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واقع شلارسة الذكاء االقتصادي بأبعاده الثالثة اليقظة االسًتاتيجية، محاية ادلعلومة والتأثَت يف ىل معرفة إ الدراسة ىذه تسعى: ملخص
 تم  ذلك ربقيق أجل ومن ادلؤسسات االقتصادية وبصفة خاصة مؤسسات الصناعة اإللكًتونية والكهرومنزلية ادلتواجدة يف والية برج بوعريريج.

 ُوزعت من كافة إطارات ادلؤسسات، وعينتو الدراسة رلتمع التحليلي، ومنهج الدراسة احلالة للمؤسسات وتكومف الوصفي ادلنهج على االعتماد
 (.SPSS) برنامج باستخداـ الوصفي اإلحصاء أساليب على البيانات ربليل يف إعتمدنا االستبانة. كما استمارات عليهم

 ة اليقظة االسًتاتيجية جاء مرتفعا مقارنة مع األبعاد األخرى محاية ادلعلومة والتأثَت منشلارس مستوى أف أعلها نتائج عدة إىل الدراسة وتوصلت
شلا  قصور،الثالثة اليقظة االسًتاتيجية ومحاية ادلعلومة والتأثَت كاف ىناؾ  بأبعادهاالقتصادي الذكاء شلارسة الدراسة. أما  عينة أفراد إجابات حيث

 مراقبة البيئة اخلارجية فقط من خالؿ اليقظة االسًتاتيجية. يدؿ أنا ادلؤسسات مازالت تعمل على
 الكهرومنزلية، يقظة اسًتاتيجية.-تأثَت، ذكاء اقتصادي، محاية معلومة، مؤسسات الصناعة اإللكًتونيةالكلمات المفتاحية: 

Abstract: This study seeks to know the reality of the practice of economic intelligence in 

its three dimensions of strategic vigilance, protection of information and influence in 

economic institutions, in particular the electronic and electromechanical institutions 

located in the state of Bordj Bou Arreridj. In order to achieve this, the analytical 

descriptive approach, the methodology of the case study of the institutions, the study 

society and its sample from all institutional frameworks, were distributed to the 

questionnaires. We also relied on data analysis on descriptive statistical methods using 

SPSS. 

The study found several results, the most important of which is that the level of exercise 

of strategic alertness was high compared to other dimensions, the protection of 

information and the impact in terms of responses of the sample members of the study. 

The exercise of economic intelligence in its three dimensions of strategic vigilance and 

protection of information and influence was deficient, which shows that institutions are 

still working to monitor the external environment only through strategic vigilance. 

Key words: influence, economic intelligence, information protection, electronic 

industry-electronics, strategic alertness 

 

 

mailto:khadijaamal028@gmail.com
mailto:khadijaamal028@gmail.com
mailto:dahmani.aziz.univ@gmail.com
mailto:dahmani.aziz.univ@gmail.com


 االقصاادية الجزائرية اتمؤسسالقصااد  يي واقع ممارسة الذكاء اال-، د. دحماني عزيز، أ. العرابي خديجة
  -الكهرومنزلية لوالية برج بوعريريج-دراسة حالة3 قطاع الاناعة اإللكصرونية

 

  
   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     833

 :مقدمة

ا متابعة تغَتات بيئة تواجو ادلؤسسات االقتصادية العديد من التحديات منها ربقيق أىدافها بالبقاء يف السوؽ ورلاهبة ادلنافسة وكذ
ادلناىج البحث عن ازباذ القرارات ادلناسبة ويف الوقت ادلناسب، ىذا ما ألـز ىذه التحديات يستلـز األعماؿ ادلتسارعة. رلاهبة 

  اليت ربقق ذلك. اإلدارية احلديثة
واألفراد وادلؤسسات لصياغة  ولعل من بينها الذكاء االقتصادي الذي أصبح ػلتل مكانة مرموقة يف أنشطة الدوؿ واحلكومات 

 على احلفاظ للمؤسسات فقط ليس تضمن اليت ادلناىج اإلدارية أىم وأحدث من االقتصادي يعد الذكاء إذاسًتاتيجياهتم. 
 إليها الوصوؿ ادلؤسسة رباوؿ اليت ادلوارد أىم من وادلعرفة ادلعلومة أف اعتبار على احلكومات والدوؿ حىت مكانتها، وإظلا

 والغاية. ػلقق اذلدؼ دبا هاواستخدام
حوذلا،  غلري دبا ومستمرة تامة يقظة حالة يف غلعلها عمل كأسلوب ومنهج ادلعاصرة ادلؤسسات يف االقتصادي الذكاء برز ولقد

 ستغالؿ األمثل للمعلومة.باإلضافة إىل محاية معلوماهتا، وكذا التأثَت على احمليط من خالؿ اإل
 ة البحثية إىل اإلجابة على االشكالية التالية: بناءا على ما سبق تسعى الورق

 ؟"الكهرومنزلية لوالية برج بوعريريج-الصناعة اإللكترونيةات " ما هو واقع ممارسة الذكاء االقتصادي في مؤسس

 : الهدف من الدراسة

ومػن ت تسليط الضوء على واقع تسعى ىذه الدراسة إىل توضيح مفاىيم الذكاء االقتصادي، بالًتكيز على أبعاده الثالثة ومراحلو. 
 .    الكهرومنزلية لوالية برج بوعريريج-ات اإللكًتونيةيف مؤسس شلارستو

، باإلضافة إىل معرفة مدى شلارسة الذكاء االقتصادي من طرؼ اداري حديث منهجمن كونو يتناوؿ دراسة البحث أهميته  يستند
 .    ريجالكهرومنزلية لوالية برج بوعري-ات اإللكًتونيةمؤسس

