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  .مرجعية نظرية للمفهوم من تسيري املعلومات إىل الذكاء االقتصادي

   احلاج سامل عطية .أ

  3االتصال ، جامعة اجلزائر و واإلعالم االتصال ، كلية علومو قسم علوم اإلعالم

  :لخصامل

حناول من خالل هذا املقال عرض التحول العلمي احلاصل يف جمال تعامل املؤسسة مع     

مع املعلومات، مع ما أصبحت تكتسيه  املؤسساتللقيمة املتزايدة لتعامل خمتلف  املعلومة، فنظرا

زاد تعلق البحوث  .هذه األخرية من أمهية نتيجة امداد القرار بالطاقة الالزمة لضمان دميومتها

والدراسات االكادميية ذا اال املهتم باملعلومات وعالقتها باملؤسسات مما جعله جماال ثريا 

جذب اليه العديد من االكادمييني من خمتلف االجتاهات البحثية، هذا بدوره ولد ابداعا  وخصبا

لكيفية تعامل املؤسسة مع املعلومة جسد يف ميالد ما اصبح يسمى بالذكاء االقتصادي الذي ال 

 يزال يعاين غيابا يف واقع مؤسساتنا، وبعيدا عن اهتمامات باحثينا يف اجلزائر وهو ما دفع بنا اىل

  .حماولة تقدمي هذا املفهوم مع اإلشارة اىل خمتلف االجتاهات البحثية اليت تولدت عنه

   :مقـــدمة

تتحول اتمعات وبصورة غري مسبوقة حنو اعتمادها املتسارع على املعلومات، وقد طبع     

لطة يف كتابه حتول الس "توفلر"ذلك خمتلف مناحي احلياة ا والسيما اقتصادياا، ولقد وصف 

فالنظام املتسارع اجلديد خللق الثروة يعتمد على تبادل البيانات "...:هذا الوضع بقوله

إذ مل تكن هناك معرفة يتم تبادهلا ال ...واملعارف، وهو نظام موغل يف الرمزية واملعلومات

..."تكون هناك ثروة جديدة ختلق
صاد احلديث املوغل يف الرمزية فلم يعد هناك من شيء يضمن ارتكاز واستقرار واستمرار االقت. 1

 .إال من خالل قدرته على حتريك املعلومات واملعارف بني فاعليه

ويتميز االقتصاد احلديث املبين على املعرفة جبملة من اخلصائص املتعلقة باألساس 

ضف إىل ذلك تصاعد أ. بالتسارع يف وترية االبتكارات، والتحول يف منط إنتاج املعارف

والسريعة اليت يشهدها االقتصاد اليوم، واليت يصعب  فالتحوالت الكبرية  االعتماد عليها
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حصرها، حتمت على املؤسسة كنسق فرعي ضمن هذا الوضع ضرورة التأقلم والتكيف مع 

  . احمليط دف صياغة سياسة مسايرة، أو تأثري

ط، أو بالتحكم يف أداء النشا افلم يعد شرط بقاء املؤسسة يف الوسط االقتصادي مرتبط

ولكن ظل ذلك مرتبطا بضرورة مراعاة متطلبات فلسفة احمليط . احلرفة، أو املهنة املمارسة

االقتصادي، كاحترام املعايري االجتماعية، وإتباع األمناط التقنية، ومعايري اجلودة والنوعية، 

  .اخل...واإلنتاج الواسع، ومراعاة حاجيات الزبائن، والسرعة يف االستجابة

  

س من املاضي حيث كان املستهلك ال ميلك إال القدرة على الصرب أمام ما فعلى العك

تعرضه املؤسسة، فإن االقتصاد احلديث جيعل من املستهلك ملكا ويضعه يف أولوية األولويات بل 

أن سياسة املؤسسة ككل تقوم على ما يعرضه الزبائن من حاجيات لتعتمد كعوامل حميطة ينبغي 

وكل تفريط فيها يقضي بدنو املؤسسة حنو الزوال . تعامل معهاختصيص جهود لفهمها وال

  .احلتمي

من هذا املنطلق القائم على ضرورة فهم احمليط تنبع أمهية املعلومات واستخداماا 

املكانة البارزة يف ) معلومات، مؤسسة(اإلستراتيجية يف حياة املؤسسة، األمر الذي منح ثنائية 

هي التطورات املفامهية احلاصلة على صعيد االهتمام باملعلومات  فما .أجبديات التنظيم احلديث

 باملؤسسة؟ وفيما تتجلى اهم حمدداا؟

  :من املعلومات إىل الذكاء االقتصادي 1

لقد أعادت املعلومات تقسيم األدوار بني الفاعلني داخل املؤسسة كتنظيم، بل ويف حتديد 

هي أا املقابل املبادل  "التوفلريي"حبسب الطرح من ميلكون أكرب سلطة ا، فإذا كانت السلطة 

