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الترصد االستراتيجي وسيلة لتحسين أداء المؤسسات
االقتصادية
سعيد كرومــي
كلية العلوم التجارية واالقتصادية وعلوم التسيري
جامعة مستغامن –اجلزائر
ملخص:
ظهر مفهوم الرتصد اإلسرتاتيجي وتطورت أنشطته كوظيفة من الوظائف املهمة بالنسبة للمنظمة يف العصر احلديث ،وذلك بسبب العوملة
وما نتج عنها من اضطراب والتغيري يف بيئة املنظمات ،وكذا األمهية اجلديدة والكبرية اليت اكتسبتها املعلومة كأحد املوارد االقتصادية
الرئيسية بالنسبة للمنظمة .فالرتصد االسرتاتيجي هو تلك العملية اجلماعية املستمرة ذات الطابع اإلستباقي أو التوقعي واليت هتدف إىل أن
يقوم أفراد املنظمة بتعقب ومجع واستعمال املعلومات اليت ختص البيئة اخلارجية والتغيري املصاحب هلا واليت تنبئ باحتمال وقوع حدث
مستقبلي له تأثري إجيايب أو سليب على املنظمة .وهذا بغرض التأقلم مع التطور والتغيري يف البيئة ،باإلضافة إىل فتح منافذ على الفرص
املناسبة الستغالهلا يف وقتها ،و/أو ملعرفة األخطار احملتملة وتفاديها ،والتقليل من خطر عدم التأكد بشكل عام.
الكلمات المفتاحية :املعلومة ،الرتصد االسرتاتيجي ،عالمات اإلنذار املبكرة ،اختاذ القرار ،البيئة.
Résumé :
Le concept de la surveillance stratégique est apparu et évolué comme une fonctionne parmi les fonctions de
l'organisation, en raison de la mondialisation et du changement de l'environnement, et l’importance de
l'information comme une ressource économique importante pour l'organisation dans l'ère moderne. Donc la
surveillance stratégique est le processus collectif, proactif et continu par lequel des membres de l’entreprise
traquent, de façon volontariste, et utilisent des informations pertinentes concernant leur environnement
extérieur et les changements pouvant s’y produire dans le but de créer des opportunités d’affaires, de
s’adapter à l’évolution de l’environnement, d’éviter les surprises stratégiques désagréables, de réduire les
risques et l’incertitude en général.
Mots clés: l’information, la surveillance stratégique, les signes d'alerte précoce, la prise de décision,
l'environnement.
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مقدم ـ ـة:
لقد أصبحت املعلومات موردا جوهريا للمنظمات يف العصر احلايل .فلكي حتافظ املنظمات على بقائها يلزم أن جتمع وتنتقي
وختزن وتستخدم كما هائال من البيانات واملعلومات ،أما إذا أرادت االزدهار فيلزمها أن تؤدي هذه الوظائف على مستوى أفضل مما يقوم
به املنافسون ،وبالتايل أصبحت املعلومات أساسا جديدا خللق أسلوب املنافسة والتفوق فيه بني املنظمات .فمن األسباب اليت دفعت
املنظمات لالعتماد على املعلومات كمورد إسرتاتيجي هو ذلك االنفجار املعريف وحجم ودرجة تعقد املنظمات احلديثة ،ازدياد درجة
اعتمادها على مكوناهتا الداخلية ،ازدياد درجة ختصصها ودرجة تنوع أنشطة أعماهلا ،وازدياد التعقد التكنولوجي وندرة املوارد الطبيعية
وكذلك زيادة التغري واالضطراب البيئي .وال تتطلب هذه العوامل من املنظمات أن تعاجل كما كبريا من املعلومات فحسب ،بل تتطلب
أيضا أن تكون على درجة عالية من احلساسية الحتماالت املستقبل.
إن توفر املعلومات يف وقتها يتيح للمنظمات اإلدراك املبكر للفرص واستغالهلا مبا حيقق هلا النجاح يف إدارة مواردها .وهذا يعين
أن يكون التوجه االسرتاتيجي هلذه املنظمات هو خلق الثروة من خالل املعرفة وهو ما يتطلب ملكيتها لكم هائل من املعلومات وأن
تكون لديها القدرة على إدارهتا.
ما ميكن قوله عن البيئة اجلديدة ملنظمات األعمال ،اهنا بيئة متغرية ومعقدة وغري مؤكدة ،وهو ما يتم التعبري عليه بالبيئة
املضطربة ،وأمام هذا االضطراب فإن القرارات اإلسرتاتيجية خاصة واليت تتخذها املنظمات ضمن هذه البيئة املضطربة تكون صعبة جدا
وغري فعالة ،وذلك بسبب هذا االضطراب وعدم التأكد .حيث يعرف " جلربيت  " Galbraithعدم التأكد بأنه " الفرق بني كمية
امل علومات الالزمة من أجل إكمال مهمة ما وكمية املعلومات املمتلكة بشكل حقيقي عن طريق املنظمة " ،كما أن عدم التأكد هذا مييز
األوضاع اليت يكون فيها املسئولني يف خوف من عدم توفر املعلومات أو عدم مالئمتها بالشكل املطلوب ،فعدم التأكد إذن يشري خاصة
إىل عدم كفاية املعلومات.
أمام هذا االضطراب البيئي وعدم التأكد الذي تعيشه املنظمات ،فإهنا حباجة إىل نظام معلومات فعال تستطيع من خالله
حتصيل املعلومات من البيئة بغية تغذية القرارات اإلسرتاتيجية .مبعىن أن يكون نظام معلومات أكثر مشوال من نظام املعلومات اإلداري
العادي وأكثر حسا سية ويقظة للمعومات اليت تفرزها متغريات البيئة ،وهذا ما ميكن احلصول عليه باالعتماد على نظام الرتصد
اإلسرتاتيجي.
إذن ماذا نعين بنظام الرتصد اإلسرتاتيجي؟؛ وما ألمهية اليت ميكن أن يقدمها للمؤسسات االقتصادية بغية التحسني من أداءها؟.
هذا ما سنحاول اإلجابة عليه وتوضيحه من خالل هذا املقال.
أوال :مفهوم الترصد اإلستراتيجي:
ميكن القول أن الرتصد اإلسرتاتيجي هو إحدى الطرق املتيسرة لضمان النجاح املستمر للمنظمات يف بيئات دديدة التناف .
ويقصد به " :السياق املعلومايت الذي بواسطته تتمكن املنظمة من اإلصغاء املسبق واإلرادي إىل بيئتها اخلارجية بغرض فتح منافذ على
الفرص املناسبة الستغالهلا يف وقتها ،أو ملعرفة األخطار وتفاديها والتقليل من آثارها .وتتضمن هذه العملية جتميع وتوزيع وحتليل املعلومات
1
اإلسرتاتيجية ونشرها بغرض تغذية القرارات اإلسرتاتيجية.
من هذا التعريف ميكن اإلدارة إىل أهم اخلصائص املستخلصة ملفهوم الرتصد اإلسرتاتيجي:
 .Iاإلستراتيجية :تستخدم لإلدارة إىل أن املعلومات اليت يقدمها الرتصد اإلسرتاتيجي ال ختص العمليات احلالية واملتكررة ،إمنا ختص
تزويد القرارات ذات الطابع املستقبلي ،وتطور املنظمة ،يف البيئة االجتماعية واالقتصادية املتغرية.
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 .IIالتنصت المسبق :أسلوب يهدف إىل توفري املعلومات اليت ختص املستقبل .وبالتايل فإن هذا يسمح باختاذ القرارات اليت تظهر
نتائج على عدة أدهر أو سنوات قادمة .هلذا فإن معلومات الرتصد اإلسرتاتيجي هي إدارات اإلنذار املبكرة ،أو اإلدارات الضعيفة
حسب تسمية "هاري إغور أنسوف  ، "H. Igor ANSOFFوليست توقعات مستنبطة من املاضي.
 .IIIالبيئة :مفهوم مكون من عدة عناصر ذات التأثريات املختلفة (الزبائن ،املوردون ،املنافسون ،القوانني ،احلكومات.)...،
 .IVاإلبداع :بالنظر إىل معلومات الرتصد اإلسرتاتيجي واليت متثل إدارات اإلنذار املبكرة ،فهي إدارة ملفهوم اإلبداع .حيث أهنا ال
تصف األحداث اليت وقعت فعال ،ولكن من خالهلا ميكن صياغة فرضيات ورؤية مسبقة إبداعية.
 .Vالصفة اإلرادية (الطوعية) :مبا أن هدف الرتصد اإلسرتاتيجي ذو طابع إبداعي ،فإهنا ال ميكن أن تقتصر على جمرد رصد البيئة ،بل
هي حتتاج إىل إرادة تفرض على أفراد املنظمة تنشيط وفتح جيد لآلذان واألعني هبدف التقاط املعلومات اإلستباقية.
من هذا املنطلق أو املفهوم ،فإن كلمة " الرتصد أو اليقظة " قد ال ِ
تؤد الغرض املطلوب ،ولكنها تبقى الكلمة األكثر داللة .وهنا ميكن
تشبيه الرتصد اإلسرتاتيجي برادار السفينة ،ألنه يستشعر األحداث قبل وقوعها (قبل فوات األوان).
واليوم ال توجد سفينة برادار واحد ،بل عدة رادارات متخصصة .وهو نف الشيء بالنسبة للمنظمة ،جيب أن جتهز بعدة أنواع
من اليقظة ،حيث أن كل واحد منها يؤدي غرضه يف جماله اخلاص به .هلذا فإن الرتصد اإلسرتاتيجي يضم يف ثناياه عدة أنواع  ،مثل
الرتصد التكنولوجي ،الرتصد التنافسي ،الرتصد التجاري ،...،وغريها.
أثبتت العديد من الدراسات أن املعلومات اإلسرتاتيجية الناجتة عن القيام بالرتصد اإلسرتاتيجي عنصر تطوير املنظمات .حيث
حتظى باهتمام دديد من طرف مسؤويل املنظمات الريادية.
وتعترب كلمة الرتصد اإلسرتاتيجي هلا عدة مرادفات مستعملة يف بيئة املنظمات .وميكن اعتبار مصطلح " الذكاء التنافسي "
و"املسح البيئي " من بني املصطلحات األكثر رواجا يف املنظمات الغربية (األوروبية واألمريكية) .واجلدول رقم ( )1يوضح عرض ألهم
الكلمات املرادفة للرتصد اإلسرتاتيجي.
جدول رقم ( :)1مصطلحات الترصد اإلستراتيجي
المصطلحات باالنجليزية

