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 :ملخص    

ـو فلسفة إدارية تتناوؿ ىذه الدراسة ما يتعلق مبفهـو اليقظة اإلسًتاتيجية واالختالفات البارزة بني الكتاب والباحثني وادلنظمات، حيث يعكس ىذا ادلفه    
ظلوذج زلدد ذلا ضمن تقلبات العامل احلايل شديد التغري، فالبعد التقين والذي ؽلثل تكنولوجيا ادلعلومات يعترب سالح ذو حَدين من الصعب حتديد مقياس أو 

. وعلى ىذا األساس، بدال من اعتبار  مفهـو اليقظة إغلايب وسليب ػلتاج إىل جودة االستخداـ لتحقيق نتائج عالية واليت يعكسها البعد اإلداري للمفهـو
 .اإلسًتاتيجية علما أو بررلة فهو يعترب فَنا أو إسًتاتيجية تعتمد على العنصر البشري والذي يعترب أساس التمَيز والتفوؽ بني ادلنظمات

 اليقظة اإلسًتاتيجية، نظم ادلعلومات، بيئة األعماؿ ادلعاصرة. الكلمات المفتاحية:
  jel:G1, B23رموز  

 

      Abstract: This study examines what is the concept of the business intelligence with major differences 

between researchers and organizations, where this concept reflects a management philosophy without a 

specific model in the current fluctuations and highly and rapidly changing world. So, technical dimension 

which represents information technology, is a double-edged sword negative and positive, needs to use 

quality to achieve high results, which reflected the administrative dimension of the concept. On this basis, 

instead of considering the concept of the business intelligence science or programming, it is considered an 

art or a strategy based on the human element, which is the basis of excellence among organizations. 

Key words: business intelligence, information systems, current business environment 

(JEL) Classification:  B23, G1 
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 مقدمة:ال

يف ظػل التغػريات السػػريعة الػيت دتيػػز  ػا اصػػي  االقتصػادي ومػػا صػاحبها مػػن شػدة ادلنافسػػة ومػا عرفتػػو مت لبػات الزبػػائن مػن تزايػػد   
العامل ادلعاصر القائم على احلركة ما يفرضو متغريات عكست مفاىيم وتقنيات حديثة واليت تتوافق مع  ادلنظمات شهدتوتنوع مستمر، 

وعلى ىذا فإف السرعة وادلرونة والقدرة على التفاعل أصبح أمرا ضروريا للحصوؿ واحلفاظ على ادلراكز التنافسية وت ويرىا والػيت والتغيري، 
 .تعكس مدى صلاح التفكري االسًتاتيجي الذي يعد النواة الرئيسية يف سري أعماؿ ادلنظمة

 لعوامػل الداخليػة واخلارجيػةاألسػاس الػذي يعكػس عبيعػة اباعتبارىػا  ومن ىذا ادلن لػق يتبػني الػدور الرئيسػي للمعلومػة يف ادلنظمػة  
، ففػي زمػن اإلدارية على سلتلف ادلستويات لعملية اختاذ القرار تعترب العصب اصرؾ، واليت والتغريات احلاصلةواجلسر الواصل بني ادلنظمة 

ايد االىتماـ باجلانب تفرضو الثورة ادلعلوماتية والتكنولوجية تز أصبحت فيو السي رة للمنظمات اليت دتلك ادلعلومة األدؽ واألسرع ومع ما 
ة مسػػتخدمي التكنولوجيػػا والػػيت تػػنعكس كفػػا التسػػيري و  فعاليػػةإال أف ىػػذا ال يعكػػس قػػدرة ادلنظمػػة دوف إسػػداؿ ال ػػو  علػػى  التكنولػػوجي

 .ومال متها للمعايري ادل لوبةعلى جودة ادلعلومات 

توفري ادلعلومات  على الًتصد اإلسًتاتيجي للتغريات البيئية من خالؿادلنظمة  يساعدداري الذي ويف ىذا الصدد ظهر ادلفهـو اإل  
التفاعػػػل  حتقيػػػقو ب ػػػماف أعلػػػى جػػػودة للمعلومػػػات،  يص الفجػػػوة بػػػني ادلعلومػػػة وادلعرفػػػةوتقلػػػ، تفػػػرزه التغػػػريات البيئيػػػة ضػػػمن مػػػاادلت لبػػػة 

نظمػة نظػرة فاحصػة للماضػي واحلاضػر، على نظم اليقظة اإلسًتاتيجية اليت تع ي ادلومستوياهتا باالعتماد ادلنظمة  والتكامل بني وحدات
 بالتغريات ادلستقبلية. الًتصدتساعد على و 

مفهـو اليقظػة اإلسػًتاتيجية والت ػرؽ جلػذور ادلفهػـو  ىذه الورقة البحثية يفتعاجل الباحثة  ،ادلتشَعب ادلوضوع ذا  من أجل اإلدلاـ  
 .نظم اليقظة اإلسًتاتيجيةلادلنظمة تبين يت ؽلكن أف تعكس مدى األبعاد ال مع توضيح

 تطور نظم المعلومات وظهور نظام اليقظة اإلستراتيجية:أوال: 

مع ما  عجزاعرفت ا إاَل أنَ  ،دتيزت نظم ادلعلومات التقليدية لفًتة من الزمن بدورىا الفَعاؿ يف دعم العديد من نشاعات ادلنظمة  
رصد االجتاىات على غري قادرة  دلنظماتاوالذي جعل العديد من  ،غيري ىو الثابت الوحيدادلعاصرة اليت أصبح فيها التؽليز بيئة األعماؿ 

 Nicholos)قد ورد أَف ف زلي  سريع التغري وشديد ادلنافسة.وحتقيق بعض ادلت لبات اإلدارية وضماف التكامل والتجانس ادل لوب يف 

Carr)
نظم ىذه المل يعد بالغ األعلية يف الوقت الراىن، كما أشار إىل أَف التقليدية ـ نظم ادلعلومات أف استخدا (3002)سنة كتب  

متالكها ال يعكس ميزة للمنظماتىي رلرد بنية حتتية للمنظمة وأَنا أصبحت سلعة متاحة للجميع وبالتايل فإف ا
(Michael Corcoran). ويتوافق ىذا مع ما أدىل بو 1

من البيانات  (%30)دلنظمات ال تستخدـ إال حوايل قائال أَف معظم ا 
من األفراد على مستوى ادلنظمة وأَف ىذا يعكس عدـ كفا ة نظم ادلعلومات  (10%) اجملمعة وأنو ال يشًتؾ يف ىذه البيانات إال حوايل

