.P.A.netلع  ء  نظع اعل ا تاع طإلتص جر وأطلر سل  هال لط نظع ليم 

Advanced Rsearch Project Agency Network. 

                                                           

 .18 ياع قتانع، لت    لطع تر، ص 1
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هددد ه  قتددل  للددز ا ل ددز لطنحددا لطععددظ ي وادد  ادد وق لطددزان  ددل  ا  ددز لطنحددا لطالدد ا  ل ا يظدد   ددنظع 
ولعل دد ر يف أ ثدد  اددن اادددلن ويف أ ثدد  اددن جمدد ل طللردد ق إ ى اددد   A.R.P.A.netطلندد حثت و ويددعك  ددنظع 

 يع   لطا ال ت  ع عك.

II-1-2-1  خدمة البريد اإللكترونيEmail: 
وليددلالن ل قيدد ئل لطظ وعاددع اددن ول ى كادد  لت دد  ت يف لط ددنظع سدد  لطعدد  ،  قيدد لتإتعدد   هددال ل داددع 

وؤظددن ليددلخدلال لط يددد لجطظدد وع طرلددح اعل ادد ر حدد ل اةددلت اعددت أو طلددح  دد لتت  ددظلاع أو إقيدد ل طلنادد ر 
 طل  ق ين.

II-1-2-2  خدمة بروتوكول نقل الملفاتFile Transfer Protocol: 

لتلعدد ر ت جتصدد ل لتن ددك تددت ح يددنت  اصددل هددال ل داددع ؤظددن  لددح لتلعدد ر  تعدد   ت وت  دد ل عالددل
 وة يله  ان ح يح ل ى آخ  س  لط نظع لطع تاع.

II-1-2-3  خدمة الشبكة العنكبوتية العالمية للمعلوماتWorld Wide Web: 

وه  خداع لط يح وه  ادن أهدم خددا ر ل ع عدك حادا يد تنل ت  دادع ت طعديدد ادن لتنيعد ر لطعل ادع 
ويدددالع ادددن ويددد ئل لطددد ويت  WWWولطصدددة ساع ولقظ اادددع ولطل  قيدددع ولطثال  ادددع ولالددددر حدددىت ط  ددد ل ،  خدادددع 

 .1ولطدس يع ولجسالال سل  لتعل ى لحملل  ولإل لا   ولطع ت 

II-1-3  طريقة الرقعةPuzzle: 

تعل ددد ط يالددع لط  عددع سلدد  لعهددد لع دد س ، وهددال  صددد تععددت ونيدد  ة  ع طاددع لج دد قلر لطضددعاعع، وة يددل 
لتعل ادد ر لطع ضدد يع لتنعثدد ة ل ى  ددظل هاظددل واددةسم وذو  جطددع وهدد  ط يالددع ط قهدد  لطع يددر لطدداي ي أيدد  ها دد ر 

جيددلدججر لطدد ي تدد    تةاددع لطلعظددت لع دد س ، ، وهدد  تلددأطز اددن جم  سددع اددن لHumbert Lescaطاعدظ  
اددد  تددد ك   عدددح  ندددت اةهددد  ل ى ل اددد ل ولجتددددل  لطددد ي تلرلنهددد  طناعدددع لتعل اددد ر لطددد ي يدددالم  هازهددد ، وتعدددل د هدددال 

ولط ي  ددف ل ى   اد  جم  سدع ادن لطالرد  ذلر ل  دظ ل لتخللعدع  Puzzleلطر يالع اندأ س له  ان طعنع لط  عع 
ل سعددد ي وتلالددد ئ ، هدددت أن هدددال لتعل اددد ر ضددد ةاع أو خ الدددع وت طلددد   هدددت ق ادددع  اظلعدددنع سدددن يف قؤويددهم ت دددظ

ط يددر ل دد ةال، سددالوة سلدد  ذطددني  هدد  تظدد ن تدددون اعدد    دد  اعزوطددع يف هددال لق طددع يظدد ن هةدد ك لحل دد ل  الدددل   
 واا هله   ون ليلع  هل .

                                                           

 .26، ص2002أط وحع   ل قلل  وطع يف لطعل ال لج لص  يع،   اعع لعزلئ ، دور األنترنت وتطبيقاته في مجال التسويق، ي إت لهام، 1
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عةددع ليددلاالل لتعل ادد ر، لطدد ي  دد ل لطادد  اه ددع  ويعدد     يددر لطع ددل لتظلددز تددديتظ ين لتعدد  ك سادد ي تددد 
 82ل ى  8 حددو وت كددع لتعل ادد ر ت ددظل كدد س  اددن أ ددل لعدد   اعدد  اعددا طلع ددل، ويلظدد ن هددال لطع يددر اددن 

  خو وهم   آليت:

 اعنوط ن يف لتةس ع هلم االحاع ل  ذ   لقلر ي يعع. -

 اة ل س لاع لطاالسع لجي لتا اع. -

ظم ل -    ة لتالادة لط ي  ن م.العالن ن ادس ون 

ظم اع  لهم ت ت لضا  لت ل  اع عله . -  خ لء ادس ون 

 .1ل  خ ص لطاين طديهم  وق اهم سل  اعل ى لتةس ع  إذ طزال ل ا  ذطنيال -
II-1-4 :أسلوب الدلفي 

يعلخدال هال ل يل ب سةدا  ي ل  اع  دع لطلةندن لتل  د  حدويفد  يف لطنالدع لطلظة ط  ادع، حادا يدلم ليلالصد ء 
ل دد لء يف لطلظة ط  ادد  يف لتةس ددع ردددف اع  ددع آقلئهددم تدد طلر ق لطلظة طدد    لحملل ددل، ويددلم كادد  ل  تدد  م ل ل دد ف 

طددد ي متثدددل ععدددنع لكددد   ولق  سهددد  ل ى اددد حنه  طا ددد ح ل أي لخدددلالف يف ل قلء و يلددد  ذطدددني لق ددد   لآلقلء لتخللعدددع ل
وتعددلخدال هددال لطر يالددع طللةنددنلر تدد طزان ل  ثدد  لحل دد جر قدددوك أي تاددتلر يف لطلظة ط  اددع  ،يددنح لجخددلالف

 .2ولطع لال ل  ث  لهل  ا  يف تعات هال لطزان لتل   

يل ادز هدال ل خدت  ،لطلةندن ويعد   ت تةعدروهة ك ان ينول أن هدال لطر يالدع تالد ال سدن اه دع لطالاد ال تع لادع 
ليلععدد قلر ل ى ل دد لء يف ادد قة   ئ ددع  تإقيدد لتدق ددع س طاددع اددن ل دد ة ولتع  ددع ت طسدد ه ة قددل لطلةنددن، يالدد ال لتةعددر 

 .3لط أي ح ل لطس ه ة قل لطلةنن إلتدلءأيللع 

لت ليدالر ويل  دح لج  تد ر سةد واد ل لج  تد ر لطلح ي يدع ادن  ندل ل د لء يالد ال لتةعدر تدقليدع طظدل 
و لقي ل ليلعع قلر هلنجء ا  تزويدهم ت تعل ا ر لتل د ة ولتعل ح ة ان  نل تعض ل د لء لت د ق ت يف س لادع 

 لح اةهم لتدلء لط أي ح ل لطس ه ة جمد ل ا  ت ضا  لت قلر.رلطلةنن و ي

                                                           

ض ن لتللال  لطدو  لط لت  ح ل ، ادلخلع أهمية اليقظة االستراتيجية في تحسين القرارات االستراتيجية والتنافسية للمؤسسة  وا  يعاد، 1
 .69لتة  عع ولجي لتا ا ر لطلة  عاع طل نيع ر لطصة ساع خ قج  ر   لحمل و  ر يف لطدول لطع تاع،   اعع اعلا من  لعزلئ ال، ص

2 ،  .866، ص 2008،  لق لتعتة، ل ق ن، االدارة االستراتيجيةان ق سند لطعزيز ا 
، جملع لج لقة لطع اع، اعهد تخدام أساليب التنبؤ في تقدير حجم الطلب على المنتجات الصناعية في مدينة جدةمدى اسلطعلايب خ طد اةص ق، 3

 .226، 8669، 2، لطعد  69لج لقة لطع اع، لت لظع لطع تاع لطعع  يع، لجمللد 
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ع  نتة ان لجتع ا يف تالدي لر ل  لء حد ل و تظ لق ل ر ة لطع تالع سدة ا لر حىت يلم لطل ال ل ى  ق 
 .1لطس ه ة قل لطدقليع

II-1 -5 :)طريقة بلينجز واخرون )طريقة تقييم االزمات 

 ولخ ون ل ى من ذج ه ا ن لطاي يعع  لجناع ان خالل ت    لطعة ا  لطثاليفع لطل طاع: Belleingsتع   تة  ط يالع 

 لطلهديد  ديد لطال ة.-

 لط ي يع ضه  لطلهديد، ولطاي تل    طدية  إ  تع   هزة سةه .سةص  لتع  لع -

 اه ع لإل  تع  صد إع   لإلط ق لطزاا.-

ل  حددك هددال لطر يالددع ل خدد ل تعددديالر سلدد  مندد ذج ه ادد ن، وذطددني تإ خدد ل اعهدد ال لطلصدد ق،  حعددح قلي تعددض -
 ل ددد  طديددد  لطلصددد قلر لطدددثالك  لطنددد حثت، طظددد  يدددل ظن لتعدددت ادددن إ قلك لنادددع اددد  يف تالدددع انيعدددل ، جتدددد ادددن لن

 لطل طاع:

تصدد ق إاظ عاددع  هدد ق سةصدد  ادد ، وؤثددل يف لط  ددك عععدد  تصدد ق و دد   هدد ة لو تةدد  و تددت لط ضدد  لطدداي علخالدد  -
 وعأال  ا  ووض    ل ان لطلهديد.

 تص ق و    عالو يف لإل  ت ر لتل حع ت ل هع لجناع.-

نال إلعدد   حددل طالناددع يدداظ ن يف ادد ق  و تددن ي لطالدددقة سلدد  تصدد ق ضددال لط  ددك   تدددي  يدددقك لن لط  ددك لطددال -
 .2ل ى ليلن ا لجحدلك لط ي   تلحالر ت طظ ال  bellingsتص ق لجناع حعح 

II-1-6 :الطريقة الببليومترية 

هدد  جم  سدددع ل يددد طاح لإلحصدد ئاع ولطالا يددد ر لطظ ادددع لتعددلخداع يف  قليدددع ل صددد ئو لطنة ئاددع طإلعلددد ج لطعظددد ي، 
 .  Statistical bibliography اك أوج ت طننلا   ل ا  لجحص ئاع 

تالدددد جر ولطنانلا ا يالدددد  تعددددلخدال لطردددد ا لإلحصدددد ئاع ول يدددد طاح لط ي ضدددداع يف ةلاددددل لطنا عدددد ر لتلعلالددددع ت ط يفدددد ئر  ل
ال تع  ع خص ئو س لا ر تدلول لتعل ا ر.  ولج ك ولطظلح ولت ل  لتة  قة .... ل

                                                           

 .60، ص ا    ي ترت   ن لطا ه، 1
2 Kamel rouibah, veille stratetegique vers un outil d’aide au traitement des informations fragmentaires et 
incertaines : contribution à la conception d’un outil pour la construction des Puzzle, these pour le doctorat és 
genie industriel, option science de gestion présentée et soutenue le 08 juin 1998, université pierre mendes- 

France (UPMF) institut national polytechnique de greoble (INPG) p 138. 
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يدد ى لطددنعض لن لطنانلا ا يالدد  هدد   دد   اددن لجعع قا يالدد ،   دد  يدد ى لخدد ون لن هةدد ك تدددلخال  نددتل تددت لطنانلا ا يالدد  
لطنانلا ا يالد  ت  دد  سند قة سددن ترنادر طللحلدداالر لإلحصد ئاع لتخللعددع ردددف  Lancasterولطعدا عل ا يال ، ويعدد ف 

 .   1 قليع اة ل جر لطلأطاز، ولطة   و اعاع ليلخدلال لج ب لتة  ق  لطظل ت ر لتة  قةال

II-2 :مراحل اليقظة االستراتيجية 

  ت كلهد  وليدلع  هل  ادن أ دل لطاالسع لجي لتا اع ه  يا ا اعل ا يت يندأ ت طنحا سن لتعل ا ر ويةله 
أن تظدد ن لتةس ددع حدد ل تاللهدد  وةددد  ا  عهدد   اهدد ، هددال لطعددا ا لتعل ادد يت اعلدد ي سلدد  لطنالددع ل  ق اددع، يةرلددر اددن 
 لخددل لتةس ددع ت  دد ل ل دد قج و يعدد   سةددد تعالددح لتعل ادد ر، ادد  لج دد قة ل ى أن هددال لطة دد ذج لطدداي يضددم ا ةددل 

، Humbert Lescaعلدد ج لطنحدد ك لطدد ي  دد ال ردد    يددر لط و اعدد ق ها دد ر طاعددظ  لطاالسددع لجيدد لتا اع هدد  
 :2وؤظن ت ضا  أهم ا لحل لطاالسع لجي لتا اع     يل 

II-2 -1 تعلد  ا حلددع لطنحدا سددن لتعل اد ر ل ردد ة ل و ى ول ي يدداع يف  رحلةة البحةةن عةةن المعلومةةات:م
س لاددع لطاالسددع لجيدد لتا اع، وهلددال  إ دد  ةلدد ج ل ى  ةاددد    ددع لطر  دد ر لطالناددع طدداطني و ن جمدد جر لطنحددا سديدددة 

 وتا ض تع  ي لطضا   يف لطظم لهل ئل ان لتعل ا ر،  إن هال لت حلع تلظ ن ان:

II-2-1-1  يالصددد ت يددلهدلف لطاالسددع لجيدد لتا اع لطع لاددع لطدد ي يددلم سلدد  أي يدده  ةديددد لعددزء  :االسةةتادا
 ان قال لتةس ع لطاي يلم وضع  ةك لط اد  لت ل نع لتعنالعال.

اددن خددالل س لاددع لجيددلهدلف يددلم ةديددد هدددف لطاالسددع لجيدد لتا اع، ولهلدددف هدد  علا ددع لطدد ي تل طددد سددن س لاددع 
لجيدددلهدلف، وهددد  سنددد قة سدددن ويفاالدددع ةدددد  لعدددزء ادددن تالدددع لتةس دددع لطددداي ت يدددد أن ت ل نددد  ادددن خدددالل   يدددر لطاالسدددع 

ال تل ثدل تصدعع س ادع يف  ددول ذو cartographieلجي لتا اع، هال لطنر  ع  أو     يع   ت ط يم ل  لئرد  
اددخلت، اددخل سلاد  لتلعد الت  ل سد لنال ولتددخل لطثدد ع سلاد  لت لضدا ،   د  أن س لادع لجيدلهدلف تدن ي أيضدد  

 ل ى اع  ع اص  ق لتعل ا ر لط ي ةل  ه  أو تلل عه  لتةس ع.

 وت سلن ق لهلدف ه  علا ع س لاع لجيلهدلف  إع  يضم أيض :    

  ع ت ت ل ى أع ل  لتعل ا ر لت ل  لطنحا سةه   تعالنه ال.  ئ -

   ئ ع لطظل  ر لتعل حاع لط ي تع   ت طنحا سن لتعل ا ر. -

                                                           

، اإلدارة االستراتيجية،  قليع  لق لتعتة، ل ق ن، 2008، ص866.   1تن حنل ق سند لطعزيز ا 

2
 Ying bal, l’intelligence compétitive dans le cadre de la mondialisation influence des soft technologies « sur la 

méthodologie de l’intelligence compétitive », thèse doctorat en sciences de l’information et de la 
communication, faculté des sciences et techniques de Saint-Jérôme, canada, 2006, p26. 
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   ئ ع اص  ق لتعل ا ر لت ل  لطنحا سةه . -

II-2-1-2 :تعقب وجمع معلومات اليقظة 

وحددة ادن وحددل   يلحصدل ن سلد   لطلعالح ه  لطع لاع لإل لقيع  لطر ساعال ولط ي    نه  أسض ء لتةس ع أو  
اعل ادد ر لطاالسددع لجيدد لتا اع، وهددال يلرلددح تددال جمهدد  لر طلدداه ب ولطلعدد ض هلددال لتعل ادد ر وتالصدداه  ولطنحددا 

، وحددددىت يف تعددددض ل حاددد ن تددددلم ليددددلث ق  ،   تعل اددد ر ج ؤظددددن أن تددددأيت ادددن تلالدددد ء عععدددده ، لط ددددخو  أو 1سةهددد 
   يلتلعالحي أو يلت ادي، وؤظن متااز ع ست ان لتلعالنت   آليت:ل  خ صال لتظلز تلعالح لتعل ا ر يع 

وهددم لطدداين يع لدد ن تصددعع س اددع يف لتظ تددح، وهددم رددال سلدد  لتصدد ل  صدد  ق  المتعقبةةين المقيمةةين )المسةةتقرين(: -
ال.  لتعل ا ر لط  اع، لط يف ئالاع    لسد لطنا ع ر، ويف ئر...ل

ظ ع ن سل  لتصد ل ت تصد  ق ل  ق ادع يهنجء لتلعالنت يةلالل ن و  المتجولون(:المتعقبين المنتقلين )في الميدان،  -
، يف هددال لتخدد ت -لتعدد قض-لتدد ق ين-طل عل اد ر،  هددم سلدد  لتصدد ل ادد  لطظثددت اددن ل  ددخ ص اثددل: لطزتدد ئن ...ل

د ذلت   .لق طع تظ ن لتعل ا ر حعاع   عاع، تص يع، ال  يع، ذو اعال، ولطلعالح ج ؤثل س ل 

II -2-1-3  :تل ثل     ر س لاع لطلعالح يف لعدلول لآلتاع:مخرجات عملية التعقب 

 ددددول ي دددت ل ى لتلعالندددت  سلاددد  لتعل اددد ر لطددد ي  دددو كاددد  لتلعالندددت، لجيدددم، لط يدددد لجطظددد وع، ق دددم لهلددد تز،  -
 ولطع   ، لتظ ن لتل ل د  ا ال.

 طل لعالنت لتادلعات أو لتللالتال.ال  ت طةعنع fiche de captageتر  ع لط اد    -

 ال  ت طةعنع طل لعالنت لتالا تال.fiche de lectureتر  ع   لءة   -

  دول ي ت ل ى لتلعالنت واص  ق لتعل ا ر لط ي هم سل  لتص ل ر . -

II-2-2 :ددددد يعلالددددد لطددددنعض أن لطاالسددددع لجيدددد لتا اع تظلعدددد  ت اددددد وتعالددددح  تحليةةةةل ومعالجةةةةة المعلومةةةةات 
  اعلد ال ر  الل، وطظن لطع لاع ج تأخا اعد  إذل   يدلم ةلادل وتععدت لتعل اد ر لطد ي ا قادده ،  ظ د  هدلتعل ا 

،  هد  ةلد ج ل ى    ن هال لتعل ا ر ه طن  ا  تظ ن سل   ظل ل  قلر ضعاعع أو اعل ا ر جمزأة أو ه اضدع...ل
لطالددد لق، وتلظددد ن هدددال لطع لادددع ادددن: ادددع   اع عدددع  ددد  تصدددن  ذلر   ئددددة و  تلدددع طاليدددلع  ل ادددن  ندددل أادددح ب 

 لتعل ا ر، لعلال ء لتعل ا ر، لتع عع ولطلحلال طل عل ا ر،  زين لتعل ا ر.

                                                           
1Ying bal , Ipid, P64. 
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II -2-2-1  :وهدد  لطع لاددع لطدد ي تضدد ن لعلالدد ل لتعل ادد ر اددن لتلعالنددت ل ى لط ددخو  أو صةةعود المعلومةةات
لجيددددد لتا اعال، أو ل ى لتعدددددلع لت لحملل لدددددت ل  دددددخ صال، لتظلدددددز تلخزيةهددددد   ه طنددددد  اددددد  يظددددد ن اة دددددل لطاالسدددددع 

 طل عل ا ر.

 .1ت    لط ي ئل ولتعدلر لتة ينع طةالل لتعل ا ر ط ، حاا تظ ن يهلع لجيلع  ل أو لجيلخدلال  

II -2-2-2 :دددد يةدددلت سدددن س لادددع لطلعالدددح  دددم ه ئدددل ادددن لتعل اددد ر، ولطددد ي  دددد ج تظددد ن  انتقةةةال المعلومةةةات 
كاعه  االادة والعلالع ت هلدف لت ل ،     أن لط يف ئر لحملصلع  د تظ ن ق  ة ت تعل ا ر لتخللعدع، هلدال  دإن س لادع 

عل اددد ر لتلعلالدددع لعلالددد ء لتعل اددد ر  ددددف ل ى تالادددام وه تلدددع هدددال لطظدددم ادددن لتعل اددد ر، رددددف لجحلعددد ا  الدددل ت ت
ت ت ض   ولط ي ان لحملل ل أن  دم أسضد ء لطاالسدع لجيد لتا اع،  عد  لقظدم سلد  اصددل اع واةععدع لتعل ادع عععده  

 و ال اصدقه .

 ددددل،  عددد  ادددن  هدددع  دددإن هاددد ب س لادددع لجعلالددد ء يدددن ي ل ى هدددزلقة لتعل اددد ر  هدددال ل ردددع تعلددد  حع يدددع  
   لتا اع.لجيوت طل   خةر س لاع لطاالسع 

II -2-2-3 :ان خالل هدال لطع لادع تدل ظن لتةس دع ل لعد ب عسد ة حد ل تاللهد   معالجة وتحليل المعلومات
ل  ق اع، وذطني ان أ ل  عاض سدال لطلأ دد لطنالد  ولطالددقة سلد  لطد   لطعد ي ، وتل ثدل يف ة يدل لتعل اد ر لجملزئدع 
ولطاددددت   الددددع ل ى  ددددظل اهاظددددل، اعدددد ف واعالدددد ل، يل ثددددل لهلدددددف ل ي يدددد  هلددددال لت حلددددع يف ة يددددل يلج دددد قلر 

 اعل ا ر ذلر ط ت  ليلن    طلر قلر لحملال تالدق ا  ؤظن. وأ داللطضعاععي ل ى ي  ى ق  عي 

 لتعل ا ر لتل   ة ان   لء لطالا ال ت طلعالح تعل  لطعنح طلالا ال رال لت حلع  ه : خص ئولن         

 يف لتةس ع. هت   الع، عح ل   هل  ت تعل ا ر لطض ةاع لتل   ة تصعع تلال ئاع طدى ل   ل  -

 اعل ا ر ه اضع، ةل ج ل ى اع  ع ا  ه   لنئ خلز هال لتعل ا ر. -

 لطةس ة لط ي ي ى ر  لطع   لتعل اع طاعك لط حادة  ظل  خو ؤظن أن ي له  ان  هع  للعع سن لآلخ . -

   .2اعل ا ر جمزأة ةل ج ل ى ت ظال لقتن   ا  أ زلء أخ ى،    تعر  اع  -

II -2-2-4  س لادع  ددزين لتعل ادد ر اه ددع طلا يددع، وهدد  ت  دد تعددد  ددل ا حلددع تال يندد  اددن  المعلومةةات:تخةةزين
ا لحدددل لطاالسددددع لجيددد لتا اع،  نعددددد س لاددددع لطلعالدددح جتددددد اددددن  دددزين لتعل ادددد ر، و دددداطني لجعلالددد ء، وتعددددد لتع عددددع 

                                                           
1 Ying bal, I pid, P65. 

2
 Nicolas lesca, construction du sens-le cas de la veille stratégique et de l’exploitation collective des signes 

d’alerte précoce, thèse doctorat en sciences de gestion, Paris, France, 2002, p15 
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ا اع،  ا دددح أن تظددد ن ولطلحلادددل، هلدددال  هددد  تعدددلدس  لهل  اةددد   ندددتل ادددن لطالددد ئ ت سلددد  س لادددع لطاالسدددع لجيددد لت
 لتعل ا ر يهلع لتث ل ت يل  لق ويف أي و ك   خ ص لت خو هلم ذطني.

II -2-3 :تعلدد  لت لحدددل لطعدد تالع  ددد ه  س لاددع لطاالسدددع لجيدد لتا اع، و ثدددتل ادد  يعلالدددد  اسةةتعمال المعلومةةةات
لطاالسع لجي لتا اع أن يظد ن هلد  لطنعض أن لطاالسع لجي لتا اع تةحص  يف لت لحل لطع تالع، وطظن ج ؤظن طع لاع 

  تعددلع ل اعل ا  دد  يف ل دد ذ لطالدد لقلر لطالناددع، ولج يدد ف تظدد ن جمدد   تظدد طاز نلئدددة وخعدد قة ت طةعددنع  اعدد  إذل
 ، وؤظن إك ل كا  ا لحل لطاالسع لجي لتا اع يف لط ظل لت ل :1طل ةس ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1  Humbert lesca, veille stratégique : concepts et démarche de mise en place dans l’entreprise, distn b, Paris, 
France, 1997, p 12 . 
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 يوضح مراحل اليقظة االستراتيجية: :06شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Humbert Lesca, op.cit . 2003.p 28المصدر:

ت  تخزين المعلوم

اء جماعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانتق
لمعلومات  

 صعود المعلومات

ت  تعق المعلوم

لمعلومات فردي قاءانت  

معنى جماعيا )تحل وين ا يل ت
معلومات(  ا

معلومات  نشر ا

 االستهداف

 التنشيط
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ادد  ؤظددن االحسلدد  يف هددال لط ددظل هدد  ل يددهم لطدد ي تدداهح و تعدد   يف تعددض لت لحددل، وؤظددن تععددته    
ت طلاايددع لطعظعدداع هلددال لت لحددل،   جيددلهدلف الدد ج ل ى ت دد وق لع ادد  اددن أ ددل لت ل الددع سلدد  لهلدددف، وهدد  ععدد  
لط  ء ت طةعنع طع لادع لطلعالدح  الدد يالددال لتلعالدح اعل اد ر وطظةهد  ةلد ج ل ى ازيدد ادن لطل ضدا  ولطنحدا، وععد  

 لط  ء ت طةعنع طل  لحل ل خ ى.
لتالحسع لطث عاع وه  أن ا حلع لطلحلال لتعل ا ر أو   د  تعد   يتظد ين لتعد  ك ساد ي تعلد   لدح لطع لادع،  هد  

 لتعل ا ر. لط ي تض ن لتص   ع سل 
 لتالحسع لطث طثع وه  أن س لاع لطاالسع سن قة سن عس ال اعل ا ر اعل ي سل  لطنالع.

II -3 :معلومات اليقظة االستراتيجية 
لن اعلالنل لتنيعدع اد تنل أي يد   عل اد ر لطاالسدع لجيد لتا اع،  هدال لتعل اد ر هد  لطد ي تندت قارهد    

 لطدلخل  هل ،  ه  اعل ا ر اعنالع وتةالعم ل ى:ل  ق       تلعلر أيض  ت حملال 
II -3-1 :)عالمات االنذار المبكرة )االشارات الضعيفة 
متثددل سالادد ر لجعددالق لتنظدد ة لتعل ادد ر لطدد ي ة ددل لجسلالدد   أعدد  ؤظددن أن يندددأ حدددك وهددال لقدددك اددن   

 ظل دد    عددك سالاددع لجعددالق ت  عادد ،   لحملل ددل أن تظدد ن طدد  اةععددع  نددتة ت طةعددنع ط  ددخ ص لتعددنوطت يف لتنيعددع،
 .1 ل     عك ضعاعع لط دة وؤظن لطلعنت سةه  ت إل  قة لطضعاعع

وتعدددد ف أيضدددد  سلدددد  أ دددد  لتعل ادددد ر لط ئاعدددداع ول ي يدددداع لطدددد ي تعددددع  لتةس ددددع طلحصدددد ل سلاهدددد  وت دددد ل   
 لتعل ا ر لجي لتا اع لط ي كعك ان خ قج لتةس ع ولت  هع طاليلع  ل لطدلخل ، وه  تع  سن لطلر قلر لط ي 

ص ل   ء ط  تأيفت سل  لتةس ع   .2  ةالر مت ا  ولمن  تةنئ 
قلر لطضددعاعع هدد  سندد قة سددن اعل ادد ر ه اضددع  دددل تلردد ق وت ضدد  ت ددظل تصدد سدي ادد  لطددزان يلذن هدد    إل دد 

، وؤظددن 3سند قة سدن ان د لر هدت   االدع وانظد ة تددوق حد ل أحدددلك ال دل أن يظد ن هلد  تدأيفت  ندت إذل اد  ةالالدك
 ت ضا  هال ان خالل لط ظل لت ل :

 

 

 

                                                           

1سن ه  ها ع، أهمية اليقظة االستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة، اا  ة االداع ض ن الرلن ر لقص ل سل   ه  ة لت  اعلت يف   
  ل لقة ل س  ل،   اعع لعزلئ ، 2006/2001، ص 90.

 

  2  وا  يعاد، ا    ي تر، ص5.
3 Nicolas lesca, construction du sens-le  cas de la veille stratégique et de l’éscploitation collective des signes 
d’alerte précoce, these doctorat en science de gestion, paris, France, 2002, p22.  
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 نموذج االشارات الضعيفة. :07الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: caroline part et sylvie mira, bonnardel influence de la veille stratégique sur le processus de conception, 

article publié à laboratoire génie industriel. http://www.lgi.ecp.fr   P4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ’T T   الزمن

E’  في إشارة متوقعحدث 
رةمن ضعيفة   .ب

E  حدث تم تحقيقه في إشارة
ن متأخرة.  قوية 

 شدة اإلشارة

http://www.lgi.ecp.fr/
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II -3-2  :المعلومات المحتملة 
سددن  دددقلر سة ادد  والعدد ال  لحملددال، ولطدد ي  ددلم رددم لتنيعددع، واددن يف لقالاالددع هدد  لتعل ادد ر لطدد ي تعدد    

لتهدددم وضدددعه  ةدددك لتل تعدددع لتعدددل  ة ولطة دددارع،   دددثال إذل  ددد ن هدددال لطلع ادددل اة  عددد ،   تعل اددد ر لحملل لدددع ولته دددع 
، تظ ن سن هال لتة    اثل:   اع لطل  يل لطاليت ط ، ولطاي    ن  تع ف ادى  دقتد  يف مت يدل ا د و    اد  ...ل

وتعنح هال لت ازلر ج ؤظن طلاالسع لجي لتا اع أن تظد ن لق  طادع،  هد  تلرلدح  هد نل خ اد  اظد ن ادن طد ا 
 .1وآطا ر خ اع، و ال ل   ل  لتدقتع هلال لهلدف

II -4  :نظام اليقظة االستراتيجية 
 د لقلر يدلا ع ها د  ادو لخلاد ق مند ذج لن لع  ء عس ال لطاالسدع طدا  تد  ا  لهلدت، لذ سلد  لتنيعدع ل د ذ   

 تةسام س لاع لطاالسع، لذ  د لتنيعع عععه  أا ال خا قين إلع  ء عس ال لطاالسع لطاي يظ ن إا  ا  زي  أو ج ا  زي .
II -4-1 :نظام اليقظة المركزي 

ع وتلدد   يل ثددل عسدد ال لطاالسددع لت  ددزي يف و دد   عسدد ال  لدد  طلاالسددع يالدد ال سلدد  أيدد ه   سدددة اعل ادد ر ا  زيدد  
  ادد  لطنا عدد ر اددن اصدد  قه  لتلعددد ة اددن  لخددل لتنيعددع وخ ق هدد ، واع علهدد  لسل دد  ل سلدد  تدد لات وعسددم  ثددتة 
والة سدع تلة يددح ادد  لخددلالف لطنا عدد ر لترل تددع و لاددل  لج لقلر لتخللعددع ت تعل ادد ر لطدد ي ةل  هدد  لسل دد  ل سلدد  

  نظ ر لتص ل  نتة.
طصدددداتة ذلر ل ع ددددرع لتل  ععددددع ولتعدددد ح ر لطاللالددددع ل ى عسدددد ال لطاالسددددع لت  ددددزي ه طندددد  تل ددددأ لتنيعدددد ر ل  

طلحالاددر لج لصدد   يف لط  ددك ولعهددد ولطلظدد طاز، إذ يعدد   تلةعددار لعهدد   ولطل دد قك يف سدددة أع ددرع وا لحددل اددن 
يدال ظة ن ادن     أن لطال ئ  ن ت طاالسع يعل لع ن تةس ة لك طاع ت د ل لهل  اد ر  دل لتددي ي ر وتداطني  لطاالسع،

 لجيص ل لطع ي  طل عل ا ر لجي لتا اع ت طةعنع طل نيعع.
قهم لتزلي  لطد ي ي   هد  عسد ال لطاالسدع لت  دزي إج أعد  طد  سددة يدلنا ر،  هد  عسد ال  ندت يصدعح تعداتل طداطني   

لطاددت   هدد  ج ية يددح  ادددل لتنيعدد ر لطدد ي هلدد  أع ددرع  ددديدة لطلةدد   وح  دد ر الة سددع اددن لتعل ادد ر،   طرلددح
ال  ع  سل  لتعل اد ر يدن ي ل ى ضدال  ندت سلد  خلادع لطاالسدع لطد ي طدن تظد ن هلد  لطالددقة لطظ  ادع جيدلاع ب  دل  

 .2  اع لطع ل لترل تع
 
 

                                                           

، لتللالدد  لطدددو  لط لتدد  حدد ل دور اليقظةةة االسةةتراتيجية فةةي تنميةةة الميةةزة التنافسةةية لمؤسسةةة وواقعاةةا فةةي الجزائةةرتلعددزون تددن سلدد ،  ددالا اددلاحع، 1
  .8لتة  عع ولجي لتا ا ر لطلة  عاع طل نيع ر لطصة ساع خ قج  ر   لحمل و  ر يف لطدول لطع تاع،  لز،  ون ت قيخ، ص 

2
 Stéphane Dumas, développement d’un système de veille stratégique dans un centre technique, thèse doctorat, 

université de droit et des sciences d’Aix, Marseille, 1994, PP 36/37. 
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II -4-2  لالمركزي:انظام اليقظة 

يلظددد ن عسددد ال لطاالسدددع لطالا  دددزي ادددن سددددة أعس دددع   سادددع الظ الدددع طلاالسدددع وهددد  يعل دددد سلددد  تعدددد    لسدددد  
لتعل ادد ر وليددلالالطاله ، ويظدد ن سددد  ل عس ددع لطع ساددع تنعدد  طعددد  لج لقلر لتهل ددع ت طاالسددع  تعدد ير، ادد لق  ت دد يع، 

ال  ا وتر ي ...ل
 ل عس ال يال ال    خر لر ع    لطاالسع لسل   ل ان ك  لطنا ع ر ووا ج ل ى ع د  لتعل اد ر لسل د  ل  

ل لطةسدد ال لتنيعدد ر لطظدد ى، ذلر ل ع ددرع هددت لتل  ععددع ولتةل دد ر سلدد  ويدد ئل  ددل ل لقة، وه طندد  ادد  يلندد  هددا
لتلعد ة ول ي لا لطظنتة، وان ازلي  عس ال لطاالسع لطالا  زيع أ   أ ثد   ية ااظادع وأن  وقلن لتعل اد ر يدلم تعده طع، 

اددددد ر  لطنحدددددا، إج أن لت ددددظلع لط ئاعددددداع هلدددددال لطةسددددد ال تل ثدددددل يف اضددددد سعع لعهدددد    ظدددددل خلادددددع تعادددددد ععددددد  لطع ل
لع دد ...ال، وأحا عدد  سلدد  ععدد  لتعل ادد ر إذل   عددك لهل  ادد ر ل  عدد ال لتخللعددع   ينددع، وهدد  ادد  يددن ي ل ى خعدد قة 

 لط  ك ولت ل ج يعله ن ر .
و دق لج  قة أن هة ك ان لتنيع ر ان     تت لطةس ات لت  زي ولطالا  دزي طاليدلع  ة ادن ازليد   دل  

 .1عراه  ع س  ان لت وعع ولطالدقة سل  لطلظازعس ال ول ع ب عس ال ي

II -5  اليقظة االستراتيجية:عملية ممثلو 
يعل  لتلاالظ أهدم ثثلد  س لادع لطاالسدع وهد   دخو عادد لجيدل    تد  هد  حد  ك خد قج انيعدع، اه لد   

 تل ل  يف   ز لطع ص ولطلةنا  سن لتخ ط  لحملد ع ت تنيعع.

، وؤظدن كدل ثثلد  لطاالسدع 2هد  يةل د  ط دنظع ادن لت د ق ت يف هدال لطع لادعولتلاالظ ج يع ل وحدل، تل  
 يف لعدول لآليت ا  لت لن  وق وخص ئو  ل ولحد اةهم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Stéphane Dumas, Ibid, p42.   

2حديد قتانع، ع  ال حديد، لت    لطع تر، ص86.
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 الخصائص الدور ممثلو اليقظة

متخذ 
القرارات 
 االستراتجيين

يع ض ن سل  ك سع لطاالسع ل هدلف لتعلهد ع ذلر ل وط يع  -
 ت طةعنع طل نيعع.

 ةلال عل ئت لطاالسع ولط ي  داك هلم يف  ظل ياة قي ه ر. -

 ت كع لطعاة قي ه ر ل ى أس  ل تعضل ل  ذ لطال لقلر. -

 لطنحا سن لجتدل ، أي خلر أ ضل لتزلي  لطلة  عاع طل نيعع. -

 ةديد  اد  هدلف لتنيعع. -

اع  ع  ادة طللر قلر لق الع  -
 يف لطنالع ل  ق اع.

 المدير
 لخاي لطال لقلر لجي لتا ات وك سع لطاالسع.مهزة وال تت ا -

 لجسدل  ولج  لف سل      لط   . -

 اعنول سن تةسام ويت س لاع لطاالسع. -

اة ل ك سع لطاالسع ا  لطالدقة  -
 سل  لطع ل لع  س .

اه قلر ل لقيع   طالدقة سل   -
 تعات لت لق  لطن  يع.

اع  ع لط ي ئل لتع سدة سل   -
 ل  ذ لطال لقلر.

المتيقظون 
 الكبار

 ةلال وت  اح وت كع لتعل ا ر لجمل عع. -

 لتع مهع ك سا  يف لسدل  لطعاة قي ه ر. -

تصحا  ل ر لر لتلنعع اال قعع ا      لط  و  ولطلحالر ان احع  -
 لطعاة قي ه ر اال قعع ا  لطنالع ل  ق اع.

