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املستخلص: 
هتدف الدراسة إىل التعرف عىل مدى وعي مسؤويل 
مدينتي  السعودية يف  األعامل  الرشكات ومؤسسات 
اإلسرتاتيجية،  املعلومات  بأمهية  املكرمة وجدة  مكة 
تم توزيع إستبانة عىل عرشين مسؤواًل نتج عنها أّن 
و»املراقبة  املبكر«  اإلنذار  »نظام  مثل:  مصطلحات 
و»الذكاء  التنافيس«  و»ال��ذك��اء  اإلسرتاتيجي« 
يف  استخدامًا  املصطلحات  أكثر  هي  التجاري« 
عن  نتج  املعلومات،  مجع  عند  السعودية  الرشكات 
بتلك  الرشكات  مسؤويل  معرفة  درجة  أّن  الدراسة 
اجلزئية  املعلومات  وأّن  متوسطة،  املصطلحات 
منترشة  غري  املعلومات  ثقافة  وأّن  قليلة،  املجّمعة 
بشكل واسع بينهم، وأنه ال توجد عالقة ذات داللة 
إحصائية بني أي من مستويات الوعي بمفاهيم املسح 
البيئي وبني مستويات سلوك جتميع املعلومات، أي 
أن سلوك جتميع املعلومات من قبل املديرين مل يتأثر 
وجود  عدم  وكذلك  البيئي،  املسح  مفاهيم  بنوعية 
الثالثة  بأنواعها  املعلومات  جتميع  سلوك  يف  فروق 

بني الرشكات الكبرية والصغرية احلجم.

 الكلامت املفتاحية: 
اليقظة  االح���رتازي،  املعلومات  نظام  البيئي،  املسح 
اإلسرتاتيجية، املعلومات اإلسرتاتيجية، اإلدارة اإلسرتاتيجية، 

اختاذ القرار، الذكاء التنافيس، الرشكات السعودية.

املقدمة

 إن فتح األسواق املحلية أمام املنافسة العاملية 
العامل  وحتول  الرسيع  التكنولوجي  والتقدم 
إىل قرية صغرية أكد عىل انتشار مفهوم عوملة 
االقتصاد، إذ بدأت تظهر احلاجة إىل رضورة 
حيث  الرشكة،  حميط  يف  يدور  ما  معرفة 
التي  األساسية  املعايري  إحدى  أصبحت 
يقاس هبا تقدم الدول، ما أدى إىل رضورة 
التفكري يف أساليب جديدة حلل املشكالت 
وكام  األعامل.  مؤسسات  تواجه  قد  التي 
فإن  2004م)1(  عام  روبيح  دراسة  يف  جاء 
 Environmental البيئي  املسح  مصطلح 
يف  املستحدثة  األساليب  من   Scanning

وإدارة  املعلومات  وإدارة  اإلدارة  علم 
املعرفة، والذي يمهد لدراسة بيئة الرشكات 
مستخدمني  من  األعامل  ومؤسسات 
عىل  ويعتمد  املعلومات،  وتقنية  وموردين 
بالبيئة  ويتأّثر  يؤثر  مفتوح  معلومايت  نظام 
والتكنولوجية  واالقتصادية  االجتامعية  اعلم: العدد الثاني عشر 
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املحيطة به وغريها من املتغريات. ولذلك كان من املهم استكشاف مفهوم املسح البيئي واملعلومات 
اإلسرتاتيجية ألمهيتها يف صنع القرار، وقد أظهرت العديد من الدراسات أّن املؤسسات البد أن ترتبط 
ببيئتها اخلارجية ملعرفة الظروف املحيطة هبا والعوامل املتغرية حوهلا. لذا فإن هذا البحث هيدف إىل 
استكشاف مدى معرفة عدد من مدراء املنظامت السعودية باملفاهيم اخلاّصة باملسح البيئي واملعلومات 
اإلسرتاتيجية واملصطلحات املصاحبة هلام للتعرف عىل درجة اهتاممهم بأنواع املعلومات التي يشملها 
املسح البيئي الستخدام تلك املفاهيم ضمن عمليات إدارة املعلومات وإدارة املعرفة يف مؤسساهتم. إن 
الرّشكات واملنظامت التي هتتم بم�جال اإلدارة اإلسرتاتيجية (Strategic Management( تعترب املسح 
البيئي إحدى الطرق املهمة التي تعمل عىل النجاح املستمر للرشكات يف بيئات متنافسة، ويقصد بذلك 
املسبق  التحسب  من  املؤسسة  تتّمكن  بواسطته  الذي   Information Process املعلوماتية  اإلجراءات 
 Proactive Scanning بتتبع البيئة اخلارجية من أجل انتهاز الفرص ال�مناسبة أمامها أو لتفادي األخطار 
التي قد تواجهها)2(. وتتضمن تلك اإلجراءات جتميع وتوزيع وحتليل املعلومات اإلسرتاتيجية بغرض 
الدراسات  أظهرت  وقد  املعلومات.  بإدارة  املعلومات  علم  يف  يعرف  ما  وهو  املناسب  القرار  اختاذ 
السابقة وجود عالقة بني اإلدارة اإلسرتاتيجية Strategic Management Process واملسح البيئي حيث 
عرف )Ansoff and McDonnel 1990)3 اإلدارة اإلسرتاتيجية كام يظهر يف الشكل أدناه أنه يتم القيام 
بتشخيص داخيل وخارجي للرشكة، أثناء املرحلة األوىل، عن طريق جتميع وحتليل املعلومات املتوفرة 
الفرص  انتهاز  عىل  قدرهتا  ملعرفة  واخلارجية  وضعفها  قوهتا  مكامن  ملعرفة  الداخلية  الرشكة  بيئة  ىف 
الثانية، عن طريق إدراج  أثناء املرحلة  وجتنب األخطار. كام يتم وضع وتنفيذ اخلطط اإلسرتاتيجية، 

املعلومات املحّللة يف سياق اختاذ القرار اإلسرتاتيجي املطلوبة لعمليات اإلبداع واالبتكار.
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الشكل رقم )1(: عالقة املسح البيئي باإلدارة اإلسرتاتيجية )روبيح، 2004(. 

للمؤسسات، حيث  إبداعي  البيئي عنرص  باملسح  القيام  الناجتة عن  املعلومات اإلسرتاتيجية  أّن   كام 
ايلسواي عام 1985م وريموند  دراسة  الريادية حسب  الرشكات  باهتامم من طرف مسؤوىل  حيظى 
هلا  كلمة  البيئي  املسح  ويعترب   .)6(  )5)  )4(El Sawy 1985. Raymond and Hall  2001 عام  وهال 
عدة مرادفات مستعملة ىف بيئة الرشكات كمصطلح “الّذكاء الّتنافيس” يف الرشكات الغربية. وحتاول 
الدراسة احلالية رصد املصطلحات املستخدمة بالفعل يف البيئة السعودية ويشمل املسح البيئي أنواع 
 ،Internal vs. External التالية: معلومات داخلية وخارجية  التقسيامت  عديدة من املعلومات، منها 
قوية،  وإشارات  ضعيفة  إشارات   ،Personal vs. Impersonal شخصية  وغري  شخصية  معلومات 
التّحكم  معلومات   ،Scientific. Technological. Economic واقتصادية  وتقنية  علمية  معلومات 
عام  روبيح  دراسة  يف  استخدمت  التي  التقسيامت  نفس  وهي  جزئية  ومعلومات  التأثري  ومعلومات 

2004م.
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مشكلة الدراسة: 

 يواجه جمتمع املعلومات منها يف العامل بصفة عامة واململكة العربية السعودية خاصة التحدي اإلداري 
لدى مدراء املعلومات الذين يقومون بالعملية اإلدارية عىل مجيع املستويات، خاصة تلك التي تتواجد 
)مندورة، حممد حممود. درويش،  انظر الشكل رقم (2(  العليا (اإلسرتاتيجية(  يف مستويات اإلدارة 
حممد مجال الدين، التخطيط اإلسرتاتيجي لنظم املعلومات()7(. إن نجاح مؤسسات األعامل اليوم ويف 
التوجه نحو عوملة االقتصاد إىل  املستقبل يتوقف عىل قدرهتا عىل العمل عىل نطاق عاملي، وقد أدى 
رفع قيمة تكنولوجيا املعلومات، فنظم املعلومات اليوم هي التي توفر للمؤسسات سواء حكومية أو 
خاصة إمكانات االتصاالت وأدوات حتليل املعلومات واختاذ القرارات، ما يمكنهم من اختاذ قرارات 
ذات جودة عالية، كام أن شبكات االتصاالت قد سهلت التعاون بني فرق العمل املتناثرة جغرافيا، 

ومعنى ذلك اتساع نطاق اإلدارة بسبب سهولة الرقابة عىل عدد أكرب من املرؤوسني. 