 : منهج الدراسة

 الدراسة دلوضوع والتفصيلي الدقيق الوصف أجل من وذلك التحليلي، الوصفي ادلنهج ىو الدراسة ىذه إلصلاز ادلتمبع ادلنهج إف
 ومات،ادلعل جلمع رئيسية كأداة ستبانةاإل على عتمادباإل ادلوضوع، ىذا عن ادلتوفرة وادلعطيات البيانات وربليل ونوعياً  كميا وصفاً 
 اإلحصاء أدوات ت استخداـ كما .للموضوع السابقة والدراسات النظري اإلطار على االستبانة استمارة بناء يف إعتمدنا وقد
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-ات اإللكًتونيةيف مؤسسشلارسة الذكاء االقتصادي   مستوى على والتعرؼ الدراسة، عينة خصائص وصف أجل من الوصفي
 .الكهرومنزلية لوالية برج بوعريريج

  :  سيتم تغطية ىذه الدراسة من خالؿ احملاور التالية:طة الدراسةخ
 األدبيات النظرية للذكاء االقتصادي؛: المحور األول
  .الكهرومنزلية لوالية برج بوعريريج-اإللكًتونية الصناعةات واقع شلارسة الذكاء االقتصادي دبؤسس: المحور الثاني

 االقتصادي. األدبيات النظرية للذكاءالمحور األول:  

 أعمدتو؟. ىي وما خصائصو، ىي أىدافو، من خالؿ ىذا احملور سوؼ نستعرض ما ادلقصود بالذكاء االقتصادي؟ وما
يعد الذكاء االقتصادي من ادلفاىيم احلديثة بالنسبة لعلم االقتصاد، فلقد حضي بإىتماـ كبَت  تعريف الذكاء االقتصادي: -أوال

الذكاء  ،لبحث إال أنو إتسم بلبس كبَت نظرا لتعدد ادلصطلحات ادلقًتحة من يقظة إسًتاتيجيةل منذ أف بدأ يفرض نفسو كموضوع
 . والذكاء االقتصادي ،ذكاء األعماؿ، ذكاء االسًتاتيجيالتنافسي، ال

  (IBM)من طرؼ أحد الباحثُت العاملُت يف شركة 8958لقد كاف االستخداـ  األوؿ دلصطلح نظاـ ذكاء األعماؿ سنة 
(HANS Peter Luhn)   الواسع ادلعٌت يف األعماؿ قيادة إىل ادلؤدي ادلستخدـ وعرفو يف إحدى مقاالتو: كل نظاـ اإلتصاؿ 

 العمل لقيادة ادلتوفرة الوقائع بُت العالقات فهم على والقدرة ادلعلومة عن البحث لنشاط وأعطى أعلية الذكاء.  نظاـ إعتباره ؽلكن
 1ضلو اذلدؼ ادلرجو.

من طرؼ رلموعة العمل يف احملافظة قدـ  (Intelligence économique)التعريف العملي للذكاء االقتصادي  إال أف أوؿ
النشاطات ادلرتبطة بالبحث، معاجلة،  حيث عرفو: رلموع (Henry Martre)من طرؼ  1994سنة العامة للتخطيط بفرنسا 

طات موجهة بطريقة شرعية مع توفَت كل ضمانات احلماية لألعواف االقتصاديُت، سلتلف ىذه النشا 2وبث ادلعلومة ادلفيدة
 3األساسية دلمتلكات ادلؤسسة يف ظل أحسن الظروؼ سواء من حيث الوقت، اجلودة، أو التكلفة.

 على السيطرة على وعرفو  يعمل ربكم أسلوب  أنو على بفرنسا االقتصادي للذكاء األعلى ادلسؤوؿ (Alain Juillet)أما 
 .4ادلؤسسات أمن و االقتصادي األمن ادلنافسة، إىل الوصوؿ أجل من اتيجيةاإلسًت  ادلعلومة

 ادلعارؼ إنتاج و ادلعلومة على السيطرة ىو االقتصادي الذكاء  :التايل التعريف أعطيا  (B.Besson , J.C.Possin)أما 
 أو ادلفيدة ادلعلومة ونشر ربليل قة،زبزين، مصاد اختيار، ربصيل، إىل باإلضافة والتهديدات، الفرص اكتشاؼ فن ىو اجلديدة،
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 ادلعلومة( وشلتلكات واستغالؿ معاجلة )ربصيل، اإلعداد لكل مراحل مالئمة محاية يتضمن كما إليها، حباجة ىم دلن اإلسًتاتيجية
 5.ادلؤسسة

بارات ىو عبارة عن تركيبة لثالث وظائف ىي االستخعلى أف: الذكاء االقتصادي  (S.LRIVET)أكدت  2009ويف سنة 
 6.)اليقظة(، تسيَت اخلطر ادلعلومايت )احلماية(، والتأثَت

مراقبة احمليط الداخلي واخلارجي  وع عملياتعرفتو بػ: رلم 2010أما وزارة الصناعة وادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة اجلزائرية سنة 
مل عملية محاية ادلعلومات ادلنتجة وإستعماذلا من أجل مجع ودراسة وربليل وتوزيع ادلعلومات ادلفيدة لألطراؼ االقتصادية. كما يش

 .7يف عمليات التأثَت والعمل الضغطي

 ػلقق الذكاء االقتصادي العديد من األىداؼ نذكر منها مايلي : أهداف الذكاء االقتصادي:  -ثانيا

ة للمبادالت اخلارجية ما نتج إكتساب ادلزايا التنافسية خاصة مع التحرير الكلي لألسواؽ وإلغاء مجيع القيود الكمية والنوعي -
 احتداـ شدة ادلنافسة على الصعيد الدويل؛

احلفاظ على ادليزة التنافسية بُت ادلنافسُت، ويفرض على ادلؤسسات أف تكوف سباقة يف احلصوؿ على ادلعلومات واإلشارات  -
 اليت تسمح ذلا بالتنبؤ باالحتياجات، إضافة إىل استيعاب اسًتاتيجيات ادلنافسُت؛

 عرفة الكلية بكافة أسواؽ نطاؽ ادلمارسة، وتوقع األسواؽ ادلستقبلية؛ادل -

 اإلنسياب احملكم للمعلومات داخل ادلؤسسة؛ -

 االستغالؿ الفعاؿ للمعلومة يف تطوير اإلبداع، لذلك فإف ضرورة أخذ واستغالؿ إشارات وحركات احمليط بطريقة مستمرة؛ -