 لطالدقة سل  لطع ل لع  س . -

 لطالدقة سل  لطلحلال ولط  اح. -

لطل اع جمل ل س لاع  لتع  ع -
 لطاالسع.

المتيقظون 
 المشتركون

 ةديد اص  ق لتعل ا ر. -

 ليلظ  ف لطنالع ا  ل ن ت كع وتصعاع أوطاع هل . -

لتالحسع لعادة  لطالدقة سل   -
لطنحا ولجيل   ال لض  ع ل ى 

 قوي لطعض طاع.

لقا نة سل  اص  ق لتعل ا ر  -
لجي لتا اع ا  لطالدقة سل  

 لتعل ا ر  ا   تاةهم.ا  ط ة 

 دقة لطلحظم يف   ئض  -
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 لتعل ا ر.

 العمال

ان تت لطع  ل ي  د اعلخدات  وقهم ه   سم لطاالسع  أات  -
لتظلح،   تح لطع ، وهتهم حاا يال ا ن ت تاح لتلع ر، 

ال، حاا يالدا ن هال Le serveurل خ ل لتعل ا ر يف لتز   
 لتعل ا ر. س   ت حلع ك  وا حلع اع عع 

    ي  د ان يالدال لطدسم لطلالا   عنول سن لت ن  ولتلخصصت  -
 يف لع عح لتعل ا يت.

 

 

II -6 ( نموذج اليقظةLesca:) 
ي يعددددد سةددددد لطددددنعض ل  ثدددد  أمهاددددع تلصددددةاع  طع لاددددع لطاالسددددع ل ى سدددددة خردددد لر وهدددد : اهدددد  لطة دددد ذج لطدددد 

ة يددل لج دد قلر لطضددعاعع ل ى اعل ادد ر، و ع دد ه  يف لتنيعددع لجيددلهدلف، لتل تعددع، لجخلندد ق، لطلدددلول،  ددزين، 
وأختل ليلاالهل ، إذ تعد  ي  ل خر ة ادن هدال ل رد لر  ث تدع  د   ضد وقي طة د ي س لادع لطاالسدع،  ون لمهد ل 

 .1أمهاع لطلع سل ولطلظ ال تت هال ل ر لر  ا   تاةه ، ت يلخدلال لط نظ ر لطدلخلاع ول  ق اع
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Lesca humbert, salima leriaa-medhaffer, veille stratigique exploration de la fonction d’unimation 

conceptualisation,etat d’avancement et perspective de validation empirique,association tunisienne des science de 
gestion(2003) 
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 : Humbert Lescaيبين النموذج النظري لعملية اليقظة حسب: 00رقم شكل 

 لقي ل خ ق                                              

 اعل ا ر خ ق اع                              نظع خ ق اع                                

 

 ليلالن ل خ ق                                                                                                                   

 

 اعل ا ر  لخلاع                                            

 لقي ل خ ق                                                

 

  نظع  لخلاع                                             

 ليلالن ل         لخل                                                                            

                             

 

 

 

 

Source : Lesca.H. (1994) veille stratigique ,cite dans caroline part, sylvie Bonnarde Influence de la vielle 

stratigique sur le processus de concept10émeséminaire confer, 3-4 juillet 2003, collége d’etudes et de recherches 
en designe et conception de produit belfort, France p161. 

  Traque     ال تعع  

 لخلن ق       لجيلهدلف   

 تدلول       ليلاالل    

 لطة          زين      

ع   ة يل لإل  قلر لطضعاع  
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ا اا هع هال لطة  ذج ان اةرلر لن لطاالسدع س لادع ط سادع ليدلن  اع يالد ال ادن خالهلد   د   لو جم  سدع ل د ل  
خدلال لتعل اد ر لجيدلن  اع ت يلهدلف  زء ان لحملدال، طاظد ن ا ضد  ا ل ندع وال تعدع  لئ دع حادا يدلم لطلالد   وليدل

تاددد ض  عادددز  ق دددع ه ددد ض لت  دددز وليدددلاالل ليدددع   ادددع ثظةدددع لو  ةدددح أي خرددد  قل دددل وت طلددد   لجيدددلعدل  
 .1لتعنر  ي حدك  نل و  س ، لعرال   ان  هم وإ قلك ت ل ق واالا  حدويف 

خلادع تالد ال ت طلةالاددح سلد  لطنا عدد ر يلد  ى لطالاد ال رددال لته دع  و الدد  طلة د ذجال  للدت اددن لتلد تعت لحدددلمه   ل
 لخددل لتنيعددع، ضدد ن ل ق دداز و  لسددد لطنا عدد ر واددن  للددز ا ل دد  لطع ددل يف لتنيعددع،  هددنجء ل  ددخ ص هددم 
ل  ثددد   عددد ءة يف ااددددلن لطل يفادددر، لاددد  لطعلدددع لطث عادددع  هددد  خ ق ادددع  دددلم تلعالدددح اصددد  ق لطنا عددد ر ااددددلعا ، ولطلالددد ء 

عالدددد   تالحددددم لتنيعددددع ادددد  قارهدددد  ل دددد ق   اثددددل لتدددد ق ين ولتة  عددددت لطزتدددد ئن لتعل ادددد ر ل  ق اددددع اددددن خددددالل 
 .2ل ...ولتع قض

ويف ا حلدددع جحالدددع، وتعدددد لطلالددد   لتعل اددد ر ولطلأ دددد ادددن ا يف  الهددد  وادددن ادددحع اصددد  قه  وتاللددداو ادددن 
ويالددم ، يف لتنيعددع اه ح  هد ، اددن خددالل لعلالد ء لو  طل عل ادد ر لطدد ي اددن لتل  د  ل دد  ذلر أمهاددع ت طةعدنع تعددلع ل

اددا  لتظلعددت تع لاددع لطاالسددع تلدددلول لتعل ادد ر لطدد ي ا لخلا قهدد  طظدد  يددلم  زيةهدد   ددح   لسددد تا عدد ر لتنيعددع، 
لإلعدالق لتعدنر أحا ع  ا  يظد ن ذطدني سدن ط يدر لطدالا إ د قلر يعهل لط ا ل لطاه ، لو ع  يه  سل  اعلع لاه ، 

، حادا تلحد ل لتعل اد ر لتةلالد ة 3لتت لطالنادع يف لطزاد ن ولتظد ن لتة يدنتسن و    أي خر ، ان ل ل ل د ذ لطلدد
ضعاعع ح ل حددك اد ، ل ى سالادع لعدالق انظد  تةداق الخدا لطالد لق لو اعدلع ل لتعل ادع سدم ان جم        ل  قلر 
 .4ؤظن لن ادك اعلالنال

 الدددد  ددد ء هدددال لطة ددد ذج ضددد ن عسددد ة  ديددددة طلاالسدددع ت سلن قهددد  س دددل كددد س   lescaوسلاددد    ددد  يالددد ل 
 .5ج يلرلح ا لق  ا  يع ل ث  ان و    قله ا ل  ظ ي لتدلس ،

II -7 :عراقيل اليقظة 
  للز س ل ال لطاالسع ان انيعع ل ى أخ ى  هة ك أع ل   ثتة لجعل  ق أمهه :

II -7-1 تل ثل يف:عراقيل متعلقة بالمعلومات : 
 لطظم لهل ئل ان لتعل ا ر لط ل ح ت   ه .-
 تدلخل لتعل ا ر لت    ة يف لطنالع وت  تظه  طدق ع يصعح لطلع ف سلاه  لو لخلا ق لين ر .-
 تلعد  اص  ق لتعل ا ر واع تع ةديده  تد ع ولط ا ل لطاه .-

                                                           
1Ipid, p 02. 
2 Lesca,h,ipid, p 93 
3 Josee audet,la veille strategique chey les pame de haute technologie,une etude de cas par comparaison 

intersites,x ieme conference(a.i.m.s) 13 15 juin p 65 
4 Cariline prat,sylvie bomardas,inflionce la veille strategique sur le processus,10 ieme seminaire confere 3.4 

juillet 2003.college d’etudes et de recherches en pesing et conception de produits belfort,France p 56 
5 Aremelle thomas, les outils de veille en 7 etapes, veille magazine,n :74.p 2004, p 48 
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 لطلر قلر لطع يعع يف  ل لجمل جر.ي سع تال  ال لتعل ا ر ث  ين ي ل ى اع تع تلن  وق   ة  ل لتعل دلر و -
II -7-2 :عراقيل متعلقة بالتنظيم 
 سدال متل  لهلا  ل لطلةسا اع ت ت وعع لطظ  اع ث  ا ل  ون تة ء عس ال يالسع يعل اح طظل تاتلر لطنالع.- 
عدددد ض أ لء لج دددد ل  و ددددال  دددددقل م لإلتدلساددددع يف ث قيددددع - لطاالسددددع و ددددل تددددده ق لتةدددد م لطلةسا دددد  لطدددداي يددددن ي ل ى ل

 ل ع رع ل خ ى.
 ي ء لجتص ل لطدلخل  وها ب قوي لع  سع ث  يع   ت ع  ق ولعلال ل لتعل ا ر ت ظل  اد.-
لحلظدد ق تعددض لطعة ادد  يف لطلةسددام طل عل اددع جسلالدد   ل دد  متددة  ادد حنه  لطالدد ى ولطعددلرع وهدد  ادد   ددد يضددا  سلدد  -

 لتنيعع   ص لجيلع  ة اةه .
II -7-3 د: ة باإلمكانيات:عراقيل متعلق  ان تت هال لطع ل ال 
لقتعددد   تظدددد طاز لجيددددلث  ق يف لطاالسددددع خ اددددع  ا دددد  يلعلددددر تلظة ط  ادددد  لتعل ادددد ر لتلردددد قة ولتدددد لق  لطن دددد يع ذلر -

 لطظع ءلر.
لقتعددد   تظددد طاز تلنددد  لتعل اددد ر اثدددل ل ددد ل  ر لطصدددح  ع و  لسدددد لطنا عددد ر، لت ددد ق ع يف لطدقليددد ر ولتدددنمت لر، -
   ء ل ى لتلخصصت ولتعل  قين.لطل
 لإلاظ عا ر لهل ئلع لط ي يلرلنه  وض  عس ال يالسع  ع ل.-
اددع ت ر لع ددد ء  عدددم لو اصدددلحع  صصدددع طلاالسددع طدددال  دددد تظلعددد  لتنيعدددع تلظدد ين خلادددع لطاالسدددع علا دددع عالدددو -

 لجاظ عا ر لتخللعع.

II -7-4 ان تاةه :عراقيل متعلقة بممارسة اليقظة : 
لج  ل  لطع سلت يف لتنيعع أمهاع لتعل ا ر    ق  لي لتا   وض وقة تة ال ، ث  يدةعظ  يدلن  سلد   عالو ل قلك-

 أ لء لطاالسع طدوقه  س   ل لتعل ي ر ولط   ئز.
ل  لء لطع ء جي ا حلع ان ا لحل لطاالسع  كد ، ةلادل ...ال علا دع عالدو لإلاظ عاد ر لو سددال  عد ءة لطالد ئ ت -

 ي ل ى لقص ل سل  اعل ا ر هت اعادة ة ل  ون لعله ن لطع ص و ةح لطلهديدلر.ر ، وه  ا  ين 
 .     1ي ء ليلخدلال لتعل ا ر ان  نل الخاي لطال لق و ل لعه ر لتعةاع يف لتنيعع-

 

 

 

 

 

                                                           

  1ت اعزة يهالع، ا    ي تر، ص886.
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 خاتمة:

اددن خددالل هددال لطعصددل يلضدد  لن لتعل ادد ر أاددنحك متثددل لطادد ال اصدددقل ليدد لتا ا  ه ادد  سلدد  اعددل ى 
 لتنيع ر، وذطني ت  ؤظن ةالاال  ان  دقلر يف ا ل هع لطلهديدلر ول لع ب   ة  ديدة.

ولطاالسع لجي لتا اع تعل  عس ال لتعل ا ر يع   طل نيعع تللن  وقاد  ل ا  اددك يف قدال لتنيعدع، 
صددددد  يع لق ضددددد ة وتعددددد سد سلددددد  لخدددددا لطالددددد لقلر ت ت ل ندددددع طل حدددددال لطعل ددددد  ولطثالدددددا ولطلظة طددددد    ولتن ددددد لر لج ل

    لطاالسع لجي لتا اع سل  لتعل ا ر لجي لتا اع.ولتعلالنلاع جتال   لطلهديدلر ولطع ص لطلر قيع، حاا ت تظز 
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:تمهيد  

العصةة ااالمية ةةظانمة زمةةظال يةةة ا ا ةة اا ةة ااذمنةة االزمةةظاهةة إنسانيةةة يءظان ةةيجامةةاايةةةءتاا ءةة س ا ن ةة 
اأصبح امسظاماامس تاا ء سااملع صنسال ية ااناجملةمع تانالةنل.

زمةظامةااار ةنااملصةطحح تااةء   انقةاازدادتاأزم تانخط اهت ايفاالعصناا  يل ا  ااصبحامصةطححااال
ام ا حةةةاار  ةةةظااوصةةةعةساناملةةةةة ل ت انيةءمةةةظالةةةذلالاهتةةةنامةةة الةةةةمااي لع قةةة تاالع مةةةظ ان لةةةالالة ةةة د اناسةةةة ة
ةثاقبلا ةنثاازمظ.ااالزم ت انادااهت ار سح بانق ئيالحةكءفامعااملةغرياتاامل   ئظااليتاقةا

 ا
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 I- ماهي االزمات:

:التطور التاريخي لالزمة 1- I 

 مةةااالةةااثاالطةةناالء يةة ااالةةذ ارةة االعةةنااةةذاااملصةةطححا ةةااالةغةةريات CRISIS اسةةةعريامصةةطححا

 ة ضةةيانمةة اي ل ةة  جاالةةة ااأنانراالةةةةإ ااواال  ةة س.انقةةةاا تطةةنأا حةةااا  لةةظاالع مةةظالحمةةنل انالةةةنلعظاالةةيتامل   ئةةظا
 ةةةساالةةة تناالةةذ اسةة دااسةةةعمحاااونانيءةةلاونلامةةنساخةة لاالميةةنااالةةة يعا  ةةنايفااجملةة لاالةء سةةيالحةاللةةظا حةةاا

الع ق تايلاا  لاالةنلظانالكنءةظااليتار ي اتةا عا ااأخنام اتبميااهل امااالةح لاال  صحظايفاتطة ااالع قة تا
الةء سةةءظاناالقةصةة دلظاناال ةم  ءةةظ.اوااسةةةعرياإةةذاااملصةةطححامةةنساأخةةنثايفاالةةةن اتاال  نةةلامةةااالميةةنااالع ةةنلاا

ةصةةة د االةةةذ اسةةة داالعةةة اانتةةةةبيايفاصةةةنا  تاسء سةةةءظادنلءةةةظايحغةةة ا انهتةةة ايفالحةعبةةةريا ةةةااالكةةةة دانالةةةةم اااالق
أمةةة اايمةةةةءنء تامةةااالميةةةنااي ةةةةاا ميةةةاأصةةةبحااملصةةطححامةةةةة ةم امةةةااقبةةلا حمةةة جاالةةةن  ااال  يءةةظ.ا ةةنباالع ملءةةةظا

ل صةةفا  لةةظاالة ةةةمااال ةمةة  ياناوخ قةةياالةةذ اأصةة بااجملةمعةة تاالصةةن  ءظا حةةاان ةةااايصةة  ايعةةةاا ةةنبا
ع ملءةةظاال  يءةةظ.انيفاالةةةبعءن تاالةةةبعءنء تاأميحميةةااالةةة  انا ء اا حةةاااالي مةة ااالةةةك ا انيفاال م يءنءةة تااسةةةع ا اال

ممة اأدثانرااةع اايعة ااالنأمس لءةظ  حم جااال ةم عال صفاالصنا  تااال ةم  ءظااليتاي ةتتا ةااالةنة مياعةمةعا
اعةمع هت .الطبمي تااال ةم  ءظاي الاااباداخلا

اا نةةم اأصةبحاالصةةاااناةءك ايفاا2691نامامةااقةةاااوزمة تا ة ااتتصةءحت االعحمةيالن ةعانرا ة ااني ل
ةة داالةةة  ءيتانال اللةة تااملةحةةةسااومنلكءةةظ انقةةةاقةة لا ءنتةة اانيةةنتام رنمةة اااايةةاااالعةةةايعةةةا  لةةالاال قةة ايةةلااال

ا.1اآلااع لالححةلثا اااإلسااتءمءظاننمن اندااسااوزمظ
I -2 المقاربة لالزمة: المفاهيم 
لميابام ت ااالصناعاماام ت اااالزمظ ااالااااالصناعاقةاالالكة ااية لااا ةةساناةةلةاالةتةلةةااااالزمة والصراع:-

ارم اإ اا  لايفااالزم ت.ارم ااااالصناعاقةاتك اامعنن ظاايع د انا إ تاانأإةا ا.
يا  لةةظامةةااا ةة التااةةريامناةة با ءتةة  انمةةاا ا:اتعةةةناامل ةةكحظاالب  ةةثاالنئءةةةياالةةذ الةةةباالزمةةة والملةة لة-

 ةة ااامل ةةكحظاقةةةةاتكةة ااسةةبيااالزمةةةظ انلكنتةة الةةااتكةةة ااإةةيااالزمةةظايفا ةةةةا اهتةة  ا  وزمةةظا ةةة دسامةة اتكةة ااأ ةةةةا
ةة  ا الظ اإنااملة منسا ااامل كحظاناليتاتتخذام ق  ا  داااةةلةاالصةع يظانالةعميءةة ايفا ةلااااامل ةكحظا ة دسامة ا

ا.2 ص لاالءت انالةع ملامعت  انإكذاا  اارلاازمظام كحظانلكاالء ارلام كحظاازمظارا تةامنظمالح

                                                           

  1د.االةلءميا بةاالنزاقا امن عاس يق ا ا211
  2ادلياخض ا، االعالم واألزمات اأر د ءظاي لفاالعنيءظ االنل ض ا2666 ا 8.
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لعنام ت اااي فا اااملع اضةظانالةضة د ان ةةااالةطة يقاسة اجايفاال ةكلاانايفاالظةننفااناااالزمة والخالف:-
كةةاالعةةريا نتةة اانايفااملضةةم ا انإةة امةة اقةةةالكةة ااأ ةةةامظةة إنااالزمةةظ.ا ةة الخة فاالا  ةةلاازمةةظايفا ةةةا اتةةا انل

ا.1ي    ا حااي  ئت اناسةمنااإ 
لعناالنياعا اا ةنثاايجالاتةيا حءةا اتعةنضااملنظمةظالح حةلاناالضةطنابانلةء ايةا ةظاالةيتاااالزمة والنزاع:-

ة ااال ااض تااوس سءظااليتالمي اا حءت االنظ ا ا.2تصلاالءت ااالزمظ اناليتاتةم لايفا
ا.3نايمي اأنن  انإياخحلايفامك ااانان ةساانايظ اا ن ياماايظ ااأرنإياايجا ةثاااالزمة والواقعة:-
نلميصةةةااةة االةغةةرياال مةة ئي ا نااونةةناا ةة دااناالنةةةامةةري اممةة النةةةتا نةةااتغةةرياتانيةةة ئتاتةعحةةقاااالزمةةة وال ار:ةةة:-

ظالح ةةع ااالميةة ميايعمحءةةظاالةةة ازا انالك انةةظايفاعمحتةة اتعةةةاسةةبب ال زمةةظانت ةةكلايفاعمحتةة ا  امةةلاي   ةةظاانامن إضةة
خ صظاالك ااثاالطبءعءظ ا ءثااااإن كاااتب طاربريايلاامل ت مل انأسب باالك ااثاام اي نلظااناميبميءظ ان ة دسا
مةةة اتكةةة ااالك انةةةظااةةةريامةةةةب قظايايةةةذااانلةةةنمما نتةةة اا لبةةة ااضةةةنااا ةةةةمءظ ام دلةةةظ اانامعن لةةةظال  ةةةناد اتةةةةة  يا

ا.4ية ئتاسحبءظم ا تظاسنلعظاناالاسءحةثام قفا ةلةالةضماا
I-3-األزمة خصائص:  

ص ئصانمس تا ةلةسا حااالنح االة يل:  لةةمام قفااوزمظا

ةةةثايةةةنااسةة يقانيةةذااايةةلاي ةةكلام ةة  ا انتةةةةمان ةةةانت ايةة لغم ضااالمفاجةة: : - نتعةةأاأاااوزمةة تا
سةةةحبءظاأنانلتةةةدااملةةةة ااالطبءعةةيالحمنظمةةةظ انالالعةةةنفا حةةاان ةةةااالةقةةةظايةة عاالةةةةتنرياتاالن  ةةةظا نةةااسةةة اجا

اا يءظ.
تةةتننااملنظمةظاغةغةرياتا ةلةةساأننة جام قةفااوزمةظ انمةااأميةنافانةح ةظ اق ي يءةظ ااتتعدد وتلابك األبعاد: -

ا.اقةص دلظ ان  مءظ ا ك مءظ
نتعةأا ةةااتة  نامعح مة تا ةاااملةةةبيايفاإةذ ااالزمةظ انلعة داالةةبيااراالةنميصايفا نقص المعلومات: -

ةةةةثاونلامةةةنسا ءةةةثاالايعةةةنفامةةةاااملةةةةةبيايفا ةةةةننت  انالالعةةةنفاااملعح مةةة ت اخص صةةة ان اار يةةة 
 .5 ممااالزمظ انالات  ةاض ايطا حمءظاملعن ظارء ءظاالةصنف

انتتخذااالزمظايعةلا:

                                                           

  1حممةا بةاالغأ امهارات إدار  االزمات امنرياتط لنااوداجانالةنمءظ ادناامك ا ا2669 ا 221.

  2ا م ن احممةااا د اإدار  االزمات ا اباحمحءظان  ملءظ امكةبظا لامش  االمي إنس ا 29.
  3ايمن احمةااامحة  إدار  االزمات منهج اقتصادي اداري لحل االزمات امكةبظامةي يل االمي إنس ا2661 ا 21

  4ا اااحممة ااالعالم واألزمات، مدخل نظري وممارسات علمية اداااالكةياالعحمءظالحن نانالة زلع االمي إنس ا1111 ا 21.

1د.ا م سا حي اد.رن  اا نلة اإدار  العالقات العامة بين اإلدار  اإلستراتيجية و إدار  األزمات امطبعظا بةااي لقاتننت االمي إنس اط2 ا
12ا ا 1111  
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اناالإةافااجل إنلظ. االبعةااونل:ايعةاالن ياالن  ما ااالةتةلةاايطريالحمص 

ا ا.اا1املة حاام اامةلنااالزم تاال  اقناااسنلعالبعةاال  ا:ايعةااليمااالن تتا ااال ق ااحملةندا

ألظاأزمظاتةعنضاهل ااملنظمظاتةةميطيااإةم اانس ئلااإل ة ا انتصةبحاااالستحواذ على اهتمام الجمهور: -
اا ئعظانمعنن ظالةثاالنأ االع ا.

ةة  اعم  ةةظامةةااالميةةناااتااإلداالةةظااالتصةة لءاالعمةةل تحةةدت  ةةيوة عديةةد : - ظايفاتةطحةةيام ا تةةظااوزمةةظاا
نق اقصريانحمةند انيفاهلامن خا ملالة د االةة تنايةءمةظان ة داضةغ طاي ةةءظان صةبءظانزمنءةظا ةلةةسا
ة  االميةنااانتن ءةذ  انيفاهةلاضةغطااجلمة إريااملةضةمنظايفا الا كاا ءاااال ةم دا حةااالطةنقاالةميحءةلةظايفاا

ااوزمظ انرذلالاضغ طانس ئلااإل  اا حاااخة  ت .
تةطحياندااسااوزمظاا  اعم  ةظاقةناااتانداالةظاناتصة لءظايفانقة اقصةريانحمةةد انيفااسرعة اتخاذ القرار: -

ا.هننفالة دإ ا ةااالةءمياانالاتة ا نا ءااال ق االك يفالةححءلاندااسظاامل قف
 .  ال  ةاإن كا نصظاأنامتمظاإل دا لا ذا امةتااغياب الحل الجدري السريع: -

أسباب االزمات: 4  -I 

ةةةةظاتن ةةةطايفانضةةةعاميبءعةةةيانأ ةةة اقةةةةات ميةةةةاتةةة ازااإةةةذااال ضةةةعان اانا تةةة ا ةةةةن الةةةؤننا حءتةةة  اناااملؤس  
أنالصةةةبحانضةةةع امةتزمةةة ال ةةةري ا ةةةةثامةةةةبياا ءةحةةة لاال ضةةةعاالطبءعةةةيانرانضةةةعامضةةةطنباي عةةةلا ةةةةثا ةةة د  

يةةةةةطءعاتصةةةنءفاإةةةذ ااو ةةةةاثاضةةةمااعمةةة  ةل:اأ ةةةةاثاتن ةةة ايفاالبءئةةةظاالةاخحءةةةظالحمؤسةةةةظانأسةةةب باا.ل زمةةظ
خةةةنثاتن ةةة ايفاالبءئةةةظااي ا ءةةةظاهلةةة .انلكةةةااااةةةمااخةةةة فااو ةةةةاثاإنةةة كاحم ةةةياأس سةةةيالميء متةةة امم ةةةلاي وخطةةة جاأ

االب نلظ.

  I-4-1  :األحداث الداخلية المسببة الزمة 

انإياتةعحقاي لن  طاالةاخحيالحمؤسةظا ءثاتةح صايفاالنمي طاالة لءظ:ا

ا.2س جاتصمءمااملنةتاأناخحلايفاالةحةحظااإلية  ءظ-

ا.ضعفااإلسااتءمءظاالع مظااليتاتةبن إ ااملؤسةظان ةااتط يميت امعاقءمااجلمت ااالع ا-

ا.تنا عااملةة ثاالةكن ل  ي-

                                                           

1حمم دا  دااهلل  إدار  االزمات،اداااأس مظالحن ن ا م ا ا1118 ا 12. 
  

  2املنسيا  لاالةلا اإدار  األزمات البيعية و التسويقية االةااااجل معءظ امصن ا1119 ا ا11
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ااا.االضطناي تاالعم لءظ-

ا.ضعفاأيظمظاالة غءلانأيظمظااوماانا م لظاالة يعظالحمؤسةظ-

اضعفار  جساامل ااداالب نلظ-

ا. ةااالنياإظاناملصةاقءظاامل لءظ-

ااا.يفااسا  عااملنةم تااملعءبظالضعفااالسااتءمء تااالتص لءظااملةعةدسال  لا-

ا.اء باالةااس تان ثاالةط لنالحمنةم تانالة ق-

I -4-2  ا:اا لالزمةاألحداث الخارجية المسببة

اناليتاتنتبطايع ق تااملؤسةظااي ا ءظا انمي ااي  ميت انإياتةح صايفاالنمي طاالة لءظ:  

اي صظاي ملن  ةل.االسااتءمء تاا-

اهتةلةاتااملةع محلاي المةن عا ااالةع ملامعااملؤسةظ.-

االةح ثاالبءئيامعامص يعااملؤسةظ.-

ا.1تعنضامسعظااملؤسةظانرااإلا   ت-

اتغرياأ ناقاأإمااملةةتحكل.-

ا.م قفاالصح  ظانالنأ االع اانمنظم تامح لظااملةةتحال-

ا.(تغرياأسع ااالصنفا...االظننفااالقةص دلظااملع اظا)رة د اتض م -

االةعة ا حاااملحكءظاال كنلظانالصن  ءظا)الةميحءة(.-

اا.... املمي ميعظ ااإلاناق ااإلاإ ب- اا

االةغرياالةكن ل  ياامل   ا.-

ا

                                                           

1منسيا  لاالةلا امن عاس يق ا ا11ا
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 I-5 ا :تصنيف األزمات

ةةظا نتةة انراأزمةة تااقةصةة دلظاأنا نءةةظ     ظ اإةةذ اأنااتصةة لءظاأنامتنءةةا  كةةااتصةةنءفااوزمةة تان ميةة ال سةةب باالن 
ااوزم تامصةاإ اأم االبءئظاالةاخحءظاأنااي ا ءظ انسنعنضاتحالااوزم تا حااالنح االة يل:ا

I-5 -1  :أزمات ذات طابع إعالمي 

 ال  ئع تااملغنضظامااخ ا ااملنظمظ. -

 إم اانايةمي داتاماانس ئلااإل  ا. -

 تص  ةااك نثاالعم جاأنااجملةمعااحملحي. -

  كنلظالحمنظمظ.الةعة ا حاا مي قااملحكءظاال -

 .1 ميةااامعح م تاإ مظ -

I -5-2  :أزمات ذات طابع اقتصادي 

 ممي ميعظامنةم تااملنظمظ. -

 تميحءةااملنةم ت. -

 العبثاأنااإلت فااملعةمةالحمنةم ت. -

  ض ئحام لءظا)اا سا/اايةياز(. -

 قض ئءظ. مي ي تاماا ت تااق يءظاأنا -

 مميءةس.قناااتا ك مءظا -

I -5-3   وبلرية فادحة.بيئية  كوارث طبيعية تسبب خسائر 

I -5-4  وبلرية فادحة.صناعية تسبب خسائر بيئية  كوارث 

I -5-5 مهني:ذات طابع فني /  أزمات   

 املصنع.نليامعةمةايفامعةاتا -

 الة غءل.ااتك باأخط جاأنن جا -

 املنةم ت. ء بايفا -

  نءظ.اسةة  جااملنةتالعء با -

                                                           

1 حيا م س ارن  اا نلة امن عاس يق ا 216
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 الصء يظ.ضعفايظما -

 اومنءظ.قص اايفاالنظما -

ظا ااالضعفان ناجاتاأمناضام -  .1الة مظتنءظاي 

I -5-6 :أزمات من حيث مستوى المعالجة 

اازمظاحمحءظ:اتةعحقايةنلظانا ةس اانامن  ساناخةس انتةطحيامع جلظاحمحءظ.-

اازمظانقحءمءظ:اتةعحقايعةسادنلايفااملنطميظ انتةطحياتنةءمي انقحءمء امل ا تةت .ا-

اتةطحياتنةءمي ان ت داادنلءظ.ااازمظادنلءظ:اتةعحقايعةسادنلاا نبءظ انا-

I -5-7   اتصالي:أزمات ذات طابع  

 الع محل.ا ئع تامغنضظايلا -

 خ ا ءظ.تةنليامعح م تانرا ت تا -

ا.2الةاخحءظضعفايظمااالتص التاالنمسءظا -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 حيا م س ارن  اا نلة امن عاس يق ا 216
  

  2 تةايااامحةاال ع ا اإدار  االزمات: األسس، المراحل، االليات اط1 االنل ض ا1121 ا 11
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 (: تصنيف األزمات09الل ل رقم )

االبءئظااي ا ءظاااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

االبءئظاالةاخحءظاااااااااااااااااااااااااااااااا

 أزم إعالمي

. ئع مغرض  ش

ني  اقع الكتر  عبث بم

ئل اإلعال  س  هج 

ى من العمالء.  شك

ق.   تعد ع الحق

 

 : دي  أزم اقتص

. طع  مق

. يد منتج  تق

لمنتج.  عبث ب

. مي ب حك  عق

. لي ئح م  فض

 

ني   أزم فني / م

 عي في المنتج 

ن   ضعف نظ الصي

ء في التشغيل   أخط

ني   امراض م

 

 : لي  أزم اتص

ين  م ئع من الع  ش

. م  تسري مع

تر.  عبث بنظ الكمبي

ال الرسمي   ضعف االتص

 

 

ارث طبيعي  ك

 

 

ارث ص عيك ن  
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:مراحل نلوء األزمات  -6 I  

مااندااسارةلامن حةظامةااااوزمظ( نلقاا)ق ئةن اااالةمكاامةلناالع ق تاالع مظااأس سءظ متنااوزمظايتايعامنا لا   
ااااوزمظ:  يااسءصبحامةؤنالا اانق عاااملنا ل إذ ا

I -6-1-  الةةةذ ال ةةةرياارانقةةة عاااملبكةةةن نتةضةةةماااسة ةةةع اااإليةةةذاااااوزمةةةظ تةةةةبقاي ةةة جا يةةةة:التحذير المرحةةةة
االبةائل.ناسة نافااملةغرياتاالبءئءظاناال ةم التاناااوزمظ 

 I-6-2  نتمية دانراتعة هماااوزمةظ تتيتامب اةنسايعةةا ةةاانمك يءةظاالمي ئةةايفات قةعا ةةنثاا:األزمةمرحلة نلوء
اامل ا تظ.نزل دساا ةم لءظااظ اوزماملةغرياتاالةا عظا ةنثا

I-6-3  تةةتيتامب اةةنسايعةةةا ةةةاانمك يءةةظاالمي ئةةةايفاالةع مةةلامةةعاالع امةةلاالةةيتاأدتانرا ةةةنثا االنفجةةار:مرحلةةة
ان ةااالميةاسا حااالةءطنسا حاامةغرياهت ااملةص ا ظ انتةطحياإذ ااملن حظامااالمي ئة:ا اوزمظ

 ميءقاالةك ملايلااوي طظاامل ةا  االزمظ.ح ظااليتاتةة  بت اميبءعظاالميةاسا حاا

 املةة ل ت.ت  ريامن خالمي اا حااالة  إمانامل  ارظايلا ءعا 

 البء ي ت.تنمءظاابكظااتص التا ع لظاتك لات ا نااملعح م تانا 

 خط اهت . ميءقااإلدااكاالك ملالطبءعظااوزمظاناناااملةةميبل ت قعا 

 ا ءظ.ايمعاالبءئظانالةك محءظاتنمءظاالع ق تاالةب دلءظا  

I-6-4 ا ءثاتة ااايفاإذ ااملن حظاالع املااليتاتةةبب ايفا ةةنثااوزمةظ انتةةعاامرحلة انحسار األزمة:
ا.1المي ئةااراالة ازااالطبءعي اناسةع دساي  طااملؤسةظ

ا

ا

 

 

ا

                                                           

ثامميةاالنءلاالةيح اايفاالع ق تاالع مظ ااالر د ءظاالة الظاالةنلءظ ادم ق ا ال حنا بةاالنمحا ادور العالقات العامة في إدار  االزمات ا
.8  ا1116   
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II- االزمات إدار  في العامة والعالقات اليقظة بين التداخل 

IIاعامة:ال العالقات( رجال) بمحترفوا لتعريفاا1-ا
لميصةةةةاغمةةة اقاالع قةةة تاالع مةةةظاي يةةةاارةةةلام هةةةفايفامنظمةةةظاانامؤسةةةةظامنةةةةةياامسءةةة اإلدااسااناقةةةةما
ة امةةماااخةنايفاندااساانا الع ق تاالع مظ انرذلالارلامةاالمية ااغتة اانصة  ء تاننهة ئفاالع قة تاالع مةظا

اندااسااجل دسااناندااساخةمظااليي ئا.اقةماقةالك ااقةماالةة لقاانااجل دسااناندااساايةم تااناقةمااال  ااان
نلعن ااالةرة اانيناإءماام اايفاق لا:ال بااال تناا ة قاالةذ النميةلااويغة ااالصة دقظااالصةحءظامةااالةنا االعة ااارا  

ااملؤسةظ انماااملؤسةظااراالنا االع اانإ ااحمل لااوس سياالذ الةناا  لاارلاي  طااتص يلااناا  مي.
ةةاا ءتة امةاانلعن ااإ لا ميءقااملن عظااملةب دلظايلاالن قانيلااملنظمةظاالةيتا  حااايا:اال  صاالذ العملا حاا

خةة لات ميءةةةاالع قةة تاالطءبةةظايءنتمةة ا ةةاامينلةةقااال ةة اايميةةةااالكةة يف انتصةةحءحااملعح مةة تااي ميئةةظالةةةثاالةةنا ا
االع ا.

