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كما ينبغي جلالل وجهو وعظيم سلطانو الذي أذلمين الطموح والصرب وسدد خطاي بأن احلمد هلل 
من علي بإمتام ىذا العمل، فما كان لشيء أن جيري يف ملكو إال بإذنو جل شأنو، والصالة 

 .وعلى آلو وصحبو أمجعني-  صلى اهلل عليو وسلم–والسالم على من ال نيب بعده سيدنا حممد 

 : أتقدم بشكري اخلالص إىل

كل من ساعدين يف إجناز ىذا العمل من بعيد أو قريب ولو بكلمة تشجيع وأخص بالذكر 
 . األستاذة ادلشرفة بوروبة فهيمة على تفضلها باإلشراف على ىذه ادلذكرة

كما ال يفوتين ادلقام بالتقدم بالشكر إىل كل من الدكتور بلمرابط أمحد والدكتورة رحال المية 
على ما قدموه يل من دعم وتوجيو طيلة مسرييت العلمية، والذي تقف مفرادات لغتنا عاجزة عما 

 .قدموه يل من نصائح وإرشادات
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 مقدمة



 مقدمة

  أ

يشيد العالـ اليـو ثورة ىائمة في مختمؼ نواحي الحياة، وىو ما أثر بالدرجة األولى عمى الفرد رغـ أنو 
المتسبب الرئيسي فييا وىو ما يقوده إلى البحث عف كيفية التأقمـ معيا ومسايرتيا مف خالؿ تطبيؽ مختمؼ 

، والف العقؿ البشري ليس لو حدود ومف نتائج االستثمار فيو ظيور معارفو التي ترسخت في عقمو منذ األزؿ
التكنولوجيا، فقد أخذت ىذه التكنولوجيا ترتبط بشتى المجاالت واألنشطة والمميز فييا أنيا ال تقؼ عند مستوى 

معيف بؿ تتعداه إلى تطوير تمؾ التكنولوجيا في حد ذاتيا وىو ما جعؿ كؿ القطاعات تتأثر بيا، وأدت ىذه 
 .  متعددة ومتنوعةتالتطورات إلى استخداما

 عمى الدواـ تسعى ىي أساسية في المجتمع تؤثر وتتأثر بو كما تتفاعؿ معو ووألف المؤسسة خمية
وال يتحقؽ ليا ىذا إال مف خالؿ تكيفيا مع تطورات المحيط وما توفره مف فرص في ظؿ ، لمسيطرة واالستحواذ

تعقيدات وقوة المنافسة، فيي عمى الدواـ تسعى لتحسيف مركزىا التنافسي مف خالؿ اعتمادىا عمى نظاـ يستشعر 
 .التكنولوجيالتطورات الحاصمة في محيطيا 

 قدراتيا التنافسيةىذا التعقد البيئي تحوؿ مع مرور الوقت إلى منافسة شرسة دفع بيا إلى الرفع مف 
ويظير ىذا مف خالؿ العالقة بيف المؤسسة وبيئتيا التي تقوـ عمى أساس استغالؿ واقتناص الفرص والسعي 
الستثمارىا واإلفالت مف الصعوبات والتيديدات بما يضمف التحسيف المستمر لقدرتيا التنافسية، ألف المؤسسة 

 .تسعى دوما لكسب والء الزبوف والحصوؿ عمى أكبر حصة سوقية تجابو بيا منافسييا

إف دراسة ىذه البيئة ال سيما التكنولوجية ومتغيراتيا وكيفية تأثيرىا عمى المؤسسة تعتبر ضرورة البد منيا 
خاصة في ظؿ التأثير الذي تفرضو عمى سموكيات األفراد في وقتنا الحالي، فيي تشكؿ عنصرا مستمرا لمتميز 

وعمى المؤسسة معرفة نقاط القوة والضعؼ إلرثيا التكنولوجي، وكذا آخر المستجدات في عالـ التكنولوجيا 
المتنوعة تظير لنا أىمية اعتماد المؤسسة لنظاـ يقظة   التطورات ىذهعمى بناءاباستمرار ودقة متناىية، و

 .، وبالتالي اغتناـ الفرص وتجاوز المخاطرالتكنولوجية قصد التعرؼ عمى كؿ ما يتعمؽ ببيئتيا تكنولوجية

، إال أف (...تنافسية، تجارية، قانونية بيئية، تكنولوجية)وعمى الرغـ مف أف نظاـ اليقظة متعدد األبعاد 
اليقظة التكنولوجية تعتبر البعد األكثر أىمية في تطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة مف قبؿ المؤسسة بسبب 
التسارع الذي يعرفو ىذا المجاؿ، فيي عنصر أساسي لتحسيف تنافسيتيا في ظؿ محيط يتميز بعدـ االستقرار 

 . والثبات

إف بناء وتحقيؽ خمية لميقظة التكنولوجية يدؿ عمى أف المؤسسة متطورة وعصرية ويمكنيا تجنب كؿ 
اليزات الفجائية، وأكثر مقاومة ألي تغيرات تحدث في مجاؿ نشاطيا والحفاظ عمى تميزىا وتطوير نفسيا كما 

 المقدمة مف أجؿ استخالص أخطاء الماضي وتصحيحيا وعدـ اتتضمف تخفيض تكاليؼ اإلنتاج أو الخدـ
، وىو ما الوقوع فييا مجددا وتحقيؽ أفضؿ مركز تنافسي مف خالؿ التحسيف المستمر والدائـ لمنتجاتيا وخدماتيا

 . يضمف التحسيف المستمر لتنافسية المؤسسة وامتالؾ مزايا تجعميا متفردة عف أقرب منافسييا

 



 مقدمة

  ب

: مما سبؽ يمكننا صياغة إشكالية بحثنا في التساؤؿ التالي

 كيف تساىم اليقظة التكنولوجية في تحسين تنافسية المؤسسة؟ 

: والتي تتفرع منيا األسئمة التالية

  ؟االستراتيجيةما ىو مفيـو اليقظة التكنولوجية؟ وما األنواع األخرى لميقظة 

 ما مفيـو تنافسية المؤسسة؟ وما الفرؽ بيف تنافسية المؤسسة والميزة التنافسية؟ 

 ما تأثير اليقظة التكنولوجية عمى االستراتيجيات التنافسية لممؤسسة؟ 
:   البحثاتفرضي

 :سعيا لتحقيؽ أىداؼ البحث يمكف تحديد مجموعة مف الفرضيات عمى النحو التالي

 إف المجوء اليقظة التكنولوجية مف خصائص المؤسسة العصرية. 

  اليقظة التكنولوجية تمكف المؤسسة مف جمع المعمومات المتعمقة بالمجاؿ التكنولوجي الذي تنشط
 .فيو وتضمف ليا سرية معموماتيا

 تحسيف الخدمات  بالمؤسسة لتحقيؽ التميز وتقميؿ التكاليؼ وىو ما يضمف اليقظة التكنولوجية تؤدي
  .المقدمة

 : أىمية الموضوع

تكمف أىمية الموضوع في كوف موضوع اليقظة التكنولوجية يعتبر غامض نوعا ما حيث سنسمط عميو 
 لتحسيف خاصة القدرة عؿ، الضوء مف أجؿ معرفة دورىا في دورة حياة المؤسسة ومدى إمكانية تأثيرىا عمييا

 وضماف استمراريتيا انطالقا مف رصد بيئتيا كما أف مختمؼ المؤسسات تسعى لمحفاظ عمى تنافسية المؤسسة
 .سر نجاحيا والطريقة المثمى لمريادة 

 : أىداف البحث 

  :ىذه الدراسة إلىتيدؼ 

 تحديد مختمؼ المفاىيـ المتعمقة باليقظة التكنولوجية . 

  ة فعالة وتحقؽ األىداؼ المرجوة التكنولوجياإلمكانيات الواجب توفرىا لتكوف اليقظة. 

 في المؤسسةتنافسية   لتحسيفالتعرؼ عمى أىـ المبررات والحجج لتبني اليقظة التكنولوجية كأداة. 

  التعرؼ عمى أىمية اليقظة التكنولوجية واالطالع عمى الدور الذي تقوـ بو في دعـ وتحسيف تنافسية
 .المؤسسة



 مقدمة

  ج

  إسقاط الجانب النظري عمى الواقع الميداني لممؤسسات الجزائرية لمعرفة مدى توفرىا عمى نظاـ لميقظة
 .التكنولوجية

 : أسباب اختيار الموضوع

  تعتبر اليقظة التكنولوجية مف أىـ المواضيع االقتصادية المعاصرة باإلضافة إلى أف تحسيف المركز التنافسي
  .لممؤسسة يعتبر المشكؿ الذي يؤرؽ معظـ المؤسسات االقتصادية

  محاولة جمع مادة عممية حوؿ الموضوع. 

 الميوؿ الشخصي لموضوع اليقظة وكؿ ما يتعمؽ بيا. 

  تماشي الموضوع مع طبيعة التخصص المتمثؿ في التسيير االستراتيجي لممنظمات. 
:  نموذج الدراسة

 

 

 

 

 

 :الدراسات السابقة

  دراسة مرجعية " اليقظة التكنولوجية كأداة لزيادة القدرة التنافسية لمبنوك"  بعنواف: كرغمي أسماءدراسة
 كمية العمـو االقتصادية، جامعة تسويؽ، تخصصمذكرة ماجستير، مقارنة لمبنوؾ العاممة بمقر والية البويرة، 

، مف أىـ الفرضيات التي تناولتيا الدراسة تميز البيئة البنكية بالتعقيد وعدـ التأكد نتيجة 2014بومرداس
التغيرات المتسارعة والمستمرة، والبعد التكنولوجي أبرز أبرز متطمبات القدرة التنافسية، سمحت ىذه الدراسة 

بالتعرؼ عمى الدور الذي تمعبو التكنولوجيا في تحسيف أداء البنوؾ كما تمكنت مف إظيار العالقة بيف البرامج 
والتقنيات المستعممة مف قبؿ البنوؾ ورفع مستوى اليقظة التكنولوجية مف خالؿ تركيزىا عمى ما يممكو بنؾ 

الجزائر مف وسائط الكترونية لمقياـ بوظائفو وكذا الدور الذي تقـو بو ىذه الوسائط لمرفع مف القدرات التنافسية 
لمبنوؾ، خمصت ىذه الدراسة إلى ضرورة تبني البنوؾ الجزائرية لخاليا تعمؿ عمى رصد التطورات 

 .التكنولوجية، كما اقترحت إلزامية تخصيص مواقع الكترونية متخصصة في تقديـ خدمات بنكية متنوعة
 دراسة حالة مؤسسة " اليقظة اإلستراتيجية كعامل لمتغيير في المؤسسة: "دراسة عالوي نصيرة، بعنواف

جامعة أبي بكر بمقايد تممساف  ، تخصص إدارة أعماؿ، كمية العمـو االقتصاديةرموبيميس، مذكرة ماجستي
 ىدفت الدراسة إلى تبياف كيفية تحميؿ البيئة الداخمية والخارجية لممؤسسة وتوليد البدائؿ اإلستراتيجية 2011

، حيث توصمت الباحثة  بما يتالءـ ومتطمبات البيئة التنافسيةالممكنة وكيفية إرساء نظاـ لميقظة اإلستراتيجية

تحسيف المركز التنافسي 
 لممؤسسة

استراتيجية قيادة  -
 التكمفة

استراتيجية  -
 التميز 

 اليقظة التكنولوجية



 مقدمة

  د

، إلى أف اليقظة اإلستراتيجية نظاـ يساعد عمى أخذ القرارات مف خالؿ المراقبة والتحميؿ لممحيط العممي
التكنولوجي والمؤثرات االقتصادية الحاضرة والمستقبمية اللتقاط الفرص والتيديدات، كما أنيا مسار ، التقني

معموماتي مستمر يبدأ بجمع المعمومات، تعقبيا ثـ معالجتيا وتحميميا بحيث ال يتـ اإلبقاء إال عمى المعمومات 
 .المفيدة مف أجؿ تغذية القرارات اإلستراتيجية

 دراسة حالة شركة الخطوط  "اليقظة التنافسية في تفعيل الميزة التنافسيةر دو "بعنواف: دراسة رتيبة نحاسية
، 2003، كمية العمـو االقتصادية، جامعة الجزائر تخصص إدارة أعماؿالجوية الجزائرية مذكرة ماجستير، 

وكانت مستوفاة لعدة أبعاد مف  .سمحت ىذه الدراسة مف معرفة منيجية السير لكي نصؿ إلى مبتغى الدراسة
أجؿ أف تتبث عالقة تعددية تبيف دور اليقظة التنافسية في تفعيؿ الميزة التنافسية في شركة الخطوط الجوية 

ركزت الدراسة عمى أىمية التنسيؽ بيف اإلستراتيجية التنافسية وجعميا مستوفاة لما تجمعو وتحممو  و.الجزائرية
 .اليقظة تجاه المنافسيف وبالتالي جعؿ اليقظة التنافسية كأداة دائمة تستغميا الشركة في تفعيؿ ميزتيا التنافسية

 دراسة حالة وحدة الدىف بسوؽ أىراس  "اليقظة اإلستراتيجية في المؤسسة"بعنواف: مذكرة منصؼ بف خديجة
كمية العمـو ر، ، جامعة باجي مختاإدارة أعماؿ، كمية العمـو االقتصادية تخصصرسالة ماجستير، 

، ىدفت ىذه الدراسة إلى عممية تشخيصية لتواجد توجيات لميقظة اإلستراتيجية في 2006االقتصادية 
المؤسسة وىؿ تقوـ ىذه األخيرة بتبني ىذا التوجو عند صياغة قراراتيا اإلستراتيجية وىؿ تحاوؿ اإللماـ الكامؿ 

 .والشامؿ مف ناحية التشخيص اإلستراتيجي الذي يسبؽ التخطيط اإلستراتيجي

  :ىيكل البحث

سيتـ وقصد اإلحاطة الجيدة بيذا الموضوع بغرض اإلجابة عمى إشكالية البحث واختبار فرضياتو 
: تقسيمو إلى ثالثة فصوؿ وخاتمة، حيث

 : اإلطار النظري لميقظة التكنولوجية والذي يتضمفيتضمف الفصؿ األوؿ 

الذكاء والجوسسة االقتصادية وعالقتيـ ، مدخؿ لميقظة اإلستراتيجية يتـ التطرؽ فيو إلى مفيوـ ىذه األخيرة -
 .باليقظة اإلستراتيجية، المعمومة كمورد أساسي لميقظة

 ثـ وظيفة اليقظة االستراتيجيةإلى ممثمو عممية اليقظة خمية اليقظة االستراتيجية، أنواعيا مف خالؿ التطرؽ  -
. االستراتيجيةواليات تشغيميا وأنواع اليقظة 

مراحؿ عممية ، مفيـو اليقظة التكنولوجية دورىا ومصادرىا:  وتناولنا مف خاللومدخؿ عاـ لميقظة التكنولوجية -
 . وأخيرا مزايا والعراقيؿ التي تواجو اليقظة التكنولوجيةاليقظة التكنولوجية ووسائميا

 : نتكمـ فيو عمىمدخؿ عاـ إلى التنافسية أما الفصؿ الثاني المعنوف بػ

الفرؽ بيف القدرة التنافسية الميزة  وعمى مستوى المؤسسة وقطاع النشاط وعمى مستوى الدولة مفيـو التنافسية -
 .التنافسية والمركز التنافسي



 مقدمة

  ه

  .أنواع التنافسية، مؤشراتيا استراتيجياتيا والعوامؿ المؤثرة فييا -

 مف خالؿ توضيح آثر التكنولوجيا عمى تنافسية المؤسسة تنافسية المؤسسةباليقظة التكنولوجية عالقة  -
 التنافسية، ثـ الدور الذي تمعبو اليقظة التكنولوجية في تحسيف تنافسية توالعالقة بينيا وبيف االستراتيجيا

 .المؤسسة

  :فسيتناوؿ دراسة الميدانية بمؤسسة اتصاالت الجزائرباؿأما الفصؿ الثالث والمتعمؽ 

  .عرض عاـ لمؤسسة اتصاالت الجزائر واقع اليقظة التكنولوجية بيا -
 .واقع اليقظة التكنولوجية في المؤسسة، وتحميؿ الموقع التنافسي لممؤسسة -

 .تصميـ الدراسة الميدانية وخطواتيا اإلجرائية -

 .تحميؿ نتائج الدراسة الميدانية -

 .تفسير نتائج الدراسة الميدانية -

. صؿ إلييا، إضافة إلى التوصيات المقترحةاتائج المتوفأما الخاتمة فستتضمف تمخيص لؿ
 : منيج الدراسة 

قصد اإلحاطة بمختمؼ جوانب الموضوع واإلجابة عمى اشكاليتو، سنعتمد عمى األسموب الوصفي 
التحميمي مف أجؿ اختبار صحة الفرضيات وتحميؿ مختمؼ أبعاد الموضوع والوصوؿ إلى واألسموب الوصفي 

 .  مف البحثاةالنتائج المتوخ
  :صعوبات البحث

 ىو قمة المراجع التي تتناوؿ موضوع اليقظة خاصة بالمغة العربية ابالنسبة لمصعوبات أوؿ شيء صادفف
 تحسيف تنافسية المؤسسة والتفريؽ بيف يتناوؿ مشكمة في تحديد المتغير التابع باعتبار الموضوع ناكما صادؼ

 واشتراطيا القدرات التنافسية والميزة التنافسية ومشكمة تطبيؽ الدراسة ميدانيا مف خالؿ المؤسسة محؿ الدراسة
التفاقية موقعة بيف المؤسسة األـ والجامعة، باإلضافة إلى صعوبة القياـ بعممية تحميؿ النتائج واستخداـ البرامج 

 . اإلحصائية



 

 

 

 

:الفصل األول  

اإلطار النظري لميقظة 
 التكنولوجية
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 :تمييد

اقتصادية، اجتماعية )تنشط المؤسسات اليوـ في محيط يشيد جممة مف التطورات في مختمؼ المجاالت 
وىو ما يحتـ عمييا مواكبة ىذه التطورات الف بقائيا واستمرارىا يعتمد بشكؿ أساسي عمى مدى  (...تكنولوجية، 

قدرتيا في التفاعؿ مع الظروؼ المحيطة بيا، فمراقبة المحيط الذي تنشط فيو والذي يعرؼ باليقظة اإلستراتيجية 
 . مف األمور الضرورية التي ينبغي أف تراعييا المؤسسة في نشاطيا

واليقظة اإلستراتيجية تتضمف عدة أنواع أىميا اليقظة التكنولوجية التي توفر لممؤسسة المعمومات 
المتعمقة بالتطورات الحاصمة في البيئة التكنولوجية التي تيميا وتمكنيا مف البقاء ومواجية المنافسة التي تتعرض 

ليا حيث أف اليقظة التكنولوجية تسمح لممؤسسة بترصد وتتبع كؿ ما يحدث في بيئتيا التكنولوجية التي تعمؿ 
فييا والتي قد تؤثر عمى نشاطيا، وىذا مف خالؿ االعتماد عمى مصادر لجمع المعطيات، معالجتيا واالستفادة 

 . منيا في الوقت المناسب

والف تكميؼ األفراد القائميف عمييا ال يختمؼ عف تعيف األفراد المكمفيف باألنواع األخرى لميقظة 
اإلستراتيجية فقد تـ الحديث عنيـ بصفة جماعية في ىذا الفصؿ، وىو ما سنحاوؿ توضيحو وكؿ ما يتعمؽ 

 :بالجانب النظري لميقظة التكنولوجية في ىذا الفصؿ مف خالؿ ما يمي

 مدخؿ لميقظة اإلستراتيجية: المبحث األوؿ

 خمية اليقظة اإلستراتيجية، أنواعيا: المبحث الثاني

  مدخؿ عاـ لميقظة التكنولوجية: المبحث الثالث
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 مدخل لميقظة اإلستراتيجية: المبحث األول

في ظؿ تزايد المخاطر التي تيدد مكانة المؤسسات وجب تبني اليقظة اإلستراتيجية كضرورة حتمية 
وليس اختيارا ولو بطريقة غير مباشرة، مف خالؿ المعمومات الموجودة في محيطيا الذي تنشط فيو، وسنتناوؿ 

في ىذا المبحث مفيـو اليقظة االستراتيجية وخصائصيا وعالقة الذكاء والجوسسة االقتصادية بيا، ثـ إبراز قيمة 
 . ودور المعمومة في عممية اليقظة

 خصائصيا ومفيوم اليقظة االستراتيجية: المطمب األول

إف مفيـو اليقظة االستراتيجية مفيوـ مرتبط بإدارة األعماؿ والمجتمعات الميتمة بالمعمومة وتسييرىا، 
 :وسنتناوؿ مفيـو اليقظة واالستراتيجية ثـ اليقظة االستراتيجية وخصائصيا في ىذا المطمب

 مفيوم اليقظة واإلستراتيجية: أوال

في حالة نـو أو حمـ، أو في حالة يقظة أو تيقظ : عموما الشخص يكوف في إحدى الحاالت التالية: اليقظة/ 1
  1.وىذه األخيرة تطابؽ حمة الوعي أيف تكوف حواسنا متفتحة عمى العالـ مف حولنا

 . فيي تعني أف الشخص تيقظ وأخذ حذره2"انتباه، صحوة وىي عكس غفمة : " حيث تعني اليقظة لغة

 لميقظة عدة تعاريؼ اصطالحية وقبؿ تناوؿ ىذه التعاريؼ وجب التذكير بأصؿ المصطمح : اليقظة اصطالحا
قاـ بحراسة، مراقبة، اىتـ وانتبو عمى : "  والذي ىو حسب موسوعة الغوسVEILLEفيو مشتؽ مف الكممة 

 3".شيء ما، راقب 

كؿ األفعاؿ اليادفة لمرصد المستمر أو غير المستمر لإلشارات ميما كانت درجة قوتيا "تعرؼ اليقظة بأنيا  -
 4".أو ضعفيا القابمة الحتواء معمومات ذات معنى لممؤسسة

نشاط مستمر يمكف المؤسسة مف متابعة التجديد، ومواكبة وخمؽ ميزة تنافسية تسمح  " كما تعرؼ اليقظة بأنيا -
 5".ليا أو لمدولة التكيؼ مع تحوالت المحيط

                                                           
 رسالة ماجيستر، غير .(دراسة حالة مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية)أىمية اليقظة التنافسية في تنمية الميزة التنافسية لممؤسسة  نحاسية رتيبة، 1

 .70.، ص2001/2002منشورة، قسـ التسيير، كمية العمـو االقتصادية التجارة والتسيير، جامعة الجزائر، 
 .356.، ص1991، الجزائر، 1.المؤسسة الوطنية لكتاب، طالقاموس الجديد لمطالب معجم عربي،  بف ىادية عمي وآخروف، 2
رسالة ماجيستر، غير منشورة، كمية العمـو . (دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر موبيميس)دور اليقظة في تنمية الميزة التنافسية  بومعزة سييمة، 3

 .96.، ص2008/2009االقتصادية والتجارة والتسيير، جامعة منتوري قسنطينة، 
المنافسة واالستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج حوؿ الممتقى الدولي الرابع المؤشرات البيئية واالبداع التكنولوجي، قايد نور الديف أحمد،  4

 .16.قطاع المحروقات في الدوؿ العربية، مف أجؿ صناعة عربية تنافسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ص
المؤتمر الدولي حوؿ األداء المتميز لمحكومات والمنظمات، جامعة اليقظة التنافسية وسيمة تسيير حديثة لتنافسية المؤسسة، حديد رتيبة، حديد نوفؿ، 5

 .189.، ص2005قاصدي مرباح ورقمة، الجزائر مارس 
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مف التعاريؼ السابقة نستنج أف اليقظة نشاط يمكننا مف جمع المعمومات تخزينيا والمحافظة عمييا أي 
أنيا تيدؼ لتسيير المعمومة ألجؿ ضماف استغالليا، كما تجدر اإلشارة إلى أف المصطمح في أوروبا مرتبط أكثر 

 .بالتكنولوجية أما في الواليات المتحدة األمريكية فيو مرتبط بالمنافسة

 : اإلستراتيجية/ 2

اإلستراتيجية ىي تخطيط طويؿ األجؿ وشامؿ، تتعمؽ بتحقيؽ التوافؽ واالنسجاـ بيف البيئة التنافسية وقدرة  -
 1.اإلدارة العميا عمى تحقيؽ األىداؼ

  فاإلستراتيجية تيدؼ إلى تحديد األىداؼ التي تصبو المؤسسة لتحقيقيا مف خالؿ القرارات والخيارات 
 .التي تتبناىا في ظؿ اإلمكانيات المتاحة

 مفيوم اليقظة اإلستراتيجية : ثانيا

 : تعددت التعاريؼ المتعمقة باليقظة اإلستراتيجية وىذا الختالؼ أراء الباحثيف ونذكر منيا ما يمي

 بأنيا المراقبة والمتابعة العامة والذكية لمحيط المؤسسة مف خالؿ البحث عمى المعمومات Ribaultعرفيا- 
 2.الواقعية والمستقبمية

عممية جماعية مستمرة يقوـ بيا مجموعة مف األفراد وتستخدـ "  عمى أنيا Humbert Lescaعرفيا - 
المعمومات المتوقعة حوؿ التغيرات التي تحدث في البيئة الخارجية لممنظمة مف أجؿ خمؽ فرص العمؿ والحد 

 3".مف المخاطر وعدـ اليقيف بشكؿ عاـ مف خالؿ اإلنذار المبكر

كما تعرؼ بأنيا رادار المنظمة مف خالؿ استشعارىا لمختمؼ التطورات المحيطة بالمنظمة ألجؿ فتح فرص - 
 4.اإلبداع وتقميؿ المخاطر المرتبطة بعدـ اليقيف

العممية االستعالمية المقصودة التي تبحث المؤسسة بيا عف المعمومات ذات الطابع السبقي " كما تعرؼ بأنيا - 
 5".لمحيطيا االجتماعي واالقتصادي سعيا إلى خمؽ الفرص وتقميص المخاطر

مف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكف استنتاج تعريؼ شامؿ وموحد وىو أف اليقظة اإلستراتيجية عممية 
التغيرات المحيطة بالمؤسسة داخميا وخارجيا مف خالؿ المالحظة،  (تتبع، مراقبة)مستمرة تيدؼ لرصد واستشعار