 .ادلعتمدة

احلالية التغريات يف إعار ما تفرضو وعلى ىذا األساس ظهر نوع جديد من نظم ادلعلومات ؼلدـ مت لبات ادلنظمات ادلعاصرة   
(Business Intelligence System/BIS)حتت اسم نظاـ اليقظة اإلسًتاتيجية السريعة وادلتزايدة 

الذي يعكس أحد مراحل ظلو  2
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باإلضافة نظاـ يف ال بنمو قدرات الربامج واآلليات ادلستعملةفإضافة إىل ما سبق دتيزت ىذه النظم اجلديدة أنظمة ادلعلومات السابقة، 
 .3إىل عرؽ معاجلة أخرى واليت تؤدي إىل حقائق مؤكدة ومتجانسة، مع استخداـ االنًتنت من بني أىم التكنولوجيات كوسيلة لليقظة

 والشكل التايل يوضح مراحل ظلو أنظمة ادلعلومات:  

 المعلومات تطور نظم:  - 1 -الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

  .4(Olszak, & Ziemba, 2007)لى نموذج من إعداد الباحثة باالعتماد ع المصدر:

ىي نظم األعماؿ اليت ختدـ ادلستوى  :(Transactions Processing Systems/ TPS) :المعامالتنظم معالجة  .4
 ية اليومية وال تت لب معاجلةوىي نظم زلوسبة تقـو بالعمليات الروتينوكل نظاـ منها ؼلدـ نشاط أو وظيفة معينة التشغيلي يف ادلنظمة 

 .5معمقة

توفري ادلعلومات ادلالئمة لدعم  تعمل على :(Management Information Systems/ MIS) نظم المعلومات اإلدارية: .2
لػػى ىػػذا تسػػمى أي ػػا نظػػم عالعمليػػات اإلداريػػة، وتسػػاعد علػػى تزويػػد ادلػػديرين بالتقػػارير الالزمػػة دلسػػاندة القػػرارات والتخ ػػي  وادلراقبػػة، و 

أنا تعتمد على البيئة الداخلية دوف اخلارجية وتكوف شاملة على كل األعماؿ دوف أنشػ ة سلصصػة وعامػة جلميػع ، كما التقارير اإلدارية
 .6ادلدرا  ال ختصص لكل مدير احتياجاتو حسب مستواه اإلداري ووظيفتو

 مػع عشػرينال يف بدايػة السػبعينات مػن القػرف ظهػرت:  (Decisions Support Systems/DSS)النظم الداعمةة للقةرارات:  .3
 رشيدة، قرارات اختاذ علىالعليا  واإلدارة الوس ى اإلدارة على مستوى القرارات ّصناع مساندة أجل من األعماؿ منظمات حوسبة ت ور

 حػل علػى تسػاعدىم معلوماتيػة بػددوات ادلػديرين دزوَ تػ الػيتو  ادلربرلػة، وغػري ادلربرلػة شػبو القػرارات دعػم يف خػا  بشػكل وتسػتخدـ
 Group Decisions Support)كمػا ظهػر يف ىػذا اجملػاؿ نظػم دعػم القػرارات اجلماعيػة   .7ادلربرلػة وغػري ادلربرلػة شػبو ادلشػكالت

Systems/GDSS) مجاعية.اليت تصاغ بصفة ى دعم عملية صنع القرارات واليت تساعد عل  

 التسػعينات، ويعتمػد بدايػة يف دارةاإل يف اخلبػرية الػنظم اسػتخداـ علػى الًتكيػز ظهػر :(Expert Systems/ES) النظم الخبيةرة:  .4
 أنػو مػن اخلبػرية الػنظم فكػرة ، وتن لػق (Artificial Intelligence /AI)االصػ ناعي الػذكا  بت ػور يعػرؼ مػا النظم علػى ىذه ت ور
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 رقيا احلاسوب ت بيقات أكرب ؽلثل االص ناعي فالذكا  اإلنساف، يؤديها اليت نفسها بال ريقة من قية أعماؿ ألدا  احلاسوب بررلة ؽلكن
 .8حل ادلشكالت يف اإلنساين السلوؾ زلاكاة وىي وتقدما،

ىػي الػنظم الػيت تعتمػد علػى ادلصػادر الداخليػة  :(Executive Information Systems/EIS) نظم المعلومةات التنفيييةة:  .5
ادر اخلارجيػػة  ػػدؼ تقػػدو ادلعلومػػات يف ادلنظمػػة وادلصػػ )نظػػم معاجلػػة ادلعػػامالت ونظػػم ادلعلومػػات اإلداريػػة  الناجتػػة عػػن الػػنظم األخػػرى

، فهي تساعد  ذا يف إع ا  ادلدرا  نظرة شاملة عن اإلدارة العليا لغرض إصلاز أعماذلم بشكل ػلقق أىداؼ ادلنظمةو للمدرا  التنفيذيني 
 .9ادلنظمة ويف أسرع وقت

ؼلػػدـ مت لبػػات تػػوفري مػػا  علػػىا قػػدرهتبتتميػػز  :(Business Intelligence Systems/BIS): نظةةم اليقظةةة اإلسةةتراتيجية  .6
ادلنظمػػػػػات ادلعاصػػػػػرة بالتحليػػػػػل متعػػػػػدد األبعػػػػػاد وادلتكامػػػػػل للكػػػػػم اذلائػػػػػل مػػػػػن البيانػػػػػات ومػػػػػن سلتلػػػػػف ادلصػػػػػادر واألنػػػػػواع وعلػػػػػى ن ػػػػػاؽ 

عبارة  نظم اليقظة اإلسًتاتيجيةف .11ادلصاحل يف ادلنظمة مجيع أصحاب تشمل نظم اليقظة اإلسًتاتيجية  وباإلضافة إىل ما سبق .10أوسع
ىي تلك النظم اليت تسعى إىل جعل عملية صنع القرار ، و البيئةعن عريقة ت لعية للمستقبل أكثر من كونا استجابة دلشاكل وجدت يف 

 يف: باإلضافة إىل األنظمة السابقةأكثر جودة ودقة من خالؿ عدة ت بيقات وأنظمة فرعية تتمثل 

للبيانػات  سلػازف البيانػاتىػي نظػم تتوجػو ضلػو  :((Data Warehouses Systems/DWS نظةم متةتودعات البيانةات .4.6
ومصػادر بيانات ال، وتتوىل حتقيق عملية التكامل بني البيانات من قواعد احلالية والتارؼلية ادلهيكلة وادلهمة للمدرا  يف ادلنظمةادلوضوعية 

آخػػر يتخصػػص بن ػػاؽ معػػني كالتسػػويق أو عكػػس سلػػازف البيانػػات الػػيت ختػػص ادلنظمػػة كوحػػدة يوجػػد نػػوع  .12داخليػػة وخارجيػػة سلتلفػػة
13(Data Marts)...تعرؼ باسم أو اإلنتاج