لعنصةةةناالب ةةةن االةةةذ ال ةةةكلاالميحةةةيانلةةةنثااليإةةةن ايةةة اا ةةة حاالعمةةةلايفاالع قةةة تاالع مةةةظالة قةةةفا حةةةااا
ا ة قانالعصياا ة قاملؤسةظاويااأقةاا حاا تماميبءعظااملؤسةظانأإةا ت  انلااقن عااجلم إرياق ساتةتنرياربةريسا
تعةمةةةا حةةءتمااإلدااساالعحءةة الكةةةياتتلءةةةاناقنةة عااجلمةة إرياي يةةةم تاالةةيتاتميةةةمت ااملؤسةةةظ اا العةةةااالقنةة عاإةةة  ا

ؤسةةة تار  ةةظ اا االالك ةةياايةةة  اايةمةةظايةةلااليةةةامةةاااقنةة عااجلمةة إريااةة  ان ةة حااملؤسةةةظاأس سةةء اتميةة اا حءةةااامل
لة قةةةفا حةةةاا ةةة حاالعةةة محلا ءتةةة .ا م هةةةفاالع قةةة تاالع مةةةظاإةةة االةةةذ العمةةةلا حةةةااتميةةةة ااملعح مةةة تاارااال ةةةنادا

ةةةلاالصةة اساالع مةةظالحمن ةة ساناضةة  ةت اارامةةةاارتماناقنةة  تمااةة  انحم نلةةظاالةةةتنريايفامةة اق تمانا إةة هتم ااةةة فا
ارازلةة دسااقبةة لااجلمتةة اا حءتةة اناسةةةمنااإ  االااالصةة اساالع مةةظاتعكةة اسةةح كااملنظمةةظا)يصةة ظا  مةةظ( اا1الةةيتاتةةؤد 

ا.2نتة  ةايص ظاأس سءظا حااتةتءلاقء اااملنظمظايعمحت ايفااجملةمعاالذ اتعءشا ءا
II -2 االعالقات العامة: محترفوا خصائص
 قءةة تاالةةيتاتك ةةلامم اسةةظاالع قةة تاالع مةةظا حةةااأسةة اسةةحءمظانمتةةةةاأيعةة داإةةذ ااوخ قءةة تالة ةةملاتةة ا نااوخ-

الصةقاناوم يظانالةمعظاالطءبظانالةح كاالمي  اناريإة امةاااملعة لريانالميةءماناومنة طااوخ قءةظاال زمةظاملم اسةظامتنةظا
 ضةةةةحظاتعةةةةنا نتةةةة امسةةةة تامةةةةةةمةسامةةةةااالةةةةة الماالع قةةةة تاالع مةةةةظالنمةةةةاااملعحةةةة ااأااالةةةةةمعظاالطءبةةةةظاناوخةةةة قاال 

اال ةمةة  يالح ةةندانالةةذ اإةة احمصةةحظاتةة المااوسةةنسانمةةةة ا اال ميةة يفانالةعحءمةةيانااملتةةأاني ةة مي تااامل ةح ةةظانيصةة ظا
خ صظاي  مي تااال كنلظانالعمي ئةلظانرذلالامنة   اسةح رااناريإة امةااالةةم تاالةيتا كةاايفاضة ئت اتميةةلنااملةةة ثا

 نمسعةاااوخ قيالح ندا

                                                           

2إ لاحممةا بةاالغأا ةا  مهارات إدار  العالقات العامة  االتجاهات والمفاهيم الحديثة امنرياتط لنااوداجانالةنمءظ اداااالكةيامصنا
.11 ا 1111ا ةل ظ ا   

  2ا م سا حيا االعالقات العامة بين النظرية والتطبيق ا  ااالكةي االمي إنس ا1112 ا 12.
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ق سانتك ملاال  صءظا:انل ملا لالااالسةةميناااالعة مي ياناالتةياااالعميحةيانالميةةاسا حةاا تةماالنة قانالميةةاسا حةاا-
اؤلةةظااواةةء جاناومةة اامةةاان تةةظايظةةنااآلخةةنلاان ةةةااالةعبةةريا ةةاان تةةظايظةةن اي ضةة حانالميةةةاسا حةةااالةع مةةلامةةعا

 حةااتكة لااصةةاق تايةةت لظانالةيح م سةءظايفاالةع مةلامةعاااآلخنلااناالةتنريا ءتماناهلةنجان ةةاااالي عة لانالميةةاس
الن قانأاالنصنفااإةم ماانرارلام اإ اخ ا االةذاتانلةلةاااابةظاأرءةةسايفامةة  ةساالنة قاناالإةمة ااغ ة رحتما

كما محاا انلنا يام   نان مي قاماالةع ملامعتمانلةصلااما
  حااارةة بانميظااجلمت ااناإةم ماانتميةلن ا.املظتناا ةاانالب  اظانخ ظاالظلا:ا ءثالة  ةا لالا-

امل ضةةةةةة  ءظايفااوقةةةةةة الاناو عةةةةةة لانيفاا كةةةةةةما حةةةةةةاااومةةةةةة اا:مةةةةةةةةنةاايفا لةةةةةةالانرا ميةةةةةة ئقامة مةةةةةةظايةةةةةة لبح ثا-
ني لةااس تاالةمنلبءظااليتات صلانرات ةرياتا حمءةظانالبعةةا ةااأ اصة اسامةااصة ااالةحءةيال ةع ا اال  صةياأنا

ةحميءةقامن عةظاأنارةةياأنااةنضا ايتالرةذلالاالبعةةا ةااالةةتنرياالح ظةياناال ةمة داأ اص اسامةااصة اااالاةنافال
  حاااملعح م تان مي ئقامؤرةسانمة مظاي لةححءلاالكمياناالإةم ااي لة  صءلا

املننيظانالميةةاسا حةااالةصةنفانالةةتقحمامةعاميبءعةظانمةطحبة تاامل اقةفااملةغةريسا:نلةطحةيا لةالاتة ا ناالبةلتةظانال طنةظا-
حءةةلاامل اقةةفانالةميةةةلناالةةةحءمال مةة اانا كةةماالصةة ئيا حةةاااواةةء جاايفاأخصةة ئي الع قةة تاالع مةةظانالميةةةاسا حةةاا
 ا.نامل اقف

الميةةةةاسا حةةةاااالتصةةة لاناإلملةةة اايتسةةة لءيان نةةة اااالتصةةة لانلعةةةأا لةةةالاالميةةةةاسا حةةةااال ةةةنحانالة ةةةةرياي سةةةة ةااا-
كةةة ااأدناتااالتصةةة لاأنااإل ةةة اااملةةةةة ةمظاأسةةة لءيااالتصةةة لاالةةةيتاتةةةة  انرانميةةةظااجلمةةة إريانلميةضةةةيا لةةةالاأاات

ةةيا حةةااأخصةة ئيا ا1صةة دقظانقةة داسا حةةااارةةةة بانميةةظااجلمةة إري نإةة امةة الة ةةقامةةعانهء ةتةة ااإل  مءةةظانمةةااوا
الع قةةة تاالع مةةةظاالنةةة  حاأاالةمنةةةياأ اأدناتان  مءةةةظالةةةؤد ااسةةةة ةامت انرا ميةةةةااام ضةةة عاالن ةةةنسااإل  مءةةةظا

ءةةةثا  إريالحميةةةةاسا حةةةااالةةةةتنريايفااجلمةةة ةةةيامنا ةةة سا ةةةنضام ضةةة عاالن ةةةنسااإل  مءةةةظايفانقةةة امن سةةةيا رةةةذلالا
ةياأاالةمنةياأخصة ئيا ةثاتتنري ااملنا باإةذاانرا  يةياا ةمة داالن ةنسااإل  مءةظا حةاا مية ئقامؤرةةسارمة ا

 ااالايةةةاالع قةة تاالع مةةظاالنةة  حاتعةةنضامضةةم ااالن ةةنسااإل  مءةةظامل ضةة   تااالةةةةميناالةةنأ اي ةةت  ايعةةةانن اارةة
ماا لالا عحءااأاالن ناإذااالةح ظا  االالةةبيايفاز ي ظانميةظااجلمة إريايفااوداسااإل  مءةظان ءمة اتصةةا امةاا

 ي ناتان  مءظا

يظةةنااوةءةةظاااتبةة طايةةنامتاناسةةااتءمء تاالع قةة تاالع مةةظامب اةةنسايتإةةةافاال ةة محظالحمنظمةةظا ايةةاال ضةةلا
صةةةءصااإةمةةة ااننملةةة ااأخصةةة ئءياالع قةةة تاالع مةةة ظايةةةبع اامل ةةة إءمام ةةةلااإلدااساي وإةةةةافالنالةطةةة لناالةنظءمةةةيالن

 .امل اادالاغ اس  ةإما حاااسةءع باالنظمانالةء س تااإلداالظان تماآااجانأ ك اااإلدااساالعحء 

 

 اا

                                                           

بق، ص43 ن، مرجع س اخر د  1عبد المجيد محم
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II -3  :مفهوم إدار  االزمات 
ةة   م ة  ا  ةث ة تةعةنض و ة  مةمءةيس نداالةظ  محءةظ ":اوزمةظ ندااس أا البة   ل يعة  نلةنث  نو ة ا

 او ةةاث قءة دس يف زمة اااملبة دأس اوزمةظ إلدااس لكة ا ني لةة يل اوزمةظ  تطة اات مةع تة ةق سةنلعظ   مسةظ لةصةن  ت

 ."1اوم ا ملميةضء ت ن مي  ا نت  ءتت   حءت  نالةتنري

 حة التاالةيتلح الة طةءط خة ل ما  ةننت  ني أ ل ما اوزم ت مع الةع مل " اوزمظ ندااس تعأ رم ا 

 الط ائةظ ا ة الت إةذ  لطبةقامةع يظة ا نمي ا يف ةننت  الةنبؤ  كا اليت ل زم ت الةحضريات نن ناج نبت    كا

ا.2الةةمريلظ" آن اإ  ما ا ة أن النة ئت يف الةحكم يغنض  ةننت   نة
ا.3ةث" ال قة مل  الة طءط ":يت   اوزم ت ندااس  نف  مية ت  ءق النمحا  بة أم  

II -4 :أساليب واستراتيجيات ادار  االزمات 
II -4-1 :أساليب إدار  االزمات 

اتةااااالزم تاي سة ةااااوس لءياالة لءظ:
II -4-1-1 : نإةةةة اعم  ةةةةظامةةةةااالةصةةةةن  تاناو عةةةة لاالةةةةيتاتميةةةة اااةةةة ااأسةةةةلوب التسةةةةاوم االكراهةةةةي ال ةةةةاغ

ةيا نةةااتبة عاإةذااااملؤسةظااةفااهت ااا يااا  االطنفااالخن ان لالامااخ ل الةتةلةةاي سةة ةاااالمية س ان
اوسةةح باتةة  رياقةةةااممكةةاامةةاااملننيةةظا حةةاامةةةة ثاالةصةةن ت اناااتكةة اااسةةة ةاماايفا ةةةنداحمةةة يظانالالبةةةاا

اانن ا كةء ا حااالطنفااالخن.
II -4-1-2 :ءةةقايةةلانإة اعم  ةةظامةااالةصةةن تاانااو عة لاالةةيتاتةةعاااراالة ااأسةلوب التسةةاوم التةةوفيقي 

ااوميةةنافايفااالزمةةظ امةةااخةة لا ةةلانسةةطااناتنةةيل تامةب دلةةظااةةةفاال صةة لاارامع جلةةظاسةةحءمظاجلمءةةعا مصةة 
ااوميناف انلةة ةااإذاااوسح بايفاا  التاالة لءظ:ا

ان اار ي اتكح ظاتصعءةااالزمظاأرنامم الةحمحاانمك يءظااملؤسةظ. -
علااسةمنا - ااااتصعءةااالزمظاامناااريامنا با ءا. نةا ةنثاتغرياتاداخحءظااناخ ا ءظا
ميءقاأإةا ت امااخ لاتصعءةااالزمظ. -   نةم ات  لااملؤسةظايفا

 

 

 

                                                           

  1  م ن اسعةاالةلا اإدار  االزمات اعحظاال كناال نميي ااالم اات ا2669 ا 266.

1اندق سظا  صماحممة انحممةام م اااو ن ي اإدار  االزمات ادااسظامءةايءظاملةثات ا نا ن صناندااسااالزم تاماان تظايظناالع محلايفاال ه ئفا
.111 ا 111ل ض ااإلانا ءظايفاام يظا م ااالكنث امعتةااإلدااساالع مظ االنا   

  3ات  ءقا بةاالنمحا اإدار  االزمات، التخطي  لما قد ال يحدث امنرياايناتااملتنءظال دااس االمي إنس ا1111 ا ا28.
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II -4-1-3 :اأسلوب التساوم االقناعي
ميةةقااوإةةةافااملن ةة س ا ءةةثاااااسةةة ةااا ااااالقةصةة اا حةةاااسةةة ةاااأسةةح بانا ةةةاإلدااسااالزمةةظاالا

ا.1 ااالطنفااالخناي لةعة اتؤد ااراتصعءةااالزمظاوسح بااالرناإيان ة اقةالؤد ااراقء
رمةةة اااااتبةةة عاأسةةةح باالةةةةة نااالةةةة  ءمييان ةةةة اقةةةةاتةةةؤد ااراسحةةةةحظامةةةااالةنةةة زالتاالةةةيتاقةةةةاتصةةةلاارا ةةةةااااا

ةيا حةااالميءة دساالةيتاتة   ةلاندااسااالزمة تالحممةعايةلااالسةح يلاي ةكلامةن سةقا ااملؤسةةظانلةذاا االضناااغص 
اب:االةة ناااالقن  ي.نإ ام العنفا

ةداالةااس تااوخنثا ةساأس لءيالحةع ملامعااالزم تانإيا حااالنح االة يل:ا ان
أسح باالنع مظا)اهلننب(:ايةءمةظاال ةع ااية  ريسانالضةمنايفارء ءةظاالةع مةلامةعااالزمةظا  يةاالةةمااهلةننبامةااامل قة ا

ةحفاااك لااهلننبا ءثاتتخذاص ااانةح ظامنت : ان
ام لااال اافايعةااالميةاسااناال  لايفاندااسااالزمظ.االمباشر:الهروب -
ن لالا اامينلقااصطن عاامل اقفااليتاتظتناالمي ئةةااملةةؤنلايعءةةاا ةاااال ةةاثااالهروب اليير مباشر:-

اانن جااالزمظ اواالةنصلا اااملةؤنلءظا اامينلقاالمي ئت ا حاااالخنلا.
II -4-2 :استراتيجيات إدار  أزمات 
II -4-2-1 :ااالستراتيجيات التقليدية إلدار  االزمات
II -4-2-1-1 :ايةةةطاالطةةنقاالةميحءةلةةظاا العحةةاااملةةةؤنلاي يةةااالال  ةةةاازمةةظ اناااااسةةتراتيجية ان ةةار االزمةةة

ال ضةةةعاالميةةة ئماأ ضةةةلاناا ةةةةاااونضةةة عانالةةةء اي إلمكةةة ااااالكةةة ااا ضةةةلامةةة ا حءةةةاااالاانالطحةةةقا حءتةةة امينلميةةةظا
ظ اناتةةةةةة ةااإةةةةذ االطنلميةةةةظايفاهةةةةلان ةةةة داندااساانت قناميءةةةةظا"ندااسادلكة ت الةةةةظاانااةةةةةلةساالةعةةةةةءمااإل  مةةةةيال زمةةةة

االةص ا".
II -4-2-1-2  :ةةةةنكاسةةةةنلعاضةةةةةاقةةةة ثااالزمةةةةظااةةةةةفاااةةةة قامن  ةةةةذاالعن صةةةةنااسةةةةتراتيجية كبةةةة  االزمةةةةة

ا.2ناميءظاوس سءظااملك يظال زمظ انإيااسااتءمءظاتةريااراااااملؤسةظااملةة ةمظاإيامؤسةظاانت ق
II -4-2-1-3  :إن اتمي اااملؤسةظاي ال اافاي قة عاازمةظامعءنةظانيةميحءةلامةاااة    ااستراتيجية تفريغ االزمة

ةة االةةةءطنسانتن ءةةذاإةةذ االطنلميةةظا عةة ايفااالزمةة تاالبةةةءطظاناحملةةةندساناجليئءةةظ ا ءةةثاتكةة اا نرت ةة اامةةنايةةةءطان
ا.3الةميحءلاماا ممااملؤسةظاق داسا حاا   ااالمنايعةاهت لاامااا ياانا

                                                           

 
اس ا ااملؤمتناالةن  ااونلاإلدااسااالزم تانالك ااث ارحءظاالةم دور القوات المسلحة في معالجة أزمات ال وارث الطبيعية  اشا  لاالةلا ا1

 .12 ا 2661  معظاالمي إنس االمي إنس ا

صصا ح اااال  ااناالتص ل ا  معظا 2رم شامناد االعالقات العامة وإدار  االزمات امذرنسالنءلاات دساامل  ةةريايفا ح اااال  ااناالتص لا
.1118-1118اجليائن ا   

  3ال   عياحممة ااستراتيجية إدار  االزمات وال وات امنريااحملننسظالحبح ثانالةةاليانالن ن االمي إنس ا ا261.ا
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II -4-2-1-4  :"ة دا ةحة تااستراتيجية تنفيس البركان "تنفيس البركان ت ريااراهتءئظااالزمظامااخة لان
ا  يبءظايفااالزمظالحةن ء امااالصناعانالة تناامل   داداخلااالزمظانضعت اماااالي م ا.

II -4-2-2 :االستراتيجيات الحديثة إلدار  االزمة 
II -4-2-2-1 ستراتيجية تييير او تحويل المسار:ا 
تةة ةاالحةع ملامةعااالزمة تاال ةةلةساالةيتالصةعياا ة ائتة  ان لةالامةااخة لاخحةقاانحاالةحةة الةةثااال ةناداا

الةع ل ااية ئنانلةحميءقاأ ضلاالنة ئت.
II -4-2-2-2 :قا حةااإذ ااالسااتءمءظااةلةساالةةتنريا نةةم الةةماالة ة اااستراتيجية الملاركة الديمقراطية

االزمظامااخ لاالعنصةناالب ةن ان ة دسامة الةةة ةاايفااجملةمعة تاالةيتاتةةةماي  نلةظاال ندلةظار لةةح كااالقةصة د ا
االةء سيااال ةم  ي.

ةةةةدانا بةةة تاايبةةة جااجملةمةةةعانمةةةةؤنلء هتمامتتءةةةةا... حاا ا العحةةةااصةةةةثااالزمةةةظاخط اهتةةة انأسةةةح بام ا تةتةةة ارمةةة ا
االيمي بايفاتنرء انخنن اال عياالاريااراال  ااع.االزم تامة ل:اازمظاا

II -4-2-2-3  :نإياتةمااألض اب:ااسااتءمءظاالة مرياالةةاخحيال زمةظاانااستراتيجية إدار  االزمة ذاتيا
ي اليصةااااملب انانتةةة ةاا ءنمة اتةنثااملؤسةةظانلتةةدايمي ئتة  انإنة اتحمة ااملؤسةةظااراالة مةرياالةةاخحيالعن صةنا

انحمنرءت  ان لالاي تب عاايط اتاالة لءظ:االزمظا
اضنبامؤلة ااالزمظاي ةساناهلم اا حاا كنسااالزمظ.-
ااسةميط بايع امااق ثااالزمظاماااحملنرلاناملؤلةلا.-
ااسةتةافاحمنريااالزمظا ن االمي سامااخ لاايع دإماناغ اتص ءةتم.-

II 4-2-2-4  :مءةةةإ ان ةةقاإةةذ ااالسةةااتءمءاسةةتراتيجية احتةةواء االزمةةة ظالةةةما صةةنااالزمةةظاينطةة قاحمةةةندان
ا نةامن حظا كاااسةع ا انا مي دإ اق هت  ان لالامااخ لاقن اتات  نضاامسءظامت حتمار لنمي ي تاناو ياب.

II -4-2-2-5  :نإياا ةثاالطنقاالن ةءظااليتالحم االءت امة ةذاالميةنااالحةع مةلااستراتيجية الوفر  الوهمية
طةةةنامةةةمنالحكءةةة اااإلداا امةةةعان ةة دا  مةةةلاي ةةةةيامةةعااالزمةةة تاالضةةةءميظانالةةة نلعظاننةح ةةةظااال ةةةةاثاالةةيتاتنةةةذاا

ةة دا  لةةظامةةااال ةةيع ان ةةيا  امةةلااالزمةةظانمةةااام حةتةة :ااالزمةة تاالةم لحءةةظاالةةيتاتةصةةلا مصةة  ياقةةةالعمةةلا حةةاان
ايا ةثاالةحعاالضننالظام ل:اايبيانلةقءق.

II -5  :نموذج العالقات العامة في االزمات 
ا ةايع االنم   االيتاان  اانا ةنتاالع ق تاالع مظايفااالزم تاماايءنت االنم   االة يل:ل ا
ا
ا
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II -5-1 :نموذج مارا 
 حةةاا كةةنساقءةة قاقةة ثاالع قةة تاالع مةةظايةةلااملنظمةةظان  إريإةة ارمةغةةرياائءةةةيااmarraلميةة اامنةة   امةة ااا

   تةةة اسةةةةةظامةغةةةرياتاتةةةةؤننا حةةةاامةةةةةثا ةةةة حامةةةةةميل الميءةةةة قا ةةة حااملنطميةةةةظايفاندااسااالزمةةةظ ان ةةةةةدتامةةةة ااايفامن
ا:اا1الع ق تاالع مظايفاالةع ملامعاهننفااالزم تانإذ ااملةغرياتاإي

II -5-1-1  :العالقات 
إيااملةغرياالنئءةيااملةةميلايفاإذااالنم    انلميصةاا ا  قة تااملنظمةظامةعا  إريإة ااملعنءةظ انالع قة تا

 ان نةم اتك اا  ق تااملنظمظاضعء ظامةعا  إريإة ايفااونقة تاالع دلةظ ا ة ااام اتك اان يءظااناسحبءظااناحم لةس
إةةذ االع قةة تاتةةيداداسةة اجااننةة جااالزمةة تانالع قةة تاالع مةةظااإل يءةةظارمةة انضةةحت اإةةذااالنمةة   :اال ميةةظ االة ةة إم ا

االنض  ااملصةاقءظ االةع نا انالة ا قايلااملنظمظان  إريإ .
II -5-1-2  مات بالعمليات والممارسة:اتصاالت االز 

ة اانا ةاماااسااتءمء تااالتص لاالة لءظ: ااملنظمظا نةم ات ا ااازمظام  ا ا  اقةا
ااسااتءمءظاالةك تا-
ااسااتءمءظااالتص لاي   انا ة اانااالتص لاالغريامةن سق.-
ااسااتءمءظااالتص لاي  إلاانااالتص لااملةن سقا"املة ازا".-

II -5-1-3 تصاالت الخطر "اعالم الخطر": ا  
أ ااالتص التااليتاتةمايلااملنظمظان  إريإ انخ صظااي ا ءظاقبلانقة عااالزمةظاي قة امي لةل انإةياتعةأا
ا  اانت ميءفااجلم إريااملعنءظاي ملنظمظا ااا ةم لانقة عاأزمة تاانانة ميناقةةاتةؤننا حءتة  انإةيا بة اسا ةااأي ةطظا

ريااي ا ءةظالحمنظمةظا كةااقء سةت ارء ءة انلةء ارمءة  انمةااوا بة اسا ةااسء سة تامةةمنسامي لحةظااومةةامةعااجلمة إ
ناملنظمةة تاالةةيتاتتخةةذايةء سةة تااتصةة التاامل ةة مينس اسةةةحميياالةةةنةانالةةة مانالةتلءةةةامةةاااجلمةة إريااننةة جاتعنضةةت ا

 ل زم ت.ا
II -5-1-4 :اتصاالت االزمة 

ا ةةةلاالةع مةةةلامةةةعاهةةةننفااالزمةةةظ انخطةةةطانتعةةةأااالتصةةة التاالمي ئمةةةظا حةةةااخطةةةطام ضةةة  ءظامةةةةبمي امةةةاا
اتصة التااالزمةةظات ةملا حةةااأي ةطظاقءمةةظانمنطميءةظالةةة  ريااتصةة التااالزمةظانيةةةناان ة داإةةذ اايطةط ا ةة ااا ةة لا

ا.2الع ق تاالع مظايفاالغ لياسء  ح اايفاتمية ااملعح م تااملطح يظالحمم إريا ااهننفااالزمظ
ا

                                                           

1
 Marra, Francis John, « Crisis Public Relation : A Theoretical Model » Published Ph . D. Dissertation,University 

of Maryland College Park, U.S.A , 1992, P 38-39. 

مع  ، ج جستير في الع اإلداري دة الم اث، مذكرة لنيل ش الك م في إدارة االزم  ر إدارا العالق الع ني سحمي محمد، د القحط
ض، ص .3الري   
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II -5-1-5 :اديولوجية اتصاالت المنظمة 
لميصةةةةايتلةل ل  ءةةةةظااملنظمةةةظ اال مي  ةةةةظاانااملنةةة خاالةةةةة ئةايفااملنظمةةةظ ا ةةةةبع ااملنظمةةة تامتحةةةةالاألةل ل  ءةةةةظانا

اتص لءظامن ةحظات معانتة  ةا حاااالتص التاداخحء ايةلاالعة محلاي ملنظمةظاي ةةت اسة اجامةااالةةاخلاانااية ا ا
ال.انامااواإيايطبءعةت امةكةمظا حاااملعح م تانالاتة معا حاااالتص 

نتظتةةةناا   ةةةظاالةةةظااالتصةةة لايصةةة اساأنضةةةحااننةةة جااالزمةةة ت ا ءةةةثاتعةمةةةةااإلدااسايةا ةةةظاربةةةريسا حءةةةاا نةةةةا
تع محتةة امةةةعااالزمةةةظ ا لةةالاااااالتصةةة لالحعةةةيادنالةةةااخطةةريلاااننةةة جااالزمةةةظ ااونلاإةة ااملةةةة  ةسا حةةةااندااسااالزمةةةظا

اةمعايص اسا  مظ.نال  ااإ ااحمل  ظظا حاامسعظااملنطميظانص اهت اام ااالع محلاناجمل
II -5-1-6  :نفوذ اإلدار  القانونية 

اديءةة تاندااسااالزمةةظات ةةرياارااااقةة ساي ةة  ااإلدااساالمي ي يءةةظاي ملنظمةةظامةغةةرياقةة  الةةؤننا حةةااأداجاالع قةة تا
 تا نةام ا تظااالزمظ ا عنةاي  بااالزمةظادائمة امة اتةعةنضالحنصة ئحااملميةمةظاارااإلدااسايةلاالمية ئملا حةااالع قة

االع مظاناإلدااساالمي ي يءظ ا مح ملالةةطءع ااتعيليايص ئحتماي ا جامحم سظال يذاا.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
 

ا
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 نموذج مارا للعالقات العامة في االزمات  :(10)الل ل رقم 
ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا (Marra, Crisis Public Relation)املصةا:ا

ا

ا

 

ا

ةا  ق تايع
 االزمظ

امعااجلم إري  

 املعنءظ

ص التاات  

 االزمظ

 املم اسظا

 نالعمحء ت

   ق تا

 قبلااالزمظا

امعااجلم إري  

 املعنءظ

 خططا

 اتص التا

 االزمظ

 اسةمي لءظا

 الع ق تاالع مظ

 نمي  ظ

اتص التااملنظمظا  
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II -6 قظة االستراتيجية مع جهاز العالقات العامة للوقاية من االزماتالمؤشرات االساسية لتداخل الي 

II -6-1 خطوات إدار  مرحلة ما قبل االزمة وم انة اليقظة في ذلك 
II -6-1-1 خطوات إدار  مرحلة ما قبل االزمة: 
   :دراسة المنظمة وبيئة عملها -

تةضةةماا ةةعااملعح مةة تالكةةيااالا كننةة انضةةعاأ اخطةةظادناااال ةمةة دا حةةااالبحةةث اا اإةة ا محءةةظاإ د ةةظ
لةةماالةعةةنفان تةةماناةنحانتنبةةتايكةةلاإةذ ااواةةء جاانايعضةةت  انتعةةاالةااسةة تانالبحةة ثااي صةظاي ملنظمةةظامةةاااإةةما
حءةلااة ملا ةاااهلءئةظانت ا تة انميبءعةظا محتة انم ة رحت ا نلتة االع قة تاالع مةظ انتةةةتةفانضةعا البح ثاالةيتا

ميءميتةةةة  انق ايءنتةةةة اناجلتةةةة تاالةةةةيتاهلةةةة ا  قةةةةظايةةةةتداجااملؤسةةةةةظانمنريإةةةة ااملةةةة يلاناإلداا اناالإةةةةةافا الةةةةيتاتةةةةةعااارا
ءثاتصلايفاالنت لةظا حةااتصة اااة ملاندقءةقا ةاامة ايفا )املن  ة ا اامل ادنا االنا االع ا...(اني  ءظا  إريإ  ا

ريسامةاااواضةءظاالةيتاال نرظان  ضنإ  انإذااالن عامااالةااس تا كااااالؤد ااران طة جاصة اسادقءميةظاجل ايةيار ة
تميةةفا حءتةة اأي ةةطظاالع قةة تاالع مةةظانيناعتةة  ا تةةياتعطءنةة امعن ةةظادقءميةةظاي وسةة االةةيتالميةة اا حءتةة ارءةة اااهلءئةةظاانا
ال ةةنرظ اناملبةة ديتاالةةيتاتةةة  االءتةة  انالةء سةة تاالةةيتاتن ةةذإ انايطةةطاالةةيتاتضةةعت  اي إلضةة  ظااراا ةة اتعطءنةة األضةة ا

اساالعحء اي لع ق تاالع مظارن ة طاإة دفا كةااااال ءةةااهلءئةظانلةة  ةا حةااتط لنإة  امعن ظادقءميظاغةثاا  اااإلدا
انمةثا اباالع محلامعااوي طظاالةاخحلالحع ق تاالع مظ.

نلةنثاد.احممةةةاالبة د ااااإنةة كامصة داا كةةااا صة لامنتةة ا حةاامعح مةة تاتغطةياإةةذ االعن صةن انتةم ةةلا ءمةة اااا
ا:1لحي

 ح ظ.اقة اااملنظمظاامل ة -

معن ظايمي طاالضعفانالنة ئتااليتا كاااااتاتيا حءت  انحم نلظا   ت اان.... اانااالسةةعةادامل ا تةتة ا -
 ا اا ل ااراازمظ.

صص هتم. -  معن ظاايناجاالذلاالعمح ااي ملنظمظاني ا يا

 م ضيان  ضنا  قظااملنظمظامعانس ئلااال  اانالع محلا ءت . -

 سظاالن ناتانامل ادااإل  مءظااليتاصةاتا اااملنظمظ.الةغطءظااإل  مءظانداا -

ةثايفااملنظم تانال نر تااليتاتعملايفاي  اع لا ملااملنظمظ. -  معن ظام ا

 .امعن ظااإةم م تااجملةمعااحملحيااليتاتنةمياالءاااملنظمظ -

 

 

                                                           

  1حمم دال سف ا ن اا نءة اإدار  وتخطي  العالقات العامة امنريا  معظاالمي إنسالحةعحءماامل ة ح االمي إنس ا1111 ا 211-218
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 المرحلة التحذيرية )إشارات اإلنذار المب ر (:-
 ة اانمع جلةظااالزمة تا"ية اداامةء دااالزمةظ"انإةيا بة اسا ةاايميطةظامس إ ا ةاا م دامك ن ايفارة ياااال

ةة لامنتةة البةةةااالةغةةرياامةة ااةة ااوسةة أ اسةة اجاي لةتإةةياملع جلةتةة  ااةةتةااملنظمةةظاخةة لاإةةذ ااملن حةةظ ايةةننزامؤاةةناتا
ةحذلنلةظاي ة جاالةحذلنلظاأنلءظامنبتظانحمذاساماانق عاخطناق دااا إ  التةدامصة  ت انمةة اإ  انتةةبقااملن حةظاال

االزمةةةظ اا اتةضةةةماااملةغةةةرياتااسة ةةةع اااإليةةةذااااملبكةةةن االةةةذ ال ةةةرياارانقةةة عاازمةةةظ اناسة ةةةنافااملةغةةةرياتاالبءئءةةةظا
ا.1املبكنس اناال ةم التانالبةائلااملمكنظ

ةةيااالإةمةة اااةة  اويةةاامةةااالصةةعيامنةةعا نتعةة داأةءةةظااصةةةااملؤاةةناتاالةذالةةظااونرامةةاااونل لةة تاالةةيتا
يجامةة  امةة ااالةةةماالةنبةةؤايةةاااناالةحةةذلنامةةااا ةم لءةةظانق  ةةا ارمةة اايةةااسةةءك اامةةااالةةةتلايفاأ ءةة اار ةةريسانقةة عااةة

ندااساازمةةظامةة ايفااملن حةةظاالةحذلنلةةظ ا  ةةيار ةةريامةةاااو ةة الاتكةة ااإةةذ ااملن حةةظايفايميطةةظاالةحةة لاا ميءميءةةظاالةةيتامةةاا
ةنثاازمظ ا.2خ هل ا كااالةنبؤا
ذلنلظامبكنسانمةة لءظانمةكناس انم ااال  ةةااالإةمة ااالكة يفااةذ اا ءثاتنسلاقبلا ةننت اي ق  مي للانا ااتا

ا.اي إلض  ظاارا لالا  ااسبءلااملة لاقةالك ااالكة يظا حاااجلةاااان3اإلا ااتا ماااحملةملا ةاااااتميعااالزمظ
ا.4يفايع ااوم راااي صظام  اتعبرياا اااضيايع االع محلا
 علومات )تحديد االزمات المحتملة(:مرحلة انتقاء الم-

ة  ااراالنميطةظااالا اناملةم حةظا يعةااالمل ااي ملعح م تالنصحاايناجانالبة    اااملعنءة ااي وزمة تايضةنناسااال
ةلةةةةااالزمةةة تااحملةمةةةلا ةلةةةةااجملةةة التاالةةةيتامةةةاااملة قةةةعاااامت ةةةلايةةةؤااال زمةةة تان يفااالزمةةةظاناملة قةةةعا ةةةةننت اأ ا

لةة تااالإةمةة ااالةةيتالنبغةةيااااتعطةةيالكةةلاازمةةظامنتةة  انرةةذاااإل ةةناجاتاالةةيتا كةةااا  إةة انال ةةكلا ةةةننت  انانل ا
ةملاااالصبحامطنن  اخ لااالزمظااحملةملا ةننت . االذ اسةظتنامااخ لاااالزمظ انامل ض عاالنئءةياالذ ا

زمةةة تانتنتءبتةةة ايضةةةنناساقءةةة اامةةةةؤنلاالع قةةة تاالع مةةةظا ةنلةةةظاإةةةذ ااالاDoughertyنلنصةةةحادن ةةةنيتا
 انضةة  ظااراا ةةةادا5نن طةة جاأاق مةة اتبةةةأامةةاانا ةةةاارا  ةةنسالةعطةةياهلةة اأنل لةةظااإةمةة ااخةة  ا حةةاان ةة  االةةةن ظ

مح ةة تاخ صةةظاي وزمةة تاالةةة يميظاناوسةة لءياالةةيتااتبعةة امل ا تةتةة  انيةةة ئتاتحةةالااالسةة لءيانرةةذاادااسةةظااالزمةة تا
ا لءيااملةبعظانالنة ئتااحملميميظامااتحالااالزم ت.اليتانقع اي ملؤسة تااوخنث انال ق فا حاااوس

                                                           

  1مك ن ا ةاا م د ااالعالم ومعالجة االزمات االةااااملصنلظاالحبن يءظ االمي إنس ا1111 ا 11.
  2العنل ياحممة اإدار  االزمات في المؤسسة ا  اقاالةنلءظ ااإلسكنةالظ ا1111 ا 11.

  3 ء  شا نلة ااالستثمار في إدار  االزمات )حوادث المرور نموذجا(، داااايحةنيءظالحن نانالة زلع ااجليائن 1122 ا 66.

  4ا م ااحممة ااالعالم واألزمات، مدخل نظري وممارسات علمية اداااالكةياالعحمءظالحن نانالة زلع االمي إنس 1111 ا 82.

  5حمم دال سف ا ن اا نءة امن عاس يق ا ا 12-11.
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اااإذ االعمحءظاسةة  ةااملؤسةظان ت زاالع ق تاالع مةظا حةااالةعةنفايةةت لظا حةاايعة ااالزمة تاالةيتا
نبتةةة  ان ةةة اااااالةةةمكاا لةةةالاسةةةءك ااإنةة كااسةةةةعةاداأ ضةةةلا مةةاااملمكةةةااااالةعةةنضاهلةةة  انضةةة  ظاارانمك يءةةظا

ا.1 ءفامااان اإ االةحبءظمل ا تةت  اني لة يلاالة 
 مرحلة االستعداد والوقاية )االعداد إلدار  االزمات(:-

ةةةياااالةةةة  نالحمؤسةةةةظاانااملنظمةةةظاأسةةة لءياننسةةة ئلانق ئءةةةظاتةةةةة ةااحمل نلةةةظامنةةةعااالزمةةةظ انلةةةء اإنةةة كا
 طةةةةءطامينلميةةةةظاملنةةةةعارةةةةلااالزمةةةة ت انلكةةةةااالنظةةةة ااال قةةةة ئيا كةةةةااااا نةةةةعاامةةةةةةاداناية ةةةة اااالزمةةةةظ ا ءةةةةثالةةةةةماالة

حءةةةلااملعح مةةة تااملةةةةةمةسامةةةااالبحةةة ثانيةةةلا االسةةةااتءمياإلدااسااالزمةةةظا ةةةاامينلةةةقاالة طةةةءطاالةةةذ الةةةنتبطايةةةلا
ااوإةافاخطظاالع ق تاالع مظ.

II-6-1-2 :التخطي  إلدار  االزمات في مرحلة ما قبل االزمة 
ااا ةةةلااالسةةةةعةادايفاإةةةذ ااملن حةةةظاتميةةة اايعةةة ااملنظمةةة تاية صةةةءصاال قةةة اناملعةةةةاتانقةةة ثاالع محةةةظامةةة

ال زمظ ان لالامااخ لا ةدااملةطحب تااليتاتة ا قامعاإذ ااملن حظ.
 انلاء وحد  إلدار  االزمات:-

ةةيااااتعطةةياهلةة االصةة  ء تاالك  ءةةظالحميءةة ااغت متةة ا إةةذ اال  ةةةسامتمةتةة االةصةةة ال زمةة تاامل ةح ةةظ ا
ةلةااالزمةظالمية اامةةلنااالزمةظاااا ةة  اامةعا ةعااوقةة ااال هء ةظاأ ضةلااال ةنادا ن االميةةاسانمةؤنلء هت  ا بممندا

اناملت اساال زمظالحةع ملامعااالزمظ.
 انلاء فريق المهمات الخاصة:-
الحةع ملامعارلاازمظا ةياخص صةت ان لالالحةةخلاالةنلعا نةاا   ظ.ا
 التدريب:-

اليالعةناالطنلقاا االنم ح.ياالميء اايعةسادنااتاتةالبءظامة صصظالك  ظاالع محلاالااالةك لاانالةةاا
 الحفاظ على عالقات و:قة مع وسائل االعالم في جمع األوقات:-

ءحءةةظالةةةةاليا نتعءةةلامةحةةةثاامسةةياي سةةمااملؤسةةةظالحةع مةةلامةةعانسةة ئلااال ةة اان ميةةةامةةؤمتناتاصةةح ءظا
ااملةحةثاالنمسيال س ئلااال  ا.

 التطوع وملاركة القطاع الخاص: -
 .2 ةحاالمين اتامعاالميط عااي  ال سة  دساماانمك يءةتمانق ااالزمظايا حااندااسااالزمظ

 

ا
                                                           

 1ال حنا بةاالنمحا امن عاس يق ا 21.
 