للرغبة، فإن أي شيء ميكن أن يشبع رغبة ما، يكون مصدرا حمتمال للسلطة وذا تتحول 

املعلومات املفيدة والنافعة والوجيهة كمصدر للسلطة ملن ميلكها باملؤسسة، فاألدوار املهمة اليوم 

سسة بطاقة من املعلومات املفيدة الختاذ القرارات مرتبطة بتلك اليت تسمح بتغذية نافعة للمؤ

  .الصائبة الضامنة لدميومتها يف الوسط التنافسي

انتباه العديد من األكادمييني الذين حاولوا تقدمي ) معلومات، مؤسسة(وقد أثارت ثنائية 

مقاربات بشأا، وراحت بعضا من هذه املقاربات تثبت أن مدى جناعة وقدرة تنافسية 
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ات مرهونة بقدرا على حسن تسيريها للمعلومات، وتقع املقاربات يف مفترق تالقي املؤسس

العديد من التخصصات، فهي موضوع يهم علوم التسيري، والعلوم القانونية، والعلوم االقتصادية، 

  .وعلوم اإلعالم اآليل، وعلوم اإلعالم االتصال

 ىمنح ومات واملؤسسة قد حنىكما أن البحوث األكادميية بشأن املوضوع اخلاص باملعل

فلم تعد أطروحاا تنحصر يف نطاق الرؤية التقليدية، بل تعدا إىل نظرة ترتكز . خمتلفا عما سبق

على حماولة االستشراف، من خالل إخضاع تسيري املعلومات باملؤسسة لسريورة جديدة هي 

مجعها ومعاجلتها، مث إىل حتليلها،  نفسها سريورة حياة املعلومة، تبدأ بتحديد احلاجة إليها، مث إىل

وإىل توزيعها على مستحقيها لتحقيق أهداف املؤسسة، مع مراعاة الطابع القانوين واألخالقي يف 

  .احلصول عليها، وضمان محايتها كإرث حقيقي

وإن كانت املعلومات ذات تواجد قدمي بكيان املؤسسة، فإن االهتمام بتسيريها قاد إىل 

من احلالة اخلام إىل معلومات نافعة، حيث أصبح ينظر إليها كعامل فاعل ومهم تثمينها وحتويلها 

يف أي حماولة لفهم سلوكيات املؤسسة، وهو ما أفضى إىل ميالد مفهوم الذكاء االقتصادي 

للتعبري عن حالة من الوعي بدور املعلومات يف عالقتها بأي نسق كان، ويأيت املفهوم كسريورة 

مع حميطها، والذي يسمح بتحديد حاجات  -وهنا املؤسسة- أو التنظيم  لضمان تفاعلية النسق

املؤسسة للمعلومات، مث إىل مجعها من احمليط، مث إىل معاجلتها دف انتقاء النافع منها، ليتم حتليل 

وتكون املؤسسة حني قيامها ذا اهود قد  ،ومعاجلة هذه املعلومات يف إطار السياق التفاعلي

معلوماتيا يرصد جبالء حالة احمليط ليوضع يف أيدي طالبيها أو مستحقيها بغرض  اكونت تراكم

حتويلها إىل شكل قرارات مناسبة ومفيدة لتحقيق األهداف، مما يكسب املؤسسة القدرة على 

على أن حيظى اإلرث املعلومايت . بالتايل ضمان التأثري عليهو تعديل عالقات قوى احمليط لصاحلها

 .حماية تضمن بعده عن كل أسباب التسرب والضياعللة للمؤسسة بسياس

، يبقى أداء هذه الوظائف الرئيسية الثالث للذكاء االقتصادي املتمثلة باألساس يف اليقظة    

والتأثري، واحلماية، مرهونا جبملة من األبعاد اهلامة لنجاح األداء الوظيفي للذكاء االقتصادي يف 

ينبغي أن يتجلى من خالهلا الذكاء االقتصادي يف املؤسسة  املؤسسة، إذ يبدو التنظيم كضرورة

ويبلغ أرقى أشكاله باعتماده على متغري أساسي وهو الشكل الشبكي، يضمن من خالله الذكاء 

وأمام التحوالت يف جمال مرتكزات حتويل ومعاجلة . االقتصادي دورا أكرب وأداء أحسن
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ن الوعي فإنه يقدم التكنولوجيا احلديثة لإلعالم املعلومات، وباعتبار الذكاء االقتصادي حالة م

واالتصال على أا العقيدة اجلديدة اليت تفي بضمان تفاعلية األنساق مع حميطها نظرا لدورها 

ومن . الكبري يف جمال احلصول على املعلومات وحتريكها وفقا للوجهة املرغوبة وبالسرعة املطلوبة