.  
ىي نظم معلومات  :(Online Analytical processing Systems/OLAPS)ة نظم المعالجة التحليلية الفوري .2.6

دعات البيانات وإنتاج معلومات حاسوبية تقـو بتنفيذ مجلة من األنش ة  دؼ تقدو قدرات التحليل الفوري للبيانات ادلخزنة يف مستو 
 .14كنها شاملة ودقيقة ومتعددة األبعادلوموجزة  ةذات قيمة م افة يف صورة تقارير معلومات متكامل

تكنولوجيا استكشاؼ ادلعرفة من  تسمى اي ا :(Data Mining Systems/DMS) نظم التنقيب عن البيانات .3.6
 ادلهيكلة من مصادر البيانات ادلنتقاةعرفة من ادلعلومات ادلفيدة ، وهتتم ىذه النظم باستخال  ادلمستودعات البيانات

(Stuctured)
15

يف (Text Mining Systems/ TMS )   تتميز نظم التنقيب عن البيانات عن نظم التنقيب عن النصو  .
(Unstuctured)  ادلهيكلةاعتماد األخرية على البيانات غري 

16
.  

: هتػدؼ ادلنظمػة مػن خالذلػا إىل (Supply Chain Management Systems/SCMS)نظةم إدارة سلتةلة التوريةد  .4.6
مراقبػػة التمػػوين واالسػػتهالؾ وخلػػق جسػػر معلومػػات بػػني ادلػػورد وادلسػػتهلك النهػػائي بتحقيػػق التكامػػل بػػني ىػػذه األعػػراؼ وإدارة تػػدفقات 

انػػب إىل مراقبػػة ادلخػػزوف وإدارة عمليػػة دؼ مػػن ىػػذا اجلهتػػادلعلومػػات مػػن مصػػادرىا إىل ادلسػػتهلك النهػػائي، فػػنظم اليقظػػة اإلسػػًتاتيجية 
 17 اإلنتاج وتوقع التغريات يف ال لب...

مع ظهور ادلفهـو  :(Customer Relationship Management Systems/CRMS) دارة عالقة الزبائنإنظم  .5.6
لومات الكافية عن حتركات ، عملت ادلنظمات على توفري نظم معلوماتية تساعد على توفري ادلعاجلديد للتسويق والتوجو ضلو الزبوف

الزبائن وتف يالهتم وسلوكياهتم الشرائية وكل ما يتعلق  ذا اجلانب تعرؼ حتت اسم نظم إدارة عالقة الزبائن واليت تعمل على توفري 
 ف.ووال  الزبو ورضا ادلعلومات ال رورية جلميع ادلستويات اإلدارية للمساعدة على توجيو أنش ة ادلنظمة مبا ي من استجابة 
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 :سابقاالتقليدية واحلديثة ادلذكورة والشكل التايل يوضح أىم آليات وتقنيات اليقظة اإلسًتاتيجية واليت تعكس النظم الفرعية   

 برامج وآليات اليقظة اإلستراتيجية.: - 2 -الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .18  :: العاني وآخرونالمصدر

 م اليقظة اإلستراتيجية:مفهو ثانيا: 

 .19معنيأو ق اع والذي يعين القياـ باحلراسة وادلراقبة حرصا على من قة  (Vigilia)كلمة مشتقة من اللفظ الالتيين   "اليقظة" 
الػػيت لػػيس ذلػػا أي ظلػػوذج مػػن النمػػاذج  القرارات غػػري ادلتكػػررةبػػخاصػػة  مهمػػة تزويػػد متخػػذي القػػراراتأَف  إسةةتراتيجية"وتعكػػس كلمػػة  

ال تتعلػق بالعمليػة احلاليػة  الػيت بادلعلومات اإلسًتاتيجيةاستمرار ادلنظمة يت ذلا تدثري كبري على تنافسية وبقا  و الأو  دلفحوصة بفعل التجربةا
ادلراقبػػة البسػػي ة زلػػدودا بادلتابعػػة و  ليقظػػة اإلسػػًتاتيجية أف تكػػوف عمػػالحيػػث ال ؽلكػػن ل توقػػعوال عت لػػكمػػا أنػػا تعكػػس صػػفة ال ،ادلكػػررةو 

كغػػريه مػػن ادلفػػاىيم اإلداريػػة تعػػددت اآلرا  حولػػو  اليقظػػة اإلسػػًتاتيجية مفهػػـو يعكػػس فلسػػفة إداريػػة و  .20للمحػػي  لكونػػا ىػػدؼ إبػػداعي
ظهػػر ىنػػاؾ اخػػتالؼ بػػني البػػاحثني والكتَػػاب مػػن حيػػث ادلكونَػػات والتقنيػػات والعمليػػات  فقػػدو ال يَتفػػق علػػى تعريػػف موَحػػد لػػو أنَػػحيػػث 

 .أو مسمياهتم الوظيفية تمعات اليت ينتموف إليها كما قد يرجع إىل فًتات البحثاجملهتم أو رجع إىل خلفياوالذي قد ي

يف مقاؿ  (IBM) يف رللة لػ (8591) سنةترجع ادلمارسات األوىل ذلذا ادلفهـو إىل اخلمسينات حيث أوؿ ما ظهر   
ات بني و نظاـ آيل م َور لنشر ادلعلوموقد عَرفو على أن (Luhn)للباحث   ”A Business Intelligence System“بعنواف

الداخلية واخلارجية وخلق معلومات مفيدة لكل  البيانات وتشفري  ، ويعتمد ىذا النظاـ على تقنيات دلعاجلةاألقساـ ادلختلفة للمنظمة
(Pirttimaki)أوضح  من جهة أخرى .21وحدات ادلنظمة

ادلستوى  العسكري علىشلارسات اليقظة ترجع إىل اجملاؿ ذور ػجأف   
اؿ ادلنظمات يف الستينات يف إعار ما يتعلق بإدارة البيانات ػظهور ادلص لح على مستوى أعم وػى اجلديد يف األمر أفَ  بنيو  ،احلريب

  .22ىذا كدوؿ شلارسات فعلية ألنظمة اليقظة على مستوى األعماؿ وقد اعتربوما ميز الفًتة بظهور األنظمة الداعمة للقرارات  التسويقية

 اليقظة اإلستراتيجية
Business Intelligence 

 ب اقات ادلعاجلة الرقمية

 أسواؽ البيانات

 

 التقارير واالستفسارات

 مواقع ادلبيعات اإلدارات ادلنتشرة التحليالت التنبؤية تنقيب البيانات التحفيزات سري العمل