2 ء  شا نلة امن عاس يق ا 66.
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 التعاون اإلقليمي والدولي:-
مةا ة ااالةع نااس اجامعااملؤسة تااإلقحءمءظااناالةنلءةظ ان لةالالةبة دلااملعح مة تا ة لارء ءةظاالةع مةلا

ا.1معااالزم تانمةثانمك يءظاا ص لا حاامة  ةاتامااإذ ااجلت ت
 ناريوهات االزمة: اعداد س-

ةلةةةةااإل ةةةناجاتاال زمةةةظامل ا تةةةظاالةطةةة اامةةةاااومةةة اااهل مةةةظا لعةةةةناا ةةةةاداسةةةءن ال إ تامل ا تةةةظااالزمةةةظان
ةثامةااتطة ااتاالزمةظامعءنةظا ةاامينلةقاايءة لاناسةة ةاااأسةح با ناالس سءظ انالةءن ال اإ ا نضامل ا كااااا

ةة  االميةةنااااننةة جاال ق لةةظ ارمةة ال ةةاضاا ةةةادااااليطةة قاال كةةن  انلةةةءحان ةة داسةةءن ال إ تال زمةةظ تةةةتءلا محءةةظاا
ا.2اسااتءمء تايفاض جاأ ضلاناس جاسءن ال ان لالالةحميءقاال  ئةسااملن  سامااإذ االةءن ال إ ت

لةةةةةماا ةةةةةاداسةةةةءن ال إ تااالزمةةةةظايكة يةةةةظاا ةةةةةاثاالةع مةةةةلااملة قعةةةةظان ةةةةقاقةةةةةاساامل ةةةة ارلايفاا ةةةةةاداإةةةةذ ا
ءةةةل انت ضةةةءحاالةصةةة ااتا حةةةااالةةة اقانا ةةةناجاالةعةةةةل تااملن سةةةبظا حءتةةة انلةةةةمااال ة ةةة  االةةةةءن ال إ تا حةةةااالة 

اي لةءن ال انامنساالميناااتاضمااخطظاندااسااالزم تاالسة ةامت ا نةا ةنثاازمظ.
II-6-2 :اسهام اليقظة بمراحلها في إدار  مرحلة ما قبل االزمة 

 ةةةةةلاالءميظةةةةةظااالسةةةةةااتءمءظ ات صةةةةةحن اارااااالءميظةةةةةظامةةةةةااخةةةةة لاقنائةنةةةةة املنا ةةةةةلاندااسامةةةةة اقبةةةةةلااالزمةةةةةظانمنا
االسااتءمءظاتة إمامةة ةظا حةااا لةظامةاااوةءةظايفات  ءةاانضةبطانتعيلةياندااسامة اقبةلااالزمةظ انلةضةحا لةالامةاا

اخ لااملؤاناتاالةالظاالة لءظ:
عح مة تاالةيتاتةةمحاي ملعن ةظاتحعياالءميظظااالسااتءمءظادناااإ م ايفاندااسامن حظامة اقبةلااالزمةظامةااخة لا ةعاامل-

ااجلءةسالحمؤسةظ ا  ملعح م تااملةةتة ظامااالءميظظااالسااتءمءظاتة  ةايفااسةب قا ةنثااالزمظ.
ةةةةنثاأزمةةة تامةةةااخةةة لاناةةة ااتااإليةةةذااااملبكةةةنساالةةةيتاتةةةةمحامةةةااالةميحءةةةلامةةةاا- خحءةةةظاالءميظةةةظاتةةةة إمايفاالةنبةةةؤا

اإةة اقصةةةامتكةةلااملةةةريلاايفاإةةذ ااملن حةةظا)مةة اقبةةلااالزمةةظ(امةةاا ةة التاال ةةكالان ةةةااالءميةةلااملةعحميةةظاي لبءئةةظانتط ا
االة إيال زم تااحملةمحظ.

لتةةةفاالةححءةةلاالبءئةةياالةةذ العةةةنانسةةءحظامةةاانسةة ئلاالءميظةةظامةةااالك ةةفا ةةاايميةة طاالميةة سانالضةةعفا)داخحءةة (ا-
ةب اال اخطناحمةمل. انتنقياال ن انالةتةلةاتا)خ ا ء (انإذاا

 اامعح مةةة يتامةةةةةمنالبةةةاا مةةةعااملعح مةةة تاالةةيتاهتةةةمااملؤسةةةةظ اانامةة الةةةةماااسةةةةتةافاالءميظةةظااالسةةةااتءمءظامةةة-
ءةةةثاتةةةةمحاإةةةذ اايطةةة سامةةةااارة ةةة فااي صةةةءظاالةةةةبميءظا ضةةةعااملعح مةةة تااجملمعةةةظالحةعميةةةيا الءميظةةةظانيعةةةةا لةةةالا

ا.3)املبكنس(

                                                           

  1مةعيارن ا بةااهلل االمنية ودورها في غدار  االزمات امذرنسامكمحظالنءلاات دساامل  ةةريايفاالعح اااومنءظ االنل ض ا1111 ا ا19-11
  2مةعياارن ا بةااهلل امن عاس يق ا ا11.
  3ال حنا بةاالنمح ا امن عاس يق ا 21.
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حءةلانمع جلةظااملعح مة ت اواتميءةءما- نايةمية جااملعح مة تان لحتة اارايعةامن حظا عانتعمييااملعح مة تاتةتيتامن حةظا
ااكحت ااملن سياني نإ االسةغ هل ايفا محءظاا  االمينااااملةعحقاامل قفااالزم  .

يةةةةنةتامةةااخةة لااملؤاةةناتاالةةة يميظااااالءميظةةظااالسةةااتءمءظاي  ةب اإةة اسةةريناسامعح م تءةةظ اهلةة اأةءةةظاربةةريسا
يفامن حةةظامةة اقبةةلااالزمةةظ.الةةذاكاسةةءك اامةةااالضةةننا ااضةمااامل طةةطاالعةة ااإلدااسااالزمةة ت از حةةاان ةةااايصةة  

دااسظاالطنلميظااليتالةع ملاا ايظ ااالءميظظااالسااتءمءظ انيظ ااالع ق تاالع مظاإلدااسامن حظام اقبلااالزمةظ ان لةالا
ال ق لظااملؤسة تاماااالزم تااناالةميحءلامااتةا ء هت اي  ةب اإ ااالزمظاامناحمةماي نضاي ةااا

 اليقظة كسند لرجال العالقات العامة للوقاية من االزمات: ممثلو-7-2
ا  لاالع ق تاالع مظالعمح اا حاات  ءاامم ح االءميظظاجلمعااملعح م تانا مي ئقال سةة  دسامنتة .ارمة اااا
اا  لاالع ق تاالع مظالة  ةنااال   حلايفا محءظاالءميظظايفاتصحءحااملعح مة تااي ميئةظاناو كة اااملغح ميةظ ا مةا
خةةة لااجلتةةة داامل ةةةارظايةةةلاإةةةذلاااجلتةةة زلاالةةةةماالك ةةةفا ةةةااال غةةةناتا ةةة اتميةةةةاااو كةةة ااناملعح مةةة تايطنلميةةةظا
ةلةةامصة داااملعح مة تاالضةننالظايفا ةلااااالعة مح اايفاالع قة تاالع مةظاتكمةاا منطميءظ ا عاامينلةقاالءميظةظالةةما

ةلةااجلتظاال ا يات صءلااملعح م تاالءت . امتمةتمايفا
ةةةةصامم حةةةة ا الءميظةةةةظالعمحةةةة اا حةةةةاامت لةةةةلاا ةةةة لاالع قةةةة تاالع مةةةةظاي ملعح مةةةة تاالضةةةةننالظانامل ئمةةةةظ انالةةةةيتا

الةغةةرياتاا  صةةحظايفاالبءئةةظاالةةيتاتن ةةطا ءتةة ااملؤسةةةظاناسةةةغ لاتحةةالااملعح مةة تاقبةةلا ةةةنثااالزمةةظ ا كحمةة ارةة اا
كةن(االةيتاتةةمحاي قةنة  اال ةةن امم حة االءميظةظامةمكنةلامةااالك ةةفا ةاااإلاة ااتاالضةعء ظا)ناة ااتااإليةةذااااملب

نياالةتةلةاتارلام ار ااإن كاا ةم لاضئءلا ةنثااالزمظ. ان
ل  ةةةةاإنةةة كا  قةةةظايةةةلااالسةةةة م اايفامعح مةةة تاالءميظةةةظ انااليةةةةاعانااليةكةةة اامةةةااقبةةةلاا ةةة لاالع قةةة تا

ظامةاانة مينااالزمة تاالع مظ ا ةحالاتة عتماارا ةحاع التا ةلةسال يةاعا ءت  انإةذاامة الةةمحالحمؤسةةظاال ق لة
االيتاتةمءياي لط يعاال م ئيااليتاتةمءياي سةغ لا نصنااالسةب قءظاالذ اتةمءيايااالءميظظ.ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 خاتمة:

نيفااوخةةةريا كننةةة االميةةة لااااالءميظةةةظااالسةةةااتءمءظامت ةةةلا نصةةةناا  مسةةة ايفاالك ةةةفا ةةةاااالزمةةة تاالةةةيتاقةةةةا
تميصةةةيا نبةةة اارا نبةةة امةةةعامم حةةة االءميظةةةظا ان لةةةالامةةةااخةةة لاا اعمحةةةلالع قةةة تاالع مةةةظان ةةة لااتححةةةقاي ملؤسةةةةظا ا 

 اسااتءمء ايفاندااسااالزم ت.املعح م تااليتاتحعيادنااا
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:تمهيد  

بعد ما وضع االطار النظري ملوضوع الدراسة وعرض كل املفاهيم املرتبطة له    الفوهوا البهاب ةص  وه  
ومهها مهههدم اعمؤهههام ميسبههة مهههوبيايي عاهه   ظههها  الي ظهههةص ص ملعرفههة وا هههع الي ظهههة االسههااتيئية   ا  ا هههرههه ا الفوهههل 

 كؤيا وكيفيا. حيث  عمؤد   ه ا الفول عا  املعطيات اإلحوا ية و تفريغها  
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-I تقديم عام لمؤسسة موبيليس 

إن ظهور ميسبة موبيايي التوهاالت ا  ا هر لاههاتل الن هاا كهاي كنميئهة ال فمها  البهون عاه  املنافبهةص   
اوا فيؤا يأيت تعريل ميسبة موبيايي وأيضا المعرف عا  هيكاها المنظيؤي.  ول لك 

-I1 عريف موبيليس: ت 

كة مهههوبيايي املمعامهههل المهههار ي اتوا   ااهههاتل الن هههاا   ا  ا هههرص حيهههث بههههدأت   ههههاطها سههههنة تعمهههر  هههر 
أسههم  ص وههي  ههركة تات3002ص إال أهنا أصبحت كفهرع مها اتوهاالت ا  ا هر مبهم اة املبهيولية   سهنة 9111

تابعههة مج لكههل سهههمص وهههي 900.000سهههم ب يؤههة  9.000مج موزعههة عاهه 900.000.000بههرأم مههاا  ههدر 
ل هههركة اتوههاالت ا  ا ههر الههمل تعمههر املبههيوا اتوا واتصههت   اههاا االتوههاالت   ا  ا ههر الههمل تعههرض عاهه  زبا نههها 
اؤوعههة واسههعة مهها ااههدمات امل دمههة و،ههومل عاليههةص وامههل مههوبيايي مكا ههة مرمو ههة   اههاا االتوههاالت   ا  ا ههر 

حيهث ان مهوبيايي ههو االسهم ا ديهد اه   ال هركة الهمل  بهؤت. كؤها أن باعمبار  املمعامل اتوا   ااا االتوهااص 
 مج.30000000000. 3093رأم ماا ميسبة موبيايي باغ سنة 

هدومل  موبيايي  ركة منظؤة حبب ال وا ني العاملية امل دمة موليا   ااا اإلمارل وطؤوحاهتها كبيهرل وغيههر
  .1الوط رات واملباةمة   معدا النؤو اال موهاميومبمؤرل مثل تعويض حومها   البون وتطوير اا

                                                           
1 http://www.mobilis.dz/ar/apropos.php 
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 I-2  ظيمي  للمؤسسة:الهيكل الت
ظيمي (: 11الشكل رقم)  للمؤسسةالهيكل الت

 

 

 

 

 

 

            

 

 

                                                          

                                                                    

                                                                                          

 

 ك

 املودر: الوثا ق الداصاية لاؤيسبة

 

 

 

 الر يي املدير العا 

 اسم ارات 

.مصالاملراكعةص املاليةص املوارم الب رية   

  يةاسم ارات تطبي اسم ارات  ا و ية

لعامةإمارل العال ات ا ويقمديرية المئارل والمب إمارل امل اريع   

 إمارل املوارم الب رية
 اإلمارل الم نية املراكعة والمد يق

 إمارل الموظيل ا ومل

ةإمارل املالية واحملاسب   ظا  املعاومات 

 إمارات كهوية إمارل كهوية
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ظيميكشرح الهي-  :و تبيان الوظائف ل الت
 وا عا كل تطورات ال ركة.هو ال خ  ال ي يعطي اتوامر وهو املبيوا ات الرئيس المدير العام:-
 هي المل هتمم مبخمال   اطات اإلمارل وهي املبيولة عنهاص وتمكون ما: االستشارات التطبيقية:-
 :هي املبيولة عا كل املعامالت المئارية وتبويق اادمات. إدارة التجارة والتسويق 

 :تمكفل بالموظيل ومراكعة الطابات. إدارة التوظيف 

 :بنظا  الم    امليسبة. تمكفل نظام االعالم 

 :تعمهههههر كهههههومارات مبهههههيولة عههههها اؤوعهههههة مههههها الواليهههههاتص وتوكهههههد  ا يهههههة إمارات كهويهههههة  إدارات جهويةةةةةة
 لالسم ارات المطبي ية.

 هي تمكفل باتمور ال ا و ية لا ركةص وتمكون ما: االستشارات القانونية:-
 :ركة.هي املبيولة عا تبيت ومرا بة م اريع ال  إدارة المشاريع 

 :مال أ ظؤة المبيت. المراجعة والتدقيق  تمكفل مبراكعة 

 :هي املبيولة عا كومل اادمات لا ركة. الجودة 

 تمكفل بكامل االسمثؤارات المل    ال ركةص وتمكون ما: إدارة االستثمارات:-
 :هي المل تمكفل بالعال ات العامة لا ركة ماصايا وصاركيا. إدارة العالقات العامة 

  هي املبيولة عا العؤاا وتركيب  ظا  ال ركة. ة الموارد البشرية:إدار 

 :المل تمكفل بامل اريع املالية واحملاسبة   ال ركة. ادارة المالية والمحاسبة 

 :م  بالمبيت   بعض الوالياتص وتوكد إمارل كهوية واحدل صاصة باالسمثؤارات. إدارة جهوية  

ة موبيايي وال يا ميثاون املديريات املكو هة ل هركة مهوبياييص املبهيولة عها سوف  مطرن ا تعريل اهم أعضاي  رك
   اطها   البون:

 خدمات موبيليس:-3
حيهث ميكها ملبهمعؤل مهوبيايي معرفهة ال هخ  اله ي يموهل به  بواسهطة هه   اادمهة الهمل  اظهار رقةم المتصةل:-

 متكن  ما رؤية ر م املمول.
 #31#ي إصفهههاي ر ؤهه ص وعههد  اظهههار  لههدم اتوههال  ب ههخ  اصهههر   ميكهها لاؤموههل مهها مههوبياي إخفةةاا الةةرقم:-

 إصفاي مي ت لار م(.
متكا ه   اادمة ما اويل وتبئيل املكاملات   حالة عد  وكومكص صارج اهاا المغطيهة او  الرسالة الصوتية:-

 رسالة صوتية. 30حالة ا فالك ااتفك. واموي العابة الووتية عا  
ك بواسههههطة ههههه   اادمههههة اسههههم باا مكههههاملمني    فههههي الو ههههتص أي   حالههههة اتوههههاا ميكنهههه االتصةةةةام المةةةة دو :-

 ب خ  واحد تبمطيع اسم باا مكاملة أصرم وكعل أحد املمواني   حالة اال مظار.
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متكا ه   اادمة املبمهاك مها اويهل اتوهاالت  ا ههاتل اصهر مهؤها كا هت صهفم     هاا او  تحويل االتصام:-
 د  ضياع أي مكاملة.ثابت(ص وه ا ضؤا ا ع

متكهها ههه   اادمههة املبههمهاك مهها االتوههاا بثالثههة ا ههخا  والههمكام معهههم    فههي الو ههت  المحاضةةرة الثالةيةةة:-
 كؤحاضرل. متاما 

ماهل الهدوا سهواي ااهاتل الثابهت او الن هاا    المكالمات الدولية:- تبؤح ه   اادمة باتواا املبمهاك ا 
 أي و ت يريد .

    اادمات مموفرل   موبيايي وهي صدمات اا ية وال اماج ا ت غيل.كل ه  مالحظة:
 :1باإلضافة ا صدمات أصرم تمؤثل  

متكههها امل هههاك مههها ارسهههاا رسهههالة صهههغتل ا  هههخ  اصهههر حيهههث ال تمعهههدم الرسهههالة  :SMSالرسةةةالة القصةةةيرة -
 حرف. 960

يع ال بههون ارسههاا صههوت او صههورل او وهههي صدمههة كديههدل ضههؤمها مههوبيايي ليبههمط :MMSالرسةةالة المصةةورة -
 ل طات ما فيديو ا زبون ما  في ال ركة.

ة - بههنة صههغتل ا  ههخ  اصههر مكو ههة مهها  ههعار او رمهه  او  :EMSالرسةةالة المحسةة تبههؤح بارسههاا رسههالة 
 مليل او صورل صغتل.

 40عاومهات بع ر مرات وال ي يمؤي  ببرعة اويهل امل GSMميثل    ظا  كديد أفضل ما  :GPRSنظام -

kbit/Sec . 
ص واله ي يمؤثهل كوسهيني بهني UMTSهو  طها  كديهد امصهل حيه  المنفيه  مهع تكنولوكيها  ظها   :EDGEنظام -

GPRS  وUMTS  ويبؤح بمحويل املعاومات مرتني اسرع ماGPRS 144Kbit/Sec. 
ؤيهههل صهههورص ر هههاتص الههه ي يبهههؤح لا بهههون بالهههدصوا عهههر كههههاز الن هههاا ا موا هههع اال ا هههت وا نظةةةام االنترنةةة :-

 فيديوص العابص .... وغتها.
رسههههالة الكاو يههههة ا زبههههون اصههههر او الههههدصوا ا صههههندون الريههههد  بورسههههااالهههه ي يبههههؤح لا بههههون  :Wapنظةةةةام -

 االلكاوين ااا  ب .
تبهؤح هه   اادمهة مب هاهدل ال هخ  اله ي تكاؤه  عهر ااهاتل مها مكهان  نظام ارسام الصةورة عبةر الهةاتف:-

   .UMTSوت والوورلص بفضل  ظا  اتوال  بالو
و أي هاتل اصر لدم  خ  اصر. الفاكس:-  ميكا ل بون موبيايي ارساا فاكي بواسطة   ال  
 متكا ال بون ما ارساا معاومات مموسطة احلئم ا زبون اصر ما  بكة موبيايي. داتا:-

                                                           
1 http://www.mobilis.dz/ar/apropos.php 
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اههب منهه  لهه لك مههع مفههع مبههمح ات يههمؤكا ال بههون بواسههطة ههه   اادمههة مهها تغيههت ر ؤهه  وههه ا بط تغييةةر الةةرقم:-
 مج(. 3230 
ميكهها لا بههون اسههاكاع بطا ههة سههيم وههه ا مهها كههراي سههر ةص حههدوو عطههب  هها او ضههياعهاص وتلههك  تغييةةر البطاقةةة:-

 مج(.9910بدفع املبمح ات الالزمة  
ة::- ص وتمههوفر هه   اادمهة بم ههد  ط الرومي اهب منهه  ا أي تا هي املكاؤههات والرسها ل ال وهتل صههارج الهااب الهوط

 احدم وكاالت موبيايي.
ي:- ه وهه ا  خدمة كلم تبؤح ه   اادمة لا بها ا باالتوهاا بعهدم مها امل هاكني مهوبيايي بواسهطة رسهالة هكاؤه

 .xxxxxxxx06 # ok*606حىت لو مل يموفر لديك رصيد *
فصةةلة:- كنهه  مهها معرفههة كههل مهها ميكهها لا بههون ان يمحوههل عاهه  فههاتورل مفوههاة ادمههة الههدفع عهها بعههد مت الفةةاتورة الم

 اسمهاك  و وع املكاملات المل  ا   ا.
: الههمل متكهها ال بههون مهها معرفههة مبههمح ات  بالههدصوا ا مو ههع مههوبيايي االلكههاوينص وإمصههاا الفةةاتورة االلكترونيةةة-

 ر م هاتف  ور م الفاتورل   صا ة الفاتورل.
  :مبادئ مؤسسة موبيليس-4

 .ال فافية -

 .االبمكار -

 .ير والمئديد والوفاي بالوعومالمطو  -

 .اإل با ية -

 .احليوية واإلبداع-

  :موبيايي املمعامل هو أيضا

 .تغطية وطنية لابكان -

 .وكالة جتارية920أكثر ما -

 .  طة بيع غت مبا رل60000أكثر ما  -

  BTS. طة تغطية 0000أكثر ما  -

 :أهداف مؤسسة موبيليس-5
 ويماخ  أبرزها فيؤا يأيت: أهداف امليسبة كثتل وممنوعة  

 .توفت أحبا اادمات واملبيعات لا با ا -

 .مواكبة المطور   ااا اااتل الن اا -

 .المكفل ا يد بامل اكني لضؤان وفا هم -
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اي الوطا-  .الم رب ما ال بون   مجيع أ

 .ال يامل   عدم امل اكني واساكاع احلو  ما البون-

 .سااتيئية المئارية وسياسة االتواااإلبداع أكثر   اإل -

عكهي صهورل إبابيهة وهه ا بالبههر وباصميارها وتبنيها لبياسهة المغيهت واإلبهداعص تعؤهل مهوبيايي مومها عاه  
 تههوفت  ههبكة تات كههومل عاليههة وصدمههة لاؤ ههاكني كههد  اكحههة باإلضههافة إ المنويههع واإلبهههداع فهههي العهههروض  عاهه

 واادمات.

  يع كؤمعامل أكثر  ربا ما  راكا ها وزبا نهاص ومازام تلك  ول  عارها ا ديههد هأينؤههاأرامت موبيايي المو 

ماهل رسها اها اإلعال يهةص فههي الاغهة الببهيطة والبههاة واهي  هيم املواطنهة والمعهاي  فهههي متهرر  كنههممه اله ي يرافهق 
  .رسالة ال ا د الوط لاهاتل الن اا

دا مص لاؤمعامههل بههأن يكههون أ ههرب مهها امل ههاكني صههاغيا عاهه  الههدوا ص ههه ا ال ههعار يعههد تعهههدا باإلصههغاي الهه
  .وهو الم ا  اكمؤاعي لضؤان تنؤية مبمدامة صدمة أكثر كومل وتات  وعية رفيعة. لم هد 

ص مههههههـو كنمههههههرواص  0669فؤهههههوبياي تبهههههع  ما ؤههههها لربهههههداع وتطهههههوير لعروضهههههها واهههههدماهتا املخمافهههههة: ا هههههااكات 
MMSصوصدمةGPRS 3 صG ... ص صدمههة الرسهها ل  وسطوص موبيايي كارتص مـو باهومص موبيكنكههتص سههاك

ههيني كههد تنافبههي  املوهههورل والوهههوتيةص كؤهها تفههرض اليههو  مههوبيايي  فبههها ك ههركة حيويههةص مبدعههةص وفيههة و ههفافةص   
اح  يكؤا   ا دية واملودا ية باإلضافة إ االتواا املبا ر وسايم أساسه   .ومفما  

  :اليقظة اإلستراتيجية في الج ائرواقع -6

سهيمم مراسههة اهمؤامهات ا  ا ههر بالي ظههة اإلسهااتيئية مهها صهالا الدراسههات الههمل هتهمم بالي ظههة اإلسههااتيئية 
 وال كاي اال مواميص وباعمبار االبمكار  رل البحث والمطوير المل ت مام وتتهتا بازميام  دل املنافبة.

 ة في الج ائراالهتمام باليقظة اإلستراتيجي 

  احل ي هههة هنهههاك تهههأصر  بهههظ   اهههاا الي ظهههة اإلسهههااتيئية   ا  ا هههر ويظههههر تلهههك   ث افهههة اإلطهههارات 
ص 3003غت أن ه ا ال يغطي الظواهر المل ظههرت باحم ها     صاملبتيا   ساوكياهتمص وك ا   ث افة امليسبات

  world trade center localملهنظم مها طهرف و المل ظهرت    كل مام   حوا ال كاي اال موامي و ا
وتعمههر ههه   المظههاهرل  ماكهها عهها  ههراكة مهها بههني موههاحة الدراسههات العايهها املمخووههة   الهه كاي اال موههامي ملعهههد 

  سااسههبورو و مدرسههة احلههرب   Mark Bloucheالامجههات و العال ههات الدوليههة   كامعههة مههارك باههو  
ليهومني املنظؤهني   هه ا املام ه  حضهر مألهات ات هخا ص ول هد كهان ضهؤا هه ا اال موامية   باريي. و  صضم ا

ا ؤع عدم ما مبتي امليسبات ا  ا ريهة الكبهتل كؤها متيه  هه ا املام ه  زضهور وزيهريا سهاب ني لال موهام والمئهارل 
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ية الهمل وكهب أن ص ول هد   مها صهالا هه ا ا هم مها احلضهور اإل هارل إ امل هاكل اإلسهااتيئ9110اااركية لعا  
 :1يعا ها اال موام ا  ا ري

  بول املنافبة -

 امليثرات عا  البون اااركية ا  ا رية -

 اطر ه ا ة اال موام املبمورم النامجة عا االتفا يات املرمة مع االاام اتورـو  -

 صعوبة صياغة سياسة ا موامية هئومية -

وطاحات العاؤية لمبيت املهوارم املفموحهة لاؤعاومهاتص ول د أكد املمدصاون ما سااسبورو وباريي عا  امل
 ما مسح باسمخراج العديد ما مياميا العؤل منها العؤل عا  املباعدل الم نية.

واله ي  3003كهوان  06وتات ه   المظاهرل مام    ظؤ  مرك  البحث عها املعاومهة العاؤيهة والم نيهة بها  ا رص   
كيههة   امليسبههات ا  ا ريههةص حيههث أكههد املمههدصاون عاهه  إكباريههة امهههمالك مار موضههوع  عهها حههوا الي ظههة المكنولو 

ماهههل الرها هههات الهههمل تواكههه  امليسبهههات ا  ا ريهههة   ظهههل   ظههها  لاي ظهههة ككهههل والمكنولوكيهههة عاههه  صههها  ملواكههههة 
 املنافبة احملمدمة.

 اليقظة اإلستراتيجية في ةقافة المؤسسات الج ائرية 

عاه  امليسبهات الوهغتل و املموسهطة   الغهرب ا  ا هري تب ه   3000عا  أسام مراسة أكريت   سهنة 
هل الدراسهة  االسمثؤارات غت املامية و البحوو املرتبطة باملعاومات كد فميةص حيث يالحظ أن  وهل امليسبهات 

باملا ههههة أكههههدت عههههد  اسههههمثؤارها   ههههه ا اتههههااص وربههههع ههههه   امليسبههههات ال متاههههك ههههه    33.23ت ريبهههها مهههها يعههههاما 
ههل و بههرايات االصههااع أي مهها صههالا  ههراي الااصههي  وبههرايات االصههااع اال سههمثؤارات اال مهها كههراي  ههراي  هههرل 

باملا هههة مههها امليسبههات الهههمل اسهههمثؤرت   هههه ا االجتههها ص و ل سهههل يوكهههد  91.63واالسههمغالاص كؤههها يوكهههد سهههوم 
باعمبهار الي ظهة اإلسهااتيئية مي هرا و  صباملا ة ما بني ه   امليسبات  أت السمثؤارات   ااا اإل ههار 91.00

 عا اايكل المنافبي لابونص فبمطور  يكون موت ه   امليسبات ال فوا وال واا. 
ص 2وال ميكا ترير ه ا المأصر بأي مرر م بهوا  ظهرا لافهر  ا ديهدل املوكهومل وكه ا المهديهدات ال اممهة مها املنافبهة

محكم   عهههدم كبهههت ومم ايهههد مههها المكنولوكيهههات وتلهههك لبهههببنيص فالن هههال الوهههناعي والمكنولهههوكي يمطاهههب اليهههو  الههه
أواؤهها المطههور المكنولههوكي والعاؤههي والم هه الهه ي يفههرض اسههمعؤاا المكنولوكيههات ا ديههدلص والثههاين هههو أن الطاههب 
  جتههاوز الطاههب املبهه عاهه  املنمههوج زههد تاتهه  إ الطاهههب املبهه عاهه  الوظهها ل املمعا ههة بههاملنموجص والهه ي يفههرض عاههه

 الوناعات إبام مهارات و درات كديدل لاؤحافظة عا  المحكم     اطها اتساسي.
                                                           

 عالوي  وتلص الي ظة االسااتيئية كعامل لامغيت   امليسبةص م كرل م دمة لنيل  هامل املاكبمتص كامعة أبو بكر با ايدص تاؤبانص1 
  .980ص  3090/3099

احلامي ع ر تكاي  اؤي البنوي عيؤة غالبص وا ع الي ظة االسااتيئية وتكايي االعؤاا   منظؤات االعؤاا ا  ا ريةص زث م د  ا املي ر الع
  2االعؤاا وا موام املعرفةص كامعة اترم يةص عؤانص 3093ص   963.
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ص الهههدصوا إ املنظؤهههة العامليهههة لامئهههارل وال هههوا ني ا ديهههدل  إضهههافة إ تلهههك فاتفا يهههات ال هههراكة مهههع االاهههام اتورـو
مصهههههوا امليسبهههههات ا  ا ريهههههة احملهههههدمل لن هههههال العوملهههههةص والهههههمل تعمهههههر أكثهههههر المحهههههديات الهههههمل تعمهههههر كبهههههتل مههههها أكهههههل 

 لامكنولوكيات العامليةص والمل تمؤي  ب ول المنافبية والفعالية اإل ماكية.
ممهههها سههههبق  بههههمخا  إ أن الههههدوا وامليسبههههات تات المبههههيت الرا ههههد   الههههدوا املم دمههههة تمخهههه  الي ظههههة 

ت اله ي يغاهب عاه  ا هات  راراهتها اإلسااتيئية كؤورم أساسي   ا هات  راراهتهاص عاه  العكهي فهان ا  ا هر وامليسبها
 العوامل ال اتية والبياسات.

 الج ائر في اإلستراتيجية باليقظة اإلهتمام-

 تهأصر هنهاك الوا هع كديهدلص و  وفابهفة حهديث مفههو  يعمهر ا  ا هر   اإلسهااتيئية الي ظهة مفههو  إن

  هكل   احملم هؤة المظهاهرات بعهض هنهاك أ ه  ا  ا ريهةص إال امليسبهات مبهموم عاه  املفههو  هه ا تطبيهق    بظ

 .اتاا ه ا خبوو  ومراسات وأزاو مام يات
 :االقتصادي الذكااو  اإلستراتيجية باليقظة الج ائر اهتمام مؤشرات-

 :المالية املي رات صالا ما اال موامي وال كاي الي ظة مبفهو  االهمؤا  بوامر إبراز ميكا
 بها  ا رص كهان الم نيهة و العاؤيهة املعاومهة عها البحهث مركه   بهل مها مام ه  تنظهيم  : 3003 كوان 6   -

 لاي ظة  ظا  إكبارية اممالك عا  املمدصاون أكد ا  ا ريةص حيث امليسبات   المكنولوكية الي ظة حوا موضوع 

 نافبهةامل ظهل   ا  ا ريهة تواك  امليسبهات المل الرها ات مال ملواكهة ااوو  وك  عا  المكنولوكية و ككل

 . 1احملمدمة

بها  ا ر  " اال موهامي اله كاي و امليسبهات حكامهة " حهوا مو مام ه  تنظهيم   2008 :كهوان 14   -
 و الوهغتل تكهون امليسبهات مها غالبها أ ه  عاه 2المأكيهد   املام ه  هه ا ضهؤا و .أيها  ثهالو مهدار عاه  العاصهؤة
 جتهد أهنها و املعاومهاتص معا هة و ا منهاي اهاا   سها اهاوو  بالمبهاوي احمياكاهتها توزيهع عاه   هامرل غهت املموسهطة

 مو فهها مها يضهعل صممها ع لهة حالهة   أو اتكهر املنافبهة لاؤيسبهات بالنبهبة م ار هة تبعيهة حالهة    فبهها

 .3 تنافبيمها و اإلسااتيئي

 كههةص مها عايهها احلفها  و امليسبهة طا هات عا الدفاع لضؤان مبع  أهم اال موامي ال كاي اعمر كؤا
 (. املعارف لمبيت فعالة كآلية ال كاي باعمبار أصرم  كهة ما البون حو  و ال درات رفع و

 صكؤها الهدو الببان لمئاوز وسياة  عا  الضرورية ال وم و الكفايات جتنيد يبمدعي اال موامي ال كاي أن كؤا

 ال كاي أن و الوطنيةص اتولويات ضؤا  موامياال ال كاي تطوير تدرج الوناعية اإلسااتيئية أن أيضا املام   أكد

 اإل هراف و اال موهاميني الفهاعاني توكيه  سهيمم زيهث البهاوكيات لمكييهل إسهااتيئيا إطهارا ي هكل اال موهامي

                                                           

 .398عالوي  وتلص مركع سابقص    1 
  .االسمثؤار تر ية و لاوناعة ا  ا ري الوزير متار احلؤيد عبد حبب 2 
 .0ص   2921ص العدم 90/06/3008كريدل االحرارص  3 
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 و اال موهامي هيطهم كه ا و وضهعهم اويهل فهاعاي سيوهبحون هكه ا و موهاحلهم يمهابعون ههم و عاهيهم
 لامكهويا مممهازل وسهياة اال موهامي اله كاي تعمهر الوهناعية اإلسهااتيئية أن البهيان هه ا   سهئل االكمؤهاعيصو

 .اتهداف و املبامرات اوا و ت كل

 مب هر اال موهامي اله كاي حهوا مام ه  االسهمثؤارات وتر يهة الوهناعة وزارل  ظؤهت 91/01/3001و  
 حهوا وموليهني ك ا هريني اياهر  مهداصالت املام ه  هه ا صهالا مها و هدمت.العاصهؤة بها  ا ر باحملؤديهة"أ كهيه

 وتر يهة الوهناعة وزارل طهرف مها اإل عها  بر هام  تطبيهق إطهار   اال موهامي لاه كاي اإلسهااتيئية ا وا هب

 الوهناعة إ عها    اال موهامي وموراله كاي امليسبهة صدمهة   اإلسهااتيئية لاي ظهة احلاسهم الهدور االسهمثؤاراتص

 .1 ا  ا رية
 الثالهث الفوهل   اديهدا و 2010 لبهنة 1431 عها  هر  13   املهير  01-01 ر هم لا ها ون ووف ها

  2 :ياي ما عا  النف ات باب   تن   59صفاملامل  "باا ينة اااصة احلبابات"

 و امليسبات تر ية و كفايات ابني   تباهم المل املامية غت و املامية االسمثؤارات  ف ات "

 :يأيت مبا املمعا ة كتا سيؤا ال  اص املمواة اادمات

 الم ييي -

 ا ومل -

 الوناعية اإلسااتيئية -

 الوناعية املاكية -

 المنؤية و البحث -

 المكويا -

 المئاري و الوناعي اإلعال  -

 املهنية ا ؤعيات تر ية -

 المأهيل إعامل -

 االبمكار -

 االتواا و لرعال  ا ديدل المكنولوكيات إمراج و اسمعؤاا -

 عاه  املمضهؤنة و امليسبهاتص   اإلسهااتيئية الي ظهة و اال موهامي اله كاي تطهوير بعؤايهات املرتبطهة تالنف ها -

 .الي ظة أموات ا مناي و ارل ا ااا   املراف ة و المكويا و الموعية مام يات تنظيم ااوو 

                                                           

 .1ص   2838ص العدم 91/90/3001كريدل املباي  1 
  21ص   78صالعدم  2009ميبؤر  31ا املوافق  1431عا  ر   14ص ا  ا رية لائؤهورية الرمسية ا ريدل  2 
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هاز و اال موهامي الطهابع تات بالدراسهات املرتبطهة النف هات -  إعهامل و االبمكهار  كا هب اتساسهية المحريهات إ

 اال موامي(. ال كاي و المأهيل
اطههههههالن كمابههههههة الدولههههههة لعؤايههههههة  ظهههههها  الي ظههههههة اإلسههههههااتيئية بالنبههههههبة لال موههههههام الههههههوط  3092أفريههههههل  08   -

وال طاعههههات الوزاريههههة و ههههه ا مهههها أوضههههح  كاتههههب الدولههههة لههههدم الههههوزير اتوا املكاههههل باالسم ههههراف و اإلحوهههها يات 
أن يكهههون  3093متمهههد عاههه  مهههدار سهههنمني صاصهههة بنظههها  الي ظهههةهص و يمو هههع مهههع بدايهههة سهههنة وههنهههاك صطهههة عؤهههل 

الموههؤيم هنا يهها. و ك ههل ب ههت موههطف  أن هنههاك م ههروعا إل  ههاي مههديريات وال يههة لامخطههيني و اإلحوههاي و هههي 
ها سهياؤي مبا هرل آلية تنفي ية زيث تفيد   متو ع الوظيفة اإلحوا ية و اإلسم رافية عا  املبهموم احملاهي و هعنهد
كؤها تكهر أن كهل  واضع البياسات احمياكات املواطا   الواليات و المل متماز بطابع  مال عا بعضها الهبعضه.