ملعلومات واستعماهلا من قبل املؤسسة حزما وصرامة جانب آخر تتطلب سريورة احلصول على ا

  .يف االلتزام بأخالقيات معينة

إن التنظيم الشبكي واالعتماد على التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال واحترام 

أخالقيات معينة يف جمال التعامل باملعلومات، هي األبعاد الثالثة اليت ينبغي أن يتم استنطاقها من 

  .ث العلمي بشأن مفهوم الذكاء االقتصاديضمن الترا

إن مجلة الوظائف الثالث واملتمثلة يف اليقظة، والتأثري، واحلماية، وكذا مجلة األبعاد   

الثالث التنظيم الشبكي، واستعمال التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال، وااللتزام 

اء االقتصادي ككل وإىل واقع بأخالقيات تسيري املعلومات، هي زاوية نظر مهمة لفهم الذك

حالة الوعي باملعلومات هذه ضمن املؤسسات، باعتبارها املقاربة اليت ميكن أن تسمح فيما بعد 

  .من فهم سلوكياا يف تعاملها مع املعلومات

  :مفهوم الذكاء االقتصادي 2

                        صاحب أقدم تعريف للذكاء االقتصادي      "Hans peter luhn""هرت بيتر لوهن"يعترب

 "Business intelligence  " على أنه كل نظام لالتصال خيدم «إذ يعرفه ) 1958(يف سنة

وميكن تعريف الذكاء مبعىن عام على . تسيري النشاطات مبعىن أوسع، ميكن اعتباره نظاما ذكيا

و اهلدف أنه القدرة على فهم العالقات ما بني األحداث اجلارية بشكل يقود الفعل حن

  .2»املرغوب

أحد الرواد يف علوم اإلعالم، شغل منصب ضابط يف االتصاالت " Luhn ""لوهن"يعترب 

) IBM) (إي، يب، أم(يف اجليش األملاين خالل احلرب العاملية األوىل، عمل بعدها يف شركة 

عالم كمهندس، حيث يعترب أول من قدم حماوالته حلل مشاكل تنظيم وختزين الوثائق بواسطة اإل

  .3اآليل
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فإن نظام الذكاء االقتصادي، هو منهج آيل يوفر خدمة للباحثني " Luhn "وحسب 

واملهندسني          ويدل تعريفه األول هذا على االرتباط الوثيق مابني الذكاء االقتصادي 

  .والفعل أو النشاط

ن مفهوم الذكاء والذي يؤكد على استعارته مSimon" 1960""سيمون"وقد استخدم 

ساكسونية ألجل حتديد املرحلة األوىل من املراحل الثالث يف - األجبديات العسكرية األجنلو

  .4سريورة اختاذ القرار، فمرحلة الذكاء هي مرحلة استكشاف احمليط دف حتديد الوضعيات

هو الذي قدم وبشكل واضح املفهوم  Wilinsky "1967""ويلينسكي"يف حني يعترب 

 organisationnelle( "الذكاء التنظيمي"ادي، وكان ذلك حتت اسم احلديث للذكاء االقتص

l’intelligence (مشكل مجع ومعاجلة وحتليل وإيصال املعلومة الضرورية « :وهو يعرفه على أنه

   5»لسريورة اختاذ القرار

إشكاليتان الزالتا تشغالن الكثري من الباحثني، تتعلق األوىل  "ويلينسكي"وقد طرح 

يات املشتركة، والشراكة بني احلكومات واملؤسسات إلنتاج املعرفة املشتركة للدفاع باإلستراتيج

عن التنافسية، أما الثانية فتتعلق بأمهية املعرفة يف االقتصاد والصناعة كمحرك استراتيجي للتطوير 

  .والتغيري

فإذا كانت املعلومة مصدرا للسلطة، فهي كذلك مصدرا للغموض، وهنا نشري إىل فكرة   

كثرة املعلومة تقتل املعلومة، واليت سبقت اإلشارة إليها، ويعترب هذا جانبا من العجز الذي تالقيه 

. من حدة املشاكل اليت يالقيها الذكاء االقتصادي "ويلينسكي"املؤسسة والذي يزيد حسب 

 .فغالبا ما يتأثر الذكاء االقتصادي سلبا نتيجة لسوء تسيري املعلومة

ئما فإن تطوير التنظيمات الذكية، ومحايتها من األمراض ذات دا"ويلينسكي"وحسب   

العالقة بسوء تسيري املعلومة، يرتبط بسلوكيات أصحاب القرار، ونظرم للمعرفة كما يرتبط من 

 "فمن الضروري حسبه .جانب آخر بقدرة حمتريف املعلومات على التأثري يف اإلستراتيجيات

قتصادي من جهة وإىل القيادة اإلستراتيجية، وسريورة توحيد النظرة إىل كل من الذكاء اال