شكل )2(: اخلطة اإلسرتاتيجية املعلوماتية
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 وقد سهلت تطبيقات مثل الربيد اإللكرتوين واملؤمترات عن بعد من قيام تنسيق دقيق بني فرق عمل 
قدرهتا عىل  قيدا حيد من  متثل  تعد  مل  األعامل  املادية ملؤسسات  احلدود  فأن  متناثرة جغرافيًا، ولذلك 
املادية واألفكار  فالنظم االفرتاضية تعتمد عىل اإلنرتنت يف ربط األفراد واألصول  تقديم منتجاهتا. 
املادية مما أدى إىل إعادة تصميم  التنظيمية  واملوردين والعمالء خللق سوق افرتايض ال حتده احلدود 
تدفق العمل الذي ساعدت به نظم املعلومات عىل إحالل اإلجراءات اآللية حمل اإلجراءات اليدوية، 
ما أدى إىل تقليل دورة القيام بالعديد من العمليات، وبالتايل ختفيض تكلفتها وزيادة كفاءهتا. كام أدى 
ذلك إىل زيادة قدرة املؤسسة عىل االستجابة، حيث ساعدت تكنولوجيا املعلومات املؤسسات الكبرية 
عىل اكتساب مميزات احلجم الصغري والعكس. ومن ناحية أخرى تساعد تكنولوجيا املعلومات عىل 
لتوفري  املرنة  املعلومات  الصغرية عن طريق استخدام نظم  تتمتع هبا الرشكات  التي  املرونة  اكتساب 
خدمات معلومات غري نمطيه عىل نطاق واسع. وقد أدى ذلك إىل تغيري عملية اإلدارة مما ساعد عىل 
والقيادة  والتنظيم  التخطيط  بوظائف  للقيام  للمديرين  جديدة  إمكانيات  ذات  املعلومات  نظم  توفر 
والرقابة فهي تتيح للمدير احلصول عىل أدق تفاصيل املعامالت التشغيلية يف أي مكان ويف أي وقت.
كام تستخدم العديد من املؤسسات نظم ختطيط موارد املعلومات والتي حتقق تكامل مجيع العمليات 
الوصالت  وإلغاء  اإلدارات  بني  املعلومات  تبادل  خالل  ومن  ومتويل  وتزويد  ختطيط  من  اإلدارية 
املؤسسات  تعريف حدود  إعادة  داخلها. إن  املختلفة  الوظيفية  املعلومات  نظم  بني  واملكلفة  املعقدة 
يسهل لنظم املعلومات القائمة عىل الشبكات تبادل املعلومات وإجراء املعامالت بني بيئاهتا املختلفة. 
وحيدث ذلك عن طريق توفري نظم املعلومات العابرة للمنظمة والتي تقوم بأمتتة تدفق املعلومات عرب 
حدودها االفرتاضية، إال أن تلك العمليات لن تتأتى بعدم وجود ثالثة ختصصات رئيسة وهي: حتليل 
وتصميم النظم، وإدارة املعلومات وإدارة املعرفة، والتي حسب حد علم الباحثة وخربهتا يف املجال، 
العربية غري مطبقة هلا بشكل فاعل. إن وجود نظام معلومات إسرتاتيجي  ما زالت اململكة والدول 
مورد مهم ألي مؤسسة ووجود إدارة للمعلومات متارس املسح البيئي هبا يساهم يف حتقيق أهداف 
الداخلية  البيئة  التي يمكن أن تواجه  املؤسسة ويعمل عىل استمرار نجاحها والوقوف ضد املخاطر 

واخلارجية. ومن هنا يمكن حتديد مشكلة الدراسة كاآليت: 

إىل أي مدى يمكن قياس وعي مسؤويل الرشكات ومؤسسات األعامل السعودية يف مدينتي مكة 	 
املكرمة وجدة نحو استخدام املعلومات اإلسرتاتيجية؟.
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 أهداف الدراسة:

املكرمة . 1 مكة  مدينتي  يف  السعودية  األعامل  ومؤسسات  الرشكات  مسؤويل  وعي  مدى  معرفة 
وجدة نحو استخدام املعلومات اإلسرتاتيجية.

والكبرية . 2 الصغرية  الرشكات  بني  البيئي  املسح  بمصطلحات  الوعي  يف  االختالف  حتديد 
احلجم.

معرفة األسامء البديلة للمسح البيئي األقرب إىل املسؤولني السعوديون يف مدينتي مكة املكرمة . 3
وجدة.

حتديد االختالف يف اختيار مسميات املسح البيئي بني الرشكات الصغرية والكبرية احلجم.. 4
حتديد االختالف يف مجع املعلومات بني الرشكات الكبرية والصغرية احلجم.. 5
دراسة العالقة بني مستوى الوعي بمفاهيم املسح البيئي ومستوى جتميع املعلومات.. 6

 أسئلة الدراسة:

هل لدى مسؤويل الرشكات ومؤسسات األعامل السعودية يف مدينتي مكة املكرمة وجدة معرفة . 1
ودراية كافية بمفهوم املسح البيئي واملعلومات اإلسرتاتيجية؟ هل هناك اختالف بني الرشكات 

الصغرية والكبرية احلجم؟ 
البيئة السعودية؟ هل يوجد اختالف يف . 2 البيئي األكثر استخدامًا يف  البديلة للمسح  ما األسامء 

اختيار األسامء بني الرشكات الصغرية والكبرية احلجم؟
أنواع املعلومات حتظى باهتامم أكرب من طرف مسؤويل الرشكات؟ هل يوجد اختالف يف . 3 أي 

أنواع املعلومات التي جتمع بني الرّشكات الكربى والصغرى؟
هل توجد عالقة بني الوعي بمسميات املسح البيئي ونوعية جتميع املعلومات؟. 4

أمهية الدراسة: 

 نظرًا ألن اململكة العربية السعودية متلك العديد من مؤسسات األعامل يف القطاع احلكومي واخلاص 
كان من املهم العمل عىل نرش مفهوم املسح البيئي هبا، والتعريف باإلدارة اإلسرتاتيجية التي ترتبط 
بمفاهيم اختاذ القرارات التي تؤدي إىل رفع مستوى األداء والكفاءة اإلنتاجية هبا. ويمثل ذلك املفهوم 
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نموذج اإلدارة احلايل واملستقبيل ملؤسسات األعامل التي يمكنها من حتديد قدراهتا وإمكانياهتا التنافسية 
ما حيقق أهدافها ضمن اعتبارات البيئة الداخلية واخلارجية املتغرية.

لذا يمكن تلخيص أمهية الدراسة احلالية يف النقاط التالية: 
•  حتسني عمليات وأداء مجيع أنواع مؤسسات األعامل.

•  مساندة عملية اختاذ القرارات وتدعيم األعامل التعاونية.
•  تقوية املركز التنافيس هلا يف جمتمع املعلومات.

•  تزايد مسامهة نظم املعلومات املستندة عىل اإلنرتنت.
•  نجاح املنظامت احلديثة التي تعمل يف ظل منافسة عاملية تتميز باجلدة ورسعة التغري وعدم التأكد.

الدول  قائم يف  البيئي مساحة من االهتامم لالطالع عىل ما هو  املسح  الّدراسة حماولة إلعطاء  تعترب   
األعامل  ومؤسسات  الرشكات  يف  االحرتازية  املعلومات  أنظمة  لتطوير  بداية  أهنا  كام  املتطورة،، 
السعودية يف مدينتي مكة املكرمة وجدة، وأهنا كذلك إضافة علمية تؤدي إلجراء مزيد من البحوث 
ملعرفة مدى مالءمة ذلك املفهوم أو اختالفه يف بيئات عربية عنها يف البيئات الغربية، ومقارنة تطبيقات 

املسح البيئي يف الدول اخلليجية. 

منهجية البحث: 

 اعتمدت الدراسة عىل املنهج املسحي ملالءمته للوصول إىل مسؤويل الرشكات ومؤسسات األعامل 
السعودية يف مدينتي مكة املكرمة وجدة، تم استخدام االستبانة وقد تم حتليل نتائج البحث باستعامل 

برنامج SPSS واستخدام أساليب االختبارات اإلحصائية.

الكويتية نحو  “مدى وعي مسؤويل الرشكات  الدكتور كامل رويبح   وقد متت االستفادة من دراسة 
استخدام املعلومات اإلسرتاتيجية “ التي أعدت يف عام 2004م يف إعداد منهجية هذه الدراسة.

طريق  عن  التنفيذيني  باملدراء  االتصال  تّم  كام  و2012م.  2011م  عامي  بني  املعلومات  مجع  تّم   
الزيارات امليدانية للرشكات، وعن طريق التليفون أو الفاكس والربيد اإللكرتوين. وقد تم توزيع 20 
استبانة عىل 20 رشكة سعودية ومؤسسة أعامل يف مدينتي مكة املكرمة وجدة كبرية وصغرية احلجم ىف 

القطاعني اخلاص والعام.
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 عينة الّدراسة:

 تم احلصول عىل 20 إجابة من طرف 20 رشكة ومؤسسة أعامل يف مدينتي مكة املكرمة وجدة، حيث 
إّن نسبة املشاركة قد وصلت إىل 95 % كانت غالبها من مدينة جدة. كام أن وحدة الّتحليل هو الفرد 
املشارك (املدير التنفيذي( وليست الرشكة من أجل ضامن احلصول عىل أكرب نسبة من مشاركة املديرين 
البيئي واملعلومات  املسح  ثقافة مصطلح  وانتشار  تقبل  نظرة عامة وشاملة عىل مدى  للحصول عىل 
اإلسرتاتيجية يف السعودية، وقد جاء توزيع الرّشكات املشاركة بعناوينها ووفق القطاعات االقتصادية 

التالية حسب جدول رقم (1( و(2(.

