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 " تحليلية من منعور المنعمات العراقية " دراسة نعرية
 

 المدتخلص

ييدؼ البحث الى الؾصؾؿ الى تحقيق فيؼ اوسع واوضػ  لسزػاميؽ اناقػاؿ مشغسػات ال سػاؿ   مػؽ مشغػؾر الاعػاوف 
الاقليدي الى مشغؾر معاصر في تفدير العالقة بيؽ السشغسات وىؾ مشغؾر  سلية الاعػاوف الاشافدػي اللرارونػي  ػؽ 

الافريػػػر السػػػشغؼ  فػػػي تػػػؾفير السزػػػاميؽ والسرا ػػػ  طريػػػق تقػػػدرؼ قطػػػار مقاػػػرح ةدارس العسليػػػة ُتدػػػيؼ فػػػي تفدػػػير طريقػػػة 
والساظلبػػػات الال مػػػة لناقػػػاؿ السشغسػػػات مػػػؽ مشغػػػؾر الاعػػػاوف الاقليػػػدي مػػػرورا  لالاعػػػاوف الاشافدػػػي  ومػػػؽ  ػػػؼ الاعػػػاوف 

 اللراروني ووصؾل  الى التجاىات السعاصرس لساراتيجية الاعاوف الاشافدي اللراروني. 

لفلدػػفية للبحػػث الحػػالي  لػػى مشغػػؾر فلدػػفي اديػػد لافدػػير اسػػلؾن الافريػػر السػػشغؼ مػػؽ ُقسدػػا السشظلقػػات الفرريػػة وا
ايػػةو وُيحػػاضي مزػػاميؽ الاعػػاوف بػػيؽ السشغسػػات فػػي اطػػار انسػػؾلج ادارس العسليػػة الاعاونيػػةو وُمجدػػدا  ام انيػػة ا اسػػاد 

و بؾصػػػفيا رةيػػػزس قساسػػػية الاظػػػؾرات الُسدػػػاسرس والسػػػاخداـ الساشػػػامي لاقانػػػة السعلؾمػػػات والترػػػالت مػػػؽ ايػػػة ا ػػػر  
ة اساد تقانة الاعاوف اةلراروني ضسؽ ىي   الاعاوف الاشافديو وِبيذا تّؼ ا اساد مشيج  اص للبحث لسشاقذة قلعاده 

و لاػػيطير ُمجسػػ  قنسػػاا الافا ػػ  (Process Management Model)َاسيعيػػاو فػػي ضػػؾذ قنسػػؾلج ادارس العسليػػة 
 سلية الاعاوف وصؾل  الى رؤية شاملة وماراملة لسزاميؽ انسؾلج ادارس  سليػة والارام  بيؽ السشغسات السذارةة في 

الاعاوف الاشافدي اةلرارونيو ِلذلػ َش لا اربعة َمحاِور رئيدة ُماراِملة اةطار العاـ الذي يدور  ؾلو البحػث الحػالي 
 و  سلية الاعاوف الاشافدي اللراروني(.وىي )  سلية الاعاوف و  سلية الاعاوف الاشافديو  سلية الاعاوف اللرارونيو 

 المدخالتوقد صيغ ُمخظط فرضي ألنسؾلج ادارس العسلية رع س العالقات الاؾافقية والاي ير بيؽ قلعاد البحث وىي ) 
 المخرجاتلافدير الساظلبات والاراذات ومسارسات  سلية الاعاوفو وا يرا   والمعالجةللاعبير  ؽ اسبان الاعاوفو 

اائج الساؾقعة للسذارةيؽ في العسلية( وقضدت ناائجو د سا  لإلاالات  ؽ تداؤلت البحث وارجابية قىدافو لؾصف الش
 وسرياف مخظظو.

وتؾص  البحث الى مجسؾ ة اساشاااات مؽ قىسيا ام انية تحقيق الشاائج لفا لية قضبر الا ما تّسا ادارس األنذظة   
ادلي وتفا لي بيؽ السذارةيؽ في بشاذ القيسة والساحؾال  ليياو  وفي والسؾارد بؾصفيا  سلية للاعبير  ؽ اطار تب

ضؾذ اساشاااات البحث تؼ تقدرؼ  دد مؽ السقار ات اىسيا ما يرتبط لزرورس اىاساـ مشغسات ال ساؿ  لى نحٍؾ 
لبات الاظؾر في قوسع وترةيزا  قضبر لسزاميؽ ترام  القدرات وإ ادس تجسيع السؾارد وتؾقيا ىذه القرارات وفقا  لساظ

 الرشا ة الاي َتعس  فييا مشغسات األ ساؿ.

انسؾلج ادارس العسليةو  سلية الاعاوفو الاعاوف الاشافديو الاعاوف اللرارونيو   سلية الاعاوف  الكلمات المفتاحية: 
 الاشافدي اللراروني. 
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A proposed framework for managing the cooperation processes between 

organizations    

" Analytical theory study from the Iraqi organizations perspective " 

Abstract. 

The research aims at reaching a wider and clear understanding of the implications of the 

transition of business organizations from the perspective of traditional cooperation to a modern 

perspective in interpreting the relationship between organizations. This is the perspective of the 

process of electronic cooperation by presenting a proposed framework for the management of 

the process which contributes to the interpretation of systematic thinking in providing the 

necessary contents, stages and requirements For the transition of organizations from the 

perspective of traditional cooperation through cooperation and thus electronic cooperation to the 

contemporary trends of the strategy of electronic cooperation. 

The conceptual and philosophic perspectives of the research have been based on a new 

philosophical perspective on the interpretation of organized thinking on the one hand, 

simulating the contents of cooperation among organizations within the collaborative process 

management model, and demonstrating the possibility of adopting continuous developments and 

the growing use of ICTs as a cornerstone for the adoption of e-collaboration technology Within 

the framework of the cooperation structure, a special approach to research was adopted to 

discuss all its dimensions, in light of the Process Management Model, to frame the overall 

patterns of interaction and integration among the participating organizations in the process of 

cooperation The main objective of the current research is the process of cooperation, the process 

of cooperation, the process of electronic collaboration, and the process of electronic cooperation 

. 

An outline of the management model of the process was designed to reflect the synergy and 

influence between the dimensions of the research (input to express the reasons for cooperation, 

processing to explain the requirements, procedures and practices of the cooperation process, 

and finally the outputs to describe the expected outcomes of the participants in the process) and 

confirmed its results in support of the answers to the research questions and positive objectives 

and The flow of the search diagram 

 .  The research reached a set of conclusions, the most important of which possibility of 

achieving results more effectively if managed activities and resources as a process to express an 

collaborative and interactive framework among the participants in building and acquiring the 

value. In light of the research conclusions, a number of proposals were presented, the most 

important the business organizations need for broader attention and greater focus on the 

contents of capacity integration and the reallocation of resources and the timing of such 

decisions in accordance with the evolving requirements of the industry in which they operate. 

 Key words: Process management model, cooperation process, cooperation, electronic 

collaboration, Electronic cooperation process. 
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 السقدمة.

تحاوؿ السشغسات الد ؾؿ ضسؽ  القات تعاونية مخالفة مؽ  يث طبيعايا وماشؾ ة مؽ  يث مدسياتيا   
الاحالفات و العالقات العشقؾدرةو و السذاريع السذارةةو و الاعاونياتو و و مث : )مش  المايا اتو ومرظلحاتيا

و ودفعا العسلية الاعاونية وباظؾرىا الساؾاص  ومشافعيا (Ehrmann et al: 2012)ساراتيجيةو.. وغيرىا( ال
للاعام  مع مخاطر فّعاؿ  الساشؾ ة واناذار تظبيقيا الرثير مؽ مشغسات ال ساؿ لسسارسايا بؾصفيا سلؾؾ مشغسي

خدامات تقانة السعلؾمات والترالت مؽ وتظؾر اسا (Pena & Arroyabe: 2002) البيئة وتحدراتيا مؽ اية
اية ا ر و في اطار تحقيق الارالط دا   قظا ات ال ساؿ وبيؽ مشغسات ال ساؿو  ؽ طريق تقانات الاعاوف 
لاساخداـ النارنا الاي سا دت في تحقيق الؾصؾؿ الدريع للسعلؾماتو ومذارةة السعرفة بؾصفيا األساس لتخال 

وبالاالي فقد سا دت الاظؾرات  لى و (Charalombou  et al: 2012)ظؾرات الساؾاصلة  قرارات لات العالقة لالا
مداؾ  تقانة السعلؾمات والترالت في تدريع انذاذ  القات تعاونية ماراملة ومارالظة بيؽ السشغسات تحا 

 .(Choi & Choi: 2000) مدسى الاعاوف اللراروني

 ( cooperation) جيا السشغسات ل اساد اساراتيجية الاعاوف الاشافدي وفي اطار ماغيرات القاراد السعاصر ات 
بؾصفيا اساراتيجية نالا اىاساما  ةبيرا  نغرا  لدورىا السيؼ في مسارسة  سليات ال ساؿو وىي تعشي  لى نحٍؾ شام  
الى تعاوف السشغسة مع مشافدييا لاحقيق اىداؼ ل رس شيا الؾصؾؿ الييا لسفردىاو  لى مداؾ  تؾ يع السخاطر 

وفي سياؽ مار  قد ر ؾف لاظبيق  و(Ritala et al: 2012) والرلف ومشافذ الاؾ يع والبارار والادؾيق الاعاوني
تقانات السعلؾمات والترالت دور  اسؼ في تيطير  القات الاعاوف ضسؽ تؾايات  ديثة مؽ قش اؿ العالقات 
بي ايات تاعاوف وتاشافسو ففي الؾقا الذي تاعاوف فيو السشغسات في البيئة الفاراضية وا اساد شب ات 

 الفةو غير انيا تسارس السشافدة الفردرة مع لعزيا ةؾنيا تعس  وتشذط في لات الدؾؽ الترالت السخ
(Belleflamme & Neysen, 2008). 