                                                           
. 15- 14.، ص2000، عماف، األردف، 1.دار وائؿ، طاإلدارة االستراتيجية،  فالح حسف الحسيني، 1

2
 Mohamed Jouad Elqasm, Le management par processus ( la veille stratégique ), article publie sur le site: 

http://isdm.univ.rln.fr/pdf/isdm/2024/isdm 24 elqasmi.pdf consulté le 05/02/2015 à 21 :00 
3
Humbert Lesca, Veille Stratégique Concepts et Démarch de mise en place dans l’entreprise guides 

pour la pratique de l’information scientifique et technique,  Ministère de l’Education National de la 

Recherche et de la Technologie, Paris, France 2001, p.1. 
4 Iamm Ciheam, L’information un outil de gestion stratégique pour l’entreprise, veille stratégique et 

reseauinternete des outils et méthodes à maitrise, Paris, France, p.6. 
، 2006، جامعة محمد خيضر بسكرة، 04، العددمجمة الباحث. (التسيير االستراتيجي لممؤسسات مقاربات مفيومية وتحديات تنافسية) عبد المميؾ مزىودة، 5

 .91.ص

http://isdm.univ.rln.fr/pdf/isdm/2024/isdm%2024%20elqasmi.pdf
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البحث الجمع والتخزيف، التحميؿ واالستنتاج وأخيرا نشر النتيجة المتوصؿ إلييا لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة أي 
استباؽ األحداث مف خالؿ اقتناص الفرص وتجاوز التيديدات، ومف ثمة اتخاذ القرار االستراتيجي األمثؿ 

 .واألفضؿ لممؤسسة

 خصائص اليقظة اإلستراتيجية : ثالثا

 : يمكف استنتاج مجموعة مف الخصائص التي اليقظة اإلستراتيجية ومف بيف ىذه الخصائص ما يمي

فاليقظة عبارة عف تنقيب وتعقب وتحري عف المعمومات، فيي إذف حراسة ومراقبة لذا : اليقظة عممية تطوعية -
ال يمكف لمفرد المشارؾ أف يكتفي بالحد األدنى مف الخدمة فيي تتطمب اإلرادة والتضحية بيدؼ نجاح 

 .المؤسسة ككؿ

اليقظة اإلستراتيجية تتطمب تعاوف مجموعة مف األفراد، وىؤالء األفراد كؿ منيـ يممؾ : التعاوف الجماعي -
ميارات خاصة بو وعند التقائيـ في مكاف العمؿ يتحوؿ األمر إلى مشاركة كؿ فرد بما يممؾ مف معمومات 

شارات في المحيط، وىنا تتشكؿ روح الفريؽ ويصؿ التفاعؿ إلى أقصى درجة وىو  وما الحظو مف عالمات وا 
 .ما يتيح أفكار ورؤى مستقبمية

تتميز اليقظة اإلستراتيجية بأف ليا بعد وطابع استراتيجي مف خالؿ مساىمتيا في صنع القرارات : اإلستراتيجية -
داخؿ المؤسسة فيي تعالج المعمومات التي تحصؿ عمييا بيدؼ تحسيف وضعية المؤسسة وتدارؾ األخطاء 

 .المسجمة وبالتالي فيي تؤثر عمى القرارات اإلستراتيجية التي تتبناىا اإلدارة

أي العالمات األولى لحدوث  )تسعى اليقظة اإلستراتيجية لتفسير اإلشارات المبكرة لمخطر : عممية إبداعية -
والمتعمقة باإلبداع الف ىدفيا مف المعالجة ىو صياغة  (أخطاء ومشاكؿ سواء كانت تنظيمية أو تقنية

 .فرضيات وخمؽ رؤية تطوعية وليس وصؼ أحداث سابقة

وىذا مف خالؿ توقع ما ىو مطموب أي حاجات المنظمة في المستقبؿ حيث دائما ما تسعى لتمبية : التنبؤ -
احتياجاتيا فاليقظة عبارة عف استشعار ورصد لكؿ المتغيرات المحيطة بالمؤسسة، وضماف أفضؿ تخطيط 

 .لكؿ المراحؿ
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 الذكاء والجوسسة االقتصادية وعالقتيم باليقظة اإلستراتيجية: المطمب الثاني

ىناؾ العديد مف المفاىيـ القريبة والمرتبطة باليقظة اإلستراتيجية حيث تعتبر الذكاء والتجسس في كثير 
 : مف الحاالت مكممة ليا نخص بالذكر

 الذكاء االقتصادي وعالقتو باليقظة: أوال

الذكاء ىو ما يتمتع بو الفرد مف قدرات عمى الفيـ واالستيعاب مف خالؿ التحري الدقيؽ لمحقائؽ 
 1.واألحداث ويرتبط الذكاء باستخداـ الفرد ليذه القدرات مف أجؿ إدارة المواقؼ واألوضاع الجديدة

 Haroldأما مصطمح الذكاء االقتصادي فيعود ظيوره إلى ستينيات القرف الماضي فقد تناولو

Wilensky فيو مجموعة مف الوسائؿ البشرية والتقنية التي يتـ وضعيا لموصوؿ إلى تطور مؤسسة اقتصادية ،
ما، ويتعداه حتى يشمؿ اقتصاد بمد ما، وأشار إلى إشكاليتيف أساسيتيف الزلتا قائمتاف إلى اليـو ىما المعرفة في 

عبارة عف تجمعات )باعتبارىا محرؾ التنمية اإلستراتيجية، وكذا االستراتيجيات الجماعية االقتصاد والصناعة
مف  (لمنشآت تكنولوجية ومختبرات بحثية تعمؿ في رقعة جغرافية محددة تعمؿ عمى تطوير وتنمية االختراعات

 2.خالؿ التعاوف بيف الحكومة والمؤسسات في مجاؿ إنتاج معرفة مشتركة لمدفاع عف المزايا التنافسية

ويعرفو االتحاد األوروبي في دليمو حوؿ مشروع إدراج مدخؿ الذكاء االقتصادي والتكنولوجي في 
مجموعة أعماؿ منسقة، تتضمف مفاىيـ وأدوات، ترتبط بالبحث عف : " المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى أنو

المعمومات المفيدة ومعالجتيا، تخزينيا ونشرىا، داخؿ المؤسسة أو خارجيا عبر الشبكات، في إطار إستراتيجية 
 3".مشتركة 

ولتحديد العالقة بيف الذكاء االقتصادي واليقظة اإلستراتيجية يوجد مدخالف كالىما يرى بأنو األصح في 
 4:التعبير عف العالقة الموجودة بينيما وىما

يتبنى التعارض بيف المفيوميف حيث يرى أف اليقظة ىي رد فعؿ أما الذكاء االقتصادي فيو : المدخل األول
الفعؿ، أي أف الذكاء االقتصادي ىو مختمؼ التغيرات التي تحدث في محيط المؤسسة، واليقظة ىي ما تقـو بو 

 . المؤسسة لمتأقمـ مع ىذه التغيرات

                                                           
، أطروحة دكتوراه، غير (دراسة استكشافية بعينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية)اليقظة وأىميتيا في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية فالتة اليميف، 1

 .50.، ص2012/2013منشورة، قسـ التسيير، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
2
 Christion Harbolot et Philippe Baumard, Perspective Historique de l’intelligence économique, 

publications de l’école de guerre économique, Paris, France, 1997, p.6. 
 .53. فالتة اليميف، مرجع سابؽ، ص3
رسالة ماجيستر، غير منشورة، قسـ التسيير، كمية العمـو االقتصادية والتجارة وعمـو محاولة لتصميم إستراتيجية المؤسسة الصناعية،  شيف فيروز، 4

 .82.، ص2003/2004التسيير، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 
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يعتبر اليقظة مف مكونات الذكاء االقتصادي، وىي تيتـ في مضمونيا برصد محيط المؤسسة : المدخل الثاني
فيي عممية منظمة ومستمرة بغرض البقاء عمى عمـ بكؿ المستجدات في القطاع الذي تشغمو المؤسسة وتنتيي 
ىذه العممية بتحصيؿ وتحميؿ ونشر المعمومة، أما الذكاء االقتصادي فيو أشمؿ إذ يتضمف إضافة إلى نتائج 

القياـ بترجمة ىذه المعمومات كمؤشرات التخاذ القرارات اإلستراتيجية بما يخدـ أىداؼ  (اليقظة)العممية السابقة 
 .المؤسسة

 أي عمى LESCA.Hويمكف القوؿ أف اليقظة اإلستراتيجية يتـ تطبيقيا عمى المستوى الجزئي حسب 
مستوى المؤسسة، في حيف الذكاء االقتصادي فيكوف عمى المستوى الكمي، أي عمى مستوى الدولة والشكؿ 

 : الموالي يوضح ذلؾ

 عالقة اليقظة بالذكاء االقتصادي حسب المدخل الثاني: (01)الشكل 

 

 

 
 

 

 
 

 

Source: La veille stratégique de concept a la pratique-note de synthèse de l’institut atlantique 

d’aménagement du territoire، juin 2005، p5 

http://www.IAAT.org/telechargement/veille stratégique note sunthèse.pdf consulté le 07/02/2015 à 

22 :00 

ألنو يشمؿ جميع  )مف خالؿ الشكؿ نستنتج أف الذكاء االقتصادي أشمؿ مف اليقظة اإلستراتيجية 
فيو يحتوي توجو استراتيجي تكتيكي مع التفاعالت الحاصمة بيف مختمؼ األعواف االقتصادييف عمى  (أنواعيا

، وأىـ ما يمكف استنتاجو أف اليقظة (داخمية وخارجية)جميع المستويات، وىو يستعمؿ جميع أنواع المعمومات 
 . اإلستراتيجية تعتبر أحد المكونات األساسية لمذكاء االقتصادي

 اليقظة التكنولوجية

 اليقظة تجارية

 اليقظة تنافسية

 اليقظة قانونية

 اليقظةاإلستراتيجية
 الذكاء االقتصادي

http://www.iaat.org/telechargement/veille%20strat�gique%20note%20sunth�se.pdf
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التجسس االقتصادي وعالقتو باليقظة: ثانيا  

كثيرا ما نسمع ببراءات االختراع وحقوؽ المؤلؼ والدعاوي القضائية السترجاع ىذه الحقوؽ، ويرجع  
السبب في ىذا إلى اختراؽ أحد األطراؼ لمجاالت البحث والتطوير الخاصة بالطرؼ المنافس، مف ىنا ظير 
مصطمح الجاسوسية االقتصادية والتكنولوجية وىو مفيوـ ال يختمؼ عف التجسس العسكري فكالىما يستيدفاف 

الحصوؿ عمى معمومات سرية خاصة بالطرؼ اآلخر، يسعى ىذا الطرؼ جاىدا لبقائيا في خانة السرية ألف تمؾ 
 .السرية ىي ما يضمف نجاحو وبقائو

والتجسس االقتصادي نشاط ىدفو الرئيسي الحصوؿ عمى معمومات سرية ذات طبيعة إستراتيجية، والتي 
 1.تمتمكيا المؤسسة المنافسة كما يطمؽ عميو مصطمح االستخبارات التنافسية

 وقد أدى تيافت الشركات الكبرى عمى البحث عف أسرار الشركات المنافسة إلى ظيور وكاالت تجسس 
خاصة قائمة بحد ذاتيا، تعمؿ عمى تقديـ خدماتيا ليذه الشركات مف خالؿ بيعيا ألسرار المنافسيف وسرقة 
العالمات التجارية وبراءات االختراع وغيرىا، وىو ما يدفع بيذه الشركات أيضا إلى صرؼ أمواؿ طائمة في 

سبيؿ حماية معموماتيا وضماف عدـ اختراؽ نظاميا المعموماتي، مف خالؿ إعادة ىيكمة عمؿ وحداتيا في شكؿ 
 2.خاليا تيتـ باليقظة تستند في عمميا عمى الشبكات وتطور تكنولوجيا المعمومات

 : ومف بيف ما تسعى ىذه الخاليا لمواجيتو والقياـ بو ما يمي

 قرصنة المواقع. 

 التطفؿ عمى أنظمة المعمومات. 

 تأميف أنظمة االتصاؿ والشبكات الياتفية. 

 سرقة بحوث التطوير وعمميات اإلنتاج. 

 الشائعات واالدعاءات المغرضة. 

مما سبؽ يمكف القوؿ بأف اليقظة تيدؼ لمتصدي لكؿ أنواع التجسس االقتصادي وضماف عدـ تأثير 
ىذه العممية عمى أنشطة المؤسسة، وفي نفس الوقت القياـ بحمالت تجسسية لصالح المؤسسة مف أجؿ ضماف 

 .بقاء المؤسسة عمى اطالع دائـ بما يحدث حوليا

                                                           
 .57.، ص2009دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، نظام االستخبارات التسويقية،  محمد جبار الشمري وآخروف، 1
 .63. فالتة اليميف، مرجع سابؽ، ص2
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 المعمومة كمورد أساسي لميقظة: المطمب الثالث

تعتبر المعمومة مورد جوىري لممؤسسات في عصرنا الحالي الذي يعتبر التغير والسرعة أىـ سماتو، ومف  
أجؿ الوصوؿ إلى ىذا المورد الجوىري الذي يضمف تحميمو الدقيؽ نجاح المؤسسة وبقائيا يجب معرفة المعمومة 

 .التي تمبي احتياجات المؤسسة وىي تمؾ المعمومة التي تجعميا اليقظة اإلستراتيجية عمى قائمة واجباتيا

 إدارة المعمومة: أوال

تعرؼ المعمومة عمى أنيا بيانات تمت معالجتيا لتصبح أكثر نفعا لمفرد، ليا قيمة مدركة في االستخداـ  
 1.الحالي أو المتوقع أو في القرارات التي يتـ اتخاذىا

 فالمعمومة مورد يمكف استغاللو أكثر مف مرة، فيي ال تفقد قيمتيا وقابمة لمزيادة كمما تـ استخداميا، 
ومف جية أخرى تيدؼ اليقظة لتقميؿ درجة عدـ التأكد مع استباؽ األحداث المستقبمية وتوفير المعمومة المناسبة 

 2.لمشخص المناسب في الوقت المناسب التخاذ القرار المناسب، لذا فالمعمومة مورد رئيسي في عممية اليقظة

مف خالؿ اإلجابة عمى السؤاؿ : تحديد االحتياجات:  ولضماف تسيير المعمومة بدقة في المؤسسة يجب
 التالي ما الذي نسعى لموصوؿ إليو؟

 ومصادر ميدانية كالمعارض المورديف، ...مصادر وثائقية كالصحافة، الكتب: تحديد مصادر المعمومات ،
 .المحاضرات

 التحكـ في مختمؼ عمميات استغالؿ البيانات. 

فإدارة المعمومة تشجع التعاوف بيف مختمؼ مصالح المؤسسة، كما أنيا تساىـ في معرفة االتجاه العاـ لما  
يحصؿ في البيئة مف أجؿ التكيؼ معيا، فيي الجسر الرابط بيف مختمؼ أنواع اليقظة اإلستراتيجية، فبعض 

المعمومات مثال تيـ مدير التسويؽ ومدير الموارد البشرية في نفس الوقت، ولضماف تقاسـ ىذه المعمومات البد 
مف تسيير خاص بيا أي البد مف إدارة المعمومة بما يضمف الكشؼ عف الفرص والتيديدات والمساعدة عمى 

 3.اتخاذ القرار

كما يجب عمى المؤسسة إدارة المعمومات بشكؿ دائـ ألنيا تواجو كما ىائال مف المعمومات ومف 
 .المستحيؿ معالجتيا كميا

 

                                                           
 .112.، ص2008الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، نظم المعمومات اإلدارية،  محمد أحمد حساف، 1
 رسالة ماجيستر، غير (دراسة مرجعية مقارنة البنوك العامة بمقر والية البويرة)اليقظة التكنولوجية كأداة لزيادة القدرة التنافسية لمبنوك  كرغمي أسماء، 2

 .58.، ص2013/2014منشورة، قسـ العمـو تجارية، كمية العمـو االقتصادية التجارة وعمـو التسيير، جامعة أمحمد بوقره، بومرداس، الجزائر، 
3
 Simony et Jaffer, encyclopédie de gestion, édition économique, 2

ème
 édition, Paris, France 1997, p.350. 
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 : وفي مجاؿ إدارة المعمومة تتميز اليقظة بما يمي

 تختص اليقظة بالمعمومات المساعدة عمى اتخاذ القرار. 

 تخضع المعمومات لقواعد زمنية صارمة. 

  المعمومات الرسمية يسيؿ )ال تيتـ اليقظة فقط بالمعمومات الرسمية بؿ تعتمد عمى المعمومات غير الرسمية
، أما المعمومات غير الرسمية فيصعب ...الحصوؿ عمييا مف خالؿ الصحافة، الكتب، بنوؾ المعمومات

 .(الوصوؿ إلييا، مف مصادرىا الزبائف، المنافسيف، المحاضرات وىي قابمة لالستعماؿ بعد معالجتيا

 1:  تنقسـ المعمومة التي تحتاجيا المؤسسة إلى ثالثة أقساـHumbert. Lescaوحسب  

 . وتستخدـ داخميا تسمح بمعرفة كيفية سير العمؿ داخؿ المؤسسة:معمومات مصدرىا المؤسسة /1

 وتستخدـ داخؿ المؤسسة مف خالؿ رصد التغيرات المحيطة بالمؤسسة والتكيؼ :معمومات مستمدة من البيئة/ 2
 .مع ىذه التغيرات

ىي عممية طوعية تيدؼ ) بيدؼ تحسيف المسؤولية االجتماعية:معمومات مصدرىا المؤسسة وموجية لمخارج/ 3
 .، وتنمية العالقات مع المؤسسات(لزيادة وتحسيف رفاىية المجتمع

 : مما سبؽ يمكف القوؿ أف إدارة المعمومة تمر بالمراحؿ التالية

 جمع البيانات وتخزينيا. 

 دراسة وفرز وتحديث البيانات. 

 االسترجاع ومعالجة البيانات. 

 تحويميا إلى معمومات. 

 توزيعيا ونقميا لمف يحتاجيا. 

 توظيؼ وتطبيؽ المعمومات. 

 حماية المعمومات والمحافظة عمييا. 

                                                           
 .59.ص, مرجع سابؽ,  كرغمي أسماء1
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طرق الحصول عمى المعمومة: ثانيا  

 تقسيـ حديث لممعمومة يرتكز ىذا التقسيـ عمى حسب إمكانية الحصوؿ AFNORوقد طرح مكتب 
1: عمييا وىو كالتالي

 

 معمومة متوفرة لمف يطمبيا مصدرىا بنوؾ المعطيات، براءات االختراع والنشرات العممية، : المعمومة البيضاء
 . مف المعمومة المتاحة%80يسيؿ الحصوؿ عمييا وبدوف مقابؿ، ذات أىمية لمتخذ القرار، تمثؿ 

 معمومة إستراتيجية يمكف الحصوؿ عمييا مف خالؿ التحميؿ ودراسة المحيط الخارجي، : المعمومة الرمادية
 . مف المعمومة المتاحة%15تمثؿ 

 يتـ الحصوؿ عمييا بالطرؽ غير الشرعية أي مف خالؿ التجسس أو تقديرات وتصورات : المعمومة السوداء
 . مف المعمومة المتاحة%5 ساعة، تمثؿ 24عمى مدار 

 : وىو ما يوضحو الشكؿ الموالي

 أنواع المعمومات من حيث طرق الحصول عمييا: ( 02 )الشكل

 
 مف إعداد الباحث :المصدر

                                                           
1
 Christophe Lecante, la Veille Technologique et Concurrentiel, l’agence de développement du val de 

marne, Paris, France, septembre 2005, p. 8. 
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 خمية اليقظة اإلستراتيجية، أنواعيا : المبحث الثاني

اليقظة اإلستراتيجية تتطمب وضع فريؽ أو خمية مف خالؿ تكميؼ أفراد أكفاء لمقياـ بيا، وتختمؼ طرؽ   
ممارسة ىذه العممية فيناؾ مف يعتمد عمى أطراؼ مف خارج المؤسسة لمقياـ بيا، كما يرى آخروف أنيا عممية 

حساسة يجب القياـ بيا داخؿ أسوار المؤسسة، وىو ما سنسعى لتوضيحو في ىذا المبحث باإلضافة إلى تناوؿ 
 . أنواع اليقظة اإلستراتيجية

 ممثمو عممية اليقظة اإلستراتيجية: المطمب األول

يعتبر المتيقظ أحد ممثمي عممية اليقظة فيو شخص يجيد االستماع لما يحدث داخؿ وخارج المؤسسة، 
 1.ميمتو األساسية كشؼ الفرص والتنبيو عف المخاطر المحدقة بالمؤسسة

والمتيقظ ال يعمؿ وحده بؿ ينتمي لشبكة مف المشاركيف في ىذه العممية حيث تقوـ عممية اليقظة عمى 
 . أساس العمؿ الجماعي

 : والجدوؿ التالي يوضح ممثمي اليقظة مع إبراز دور وخصائص كؿ واحد منيـ

 ممثمو عممية اليقظة: (01)الجدول

 الخصائص الدور ممثمو اليقظة

متخذو القرارات 
 االستراتيجبة

يعرضوف عمى جماعة اليقظة األىداؼ  -
 .المستيدفة ذات األولوية بالنسبة لممؤسسة

تحميؿ نتائج اليقظة التي قدمت ليـ في  -
 .شكؿ سيناريوىات

 .تحديد جيد لألىداؼ المؤسسة -

معرفة جيدة لمتطورات الحاصمة  -
 .في البيئة الخارجية

 المدير

ىمزة وصؿ بيف متخذي القرارات االستراتيجييف  -
 .وجماعة اليقظة

 .مسؤوؿ عمى تنظيـ وسير عممية اليقظة -

منشط جماعة اليقظة مع القدرة  -
 .عمى العمؿ الجماعي

معرفة الوسائؿ المساعدة عمى  -
 .اتخاذ القرارات

المتيقظون 
 الكبار

 .تحميؿ، تركيب وترجمة المعمومات المجمعة -

المساىمة جماعيا في إعداد السيناريوىات  -
 .والتحقؽ منيا مقارنة مع البيئة الخارجية

 .القدرة عمى التحميؿ والتركيب -

 .القدرة عمى الرؤية المستقبمية -

المعرفة التامة بمجمؿ عممية  -
 .اليقظة

القدرة عمى )المالحظة الجيدة  - .تحديد مصادر المعمومات -المتيقظون 
                                                           

 .79. نحاسية رتيبة، مرجع سابؽ، ص1
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استكشاؼ البيئة مع انجاز ترجمة وتصفية أولية  - المشتركون
 .ليا

 .، (البحث واالستماع

قدرة التحكـ في فائض  -
 .المعمومات

 العمال

مف بيف العماؿ يوجد مستخدميف دورىـ ىو  -
دعـ اليقظة، كأميف المكتبة، كاتب السر، وغيرىـ 
حيث يقوموف بترتيب الممفات، إدخاؿ المعمومات 

، يقدموف بيذا دعما le serveurفي الموزع 
 .لمرحمة جمع ومرحمة معالجة المعمومات

 .نشاط حيوي دائـ في العمؿ -

 .روح جماعية عالية -

، رسالة (دراسة حالة الخطوط الجوية الجزائرية)نحاسية رتيبة، أىمية اليقظة التنافسية في تنمية الميزة التنافسية لممؤسسة  :المصدر
 .81.،  ص2001/2002ماجيستير، غير منشورة، قسـ التسيير، كمية العمـو اإلقتصادية التجارة والتسيير، جامعة الجزائر، 

مما نالحظو في ىذا الجدوؿ ىو أف كؿ فرد في المؤسسة يعتبر مشارؾ في عممية اليقظة، غير أف 
نسبة المشاركة تختمؼ مف فرد آلخر، غير أف األكيد ىو أف الفرد المسؤوؿ عف عممية اليقظة والمعيف مف اإلدارة 
لو القسط الوافر مف حجـ المشاركة كما أنو يضمف ويسير عمى نجاح عممية اليقظة، لإلشارة المتيقظوف الكبار 

ىو لفظ لتوضيح المعنى وىـ في العادة رؤساء المصالح وكؿ مف ىو مكمؼ مف قبؿ اإلدارة العميا بمتابعة وتنفيذ 
عممية اليقظة، وبالنسبة لممتيقظوف المشتركوف فيـ األفراد المكمفوف مف طرؼ مسؤوؿ عممية اليقظة مباشرة لمقياـ 

 .بيا

 وظيفة اليقظة وآليات تشغيميا: المطمب الثاني

 وظيفة اليقظة: أوال

يعتبر إنشاء وظيفة اليقظة مف ضمف اإلستراتيجية التي يجب اعتمادىا في المؤسسات، وعمى أي حاؿ 
فإنو وقبؿ تطبيؽ وتنفيذ مثؿ ىذه العممية في الواقع، عمى المؤسسة توفير وتعبئة قدرات وكفاءات خاصة غير أنو 

وفي بعض الحاالت نجد بعض المؤسسات ال ترى ضرورة في إنشاء وظيفة لميقظة داخؿ أسوارىا فتراىا تعتمد 
عمى أطراؼ مف خارج المؤسسة لمقياـ بيا لصالحيا مقابؿ اتفاقية موقعة بيف الطرفيف، وىو ما سنتناولو في ما 

 1:يمي

                                                           
رسالة ماجيستر، غير منشورة، قسـ ، (مؤسسة اتصاالت الجزائر موبيميس)إرساء نظام لميقظة اإلستراتيجية لمتحسين من تنافسية المؤسسةعميوات رفيؽ، 1

 .52.، ص2004/2005التسيير، كمية العمـو االقتصادية التجارة والتسيير، جامعة الجزائر، 
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: وظيفة اليقظة الداخمية/ 1  

 :  تتطمب اليقظة الداخمية ثالث شروط رئيسية، إذا ما توفرت فإف وظيفة اليقظة ستكوف فعالة

 .إف خمية اليقظة أو وظيفة اليقظة وموقعيا مف الييكؿ التنظيمي يكوف قريب مف اإلدارة العميا -1