 

جدول رقم )1(: توزيع بأسامء الرشكات الداخلة يف عينة البحث

النسبةالتكراراسم الرشكةالنسبةالتكراراسم الرشكة

15رشكة املراعي15أرامكو

15رشكة بعد لالتصاالت السلكية والالسلكية15الغرفة التجارية الصناعية بجدة

15رشكة جدة للتطوير العمراين15البنك العريب الوطني

15رشكة دلة عرب البالد العربية15اخلطوط اجلوية السعودية

15رشكة سعودي أوجيه15الرشكة السعودية للكهرباء

15رشكة فاروق ومأمون متر ورشكاؤه15الغرفة التجارية الصناعية بجدة

15رشكة يرس لألمن والسالمة15أمانة العاصمة املقدسة

15الند مارك جروب15رشكة التقنية األمنية
للخرسانة  السعودية  الرشكة 

15مؤسسة عبد اهلل سليامن الغنيم15اجلاهزة

15مكتب استشارات بيئة15جمموعة بن الدن السعودية 

1050املجموع1050املجموع
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جدول رقم )2(: توزيع الرشكات حسب النشاطات االقتصادية

النسبةالتكرارأنواع الرشكات

10%2رشكات صناعية

10%2منظامت غري نفعية

5%1رشكات جتارية

20%4مقاوالت

5%1رشكات نقل

5%1رشكات غذائية

10%2اتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

5%1مايل أو مرصيف أو تأميني

30%6أخرى

100%20املجموع

تابع جدول رقم )2(: نشاطات أخرى للرشكات غري املوجودة يف االستبيان
Nonprofit organization focus on Business 
development

إدارة حكومية

أنظمة أمن وسالمة

توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

دوائية

مقاوالت وصيانة اتصاالت

مكتب استشارات بيئية

مصطلحات الدراسة: 

تم تعريف مجيع مصطلحات الدراسة حسب ما جاء يف دراسة روبيح عام 2004م (8( وهي كالتايل: 

- البيئة Environment عىل أهّنا تتكون من القوى الفاعلة والرشكاء والالعبني يف حميط املنظمة الذين قد 
يؤثرون عىل الرّشكة، حيث يصبح املسح البيئي منّصبًا عىل سلوك الفاعلني القادرين بواسطة قراراهتم 
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ونشاطهم عىل خلق تأثري ملحوظ عليها يف املستقبل املنظور والبعيد. وتتكون هذه القوى من املنافسني 
واملوردين والّسلطات العمومية ومراكز الضغط واحلكومات واملستخدمني، سواء يف الوقت احلارض 

أو يف املستقبل املنظور. 

- املعلومات اإلسرتاتيجية Strategic Management عىل أهّنا املعلومات التي تلقي الضوء عىل ما يدور 
يف بيئة الرشكة الداخلية واخلارجية أثناء قيامها بنشاط صناعي أو خدمايت من أجل املساعدة يف اختاذ 
القرار اإلسرتاتيجي. وتشمل املتغريات: مرشوعات املنافسة، وطرق اإلنتاج والتسويق، وخصائص 
املنتجات، وطرق تسويقها، وأساليب التوريد واملواد اخلام اجلديدة، والترشيعات، وخدمة املستخدمني 

ورضاهم. 

وتوجهها  الرشكة  تنتجها  التي  املعلومات  وتضم   )Control Information) الّتحكم  معلومات   -
املنظمة  بالغة كوهنا مّتكن  الّنوع أمهية  3( وتكتيس معرفة هذا  الشكل رقم  (أنظر  الداخيل  الستعامهلا 
من أن تقارن أداءها بأداء أحسن املنظامت (Benchmarking(. ويتّم تسيري هذه املعلومات عن طريق 
البرشية  املوارد  معلومات  كنظم  عليها  منصّبة  الّدراسات  أغلب  أّن  كام  التقليدية،  املعلوماتية  النظم 

ونظم اإلنتاج ونظم اجلودة.

الرشكة  داخل  أنتجت  التي  املعلومات  وتضم   )Influence Information) الّتأثري  معلومات   -
املنظمة  خارج  وجمموعات  ألفراد  موجهة  أو  رقم3(،  الشكل  (أنظر  اخلارجي  لالستعامل  ووجهت 
 Inter) كالعميل واملّورد(. وتعترب نظم املعلومات الّتسويقية أو نظم املعلومات التي تربط املنظامت)
organizational Information Systems( أمثلة من األنظمة التى تقوم بتسيري معلومات الّتأثري، غري أّن 

الدراسات املنصّبة عليها قليلة مقارنة بتلك اخلاصة بمعلومات الّتحكم.

املعلومات  متّثل   )Fragmentary Information( الضعيفة  اإلشارات  أو  اجلزئية  املعلومات   -
اإلسرتاتيجية التي مجعت من خارج املنظمة ووّجهت لالستعامل الداخيل (أنظر الشكل رقم3( وهي 
أن  الرشكة، ويمكن  تأثري عىل  له  تنبئ بحصول يشء  وإنام  متامًا،  تتحقق  مل  التي  الّتطورات  تعرّب عن 
تّعرف أيضًا بالتهديدات أو الفرص املحتملة أو هلا نتائج حمتملة، وهي معلومات قليلة وغري قطعية، 
أطلق  وهلذا  الّتكامل،  عملية  إىل  وحتتاج  املتوفرة  املعلوماتية  املصادر  من  العديد  يف  ومبعثرة  جزئية 
عليها (1975م( Ansoff (9( أنسوف عام 1975م مصطلح “اإلشارات الضعيفة” كاملعلومات التي 
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وقد حظي هذا النوع من  “اإلرهاب الدويل”.  تستعملها أمريكا أثناء احلرب الوقائية ضد ما تسميه 
املعلومات باهتامم قليل (Bright 1970( )10( من برايت عام 1970م وانسوف عام 1975 1975( 

 (Ansoff من طرف الباحثني مقارنة بمعلومات الّتأثري والتّحكم.

و تتضمن املعلومات اجلزئية األقسام الّتالية حسب دراسة رويبح)11(: 

املحتملني، . 1 أو  احلاليني  املنافسني  ختص  التي  املعلومات  إىل  تشري  وهي  الّتنافس  عن  معلومات   
كإدخال منتجات جديدة أو خدمات جديدة، حتسني املنتجات، دخول املّنافسني إىل أسواق جديدة، 
نوعية  حول  الّسابقني  املوظفني  بمساءلة  القيام  املّنافسني،  تسويق  طرق  العمل،  أساليب  حتسني 
العمل والوظائف التي شغلوها أثناء تواجدهم يف رشكات منافسة، مرشوعات البحث والّتطوير 

اجلديدة، القيام بحوارات تلفونية أو بالربيد اإللكرتوين حول األسعار املرتقبة للمّنافسني.

املعلومات الّشخصية والقدراتية )Profiling and Capabilities Information( وتشري إىل املعلومات . 2
التي خّتص شخصيات يف الرشكات املّنافسة أو املستخدمني املهمني أو شخصيات مهمة من املمكن 
أن تؤثر عىل مستقبل الرشكة وتشمل امليول، األصدقاء، القدرات التسيريية والتفاوضية والرتكيبة 
كذلك  وهي  هبا.  املرتبطة  الضغط  وقوى  النوادي  يف  والعضوية  احلزيب  واالنتامء  السيكولوجية 
الفاعل واإلخبار عن قدراته مثل  لتحديد  أكثر عددًا، وتفيد  معارف ذات طبيعة وصفية، وهي 
قدرة الرشكات املنافسة عىل القيام بمرشوعات معينة، حجم املديونية، األرباح، عدد اخلرباء وفرة 

السيولة املالية، ميزانية البحث والتطوير.

املعلومات التجارية وتشري للمعلومات التي تتعلق باهتاممات املستخدمني ورضاهم وأمنياهتم)12(، . 3
عام  دافنبورت   )13( Davenport )2001) يقول  الصدد  هذا  تعرتضهم ويف  التي  واملشكالت 
قصوى  أمهية  تويل  املستخدمني  حول  املجّمعة  املعلومات  تستعمل  التى  إّن الرّشكات  2001م، 
لتحديد أهم مستخدميها، ومن ثّم استغالل أكرب قدر من مصادر املعلومات املتوفرة ملحاولة فهم 

متطلباهتم.

الّتمويلية وتشري إىل املعلومات حول وجود مواد خام، سلع أو مواد نصف مصنعة، . 4 املعلومات 
وجود موارد مالية خارجية أو وجود العاّملة اخلبرية.
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املعلومات التكنولوجية وتضم أساليب التصنيع اجلديدة أو حتسني املنتجات واخلدمات، التقنية . 5
البديلة أو اجلديدة أو التقنية اخلدماتية أو الّتصنيعية.

نشاطات . 6 اجلديدة،  الوظائف  عدد  السكان،  حياة  نمط  يف  تغريات  تضم  االجتامعية  املّتغريات 
املستهلكني وعاداهتم، نسبة نمو السكان، نسبة املتزوجني.

محاية . 7 قوانني  التجارة،  محاية  قوانني  اجلديدة،  والقوانني  الترشيعات  تضم  السياسية  املتغريات 
البيئة، قوانني إحالل العاملة الكويتية مكان الوافدة، نظام الرضائب، املعلومات السياسية املحلية، 

اإلقليمية والدولية.

املتغريات االقتصادية تضم معلومات حول الّناتج املحيل اخلام، نسبة التضخم، العجز ىف ميزانية . 8
الدولة، االستثامرات، مؤرشات نمو االقتصاد، حركات األسهم يف البورصات. 

الشكل رقم )3(: أنواع املعلومات التي يتّحتم عىل املنظامت االهتامم هبا )رويبح، 2004م(
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 مراجعة الدراسات السابقة:

 .Herring 1998. Lesca and Lesca 1997. Ansoff 1975) أشار رويبح إىل العديد من الباحثني 
Moore 2000 .Gilad 1998. Gabriel and Simone 1999( )14( (15( (16( (17( (18( ليسكا عام 1997م 
وهرينج عام 1998م وانسوف عام 1975م وجربييل وسايمون عام 1999م وجيالد عام 1998م 
ومور عام 2000م، الذين أكدوا عىل أمهية املعلومات اإلسرتاتيجية كتغذية مرتدة لصناعة القرارات 
اإلسرتاتيجية وتقليل نسبة الغموض الذي يتخلل حميط بيئة الرشكة اخلارجية. كام أشار أيضًا إىل دراسة 
(Wand 1998((19( واند عام 1998م، الذي أكد عىل رضورة اعتبار قيمة املعلومات بمثابة منتجات 

وموارد للرشكة يف عامل رسيع التّغري. 