تقدرؼ اطار مقارح ةدارس العسلية الاعاونية لسخالف انؾا يا فزال   مشاقذة مؾضؾعيازسؽ البحث  وبسؾاب ما  رض
  E- Cooperation ) الاعاوف الاشافدي اةلرارونية  ؽ تفدير مزاميؽ ومرا   وماظلبات الؾصؾؿ الى  سلي

Process)  مشاقذة مزاميؽ تظؾر  سلية الاعاوف بيؽ السشغسات في اطار انسؾلج ادارس العسلية الذي سياؼ   بر
تظؾيره بادلد  مشظقي  ضسؽ مجس  مرا   البحث و لى مداؾ  ة  مؽ الاعاوف والاعاوف الاشافدي مرورا  لالاعاوف 

ني بيؽ السشغسات ووصؾل  الى الاعاوف اللراروني بيؽ السشغسات الساشافدة في اطار مرظل  الاعاوف اللرارو 
. وق يرا  رخااؼ البحث باؾضي  قىؼ الساشاااات والاؾصيات ومجالت   E- Cooperation الاشافدي اللراروني
 الدراسات السداقبلية.

 المحور األول: اإلطار العام للبحث:

 البحث مذكلةأواًل: 

لى طبيعة الؾاقع السعقد الذي يازسشو ىذا السفيـؾ ا ُتذير العديد مؽ السداىسات الخاصة لسشاقذة مزاميؽ  الاعاوف 
لسداؾ  تبايؽ السشاىج الشغرية لسعالجايا ووصؾل  "بدذا  لسداؾ  تعدد قش اؿ العالقات الاعاونية ومسارساتيا ومرورا  

ىؾ السداىسة مرااعة الجيؾد البحثية الدالقة  تؾصيفيا و ولع  الجانب السيؼ مؽالى مداؾ  الاشؾع في مرظلحات 
في تيطير مزاميؽ الاعاوف لسا رخدـ ىدؼ البحث الحالي  في محاولة لاقدرؼ واية نغر تحليلية وفلدفية شاملة 
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للؾصؾؿ الى فيؼ اوسع ية الاعاون عسليةال دارسة ُمقارح تقدرؼ اطار لسفيـؾ الاعاوف و الاي رس ؽ الاعبير  شيا وفق
لى انسؾلج شام  ةدارس  سلية الاعاوف ا وض  لسزاميؽ ومرا   وماظلبات  سلية الاعاوف بيؽ السشغسات وصؾل  قو 

 : "الاشافدي اللراروني. ومؽ ىذه السشظلقات قطرت مذ لة البحث لالاداؤلت البحثية اآلتية

  ؟ارس  العسلية انسؾلج اد األساسية الاي رقـؾ  ليياالسزاميؽ  ما. 

 ؟بيؽ السشغسات ما األلعاد الرئيدة الاي تديؼ في بشاذ مشغؾمة العس  الاعاوني. 

  .ما الساظلبات الرئيدة لبشاذ انسؾلج ادارس  سلية الاعاوف لينؾا و السخالفة؟ 

  .ما ماظلبات ترام  انسؾلج ادارس العسلية للؾصؾؿ الى  سلية الاعاوف الاشافدي اللراروني؟ 

 البحث : أهميةثانياً 

الاعاوف في الدوؿ الساقدمة ومحاولة محاضاس ىذه  لسال غة الىاساـ السازايد لسفاىيؼالبحث  ُرس ؽ تيشير قىسية
السفاىيؼ في البيئة العراقيةو  بر مشاقذة ام انية َترييُفيا لاظبيقيا وفقا  للسشغؾر الذي تابشاه الدراسة الحالية وىؾ 

 .(بيؽ السشغسات الاعاوف  اتدارس  سليمقارح ة )قنسؾلج

 تيسيدا   لى ما تقدـ تبر  قىسية الدراسة في الجؾانب اآلتية:

باذػخيص مزػاميؽ  والُساسثلػةاضيع الحديثة في مجػاؿ اةدارس السػاراتيجية ِلُسشاقذة ق د السؾ "األىسية األضادرسية:  .2
سػة ىػذه السفػاىيؼ مػؽ شػينو فػا  دفػاؽ اديػدس ولعػ  الارػدي لدراو الاعاوف الاشافدي اةلراروني وماظلبات ادارس  سلية

و مسػا ُرحقػق تراضسػا  معرفيػا  ة ػراذ البحث اشاولياي وتذجيع لا ثيؽ د ريؽ  لى دراسة تفاصي  قلعاد و ؾام  ق ر  لؼ 
فزال   ؽ تقدرؼ انسؾلج مقاػرح يػاؼ تظػؾيره  لػى نحػٍؾ ُمدػاسر  لػى طػؾؿ مدػار البحػث رع ػس ا ػد  الس ابة العراقية.

 لافرير الداري الُسشغؼ محققا  رؤية شاملة وواضحة للسزاميؽ السرتبظة باظؾير العسلية الاعاونية".    اساليب ا

بيػدؼ  فػي ميػاديؽ مخالفػة لابشي ىػذه السفػاىيؼ الحديثػة وتظبيقيػااىاساـ البا ثيؽ  . األىسية السيدانية: تاز  ِبَاؾايو1
س السشغسػػات تجػػاه انايػػاج اسػػاراتيجيات  ديثػػة وقسػػاليب  سػػ  تعزيػػز وبشػػاذ الػػؾ ي والىاسػػاـ لساخػػذي القػػرار فػػي ادار 

وةيفيػػة تظبيقيػػاو وُىشػػا تابلػػؾر وفلدػػفايا ُمبارػػرس فػػي ادارس السشغسػػات  ػػؽ طريػػق الفيػػؼ الدػػليؼ لسزػػاميؽ ىػػذه األسػػاليب 
ا ػو ُتعبػر  ػؽ  ارطػة طريػق مشيجيػة لاظبيػق  سليػة الاعػاوف لينؾ  ُرس ػؽ قفاساشاااات  في الاؾص  الىالبحث  قىسية

الاعػػػاوف  اسػػػاراتيجية شػػػد تظبيػػػق للسشغسػػػات  والقارػػػادي السػػػاراتيجيُتدػػػيؼ فػػػي تعزيػػػز األداذ  وبالاػػػالي ُرس ػػػؽ اف 
 لػػػى السػػػاشاااات   لػػػى نحػػػٍؾ  ػػػاصو فزػػػال   ػػػؽ ام انيػػػة تعسػػػيؼ وفػػػق قنسػػػؾلج ادارس العسليػػػة الاشافدػػػي اةلرارونػػػي

 ـ. لى نحٍؾ  االراغبة في تظبيق  سلية الاعاوف  الُسشغسات

 البحثثالثًا: أهداف 

 الى تحقيق األىداؼ اآلتية:البحث  دعىر وقىسياوالبحث  في ضؾذ مذ لة

 السزاميؽ األساسية الاي رقـؾ  لييا انسؾلج ادارس  العسلية.الاعرؼ  لى  . ق
 األلعاد الرئيدة الاي تديؼ في بشاذ مشغؾمة العس  الاعاوني بيؽ السشغسات.الؾقؾؼ  لى  . ن
 الرئيدة لبشاذ انسؾلج ادارس  سلية الاعاوف لينؾا و السخالفة.الساظلبات ارزاح  . ت
 .ماظلبات ترام  انسؾلج ادارس العسلية للؾصؾؿ الى  سلية الاعاوف الاشافدي اللرارونيتذخيص  . ث
لات العالقة باظبيق انسؾلج ادارس  سلية الاعاوف في  تقدرؼ مقار ات ُرس ؽ قف ُتديؼ في  دمة السشغسات . ج

 .البحث اؾص  الييايالساشاااات الاي سفي ضؾذ ا ساليا 
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 للبحث مخطط الفرضيالرابعًا: 

ِمؽ ُماظلبات الُسعالجة السشيجية لُسذِ لاو ألنو ُرذير الى العالقة السشظقية بيؽ للبحث  ُرّعد ترسيؼ الُسخظط الفرضي
 السخظط الفرضي للبحثير وتؼ تظؾ  الاي تدؾد بيؽ ىذه األلعادوواتجاىيا ةسا ُيبيؽ طبيعة العالقة البحثو  قلعاد

مجسؾ ة القؾا د السشيجية الاي تدعى الى اضاذاؼ  لى طؾؿ مدار البحث لا اساد مشيج تحلي  السزسؾف بؾصفو 
السعاني مؽ  الؿ البحث السؾضؾ ي والسشغؼ للدسات الغاىرس في محاؾ  معيؽ وصؾل  للسعاني الرافية في 

والسحاؾ   مؽ  الؿ البحث الرسي والسؾضؾ ي للدسات الغاىرسالسحاؾ  والعالقات الرتباطية ليذه السعاني 
( رعرض 2السداارو وبالاالي فيف السحاؾ  السداار ل رق  قىسية  ؽ السحاؾ  الغاىر ب  رفؾقو قىسية. والذ   )

 للبحث وةسا مؾض  قدناه: األلعاد الرئيدة

تعاونية مع السشغسات األ ر  مد الت العسلية: ويعبر  شيا بدوافع ومحفزات د ؾؿ السشغسات في  القات   .2
  االؼ طبيعة العالقة معا . لى ا

 اسادىا لاشفيذ  سلية ات ا معالجة العسلية: للاعبير  ؽ ماظلبات الاراذات والسسارسات الاي يشبغي  لى السشغس  .1
 الاعاوف.

دير طبيعة الشاائج الساؾقعة مؽ د ؾؿ السشغسات في  القات تعاونية مع السشغسات مخراات العسلية: تف  .0
 األ ر .