اختاذ القرار من جهة أخرى، فالذكاء االقتصادي ال يقوم على التراكب املشوش للمعلومات، 

 ."ولكنه يعين إنتاج املعرفة ذات املنفعة العملية
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الذكاء االقتصادي «وهو رئيس فوج العمل حول " HENRI Martre""هنري مارتر"أما 

 1994سنة  احملافظة العامة للتخطيط الفرنسيةوالذي عمل لصاحل » تيجية املؤسساتوإسترا

فيعترب كمعلم ومصدر أساسي ملختلف البحوث اليت تناولت مفهوم الذكاء االقتصادي يف فرنسا، 

بل يعترب لدى الكثريين منهم بداية حقيقية للحديث عن املفهوم يف فرنسا وبذلك يعترب واضع 

  .6ة اليت أسست للمفهوم ذا البلدالقاعدة النظري

أن التسيري اإلستراتيجي للمعلومة االقتصادية أصبح أحد احملركات " مارتر" يعترب تقرير  

األساسية لضمان الفعالية الشاملة للمؤسسات وللدول على حد سواء، فاإلستراتيجية الصناعية 

علومات اإلستراجتية، أصبحت تعتمد بشكل واسع على قدرة املؤسسات على الوصول إىل امل

بشكل يسمح هلا بالتنبؤ باألسواق يف املستقبل، كما يسمح هلا من جانب ثاين بوضع 

  .اإلستراتيجيات التنافسية

جمموعة النشاطات املنسقة «تعريفا للذكاء االقتصادي على أنه  "مارتر"وقد قدم تقرير   

. اعلني االقتصاديني دف استغالهلاللبحث عن املعلومة، النافعة، ومعاجلتها، وتوزيعها على الف

هذه النشاطات تتم بصفة قانونية، مع مجيع ضمانات احلماية الالزمة حلفظ تراث املؤسسة، 

  .7»وضمن أحسن ظروف للنوعية، واآلجال والتكاليف

تلك « وتعرف املعلومة النافعة املشار إليها يف التعريف، حبسب نفس التقرير على أا  

ون حباجة إليها يف خمتلف مستويات اختاذ القرار يف املؤسسة، ألجل إعداد املعلومة اليت نك

ووضع حيز التنفيذ، وبشكل منسق اإلستراتيجية، واملنهجيات الضرورية للوصول إىل حتقيق 

  .8»األهداف احملددة من قبل املؤسسة، دف حتسني وضعيتها يف إطار حميطها التنافسي

للذكاء االقتصادي يقوم على ثالثة شروط أساسية  منوذجا" مارتر"وقد قدم تقرير   

واستمرارية استعمال التقنيات، واحلضور الدائم يف االستراتيجيات  ،ويتعلق األمر بدميومة املمارسة

  .9املطبقة يف املؤسسة

تارخييا، مبثابة رسالة مزدوجة من السلطة العمومية الفرنسية إىل كل " مارتر" يعد تقرير  

تقول هلم أنه قد حان ) السلطة(صبح احلديث فيه عن زوال احلدود، فهي املؤسسات يف جو أ

التنافسية، كما أا  الوقت ألن تأخذوا بعني االعتبار املعلومة كبعد إستراتيجي ضمن الديناميكية
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حتدد جمال تدخلها من خالل ضماا لوظيفة املعلم، واملنظم، وعلى كل متدخل أن يتحمل ما 

  .ى الذي يلقى على عاتقهعليه يف حدود املستو

بفرنسا والذي قدم " IHDEN" معهد الدراسات العليا للدفاع الوطينيف حني جند   

طريقة منظمة، «إسهاما ميدانيا يف جمال دراسة مفهوم الذكاء االقتصادي يعرف املفهوم على أنه 

يق مجع، يف خدمة إدارة األعمال اإلستراتيجية للمؤسسة، دف إىل حتسني تنافسيتها عن طر

، )املنافع والتهديدات(ومعاجلة املعلومات، وتوزيع املعارف النافعة للتحكم يف حميط املؤسسة 

هذه السريورة املساعدة يف عملية اختاذ القرار تستعمل وسائل متميزة، وتقوم على تعبئة 

 .10»املستخدمني كما تقوم على دعم شبكة داخلية وخارجية

مسريا فرنسيا نتيجة قيام املعهد  950لى حتليل تعاريف وقد اعتمد املعهد يف تعريفه ع  

بتحقيق ميداين بشأن املفهوم، وقد قدم املعهد هذا التعريف بعد أن أشار إىل مجلة األدبيات يف 

األملانية، وقد خلص يف اية مقارنته هلذه و اللغات األربعة وهي اإلجنليزية، اإليطالية، اإلسبانية