حسب نوع اليقظة القائمة داخؿ المؤسسة، فإنو يجب أيضا أف تأخذ ىذه األخيرة في الحسباف القدرات  -2
والكفاءات المالئمة لذلؾ النوع مف اليقظة، وفعال فإف اليقظة التكنولوجية كمثاؿ تتطمب تقنيات وموارد 

 .تكنولوجية

فإف ممثمي أو فريؽ اليقظة يتضمف عادة نوعيف مف  (...تكنولوجية، تنافسية)ميما كاف نوع اليقظة  -3
 :األشخاص

 دارة المعمومات فالمعمومات الواجب توفرىا في االختصاصييف ىي معارؼ عامة : اختصاصيف في البحث وا 
وشاممة، أما الكفاءات والقدرات فيي مسؤولية كبيرة يتحمميا بالدراسة والتحميؿ وكذا قدرتو عمى التكيؼ والتأقمـ 

 .جيد (متيقظ)بسرعة وىي معايير تعتمدىا المؤسسات عند اختيارىا لمراقب 

 المعرفة تأتي مف خالؿ تراكـ  )وىذا النوع مف الخبراء يممؾ معرفة : خبراء في الميداف أو في قطاعات متعددة
رشاد  (المعمومات بمرور الزمف عميقة بالشيء الذي ىـ بصدد تقييمو، حيث تمكنيـ ىذه المعرفة مف توجيو وا 

 (أيف يتـ تركيز عممية اليقظة)إستراتيجية اليقظة كما تمكنيـ مف تحديد المحاور الرئيسية لعممية المراقبة 
دراكيـ الجيد  .باإلضافة إلى حدسيـ وا 

 : وظيفة اليقظة الخارجية/ 2

عندما ال ترغب المؤسسة االستثمار في إنشاء وظيفة يقظة داخمية ألسباب معينة، كنقص في الكفاءات 
أو الموارد أو نظرا لعدـ امتالكيا لموقت الكافي إلنشائيا، يمكنيا التوجو لمخبراء واختصاصييف خارجييف يكفموف 
ليا نشاط عممية اليقظة، ىؤالء الخبراء يشكموف عادة ما يعرؼ بالمكاتب االستشارية التي تكوف عموما منظمة 
عمى شكؿ أقطاب إستراتيجية تمجأ إلييا المؤسسات فيما يتعمؽ بالقضايا اإلستراتيجية، حيث أف كؿ خبير أو 
 .مستشار مف ىذه المكاتب يممؾ ميارات عالية تمكنو مف رصد ومراقبة البيئة وذلؾ لتحقيؽ األىداؼ المرجوة

غير أف ما يجب التذكير بو ىو أنو عندما تمجأ المؤسسة ألطراؼ خارجية لمقياـ بعممية اليقظة يكوف 
الغالب لنقص الخبرة لدييا، أو لصعوبة وتعقد النشاط الذي تنشط فيو والسرعة التي يتميز بيا ىذا القطاع، وىذا 

 .لتفادي الوقوع في األخطاء واالستفادة مف تجربة تمؾ المكاتب االستشارية
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 آليات تشغيل وظيفة اليقظة: ثانيا

تناولنا فيما سبؽ وظيفة اليقظة وظير بأنو يوجد نوعاف ليا داخمية وتقـو بيا المؤسسة باالعتماد عمى 
مواردىا الخاصة، وأخرى خارجية مف خالؿ االعتماد عمى المكاتب االستشارية والخبراء الخارجييف، حيث وعند 
 1.قياـ المؤسسة باليقظة مف خالؿ المكاتب االستشارية تسعى جاىدة لتقميؿ تكاليؼ التعاقد مع الطرؼ الخارجي

أما فيما يتعمؽ باليقظة داخميا وممارستيا مف قبؿ المؤسسة باالعتماد عمى مواردىا فيوجد أساليب كثيرة 
 2: لتشغيميا مف بينيا

 : آلية التحكم -1

وتتـ مف خالؿ تنشيط معمومات اليقظة اإلستراتيجية مف طرؼ المسؤوؿ المباشر الذي يعتبر ىو 
 .المسؤوؿ عف مختمؼ الطمبات المتعمقة بالمعمومات

 :آلية اإلنذار -2

 وفي ىذه الحالة األبحاث الفعالة لممعمومات تستمر مف طرؼ بعض األشخاص وىـ المتعقبوف، حيث 
في حالة إيجادىـ  (المسؤوؿ عف وظيفة اليقظة )يعمؿ ىؤالء المتعقبوف عمى تنبيو المتيقظ الكبير أو المدير 

لمعمومات ذات أىمية مع أف ذلؾ المسؤوؿ لـ يعبر عف حاجتو لتمؾ المعمومة، إذف ىذا اإلنذار حدث مف قبؿ 
 .متيقظ مشترؾ في وظيفة اليقظة

والفرؽ بيف آلية اإلنذار وآلية التحكـ ىو أف األولى يكوف المجاؿ مفتوح لكافة المشتركيف أي ليـ الحرية 
المطمقة في تعقب المعمومات والوصوؿ إلى مصدرىا، عكس آلية التحكـ التي يعتبر المدير فييا ىو اآلمر 

 .الناىي والمتعقب المشترؾ ال يعدو أف يكوف سوى مطبؽ لألوامر
 أنواع اليقظة اإلستراتيجية: المطمب الثالث

 : لميقظة اإلستراتيجية أنواع رئيسية وأخرى تعتبر ثانوية وسنتناوؿ فيما يمي ىذه األنواع

 :اليقظة التكنولوجية: أوال

وىي مالحظة وتحميؿ المحيط العممي، التقني والتكنولوجي متبوعا بنشر جيد لممعمومات المنتقاة بيدؼ : تعريف
 3.الكشؼ عف كؿ التطورات الحاصمة في الميداف التقني التكنولوجي الذي ييـ المنظمة

 .وسنتناوؿ اليقظة التكنولوجية وكؿ ما يرتبط بيا في المبحث الثالث مف ىذا الفصؿ
                                                           

1
 Nicolas Lesca، Construction du Sens le cas de la Veille Stratégique et de l’exploitation Collective des 

Signes d’alerte Précoce، thèse doctorat en science de gestion، PARIS، France، 2002/2001، pp 26- 27. 
رسالة ماجيستر، غير منشورة، قسـ التسيير، كمية ، (دراسة حالة مؤسسة موبيميس )كعامل لمتغيير عمى المؤسسة  اليقظة اإلستراتيجية عالوي نصيرة، 2

 .104. ، ص2010/2011العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة أبي بكر بمقايد تممساف، الجزائر، 
مداخمة جامعة محمد خيضر بسكرة اليقظة التكنولوجية كأداة لبناء الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصادية،  داودي الطيب، رحاؿ سوالؼ، شيف فيروز، 3

 .14.الجزائر، ص
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 : اليقظة التجارية والتنافسية: ثانيا

 :  اليقظة التجارية -1

وىي النشاط الذي يعنى بمراقبة ودراسة المورديف والزبائف والسعي لتمبية احتياجات الزبائف وفي : تعريف- أ
حاالت التنبؤ بيا، والسعي لمحصوؿ عمى معمومات متعمقة بالمورديف الذيف تتعامؿ معيـ المؤسسة لضماف 

 1.التزويد المتواصؿ بالموارد

ويمكف القوؿ بأنيا تسعى لتتبع كؿ التغيرات الحاصمة في بيئة المنظمة مثؿ تطور رغبات المستيمكيف، 
 .، أي االىتماـ المستمر بالزبائف بصفة خاصة والمورديف بصفة عامة...تطور السوؽ 

 :مجاالت اليقظة التجارية- ب

 وتسعى المنظمة مف خالليا لممحافظة عمى عالقات جيدة مع زبائنيا ومستمرة كما تسعى الستقطاب : الزبائن
زبائف جدد وتطوير العالقة لكسب والئيـ فالزبائف مصدر لتحقيؽ ميزة تنافسية مف خالؿ احتراـ أجاؿ التسميـ فيـ 

 .احتياجاتيـ وتحقيؽ رغباتيـ

 يعتمد نشاط المنظمة بشكؿ أساسي عمى المورديف فإذا لـ يكف ىناؾ مورديف يتعامموف مع المنظمة :الموردين 
فستقع في مشاكؿ كثيرة أىميا توفير المواد األولية وغيرىا كثير، لذا تسعى المنظمة لممحافظة عمى عالقاتيا مع 
المورديف وكسب ودىـ مف خالؿ تحقيؽ أكبر قدرة تفاوضية معيـ وأيضا الحصوؿ عمى معمومات حوؿ الوضعية 

الحالية والمستقبمية لموردييا ألجؿ ضماف التمويف الالـز والمستمر، والبحث المستمر عف المورديف لمحصوؿ 
 .عمى الموارد التي تحتاجيا بأقؿ التكاليؼ

 :  مف خالؿ ماسبؽ يمكف القوؿ بأف اليقظة التجارية تيدؼ لتحقيؽ مجموعة مف الطموحات مف بينيا

 اقتراح منتجات جديدة وتمبية رغبات المستيمكيف. 

 تحسيف القدرة التفاوضية مع الزبائف والمورديف. 

 تفادي الوقوع في كميف المورديف فيما يتعمؽ باألسعار وتنويع مصادر حصوليا عمى المواد األولية. 

 تتبع تطوراألسواؽ وعروض المنتجات الجديدة في األسواؽ. 

 

 

 
 

                                                           
دراسة حالة الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية )اليقظة اإلستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية  عباس فييمة، أىمية 1

رضالت هاجيطتر، غير هنشىرة، قطن التطيير، كليت العلىم االقتصاديت والتجارة وعلىم التطيير، جاهعت بن يىضف بن خذة، الجسائر، ، ( NAFTALنفطال

 .55.، ص2008/2009
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 : اليقظة التنافسية -2

ىي العممية التي تمكف المنظمة مف تحديد منافسييا الحالييف والمحتمميف وخططيـ المستقبمية بيدؼ : تعريف- أ
اتخاذ القرار المناسب ألف أي قرار ال يراعى فيو نوايا المنافسيف يعطؿ أعماؿ المنظمة ويفوت عمييا فرص 

 1.عديدة

 فاليقظة التنافسية تيتـ بالمنافسيف الحالييف والمرتقبيف والداخميف الجدد السوؽ بمنتجات بديمة، فيي 
مكممة لميقظة التكنولوجية والتجارية عمى اعتبار أف اليدؼ األساسي ليـ تمكيف المؤسسة مف تحقيؽ ميزة تنافسية 
لمتموقع في السوؽ ومواجية المنافسة التي يشيدىا قطاع النشاط، فيي تسعى لجمع معمومات مف البيئة التنافسية 

 .بالمتابعة الدقيقة والصارمة لتحركات المنافسيف ونشاطاتيـ

 : أىداف اليقظة التنافسية- ب

 التحري عف تشكيمة المنتجات المنافسة، أداء المنافسيف. 

 تتبع األعماؿ التجارية لممنافسيف ومبيعاتيـ. 

 تحميؿ التكاليؼ ومقارنتيا بتكاليؼ المنافسيف. 

 ثقافة المنظمة وشبكات االتصاؿ داخميا. 

 معرفة األشياء التي ال يستطيع المنافسوف القياـ بيا. 

 : اليقظة البيئية وأنواع أخرى: ثالثا

 : اليقظة البيئية االجتماعية- 1

وىي التيقظ والمراقبة المستمرة مف خالؿ المعمومات المتعمقة بكؿ المجاالت التي تيـ المؤسسة في : تعريف- أ
مجاؿ بيئة عمميا كالتشريعات المالية والسياسية والمعمومات االجتماعية حوؿ عادات المجتمع الناشطة فيو وثقافة 

أفراده وىو مجاؿ يمكف لممنظمة أف تبدع فيو وتناؿ رضا ذلؾ المجتمع ويجعميا متميزة عف منافسييا أي ليا 
 2.بصمة خاصة بيا

 3: حيث تيتـ اليقظة البيئية االجتماعية بػ

                                                           
1
 Boulifa Tamboura, Iidentification des Facteurs Critique de Succès pour la Mise en Place d’un Dispositif de 

Veille Stratégique, thèse Doctorat en sciences de gestion, Institut Supérieur de Gestion, université de Tunis, Tunisie 

2008, p.60. 
الممتقى الدولي الرابع حوؿ المنافسة دور اليقظة اإلستراتيجية في تنمية الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصادية،  بوخمخـ عبد الفتاح، مصباح عائشة، 2

، 2010 نوفمبر 8/9واالستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدوؿ العربية، جامعة حسيبة بف بوعمي، الشمؼ، الجزائر، 
 .10. ص

المؤتمر العممي السنوي الحادي ، (دراسة ميدانية)واقع اليقظة اإلستراتيجية وذكاء األعمال في منظمات األعمال الجزائرية  غالب نعيمة، وزعيب مميكة، 3
 .162.، ص2012عشر حوؿ ذكاء العماؿ واقتصاد المعرفة، جامعة الزيتونة، عماف، األردف، أفريؿ 
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 مراقبة الظواىر االجتماعية المرتبطة باألداء في المنظمة. 

  توفير مناخ اجتماعي مالئـ يساىـ في جعؿ المبادالت بيف أفراد الجماعة ممتازة والمساىمة في حؿ المشاكؿ
 .الداخمية

 : اليقظة البيئية مناخية- 2

تيتـ بالمحفظة عمى البيئة والمساىمة في الحد مف التموث إذا كانت المنظمة صناعية، وتساىـ في نشر 
الوعي بيف أفراد المجتمع الناشطة فيو بضرورة مكافحة التموث البيئي والسعي لتفادي وقوع المنظمة في دور 

 1...يؤدي إلخالليا بالبيئة ورصد كؿ التغيرات البيئية البيولوجية وتغيرات الطقس

  Porter مف خالؿ ماسبؽ يمكف إسقاط األنواع األساسية لميقظة اإلستراتيجية مع القوى الخمس لبورتر
 : مف خالؿ الشكؿ التالي

                                                           
دراسة عينة من المؤسسات الصغيرة )اليقظة اإلستراتيجية كأساس جديد لدعم القدرة التنافسية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمبصير خميدة، 1

رسالة ماجيستر، غير منشورة، قسـ التسيير، كمية العمـو االقتصادية والتجارة وعمـو التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر . (والمتوسطة
 .46.، ص2008/2009
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أنواع اليقظة اإلستراتيجية موافقة لقوى بورتر: (03)الشكل   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اليقظة التكنولوجية كأداة لبناء الميزة التنافسية لممؤسسة داودي الطيب، شيف فيروز، رحاؿ سوالؼ،  داودي الطيب، :المصدر
الممتقى الدولي الثاني حوؿ المعرفة في ظؿ االقتصاد الرقمي ومساىمتيا في تكويف الميزة التنافسية لمدوؿ العربية، االقتصادية، 

 .11. ص،2007جامعة الشمؼ، الجزائر، 

 

 الزبائف 

 يقظة تنافسية

 يقظة تجارية 

 المورديف 

 يقظة تجارية 

 الداخموف المحتمموف 

 المنافسوف في القطاع 

 منتجات االحالؿ 

 يقظة تكنولوجية

(بيئية)يقظة   
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 مدخل عام لميقظة التكنولوجية: المبحث الثالث

اليقظة التكنولوجية ىي نوع مف أنواع اليقظة اإلستراتيجية، حيث أنيا تيتـ برصد وتتبع كؿ ما يتعمؽ 
 .بالميداف التكنولوجي لممؤسسة

 : وسنتعرؼ في ىذا المبحث عمى ىذا النوع مف اليقظة مف خالؿ اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية

 ما معنى اليقظة التكنولوجية وما ىو دورىا؟ - 

كيؼ تمكف اليقظة التكنولوجية المؤسسة مف اكتشاؼ التطورات الحاصمة في المجاؿ التكنولوجي ؟ وما ىي - 
 مراحميا؟ وما ىي وسائميا؟ 

 ما آثار اليقظة التكنولوجية؟ - 

 مفيوم اليقظة التكنولوجية دورىا ومصادرىا: المطمب األول

أشرنا فيما سبؽ أف اليقظة التكنولوجية نوع مف أنواع اليقظة اإلستراتيجية، ومف خالؿ ىذا المطمب 
 .سنتناوؿ مفيـو ودور اليقظة التكنولوجية بالتفصيؿ

 مفيوم اليقظة التكنولوجية: أوال

 :لقد تنوعت التعاريؼ الخاصة باليقظة التكنولوجية حسب وجية نظر المفكريف، وسنستعرض أىميا

ىي النشاط الذي تراقب مف خاللو المؤسسة البيئة العممية والتكنولوجية المرتبطة بيا، مف خالؿ تتبع  -
المعمومات، وجمعيا، تنظيميا وتحميميا ثـ نشرىا لمراكز اتخاذ القرار، ىدفيا األساسي رصد كؿ جديد في 

 1.المجاؿ التكنولوجي الذي ييـ المؤسسة

المؤسسة مف خالليا التقنيات والتكنولوجيات المستعممة مف طرؼ  اليقظة التكنولوجية ىي العممية التي تحصر -
زبائنيا موردييا، شركائيا، ومنافسييا، في إطار مجاؿ نشاطيا وذلؾ لمتابعة التطورات التي تؤثر عمى 

 2.واتخاذ اإلجراءات الوقائية (..زبائف، مورديف، )مستقبميا ومستقبؿ العالقات مع متعاممييا االقتصادييف 

 ىي ذلؾ النشاط الذي يتمثؿ في مراقبة البيئة لمكشؼ عف Mariinet et Ribaultاليقظة التكنولوجية حسب  -
 3.إشارات الضعؼ والتي تبرز عند تطور التكنولوجيات

                                                           
 .116. ، ص2005، عماف، األردف، 1.دار وائؿ لمنشر والتوزيع، طالمدخل إلى نظم المعمومات اإلدارية،  محمد عبد الحسيف آؿ فرج الطائي، 1
الممتقى الدولي الثاني حوؿ المعرفة في اليقظة التكنولوجية كأداة لبناء الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصادية،  داودي الطيب، شيف فيروز، رحاؿ سوالؼ، 2

 .13.، ص2007ظؿ االقتصاد الرقمي ومساىمتيا في تكويف الميزة التنافسية لمدوؿ العربية، جامعة الشمؼ، الجزائر، 
3
 Mariinet et Ribault، Le Management des Technologies، Edition Organisation، Paris، France ،1991، p.109. 
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تمؾ المعمومة التي تعطينا إحساسا بأف  (يطمؽ عمييا عالمات اإلنذار المبكر)ونقصد بإشارة الضعؼ 
حدثا ما سيحدث وىي عمى العمـو ضعيفة الشدة، مبيمة، ويصعب تمييزىا تتطور مع الوقت ليا عدة أشكاؿ 

 1.كاإلشاعة مثال

 2: مما سبؽ اليقظة التكنولوجية تمكف المؤسسة مف

 جمع المعمومة العممية، التقنية والتكنولوجية. 

 رصد التطورات التكنولوجية، االكتشافات العممية والتطور في حاجات الزبائف. 

 تحديد التقنيات والتكنولوجيات المتبعة مف طرؼ المنافسيف. 

 الكشؼ عف الفرص واستغالليا وتجاوز التيديدات. 

واليقظة التكنولوجية ال تعني الجوسسة الصناعية، فيي عممية إرشادية موجية إلعالـ المسؤوليف في 
التكنولوجيا ىي المغة التقنية والعمـ التطبيقي والطريقة الفنية لتحقيؽ )المؤسسة لحؿ المشاكؿ التقنو تكنولوجية

غرض عممي أي تطبيؽ المعرفة العممية لتصنيع منتجات معينة أي تطبيؽ التقنية، أما التقنية فيي طريقة 
 .، التي يواجيونيا3(معالجة التفاصيؿ الفنية أو طريقة النجاز ىدؼ معيف

كما أنو نظرا لمتطور التكنولوجي اليائؿ والسريع فاليقظة التكنولوجية تكوف في الغالب عمى مدى 
 4.قصير

يمكف القوؿ بأف اليقظة التكنولوجية تمكف المؤسسة مف معرفة كؿ ما ىو جديد في المجاؿ التكنولوجي 
الخاص بيا الذي تيتـ بو، كما تقترح حموؿ لممشاكؿ التقنو تكنولوجية المطروحة وتحذر أيضا مسؤولي المؤسسة 

 .مف األخطار المحدقة واألخطاء وشيكة الحدوث

 دور اليقظة التكنولوجية ومصادرىا: ثانيا

 5: مف خالؿ اليقظة التكنولوجية تستطيع المؤسسة اإلجابة عمى األسئمة التالية: دورىا-1

 ما ىي التكنولوجيا المستخدمة مف قبؿ المؤسسات المنافسة ؟ 

 ما ىي المعدات والتجييزات الجديدة والتكنولوجيات الحديثة ؟ 

 ما ىي المؤسسات المتطورة تكنولوجيا في القطاع ؟ 

                                                           
، الممتقى الدولي الرابع حوؿ المنافسة أىمية اليقظة اإلستراتيجية في تحسين القرارات اإلستراتيجية والتنافسية لممؤسسة كرومي سعيد، عميرستي أحمد، 1

 .7.، ص2010واالستراتيجيات التنافسية لممؤسسات في الدوؿ العربية، جامعة عبد الحميد بف باديس مستغانـ، الجزائر، أكتوبر 
 .68. كرغمي أسماء، مرجع سابؽ، ص 2
 .7.، ص2009دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، إدارة تكنولوجيا المعمومات،  الصيرفي محمد، 3
 .88. فالتة اليميف، مرجع سابؽ، ص4
 .70. كرغمي أسماء، مرجع سابؽ، ص5
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 : إذا يمكف تمخيص دور اليقظة التكنولوجية فيما يمي

 .اكتشاؼ التكنولوجيا المستخدمة مف قبؿ المنافسيف -

دراسة وتحميؿ التكنولوجيا المستخدمة في مجاؿ االتصاؿ لتسييؿ عممية انتقاؿ المعمومة، وىو ما يساىـ في  -
 .تطوير عممية التعمـ داخؿ المؤسسة

 .التحكـ في البرمجيات الحديثة وتطوير عمميات التصنيع -

 .مراقبة التطورات الحاصمة في الميداف التكنولوجي الذي تتأثر بو المؤسسة -

 .اقتناص الفرص واالستثمار فييا -

 .التعرؼ عمى براءات االختراع والمعايير المعموؿ بيا -

 : عمى العمـو يمكف استخالص دور اليقظة التكنولوجية في ثالثة مجاالت رئيسة وىي

 أي تطوير مختمؼ عمميات اإلنتاج التي تتـ في المؤسسة سواء المعدات ووسائؿ وطرؽ : ىندسة اإلنتاج
 . اإلنتاج

 تنظيـ انتقاؿ المعمومات وتحسيف طرؽ التواصؿ واالتصاؿ بيف مصالح المؤسسة المختمفة : تنظيـ المعمومات
 . وسرعة وصوؿ المعمومة لمف يحتاجيا، أي وصوؿ المعمومة المناسبة في الوقت المناسب

 ابتكار منتجات وخدمات جديدة قائمة عمى أساس التفوؽ التكنولوجي: المنتجات والخدمات. 

 : مصادر اليقظة التكنولوجية-2

ويمكف تقسيـ مصادر حصوؿ اليقظة التكنولوجية عمى المعمومات والتعرؼ عمى التطورات الحاصمة في 
 1: المحيط التكنولوجي التي تيتـ بو المؤسسة إلى

 ومف خالليا ال نجد أي صعوبة في الحصوؿ عمى المعمومات وىي معتمدة ومعترؼ بيا: مصادر رسمية. 