المصطلحات العربية
املسح البيئي
نظام املعلومات االحرتازي
املسح البيئي اإلسرتاتيجي
نظام اإلنذار املبكر
املسح التكنولوجي
املسح البيئي التجاري
املراقبة اإلسرتاتيجية
اليقظة االسرتاتيجية
الذكاء التنافسي

Scanning Environnement
Vigilant Information System
Strategic Environmental Scanning
Early Warning System
Technological Scanning
Commercial Scanning
Strategic Watch
) بالفرنسية Business Intelligence (veille stratégique
Competitive Intelligence

الذكاء التجاري

Commercial Intelligence

المصدر :كمال رويبح ،مرجع سابق ،ص .11
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ثانيا :معلومات الترصد اإلستراتيجي:
إن هدف الرتصد اإلسرتاتيجي هو حتصيل املعلومات اليت تساعد املنظمة على التعرف بأهم التغريات اليت حتدث يف حميطها
اخلارجي ،خاصة تلك املعلومات اليت تُنبِ ُؤَها باألحداث اليت ميكن أن تقع يف املستقبل ،وهذا من أجل اختاذ القرارات الالزمة والظفر
بالفرص املتاحة وتاليف األخطار اليت ميكن أن حتدث .هلذا فإن املعلومات متثل املورد األساسي الرتصد اإلسرتاتيجي.
ويف هذا اجملال ميكن متييز األنواع األساسية للمعلومات اليت يستهدفها الرتصد اإلسرتاتيجي كاآليت:

2

 .Iمعلومات التحكم :وتضم املعلومات اليت تنتجها املنظمة وتوجهها الستعماهلا الداخلي .وتكتسي معرفة هذا النوع أمهية بالغة كوهنا
متكن املنظمة من أن تقارن أداءها بأداء أحسن املنظمات .ويتم تسيري هذه املعلومات عن طريق النظم املعلوماتية كنظم معلومات املوارد
البشرية أو نظم اإلنتاج ونظم اجلودة .غري أهنا ال متثل وزن كبري بالنسبة الرتصد االسرتاتيجي وتعترب معلومات مدعمة فقط.
ِ
ووِج َهت لالستعمال اخلارجي .أي موجهة ألفراد وجمموعات خارج
 .IIمعلومات التأثير :وهي املعلومات اليت أُنت َجت داخل املنظمة ُ
املنظمة (كالعميل واملورد) .وتعترب نظم املعلومات التسويقية من األنظمة اليت تقوم بتسيريها .وتبقى هي األخرى جمرد معلومات مدعمة
ملعلومات الرتصد اإلسرتاتيجي.
 .IIIإشارات اإلنذار المبكرة (اإلشارات الضعيفة) :ومتثل املعلومات الرئيسية واألساسية اليت تسعى املنظمة للحصول عليها .وتشمل
املعلومات اإلسرتاتيجية اليت مجعت من خارج املنظمة واملوجهة لالستعمال الداخلي ،وهي تعرب عن التطورات اليت مل تتحقق متاما ،وإمنا
تُْنبِئ حبصول ديء له تأثري على املنظمة .وميكن توضيح األنواع الثالثة هلذه املعلومات من خالل الشكل رقم (:)1
شكل رقم ( :)1أنواع المعلومات التي يتحتم على المنظمة االهتمام بها.
البيئة الداخلية للمنظمة (معلومات التحكم)
اليت أنتجت داخل املنظمة ألغراض داخلية

معلومات التأثير

إشارات اإلنذار المبكرة

أنتجت لغرض التأثري على جهات خارجية

معلومات خارجية موجهة ألغراض داخل املنظمة

المصدر :كمال رويبح ،مرجع سابق ،ص.5

وميكن تعريف إدارات اإلنذار املبكرة بأهنا " املعلومات اليت تعطي ترمجتها بالنسبة للمنظمة تصورا عن وقوع حدث ميكن أن
ميثل منفعة كبرية بالنسبة للمسؤولني يف املنظمة " .وكلما كانت هذه اإلدارات توقعية ،كلما كانت ددهتا ضعيفة أكثر .وهذا ما أدار إليه
"هاري إغور أنسوف  ،" H. Igor ANSOFFحيث عرب عنها " باإلدارات الضعيفة " " ،وهي عبارة عن معلومات غامضة جدا
تتطور وتتوضح بشكل تصاعدي مع الزمن " .إذن هي عبارة عن مؤدرات غري دقيقة ومبكرة تدور حول أحداث حيتمل أن يكون هلا تأثري
كبري إذا ما حتققت " 3.وميكن توضيح هذا من خالل الشكل املوايل:
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الشكل رقم ( :)2نموذج اإلشارات الضعيفة.
Eحدث تم تحقيقه

شدة اإلشارة

Sإشارة قوية ،لكن متأخرة

'Eحدث متوقع
Sإشارة ضعيفة ،لكن مبكرة
الزمن

هامش المناورة

'
T

'T

Source : Caroline Prat et Sylvie Mira-Bonnardel, influence de la veille stratégique sur le processus de conception,
article publié à LABORATOIRE GENIE INDUSTRIEL, http://www.lgi.ecp.fr, p4.

من خالل الشكل فإن النقطة ( )Eمتثل احلدث احملقق (أي الذي مت وقوعه فعليا) ،وهذا خالل الزمن ( ،)Tويُ َع َرب عنه باإلدارة
( )Sاليت متثل احلد األقصى (القيمة القصوى) وهنا فإن هذه اإلدارة ال تتطلب جهدا كبريا من أجل التقاطها وفهمها ،إذ تبدو واضحة
للعيان ،مبعىن أن احلدث ( )Eمت حتقيقه يف الزمن ( )Tوهو يف هذه احلالة مكشوف للجميع (مجيع املسؤولني واملنظمات).
يف حني ميكن مالحظة النقطة (' )Eواليت متثل احلدث ( )Eقبل وقوعه ،فهو مل يتحقق بعد وإمنا هناك فقط إدارات تدل على
أنه سيحدث ،وميثل الزمن (' )Tالزمن الذي مت فيه التنبؤ باحلدث (' ،)Eو(' )Sمتثل اإلدارة أو العالمة املقابلة هلذا احلدث (أي قيمة
اإلدارة) ،إذ يالحظ أهنا إدارة ضعيفة (قيمة ضعيفة مقارنة مع قيمة ( )Eواليت متثلها العالمة ( ،))Sوهي حتتاج إىل جمهود أكرب من أجل
4
التقاطها.
ويالحظ أيضا أنه كلما كان احلدث قريبا من الزمن ( )Tوهو زمن وقوع احلدث ،كلما كانت اإلدارة قوية وتوفرت املعلومات عن
هذا احلدث بشكل كبري واليت تسمح بالتحليل الدقيق للوضعية واختيار رد الفعل املناسب .ولكن باملقابل فإن مقدار الزمن الذي ميكن أن
يتاح للمنظمة من أجل تكوين ردة الفعل املناسبة يكون قصري وال يؤهلها جملارات الوضع.
ومن خالل الشكل ميكن مالحظة اجملال الذي ميكن أن تناور فيه املنظمة واملعرب عنه باجملال ['( ]T Tهامش املناورة) ،فاملنظمة
إذا حاولت أن تنتظر حىت تتوفر لديها املعلومات الكافية عن احلدث فإن هذا قد يفاجئها بوقوع أزمة ،هلذا وجب عليها أن تكون يقظة
وتتنبأ للحدث قبل وقوعه من خالل استشعارها إلدارات اإلنذار املبكرة واملعرب عنها يف الشكل باإلدارة ('.)S
 .1.IIIخصائص إشارات اإلنذار المبكرة:
إن إدارات اإلنذار املبكرة هي معلومات إسرتاتيجية ،تتميز ببعض اخلصائص اليت تعطيها هذه الصفة ،ومن هذه اخلصائص ما يلي:

5

 .1.1.IIIخارجية :كوهنا معلومات إسرتاتيجية من مصدر خارج املنظمة ،وختص إعالن ،إبالغ ،أو أي حترك دقيق لعامل البيئة
وتقدم مؤدرات عن ددهتا ،حركتها أو وضعيتها الداخلية.
 .2.1.IIIنوعية :إن الغالبية العظمى ملعلومات الرتصد االسرتاتيجي ذات طابع نوعي .أي أهنا ليست عبارة عن أرقام ختص املاضي
أو مستنبطة منه .فهي تأخذ دكل معطيات غري موثوقة بشكل كبري وأفضل تفصيال باملقارنة مع املعلومات العملية .غالبا ما يكون التبليغ
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عنها بشكل دفهي .وتكون هذه املعلومات خمزنة يف عقل املسري ولي يف ملفاته ،حيث ميكن أن تستخلص من الكالم غري الرمسي كما
أهنا ختص املستقبل اجملهول و غري املؤكد.
 .1.1.IIIجزئية :مبعىن أن املعلومات اليت ختص موضوع ما ال تكون ككل منسجم متماسك غري قابل للفصل .بل بالعك
فمعلومات الرتصد اإلسرتاتيجي جمزئة إىل عدة أجزاء ،كما أن أجزاء املعلومة اليت تُ َك ِون نف املوضوع نادرا ما تكون جمتمعة يف مكان
واحد فهي عك ذلك منتشرة يف مصادر متعددة وخمتلفة .فبعض هذه األجزاء قد يكون غائبا عن املسري ،والبعض اآلخر قد ال يكون
ظاهر للوجود أصال .هلذا فإن معلومات الرتصد اإلسرتاتيجي تشبه يف تكوينها قطعة الفسيفساء اليت ال يتوضح معناها إال بشكل تدرجيي
وهذا ما حيتاج إىل صرب كبري يف مجعها وتعاون من اجلميع.
 .1.1.IIIغير كاملة (ناقصة) :غالبا ما تكون املعلومات املتعلقة مبوضوع ما غري كاملة ،وذلك ألهنا ليست داملة ،أي أهنا ال تُلِم
بكل أبعاد املعلومة املتعلقة باملوضوع املطلوب .كما أن بعض أجزاء املعلومة قد ال تتوفر ،وهو أمر ال ميكن جتنبه ،لكن هذا ال مينع
استغالهلا بطريقة مرحبة للذهاب إىل أبعد نقطة.
 .1.1.IIIعشوائية :املعلومات قد تكون عشوائية ألن اكتشافها ال يكون دائما بشكل منتظر .قد ميكن احلصول على املعلومات يف
غري املكان الذي يتم فيه البحث ،أو العك  ،هلذا جيب أن يتحلى املسري بإرادة قوية ،جتعله يف تفاعل دائم ومستمر مع حميط املنظمة
فهو يقرأ ،يالحظ ،يتحرك ،ينتقل ،يتحدث ويتناقش مع اجلميع.
 .1.1.IIIغامضة :وهذا يعين أن املعلومة أو األوضاع التنظيمية حتتاج إىل الوضوح ،وقد يكون هلا عدة تفاسري أو تكون متناقضة.
 .1.1.IIIتوقعية :أي أهنا ال ختص املاضي ،بل تتوقع املستقبل ،ذلك أهنا تتعلق حبدث مل يتحقق بعد.
إن استشعار عالمات اإلنذار املبكرة وتفسريها حيتاج إىل جمهود كبري وتعاون من مجيع أفراد املنظمة .ورغم هذا فإن أمهيتها كبرية
6
جدا بالنسبة للمنظمة ،و يتجلى ذلك من خالل أقوال أهم الكتاب يف هذا اجملال:
فيقول "مارتينيت  " " Martinetأن اعتماد املنظمة على استشعار عالمة اإلنذار املبكرة وإعطائها تفسري ،ميكنها من أن تكون
مهيأة ألي تغيري يف البيئة اخلارجية ،والذي قد يعود عليها مبفاجآت غري متوقعة ".
أما " جوفر وكويين  " " Joffre et Koenigفيعتقدان أنه أمام تعدد وددة التهديدات فإنه ال بد من التفكري االسرتاتيجي
الذي يركز على حتليل االنقطاعات والتصنت إلدارات اإلنذار الضعيفة ،اليت متثل معلومات جزئية ولكنها ميكن أن حتدد مصري املنظمة.
املبكرة".

ويف هذا اجملال ركز "هاري إغور أنسوف  " H. Igor ANSOFFعلى أمهية تفسري وإعطاء معىن مفيد إلدارات اإلنذار

أما " بيرت دريكر  " Peter Druckerفقد الحظ أن دور املسريين جيب أن يركز على إعطاء تفسري لإلدارات الغامضة وحتديد
موضوعها ".
 .2.IIIمجاالت إشارات اإلنذار المبكرة:
تتضمن إدارات اإلنذار املبكرة العديد من اجملاالت املختلفة اليت ختص بيئة املنظمة ،ومن أهم هذه اجملاالت ما يلي:

7

 .1.2.IIIمعلومات عن التنافس :وهي تشري إىل املعلومات اليت ختص املنافسني احلاليني أو احملتملني ،كإدخال منتوجات جديدة
أو خدمات جديدة ،حتسني املنتجات ،دخول املنافسني إىل أسواق جديدة ،حتسني أساليب العمل ،طرق تسويق املنافسني ،القيام مبُ َساءَلة

16

مجلة أداء المؤسسات الجزائرية – العدد 1320/30

املوظفني السابقني حول نوعية العمل والوظائف اليت دغلوها أثناء تواجدهم يف املنظمات املنافسة ،مشاريع البحث والتطوير اجلديدة
القيام حبوارات تلفونية أو بالربيد اإللكرتوين حول األسعار املرتقبة للمنافسني.
 .2.2.IIIالمعلومات الشخصية والقدراتية :وتشري إىل املعلومات اليت ختص دخصيات يف الشركات املنافسة أو الزبائن امل ِه ِّمني
ُ
أو دخصيات مهمة من املمكن أن تؤثر على مستقبل الشركة وتشمل امليوالت ،األصدقاء ،القدرات التسيريية والتفاوضية والرتكيبة
السيكولوجية واالنتماء احلزيب والعضوية يف النوادي وقوى الضغط املرتبطة هبا .وهي كذلك معلومات ذات طبيعة وصفية ،وتفيد يف
اإلخبار عن قدرات املنظمات املنافسة على القيام مبشاريع معينة ،حجم املديونية ،األرباح ،عدد اخلرباء وفرة السيولة املالية ،ميزانية البحث
والتطوير.
 .1.2.IIIالمعلومات التجارية :وتشري إىل املعلومات اليت تتعلق باهتمامات الزبائن ورضاهم وأمنياهتم ،واملشاكل اليت تعرتضهم
فاملنظمات اليت تستعمل املعلومات امل َج َّمعة حول الزبائن تتمكن من حتديد أهم زبائنها ،ومن مث استغالل أكرب قدر من املعلومات املتوفرة
ُ
حملاولة فهم متطلباهتم.
 .1.2.IIIالمعلومات التمويلية :وتشري إىل املعلومات حول وجود مواد خام ،سلع أو مواد نصف مصنعة ،وجود موارد مالية خارجية
أو وجود العمالة اخلبرية.
 .1.2.IIIالمعلومات التكنولوجية :وتضم أساليب التصنيع اجلديدة أو حتسني املنتجات واخلدمات ،التكنولوجيا البديلة أو اجلديدة
أو التكنولوجيا اخلدماتية أو التصنيعية.
 .1.2.IIIالمتغيرات االجتماعية :تضم تغريات يف منط حياة السكان ،عدد الوظائف اجلديدة ،نشاطات املستهلكني وعاداهتم ،نسبة
منو السكان ،نسبة املتزوجني.
 .1.2.IIIالمتغيرات السياسية :تضم التشريعات والقوانني اجلديدة ،قوانني محاية التجارة ،قوانني محاية البيئة ،نظام الضرائب
املعلومات السياسية احمللية ،اإلقليمية والدولية.
 .2.2.IIIالمتغيرات االقتصادية :تضم معلومات حول الناتج احمللي اخلام ،نسبة التضخم ،العجز يف ميزانية الدولة ،االستثمارات
مؤدرات منو االقتصاد ،حركات األسهم يف البورصات.
ثالثا :منفعة الترصد اإلستراتيجي:
يعترب الرتصد اإلسرتاتيجي عملية إسرتاتيجية ال ميكن للمنظمة أن تستغين عنها ،فهي تزودها باملعلومات اليت تؤهلها ملواجهة
املنافسة بشكل أحسن ،واليت مت جوانب عديدة من البيئة من هتديدات وفرص .و رغم أن هذه املعلومات مكلفة للحصول عليها لكنها
جد مهمة ألهنا تساعد على التكيف مع التغريات احلادثة يف البيئة ،أو التنبؤ هبذه التقلبات والتغريات قبل حدوثها الختاذ القرارات
ا ملناسبة وجعلها تتوافق مع أهداف املنظمة عند حدوثها ووقوعها .هلذا فإن الرتصد اإلسرتاتيجي بلعب دوراً أساسياً خاصة يف االستمرارية
اإلسرتاتيجية ،فبذلك يعد املفتاح األساسي للتناف .
وتتجلى أمهية الرتصد اإلسرتاتيجي للمنظمة يف حتقيق املزايا التنافسية للمنظمة واليت ميكن ذكر بعضها كاآليت:
-

املعرفة املعمقة لألسواق واملنافسة؛
اكتساب موقع قوة من أجل طرح سلعتها وخدمتها املبتكرة يف السوق؛
الزيادة من التآزر أو التعاضد يف املنظمة؛
احلصول على مورد وافر من املعارف واخلربات؛
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-

ضمان االستجابة اجليدة حلاجات الزبون؛
التوصل إىل حل املشاكل بصفة سريعة؛
الوعي يف اختاذ القرارات؛
التحسني الدائم يف عالقاهتا مع الزبائن واملوردين؛
التحسني املستمر يف السلع واخلدمات والقدرة على البحث والتطوير واالبتكار
الرتصد االسرتاتيجي تعترب كوسيلة لالستشعار السريع لالنقطاعات و/أو للتغريات املفاجئة؛
اليقظة وسيلة الستباق التغريات؛
اليقظة أداة إلعادة توجيه إسرتاتيجية املنظمة ،بالشكل الذي يوافق متطلبات وضع اإلسرتاتيجية؛
وسيلة لرفع القدرة االبتكارية للمنظمة؛
وسيلة مساعدة الختاذ القرارات اإلسرتاتيجية؛
وسيلة تسمح بتأقلم املنظمة مع بيئتها؛
االقتصاد يف املوارد ،ألن التأخر يف رد الفعل يكلف كثرياً؛
ختفيض األخطار الناجتة عن عدم التأكد البيئي ورفع درجة األمان؛
اكتساب زبائن وأسواق جديدة؛
إجياد دركاء وحلفاء جدد.