 Mohan-Neill( كام استعرض عدد من األبحاث التي ركزت عىل مزايا التطبيق للمسح البيئي، كدراسة 
 )Groom and1995 ()20( موهان عام 1995، التي شملت 68 رشكة أمريكية وكذلك دراسة قام هبا
David 2001)21(جرووم وديفد عام 2001م، شملت 44 رشكة أمريكية بأّن الرشكات الكربى تبدو 
أكثر اهتاممًا من الرشكات الصغرية يف تتبع املعلومات اإلسرتاتيجية املتوفرة لدى موظفيها، وتستخدم 
املعلومات املجّمعة حول املستخدمني واملوردين كأهم مصادر للمعلومات. ما أظهرت نتائج بحث قام 
به (Lang 1997()22( النج عام 1997م، يف 671 رشكة أمريكية وجود عالقة إجيابية بني معلومات 
جربييل   )23()Gabriel & Simone 1999) ودراسة  املخاطر،  ودرء  الفرص  وانتهاز  البيئي  املسح 
وسايمون عام 1999م، التي نتج عنها أن معلومات املسح البيئي تساعد عىل حتسني الّصادرات إليها 
نتائج  أظهرت  هلا. كام  املّصدرة  الشعوب  وتقاليد  امليول واالحتياجات عن عادات  معرفة  عن طريق 
دراسة قام هبا (Julien 2001 وآخرون()24( جوليني عام 2001م، شملت 147 رشكة صغرى كندية 

أن الرشكات اإلبداعية أكثر اهتاممًا بتجميع املعلومات اجلزئية. 

االهتامم  ورضورة  أمهية  عىل  ركّزت  التي  الدراسات  من  العديد  وجدت  املعلومات  نظم  جمال  وىف   
بمعلومات التّحكم والّتأثري حيث يوجد العديد من النظم املعلوماتية املوجهة هلذا الغرض ويف املقابل 
 )25()Lesca and Lesca 1997) يوجد القليل من الّدراسات حول استعامل املعلومات اجلزئية كدراسة
ليسكا عام 1997م، من بني الّدراسات القليلة التي ركزت عىل أفضلية أنواع املعلومات يف الرّشكات 

املتقدمة وليست العادية مع عدم االهتامم بوجود نتائج ميدانية موثقة بتقارير إحصائية.
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استخدمت  اإلسرتاتيجية  للمعلومات  البيئي  املسح  عن  2005م  ينجرعام   Yunggar  )26( دراسة   
منهج حتليل املحتوى يف ماليزيا، وقد عمدت إىل تقويم ذلك املحتوى من املعلومات التي تم جتميعها 
التي  املعلومات  هي  ما  التالية:  األسئلة  عىل  اإلجابة  الدراسة  حاولت  وقد  لدهيم،  اخلمسية  للخطة 
يعتربها املديرين مهمة بالنسبة للمسح البيئي؟ وما هي املعلومات التي يطلبوهنا؟ ما هي املصادر التي 
يستخدموهنا؟ ما هي آراء األفراد واملنظامت والبيئة املحيطة عىل تلك االختيارات من املعلومات؟ مع 

مقارنة النتائج مع مثيالهتا من الدراسات التي أجريت يف أمريكا.

 دراسة شني وآخرون عام 2010م  Chen. Mocker. Preston. Teubner)27( عن أن اسرتاتيجيات نظم 
املعلومات يعترب العمود الفقري ملامرسة علم املعلومات. إن مراجعة اإلنتاج الفكري يف املجال تقرتح 
أنه بالرغم من استخدام ذلك املصطلح يف الدراسات إال أنه ما زال غري مفهوم، وقد حاولت الدراسة 
أن تعرف ذلك املفهوم عرب تتبع عملياته من خالل املنظمة وكذلك مرشوعاته واستخداماته وتوظيفه 
وإدارة نظام املعلومات. ومن بني التعريفات املختلفة املوجودة يف 48 دراسة اختارت الدراسة تعريفًا 
واحدًا وهو أن اإلسرتاتيجية هي املشاركة يف دور نظم املعلومات داخل املنظمة ما جيعلها قادرة عىل 
االبتكار واإلبداع، كام تم تعريفه عىل أنه ذلك االجتاه التنظيمي يف االستثامر والتوظيف واالستخدام 

واإلدارة اخلاصة بنظم املعلومات.

تقنية  أن  إىل  أشارت  التي  2011م  عام   )28)  Tallon & Pinsonneault وبينسونالت  تالون  دراسة   
املعلومات اإلسرتاتيجية تظل من ضمن أولويات العمل اإلداري عند مدراء التقنية، وقد ازدادت مع 
ازدياد مشكالت البيئة ما يطرح السؤال عن رضورة تعريف ذلك املجال وعن معرفة كيفية التفاعل 

مع تسهيالت العمل التقني.

 دراسة Cho(29( شو عام 2011م عن املسح البيئي لسلوكيات املديرين يف اإلدارة اإلسرتاتيجية مستندة 
للمديرين  الدوافع  ختترب   )focus theoryHiggins1997). 1997م  عام  هاجيني  نظرية  نموذج  عىل 
املعرفة  اختالف  السلوك اإلسرتاتيجي لإلدارة، وأن  بينها عىل  وأثر االختالفًات  املستوى األعىل  يف 
يعترب من أكثر العوامل التي جتعل هناك اختالفًات لتجميع األفكار يف عقوهلم مما يغري درجة الرتويج 
واحلفظ للمعلومات وأن تلك االختالفًات تؤدي بالتايل إىل إبقاء أسلوب املعاجلة للمعطيات البيئية ما 

يغري تدرجييًا اخليار اإلسرتاتيجي لدهيم.
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القرارات  عن  2011م  عام  وآخرون  ميتشيل   )30(Mitchell. Shepherd & Sharfman دراسة   
املنتظمة بشكل جيد  القرارات  باختاذ  املنظامت، حيث يقمن  املنتظمة لإلداريني يف  اإلسرتاتيجية غري 
من تفضيالت ثابتة أو مستمرة من خمرجات املنظمة والتي ال يلبث وضعها عىل نفس املنوال يف فرتات 
زمنية خمتلفة، تم تبني منظور نفيس لتحليل عملية اختاذ القرارات غري املنظمة تم دراسة 2048 قرارًا 
تم اختاذها من قبل 64 موظفًا يف التقنية عن طريق اختبار اخلربات املعرفية وإدراكهم أو فهمهم من 
جهة أخرى يف البيئة اخلارجية ما جيعلها تؤثر عىل طريقة اختاذ القرارات غري النظامية، نتج عن الدراسة 
أن املديرين بوجود اخلربات املعرفية يقومون باختاذ مستوى أقل من القرارات غري النظامية، وأن البيئة 

غري املستقرة تزيد منها.

يف  التنافيس  الذكاء  ممارسة  مستوى  اختربت  2011م  ورشيد Yap & Rashid(31( عام  ياب  دراسة   
عدد من منظامت األعامل يف ماليزيا وعالقة ذلك مع مستوى األداء. تم مجع البيانات من 123 رشكة 
صناعية، يف مراحل متقدمة من أعامهلا، يف ثالثة مستويات إدارية وهم الزبائن أو العمالء، واملنافسني، 
واالقتصاد. يتم استخدام الذكاء التنافيس عند القيام باختاذ القرارات اإلسرتاتيجية املتعلقة بالتوسع 
اإلداري أو تطوير منتج جديد أو دعم إسرتاتيجي. هناك عالقة إجيابية بني استخدام الذكاء التنافيس 
وبني مستوى األداء، وأن الرشكات القائمة عىل الذكاء التنافيس الرسمي حتصد مستوى أداء مرتفع 

عند قياسه بنمو املنظمة والربح.

 دراسة ويلكني Wilkin)32( وسريبا Cerpa عام 2012م تقرر أن اإلدارة اإلسرتاتيجية لتقنية املعلومات 
كانت ولفرتة طويلة هي أحد مكونات األداء يف مؤسسات األعامل. يف هذه الدراسة تم وضع هدفني 
املعلومات  لنظام  اإلسرتاتيجي  بالتخطيط  واخلاصة  الفاعلة  املامرسات  يستكشف  األول  أساسيني، 
يف ظل وجود وظيفة اإلدارة اإلسرتاتيجية يف 29 منظمة كبرية يف مدينة اسرتاليا، والثانية بأن قامت 
البنية  النتائج مع الدراسات النظرية يف ذلك املجال منذ عام 1998م والتي وضعت  بمراجعة تلك 

التحتية ملامرسة العمل، حسب تلك األهداف لكل من املتخصصني والباحثني يف املجال.

 دراسة Lee & Lee يل ويل )33( عام 2012م التي استكشفت اجلهود لتعريف اإلسرتاتيجية التنافسية 
املناسبة املتعلقة باجلنسيات املتعددة. الدراسة استخدمت أسلوب حتليل عمليات الشبكة عىل اإلنرتنت، 
من أجل بناء نظام هرياركي متداخل مع عدد من املعايري اخلاصة باختيار اإلسرتاتيجية التنافسية. نتج 
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عن الدراسة أن أكثر تلك اإلسرتاتيجيات مناسبة خمتلفة حيث إن حتليل البيئة اخلارجية أظهر ثالث 
معايري مهمة مثل: حجم املجتمع لكل وحدة من الدخل ،ومستوى العناية الطبية، والتامني الطبي، أما 
بالنسبة إىل حتليل البيئة الداخلية فإن العوامل املهمة تتمثل يف التعاون مع املشاركني املحليني ودرجة 

االرتقاء يف عمل البحوث امليدانية ودرجة االرتقاء يف تقديم منتجات جيدة.