 يصعب الحصوؿ عمى المعمومات مف المصادر غير الرسمية فنجدىا تخضع ألىواء : مصادر غير رسمية
 .ورغبات ذلؾ المصدر، في الغالب ال يمكننا استعماليا مباشرة ألنيا تحتاج إلى تحميؿ ومعالجة

 :و الشكؿ التالي يوضح المصادر الرسمية وغير الرسمية لميقظة التكنولوجية

                                                           
الممتقى الدولي الرابع حوؿ المنافسة واالستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج آليات تطوير الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصادية،  خميفة منية، 1

 .77.، ص2010 نوفمبر 8/9قطاع المحروقات في الدوؿ العربية، جامعة حسيبة بف بوعمي، الشمؼ، الجزائر، 
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 لمعمومات اليقظة التكنولوجية المصادر الرسمية وغير الرسمية: (4)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة استكشافية بعينة مف المؤسسات )فالتة اليميف، اليقظة وأىميتيا في اتخاذ القرارات اإلستراتيجيةفالتة اليميف، : المصدر
، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، قسـ التسيير، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة محمد (االقتصادية الجزائرية

. ، بالتصرؼ89 ص ،2012/2013خيضر بسكرة، الجزائر، 

 مصادر غير رسمية

 

 

معطيات السوؽ 
معطيات تكنولوجية 

 اإلشاعات

بنوؾ العمميات  تحميؿ 
ما بحوزة المؤسسة مف 

 معمومات

مقابالت فردية وغير 
رسمية أثناء المنتديات 

 ...والمعارض

 مصادر رسمية

 

 

ىيئات البحث 
الممتقيات )العممي
، مؤسسات (والندوات

دورات )البحث التطبيقي 
 (تكوينية

براءات االختراع 
برامج البحث 
 وحدات اإلنتاج

بنوؾ العمميات  ما 
لدى المؤسسة مف 

 بيانات

اليقظة 
 التكنولوجية
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 مراحل عممية اليقظة التكنولوجية ووسائميا: المطمب الثاني

 مراحل عممية اليقظة التكنولوجية: أوال

وتعتبر مراحؿ اليقظة التكنولوجية ىي نفسيا مراحؿ اليقظة اإلستراتيجية، وسنركز في ذكرنا ليذه المراحؿ 
عمى الجانب التكنولوجي أي كؿ ما ىو متعمؽ بالمحيط التكنولوجي، وقد اختمؼ الباحثوف في تسمية ىذه 

المراحؿ ولكف الغاية مف ىذا التقسيـ ىو إبراز تسمسؿ الحمقات المكونة لعممية اليقظة، حيث سنتاوؿ النموذج 
ويعتبر ىذا النموذج األكثر أىمية عند  (Winelksy1967 ،Stubbart1982)المتداوؿ بيف أغمب الباحثيف 

 .اغمب المفكريف كما يعد نجاح كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ شرط ضروري لنجاح عممية اليقظة ككؿ

 1: وتتكوف مراحؿ اليقظة حسب ىذا النموذج مف خمس مراحؿ كما يمي

 مف خالؿ تحديد ما الذي يوجد في البيئة الخارجية وتحديد العوامؿ :االستيداف وتحديد الحاجيات .1
 .التكنولوجية المؤثرة عمى نشاط المؤسسة، ومف ثـ مراقبتيا وجمع المعمومات حوليا

مف خالؿ تفتيش المحيط التكنولوجي المؤثر عمى المؤسسة وتحديد التغيرات أو األحداث :التنقيب والجمع .2
 .الميمة والدافعة لممؤسسة

 مف خالؿ تقييـ وتصفية المعمومات التي تـ جمعيا، مع اإلشارة إلى أف مصدر تمؾ :(االنتقاء)االختيار .3
المعمومة لو نسبة كبيرة في اعتمادىا أو رفضيا، وىذا ألجؿ االحتفاظ بالمعمومة الموافقة لمرحمة االستيداؼ 

 .ويتـ بعد ذلؾ تحميؿ المعمومات ومعالجتيا الستخالص المعمومات المالئمة لميدؼ المسطر

يصاليا عند الحاجة، فإذا كاف األمر يتعمؽ بالتكنولوجيا :التخزين والنشر .4  مف خالؿ تخزينيا ونشرىا وا 
المستخدمة مف طرؼ المنافسيف في العممية اإلنتاجية وجب توصيميا لإلدارة العميا وقسـ اإلنتاج أي وضعيا 

 .في متناوؿ المستخدميف

ثراء المعارؼ والنماذج الذىنية :االستغالل .5  مف خالؿ نشر المعمومات، حيث يتـ إعطاء معنى لممعمومة وا 
 .لممسيريف ودمج تمؾ المعمومات والمعارؼ في استراتيجيات وقرارات المؤسسة

وانطالقا مف النموذج ولنجاح عممية اليقظة يتوجب عمى المؤسسة القياـ بيذه المراحؿ بصفة مستمرة 
وبدوف انقطاع مع الصرامة في تنفيذىا فيي أي اليقظة عممية طوعية استباقية، وأي تياوف عمى مستوى مرحمة 
معينة يؤدي إلى فشؿ العممية ككؿ، لذا فاليقظة التكنولوجية تمكف المؤسسة مف مسايرة التطورات الحاصمة في 
المجاؿ التكنولوجي واستغالؿ أية فرصة ممكنة كما تمكنيا مف اإلفالت وتجنب أي خطر يتربص بيا ويمكف 

 .وضع الشكؿ اآلتي الذي يمخص مراحؿ عممية اليقظة التكنولوجية

                                                           
1
Humbert Lesca, Iimplantation d’une Veille Stratégique pour le Management Stratégique, Cas d’une 

PME du Secteur Bancaire, la revue des Sciences du Gestion, Direction et Gestion, Paris, France sep-oct. 

2003, p.18. 
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مراحل اليقظة التكنولوجية: (05)الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Humbert Lesca ،Iimplantation d’une Veille Stratégique pour le Management 

Stratégique ،p.19. 

مف خالؿ ىذا الشكؿ نالحظ أف مرحمة االستغالؿ وىي المرحمة األخيرة ال تتوقؼ بؿ تتصؿ بمرحمة 
تحديد االحتياجات وىي أوؿ مرحمة مف مراحؿ عممية اليقظة التكنولوجية، وىو ما يدؿ عمى أف عممية اليقظة 
التكنولوجية عممية مستمرة ومتواصمة وكؿ مرحمة مكممة لمتي تمييا كما أف الشبكة الداخمية تتمثؿ في المؤسسة 
أما الشبكة الخارجية فتتمثؿ كما ىو ظاىر في الشكؿ في المحيط الخارجي لممؤسسة، كما يظير مف خالؿ 

لذا وجب التقيد بأقصى درجات الصرامة . الشكؿ أف أي خطاء في أي مرحمة يؤدي إلى فشؿ عممية اليقظة ككؿ
 . لتفادي الوقوع في األخطاء

 

 

 

 

تحديد االحتياجات  .1
 االحتياجات

 التنقيب والجمع. 2

 االختيار. 3

 التخزيف والنشر. 4

 االستغالؿ. 5

 شبكة داخمية 
 داداخمي دداخمية

 شبكة خارجية

 المحيط
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 وسائل اليقظة التكنولوجية: ثانيا

مف أجؿ نجاح عممية اليقظة يجب توفير مجموعة مف الوسائؿ ويمكف تقسيـ وسائؿ اليقظة التكنولوجية 
 1: إلى ثالثة أصناؼ رئيسية وىي

مع  (12انظر صفحة) وىي ميارات األفراد والمستخدميف داخؿ المؤسسة وتـ تناوليا فيما سبؽ :موارد بشرية .1
اإلشارة إلى أف كؿ فرد تابع لمجاؿ اختصاصو وفيما يتعمؽ باليقظة التكنولوجية يجب أف يكوف ىذا المورد 
ممـ بالجانب التكنولوجي، ويحقؽ لممؤسسة األمف المعموماتي أي يحمييا مف القرصنة االلكترونية ومختمؼ 

 ... المخاطر االلكترونية، سرقة البيانات، تعطيؿ نظاـ المعمومات

 حيث عمى المؤسسة أف توفر ميزانية خاصة باليقظة ككؿ، والتكنولوجية بصفة خاصة، فتكمفة :موارد مالية .2
 المعمومة معتبرة في وقتنا الحالي فيي تباع وتشترى 

 تتطمب التكنولوجيا وسائؿ فعالة وحديثة وتقنية تمكف ممثمييا مف البحث :تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت .3
عف جديد التكنولوجيا بأسرع وقت، وىو اليدؼ في األصؿ مف اليقظة التكنولوجية أي توظيؼ التكنولوجيا 
الحديثة والمتطورة لصالحيا واالستفادة منيا لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة ككؿ، حيث ال يمكف لممؤسسة النجاح 

 .دوف تكنولوجيا حديثة

 2:وتتمثؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتي تحتاج إلييا اليقظة التكنولوجية فيما يمي

 وىو كؿ ما يستخدـ إلدخاؿ المعمومات تخزينيا، نقميا استرجاعيا مف أجزاء مادية ممموسة : أجيزة ومعدات
3...كالحاسوب والشاشة، الفأرة، الياتؼ

 

 يعد ىذا العنصر مف مركبات تكنولوجيا المعمومات فبدونيا ال يمكف االستفادة مف العتاد : البرمجيات
التكنولوجي فيي حمقة الوصؿ بيف المستخدـ واآللة فيـ برامج تساعد عمى حفظ المعمومات، فيي مجموع 

التعميمات واألوامر التي توجو المكونات المادية لمحاسوب، لمعمؿ بطريقة معينة بغرض الحصوؿ عمى النتائج 
PASCAL ،D BASE....4: المطموبة كما يوجد لمبرمجيات لغة مع اإلنساف مثؿ

 

 وىو مجموع األجيزة االلكترونية المرتبطة فيما بينيا والمتناثرة جغرافيا تسمح بتمرير المعطيات : االنترنت
بسيولة وبطريقة اقتصادية مف نقطة إلى أخرى، تسمح االنترنت لمستخدمييا العثور عمى معمومات والمشاركة 

 5.في الصور والمستندات والفضؿ يعود لنظـ وبرتوكوالت يتـ التحكـ فييا ومشاركتيا

                                                           
 .60.كرغمي أسماء، مرجع سابؽ، ص 1
، السنة األولى ماستر، تخصص تسيير استراتيجي لممنظمات، كمية العمـو محاضرات في نظم المعمومات (اليقظة التكنولوجية) بف ساىؿ وسيمة، 2

 .2013/2014االقتصادية والتجارة وعمـو التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
 .22.، ص2006، عماف، األردف، 1.دار كنوز المعرفة، طالتكنولوجيا االلكترونية،  محمد محمودي الخالدي، 3
 .49.، ص2009، عماف، األردف، 1.دار اليازوردي العممية، طاإلدارة والمعرفة االلكترونية،  نجـ عبود نجـ، 4
 .26-25. نجـ عبود نجـ، مرجع سابؽ، ص5
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 :كما تقدـ االنترنت مجموعة مف الخدمات أىميا

 لى الشبكة العالمية: البريد االلكتروني  1.أىـ خدمة تقدميا تسمح بإرساؿ واستقباؿ الرسائؿ مف وا 

 : يمتاز بػ

 .انخفاض التكمفة -

عادة اإلرساؿ -  .إمكانية الحفظ والطباعة وا 

 .السرية في االتصاؿ -

 .السرعة في اإلرساؿ واالستقباؿ -

 ويطمؽ عميو : برتوكوؿ نقؿ الممفات وتبادلياhttp تسمح ىذه الخدمة باالتصاؿ المؤقت بيف حسابيف بنقؿ 
 2.الممفات وتحويميا مف حساب آلخر ولذا تعتبر وسيمة لمتبادؿ السريع

 يمكف المستخدـ مف التنقؿ عبر الشبكات المتصمة باالنترنت والحصوؿ عمى : خدمة برتوكوؿ الربط عف بعد
 3.معمومات معينة

 تمكف ىذه الخدمة مف استعماؿ االنترنت كوسيمة اتصاؿ مباشرة بيف األفراد : خدمة االتصاؿ المباشر
 4.والمؤسسات ألجؿ تخفيض التكاليؼ

كما توجد خدمات أخرى لألنترنت كخدمة مجموعة نقاش والمجموعات اإلخبارية والشبكة العنكبوتية 
 5...العالمية ومختمؼ مواقع االنترنت التجارية والخدماتية واالشيارية

 وىي شبكة داخمية خاصة بالمؤسسة لكنيا تستخدـ بروتوكوالت االنترنت وأدواتيا ييدؼ : االنترانات
 .استخداميا لتحسيف آليات االستغالؿ المشترؾ لمموارد والمعمومات داخؿ المنظمة

 وىي المشاركة بيف االنترنت الخاص بالشركة وشركائيا التجارييف فيي متاحة لمجموعة منتقاة : االكسترانت
 .مف األشخاص داخؿ وخارج المنظمة ليا نوعيف االكسترانت لمتزويد واالكسترانت لمتوزيع

 : ويمكف إبراز أىـ الفروقات بيف االنترنت واالنترانات في الجدوؿ التالي

 

 

                                                           
 .60. محمد محمودي الخالدي، مرجع سابؽ، ص1
 .358. نجـ عبود نجـ، مرجع سابؽ، ص2
 .360. نفس المرجع، ص3
 .362. نفس المرجع، ص4
5

 .364.نفس المرجع، ص 
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 الفرق بين االنترنت واالنترانات: (02)الجدول

 االنترانات االنترنت الفروقات
 ممؾ لممنظمة غير ممموكة ألحد الممكية

 أشخاص مسموح ليـ يصؿ إلييا كافة الناس الوصول

تحتوي مواضيع ومعمومات خاصة  تحتوي مواضيع ومعمومات مختمفة المحتوى
 بالمنظمة

 مف إعداد الباحث: المصدر

لإلشارة فإف وسائؿ اليقظة التكنولوجية ىي نفسيا وسائؿ اليقظة اإلستراتيجية غير أف الفرؽ يكمف في 
طبيعة المعمومة التي يتـ البحث عنيا حيث تختمؼ ىذه المعمومة باختالؼ مجاؿ ونوع اليقظة ولكف التداخؿ 

التنقيب واكتشاؼ معمومة خاصة بالمنافس حوؿ : يبقى قائـ بيف أنواع اليقظة والمعمومة المستيدفة، مثؿ
التكنولوجيا المستخدمة في عمميات اإلنتاج لمنتج معيف ىنا اليقظة تكنولوجية وفي نفس الوقت تنافسية الف 

معرفة التكنولوجية المستخدمة مف قبؿ المنافس يمكف المؤسسة مف الحصوؿ عمييا وربما الحصوؿ عمى 
تكنولوجيا أحسف منيا، مما يقود المؤسسة إلى المواجية المباشرة مع المنافس والسعي إلخفاء ىذه التكنولوجيا 

 .المستعممة إذف يوجد تداخؿ بيف اليقظة التكنولوجية والتنافسية

 : االنترنت وتطوير اليقظة التكنولوجية

شبكة االنترنت ىي الوسيمة المفضمة لالتصاؿ وتبادؿ المعمومات بالنسبة لممؤسسة، فيي تمكف ىياكؿ 
بريد )المؤسسة مف تبادؿ المعمومات والمعطيات والتنسيؽ فيما بينيا عبر الخدمات التي تقدميا االنترنت 

 .ومف جانب آخر تمكف المؤسسة مف االتصاؿ الخارجي فيي نافذة المؤسسة عمى بيئتيا الخارجية (..الكتروني

 1: حيث أف اليقظة تعنى بكؿ التغيرات الحاصمة في المجاؿ التكنولوجي الذي ييـ المؤسسة وتتمثؿ فيما يمي

 مراقبة بحوث العمميات الخاصة بعمميات اإلنتاج. 

 امتالؾ التكنولوجيا المتطورة في مجاؿ اإلنتاج. 

 استيداؼ المطوريف لمبرامج االلكترونية والسعي لضميـ لصالح المؤسسة. 

 تحقيؽ األمف المعموماتي أي ضماف سرية قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسة ومواجية اليجمات االلكترونية. 

 تقميص الفارؽ الزمني بيف طمب المعمومة والحصوؿ عمييا أي تقميؿ وقت االنتظار . 

                                                           
1
 Andrieuo et Lafontd, Interner et Enterprise (Troisième Tirage), Editions Eyrollse, Paris, France, 1996, 

p.155. 
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 مزايا اليقظة التكنولوجية والعراقيل التي تواجييا: المطمب الثالث

 مزايا اليقظة التكنولوجية: أوال
اإلنذار المبكر في حالة حدوث ىجمات الكترونية أو سرقة بيانات المؤسسة أو حدوث اختالالت تقنية  -

 ...كمشاكؿ في آالت اإلنتاج وغيرىا

تمكف المؤسسة مف معرفة ما لدييا مف إمكانات في الجانب التكنولوجي والتحديات التي تواجييا وبالتالي  -
 .توضح لإلدارة العميا الوضعية الحالية لممؤسسة

يصاليا  - تحسف وترفع مستوى االتصاؿ الداخمي والخارجي لممؤسسة مف خالؿ سرعة الحصوؿ عمى المعمومة وا 
 .لمحتاجييا

تساىـ في تخفيض تكاليؼ اإلنتاج وتحسيف جودة الخدمات مف خالؿ امتالؾ وسائؿ إنتاج متطورة تساىـ في  -
 . التقميؿ مف اليد العاممة

 .تمكف المؤسسة مف تخفيؼ أثار التقمبات السريعة في المجاؿ التكنولوجي -

تساعد في اإلبداع إلكترونيا مف خالؿ ابتكار منتجات وخدمات جديدة وتطوير أسواؽ جديدة بواسطة  -
 . تكنولوجيا المعمومات، والترويج االلكتروني لممنتجات والخدمات التي تقدميا

تساىـ في معرفة عوامؿ الضعؼ المتعمقة بالمنافسيف وتسمح بتجاوز التيديدات االلكترونية التي تتعرض ليا  -
 .المؤسسة كما تمكنيا مف التعرؼ عمى نقاط قوتيا وتسعى لتقويتيا أكثر واستغالؿ الفرص المتاحة لذلؾ

 العراقيل التي تواجو اليقظة التكنولوجية: ثانيا
وىي مجمؿ العقبات التي تواجو اليقظة اإلستراتيجية ككؿ وىي التي تقؼ حائال بيف اليقظة وتحقيؽ 

 :أىدافيا ومف بينيا

 .الميزانية الضخمة التي تتطمبيا اليقظة التكنولوجية وضخامة تكاليفيا -

 .قمة الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية في المجاؿ التكنولوجي داخؿ المؤسسة -

 .صعوبة تحميؿ وترجمة النتائج -

في بعض الحاالت يتساىؿ المكمؼ بعممية اليقظة التكنولوجية أي عدـ الجدية مع معمومة ما وىو ما يكمؼ  -
 .المؤسسة استنزاؼ لمطاقات بدوف فائدة

عدـ وجود مصدر رسمي لممعمومات المتعمقة بالتطورات التكنولوجية وأيضا التكنولوجيا الممموكة مف طرؼ  -
 .المنافسيف، ففي كثير مف الحاالت تمجأ المؤسسات لنشر اإلشاعة بصدد التأثير عمى المنافسيف

 .غياب روح الفريؽ وغمؽ المجاؿ أماـ المبادرة -

 .فرض ىذا النظاـ بصفة قيرية أو عشوائية عمى الموظفيف داخؿ المؤسسة وىو ما يقود إلى نتائج عكسية -
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 : خالصة الفصل

  انطالقا مما تـ تناولو في ىذا الفصؿ فاف اليقظة التكنولوجية وظيفة ينبغي عمى المؤسسات االىتماـ بيا 
والعمؿ عمى توفير سبؿ نجاح ىذه الوظيفة، بالنظر لما تقدمو مف معمومات وفرص لنجاح المؤسسة، كما يجب 

التنبيو إلى أف ممثمو اليقظة التكنولوجية واليات تشغيميا ىي نفسيا آليات وممثمو اليقظة اإلستراتيجية بكؿ أنواعيا 
حيث تـ تناوؿ ىذا الجانب بصفة عامة، واليقظة التكنولوجية ىي نوع مف أنواع اليقظة اإلستراتيجية وتيتـ برصد 

 .وتتبع التطورات العممية والتكنولوجية التي تيـ المؤسسة بغرض امتالكيا والتحكـ فييا

 :  ومف أىـ النقاط التي نقؼ عمييا ما يمي

تكمفة حيازة التكنولوجيا مرتفعة، ولكف بعد الحصوؿ عمييا تتمكف المؤسسة مف تغطية تمؾ التكاليؼ مف خالؿ  -
 .تحسيف خدماتيا

تتطمب اليقظة التكنولوجية أفراد ذو كفاءات وميارات عالية في المجاؿ التكنولوجي لمتحكـ في البرمجيات  -
 .الحديثة والمتطورة

اليقظة التكنولوجيا تسمح لممؤسسة بمعرفة التكنولوجيا المتبعة مف طرؼ المنافسيف، كما تسمح ليا بالتنبؤ  -
 .باألخطاء والمشاكؿ وشيكة الحدوث التي يمكف أف تتعرض ليا مف البرامج والتقنيات التي تمتمكيا

اليقظة التكنولوجية عممية جماعية مستمرة ال تنحصر عمى فرد محدد فأساسيا روح الفريؽ والجماعة، كما أف  -
 . مراحميا متصمة وكؿ مرحمة تؤثر في التي تمييا ومكممة لما يمييا مف مراحؿ

اليقظة التكنولوجية تسيؿ عممية االتصاؿ وتضمف انتقاؿ المعمومة بسرعة أي وصوؿ المعمومة في الوقت  -
 .المناسب

 . اليقظة التكنولوجيا تمكف المؤسسة مف مواكبة تغيرات المحيط الناشطة فيو وتسمح ليا بالتطور واالستمرار -

 



 

 

 

 

 

:الفصل الثاني  

  مدخل عام إلى التنافسية
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 :تمييد
سياسية، اجتماعية، اقتصادية )في ظؿ ما يشيده العالـ مف تطورات مست جميع مجاالت الحياة 

ىذه التطورات أدت لظيور أوضاع اقتصادية جديدة ومصطمحات عديدة، والمؤسسة باعتبارىا أىـ  (...تكنولوجية
حمقة في النشاط االقتصادي تسعى بكؿ السبؿ إلى مجارة ىذه التطورات، في ظؿ محيط يتسـ بتسارع نمو 

 . تكنولوجيا المعمومات وتعدد وسائؿ االتصاؿ
ومف أثار ىذه التطورات بروز التنافسية كحقيقة أساسية تحدد نجاح أو فشؿ المؤسسات، ومف أجؿ 

ضماف استمراريتيا وجب عمييا تسخير كامؿ إمكانياتيا ومواردىا لمجارة ما يحدث حوليا والتأقمـ مع متغيرات 
المحيط ومواجية تيديداتو، مف خالؿ التحسيف المستمر لموقعيا في األسواؽ في ظؿ حالة في ظؿ حالة مف 

عدـ االستقرار والمنافسة الكبيرة التي تؤثر وتتأثر بيا المؤسسة بناء عمى مدى قدرتيا عمى التكيؼ مع التطورات 
   .الحاصمة في محيطيا المحمي اإلقميمي والدولي

ومف أجؿ اإلحاطة بمختمؼ جوانب التنافسية ومدى تأثير اليقظة التكنولوجية في تحسيف تنافسية 
 : المؤسسة سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى

 مفيـو التنافسية: المبحث األوؿ

 أنواع التنافسية مؤشراتيا والعوامؿ المؤثرة فييا: المبحث الثاني

  المؤسسةبتنافسيةاليقظة التكنولوجية عالقة : المبحث الثالث
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 مفيوم التنافسية : المبحث األول

إف مقاربة المصطمحات وفحص دالالتيا أمر بالغ الصعوبة، فكثيرا ما نقع فريسة االختالؼ في التعاريؼ 
والمفاىيـ، وألف موضوع التنافسية موضوع معقد ومتداخؿ مع موضوع الميزة التنافسية وجب التفريؽ بيف 

المصطمحيف، وألف مفيـو التنافسية يختمؼ باختالؼ محؿ الحديث فيما إذا كاف مؤسسة أو قطاع أو دولة، وىو 
 :ما سنتناولو مف خالؿ التطرؽ إلى

 .مفيـو التنافسية عمى مستوى المؤسسة- 

 .مفيـو التنافسية عمى مستوى قطاع النشاط والدولة- 

 .الفرؽ بيف القدرة التنافسية والميزة التنافسية والمركز التنافسي- 

التنافس بيف '' قبؿ الغوص في تفاصيؿ التنافسية ومعانييا وجب التعريؼ بالمنافسة فيي أي المنافسة و
 1.''الشركات عمى المستيمكيف أو أمواليـ التي تدفع بالمتنافسيف إلى تقديـ جودة أعمى بأسعار أدنى

أي أنيا المزاحمة بيف عدد مف األشخاص عمى شيء معيف، ويعتبر مصطمح المنافسة نوعا ما غامضا ومبيما 
 .إال أنو يمكف القوؿ بأنو صراع بيف عدة أطراؼ، مؤسسات، جيات حكومية، ليا نفس اليدؼ

 مفيوم التنافس عمى مستوى المؤسسة: المطمب األول

ىناؾ العديد مف التعاريؼ التي تناولت مفيـو تنافسية المؤسسة، وسنتناوؿ بعض مف ىذه التعاريؼ سعيا 
 : لمخروج بمفيـو شامؿ وموحد ليا، ومف بيف ىذه التعريفات ما يمي

القدرة عمى تزويد المستيمؾ بمنتجات وخدمات بشكؿ أكثر كفاءة وفعالية مف "فيي  MJ. Enrightحسب  -
المنافسيف اآلخريف في السوؽ الدولية، مما يعني نجاحا مستمرا لممؤسسة عمى الصعيد العالمي في ظؿ غياب 

 2".الدعـ والحماية مف طرؼ الحكومة

قدرة المؤسسة عمى بيع وتسويؽ السمع والخدمات عمى "  بأنيا Shyam Jiman et Ondrostunعرفيا  -
 3".نحو مربح في األسواؽ المفتوحة وذلؾ عمى نحو مستمر

 4.ىي القدرة عمى الصمود أماـ المنافسيف بيدؼ تحقيؽ ربحية أكثر ونمو، استقرار وابتكار وتجديد -

                                                           
، 2010، لبناف، بيروت، 1.ط ناشروف، الدار العربية لمعمـو،  ميشيؿ دانو: ترجمة.( التنافسيةقوة األسواق) التنميةالمنافسة و، فيؿ إيفانز، سوزاف يوكس1

 .18.ص
2
Enright Mj, WHYLOCAL CLUSTERSARE THE WAY TO WIN GAME, World link, 5July1992, p.04.  

إيران نشرة منتدى البحوث االقتصادية لمدول العربية . (وشماؿ إفريقيامؤشرات القدرة التنافسية الدولية لدوؿ الشرؽ األوسط )، وأندروستوف  خيماف شياـ3
 .7.ص، 1996 جواف 2العدد الثالث، المجمد ، وتركيا

 لممؤسسات الصناعية واالستراتيجيات التنافسيةالمنافسة  حوؿ  الممتقى الدولي الرابع(.حالة الجزائر) التنافسيةقياس  الصرف ومؤشراتسعرزوواوي،  الجيب 4
 .05. ص2010الجزائر ، جامعة الشمؼ، خارج قطاع المحروقات في الدوؿ العربية
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ىي قدرة المؤسسة عمى تمبية رغبات المستيمكيف المختمفة، مف خالؿ توفير سمع وخدمات ذات نوعية جيدة  -
تستطيع بواسطتيا النفاذ إلى األسواؽ في الوقت المناسب والسعر المناسب، أي تمبية حاجات الزبائف بشكؿ 

 1.أكثر كفاءة مف المؤسسات األخرى
مما سبؽ يمكف استخالص تعريؼ موحد لتنافسية المؤسسة بأنيا مؤشر لتحديد نجاح أو فشؿ المؤسسة، 

 .مف خالؿ تحديد مدى فعالية المؤسسة عمى الوفاء باحتياجات المستيمكيف مقارنة بالمؤسسات األخرى

 2:ومف بيف الوسائؿ التي تمكف المؤسسة مف رفع مستوى تنافسيتيا ما يمي
حيث تعمؿ المؤسسة عمى توفير المنتج أو الخدمة بأقؿ سعر في السوؽ، مف خالؿ تخفيض ىامش : السعر -

 .الربح

 .مف خالؿ البراعة في التصميـ والعمؿ: الجودة -

 . أي القدرة عمى التفاعؿ والتكيؼ مع تغيرات المحيط: المرونة -

 : مف خالؿ: التوقيت -

 مدى السرعة في التسميـ. 