 قرارات الرشيدة؛تطوير ادلنتجات والوسائل اإلنتاجية وإزباذ ال -

 محاية اإلرث ادلعريف من ادلمارسات غَت ادلشروعة وربقيق األمن االقتصادي. -

يهتم الذكاء االقتصادي بدراسة التفاعل التكتيكي واالسًتاتيجي بُت كافة مستويات النشاط  الذكاء االقتصادي: خصائص -ثالثا
مرورا بادلستويات الوسيطة )اجلماعات احمللية( وصوال إىل ادلستويات ادلعنية بو انطالقا من القاعدة )ادلستوى الداخلي للمؤسسة( 

الوطنية )االسًتاتيجيات ادلعتمدة لدى مراكز ازباذ القرار يف الدولة(، مث ادلستويات ادلتعددة اجلنسيات )اجملمعات ادلتعددة 
  8الرئيسية للذكاء االقتصادي نذكر مايلي: اجلنسيات( أو الدولية )اسًتاتيجيات التأثَت اخلاصة بكل دولة(. ومن بُت اخلصائص

 سًتاتيجي والتكتيكي للمعلومة ذات ادلزايا التنافسية يف ازباذ القرارات.ستخداـ اإلاإل -
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 وجود إدارة قوية لتنسيق جهود األعواف االقتصاديُت. -

 .وجود عالقات قوية بُت ادلؤسسات واجلامعات واإلدارات ادلركزية واحمللية -

  ضغط والتأثَت.تشكيل مجاعات ال -

 إدماج ادلعارؼ العلمية، التقنية، االقتصادية، القانونية واجليوسياسية. -

 السرية يف نشر ادلعلومات واحلصوؿ عليها بطريقة شرعية. -

 يقـو الذكاء االقتصادي على األبعاد التالية:أبعاد الذكاء االقتصادي:  -رابعا

تؤدي إىل اجلمع ادلخصص وادلتكرر لبيانات أو معلومات ومعاجلتها وفقا  تعرؼ بأهنا عملية مستمرة: اليقظة االستراتيجية -8
، وىي أيضا ذلك 9لغرض أو أكثر من أغراض ادلستخدمُت باستخداـ اخلربة ذات صلة بادلوضوع أو طبيعة ادلعلومات اجملمعة

رصد للبيئة وتتبع ونشر مستهدؼ  النشاط الذي يبقينا على علم بكل ادلستجدات يف القطاع الذي نشغلو كما أهنا تعترب عملية
، وتشمل 10للمعلومات ادلعاجلة لغرض ازباذ القرارات، كما أهنا عملية منظمة من حبث وانتقاء للمعلومات اليت تقدـ مزايا تنافسية

ار والسبق اليقظة االسًتاتيجية عدة رلاالت وىي: اليقظة التكنولوجية اليت هتتم بتحليل البيئة التكنولوجية والعمل على االبتك
، التقٍت، اليقظة التنافسية وهتتم برصد ادلنافسُت احلاليُت وادلرتقبُت وفهم اسًتاتيجياهتم ألجل ازباذ االسًتاتيجية ادلناسبة للمؤسسة

 اليقظة التجارية وتركز على دراسة ادلوردين والزبائن وربليل الطلب وقياس الوالء والرضا، اليقظة اجملتمعية وهتتم بقياس التوجو
 االجتماعي للمؤسسات ادلنافسة، التوجو البيئي، وغَتىا من ادلفاىيم الدالة على ادلسؤولية االجتماعية ادلبكرة.

احلماية من كل التهديدات واحلرص على عدـ تسرب وسرقة ادلعلومات اذلامة بإتقاف أساليب إدارة ادلشاريع  الحماية: -2
بوظيفة تسيَت اخلطر ادلتعلق بادلعلومات، لكي ربافظ على صاؿ. ادلعروفة تمات واإلوادلهارات والتحكم اجليد يف تكنولوجيا ادلعلو 

  : الذكاء االقتصادي (Baumard PH)وأكده  .ادلعلومات اليت حصلتها وادلعلومات اليت قامت بتبليغها لدى ىيئة أو عوف معُت
ُت العديد من اجملاالت خلدمة األىداؼ اإلسًتاتيجية للمعلومات، للربط بممارسة هجومية ودفاعية ليس رلرد فن ادلالحظة ولكنو 

  .11والتكتيكية للمؤسسة، فهو أداة للربط بُت سلوؾ ادلؤسسة ومعرفتها

إف اسًتاتيجية التأثَت تشمل األنشطة اليت تنفذ بصورة مباشرة أو غَت مباشرة، من قبل األفراد، ادلنظمات،   :12التأثير -3
توجيو القرارات يف االذباه ادلطلوب، وىػػػي العملية اليت نفذت عمليات االتصاؿ عػػػن طريق العامل اجملتمعات احمللية و/أو الدوؿ ل

االجتماعػػػي، السياسي واالقتصادي من أجل التوصل إىل ىيكلة األعماؿ وادلمارسات من اجلهة الفاعلة ادلستهدفة. فعملية التأثَت 
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تية، وأعماؿ الضغط تعترب تطبيق للتأثَت كالسيكية اليت سبارسو الشركات، على البيئة تكوف من خالؿ وسائل الضغط ادلعلوما
فالضغط ىو حالة خاصة من التأثَت العملي ألنو يركز على البعد السياسي السًتاتيجية الشركة،  ولكن ىناؾ غَتىا من السياسات 

 اليت ؽلكن تصنيفها اىل فئتُت التنسيق، وإحباط )تثبيط(.