   :إىل ما يلي  11األدبيات

إن ميالد املفهوم كان يف املؤسسة، بالرغم من عمل بعض اهليئات اإلدارية أو  �

  .املهنية على استغالل مثار هذا امليالد لصاحلها

إن اإلشكالية األساسية اليت يقوم عليها املفهوم هي إنتاج املعرفة املرتبطة باحمليط  �

لوجيا الراهنة اخلارجي وباخلصوص تلك املرتبطة باملعطيات التنافسية والتكنو

 .واملستقبلية

سريورة املعلومة واختاذ القرارات اخلاصة » الذكاء االقتصادي«إنه يعين  �

 .باإلطارات العليا ومسريي املؤسسات

يعرف الذكاء االقتصادي " Fréderique PEGNION"" فريدريك بغنيون"يف حني جند أن   

 توحد كل األفعال والنشاطات جمموعة من املفاهيم، واملناهج، والوسائل، واليت«على أنه 

املترابطة للبحث واحلصول على املعلومات النافعة، ومعاجلتها، وختزينها، وتوزيعها لصاحل 

12.»املؤسسات بشكل منفرد أو يف شكل شبكي يف إطار إستراتيجية مشتركة
 



  2018 جانفي                11العدد                      06: المجلد                       3المجلة العلمية لجامعة الجزائر

169 
 

طريقة للتنبؤ واستشراف املستقبل، « :على أنه" جنوى بوعكة"وتعرفه الباحثة 

تسمح هذه املعلومات بالتصرف أو الرد على . ملعلومة يف أفعال ونشاطات ملموسةباستعمال ا

  األحداث، 

  .13»أو اإلجابة عن األهداف اخلاصة باملؤسسة

نظام ناتج « :فالذكاء االقتصادي بالنسبة إليه هو" BULING Frank""فرونك بيلينج"أما 

14.»، وتنظيم، وأدوات عن خمتلف ااالت والتخصصات العلمية، واليت تؤلف منهجية
 

: فريى أن الذكاء االقتصادي هو" Bertran DELACROIX""بريتراند ديلوكروا"أما 

احلصول و جمموعة من املفاهيم، واملناهج، والوسائل املوحدة لكل نشاطات التنسيق والبحث«

على املعلومة النافعة ومعاجلتها، وختزينها وتوزيعها لصاحل املؤسسات بشكل فردي أو من 

املتكررة و الدائمةو خالل شبكات يف إطار إستراتيجية مشتركة، هذه السريورات املترابطة،

اجلماعات وحتدث حتوالت يف آليات اختاذ و تقود إىل تعديالت مهمة يف سلوكيات األفراد   

  .15» القرار

فترى الذكاء االقتصادي " AFDIE" "اجلمعية الفرنسية لتطوير الذكاء االقتصادي"بينما 

ديناميكية للبناء اجلماعي، نابعة من اقتناع ومسؤولية اجلميع، تقوم على اتفاق « :على أنه

كما تقوم على مبدأ التنسيق، وهو . اجلميع واستعماهلم للمعلومة يف فعل اقتصادي آين والحق

ويف  األحداث املريبة مرافق بتطورات عميقة لثقافة املؤسسة ولقدرة بناء املستقبل يف مقابل

األخري يسمح باحلصول على أولويات إستراتيجية من أجل تكوين أولوية تنافسية فعالة 

 .»16ومستدامة

جمموعة من « :الذكاء االقتصادي على أنه" Phillipe CLERC""فيليب كالرك"ويعرف  

. تها، وحفظهاالنشاطات املترابطة للبحث عن املعلومة النافعة للفاعلني االقتصاديني، ومعاجل

واليت يتم احلصول عليها بطريقة شرعية وهو ميدد خمتلف نشاطات اليقظة ومحاية التراث لضم 

وهو يتميز بثالث . استراتيجيات التأثري واحلقائق الثقافية املرتبطة بكل مؤسسة، وبكل جهة

داد التحكم يف التراث العلمي والتقين، وكشف التهديدات واملنافع، وإع: وظائف رئيسية

فالذكاء االقتصادي يشكل أداة . استراتيجيات التأثري خلدمة مصلحة الدولة أو املؤسسة
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الشركاء، و التقنيات وألمناط تفكري املنافسنيو متكاملة للفهم الدائم حلقيقة األسواق،

  .17»ولثقافتهم، ورغبام ولقدرام الفعلية

فيعرفان الذكاء االقتصادي   "Alain Dubré "et"Duhard""ديارد"و" ألني ديربي"أما  

مساعدة على اختاذ القرار، وهو يقوم على معلومة القرار، مبعىن أن املعلومة  وسيلة«  :على أنه 

وهدفها هو تقليل الشك دف جعل القرار غري . تشكل مورد إستراتيجي للمؤسسة

  .18» عشوائي

لذكاء االقتصادي فيعرفان ا" Bouchard et B.Thomas" "توماس"و"بوشارد"أما كل من  

سريورة دائمة ومستدامة الكتشاف معىن احلقيقة االقتصادية، ورغبات الفاعلني يف « :على أنه