بمستوى  البيئي  املسح  عالقة  عن  2012م  عام   )34(Adebisiو  Babatunde وأديبيس  بابتوند  دراسة   
األداء يف بيئة مؤسسات األعامل والتي تم فيها تناول رشكة نستلة يف نيجرييا ورشكة كادبري. تم توزيع 
ذات  عالقة  وجود  إىل  التوصل  تم  اإلحصائي،  التوافق  معامل  باستخدام  بياناهتا  وحتليل  االستبيان 
داللة إحصائية بني املسح البيئي اإلسرتاتيجي وأداء املنظامت، كام تم التوصل إىل أن معظم التغيريات 
يف اإلنتاجية التي حتدث يف املنظمة بسبب االختالفًات يف عوامل البيئة اخلارجية والتي هلا تأثري إجيايب 

عىل أداء املنظمة. 

 أما فيام يتعلق بدراسات أجريت يف دول مثل نيجرييا (Sawyerr 2000( )35( سأوير عام 2000م، 
وبلغاريا (Elenkov 1997()36( النكوف عام 1997م، وروسيا (May 2000((37( ماي عام 2000م، 
 )Ngamkroeckjoti and Johri 38( إبراهيمي عام 2000م، وهونج كونج))Ebrahimi 2000) والصني
سواء  املجال  نوع  حتديد  عىل  رّكزت  مجيعها  2000م،  عام  وجوهري  نجمكريوكجويت   )39)2000(
املسؤولني  اهتامم  بأكثرية  الذي حيظى  التقني  أو  الترشيعي  أو  السّيايس  أو  أو االجتامعي  االقتصادي 
البيئي  البيئي وكذلك معرفة املعوقات التي تواجه الرشكات أثناء القيام باملسح  للقيام بعملية املسح 
نوعية  إىل  تتطرق  مل  الّدراسات  تلك  أّن  إال  الغربية.  الرشكات  عن  الّتطبيق  يف  االختالف  ودرجة 

املعلومات ودرجة أمهيتها ومدى وعي مسؤويل الرّشكات باستخدامها يف القرارات اإلسرتاتيجية.

 ويف الوقت الذي نجد فيه العديد من الدراسات الغربية التي تناولت مفهوم املسح البيئي واستخدامات 
املعلومات اإلسرتاتيجية البيئية، فإّن الّدراسات امليدانية يف العامل العريب قليلة وهي كالتايل: 

 دراسة مرصية- أردنية (Abdalla and Sammy 1995()40( عبداهلل وسامي عام 1995م، والتي بحثت 
العالقة بني نشاط املسح البيئي ونوع اإلسرتاتيجية املّتبعة، وقد شملت 300 مدير رشكة مرصية و161 
مدير رشكة أردنية، وقد أثبتت أّن الرّشكات التي تّتبع إسرتاتيجية املسح البيئي تعمل عىل تلبية رغبات 
املستخدمني هي رشكات متميزة (Proactive( يف حني أّن الرّشكات التي تّتبع إسرتاتيجية أقل األسعار 
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تستخدم أسلوب متابعة هتديدات املنافسني والّترشيعات اجلديدة التي تقلل من انتشارها، ما جيعلها 
وشوككمون  لشيليوف  1998و1999  عامي  تونس  يف  ودراستني   .)Reactive) متأخرة  رشكات 
)Chellouf. )41( 1999 Chouk-Kamoun and Salles 1998( )42( عن أسباب االهتامم باملسح البيئي 
وتطبيقاته يف بعض الرّشكات التونسية، كانت إحداها عن متطلبات املسح البيئي يف 24 رشكة تونسية، 
وجد أّن املعلومات اإلسرتاتيجية البيئية مل حتظ باهتامم مسؤويل تلك الرشكات لعدم وعي املسؤولني 

بقيمة تلك املعلومات. 

 دراسة أيوب )43( عام 1997م عن مدى ممارسة اإلدارة اإلسرتاتيجية يف املنشآت الصناعية السعودية 
وعالقتها بقدرة املنشأة ومعرفة العالقة بني تلك املامرسات وخصائص تلك املنشآت، كذلك تتعرف 
عىل درجة تقويم مديري اإلدارة العليا ألداء منشآهتم باملقارنة مع منشآهتم املنافسة، كذلك التعرف عىل 
العوامل التي حتول دون ممارستها. نتج عنها أن 58% من املنشآت متارس اإلدارة اإلسرتاتيجية بصورة 
القطاعات  مشاركة  عدم  مع   ،%31 بنسبة  العليا  اإلدارة  كانت  هلا  املامرس  وأن  متوسطة،  أو  جزئية 
الرئيسة، وقد ازدادت درجة املامرسة يف املنشآت الكبرية احلجم، كام تزداد تلك الدرجة مع زيادة عمر 

املنشاة وخربهتا اإلدارية.

2000م عن تأثري وظائف نظم املعلومات يف ممارسات اإلدارتني   دراسة الشواف والزلزلة (44( عام 
ل�27 جهة حكومية  الكويتية  املنظامت احلكومية  باملنظمة، وهي دراسة مطبقة عىل  العليا والوسطى 
توجد لدهيا وحدات لنظم املعلومات يف هياكلها التنظيمية، تم التوصل لوجود بنية أساسية لوسائل 
تأثري  نتج أن هناك  املنظامت، كام  بنسبة كبرية يف تلك  تقنيا  املستخدمة متقدمة  املعلومات  تكنولوجيا 

معنوي لرشائح املنظامت احلكومية يف أداء وظائف نظم املعلومات يف تطوير املامرسات اإلدارية.

منهجيًا  أسلوبًا  تقرتح  والتي  العمليات  تطوير  إسرتاتيجية  عن  2003م  عام   )45) السلطان  دراسة   
لتحديد العمليات الالزمة للتطوير ومناهجه، ويعترب هذا األسلوب هو إسرتاتيجية لتطوير العمليات 
بأهنا متثل جمموعة متناغمة ومتناسقة من  العمليات  ف   Process Improvement strategy PIS وُتعرَّ
حتقيق  هبدف  حمددة  خمرجات  إىل  معينة  مدخالت  لتحويل  تصميمها  يتم  والتي  املتناسقة  األنشطة 
رغبات العمالء ومتطلبات األسواق إلضافة قيم ونتائج إدارية ذات مزايا تنافسية، وقد تم استخدام 
جمموعة نمطية من العمليات لألنشطة ووظائف الرشكة يف اهلياكل التنظيمية التي يتم تطويرها هبندسة 
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اخلارجي  بالعميل  تتعلق  التي  املضافة  القيمة  ذات  وهي  أساسية  إىل  العمليات  وتنقسم  العمليات. 
وثانيًا إىل العمليات املساندة وهي التي تساعد العمليات األساسية عىل األداء.

 دراسة مرشقي )46( عام 2004م حول دور تكنولوجيا املعلومات يف حتليل املشكالت واختاذ القرارات 
يف املنظامت الصناعية واخلدمية، هدفت إىل حتديد العالقات الداخلية بني األقسام ونمط التكنولوجيا 
عىل  التكنولوجيا  أنواع  أن  عنها  نتج  ومراحلها.  أنواعها  عىل  التعرف  وكذلك  منها،  لكل  املناسب 
واإلرشاف  العاملني  ومهارات  واملركزية  الرسمية  درجة  عىل  يتوقف  املنظامت  يف  األقسام  مستوى 
والتنسيق واالتصال، كام أن استخدام النظم اآللية يقلل من عدد املستويات اإلدارية ويزيد قدرهتا عىل 

التحكم واختاذ القرار مع األشخاص املشاركني يف صنع القرار.

مسؤويل  وعي  مدى  عن  وهي  الدراسات،  تلك  قمة  عىل  2004م  عام   )47( رويبح  دراسة  وترتبع   
تم  الدراسة،  هذه  منهجية  إعداد  يف  اإلسرتاتيجية  املعلومات  استخدام  نحو  الكويتية  الرشكات 
توزيع استبانة شملت 347 مسؤواًل حيث أظهرت: أّن مصطلح “املسح البيئي” و“نظام املعلومات 
وأّن  املعلومات،  مجع  عملية  إىل  لإلشارة  الكويتية  الرشكات  يف  استخدامًا  األكثر  هي  االحرتازي” 
معرفة مسؤويل الرشكات بتلك املصطلحات متوسطة، وأّن املعلومات اإلسرتاتيجية املجّمعة قليلة، 
وتوجد عالقة وطيدة بني معرفة املسح البيئي ومعرفة املعلومات اجلزئية واملعلومات اإلسرتاتيجية من 
جهة، وبني معرفة املعلومات اجلزئية وسلوك جتميعها من جهة أخرى، وأنه ال توجد فروق يف سلوك 
املعلومات  وتسيري  االعتامد  برضورة  وأوصت  والصغرى.  الكربى  الرشكات  بني  املعلومات  جتميع 

اإلسرتاتيجية وتطوير أنظمة معلوماتية للمساعدة ىف اختاذ القرار.