 نظم ادلكتب دعم القرار
 

 وصف البيانات

 اكسل

 معاجلة التحليل ادلباشر

ة العلياقرار اإلدار   

 مناجم البيانات

 التقارير ادلالية
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(Sietovirta)تَكدأو 
أَف البدايات الفعلية ألنش ة اليقظة اإلسًتاتيجية ترجع إىل الثمانينات مع الًتكيز على حتليل ىيكل 23 

مجيع األنش ة عملية إدارية إلدارة ادلعلومات تت من رَفت على أنا الصناعة وإقامة وحدات رمسية لتنفيذ أنش ة ووظائف اليقظة، وقد ع  
وخلق  ،واؽ والتكنولوجيات اجلديدةػواألس ن خالذلا ادلنظمة جبمع وحتليل ادلعلومات ادلتعلقة بادلنافسني والزبائنادلنتظمة اليت تقـو م

 على أنا، (Gartner Group Research)، أحد زلللي  (Howard Dresner) اكما عرفه،  ، وتزويد عملية صنع القراراترفةػادلع
ليل البيانات ودعم وتزويد ادلستخدمني النهائيني بادلعلومات اليت تساعد على صنع من الربامج واحللوؿ جلمع وحت تشكيلة واسعة

بدحداث  تشري إىل مجع واستعماؿ ادلعلومات ادلتعلقةاإلسًتاتيجية كما يلي: اليقظة  أبرزىا Aguilar)) .24لالقرارات ب ريقة أف 
 (Wellsوركز  .25  يف رسم وخت ي  مستقبل ادلنظمةة لدعم ادلدرا، وتقدو ادلعرفةاخلارجي ببيئتهاوعالقة ادلنظمة  البيئةومتغريات 

(Azvine,  ت وير كفا ة األعماؿ وحتقيق أعلى مستويات من األىداؼ، اإلسًتاتيجية على قدرات ادلنظمة يف يف تعاريفهما لليقظة
سية للمنظمة ادلتمثلة يف البيانات على أنا نظاـ يت من كل ما يتعلق باحلصوؿ على أحد أىم األصوؿ األسا ( (Azvineحيث عرفها
قدرة ادلنظمة على التوضيح  يف(Wells) شار إليهاأا وحتليلها وحتويلها إىل معلومات مفيدة لتحسني أعماؿ ادلنظمة، و هاألولية وفهم

علومات ودتكني األنش ة وتزويد عملية صنع القرار بادل ،والتوقػع وحل ادلشاكل والفهم واالبتكار والتعلم من أجل رفع ادلعرفة التنظيمية
على أنو عملية تقدو ادلعلومات  باختصار (SAS Institute) وورد تعريف ادلص لح من عرؼ. 26الفعالة ودعم وحتقيق األىداؼ

وعَرؼ بع هم اليقظة  .27تنافسيةريقة أف ل ولتحقيق مزايا لدعم صنع القرارات ب  ادلناسبة للشخص ادلناسب ويف الوقت ادلناسب
جية على أنا سلرجات العملية ادلعلوماتية اليت ت من للمنظمة بقا ىا على تناغم ومسايرة لتغريات اصي   دؼ اختاذ القرارات اإلسًتاتي

 .29أف تتم ىذه العملية يف إعار ػلكمو البعد القانوين واألخالقي (Pirttimäki)وأضاؼ  .28فعالةادلناسبة وتنفيذىا ب ريقة 

لباحثة يف ، اعتمدت اادل موفشمولية و التعددت من حيث  واليتالدراسات السابقة اليت جا ت  ا  من ادلفاىيممبراجعة مجلة   
تكوين نظرة شاملة عن بيئتها  إىل خاللو من ادلنظمة هتدؼ دقيق معلومايت نظاـ اليقظة اإلسًتاتيجية على أَناتعريف ىذه الدراسة على 

 ادلستقبلي والتنبؤ احلايل والتحليل التدكد عدـ حاالت خفض  دؼ للتغريات جياإلسًتاتي الًتصداخلارجية من خالؿ الداخلية، و 
 والدقيقة اللحظية ادلعلومات توفريمجع الكم اذلائل من البيانات من ادلصادر الداخلية واخلارجية و  من خالؿ وذلك ،البيئية بالتغريات

رلموعة من  استخداـ خالؿ من التقين نظوركس ىذا ادلفهـو ادلويع. داخل ادلنظمة القرارات متخذي لرفع ادلعرفة التنظيمية ودعم
عملية مجع وحتليل ومعاجلة البيانات وتوزيع ادلعلومات  خالؿ من (BI as process )، واإلداري  ( BI as tools) الربامج والتقنيات
 .ل ماف التكامل والتفاعل بني وحدات ادلنظمة دلستخدميها النهائيني الدقيقة وادلناسبة

 أنواع اليقظة اإلستراتيجية:ثالثا: 

والفرنسي تبني أف ىناؾ اختالؼ يرجع إىل  صلليزيبعد اإلعالع على رلموعة من الدراسات واألحباث السابقة من األدبني اإل  
(Tyson)وحسبوالذي ينعكس على أنواعها، وترادؼ بعض من التسميات ن اؽ ومشولية اليقظة 

 فإف اليقظة اإلسًتاتيجية ت م 30
 (PI)ادلنتج ، يقظة (TI)اليقظة التكنولوجية، (CI) يقظة الزبوف، (MI)يقظة السوؽ، (CI)نواع تتمثل يف يقظة ادلنافساألرلموعة من 
(Martinet et Ribault) ويرى .  (EI)البيئية، اليقظة 

ت م أربعة أنواع و  اإلسًتاتيجية تعد ادلفهـو العاـ والشاملاليقظة أَف  31
ختتلف فيما بينها من حيث األىداؼ ورلاؿ الت بيق والغايات واليت ختدـ مجيعها اإلسًتاتيجية  ةاخلارجي بالبيئةعلقة متلليقظة  رئيسية

 .بيئيةاليقظة الو تجارية اليقظة الو تنافسية اليقظة الو  تكنولوجيةاليقظة ال: العامة للمنظمة، وتتمثل ىذه األنواع يف
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اب يف رلػاؿ اليقظػة مػن أبػرز الكتَػ ((François Jakobiakيعتػرب : Technological Intelligenceاليقظة التكنولوجيةة  .4
عملييت مالحظة وحتليل الت ورات التقنية والتكنولوجية والعلمية احلالية وادلستقبلية لتحديد تتمثل يف والذي عرفها على أَنا  ،التكنولوجية

النمػو و تابعة برا ات االخػًتاع مبيقظة التكنولوجية هتتم الو  .32ى حتديهاوالتهديدات والعمل عل ،الفر  يف زلي  ادلنظمة واالستفادة منها
اإلبػػداعي لػػدى ادلنافسػػني والتكنولوجيػػات ادلتبعػػة مػػن عػػرفهم وكػػل مػػا ىػػو جديػػد يف رلػػاؿ التكنولوجيػػا، وهتػػدؼ ادلنظمػػة مػػن خالذلػػا إىل 