اليت تبلغ نتائجها يف الوقت املناسب لصاحب القرار ومنظم و السوق بناءا على أهداف دقيقة،

  19» الفعل

التسيري هو تصميم «  :على أنه" Christian MARCON""ماركون كريستيان"ويعرفه 

اإلستراتيجي الذي يبحث بشكل عام لتثمني عالقة التنظيم باحمليط، عن طريق ذكاء مجاعي 

 .20» متواصل للمعلومات املفتوحة املميزة هلذه العالقة

جمموعة من االهتمامات « :بكونه" Stephane GORIA""ستيفن غوريا"ويقدمه 

سني طريقة تسيري، وحفظ احمليط باملعلومات املوجهة لتحسني فعالية التنظيم من خالل حت

 .21» الذي يكون باخلصوص ذو عالقة مع سريورة اختاذ القرارو املعلومايت للتنظيم،

سريورة مجع ومعاجلة «  :الذكاء االقتصادي على أنه" C.Revelli""ريفيلي"ويعرف 

 .22»وتوزيع للمعلومة اهلادفة إىل التقليل من الشك حني اختاذ كل القرارات اإلستراتيجية

هو فكرة  « :فريى أن الذكاء االقتصادي" Jeromé Dupré""جريومي ديربي"أما  

اليت تتضمن باخلصوص و جديدة تشتمل على جمموعة من اإلشكاليات املرتبطة بأمن املعلومة،

محايتها وتسيريها اإلستراتيجي لغاية اختاذ القرار، أو ألجل القيام بأفعال تأثري لصاحل املؤسسة، 

ويف الغالب ما يقدم كطريقة مشتركة للبحث عن املعلومة وتقامسها يف إطار منط  .أو الدولة

 .23 »تنظيمي، وهو يندرج ضمن الرباد يغم اجلديد للحرب االقتصادية
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املسؤل األعلى املكلف بالذكاء االقتصادي لدى الوزير األول juillet     Alainو يعرف  

اليت تعطي و محايتهاو يف املعلومة اإلستراتيجية التحكم« :الفرنسي الذكاء االقتصادي على أنه

للمعلومة ثالث أهداف، التنافسية للنسيج و األولوية لرئيس املؤسسة لتحسني قراره

  24». الصناعي، أمن االقتصاد واملؤسسات، وتقوية تأثري دولتنا

ويبقى أن املفهوم ورغم حداثة الدراسات املهتمة به إال أنه حضي حبجم كبري من   

اريف اليت أوردنا بعضا منها، مع اإلشارة إىل أن هذه التعاريف ال تعين احلصر الكامل التع

  .له سستأ لالجتهادات النظرية بشأن املفهوم ولكنها تلك التعاريف اليت

  

  

  :تصنيف االجتاهات الفكرية ملفهوم الذكاء االقتصادي 3

  

ميكن تصنيف أصحاا إىل ناءا على ما تقدم عرضه من تعاريف للذكاء االقتصادي فإنه ب

طبعت بتأثريها الرؤية ملفهوم الذكاء االقتصادي وهي االجتاه . ثالثة اجتاهات فكرية اساسي

  .العسكري واالجتاه االقتصادي واالجتاه األخالقي والرقمي

يقوم غالبية الباحثني بالتأسيس لتعريف الذكاء االقتصادي انطالقا : أ االجتاه العسكري

ية بل أم يرون أن اإلرهاصات األوىل مليالد املفهوم كانت امتدادا للغة اجليش من مفاهيم عسكر

وبذلك فهم يربطون الذكاء االقتصادي بعدد من املفاهيم ذات العالقة بفنون احلرب، وبشكل 

" Baumard"وجند يف هذا الشأن أن كل من . دقيق بفن االستعالمات، واالستخبارات العسكرية

يعتمدان مفهوم احلرب االقتصادية عند احلديث عن الذكاء " Harbulot"هاربيلوت"و"بومار"

" infoguéré" "حرب املعلومات"يف كتابة" Guichardz""غيشارداز"االقتصادي، ومثلهما كل من 

وهم أصحاب مقاربات تعتمد يف حتليلها " Patrice-Allain dupré""ديربي-وباتريك آالن"

عسكرية سواء من حيث املفاهيم املعتمدة أو من حيث  ملفهوم الذكاء االقتصادي على نظرة

إىل اعتباره إرثا النشغاالت خمتلف   استعراضها للمسار التارخيي للمفهوم، إذ تعود يف ذلك

املسئولني العسكريني من جانب حماولة فهم العدو وعدم إتاحة الفرصة له، من خالل الرفع من 