2010م حتاول الرتكيز بشكل أسايس عىل استعراض أهم حتديات االقتصاد  (48( عام  بيزان   دراسة 
األداء  حتسني  هبدف  الوطني  املعريف  الرأسامل  بتنمية  هيتم  الذي  الرقمنة،  عرص  يف  املعريف  املعلومايت 
املؤسيس، مع استرشاف رؤية مستقبلية ملدى إمكانية تطبيق برامج إدارة املعرفة إلعداد وتنمية قيادات 
إدارية فعال�ة تسه�م يف الرف�ع من مستوى األداء املؤسيس باستخدام أه�م التطبيقات العملية إلدارة 
يف  للتشارك  للخرباء  االفرتاضية  املنتديات  واستحداث  اخلبرية  األنظمة  توظيف  طريق  عن  املعرفة، 
يف  اإلبداع  تشجيع  سياسة  خالل  من  املامرسات  ألفضل  بالوصول  والتميز  التنافس  وبلوغ  األفكار 
النظم املؤسسية يف الدولة. وختطي العقبات ذات الصلة باملامرسات البرشية وثقافتهم املعلوماتية التي 
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 »Process« تصل نسبتها إىل 95 %، بينام تبقى 5 % فقط تتعلق باجلوانب التقنية، بمعنى أن العمليات
أجل  من  واسرتجاعها،  املتوافرة  للمعرفة  وتوصيف  تصميم  من  املعرفة  تنظيم  تتضمن  التي  تلك 
استخدام  طريق  عن  وكذلك  وخارجه،  املؤسيس  اإلطار  داخل  األفراد  بني  وتبادهلا  فيها  التشارك 
 Data وخمازن البيانات ،Mining Data والّتنقيب عن البيانات Technology األنظمة والربامج كتقنيات
Warehousing، وخرائط املعرفةMapping Knowledge، واإلنرتانت Intranet، واملصادر اإللكرتونية 

 ،Practices  of  Communities Dialogue، وممارسات املجموعات  Resources، واحلوار   Electronic

املؤسسة  قيادة  من  ويمكن   Culture التنظيمية  الثقافة  أسس  إرساء  يف  املساعدة  شأنه  من  ذلك  كل 
األداء  سلوكيات  يف  مؤثرة  جديدة  معرفة  وتوليد  املعلومات  إدارة  أساليب  باستخدام   Leadership

لتحقيق التنافس والتميز، والتمكن من متابعة القيادات اإلدارية.

 دراسة الساكن والعواودة (49( عام 2011م هدفت إىل قياس أثر خماطر استخدام تكنولوجيا املعلومات 
عىل أداء نظم املعلومات املحاسبية. وقد أجريت هذه الدراسة لعينه من الرشكات املسامهة املدرجة يف 
بورصة عامن لألوراق املالية. وتم اختيار عينة عشوائية بلغت 100 موظف من العاملني، تم توزيع 
اإلستبانات عليها لقياس اجتاهاهتم حول متغريات البحث وأثر خماطر استخدام تكنولوجيا املعلومات 
الدراسة أن  التحلييل، وأظهرت  الوصفي  املنهج  اتباع  املحاسبية، حيث تم  املعلومات  أداء نظم  عىل 
هناك عالقة تأثري بني خماطر استخدام تكنولوجيا املعلومات وأداء نظم املعلومات املحاسبية وبالتحديد 
خماطر التشغيل وخماطر عدم حتديد الصالحيات وقدمت الدراسة جمموعة من التوصيات لتقليل أثر 

هذه املخاطر. 

نتائج الدراسة: 

أواًل- معلومات عن املوظفني يف الرشكات

 يوضح جدول رقم (3( توزيع مناصب عينة الدراسة حيث إن أعىل نسبة احتلتها مناصب كالعضو 
املنتدب واملدير التنفيذي (30%( تليها منصب مدير العمليات (20%( ثم رئيس قسم (15%( باإلضافة 

إىل 5% ذكروا بعض املناصب األخرى املوضحة يف جدول رقم (4(.
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جدول رقم )3(: توزيع مناصب عينة الدراسة

النسبةالتكراراملناصب
15%3رئيس قسم

0%0عضو جملس إدارة
30%6عضو منتدب
20%4مدير عمليات
30%6مدير تنفيذي

5%1غري حمدد

تابع جدول رقم )3(: املناصب األخرى

ضابط سالمة
مدير شؤون املوظفني للمنطقة الشاملية الغربية

مدير فرع
مدير مكتب أمني الغرفة التجارية

مهندس
نائب املدير العام
نائب مدير القسم

 يتضح من جدول رقم (4( أن أعىل نسبة خربة لعينة الدراسة قد بلغت من 3-1 سنوات وممن هلم أكثر 
من عرشين عامًا وذلك بنسبة 25%، ومن 10-4 سنوات نسبة 20%، بينام بلغت نسبة من هلم أقل من 

سنة أو من 20-11 سنة (%15(.

جدول رقم )4(: مدة وجود عينة الدراسة يف رشكاهتم

النسبةالتكراراملدة
15%3أقل من سنة
25%35-1سنوات

20%104-4سنوات
15%203-11سنه

%525أكثر من 20 سنه
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 يتضح من جدول رقم (5( أن 55% من عينة الدراسة يعتقدون بأن مسؤولياهتم تغطي مهام املسح 
البيئي وهي نسبة أعىل من النصف.

جدول رقم )5(: تغطية مسؤوليات املجيب للمسح البيئي

النسبةالتكرارالتغطية
55%11نعم
45%9ال

 كام يتضح من جدول رقم (6( إن نسبة 80% من عينة الدراسة تعتقد بأهنا هتتم بمقابلة شخصيات هلا 
عالقة بموضوعات املسح البيئي وهي نسبة مرتفعة.

جدول )6(: االهتامم بمقابلة شخصية ذات عالقة بموضوع املسح البيئي 

النسبةالتكراراالهتامم
80%16نعم
20%4ال

ثانيًا: معلومات عامة عن الرشكة: 

 يتضح من اجلدول رقم (7( أن 75% من الرشكات كانت كبرية احلجم، وأن 60% منها لديه أربعة 
نشاطات أو أكثر، وأن 90% منها يمتلك حجم مبيعات مرتفعة، وأن 65% منها لديه مخسامئة موظف 

أو أكثر.

جدول )7(: توزيع الرشكات حسب حجمها ونشاطاهتا ومبيعاهتا وموظفيها: 

حجم 
عدد النسبةالتكرارالرشكة

حجم النسبةالتكرارالنشاطات
عدد النسبةالتكراراملبيعات

النسبةالتكراراملوظفني

أقل من 5%1قليلة15%2513%5صغرية
1004%20

101 - 5%1متوسطة25%35-752%15كبرية
4993%15

65%50013 أو أكثر90%18مرتفعة60%412 أو أكثر



سوسن طه حسن ضليمي

63

 جدول رقم )8(: توزيع الرشكات حسب النسب املئوية املتوقعة لنشاط املسح البيئي

النسبةالتكرارنشاط املسح البيئي
40%8ال توجد
5%1ضعيفة

20%4متوسطة
30%6كبرية

5%1غري حمددة

 يتضح من اجلدول السابق أن 50% من عينة الدراسة ال متارس أسلوب املسح البيئي أو متارسه بشكل 
ضعيف أو أهنا مل حتدد وضعها، ما يناقض نتيجة جدول رقم 6 و7، مّما يدل عىل وجود اختالف بني 

الوعي والّسلوك أو قلة انتشار ثقافة املسح البيئي بني املشاركني يف عينة الدراسة.

جدول رقم )9(: توزيع مفردات عينة البحث حسب معرفتهم بمصطلحات املسح البيئي املختلفة

املصطلحات
غري معروفةمعروفة

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار
50%5010%10نظام املعلومات االحرتازي

35%657%13املراقبة اإلسرتاتيجية
70%3014%6املسح البيئي التجاري

35%657%13الذكاء التنافيس
55%4511%9املسح البيئي

15%853%17نظام اإلنذار املبكر
40%608%12الذكاء التجاري

70%3014%6املسح البيئي اإلسرتاتيجي
65%3513%7اليقظة اإلسرتاتيجية
60%4012%8املسح التكنولوجي

 من اجلدول السابق يتضح أقل نسبة من معرفة مفردات العينة بمصطلحات املسح البيئي بلغت من 
البيئي،  اليقظة اإلسرتاتيجية، واملسح  التجاري، واإلسرتاتيجي،  البيئي  املسح  30-40% ومتثلت يف 
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بينام ارتفعت نسبة معرفة املصطلحات األخرى الظاهرة يف اجلدول مثل نظام اإلنذار املبكر، املراقبة 
اإلسرتاتيجية، الذكاء التنافيس، الذكاء التجاري، نظام املعلومات االحرتازي وبلغت ما بني %85- 

%50، بينام بلغ مصطلح املسح البيئي واملسح التكنولوجي نسبة متوسطة ما بني %45-40.

جدول رقم )10(: توزيع عينة البحث حسب درايتهم بمفاهيم املسح البيئي

املفاهيم
النعم

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار
40%608%12الدراية بمفهوم املسح البيئي

25%755%15الدراية بمفهوم املعلومات اإلسرتاتيجية
65%3013%6الدراية بمفهوم املعلومات اجلزئية أو اإلشارات الضعيفة

الدراية بمفهوم  البيئي ماعدا  املسح  الدراسة بمفاهيم  ارتفاع دراية عينة  السابق يتضح  من اجلدول   
املعلومات اجلزئية التي بلغت نسبتها 30% فقط. كام تنخفض نسبة مجع تلك املعلومات إىل %15 كام 
يظهرها جدول رقم (11( بينام ترتفع نسبة معلومات التحكم إىل 80%، وتبلغ نسبة معلومات التأثري 
نسبة معتدلة تصل إىل 50%. وربام تشري قلة املعرفة باملعلومات اجلزئية إىل صعوبة تقبل هذا املصطلح 

وبعده عن الرتكيبة الثقافية العربية.