 مدى السرعة في تطوير السمع والخدمات. 

 مدى السرعة في تقديـ السمع والخدمات الجديدة. 

 مفيوم التنافسية عمى مستوى قطاع النشاط والدولة: المطمب الثاني

ألف نجاح  (الدولة، قطاع النشاط، المؤسسة)تطرقنا فيما سبؽ الى أف التنافسية تأخذ ثالث مستويات 
إحدى المؤسسات العامة في دولة ما ال يعتبر مقياسا لتنافسية الدولة أو نجاح لمقطاع الذي تنتمي إليو، فيناؾ 
العديد مف المؤسسات الرائدة عالميا ولكف الدولة التي تنتمي إلييا ال تممؾ أي مقومات عمى نجاح االقتصاد بيا 
وكذلؾ األمر بالنسبة لمقطاع الذي تنشط بو، بؿ يرجع األمر إلى عوامؿ استثنائية، وسنوضح التعاريؼ الخاصة 

 :بالتنافسية إلى مستوى القطاع والدولة فيما يمي

 

 

 

                                                           
1

، األردف 1.، دار الثقافة، عماف، طنظم المعمومات االستراتيجية منظور الميزة االستراتيجيةمحمد عبد حسيف الطائي، نعمة عباس خضير الخفاجي،  
. 147.، ص2009

اإلسكندرية ، 1. طالجامعيةالدار ، العالم والتنمية في العولمة ودورىا عمى دعم جيود النمو آلياتالتنافسية كألية من رضواف،  مصطفى أحمد حامد 2
 .22.ص، 2011مصر، 



 ةتنافسي إلى المدخل عام الفصل الثاني

35 

 .مفيوم التنافسية عمى مستوى القطاع: أوال

ىي قدرة مؤسسات قطاع معيف في دولة ما عمى تحقيؽ نجاح مستمر في األسواؽ الدولية، دوف اعتماد حماية - 
 1.ودعـ حكومي وبالتالي تتميز تمؾ الدولة في ىذه الصناعة

ىي قدرة الصناعة عمى المنافسة في األسواؽ المحمية والعالمية، مف خالؿ السعر أو الجودة استنادا إلى - 
معدالت مرتفعة مف اإلنتاجية وديمومة أنشطة االبتكار والتجديد المستمر، بما يساىـ في رفع مستوى 

 2.المعيشة

ىي قدرة القطاع عمى الحفاظ عمى مستوى استمرارية تطوره بمرور الزمف ومساىمتو الفعالة والدائمة في تحقيؽ - 
 3.النمو االقتصادي، ولو مساىمة كبيرة في دفع الضرائب لخزينة الدولة

التنافسية عمى مستوى القطاع ىو النشاط الذي يمكف مف خاللو زيادة نصيب ذلؾ القطاع عمى المستوى - 
  4. الدولي أي التجارة الدولية، ويجذب استثمارات أجنبية إليو

مما سبؽ يمكف القوؿ أف ىذه التعاريؼ تحمؿ نفس شروط نجاح المؤسسات وزيادة تنافسيتيا، مف خالؿ 
السعر والمرونة واالبتكارات، لكف ىناؾ زيادة فيما يخص تحسيف مستوى معيشة األفراد إضافة إلى المنافسة 

 .الدولية والقدرة عمى جذب االستثمارات األجنبية لذلؾ القطاع

 (رفع مستوى المعيشة)إذف التنافسية عمى مستوى القطاع ىي مساىمة القطاع في المسؤولية االجتماعية 
 .والمساىمة في خزينة الدولة والقدرة عمى تحقيؽ إرباح والحفاظ عمى حصة سوقية محمية ودولية

 مفيوم التنافسية عمى مستوى الدولة: ثانيا

العوامؿ التي تمكف االقتصاديات الوطنية ''  بأنيا 2007عرفيا المنتدى االقتصادي العالمي بدافوس جانفي - 
 .5''مف تحقيؽ النمو االقتصادي المستداـ واالزدىار بعيد المدى

 6 :التنافسية عمى صعيد الدولة ىي قدرة البمد عمى: عرفيا معيد التنافسية الدولية- 

 
                                                           

 .6.ص، مصر، جامعة اإلسكندرية، 35العدد ، مجمة العموم اإلنسانية .(إشكالية القدرات التنافسية في ظؿ تحديات العمولة)، يوسؼ مسعداوي 1
 2010، جامعة قالمة، 26العدد، مجمة التواصل (.تنافسية االقتصاديات العربية ودور التكافؿ االقتصادي اإلقميمي في تنميتيا)، عبد المالؾ بضياؼ2

 .61.ص
3
Jan Marten de vet, STRIVING FOR INTORNATIONAL COMPETITVENESS. Lessons from electronics for 

developing countries, Oecd, Technical paper, n°84, 1993. p.4.  

.04.، مرجع سابؽ، صعبد المالؾ بضياؼ  4
  

5
 باالعتماد عمى  

 http://www.ecc.ae/ar/03competitiveness.html consulté le 14/02/2015 à 21:15     
  
 باالعتماد عمى  6

http://www.ecc.ae/ar/03competitiveness.html consulté le 14/02/2015 à 21:15     
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 :أف ينتج أكثر وأكفأ نسبيا/ 1
 مف خالؿ االستغالؿ األشد لمموارد:من خالل تكمفة أقل . 
 مف خالؿ إدخاؿ التكنولوجيا الحديثة في عمميات اإلنتاج:ارتفاع مستوى الجودة . 
 أي أف المنتجات والخدمات ليست محمية فقط ولكف عمييا طمب عالمي، بمعنى أف السمع والخدمات :المالئمة

 .التي تنتج في تمؾ الدولة عابرة لمحدود وتمبي احتياجات المستيمكيف في أي دولة أخرى

 .سمع عالية الجودة والبيع أكثر أي في زيادة حجـ المبيعات توفير/ 2

حداث قيمة مضافة لالقتصاد :استقطاب االستثمارات األجنبية/ 3  وىو ما يساىـ في خمؽ بيئة مناسبة لإلعماؿ وا 
 .المعني

 بقولو أف المفيـو الشامؿ لتنافسية الدولة ىو اإلنتاجية، فاليدؼ األساسي ألي دولة ىو porterعرفيا بورتر - 
 1.تحقيؽ مستوى مرتفع مف اإلنتاجية ورفع مستوى المعيشة ألفرادىا

مما سبؽ يمكف القوؿ بأف التنافسية عمى مستوى الدولة ىي قياس أداء الدولة في التجارة الخارجية ومدى 
 .قدرة اقتصادىا عمى االندماج في االقتصاد العالمي

مما سبؽ وجب التذكير بأف المستويات الثالثة لقياس مستوى التنافسية ليا عالقة تكاممية، فال يمكف 
االرتقاء بتنافسية القطاع دوف وجود شركات قادرة عمى قيادة ىذا القطاع الكتساب قدرة تنافسية عمى الصعيد 

 2.الدولي وبالتالي تحسيف مستوى المعيشة ومتوسط دخؿ الفرد عمى صعيد الدولة

 الفرق بين القدرة التنافسية الميزة التنافسية والمركز التنافسي: المطمب الثالث

أشرنا فيما سبؽ أنو يجب التفريؽ بيف المصطمحات ففي حاالت كثيرة يحدث خمط في ىذه المصطمحات 
مما يؤدي إلى تغير المعنى كميا، وموضوع التنافسية موضوع متداخؿ مع الميزة التنافسية والمركز التنافسي وكؿ 

 .عنصر مما سبؽ متكامؿ مع اآلخر سنسعى لتوضيحو

حيث أف القدرة التنافسية وىي نفسيا التنافسية وىي القدرة عمى تحقيؽ معدالت نمو مرتفعة سواء بالنسبة 
لممؤسسة أو عمى مستوى القطاع أو عمى مستوى الدولة، وىو ما أشرنا إليو سابقا، حيث أف القدرة ىي مجموع 

نتاج سمع أو خدمات في السوؽ مف خالؿ دمج الميارات  التصرفات المنتظمة في تشغيؿ األصوؿ لخمؽ وا 
 3.الفردية والجماعية والتكنولوجيا الحديثة

                                                           
 . 22.، ص2010، دار التعميـ الجامعي، مصر، التنافسية الدولية وتأثيرىا عمى التجارة العربية والعالميةنيفيف حسيف شمث،  1
 .31.صمرجع سابؽ، مصطفى أحمد حامد رضواف،  2 
التسويؽ في الوطف ، الممتقى العربي الثاني. المنافسة األجنبية وأثرىا في حجم المبيعات والصناعات المحمية في السوق الميبي. حسيف عمي ىاماف3

  .157.، ص2003، الفرص والتحديات، قطر، العربي
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أما الميزة التنافسية فيي حسب ما عرفيا بورتر تنشأ بمجرد توصؿ المؤسسة إلى اكتشاؼ طرؽ جديدة 
 1.أكثر فعالية مف تمؾ المستعممة مف طرؼ المنافسيف

حيث أف الميزة التنافسية يمكف اكتسابيا، وىي كؿ ما يميز المؤسسة عف غيرىا ويؤدي بيا إلى زيادة 
 .الربحية خالؿ مدة معينة ويتـ تحقيقيا مف خالؿ الدمج الفعاؿ بيف عوامؿ اإلنتاج

إذف يتضح لنا الفرؽ بيف التنافسية والميزة التنافسية، كوف األولى تقـو عمى أساس التحميؿ الساكف، 
وتعتمد عمى وفرة الموارد ما يؤدي إلى اختالؼ التكاليؼ بيف الدوؿ ومف خاللو يتحدد نمط واتجاه التجارة الدولية 
والتخصص أما الميزة التنافسية فتخمؽ، ويمكف اكتسابيا مف خالؿ انتقاؿ عوامؿ اإلنتاج كرأس الماؿ والتكنولوجيا 

 2.والسبيؿ إلييا االبتكار والتنويع

غير أف القدرة التنافسية والميزة التنافسية ما يجمعيما أكثر مما يفرقيما فاليدؼ مشترؾ والغاية واحدة 
 .وطريقة تحسيف القدرة التنافسية أو اكتساب ميزة طريقة واحدة ومتشابية

أما بالنسبة لممركز التنافسي فيو الموقع الذي تحتمو المؤسسة في السوؽ مقارنة بمواقع منافسييا ويتحدد 
المركز التنافسي لممؤسسة مف قدرتيا التنافسية فكمما كانت القدرة كبيرة كمما استطاعت الحفاظ عمى مركزىا 
التنافسي ويتحدد المركز التنافسي لممؤسسة مف خالؿ الحصة السوقية لممؤسسة حيث كمما ارتفعت حصة 

 3.المؤسسة في السوؽ فمركزىا التنافسي أقوى ويمنحيا والء الزبوف

مما سبؽ يتضح أف المفاىيـ السابقة لمتنافسية والميزة التنافسية والمركز التنافسي ال يوجد بينيـ فارؽ 
كبير وممموس، كما أنو في بعض الحاالت يترجـ المفظاف الميزة والمركز بمعنى القدرة التنافسية، غير أف القدرة 

 4.التنافسية تتعمؽ باألداء االقتصادي ككؿ وتمثؿ القاعدة التي تتحقؽ بيا الميزة التنافسية لممؤسسة أو القطاع

عمييا المؤسسة نظير تحكميا في قدراتيا  أما المركز التنافسي فيو نقطة التوازف والمكافئة التي تحصؿ
 .أي نظير ما تقدمو ألجؿ بقائيا واستمرارىا

                                                           
 .155.ص سابؽ،  حسيف عمي ىاماف مرجع1
 .26-25.صسابؽ،  نيفيف حسيف شمث، مرجع 2
، الممتقى الدولي الرابع، المنافسة تحديد محددات ومكونات وىيكل وشكل المنافسة في النظريات االقتصادية واستراتيجية المؤسسةطالب مريـ، 3

 .9.ص. 2010، واإلستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدوؿ العربية، جامعة الشمؼ، الجزائر
  .32.صسابؽ، نيفيف حسيف شمث، مرجع 4
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أنواع التنافسية، مؤشراتيا والعوامل المؤثرة فييا: المبحث الثاني  

بعد التعرؼ عمى مفيـو التنافسية والفرؽ بينيا وبيف الميزة والمركز التنافسي سنقـو بالتعرض فيما يأتي 
 . إلى أنواع التنافسية، وأىـ العوامؿ المؤثرة فييا ثـ المؤشرات التي يتـ مف بواسطتيا قياس تنافسية المؤسسة

  أنواع التنافسية:المطمب األول

ىناؾ عدة تصنيفات لمتنافسية غير أف أبرزىا التصنيؼ وفؽ السعر والتصنيؼ الثاني وفؽ الزمف ويمكف 
 :القوؿ أنو يتناوؿ تنافسية المؤسسة، أما األوؿ فيعنى بتنافسية الدولة، وىو ما سنوضحو فيما يمي

 وفق السعر: أوال

 البمد ذو التكاليؼ األرخص يتمكف مف تصدير السمع إلى األسواؽ الخارجية بصورة أفضؿ : التنافسية السعرية/1
 1. أي أف منتجاتو يكثر عمييا الطمب العالمي بغض النظر عف جودتيا

الفرؽ بيف ) وتعني النوعية والمالئمة وتسييالت التقديـ واالبتكار واإلبداع التكنولوجي :التنافسية غير السعرية/ 2
االبتكار واإلبداع، االبتكار ىو تحقيؽ شيء رائع في احد المجاالت الموجودة دوف إضافة جديد أي تنفيذه 

  (بامتياز، أما اإلبداع فيو خمؽ شيء جديد أو فكرة جديدة فاإلبداع مرتبط باالختراعات واألفكار الجديدة

فالبمد ذو المنتجات المبتكرة والنوعية األكثر مالئمة لممستيمؾ يبني مؤسسات ذات سمعة حسنة في السوؽ 
ويتمكف مف تصدير سمعة ولو كانت أعمى سعر مف سمع منافسة ويرتكز ىذا النوع مف التنافسية عمى الجودة 

 2 .ويمكف مف زيادة الطمب عمى المنتجات واإلبداع

 3وفق الزمن: ثانيا

وتعتمد عمى النتائج اإليجابية المحققة خالؿ دورة محاسبية وقد تنتج عف فرصة عابرة في : التنافسية المحظية/ 1
 .السوؽ، أو ظروؼ جعمت المؤسسة في وضعية احتكارية تكوف عمى الغالب ذات مدى قصير

وتستند لمجموعة مف المعايير، تربطيا عالقات متداخمة فيما بينيا، كؿ معيار ضروري فيو : القدرة التنافسية/ 2
يمثؿ جانب مف القدرة التنافسية، ويبقي المؤسسة صامدة في محيط مضطرب في الغالب القدرة التنافسية طويمة 

 .المدى وتستمر لعدة دورات محاسبية

االستغالؿ األمثؿ لمموارد )ومف الضروري التفرقة بيف أنواع التنافسية مف أجؿ االستغالؿ األمثؿ لمموارد 
بمعنى استخداـ الموارد المتاحة لمحصوؿ عمى أفضؿ عائد أي االستفادة مف الكمية المتوفرة والمتاحة أقصى 

 .(استفادة ممكنة وعدـ تركيا معطمة والحصوؿ عمى اكبر قدر مف اإلشباع
                                                           

 ، االسكندرية، مصر1.ط، مكتبة الوفاء القانونية، التسويق كدخل استراتيجي لتحسين القدرة التنافسية لممؤسسةىشاـ حريز، بوشماؿ عبد الرحماف،  1
 .138.، ص2014

 .138.ص، نفس المرجع 2
 .25.، ص1997، مصرة، ، االسكندرياإلشعاعمكتبة التنافسية وتغيير قواعد المعبة، عبد السالـ قحؼ،  3
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 تمديد الداخلين المحتملين

 العوامل المؤثرة في تنافسية المؤسسة: المطمب الثاني

وتعتبر ىذه العوامؿ مؤشرا ميما لتحديد مدى قدرة منتجات المؤسسة عمى التنافس مع غيرىا مف 
، الذي يتناوؿ العوامؿ المؤثرة في تنافسية Austinالمنتجات وسنتناوؿ في ىذا الجانب ما يعرؼ بنموذج 

المؤسسة، إضافة إلى ما قدمو فريماف مف تكممة ليذا النموذج والمتعمؽ بأصحاب المصالح، ويعتبر نموذج 
Austin  قوى التنافس الخمس التي تـ ذكرىا فيما )لتحميؿ الصناعة وتنافسية المؤسسة مكمال لنموذج بورتر

مضافا إلييا تأثير عوامؿ البيئة الخارجية غير المباشرة والحكومة والشكؿ  (19 صفحة03سبؽ أنظر الشكؿ 
 1:التالي يوضح ذلؾ

  لتحميل ىيكل الصناعةAustinنموذج : (06)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، دار وائؿ لمنشر، األردف، اإلدارة االستراتيجية منظور منيجي متكامل طاىر محسف منصور الغالبي وآخروف، :المصدر

 .277.، ص2002

                                                           
 .276. طاىر محسف منصور الغالبي وآخروف، مرجع سابؽ، ص 1

القدرة التفاوضية 

 للزبائن

 العوامل االقتصادية

 حكومة

 منافسي القطاع 

 المنافسة بين المؤسسات

القدرة التفاوضية  في نفس النشاط

 للموردين

 تمديد المنتجات البديلة

 العوامل السياسية

 العوامل الثقافية العوامل الديموغرافية

تهديد الداخلين 

 المحتملين
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 :ويمكف توضيح ىذه القوى كما يمي

ىيكؿ الصناعة وفؽ بورتر ال يقتصر عمى المتنافسيف المتواجديف فعميا في : تيديد الداخمين المحتممين /1
القطاع، حيث يتعدى األمر إلى المنافسيف المحتمؿ دخوليـ إلى السوؽ، حيث ال يمكف تجاىميـ فيـ يممكوف 

رادة المتالؾ حصة سوقية، ويعتمد تيديد الداخميف الجدد عمى طبيعة الحواجز الدخوؿ التي تحوؿ  قدرات جديدة وا 
أثر الخبرة، السيطرة عمى منافذ : دوف دخوليـ إلى القطاع، ورد فعؿ المنافسيف المتواجديف، مف بيف ىذه الحواجز

 1....التوزيع والتوريد
حيث يمكف لممورديف ممارسة ضغط وتيديد عمى المؤسسات التي تحتاج : القدرة التفاوضية لمموردين/ 2

إلمدادات المورديف مف أجؿ القياـ بالنشاط، وىو ما يؤثر عمى المؤسسة بزيادة األسعار أو انخفاض جودة 
 2:يمي ومف بيف الحاالت التي يصبح فييا الموردوف في موقع قوة ما... المنتج، التأثير عمى الربحية

 .عدـ توفر المنتجات البديمة المقدمة مف طرؼ المورديف، ما يساىـ في رفع قدراتيـ التفاوضية -

درجة أىمية المؤسسة بالنسبة لمموارد، حيث كمما كانت المؤسسة المشترية ال تتعامؿ مع المورد باستمرار أو  -
 .مشترياتيا ال تمثؿ نسبة كبيرة مف إجمالي مبيعات المورد، كمما دعـ ذلؾ القدرة التفاوضية لممورديف

تميز منتج المورديف وتفرده بتكاليؼ تحويؿ مرتفعة، حيث أف المؤسسة التي تتحوؿ مف المنتج الذي يورده  -
 .المورد إلى منتج بديؿ آخر يكمؼ المؤسسة كثيرا

وليـ تأثير كبير عمى طبيعة المنافسة، ذلؾ ألنيـ يسعوف دوما لتحقيؽ بعض : القدرة التفاوضية لمزبائن/ 3
وتتوقؼ قدرتيـ في التأثير عمى  (...الحصوؿ عمى المنتج بسعر منخفض، تحسيف النوعية)المكاسب والمنافع 

  3.المؤسسة مف خالؿ جعؿ المؤسسة ممتزمة بتحقيؽ أكبر منػػػػػػػػػػػػػػػػافع لممستيمؾ مف أجؿ كسب والئيـ

حيث باإلضافة إلى المنافسيف في نفس النشاط والمنافسيف المحتمميف، تدخؿ : تيديد المنتجات البديمة/ 4
صناعة المنتجات البديمة أو الخدمات البديمة في منافسة القطاع، وىو ما قد يقمص مف الربحية لمقطاع ككؿ 
والمؤسسة ويتمثؿ تيديد المنتجات البديمة في وجود مؤسسات تقدـ بدائؿ تحؿ محؿ المنتجات والخدمات التي 

 4: تقدميا المؤسسة، وتقدـ بديؿ إلشباع ىذا الطمب ويعتمد تأثير المنتجات البديمة عمى عدة عوامؿ مف بينيا

 . تكمفة تبديؿ المنتج -

 مدى توفر بدائؿ قريبة تؤدي نفس الوظيفة -

                                                           
غير منشورة، ، ر ماجيستيرسالةدور تحميل بنية الصناعة والمحيط الداخمي في تحديد الخيارات االستراتيجية لممؤسسة االقتصادية،  واضح فواز، 1

 .20.ص، 2010/2011، الجزائر، جامعة بسكرةكمية العمـو االقتصادية التجارة والتسيير،  اقتصاد صناعي، تخصص
ورة نشغير ـ، ، أطروحة دكتوراهأثر التسيير االستراتيجي لمموارد البشرية وتنمية الكفاءات عمى الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصاديةيحضية،  سماللي 2

. 35.ص، 2003/2004، جامعة الجزائركمية العمـو االقتصادية التجارة والتسيير، ، التسيير عمـو قسـ
 .22 .سابؽ، صمرجع فواز،  واضح 3
 .23.ص سابؽ، مرجع فواز، واضح 4
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تتكوف الصناعة مف مختمؼ المؤسسات التنافسية التي : شدة المنافسة بين المؤسسات في نفس النشاط/ 5
تتصارع داخؿ القطاع لمحفاظ عمى مركزىا التنافسي وتحسينو، ومف بيف العوامؿ المؤثرة عمى شدة المنافسة  ما 

  1:يمي

ويقصد بو عدد المؤسسات المكونة والناشطة في القطاع، فكمما قؿ عدد المتنافسيف في :  درجة التركيز -
 .القطاع كمما أدى ذلؾ لزيادة شدة المنافسة

إذا كاف معدؿ النمو سريع فستتمكف المؤسسات مف تحقيؽ أىدافيا، أي أنيا تتطور مع :  معدؿ نمو الصناعة -
 .وتيرة النشاط والعكس إذا كاف بطيء فالمنافسة أكثر شدة

 .المؤسسات في الغالب تسعى الستخداـ أقصى طاقة لتشغيؿ مواردىا:  الطاقة اإلنتاجية -

وىي التكاليؼ التي تتحمميا المؤسسة أو األرباح التي تفقدىا بتركيا لمنشاط أو القطاع الذي :  حواجز الخروج -
 .تعمؿ فيو

 2: ويكمف شرحيا كما يمي: عوامل البيئة الخارجية/ 6

 ....وىي كؿ الظروؼ السياسية المؤثرة في النشاط االقتصادي مثؿ االستقرار والحريات:  العوامؿ السياسية -

سواء كانت عوامؿ وطنية أو دولية وىي كؿ المؤثرات المتصمة بخطط التنمية :  العوامؿ االقتصادية -
 ....االقتصادية معدؿ التضخـ، البطالة، الدخؿ القومي

وىي كؿ التغييرات الحاصمة في المجتمع والمرتبطة بالقيـ السائدة في المجتمع :  العوامؿ االجتماعية -
 .... واألعراؼ والتقاليد

وىي كؿ القوانيف والتسييالت التي تفرضيا الدولة في المجاؿ االقتصادي، كتبادؿ العمالت :  الحكومة -
 .تراخيص االستيراد حواجز الدخوؿ لصناعة معينة وكؿ اإلجراءات الحمائية لبعض القطاعات

أف ىذا العنصر أوصى بو فريماف وليس أوستف وأصحاب المصالح حسب فريماف ىـ :  أصحاب المصالح -
أفراد أو جماعات ليـ مصالح أو نصيب لدى المؤسسة، ما يعطييـ الحؽ في السؤاؿ عف طبيعة وكيفية 

، ......األداء داخؿ المؤسسة ويمكف تقسيميـ إلى فئتػػػػػػػػػيف داخمية تتكوف مف العمالء والموردوف، الحكومة
 3.فاألطراؼ ذات المصمحة ليا مطالب البد أف تأخذىا المؤسسة بعيف االعتبار عند صياغة اإلستراتيجية

مما سبؽ نستنتج أف المؤسسة في مواجية دائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ومستمرة، والصراع حوؿ الريادة وضماف 
االستمرارية والبقاء في السوؽ ىو صراع أزلي، والمنافسة بيف المؤسسات تأخذ أشكاال عديدة وتتطمب إمكانيات 

ف اختمفت غايتيا إال أف ىدفيا األوؿ ىو  كبيرة خاصة في ظؿ التطورات التي العالـ عمى وقتنا الحالي تطورات وا 

                                                           
 .150.مرجع سابؽ، ص،  ىشاـ حريز، بوشماؿ عبد الرحماف1
. 280، 278.الغالبي وآخروف، مرجع سابؽ، ص  منصورمحسف طاىر 2
 .24.صفواز، مرجع سابؽ، واضح  3
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تعظيـ األرباح لذا وجب وفرض عمى المؤسسة اليقظة ومواجية التحديات مف أجؿ تطوير وتحسيف تنافسيتيا وىو 
ما سنتناولو فيما سيأتي، غير أف ما وجب التنبيو لو ىو أف المنافسة حسب ما سبؽ وبالرجوع إلى إسيامات بوتر 

 :وأوستيف وفريماف تتأثر بما يمي

 .الداخموف المحتمموف -

 .شدة المنافسة بيف المؤسسات في نفس القطاع -

 .المنتجات البديمة -

 .القدرة التفاوضية لمعمالء -

 . القدرة التفاوضية لممورديف -

 ....سياسية، اجتماعية، أصحاب المصالح: عوامؿ البيئة الخارجية -

إف قدرة المؤسسة عمى مواجية ىذه القوى يتوقؼ عمى امتالكيا لمزايا تنافسية، تؤىميا ألف تمتمؾ قدرة 
تنافسية ما يعكس فعالية المؤسسة في استعماؿ الموارد والميارات وبخاصة في مجاؿ البحث والتطوير واإلشيار 