  .التصدي ملصاحل استخبارات العدوو من الشك، التقليلو االستعالمو القدرة على االستخبار
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وتكمن إفادة املقاربة العسكرية للمفهوم، فيما يسمى بدورة حياة االستعالمات وكذا 

فدورة حياة االستعالمات تقدم . التقنيات اخلاصة بتأهيل، واستعمال مصادر املعلومات

تطاعت أن تلج كمفاهيم إىل االستعالمات على أا سريورة متكونة من أربع مراحل كبرية، اس

االقتصاد، وإىل حياة املؤسسة ليستفيد منها الذكاء االقتصادي باعتبار أنه يركز على دورة حياة 

  .املعلومة واليت هي نفسها دورة حياة االستعالمات

وتترجم جوانب تأثري املقاربة العسكرية يف مفهوم الذكاء االقتصادي من خالل فكرة 

ا من تعاريف الذكاء االقتصادي واملقصود به هو أن املؤسسات أصبحت العداء الذي طبع بعض

تنظر لبعضها البعض من منطلق العداء وليس التنافس، وهي التعاريف اليت محلت اليقظة على أا 

فن احلرب، من أحد منافعها االحتراز من هجمات األعداء إضافة إىل اعتماد مفهومي الدفاع 

ذكاء االقتصادي وإىل ظهور الذكاء االقتصادي املضاد انطالقا من واالستراتيجية يف تعريف ال

  .مفهوم اجلوسسة املضادة

منذ أن بدأت املؤسسات تساهم يف تنمية التجارة وبالتايل  :ب  االجتاه االقتصادي 

السبل اليت تسمح هلم من و املنافسة، اجتهت اهتمامات أصحاب املؤسسات إىل أحسن الوسائل

يف السوق وكذا إىل تسيري مواردهم البشرية وممتلكام، وقد صبغ االجتاه البقاء و التموقع

االقتصادي بعضا من تعاريف الذكاء االقتصادي، إذ يبدو ذلك واضحا من خالل اعتبار الذكاء 

اخلارجية و االقتصادي كقدرة على الدمج الفعال للمعارف العملية وللمؤهالت الداخلية

وهي الرؤية اليت قدمتها اجلمعية الفرنسية لتطوير الذكاء للمؤسسة ألجل حل مشكل معني، 

االقتصادي وميكن إيعاز التأثريات األخرى لالجتاه االقتصادي على مفهوم الذكاء االقتصادي إىل 

يعين الشخص ) مالك القرار(املقاربة التنافسية لألسواق، وإىل موقع وأمهية صاحب املؤسسة 

 .أن التوجهات اإلستراتيجيةالذي ينبغي أن يقرر يف األخري بش

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن املقاربة التنافسية هي مقاربة معاكسة متاما، وخمالفة للمقاربة 

فهي ال تنظر للمنافسني على أم أعداء ينبغي . العسكرية يف نظرا ملفهوم الذكاء االقتصادي

إليهم واالستلهام منهم ألجل ولكنهم منافسني ينبغي التموقع بالنسبة . للمؤسسة التخلص منهم

  . حتسني الوضعية يف السوق
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وختص املقاربة التنافسية حبث املؤسسة عن وضعية استراتيجية بالنسبة للسوق 

وقد صبغت هذه املقاربة بعضا من التعاريف املقدمة للذكاء االقتصادي، واليت . وللمنافسني

  .ل املنافع وجتنب التهديداتاهتمت بضرورة معرفة احمليط اخلاص باملؤسسة ألجل استغال

بشأن قوى السوق واضحة على غالبية تعاريف " Porter""بورتر"وجند أثر اجتهادات 

الذكاء االقتصادي، واليت مسحت بتحديد املنهجية املساعدة على حتديد التوجهات الكفيلة جبمع 

كون الذكاء االقتصادي لي. مبا يسمح هلا بالتموقع يف السوق. املعلومات من احمليط لصاحل املؤسسة

من وجهة املقاربة االقتصادية شديد االرتباط باحمليط املعلومايت للمؤسسة، وكذا باملنافع 

  .والتهديدات اليت يفرزها احمليط

أما من زاوية دمج وظائف إستراتيجيات التأثري والضغط كأحد أوجه الذكاء االقتصادي 

من املنهجيات دف وضعها حيز التنفيذ بشكل فقد أفادت املقاربة االقتصادية يف تقدمي عدد 

يفيد جتسيد األفكار يف أسواق ال ميكن الولوج إليها بشكل مباشر فالذكاء االقتصادي حسب 

هذه املقاربة هو نشاط لتسيري شبكات األشخاص، ليس ألجل احلصول على املعلومات فحسب، 

  .ولكن ألجل االتصال والتأثري على احمليط

االقتصادي من جانب ما قدمه بشأن مقاربة اختاذ القرار، وحسب هذا  كما أثر االجتاه

التوجه فاهلدف من الذكاء االقتصادي هو مساعدة صاحب القرار من خالل تغذيته تغذية نافعة 