جدول رقم )11(: توزيع الرشكات حسب املعلومات التي تقوم الرشكة بجمعها بانتظام

نوع املعلومات
النعم

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار
20%804%16معلومات التحكم

50%5010%10معلومات التأثري
85%1517%3املعلومات اجلزئية أو اإلشارات الضعيفة

ثالثًا: حتليل فرضيات الدراسة وإجابة تساؤالهتا

3. 1 - هل يوجد اختالف يف معرفة مصطلحات املسح البيئي بني الرشكات الصغرية والكبرية؟ 

بني  البيئي  املسح  معرفة مصطلحات  ذا داللة إحصائية يف  اختالف  فرضية وجود  اختبار  أجل   من 
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 Kolmogorov-Smirnov الرشكات الكبرية والصغرية فقد تم إجراء اختبار كوملجروف  سمرنوف 
ملعرفة هل كل عينة من عينات مصطلحات  املسح البيئي العرشة موزعة توزيعًا طبيعيًا (Normal( فقد 

تم الوصول إىل ما ييل: 

أقل من  العرشة  املصطلحات  املعنوية (Sig( جلميع  احتامل  قيم  أن   من اجلدول رقم (12( نالحظ 
بالتايل ملعرفة وجود  الطبيعي  التوزيع  تتبع  البيئي مجيعها ال  بيانات مصطلحات املسح  0.05 أي أن 
تم  الكبرية والصغرية  الرشكات  بني  البيئي  املسح  ذا داللة إحصائية يف معرفة مصطلحات  اختالف 

.Mann-Whitney استخدام اختبار مان- ويتني الال معلمي

 جدول رقم )12(: مصطلحات املسح البيئي يف الرشكات الصغرية والكبرية

Mann املصطلحK.Sاملصطلح
WhitneysigSig

32.50.6150.022نظام المعلومات االحترازي1.5نظام المعلومات االحترازي

350.7920.002المراقبة اإلستراتيجية1.85المراقبة اإلستراتيجية

32.50.5830.001المسح البيني التجاري1.96المسح البيئي التجاري

350.7920.002الذكاء التنافسي1.85الذكاء التنافسي

250.2060.011المسح البيئي1.61المسح البيئي

250.0780نظام اإلنذار المبكر2.28نظام اإلنذار المبكر

37.51.50.005الذكاء التجاري1.73الذكاء التجاري

32.50.5830.001المسح البيئي اإلستراتيجي1.96المسح البيئي اإلستراتيجي

350.7920.002اليقظة اإلستراتيجي1.85اليقظة اإلستراتيجية

17.50.040.005المسح التكنولوجي1.73المسح التكنولوجي

 من اجلدول السابق نالحظ أن قيم احتامل املعنوية (Sig(الختبار مان ويتني جلميع املصطلحات أكرب 
من 0.05 أي أنه ال يوجد اختالف معنوي يف معرفة مصطلحات املسح البيئي بني الرشكات الكبرية 
والصغرية ماعدا مصطلح املسح التكنولوجي حيث قيمة احتامل املعنوية الختبار مان ويتني له أقل من 
0.05 أي أنه فقط يوجد اختالف معنوي يف معرفة مصطلح املسح التكنولوجي بني الرشكات الصغرية 
والكبرية، بمعنى أن حجم الرشكة يتأثر بوجود املسح التكنولوجي ويتضح االختالف من اجلدول التالي: 
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جدول رقم )13(: حجم الرشكة ومفهوم املسح التكنولوجي

الرشكات
املجموعكبرية صغرية

املسح التكنولوجي
088 معروف

5712 غري معروف

51520املجموع

املسح  بمصطلح  معرفة  أي  لدهيا  يوجد  ال  الصغرية  الرشكات  أن  اجلدول  من  مالحظ  هو  كام   
التكنولوجي بينام الرشكات الكبرية يف عينة البحث تقريبًا نصفها لديه معرفة هبذا املصطلح والنصف 

اآلخر ليس لديه معرفة به. 

3. 2 - هل يوجد اختالف يف الوعي بمفاهيم املسح البيئي بني الرشكات الصغرية والكبرية؟ 

 ملعرفة وجود اختالف يف الوعي بمفهوم املسح البيئي واملعلومات اإلسرتاتيجية بني الرشكات الصغرية 
والكبرية تم استخدام اجلدول التايل: 

جدول رقم )14(: قياس االختالف يف الوعي باملسح البيئي بني الرشكات الصغرية والكبرية

الشركات الكبيرةالشركات الصغيرةالدراية بمواضيع املسح البيئي

73%20%الدراية بمفهوم املسح البيئي

73% 80% الدراية بمفهوم املعلومات اإلسرتاتيجية

40%0%الدراية بمفهوم املعلومات اجلزئية أو اإلشارات الضعيفة

 من اجلدول السابق نالحظ أن الدراية باملسح البيئي (73%( وباملعلومات اجلزئية (40%( أكثر انتشارًا 
بني املشاركني الذين ينتمون إىل الرشكات الكبرية بينام الدراية باملعلومات اإلسرتاتيجية (80%( أعىل 
ينعدم يف  اجلزئية  باملعلومات  الوعي  نسبة  أن  إال  الصغرية،  للرشكات  ينتمون  اللذين  املشاركني  بني 

الرشكات الصغرية وينخفض يف الرشكات الكبرية عن نسبة املفهومني اآلخرين.

البيئي  املسح  بمفاهيم  الوعي  يف  إحصائية  داللة  ذي  اختالف  وجود  فرضية  اختبار  أجل  من   
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كل  هل  ملعرفة  سمرنوف  كوملجروف  اختبار  إجراء  تم  فقد  والصغرية  الكبرية  الرشكات  بني 
ييل:  ما  إىل  التوصل  تم  طبيعيا  توزيعا  موزعة  الثالثة  البيئي  املسح  مفاهيم  عينات  من  عينة 

جدول رقم )15(: الوعي بمفاهيم املسح البيئي يف الرشكات

Mann مفاهيم املسح البيئيK.SSigمفاهيم املسح البيئي
WhitneySig

17.50.004مفاهيم املسح البيئي1.730.005مفهوم املسح البيئي

مفهوم املعلومات 
مفاهيم املعلومات 2.0710اإلسرتاتيجية

350.771اإلسرتاتيجي

180.137مفاهيم املعلومات اجلزئية 1.8740.002مفهوم املعلومات اجلزئية 

 من اجلدول السابق نالحظ أن قيم احتامل املعنوية (Sig(جلميع املفاهيم أقل من 0.05 أي أن بيانات 
داللة  ذي  اختالف  وجود  ملعرفة  بالتايل  الطبيعي  التوزيع  تتبع  ال  مجيعها  البيئي  املسح  مصطلحات 
إحصائية يف الوعي بمفاهيم املسح البيئي بني الرشكات الكبرية والصغرية تم استخدام اختبار مان- 

ويتني الال معلمي.

 من اجلدول السابق أيضًا نالحظ أن قيم احتامل املعنوية (Sig(الختبار مان ويتني جلميع املفاهيم أكرب 
الكبرية  الرشكات  بني  البيئي  املسح  بمفاهيم  الوعي  اختالف معنوي يف  يوجد  أنه ال  أي  من 0.05 
والصغرية ماعدا الوعي بمفهوم املسح البيئي قيمة احتامل املعنوية الختبار مان ويتني له أقل من 0.05 
أي أنه فقط يوجد اختالف معنوي يف الوعي بمفهوم املسح البيئي بني الرشكات الصغرية والكبرية 

ويتضح االختالف من اجلدول التايل: 

من  البيئي  املسح  بمفهوم  وعيا  أكثر  الكبرية  الرشكات  أن   )16) رقم  اجلدول  من  مالحظ  هو  كام   
الرشكات الصغرية.

جدول رقم )16(: مفهوم املسح البيئي يف الرشكات الصغرية والكبرية

الرشكات
املجموعكبرية صغرية

مفهوم املسح البيئي

11112نعم

448ال

51520جمموع
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3. 3 - هل يوجد اختالف يف جتميع أنواع املعلومات بني الرشكات الصغرية والكبرية؟

الرشكة  تقوم  التي  املعلومات  نوعية  إحصائية يف  اختالف ذي داللة  فرضية وجود  اختبار  أجل  من 
تم  ما  إذا  ملعرفة  اختبار كوملجروف سمرنوف  إجراء  تم  والصغرية  الكبرية  الرشكات  بني  بتجميعها 

توزيع كل عينة من عينات أنواع جتميع املعلومات الثالثة توزيعًا طبيعيًا تم التوصل إىل ما ييل: 

 من اجلدول رقم (17( نالحظ أن قيم احتامل املعنوية (Sig(جلميع املعلومات أقل من 0.05 أي أن 
بيانات املعلومات التي تقوم الرشكة بتجميعها مجيعها ال تتبع التوزيع الطبيعي وملعرفة وجود اختالف 
ذي داللة إحصائية يف نوعية املعلومات التي تقوم الرشكة بتجميعها بني الرشكات الكبرية والصغرية 

تم استخدام اختبار مان- ويتني الال معلمي.

 من اجلدول السابق أيضًا نالحظ أن قيم احتامل املعنوية (Sig(الختبار مان ويتني لسلوك جتميع أنواع 
املعلومات أكرب من 0.05 أي أنه ال يوجد اختالف معنوي يف سلوك جتميع أنواع املعلومات الثالثة 

للمسح البيئي بني الرشكات الكبرية والصغرية.

جدول رقم )17(: اختالف يف جتميع أنواع املعلومات بني الرشكات الصغرية والكبرية

نوعية املعلومات التى تقوم 
نوعية املعلومات التى K.Sالرشكة بتجميعها

تقوم الرشكة بتجميعها
 Mann

WhitneySigSig

37.510معلومات التحكم2.178معلومات التحكم

32.50.650.022معلومات التأثري1.499معلومات التأثري

املعلومات اجلزئية أو اإلشارات 
املعلومات اجلزئية أو 2.276الضعيفة 

390.7250اإلشارات الضعيفة 

 3. 4 هل توجد عالقة بني مستوى الوعي بمفاهيم املسح البيئي ومستوى جتميع املعلومات: 

 الختبار وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني مستوى الوعي بمفاهيم املسح البيئي ومستوى جتميع 
املعلومات تم استخدام معامل كرامر ملعرفة وجود عالقة إحصائية ومدى قوة هذا العالقة واجلدول 

التايل يبني قيم االختبار.
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 نالحظ من اجلدول رقم (18( أن مجيع قيم احتامل املعنوية p-value أكرب من 0.05 أي أنه ال توجد 
مستويات  وبني  البيئي  املسح  بمفاهيم  الوعي  مستويات  من  أي  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة 
سلوك جتميع املعلومات، أي أن سلوك جتميع املعلومات من قبل املديرين مل يتأثر بنوعية مفاهيم 

املسح البيئي.