علها التأثَت عن طريق محالت االتصاؿ وىذا للتأثَت على ادلستهلك، التأثَت باستخداـ التفكَت للتأثَت على قادة وللتأثَت عدة وسائل أ
 .(Lobbying)الرأي، وأخَت التأثَت عن طريق الضغط أو ما يطلق عليو 

 أعوان الذكاء االقتصادي في المؤسسة: -خامسا

 كما ىو موضح يف الشكل التايل.  حسب وظائفهم سسةيف ادلؤ  االقتصادي الذكاء أعواف ؽلكن إبراز أربعة
 أعواف الذكاء االقتصادي يف ادلؤسسة (:18الشكل رقم )

 
Source : Ilhème GHALAMALLAH, Proposition d'un modèle d'analyse exploratoire 

multidimensionnelle dans un contexte d'intelligence économique ,  doctorat de spécialité : 

Informatique l’université de toulouse , Décembre 2009 ,p:52.  

مشاكلهم يف  ويعملوف على ترمجةنهائية لعملية الذكاء االقتصادي.ىؤالء يتدخلوف يف ادلراحل األولية وال أصحاب القرار: -1
ذلم على ادلعرفة حوؿ أىدافهم يتدخلوف يف حصو  ، فبمجردإىل خلية اليقظة ربوؿازباذ القرار على شكل رلموعة أىداؼ متسلسة 

 زباذىا.إاليت غلب  القراراتاختيار 
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ادلعلومات  تدفق،  و اليقظة وتنسيق نظاـ بإرساءادلكلف  مراقبة مسؤوؿ اليقظة فهو اخللية ىي ربت ىذه :خلية اليقظة -2
  والذي ؽلكن تصنيفهم إىل ثالثة أنواع: ةاخللي ذهىف ااألعو  عن ادلسؤوؿ وىو  .وإدارهتا، فأنو لو دور منشط شبكة اليقظة 

 نظاـ استخداـ طريق ادلعطيات عن ومجع البحث اليومية لتنفيذ عمليات بادلهمةىم األعواف الذين يتكلفوف :وناليقظ -أ
 للُت.بالتعاوف مع خلية التوثيق  واحمل وفويعمل ادلفيدة وتصديقها. ادلعلومات عن البحث يف ، يتمثل دورىم الرئيسيادلعلومات

 تقنيات عملهم  تطبيقويتضمن    .وفمن طرؼ اليقظمجعها ت عملية  سباليت ادلعطيات وربليل ادلكلفوف دبعاجلة :المحللون -ب 
  ..مؤشرات من ربديد سبكن احصائية ربليالت جراءإ ادلكتبية بغية  دراسة عن ادلعطيات ومنهجية التنقيب

وىم يتدخلوف لكي يقدموا خرباهتم   .عدة رلاالت وادلهارات شليزة يف رلاؿ أو  ةاخلرب الذين ؽلتلكوف ف اىم األعو  : الخبراء -ج
ولكن لديهم مهارات  ادلؤسسةؽلكن للخرباء العمل بالتعاوف مع خرباء آخرين خارج   .ربديدىا ت اليتفيما ؼلص جودة ادلعطيات 

 ..دؼ إىل تعزيز  وتدفق تبادؿ ادلعرفة وخلق ادلعرفةسلتلفة. ىذا التعاوف يتم يف ىيكل منظم يسمى الشبكة اخلارجية، اليت هت

 الذي يسَت اسًتاتيجيات مجع ادلعلومات وتنسيق شبكة التوثيق.  ربت مسؤولية منشط ادلركز. وىو:  الوثائق مركز -3

البحث  تشكل عملية. و لمؤسسةلق بالبيئة الداخلية واخلارجية ليهتموف جبمع ادلعلومات الرمسية وغَت الرمسية اليت تتع _ ادلوثقوف
  .ف يف ادلؤسسةاعملوف على التحقق من صحة وتنظيم ادلعلومات غَت الرمسية من األعو أهنم يكما  ومجع ادلعلومات مهمتهم اليومية.

 اليقظة.ربتوي على ادلواد اخلاـ لعملية  ادلؤسسة اليتب قاعدة ادلعطياتيف تم زبزينها يكل ادلعلومات اجملموعة 

 اء االقتصادي في المؤسسةأشكال الذك -سادسا 

 يأخد الذكاء االقتصادي عدة أشكاؿ يف ادلؤسسة طلتصرىا يف الشكل التايل:
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 أشكاؿ الذكاء االقتصادي يف ادلؤسسة(: 12الشكل رقم )

Source: Intelligence Economique ; un guide pour débutants et praticiens, p:16. 

( أف الذكاء االقتصادي عبارة عن وحدة مستقلة ذلا عالقة مباشرة مع سلتلف مصاحل 02)جلزء األوؿ من الشكل رقم انالحظ يف 
الذكاء االقتصادي يتعامل نالحظ أف أما اجلزء الثاين  وسيط. أي ادلؤسسة واإلدارة العامة، أي التعامل يكوف بصفة مباشرة دوف 

ا وبُت الزبوف واليت بدورىا ذلا عالقة مباشرة مع اإلدارة عتبارىا عصب ادلؤسسة والرابط بينهبصفة خاصة مع مصلحة التسويق إل
أما اجلزء الثالث نالحظ أف الذكاء االقتصادي متواجد يف سلتلف مصاحل ادلؤسسة أي لكل . العامة ومع سلتلف ادلصاحل األخرى

 لعامة.منها وحدة ذكاء خاصة هبا، وتكوف ربت إشراؼ منشط الذكاء االقتصادي الذي ؼلتص كذلك باإلدارة ا

 شروط فعالية استراتيجية الذكاء االقتصادي في المؤسسة -سابعا

 االعتبارات األساسية اليت قد تكوف مفيدة عند إدخاؿ الذكاء االقتصادي يف ادلؤسسة ىي:

  : االدارة ال بد أف تأخد على مسؤوليتها دعم اجملهودات اليت زبص نشاطات الذكاء االقتصادي بصفة مكثفة دعم اإلدارة -8
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. وبدوف ىذا النشاط األعواف الداخلوف  يف عملية  الذكاء ادلوظفُتوالبد أف تطبق  وتشجع ظلط تشغيلو على مستوى كل 
 االقتصادي  غلدوف أنفسهم جد معزولوف ونشاطهم يكوف ذا أثر زلدود.