ريػػػادة يف السػػػػوؽ والػػػيت تسػػػعى مػػػػن أجلهػػػا كػػػػل مواكبػػػة ىػػػذه التغػػػػريات بتحسػػػني منتجاهتػػػا و/أو ت ػػػػوير منتجػػػات جديػػػدة ت ػػػػمن ذلػػػا ال
 .33ادلنظمات

وتقػـو علػى  للمنظمػة، احلػاليني وادلػرتقبنيبادلنافسػني اليقظػة التنافسػية هتػتم  :Competitive Intelligenceاليقظةة التناستةية  .2
 زبػائنهم وأسػػواقهمو  اإلنتػاج والتوظيػف سياسػاهتم يف رلػػاؿو  وت ػوراهتم ادلاليػة جػاهتم وخػدماهتم احلاليػػة واجلديػدةمنتو  متابعػة اسػًتاتيجياهتم

ويساعد ىذا كما تساعد اليقظة التنافسية على التتبع ادلستمر لتغريات السوؽ،  .34شركائهم وحتالفاهتم وكل ما يتعَلق مبحي  ادلنافسنيو 
ديػػد ادلنافسػػني حسػػب درجػػة النػػوع مػػن اليقظػػة علػػى وضػػع اإلسػػًتاتيجيات األكثػػر فعاليػػة دلواجهػػة التغػػريات يف العناصػػر ادلشػػار إليهػػا وحت

  اخل ورة والتهديد.

أنػػا تركػز علػػى   (Choo)بػنَي حيػػث  ،كفػػرع لليقظػة التنافسػية (Competitor Intelligence)ؽلكػن اعتبػار يقظػػة ادلنػافس و   
 .35وعالقاهتم وتعامالهتم ببيئتهمادلنافسني احلاليني للمنظمة وما يتعلق 

ادلػوردين وسػوؽ اليػد الذي ي ػم  ماـألتم بادلعلومات ادلتعلقة بالسوؽ إىل اهت :Commercial Intelligenceاليقظة التجارية  .3
 أي ا تقسيم اليقظة التجارية إىل:وؽلكن  .36الزبائنادلتعلق ب للخلفوالسوؽ  ،العاملة

(Cavalcanti & Oliveira) حسب: يقظة الزبون - أ
 وراهتا،  يهتم ىذا النوع من اليقظة باحتياجات الزبائن ورغباهتم وعلباهتم وت 

(CRM)إدارة العالقة بني الزبائن وادلنظمة ويتحقق ىذا من خالؿ  ئص الزبائن ومواقفهم االستهالكية،كما يقـو بدراسة خصا
37. 

ت ػور عػرض ، ادلالية والتكنولوجية والتجاريػة خ  همت وراهتم و حتليل بوضعية ادلوردين بدراسة و  كل ما يتعلقهتتم ب :يقظة المورد - ب
منافسػي ادلنظمػة، باإلضػافة إىل حتديػد كمػا أف معرفػة زبػائنهم تسػاعد علػى حتديػد ادلورد والعالقة بني ادلػورد وادلنظمػة   ادلنتجات من عرؼ

 .38يف السوؽجدد مدى إمكانية دخوذلم كمنافسني 

ريات وتعػػرؼ أي ػػا باليقظػػة الشػػاملة أو اليقظػػة البيئيػػة، وت ػػم بػػاقي ادلتغػػ :Environmental Intelligence البيئيةةةاليقظةةة  .4
دين البيئيػػة دوف متغػػريات اصػػي  التشػػغيلي وتسػػعى إىل ادلراقبػػة ادلسػػتمرة جبمػػع ادلعلومػػات ادلتعلقػػة بػػالت ورات واألحػػداث الػػيت ت ػػرأ يف ادليػػا

 .39ادلنظمةالسياسية والقانونية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية وال بيعية واليت ؽلكن أف تؤثر على نشاط 

دلعلومػػات مػػع اجبتقػػـو  الػػيت (Marketing Intelligence) اليقظػػة التسػػويقيةمػػا أمسػػاه بعػػض الكتَػػاب بوؽلكػن اإلشػػارة إىل   
شروط و  ادلنافسني وضعيةو  والتحري عن عبيعة ادلنافسة خلفيات الزبائن وقواعد وأساسيات االستهالؾ لديهمو  ادلتعلقة بق اعات السوؽ

مع الزبػائن وادلػوردين  االتصاؿو  وادلعارض وادللتقيات ادلنشورات التجاريةو  الكتب ه ادلعلومات باالستفادة منوؽلكن تدمني ىذ .40السوؽ
 .41منظمات أخرىمن االتصاؿ مع مدرا  و  ومراقبة وسائل اإلعالـ االجتماعية وادلوزعني
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ييز بني ادلنتجات ودتمن حتسني وت وير  ونظرا ألعلية ادلنتج كعنصر من عناصر ادلزيج التسويقي ؽلكن حصر كل ما يتعلق بدراستو  
والػػػيت تعتػػػرب أحػػػد فػػػروع اليقظػػػة  (Product Intelligence)يقظػػػة ادلنػػػتج باإلضػػػافة إىل دراسػػػة عػػػرض ادلنتجػػػات اجلديػػػدة يف إعػػػار 

 التسويقية.

باليقظػػة اجتػػاه اصػػي  سػػابقا تتعلػػق األنػػواع ادلػػذكورة  :Organizational Intelligence/OI)الداخليةةة( اليقظةةة التنظيميةةة  .5
فهػػػي  منظمػػػة )سلتلػػف األنشػػػ ة والوظػػائف ،بػػػالتغريات الداخليػػة لل التنظيميػػة أوالػػػدا خليػػةاليقظػػػة وهتػػتم ، )التشػػغيلي والكلػػػي  اخلػػارجي
مػػن خػػالؿ إصلػػاز نشػػاعاهتا باالعتمػػاد علػػى ادلعرفػػة وادلواىػػب لػػرأس ادلػػاؿ الفكػػري  تسػػاعد علػػى حتقيػػق أىػػداؼ ادلنظمػػة (Jung)حسػػب 

علػق بادلنظمػة مػن مػوارد والعالقػة الداخليػة بػني ىػذه العناصػر، فاليقظػة الداخليػة أو التنظيميػة  ػذا حتقػق ادلمثل بادلورد البشري وكػل مػا يت
  .42دلختلف األنش ة والوظائف قدرة ادلنظمة اإلجرائية على معاجلة ودعم وقياس الق ايا التنظيمية

 أهداف اليقظة اإلستراتيجية:رابعا: 