 ُرس ؽ قف نداخلص اانبيؽ رئيديؽ و لى الشحؾ اآلتي: اساد قنسؾلج  ادارس العسلية و ؽ طريق ا 

ُرس ؽ  تجاه وا دااف طبيعة العالقة بيؽ قلعاد قنسؾلج ادارس العسلية ىي طبيعة ُمادلدلة وتاالعية لسدار ُمحدد ل .2
 تظؾيرىا وتعزيزىا لالساظلبات الال مة لر  نؾع مؽ  قنؾاع الاعاوف.

األسبان للاعبير  ؽ الدوافع السحفزات  الاعاوف الاشافدي اةلراروني تبدق باؾافرتظبيق قنسؾلج ادارس  سلية  فا   .1
بلة للاظؾيرو ووصؾل  الى الشاائج ُمحددس قااآلليات  بر تؾافر ماظلبات وإاراذات  وُمدِؾغاتيا مرورا  لرياغة

ارجابية ماؾقعة للسذارةيؽ في  قف ترؾف ىشاؾ ناائجيشبغي  وفي ع  تؾافر األسبان واآلليات والُسخظظة والسرغؾبة
  سلية الاعاوف.

 
 )المخطط الفرضي للبحث(: (1الذكل )

 السردر: مؽ ا داد البا ثؾف                                            
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 المحور الثاني: االطار النعري 

الارةيز  لى العسلية ") :  لى الرغؼ مؽ قف مشغؾر العسلية رس ؽ قف رذير الى معاٍف  ديدس مشيا  لى سبي  السثاؿ
ية و تحديؽ و مشيجية العسلية و تؾايو العسلية و ادارس العسلية و قياس العسلية و تذخيص العسلية و َنسّذاة العسل

العسلية و وغيرىا ( و ومؽ اية ق ر  فاف السفيـؾ العاـ للعسلية ىؾ ) تحؾي  السد الت الى مخراات ضسؽ تدفق 
الحالي ىؾ الشغر الى العسلية بؾصفيا ) شب ة مؽ األنذظة الاي البحث  عاسدهيمداسر ( و اّل قف السفيـؾ الذي س

حان السرال  الدا لييؽ والخاراييؽ ( و يشدجؼ ىذا السفيـؾ مع تاررر في الؾقا السشاسب بيدؼ  لق القيسة ألص
و في ضؾذ  قيقة مفادىا )ام انية تحقيق الشاائج ا البحثىذفقرات  السشغؾر الاعاوني الذي سشحاوؿ تظؾيره  بر

فيـؾ الاعاوف السظلؾبة لفا لية قضبر  شدما تاؼ ادارس األنذظة والسؾارد لات العالقة بؾصفيا  سلية ( و وبالاالي فاف م
في اطار ادارس العسلية سؾؼ ياؼ مشاقذاو تحا  شؾاف تذخيص وَنسَذاة العسلية . لُيذير تذخيص العسلية الى ارجاد 
قا دس تؾايو للعسلية ومعايشايا  بر السشغؾر العاـ للادفقات الاشغيسية في اطار  سلية  ظية لديظة تاظلب َنسذاة 

 . "خظط األساسي للعسلية بؾصفو القا دس السعاسدس لألنسؾلج السقارحليذه العسلية بيدؼ تحديد وتعريف السُ 

 Cooperation أواًل. التعاون 

ُتعّد عاىرس الاعاوف في مجاؿ األ ساؿ وبيؽ السشغسات في مفيؾميا العاـ وضسؽ  تجلياتيا السخالفة مؽ الغؾاىر "
ةليا للدراسة لد  مدارس الفرر القارادي واةداري  ا  البا ثيؽو بؾصفيا مؾضؾ لدف الاي ق ارت اىاساما  ةبيرا  مؽ 
و ومشذ للػ الحيؽ ا داد الىاساـ بيا لفز  ما شيدتُو مؽ تظؾرات مداسرس وما 2970في الُسدس الاي سبقا  اـ 

ناذرت وفرضا ا عيؾر قش اؿ مخالفة مؽ الاعاوف الاي 2990-2980قدماو مؽ م اسب ميسةو ال شيدت السدس 
. وقد ا الفا (Tang et al:2013)حلؾؿ األفز  في مؾااية الاحدرات البيئية الدا لية والخارايةنفديا بؾصفيا ال

و ولع  سبب للػ ىؾ تعدد السرظلحات  الاي رس ؽ وتشؾ يا السشاىج الشغرية في دراسايا ومعالجايا ليذا السفيـؾ
والئاالفات والسؾا يق  الشغر الييا بؾصفيا مؽ قش اؿ الاعاوف السشغسي مث  )التفاقات والاحالفات

والجسعيات...وغيرىا( مؽ السرظلحات الاي تؼ اساخداميا لغسؾض في األدبيات اةدارية والقارادرة وىي ُتذير 
 (Kondasova & Starzyczna: 2013)ويذير  و(Pena & Arroyabe: 2002)الى العالقات بيؽ السشغسات

تظؾر مفيؾـ و الاي تعشي الاعاوف قو السدا دسو  (Cooper)تيشية لالاالى ام انية اشاقاؽ مفيـؾ الاعاوف مؽ الرلسة 
الاعاوف تاريخيا  مؽ قش اؿ الاعاوف البديظة في السرانع الاي تداغ  العامليؽ  لى قساس تقديؼ العس  والاعاوف في 

الاي ا اسدت اةنااج الرشا ي والزرا ي وصؾل  الى قش اؿ الاعاوف في األنذظة الاجارية ضسؽ األدبيات الحالية 
 . مشيجا  مخالفا  في تفدير ىذا السفيـؾ

 لى مداؾ  الاشفيذ يشبغي قف  ـللسشغسة سؾاذ  لى مداؾ  الرياغة الرحيحة قولع  تحقيق األىداؼ الساراتيجية 
الشجاح الرئيدةو مؽ مفاتي   ا   امؽ دا   السشغسة و ارايا بؾصفيا مفاود سيؼ يازسؽ مذارةة قصحان السرال  

الاي تذير الى الدياقات السابايشة السداخدمة في وصف  (3Cs)الاي تاؼ  بر العسليات الرئيدة وفق مشغؾر 
السداخدمة في وصف الاعاوف بدؿ السشافدةو ومرظل   (Co-operation)قو  (Cooperation)الاعاوف مث  

(Collaboration)  و ومرظل  في اشارس الى الاعاوف بدؿ العس  السداق(Coordination)  ررف الاعاوف  بر
 لى نحِؾ مداق  فإف ليا األ ر  ـسؾاذ تؼ تؾصيفيا سؾيا  ق (3Cs)تشديق الجيؾد لاحقيق قىداؼ مذارةةو وقف 

 .(Asghar : 2011)للسشغسة وتشفيذىا ة الخظة الساراتيجية الفا   في صياغ
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تؼ الاي  –مفيـؾ معيؽو وتذير دراسات  ديثة رعب مشاقذة مزاميؽ الاعاوف ضسؽ تعريف محدد قو توقد 
و وفي ىذا وتذعبو تشاولا مفيـؾ الاعاوف والجؾانب السرتبظة لو الى سعة ىذا السرظل لينيا  –الطالع  لييا 
الى الاعاوف بؾصفو مجاؿ واسع للبحؾث وتاؼ دراساو في سياؽ العديد مؽ  (Evin et al: 2013)الدياؽ رذير 

الفلدفةو وغيرىا(و فزال   ؽ قف و  لؼ اللغةو و  لؼ الااساعو و اةندانية مث : ) لؼ الشفسو الاخررات في العلـؾ 
اةدارس و بيئة العس و و سيؼ في تيطير مجسؾ ة واسعة وماشؾ ة مؽ السسارسات مث  )ادارس السشغسةو قمؾضؾع الاعاوف 

الى  (Boragno: 2012)الدياؽ ُرذير الاربية الرياضيةو وغيرىا(و وفي ىذا و السسارسات الاعليسيةو و الدوليةو 
ؽ ُرس ؽ ذيالاعاوف بؾصفو مجسؾ ة ماشؾ ة مؽ الساراتيجيات السداشدس الى مفيـؾ الشية السذارةة والعس  السذارؾ الل

(   لى مشاقذة التجاىات السداقبلية  Corte: 2018 يث رةزت دراسة ) ترؾرا  قفز  لسا نعشيو تعاونا . اعظيرُ قف 
 & Kerret)و  (Kurniawan et al: 2013)قما والاحدرات الجديدس لعسلية البارار ق شاذ الاعاوف بيؽ السشغساتو 

Gesbert: 2013)  فقد ناقذؾا مفيـؾ الاعاوف في اطار اساراتيجية الظاقة األمث   ؽ طريق اساراتيجية تعاونية
داـ السؾارد والظاقة ضسؽ شب ات األ ساؿ بيدؼ الؾصؾؿ الى الريادرة في األداذ. في  يؽ تعس   لى تحديؽ اساخ

الى مفيـؾ الاعاوف في اطار الدلؾةيات الشاتجة  ؽ الافاوض وعيؾر العالقات  (Falahat et al: 2013)قشار 
يؾن  سلية الاعاوف (   Cygler & Sroka: 2017وناقذا دراسة )  الاعاونية في ضؾذ اساراتيجيات رد الفع .