أف يكوف على علم بادلصادر،  : يف ادلؤسسة لكل عوف من عناصر الذكاء االقتصادي دورا يلعبو. الكل البدالموظفينتكوين  -2
ومن جهة أخرى تكوينو  وربسيسو  .وأف يتم تشجيعو على العلم بإسًتاتيجية ادلؤسسة ونقل كل معلومة إىل االشخاص ادلعنيُت

  .بثقافة تشارؾ ادلعلومة يف الواقع  ارساء نظاـ معرفة  التشجيع  وربفيز ادلوظفُت من عناصر ضرورية لنجاح العملية

:  مشروع الذكاء االقتصادي البد أف يعٍت كل قطاعات ادلؤسسة )ادلبيعات ادلوارد البشرية األنتاج الفريقمقاربة  -3
االتصاالت....(، ذلذا فينصح بإدراج أكرب عدد شلكن من االشخاص يف تنظيم نظاـ الذكاء االقتصادي، ألنو البد من تعليم 

 تهم ضرورية للسَت احلسن للمشروع وكيف ذلذا أف ػلقق اىداؼ ادلؤسسة.ادلوظفُت كيف ؽلكنهم أف يلعبوا دورا،  ودلاذا مشارك

االتصاؿ ىو مفتاح النجاح ألي نشاط الذكاء االقتصادي، ىدا االتصاؿ البد أف يكوف فعاؿ بفضل استعماؿ  االتصاالت: -4
اخل. تبادؿ ادلعلومة بصفة معتادة الربيد االلكًتوين يف شبكة األنًتنت، لوحات اإلعالنات، االجتماعات،  وكشوؼ ادلعلومات...

. ناىيك أف ادلعلومات البد أف تنزؿ وتصعد داخل 13يف ادلؤسسة ؽلنع االشخاص وادلصاحل من أف يستحوذ وعلى ادلعلومات
 ادلؤسسة.

من الضروري ضماف تدفق سهل  وسريع للمعلومات بفضل لألنظمة ادلعلومات، مثل معاجلة  تكنولوجيات المعلومة: -5
وجداوؿ البيانات، قواعد البيانات، وسائل االتصاؿ االلكًتوين مثل بريد االلكًتوين ومتصفحُت الويب،  والتطبيقات النصوص  

 ..اخل.الشبكية.

البد من تعيُت ادلسؤوؿ عن عملية الذكاء االقتصادي داخل ادلؤسسة، عالوة على ذلك من  :(animation)المسؤول  -6
 سباـ وظيفتو بشكل فعاؿ.إجل د،  ومنحو الوقت الالـز ألاألفضل أف ػلاؿ الدور إىل زلقق جي

تتمثل مراحل الذكاء االقتصادي يف ربديد احلاجة إىل ادلعلومة، حيازة ادلعلومة، معاجلتها : 14مراحل الذكاء االقتصادي -سابعا
 وبثها من أجل استعماذلا إلزباذ القرار وؽلكننا عرضها كالتايل:

أي ماىي ادلعلومات اليت نرغب يف احلصوؿ عليها، وىو ما يتطلب من ادلتخصصُت يف الذكاء : تحديد الحاجة إلى المعلومة -8
 االقتصادي معرفة جيدة بتنظيم ادلؤسسة.
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: دبجرد ربديد احلاجة للمعلومة يتم إختيار أشكاؿ للبحث عنها من مصادرىا، إذ زبتلف ادلعلومات ادلطلوبة جمع المعلومة -2
تبعا لألىداؼ ادلوضوعية وكيفية ربقيقها، وتتفاوت احلاجة إليها طبقا لتباين أحجاـ ادلؤسسات، وطبيعة مشكلتها، وىذه 

 :15ادلعلومات ؽلكن احلصوؿ عليها من خالؿ مصدرين علا

ادلصادر الداخلية يتم احلصوؿ عليها عن طريق: العماؿ، إدارات داخل ادلؤسسة مثل ادلشرفُت ورؤساء األقساـ وادلديرين  -أ-2
دبختلف مستوياهتم، معلومات متعلقة بقسم االنتاج، معلومات متعلقة بقسم ادلوارد البشرية، معلومات متعلقة بقسم احملاسبة 

 التسويق )التوزيع( إخل. وادلالية، معلومات متعلقة بقسم

ادلصادر اخلارجية يتم احلصوؿ عليها من خارج ادلؤسسة، إذ صلدىا سبد ادلؤسسة بادلعلومات البيئية والتنافسية، ومن أىم  -ب-2
 مصادرىا النشرات ادلهنية، ادلنافسُت، ادلوردين، الزبائن.

  وىي: 1998لسنة  AFNOR XPX50-53  16معيار حسب واعأن ثالثة إىل َلْونًِيا تصنيفا ادلعلومة مصنفة بأفّ  القوؿ وؽلكن

 القنوات سهولة طريق بكل عليها التحّصل ؽلكن معلومة وىي  (Information blanche):البيضاء  المعلومة - 
 قيمة ذات الغالب يف ىي ىذه ادلعلومات .إخل العلمية، ادلنشورات االستعماؿ، دالئل التجارية، والتظاىرات ادلعارض اإلعالمية،
 يف تتمثل خبصوصها االقتصادي الذكاء منظومة اليت تتلقاىا وأّف الصعوبة ادلتداولة، ادلعلومات معظم سبثل ولكنها ضعيفة اسًتاتيجية

 .قيمتها مع مقارنة ُمَكلفة تظهر اليت معاجلتها تسهيل

 يف رعية   ولكنها تتميز بصعوباتوىي ادلعلومة اليت ؽلكن احلصوؿ عليها بش (Information grise):الرمادية المعلومة -
 مع احملادثات أو أطروحات الدكتوراه ادلعلومات، بنوؾ تتضمنها اليت ادلعلومات عليها )مثل احلصوؿ كيفية أو وجودىا معرفة