 .لمنتوجاتيا

 مؤشرات قياس تنافسية المؤسسة واالستراتيجيات التنافسية : المطمب الثالث

 مؤشرات قياس التنافسية : أوال

إف تنافسية المؤسسة تظير أكثر مف خالؿ العالقة بالعمالء والمقارنة مع المنافسيف، إال أف تقييـ أدائيا 
ومعرفة ىؿ المؤسسة تجيد أو تسيء استخداـ مواردىا ال يمكف إال مف خالؿ قياس تنافسيتيا والمعرفة الدقيقة 

نتاجيتيا، وىو ما سنوضحو فيما يمي  :لمعدالت ربحيتيا تكمفة الصنع وحصتيا السوقية وا 
 إف مؤشر الربحية يعتبر مؤشرا كافيا عمى التنافسية الحالية، ذلؾ أف المؤسسة ذات معدؿ ربحية : الربحية-1

أعمى مف المتوسط السائد في قطاعيا في مؤسسة تنافسية وليا سمعة حسنة في السوؽ، فالمؤسسة تعظـ أرباحيا 
وال تتنازؿ عف الربح لمجرد رفع حصتيا مف السوؽ، ولكف يمكف أف تكوف تنافسية في سوؽ يتجو ذاتو نحو 

 1.التراجع وبالتالي تنافسيتيا الحالية ليست ضامنة لربحيتيا المستقبمية
تكمفة الصنع لممؤسسة غير تنافسية إذا كانت معدليا المتوسط يتجاوز سعر منتجات منافسييا : تكمفة الصنع- 2

 2:في السوؽ ويعود ذلؾ لعدة عوامؿ مف بينيا

 .انخفاض انتاجيتيا بسبب أف اإلدارة غير فعالة أو أف المؤسسة تنتمي لقطاع نشاط ذو منتجات متنوعة -

 ....عوامؿ اإلنتاج مكمفة جدا بسبب معدؿ التضخـ المرتفع أو تكاليؼ استيراد بعض أو كؿ مكونات اإلنتاج -
                                                           

 .46.صمرجع سابؽ، مصطفى أحمد حامد رضواف،  1
  .47-46.ص نفس المرجع، 2
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يعبر ىذا المؤشر عف آلية قياس الفعالية التي تحوؿ المؤسسة فييا مجموعة : اإلنتاجية الكمية لمعوامل- 3
عوامؿ اإلنتاج إلى منتجات، غير أف ىذا المفيوـ ال يوضح مزايا ومساوئ تكمفة عناصر اإلنتاج، ومف الممكف 
مقارنة اإلنتاجية الكمية لمعوامؿ أو نموىا لعدة مؤسسات عمى المستويات المحمية والدولية ويمكف إرجاع نموىا 

 1.سواء إلى التغيرات التقنية وتحرؾ دالة التكمفة نحو األسفؿ أو تحقيؽ وفرات الحجـ
وىي حصة المؤسسة مف المبيعات في السوؽ الذي تنشط فيو مقارنة بمنافسييا وتوجد : الحصة السوقية- 4

 2:ثالث نقاط رئيسية وىي
 مف الممكف أف تكوف المؤسسة مربحة وتستحوذ عمى جزء ىاـ مف السوؽ الداخمية، عندما تكوف : األولى

السوؽ المحمية محمية بعوائؽ اتجاه التجارة الدولية، ويمكف أف تكوف المؤسسة ذات ربحية آنية ولكنيا غير 
قادرة عمى االحتفاظ بالمنافسة عند تحرير التجارة أو زواؿ السوؽ، ومف أجؿ معرفة احتماؿ ونوع ىذا األمر 

 .يجب مقارنة تكاليؼ المؤسسة مع تكاليؼ منافسييا الدولييف المحتمميف

 في حالة تعاظـ المنافع ضمف نشاط اقتصادي متجانس اإلنتاج، فإنو كمما كانت التكمفة الحدية : الثانية
لممؤسسة ضعيفة بالقياس إلى تكاليؼ منافسييا كمما كانت حصتيا السوقية أكبر وكانت المؤسسة أكثر ربحية 

 .مع افتراض تساوي األمور األخرى، فالحصة السوقية تترجـ المزايا في اإلنتاجية أو التكمفة عوامؿ اإلنتاج
 في قطاع نشاط ذو إنتاج غير متجانس، ضعؼ ربحية المؤسسة يكمف تفسيره باألسباب السابقة : الثالثة

إضافة إلى أف المنتجات التي تقدميا المؤسسة أقؿ جاذبية مف منتجات المنافسيف بافتراض تساوي األمور 
 .األخرى أيضا، حيث كمما كانت المنتجات المقدمة مف المؤسسة أقؿ جاذبية كمما ضعفت حصتيا مف السوؽ

 االستراتيجيات التنافسية : ثانيا

لتحديد إستراتيجية المنافسة المالئمة لظروؼ المؤسسة، يجب أف تكوف ىناؾ معرفة دقيقة بالقوى 
التنافسية أي العوامؿ المؤثرة في تنافسية المؤسسة، ويمكف وضع مفيـو عاـ لالستراتيجيات التنافسية فيي كافة 

التحركات والمداخؿ التي تتبناىا المؤسسة بيدؼ جذب الزبائف، تحمؿ ضغط المنافسة، وتحسيف مركزىا التنافسي 
 3:مف خالؿ الصراع مع المنافسيف وتحقيؽ مزايا تنافسية، وتتمثؿ أىـ االستراتيجيات التنافسية فيما يمي

ىي إستراتيجية قائمة عمى التكمفة المنخفضة وموجية لألسواؽ المستيدفة الكبيرة : إستراتيجية التكمفة-1
باستخداـ أساليب تتعمؽ بالتسييالت عند البيع، تخفيض التكاليؼ بالرقابة الصارمة عمى التكمفة وىامش الربح 

 : ويتـ ذلؾ مف خالؿ مجموعة مف الشروط مف بينيا

 . المنافسة السعرية ىي السائدة في السوؽ -

 . محدودية تحقيؽ التميز بخمؽ قيمة لممستيمؾ -
                                                           

 .47.صمرجع سابؽ،  مصطفى أحمد حامد رضواف، 1
 .48. نفس المرجع، ص2

.101.، ص2012، دار حامد، األردف، 1.، طالخيار االستراتيجي واثره في تحقيق الميزة التنافسية محي الديف القطب،  3  
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 .قوة المساومة نفسيا بالنسبة لممشتريف -

 :ولتطبيؽ ىذه اإلستراتيجية ىناؾ أساليب وطرؽ مف بينيا

 االستغالؿ األمثؿ لمموارد. 

 التسويؽ المباشر لممستيمؾ وتخفيض منافذ التوزيع. 

 أي استحواذ أو اندماج )التركيز عمى تحقيؽ وفورات مف خالؿ اقتصاديات الحجـ، والتكامؿ إلى األماـ
 . (المؤسسة المنتجة مع العمالء لمسيطرة عمى منافذ التوزيع ما يساىـ في تقميؿ التكاليؼ

 الحد مف إضافات لممنتوج، ومنح رواتب منخفضة . 

ىي إستراتيجية تسعى لتزويد المستيمكيف بمنتوج أو خدمة متفردة عمى أف يكونوا قادريف : إستراتيجية التميز-2
عمى الدفع أكثر، فالمنتج ذو جودة عالية ومتفوؽ تقنيا، وتبني المؤسسة ميزتيا بناء عمى ىذه اإلستراتيجية مف 

 1:خالؿ قيمة مؤثرة لدى المستيمؾ وتجعؿ المؤسسة تتفوؽ عمى منافسييا، مف بيف أىـ الطرؽ في ذلؾ ما يمي

 .المواد األولية التي تدخؿ في إنتاج المنتج ليا مواصفات عالية، ذو نوعية جيدة حتى لو كانت تكمفتيا مرتفعة -

 .تخصيص جزء لمبحث والتطوير واإلبداع -

 .تقديـ خدمات ما بعد البيع -

 .االىتماـ بالمواصفات واإلضافات الجديدة لممتنوج والتحكـ فيو -
تساعد المنظمة عمى استيداؼ فئة عمالء معينة داخؿ صناعة ما أو سوؽ جغرافي : إستراتيجية التركيز- 3

وبذلؾ المنظمة تخدـ فئة معينة وبالتالي تتمكف مف تحسيف مصادر لألنشطة المضيفة لمقيمة وتساىـ ... معيف
 2.في تحسيف التكاليؼ والتميز

 :تحقؽ ىذه اإلستراتيجية النتائج المرجوة إذا ما تحققت شروط مف بينيا

 .توفر الموارد الالزمة واإلمكانيات لمعمؿ بالقطاع بصورة فعالة -

 .وضع إستراتيجية لمدفاع مف خالؿ التركيز عمى السمعة والعالمة التجارية -

 .القطاع المستيدؼ كبير وسمح بتحقيؽ الربح -

 

 

 
                                                           

.302.، ص2008عبد الحكـ خزامي، دار الفجر، عماف، األردف، : ترجمةاالدارة االستراتيجية في بناء ميزة تنافسية،  روبرت ديفيد،   1  
.103. محي الديف القطب، مرجع سابؽ، ص2  
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 1:  إستراتيجية التركيز في تطبيقيا تأخذ شكميف ىما
 مف خالؿ خفض تكمفة المنتج والتركيز عمى قطاع معيف مف السوؽ أو مجموعة : التركيز مع خفض التكمفة

معينة مف المستيمكيف والتعامؿ معيـ كقطاع صغير، دوف االىتماـ بجودة المنتج وىو ما تسعى إليو المؤسسة 
 .بخمؽ ميزة تعتمد عمى التكمفة المنخفضة

 تعتمد المؤسسة التميز في منتوجاتيا وخدماتيا المقدمة والموجية إلى قطاع محدود : التركيز مع التميز
مستيدؼ مف السوؽ، وذلؾ بتقديـ منتج أو خدمة ذات مواصفات فريدة بغض النظر عف تكمفتو يختمؼ عف 

 . ما تقدمو المؤسسات األخرى، وىو ما يمكنيا مف خمؽ والء لمعالمة

ويمكف لممؤسسة االختيار بيف ىذه االستراتيجيات مف خالؿ الجدوؿ التالي والذي يقارف بيف 
 :االسترتيجيات التنافسية

 المقارنة بين االستراتيجيات التنافسية: (03)الجدول

 االختيار 
 جوانب التميز والتفرد المجال تميز المنتج

 االستراتيجية

 منخفض-  قيادة التكمفة
 التركيز عمى السعر- 

 كامؿ السوؽ - 
دارة -  التصنيع وا 

 الموارد

 سعر مرتفع -  التميز
 منتج متميز - 

 البحث والتطوير -  - عدة مجاالت في السوؽ  -

التركيز مع خفض 
 التكمفة 

 سعر منخفض -  -
 جودة منخفضة -  -

مجاؿ واحد أو محدد في -  -
 مجاالت 

يتناسب مع رغبة -  -
 المستيمؾ 

 سعر مرتفع -  - التركيز مع التميز 
 مجاؿ واحد -  - جودة عالية -  -

يتناسب مع رغبة -  -
 المستيمؾ

، 2011، عماف، األردف، 1.، دار جرير لمنشر والتوزيع طالمنافسة والتنافسية والبدائل االستراتيجيةزغدار أحمد، : المصدر
 .54.ص

                                                           

.107. محي الديف القطب، مرجع سابؽ، ص 1  
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تنافسية المؤسسة باليقظة التكنولوجية عالقة : المبحث الثالث

تمعب اليقظة التكنولوجية دور كبير في تحسيف تنافسية المؤسسة فيما يتعمؽ بالمجاؿ التكنولوجي، فيي 
وسيمتيا لالطالع عمى التطورات الحاصمة في ىذا المجاؿ وتظير مدى تحكـ المؤسسة في التكنولوجيا التي 
تمتمكيا، لذا وجب عمى المؤسسة أف تكوف يقظة لما يحدث في بيئتيا والسعي لجعؿ التكنولوجيا وسيمة لرفع 
مستوى تنافسيتيا وتحقيؽ تميزىا عف غيرىا مف المؤسسات، وسنتناوؿ في ىذا المبحث أثر التكنولوجيا عمى 

المؤسسة وطرؽ التعامؿ معيا، االستراتيجيات التنافسية واليقظة التكنولوجية، ثـ مساىمة اليقظة التكنولوجية في 
 .تحسيف تنافسية المؤسسة

 أثر التكنولوجيا عمى المؤسسة وطرق التعامل معيا: المطمب األول

التكنولوجيا تمؾ األداة التي بدونيا ال يمكف االستمرار، فمف ال يعرفيا يعاني ال محالة ففي وقت أصبحت 
التكنولوجيا ضرورة مف ضروريات الحياة ومقياس لمحكـ عمى األمـ ومدى تطورىا، لـ تستثني ىذه القاعدة 
النشاط االقتصادي والمؤسسات فمقد أصبحت إحدى أىـ األدوات التي يمكف التنافس عمييا واستعماليا في 

تحسيف تنافسية المؤسسة ورفع مركزىا التنافسي، فكمما أدخمت المؤسسة وسائؿ حديثة وتكنولوجيا عالية المستوى 
كمما زاد عدد الزبائف، إال أف التعامؿ معيا يختمؼ مف مؤسسة ألخرى ولكؿ طريقة تعامؿ نتائج تختمؼ عف 

 :األخرى وىو ما سنوضحو فيما يأتي
 تأثير التكنولوجيا عمى المؤسسة: أوال

إف استخداـ التكنولوجيا يَمِكف المؤسسة مف تحسيف مركزىا التنافسي، كما أنيا تجعميا تتقيقر في حالة ما 
إذا تـ استخداـ تكنولوجيا متطورة مف قبؿ مؤسسات أخرى، ومف بيف النتائج المترتبة عف عدـ التحكـ الجيد في 

التكنولوجيا أو عدـ استخداميا فقداف المؤسسة لفرصة االستفادة مف المزايا التي تقدميا التكنولوجيا كالتكمفة األقؿ 
وتضائؿ حصتيا السوقية بسبب نفور الزبائف مف حوليا واتجاىيـ لمبحث عف مؤسسات تقدـ خدمات أو منتجات 

 1. متطورة

 2:ولمتكنولوجيا أىمية كبيرة في رفع قدرات المؤسسة التنافسية وتحقيؽ العديد مف المزايا مف بينيا

تحديث وعصرنة نظـ اإلدارة وتطوير نظاـ المعمومات الخاص بالمؤسسة مما يسمح ليا بسرعة الولوج إلى  -
قاعدة البيانات، وىو ما يؤدي لتخفيؼ األعباء اإلدارية ويسمح لمموظفيف بتحسيف وتطوير نوعية الخدمات 

 .المقدمة الف ضغط العمؿ اإلداري انخفض

                                                           
، جامعة 03العدد مجمة اقتصاديات شمال إفريقيا، . (التحرير المصرفي ومتطمبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية) بريش عبد القادر، 1

. 138.، ص2005الشمؼ، ديسمبر 
. 140.نفس المرجع، ص 2
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يمكف المؤسسة مف تنويع خدماتيا وتوسيع الزبائف المتعامؿ معيـ، فيناؾ زبائف ليس ليـ الوقت لمتسوؽ بؿ  -
طمباتيـ إلكترونية وتسديدىـ إلكتروني كما تساىـ التكنولوجيا في تكويف عالقات وتطويرىا مع الزبائف مف 

 .خالؿ التوصؿ معيـ عبر االنترنيت وىو ما يساىـ في فيميـ والتنبؤ بطمباتيـ والعمؿ عمى إشباعيا

 .تقميؿ التكاليؼ وزيادة الربحية -

 .تقديـ منتجات وخدمات جديدة ومتنوعة مف خالؿ توفير خدمات مرتبطة بالتقنيات الحديثة ما يجذب الزبائف -

 طرق تعامل المؤسسة مع التكنولوجيا: ثانيا

كثيرا ما تـ جمب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة مف طرؼ المؤسسات ولكف لـ تتمكف المؤسسة مف 
التحكـ فييا أو لـ تستعمميا عمى اإلطالؽ، إما لكونيا غير مناسبة أو لحاالت أخرى، لذا يجب عمى المؤسسة 

 1:قبؿ اختيار تكنولوجيا ما، األخذ بعيف االعتبار لمنقاط التالية

 . مدى قدرة وخبرة المؤسسة عمى التحكـ في التكنولوجيا المختارة -

 . دراسة تأثير التحوالت التكنولوجية عمى نشاط المؤسسة مف خالؿ اإلنتاج أو القدرة التنافسية -

 .  دراسة اإلضافة التي ستقدميا التكنولوجيا المختارة لممؤسسة حتى تكوف قادرة عمى المنافسة في المستقبؿ -

فتكمفة حيازة التكنولوجيا مرتفعة، لذا يجب اإلحاطة بكؿ جوانب التكنولوجيا قبؿ تبني أي منيا وىناؾ 
 2:نمطيف لتعامؿ المؤسسات مع التقنية وىما

 وىي أخذ المؤسسة بزماـ المبادرة في تطبيؽ التقنيات الحديثة، وتبني عمميات تطوير وسائؿ :  قيادة التقنية
 ....تقديـ السمع الخدمات التي تعرضيا المؤسسة لتحقيؽ ميزة تنافسية مف خالؿ دعـ مطوري البرامج

 وتكتفي المؤسسة بدور المتابع لمتطورات التقنية، حيث ال تطبقيا المؤسسة إال بعد التأكد مف : التبعية التقنية 
 .نجاحيا لدى المؤسسات المنافسة ليا

 : ولكؿ نمط مميزات وعيوب نوضحيا في الجدوؿ التالي

                                                           
 .137.، ص2007، الجزائر، 6.، ديواف المطبوعات الجامعية، طتقنيات البنوك لطرش الطاىر، 1
 .200.، ص2008، دار الجامعة الجديدة، مصر، إدارة التسويق طارؽ طو، 2
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 مميزات وعيوب القيادة التقنية والتبعية التقنية لممؤسسات: (04)الجدول 

 العيوب المميزات نمط التعامل مع التقنية

 قيادة التقنية

 .السبؽ في الوصوؿ إلى الميزة التنافسية- 

 .عدـ وجود منافس-  -

 .سمعة فنية طيبة-  -

 .حصة سوقية أكبر-  -

 .فرصة جديدة لمتعمـ-  -

 .ىامش ربح مرتفع في الغالب-  -

 .تحمؿ تكاليؼ التطوير-  -

 .مخاطر كبيرة-  -

ضعاؼ الخدمات الحالية -  - إىماؿ وا 
 المقدمة 

 التبعية التقنية

 .التعمـ مف أخطاء المؤسسات األخرى-  -

 .تجنب الدخوؿ في مخاطرة-  -

 .عدـ تحمؿ تكمفة التطوير-  -

 .احتماؿ فقد المؤسسة ألحد أسواقيا-  -

 .جمود عممية االبتكار-  -

 .التخمؼ عف المنافسيف-  -

 .إضعاؼ المركز التنافسي-  -

 .202.، ص2008، دار الجامعة الجديدة، مصر، إدارة التسويقطارؽ طو، طارؽ طو، : المصدر

 االستراتيجيات التنافسية واليقظة التكنولوجية: المطمب الثاني

تمعب اليقظة التكنولوجية دورا حاسـ في تحديد االستراتيجيات التي تمعبيا المؤسسة، فال يمكف تحديد 
طبيعة وطريقة التنافس دوف الرجوع إلى ما تممؾ المؤسسة مف ميارات ووسائؿ تكنولوجية وسنتطرؽ فيما يمي 

 .إلى طبيعة ودور التأثير الذي تفرضو اليقظة التكنولوجية عمى االستراتيجيات التنافسية لممؤسسة

إف اليدؼ مف استراتيجية السيطرة : (السيطرة بالتكاليف)اليقظة التكنولوجية واستراتيجية قيادة التكمفة / 1
بالتكاليؼ ىو قدرة المؤسسة عمى تقديـ منتجات أو خدمة بتكمفة منخفضة مقارنة بمنافسييا أو تحسيف إنتاجيا 

 1.دوف تحمؿ تكاليؼ إضافية
وتمعب اليقظة التكنولوجية دورا ميما في تبني ىذه االستراتيجية لكوف اليقظة التكنولوجية تمد المؤسسة 

بأي تطور حامؿ في الميداف التكنولوجي، سواء مف حيث ظيور آالت جديدة إلنتاج برامج متطورة لتصميـ 

                                                           
الشارقة، االمارات العربية . (الواقع واالفاؽ)الممتقى األوؿ حوؿ التسويؽ في الوطف العربي استراتيجية التسويق التنافسية، محمد بف عبد اهلل العوض،  1

. 02.، ص2002المتحدة، أكتوبر 
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وىندسة عمميات اإلنتاج أو مواد وتركيبات جديدة إلنتاج المنتج النيائي، كما تسمح اليقظة التكنولوجيا في ىذا 
 :الجانب بتقديـ العديد مف المزايا مف بينيا

مف خالؿ التحديثات التي تقـو بيا المؤسسة والعمؿ عمى إشباع رغباتيـ مف خالؿ : توقع رد فعؿ الزبائف - 
التواصؿ المستمر معيـ فالمؤسسة، ليا موقع وبريد الكتروني يعمؿ عمى رصد وتتبع سموكيات الزبائف ومدى 

 .تقبميـ لمخدمات المقدمة، وىو ما يؤدي بالمؤسسة لتقديـ خدمات ذات سعر مقبوؿ مف طرؼ الزبائف

فيما يخص تطويرىـ لوسائؿ اإلنتاج وبرامج تصميـ المنتجات التي : استكشاؼ ومراقبة تحركات المنافسيف- 
تساىـ في تخفيض تكاليؼ اإلنتاج، والقياـ بإنذار القائميف عمى مصمحة اإلنتاج بالتطورات الحاصمة، وىو ما 

يسمح ليا بنبؤ موقع أفضؿ مف حيث المنافسة عمى السعر، فالمؤسسة عمى عمـ بكؿ التقنيات المتبعة مف 
 .قبؿ المنافسيف

فيي مف حواجز الدخوؿ التي تعيؽ دخوؿ منافسيف جدد لمقطاع : براءة االختراع تقيد المنافسيف المحتمميف- 
فبراءة االختراع تسمح لممؤسسة بتقديـ منتجات وخدمات ذات سعر أقؿ مف منافسييا الذيف ال يممكوف براءة 

اختراع فيي ليست بحاجة لشراء التراخيص ألنيا ىي المؤسسة مالكة الحقوؽ، وبالتالي ليا القدرة عمى 
 .مواجية المنافسيف الجدد

اليقظة التكنولوجيا تسمح لممؤسسة ببناء نظاـ حماية يمكنيا مف جعؿ عمميات اإلنتاج وتطوير خدماتيا مؤمنة - 
ضد أي اختراؽ أو تالعب لكشؼ أسرارىا في مجاؿ اإلنتاج بتكمفة أقؿ والوصفة التي تعتمدىا مف أجؿ تقميؿ 
التكاليؼ، وىو ما يجعؿ المؤسسات المنافسة في حيرة وترقب دائـ عوض تقديـ منتجات ذات سعر أقؿ منيا 
فاليقظة التكنولوجية تمكف المؤسسة مف بناء نظاـ اتصاؿ فعاؿ ويضمف انتقاؿ سريع لممعمومة وىو ما يساىـ 
في سرعة توصيؿ الطمبيات إضافة إلى تقميؿ تكاليؼ االتصاؿ والتنقؿ المستمر بيف ورشات العمؿ، المعمومة 

 .المناسبة في الوقت المناسب
إف ىذه االستراتيجية تسمح لممؤسسة بتقديـ خدمات متميزة، مف : اليقظة التكنولوجية واستراتيجية التميز/ 2

خالؿ تقديـ منتج أو خدمة تحتوي عمى خصائص تميزىا عف غيرىا مف المؤسسات المنافسة، خدمة ال يستطيع 
ف كاف سعرىا أعمى فالزبوف عمى استعداد لدفعو مقابؿ حصولو عمى ذلؾ المنتج أو  المنافسوف تقميدىا وا 

 1.الخدمة
و يتجسد دور اليقظة التكنولوجيا في ىذه االستراتيجية مف خالؿ التميز عمى أساس التفوؽ التكنولوجي 

 : ومف بيف مزايا ىذا التكامؿ ما يمي

بتقديـ منتجات وخدمات خارجة عف المألوؼ، فاليقظة : إخراج الزبائف عف النطاؽ التقميدي التقميدي- 
التكنولوجية عبارة عف وظيفة تراقب وتتوقع وتكتشؼ التغيرات الحاصمة في المجاؿ التكنولوجي، فالمؤسسة 
المعتمدة عمى التكنولوجيا تطور خدماتيا كطريقة دفع الزبوف ثمف المنتج مف خالؿ وسائط دفع الكترونية 

                                                           
 .162.، ص2004، األردف، 1.، دار وائؿ لمنشر، طالعولمة والمنافسة اإلدارة االستراتيجية الركباني كاظـ نزار، 1
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كما تمنح لمزبوف فرصة تقديـ طمباتو والحصوؿ عمييا دوف التنقؿ إلى مكاتب  (بطاقات الدفع اإللكتروني)
المؤسسة، مف خالؿ قياـ فريؽ اليقظة التكنولوجية بالتحديث المستمر لمموقع اإللكتروني لممؤسسة، ما يوفر 

عمى الزبائف عناء التنقؿ إلى المكاتب لمحصوؿ عمى معمومات حوؿ المنتجات والخدمات الحديثة، إذف الزبوف 
عمى استعداد لدفع قيمة ما ىو في حاجة إليو بعض النظر عف سعره المرتفع ألف ما يرغب في الحصوؿ 

 . عميو يتـ دوف عناء

اليقظة التكنولوجية تسمح لممؤسسة بالحصوؿ عمى براءات االختراع وتراخيص العمؿ الستغالؿ التكنولوجيا - 
الجديدة قبؿ المنافسيف الحالييف والمحتمؿ دخوليـ، وىو ما يمكف المؤسسة مف تقديـ خدمات ومنتجات متميزة 
وذات جودة، فاليقظة التكنولوجية تعمؿ عمى مدار الساعة لمعرفة التقنيات والتطورات التكنولوجية المتبعة مف 