 لى العالقات الاعاونية في اطار ادارس  وافقد رةز  (Ehrmann et al: 2012)قمافي مشغسات الاقانة العالية و 
والشاائج الاي رس ؽ قف تحققيا ىذه الذب ات الساراتيجية الذب ات لالارةيز  لى المايا ات والاعاونيات والاحالفات 

ابارارا  تشغيسيا   الى الاعاوف بؾصفو (Brown et al: 2013)رقالة والاشديق. ويذير السعرفة والحؾافز وال بشاذ بر 
في اشارس الى تشفيذ قسلؾن تشغيسي اديد ضسؽ السسارسات الاجارية للسشغسة وتشغيؼ م اف العس  والعالقات 

 لى مشاقذة  (Salamonsen: 2013)الخاراية الاي تازسؽ السشغسات األ ر  لات العالقة لالسشغسة. فيسا رةز 
 بر شب ة العالقات الاعاونية بيدؼ الد ؾؿ الى األسؾاؽ الساراتيجية مفيـؾ الاعاوف في اطار تذ ي  الاحالفات 

الدلؾؾ الاعاوني  بر تذ ي  الاحالفات  (Chi: 2013)الجديدس واضادان السعرفة. وفي سياؽ مقارن ناقش 
 & Rand)والاظؾير بيدؼ تعزيز القدرات الاشافدية. قما  لات الاؾافق الاقشي في مجاؿ البحثالساراتيجية 

Nowak: 2013)  فيشارا الى مفيـؾ الاعاوف في اطار تظؾر  سس دليات للاعاوف اةنداني َتزسشا ة  مؽ
الاعام  السباشر الاي تغير  شدما يافا   طرفيؽ لذ   ماررر والدافع ىؾ تعاوف اليـؾ بيدؼ ضساف ةدب تعاوف 

و والاعام  غير السباشر الاي تعاسد  لى الدسعة  شدما تاعام  مشغسة مع مشغسة ق ر  في ضؾذ الذريػ مداقبال  
سلؾؾ األ يرس تجاه اآل ريؽو وال ايار الس اني الذي ياظلب الافا   والسشافدة السحلية السؤدرة الى تذ ي  

سشافدة بيؽ األفراد والسجسؾ اتو مجسؾ ات مؽ الساعاونيؽو وال ايار ماعدد السداؾيات الذي رحدث  شد واؾد ال
 وا ايار السسا   الذي يشذي  شدما ر ؾف ىشاؾ سلؾؾ شرطي ليذا ال ايار.

ولع  ام انية الاعبير  ؽ الاعاوف ليلدط قش الو ةؾنو العسلية الاي مؽ  الليا رعس  األفراد معا  في مدا ي فررية 
و الذي ياؼ لسؾاب مذارةة األفراد في قنذظة اسا ية تيدؼ الى (Christians: 2016)قو قضادرسية قو  سلية 
و ال يبدق الاعاوف باحديد السذ لة والدعي لسداىسة (Bengtsson & Kock: 2000) تحقيق قىداؼ مذارةة 

قطراؼ ماعددس لات اىاساـ مذارؾو ةسا يازسؽ ة  مؽ الاؾايات واألىداؼ لاحديد السشيج السشاسب للاعاوف 
و وتبشى العالقات الاعاونية  لى قساس (Quik & Wright: 2012)درات الاذغيلية واليشدسية لسؾااية الاح

قد تساا  العالقة بيؽ السشغسات الساعاونة بؾضؾ يا و السرلحة السابادلة والد ؼ السابادؿ والافا   غير السذرواو 
فقد ترؾف مؽ  ّؼ اقر الى السؾاردو و وشفافيايا للجسيعو ولسيسا في السشغسات الرغيرس والساؾسظة الحجؼ الاي تف
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لحااة قضبر للاعاوف مع اآل ريؽو وتابشى  القات  لى قساس تؾ يع األنذظة والسؾارد بيؽ قطراؼ الاعاوف بؾصفو 
 .(Kock et al: 2004)مؽ شب ة األ ساؿ  ا  ازذ

قذاو  بر السشغؾر العاـ اؼ مشاتادارس العسلية سؾؼ  اف مفيـؾ الاعاوف في اطارمؽ  الؿ ما تقدـ ُرس ؽ القؾؿ  
للادفقات الاشغيسية في اطار  سلية  ظية لديظة تاظلب قنسؾلج ليذه العسلية بيدؼ تحديد الُسخظط األساس 

بؾصفو القا دس السعاسدس لألنسؾلج السقارحو ُرس ؽ  ؽ طريقيا مسارسة اآلليات السشاسبة ةدارس وتعريفو للعسلية 
 س ؽ تحقيقيا  بر ادارس العسلية. الشاائج الاي رُ  الىالعسلية وصؾل  

وفق مشغؾر ادارس العسلية بؾصفو ) سلية تازسؽ سلدلة مؽ األنذظة الاي  لى ويس ؽ الاعبير  ؽ مفيـؾ الاعاوف 
تاررر في الؾقا السشاسب  لى قساس السرال  السذارةة والعالقات الاعاونية الاي تداخدـ السؾارد وتحؾليا الى 

وفق   لى ( يؾض  مشغؾر الاعاوف 1ألصحان السرال  الدا لييؽ والخاراييؽ(. والذ   )مخراات لات قيسة  الية 
 قنسؾلج ادارس العسلية:

 

 
 

 
 
 
 

 
 وفق أنموذج إدارة العملية على منعور التعاون : ( 2الذكل ) 

 البا ثؾف  السردر: ا داد

 Collaboration  Electronicثانيًا. التعاون اإللكتروني 

تداخدـ تقانة السعلؾمات والترالت و لى نحؾ مازايد في تشفيذ قنذظة األ ساؿ السذارةة بيؽ السشغساتو وتؼ 
ونغؼ السعلؾمات السذارةة  Electronic Data Interchange (EDI)ا اساد النارنا وتبادؿ البيانات الرارونيا  

بؾصفيا لعض الشسالج السداخدمة  Interorganizational Information Systems (IOS)بيؽ السشغسات
و فزال   ؽ تحقيق (Heimly,2012, 19 )ةاراذ السعامالت الخاصة لالسشاجات والخدمات وتبادؿ السعلؾمات

 "الافا   بيؽ السشغسات والسداىسة في بشاذ  القات قؾية بيؽ السشغسات في اطار ما ردسى لالاعاوف اةلراروني
(Choi & Choi, 2000, 1). 

مشاقذة السزاميؽ السرتبظة لالاعاوف اةلراروني في اطار ما ردسى ىي لية الاعاوف اةلراروني ضسؽ  اسّ وقد ت
مدسيات ِمشيا م ؾنات الاعاوف اةلراروني قو  شاصر الاعاوف اةلراروني قو قازاذ الاعاوف اةلرارونيو الاي تذير 

الاعاوف اةلراروني الذي يشبغي  لى السشغسات تشسيايا  الى السرترزات األساسية للقؾاسؼ السذارةة  في بشاذ قنسؾلج
 وبعشارة.
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( الى الجؾانب الرئيدة في الاعاوف اةلراروني الاي رس ؽ قف ُتذ   قنسؾلج  (Jafari et al., 2010,4ويذير
 .يؾض  للػ (0الذ   )و  الاعاوف اةلراروني الفّعاؿ وتازسؽ )الترالتو والاشديقو والارّيف( 

 ( 3الذكل ) 
 أنموذج التعاون اإللكتروني الفّعال

  اسادا   لى:تررؼ البا ثؾف ا السردر: 
Source: Jafari Marjan Mohammad, Ahmed Shamsuddin, Dawala Siti, Zayandehroodi Hadi, 

2010, The Effects of Electronic Collaboration in Reducing Product Design Process in SMEs, 

Proceeding of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists, Vol. 3, 

P. 4. 

سرااعة الذػاملة لقشػؾات الترػاؿ الدا ليػة والخارايػة : وتذير الى الاخظيط الشغامي والاشفيذ والرقالة والاالتراالت .2
بيؽ قطراؼ الاعاوف في اطار ادارس الترالت الاي تازسؽ تظؾير اساراتيجيات اتراؿ السشغسػة وترػسيؼ اتجاىػات 
الترػػالت الدا ليػػة والخارايػػة وإدارس تػػدفق السعلؾمػػات لسػػا فييػػا الاؾاصػػ   بػػر النارنػػا فػػي ضػػؾذ  ػػامليؽ رئيدػػيؽ 

 (Chin et al: 2008) ف)د ؼ نغاـ السعلؾمات ( و ) نغاـ ادارس الرراع( تسييدا  لبشاذ قا دس الاريّ ىسا: 

الارّيػػف: ويذػػير للعسليػػة الاػػي يػػاعلؼ  ػػؽ طريقيػػا ق زػػاذ السجسؾ ػػة ةيفيػػة الاعامػػ  مػػع لعزػػيؼ  بػػر بيئػػة العسػػ   .1
الاعاونيػػػػة السعاسػػػػدسو ولعػػػػ  ترّيػػػػف الفػػػػرؽ الفاراضػػػػية  لػػػػى نحػػػػٍؾ مدػػػػاسر رسثػػػػ  قداس لسؾاايػػػػة  انػػػػاتالفاراضػػػػية والاق

الاحدرات الاشغيسية ضسؽ  ال ػة اؾانػب رئيدػة ىػي: )الارّيػف الااسػا يو والاقشػيو والعسػ ( ويحاػاج ق زػاذ الفريػق 
نػات السعاسػدس الفاراضية في عػ  الاقالى تغيير الظريقة السعاسدس في انجا  العس  والاريف الااسا ي ضسؽ البيئة ا

 نجا ه مؽ اية ق ػر  الػذي ياظلػب تشدػيقا  مدػاسرا  بػيؽ ق زػاذ الفريػقاطبيعة العس  مؽ اية وطريقة  فيالاي تؤ ر 
Jafari et al: 2010).) 