 ما وعادة البشرية، الناحية من أو ادلادية من الناحية سواء عليها للحصوؿ العالية بالتكلفة وتتمّيز للمؤسسات قيمة اخلرباء(. وىي
 .اخلاصة أو العمومية ادلنظمات يف اخلارجية الداخلية أو الرمسية غَت العالقات شبكة بفضل عليها التحّصل يتمّ 

 زلمي، أو استعماذلا عليها احلصوؿ إذ عليها، اإلطالع زلدودة معلومة وىي (Information noire):السوداء  المعلومة -
 سواء نشرىا وأفّ  كبَتة بصفة دبعلومة زلمية األمر يتعلق عامة وبصفة .شرعية بصفة عليها للحصوؿ صرػلا ترخيصا تتطلب وىي

 .جّدا زلدود - ذكرنا وأف سبق كما - خارجيا أو داخليا
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حيث أف معاجلة ادلعلومات ىي أساس الذكاء االقتصادي فهذا اإلجراء يعتمد أساسا على قيمة ادلعلومة  معالجة المعلومات: -3
ل، وتعٍت ادلعاجلة ذبميع كل ادلعطيات احملصل عليها من أجل ربليلها بشكل متجانس، وتعترب ترمجة ادلعلومة بالنسبة للمستعم

 خطوة أساسية إلجراء ادلعاجلة فهي تعطي صورة ربليلية، غنية لكل ادلعلومات اليت تكوف سلتفية دائما يف سطور الوثائق.

يمة ذلذه ادلعلومات ببثها داخل ادلؤسسة حىت تساىم يف خلق قيمة : أي إعطاء قنشر المعلومة من أجل اتخاذ القرار -4
 مضافة من أجل ازباذ القرار ادلناسب.  

 مراحل الذكاء االقتصادي. (:13الشكل رقم )

 
Source : zakaria diakité, Qu’est-ce que l’intelligence économique (IE) et quelle est son utilité pour 

l’Afrique, Séminaire de formation en intelligence Economique en Afrique francophone, mars 2011, 

p : 6. 

 : الذكاء االقتصادي في المؤسسات الجزائرية -7
قسم اليقظة يلعب الذكاء االقتصادي دورا ىاما يف ربقيق أىداؼ ادلؤسسة يف البيئة التنافسية، ففي اجلزائر ت استحداث 

ملحق بادلديرية العامة لليقظة االسًتاتيجية والدراسات االقتصادية و اإلحصائيات  االسًتاتيجية والذكاء االقتصادي واإلحصائيات
 يتمثل دوره يف:

 الصناعي؛ قطاعيف ال وترقيتها االسًتاتيجية اليقظة ضماف -

 والتكنولوجية واألسواؽ؛ والصناعية االقتصادية ادلتعلقة بادليادين بادلعلومة خاص معطيات بنك تكوين -

 والصناعية؛ االقتصادية بادلعلومة ادلكلفة اذليئات وادلنظمات مع للمعلومات تبادؿ شبكة إقامة -

 ا آثار على الصناعة واالستثمار وضماف محايتها ونشرىا؛ربليل ومعاجلة ادلعطيات ادلتعلقة بالعلـو والتكنولوجيا اليت ذل -

  االقتصادي؛ الذكاء قدرات تطوير على ادلؤسسات حث -

http://www.mdipi.gov.dz/?%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9
http://www.mdipi.gov.dz/?%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9
http://www.mdipi.gov.dz/?%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9
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االقتصػػػادي والذي  للذكاء جهػػػػاز ووضع  تصميم يف  واألجهػػػػزة ادلعنية، اذليئات مع باالتصاؿ ادلساعلة -
 ادلؤسسة؛ زليط على بالتأثَت يسمح 

بالقطاع الصناعي وادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة وترقية االستثمار باالتصاؿ مع اذليئات  إنشاء بنك للمعطيات خاص -
 ادلعنية؛

اخلاصة  تلك وكذا الصناعية ادلنتوجات بإنتاج  وتسويق اخلاصة اإلحصائية ادلعطيات ونشر مجع -
 وادلتوسطة؛ الصغَتة ادلؤسسات

 صناعي وادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة وترقية االستثمار.إعداد مذكرات إحصائية ظرفية حوؿ وضعية وتطور القطاع ال -
  .الكهرومنزلية لوالية برج بوعريريج-اإللكترونية الصناعةات واقع ممارسة الذكاء االقتصادي بمؤسسالمحور الثاني: 

كًتونية والكهرومنزلية مجيع مؤسسات الصناعة االل  شلارسة الذكاء االقتصادي، ت إختيار واقع بعد ربديد اإلطار النظري ودلعرفة
دلا يتميز بو ىذا القطاع يف ىذه الوالية من حدة ادلنافسة دلؤسسات تقدـ نفس ادلنتوجات وتتواجد يف والية برج بوعريريج، النشطة ب

 منطقة واحدة.

 مجتمع وعينة الدراسة: -أوال

برج بوعريريج، وذلك باإلعتماد على ادلعلومات  واليةبت استهداؼ مجيع مؤسسات الصناعة االلكًتونية والكهرومنزلية ادلتواجدة 
 ىا واإلطالع على سلتلف ادلعلومات اخلاصة هبا. ادلقدمة من اذليئات العمومية  دلعرفة عدد

  عينة الدراسة:

وكانت عملية إطار لكل ادلؤسسات،  230استمارات االستبانة على  توزيع ت خلصوصية مصطلحات الذكاء االقتصادي  نظرا 
واجلدوؿ التايل يوضح عدد االستمارات ة، وعليو ت دمج العينة العشوائية مع العينة الطبقي .عدد من إطارات عشوائيا ختيارإ

  ادلسًتجعة من كل مؤسسة.
 توزيع عينة الدراسة(: 01الجدول رقم )

 النسبة ادلئوية التكرارات ادلؤسسات الرقم
01 Condor 109 54,2 
02 Arcodym 24 11,9 
03 GEANT 18 9,0 
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04 PACIFIC 10 5,0 
05 SPACE 8 4,0 
06 MAXTOR  7 3,5 
07 TCL 7 3,5 
08 UPAC 6 3,0 
09 COBRA 5 2,5 
10 KRIDOR 5 2,5 
11 BRAND ARINA 2 1,0 