رابعا :مجاالت الترصد اإلستراتيجي:
مفهوم الرتصد اإلسرتاتيجي هو مفهوم جامع يضم العديد من األنواع املختلفة للرتصد .وملا كان هدف الرتصد اإلسرتاتيجي هو
احلصول على املعلومات من بيئة املنظمة بغرض تغذية القرارات اإلسرتاتيجية ،فإن هذا يستدعي أن تكون املعلومات احملصلة داملة لكل
املتغريات البيئية ،أي أهنا ختص التكنولوجيا ،املنافسة ،القوانني ،املتغريات االجتماعية...،اخل.
وعلى هذا األساس يتفرع الرتصد اإلسرتاتيجي إىل عدة جماالت ،فتوجد الرتصد التكنولوجي ،الرتصد التنافسي ،الرتصد التجاري
الرتصد االجتماعي ،الرتصد القانوين،...،اخل .كل نوع من هذه األنواع يستهدف جماال حمددا وجتتمع يف األخري لتصب يف الرتصد
اإلسرتاتيجي .و هذا ما يتطلب مشاركة فعالة من اجلميع وجدية من اإلدارة العليا ،ورغم التكاليف اليت ميكن أن تتحملها املنظمة من
جراء قيامها بالرتصد اإلسرتاتيجي فهي مطالبة على األقل بتحقيق ترصد تكنولوجي وترصد تنافسي كي تضمن قرارات فعالة وبالتايل البقاء
واالستمرارية.
من أهم جماالت الرتصد اإلسرتاتيجي ميكن ذكر مايلي:
 .Iالترصد التكنولوجي :الرتصد التكنولوجي يه تم خاصة بتأثري التطورات التكنولوجية على إسرتاتيجية املنظمة وكذلك على احلركات
اإلسرتاتيجية للمنافسني .هذا النوع من الرتصد هو ُم َكَّرس بصفة أساسية لتطور التكنولوجيات والتقنيات ،أي االكتشافات العلمية
8
اإلبداعات التكنولوجية (بالنسبة للمنتجات أو اخلدمات) ،التطورات يف إجراءات الرتكيب ،ظهور أدوات ومواد جديدة.
كما يعين الرتصد التكنولوجي " :النشاط الذي يرتكز على مراقبة حميط املنظمة للكشف عن اإلدارات الضعيفة واليت تَ ْب ُرْز عند
تطور التكنولوجيات " ،أو أهنا " :مراقبة البحث األساسي أو القاعدي ،مراحل التصنيع ،املواد األولية ،حيث تتمثل مهمتها يف التقريب
9
بني العلم والصناعة ،وخلق تكامل بني االثنني".
وعليه فإن الرتصد التكنولوجي متَُ ِّكن املنظمة من اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 ما هي براءات االخرتاع الالزمة هلذا النشاط؟18
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 ما هي املعدات والتجهيزات اجلديدة والتكنولوجيات احلديثة؟ ما هي املؤسسات املتطورة تكنولوجيا يف هذا القطاع؟ ما هي املعايري املعمول هبا حاليا يف اجملال التكنولوجي؟ .IIالترصد التنافسي :يشري الرتصد التنافسي إىل ذلك املسار الذي يقوم جبمع وحتليل وتقييم بأسلوب منهجي منظم املعطيات املتعلقة
10
باملنافسني احلاليني واملرتقبني ،بغرض توفري منتج هنائي يكون يف دكل معلومات مفيدة للمسريين يف عملية اختاذ القرار.
فالرتصد التنافسي ي هتم مبراقبة نشاطات املنافسني من خالل مجع معلومات ضرورية لفهم سلوكاهتم ،وذلك من أجل االستعداد
ملواجهة تصرفاهتم املستقبلية .فالتعرف على وضعية املنافسني ( قدراهتم احلالية ،إسرتاتيجياهتم )...،وحتليلها أمر يسمح بتحديد الطريق
الواجب إتباعه يف حالة ظهور أي خطر من طرف املنافسني.
أساسية:
-

ويف هذا اجملال حيدد " مايكل بورتر " Michael Porterاملعلومات اليت حتتاج املنظمة جلمعها حول املنافسني يف مخسة نقاط
الكفاءات احلالية للمنافسني؛
إسرتاجتيات املنافسني؛
األهداف اجلديدة للمنافسني؛
قدرات املنافسني؛
الفرضيات والقرارات اليت ميكن أن يلجأ إليها املنافسني.
و يعمل الرتصد التنافسي على حبث وفهم كل ما له عالقة باملنظمة املنافسة وهذا من خالل معرفة مثال:

11

 منتجات املنظمة املنافسة :التشكيلة الكاملة ،القطاعات السوقية املغطاة ،احلصص السوقية؛ تقنية البيع والتوزيع :دبكة التوزيع ،خطة التوزيع ،األسعار املطبقة؛ الشركاء :دبكة املوردين ،املقاولني ،العالقة مع باقي األعوان؛ اإلنتاج :نظام اإلنتاج ،املواد واملهارات املستعملة ،تكلفة اإلنتاج؛ البحث والتطوير :التكنولوجيات وبراءات االخرتاع املسجلة. .IIIالترصد التجاري :يهتم الرتصد التجاري مبتابعة تطور احتياجات الزبائن على املدى الطويل ،فاملنتجون حباجة إىل األخذ بعني
االعتبار اهتمامات املستهلكني وأذواقهم وتطور عالقاهتم باملنظمة .كما أهنا هتتم مبتابعة عروض املوردين اليت تتعلق باملنتجات اجلديدة.
فالرتصد التجاري يهتم بشكل كبري باملتابعة املستمرة لتطور احتياجات الزبائن وقدرهتم على الوفاء ،ووضعية موردي املنظمة وقدرهتم على
توفري املواد األولية .الشيء الذي يسمح بالقول أن املنظمة جيب أن تكون على دراية تامة بالسوق وظروفه ،من خالل املعلومات
12
التسويقية اليت تتعلق باملستهلكني واملوردين .وهي حتتاج لذلك إىل تنمية قدرات ومهارات توكل إليهم مهمة احلصول على املعلومات.
 .IVالترصد االجتماعي :ويعين " إدراك خمتلف التغريات اليت ميكن أن حتدث داخل اجملتمع بأسرع وقت ممكن ،واليت ميكن هلا أن
تُ َعِّرض املنظمة خلطر االضطراب وتأثر عالقتها باحمليط ".
فالرتصد االجتماعي ي تمثل يف مراقبة كل التغريات اليت هلا عالقة مبختلف أوجه احلياة االجتماعية لألفراد ،ومنها:
-

تطور النمو الدميغرايف؛
عادات االستهالك؛
التجمعات السكانية ،أي النزوح حنو مناطق معينة؛
التغيري يف املوضة.
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 .Vترصد الموارد البشرية :يعترب العنصر البشري الركيزة األساسية يف املنظمة ،ومصدر أساسي للميزة التنافسية .واملنظمة هي عبارة عن
تآلف األفراد أو اجلماعات واليت ختتلف يف تطلعاهتا ،وختتلف يف العوامل اليت تتأثر هبا .هلذا فإن املنظمة ال بد هلا من أن تكون يقظة لكل
هذه العوامل اليت ميكن أن تؤثر باإلجياب أو الس لب على أداء وسلوك األفراد ،حىت تتمكن من توجيه هذا السلوك واألداء يف صاحل
املنظمة.
 .VIالترصد القانوني :يسمح الرتصد القانوين أو التشريعي بتتبع تطور القوانني والتشريعات اليت ميكن أن تصدرها اهليئات احلكومية
أو الوزارية أو مجيع أصحاب القرار يف الدولة بصفة عامة .هذا النوع من الرتصد مهم بشكل كبري بالنسبة للمنظمة خاصة يف إطار العوملة
وقوانني العوملة .إن الرتصد للقوانني والتشريعات اليت تصدر واليت ميكن أن تصدر يسمح للمنظمة من تكوين ردة الفعل ،اليت جتعلها تنتهز
الفرص واملزايا اليت ميكن أن تنجم من جراء تطبيق هذه القوانني ،أو تفادي األخطار أو التأثريات السلبية اليت ميكن أن حتدثها القوانني
أو التشريعات اجلديدة.
هذه أهم اجملاالت اليت تلتقي مجيعها لتكون الرتصد اإلسرتاتيجي هذه األخرية تضع املنظمة يف حالة معرفة بكافة التحوالت
اخلارجية ،وهو ما يعطي للقرارات اإلسرتاتيجية فعالية أكثر وأداء احسن للمنظمة.
خامسا :متطلبات الترصد االستراتيجي:
إن إرساء نظام الرتصد االسرتاتيجي يتطلب من املنظمة االستثمار يف الطاقات ،الوقت ،املال ،واللجوء إىل الوسائل املختلفة.
وميكن تقسيم الوسائل اليت يتطلبها الرتصد االسرتاتيجي إىل:
 .Iالوسائل البشرية:
وتعترب أهم الوسائل يف الرتصد االسرتاتيجي  ،ألهنا احملرك األساسي له .وقد قسمها "فرانسوا جاكوبياك François Jakobiak

" إىل ثالث دبكات أساسية هي:

14

 .1.Iشبكة المترصدين:
تكلف دبكة املرتصدين بالبحث ومجع ونشر املعلومة اخلام واملختارة ،وينقسم هؤالء املرتصدون إىل:
 .1.1.Iمترصدون مؤسسيون :وهم خمتصون يف املعلومة الوثائقية ومكلفون جبمع املعلومة املنشورة أي استعمال املصادر الرمسية ،ويشرتط
يف هؤالء املرتصدون أن يتميزوا بالكفاءات الالزمة كي يكونوا قادرين على فهم لغة واحتياجات اخلرباء ،وفرز املعلومة حبيث ال يرسلوا إىل
اخلرباء إال املعلومات اخلام املختارة.
 .2.1.Iالمترصدون اآلخرون :وهم بقية العمال يف املنظمة واملكلفون بالبحث ومجع املعلومة غري الرمسية والغامضة ،فلكل من هؤالء
طريقته يف التنصت أو الرتصد للتطورات اليت حتدث يف البيئة اخلارجية ،حيث تقول اإلحصائيات أن كل فرد يقوم بتحليل حوايل %03
كلُ يف مكتبه وعلى مستوى مسؤوليته
من املعلومات بشكل دائم،
 15هلذا ميكن اعتبار املعلومات مسة مشرتكة ومجاعية داخل املنظمةُ ،
يشارك يف مجع املعلومات.
 .2.Iشبكة الخبراء والمختصين:
وهم األدخاص الذين يقومون مبع اجلة وحتليل املعلومات اليت مت مجعها من طرف املرتصدون ،ومن طرفهم هم أيضا ،وهذا بفضل
وجود اتصال بينهم وبني دبكة املرتصدين ،واليت تضمن انتقال املعلومات بني الطرفني وتوفريها يف الوقت املناسب .إضافة إىل أهنم
يتمتعون بكفاءات عالية فيما خيص طرح األسئلة املالئمة ،تكوين دبكة دخصية ،القراءة ،الكتابة ،إعداد التقارير وامللخصات.
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ويتجلى اهلدف األساسي هلذه الشبكة يف توفري املعلومات على دكل منتج تام وتقدميها ملتخذ القرار ،هلذا تعترب هذه الشبكة حلقة
الوصل والركيزة األساسية لنظام الرتصد االسرتاتيجي.
 .3.Iشبكة متخذي القرار:
وهم الذين يستخدمون املعلومات اجلاهزة من أجل اختاذ القرارات الالزمة ،كما أهنم املسؤولون عن عملية توجيه أعمال الرتصد
االسرتاتيجي وتصحيح النتائج.
ويبقى الرتصد االسرتاتيجي مسؤولية مجيع األفراد داخل املنظمة ،مهما كان عمله أو مستواه التنظيمي ،ألن االعتماد فقط على
املختصني يف التوثيق قد ينقص من فعالية نظام الرتصد االسرتاتيجي  ،وذلك الحتمال جتاهل املعلومات اليت حبوزة األفراد اآلخرين العاملني
يف املنظمة واليت قد تكون ذات فائدة وتساعد على إكمال اللوحة الفسيفسائية .وال ميكن يف هذا اجملال إمهال إدراك املرتصدون
املساعدون كالزبائن ،املوردون ،وغريهم من ذوي العالقة مع املنظمة.
والشكل رقم ( )0يوضح اهم ممثلو الرتصد االسرتاتيجي:
الشكل رقم ( :)1ممثلو الترصد االستراتيجي.
استعمال المعلومات
واتخاذ القرارات

شبكة متخذي القرار

شبكة الخبراء والمختصين

المعالجة و التحليل

تدفق المعلومات

الترصد

النشر
البحث وجمع
المعلومات

شبكة المترصدين

Source :FRANCOIS Jakobiak, Op.cit, 1991, p 48.

 .IIالوسائل المادية:
يعتمد الرتصد االسرتاتيجي بشكل كبري على الوسائل البشرية ،ولكن هذا ال يع ِن االعتماد التام على الوسائل البشرية .فال ميكن
هلذه األخرية أن تقوم بالرتصد االسرتاتيجي دون االستعانة بوسائل ترصد وخزن وحتليل ونشر املعلومات ،وهو ما ميكن إمجاله يف الوسائل
املادية للرتصد االسرتاتيجي.
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وتتلخص الوسائل املادية يف الوسائل التكنولوجية احلديثة ،وميكن ذكر منها ما يأيت:
 .1.IIاألنترنت:
تعترب دبكة األنرتنت أهم التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال ،وهي تشكل ركيزة أساسية لعملية ترصد املعلومات ،حيث
أهنا تتوفر على كم هائل من املعلومات املختلفة واليت ختص كافة امليادين ،كما أهنا متكن هياكل املنظمة من تبادل املعلومات والتنسيق فيما
بينها عرب الربيد اإللكرتوين ،ومن ناحية أخرى على الصعيد اخلارجي فهي متثل نافذة للمنظمات على بيئتها اخلارجية.
هبذا الشكل فإن املنظمة تستطيع عن طريق األنرتنت اإلحاطة بكل املتغريات واملستجدات الطارئة على املنافسة واملنافسني ،ال سيما
منتجاهتم واسرتاتيجياهتم التجارية ،واحلصول عليها بسرعة فائقة ،ومعرفة أهم التغريات والتطورات اليت حتدث يف احمليط اخلارجي وذلك
16
بفضل تغطيتها لكل مناطق العامل والكم اإلعالمي اهلائل واملتاح.
بفضل األنرتنت تستطيع املنظمة البحث عن املعلومات اليت متَُكِنُها من فهم أكثر للمنافسة ،الزبائن ،املوردون و غريهم ،من أجل
فحص وجتديد قاعدة املعطيات ،حتويل وحتميل امللفات ،قراءة املنشورات والكتب ،حتصيل املعلومات اليت ختص الفرص ،الدخول من أجل
تفحص دليل عروض املوردون ،اكتشاف زبائن جدد ،كما أن األنرتنت تعترب وسيلة اتصال تضمن املشاركة يف القوائم اإللكرتونية
17
واملنتديات ،االتصال مع فروع املنظمة واملوظفني ،الزبائن واملوردين والشركاء ،وأيضا تبادل املعلومات مع التنظيمات املختلفة...،اخل.
عن طريق األنرتنت ميكن أيضا:
 مراقبة عروض عمل املنافسني :فاألنرتنت من الوسائل املمتازة اليت تستعملها املنظمات األخرى للطلب على العمالة ،وبالتايلفإن االطالع على هذه العروض قد ميَُ ِّكن املنظمة من استشعار املشاريع املستقبلية للمنافسني عن طريق حتليل املهارات املطلوبة
مثال؛
 مراقبة رسائل املنافسة :ف غالبا ما تستعمل املنظمات األخرى املنتديات لبث رسائلها للزبائن واملوردين ،وبالتايل فإن تتبع هذهالرسائل يعطي اإلدارة ألهم نشاطات املنافسة؛
 االستعالم عن اإلعالنات اخلاصة مبنتجات املنافسني؛حتضى به املنتجات املنافسة بفضل املنتديات وقوائم النشر ،فهذا ميَُ ِّكن من معرفة ثغرات املنافسني ،ونظرة
 حتليل التجاوب الذي َالزبون ،ونقاط القوة كذلك ،مما يعطي فكرة لتدارك األخطاء وانتهاز الفرص؛
 معرفة آخر القوانني اليت تصدر عن احلكومة؛ معرفة املنافسني اجلدد؛ معرفة كافة األخبار السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والتكنولوجية وغريها. .2.IIاإلنترانت:
وهي عبارة عن دبكة معلومات داخلية ،تقوم املنظمة بإنشائها بغرض االتصال الداخلي ،فهي تساعدها على انتقال املعلومات
بني سائر أقسام املنظمة بسرعة وسهولة ،وهذا ما يساعد دبكات الرتصد الثالث من تبادل املعلومات ،سواء كانت معلومات خامة
أو جاهزة لالستهالك.
 .3.IIوسائل التحليل والتخزين:
ومن أمهها أجهزة اإلعالم اآليل ،وما حتتوي عليه من برامج خمتلفة ،هذه الربامج تعمل على حتليل املعلومات وتبويبها وترتيبها
و ختزينها ،األمر الذي يسهل على ممثلي الرتصد االسرتاتيجي من التحكم اجليد يف املعلومات.
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إضافة إىل وسائل التحليل هناك وسائل التخزين اليت تعمل على ختزين املعلومات وحفظها إىل أن حيني وقت استخدامها ،ومن
أمثلتها األقراص الصلبة واألقراص املضغوطة ،بطاقات االستعالم ،األقراص اللينة ،األقراص الضوئية ،قواعد البيانات،..،اخل .ويف هذا
الصدد فإن التطور العلمي الكبري قد أفرز العديد من الربامج املساعدة على الرتصد االسرتاتيجي ،ومن بينها برامج " احملاكاة " واليت
تسمح مبحاكاة احمليط التنافسي للمنظمة ،وميكن ذكر برنامج " ماركستار  " Marcstartكأحد األمثلة عن هذه الربامج والذي أنشأه
18
املعهد األورويب إلدارة األعمال.
وحىت تتمكن املنظمة من تطبيق نظام الرتصد االسرتاتيجي  ،فال بد من توفر بعض الشروط الالزمة ومنها:
-

19

إرادة ثابتة من قبل اإلدارة ،فعلى املسريين اعتبار الرتصد االسرتاتيجي كوظيفة إدارية والعمل على تنفيذها دخصيا؛
اتصال داخلي جيد ،وهذا بالسماح للمعلومة باالنتقال ملن يطلبها عرب خمتلف املستويات التنظيمية دون احتكارها عند
دخص واحد ،ألن الرتصد االسرتاتيجي عمل مجاعي ولي عمل فردي؛
التحم يف الوقت ،جيب القبول بتسخري الوقت ،الوسائل األساسية ،وامليزانية املناسبة لذلك؛
احلد األدىن من اهلياكل ،فاملعلومة تُعطَى هلا قيمة أحسن عندما يكون للمؤسسة تأطري مهيكل من طرف إطارات ذات
وظائف حمددة؛
روح مجاعية قوية وهذا بني خمتلف املوظفني.