و قػد رعشػي الاشديق: رسث  الاشديق تحدرا  بيؽ الُفرؽ الفاراضية واةدارسو و لػى الػرغؼ مػؽ واػؾد ىػذا الاحػدي اّل قنػ .0
واػػؾد فرصػػةو فالقيػػادس فػػي الفػػرؽ الفاراضػػية تخالػػف ضػػسؽ نظػػاؽ واسػػع  ػػؽ وصػػفيا وعيفػػة ضػػسؽ عػػروؼ و قافػػة 

 . (Quik & Wright: 2012) معيشة

تازسؽ )الجزذ اةداريو  مادا لة ومافا لة قنسؾلج الاعاوف اةلراروني ضسؽ  ال ة قازاذ (Odat: 2012)ويقدـ 
 .يؾض  للػ (4الذ   )و  ذ العامليؽ(ووازذ تقانة السعلؾماتو واز 
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 ( 4الذكل ) 

 أنموذج التعاون اإللكتروني 
Source: Odat Ahmad Mousa, 2012, Impact of Collaboration and Coordination Among E-

Government, International Journal of Computer Science Issues,  IJCSI, Vol. 9, No. 3, P. 183. 

الاعاوف اةداري: رذير الى ضرورس تذ ي  فريق اداري  الي السداؾ  وبرال يات واسعةو ر ؾف مدؤول   ؽ  .2
صياغة  ظط الاعاوف اةلراروني وتشفيذىاو فزال   ؽ تديي  اةاراذات وتجاو  العقبات و   السذ الت الاي 

يق  لى ا اراصات ماشؾ ة مث  )ادارس رس ؽ قف تؾااو ايؾد الاعاوفو مع األ ذ بشغر ال ابار شسؾؿ ىذا الفر 
إدارس الجؾدس ... وغيرىا( مؽ و إدارس السخاطرو و  دمات الد ؼو و نةو اإدارس الاقو إدارس الاغييرو و السذاريعو 

 (Odat: 2012) ايا وطبيع ال اراصات الزرورية لحدب نؾع العسلية الاعاونية

مديري ترشؾلؾايا و اعددس مشيا )قيادس السذاريعو تقانة السعلؾمات: ويزؼ ىذا الجزذ  براذ مؽ ا اراصات م .1
يؽ ر ؾنؾف مدؤوليؽ  ؽ ذمظؾري تقانة السعلؾمات( الو محللي ومرسسي وإداري قؾا د البياناتو و السعلؾماتو 

 الاظؾير الالـ  لألنغسة مؽ  يث البرامج وقؾا د البيانات واألايزس لزساف الاذغي  والارام  والسذارةة.

ويسثلؾف الجزذ األىؼ بؾصفيؼ القادريؽ  لى تراسة قىداؼ الاعاوف اةلراروني الى واقع ملسؾسو تعاوف العامليؽ:  .0
وفي ىذا السجاؿ يشبغي تعزيز  قافة الاعاوف بيؽ قطراؼ الاعاوف ضسؽ السشغؾر الذسؾلي الذي ياجاو   دود 

 .    (Brustoloni et al:2008)ة السرلحة الخاصة للسشغس

مؽ  الؿ ما تقدـ رس ؽ القؾؿ اف الاعاوف اةلراروني ُرسث  امادادا  للعسلية الاعاونية الاي ُرذار الى قنيا ق د البدائ  
( لاحقيق األىداؼ Collaborationالُساا ة قماـ السشغسات في اطار مشغؾر العس  السذارؾ )الساراتيجية 

السشغسات القائسة  لى قساس مذارةة قصحان السرال  في  السذارةةو وبؾصفو ق د قنؾاع العالقات الرسسية بيؽ
نة ماخررة ةنجا  السياـ قو اتخال القرارات امجاؿ معيؽ وتفا ليؼ  بر اساخداـ قؾا د  س  مذارةة وبشية تق

 لذيف اؾانب تيؼ قطراؼ الاعاوف اسيعيؼ. 

شغؾر العسلية بؾصفو )العسلية الاي رس ؽ الاعبير  ؽ الاعاوف اةلراروني في اطار مالبحث  واندجاما  مع ىدؼ 
ت اةلرارونية اناتازسؽ سلدلة مؽ األنذظة الاي تاررر في الؾقا السشاسب  لى قساس العس  معا  في ع  الاق

يؾض   (5الذ   )و  الافا لية  لاحقيق األىداؼ السذارةة ألصحان السرال  وتعزيز القدرات الاشافدية للسشغسة(و
 . للػ
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 وفق أنموذج إدارة  العملية على منعور التعاون اإللكتروني: ( 5 الذكل )

 .البا ثؾف  السردر: مؽ ا داد

   Cooperationثالثًا. التعاون التنافدي 

 :Tourneau) (Raymond Noorda) لى يد  2980سشة   Cooperationضاف الغيؾر األوؿ لسرظل  

قصب  السفيـؾ ميلؾفا  و لى نظاؽ واسع  بر الدراسات الاي قدميا  2996و وبحلؾؿ سشة (2004
(Brandenburger & Nalebuff)ات عيرت العديد مؽ الجيؾد الاي تشاولا مفيؾـ يو ومشذ مشارف الادعيش

عاوف الاشافدي و والا  Dyadic Cooperationالاعاوف الاشافدي ضسؽ معاِف ماعددس مث  الاعاوف الاشافدي الثشائي
 Intra-firm Cooperationو والاعاوف الاشافدي بيؽ الذرةات  Multifaceted Cooperation ماعدد الجؾانب

فزال   ؽ   Industry-level Cooperation   (Rusko: 2011)و والاعاوف الاشافدي  لى مداؾ  الرشا ة 
غسة الاي تجسع بيؽ السشافدة والاعاوف و لى الحديثة للسشالساراتيجية لؾصف  Co-opetitionاساخداـ مرظل  

في اشارس الى الاعاوف مؽ قا  السشافدة  بر قياـ مشغسايؽ قو قضثر   Cooperation الاعاوف الاشافديواو الاحديد 
ضبر فظيرس ق ساؿ وفي الؾقا نفدو تاشافس للحرؾؿ  لى القظعة ق مؽ السشغسات الساشافدة لالاعاوف بيدؼ انذاذ

للبرمجيات والذب ات بؾصفو قوؿ مؽ  رض ىذا  (Novell)مؤسس شرةة  (Raymond Noorda)داألضبرو ويؤة
قنو  Noordaالسرظل   لى قساس ِقف مزيج الاعاوف والسشافدة مشاسب تساما  للعالقات الديشامية الحديثةو ويزيف 

خص وبؾضؾح السيسةو ةسا ف قو قضثر السذارةة في الاعاوف مع السشافديؽ  لييا قول  قف تذا شدما تقرر مشغسا
وفي  اؿ تؾفر ىذه الذروا رس ؽ تحقيق الاؾافق والاشفيذ الشاا  وتعريفيا يشبغي  لييا تذخيص  دود الدؾؽ 

وقصب  الاعاوف الاشافدي ق د العؾام  الرئيدة لشجاح مشغسات  (Bigliardi et al: 2011)الاشافدي للاعاوف 
بؾصفو فرصة لاجديد رؤية معسقة  ؾؿ تظؾر ( (Cygler & Sroka: 2017ال ساؿ في بيئة األ ساؿ السعاصرس 

ايضيد  لى  دـ واؾد  القة تعاونية ُمظلقةو صافيةو قو  القة تشافدية الالعالقات السابادلة بيؽ السشغسات في اطار 
مزيجا   فثالسرُ ُمظلقة رس ؽ قف تؾض  قو تقشع الشسالج الافديرية لؾاقع األ ساؿو والؾاقع ىؾ قف الاعاوف والسشافدة 

و وقد اذن ىذا السفيـؾ مزيدا  مؽ الىاساـ في (Fulcons et al: 2011)القيسة  لبشاذةنذاذ قنسؾلج مبارر 
ق ائ بر مداىسات ا اسدت نغرية السباراس )اللعبة( لاذجيع الافرير  ؾؿ الظر ( 2990) األوساا األضادرسية مشذ سشة

تيجيةو ووفقا  للسشغؾر اةداري فإف السشغسات الساشافدة رس شيا قف تاعاوف الاعاونية والاشافدية لاغيير اللعبة اةسارا
ف امؽ ىشا رس ؽ القؾؿ  .(Lacosta: 2012)لِاساسرار لاحديؽ ميزتيا الاشافدية  لى نحؾ قفز  مؽ مشافدييا 
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والحرةية الاي تؾفر الرئيدة في البيئة السعقدس الساراتيجية اساراتيجية الاعاوف الاشافدي قصبحا مؽ بيؽ السعايير 
 Competitionوالسشافدة  Cooperationالسعرفة الجؾىرية للقدرس الاشافدية مؽ  الؿ الجسع بيؽ مزارا الاعاوف 

قماـ السشغسات فرص  دس لاحقيق مداؾيات قداذ قفز  مقاب  العس  لسؾاب ق د قلعاد الاعاوف قو  الحيث قصبح
ا الذي تقـؾ اساراتيجية الاعاوف الاشافدي  لى قساس ا اساد الدمج في الؾق (Fernandez et al: 2012) السشافدة

بيؽ الاعاوف والسشافدة في مرا   مخالفة وفي مجالت مخالفة بيدؼ تحقيق قفز  الشاائج الفردرة والجسا يةو ولع  
 ا  برسايعان قضبر قدر مس ؽ مؽ السعرفة الاي رس ؽ الحرؾؿ  لييا ق د قىؼ األىداؼ الرئيدة للسشغسات ىؾ

 اساد اساراتيجيات مرةبة  لى قساس مزيج مؽ الاعاوف والسشافدة في اطار الد ؾؿ لذراضات تاقاسؼ لات السخاوؼ ا 
  . (Fernandez & Chiambaretto: 2013) "والسشظق الساشاقض الاي تديؼ في معرفة السزيد  ؽ لعزيا

 شدما َ رؼ  (Nisuls :2011)ياؾافق مع واية الشغر الاي  رضيا  الحاليالبحث  ابشاهالذي ي اف السشغؾر
الاعاوف الاشافدي  لى قساس ةؾنو  سلية بدل  مؽ الشغر اليو بؾصفو سياؽ  س و  بر الارةيز  لى الافا الت 