مبعلومات إستراتيجية أو ذات قيمة عالية، فهو يقدم العوامل األساسية والضرورية من أجل 

  .ملديني املتوسط   والطويلالتحديد احلسن لألولويات على ا

حتمل بعضا من تعاريف الذكاء االقتصادي مجلة من  :الرقميو جـ  االجتاه األخالقي

األوصاف السلبية اليت و اليت جاءت للتصدي لتلك السماتو املفاهيم املعربة عن البعد األخالقي

يل اللذان ولدا بعضا من االجتاه االقتصادي الراديكاو أحلقت باملفهوم جراء تأثره بالبعد العسكري

اجلوسسة االقتصادية ولعل أبرز مثال و املفاهيم السلبية امللحقة بالذكاء االقتصادي كاالستخبارات

أما عن اجلانب الرقمي هلذا . م1994عام " ماتر"عن هذه التعاريف األخالقية الذي قدمه تقرير 

دد من التخصصات ذات العالقة االجتاه، فإن هناك العديد من التعاريف اليت محلت تأثرها بع

التقين، إذ جندها تقدم الذكاء االقتصادي و اإلعالم العلميو باإلعالم اآليل، ونظم املعلومات،



  2018 جانفي                11العدد                      06: المجلد                       3المجلة العلمية لجامعة الجزائر

174 
 

اخل من املفاهيم املرتبطة ...السريورة،و اإلجراءاتو النظام،و باعتماد مفاهيم تقنية كالواجهة،

  .  باملعارف التقنية هلذه التخصصات

على خالف املعطيات واملعارف، هي األساس اجلوهري لقيام أي  إذا كانت املعلومات

إستراتيجية ضمن أي تنظيم كان، فإن الوصول إىل األهداف الضامنة لتحقيقها لن يتأت مبنأى 

وأمام الوضع املتسم . عن قرارات مناسبة مبا يتيح للمؤسسة احملافظة على توازا وضمان دميومتها

ت، وزيادة أمهيتها يصبح على املؤسسة كتنظيم أن تدرك مستوى باالنفجار املتعاظم للمعلوما

معني من الوعي باملعلومات، وأن تدجمه ضمن ثقافتها التسيريية للتعاطي األنسب مع احلال 

  .املعلومايت العجيب

فاملؤسسة حباجة إىل وعي، وإدراك، وفهم وتصرف جتاه كل ما ميليه عليها احمليط، إا 

وإن منطقها .  التأقلم أو التكيف، أو التأثري، فهي حباجة إىل املعلوماتبذلك يف حاجة ماسة إىل

السليم يف التعامل مع املعلومات يقوم بدرجة أوىل على فهمها وحتديدها ملا حتتاجه من معلومات 

مبا يضمن تقدمي معاين ودالالت هلذه املعلومات مث . مث إىل جتميعها، وترشيحها، وقراءا وحتليلها

ويف الوقت املناسب ألجل استغالهلا مبا خيدم . يعها مبا جيعل منها األنسب يف يد من يريدهاإىل توز

  .أهداف املؤسسة ضمن حميطها

وتستمر حالة الوعي لتحافظ على اإلرث املعلومايت املكتسب من قبل املؤسسة معتمدة 

لومايت مع مراعاة على بنية تنظيمية معينة تستعني بالوسائل التكنولوجية لتسريع احلراك املع

  .االنصياع لضوابط وأخالقيات حمددة

  :اخلامتة 4

ومن وجهة نظرنا اخلاصة ميكن تقدمي الذكاء االقتصادي على أنه حالة من الوعي تظهر 

يف سريورة متكاملة من الوظائف واألبعاد تسوق إىل ضمان االهتمام بقيمة ودور املعلومات ألي 

كرافد لفاعليه احلراك املعلومايت ودافع للحفاظ على  تنظيم، وإرساء سلوك تنظيمي عقالين

تقوم مجلة الوظائف على الرصد . التنظيم، وضمان دميومته يف ظل حميط متغري باستمرار استقرار

واالستعالم واملراقبة الدائمة وبال انقطاع حمليط املؤسسة مبا يسمح هلا من تكوين إرث معلومايت 

ويقضي بوضع سياسة تأثريية على احمليط مبا خيدم مصاحلها، يتم  يستوجب منها احلماية واحملافظة،

ذلك يف إطار تنظيم شبكي مناسب معتمد على الوسائل التكنولوجيا احلديثة، مع االلتزام ضمن 
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هذه السريورة بأخالقيات وضوابط حمددة بالشكل الذي ال جيعل منها مصدرا للضرر غري 

  .يطالشرعي مبصاحل الفاعلني اآلخرين يف احمل

  :اهلوامش
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