جدول رقم )18(: مستوى الوعي بمفاهيم املسح البيئي ومستوى جتميع املعلومات

اختبار العالقة بني
جتميع املعلومات اجلزئيةجتميع معلومات التحكمجتميع معلومات التأثري

معامل 
معامل Sigكرامر

معامل Sigكرامر
Sigكرامر

0.3570.110.2040.3610.2290.306معرفة املسح البيئي

0.001.000.3460.1210.0810.718معرفة املعلومات اإلسرتاتيجية

0.0730.7500.2630.2520.3270.154معرفة املعلومات اجلزئية 

مناقشة النتائج والتوصيات: 
 هدفت الدراسة التعرف عىل مدى معرفة عينة من مسؤويل الرشكات ومؤسسات األعامل السعودية يف 
مدينتي مكة املكرمة وجدة بمصطلح املسح البيئي واستخدام أسلوب املعلومات اإلسرتاتيجية، وقد 
أظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني أي من مستويات الوعي بمفاهيم 
املسح البيئي وبني مستويات سلوك جتميع املعلومات، أي أن سلوك جتميع املعلومات من قبل املديرين 
مل يتأثر بنوعية مفاهيم املسح البيئي، وكذلك عدم وجود فروق يف سلوك جتميع املعلومات بأنواعها 
البيئي  املسح  أّن درجة معرفة  الّدراسة  الكبرية والصغرية احلجم. كام أظهرت  الرشكات  الثالثة بني 
واملعلومات اإلسرتاتيجية متوسطة من قبل تلك الرشكات، وأّن معرفة املعلومات اجلزئية قليلة من قبل 
عينة الدراسة مل تتعدى%30 مقارنة بمعرفة املعلومات اإلسرتاتيجية وبالتايل انخفضت نسبة جتميعها، 
ويمكن اعتبار أّن املديرين التنفيذيني املشاركني ال يعرفون بالّتحديد مفهوم املسح البيئي بسبب عدم 
وجود فرق بني الوعي بمصطلحات املسح البيئي ما عدا بالنسبة ملصطلح املسح التكنولوجي الذي 
وجد أن هناك عالقة بني وعي الرشكة بذلك املصطلح وبني حجم الرشكة، وأن الدراية باملسح البيئي 
)73%( وباملعلومات اجلزئية (40%( أكثر انتشارًا بني املشاركني اللذين ينتمون إىل الرشكات الكبرية 
بينام الدراية باملعلومات اإلسرتاتيجية (80%( أعىل بني املشاركني اللذين ينتمون للرشكات الصغرية، 



وعي مسؤولي الشركات ومؤسسات األعمال السعودية في مدينتي مكة المكرمة وجدة: نحو استخدام المعلومات اإلستراتيجية

70

الكبرية  باملعلومات اجلزئية ينعدم يف الرشكات الصغرية وينخفض يف الرشكات  إال أن نسبة الوعي 
عن نسبة املفهومني اآلخرين. كام تشري الّنتائج إىل أّن ثقافة املعلومات غري منترشة بشكل واسع بني 

املشاركني يف عينة الّدراسة، وبناء عليه يمكن أن نفرس قلة الطلب عىل املعلومات بسببني: 

عدم  � من  املؤسسة  أو  الرشكة  واقع  يف  موجود  هو  ما  بني  التمييز  أو  التفريق  عىل  القدرة  عدم 
قراءة  أّن  يعتقد  ذهنه، حيث  املجيب يف  يتصوره  وما  فاعل  بشكل  البيئي  املسح  نشاط  ممارسة 
بعض املعلومات يف الصحف اليومية قد يمثل عملية املسح البيئي بشكل كامل، وإن كان املسح 
البيئي يشمل االطالع عىل أكرب عدد ممكن من مصادر املعلومات، إاّل أّنه أوسع وأشمل حيث 
يتعدى ليشمل كل أنواع مصادر املعلومات املكتوبة واملسموعة بام فيها »الدعاية واإلشاعة«، 
املعلومات وغري ذلك، وهو  واملقابالت الشخصية والتقارير وبحث شبكة اإلنرتنت وقواعد 
عملية إدارية مستمرة. ويف اللحظة التي يعتقد فيها املدير التنفيذي أّنه عىل اطالع واسع بام جيري 
يف حميط الرشكة، فإّن العديد من احلقائق تشري إىل عكس ذلك، كون حميط الرشكة يتغري برسعة، 
التجارة  منظمة  قوانني  عىل  بناء  السعودي  السوق  إىل  أجنبية  رشكات  بدخول  اطالعه  كعدم 

العاملية.
غياب االنتشار الواسع لثقافة املعلومات بني املشاركني يف الدراسة ما يفرس بعدم تشجيع وحتفيز  �

االهتامم  عىل  وجدة  املكرمة  مكة  مدينتي  يف  السعودية  املؤسسات  أو  الرشكات  يف  املوظفني 
واالنتباه هلا. إن رسعة وجدة املعلومات التي تولدت يف العامل االفرتايض أصبح حيتم رضورة 
التعامل معها بكفاءة وفاعلية، إاّل أّن نتائج البحث أظهرت أّن الرّشكات السعودية بمكة املكرمة 

مل تدرك بعد تلك التغريات يف اإلدارة والتكنولوجيا معًا.
 كام أظهرت مراجعة الدراسات السابقة ونتائج الدراسة أن مسميات املسح البيئي يف بيئة عربية ختتلف 
عن تلك املستخدمة ىف الرشكات الغربية. إن أقل نسبة من معرفة مفردات العينة بمصطلحات املسح 
نسبة  ارتفعت  بينام  اإلسرتاتيجية،  اليقظة  واإلسرتاتيجي،  التجاري،  البيئي  املسح  يف:  متثلت  البيئي 
التنافيس،  والذكاء  اإلسرتاتيجية،  واملراقبة  املبكر،  اإلنذار  نظام  مثل:  األخرى  املصطلحات  معرفة 
والذكاء التجاري، ونظام املعلومات االحرتازي، بينام بلغ مصطلح املسح البيئي واملسح التكنولوجي 

نسبة متوسطة ما بني االثنني.
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تعترب معرفة ودراية املسؤولني بأمهية املعلومات اإلسرتاتيجية البيئية مرتفعة وبالتايل فهي تتامثل مع   
األعامل  ومؤسسات  الرشكات  مسؤويل  وعي  مدى  إىل  أشارت  التي  الغربية  الدراسات  من  العديد 
بأمهية املعلومات اإلسرتاتيجية واملبالغ الطائلة التي تستثمر من أجل إنشاء أنظمة معلوماتية متطورة. 
 )50%) التأثري  معلومات   )  %  80) الّتحكم  معلومات  جتميع  نسبة  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  بينام 
واملعلومات اجلزئية (15%(، وبالّتايل فإن جتميع معلومات من اخلارج إىل داخل الرشكة حول السوق أو 
الزبائن أو حول املنافسة ال تتوفر بشكل كايف من أجل اختاذ قرارات مهمة بالرشكة، فإّنه من الرضوري 
يف هذا السياق أن يأخذ املسؤولني عىل عاتقهم توعية املوظفني وتدريب الكوادر وإشعارهم بأمهية 

املوضوع لضامن استمرارية حياة الرشكات.

تغذي  التي  البيئية  املعلوماتية  األنظمة  إنشاء  إىل  تفتقر  السعودية  األعامل  ومؤسسات  الرّشكات  إن   
املستمر  الضامن  عوامل  من  عامل  أهم  وهذا  والبعيد،  القريب  املدى  عىل  اإلسرتاتيجية  القرارات 

لوجودها أو غياهبا.

التوصيات: 

توىص الّدراسة مسؤويل املنظامت برضورة: 

االنفتاح عىل البيئة اخلارجية واإلنصات إيل املعلومات اإلسرتاتيجية واجلزئية لكي تتفاعل وتتأقلم . 1
مع متغرياهتا. 

تبني فكرة املسح البيئي لربط املنظامت بالبيئة اخلارجية. . 2
تسيري املعلومات اإلسرتاتيجية كعامل من عوامل نجاح املنظامت بنفس درجة أمهية موارد املؤسسة . 3

املالية والبرشية واستخدام نظم معلوماتية خاصة بتسيري املعلومات اجلزئية. 
تغذية القرارات اإلسرتاتيجية بمعلومات ذات جودة بعد جتميعها وحتليلها. . 4
توفري الرّشوط املساعدة عىل عملية املسح البيئي كاملوارد الالزمة إلدارة املعلومات اإلسرتاتيجية . 5

ونرش ثقافة االستامع إىل البيئة اخلارجية، ومشاركة اإلدارة العليا يف هذه العملية. 
حث الرشكات االستشارية عىل االهتامم بمشكالت املنظامت السعودية ومساعدهتا عىل احتضان . 6

وزيادة وعي املديرين باملسح البيئي. 
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اخلّرجيني . 7 وعى  لزيادة  املعلومات  ونظم  اإلسرتاتيجية  اإلدارة  مقررات  يف  البيئي  املسح  تدريس 
باملعلومات اإلسرتاتيجية وأمهيتها سواء عىل مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا. 

حميط . 8 يف  يدور  ما  بكل  تعتني  إسرتاتيجية  معلوماتية  أنظمة  تصميم  عىل  الربامج  مطوري  حث 
الرشكة، والعمل عىل استخدامها يف تدريب املسؤولني. 

شكر وتقدير 

أتقدم بالشكر لكل من: آالء طاشكندي - فاطمة منيس - عبري املباركي - ندى الشاميس- مرام الثبيتي 
- هيفاء املغاميس- هتاين اجلهني، الآليت قمن بتوزيع اإلستبيانات عىل الرشكات وجتميع املعلومات 

منها.
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