الذي رذير الى ا اساد  (Tidstrom, 2008, 210)يافق ىذا السشغؾر مع رقي و  والاي تجري بيؽ الساشافديؽ
تيجية الاعاوف الاشافدي  لى الاؾا ف الحداس بيؽ السشافدة والاعاوف الاي يشبغي ادارتيا لاساسرارو  بر اسارا

سا تقدـ مِ و  ساراتجي بيؽ األطراؼ السذارةة اسيعيا.ةالاخظيط والساالعة والاؾايو للؾصؾؿ الى تحقيق الاؾا ف ا
بؾصفيا  ؾف ؾلج ادارس  العسلية الذي يابشاه البا ثرس ؽ الاعبير  ؽ مزاميؽ مشغؾر الاعاوف الاشافدي وفقا  ألنس

)العسلية الاي تازسؽ سلدلة مؽ األنذظة الاي تاررر في الؾقا السشاسب  لى قساس الاعاوف مؽ قا  السشافدة 
 بر الارام  والد ؼ السابادؿ بيؽ السد الت وتحؾيليا الى مخراات لات قيسة  الية ألصحان السرال  الدا لييؽ 

 . يؾض  للػ (6الذ   )و  بيدؼ تعزيز قدرات السشغسة األساسية في السشافدة(و والخاراييؽ

 
 وفق أنموذج إدارة العملية على التعاون التنافدي إستراتيجية منعور: ( 6الذكل ) 

 .البا ثؾف  السردر: مؽ ا داد

 Cooperation   Electronicرابعًا. التعاون التنافدي اإللكتروني  

  Cooperationشيدت الدشؾات األ يرس عيؾر لعض السرظلحات الحديثة مث  مرظل  الاعاوف الاشافدي 
بؾصفيا مرظلحات تحاضي تؾايات مشغسات  Collaboration Electronicومرظل  الاعاوف اةلراروني 

عاونية مؽ اية ق ر و األ ساؿ في الاعام  مع بيئة السشافدة مؽ اية وتظبيقات تقانة السعلؾمات والترالت الا
غير قف الجسع بيؽ ىذه السرظلحات في اطار مشغؾر مارام  للعس  الاعاوني الاشافدي اةلراروني 
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Cooperation  Electronic  لؼ رحَض لاىاساـ البا ثيؽ في الؾقا الذي رس ؽ قف رقدـ فيو ىذا السشغؾر العديد
وني الاشافدي والاعجي  في دورس البارار واةبداع  بر العس  الاعا مزاميؽمؽ فرص تحقيق القيسة السزافة  بر 

دليات تقانة الاعاوف اةلراروني للسذارةيؽ و ومؽ ىذا السشظلق تيتي ُمداىسة الدراسة في محاولة تيطير مرظل  
وتدليط الزؾذ  لى  مؽ ايةو  لى السداؾ  الشغري  Cooperation  Electronicالاعاوف الاشافدي اةلراروني 

 .اديدس  لسزاميؽ تظؾر العس  الاعاوني اةلراروني بيؽ الساشافديؽ  لى السداؾ  الاظبيقي مؽ اية ق ر  مر لة 

لع  واقع الحاؿ الذي تعيذو السشغسات في ع  الاعقيد السازايد لظبيعة القاراد الجديد القائؼ  لى قساس 
في الد ؾؿ ضسؽ  القات تعاوف مع  السعلؾماتية والسعرفة والترالت رحاؼ  لى السشغسات  يادس الىاساـ

مشافدييا  لى مداؾ  السسارسات اةدارية وفي مخالف القظا ات الرشا يةو ومع الاظؾرات الدريعة والسداسرس في 
تقانة الاعاوف اةلراروني فقد ترؾف السشغسات قماـ  قيقة مفادىا قف الاعاوف الاشافدي اةلراروني رسث   يارا  

 شجاح مشغسات األ ساؿ في البيئة الاشافدية.اساراتيجيا   اسسا  ل

ف مث  ىذه العالقة ُرس ؽ قف تشذي  بر مبادرات تعاونية الرارونية مع السشافديؽ _ وىي العالقة قومؽ الجدير لالذةر 
رس ؽ عيؾر السشافدة في العالقة بيؽ السشغسات الساعاونة الرارونيا و وبرفة و ال قيد الدراسة _ والع س صحي 

( ىؾ ُرذير -Cooperation  Eقو ما رس ؽ الاعبير  شو ا ارارا  بػ ) Cooperation  Electronicإف   امة ف
الى واؾد الاعاوف والسشافدة في وقا وا د في اطار العس  اةلرارونيو في الؾقا الذي رخالف فيو ترةيز الاعاوف 

 والسشافدة لا االؼ العالقات الاي رس ؽ قف تاغير لسرور الزمؽ.

وقد ياظلب تيطير السزاميؽ األساسية لسرظل  الاعاوف الاشافدي اةلراروني مشاقذة األطر السفاىيسية للسرظل  في 
ضؾذ الدور اللؾاداي الافا لي لر  مؽ مشغؾر الاعاوف والسشافدة والاقانة اةلرارونية بؾصفيا مشغؾمة  س  ماراملة تقـؾ 

اا  السشافدة في اطار الارام  والد ؼ السابادؿ والارَيف والاشديق   لى قساس السحفزات الساراتيجية للاعاوف مؽ
 الاشافدية( وتحديؽ القدرس الاشافدية. –والترالت بيدؼ تظؾير شب ة القيسة للسذارةيؽ في ىذه العالقة )الاعاونية 

في تقانة السعلؾمات  عير  دد مؽ الاحؾلت 1005ومؽ الجؾانب السثيرس لالىاساـ وما ُرس ؽ مال غاو قنو ومشذ  اـ 
 اساد تقانة ا والترالت مؽ ايةو ونسالج األ ساؿ مؽ اية ق ر و وىذه الاحؾلت قد تخفض مؽ  ؾااز 
 , Prince)السعلؾمات والترالت في الاعاوف الاشافديو فزال   ؽ  يادس القيسة لر  مشيسا و/قو لرلييسا معا و 

رذير الى الاعاوف والسشافدة بيؽ مشغسات   Cooperationفدي وبالرغؼ مؽ قف مرظل  الاعاوف الاشا  (2010,2
 & Rowe)األ ساؿ اّل قنو رس ؽ قف ر ؾف نايجة لرياغة  القات السشغسات الفاراضية بيؽ السشافديؽ في الدؾؽ 

Pease: 2006)دمة نات وتؾ يدىا في ع  السشافدة السحااو فغالبا  ما ياؼ تبشي الاعاوف والسشافدة  بر تظؾير الاق
)الذرسة( والاسايز في العالمات الاجارية والادؾيق في العديد مؽ الجؾانب لات العالقة باقانة السعلؾمات 

و فقد شيد تؾ يد السعايير نسؾا  مازايدا  في العقديؽ األ يريؽ مؽ القرف الحادي (Ritala: 2012)والترالت 
نات السعلؾمات والؾسائط والترالت ار تزايد ا اساد تقنات في اطااوالعذريؽ ولسيسا مع تقارن مخالف قنؾاع الاق

الدلرية والالسلرية الاي رس ؽ قف تشاج محفغة قوسع مؽ الرفاذات تؾفر لر  مؽ السشافديؽ والساسسيؽ  افزا  للعس  
لاعاوف نات الرقسية الاي تسث  فرصة لامعا  ةنذاذ وتظؾير ود ؼ وتعزيز معايير تدليؼ البيانات والسحاؾ   بر الاق

 نات الجديدس وتعزيز معايير الشجاح في الدؾؽ ابيؽ السشافديؽ لبشاذ نغاـ  س  رقـؾ  لى قساس د ؼ الاق

(M'chirgui et al: 2010)و يو ولع  الفرؽ الرئيس بيؽ تس يؽ تقانة السعلؾمات والترالت للعس  الاعاون
مؽ  ّؼ ات في سالس  الاؾريد ػػ ىي ُماراملة غالبا و و وتس يشيا للاعاوف الاشافدي ىؾ قف قىداؼ األ ساؿ ػػ مث  السشغس
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ف مزارا ىذه السبادرات يشبغي قف إ اساد السشغسات ليذه الاقانة في د ؼ العالقات مع السشافديؽ السباشريؽ فا  شد 
نات السعلؾمات او ومؽ بيؽ السشغسات الرئيدة في مجاؿ تق(Prince: 2010)ترسد قماـ ااراذات الادقيق اةضافي 

و Symbianو IBMو Sun Microsystemsو Dellو Ciscoو SAPو Appleوالترالت مث  )
Microsoft و وغيرىا( الاي ةانا الرائدس في اساخداـ تقانة السعلؾمات والترالت بؾصفيا فرصة لبشاذ شب ات مؽ

الاي رس ؽ قف تشذي في اطار مفيـؾ األنغسة البيئة لأل ساؿ  (Osarenkhoe: 2010)العالقات بيؽ السشغسات 
(Business Ecosystems)  الاي تذير الى تعريف الذب ات الؾاسعة مؽ السؾرديؽ والسؾ  يؽ ومشغسات الاعييد

نة ومخالف األطراؼ الاي تؤ ر وتاي ر لإنذاذ العروض الخاصة لالسشغسة وتدليسياو ولع  اوالساسسيؽ ومجيزي الاق
مؽ الاعاوف والسشافدة  ا  عالقة بيؽ السشغسات في ع  مفيـؾ الشغاـ البيئي قد ترؾف معقدس ويس ؽ قف ُتغير مزيجال

وعيؾر  الت الاعاوف الاشافدي مسا رجع  مؽ  دود الشغاـ البيئي غير مداقرس وماغيرس لاساسرار ا اسادا   لى 
 .(Gueguen & Isckin: 2009)الافا الت بيؽ السشغسات األ زاذ 