 100,0 201 الػػػػػػمجمػػػػوع
 .SPSS. V 24من إعداد الباحثة باالعتماد على سلرجات برنامج  المصدر:         

، واجلدوؿ 24اإلصدار رقم  SPSSاالستبانات إحصائيا بإستخداـ برنامج احلزمة اإلحصائية للعلـو اإلجتماعية ة اجلسبت مع
 توزيع عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية والوظيفيةالتايل  يوضح 

 توزيع عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية والوظيفية.(: 12الجدول رقم ). 
 النسبة المئوية اتالتكرار  رفئات المتغي المتغير
 61,20 123 ذكر الجنس

 38,80 78 أنثى
 6,5 13 سنة 25 من أقل اىل سنة 18 من العمر

 48,8 98 سنة 35من قل اىل سنة 25  من
 38,8 78 سنة 50 من أقل إىل سنة 35 من

 6,0 12 سنة 50 من أكثر
 14,9 30 سنة من أقل األقدمية في المؤسسة الحالية

 22,4 45 سنوات 3 من أقل إىل سنة من
 34,8 70 سنوات 5 من أقل إىل سنوات 3 من
 23,4 47 سنوات 10 من أقل إىل  سنوات 5 من

 4,5 9 سنوات 10 من أكثر
 3,0 6 أقل و ثانوي مستوى المؤهل العلمي

 7,5 15 ادلهٍت التكوين
 7,5 15 بكالوريا

 80,6 162 مهندس، ماجستَت ماسًت، ليسانس،
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 1,5 3 دكتوراه
 59,2 119 إطار المنصب

 16,4 33 مسَت إطار
 24,4 49 أخرى

 100 201 المجموع
 SPSSV24. من إعداد الباحثُت باإلعتماد على سلرجات برنامج المصدر :

  إجراءات معالجة االستبانة: -ثانيا

قياس استجابات ادلبحوثُت لفقرات االستبانة، كما ل (Likert scale)صممت االستبانة حسب سلم ليكرت بيانات اخلماسي 
 ىو موضح يف اجلدوؿ التايل.

 درجات مقياس ليكرت اخلماسي. (:13الجدول رقم )
 موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة الرأي

 5 4 3 2 1 ادلستوى
 5-4,20 4,19-3,40 3,39-2,60 2,59-1,80 1,79-1 ادلتوسط احلسايب

، خوارزمية العلمية للنشر والتوزيع، جدة، مقدمة في االحصاء الوصفي و االستدالليُت عبد الفتاح، عز حس المصدر:
 .540، الطبعة األوىل، ص:2007السعودية، 

ومن أجل التأكد من أف االستبانة تقيس العوامل ادلراد قياسها قبل ربليل البيانات واستخراج النتائج، قمنا بإجراء اختبار وصدؽ 
ستبانة، حيث ت تقييم ثبات االستبانة حبساب معامل ألفا كرونباخ. وكذلك صدقو بإستعماؿ اجلذر الًتبيعي لنفس فقرات اال

 ادلعامل، واجلدوؿ ادلوايل يوضح معامل ثبات و صدؽ كل زلور من زلاور الدراسة:

 معامل الصدؽ و الثبات للذكاء االقتصادي )ألفا كرونباخ(.(: 14الجدول رقم )
 معامل الصدؽ αألفا كرونباخ  عدد الفقرات ستبيافزلاور اال

 0,847 0,718 09 اليقظة االسًتاتيجية
 0,902 0,814 08 محاية ادلعلومة

 0,915 0,838 08 التأثَت
 0,944 0,892 25 الذكاء االقتصادي

 .SPSS.V24من إعداد الباحثُت باإلعتماد على سلرجات برنامج  المصدر :



 االقصاادية الجزائرية اتمؤسسالقصااد  يي واقع ممارسة الذكاء اال-، د. دحماني عزيز، أ. العرابي خديجة
  -الكهرومنزلية لوالية برج بوعريريج-دراسة حالة3 قطاع الاناعة اإللكصرونية

 

  
   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     333

. أما  %60، وىي تفوؽ نسبة 0,892اجلدوؿ أعاله أف معامالت الثبات ألفا كرونباخ للذكاء االقتصادي  بلغ   يتضح من
معامل الصدؽ الذي ىو عبارة عن اجلذر الًتبيعي دلعامل ألفا كرونباخ والذي يرتبط بو طريا، فقد بلغ بالنسبة لالستبانة ككل 

قتصادي ؽلثل نسبة مقبولة تدؿ على صحة االستبانة و صالحياهتا لتحليل . وعليو معامل الثبات والصدؽ للذكاء اال0,944
 النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة.

 المقاييس اإلحصائية المستعملة: -ثالثا

إحصائية  ادلقّدمة، ولتحليلها إستخدمنا مقاييس االستبانة ادلؤسسة على إطاراتإجابات  على إعتمدنا قصد بلوغ أىداؼ الدراسة
 .SPSS 24تالية باالعتماد على برنامج ال

و نظرا لكوف مقياس االستبانة ىو  عبارات االستبانة، متوّسطات مستوى دلعرفة ادلقياس ىذا ت إستخدامو الحسابي: المتوّسط -
 3 ب قّدروادل الفرضي ادلتوّسط تفوؽ اليت تلك ىي قويّ  مستوى على الّدالة ادلتوّسطات فإفّ  ليكرت اخلماسي،  (likert)مقياس
 ادلقياس. يف احملايدة لكوهنا الدرجة نظرا 

عبارات  حوؿ العماؿ إجابات يف دلعرفة الفروؽ استخدمناه واّلذي التشّتت مقاييس أىمّ  من واحد وىو اإلنحراف المعياري: -
  .الّدالة ادلستويات إمجاعهم على مدى أخرى بعبارة أو االستبانة،