وظلو ادلعرفة  ادلعلوماتودقة اإلسًتاتيجية من خالؿ سلرجاهتا اليت تتمثل يف سرعة وجودة اليقظة  أىداؼعلى رَكز بعض الكتاب   
(Ales et al) تمن جهة أخرى بين ،التنظيمية

بنػا ا علػى ىػذا و ، عترب حتصيل حاصل السػتخداـ نظػم اليقظػة اإلسػًتاتيجيةىذا يأَف  43
Bhumika)نهم رلػاؿ اليقظػة اإلسػًتاتيجية مػيف بػإثرا  مػن األدب السػابق، لػوحظ أَف معظػم الكتػاب والبػاحثنيو 

44
, Mihaela & 

Gabriela
45,   Vaidas

46
, Jayanthi

47
, Curko et a l

48
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ورغػم تعػدد ادل ػامني الػيت عرحوىػا إال أنػا تصػب يف (

  ها فيما يلي:مت استخالص اإلسًتاتيجيةركزوا على رلموعة من النقاط تعكس أىداؼ اليقظة فقد  ،نفس السياؽ

باعتبػارىم ادلػورد الرئيسػي واألكثػر أعليػة  وسلوكياهتم ومواقفهم الشػرائيةالزبائن  إىل دراسة تف يالتنظم اليقظة اإلسًتاتيجية دؼ هت .1
، كمػػػا أَنػػػا ترفػػػع خػػػربة الزبػػػائن مػػػن خػػػالؿ االسػػػتجابة الفوريػػػة ادلتابعػػػة ادلسػػػتمرة الجتاىػػػات السػػػوؽوحساسػػػية لنجػػػاح ادلنظمػػػة مػػػن خػػػالؿ 

 ا من خالؿ نظم إدارة عالقة الزبائن لرفع درجات الوال  لديهم.وأولوياهتم، وىذ مدلشاكلهم ومت لباهت

تقدـ نظم اليقظة اإلسًتاتيجية ادلعلومات الكافية عن حتركات ادلنافسني وأوضاعهم وعن ادلستجدات التكنولوجية الػيت تعتػرب أسػاس  .2
  .حدهتا فعلى ادلنظمة أف تكوف الرائد يف السوؽ ل ماف بقائهايف ظل ما تفرضو ادلنافسة احلالية بشدهتا و صلاح ادلنظمة وتفوقها 

التنسػػيق بػػني النشػػاعات وبالتػػايل رفػػع ادلرونػػة و االتصػػاؿ داخػػل ادلنظمػػة عمليػػة حتسػػني حتقيػػق التكامػػل واحلػػد مػػن ادلركزيػػة مػػن خػػالؿ  .3
 وضماف سرعة االستجابة للتغريات الداخلية واخلارجية.

 ني باإلعالع وادلشاركة يف حتليل ق ايا األعماؿ.رفع ادلعرفة التنظيمية لدى العامل .4

والػػيت تػػػنعكس علػػػى زيػػادة األربػػػاح وخفػػػض مػػن خػػػالؿ جػػػودة ودقػػة ادلعلومػػػات تسػػاعد علػػػى ضػػماف جػػػودة وسػػػرعة ودقػػة القػػػرارات  .5
 التكاليف، كما تساعد على اختصار الوقت وسرعة االستجابة.

الفػػوز بػػالفر  يػػة مواجهػػة التهديػػدات والتحػػديات و وبالتػػايل خفػػض حػػاالت عػػدـ التدكػػد وإمكان البيئػػةحتديػػد إشػػارات ال ػػعف يف  .6
 لتغريات ادلستقبلية.لتوقع باادلتاحة والقدرة على التنبؤ وا

وإدارة نشػاعات ادلنظمػة ادلمثلػة لسلسػلة القيمػة مػن إدارة اإلنتػاج وإدارة ادلػوارد البشػرية اجليػد لتحليػل التساعد اليقظة الداخلية على  .7
 ...والتحليل ادلايل واجلانب التسويقي سلسلة التزويد



   
 

 JFBE قتصاديات المال واألعمالإمجلة                                                       222
 

 -المعاصرة  ضرورة حتمية لالستمرار في البيئة اإلستراتيجيةاليقظة  -بلحاج، مريم . أ

وبنا  على ىذه األىداؼ اليت ؽلكن اعتبارىا جزئية ؽلكن حتديد مجلة من األىداؼ الرئيسية ادلتمثلة أساسا يف دعم عملية صنع 
  يف زلي  األعماؿ. تنافسيةواليت تنعكس على رفع مستويات األدا  الفردي والكلي وبالتايل حتقيق مراكز  القرار

 آلية اليقظة اإلستراتيجية:خامتا: 

واليت على أنا عملية منتظمة ومستمرة إلدارة ادلعلومات عملية اليقظة اإلسًتاتيجية مراحل ظهر يف ىذا اجلانب عدة ظلاذج تعكس  
رؽ والوسائل التحليلية راحل وترتيبها وال ، ويكمن االختالؼ بينها من حيث عدد ادلة ادلعرفةػدؼ مجيعها إىل تقدو ادلعلومات وتنميػهت

ان القا من رلموعة من الدراسات اليت ت رقت لبعض النماذج ؽلكن استخال  مراحل عملية اليقظة اإلسًتاتيجية يف  ادلستخدمة.
 اخل وات التالية:

ي ؽلكػن أف يػؤثر علػى صػريورة نشػػاط ادلعرفػة اجليػدة لبيئػة العمػل بتحديػد اجملػاؿ ادلسػتهدؼ وتركيػز اجلهػود عليػو  والػذ االسةتهداف: .4
، وأىم ما ؽليز ىذه ادلرحلة حتديد حاجيات نظاـ اليقظة اإلسًتاتيجية واليت تعكس االجتاىات واألىداؼ اجلزئية دلستخدميو واليت ادلنظمة

 كما أَف ىذه احلاجيات تتميز بالتغري السريع استجابة لتغريات البيئة.  ،تصب يف األىداؼ العامة للمنظمة

بيئػة الكليػة للمنظمػة جبميػع تشمل الدراسػة والبحػث والتحليػل لل ونظرا لكوف اليقظة اإلسًتاتيجية مفهـو ت وعي وإبداعي ؽلكن أف 
أي دوف ختصػػيص رلػػاؿ زلػػدد للدراسػػة، حيػػث تكػػوف أنشػػ ة ادلنظمػػة يف ىػػذه احلالػػة رياديػػة وليسػػت رد فعػػل للتغػػريات البيئيػػة  ،أبعادىػػا

(Proactive not Reactive). 
، ونعتمد يف ذلك على سلتلف العمل تتم عملية اجلرد للبيانات بعد حتديد حاجيات ادلنظمة ادلعلوماتية ودراسة بيئة :البياناتجمع  .2