وبالرغؼ مؽ لقاذ مشظق الافا   الساشاقض لسشغؾر العداذ لدبب السرال  السازاربة ومشغؾر الؾد لدبب السرال  
( للسشغسات و اّل قنو رس ؽ تيطير ىذه العالقات ضسؽ شب ة دا لية )انارانيا(Roignant et al: 2016)السذارةة 

السذارةة والسؾ  ة اغرافيا  بيدؼ تعزيز السذارةة والافا   والاعّلؼ  بر تبادؿ السعلؾمات والسعرفة والخبرس بيؽ 
السشغسات دا   الذب ة في ع  تديي  تؾافر السعلؾمات والنفااح والذفافية بيؽ السذارةيؽ  لى قساس قف نجاح 

فسثال  قد يؤدي تبادؿ السعلؾمات مع  (Luo: 2005)أل ر  لعض األطراؼ ل يؤدي الى  دارس األطراؼ ا
السشافديؽ للسزيد مؽ األفرار  ؾؿ ةيفية الحد مؽ ا اسالت وقؾع الحؾادث وبلؾغ الزررو وللػ ألف السشغسات 
تسالػ معلؾمات ميسة وواسعة  ؾؿ الحؾادثو لعبارس ق ر  قد رس ؽ الاعبير  ؽ مذارةة السعلؾمات بيؽ السشافديؽ 

و ةسا ُرس ؽ تعزيز قيسة تقانة  (Okura: 2008)ذا السجاؿ بؾصفيا طريقة فا لة لاحديؽ ادارس الخظر في ى
ق لى  ا  السعلؾمات والترالت الاي تد ؼ الاعاوف الاشافدي  بر تظبيقيا مؽ ِقب  قادس األ ساؿ بؾصفيا ازذ

  (Prince : 2010) : مداؾيات الاخظيط السداىؼ في تعغيؼ القيسة السداقبلية للسشغسة  ؽ طريق

 الاي تازسؽ ةلفة  الية ومخاطر  الية.الساراتيجية تحديؽ ادو  السبادرات  .2
 تقاسؼ ةلف السؾارد الرثيفة واألنذظة غير الساسيزس قو؛ .1

  تفعي  األىداؼ  ؽ طريق تعريف ماظلبات مذارةة األطراؼ الساعاونة الساشافدة. .0

الاعاوف الاشافدي اةلراروني قد ر ؾف مؽ الزروري الاظرؽ الى  وبعد اساعراض لعض الجؾانب األساسية لسزاميؽ
اؾانب  داسية العالقة الاعاونية الاشافدية  بر الاسييز بيؽ الاعاوف الاشافدي مؽ اية وبيؽ ة  مؽ مفيـؾ 

 :Rusko)مؽ اية ق ر و وفي ىذا الردد رذير  (Cartels)والاراالت قو الرارتالت الساراتيجية الاحالفات 

فقط في  ا  تشافدي ا  الى الحالت الخاصة الاي رس ؽ قف ياؼ الشغر الى الاحالف الساراتيجي بؾصفو تعاون (2011
لالاعاوف الاشافدي فقط الا  (Cartel) الة ةؾف العالقة تازسؽ تحرةات تشافديةو وةذلػ رس ؽ وصف الرارت  

  .الجؾدس قو العالمة الاجارية قو السرونة... وغيرىاضانا السشغسات تاشافس  لى األق  لساغير اساراتيجي وا د مث  

ق لى مسا ةاف  ليو في الساراتيجية ولع  الفرؽ بيؽ ىذه السفاىيؼ لرؾرس  امة ر سؽ في قف الاعاوف في الاحالفات 
الاعاوف الاشافديو في  يؽ ترؾف دراة السشافدة في الاراالت قو الرارتالت ق لى مسا ةانا  ليو في الاعاوف 

والاعاوف الاشافدي الساراتيجية ( يؾض  قنؾاع العالقات بيؽ الاحالفات 7و الذ   )(Chi: 2013)اشافدي ال
 والاراالت.
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 أنموذج العالقات بين التحالف االستراتيجي والتعاون التنافدي والتكتل: ( 7الذكل )  

Source: Rusko Rauno, 2011, Exploring the Concept of Cooperation : A Typology for 

the Strategic Moves of the Finnish Industry, Journal of Industrial Marketing  

Management, 40, P. 312. 
ووفقا  لسداؾيات ة  مؽ األلعاد الرئيدة )الاعاوف ( انو 1027،7وفي ىذا الردد رذير ) الدبعاوي وا روفو 

( رس ؽ قف يشاج قنؾاع مخالفة مؽ طبيعة العالقات بيؽ ICTرالت والسشافدة واساخداـ تقشيات السعلؾمات والت
( يؾض  مزاميؽ الاعاوف الاشافدي اةلراروني في ضؾذ قلعاد الاعاوف 8السشغسات في بيئة األ ساؿو الذ   )
 ."والسشافدة وا اساد الاقشيات اللرارونية

 
 ICT(: التعاون التنافدي اإللكتروني في ظل أبعاد التعاون والمنافدة واستخدام 8الذكل )

 (.1027) الدبعاوي وا روف  السردر:
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مزاميؽ الاعاوف الاشافدي اةلراروني في ضؾذ قلعاد الاعاوف والسشافدة وا اساد الاقشيات  لى ( 8الذ   )ال يؾض  
السشافدةو و ف تشاج  ؽ مداؾيات معيشة مؽ ىذه قلعاد )الاعاوفو قلرارونية وطبيعة العالقات الشاتجة الاي رس ؽ ةا

 ي:يت( وةسا رICTاساعساؿ 

و ICTالاعػػارش: وتذػػير الػػى العالقػػة الاػػي تغيػػر فػػي عػػ  مدػػاؾ  مػػشخفض لرػػ  مػػؽ الاعػػاوف والسشافدػػة واسػػاعساؿ  - ق
اشرسو فزال   ؽ الافا   بيؽ السشغسات سؾاذ ةاف  بػر الاقشيػات اللرارونيػة وبالاالي  دـ واؾد تعاوف قو مشافدة مب

 قو الافا   السباشر الاقليدي ليق  قدر مس ؽ.

(: وتشػػاج ىػػذه العالقػػة  ػػؽ واػػؾد مدػػاؾ  مػػشخفض مػػؽ الاعػػاوف بػػيؽ السشغسػػات الاػػي Cartelالارػػاالت/ الاؾاطػػؤ ) - ن
 بيؽ األطراؼ. ICT  اساعساؿ مشخفض لػ ساراتيجي وا دو في عاتاشافس  لى األق  وفقا  لبعد 

)الاعاوف اللراروني(: وتذير الى طبيعة العالقة الشاتجة  ؽ مداؾ   اٍؿ لر  مؽ الاعاوف الساراتيجية الاحالفات  - ت
فػػي عػػ  مدػػاؾ  مػػشخفض لسشغػػؾر السشافدػػة بػػيؽ قطػػراؼ العالقػػةو وبالاػػالي رس ػػؽ قف تعبػػر مثػػ  ىػػذه  ICTوا اسػػاد 

 لراروني.ةبيؽ السشغسات في اطار تظبيقات تقانات الاعاوف االساراتيجية ت العالقة  ؽ الاحالفا

الاعاوف الاشافدي اللراروني: وتذير الى العالقة الشاتجة  ؽ مداؾ   اٍؿ لر  مؽ مشغؾر الاعاوف والسشافدة الاػي  - ث
اونيػػػػة الاشافدػػػػية بػػػػيؽ األطػػػػراؼ السذػػػػارةة فػػػػي شػػػػب ة األ سػػػػاؿ الاع ICTيػػػػاؼ تيطيرىػػػػا فػػػػي ضػػػػؾذ اسػػػػاعساؿ  ػػػػاٍؿ لػػػػػ 

 اللرارونية.

 فيالبحث  وبعد ىذا الساعراض للسزاميؽ األساسية السرتبظة لالاعاوف الاشافدي اةلراروني واندجاما  مع ىدؼ
 العسلية رس ؽ الاعبير  ؽانسؾلج ادارس  الاعاوف الاشافدي اةلراروني في قطارصياغة انسؾلج مقارح ةدارس  سلية 

)العسلية الاي تازسؽ سلدلة مؽ األنذظة الاي تاررر في الؾقا  اي اةلراروني بؾصفيالاعاوف الاشافد سلية 
ا  السشافدة  بر الارام  والد ؼ السابادؿ بيؽ السذارةيؽ في ع  ا اساد الاقانة قالسشاسب  لى قساس الاعاوف مؽ 

ييؽ والخاراييؽ بيدؼ تظؾير اةلرارونية لاحؾي  السد الت الى مخراات لات قيسة  الية ألصحان السرال  الدا ل
 شب ة القيسة  لى مداؾ  بشاذ القيسة والساحؾال  لييا(.