ة ــــــمؤسسات الصناعة االلكترونية والكهرومنزليفي ل الوصفي للذكاء االقتصادي عرض ومناقشة نتائج التحلي -رابعا
 : ة برج بوعريريجــــــــبوالي

 .اجلدوؿ التايل يوضح أىم النتائج زلاور الدراسة

 ػػة برج بوعريريجؤسسات االلكًتونية والكهرومنزليػػػػػػة لواليػػػػػػيف ادلالتحليل الوصفي للذكاء االقتصادي  (:15الجدول رقم )
 رقم 

 المحور
 عدد  االمحور

 الفقرات
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 األهمية
 النسبية

 القرار

 موافق 1 0,424 3,485 09 اليقظة االسًتاتيجية 01
 زلايد 2 0,581 3,322 08 محاية ادلعلومة 02
 زلايد 1 0,602 3,296 08 التأثَت 03

 زلايد 0,444 3,372 25 الذكاء االقتصادي
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 .SPSS.V24من إعداد الباحثُت باإلعتماد على سلرجات برنامج  المصدر :

 ( 01احملور رقم )3,485فقرات يف االستبانة، كاف ادلتوسط احلسايب يساوي  09والذي مشل  اليقظة االستراتيجية ،
وإحتل ادلتوسط احلسايب ذلذا احملور ادلرتبة  اتؤسسادل إطاراتأي عدـ وجود تباين بُت أراء  0,424وقدر االضلراؼ ادلعياري بػ

 يدؿ على أفو من جهة أخرى ، مراقبة كل التغَتات البيئة احلارجيةأي أف ادلؤسسة تعمل على  ،األوىل شلا يدؿ على قوة زلور
 .كبعد أوؿ للذكاء االقتصادي  اليقظة االسًتاتيجية شلارسة يوافقوف على  إطارات ادلؤسسات

 ( 02احملور رقم )وقدر 3,322فقرات يف االستبانة، كاف ادلتوسط احلسايب يساوي  08والذي مشل  ماية المعلومةح ،
بعض القصور يف محاية ادلعلومة .  وىذا يدؿ على إطارات ادلؤسساتأي عدـ وجود تباين بُت أراء  0,581ضلراؼ ادلعياري بػاإل

ذكاء االقتصادي كاإلجراءات ادلتخذة ضد  التجسس بادلؤسسات وذلك نتيجة عدـ توفر بعض عناصر احلماية اخلاصة بال
 اإلقتصادي، وإدراج بعض البنود يف عقود ادلوظفُت. 

 ( 03احملور  رقم )فقرات يف االستبانة، كاف متوسطو احلسايب أقل من متوسطات احملاور األخرى  08والذي مشل  التأثير
ؿ على اطلفاض مستوى التأثَت يف احمليط بالنسبة وىذا يد. 0,602واالضلراؼ ادلعياري بػ  3,296كاف يساوي   ثحي

 للمؤسسات.

واالضلراؼ  3,372فقرة لالستبانة موزعة على احملاور الثالثة، كاف متوسطو احلسايب  25الذي مشل  الذكاء االقتصاديأما 
الذكاء االقتصادي قصور يف شلارسة ، وىذا يدؿ على إطارات ادلؤسسات، أي عدـ وجود تباين بُت أراء 0,444ادلعياري بػ 

، و أف ىذه ادلؤسسات تعمل على مراقبة احمليط من خالؿ اليقظة اليقظة االسًتاتيجية، محاية ادلعلومة، والتأثَت بأبعاده الثالثة
 االسًتاتيجية  كبعد أوؿ للذكاء االقتصادي.

 خاتمة:

تتماشى مع ىذه احلديثة اليت دارية اال ادلناىجيف ظل التغَتات ادلتالحقة لبيئة أعماؿ ادلؤسسات االقتصادية، أصبح البحث عن 
التغَتات قصد ازباذ القرارات ادلناسبة وفقا ألىداؼ ادلؤسسات. وعليو أصبحت شلارسة الذكاء االقتصادي حتمية ملحة للبقاء يف 

، تشًتؾ يف إقامتها لومةنشر ومحاية ادلعالسوؽ ورلاهبة ادلنافسة. ويعرؼ بتلك اجملموعة ادلنسقة من نشاطات البحث، ادلعاجلة، ال
الدولة وادلؤسسات واذليئات ادلختلفة حيث سبتد ادلعلومة يف بعدىا االسًتاتيجي إىل اجملاؿ التنافسي، العلمي، التكنولوجي، القانوين، 

 إخل. … 
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 توصل البحث اىل رلموعة من النتائج نذكر منها:نتائج الدراسة: 

 فاعل فيما بينها وىي اليقظة االسًتاتيجية، محاية ادلعلومة، والتأثَت؛يقـو الذكاء االقتصادي على ثالثة أعمدة تت  -1
الذكاء االقتصادي عبارة عن رلموعة من ادلراحل تنطلق بتحديد احلاجة للمعلومة، مجع ادلعلومة، معاجلة ادلعلومة، ونشر  -2

 ادلعلومة من أجل إزباذ القرار؛
 ء، الرمادية، والسوداء؛ادلعلومة ضمن الذكاء االقتصادي ثالثة أنواع: البيضا -3
 خلق العديد من ىيئات الذكاء االقتصادي يف اجلزائر شلا يدؿ على تشجيعو قصد مساعدة ادلؤسسات جملاهبة ادلنافسة؛ -4
اليقظة االسًتاتيجية كبعد أوؿ للذكاء  الصناعة االلكًتونية والكهرومنزليػػػػػػة بواليػػػػػػػػة برج بوعريريج مؤسساتسبارس  -5

 االقتصادي؛
 منخفضة، وباليت عدـ شلارسة الذكاء االقتصادي بأبعاده الثالثة يف ادلؤسساتمحاية ادلعلومة، والتأثَت  جاءت أبعاد كل من -6

 . الصناعة االلكًتونية والكهرومنزليػػػػػػة بواليػػػػػػػػة برج بوعريريج
                                                           

1
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