 .طرؼ المنافسيف

فيما يتعمؽ بالمورديف فالمؤسسة تتمكف مف تحقيؽ ىامش ربح عالي يسمح ليا بمجاراة سمطة المورديف فاليقظة - 
التكنولوجية وفريقيا عمى اتصاؿ بكؿ المورديف الذيف يقدموف نفس الخدمة وىو ما يساىـ في الحصوؿ عمى 
مواد أولية تدخؿ في صنع المنتجات المقدمة ذات جودة عالية وبأحسف األسعار، ففريؽ التمويف عمى معرفة 

 .بكؿ المعمومات المتعمقة بالتطور التكنولوجي الحامؿ

مما سبؽ يتضح لنا بأف التميز ىو تقديـ منتجات وخدمات ذات قيمة فريدة في خصائصيا ومدركة مف 
 (التميز، اإلختالؼ)قبؿ الزبائف عما تقدمو المؤسسات المنافسة، وتعتبر التكنولوجيا أساس ميزة التمايز 

فالمؤسسة قادرة عمى تقديـ منتجات وخدمات مميزة قادرة عمى مواجية محاوالت تقميدىا مف قبؿ المنافسيف، 
في التكنولوجيا يضمف لممؤسسة تحسيف قدراتيا  (براءات االختراع)فالتميز المبني عمى التحكـ الحصري 

التنافسية، كما يمكنيا مف وضع حواجز لمدخوؿ تمنع المنافسيف مف تقميدىا أو الحصوؿ عمى وصفاتيا في إنتاج 
 .وتقديـ خدماتيا

فالتميز والتكمفة األقؿ مرفوقة بنظاـ فعاؿ لميقظة التكنولوجية، يمنع المؤسسات المنافسة مف توقع 
واكتشاؼ ومراقبة تحركات المؤسسة واستعماؿ نفس مصادرىا، والمفتاح عمى ذلؾ ىو حقوؽ الممكية وتراخيص 

مكانية تقميدىـ لما تقوـ المؤسسة بتقديمو مف خدمات ومنتجات إذا  العمؿ والتي تقؼ حائال بيف المنافسيف وا 
كانت محمية ببراءة اختراع، كما تمنح لممؤسسة والء الزبائف مف خالؿ خمؽ انطباع لدييـ بأف المؤسسة تسعى 
دوما لتوفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تناسب ظروفيـ المالية، كما تسمح اليقظة التكنولوجية بضماف 

. التحسيف المستمر لممنتجات والخدمات المقدمة مف قبؿ المؤسسة

فاليقظة التكنولوجية تساىـ في تحسيف تنافسية المؤسسة مف خالؿ التكامؿ بيف استراتيجية التكمفة األقؿ 
والتميز، ألنو وبعد التطور الحاصؿ عمى بنية األعماؿ فإف الدمج بيف ىاتيف االستراتيجيتيف ىو مفتاح االستفادة 

مف أكبر المزايا التي تمنحيا التكنولوجيا بما يحقؽ ما سبؽ ذكره، ويساىـ في زيادة ربحية المؤسسة تحسيف 
المركز التنافسي لممؤسسة، وبالتالي رفع الحصة السوقية لممؤسسة وىو ما سنسعى لتوضيحو فيما سيأتي 
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 اليقظة التكنولوجية وتحسين تنافسية المؤسسة: المطمب الثالث

توصمنا فيما سبؽ أف اليقظة التكنولوجية تساىـ في تحسيف تنافسية المؤسسة وىذا مف خالؿ دمجيا 
 :الفريد بيف استراتيجية قيادة التكمفة والتميز ويظير ىذا التحسيف في عدة مجاالت نذكر منيا

االبتكار ىو كؿ ما يتعمؽ بالتقنيات الجديدة، وتساىـ اليقظة التكنولوجية في : اليقظة التكنولوجية واالبتكار/ 1
 1 :زيادة قدرة المؤسسة عمى االبتكار بما يساىـ في تحسيف تنافسية المؤسسة مف خالؿ عدة نقاط نذكر منيا

اليقظة التكنولوجية تمنح المؤسسة معمومات تكنولوجية تحمميا وتعالجيا، ثـ توصميا لمقسـ الذي ىو في حاجة - 
إلييا مما يؤدي بالمؤسسة لتوقع التطورات الحاصمة في البيئة التكنولوجية التي تيـ المؤسسة، ما ينمي فرص 
المؤسسة في عممية االبتكار ووسيمتيا في ىذه العممية كؿ مصادر الحصوؿ عمى المعمومة التكنولوجية مف 

وتساىـ اليقظة التكنولوجية في الحفاظ عمى ... ندوات عممية، مشاريع تطوير، برامج بحث، براءات اختراع
الميزة التنافسية لممؤسسة مف خالؿ االبتكار فيو يعطي لممؤسسة ميزة حاسمة وذلؾ باختالؼ منتجاتيا عف 
منتجات منافسييا، ما يمكنيا مف فرض نفسيا واحتكار طويؿ نسبيا، كما يمكف أف تعطي االبتكارات ميزة 

فالمؤسسة تستفيد مف . عف طريؽ عقمنة نماذج اإلدارة، التمويف، اإلنتاج والتسويؽ (قيادة التكمفة)التكمفة األقؿ 
اليقظة التكنولوجية مف خالؿ قياميا أي اليقظة بإنشاء نظاـ معمومات فعاؿ يضمف انتقاؿ المعمومة بسرعة 

 .واتصاؿ مستمر بيف وظائؼ المؤسسة

إف اليقظة التكنولوجية مف خالؿ االبتكار تسمح لممؤسسة بتحسيف تنافسيتيا والحفاظ عمى ميزتيا بفضؿ 
أنيا تموؿ ابتكاراتيا الجديدة مف عوائد االبتكارات السابقة، فيي تسمح بسرعة انتقاؿ المعمومة والتحكـ فييا، 
وتمنحيا مجاؿ لتسجيؿ براءات االختراع وكشؼ التيديدات اإللكترونية لسرقة واختراؽ قاعدة بياناتيا وبالتالي 

 :اقتناص الفرص وتجاوز التيديدات وىو ما يحقؽ لممؤسسة عدة مزايا مف بينيا

 .والء الزبائف، فالمؤسسة تسعى دوما لتقديـ أحسف الخدمات بؿ تتوقع طمباتيـ قبؿ أف يبدوىا لمعمف- 

 .زيادة الحصة السوقية لممؤسسة بفضؿ خدماتيا الفريدة والمتميزة في السوؽ- 

زيادة ربحية المؤسسة فالزبائف عمى استعداد لدفع سعر أعمى نظير الحصوؿ عمى خدمات ومنتجات ذات - 
 .جودة أعمى

 .سيطرة المؤسسة عمى ابتكاراتيا والدفاع عنيا لمدة طويمة نسبيا وىو ما يؤدي لتحسيف المركز التنافسي ليا- 

 قوى التنافس الخمس لبورتر صفحة 03شكؿ رقـ )مف خالؿ الشكؿ السابؽ : اليقظة التكنولوجية والمنافسة-2
والمتعمؽ بقوى التنافس الخمس لبورتر مجتمعة مع األنواع األربعة لميقظة، ظير بأف اليقظة التكنولوجية  (19

تتعمؽ بإحالؿ المنتجات البديمة والمنافسيف الحالييف، وتظير ىذه العالقات مف كوف التكنولوجيا ىدفيا األوؿ 

                                                           
، الممتقى الدولي حوؿ اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات مساىمة اإلبداع التكنولوجي في تدعيم المركز التنافسي لممنظمة بف بريكة عبد الوىاب، 1

. 06.، ص2011الحديثة، دراسة وتحميؿ تجارب وطنية ودولية، جامعة البميدة، الجزائر، ماي 
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المنتجات الحالية بمنتجات جديدة، حيث أوضحنا فيما سبؽ أف التكنولوجيا ساىمت في  (...تبديؿ، تغيير)إحالؿ 
ظيور منتجات جديدة حمت محؿ منتجات سابقة، كما أف ىذا التطور البالغ في التكنولوجيا جعؿ المؤسسات أماـ 
حتمية االستجابة ليذه المتغيرات وتمبية احتياجات الزبائف، وىو ما تعمؿ اليقظة التكنولوجية وفريقيا العامؿ عمى 
استدراكو وتحقيقو مف خالؿ تتبعيا لمتخمؼ التطورات الحاصمة في المجاؿ التكنولوجي التقني الذي ييـ المؤسسة 

نتاج منتجات بديمة وطرؽ جديدة لتقديـ خدماتيا، ما يجعؿ المؤسسة في موقع قوة وميدد  ويمكنيا مف خمؽ وا 
 1.لمنافسييا الحالييف أو المحتمؿ دخوليـ إلى قطاع النشاط

فاليقظة التكنولوجية تسمح باكتشاؼ التقنيات المستخدمة مف قبؿ المنافسيف الحالييف، مف خالؿ رصدىا 
المستمر لتحركات المنافسيف كما تقـو بصد وشؿ أي محاولة ليـ مف أجؿ التجسس عمى المؤسسة ومعرفة 

أسرارىا وىذا بفضؿ فريقيا العامؿ والمكوف مف أكفاء وأحسف الميارات التي تممكيا المؤسسة، والذيف يمقوف الدعـ 
الكافي في مف طرؼ اإلدارة العميا لدعـ جيودىـ في مجاؿ الحفاظ عمى تنافسية المؤسسة وتحسيف قدراتيا في 
المجاؿ التكنولوجي الذي أصبح الرىاف األساسي عمى المستوى االقتصادي، إذ يعتبر المحرؾ األساسي لمنمو 
والضامف لمرفاىية في األسواؽ فالتكنولوجيا تسمح بتحسيف األنساؽ وتسييؿ الحياة اليومية كما تسيـ اليقظة 

 .التكنولوجية في إدامة عمر المؤسسة مف خالؿ نسؽ متجدد

                                                           
. 81.، صمرجع سابؽ كرغمي أسماء، 1
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 : خالصة الفصل

مف خالؿ دراستنا ليذا الفصؿ نمخص إلى أف مفيـو القدرة التنافسية ىو مفيـو واسع النطاؽ وال يوجد 
اختالؼ كبير بينو وبيف الميزة والمركز التنافسي، وتطرقنا إلى أىـ المؤشرات التي تقيس القدرة التنافسية ومختمؼ 

القوى المؤثرة في تنافسية المؤسسة، كما تناولنا العالقة بيف اليقظة التكنولوجية ودورىا في تحسيف تنافسية 
 :المؤسسة ومف أىـ النقاط التي نقؼ عمييا في ىذا المجاؿ ما يمي

القدرة التنافسية تمثؿ القاعدة التي تحقؽ مف خالليا المؤسسة ميزة تنافسية، والمركز التنافسي ىو نقطة  -
 .التوازف والمكافئة التي تحصؿ عمييا المؤسسة نظير ما تقدمو ألجؿ استمرارىا

االستراتيجات التنافسية التي يمكف أف تعتمدىا المؤسسة في التنافسية ىي استرتيجية قيادة التكمفة التميز  -
 .واستراتيجية التركيز

لمتكنولوجيا دور أساسي في تنمية ورفع قدرات المؤسسة التنافسية فيي تساىـ سرعة انتشار المعمومة وتمكف  -
المؤسسة مف تحسيف خدماتيا، مف خالؿ التواصؿ المستمر مع زبائنيا، واعتماد تقنيات جديدة في عممية 

 . االنتاج

اليقظة التكنولوجية أداة تساىـ في إحداث تكامؿ بيف إستراتيجية التكمفة األقؿ والتميز، ما يسمح لممؤسسة  -
بالحصوؿ عمى والء الزبائف بفضؿ التحسيف المستمر لممنتجات والخدمات المقدمة وزيادة الربحية، رفع المركز 

 .التنافسي لممؤسسة، زيادة حصتيا السوقية

اليقظة التكنولوجية ترتبط بتقديـ منتجات بديمة وتساىـ في تحسيف سمعة المؤسسة، وتقوي روابطيا مع الزبائف  -
مف خالؿ االتصاؿ المستمر معيـ ما يشكؿ فارقا بيف المؤسسة ومنافسييا وبالتالي زيادة حصتيا السوقية، 

 .زيادة ربحيتيا، تحسيف الخدمات المقدمة
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 : تمييد
في ظؿ االستخداـ الواسع لمتكنولوجيا بصفة عامة وتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ بصفة خاصة في جميع 
مجاالت الحياة، وبيدؼ المحافظة عمى استمراريتيا نموىا ونجاحيا، عممت مؤسسة اتصاالت الجزائر عمى أف 
تكوف متواجدة عبر كامؿ التراب الوطني، حيث تسعى دائما لفرض نفسيا في السوؽ مف خالؿ تقديميا أجود 

 ".االختيار األمثؿ " وأفضؿ الخدمات، وىدفيا تسييؿ االتصاؿ والتواصؿ في ظؿ شعارىا الموسـو ب 

حيث وبعد تطرقنا في اإلطار النظري لموضوع اليقظة التكنولوجية ودورىا في تنافسية المؤسسة، سيتـ 
في ىذا الفصؿ إسقاط األسس والمبادئ التي تـ التعرؼ عمييا في المديرية العممية التصاالت الجزائر بباتنة، 

 :والتي ىي المؤسسة محؿ الدراسة والتحميؿ وتـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى

  عرض عاـ لممؤسسة محؿ الدراسة: المبحث األوؿ

 اإلجرائية تصميـ الدراسة الميدانية وخطواتيا: المبحث الثاني

 تحميؿ وتفسير نتائج الدراسة الميدانية :المبحث الثالث
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عرض عام لممؤسسة محل الدراسة  : المبحث األول

سنتناوؿ في ىذا المبحث مؤسسة اتصاالت الجزائر والتي تـ اختيارىا لتكوف محؿ الدراسة حيث قمنا 
بتخصيص المطمب األوؿ لمتعريؼ بالمؤسسة أو ما يطمؽ عميو مجمع اتصاالت الجزائر وأىـ الخدمات التي 

 . تقدميا المؤسسة، ثـ المديرية العممية التابعة ليا بوالية باتنة

 لمحة عن مؤسسة اتصاالت الجزائر: المطمب األول

اتصاالت الجزائر ىي مؤسسة وطنية جزائرية تيتـ وتنشط في مجاؿ االتصاالت، وتعتبر مف  مؤسسة
أىـ المؤسسات في التراب الوطني، تنشط ىذه المؤسسة في سوؽ يميزىا الديناميكية والتطور ما ولد منافسة كبيرة 

 : لتقديـ أفضؿ وأجود الخدمات، وسيتـ التعرؼ أكثر عمى المؤسسة فيما يمي
 : نشأة وتعريف مؤسسة اتصاالت الجزائر: أوال

 المحدد لمقواعد 2000 أوت 05 المؤرخ في 03/2000تأسست مؤسسة اتصاالت الجزائر وفؽ قانوف 
 الذي 2001 مارس 01العامة لبريد والمواصالت، فضال عف قرار المجمس الوطني لمساىمات الدولة بتاريخ 

نص عمى إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية أطمؽ عمييا اسـ اتصاالت الجزائر وبموجب ىذا المرسـو نشأت 
 50.000.000.000مؤسسة اتصاالت الجزائر، حيث أصبحت مؤسسة عمومية ذات أسيـ برأس ماؿ يقدر بػ 

، تنشط في سوؽ الشبكة وخدمات 2002 ماي 11دينار جزائري والمسجمة في مركز السجؿ التجاري يـو 
 1.االتصاالت السمكية والالسمكية بالجزائر

الجدير بالذكر أف نشاط االتصاالت كاف تابع قبؿ إصدار المرسـو إلى مؤسسة البريد والمواصالت، إلى 
أف تـ فصميا بموجب المرسـو السابؽ ذكره والمتعمؽ بإعادة ىيكمة قطاع البريد واالتصاالت الذي يفصؿ أنشطة 

 .البريد عف أنشطة االتصاالت

- 16130، الديار الخمس المحمدية 05يقع مقر مؤسسة اتصاالت الجزائر بالطريؽ الوطني رقـ 
 .الجزائر

تعتبر مؤسسة اتصاالت الجزائر حاليا المتعامؿ الوحيد فيما يخص الياتؼ الثابت، وىي تسعى دوما 
لتحسيف خدماتيا في ىذا المجاؿ، حيث سطرت إدارة مجمع أو مؤسسة اتصاالت الجزائر ثالث أىداؼ أساسية 

الجودة، الفعالية، ونوعية الخدمات، حيث تطورت شبكة نفاذىا عمى مستوى الياتؼ  : تقـو عمييا الشركة وىي
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 بزيادة 2013 زبوف لخدمة الياتؼ الثابت سنة 3.267.183 إلى 2003 زبوف سنة 2.079.464الثابت مف 
 1.%57قدرىا 

 حيث أصبحت مستقمة في 2003 جانفي 1وكانت االنطالقة الرسمية لمجمع اتصاالت الجزائر في 
. تسييرىا عمى وزارة البريد

 
 : فروعيا وخدماتيا المقدمة: ثانيا

دراكا منيا أف الزبوف ىو مفتاح النجاح وسعيا منيا إلدراؾ وتمبية حاجيات :فروعيا- 1  اتصاالت الجزائر وا 
ورغبات زبائنيا المختمفة، ومف أجؿ مسايرة التطورات الحاصمة في مجاؿ االتصاالت قامت بإنشاء فروع مف أجؿ 

 2: ضماف والء الزبائف وتقديـ أفضؿ الخدمات وىي

  مختص في الياتؼ النقاؿ ويعتبر أىـ متعاممي الياتؼ النقاؿ في الجزائر ":موبيميس " فرع اتصاالت الجزائر 
 ونسبة تغطيتيا تتعدى 2014 مميوف مشترؾ في 14يعرؼ أيضا بالمتعامؿ التاريخي عدد زبائنو أكثر مف 

 مف القطر الوطني، وسوؽ الياتؼ النقاؿ بالجزائر مفتوح حيث يوجد متعامالف آخراف ىما جازي 98%
 .وأوريدو

  وىو مختص في تكنولوجيا االنترنت حيث يتولى ميمة تطوير ":جواب " فرع اتصاالت الجزائر لألنترنت 
 .وتوفير االنترنت ذو السرعة الفائقة

 ويختص ىذا النوع بتكنولوجيا الساتؿ واألقمار الصناعية:فرع اتصاالت الجزائر الفضائية . 

 تسعى اتصاالت الجزائر إلى المحافظة عمى مكانتيا في السوؽ وذلؾ عمى :الخدمات التي تقدميا الشركة- 2
مستوى الخدمات المقدمة وشبكات االتصاؿ، وىذا تماشيا مع التطورات الحاصمة في ىذا القطاع عمى المستوى 

 3:اإلقميمي والعالمي، ومف أبرز الخدمات التي تقدميا اتصاالت الجزائر ما يمي
 وفيو نوعاف وىو طريقة االتصاؿ السمعي أي االتصاؿ الياتفي عف طريؽ األسالؾ، : خدمة الياتف الثابت

وتتمثؿ ىذه الخدمة في توفير خط اشتراؾ لمزبائف، وبمغ عدد المشتركيف حسب أخر اإلحصائيات 
 :، ويمكف لممشتركيف في ىذه الخدمة االستفادة مف عدة خدمات مف بينيا2013 مشترؾ سنة 3.267.183

 ويتضمف : النوع األول -
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 . حيث تسمح ىذه الخدمة بكشؼ رقـ الطالب لممكالمة الواردة إلى جياز ىاتؼ المشترؾ:كشف الرقم

 .حيث تسمح ىذه الخدمة بإخفاء رقـ المتصؿ عند االتصاؿ بالمستقبؿ: مكالمات بدون ترقيم

 . مشتركيف في نفس الوقت تسمح ىذه الخدمة بحضور االجتماعات عف بعد3لربط : دائرة ىاتفو مغمقة

 وتمكف ىذه الخدمة مستعمميا بالتحويؿ المؤقت لممكالمة باتجاه رقـ آخر اختياري، يتواجد في :تحويل المكالمات
. نفس المحيط أو القسـ اإلداري

 

 wLLخدمة الياتف الثابت : النوع الثاني -

 WLL وىي تقنية ال سمكية تحقؽ االتصاؿ والربط بيف المشترؾ ومركز االتصاالت لمقدمي الخدمات، و
 عمى مجموعة ىذه التقنيات التي مف شأنيا WLLوتطمؽ  (WIRELESS LOCAL LOOP)اختصارا 

الذي يختمؼ عف المخطط  (CDMA – WLL)تمكيف اتصاالت الجزائر مف مواكبة التطور التكنولوجي لنظاـ 
التقني لالتصاؿ السمكي التقميدي مف عدة جوانب، لو عدة مزايا كسيولة الصيانة، سرعة االنتشار وسرعة التدخؿ 

... ، الصوت، الفاكسWLLإلصالح األعطاب، تأميف المكالمات، تكنولوجيا متطورة، ومف خدمات شبكة 
 .باإلضافة إلى االنترنت والفيديو

 4500وىو ما يعرؼ بموبيميس أوؿ متعامؿ لمياتؼ النقاؿ في الجزائر، يحوز عمى : خدمة الياتف النقال 
 مف التراب الوطني، اختير في العاـ الماضي كأوؿ متعامؿ يقدـ %98محطة نقدية وىو ما مكنو مف تغطية 

 في مجاؿ الياتؼ النقاؿ يممؾ شبكة تجارية متطورة، وكالتو التجارية ++3Gخدمات وعروض الجيؿ الثالث 
 .2014 وكالة تجارية سنة 140منتشرة عبر كامؿ التراب الوطني ب 

 وقامت اتصاالت الجزائر بتوسيع استثمارىا فيما يخص الخدمات المقدمة مف طرفيا في ىذا : خدمة االنترنت
 : المجاؿ، حيث توفر المؤسسة اليـو نوعيف مف خدمات االنترنت وىما الجيؿ الثاني والجيؿ الرابع

ىي المموؿ لخدمات " الجزائر عبر الواب "والتي تعبر عف مصطمح ": جواب"اتصاالت الجزائر : الجيل الثاني
ومداخؿ االنترنت التصاالت الجزائر، والشبكة الخاصة بو تغطي كؿ التراب الوطني، ويبمغ عدد المشتركيف في 

 المقدمة مف طرؼ اتصاالت 2014 ديسمبر 31 في ADSL مشترؾ في خدمة 1.584.238االنترنت بالجزائر 
الجزائر، تقدـ المؤسسة عدة خدمات ومزايا لمستعممي ىذه الخدمة حسب حجـ االستيالؾ وسرعة التدفؽ مف 

 يتمتعوف بخدمة ذات تكفؿ أولوي أي ليـ األولوية عند 8M bps و4Mbpsبينيا، المشتركيف في التدفؽ العالي 
صالح في الحيف عند حدوث أعطاب أو انقطاعات في التدفؽ  .توجييـ إلى الوكاالت التجارية وا 

 ىو اختصار لعبارة التطور عمى المدى البعيد، وتسمح ىذه 4GLTE :"LTE"اتصاالت الجزائر : الجيل الرابع
الخدمة بالتزود باالنترنت بسرعة فائقة وتمنح إمكانية تحميؿ الصور والممفات بسرعة وتدفؽ عالي، كما ال تطمب 
ىده الخدمة ربط بواسطة خط ىاتفي حيث يمكف لمراغب في الحصوؿ عمييا التوجو إلى إحدى الوكاالت التجارية 
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ميغابايت في 50التصاالت الجزائر مف أجؿ الحصوؿ عمييا، تسمح بالدخوؿ إلى االنترنت عالي التدفؽ يصؿ 
في شماؿ إفريقيا  4GLTEالثانية، نجد اتصاالت الجزائر أوؿ متعامؿ يقـو بتسويؽ تكنولوجيا الجيؿ الرابع 

  مشترؾ125.000والثاني عمى المستوى اإلفريقي بعد جنوب إفريقيا، يبمغ عدد المشتركيف عمى الجيؿ الرابع 

، تسمح أيضا بتعبئة الرصيد مف خالؿ بطاقات 2014وىذا بعد مرور عاـ مف إطالؽ ىذه الخدمة في مارس 
 1 .التعبئة بأحجاـ استيالؾ مختمفة

ىذه مف بيف الخدمات التي تقدميا اتصاالت الجزائر كما تقدـ اتصاالت الجزائر خدمات أخرى، ولكف لـ 
 .يتـ تناوليا كتكنولوجيا الساتؿ باعتبار أف الدراسة التحميمية تتناوؿ خدمة الياتؼ الثابت واالنترنت

 المديرية العممية التصاالت الجزائر وىيكميا التنظيمي بوالية باتنة : المطمب الثاني

 : باتنة- التعريف بالمديرية العممية التصاالت الجزائر: أوال

المديرية العممية التصاالت الجزائر بباتنة ىي مف بيف المديريات الػخمسيف لمجمع اتصاالت الجزائر 
والتابعة إقميميا لممفوضية الجيوية التصاالت الجزائر بباتنة، يتواجد مقر المديرية العممية بالمنطقة الصناعية 

 تنشط في مجاؿ الياتؼ الثابت والنقاؿ 2003تأسست اتصاالت الجزائر باتنة عاـ . بحي كشيدة والية باتنة
 .2003 يناير 1وخدمات االنترنت واالتصاالت الفضائية وقد دخمت رسميا سوؽ العمؿ في 

 :الميام التي تقوم بيا المديرية وأىدافيا: ثانيا

تسعى المديرية العممية التصاالت الجزائر بباتنة لتحسيف الخدمات المقدمة في الياتؼ الثابت : مياميا- 1
 : والنقاؿ وخدمات االنترنت المختمفة، كما تقوـ بمياـ مختمفة مف بينيا

 .انجاز الدراسات التقنية والتكنولوجية، لتحقيؽ أىداؼ وبرامج الوزارة -

 .توفير خدمات لمزبائف وتمبية رغباتيـ -

 .التنسيؽ بيف الوكاالت التجارية والمصالح التقنية -

 .تعزيز وضماف جودة منتوجاتيا -

 : أىدافيا- 2

 .تحسيف مستوى الخدمات المقدمة لتوسيع الحصة السوقية -

 .السعي نحو الحصوؿ عمى رضى المستعمميف والمحافظة عمى سمعتيا -

 .تطوير استغالؿ الشبكات -
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 .تغطية وتوصيؿ كامؿ تراب الوالية بالشبكة الياتفية -