وعػادة مػا تتجػو ادلنظمػات أوال  اتية ومن أجل ضػماف دقػة ادلعلومػات.كنتيجة لتعدد وتعَقد احلاجيات ادلعلومالداخلية واخلارجية  ادلصادر 
صػادر والناجتة عن النقص يف البيانات الداخلية ومن مَت االجتػاه إىل ادل البيئةالداخلية وبنا  عليها يتم حتديد فجوة ادلعرفة عن إىل ادلصادر 

 .والربامج باالعتماد على أحدث التكنولوجياتو  اخلارجية لتغ ية ىذا النقص

تكوف عملية جتارية والبيانات ىي عبارة عن  كدف  ،مالحظات ومواد خاـ تعكس ظاىرة ماىي  (O’Brein)البيانات حسب و   
 .50مقاييس أو خصائص لتصرفات أو أنش ة أو عمليات أو أحداث

بيانػػات مبوبػػة يسػػهل انتقا ىػػا لًتكيػػب للحصػػوؿ علػػى الفػػرز والًتتيػػب الًتميز و عػػة بػػيػػتم حتليػػل البيانػػات اجملمَ  المعالجةةة والتربيةةب: .3
 صوؿ إليها بسرعة.يسهل فهمها والو حىت ددة مسبقا ويتم عرضها يف صور مبس ة مبا ؼلدـ حاجيات ادلستفيدين اصمة معلومات قيَ 

 كما عَرفها .51أنا كياف ملموس أو غري ملموس ؼلفض من عدـ التدكد بشدف موقف أو حدث معني علىادلعلومات  ع َرفتوقد    
(O’Brein) ليػػل والتقيػػيم مػػن أجػػل خلػػق قيمػػة م ػػافة ومبػػا بيانػػات دتػػت معاجلتهػػا ب ريقػػة تت ػػمن التجميػػع والتنظػػيم والتح علػػى أنػػا

 :53وؽلكن تصنيف ادلعلومات حسب سريانا من وإىل داخل ادلنظمة كما يلي .52يتماشى مع حاجات ادلستفيدين

ت م ادلعلومات اليت تنتجها الشركة وتوجهها الستعماذلا الداخلي ويكتسي : و (Control Information) معلومات الّتحكم - أ
و يتّم تسيري ىذه  .(Benchmarking) دلعلومات أعلية بالغة كونا دتّكن ادلنظمة من مقارنة أدا ىا مبعايري زلددةىذا الّنوع من ا

  ادلعلومات عن عريق نظم ادلعلومات التقليدية، كنظم معلومات ادلوارد البشرية و نظم اإلنتاج و نظم اجلودة.
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علومات اليت أنتجت داخل الشركة ووجهت لالستعماؿ اخلارجي ت م ادل : و(Influence Information) معلومات التّأثير - ب
)كالزبائن و ادلوردين . وتعترب نظم ادلعلومات الّتسويقية أو نظم ادلعلومات اليت ترب  ادلنظمات ادلنظمة من عرؼ أفراد ورلموعات خارج 

 أمثلة من األنظمة اليت تقـو بتسيري معلومات الّتدثري.

دتثل ادلعلومات اإلسًتاتيجية اليت مجعت من : (Fragmentary Information) شارات ال عيفةأو اإلالمعلومات الجزئية  - ت
خارج ادلنظمة ووجهت لالستعماؿ الداخلي وىي تعرب عن الت ورات اليت مل تتحقق دتاما، وإظلا تنبئ حبصوؿ شي  لو تدثري على الشركة، 

ذلا نتائج زلتملة، و ىي معلومات قليلة وجزئية ومبعثرة يف العديد من ادلصادر و ؽلكن أف تعرؼ أي ا بالتهديدات أو الفر  اصتملة أو 
 ادلعلوماتية ادلتوفرة و حتتاج إىل عملية التكامل.

 (Sharratt and Usoro) ويشػري كػل مػن، ادلعرفة لػدى ادلػوظفني حتسنيلومات اصصل عليها ينتج عبنا  على حتليل ادل التحليل: .4
بػارة عػػن شػػي  مػرتب  بصػػفة مباشػػرة مػػع الفهػم وؽلكػػن احلصػػوؿ عليهػا مػػن ترمجػػة ادلعلومػات أو بسػػياؽ ادلعػػاين مػػن إىل ادلعرفػة علػػى أنػػا ع

، وختتلف ادلعرفة عػن ادلعلومػات معني وقت يف وثقافة وخربة علم من رلتمع أو منظمة أو فرد ؽلتلكو ما حصيلة ىي فادلعرفة .54البيانات
 لومات شيئا ملموسا.يف كوف ادلعرفة معنوية يف حني تعد ادلع

لتحقيػق مػن خػالؿ العمػل علػى توزيػع ادلعلومػات وتعد ادلرحلة األساسية لتحقيق اليقظة على مستوى ادلنظمػة  االنتشار واالتصال: .5
وإلع ػا  نظػرة أكثػر مشوليػة  التكامل والتفاعل بني الوحدات والوظائف ادلختلفة بإيصاؿ ادلعلومة يف الوقت ادلناسب وللشخص ادلناسػب

 .ة ع البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمةودق

يف شكل قرارات على ودتثل ادلرحلة اليت يتم فيها إخراج ادلعلومة إىل أرض الواقع وت بيق ادلعرفة اصصل عليها  التطبيق والتنفيي: .6
 .ريادي أو إبداعي للمنظمةالبيئة كما قد تكوف نشاط فعل أو استجابة ادلنظمة لتغريات  دىذه ادلرحلة ر  قد تكوفو سلتلف ادلستويات 

هـو اليقظة اإلسًتاتيجية وإمكانية ت بيقها كعملية فعالة يبقى زلكوما جبملة من القيود فأف مدى تبين ادلنظمات دل (Jim)وقد بني  
دعم يف الوقت والقدرات ادلالية للمنظمة والقوة الداخلية وسياسات وإجرا ات ادلنظمة رلسدة مبدى  معظمهاوالتحديات تتمثل 

االبيانات جودة األخالقية ومدى ادلعايري وتشجيع اإلدارة على تبين مفاىيم اليقظة، إضافة إىل   .55وتوفر مصادرىا وتكاملها ونزاىته

 وؽلكن ترمجة ادلراحل ادلذكورة سابقا من خالؿ ادلخ   التايل:   

 مراحل عملية اليقظة اإلستراتيجية:  - 3 -الشكل 
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 .الباحثة من إعداد المصدر:

 

 قياس نظام اليقظة اإلستراتيجية:سادسا: 