اايألههات الدوليههة كوههندون الن ههد الههدو و البنههك العههاملي تأصهه  مركعيمههها مهها موههدر اإلحوههاي ا  ا ههري فههالر م تاتهه  
ا ريههة فيؤههها يعههوم االصهههمالف إ املركعيهههة الم نيههة و الهههمل هههي النظههها  الهههوط بههني اايألهههات الدوليههة و بهههني املوهههامر ا   

لاؤعاومههة اإلحوهها ية و هههو مهها العؤايههات الههمل  ههرعت فيههها كمابههة الدولههة منهه  تنوههيبها مههيصراص و ه  غضههون سههنمل 
حة سموههههدر املركعيههههة اإلحوهههها ية الههههمل هههههي النظهههها  الههههوط الهههه ي بؤههههع كههههل الفههههاعاني   البهههها 3093- 3092

اإلحوهها ية مههع توحيههد حئههم العينههات الههمل تيصهه    المح ي ههات وكهه ا امل اربههة وههه ا سيبههؤح بالوصههوا إ معاومههة 
م اكة باإلضافة إ أن لكهل  طهاع معرفاته ص وتبهع  كمابهة الدولهة إ توحيهدها حهىت يكهون املعهرف م هاك و  ها م 

مهها  ال طههاع الهوزاري ممابعههة اإل هارات الضههعيفة حليههال .كؤها   اال ههارل ا ان مهها  عاه   فههي املركعيهة اإلحوهها يةه
البههكان و اتمههر يمعههدا  إ كههل مهها ي ههكل الطاههب الههداصاي لابههكان كالوههحة والمعاههيم و ال يههوم عاهه  اال موههام 
الوط مثل أسعار اتسوان اااركية و اجتاهاهتاص أي المحبهب إل هارات املبهم بل. وأكهد أن كهل الهرام  ال طاعيهة 

 ا  املبم بل بفضل صاليا ممنهئة حىت توبح اإل ارات الضعيفة واضحة مبنية ع
و ههههد  ههههرعت كمابههههة الدولههههة   مههههد كبههههور المعههههاون مههههع ال طاعههههات الوزاريههههةص ولههههديها مههههع الههههديوان الههههوط 
لرحوههاي عال ههة تعههاون بالم ههارك   املنههاه  ا ديههدل لرحوههايص وكهه ا اسههمحداو  ههوع مهها ا ليههات لمحيههني الطههرن 

 1  العؤاية اإلحوا ية. املمبعة

كؤهها  ههاا كاتههب الدولههة لههدم الههوزير اتوا املكاههل باالسم ههراف واإلحوههايص إن ما رتهه  الوزاريههة سمبههع  إ       
اسمحداو إطار  ا وين ووضع مراسيم تنفي ية هتدف إ إل ا  ال طاعات املعنيهة بمطبيهق الموصهيات الهمل سهيخرج  ها 

 .سهههااتيئية الهههمل   تنوهههيبها لمابيهههة احمياكهههات كافهههة ال طاعهههات مههها املعاومهههات طاعههه ص   إطهههار صايهههة الي ظهههة اال

أكد موطف  أن العديد ما البادان و عت    في ااطأص وعاي  فهون عؤهل  طاعه  ال يمبهم بالطهابع اإلل امهي جتها  
ها صايهة الي ظههة ال طاعهات اتصهرم إال أ ه  يعؤهل إلبهام حاهوا تكيهة تعمؤههد عاه  اإلحوها يات الد ي هة الهمل سهم دم

االسههااتيئيةص والههمل سههمعؤل بالمعههاون مههع صاليهها الي ظههة املنواههبة عاهه  مبههموم ال طاعههات الوزاريههة اتصههرم والههديوان 

                                                           

 .3091فريل ا ،017http://radioalgerie.dz/ar/2-05-08-07-53-05/21850-2017-05-08-10-28-55ب ت مويطف ص  1 
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الوط لرحوا يات وصاية بنك ا  ا رص وهتمم بمفعيل اااليها النا ؤهة منهها لمهمؤكا مها ت هد  منهم  إحوها ي أكثهر 
اية وتغتات البون العاملية وفق  ظها  وطه لاؤعاومهة اإلحوها ية اله ي يعهد مها م ة باالعمؤام عا  املعطيات الداص

 .بني منمئات االسااتيئية الوطنية لمطوير اإلحواي
از  ظا   واعهد بيا هات ال هركات آفهان  ص يههمم بم هد  املعطيهات الالزمهة 3093وتبع  كمابة الدولة إ إ

هاز  حهوا اسهااتيئيات الع هار   الهبالم والابيههة  939عؤايهات مها بههني  2والبهكا واملاليهة وغتهها مها حيههث   إ
 .3093عؤاية تكية سيمم تنفي ها إ هناية 

كاممههدام اايههة الي ظههةص   تكههويا صاليهها عاهه  مبههموم ات ههاليم والواليههات والباههديات تكههون  ههامرل عاهه   و  
و راطيهة اإلكهرايات اإلماريهةص والهمل سهمهمم ك ل الن ا   والعيوب والعؤل ميهدا يا عاه  املبهموم احملاهي لمفهامي بت 

وال ؤههههههح والمكنولوكيهههههها احلديثههههههة وت ههههههد  املي ههههههرات الضههههههعيفة لاخطههههههر مهههههها صههههههالا ك ههههههل  نيبدرايههههههة أسههههههوان الههههههنف
اسهااتيئية واتمهها البياسههي واال موههامي  االسهااتيئيات الع يؤههة والمغههتات االكمؤاعيهةص وتو ههع االصههمالالت ا يههو

المحهههه ير واغمنهههها  فرصههههة البيألههههة العامليههههة لاؤبههههاةمة   ضههههبني االسههههااتيئيات وتغيههههتات لاههههمؤكا مهههها تو ههههع عالمههههات 
 .1 البياسة العامة الوطنية والدوليةص وتنبي  احلكومة إ سياسات مناسبة لا طاع العا 

كاتههههب الدولههههة املكاههههل   بو ههههرافافممهههها  ور ههههة موليههههة حههههوا  ظهههها  الي ظههههة االسههههااتيئية بهههها  ا ر العاصههههؤة  -
اف واإلحوهههاي ب هههت موهههطف  مب هههاركة ممثهههل االاهههام اتورـو بههها  ا ر وعهههدم مههها امليسبهههات اال موهههامية باالسم هههر 

 .وال طاعات الوزارية
 إطههالنوهتههدف ههه   الور ههةص إ ابههيي ال طاعههات الوزاريههة وهيألههات اتمؤههع املههدين والههرأي العهها  بأةميههة 

لالسم هراف يبهؤح بمو هع اجتاههات املبهم بل اال موهامية   ظا  وط لاي ظهة االسهااتيئية   آفهان بنهاي  ظها  وطه
 .واملالية واالكمؤاعية ب كل أمن

حيههث  ههرعت كاتبههة الدولههة لههدم الههوزير اتوا لالسم ههراف واإلحوههاي   إطههار صههالحياهتا   صطههة عؤههل 
از از العؤل   غضون العها إل ص كؤها 3093  ال هام  ه ا النظا  وفق املنهئية العاؤية املطاوبة ويمو ع أن ينمهي ا

يهدف ه ا امل روع ا بناي لوحة  يامل لكل املي رات اال موامية واالكمؤاعية المل تهيثر مبا هرل أو غهت مبا هرل   
سهنة ومتمهد ا  وهل  هرنص حيهث سهمؤكا  30المواز ات اال موامية واالكمؤاعيهة الكهرم لاهبالم لفهال ال ت هل عها 

رل ميناميكة اطني احلكومة وتبؤح بمئهاوز الهرام   ربيهة املهدم ا ااطهني بعيهدل ه   الاوحة البالم ما المؤمع بنظ
املدم وتلك   اطار  ظرية النظم الديناميكيةص وبالما لا تكون هنهاك بفضهل هه ا النظها  أيهة حاكهة إلعهامل ت يهيم 

  احلكومهههة مههها حوهههر الطاهههب كؤههها ميكههها هههه ا النظههها امل هههاريع أو اعهههامل هيكامهههها أو ا ال هههوا ني املاليهههة المكؤياهههيص

                                                           

 1309 ماي  http://www.elkhabar.com/ar/economie/346307.htmlب ت مويطف   1 

http://www.elkhabar.com/ar/economie/346307.html
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سهنة  20الداصاي املبم باي عا  اتسوان واادمات مثل المعاهيم والبهكا وال هغل والبهاع لفهال توهل ا مها بهني 
 .1 00ا 
 : االقتصادي للذكاا أعلى مجلس إنشاا في تفكر الج ائر -2

 عايهها واحلفها  اإلسهااتيئية عاومهةامل   الهمحكم أساسها يبهمدعي امليسبهة  هيون تبهيت   النئا  إن ا يق     

   الهمحكم إ إت يههدف اال موهامي اله كاي إليه  يبهع  مها وهه ا امليسبهة ماصهل كديهدل  ظهرل إ امهة كا هب إ
 تبهيت كيفيهة عاه  المعهرف أيضها ويبهمدعي امليسبهةص وتر ية تطوير   تةميمها  ظرا عايها واحلفا  واملعرفة املعاومة

 .احلامسة  راراهتا ا ات ااا   سيؤا امليسبة لفا دل ضروري هو مبا لاخروج منها همات وا م اي املعاومة

 يوهاها اله ي االفااضهي الهرابني وتعهد امليسبهةص مهها مجيهع أسام ت كل اليو  أضحت اال موامية املعاومة إن    

 عاه  ال هدرل ك لك وإمنا يةصلامنافب الر يبي املبار ي كل ال ي وحد  هو املعاومة إ الوصوا يعد ومل ص2ببعضها

 أمال مبثابهة يعمهر إت اال موهامي اله كاي بأةميهة موهون  هامم اإلطهار هه ا و  .واسهمعؤااا وترمجمهها واوياها فهؤها

 تبؤح باعمؤام و كهةص ما المطوري الطابع تات اإلسااتيئية  راراهتا ا ات ما متكنها لكوهنا لاؤيسبات ضرورية

 .أصرم كهة ما املمنافبني مواكهة   ملال ؤةا والباوكات املوا ل

   وتلهك امليسبهات ماصهل اال موهامي لاه كاي اإلسهااجتية لاؤرا بهة صاليها إ  هاي بضهرورل املخموهون  هامم كؤها
 .وجتاري تنافبي إطار

 اله كاي مها موهدر  يمخه  اإلسهااتيئي البههر أن وباعمبهار كههة مها اال موهامي اله كاي تةميهة  ظهراو 

 الدراسهات و اال موهامي لاه كاي عامهة مديريهة احلكومهة اسهمحدثت اإلطهار هه ا   ص أصهرم كههة مها اال موهامي

 إطهار   تلهك و اال موهاميص لاه كاي أعاه  ااهي هيكاهة ب هأن أفكهار اؤوعهة إ ضهاج سهممو اال موهامية

 يمهو أن عاه  حلكومهةصا ر هيي أو ا ؤهوريهة لهر يي املبا هر اإل هراف اهت سيوضع الوطنية الوناعية اإلسااتيئية

 ت ويهد  وهد اال موهامي االسهمعال  مهها  إليهها توكهل الهمل العؤوميهة والوسها ل اايألهات بهني الن هاطات تنبهيق مهؤهة

  .الدولية اال موامية املنافبة سيان   االسمبان و الدفاع بوسا ل الوط اال موام
 
 
 
 
 
 

                                                           

 3091ماي  http://www.soutelshare3.net/Details.aspx?secid=38&nwsId=3882 ب ت مويطف  ص 1 
.الذكر السابق  "االقتصاد الذكاء و المؤسسا حكام  "ملتق ضمن  "الجزائر في المتواصل التكوين جامع عميد  "منور الجبار عبد 2 

  

http://www.soutelshare3.net/Details.aspx?secid=38&nwsId=3882
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II-:هجية الدراسة الميدانية  م
II -1 هجها:نوع الدراسة وم 

II -1-1 :نوع الدراسة 
مبههها ان مراسهههمنا تمؤحهههور حهههوا: هاسهههها  الي ظهههة االسهههااتيئية   تع يههه  مور العال هههات العامهههة لاو ايهههة مههها 
االزمههاته فهههي تنمؤههي ا الدراسههات الوصههفية ال هها عة   زههوو االتوههاا والههمل هتههدف ا الوصههوا ا معاومههات  

 كافية وم ي ة عا الظاهرل املدروسة.
II -1-2  :هج  الم

 عند ال يا  باي مراسة عاؤية بب اتباع منه  معني يمناسب مع طبيعة الدراسة.
 .1ه طوات المل يمبعها الباحث بغية ا يق اهداف زثااحيث عرف املنه  عا  ا  : هاؤوعة ما العؤايات و 

رههها اسههمخداما   الدراسههات   االعمؤههام عاهه  املههنه  املبههحي الهه ي يعمههر مهها أ هههر منههاه  البحههث العاؤههي وأكث
 الوصفية صاصة ا   يوفر الكثت ما البيا ات واملعاومات عا موضوع الدراسة.

هج المسحي:-    تعريف الم
عرف الباحهث تو هان عبيهدات املهنه  املبهحي با ه  املهنه  اله ي ي هو  عاه  مجهع املعاومهات والبيا هات عها 

 .2  وضعها احلا وكوا ب  وهتا وضعفهاص  ود المعرف عا  مجع املعاومات عاظاهرل املدروسة
لكر ححئم اتمؤع الكاي لادراسة كان ما الوعب تطبيق أساوب املبح ال هامل ص إضهافة لاههدف مها و ظرا    

دما ما املفرمات   اسمخدا  أساوب املبح بالعينة.     الدراسة وطبيعة املوضوع ال ي يمطاب  وعا 
II -2 :ته  مجتمع البحث وعي
II -2-1 :مجتمع البحث 
 .3ميكا تعريل امؤع البحث عا  ا  : هعامل االفرام او االحداو موضوع البحث او الدراسةه    

كؤا يعرف أيضا با   اتؤوعة المل هتمم  ا الباحث والهمل يريهد ان تعؤهم عايهها النمها   الهمل يوهل اليهها مها 
 ظاهرل المل يدرسها الباحث.العينةص زيث ميمل امؤع البحث اتؤوع الكاي ملفرمات ال

 .  180الكاي  ثؤمل   عؤاا املديرية العامة مليسبة موبيايي   ا رص ال ي  در عدم موظيفيها ب  مؤعاما ات
II-2-2 :ة    العي

هها  الدراسههة يمو ههل عاهه  مههدم اصميههار الباحههث لاعينههة ب ههكل م يههق ومناسههبص وتلههك بغههرض إعطههاي  ان 
 كا احلووا عايها عند مراسة كامل امؤع الدراسة.  ما   مم ا ة لانما   المل مي

                                                           

هجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةص ميوان املطبوعات ا امعيةص ل2ص ا  ا رص 3008ص  916.    1زرواين ر يد ص تدريبات على م

اهج البحث العلمي في علوم االعالم واالتصامص ميوان الطبوعات ا امعيةص م. ص 3002ص   386.   2با مرساي امحدص م
  3مرام صال  ص ااامي فوزية ص طرائق البحث العلمي: تعميماته، وإجراااتهاص مار الكماب احلديثص الكويتص 3003ص  99.
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وتعههرف العينههة ال وههدية باهنهها العينههة الههمل ي ههو   هها الباحههث باصميههار مفرماهتهها بطري ههة اكيؤيههة ال اههاا فيههها 
لاودفة بل ي و   ا  خويا بو  اي املفرمات املؤثاة ملا يبحث عن  ما معاومهات وبيا هاتص وبالمها ال بهد صهعوبة 

 .1حب مفرماهتا بطري ة مبا رل  س
العينىة املرحية المل هتدف ا كاهب املعاومهات حهوا املوضهوع ا غايهة الم هبع االعمؤام عا  كان بومكا نا 

 20املعاومههايت ولكهها مركههة صههد ها تكههون ضههعيفة وال تعههر عهها الوا ههعص فاكمفينهها بالعينههة ال وههدية الههمل تكو ههت مهها 
 مفرمل

II-3 :أدوات جمع البيانات 
يمطاب اسمخدا  منه  عاؤي معني االسمعا ة ،ؤاة مها اتموات الالزمهة الهمل متكها الباحهث مها الوصهوا 

ا م هاي اؤوعهة مها اتموات املبهاعدل  ةا البيا ات الالزمة زيث تفرض طبيعة املوضوع اااضع لادراسة وصووصهي
 عا  مجع البيا ات.

ب ههكل أساسههي كوسههياة  ؤههع البيا ههات وتههدعيؤها بامل اباههة  وههد و  موضههوع زثنهها سههيمم االعمؤههام عاهه  االسههمبيان 
 مجع املعاومات الالزمة.

II -3-1 :أكثهههر الوسههها ل املبهههمخدمة  ؤهههع البيا هههات  هههيوعا   عاهههو  االعهههال  مههها يعمهههر االسهههمبيان  االسةةةتبيان
نهة امههوي عاهه  يرل مععههرف عاه  ا هه : هأمال  ؤههع املعاومهات املمعا ههة مبوضهوع البحههث عهها طريهق اسههمؤايواالتوهااص و 

 .2عدم ما اتسألاة مرتبة بأساوب منط ي مناسبص بري توزيعها عا  ا خا  معنيني لمعبألمها
ول هههد  ؤنههها بوعهههدام االسهههمبيان بنهههايا عاههه  إ هههكالية زثنههها واسهههألاة فرعيهههة ووزعنههها االسهههمؤارل وكهههها لوكههه  مهههع 

عب فيههها عاهه  املبحههوو فهههم البههيااص لكننهها والمههدصل   بعههض احلههاالت الههمل يوهه  اسههمؤارل باملواكهههة(ص املبحههوثني
اكمفينا ب هر  البهياا مون المهدصل   اإلكابهةص امها فيؤها  ه  أسهألاة االسهمؤارل كهان هنهاك تنهوع   اتسهألاة حيهث 
اعمؤد ا عا  اتسألاة املغا ةص وتلك لمؤكهني املبحهوثني عاه  اإلكابهة بد هةص   حهني اسهمخدمنا بدركهة ا هل اتسهألاة 

 .  املبحوثني  وع ما احلرية لمعبت عا رأيهم حملناملفموحة وتلك 
كامال  ؤع املعاومات ت نا عا  وعهي بهان االسهمبيان يهمم اسهمخدام  عنهدما يكهون اعمؤد ا عا  االسمؤارل  

صكوهنها  االسمبيان لاوصوا ا ات هخا  اله يا لهديهم عال هة بالي ظهة االسهااتيئيةب معناامؤع الدراسة واسعص فاس
و هههد . لههديهم عههاماني يبههاةمون   عؤايههة الي ظههةوامنهها مجيههع ال يصاعاهه  سههام اارمهه  ني عاهه  مههوظفني الت ههمؤل ف هه

اور ر يبية هي:     بؤنا االسمؤارل ا أربعة 
 بيا ات  خوية المحور األوم:
 االزمات ما لاو اية العامة العال ات  هاز كدعيؤة االسااتيئية الي ظة بدور الوعي المحور الثاني:

                                                           

اهج وأدوات البحث البحث العلمي في العلوم االجتماعيةص مار اادمص ا  ا رص  223.    1زرواين ر يد، م

هجية البحث العلميص ل3ص ال اهرل 3001ص  993.   2حبان ه ا ص م
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 لالزمات لامودي العامة لاعال ات االسااتيئية الي ظة توفرها المل الوسا ل محور الثالث:ال
 العامة العال ات وركاا الي ظة ممثاوا المحور الرابع:

 
II -3-2  :امثهة موكههة بهني المقابلة لباحهث و هخ  او ا هخا  اصهرياص  هدف الوصهوا اوتعرف عا  اهنا 

 .1باحث لامعرف عاي  ما اكل ا يق اهداف الدراسةا ح ي ة او مو ل معني يبع  ال
طهر  احملهاور اتساسهية املوكهومل   و مها اكهل المأكهد مها بعهض احل ها ق  غهت م ننهةو د  ؤنا بوكراي م اباة 

ص فالغايهة اتساسهية لاؤ اباهة الغهت م ننه  ههو تفبهت االسمؤارلص وتلك ل ر  كل اسمئواب وإزالهة كهل غؤهوض ممكها
 الكيفي عايها. الكؤي واظفاي الطابع  ما   المحاياي

 و د أكرينا امل اباة مع ات خا  المالية:
 املدير العا : امحد  ومار-
ؤد امنيمدير العال ات العامة: -     بكو  
ؤد مبكوري-  مدير املوارم الب رية: 
 مدير المئارل والمبويقص ليو يي باحرات -

II-4 طريقة المعالجة 
ضهههوع كؤيههها وكيفيهههاص كؤيههها مههها صهههالا النبهههب املألويهههة والمكهههرارات وباالعمؤهههام عاههه  اتسهههاليب  ؤنههها مبعا هههة هههه ا املو 

ممههها سهههاةمة   تبههههيل الههه ي اسهههمعنا بههه    تفريهههغ البيا هههات  spssاإلحوههها ية وا هههداوا الببهههيطة باسهههمخدا  بر هههام  
 املهؤة وزامل   م ة املعا ة.

 مل  عمؤد عا  لادراسة. مل  رغب   حباب العال ات ومعامالت اارتبال ت نا
  هه   الدراسهةالن كهل سهياا مها أسهألاة االسهمؤارل   فام  كها   احلاكهة ا االكمبهارات سهواي املعاؤيهة والالمعاؤيهة

كههان يعههاع العال ههة   حههد تاهتههاص فاكمفينهها زبههاب النبههب املألويههة و ههول العال ههات تظهههر مهها صههالا  بههبة اإلكابههة 
 عايها. 

II -5  وال ماني:االطار المكاني 
II-5-1 :زهي االعؤهاا   ؤنا بوكراي مراسمنا باملديرية العامة مبيسبة موبيايي بها  ا ر العاصهؤة اإلطار المكاني

 .بباب ال وار
II-5-2 :اإلطار ال ماني   

دم لادراسة ب در ما كان عبارل عا فاات عؤل ميدا ية.  مل يكا هناك و ت 

                                                           

  1حبان ه ا  ص مرجع سابقص  930.



  االطار الميداني للدراسة                                                              : الثالث الفصل

92 

 

صوههههي عبهههارل عههها زيهههارل اسمك هههافية وتلهههك ملعرفهههة  صوههها   90/03/3091زيهههارل مهههوبيايي    الفتةةةرة األولةةةى:
 اتمؤع الكاي وصووصيات امليسبة.

    الموزيع االو لالسمؤاراتالفترة الثانية:
 االت مع مبيو لاؤيسبة.اكراي م اب الفترة الثالثة:
 .وامل ابالت ا مهاي ساباة مجع االسمؤارات الفترة الرابعة:

 
II -6  م:تحليل الجداو. 
II-6-1 :بيانات شخصية 

ة حس :( 01)جدوم رقم   س بتوزيع العي ة حس :(12 )رقم  شكل                              الج س بتوزيع العي  الج
 

 
 
 
 

 
 

 ميسبة موبيايي هم ما فألة ال كورص وتلهك بنبهبة  الحظ ما صالا ا دوا الما ان معظم العاماني  
ص وهه ا راكهع ا ان الفألهة ال كوريهة ٪30ما افرام العينةص بينؤا فألة اال ات فمؤثل  بهبة  اياهة واملمؤثاهة بنبهبة  80٪
 فألة النبوية.ال ال   العؤل اكثر ما  حيوية و اكثر 

 

ة حسب العمر              02جدوم  رقم ) ة حسب العمر13شكل رقم ) (: توزيع العي  (: توزيع العي

 

سبة التكرار العبارة  % ال

 80,0 42 ذكر

 20,0 6 أنثى

 100,0 30 المجموع

سبة التكرار العبارة  ال
 36,7 11 33 من أقل

 40,0 12 43-33 من

 16,7 5 43 - 36 من

ة 41 من أكثر  6,7 2 س

 المجموع
30 100,0 
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يوضح ا دوا أعهال  توزيهع المكهرارات والنبهب املألويهة حبهب ممغهت العؤهر الفهرام عينهة الدراسهةص وان الفألهة 
سههنة بنبههبة 20ص وتايههها الفألههة العؤريههة ات ههل مهها ٪30( بنبههبة 20ا  20العؤريههة اتكثههر تكههرارا هههي الفألههة  مهها 

سهههنة  39ص و  اتصهههت الفألهههة العؤريهههة اتكثهههر مههها ٪96.1( بنبهههبة 30ا  26ص مث الفألهههة احملوهههورل  مههها 26.1٪
اا املبار الوظيفي طهويالص وعايه  فهان إمارل ص وه ا يدا ان معظم عينة الدراسة هم  باب وبالما ماز ٪6.1بنببة 

 .امليسبة اما  فرصة االسمثؤار   ه ا ا ا ب

ةال توزيع (03)جدوم رقم  ةال توزيع( 14)شكل رقم        التعليمي المستوى حسب عي  التعليمي المستوى حسب عي
 

 
 

 الحهههظ مههها صهههالا ا هههدوا المههها ااههها  بموزيهههع افهههرام العينهههة حبهههب ممغهههت مبهههموم المعايؤهههي ان معظهههم 
مث املبهموم الثها وي  ٪30تايها  هامل املاسا/املاكبا بنبهبة  ٪10املبحوثني اواوا عا   هامل ليبا ي بنببة 

 .  ٪2.22دكمورل ا ل  ببة  درت ب ص لمحمل  هامل ال٪6.66بنببة 

لنا ما صالا ه ا ا دوا ان عؤهاا ميسبهة مهوبيايي باملديريهة العامهة بها  ا ر العاصهؤة معظؤههم حاصهاني  يمضحف
عا   هامات كامعية ويعوم تلك ا طبيعة العؤل ال ي يمطاهب عؤهاا تو كفهايل ومبهمويات تعايؤيهة عاليهة وهه ا 

 مي ر بالغ اتةمية.

 

 

 

سبة التكرار العبارة  ال
 66,6 4 ةانوي

 07 42 ليسانس

 47 6 / ماسترماجيستر

 333, 2 دكتورا

 المجموع
30 100,0 



  االطار الميداني للدراسة                                                              : الثالث الفصل

94 

 

 

 
ةال توزيع(: 05)رقم جدوم  صب                     حسب عي ةال توزيع (15)شكل رقم     الم صب حسب عي   الم

 

 
 

مها املهوظفني  ٪06.1ما صالا ا دوا ااا  بموزيع افرام عينة الدراسة حبب املنوهبص يمضهح لنها ان  
مههنهم رؤسههاي موههااص مث تبههاوم وظهها ل املههدير العهها  واملههدير  ٪36.1حيماههون منوههب عؤههاا موههااص   حههني ان 

اسب ر يبي بنببة اسب و  لكل منهم.  ٪2.2ا هوي ور يي صاية و
 
ةال توزيع:((05قمدوم ر ج ةال توزيع: (16)شكل رقم                       حسب الخبرة  عي  الخبرة حسب عي

 
 

سبة التكرار العبارة  ال
عا  مدير  2 3,3 

كهوي مدير  2 3,3 

مواحة ر يي  8 46,0 

صاية ر ي  2 3,3 

مواا عؤاا  20 76,0 

ر يبي اسب  2 3,3 

اسب  2 3,3 

 100,0 30 المجموع

سبة التكرار العبارة  % ال

  26,66 78 سنوات 0 ما أ ل

 66,66  47 سنوات 90 إ 0 ما

 6,66 74 سنة 90إ  99ما 

 100,0 30 اتؤوع
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سههنوات  0ص مث فألهة ا ههل مها ٪66.66( بنبههبة 90ا  00ا ان اكها الفألههات تكهرارا هههي الفألهة  مهيمضهح 
ص فنبههمنم  ان العههاماني   امليسبههة لههديهم صههرل 6.6سههنة( بنبههبة  90ا  99ص وتايههها فألههة  مهها 96.66بنبههبة 

 سنة(. 93  3002البام  ا صاصة وان تاريخ ا  اي امليسبة كان   
 

II-2 العالقات العامة للوقاية من األزمات.بدور البقظة االستراتيجية كدعيمة لجهاز  الوعي 
  مع الي ظة االسااتيئية   ميسبة موبيايي موازال بن ال العال ات العامة : (36)الجدوم رقم

حور
 الم

رقم
ات 

عبار
ل ال

لس
تس

 

 السؤام

 أحتياجات دراسات
 وطلباتهم ال بائن

 حوم استعالمات
افسين  الم

بؤات  التطورات حوم ت
ولوجيا  لقطاع التك

 المؤسسة طنشا

 % ت % ت % ت

 6 األوم
 العامة العال ات بن ال موازال سااتيئيةاال الي ظة مع

 مبيسبمكم
14 46,7 10 33,3 6 20 

 

ههههو مراسهههة معههه الي ظهههة مهههوازال بن هههال العال هههات العامهههة لهههدم فألهههة املبحهههوثني ( ان (06يوضهههح ا هههدوا 
          مث اسههههمعالمات حههههوا املنافبههههني بنبههههبة  ص(٪36.1ة   احمياكههههات ال بهههها ا وطابههههاهتمص وههههه ا مهههها عههههرت عنهههه   بههههب

 (.٪30وتايها تنبيات حوا المطورات المكنولوكية ل طاع   ال امليسبة بنببة   ص(22.2٪ 

ميكهها تفبههت تلههك ان طبيعههة   ههال ميسبههة مههوبيايي هههو ت ههد  صدمههة اتوههاالت  ااههاتل الن ههاا( فهههي اههر     
ص وتلهههك ملعرفهههة مهههدم رضهههاهم عههها ااهههدمات امل دمهههة مههها طهههرف  عاههه  مجهههع معاومهههات حهههوا ال بههها ا بالدركهههة اتو

ال بهها ا واحمياكههاهتم مها اكههل احلفها  عاهه  امل ههاكني احلهالنيص وكهه ب م هاكني كههدمص كؤهها  ميهواامليسبهة ومعرفههة 
ضها ار  امليسبة عا  مجع املعاومات حوا املنافبني مها صهالا معرفهة أسهاليب املنافبهني وصططههمص و الحهظ أي

ههه ا كههان البههد عاهه  ابههريعةص فالمماليههة و املمهها صههالا ا ههدوا ان هنههاك اهمؤامهها ال بههام بهه  بههالمطورات المكنولوكيههة 
 وغي لكل المطورات وتعطيها ح ها ما االهمؤا .تامليسبة ان 

 يبني مدم مجع امليسبة لاؤعاومات المل هتدف ا اسمبان االزمات: ((07الجدوم رقم 

قم 
ر

حور
الم

 

 

ؤامرقم الس  
 ال نعم السؤام

 % ت % ت

 - - 277 37 ت و  ميسبمكم بعؤاية مجع لاؤعاومات  ود اسمبان اتزمات 7 األوم

 
ع املعاومهههات املهههوام منهههها اسهههمبان االزمهههات ان كهههل افهههرام العينهههة كا هههت إبابهههاهم بهههنعم بنبهههبة ان مجهههيمضهههح 

اومهات اااصهة بالو ايهة ا يبهؤح ،ؤهع املعيدا ان ميسبة موبيايي تموفر عاه   ظها  معاومهات فعها وه ا ص900٪
          سية لاؤيسبة وه ا ما أكد  مدير العا  امحد  ومارصت اتساالمل ما  اهنا املبام باملن اما املخاطر 
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ال ي ا ر ان امليسبهة تهو اهمؤها  كبهت بم وهي املعاومهات والهدليل عاه  تلهك ان امليسبهة مل تمعهرض الزمهاتص امنها 
ت نية ببيطة   البيطرل عايها   و ت  ياسيص اصرها كان صاهل ت ه  ميئهة تغهت الر هام   اهوا واكهمها م اكل 

  بطا ههات سههيم لا بهها ا مهها صدمههة ا صدمههة أصههرمص ممههاا صدمههة مبمبههم ا صدمههة مههـو كههو اوا ممهها أمم ا 
 تو ل املكاملات الوارمل لبعض ال با ا او ا ااك زبو ني   بطا ة سيم واحدل(.

 يبني  وع املعاومات المل توفر لاعال ات العامة  ود اسمبان االزمات :(08) الجدوم رقم

حور
 الم

رقم
ات 

عبار
ل ال

لس
تس

 

 السؤام

تجة المعلومات  من  الم
 والموجهة المؤسسة طرف

 الداخلي لالستعمام

تجة المعلومات  داخل الم
  لالستعمام والموجهة المؤسسة

 الخارجي

 الخار  من المجمعة المعلومات
 الداخلي لالستعمام والموجهة

 % ت % ت % ت

 63 11 33.3 13 6.6 2 امليسبة تبمهدفها المل املعاومات  وع  8 األوم

 

( ااا  بنوع املعاومات املبمهدفة ان امليسبة ترتك  عاه  املعاومهات اتؤعهة مها (08تبني  ما   ا دوا 
ص مث املعاومهههات املنمئهههة ماصهههل امليسبهههة واملوكههههة ٪60نبهههبة ب ااهههارج واملوكههههة لالسهههمعؤاا الهههداصاي و هههدرت ال

ص وتايهها املعاومهات املنمئهة مها طهرف امليسبهة واملوكههة لالسهمعؤاا الهداصاي  ٪22.2لالسمعؤاا ااهاركي بنبهبة 
 .٪6.1بنببة  اياة  درت ب 

واحمياكاتهه  وممطاباتهه   ومها ميكهها اسهمنماك  مهها صهالا ههه ا ا هدوا ان امليسبههة ترتكه  عاهه  اديهد رغبههات ا ؤههور
ص وااههدف منههها هههو إرضههاي   وههد تههوفت املههوارم الالزمههة لمح ي هههاص وبالمهها فههان ي ظههة امليسبههة جتاريههة بالدركههة اتو

 زبا نها وكبب وال هم.

كؤها تعمؤهد امليسبههة بنبهبة معمههر عاه  املعاومههات املنمئهة مهها طهرف امليسبههة واملوكههة لالسههمعؤاا ااهاركيص وهههي 
 ت المل متكنها ما امل ار ة مع امليسبات املنافبة والمل تعؤل    في اتاا.املعاوما
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 موامر توفر لاعال ات لاعال ات العامة  ود اسمبان االزمات يبني :(09)الجدوم رقم 
 

حور
 الم

رقم
ات 

عبار
ل ال

لس
تس

 

 السؤام
 الرسمية الجرائد األنترن 

 ومجالت كتب
 المؤسسة

األخبار 
 االقتصادية

 % ت % ت % ت % ت

  09 األوم 

  اه  توفر المل املعاومات مودر
 بامليسبة العامة العال ات

21 6333 2 333 2 2333 6 47 

 

( ان اهههههم موههههدر تعمؤههههد عايهههه  امليسبههههة هههههو (9يمضههههح مهههها صههههالا مطالبههههة البيا ههههات الههههوارمل   ا ههههدوا 
مليسبة تعمؤد عا  االصبهار اال موهاميةص ان ا ٪30ص   حني ترم  ببة أصرم  درت ب ٪62.2اال ا ت بنببة 

 .٪2.2ص وتايها ا را د الرمسية النببة ٪92.0مث كمب وااالت امليسبة بنببة 

وميكههها تفبهههت تلهههك ان ميسبهههة مهههوبيايي تعمهههر اال ا هههت اههههم موهههدر يهههمؤكا مههها صاللههه  امليسبهههة ت ويهههد كههههاز 
عاهه  العههامل ااههاركي ات بواسههطمها تبههمطيع جتؤيههع  العال ههات العامههة باملعاومههات  وههد اسههمبان االزمههاتص فهههي  افهه ل

معاومات حوا املنافبني ما صهالا زيهارل املوا هع الرمسيهة اهم وممابعهة عروضههم وأيضها ممابعهة كهل املبهمئدات حهوا 
 المطورات المكنولوكية   اتاا المل تن ني في .

 

 مفمدي حدوو االزماتيبني طرن مجع املعاومات المل ت و   ا امليسبة ل: (10)الجدوم رقم 
قم 

ر
حور

الم
 

 

 رقم السؤام
 المسؤولين من مباشر طلب  السؤام

 % ت

  277 37  أزمة حدوو لمفامي امليسبة  ا ت و  المل العؤايات تمؤثل 27 األوم 

 
ا ( ان عؤاية مجع املعاومات املرام ما صالاا اسمبان المهديدات املن رل بو وع ازمة تكون م(10يبني ا دوا 

ص وه ا يع ان ا ات ٪900صالا طاب مبا ر ما املبيولنيص حيث ان افرام العينة اصماروا العبارل اتو بنببة 
ال رار   امليسبة يكون بمعايؤات مع املبيولني فكل صطول ي ومون  ا تكون بأوامر ما املدير صاصة   ا ا ب 

 ايي امحد  ومار.املعاومايتص وه ا ما أكد  املدير العا  مليسبة موبي

 

 

 

 

 



  االطار الميداني للدراسة                                                              : الثالث الفصل

98 

 

 يبني العؤايات المل ت و   ا امليسبة لمفامي حدوو االزمات: (11رقم ) الجدوم

رقم 
زمةأ حدوث لتفادي المؤسسة بها تقوم التي العمليات تتمثل ال  % ت 

ول
األ

ر 
حو

الم
 

11 

والبحوو بالدراسات وال يا  لاؤنظؤة واااركية الداصاية البيألة ت خي   14 46,7 

موني صراي  طاباسم صاركها وما املنظؤة ماصل ما و  1 3,3 

الباب ة اتزمات وت ييم الظهور احملمؤاة اتزمان ،دولة ال يا   6 20,0 

فيها أصرم اطراف أو ا خا  ال راك املعاومات توعيد  1 3,3 

وم مها هاصحم ما والمأكد احملواة املعاومات اؤوع ما املعاومات ا م اي  5 16,7 

هاحدوث حاا اتزمات عا مبيولة تعد المل اإلمارات او ا هات اديد  3 10,0 

 277 37 المجموع

      

ما صالا بيا ات املبنيهة أعهال  يظههر لنها ا ه  يهمم ت هخي  البيألهة الداصايهة واااركيهةص وال يها  بالدراسهات والبحهوو 
ة الهمل تهيمي ا إعطهاي صهورل م ي هة  وا هب كثهتل ص وتلك ما صالا مجع املعاومات الالزمه٪32.22حواا بنببة 

تبؤح باملعرفة الد ي ة باالسي المل ي و  عايها كيان امليسبة وااطني والبياسات المل تنف ها واملبهام  الهمل تهدعو 
اليهههههاص وعال ههههات العامههههل ماصايهههها وصاركيهههها فهههههي تعطينهههها معرفههههة م ي ههههة مبركهههه  امليسبههههة   اتمؤههههع وم ههههاكل ال بهههها ا 

 حاهتم وتوفت املوارم الالزمة لمح ي ها.وطؤو 

وهههه ا مههها ييكهههد ان     ٪30بالنبهههبة  دولهههة االزمهههات احملمؤاهههة الظههههور وت يهههيم االزمهههات البهههاب ة ف هههدرت  بهههبمها ب 
 امليسبة هتمم باتزمات المل تمعرض اليها امليسبات المل تعؤل    في ال طاع وت و  بم ييؤها لالسمفامل منها.