سادسا :خطوات ومراحل الترصد االستراتيجي:
الرتصد االسرتاتيجي هو سياق معلومايت يبدأ بالبحث عن املعلومات وينتهي برتمجتها واستعماهلا من أجل أن تُ َك ِّو َن املنظمة نظرة
حول بيئتها وحتدد موقعها فيها .هذا السياق املعلومايت مفتوح على البيئة اخلارجية ،ينطلق من داخل املنظمة باجتاه اخلارج مث يعود عند
تعقب املعلومات ،مع اإلدارة إىل أن هذا النموذج الذي يضم مراحل الرتصد االسرتاتيجي هو نتاج البحوث اليت قام هبا فريق الربوفيسور
" هيمربت ليسكا ." Humbert LESCA
وميكن توضيح أهم مراحل الرتصد االسرتاتيجي كما يلي:
 .Iمرحلة البحث عن المعلومات :تعترب مرحلة البحث عن املعلومات اخلطوة األوىل واألساسية يف عملية الرتصد االسرتاتيجي ،وهلذا
فإهنا حتتاج إىل جتنيد كافة الطاقات الالزمة لذلك ،وألن جماالت البحث عديدة وبغرض تفادي الضياع يف الكم اهلائل من املعلومات ،فإن
هذه املرحلة تتكون من:
 .1.Iاالستهداف :يقصد باستهداف الرتصد االسرتاتيجي العمل ية اليت يتم على أساسها حتديد اجلزء من حميط املنظمة الذي يتم وضعه
حتت الرتصد (املراقبة املسبقة) والذي ميثل أمهية بالغة (أو حرجة) بالنسبة للمنظمة وإمكانية حتديد املعلومات اليت جيب مجعها ،والغرض
من االستهداف هو إعطاء فعالية أكرب للرتصد االسرتاتيجي من خالل ختف يض التكاليف وختفيض اجملهودات ،حيث أنه يهدف إىل
اإلجابة عن السؤال :ماذا جيب معرفته يف احمليط (اخلارجي والداخلي) للمنظمة ،يف فرتة معينة ؟ ،أو بشكل آخر ،ما هي النقاط اليت جيب
الرتكيز عليها من أجل بذل اجلهود اإلرادية للوصول إىل املعلومة ؟
من خالل عملية االستهداف يتم حتديد هدف الرتصد االسرتاتيجي .واهلدف هو النتيجة اليت تتولد عن عملية االستهداف ،وهو عبارة
عن وثيقة حتدد اجلزء من بيئة املنظمة الذي تريد أن تراقبه من خالل فريق الرتصد االسرتاتيجي .هذه البطاقة (أو كما تسمى بالرسم
اخلرائطي  ) cartographieتتمثل بصفة عامة يف جدول ذو مدخلني ،مدخل عليه املتعاملني (األعوان  ) Acteursواملدخل الثاين عليه
املواضيع (اجملاالت  .) Thèmesكما أن عملية االستهداف تؤدي أيضا إىل معرفة مصادر املعلومات اليت حتتاجها أو تلتمسها املنظمة.
وميكن تعريف كل من املتعاملني (األعوان  ) Acteursواملواضيع (اجملاالت  ) Thèmesكما يلي:
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 المتعاملون (األعوان  :) Acteursيقصد ب " املتعامل " ،أي دخص (طبيعي أو معنوي) تكون قراراته وأفعاله ذات تأثري مستقبلي(إجيايب أو سليب حبسب احلالة) على مستقبل املنظمة ،هذا التأثري ميكن أن يكون مبادرا أو غري مبادر .وميكن أن يظهر من خالل
احلدث الذي ينشأ عن " املتعامل " :مثال ابتكار منتج جديد أو أسلوب جديد.
أو بعبارة أخرى ،يتم استهداف " املتعامل " إذا كانت املنظمة تتوقع أن يُ َّولِّد تغيريات يف بيئتها وأن هذه التغيريات ميكن أن يكون
هلا عواقب ذات وزن بالنسبة للمنظمة ،وهذا يعين االهتمام باملتعاملني احلاليني وأيضا املتعاملني احملتملني ،ألن " املتعامل" احملتمل ميكن أن
يصبح بشكل سريع متعامال مؤثرا وذو أمهية.
" املتعامل " يتميز باسم وعنوان .واالستهداف يكون ممكناً إال إذا كان عدد املتعاملني احملتملني واحلاليني قليل (أقل من مئة مثال).
ومن أمثلة املتعاملني :الزبائن ،املنافسني ،املوردون ،السلطات العامة.
 المواضيع (المجاالت  :) Thèmesيشري " املوضوع " إىل نشاط " املتعامل " ،أو بعض اخلصائص املميزة له ،واليت هتم املنظمة فيماخيص الرتصد االسرتاتيجي .بعبارة أخرى ،هو معرفة بعض األدياء عن املتعامل (احلايل أو احملتمل) ،لكن لي أي ديء أو كل ديء ،بل
فقط ما ميكن أن يفيد املنظمة يف قراراهتا .ومن أمثلة "املواضيع" :البحوث اجلارية ألحد املختربات ،مشروع إطالق منتج جديد يف
املستقبل ،اقرتاح تطوير وسائل النقل العمومي...،اخل .وميكن أن يكون ل "متعامل" مستهدف عدة "مواضيع" ،أو العك  ،يكون نف
" املوضوع " خيص عدة "متعاملني".
وباعتبار اهلدف هو نتيجة عملية االستهداف فإنه يضم أيضا:
 قائمة تشري إىل أنواع املعلومات املراد البحث عنها (تعقبها)؛ قائمة الكلمات املفتاحية اليت تسمح بالبحث عن املعلومات؛ قائمة مصادر املعلومات املراد البحث عنها.حتتاج هذه اخلطوة إىل جمهود مجاعي وتعاون كبري من أجل حتقيقها ،ويف هذه احلالة يكون املسؤول عن فريق الرتصد االسرتاتيجي
هو املنشط هلذه العملية.
يتم مبدئيا حتديد اجلدول الذي يضم "املتعاملني" و "املواضيع" املوافقة كما يلي:
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جدول رقم ( :)2نموذج الهدف (الجدول ذو المدخلين ) cartographie
المواضيع
المتعاملين
؟

؟

Source : Humbert LESCA, veille stratégique – la méthode L.E.SCAnning, éditions EMS, Paris, 2003, p 70.

هذا اجلدول هو عبارة عن مسودة ،يضم قائمة املتعاملني واملواضيع اليت هتم فريق الرتصد االسرتاتيجي .مث بعد ذلك يتم املصادقة
على هاتني القائمتني ،والتوصل إىل تكوين اهلدف ،هذه العملية تتم عن طريق الفحص ،والذي يقوم به أعضاء فريق الرتصد االسرتاتيجي.
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الخطوة األولى :حتضري الفحص (من طرف رئي املشروع ) :كل من القائمتني ينتج عنها جدول مبدخلني ،حيث أن اجلدول األول
يوضع على هامشه قائمة أمساء "املتعاملني" ،ويف رأس األعمدة توضع أمساء أعضاء فريق الرتصد االسرتاتيجي؛ ويف اجلدول الثاين يوضع
على هامشه قائمة أمساء "املواضيع" ،ويف رأس األعمدة توضع أمساء أعضاء فريق الرتصد االسرتاتيجي.
الخطوة الثانية :القيام بعملية الفحص (من طرف أعضاء فريق الرتصد االسرتاتيجي) ،حيث يتم تقدمي نسخة من كل جدول إىل كل
عضو من األعضاء ،كل عضو ميثل دور املراجع ويقوم مبا يلي:
ُ
 بالنسبة للجدول األول الذي يوضح قائمة "املتعاملني واألعضاء" ،كل ُمراجع يكمل العمود الذي يُ ِْربز إمسه ،حيث يتفقدهامش املتعاملني ،فإذا وجد أنه ينقص "متعامل" مثال فإنه يُضيفه.
ضو َن بِ ْاهتِ َمِامه من خالل نشاطاته املتكررة.
 يقوم بوضع عالمة ( )xعلى "املتعاملني" الذين َْحي َ يقوم بنف اخلطوات بالنسبة للجدول الثاين الذي يوضح قائمة " املواضيع واألعضاء".الخطوة الثالثة :يتم إعادة النسختني من اجلداول بعد ملئها إىل رئي املشروع (مشروع الرتصد االسرتاتيجي).
الخطوة الرابعة :يقوم رئي املشروع بتحليل كل اجلداول املقدمة له ،والتحليل خيص اجلدولني السابقني كاآليت:
 اجلدول األول (الذي ميثل املهتمني باملتعاملني)  ،وفيه يتم كتابة جمموع كل سطر يف آخره ويكون حمصورا بني الصفر ( )3إىل(ن) (ن عدد األعضاء) ،هذا اجملموع يشري إىل عدد األعضاء املهتمني بكل "متعامل"؛
 اجلدول الثاين (الذي ميثل املهتمني باملواضيع)  ،وفيه يتم كتابة جمموع كل سطر يف آخره ويكون حمصورا بني الصفر ( )3إىل(ن) (ن عدد األعضاء) ،هذا اجملموع يشري إىل عدد األعضاء املهتمني بكل "موضوع".
وهبذا الشكل يتم حتديد " املتعاملني واملواضيع " ذات األمهي ة الكربى ،وبذلك يتم حتديد اهلدف  ،مث بعد ذلك يبقى حتديد مصدر
املعلومات اخلاصة بكل " متعامل " وبكل " موضوع ".
 .2.Iتعقب وجمع المعلومات :التعقب هو العملية اإلرادية (الطوعية) واليت مبوجبها أعضاء املنظمة أو وحدة من وحداهتا يتحصلون
على معلومات الرتصد االسرتاتيجي ،وهذا يتطلب بذل جمهودات للذهاب والتعرض هلذه املعلومات وتقصيها والبحث عنها ،وحىت يف
بعض األحيان تتم استثارهتا ،فاملعلومات ال ميكن أن تأيت من تلقاء نفسها.
الشخص (أو األدخاص) املكلف بتعقب املعلومات يسمى "املتعقب" (أو املرتصد) ،وميكن متييز نوعني من املتعقبني كاآليت:
 المتعقبون المقيميون (المستقرون) :وهم الذين يعملون بصفة عامة يف املكاتب ،وهم هبذا على اتصال مبصادر املعلوماتالرمسية ،الوثائقية (قواعد البيانات ،وثائق ،جرائد)...،؛
 المتعقبون المنتقلون (في الميدان ،المتجولون) :هؤالء املتعقبون ينتقلون ويكونون على اتصال باملصادر اخلارجيةللمعلومات ،فهم على اتصال مع الكثري من األدخاص مثل :الزبائن ،املوردون ،املعارض ،املخابر...،اخل .يف هذه احلالة تكون
املعلومات حسية (مسعية ،بصرية ،ملموسة ،ذوقية).
والتعقب ال ميثل عمل حبد ذاته ،وإمنا يضاف إىل العمل األصلي للمتعقب ،خاصة بالنسبة للمتعقبني املنتقلني ،و يف هذه احلالة فإن
املتعقب ال ميلك تدريبا خاصا هلذا النشاط (عك املتعقب املستقر ،أو على األقل يف بعض احلاالت).
بعد رصد املعلومات ،املتعقبون مطالبون بتقدمي هذه املعلومات بشكل مفهوم وجذاب للشخص املستلم (املستعمل) ،هلذا فإن هذه
اخلطوة تعترب حساسة وهي تفرض على املتعقب أن:
 -خيتار املعلومات اليت يتم رصدها ألجل الشخص املعين هبا (تفادي تراكم املعلومات)؛
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 تكييف دكل ولغة بطاقة الرتصد ،حسب الشخص املعين( ،من أجل هذا ،جيب معرفة كل املستعملني احملتملني ،أواألدخاص املعنيني باملعلومة اليت يتم رصدها)؛
 إرسال املعلومات اخلامة أو املفسرة ( إذا كانت مفسرة ،كيف ومع من يتم إرساهلا؟ ،وهنا يأيت دور املنشط لعملية الرتصداالسرتاتيجي لتوضيح ذلك)؛
 حتويل املعلومة يف الوقت املناسب وإىل الشخص املناسب.ميكن القول أن عملية التعقب ليست حبث مكت يب يعتمد على كلمات مفتاحية ،بل جيب أن يتوفر يف املتعقب القدرة اإلدراكية
لتحس املعلومات .فعملية التعقب ليست واضحة وال سهلة ،فهي تواجه الكثري من الصعوبات اليت حتتاج جمهودات إرادية (طوعية) من
قبل املتعقب ،كما حتتاج إىل حتفيز من املسؤولني.
تتمثل خمرجات عملية التعقب يف اجلداول اآلتية:
-