اليقظة اإلسًتاتيجية أصبح ضرورة حتمية يف إعار ما تفرضو التغريات البيئية ادلعاصػرة، وباعتبػاره  تبين مفهـوكما ورد سابقا فإَف 
دلتابعة ادلستمرة ألدا  وفعالية ىذا النظاـ من عملية مستمرة فإَف ت بيقو داخل ادلنظمة فق  ال يعترب رمزا لنجاحها وبالتايل تَوجب عليها ا

خالؿ القياس وادلقارنة ادلرجعية مع مت لبات مستخدميو، ومن أجل ىذا ظهرت عدة عرؽ تساعد علػى قيػاس مػدى فعاليػة ىػذا النظػاـ 
 .ـىذا النظا ختتلف بني الباحثني وادلنظمات األمر الذي يرجع إىل الزاوية أو ادلنظور الذي يعاجل من خاللو

والػػيت اشػػتملت علػػى رلموعػػة مػػن ادلنظمػػات اعتمػػدت مجلػػة مػػن األبعػػاد لقيػػاس مػػدى ت بيػػق نظػػاـ  (SAS)ففػػي دراسػػة دلعهػػد 
اليقظػػة اإلسػػًتاتيجية شلثلػػة بػػػ: جػػودة وتكامػػل البيانػػات داخػػل ادلنظمػػة، احلصػػوؿ علػػى البيانػػات وتشػػارؾ ادلعلومػػات داخػػل ادلنظمػػة، البنيػػة 

  .56ـ اليقظة اإلسًتاتيجية، درجة إدماج نظاـ اليقظة اإلسًتاتيجية يف الثقافة التنظيميةالتحتية التكنولوجية لدعم نظا

 ظػػػاـ اليقظػػػة اإلسػػػًتاتيجيةإىل إمكانيػػػة اعتمػػػاد جػػػودة ادلعلومػػػات كمعيػػػار لقيػػػاس فعاليػػػة نيف دراسػػػة  (Jurij et al) توصػػػلو 
ة كالتػايل: تكامػل البيانػات داخػل ادلنظمػة ومػن خػالؿ اعتمػاد مجلة من األبعاد لقياس نظاـ اليقظػة اإلسػًتاتيجي ميف دراسته مستخدمني

ادلصػػادر ادلختلفػػة، األدوات التحليليػػة ادلسػػتخدمة دلعاجلػػة البيانػػات باالعتمػػاد علػػى أىػػم الت بيقػػات والتكنولوجيػػات ادل بقػػة ضػػمن نظػػاـ 
وخلوىا ادلعلومات وموضوعية  وسهولة فهمها علوماتادلدى جودة اصتوى )توفر جودة ادلعلومات واليت مَت قياسها مب، اإلسًتاتيجيةاليقظة 

مػػع حاجػػات ادلسػػتفيدين  وجػػودة الوسػػائل ادلسػػتخدمة لتػػوفري ادلعلومػػات والػػيت ت ػػمن  هػػاتوافقادلعلومػػات و حلظيػػة مػػن التحيػػز واألخ ػػا  و 
 .57جودة اصتوى

مػػػدى  للداللػػػة علػػػى ((Akramاسػػػتخدـ  لقيػػػاس أثػػػر نظػػػاـ اليقظػػػة اإلسػػػًتاتيجية علػػػى حتسػػػني ادليػػػزة التنافسػػػية وأدا  ادلنظمػػػة،
اإلسًتاتيجية، التكامل بني وحدات ادلنظمػة، اسػتخداـ اخلػربات، درجػة اليقظة استخداـ النظاـ األبعاد التالية: اخل ة اإلسًتاتيجية لنظاـ 

 . 58يقظة اإلسًتاتيجيةاالعتماد على ادلعلومات وال رؽ التحليلية، فعالية عملية اختاذ القرارات، االعتماد على تقنيات نظاـ ال

يف دراسػػتهم علػػى أبعػػاد تعكػػس فعاليػػة األنشػػ ة الداخليػػة للمنظمػػة وعالقتهػػا  (Mohamed et al)مػػن جهػػة أخػػرى اعتمػػد 
وظيفػػة و  فػػة اإلنتػػاج والعالقػػة مػػع ادلػػوردينالػػيت تتعلػػق خاصػػة بوظية مػػن خػػالؿ: العالقػػات مػػع الزبػػائن وعمليػػات األعمػػاؿ ببيئتهػػا اخلارجيػػ
 .59يعات بإدارة ادلداخيل والتوسع يف السوؽ عن عريق الزبائنالتسويق وادلب

مػن خػالؿ متغػريات  البيئيػةلقياس نظاـ اليقظة اإلسًتاتيجية علػى أنػواع ىػذا النظػاـ وادلمثلػة يف: اليقظػة  (Cavalcanti)اعتمد 
ادلػػوردين والشػػركا  وادلػػوزعني ومنتجػػات ادلنظمػػة اصػػي  الكلػػي أو العػػاـ للمنظمػػة، يقظػػة السػػوؽ والػػيت هتػػتم بادلنافسػػني احلػػاليني وادلػػرتقبني و 

لػق باإلضافة إىل ىيكل السوؽ، يقظة الزبػوف والػيت تقػـو علػى دراسػة كػل مػا يتعلػق بالزبػائن احلػاليني وادلػرتقبني واليقظػة التنظيميػة الػيت تتع
 .60مبختلف أنش ة ووظائف ادلنظمة

ظة اإلسًتاتيجية علػى رلموعػة مػن األبعػاد مػن ادلنظػور ادلػايل يف قياس نظاـ اليق (Bogdan et al) على خالؼ ما سبق اعتمد
تتوافػػق مػػع مبػػدأ تقيػػيم ادلشػػاريع باحتسػػاب العائػػد علػػى االسػػتثمار ادلًتتػػب عػػن نظػػم اليقظػػة اإلسػػًتاتيجية والػػذي يدخػػذ بعػػني االعتبػػار 
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لفػػًتة زمنيػػة تقػػدر ة بارتفػػاع العوائػػد واطلفػػاض التكػػاليف ادلتعلقػػواألربػػاح الكليػػة ادلباشػػرة وغػػري ادلباشػػرة  الكليػػة األوليػػة والتشػػغيليةالتكػاليف 
ومػن  .61، باإلضافة إىل معدؿ ادلخاعرة للمشروع، فبنا  على ىذين البعدين تتحدد مػدى فعاليػة نظػاـ اليقظػة اإلسػًتاتيجيةعادة بالسنة

علومػات مػثال ادل إدارةسػتجابة وجػودة ادلتعلقة باختصار الوقت وسػرعة االكتلك  كمياسلبيات ىذا النموذج صعوبة تقدير بعض األرباح  
 واليت تعترب غري ملموسة.
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