عاومهههات مههها اؤهههوع املعاومهههات احملوهههاة والمأكهههد مههها صهههحمها وم مههههاص فمؤهههت اإلكابهههة عايهههها بنبهههبة ا م هههاي املامههها 
وتلك ما صهالا المح هق مها موهدا يمها وغرباهة الكهم ااا هل مها املعاومهات كا م هاي املعاومهات الهمل تعمهر   96.1٪

ا هههات او اإلمارات الههمل تعههد كؤههيمتر ملبههموم الههوطا لههدم ال بههون مهها ااههدمات الههمل ت ههدمها امليسبههة امهها اديههد 
موههني مهها ماصههل ٪90مبههيولة عاهه  االزمههات حههاا حههدوثها ف ههدرت بنبههبة  ص وتايههها عؤايههة اسههم طاب صههراي و

املنظؤههههة وصاركههههها وعؤايههههة توههههعيد املعاومههههات ال ههههااك ا ههههخا  واطههههراف أصههههرم فيههههها بههههنفي النبههههبة  ههههدرت ب 
2.2٪     . 

 ات اتؤعة   ميسبة موبيايييبني طرن   يا املعاوم: (12رقم )الجدوم 

حور
 الم

رقم
 

 

 رقم
 السؤام

 مرك ية بيانات قاعدة السؤام
ها  قواعد بيانات مستقبة تعالج كل م

 نوعا  محددا من المعلومات
 % ت % ت

 33,3  10   66,7  20  تقوم  المؤسسة بتخ ين للمعلومات المجمعة من خالم 12 األوم
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امليسبههة تعمؤههد    ههريا املعاومههات عاهه   اعههدل بيا ههات مركهه ل حيههث  ههدرت  ( ان(12يظهههر مهها صههالا ا ههدوا 
هدما مها املعاومهات فمؤهت اإلكابهة  ٪66.7النببة ب    (ص اما  واعد البيا ات املبم اة المل تعاع كل منهها  وعها 
 (. ٪33.3عايها بنببة   

يص فاديها  اعدل بيا هات مرك يهة عاه  مبهموم فنبمنم  ما صالا بيا ات ا دوا أعال  ان امليسبة تمبع  ظا  املرك  
 املديرية العامة با  ا ر العاصؤة المل تمو مهؤة جتؤيع املعاومات املمحول عايهاص مث   رها ا املديريات ا هوية.

 يبني أو ات اسمخدا  امليسبة لاي ظة االسااتيئية :(13)الجدوم رقم 

رقم 
 تراتيجيةأوقات استخدام المؤسسة لليقظة االس ال

 

 % ت

ول
األ

ر 
حو

الم
 

13 

البيألي البيانو  ال ما عر  المغت ي مضي  ملا املعاومات عا املنظم البحث  4 13,3 

مبمهدفة معاومات عم لابحث كهدها كل  وي   8 26,7 

موامرها ما ايينها وممابعة املعاومات عا البحث  وي   1 3,3 

ها  اط بيألة   اإل  ار تإ ارا متثل المل املعاومات عم الك ل  17 56,7 
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اولههة الموههدي لالزمههات املمو عههة بالك ههل عهها املعاومههات الههمل متثههل إ ههارات اإل هه ار  يمضههح ان امليسبههة ت ههو    
وه ا ما يفبر ان ي ظة امليسبة ما ؤةص وتبهع  ب هكل ما هم ا رصهد اإل هارات الضهعيفة الهمل تنه ر امليسبهة عؤها 

ص    وهي  كهل كههدها لابحهث عها معاومهات ٪06.1  بيألمها الكايةص حيث عر عنهها افهرام العينهة ب حيدو 
ص أي صههالا فهههاات معينههة مثههل ا هههرم البههنوي  ي ظههة مناسهههيمية(ص ٪36.1مبههمهدفة وتبههايني الضههوي عايهههها بنبههبة 

ص ٪92.2ألهي   الي ظهة املنمظؤة(بنبهبة وتايها البحث املنظم عا املعاومات ملا ي مضي  المغيت غر ال ما والبيان البي
 .  ٪2.2وأصتا  وي  البحث عا املعاومات ما موامرها  الي ظة الدورية( بنببة 

 يبني اليات اسمخدا  امليسبة لاي ظة االسااتيئية كدوا : (14) الجدوم رقم    

حور
 الم

رقم
ات 

عبار
ل ال

لس
تس

 

 السؤام

 القبلية المعلومات
 الجاه ة

 التي ماتالمعلو  عن البحث
 من فقط المؤسسة تهم

 ةانوية او أولية مصادر

 معلومات عن البحث
ها ومحددة مستهدفة  بعي

 % ت % ت % ت

  14 األوم 

اليات اسمخدا  امليسبة 
 لاي ظة االسااتيئية

2 6 ,7 15 50,0 13 43,3 
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يعهه ان امليسبههة تعمؤههد ص وههه ا ٪00( يمضههح ان امليسبههة ف ههني مهها موههامر أوليههة وثا ويههة بنبههبة (14مهها صههالا 
عاهه  اتزههاو املمطههورل املهؤههة بالنبههبة اليههها كأزههاو اال ا ههتص كؤهها هتههمم بالك ههل عهها الفههر  املؤكنههة   فههاات 

 معينة بوفة ممكررلص وه ا ما يطاق عاي  بالي ظة    فعالة.

فامليسبهة هتهدف ا ص ٪32.2والبحث عا معاومات مبمهدفة بعينها متت اإلكابة عايها بنببة معمرل  درت ب 
هههدملص زيهههث تعهههرف امليسبهههة كيهههدا مههها صهههالا هههه ا النهههوع مههها يبحهههث عنههه  مههها  البحهههث عههها معاومهههات معينهههة و
املعاومههاتص وتعمؤههد ههه ا البههاوك صاصههة   ميههدان املنافبههة فعاهه  سههبيل املثههاا تبههع  امليسبههة ا معرفههة املعاومههات 

 الي ظة اإلبابية.املمعا ة بأسعار املنافبني وه ا ما ي ت ا مفهو  

ص                فههههههههال تائهههههههها امليسبههههههههة ٪6.1وتعمؤههههههههد امليسبههههههههة عاهههههههه  املعاومههههههههات ال بايههههههههة ا ههههههههاه ل بنبههههههههبة فاياههههههههة  ههههههههدرت ب 
 كثتا ا ا الباوك الن العؤل في  يكون مون ب ا كهد.

II-3 ل زمات. لمودي العامة لاعال ات االسااتيئية الي ظة توفرها المل الوسا ل 

 يبني مدم اعمؤام امليسبة عا  اال ات كوسياة  ؤع املعاومات اااصة بالمهديدات اااركية: (15)رقم الجدوم 

قم 
ر

حور
الم

 

 

 رقم السؤام
 ال نعم السؤام

 % ت % ت

 15 الثاني
 اااصة املعاومات لمئؤيع كوسياة اال ا ت عا  تعمؤدون

 اااركية بالمهديدات
37 277 - - 

 

يمضهح ان امليسبهة تعمؤهد عاه  اال ا هت كوسهياة لمئؤيهع املعاومهات اااصهة بالمهديهدات  ما صهالا ا هدوا أعهال 
ص وههه ا يعههوم ا ان املعاومههات ٪900اااركيههة والههدليل عاهه  تلههك ان كههل افههرام العينههة كا ههت اكههابمهم بههنعم بنبههبة 

االت املمخووههةص وامنهها املهؤههة واملؤكهها احلوههوا عايههها واسههمغالاا مهها طههرن الي ظههة ال يوكههد ف ههني   الكمههب واتهه
 ميكا اكمبا ا عا طريق اال ا ت.

فاسهههمعؤاا اال ا هههت كهههامال لاي ظهههة االسهههااتيئية يهههوفر العديهههد مههها امل ايههها أةمهههها المئديهههد البهههريع والهههد يق لاؤ هههاكل 
امر والفههر  وت ريههب املبههافة بههني مرسههل املعاومههة ومما يهههاص وا م ههاي املعاومههات ببههرعة وب ههكل واسههع وممعههدمل املوهه

 اااركية ومجع املعاومات الداعؤة لا كاي المنظيؤي واملباعدل   ا ات ال رارات.

فنبههمنم  ان اال ا ههت تنظههيم فعههاا يههدصل   مجيههع مراحههل الي ظههة مهها  مجههعص معا ههةص توزيههع ... ا ( واالسههمعؤاا 
 المهديدات اااركية.ا يد اا يعؤل عا  الو اية ما االزمات  ميئة مجع املعاومات الالزمة المل    

ههو اسههمعؤااا كوسههياة  فات ا ههت أمال هامههة لمحبههني ورفههع أماي الي ظههةص وههه ا مهها أمم بامليسبههات املمطههورل تبههارع 
 مباعدل لعؤاية الي ظة.
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 يبني اهم اادمات المل تباعد  ا اال ا ت امليسبة   ي ظمها االسااتيئية: (16)رقم الجدوم 

رقم 
 يقظتها في المؤسسة االنترن  بها تساعد يالت الخدمات أهم ال

 االستراتيجية

 % ت

ني
لثا

ر ا
حو

الم
 

16 

 40,0 12 المعريل بالباع واادمات

 13,3 4 اطالع ال با ا واملمعاماني بكل المطورات

 6,7 2 الوصوا إ موامر  املعاومات مبخمال أ واعها

مال  طاعات الن ال اال   6,7 2 مواميصاق ث افة المباما بني 

 20,0 6 مرت بة عروض عؤل املنافبني

 6,7 2 اايل المئارب ال ي اظ  ب  املنمئات املنافبة

 6,7 2 الرم البريع عا  تباؤوالت ال با ا ما صالا موا ع المواصل اإلكمؤاعي

 277 37 المجموع

  ي ظمهها االسهااتيئية ههي المعريهل   الحظ مها صهالا هه ا ا هدوا ان اههم صدمهة تبهاعد  ها اال ا هت امليسبهة
ص ويعههههوم البههههبب لهههه لك ان امليسبههههة تات طههههابع جتههههاري هههههدفها رزههههيص فالغايههههة ٪30بالبههههاع وااههههدمات بنبههههبة 

 اتساسية اا هي الوصوا ا أكر عدم ممكا ما ال با ا وتعريفهم خبدماهتاص وتلك لكبب وال هم.

ص وهه ا يعههوم ا ان مرا بهة املنافبهني   سههون ٪30كابههة عنهها بنبهبة بالنبهبة ملرا بهة عهروض املنافبههني ف هد متهت اإل
العؤههلص ميكهها امليسبههة مهها معرفههة اجتاهههات وأسههاليب امليسبههات الناكحههة وتعؤههل عاهه  المفههون عايههها مهها صههالا 

 اسمغالا   ال الضعل اااصة بعروضها. 

وه ا يعه ان امليسبهة  ص٪92.2بنببة  ها  ما    اطالع ال با ا واملمعاماني بكل المطورات فمؤت اإلكابة عاي
 .بكل تطورات ما صالا صفحاهتا عر  بكات المواصل االكمؤاعي وت ومهمموبيايي هتمم ب با نها 

 .٪6.1  حني اص ت العبارات اتصرم  في النببة والمل  درت ب 

  البن ؤاركينغ( يبني اايل ميسبة موبيايي ادمات منافبيها: (16)الجدوم رقم 

م رق حور
الم

 

 

 رقم السؤام
 ال نعم السؤام

 % ت % ت

ع ابني طرن لضؤان منافبيها صدمات بمحايل امليسبة ت و  17 الثاني  - - 277 37 ا

 

ميسبههة مههوبيايي ت ههو  بمحايههل صههدمات منافبههيها والههدليل عاهه  ص ان 91يمبههني مهها صههالا معطيههات ا ههدوا ر ههم 
 .٪900بنعم بنببة  تلك ان مجيع املبحوثني اصماروا اإلكابة

حيهث اكههد مههدير موههاحة المبههويق لههو يي باحههرات ان اايههل صههدمات املنافبههني هههو عنوههر أساسههي   اسههااتيئية 
اطهار امليسباتص وهو يباعد عا  ت ييم   ال ال ول و الضعل لاؤنافبني احلهاليني واحملمؤاهنيص ويهوفر هه ا المحايهل 
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يسبهههة بهههالمعرف بد هههة عاههه  موهههامر امليههه ل الهههمل يعمهههر االبهههداع لمحديهههد الفهههر  و المهديهههداتص كؤههها يبهههؤح لاؤعههها  
كوهرهاص ات تن ا مبئرم الموصل ا اكم اف أساليب وممارسات كديدل وأكثرهها فعاليهة   كهل ات  هطة الهمل  اهق 

  يؤة ممي ل لاؤيسبة تكون   صورل تكاليل ا ل او متي ا اكثر م ار ة مع العروض املناسبة ما كهة أصرم.

م  ما صالا ه ا ا دوا ان امليسبة تمبع طري ة البا  ؤاركينغ او املعايرل او ال يام امل ارنص الهمل تغهت عؤايهة فنبمن
 مبمؤرل لم ييم املنمئات واادمات م ار ة خبدمات املنافبني.

 امليسبة صطوات تطبيق البا  ؤاركينغ ما  بل : (81)الجدوم رقم 

قم 
ر

حو 
الم رقم ر
امليسبةؤاركينغ ما  بل صطوات تطبيق البا   ال  % ت 

اني
الث

 

18 

 40,0 12 ديد العؤاية المل اماج إ ابنيا

صرم لنحديد سباب   13,3 4 اايل البيا ات ومراسة الفرن بني أماتيها وأماي امليسبة اتأ

 6,7 2 فبني والمفون عاي نامباوي مع املاديد اهداف وصطة المحبني لا

ل المحبنيت كيل فريق عؤل ممكا  6,7 2 ماة تضم العاماني ال يا ام عال ة بالعؤاية 

 20,0 6 تنفي  عؤاية المحبني ومرا بة الم د 

 277 37 المجموع

 

مهها صههالا بيا ههات ا ههدوا يمضههح ان اهههم طري ههة تعمؤههد عايههها امليسبههة مهها اكههل ااياههي صههدمات منافبههيها هههي 
ص وتايههها اايههل ٪36.1ي وتمفههون عايهه ص حيههث  ههدرت النبههبة اديههد اتهههداف وصطههة ابههني تمبههاوم مههع املنههاف

ص مث ت ههكيل ٪36.1البيا ههات ومراسههة الفههرن بههني أما ههها وأماي امليسبههة اتصههرم لمحديههد أسههباب المحبههني بنبههبة 
هههل المحبهههني بنبهههبة  ص مث يمبهههاوم ا هههاا  ٪92.2فريهههق عؤهههل ممكامهههل يضهههم العهههاماني الههه يا اهههم عال هههة بالعؤايهههة 

 .٪6.1ة المل اماج ا ابني مع ا اا  تنفي  عؤاية المحبني ومرا بة الم د  بنببة اديد العؤاي

فنبمنم  ما صالا ه ا ا دوا ان ميسبة موبيايي هتدف ا تطهوير صطهة ابهني صهدماهتاص وتلهك لامفهون عاه  
ؤهد امهني نافبني وه ا مها صهر  به  مهدير  بهم العال هات العامهةامل عهون طري هة امل ار هة ص حيهث أكهد اهنهم يمببكهو  

احهههاص فههههي تعؤههل ما ؤههها عاهه  ابهههني أما ههها  ياسههها بههأماي املنافبهههني باسههمؤرار حهههىت وان   املركعيههة الهههمل تعمههر سهههر 
كا هههت ههههي االحبههها   ال طهههاعص فامل ار هههة املركعيهههة ههههي أسهههاوب المحبهههني املبهههمؤر والهههمل تعهههد مههها اههههم م ومهههات 

 المنافي والب اي.
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 ملهارات المل تموفر   ركاا العال ات العامة   امليسبةايبني :(91)الجدوم رقم

حور
 الم

رقم
ات 

عبار
ل ال

لس
تس

 

 السؤام

 المحتمل التهديد تصور
 ظهور

  في نقص وجود تصور
 حالة في المتاحة االجابات

 أزمة وقوع

 ضغوط تصور على القدرة
 مكسبا جعله وكيفية الوق 

 ازمة حدوث استباق حالة في

 % ت % ت % ت

  19 ثاني ال

 يموفر العامة العال ات كهاز
 عا  املهارل  لدي 

11 36 ,7 08 26,7 11 36,7 

 

( يمضههح ان ا هه  يمبههاوم مهههاريت توههور المهديههد احملمؤههل ظهههور  مههع ال ههدرل عاهه  (19مهها صههالا ا ههدوا 
توههور  ص وتايههها مهههارل٪26.1توههور ضههغول الو ههت وكيفيههة كعاهه  مكمبههبا   حالههة اسههمبان حههدوو ازمههة بالنبههبة 

 .٪36.1وكوم       اإلكابة   حالة و وع ازمة بنببة 

مو هع ان متثهل بهيرا  بمنم  ما صالا ا دوا ان كهاز العال ات العامة   امليسبة عاه  مرايهة باتهاالت الهمل مها امل
 ههاكل الههمل افههوا العال ههات العامههة يولههون اهمؤهها  لعامههل الو ههت ويعمرو هه  عنوههرا أساسههي حلههل امل لالزمهاتص كؤهها ان

تمعههرض اليههها امليسبههةص فكاؤهها كههان هنههاك اسههمئابة سههريعة وفعالههة حلههل امل ههاكل كاؤهها كههان هنههاك احمؤههاا لمفههامي 
 االزمات.

وا السمغالا املعاومات املث:(23)الجدوم رقم   رلؤيبني مدم توفر ميسبة موبيايي عا  فريق عؤل 

قم 
ر

حور
الم

 

 

 رقم السؤام
 ال نعم السؤام

 % ت % ت

 20 الثاني
 مهؤة الي   وا عؤل فريق عا  العامة العال ات كهاز يعمؤد

 اارل طريق عا املكمببة املوظفني معاومات اسمغالا
40 17 3 27 

ركات بر ام  المصدر:   .spssما إعدام الطالبات باالعمؤام عا   ما   اايل االسمبيان و

 ههات العامههة   امليسبههة يعمؤههد عاهه  فريههق عؤههل ( ان كهههاز العال(x20يمضههح مهها صههالا بيا ههات ا ههدوا   
ص ٪10 وا الي  مهؤة اسمغالا معاومات املوظفني املكمببة عا طريهق ااهرل حيهث متهت اإلكابهة بهنعم بنبهبة 

ص Puzzleوهه ا مليهل ان امليسبهة تمبهع طري هة الر عهة  ٪90اما اإلكابة ب ال فكا ت بنببة  اياهة  هدرت ب 
اومهات وابرازههها صاصهة املعاومهات الضههؤنية املكمبهبة عها طريههق ااهرلص والهمل تكههون الهمل تبهاعد عاهه  اظههار املع

عرضههة لاهه وااص فطري ههة الر عههة ترتكهه  عاهه  المفكههت ا ؤههاعي لفريههق العؤههل وتلههك السههمثؤار املعاومههات ب ههكل 
 هكاا مثؤرص فههي ت ههد مبهدا عؤاهها مها لعبهة الر عهة الهمل هتهدف ا جتؤيهع مجيهع اؤوعهة مها ال طهع تات ات

 املخمافة زيث تعطي   اتصت  كل معني.
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 املبيولني عا اسمغالا املعاومات املثؤرل :(21رقم )الجدوم 

قم 
ر

حو 
الم رقم ر
:يتكون هذا الفريق من ال  % ت 

اني
الث

 

21 

البريعة ال رارات ا ات صالحيات ام ال يا املنظؤة مبيو  15 50,0 

كبتل خبرل يمؤمعون موظفني  5 16,7 

معا مها املرام باملواضع معرفمهم زكم اسمدعارهم يمم صراي  6 20,0 

مرسبمكم   مهم  مرك  ام ا خا   2 6,7 

 93,3 48 المجموع

 

ان معظم افرام العينة يرون ان فريق املخوا له  مهنهة اسهمغالا املعاومهات ههم مبهيو املنظؤهة اله يا اهم صهالحيات 
الن املعاومهات بالنبهبة اهم متثهل سهال  هها  ال هات  هرارات تضهؤا اها اسهمؤرارية ٪00ببة ا ات ال رارات البريعة بن

  ظل بيألهة ت ههد منافبهة  هديدلص امها مهوظفني يهمم اسهمدعايهم زكهم معهرفمهم باملواضهيع املهرام معا مهها فاحماهت 
 .٪96.1ص مث موظفون يمؤمعون خبرل كبتل بنببة ٪30املرتبة الثا ية بنببة 

 بالمهديدات املؤكنة يمدم اسمغالا ركاا العال ات العامة الوارمل   املن ورات العاؤية  ود المنب :(22) م رقمالجدو 

قم 
ر

حور
الم

 

 

 رقم السؤام
 ال نعم السؤام

 % ت % ت

 22 الثاني
   الوارمل باملعاومات ت ويدهم بطاب العامة العال ات مبيولو ي و 

 وا يااح وااياها العاؤية املن ورات
19 63,3 11 36,7 

 

( ان مبهههيو العال هههات العامهههة   امليسبهههة ي ومهههون بطاهههب ت ويهههدهم x22 (مههها صهههالا ا هههدوا ااههها  بالعبهههارل
ص امههها  بهههبة ٪62.2باملعاومهههات الهههوارمل   املن هههورات العاؤيهههة وااياهههها احوههها يا حيهههث متهههت اإلكابهههة بهههنعم بنبهههبة 

 .٪26.1اإلكابة ب ال ف درت ب 

ن امليسبههة تعمؤههد عاهه  الطري ههة البيبايومايههة الههمل تعمههر مهها اهههم الطههرن الي ظههة والههمل تبههمخد  الطههرن وههه ا يعهه ا
اإلحوا ية املمعا هة بالوثها ق  امل هاالتص اتزهاوص الكمهبص املهوام املن هورل(ص وتلهك ملعرفهة صوها   عؤايهات تهداوا 

 املعاومات   امليسبة.

II-3 ةالعام العالقات ورجام اليقظة ممثلو   
 عا  أ خا  مهؤمهم ت وي املعاومات وت دميها  ملبتي العال ات العامة مدم توفر امليسبة: (23)الجدوم رقم 

قم 
ر

حور
الم

 

 

 رقم السؤام
 ال نعم السؤام

 % ت % ت

 X 23 الثالث
  وت دميها املعاومات ت وي مهؤمهم أ خا  عا  ميسبمكم تموفر

 العامة العال ات ملبتي
29 96,7 1 3,3 
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ص يرون ان امليسبة تموفر عا  ا خا  مهؤهمهم ت وهي ٪16.1( ان (23يظهر ما صالا معطيات ا دوا 

 .٪2.2ص فحني  درت اإلكابة ب ال بنببة املعاومات وت دميها ملبيتي العال ات العامة

 
 يبني طرن ت وي املعاومات امل دمة لركاا العال ات العامة لمنبا باالزمات:(24)الجدوم رقم 

م رق حور
الم

 

رقم
عن طريق:ذلك تم ي ال  % ت 

لث
الثا

 

24 

امليسبة هتم معاومات موامر عا معاومات  15 50,0 

ا  ار ا ارات  11 36,7 

والبحوو الدراسات  1 3,3 

خمافةامل االتواا وسا ل عر منمظؤة بوفة ارسااا يمم معاومات  2 6,7 

 96,7 41 المجموع

 

ان ت وي املعاومات يكهون عها طريهق معاومهات عها موهامرهتم امليسبهة وتلهك يمضح ا دوا ما صالا معطيات 
ص كالوثها ق الداصايهة والم هارير واالكمؤاعهات واتهاالت املمخووهة ومراسهات البهونص وتعمؤهد امليسبهة ٪00بنببة 

 عا  ه   املوامر تهنا ت د  املعطيات واالحوا يات الوحيحة.

ص وههه ا يعهه ان امليسبههة عاهه  عاههم بههالمطورات املؤكنههة ٪26.1ههها بنبههبة امهها إ ههارات اإل هه ار فمؤههت اإلكابههة عاي
أكهد ان امليسبههة تبهخر كههل مها متاكهه  مهها ا هر به  مههدير العال هات العامههة اله ي  احلهدوو والمهديهدات احملمؤاههةص وهه ا

 هوع  هييص ما إمكا يات مامية ومعنويهةص وتلهك مها اكهل اسهمثؤار املمغهتات البيأليهة املبكهرل ت ه  مها الوهعب منهع و 
 ما مل يمم المنبي او المحضت ما احمؤالية الو وع.

بالنببة لاؤعاومات المل تمم ارسااا بوهفة منمظؤهة عهر وسها ل االتوهاا املخمافهةص فمؤهت اإلكابهة عايهها بنبهبة 
 .٪2.2ص واحمات الدراسات والبحوو ا ل  ببة ٪6.1 اياة ف درت ب 

 مجع وتع ب املعاومات اااصة بالمهديدات اااركية و  ال الضعل بامليسبة  يبني ات خا  الفاعاة : (47) الجدوم رقم

قم 
ر

حور
الم

 

رقم
 ديداتبالته الخاصة المعلومات وتعقب جمع في الفاعلة األشخاص ماهي ال

بالمؤسسة الضعف ونقاط الخارجية  

 % ت

اني
الث

 

25 

العامة العال ات إمارل  8 26,7 

والمبويق المئارل امارل  10 33,3 

املعاومات  ظا  امارل  7 23,3 

 16,7 5 إمارل  املوارم الب رية

 100,0 30 المجموع
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( ااها  بات هخا  الفاعاهة   عؤايهة مجهع وتع هب املعاومهات املمعا هة بالمهديهدات (25يظهر ما صالا ا دوا 
ئهههههارل و المبهههههويق بنبهههههبة اااركيههههةص ان اههههههم إمارل تضهههههم املمخووهههههني   العؤايهههههات عاههههه  املعاومهههههات ههههههي إمارل الم

ص كوهنهها اإلمارل املبهههيولة عههها كهههل املعههامالت المئاريهههة وتبهههويق ااهههدماتص وتعههد الوظيفهههة المئاريهههة بالنبهههبة 36.1٪
مليسبة موبياييص احملور اتساسي المل تمؤكا ما صالل  امليسبة مها تنفيه  اسهااتيئيمها المبهوي يةص فههي مبهيولة 

 ة ال با ا.عا كومل اادمات واالسعار وممابع

ص ات متثههل ههه   املوههاحة أةميههة فعالههة   احلوههوا عاهه  املعاومههات الههمل ٪22.2وتايههها إمارل العال ههات العامههة بنبههبة 
    المهديدات اااركية المل ما  اهنا ان تمطور ا أزمات.

عاومههاتص كوهنهها ص فهههي مهها اهههم املوههاا الههمل تضههم املمخووههني   مجههع امل٪92.2مث إمارل  ظهها  املعاومههات بنبههبة 
ص فههي أ ظؤهة حاسهوبية تكنولوكيهة هتهدف ا صدمهة خمافهةبأ  هطة امل امليسبهةماضهي وحاضهر عها توفر املعاومهات 

 .            ٪96.1املدراي   امليسبة. أصتا صدمة إمارل املوارم الب رية بنببة 

 

ضؤان ستورل البحث املنظم املعاومات المل يبني مدم توفر كهاز العال ات العامة عا  يبهرون عا  : (46) الجدوم رقم
 هتم امليسبة

قم 
ر

حور
الم

 

 

 رقم السؤام
 ال نعم السؤام

 % ت % ت

 26 الثالث
 البحث ستورل ضؤان عا  يبهرون  اأ خعا   امليسبة تموفر
 امليسبة هتم المل املعاومات املنظم

37 100,0 - - 

 

ر عاه  ا هخا  يبههرون عاه  البحهث املهنظم عاه  املعاومهاتص ما صالا معطيات ا دوا يمضح ان امليسبة تموف
 .٪900وه ا ما عر عن  املبحوثني ال يا كا ت اكابمهم بنعم بنببة 

هههها فنبههههمنم  ان امليسبههههة تعطههههي اهمؤامهههها واسههههعا لاؤعاومههههة باع ي ت مبارههههها مههههورما اسههههااتيئيا يبههههاهم   ا يههههق 
 ميسبة. 
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 عال ات العامةطرن تدعيم كهاز ال: (26)الجدوم رقم 

قم 
ر

حو 
الم رقم ر
عن طريق:ذلك  يكون ال  % ت 

لث
الثا

 

27 

اإلبداعية روهم وحث االعضاي   ال اثارل  2 6,7 

معىت تات فبتاتت بوث ة تبؤح بطريق املعاومات مجع بعؤاية املمعا ة مهامهم تنببق  5 16,7 

املوظفني ومرؤ    او راجاالم   ركومها وعد  واسمغالاا املعاومات اسمخراج عا  العؤل  3 10,0 

امليسبة هتم المل لاؤعاومات مافة موامر ا اا   2 6,7 

العامة العال ات وركل  امليسبة اعضاي طابات ممابعة ضؤان  18 60,0 

 96,7 41 المجموع

 

اههم صدمهة  ان معظم افرام العينة يهرون ان ضهؤان ممابعهة طابهات أعضهاي امليسبهة وركهل العال هات العامهةص ههي
ص وههه ا مهها ٪60يوفرههها ات ههخا  الهه يا يبهههرون عاهه  البحههث املههنظم لاؤعاومههات حيههث  ههدرت النبههبة ب 

ييكهههد ان ات هههخا  املكافهههني ،ؤههههع املعاومهههات  ممثاهههو الي ظههههة( يعؤاهههون عاههه  متويههههل ركهههاا العال هههات العامههههة 
هاطر ا جتنب المهديداتص وهه ا مهمباملعاومات الضرورية واملال ؤة المل متكنهم  ا يبهؤح لاؤيسبهة لاو ايهة مها 

االزمههاتص   حههني ان تنبههيق املههها  املمعا ههة ،ؤههع املعاومههات بطري ههة تبههؤح بوث ههة تفبههتات تات معهه ورمت 
مث اثههارل   هههال اتعضههاي وحهههثهم  ٪90ص وتايههها اسهههمخراج املعاومههات و اسهههمغالاا بنبههبة ٪96.1  إكابههات 

مافة لاؤعاومات المل هتم امليسبة بنببة عا  الرو  االبداعية تباوت مع عبارل ا  .٪6.1 اا  موامر 

 

موني   اعطاي رأيهم   املعاومات اتؤعةاا  العال ات العامة مبا دل : (21)الجدوم رقم   راي 
قم 

ر
حور

الم
 

 

 رقم السؤام
 ال نعم السؤام  

 % ت % ت

 28 الثالث
   رأيهم اعطاي   ونيم صراي العامة العال ات ا  يبا د

 اتؤعة املعاومات
44 73,3 8 26,7 

افههههو العال ههههات العامههههة لمفههههامي المهديههههداتص فاغاههههب  موههههني ملبهههها دل  يمضههههح ان امليسبههههة تبههههمعني خبههههراي 
ص وهه ا ٪36.1ص اما اإلكابة ب ال فمؤت اإلكابة عنهها بنبهبة ٪12.2املبحوثني اصماروا اإلكابة بنعم بنببة 

ؤههد مبههكوري الهه ي صههر  ا هه  يههمم اسههم اي ااههراي لالسههمفامل مههنهم   ا ا ههب مهها أكههد  مههدي ر املههوارم الب ههرية 
المكنولهههههوكي لاؤيسبهههههةص  هههههدف معرفهههههة آرا ههههههم بهههههالمطور المكنولهههههوكي احملمؤهههههل حلهههههدوو أي تغهههههتات   البيألهههههة 

 المكنولوكيةص والمل ما  اهنا ان ت كل هتديدا بالنببة لاؤيسبة.

 

ما صالا  توفر ميسبة موبيايي عا  أ خا  تبا د ركل العال ات العامة   اسم رافهم ل زمات مدم :(22)لجدوم ا
 العؤايات المالية:
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  ببة العبارل ما اؤوع العبارات العؤايات

 ببة العبارل ما اؤوع 
 ات خا 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 عرض اتهداف تات
   املديراتولوية عا

11,1% 100,0% 

المل  اايل  ما   الي ظة
 دمت ام    كل 

سيناريوهات والبحث عا 
االبداع واالبمكار خباق أفضل 

 امل ايا المنافبية

1,9% 16,7% 

الربني بني ممخ ي 
ال رارات االسااتيئية 
واملبيولني عا ت وي 

 املعاومات

8,9% 80,0% 

 %46,7 %5,2 تنظيم وتبت عؤاية الي ظة

ال درل عا  تبيت املوارم 
ومعرفة الوسا ل الب رية 

 املباعدل عا  ا ات ال رار

9,3% 83,3% 

اايلص تركيب وترمجة 
 املعاومات اتؤعة

8,9% 80,0% 

املباةمة مجاعيا   اعدام 
 البيناريوهات

0,4% 3,3% 

   

 %96,7 %10,7 توحيح موامر  املعاومات

از  اسمك اف البيألة مع إ
 ترمجة  وتوفية اولية اا

9,3% 83,3% 

 ول المحكم   فا ض 
 املعاومات

 

10,4% 93,3% 
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معم عؤاية الي ظة ما 
طرف املبمخدمني كأمني 
مكمبة عا  عؤاية الي ظة 
ما صالا مجع املعاومات 

 ومعا مها وترتيبها

10,4% 93,3% 

الدعم الم  كاملبيوا    
كاملمخووني   ا ا ب 

 املعاومايت

10,4% 93,3% 

 %900,0 %100,0 المجموع

 

 ( ااا  بعؤايات المل تمم ما صالاا اسم راف االزمات يمضح ان:(29يبني ا دوا 

عهههرض اتههههداف تات اتولويهههة عاههه  املهههدير تعمهههر عؤايهههة   غايهههة اتةميهههة بالنبهههبة لاؤيسبهههةص حيهههث متهههت 
ولويههة ترتيههب اتهههداف ص وهنهها بههدر اإل ههارل ا ضههرورل أ٪900اإلكابههة بههنعم مهها طههرف مجيههع افههرام العينههة بنبههبة 

طب ههها تةميمههههها تهنهههها تبههههاعد العههههاماني   امليسبههههة عاهههه  مبهههها دل ركههههاا العال ههههات العامههههة   فهههههم صطههههة مواكهههههة 
 االزمات.

اما  ما   الي ظة المل  دمت لاؤيسبة    كل سهيناريوهات والبحهث عها اإلبهداع واالبمكهار ااهق افضهل 
ص فامليسبهة ال تعمؤهد عاه  طري هة البهيناريوهات ٪96.1 هدرت النبهبة ب  امل ايا المنافبيةص فام اظه  بأةميهة كبهتل

 ال ا ؤة عا  اؤوعة االفااضات املمعا ة بظروف املبم باية لاؤيسبة.

ص ٪30الههربني بهههني ممخههه ي ال ههرارات االسهههااتيئية واملبهههيولني عههها ت وههي املعاومهههات ف هههدرت  بهههبمها ب 
 ا ؤاعهات املبهيولة عاه  رصهد املعاومهات واملبهيولني اله يا حيماهون مليل ان امليسبة تعؤل عا  الربني بني   وه ا 

 مرك  مهؤة   امليسبةص والمل تبؤح ام با ات ال رار .

ص وهه ا مليههل ان ميسبهة مهوبيايي متههارم الي ظهة ولكهها ٪36تبهيت عؤايهة الي ظههةص فمؤهت اإلكابهة عايههها بنبهبة    
 ليي بوفة رمسية.

الب ههههرية ومعرفهههة الوسهههها ل املبهههاعدل عاهههه  ا هههات ال ههههرار فمؤهههت اإلكابههههة عايهههها بنبههههبة  ال هههدرل عاههه  تبههههيت املهههوارم   
ص وهههه ا يهههدا ان االسهههمثؤار   العنوهههر الب هههري مههها اههههم العؤايهههات الهههمل يهههمم مههها صالاههها مبههها دل ركهههاا 82.0٪

 العال ات العامة لاو اية ما االزمات.

.../...
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مههها طهههرف املبحهههوثني وهههه ا مههها يفبهههر ان  ٪80بهههبة اايهههل وتركيهههب وترمجهههة املعاومهههات اتؤعهههة فأصههه ت بن       
امليسبههة ال تعمؤههد عاهه  املعاومههات الغامضههة واتهه ألص وامنهها ت ههو  بمؤييهه  واايههل املعاومههات كاماههة ا  ههكل مهيكههلص 

 فاادف اتساسي ا   العؤاية يمؤثل ميثل اويل اإل ارات الضعيفة الة معاومات تات طابع اسمبا ي.

وههه ا يههدا ان امليسبههة مل يبههبق اهها  ٪2.2  اعههدام البههيناريوهات فعههر عنههها املبحههوثني بنبههبة  املبهاةمة مجاعيهها   
 العؤل عا  سيناريوهات تهنا مل تمعرض الزمات ساب ة.

فههاهم عامههل مهها عوامههل النئهها    امليسبههة هههو اديههد  ٪16.1اديههد موههامر املعاومههات ف ههدرت  بههبمها ب     
 عاومات الوحيحة والغت مغاوطة المل تباعد عا  اسم راف االزمات.املعاومات المل تب   منها امل

از توفية أولية اا فمؤت اإلكابهة عايهها بنبهبة      ص وهه ا مليهل ان امليسبهة ت هو  ٪82.2اسمك اف البيألة مع ا
 بم خي  بيألمها الداصاية واااركية وتلك ملعرفة اتسباب المل ما  اهنا ان تيمي ا ازمة.

فأةمية امليسبة ال تكؤا   تضخم   عهدم املعطيهات  ٪12.2المحكم   فا ض املعاومات ف درت بنببة  ول    
 واملي رات وكثافمهاص وامنا هتمم   كيفية معا ها الكم ااا م ما املعاومات لالسمفامل منها ب كل مثؤر.

مهها صههالا مجههع املعاومههات  معههم عؤايههة الي ظههة مهها طههرف املبههمخدمني كههأمني مكمبههة عاهه  عؤايههة الي ظههة    
 ومعا مها وترتيبها أي ا   حا ة وصل بني موامر املعاومات واملبمفيديا منها.