جدول يشري إىل املتعقبني ( عليه املعلومات اليت ختص مجيع املتعقبني ،االسم ،الربيد اإللكرتوين ،رقم اهلاتف والفاك ،
املكان املتواجد فيه)؛
بطاقة الرصد (( )fiche de captageبالنسبة للمتعقبني امليدانيني أو املتنقلني)؛
بطاقة قراءة (( )fiche de lectureبالنسبة للمتعقبني املقيمني)؛
جدول يشري إىل املتعقبني ومصادر املعلومات اليت هم على اتصال هبا.

 .IIتحليل ومعالجة المعلومات :قد يعتقد البعض أن الرتصد االسرتاتيجي ي كتفي برتصد وتعقب املعلومات فقط ،ولكن العملية ال
تأخذ معىن إذا مل يتم حتليل وتفسري املعلومات اليت مت رصدها .فكما هو معلوم فإن هذه املعلومات غالبا ما تكون على دكل إدارات
ضعيفة أو معلومات جمزأة ،أو غامضة، ...،اخل ،فهي حتتاج إىل معاجلة كي تصبح ذات فائدة وقابلة لالستعمال من قبل أصحاب القرار.
وتتكون هذه العملية من :صعود املعلومات ،انتقاء املعلومات ،املعاجلة والتحليل للمعلومات ،ختزين املعلومات.
.1.IIصعود المعلومات :وهي العملية اليت تضمن انتقال املعلومات من املتعقبني إىل الشخص (أو األدخاص) املكلف بتخزينها (غالبا
ما يكون منشط الرتصد االسرتاتيجي) أو إىل املستعملني احملتملني للمعلومات ،وتتطلب هذه العملية من املتعقبني:
 معرفة واضحة ملن يتم تقدمي املعلومات له ،وبدون تردد أو تعقيد للمهمة ،من أجل تفادي ضياع الوقت؛ توفر الوسائل واملعدات املناسبة لنقل املعلومات ،حيث تكون سهلة االستعمال أو االستخدام. .2.IIانتقاء المعلومات :قد ينتج عن عملية التعقب كم هائل من املعلومات ،واليت قد ال تكون مجيعها مفيدة ومتعلقة باهلدف املراد.
كما أن الوثائق احملصلة قد تكون حمشوة باملعلومات املختلفة ،هلذا فإن عملية انتقاء املعلومات هتدف إىل تقييم وغربلة هذا الكم من
املعلومات ،هبدف االحتفاظ فقط باملعلومات املتعلقة باملوضوع واليت من احملتمل أن هتم أعضاء الرتصد االسرتاتيجي ،مبعىن احلكم على
مصداقية ومنفعة املعلومة نفسها وكذا مصدرها.
هذه اخلطوة تعترب حساسة جدا ،من جهة فإن غياب عملية االنتقاء يؤدي إىل غزارة املعلومات وبالتايل خنق عملية الرتصد
21
االسرتاتيجي ،ومن جهة أخرى فإن االنتقاء الصارم بشكل كبري (يتجاوز احلد) قد يؤدي إىل إفراغ معلومات الرتصد االسرتاتيجي.
 .3.IIمعالجة وتحليل المعلومات :من خالل هذه العملية تتمكن املنظمة من اكتساب نظرة حول بيئتها اخلارجية ،وذلك من أجل
ختفيض عدم التأكد البيئي والقدرة على الرد السريع ،وتتمثل يف حتويل املعلومات اجملزئة و غري الكاملة إىل دكل ُم َهي َكلُ ،م َعَّرف ومعقول.
يتمثل اهلدف األساسي هلذه املرحلة يف حتويل " اإلدارات الضعيفة " إىل " قوى حمركة " وتقدمي معلومات ذات طابع استباقي (أو توقعي)
لتطورات احمليط بقدر ما ميكن.
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إن خصائص املعلومات املتوفرة من جراء القيام بالتعقب تعترب السبب للقيام هبذه املرحلة ،فهي:
 غري كاملة ،جيب إكماهلا باملعلومات الضمنية املتوفرة بصفة تلقائية لدى األفراد يف املنظمة (متثل اخلربات املكتسبة)؛ معلومات غامضة ،حتتاج إىل معرفة ما هو خمتبئ خلف هذه املعلومات؛ النظرة اليت يرى هبا الفرد املعلومة ليست الوحيدة ،فكل دخص ميكن أن يراها من جهة خمتلفة عن اآلخر؛ معلومات جمزأة ،حتتاج إىل تشكيل ارتباط مع أجزاء أخرى ،كي تعطي معىن؛ لكل دخص نظرة جزئية لألمور ،هلذا فإن تكوين املعىن اجلماعي يؤدي إىل رؤية أوسع وأكثر مشوال.حتتاج هذه املرحلة إىل جهد مجاعي وتعاون اجلميع ،هلذا تسمى ب " تكوين املعىن مجاعيا " ،وذلك أن الرتمجة اجلماعية للمعلومة
هي وسيلة جيدة لتخفيض أثر االحنراف اإلدراكي للفرد ،كما أهنا تساعد على ختفيض ما أمساه اخلرباء " قصر النظر اإلداري" ،كما أن
التفاعل بني مجيع املشاركني يساهم يف إعطاء تفسريات وحتليالت أكثر مصداقية بفضل ما ميتلكه كل دخص من معلومات "ضمنية"
خاصة.
وجتدر اإلدارة إىل أن معاجلة معلومات الرتصد االسرتاتيجي خاصة بالنسبة " إلدارات اإلنذار املبكرة " واليت هلا أمهية أكرب ،تعترب
حساسة وحتتاج يف حتليلها إىل أساليب وطرق مساعدة ،وقبل احلديث عن استغالل " إدارات اإلنذار املبكرة " من أجل تكوين معىن،
فهذه املعلومات جمزأة ،غري كاملة ،غامضة ،مبهمة...،اخل ،هلذا فإن السؤال الذي ميكن طرحه هو :مالعمل لزيادة فعالية اإلدارات
الضعيفة وحتويل هذه املعلومات الفوضوية ،املبعثرة ،إىل دكل ُم َهي َكل ومنظم وذو داللة؟ بعبارة أخرى كيف ميكن تكوين معىن وتفسري
إدارات اإلنذار املبكرة؟ ،ميكن االستعانة بطريقة " الرقعة أو اللغز  " Puzzleواليت طورها الفريق الذي يرأسه األستاذ " هيمربت ليسكا
 ، " Humbert LESCAوهي تتألف من جمموعة من االستدالالت اليت توفر بنية التفكري اجلماعي مع ترك جانب كبري منها إىل اخليال
واإلبداع اليت تتطلبها طبيعة املعلومات اليت سيتم جتهيزها .تستمد هذه الطريقة عملها من " لعبة الرقعة " واليت هتدف إىل جتميع جمموعة
من القطع ذات األدكال املخ تلفة حبيث يف األخري تعطي دكال معينا ذو داللة .والشكل رقم ( )4يوضح مثال عن " الرقعة أو اللغز
 " Puzzleلشركة :IBM
الشكل رقم ( :)1مثال عن " الرقعة أو اللغز " Puzzle
طورت المجلس-11IBM