 قنسؾلج ادارس العسلية. وفق  لى الاعاوف الاشافدي اةلراروني اساراتيجية ( يؾض  مشغؾر9الذ   )

 

 

 

 

 

 

 
 ( 9الذكل ) 
 وفق أنموذج إدارة العملية على منعور التعاون التنافدي اإللكتروني

 .البا ثؾف  السردر : مؽ ا داد
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 خامدا": أنموذج إدارة عمليات التعاون بين المنعمات 

تسث   ظؾات ترسيؼ اةطار السقارح وبشاذه وتشفيذه مجسؾ ػة األنذػظة الاػي تقػـؾ بيػا ادارس السشغسػات بػدق  مػؽ مر لػة 
يػػق  سليػػات الاعػػاوف ومػػرورا  لسر لػػة العسليػػة ماسثلػػة باػػؾافر دوافػػع ومحفػػزات البيئػػة الدا ليػػة والخارايػػة لاظب مػػد الت
 بر تؾفير الاراذات والليات والسسارسات  الزرورية لزساف سير  سلية الاعاوف بيؽ السشغسات وفق مػا  السعالجة

ُمخظػػط لػػو فػػي اطػػار تقػػدرؼ الػػد ؼ واةسػػشاد لدػػير  سليػػة الاعػػاوف  بػػر تػػؾفير الساظلبػػات السدػػاندس ليػػاو ووصػػؾل  الػػى 
اعبيػػػر  ػػػؽ القيسػػػة الساؾقعػػػة مػػػؽ  سليػػػة الاعػػػاوف فػػػي ضػػػ  مشغػػػؾر السذػػػارةة فػػػي بشػػػاذ القيسػػػة لل السخراػػػاتمر لػػػة 

الُسدػػايدفةو وتازػػسؽ ةػػ  مػػؽ ىػػذه السرا ػػ  مجسؾ ػػة مػػؽ الساظلبػػات وتػػؾافر  ػػددا  مػػؽ اةاػػراذاتو  الاػػي ُتدػػيؼ فػػي 
االؼ انساطيػػا واشػػ الياو الؾصػػؾؿ الػػى اطػػار ومػػشيج تعػػاوني مارامػػ  للسشغسػػات الُسذػػارةة فػػي العسليػػة الاعاونيػػة لػػا 

 ( اآلتي:20وىذا ما يؾضحو الذ   ) 

 

 
 (11الذكل )

 أنموذج إدارة عمليات التعاون بين المنعمات
 السردر: مؽ ا داد البا ثؾف.

 تجاهات البحوث المدتقبليةاوالمقترحات و والتوصيات  ستنتاجاتالاالمحور الثالث: 

 االستنتاجات. .أوالً 

السرتبظة لسفاىيؼ  سلية الاعاوف الاشافدي واساراتيجياتيا ونغرياتيا وترشيفاتيا ومداؾياتيا ما اف اأُلطر العامة  .2
تزاؿ نادرس ولؼ تحظ لاىاساـ ةاٍؼ في األدبيات العربية  امةو وفي العراؽ  لى واو الخرؾصو  لى الُرغؼ مؽ 

 دـ والشامي قرزا .قظع شؾا ةبير مؽ الشجاح في ىذا السجاؿ ضسؽ العديد مؽ دوؿ العالؼ الساق
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ادارس األنذظة والسؾارد بؾصفيا  سلية ال َش   ىذا السفيـؾ  اُرس ؽ تحقيق الشاائج لفا لية قضبر الا ما تسّ  .1
الحالي لاحقيق رؤية معبرس  ؽ اطار تبادلي وتفا لي بيؽ البحث  ليوااساشد والفلدفي الذي  س الشغري ااألس

العسلية   ليياو وقداس  للؾصؾؿ الى مفاىيؼ قضثر  سقا  لسزاميؽ السذارةة فيساحؾال لالسذارةيؽ في بشاذ القيسة وا
 .الاعاونية  لى مخالف مداؾياتيا وباشؾع مجالتيا

الاعاوف الاشافدي اةلراروني بؾصفو ِناااا  للسشاقذات الُسعسقة والاحلي  قدما الدراسة قنسؾلج ادارس  سلية  .0
 س  السشغسات السعاصرسو ةسا رع س ىذا السفيـؾ ناائج تحلي  السزسؾف اةساشباطيو وىؾ مفيـؾ ُرعبر  ؽ واقع 

لعديد الدراسات والجيؾد البحثية لات العالقةو في ضؾذ اناقاؿ دور تقانة السعلؾمات والترالت مؽ الشغر الييا 
 . بؾصفيا قداس لاس يؽ الاعاوف بيؽ السشغسات الساشافدةو ساثسارىا او الى ا  تشافدي ا  بؾصفيا سال 

و ُرعبر  ؽ األنسؾلج الاظؾري نؾ ةفي تؾفير اطار نغري ُمارام و  الُسقارح . ُرس ؽ قف ُرديؼ قنسؾلج ادارس العسلية4
فزال   ؽ تؾفير  ارطة طريق مشيجية لسلؾن الافرير  لاحلي  قنساا  القات الافا   والارام  بيؽ السذارةيؽو

و وما زيا البعض مؽ اية ومع مشافدييا مؽ اية ا ر  السشغسات مع لع اعاوف ت وصف لسالا وةيف السشغؼ في
 الشاائج الاي ُرس ؽ الؾصؾؿ الييا.

 ثانيًا: المقترحات واتجاهات البحوث المدتقبلية 

تقدرؼ  دد مؽ السقار ات الاي ُتعز  مؽ  س  البا ثؾف  ساشاااات ارتي امؽ  الدراسة اليو ا اسادا   لى ما تؾصلا 
 فادس مشيا في مجاؿ الدراسات الال قة  انيا و و لى الشحؾ اآلتي:قول و واةسلية الاعاوف الدا ية للاظبيق   السشغسات

السشغسات قف تؾلي اىاساما  قوسع وترةيزا  قضبر لسزاميؽ ترام  القدرات وإ ادس تجسيع السؾارد  . يشبغي  لى2
 سلية الاعاوف قنسؾلج ادارس  ويقدـوتؾقيا ىذه القرارات وفقا  لساظلبات الاظؾر في الرشا ة الاي َتعس  فيياو 

في الاعام  السعاصرس  الاشافدي اةلراروني فرصة مشاسبة لابشي قساليب  س  ُمباررس تشدجؼ مع تظلعات السشغسات
 مع معظيات بيئة السشافدة وماظلباتيا.

سق لديشامية الرشا ة وق  قوسعالقيسة لاحقيق فيؼ لسزاميؽ تحقيق  السفاىيؼ السرتبظةل نحٍؾ قفز   لى الىاساـ. 1
والاظؾر في ىذه الديشامية لسرور الؾقاو فزال   ؽ تؾسيع اةدراؾ لسزاميؽ شب ة القيسة لاذس  السجيزيؽ 

 والسؾ  يؽ والساسسيؽ والزبائؽ الى اانب السشافديؽ الرئيديؽ.

لى نحٍؾ قساس بشاذ و ياظلب و نؾ ة. غالبا  ما ر ؾف السذروع األوؿ في الاعاوف الاشافدي لعامة ىؾ األصعبو 0
 الثقة السابادلةو في  يؽ تيتي السذاريع الاالية قضثر سالسةو وياظلب ىذا مؽ السشغسات مرا اس الجؾانب اآلتية:

تعزيز الُبعد العالقاتي بيؽ العامليؽ في السشغسات و لى مداؾيات ادارية وفشية ُمخالفةو و لى الرعيد الرسسي  . ق
ر الاؾاص  فيسا بيشيؼ لخفض مداؾ  الحداسية بيؽ السشغسات والاسييد وغير الرسسيو والعس   لى د ؼ قواص

 لاحقيق التراؿ الرسسي األوؿ الخاص لالاعاوف مع السشافس.

 لى ادارس السشغسات العس   لى بث روح الاعاوف ضسؽ مسارسات العس  و/قو مبادئ الساخداـ السذارؾ  . ن
و لسا رعز  مؽ العس  الجسا ي بيؽ السذارةيؽ ة الاعاونيةالسذارةة في العسلي للسؾارد والحلؾؿ بيؽ السشغسات

 والساعداد الشفدي للدلؾةيات اةرجابية.
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العس   لى انجا  مبادرات تعاونية بيؽ السشغساتو ومؽ األفز  قف ترؾف ضسؽ مداؾيات لديظة ػػ في  . ت
يؽ السشافدةو ولاحقيق الاساس السر لة األولى ػػػو وبعيدس  ؽ السجالت لات العالقة لالزبائؽ لاجشب عيؾر مزام

 األولي بيؽ السذارةيؽ لد ؼ مزاميؽ الثقة السابادلة قول و والاحقق مؽ ادو  الاعاوف مع السشافس  انيا .

 الاي تازسؽ الجؾانب الرئيدة اآلتية: . العس   لى تييئة قدوات د ؼ الاعاوف اةلراروني4

 ظػػػػط الاعػػػػاوف اةلرارونػػػػي وتشفيػػػػذىاو فزػػػػال   ػػػػؽ تدػػػػيي  تذػػػػ ي  فريػػػػق الاعػػػػاوف اةداري اليػػػػادؼ الػػػػى صػػػػياغة  . ق
 اةاراذات وتجاو  العقبات و   السذ الت الاي ُرس ؽ قف تؾااو ايؾد الاعاوف بيؽ السذارةيؽ.

تييئػػػة ماظلبػػػات تقانػػػة السعلؾمػػػات والترػػػالت الاعاونيػػػة لاذػػػس  الاقانػػػات الافا ليػػػة الجسا يػػػة مثػػػ  ) الرسػػػائ   . ن
سعية والبررية السداشدس الى البث الذب يو وقدوات العروض الاقدرسية  بػر النارنػاو والبريػد الفؾريةو والسؤتسرات الد

اةلرارونيو ومؤتسرات البياناتو ومجاميع األ بارو وغيرىا مؽ الاظبيقات الاي ُتديؼ في تحقيق الافا   السثػالي بػيؽ 
 قطراؼ الاعاوف الاشافدي اةلراروني في قي وقا وم اف.

  سلية الاعاوف الاشافدي اةلراروني:لينسؾلج ادارس  اسة ااراذ الدراسات اآلتية فيسا ياعلقوتقارح الدر 

  سلية الاعاوف الاشافدي اةلراروني في تعزيز القدرات الجؾىرية ألسبان ودليات األ ر الااالعي  .2

 .في اطار قنسؾلج  سلية الاعاوف الاشافدي اةلرارونيالساراتيجية ادارس السخاطر  .1

 اـ  سلية الاعاوف الاشافدي اةلراروني في بشاذ السعرفة الُسشغسية" دراسة لعيشة مؽ الجامعات األىلية".اسي .0

   .دور  سلية الاعاوف الاشافدي اةلراروني في د ؼ اساراتيجية العسليات " دراسة في شرةات الرشا ات اةنذائية" .4
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