وهه ا مليهل ان  ٪12.2الدعم الم  كاملبهيوا كاملمخووهني   ا ا هب املعاومهايت ف هدرت اإلكابهة ب   
م اال هههدر عاههه  ت هههدير حاكههههات املمخووهههون   ا ا هههب املعاومهههايت ي هههدمون الههههدعم لركهههاا العال هههات العامهههة تهنهههه

املنظؤههة مهها املعاومههات واملعرفههةص لهه لك فههان الي ظههة هههي احههدم االليههات الههمل ميكهها تصوهها ي املعاومههات االعمؤههام 
عايها لمدعيم  واعد املعاومات واملعرفة   اعا  مبمواهاص كؤها تعهد ضهرورية   عوهر ا احلها لضهؤان ت ويهد مبهمؤر 

 ة. و اين باملعاومات االسمبا ي

فؤا  بمنمئ  ما صالا ه ا ا دوا ا   يوكد العديد ما ات هخا  يطاهق عاهيهم ممثاهو الي ظهة يعؤاهون      
عاههه  مبههها دل ركهههاا العال هههات العامهههة   اسم هههراف االزمهههاتص فهههمم مههها صهههالا هههه ا ا هههدوا تبيهههان عؤايهههات ممثاهههو 

 ااتيئية واملديرص اما ال اعدل فيؤماها العؤاا.الي ظة تبعا ملبموياهتم المنظيؤيةص وميمل اار  ممخ و ال رارات االس
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 املي ات المل يباعد  ا ممثاو الي ظة االسااتيئية ركاا العال ات العامة لامودي ما االزمات :(33) الجدوم رقم 

قم 
ر

حور
الم

 

رقم 
 السؤام

لية يساند ممثلوا اليقظة االستراتيجة رجل العالقات العامة على التحلي بالمي ات التا
 لتصدي لألزمات

 ال نعم
 % ت % ت

لث
الثا

 

3
0

 

 - - 100,0 30 "املمغتل وممطابات طبيعة والمأ  ام مع المورف عا  وال درل املرو ة

 وفق االكمؤاعية والدراسات البحوو إلكراي الالزمة البحثية ال درل توافر
 العاؤي البحث وممطابات أصوا

27 90,0 3 10,0 

   والودن واتما ة و  رها البيا ات مجع بأساليب يةكاف صرل توافر
 املعاومات ه   عرض

29 96,7 2 3,3 

 - - 100,0 30 كديدل أفكار وت د  واإلمراك والموور واالبمكار اإلبداع مهارات توافر

مال اتاالت املؤنظؤة وأ  طمها  توافر معاومات عامة وعريضة عا 
عا أهداف املنظؤة وسياسمها وتنظيؤاهتا وان تكون لدي  صافية عريضة 
ازاهتا وم اكاها وظروفها  وا

30 100 - - 

 
ة مهوبيايي مبيسبهركهاا العال هات العامهة يبها دون ممماوا الي ظة االسااتيئية  ان  20xا دوا  يمضح ما صالا 

 بالوفات المالية:عا  المحاي 

حيههث متههت اإلكابههة مهها طههرف مجيههع  بههات املوا ههل املمغههتلملرو ههة وال ههدرل عاهه  الموههرف والمههأ ام مههع طبيعههة وممطاا
تهههوافر ال هههدرل البحثيهههة الالزمهههة إلكهههراي البحهههوو والدراسهههات االكمؤاعيهههة وفهههق أصهههوا ص امههها ٪900املبحهههوثني بنبهههبة 

ص فيؤههها كا هههت اإلكابهههة ب ال ٪10وممطابهههات البحهههث العاؤهههي فكا هههت اإلكابهههة بهههنعم مههها طهههرف املبحهههوثني بنبهههبة 
الوههدن   عههرض ههه   وافر صههرل كافيههة بأسههاليب مجههع البيا ههات واملعاومههات و  ههرها واتما ههة و ص امهها تهه٪90بنبههبة 

تهههوافر مهههههارات امههها ص ٪2.2ص و هههدرت اإلكابهههة ب ال بنبهههبة ٪16.1كابهههة بهههنعم ب  بهههبة اال  هههدرتاملعاومهههات ف
 .٪900بنعم بنببة اإلبداع واالبمكار والموور واإلمراك وت د  أفكار كديدل فمؤت اإلكابة ،ؤيع املبحوثني 

ماههل اههاالت املنظؤههة وأ  ههطمها وأن تكههون لديهه  صافيههة عريضههة عهها   حههني  تههوافر معاومههات عامههة وعريضههة عهها 
ازاهتا وم اكاها وظروفها  درت  ببة اكابمها ب   .٪900أهداف املنظؤة وسياساهتا وتنظيؤاهتا وإ

يسبهة يبهاعدون ب هكل إبهاـ ركهاا العال هات العامهة فنبمنم  مها صهالا اايانها لائهدوا ان ممثاهو الي ظهة بامل    
لامحاههههي باملرو ههههة وال ههههدرل عاهههه  الموههههرف مههههع طبيعههههة املو ههههل املمغههههت وال ههههدرل عاهههه  اايههههل املوا ههههلص وااههههرل   مجههههع 

ماهههل اتهههاالت لمههوفت املعاومهههات  العامهههة  تههههدافالهههمل ا ههق ااملعاومههات و  هههرها بوههدن واما هههةص واالطهههالع عاهه  
   املنظؤة. 
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 يبني ت ييم الدور االسم را  لاعال ات العامة   امليسبة ما صالا معم الي ظة االسااتيئية :(31)الجدوم رقم 

حور
 الم

رقم
ات 

عبار
ل ال

لس
تس

 

 السؤام
 مموسطة مباةمة  فعالة مباةمة

 مباةمة 
 ضعيفة

 % ت % ت % ت

ث 
لثال

ا
 

31  

يسبة ت ييم الدور االسم را  لاعال ات العامة   امل
 ما صالا معم الي ظة االسااتيئية

21 63,3 11 36 ,7 - - 

 
( ااههها  بم يهههيم الهههدور االسم هههرا  لاعال هههات العامهههة   (x31مههها صهههالا ا هههدوا مههها صهههالا ا هههدوا     

يهرون ا ه  يبههاهم  ٪62.2امليسبهة  وهد المنبهي باتزمهات مها صهالا تهدعيم الي ظهة االسهااتيئية له ص يمضهح لنها ان 
 يرون ا   يباهم مباةمة مموسطة. ٪26.1  حني ان  فعالةصاةمة مب

  ا هههدوا ان  ههههاز العال هههات العامهههة مور فعهههاا   المنبهههي  وضهههحةمههها ميكههها اسمخالصههه  مههها البيا هههات امل     
الههمل متثههل اؤوعههة إكابههات املبحههوثني الههمل  ههرم بفاعايههة الههدورص وتلههك  ٪62.2باتزمههاتص وههه ا مهها تامجهه  النبههبة 

بوكههوم ا ههخا  يبهههرون عاهه  مجههع املعاومههات وااياههها و  ينههها وت ويههد كهههاز و ابع الي ظههة االسههمبا ي بفضههل طهه
 العال ات العامة  ا عند احلاكة مما ميكا امليسبة ما تفامي أزممها واديد   ال ضعفها.

العامهة   إمارل مرحاهة مها فالي ظة االسااتيئية تباهم مباةمة عا  غاية ما اتةمية   توكي  وتع يه  مور العال هات 
  بل االزمة.

II-6 :نتائج الدراسة 

تائج ال-  ة بالوعي باليقظة االستراتيجية كدعيمة لجهاز العالقات العامة للوقاية من االزماتصاخال
ني يدا ية باملديرية العامة مليسبة موبيايي با  ا ر العاصؤة ومجاة الا ايات المل مجعمنا مع امل ظفبعد الدراسة امل

:  واملبيولنيص وبعد اايل  ما   االسمؤارل توصا ا ا
 الفهم ا يد لعينة الدراسة لاي ظة االسااتيئية واعمبارها مفهو  ممداوا   ميسبمهم.-
رغم وعي عؤاا ميسبة موبيايي مبفهو  الي ظةص اال ان  ظا  الي ظة ال ا م   امليسبة هو  ظا  غت رمسي ات -

 ة تمعاق   ا امليدان.ال توكد إكرايات رمسي
ي ظة امليسبة جتارية بالدركة اتو فهي ترتك  عا  مجع املعاومات املمعا ة بال با ا صاصةص وان اادف -

  ما اكل احلفا  عايهم وكبب رضاهم.اتساسي لاؤيسبة هو تابية احمياكات وطابات ال با ا 
و  ال ضعفهم و وهتمص كؤا تعطي هم واساليبهم هتمم ميسبة موبيايي باملنافبنيص وه ا ما صالا معرفة صطط-

ولوكيةص ويركع تلك ا ان  طاع االتواالت و بااوو  اااتل امليسبة اهنؤا  ال بام ب  بالمطورات المكن
 الن اا ي هد تغتات تكنولوكية مممالية و سريعة.
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 مبان االزمات.تموفر امليسبة عا   ظا  معاومات فعاا يبؤح ،ؤع املعاومات املرام منها اس-
تعمؤد امليسبة بنببة كبتل عا  املعاومات اتمؤعة ما ااارج واملوكهة لالسمعؤاا الداصاي الهنا ترك  عا  -

 اديد احمياكات ا ؤهور.
موبيايي عا  اال ا ت اهم مودر تمؤكا ما صالل  توفت املعاومات  هار العال ات العامة تعمر ميسبة -

  ود اسمبان االزمات.
يمم عؤاية مجع املعاومات املرام ما صالاا اسمبان المهديدات املن رل بو وع ازمة ما صالا طاب مبا ر ما -

 المحكم(. املبيولني  الية
اهم املراحل المل يعمؤد عايها كهاز العال ات العامة   امليسبة المارل مرحاة ما  بل االزمة هي ت خي  البيألة -

وال يا  بالدراسات والبحوو الهنا تعطيهم صورل م ي ة  وا ب كثتل تبؤح باملعرفة  الداصاية واااركية لاؤيسبةص
 الد ي ة باالسي المل ت و  عايها كيان امليسبة.

تعمؤد ميسبة صالا عؤاية ي ظمها عا  املعاومات المل هتم امليسبة ما موامر أولية او تا ويةص ويكون البحث -
   فاات ممكررل  ي ظة  ول   طة(.

تائج الخاصة بالوسائل التي توفرها اليقظة االستراتيجية للعالقات العامة للتصدي لالزمات:  ال
اال ا ت  تعمؤد امليسبة عا  اال ا ت كوسياة لمئؤيع املعاومات اااصة بالمهديدات اااركيةص فاسمعؤاا -

والد يق لاؤ اكل والفر  الداعؤة لا كاي كامال لاي ظة االسااتيئية يوفر العديد ما امل ايا أةمها المحديد البريع 
 المنظيؤي.

باع واادماتص ويعوم اهم صدمة صدمة تباعد  ا اال ا ت امليسبة   ي ظمها االسااتيئية هي المعريل بال-
ان امليسبة هدفها رزي فالغاية اتساسية اا هي الوصوا ا اكر عدم ممكا ما االزبا ا وكمب الببب ل لك 

 وال هم.
مبع امليسبة طري ة البامشاركينغ او املعايرل  ال يام امل ارن(المل تعمر عؤاية مبمؤرل لم ييم املنمئات واادمات ت-

 م ار ة خبدمات املنافبني.
اهم طري ة تعمؤد عايها امليسبة ما اكل اايل صدمات منافبيهاص هي اديد اتهداف وصطة ابني تمباوم -

 مع منافي وتمفون عاي .
العال ات العامة   امليسبة تموفر لدي  املهارل عا طري ة  بايئر( ما صالا توور المهديد احملمؤل ظهور  كهاز -

وأيضا االهمؤا  بالو ت واعمبار  عامل أساسي حلل امل اكلص واتاالت المل ما املمو ع ان متثل بيرا لالزماتص 
 ؤاا لمفامي االزمات.فكاؤا كا ت اسمئابة سريعة وفعالة حلل امل اكل كل هناك احم

يعمؤد كهاز العال ات العامة   امليسبة عا  فريق عؤل  وا الي  مهؤة اسمغالا معاومات املوظفني املكمببة -
المل ترتك  عا  العؤل ا ؤاعي لفريق العؤلص وتلك  Puzzleعا طريق اارلص فامليسبة تمبع طري ة الر عة 

 لالسمفامل ما املعاومات ت كل مثؤر.
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ريق املخوا ل  اسمغالا املعاومات   ميسبة موبيايي هم مبيو املنظؤة ال ي ام الوالحيات ا ات الف-
 ال رارات البريعة.

املن ورات العاؤية وااياها احوا ياص ي و  مبيولو العال ات العامة   امليسبة باسمغالا املعاومات الورامل   -
ماية المل تعمر ما اهم وسا ل الي ظة والمل تبمخد  الطرن اإلحوا ية وه ا يع ان امليسبة تمبع الطري ة الببيو 

املمعا ة بالوثا ق  م االتص ازاتص كمبص املوام املن ورل ... ( وتلك ملعرفة صوا   عؤايات تداوا املعاومات 
   امليسبة.

 -لعاؤية  البا  ؤركينغلكا موطاحاهتا ا تمم مارسة مجيع وسا ل الي ظة   ميسبة موبيايي بطري ة تا ا ية-
  باينئرز(ص ليبت مممداولة عا  مبموم امليسبة. -الدلفي -الر عة

تائج الخاصة بممثلوا اليقظة ورجام العالقات العامة:  ال
تموفر ميسبة موبيايي عا  ا خا  مهؤمهم ت وي املعاومات وت دمي  ملبيو العال ات العامةص وتلك ما -

 مليسبة وعا طريق اسمثؤار إ ارات اإل  ار  اإل ارات الضعيفة(.صالا معاومات عا موامر هتم ا
  عؤاية مجع وتع ب املعاومات اااصة بالمهديدات اااصة و  ال اهم املواا المل تضم ات خا  الفاعاة -

الضعل الداصاية  مواحة المئارل والمبويقص مواحة العال ات العامةص مواحة  ظا  املعاوماتص مواحة املوارم 
 الب رية(.

ضؤان ممابعة أعضاي امليسبة وركاا العال ات العامة هي اهم صدمة يوفرها ات خا  ال يا يبهرون عا  -
 البحث املنظم لاؤعاومات  ممثاوا الي ظة(.

ا  العال ات العامةص وتلك لالسمفامل منهم   ا ا ب المكنولوكي - موني ملبا دل   بمعني امليسبة خبراي 
 دوو أي تغتات ميكنها ان   كل هتديدا  بالنببة لاؤيسبة(.احملمؤل حل

 تموفر امليسبة عا  ا خا  تبا د ركاا العال ات العامة   اسم راف االزمات ما العؤايات المالية:-
 رتيب اتهداف وف ا الةميمها وتلك ما اكل فهم صطة مواكهة االزمات.عرض اتهداف تات اتولية أي ت-
 ال رارات االسااتيئية واملبيولني عا ت وي املعاومات   امليسبة.الربني بني ممخ ي -
 ال درل عا  تبيت املوارم الب رية ومعرفة الوسا ل املبا دل عا  ا ات ال رار.-
 تركيب واايل املعاومات اتؤعة  اايل املعاومات الغامضة وتركيب املعاومات ات ال(.-
 لغت مغاوطة.اديد موامر املعاومات الوحيحة وا-
از توفية اا  ت خي  البيألة الداصاية واااركية ملعرفة اتسباب المل ما احملمؤل ان - اسمك اف البيألة مع ا

 تيمي ا ازمة(.
 مات لالسمفامل منها ب كل مثؤر. ول المحكم   الفا ض أي معا ة الكم ااا ل ما املعاو -
 ووني   ا ا ب املعاومايت وامني مكمبة.معم عؤاية الي ظة ما طرف املبمخدمني كاملمخ-
 العديد ما املي ات أةمها:ممثاو الي ظة بامليسبة يباعدون ب كل إباـ ركاا العال ات العامة لامحاي ب -
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ص واارل   مجع املعاومات و  رها بودن واما ةص واالطالع المورف مع طبيعة املو ل املمغت املرو ة وال درل عا 
مال ات ص و درل الموور واالمراك لم د  أفكار الضرورية لمح يق اهداف املنظؤةاالت لموفت املعاومات عا  
 كديدل اا.  

الي ظة االسااتيئية تباهم مباةمة عا  غاية ما اتةمية   توكي  وضبني لوتع ي  مور العاال ات العامة   -
ا إ ارات اإل  ار املبكرل  اإل ارات الضعيفة( اسم راف االزماتص باعمبارها مبار معاومايت يبؤح بالك ل ع

  المل متكا ركاا العال ات العامة ما اكم اف اااصية البب ية  املبكرل( أي الماهب املبكر لالزمات احملمؤاة.  
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:اتمةخ  

ومرسبهة اتوهاالت  ما صالا هه ا الفوهل   المطهرن ا وا هع الي ظهة االسهااتيئية   ا  ا رب هكل عها ص 
ا  ا ر هموبياييهص فعا  مبموم ا  ا هر الحظنها ان هنهاك تهأصر  بهظ   تطبيهق هه ا املفههو  ص اال ان هنهاك بعهض 
املي ههرات الههمل تههوحي ببدايههة االهمؤهها   هه ا املفهههو  احلههديثص ظهههرت    ههكل مام يههات و ههوا ني والمفكههت   ا  ههاي  

 ااي اعا  لا كاي اال موامي.

ر العامةص وتلك ضنا   ه ا الفول لالطار املنهئي لادراسة ما صالا عينة ما عؤاا موبيايي با  ا كؤا تعر 
ة ما االزمات. ود توضيح أةمية الي ظة االسااتيئية ومباةممها   تع ي  مور العال ات العامة لاو اي  
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ظوظال ووظرم   را          فكري يف العمل بطرق  ووسرائل الظة رال االسرجا مي و هنائي ال بد من ال اج ح ن كاس
رمسري اراهب ،راا يررا اعطري الفقؤرال ل مجلسارراة امعائقارال رمرم اكر  ملرردر يكرن مرن ائع امرراة حرا  ال ظ رال الرر  

عةررر  و اال  ةرررا ا ل ل ظرررل ائع امررراة واررر   رررق  و نشررري اظ ررراا برررد ا بعم ظرررال رؤرررد ائع امررراة و مرررقورا ا  ال
كنالا ظررال  طرراراة ال وررل جررن ال فررااال ائشرراكل و االعمرراة الرر    اسررالظ  حدا ررال ل هعان ررا و شررق اا ودلررمل ل
شررع  م رري  بررال رياة الك رررين و  عررظ  يف عررظي معةررد و م اررارجال وةرردن ائناااررال الرر   ع ررل ائجلسارراة  ائ

ص مقن النامجال جن جائال االمل  اا.ائا
ظوظال حرر  لرراا  ج رر       ب رري بالظة ررال امررا   رروا الق ا رراة واسرر ا  ائع امرراة االسررجا اكررال لعامررا ال

ظوظال ا    اع العاملاة العامال باج رارا اورا  امرا يف ااارن االعمراة. انورا   ند الظة ال االسجا ا بةائ اا و نا 
ماا ا ج     اع العاملاة العامرال مرد ارا م يف الكشرك ائ كرق ائجلساال مق ال باج جم مبع امراة الظة رال الر  

ن جل واس ا  األعماة.  جن اةاراة اإل وار ل 
ععارررع اور العاملررراة العامرررال      ظوظال وماررراي ا يف  نا ابرررقاع ايظررال الظة رررال االسرررجا وملررد حاولنرررا مرررن ارررا  اراسررر

اراعالة الر  سرعظنا  مرن ا رل اال ابرال ج ظ را مرن ارا  ل املاارال مرن االعمراةا حظرط ا ط ةنرا مرن مماجرال مرن ال
ط ظةرري الرروال ا قانرراا بائداقاررال العامررال ئجلساررال مررابظ ظو بررامعائق العاؤررمال و ررا مررا مسرر  لنررا  اما رر  الن ررقال و ال

ائج ائوكارن سابةا.  بالاؤا  ا  مماجال من الن
اا   ررا ؤررعاباة وجقاملظررل ومررن الصررعاباة الرر  وا        ررا جنررد اجررداا وكمررا  ع ررم ال كررل جم ظررال وررط اال و

 : وا ال بط  وكق ما اأيت
قمجال -   ظوظال األ ن ظال ائقا م ؤعابال  ع ةال مباظاع الظة ال االسجا  ال  ال العقبظال.ا  ائ
ط ظةظرررال مبجلسارررال مرررابظ ظو مرررن الصرررع  ج ظنرررا الرررداا  ل مجلسارررال وا رررقا  - ؤرررعاباة ك ررررين جنرررد ا رررقا  اراسرررال 

ماراة  اعارررم االسررر اا ررردن برررامعائق العاؤرررمال جرررن مةرررق ائةررراباة و اظرررااال ا  دلرررمل بعرررد مةرررق ائداقارررال العامرررال ائ
 الاكن.

وارررو مرررا  - ررر وا  ررراع مرررن ال الف رررم ائرررا ع ئاظررراجنا مرررن  رررقؤ بعرررب ائارررجلولع مبجلسارررال مرررابظ ظوا اد اج
بف ع يف اال ابال جن بعب األس  ال.   ع  م م
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 التوصيات:
ما  من مل ل ائجلسااة- ظوظال . عااان اال   ائدمظال بالظة ال االسجا
صررردال مرررن - رررااري ائعطظررراة األساسرررظال ل  ظرررقورن و ررراا   رررا  رمسررري ل ظة رررال مرررن ةرررا ف ال عكرررن ائجلسارررال مرررن 

 االعماة.
عرقؤ ج ر   - مكن ائجلسارال مرن ال ر ط ظة ا ج مظا ح   م ال )سظناراا اة( لاعماة و صاراة ع ظقورن وظم 

عامل مع ا.  كظفظال ااارهتا وال
ط ظررر  يرر- كررال م مرر م  شرركظل اقارر  او مررال لن ررا  الظة ررال )ي  ررا الظة ررال( مررن بظررل جمررا  ائجلساررالا    

ررراااق ارررظ م ؤرررفاة ااؤرررال وي رررا الةررردرن ج ررر  االبرررداع وائقو رررال  ظوظالا بشرررقم ال  نفظرررو م رررا  الظة رررال االسرررجا و
 والكفا ن وال ةال.

نارررظ  برررع م رررا  ر رررا  العاملررراة العامرررالوي  ا الظة ررر- بةظررر  جنصرررق االسررر املظال ل املاارررال مرررن يررر  ال الا ودلرررمل ل
مظع بالطابم الفوائي.        االعماة ال  
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عربيةأوال.  لغة ا  :با
I. تب: 

امحددددقطامني،ددددارة طاسرتاتيطاة،ددددهام و ا طرتدددداة  طاردددداةنطم،و ني ددددا طرتاتط ددددقطم   دددد طاام    دددد  ط  ددددا  ط .1

2002. 

 مسريطرسنطر ص ت طر هاجطامعالقانطامعارا طرتاتطاملع فاطاجلارع ا ط)رت.م( ط)رت.ن(. .2

 .2002تطاجلارع ا طرص  طمجالطامق نطر ،ي طإرتاتيطاة رانطامو ع اطاام س  ني ا طامقا .3

 ددقط ودددقطالسددةطام،دددابي طاع دداط وددداملطاوتددداري طايدد طاملع  ردددانطاة،ددهام و ا طرتاتطام نيافددداطم   ددد ط .4

 .2002 ط  ا  ط1اام      طط

 ط وقطاهللطال  قي ط،  ىطاردةطامسدار ابي ط ودقطام محدا طامعو دق طايد طاملع  ردانطاسرتات دا ط ردق  ط .5

 .2002 ا  طاألترت  طرعاص   طرتاتطااب طم     ط 

 .2010 ط2 وقطام  اقطامقم  ي طامعالقانطامعاراطاإرتاتيطاة ران طر،وعاطتشارتطب مل طبريان طط .2

 ك  اءطر، كطامقاتي طاسرتاتيطاة،هام و ا طرتاة  طا    انطاراةنطرتتا، ا طرتاتطامودا اتيطامع   دا ط .7

 .2005  ا  ط

املع  ردددانطا دددقرانطاملع  ردددان طرتاتطصدددتاءطتحيددديطرصددد،تنط   دددا  طاادددا طفا،ددد طامسدددار ابي طمسددد   ط .2

 .2010م    طاام      ط  ا  طاألترت  ط

طططططط.طط2003 طاوقراطاةج  ا  اطيفط الطامعالقانطامعارا طرتاتطاملع فاطاجلارع ا ط قطرص،تنطامحق .9

 ططاملك بطاجلارعيطالق ثط.ط قطهبوتطك ك طامعالقانطامعاراطيفطاوقرانطاةج ا  ا 10

ط.1924ا طاس،ك قت 

ط.ط، قطامحقطغ  ب ط   طاج  اعطاة المطااةمصال طرتاتطاملع فاطاجلارع ا ط)رت.ن(.11
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.طمسدددريطرسدددنطر يددد ت طر ددداةعطامعالقدددانطامعارددداطردددنطر يددد تطاوقرددداطاةج  ا  دددا طرتاتطاملع فددداطاجلارع دددا ط12

ط.2005اس،ك قت ا ط

ط طرتاتطامتودد طم   دد طاام    دد  .ط ددقطر ددريطروددا طا،ددا طاةددأل طاملددق  طاأل،ا،دديطم عالقددانطامعارددا13

طامنياة ي ط)رت.ن(.

رت.  دديط ودد ي طك اددا طف  ددق طإرتاتيطامعالقددانطامعاردداطبددةطاسرتاتيطاة،ددهام و اطاإرتاتيطاة رددان طر،وعدداط.ط14

ط.2005 ط1 وقطاوام طم ان طامنياة ي طط

ي  داطاام ،و د  ط.رت.ط وقطام اص طامحقطج اءان طرت.مو ا طةدام طام داري طس،دلطامعالقدانطامعارداطبدةطام 15

ط.2009 ط1رتاتطاموا اتيطامع   اطم    طاام      طاألترت  طط

طططط.2004رتاتطاملسريي طاألترت  ط.ط وقطامعز زطصاحلطبنطرو  ت طاةرتاتيطاة،هام و ا ط12

اذطامني اتانطاسرتات ا طرتاتطق ق  طم    طاام      ط  ا  طاألترت  ط17 ط.2009.ط  يطرواروا طا

 ط  ددد طاملك ودددان طرتاتطاملع فددداطاجلارع دددا ط  ط وددد ي طاأل،دددلطامع   ددداطم عالقدددانطامعاردددا.ط  ددديط،ددد قطإبددد اة12

ط.2002امنياة ي ط

اجمل ددقط دد رتطصدداحلطاا دد ا  طامعالقددانطامعاردداطااة ددالمطيفطاوددقرانطاةج  ا  ددا طاملعهددقطامعددا طط.ط وددق19

ططم خقراطاةج  ا  ا طرتاتطاملع فاطاجلارع ا طاس،ك قت ا ط)رت.ن(.

ط.2001 و ي طامعالقانطامعاراطبةطام ي  اطاام ،و   ط املطامك ب طامنياة ي ط.ط  يط20

.طةدداللط ددقط وددقطامندداهطرسددن طرهدداتانطإرتاتيطامعالقددانطامعارددا طاةحلاةددانطااملتدداة  طالق  ددا طرصدد ط21

ط.2007   طاألرتاءطاام    ا طرتاتطامك ب ط)رت.م( طاجلق قي طر كزطم،

طاجملالن طام   ان طامقات ان:- 

امنيددقملطامسدد اطسددع رتطرت   ددي طامددالكاءطاةق صددارتيطاامع دد طامبددن،ي طالدد ا طاوت ددا طرددقت انطج  ددقيطر .1

 .2002م   نطام اهطا ف رب طط27 طاو  لط202امع   ن طامعقرتط
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امك    اط طا، خقامطاملع  رانطاة،دهام و ا طاجمل داطك الطتا وح طرتتا،اطرقىطا يطرسؤا طام  كاءط .2

  طك  اطامع  مطاسرتات اطجارعاطامك  ت.2ا طامعقرتطامع ب اطم ع  مطاسرتات 

ددد سطم افسددد اطاملؤ،سددداطالق  دددا ط  ددداط  ددد مطاةق صدددارتطاام سددد ريطصددد  ااطكددد  ول طام نييددداط .3 اة،دددهام و اط

 .2010 طك  اطامع  مطاةق صارت اطا   مطام س ري طجارعاطاجلزاب  22اام واتي طامعقرتط

  ودؤطيفطمنيدقحطرود طام، دبط  دنطامل  ودانطامصد ا  اطام امقطر ص تطام عأل طرقىطا،د خقامطس،دام بط .4

 ط32يفطرق  دددداطجددددقي ط  دددداطاسرتاتيطامعارددددا طرعهددددقطاسرتاتيطامعارددددا طامل  كدددداطامع ب دددداطامسددددع رت ا طاجمل ددددقط

 .1995 ط2امعقرت

 وقطاهللطمح رتط، اج طسمه اط صابصطاملع  رانطيفطب اءطا   اتطقد اتانطامل ي دا ط  داطامع د مطاةق صدارت اط .5

 ططط.طططط2005 طجارعاطف رانط وامل ط،،   طاجلزاب  ط04م س ري طامعقرتطا   مطا

طامني ار ل:

ط.1922امحقط قاي طرعو طامع  مطاةج  ا  ا طرك بطمو ا  طمو ا  ط

ط.1999املعو طام ج ز طرعو طام ناطامع ب ا ططوعاط اصا ط

ط طبريان ط)رت.ن(.2امل وقطاةجبقي طاملؤ،ساطام ط  اطم ك ا طاجلزاب ي طط

ط.1921بنطايبطبك  ط وقطامنيارتتطام ا ي ط اتطامصا ح طرك واطمو ا  طبريان ط ق

ط.2003فاتاقطرقامل طرص، اانط   طاةج  اع طرتاتطرقه ط)رت.م( ط

 

 المذكرات و البحوث

ابددد اة  ط ددد  طرتاتطاةاهاددددتطام،و نيامددديطيفط ددددالطام سددد    طاط اردددداطرتك ددد تا طرتامدددداطيفطامع ددد مطاةق صددددارت اط-

 2002 جارعاطاجلزاب 
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د جطرنيقرداط،د نطر ، ودانطا د طشدهارتيط- ام املطب كا  طام نيياطاة،هام و اطاام قا داطردنطاة ردان طردالك يط

 2014-2013املاجس ريطقس ط   مطاة المطااةمصال طجارعاط  ابا ط

،ددده  اطبددد رعزي طرتاتطام نييددداطيفطم   ددداطامل دددزيطام  افسددد اطم  ؤ،سددداطاةق صدددارت ا طردددالك يطرك  ددداطم  ددد طشدددهارتيط-

 طط2009-2008ملاجس ريطيفطامع  مطاةق صارت ا طجارعاطقس ،  ا طا

داذطامنيد اتطيفطاملؤ،سدا طردالك يطم  د طشدهارتيطاملاجسد ري طط- امزة اءطب م ت ت طمكا طف  قي طام نييداطرسدا قيطة

طك  اطامع  مطاةق صارت اطا   مطام س ريطاامع  مطام وات ا طجارعاطاة ا  ط)رت.ن(.

معالقدددددانطامعارددددداطيفطارتاتيطاة ردددددان طجدددددثطرنيدددددقمطم  ددددد طرتتجددددداطامدددددق و  مطيفط ودددددقطام محدددددا طام ددددد أل طرتاتطا-

 طط2009امعالقانطامعاراطاةكارتا اطامس ت اطامقام ا طرتر   ط

ا،ددد ا طامه ددداطام نييددداطام  افسددد اطيفطم   ددداطامل دددزيطام  افسددد اطم  ؤ،سدددا طرامددداطشددد كاطاو،ددد ططاجل  ددداط- تم وددداط

سدددد ريطيفطامع دددد مطاةق صددددارت ا طفدددد عطارتاتيطاة  ددددال طك  دددداطامع دددد مطاجلزاب  ددددا طت،دددداماطرنيقردددداطم  دددد طشددددهارتيطاملاج

 2003اةق صارت اطا   مطام س ري 

ت،داماطرنيقردداطم  دد ططم،   ةددا طم    هددا طرصدارتتةا طامل ددزيطام  افسد اطيفطاملؤ،سدداطاةق صددارت ا ط  داتطب شدد اق -

 ططط2002جارعاطاجلزاب  طك  اطامع  مطاةق صارت اطا   مطام س ري طشهارتيطاملاجس ريطيفط   مطام س ري 

دد جططرتاتطام نييدداطاة،ددهام و اطيفطم شدد قطاةمصددالطبددةطاملؤ،سدداطا ،هددا طادد تطامعابددق نطق ج دد  - رددالك يط

طجارعددداط  ابدددا)اجلزاب ( طقسددد ط  ددد مطاة دددالمطااةمصدددال طرنيقرددداط،ددد نطر ، ودددانطا ددد طشدددهارتيطاملاجسددد ري 

2011-2012 

رددددالك يطرنيقردددداط،دددد نططني دددد طامل ددددزيطام  افسدددد اطم  ؤ،سددددا امه دددداطام نييدددداطاة،ددددهام و اطيفططفه  دددداط وددددامل -

 2009-2008طجارعاطاجلزاب  طر ، وانطالص لط  نطشهارتيطاملاجس ريطيفطارتاتيطاة  ال 

ر كددزطجارعدداطامنيدداة يطم  ع دد  ططر اجعدداط،دداريططدداب  طرنيقردداطيفطامعالقددانطامعارددا ط  ،دد ط دد رتطرصدد،تن -

ط.طط2007 طامنياة يطاملت  ح 
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ردددددالك يطرنيقرددددداطم  ددددد طشدددددهارتيططقاتطاة،دددددهام ويطم عالقدددددانطامعارددددداطيفطارتاتيطاة ردددددان امدددددطم ف ددددد ط  ددددد ي -

 2012طجارعاطاجلزاب  طاملاجس ريطيفط   مطاة المطااةمصال 

 طرددددالك يطرنيقردددداطم  دددد طشددددهارتيطم ف دددد ط  دددداتي طامددددقاتطاة،ددددهام ويطم عالقددددانطامعاردددداطيفطإرتاتيطاة رددددان-

ط.15رعاطاجلزاب  طصاملاجس ريطيفط   مطاة المطااةمصال طجا

 المجالت، النشرات، الدوريات:

رسدددع رتطرت   دددي طامدددالكاءطاةق صدددارتيطاامع ددد طامبدددن،ي طالددد ا طال ت دددا طردددقاتانطج  دددقيطامنيدددقملطامسددد اط-

ط.2002م   نطام اهطا ف رب طط27 طاو  لط202  ا  طامعقرتطامع

د طا،د خقامطامل- ع  ردانطاة،دهام و ا طاجمل داطك الطتا وح طرتتا،اطرقىطا يطرسؤا طام  كانطامك    داط

ط طك  اطامع  مطاسرتات اطجارعاطامك  ت.2امع ب اطم ع  مطاسرتات ا طامعقرتط

دددد سطم افسدددد اطاملؤ،سددددا- الق  دددداط  دددداط  دددد مطاةق صددددارتطاام سدددد ريططصدددد  ااطكدددد  ول طام نييدددداطاة،ددددهام و اط

ط.2010 ط3اب ط طك  اطامع  مطاةق صارت اطا   مطام س ري طجارعاطاجلزط22اام واتي طامعقرتط

رقىطا، خقامطس،ام بطام  وؤطيفطمنيدقحطرود طام، دبط  دنطامل  ودانطامصد ا  اطيفطط امقطر ص تطام عأل -

 ط2 طامعدددقرتط32رق  ددداطجدددقي ط  ددداطاسرتاتيطامعاردددا طرعهدددقطاسرتاتيطامعاردددا طامل  كددداطامع ب ددداطامسدددع رت ا طاجمل دددقط

ط.1995

ا  وداتطقد اطانطامل ي دا ط  داطامع د مطاةق صدارت اط داءط وقطاهللط د رتط،د اج طسمه داط صدابصطاملع  ردانطيفطب-

ط.2005 طجارعاطف رانط وامل ط،،   طاجلزاب  ط04ا   مطام س ري طامعقرتط

طر  ني انطارؤمت ان:

كام اطم  قا اطردنطاة ردانطيفطر ي دانطططف حطشعوا  طر حطرتباغي طامالكاءطاةق صارتيطاام نيياطاة،هام و ا-

ط.2015ا طر لطر ي انطاة  ال طام اق انطامت صطااةفاق ط  ا  ط طاملؤمت طامع  يطامقاة  ال
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طتم واطرق ق طا ف  طرق ق طام نيياطام  افسد اطا،د  اطرق  داطم  افسد اطاملؤ،سدا طاملدؤمت طامع  ديطامدقا طرد ل-

ط.2005األرتاءطامل   زطم   ي انطاالك ران طجارعاطاتق ا طاجلزاب  ط

سةطامني اتانطاة،هام و اطام  افسد اطم  ؤ،سدانطامصد ا  اط،ع قطك اري طسمه اطام نيياطاة،هام - و اطيفط

م  ؤ،سددددا طرقا  دددداط،دددد نطامل  نيددددنطامددددقا طام ابدددد طردددد لطامل اق دددداطااة،ددددهام و انطام  افسدددد اطم  ؤ،سددددانط

طامص ا  اط اتجطق،اعطاحمل اقانطيفطامقالطامع ب ا طجارعاطرس نامن طاجلزاب ط.

ام نييدداطاة،ددهام و اطيفطم   دداطامل ددزيطام  افسدد اطم  ؤ،سدداطاااقعهدداطيفطب عددزا طبددنط  ددي طصدد  ااطفددالق طرتاتط-

اجلزابد  طامل  نيدنطامدقا طام ابد طرد لطامل افسداطااة،دهام و اطام  افسد اطم  ؤ،سدانطامصد ا  اط داتجطاحمل اقدانط

طيفطامقالطامع ب ا طش   ط)رت.ن(.