األولى عالميا في -21IBM
خدمات اإلعالم اآللي

تتجه نحو الخدمات-1IBM

تعين ندير عام للخدمات-9IBM

تقترح حلوال تتأقلم مع الزبون- 21IBM

توحد أنشطتها الخدماتية حول -22IBM

تضع في أولوياتها اإلنصات للزبون-2IBM

العالميةIBMعالمة تجارية واحدة :خدمات

تؤكد على معرفة السوق-2IBM

تنقسم إلى عدة شركات-1IBM
 :عالقة تأكيد
 :عالقة سببية

 :عالقة تناقض
 :فرضية

تخيب أمل زبائنها-2IBM
تجتمعان في إدارة الشبكات DECو - 11IBM

Source : Humbert LESCA, Op.cit, 2003, p 80
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الشكل السابق يوضح :القطع املستعملة يف " الرقعة أو اللغز ( " Puzzleاملعلومات مرقمة ومكتوبة داخل املستطيالت) ،متوضع
كل معلومة بالنسبة لألخرى ،العالقات أو الرتابط بني بعض املعلومات ( أسهم مرسومة بأدكال خمتلفة لتوضيح ما تشري إليه) ،ألوان
خمتلفة.
جمموع هذه " الرقعة أو اللغز  " Puzzleيوضح خطوة يف التفكري اجلماعي لفريق العمل ،يف فرتة معينة ،فريق العمل مكلف
بصياغة معىن جيمع بني هذه " الرقعة أو اللغز  " Puzzleوالقرارات املمكن إصدارها ،القرارات تُْتبَع بعد ذلك بإجراءات عملية و يف
األخري ينتج معىن مفيد ألجل تنفيذه.
تستند هذه الطريقة على فرضية مفادها أن أعضاء املنظمة (أو بعضهم) ُْحيَت َمل أهنم خيزنون الكثري من املعلومات املختلفة يف
رؤوسهم بشكل عفوي أو تلقائي ،لكن هذه املعلومات ضمنية أو خاملة وبالتايل غري رمسية (مكتسبة باخلربة) ،عالوة على ذلك فهي
تكون بدون معىن ألهنا معزولة ،يف هذه احلالة يكون هناك احتمال بفقدان وضياع هذه املعلومات وبالتايل عدم استعماهلا ،طريقة "الرقعة
أو اللغز  " Puzzleتساعد على إظهار هذه املعلومات وإبرازها ،واستغالهلا بشكل مثمر.
فريق العمل املكلف بعملية "تكوين املعىن مجاعيا" يسمى ب "جلنة استغالل املعلومات"  ،يقوم بفحص وترمجة املعلومات بشكل
مجاعي من أجل إجياد معىن مفيد للعمل.
ويتكون هذا الفريق من ( )4إىل ( )11دخص ،وهم كاآليت:
 مسؤولون يف املنظمة هلم صالحيات اختاذ قرارات سريعة؛ منشط عملية الرتصد االسرتاتيجي؛ متعقبون مدعوون ألن لديهم خربة مفيدة؛ خرباء مدعوون بسبب معرفتهم باملواضيع املراد معاجلتها؛ األدخاص الذين لديهم دور مهم على مستوى املنظمة ،إذا لزم األمر.من خالل هذه الطريقة تتمكن املنظمة من تفسري وترمجة املعلومات اجملمعة ،وهذا مبسامهة ومشاركة اجلميع.
 .4.IIتخزين المعلومات :عملية ختزين املعلومات مهمة للغاية ،وهي توجد بعد كل مرحلة تقريبا من مراحل الرتصد االسرتاتيجي ،فبعد
عملية التعقب ال بد من ختزين املعلومات ،وكذلك بعد االنتقاء ،وبعد املعاجلة والتحليل .هلذا فهي تستدعي اهتماما كبريا من القائمني
على عملية الرتصد االسرتاتيجي ،و جيب أن تكون املعلومات سهلة املنال باستمرار ويف أي وقت لألدخاص املرخص هلم ذلك.
كذلك ميثل ختزين املعلومات الرصيد املعريف ،فهو حيفظها من الضياع والسرقة ،فاملعلومات تعترب مورد أساسي من موارد املنظمة
يتطلب احملافظة عليه وتنميته باستمرار .و من هذا املنطلق فعملية التخزين ال بد أن ختضع ألس وقواعد تنظيمية وعلمية ،حىت تضمن
23
سهولة التخزين وسهولة االستعمال ومحاية املعلومات يف إطار ما يسمى " بأمن املعلومات".
 .IIIاستعمال المعلومات :تعترب املراحل السابقة جوهر عملية الرتصد االسرتاتيجي ،وكثريا ما يعتقد البعض أن الرتصد االسرتاتيجي
تنحصر يف املراحل السابقة ،ولكن ال ميكن لعملية الرتصد االسرتاتيجي أن ي كون هلا معىن إذا مل تستعمل معلوماهتا يف اختاذ القرارات
الالزمة ،وإال سوف تكون جمرد تكاليف زائدة وخسارة بالنسبة للمنظمة.
وميكن إمجال مجيع مراحل الرتصد االسرتاتيجي يف الشكل (:)5
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الشكل رقم ( :)1مراحل الترصد االستراتيجي.
تخزين المعلومات
انتقاء جماعي للمعلومات

صعود المعلومات

التنشيط
تكوين المعنى جماعيا (تحليل
المعلومات)

نشر المعلومات

انتقاء فردي للمعلومات
تعقب المعلومات

بيئة المنظمة

االستهداف

Source : Humbert LESCA, Op.cit, 2003, p 28

ما ميكن مالحظته يف هذا الشكل هو األسهم اليت تذهب مث تعود يف بعض املراحل ،وميكن تفسريها بالتغذية العكسية هلذه
املراحل ،فاالستهداف حيتاج إىل تشاور اجلميع من أجل املوافقة على اهلدف ،وهو نف الشيء بالنسبة لعملية التعقب فقد يقدم املتعقب
معلومات ولكنها حتتاج إىل مزيد من التوضيح والبحث ،ونف الشيء بالنسبة للمراحل األخرى.
واملالحظة الثانية وهي أن مرحلة التحليل للمعلومات أو كما تسمى "تكوين املعىن مجاعيا" تعترب قلب العملية ،فهي اليت تضمن املصادقة
على املعلومات ،أما املالحظة الثالثة وهي أن عملية الرتصد عبارة عن نظام معلومات مفتوح على البيئة ،و املالحظة الرابعة هي أن عملية
اليقظة متثل سريورة مستمرة ،وال تَ ْنتَ ِه باستخدام املعلومات احملللة من طرف املسؤولني.
خالصة:
يعترب مفهوم الرتصد االسرتاتيجي قدمي وحديث يف نف الوقت ،فهو قدمي حبكم ممارساته يف اجملاالت األخرى خاصة منها
العسكرية ،كما أن تطبيقه على مستوى املنظمات مل يكن ظاهرا للعيان ،فهو إما تلقائي غري منظم ونسيب ،أو يندرج حتت أحد الوظائف
األخرى كالتسويق مثال ،وحديث ألن تطبيقاته على مستوى املنظمة مل يظهر إال خالل الثلث األخري من القرن العشرين بشكل منظم
ودامل ،وقد كانت اليابان أوىل الدول اليت استخدمت الرتصد اإلسرتاتيجي  ،مث بعد ذلك يف الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وأوروبا
وهذا على مستوى الشركات الكربى خاصة.
من أهم النتائج اليت ميكن التوصل إليها من خالل هذه القراءة يف املفاهيم املتعلقة بالرتصد االسرتاتيجي ما يلي:
 العصر احلديث هو عصر املعلومة ،وفيه أصبحت املعلومة مورد هام من موارد املؤسسات اإلقتصادية ،واملؤسسة القادرة على حسنإدارة واستغالل املعلومة تكون قادرة على حتقيق أداء متميز.
 ما ميكن أن ي قدمه الرتصد االسرتاتيجي للمنظمة منافع كثرية ،على رأسها القدرة على اختاذ القرارات الصائبة يف ظروف مضطربة جتعلهاقادرة على اهلجوم والدفاع يف نف الوقت ،وتضمن هلا االستمرارية وحتقيق مكاسب على حساب منافسيها ،هذه األمهية تكسبها مكانة
يف هيكل املنظمة كوظيفة من وظائفها األساسية.
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 الرتصد االسرتاتيجي هو مفهوم جامع ألدكال عديدة من الرتصد ،وهبذا فإنه مفهوم دامل لكافة وظائف ونشاطات املنظمة ،وهو مايزيد من أمهيته ومنفعته ،وبفضل هذا الشمول فإن املنظمة تستطيع أن حتدد مكانتها بالنسبة إىل بيئتها ،سواء بالنسبة للمنافسني
أو بالنسبة للتطور التكنولوجي ،أو بالنسبة للزبائن واملوردين ،أو غريهم من عناصر البيئة اخلارجية أو حىت الداخلية ،األمر الذي ميَُ ِّكنُها من
التقدم خبطوات مدروسة وثابتة.
 جناح واستمرارية الرتصد االسرتاتيجي يف املنظمة مرهون مبا توفره املنظمة من وسائل مادية بشرية ومبدى تضافر جهود األفراد العاملني يفاملنظمة ،وإرادة قوية وصرب من اجلميع ،كما أن الوسائل املادية وأمهها "األنرتنت" تعترب ضرورية وال ميكن االستغناء عنها.
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