 I 

 داولـجـوالال ـكـة األشـمـائـق

 

ال .1  :قائمة األش
 

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 01 أمهية الذكاء االقتصادي يف املؤسسة 10

 01 العالقة بني الذكاء االقتصادي واليقظة االسرتاتيجية 10

 01 عالقة املسح البيئي باإلدارة االسرتاتيجية 10

 01 تكنولوجيةاالت واستعماالت اليقظة ال 10

 00 األنواع األربعة لليقظة املتعلقة بالقوى التنافسية لبورتر 11

 01 مراحل اليقظة االسرتاتيجية+ 10

 00 منوذج االشارات الضعيفة 11

 Humbert Lesca 00النموذج النظري لعملية اليقظة حسب 10

 10 تصنيف األزمات 01

 11 منوذج مارا للعالقات العامة يف االزمات 00

 01 اهليكل التنظيمي ملؤسسة موبيليس 00

 29 توزيع العينة حسب اجلنس 00

 29 توزيع العينة حسب العمر 00

 29 التعليمي املستوى حسب العينة توزيع 01

 29 اخلربة العينة حسب توزيع 01
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جداول: .9   قائمة ا
 

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 91    اجلنس توزيع العينة حسب 11

 91 توزيع العينة حسب العمر 19

 92    التعليمي  املستوى حسب العينة توزيع 19

 93 حسب اخلربة العينة توزيع 19

 94 توزيع العينة حسب املنصب 10

 94 معىن اليقظة االسرتاتيجية يف مؤسسة موبيليس موازاة بنشاط العالقات العامة 10

 95 ت اليت هتدف اىل استباق االزماتمدى مجع املؤسسة للمعلوما 10

 96 نوع املعلومات اليت توفر للعالقات العامة قصد استباق االزمات 10

 97 مصادر توفر للعالقات للعالقات العامة قصد استباق االزمات 12

 97 طرق مجع املعلومات اليت تقوم هبا املؤسسة لتفتدي حدوث االزمات 11

 98 املؤسسة لتفادي حدوث االزماتالعمليات اليت تقوم هبا  11

زين املعلومات اجملمعة يف مؤسسة موبيليس 19  98 طرق 

 99 أوقات استخدام املؤسسة لليقظة االسرتاتيجية 19

 99 اليات استخدام املؤسسة لليقظة االسرتاتيجية 19

اعتماد املؤسسة على االنرتت كوسيلة جلمع املعلومات اخلاصة بالتهديدات  10
 اخلارجية

100 

 101 اهم اخلدمات اليت تساعد هبا االنرتنت املؤسسة يف يقظتها االسرتاتيجية 10

 102 ليل مؤسسة موبيليس خلدمات منافسيها 10

ليل خدمات املنافسني 10  102 الطرق اليت تعتمدها املؤسسة قصد 

 103 املهارات اليت تتوفر يف رجال العالقات العامة يف املؤسسة 12

ول الستغالل املعلومات املثمرة 91  103 مدى توفر مؤسسة موبيليس على فريق عمل 

 104 املسؤولني عن استغالل املعلومات املثمرة 91

قصد التنبؤ مدى استغالل رجال العالقات العامة الواردة يف املنشورات العلمية  99
 بالتهديدات املمكنة

104 

 104على أشخاص مهمتهم تقصي املعلومات وتقدميها ملسريي  مدى توفر املؤسسة 99



 III 

 العالقات العامة
 105 طرق تقصي املعلومات املقدمة لرجال العالقات العامة لتنبا باألزمات 99

اخلارجية ونقاط يف مجع وتعقب املعلومات اخلاصة بالتهديدات األشخاص الفاعلة  90
 الضعف باملؤسسة

105 

مدى توفر جهاز العالقات العامة على يسهرون على ضمان سريورة البحث  90
 املنظم املعلومات اليت هتم املؤسسة

106 

 107 طرق تدعيم جهاز العالقات العامة 90

تصني يف اعطاء رأيهم يف املعلومات  90 رتيف العالقات العامة خرباء  مدى مساند 
 اجملمعة

107 

توفر مؤسسة موبيليس على أشخاص تساند رجل العالقات العامة يف مدى  92
 استشرافهم لألزمات

108 

امليزات اليت يساعد هبا ممثلو اليقظة االسرتاتيجية رجال العالقات العامة للتصدي  91
 من االزمات

111 

ل دعم اليقظة تقييم الدور االستشرايف للعالقات العامة يف املؤسسة من خال 91
 االسرتاتيجية

112 
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I- البيانات الشخصية والمعلومات الوظيفية (X1- X5) 

 الجنس

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage cumulé 

Valide 

 80,0 80,0 80,0 24 ذكر

 100,0 20,0 20,0 6 أنث

Total 30 100,0 100,0  

 

 العمر

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage cumulé 

Valide 

 36,7 36,7 36,7 11 03أقل من 

 76,7 40,0 40,0 12 03-03من 

 93,3 16,7 16,7 5 03 - 03من 

 100,0 6,7 6,7 2 سن 04أكثر من 

Total 30 100,0 100,0  

 

يمي ى التع  المست

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage cumulé 

Valide 

ن  10,0 10,0 10,0 3 ث

نس  36,7 26,7 26,7 8 ليس

جيستر  63,3 26,7 26,7 8 م

راه  100,0 36,7 36,7 11 دكت

Total 30 100,0 100,0  

 

 المنص

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage cumulé 

Valide 

 3,3 3,3 3,3 1 ع مدير

 6,7 3,3 3,3 1 ج مدير

ح رئيس  33,3 26,7 26,7 8 مص

ي رئس  36,7 3,3 3,3 1 خ

ل لح عم  93,3 56,7 56,7 17 مص

س  96,7 3,3 3,3 1 رئيسي مح

س  100,0 3,3 3,3 1 مح

Total 30 100,0 100,0  

ا الخبرة  سن

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage cumulé 

Valide 

ا 5أقل من   53,3 53,3 53,3 16 سن

ا 43إل  5من   100,0 46,7 46,7 14 سن

Total 30 100,0 100,0  

 
 
 
 
 



 المالحق

II -1 الوعي بدور اليقظة االستراتيجية كدعيمة لجهاز العالقات العامة للوقاية من األزمات (X6- X14) 

 
ظ معن  ازاة بناإلستراتيجي الي م بمؤسستكم ط العالق الع  ش

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

جدراس  ت احتي ب ط ئن   56,7 56,7 56,7 17 الزب

فسين ل المن  70,0 13,3 13,3 4 استعالم ح

جي  ل را التكن ل التط ا ح تنب
سس ط الم ع نش ط  ل

9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

م قصد استب األزم مع ي جمع ل  ت مؤسستك بعم

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage cumulé 

Valide 100,0 100,0 100,0 30 نع 

  
م قصد استب االزم  عالق الع فر ل م التي ت ع المع  ن

 Effectifs 
Pourcent

age 
Pourcentag

e valide 
Pourcentage cumulé 

Valide 

م سسن طنر  منن المنتج المع  الم
ج ل الم ي لالستعم  الداخ

2 6,7 6,7 6,7 

منن سسنن داخننل المنتجنن المع  الم
ج ل الم رجي لالستعم  الخ

10 33,3 33,3 40,0 

منن ر  مننن المجمعنن المع  الخنن
ج ل الم ي لالستعم  الداخ

18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

لمؤسسمص م ب هز العالق الع فر لج م التي ت  در المع

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage cumulé 

Valide 

 63,3 63,3 63,3 19 األنترن

 66,7 3,3 3,3 1 الجرائد الرسمي

سسك مجال الم  80,0 13,3 13,3 4 ت 

دي ر االقتص  100,0 20,0 20,0 6 األخب

Total 30 100,0 100,0  

 
 

ث أزم د حد ي التي ت ب المؤسس لت  تتمثل العم

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

رجي الخ ي   تشخيص البيئ الداخ
ث البح لدراس  ي ب ال منظم   ل

21 70,0 70,0 70,0 

مختصين من داخل  ط خبراء  است
رج من خ  المنظم 

4 13,3 13,3 83,3 

ر  ن المحتم الظ ل األزم ي بجد ال
ب يي األزم الس  ت

1 3,3 3,3 86,7 

م  ص أ  إلشراتصعيد المع اشخ
 أخرى في أطرا 

1 3,3 3,3 90,0 

م  ع المع م من مجم ء المع انت
دقت كد من صحت  الت  المحص 

2 6,7 6,7 96,7 

تحديد الج ا اإلدارا التي تعد 
ث ل حد ل عن األزم ح  مس

1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
 

 
 
 

 
م المجمع من خالل المؤسست  مع  بتخزين ل
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 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

ن مركزي عدة بي  3,3 3,3 3,3 1 ق

ن مست اعد بي لج كل من  ق ع تع ن
م محددا  من المع

29 96,7 96,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

قع ل التصد لالزم المت  ت مؤسستك في مح

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

تضيه  م لم ي البحث المنظ عن المع
السي البيئي التغير عبر  الزمن 

4 13,3 13,3 13,3 

بحث ع  ده ل تخصيص كل ج
دف م مست  مع

8 26,7 26,7 40,0 

بع  مت م  تخصيص البحث عن المع
درهتحيين   من مص

1 3,3 3,3 43,3 

را  م التي تمثل إش الكش  ع المع
ط  اإلنذار في بيئ نش

17 56,7 56,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

ظت ع ي ي  تعتمد مؤسستك خالل عم

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

ي  ب م ال هزةالمع  6,7 6,7 6,7 2 الج

سس  م التي ت الم البحث عن المع
ي ن لي ا ث در أ ط من مص  ف

15 50,0 50,0 56,7 

محددة  دف  م مست البحث عن مع
 بعين

13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

II-2 صدي لألزماتالوسائل التي توفرها اليقظة االستراتيجية للعالقات العامة لت (X15-X22) 

 
 

ظت االستراتيج الخدمأه  عد ب االنترن المؤسس في ي  يالتي تس

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

الخدم ع  لس  40,0 40,0 40,0 12 التعري  ب

ين بكل  م المتع ئن  اطالع الزب
را  التط

4 13,3 13,3 53,3 

ل إل  ص مال در المع بمخت   مص
اع  أن

2 6,7 6,7 60,0 

دل بين  ف التب ع خ ث مخت  قط
د ط االقتص  النش

2 6,7 6,7 66,7 

فسين ض عمل المن ب عر  86,7 20,0 20,0 6 مرت

ر الذ تحظ به المنتج  يل التج تح
فس  المن

2 6,7 6,7 93,3 

الالرد السريع ع  ئن من  تس الزب
اصل  اقع الت عيخالل م  االجتم

2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
 
 
 

رجي ديدا الخ لت ص ب م الخ سي لتجميع المع ن ع االنترن ك  تعتمد

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage cumulé 

Valide 100,0 100,0 100,0 30 نع 
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ن طر تحسين  فسي لضم يل خدم من  أنجعت المؤسس بتح

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage cumulé 

Valide 100,0 100,0 100,0 30 نع 
 

 يت ذل من خالل

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

ي التي تحت  إل تحسينحديد الت  6,7 6,7 6,7 2 عم

ر بين  دراس ال ن  يل البي أداءه تح
خرى لت سس األأ  ديد حأداء الم

بها  سب
8 26,7 26,7 33,3 

تس  تحديد اهدا  خط التحسين ل
فس يه مع المن  الت ع

14 46,7 46,7 80,0 

ين  م م تض الع تشكيل فري عمل متك
ي محل التحسين الذين لعم  ل عالق ب

4 13,3 13,3 93,3 

د مراقب الت ي التحسين  يذ عم  100,0 6,7 6,7 2 تن

Total 30 100,0 100,0  
 

را ع فر لديه  الم م يت ل الع ز الع  ج

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

ديد ر الت ره تص  36,7 36,7 36,7 11 المحتمل ظ

ص  د ن ج ر  بتص ح  في االج المت
ع أزم ق ل   في ح

8 26,7 26,7 63,3 

ي  كي ق  ط ال ر ضغ درة ع تص ال
ث ازم ل استب حد ه مكسب في ح  جع

11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

م ع  ز العالق الع ين المكتسب عن طري الخبرة فرييعتمد ج ظ م الم م استغالل مع ل اليه م  عمل تخ

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage cumulé 

Valide 

 10,0 10,0 10,0 3 ال

 100,0 90,0 90,0 27 نع

Total 30 100,0 100,0  

 

ري من ن هذا ال  يتك

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentag
e cumulé 

Valide 

لي المنظم الذين ل صالحي  مس
رارا السريع ذ ال  اتخ

15 50,0 53,6 53,6 

ن بخبرة كبيرة ين يتمتع ظ  71,4 17,9 16,7 5 م

هخبراء يت  بحك معرفت  استدع
لجت اضع المراد مع لم  ب

6 20,0 21,4 92,9 

ص ل   100,0 7,1 6,7 2 سستككز م في ممراشخ

Total 28 93,3 100,0  

Manquante Système manquant 2 6,7   

Total 30 100,0   

 

ئي ه احص ي تح مي  را الع اردة في المنش م ال لمع يده ب م بط تز ل العالق الع  ي مسؤ

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage cumulé 

Valide 

 63,3 63,3 63,3 19 ال

 100,0 36,7 36,7 11 نع

Total 30 100,0 100,0  
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- II  3(31-23) ممثلو اليقظة ورجال العالقات العامة 

م  صي المع مت ت ص م فر مؤسستك ع أشخ ديم لمسيرتت م ت  العالق الع

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage cumulé 

Valide 

 3,3 3,3 3,3 1 ال

 100,0 96,7 96,7 29 نع

Total 30 100,0 100,0  

 

 يت ذل عن طري

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentag
e cumulé 

Valide 

م ع م ت  نمع در مع مص
سس  الم

15 50,0 51,7 51,7 

را انذار  89,7 37,9 36,7 11 اش

ث البح  93,1 3,4 3,3 1 الدراس 

ل بص منتظم عبر  م يت ارس مع
ل المخت ئل االتص  س

2 6,7 6,9 100,0 

Total 29 96,7 100,0  

Manquante Système manquant 1 3,3   

Total 30 100,0   

 

 
ط  ن رجي  ديدا الخ لت ص ب م الخ تع المع ع في جمع  ص ال هي األشخ م

لمؤسس  الضعف ب

 Effectifs Pourcentage 

Manquante Système manquant 30 100,0 

 

ن سير ن ع ضم ر فر المؤسس أشخص يس م التي ت المؤسستت  رة البحث المنظ المع

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 100,0 100,0 100,0 30 نع 

 

ن ذل عن طري  يك

 Effectifs 
Pourcenta

ge 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

ح  حث ر ء  ط االعض رة نش  6,7 6,7 6,7 2 اإلبداعياث

م تنسي ي جمع المع م المتع بعم  م
سيرا ذا معن ث ت  بطري تسمح ب

5 16,7 16,7 23,3 

استغالل  م  العمل ع استخرا  المع
س  ده في االدرا  ا في ر عد رك

ين ظ  الم
3 10,0 10,0 33,3 

م الت مع در مخت ل ي ت اقتراح مص
سس  الم

2 6,7 6,7 40,0 

ء  ب اعض بع ط ن مت رجلضم سس   الم
م  العالق الع

18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

هي ص م ع األشخ ما تع جمع في ال ص لمع ديدا الخ لت رجي ب ط الخ لمؤسس الضعف ن  ب

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

م العالق إدارة  26,7 26,7 26,7 8 الع

رة ادارة ي التج  60,0 33,3 33,3 10 التس

م نظ ادارة  83,3 23,3 23,3 7 المع

ارد البشري ادارة  100,0 16,7 16,7 5 الم

Total 30 100,0 100,0  



 المالحق

 
 

 

 تساند محترفي العالقات العامة خبراء مختصين في اعطاء رأيهم في المعلومات المجمعة

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 26,7 26,7 26,7 8 ال

 100,0 73,3 73,3 22 نع

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 نسبة العبارة من جمموع العبارات العمليات

نسبة العبارة من جمموع 
 األشخاص

 

  

 

 

 

 

 

 

 

عرض األهداف ذات 
 األولوية على املدير

11,1% 100,0% 

 ليل نتائج اليقظة اليت
قدمت هلم يف شكل 

سيناريوهات والبحث عن 
االبداع واالبتكار خبلق أفضل 

 املزايا التنافسية

1,9% 16,7% 

الربط بني متخذي 
القرارات االسرتاتيجية 
واملسؤولني عن تقصي 

 املعلومات

8,9% 80,0% 

 %46,7 %5,2 تنظيم وتسري عملية اليقظة

القدرة على تسيري املوارد 
ة الوسائل البشرية ومعرف

اذ القرار  املساعدة على ا

9,3% 83,3% 

ليل، تركيب وترمجة 
 املعلومات اجملمعة

8,9% 80,0% 

املسامهة مجاعيا يف اعداد 
 السيناريوهات

0,4% 3,3% 

   

 %96,7 %10,7 تصحيح مصادر  املعلومات

استكشاف البيئة مع إجناز 
 ترمجة  وتصفية اولية هلا

9,3% 83,3% 



 المالحق

قوة التحكم يف فائض 
 املعلومات

 

10,4% 93,3% 

دعم عملية اليقظة من 
طرف املستخدمني كأمني 
مكتبة على عملية اليقظة 
من خالل مجع املعلومات 

 ومعاجلتها وترتيبها

10,4% 93,3% 

الدعم التقين كاملسؤول    
كاملتخصصني يف اجلانب 

 املعلومايت

10,4% 93,3% 

 %900,0 %100,0 المجموع

 
 

 

 

 

  

 

 ة االستراتيجية بمؤسستكم رجا العالقات العامة على التحلي بالميزات التالية:يساعد ممثلو اليقظ
 

قم 
ر

ور
مح

ال
 

رقم 
السؤا

 ل

اتيج رجل العالقا العام عل  يساند ممثلوا اليقظ االست
ما  التحلي بالميزا التالي لتصد لأل

 ال نعم

 %  % 

لث
لثا

ا
 X

3
0

 

ا ال ل م يع  أ قلم مع  ال ف  د على ال ال ن 
غي  "ال

30 
100,

0 
- - 

اسا  الد حو  اء ال م إلج حثي الال د ال تواف ال
ي حث العل ا ال ل م فق أصو  اعي   االج

27 90,0 3 10,0 

األمان  ها  نش يانا  ع ال تواف خ كافي بأساليب ج
د في  علوماال  ع ه ال

29 96,7 1 3,3 

ديم  ت ا  اإل و  ال ا  االب ا اإلبدا  ا تواف م
ا جديد  أف

30 
100,

0 
- - 

جاال  لف ال ي عن م ع تواف معلوما عام 
ي عن أهداف  ي ع و لديه خل ا ت ا  أنش ال 

مش ا  ات انجا ا  ات ي ت ا  سياس اال  ف ا   اكل

30 100 - - 

 

ن يم ر ت عالق االستشرافي الد م ل  مؤسستك في الع

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcenta
ge cumulé 

Valide 
هم ل مس  100,0 63,3 63,3 19 فع

هم سط مس  36,7 36,7 36,7 11 مت

 



 –قالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  – 5491مـــــــــــــــــــــــــــــاي  8جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 اإلنسانيــــــــــــة واالجتماعيـــــــــــــــــةكليـــــــــة العلــــــــــوم 

 وعلم المكتبات واالتصالقسم: علوم االعالم 

 وعالقات عامةتصال إتخصص: 

 

 

 

درج هذ اةة معج ييف إطار دراسة ميدانيةة صدةد اودةعل  شةا ةةاادة ايفاسةت يف االتدةال تاالعصةا، االامةة  تهة االستمارة ت

 اصش معضعع:ت  ت -اجلزائر االاصمة–ا االمال ااتابلني اشركة معبشيس 

 سهام اليقظة االستراتيجية في تعزيز دور العالقات العامة للوقاية من االزماتإ

 -الجزائر العاصمة–موبيليس دراسة ميدانية بمؤسسة 

ةةةةةةةةاح هةةةةةةةةذ اادراسةةةةةةةةة  تذاك بتفضشكةةةةةةةةم باإلجابةةةةةةةةةة نر  ةةةةةةةةةةا إل   شا أسئشةةةة االستمةةةةةةارة ايفرفقةةةةةة جةةةةةةةعا تلاتنكةةةةةةةةم مل

 .االشمي فقط ثةةداف اابحةةةدم اهةةةةةا ةةا فيمةةةاعاةةةم استغةةعف يتةةةةاا سةةةا، اايت تقدمعنةل ايفلشعمةا ان كةة شم ةةةةيشكةمت 

 تعليمات:

 .مع ة األسئشة اية   اصرا بل

 ( ضع  عمةX.اسب اإلجابة  ( يف ايفكان ايف

 يف هامش اادفحا، سيتم ةرح كل ايفدطشحا، اادلبة 

  

ستمــــــــــــــــــــــــــــــارةاإل  
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I. المعلومات الشخصية: 

س: / 1             انثا                         ذكر                            اجل

ة  03اصل من  -               االمر:  / 2                    س

ة  03ا  03من  -                                           س

ة  03ا  36من  -                                           س

ة  41من  -                                              فأكثرس

 / ايفستعى اادراسي:0

                                                  ماست/ماجستري                                                      ثانعي            

                      دكتعرا                                ايسانس                                    

دب/ 0  .......................................................................................... :ايف

عا، اخلربة:3  / س

عا،  3اصل من  -                                            س

عا،  13ا  3من  -                                       س

ة  13ا  11من  -                                             س

                          فأكثر 13من  -                         

II. من االزماتلوقاية كدعيمة لجهاز العالقات العامة لاليقظة االستراتيجية   دورالوعي ب 

شاط االعصا، االامة مبؤسستكم؟ ماذا تل اكم اايقظة االستاتيجية /6  معازاة ب

                                                 دراسة احتياجا، اازبائن تطشباهتم -

افسني -                                                         استلعما، حعل ايف

عاعجية اقطاع نشاط ايفؤسسة - بؤا، حعل ااتطعرا، ااتك                          ت

 ؟هل تقعم مؤسستكم بلمشية مجع اشملشعما، صدد استباق االزما،/ 7

                            ال                                            نلم       
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لم  ما نعع/ 8  ؟ايفلشعما، اايت تستادفاا مؤسستكم يف حااة اإلجابة ب

تجة من طرف ايفؤسسة تايفعجاة اعستلمال اا -                                    1داخشيايفلشعما، ايف

تجة داخل ايفؤسسة  -                                  2اخلارجي  تايفعجاة اإلستلمالايفلشعما، ايف
                                         3 تايفعجاة اعستلمال ااداخشيارج اخلايفلشعما، اجململة من  -

 ........................................أخرى تذكر.................................................................

................................................................................................................... 

اا استباقت  ؤسستكماايت تعفر جلااز االعصا، االامة مبمدادر ايفلشعما، ا م/ 9  ؟ا،االزم اايت يستادف م

                                          ألنتنتا -
         اجلرائد اارمسية                 -
                    ، ايفؤسسة        عكتب ت -
  االخبار االصتدادية تايفااية            -

 ........................................أخرى تذكر .................................................................

..................................................................................................................... 

 من خعل: أزمةذرة بعصعع تاديدا، ايفاااستباق ايفراد من خعهلا  مشية مجع ايفلشعما، تتم / هل 13

                                       ايفسؤتانيطشب مباةر من  -
                              مبادرة ةخدية من مجيع ايفعظفني  -

  :؟االمشيا، اايت تقعم هبا مؤسستكم اتعيف حدتث أزمة فيما تتمثل/ 11

ظمة ا 5تاخلارجية 4تشخيص اابيئة ااداخشية -                                                     6 اادراسا، تاابحعثتااقيام بشم

ظمة تمن خارجاا استقطاب خرباء تمتخددني -                                                                    من داخل ايف
                                                           

ظمة من ان تقارن اداءها  1 م ن ا م، تم تح جودة( بأداءيطلق عليها معلومات ا ظم ا تاج،  ظم اإل بشري،  موارد ا ظم معلومات ا ظمات ) م  أحسن ا
ظمات2 م تي تربط ا معلومات ا ظم ا تسويقية، أو  معلومات ا ظم ا   يتم تسييرها من خالل 
ه  3 بئ بحدوث شيء  حدوث، و ت ة ا مم تطورات ا ذار، و تعبر عن ا محتملة،  تأثيرتعرف بمعلومات اإل فرص ا تهديدات و ا ظمة، و تعرف أيضا با م على ا

معلوماتية  مصادر ا عديد من ا متوفرةو هي معلومات قليلة، غير قطعية، جزئية و مبعثرة في ا املا ت ى عملية ا  ، و تحتاج إ
تقارير ا 4 ظمة، مراجعة ا م تي صدرت عن ا مواد اإلعالمية ا تيبات و ا شرات و ا وعية دراسة ا مجلس و  يل هذا ا مجلس اإلدارة، و معرفة تش وية  س

تي تؤثر ظم ا لوائح و ا ين و ا قوا مام با ظمة.، اإل م فس مجال عمل ا تي تعمل في  ات ا شر ظمات و ا م ظمة،  أعضائه، معرفة ما يحدث في ا م على عمل ا
جماعات و األحزاب  و اس يحظون بعضوية ببعض ا ظمة أ م ظيمات، تصور  أفراد ا ت فاءتها تأثرا ظمة و  م تاج ا  ا

ظمة ، 5 م يه ا تمي إ ذي ت محلي ا مجتمع ا ذا معرفة  معرفة إهتمامات ا ذا، و  ة و ه طفو ثة با رياضة، و ثا ون، و أخرى با ف اك مجتمعات محلية تهتم با فه
ى تاث ى وسائل اإلعالم، إضافة ا قاءاتهم و أحاديثهم إ ظمة  في  لم س على تأييدهم  ع ذين تحتفظ بعالقة إيجابية معهم ت رأي ا دى قادة ا مؤسسة  ر صورة ا

ذا وجود قاع ون مصدرا سببا من أسباب جمهورها، و  ظروف قد ت اصر األمان. فهذ ا عمل فيها، و ع املة عن قطاعها و أقسامها و ظروف ا ات مت دة بيا
ظمات م تي تواجه ا  األزمات ا

 
حلفاء  6 ن ان يستثمروا من االزمة و ا ذين يم خصوم ا لمواجهة، و تحديد ا تقييم جاهزيتها  مؤسسة  قاط قوة ا ذين يتم طلب مساعدتهم لوقوف على   ا
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دتاة االزما، احملتمشة ااظاعر -                                                                              تقييم االزما، ااسابقةت  ااقيام 

اريعها، اشتلامل مع االزما، ااتدريب -                                                                                     تإ داد سي

عا، مع ااقطاع اخلاص اعستفادة من امكانياهتم تصت االزما،                                                              -  فتح ااق

                                                                                                 اجملاال، اايت متثل بؤرا اعزما،ديد  -

                                                1تدليد ااإختيار تسائل   ت اخرى فياا أطرافاةخاص ات  إلةراكتدليد ايفلشعما،  -
معع  -                                                            2تدصتاا تاامن صح ااتأكدت  ايفلشعما، احملدشةانتقاء ايفلشعما، من 
                                                                 ديد اجلاا، أت اإلدارا، اايت تلد مسؤتاة  ن االزمة حال حدتثاا -

دهم يف ايفستقبل ااباتداال، مع مجاهريها اخلارجية ال عمااقيام  -                   باخلطر احملتمل ظاعر صدد هتيئتام اشتلامل مله ت ضمان س

ها للمعلومات المجمعة / 51              د تخزي  :من خالل بذلك مؤسستكم تقومهل ع

ددا من ايفلشعما، صعا د بيانا، مستقشة             صا دة بيانا، مركزية             اا نع ا          3تلاجل كل م

  :، بـــــــــتوقعةالزمات الممحاولتها التصدي لهل تقوم مؤسستكم في /51

تظم  ن ايفلشعما، يفا يقتضيه ااتغري  رب اازمن ت ااسياق اابيئي -                                     4اابحث ايف

اا تتسشيط ااضعء  شيااديص كل جادها اشبحث  -                              ن ملشعما، مستادفة بلي

اا من مدادرها )تقارير  معازنا،...( -        يي                     ديص اابحث  ن ايفلشعما، تمتابلة 

                                      ااكشف  ن ايفلشعما، اايت متثل إةارا، اإلنذار يف بيئة نشاطاا -       

  / هل تعتمد مؤسستكم خالل عملية يقظتها على:59

تديا، ااقبشية اجلاهزة  ايفلشعما، -                          5اايعمية ااتسيريت  ن طريق أ مال   أاحملدشة من صراءة اادحف تحضعر ايف

                                        6ثانعية تيكعن اابحث يف فتا، متكررةاابحث  ن ايفلشعما، اايت هتم ايفؤسسة فقط من مدادر أتاية ات  -
ااابحث  - ددة بلي                                                                                         7ا ن ملشعما، مستادفة ت

                                                           

بريد  1 ها عبر ا سخها و ارسا بريد، شفاهيا،  س، علبة ا يفا ترو  ..... اإل

معلومة، 2 ها حداثة ا معايير من بي ها في عدة وسائل مع االخذ بعين االعتبار بعض ا مالئم بتحليلها وتخزي ربحي ،ةا ظر  ،ةا معطيات، وجهة  االستيعاب، دقة ا
خبراء  .ا

 
تي تمثلها 3  .حسب االدارة ا
 

سوق 4  أشبه بدراسات ا
 

ي  5 عل عرض ا ا با مؤسسة ه و  ألهدافتقوم ا مراد ا ك عن صا ون ذ تحقيق تلك االهداف، وي مهمة  معلومات ا تقاط ا موظفين ال افة ا يد  يها وتج ول ا
خطة اإلستراتيجية، أو عن طريق االجتماعات  د توزيع ا وية، أو ع س حوصلة ا تقديم ا مؤسسة،  تي تصاحب حياة ا هامة ا مواعيد ا اسبة طريق ا تي تعقد بم ا

توج او خدمة جديدة إطالق مؤسسةم شاط ا ية  حا تهديدات ا تشاف ا ها ا هدف م م ا  ، وي
 

متطورة  6 فاءة يعتمدون على االبحاث ا جمع هذ اشخاص دوي  متاحة أبحاثيسهر على عملية ا فرص ا تشاف ا هدف ا ون ا ترت، وي  اال
 

شف فرص  7 افسيها بصفة دورية، هدفها  م تسعيرية  سياسة ا يز حول معرفة ا تر ى فرص عمل.ا مستقبلية ا تهديدات ا  مستقبلية أو تحويل ا
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III.  العامة للتصدي لالزماتالوسائل التي توفرها اليقظة االستراتيجية للعالقات: 

 ؟هل تعتمدون على االنترنت كوسيلة لجمع المعلومات الخاصة بالتهديدات الخارجية/ 51

              ال                                   نلم

عم، ما هي اهم ال  إذا/51  التي تساعد بها االنترنت المؤسسة في يقظتها االستراتيجية؟ خدماتكانت اإلجابة ب

 ااتلريف بااسشع تاخلدما،                                                  -

 اطعع اازبائن تايفتلامشني بكل ااتطعرا، ا ااتطرا                          -

 ااعصعل ا مدادر ايفلشعما، مبختشف أنعا اا                             -

تشف- شاط االصتدادي                 خشق ثقافة ااتبادل بني   صطا ا، اا

افسني                                               -   مراصبة  رتض  مل ايف

افسة                         - تجا، ايف ظا به ايف           شيل ااتجارب ااذي 

          جتما ي اارد ااسريع  شا تساؤال، اازبائن من خعل معاصع ااتعاصل اال-

افسيها لضمان طرق تحسين مكانتها في السوق  الحفاظ علىبغية هل تقوم مؤسستكم  /57           ؟أنجعبتحليل خدمات م

                                ال                                                  نلم          

عم، هل يتم /58  ذلك من خالل؟ في حالة اإلجابة ب

سني - تاج ا                                                          ديد االمشية اايت 

                                     مؤسسة تتميز بأداء  ال يف هذ االمشية أفضلديد  -

                                                         ميع ملشعما،  ن هذ ايفؤسسة -

            شيل اابيانا، تدراسة اافرق بني اداءها تأداء ايفؤسسة األخرى اتحديد أسبابه -

افس تااتفعق  شيهديد اهداف تخطة  -                          ااتحسني اشتساتي مع ايف

ل ااتحسنيتشكيل فرق  مل متكامشة  -          تضم االامشني ااذين هلم  عصة باالمشية 

فيذ  مشية ااتحسني تمراصبة ااتقدم -                                                        ت

11 
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  :هل ترون ان جهاز العالقات العامة بمؤسستكم تتوفر لديه المهارة على /54

                                                                     1تدعر ااتاديد احملتمل ظاعر-

                                                 تدعر تجعد نقص يف اإلجابا، ايفتاحة يف حااة تصعع ازمة-

                                   جلشه مكسبا يف حااة استباق حدتث ازمة يفيةكااقدرة  شا تدعر ضغط ااعصت ت -

المكتسبة عن طريق  الموظفينل معلومات ول اليه مهمة استغالخمؤسستكم على فريق عمل تيعتمد جهاز العالقات العامة بهل  /12
 الخبرة، قصد استغاللها بشكل مثمر؟ 

                    ال           نلم                                      

عم، هل يتكون هذا الفريق من:في حالة  /15  اإلجابة ب

اذ ااقرارا، ااسريلة مسؤت- ظمة ااذين هلم صعحيا، ا                                     ايف

ربة كبرية-                                            معظفعن يتمتلعن 

         كم ملرفتام بايفعاضيع ايفراد ملاجلتاا مخرباء يتم استد اؤه 

شط اايقظة-                                                       يضمن سريترة تلقب ايفلشعما،             م

                                    اةخاص هلم مركز مام يف مؤسستكم-

شورات العلمية بطلب تزويدهم بمؤسستكم ب العالقات العامة مسؤولويقوم / هل 11 بغية  إحصائيا وتحليلهاالمعلومات الواردة في الم
هااستخالص  ة مهمكما ي م بؤ بالتهديدات الممك  ؟)البيبليومترية( والتطورات الحاصلة في بيئة نشاطها من الت

    ال                                                نلم                                 

IV. اليقظة ورجال العالقات العامة ممثلو: 

بؤ  مهمتهم تقصي المعلومات وتقديمها أشخاصهل تتوفر مؤسستكم على / 11  ؟باألزماتلمسؤولي العالقات العامة قصد الت

                            ال                                            نلم              

عم، هل يتم ذلك عن طريق؟ /19  في حالة اإلجابة ب

                                    لشعما،  ن مدادر ملشعما، هتم ايفؤسسةم   -
                                                                 إةارا، انذار      -
                                                               اادراسا، تاابحعث  -

تظمة  رب تسائل االتدال ايفختشفة           -        ملشعما، يتم ارساهلا بدفة م

                                                           

 
تهديد  1 ه من ا ذي تخشو وضع ا مأمول وا وضع ا هوة بين ا  ا
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 ......................أخرى تذكر.........................................................................................   

............................................................................................................................  

 الداخليةونقاط الضعف في عملية جمع وتعقب المعلومات الخاصة بالتهديدات الخارجية  األشخاص الفاعلة ما هي/ 11
 .........................................................................................................: ؟بمؤسستكم

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

ظم عن المعلومات التي تهم المؤسسة /11  ؟هل تتوفر مؤسستكم أشخاص يسهرون على ضمان سيرورة البحث الم

   ال                            نلم                            

عم، هل يكون ذلك عن طريق:/ في حالة اإل17  جابة ب

                                                                                رتحام االبدا ية إثارة نشاط اال ضاء تحث -

سيق ماامام ايفتلشقة بلمشية مجع ايفلشعما، بطريقة تسمح  -                                      ببعثقة تفسريا، ذا، ملت

                                   االمل  شا استخراج ايفلشعما، تاستغعهلا ت دم ركعدها يف االدراج ات يف رؤتس ايفعظفني -

تشفة اشملشعما، اايت هتم ايفؤسسة -                                                                            اصتاح مدادر 

اسب  - تاجعهنا يف ااعصت ايف      ضمان متابلة طشبا، ا ضاء ايفؤسسة ترجل االعصا، االامة باخلدعص اشملشعما، اايت 

في المعلومات  رأيهمالعالقات العامة بمؤسستكم خبراء مختصين في إعطاء محترفي ساند ت هلفي مسعا لتفادي التهديدات، / 81
 ؟1المجمعة

                       ال                                                                 نلم           

 هل تتوفر مؤسستكم على اشخاص تساند رجل العالقات العامة في استشرافهم لالزمات من خالل العمليات التالية:/14

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
ها 1 شرها ومباشرة استغال ك تقييمها وفرزها قبل  ذ ظور معين، و م خام وتمييزها وفقا  معلومات ا  يقومون بدراسة ا
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 ال نعم عملياتالـــــــ العمليات

1 
 

   ا ايفديراألهداف ذا، األتاعية  ش رض -

شةةةق  2 اريعهةةةةا، تاابحةةةث  ةةن اإلبةةةداع تاإلبتةةةةكار  شيةةل نتةةةائق اايقظةةةة ااةةيت صدمةةةةت هلةةةةم يف ةكةةةل سي
افسيةة اشمؤسسةةة  أفضةل ايفةزايةا اات

  

0 
 

   تقدي ايفلشعما،ااربط بني متخذي ااقرارا، االستاتيجية تايفسؤتاني  ن  -

ظيم تتسيري  مشية اايقظةةة - 3    مسؤتل  ن ت
اذ ااقرارا، ماارا، إدارية كااقةةدرة  شا تسيري ايفةعارد اابشريةة - 6    تملرفةةة ااعسائل ايفسا دة  شا ا

7 
 

   شيل  تركيب تترمجة ايفلشعما، اجململة. -

اريعها،. ايفسامهة مجا يا يف - 8    إ داد ااسي

13 
 

   ديةد مدةادر ايفلشعمةةا، -

ةاز ترمجة تتدفيةة أتاية هلا. استكشاف - 11    اابيئةة مع إ

   صعة ااتحكم يف فائض ايفلشعما، - 12

 
10 

   د م  مشية اايقظة من طرف ايفستخدمني كأمني مكتبة  -

   ايفلشعمايتااد م ااتق من طرف ايفسؤتاني تايفتخددني يف اجلانب  - 10

 
 اليقظة االستراتيجية بمؤسستكم رجل العالقات العامة على التحلي بالميزات التالية للتصدي لالزمات؟ ممثلو/ هل يساعد 12

     ال           نلم                                     1ايفرتنة تااقدرة  شا ااتدرف تااتأصشم مع طبيلة تمتطشبا، ايفعاصف ايفتغرية-

     ال          نلم     2تعافر ااقدرة اابحثية ااعزمة إلجراء اابحعث تاادراسا، االجتما ية تفق أصعل تمتطشبا، اابحث االشمي-
     ال          نلم         تعافر خربة كافية بأساايب مجع اابيانا، تايفلشعما، تنشرها تاألمانة تااددق يف  رض هذ ايفلشعما، -
     ال           نلم                                      3تعافر ماارا، اإلبداع تاالبتكار تااتدعر تاإلدراك تتقدمي أفكار جديدة -

                                                           

 
ة  1 فط بديهة وا ك توافر ا مواقفويتطلب ذ صائب على األشياء وا م ا ح ألمور وا سليم  تقدير ا مواقف وا قدرة على تحليل ا عامة وا عالقات ا  في أخصائي ا
 

 مبا يكفل د م تمساندة آرائه تتعصياته ايفقدمة اإلدارة االشيا 2

 
 

 األمر ااذي يسا د  شا تضع برنامق  عصا،  امة صعي تفلال 3
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ظمة تأنشطتاا تأن - اال، ايف تشف  ظيماهتا تتعافر ملشعما،  امة ت ريضة  ن  ظمة تسياساهتا تت كعن اديه خشفية  ريضة  ن أهداف ايف
ازاهتا تمشاكشاا تظرتفاا       ال           نلم                                                                                     تإ

بؤ باألزمات/ كيف تقيمون الدور اإلستشرافي للعالقات العامة في مؤسستكم 15  ؟من خالل تدعيم اليقظة االستراتيجية له قصد الت

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وشكرا

                                                                                                                                                                                                      

 