 .تنظيـ التبادؿ واستغالؿ الشبكات بيف مختمؼ المتعامميف -

 .إدخاؿ التكنولوجيا الحديثة بما يساىـ في تحسيف نوعية االتصاؿ -

 .مراقبة التطور التكنولوجي في سوؽ االتصاالت -

. القضاء عمى مشكؿ انقطاع االنترنت وبطء التدفؽ- 

 
 : التشكيمة العمالية لممديرية: ثالثا

وىو نظاـ يوضح العالقات والمياـ بيف الوحدات اإلدارية داخؿ المؤسسة بغرض الوصوؿ إلى األىداؼ 
 1378المسطرة، وىو الضامف لمتنسيؽ بيف الموارد البشرية، تممؾ المديرية العممية التصاالت الجزائر باتنة 

 (حي النصر، حي أوؿ نوفمبر)عامؿ موزعوف عمى مختمؼ الوكاالت بمدينة باتنة وىـ وكالتيف بمدينة باتنة 
ويتوزع عماؿ المديرية حسب  (بريكة، أريس، مروانة، عيف التوتة، المعذر)واألخرى موزعة عمى مخارج الوالية 

 1: األصناؼ التالية

 13: إطار سامي -

 532: إطار -

 390: أعواف التحكـ -

 443أعواف التنفيذ  -

 :ويظير الييكؿ التنظيمي لممديرية العممية عمى النحو التالي
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 الييكل التنظيمي لممديرية العممية التصاالت الجزائر لوالية باتنة: (07)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وثائؽ مؤسسة اتصاالت الجزائر لوالية باتنة:المصدر

 :  وفيما يمي توضيح مياـ كؿ المصالح المشكمة لممديرية العممية

يوضح المخطط السابؽ الشكؿ اليرمي لمييكؿ التنظيمي لممديرية العممية ىذه األخيرة تابعة لممديرية 
العامة فيي تقـو بتطبيؽ قراراتيا، وتعتبر كوسيط بيف المديرية العامة والوحدات العممياتية، مف خالؿ إيصاؿ 
القرارات والمعمومات، وكذلؾ تسيير كؿ المصالح التابعة ليذه المديرية، وكذا المصالح الخاصة بيا في جميع 

  1:المجاالت، وتتجمى ىذه المصالح فيما يمي
تتمثؿ مياـ ىذه الييئة في تقديـ مختمؼ التقارير لمييئات العميا، وتبييف المياـ والمسؤوليات لمعماؿ : المفتشية . أ

 .إضافة إلى المراقبة المفاجئة لمنفقات المينية ولمصندوؽ البنكي لممديرية
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 الوذيريت العوليت لالتصاالث 

 هفتشيت والقضاء الونازعاث هكتب

 شبكت تشغيل الىضائل 

  الوشتركين

 شبكت تشغيل  الوحاضبت الوطتخذهين

 القاعذيت

 السبائن

 والتطىيق

 البناياث- 

النقل -

 والعرباث

 الناقلت

الحوايت -

 واألهن

هنذضت -

 الخطىط 

الذراضاث -

 والتىثيق

 هراقبت اإلنتاج-

تطيير -

 الوطتخذهين

 األجر-

 الويسانيت-

 الوحاضبت-

 التراضل-

 التحىيالث-

 الوحيظ-

 شبكت البياناث-

الحطاباث -

 الكبري

النىعيت -

 التجاريت
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 ىو مكتب مكمؼ بالقضايا المتنازع فييا، سواء مع المؤسسات أو مع الزبائف الذيف :مكتب المنازعات والقضاء . ب
ليـ ديوف ولـ يقوموا بتسديدىا، حيث يقـو بإرساؿ اإلشعارات ليـ ومتابعتيـ، وتحويؿ ممفاتيـ لمعدالة إف اقتضى 

 . األمر ذلؾ

دارة شؤوف الزبائف وتمبية احتياجاتيـ، إضافة إلى : مصمحة الزبائن والتسويق . ج ىي مصمحة تقوـ بتسيير وا 
اإلىتماـ بالجانب التسويقي، وىي تعتبر مف أىـ المصالح الموجودة في المديرية نظرا لتعامميا المباشر مع 

  :ومف أىـ الوظائؼ التي تؤدييا ىذه المصمحة ىي. الزبائف

 تطبيؽ القواعد واإلجراءات التجارية التسويقية. 

 استقباؿ المعمومات واإلحصائيات التي تسمح بمتابعة ومراقبة نوعية الخدمات. 

 المتابعة الخاصة لمخدمات المرتبطة بشبكة المعطيات، ولمحسابات الكبرى. 

 التعريؼ بالخدمات الجديدة المقدمة مف خالؿ حمالت الترويج المختمفة. 

 تمبية طمبات الزبائف، والتأثير في قراراتيـ عف طريؽ مختمؼ الوسائؿ اإلعالنية. 

ىذه المصمحة وبالمساعدة مع مختمؼ المراكز التي تقع تحت سمطتيا : مصمحة تشغيل الشبكة القاعدية . د
 :، تقـو ب...كالمراكز الياتفية، مراكز التضخيـ، مراكز التراسؿ

 تطبيؽ القواعد واإلجراءات التشغيمية لمشبكات. 

 تبياف طمبات الشراء لممستيمكيف بمساعدة المراكز. 

 ظيار االحتياجات  .متابعة تحقيؽ التوسعات في الشبكة، وا 

 تبياف المشاريع األولية لمتوسع في الشبكة مف أجؿ الموافقة واتخاذ القرارات. 

 نشاء شبكات البيانات والمعطيات نشاء الطاقة والمحيط وا   .المتابعة إلقامة وا 

 : تتمخص مياميا في اآلتي: مصمحة تشغيل شبكة المشتركين . ه

 تطبيؽ اإلجراءات والقواعد التقنية، والمشاريع األولية لتوسيع شبكة المشتركيف. 

 مراقبة نوعية الخدمة المؤمنة، السيما تمؾ الخاصة بإصالح األعطاؿ. 

 المتابعة الخاصة آلنية التوثيؽ التقني لشبكة المشتركيف. 

 طمبات الترخيص لتنفيذ األعماؿ، مراقبة التحقيؽ، وتبياف العقود. 

 تبياف طمبات الشراء لممستيمكيف وطمبات الصيانة الضرورية. 

مف مياميا تطبيؽ القواعد واإلجراءات لمعمميات المحاسبية، ومتابعة تنفيذ الميزانية : مصمحة المحاسبة . و
 . والمراكز المرتبطة بياDOTوتدعيـ المحاسبة الخاصة ب 
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تتمثؿ مياميا الرئيسية في تطبيؽ القواعد واإلجراءات الخاصة بتسيير المستخدميف : مصمحة المستخدمين . ز
باإلضافة إلى إظيار االحتياجات الخاصة بالتوظيؼ، التكويف، تأىيؿ المستخدميف، ومتابعة النتائج المحققة 

 .والمتابعة الخاصة لمعالقات المينية واالجتماعية

 : تقوـ ىذه المصمحة بالعمميات التالية: مصمحة الوسائل . ح

 تطبيؽ القواعد واإلجراءات الخاصة بالذمة المالية، وجرد العقارات والممموكات. 

 الصيانة، وتنظيؼ كؿ البنايات والمحالت والمراكز التابعة ليا. 

 التسيير التقني لتجييزات ووسائؿ المكاتب، ولتحركات الوسائؿ. 

 تسيير المخزوف والبضاعة المسممة لممراكز التابعة ليا. 

 تسيير خدمات الحماية لمبنى التحتية لالتصاالت. 

مف الشكؿ السابؽ يمكف مالحظة أف الييكؿ التنظيمي لمديرية اتصاالت الجزائر بوالية باتنة يأخذ الشكؿ 
اليرمي، وىذا ما يؤكد عمى تشعب وظائؼ ومياـ المؤسسة، إضافة إلى طبيعة اإلدارة، وتتمثؿ في مركزية 

القرارات، كما يالحظ بأف الييكؿ التنظيمي لممديرية ال يحتوي عمى مصمحة البحث والتطوير والتي تيتـ باالبتكار 
واإلبداع، خاصة أف مصمحة التسويؽ المتواجدة في المديرية تيتـ فقط بزبائنيا الحالييف، وال تحاوؿ البحث عف 
الزبائف سواء الرافضيف ليذه الخدمة، أو البحث عف زبائف مف أسواؽ جديدة، ومف المالحظ أيضا مف الييكؿ 
التنظيمي أف المديرية ال يوجد لدييا قسـ أو مصمحة لمتخطيط وتنفيذ القرارات اإلستراتيجية وذلؾ ألنيا تابعة 

لممديرية العامة التي مقرىا العاصمة، وبالتالي فيي تقـو بتطبيؽ قراراتيا فالمديرية العامة ىي التي تخطط، وتنفذ 
االستراتيجيات التي تراىا مناسبة ليا، وتعتبر المديرية العممية لوالية باتنة كوسيط بيف المديرية العامة، والوحدات 

 .العممياتية، مف خالؿ إيصاؿ القرارات والمعمومات

 واقع اليقظة التكنولوجية والقدرة التنافسية في المؤسسة : المطمب الثالث

 باتنة - واقع اليقظة التكنولوجية في اتصاالت الجزائر: أوال

مف خالؿ دراستنا الميدانية بالمديرية العممية التصاالت الجزائر بباتنة، وعند استعمالنا لكممة اليقظة 
التكنولوجية اختمفت درجة استيعاب المصطمح عند العامميف، بيف فئة لـ تسمع بالمصطمح عمى اإلطالؽ وكانت 

في غالبيا الموظفيف عمى مستوى المكاتب وفئة ثانية كانت ليا دراية بالمصطمح تكونت في مجمميا مف 
الميندسيف خاصة المكمفيف بإصالح االعطاب، غير أف أجوبتيـ اختمفت حوؿ مدى استيعابيـ لممصطمح بيف 

مف يرى أف اليقظة التكنولوجية ىي وسيمة تمكنيـ مف إصالح االعطاب في أسرع وقت وكانت ىذه أجوبة الكثير 
منيـ، والعدد المتبقي مف الميندسيف كاف عمى عمـ بما تعنيو اليقظة التكنولوجية بأنيا تيدؼ إلى جمع المعمومات 
المتعمقة بالتطور التكنولوجي وتحميميا، إال أف أغمب العامميف بالمديرية اتفقوا عند تقديمنا لشرح مبسط لممصطمح 
عمى أف المديرية ال تمتمؾ خمية لميقظة التكنولوجية عمى حد قوليـ، إال أف ىذا ال يعني أف اليقظة التكنولوجية ال 
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تمارس عمى مستوى المديرية، والدليؿ عمى ىذا وجود عدد مف الميندسيف ليـ دراية باليقظة التكنولوجية وما 
تعنيو، أي أنيا تمارس بطريقة غير مباشرة ومف خالؿ إرساؿ تقارير لممديرية العامة بالعاصمة حوؿ وضعية 

المديرية حسب ما أخبرنا بو عماؿ وموظفي المديرية، فيي تعتبر وسيط بيف المديرية العامة والوحدات العممياتية 
الف مصمحة البحث والتطوير تتواجد عمى مستوى المديرية العامة بالمقر الرئيسي  (وكاالت تجارية وفرؽ تقنية)

 .   بالعاصمة حسب ما أخبرنا بو الميندس المكمؼ بتشغيؿ الشبكة القاعدية
 القدرة التنافسية : ثانيا

انطالقا مف دراستنا الميدانية وباالعتماد عمى ما تـ مالحظتو فيما يخص قدرات المؤسسة التنافسية 
وباعتبار المديرية تتولى تسيير وتقديـ نوعيف مف الخدمات ىي خدمة الياتؼ الثابت واالنترنت، فالمديرية فيما 
يخص نشاط وخدمة الياتؼ الثابت تنشط في محيط مستقر وتمارس احتكار في تقديـ ىذه الخدمة فمؤسسة 
اتصاالت الجزائر ىي الوحيدة التي تقدـ خدمات الياتؼ الثابت عمى المستوى الوطني والتي تممؾ رخصة 

 .لممارسة ىذا النشاط، إذف سوؽ الياتؼ الثابت ىو سوؽ محتكر مف طرؼ اتصاالت الجزائر

أما خدمات االنترنت فالمديرية تنشط في محيط مضطرب نوعا ما، وىذا بسبب إطالؽ خدمة الجيؿ 
 ومنافسييا ىـ عمى التوالي موبيميس، اوريدو، جازي باعتبار موبيميس تابعة التصاالت G 3الثالث لمياتؼ النقاؿ 

الجزائر ولكنيا مستقمة عف المديرية في التسيير، ومف أجؿ الحفاظ عمى مكانتيا السوقية اضطرت المديرية 
لتغيير مواقيت عمؿ وكاالتيا التجارية المنتشرة عبر المدينة حيث أصبحت ىذه الوكاالت تعمؿ طيمة أياـ 

  .12:00 إلى 09:00 عدا الجمعة الذي تفتتح فيو مف 18:00 إلى غاية 08:00األسبوع مف 

 وىي خدمة تشبو الجيؿ 4G تقدـ خدمات االنترنت الجيؿ الرابع 2014كما أف المؤسسة ومنذ مارس 
ميغابايت في الثانية، كما تقدـ 50الثالث لمياتؼ النقاؿ غير أنيا تتميز عمييا كونيا ذو تدفؽ عالي يصؿ إلى 

المؤسسة لضماف والء زبائنيا بطاقات تعبئة لتسديد االشتراؾ الشيري لخدمة االنترنت جواب وايدـو مف أجؿ 
  1. تسييؿ تسديد اشتراكات زبائنيا دوف التنقؿ إلى الوكاالت التجارية

                                                           
1

 26/04/2015: وثائؽ مؤسسة اتصاالت الجزائر لوالية باتنة 
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 تصميم الدراسة الميدانية وخطواتيا اإلجرائية: المبحث الثاني

 يقدـ ىذا المبحث عرضا مفصال لممنيجية واإلجراءات التي تـ االعتماد عمييا في تنفيذ الدراسة الميدانية 
وتشمؿ وصؼ لمجتمع وعينة الدراسة، إضافة إلى بياف أدوات جمع المعمومات واألساليب اإلحصائية المستخدمة 

 .في معالجة نتائج الدراسة

 منيجية الدراسة الميدانية : المطمب األول

  مف أجؿ وصؼ وتقييـ الموضوع والوصوؿ إلى النتائج المرجوة في ىذه الدراسة تـ استخداـ المنيج 
الوصفي وىو المنيج الذي يسمح بإظيار العالقة الحقيقية في المديرية العممية التصاالت الجزائر حوؿ واقع 
 تطبيؽ اليقظة التكنولوجية وآثرىا في تحسيف تنافسية المؤسسة مف وجية نظر المستخدميف في المؤسسة، 

 مصادر الحصول عمى المعمومات: أوال

 : وتـ الحصوؿ عمى المعمومات مف خالؿ مصدريف ىما
بيدؼ معالجة الموضوع والوصوؿ إلى النتائج تـ المجوء إلى جمع البيانات األولية مف : المصادر األولية- 1

خالؿ االستبانة التي صممت مف أجؿ جمع ما أمكف مف بيانات حيث تـ توزيعيا عمى العامميف في المؤسسة 
 .محؿ الدراسة

حيث تـ االستعانة باألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت الموضوع، كما تـ االستعانة : المصادر الثانوية- 2
بالموقع الرسمي لمجمع اتصاالت الجزائر ومواقع االنترنت المختمفة، وىذا مف أجؿ الحصوؿ عمى أكبر وأشمؿ 

 .قدر ممكف مف المعمومات والبيانات الثانوية المتعمقة بالجانب النظري
 مجتمع الدراسة وعينة البحث: ثانيا

المجتمع الكمي ليذا البحث يتمثؿ في موظفي مديرية اتصاالت الجزائر بوالية باتنة، ومف : مجتمع الدراسة- 1
 .ىنا يتدرج تعميـ النتائج المتوصؿ إلييا مف العينة إلى المجتمع الذي يمكف التعرؼ عميو إلى المجتمع الكمي

يتـ المجوء الختيار عينة مف مجتمع ما إذا تعذر إجراء الدراسة عمى جميع أفراد مجتمع : عينة البحث- 2
البحث لكثرة عددىـ أو بالنظر إلى التكاليؼ المادية، والبشرية، وضيؽ الوقت، ليذا فقد تـ أخذ عينة مف أفراد 
المجتمع الذي يمكف التعرؼ عميو وىي مؤسسة اتصاالت الجزائر بمدينة باتنة، والمتمثمة في المديرية العممية 

موظفا في المديرية، وكاف حجـ  1378التصاالت الجزائر وكاف إجمالي أفراد المجتمع الذي يمكف التعرؼ ىو 
وبيذا يكوف عدد االستبانات . استبانة مف الموظفيف 39 عينة، حيث تـ استرجاع، 45العينة المعتمد عمييا ىو

 .86,66% استبانة أي بنسبة استرجاع 39التي تـ اعتمادىا لغاية التحميؿ اإلحصائي 
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 حدود الدراسة: ثالثا

 .اقتصرت الدراسة الميدانية عمى المديرية العممية التصاالت الجزائر بوالية باتنة: مكانية حدود- 1

تشمؿ الدراسة عينة عشوائية مف موظفي مديرية اتصاالت الجزائر عمى اختالؼ أعمارىـ : بشرية حدود- 2
 .ومستوياتيـ

يمتد المجاؿ الزمني ليذا البحث بشقيو النظري والتطبيقي عمى مدار ستة أشير، أما الجانب : حدود زمنية- 3
التطبيقي فكاف حوالي شير، بداء مف إعداد قوائـ االستبياف، واالتصاؿ بمديرية اتصاالت الجزائر بوالية باتنة 

 ثـ تحميميا فيما بعد 20/04/2015وتوزيع االستبياف عمى موظفي المديرية والذي استغرؽ يـو واحد بتاريخ 
 .واستخالص النتائج

 جمع البيانات وتحميميا: رابعا

انظر الممحؽ )باعتبار االستبياف مف أكثر األدوات استعماال في جمع البيانات، تـ تصميـ استبياف 
 : يتناسب مع طبيعة وخصائص خدمات اتصاالت الجزائر، والذي قسـ إلى ثالثة محاور كما يمي (02رقـ

 يحتوي عمى معمومات متعمقة بالخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة وتتمثؿ في الجنس، العمر :المحور األول
 .المؤىؿ العممي، الصنؼ الوظيفي، سنوات الخبرة

 يتناوؿ واقع ومستوى استخداـ اليقظة التكنولوجية في المديرية العممية التصاالت الجزائر وتضمف :المحور الثاني
 . عبارة16

 يتضمف المبادئ العامة لالستراتيجيات التنافسية وتأثير اليقظة التكنولوجية في تنافسية المؤسسة :المحور الثالث
 . عبارت10مف خالؿ 

 لمتعرؼ عمى إتجاىات موظفي اتصاالت الجزائر نحو تطبيؽ اليقظة 1وتـ االعتماد عمى مقياس ليكرت
، حيث تشير الدرجة 3 و1 درجات تتراوح بيف 3التكنولوجية وتحسيف تنافسية المؤسسة، ويتكوف ىذا المقياس مف 

واحد إلى عدـ الموافقة، والدرجة الثانية إلى عدـ التأكد، والدرجة الثالثة إلى الموافقة، وقمنا بتقسيـ السمـ إلى 
 : ثالث مجاالت لتحديد درجة التقييـ كما يمي

 . مجاؿ التقييـ السمبي1.5 إلى 1مف 

 . مجاؿ التقييـ المتوسط2.5 إلى 1.5مف 

 .  يمثؿ مجاؿ التقييـ الجيد3 إلى 2.5مف 

 

 
                                                           

1
هع الخيار أو العبارة أو غير رلك هن أجل تحذيذ الوطتىياث هن  (الوتغير)هى هقياش للباحث ليكرث يؤكذ علً التوييس بين قىة تىافق الوفردة: هقياش ليكرث 

 . ، ويعتبر أكثر الوقاييص ضهىلت واضتخذاها(عكطيت)عالقت قىيت هىجبت إلً عالقت قىيت ضالبت
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أداة الدراسة واختبار صدقيا وثباتيا : المطمب الثاني

، وقمنا (01انظر الممحؽ رقـ ) االختصاص ي ذوأستاذيف مفبانة عمى توتـ عرض االس :صدق المحكمين: أوال
. بإجراء ما يمـز مف حذؼ وتعديؿ في ضوء المقترحات المقدمة وبذلؾ خرجت االستبانة في صورتيا النيائية

لغرض التحقؽ مف ثبات ( Cronbach’s Alpha)حيث قمنا بتطبيؽ صيغة ألفا كرونباخ : ثبات أداة الدراسة: ثانيا
 عينة تمثؿ مجموع أفراد العينة االستطالعية، وعمى الرغـ 39أداة الدراسة، وذلؾ لكامؿ العينة والتي تتألؼ مف 

يعد في الناحية التطبيقية  (Alpha ≥ 0 ،60)مف أف قواعد القياس في القيمة غير محددة إال أف الحصوؿ عمى 
 .يبيف نتائج أداة الثبات ليذه الدراسة (05)لمعمـو اإلدارية واإلنسانية بشكؿ عاـ أمرا مقبوال، والجدوؿ رقـ 

 معامل ثبات االتساق الداخمي لمحاور االستبانة: (05)الجدول

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات محاور االستبانة

 0,770 16 الجزء الثاني

 0,896 11 الجزء الثالث

 0,897 27 معامل الثبات العام لالستبانة

  spss برنامجمف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف ومخرجات: المصدر
  

بالنسبة لمجزء الثاني  ,7700، يتضح بأف قيـ الثبات ألداة الدراسة تحددت ب (05)مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
 0,60 وىي قيمة أكبر مف درجة االعتمادية0,897 لمجزء الثالث، كما بمغ معامؿ ثبات االستبانة العاـ960,8و

وتدؿ مؤشرات ألفا كرونباخ أعاله عمى تمتع أداة الدراسة بمعامؿ ثبات عاؿ وبقدرتيا عمى تحقيؽ أغراض 
 .الدراسة، وبالتالي يمكف تطبيؽ االستبانة ميدانيا

 األدوات االحصائية المستخدمة : المطمب الثالث

االختبارات  كما تـ استخداـ، spssقمنا بتفريغ وتحميؿ االستبانة مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي 
 :اإلحصائية التالية 

. اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة- 

 .  واالنحراؼ المعياريالنسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي- 
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 تحميل وتفسير نتائج الدراسة الميدانية: المبحث الثالث

ويتناوؿ ىذا المبحث تحميؿ كؿ ما ورد في االستبانة التي تـ توجيييا لموظفي مؤسسة اتصاالت الجزائر 
مف خالؿ دراسة وتمثيؿ إجابات عينة الدراسة ثـ القياـ بتفسيرىا إحصائيا، وىذا باستخداـ التقنيات اإلحصائية 

 .الالزمة
  البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة تحميل :المطمب األول

 الذي اقتصر عمى تناوؿ بعض الخصائص الديموغرافية التي يمكف أف االستبانةوىو الجزء األوؿ مف 
- يكوف ليا تأثير عمى اختالؼ رؤية أفراد عينة الدراسة مف العامميف في المديرية العممية التصاالت الجزائر

الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، الصنؼ ) تناولت ىذه الخصائصوباتنة، إزاء محاور وأبعاد الدراسة المختمفة، 
. (الوظيفي، سنوات الخبرة

ومف خالؿ المعمومات العامة التي تضمنيا الجزء األوؿ، قمنا باستخالص الخصائص الديموغرافية 
والوظيفية ألفراد العينة، ثـ تقديميا في شكؿ تكرارات ونسب مئوية ومف ثـ استنتاج بعض اإلشارات والدالالت 

. لكؿ جانب
يوضح الجدوؿ التالي عدد المستجوبيف وفقا لمتغير الجنس  :الجنس-1

 لجنسل وفقا توزيع أفراد عينة الدراسة (:06)الجدول
 الجنـــــــــــــس

  التكرار %النسبة المئوية 
 ذكر 20 %51,3
 أنثى 19 %48,7
 المجموع 39 %100

  spss برنامجمف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف ومخرجات: المصدر
 لجنسا حسبتوزيع أفراد عينة الدراسة : (08)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  spss إفراغ البيانات باستخداـ برنامج:المصدر
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حيث أفراد عينة الدراسة ب النسب كانت متقاربة فيما يتعمؽيتضح مف الجدوؿ والشكؿ البياني السابقيف أف 
ىذه النسب تدؿ أف  و% 48,7 أنثى بنسبة 19أما عدد اإلناث فكاف ، % 51,3 بنسبة 20 الذكور كاف عدد

حيث ال يوجد تمييز عمى  الجزائرية، ةلمؤسسا اندماجالمؤسسة تقـو بتوظيؼ كال مف الجنسيف، مما يدؿ عمى 
. أساس الجنس في اإلدارة في توظيؼ المستخدميف

يوضح الجدوؿ التالي عدد المستجوبيف وفقا لمتغير العمر : العمر-2

 وفقا لمسن توزيع أفراد عينة الدراسة (:07)الجدول

 العمـــــــــــر
  التكرار %النسبة المئوية 

 سنة 30أقل من  7 %17,9
 سنة 40 إلى 30من  24 %61,5
 سنة 40أكبر من  8 %20,5
المجموع  39 %100

 

  spss برنامجمف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف ومخرجات: المصدر

 حسب السن توزيع أفراد عينة الدراسة (:09)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  spss إفراغ البيانات باستخداـ برنامج:المصدر

 40إلى 30مف خالؿ الشكؿ والجدوؿ السابقيف يتضح أف غالبية أفراد عينة الدراسة تتراوح أعمارىـ مف 
، في حيف بمغ %5,20 أفراد بنسبة8 سنة ب40، تمييا نسبة األفراد الذيف تتجاوز أعمارىـ 61,5%سنة بنسبة 

 أفراد الدراسة مف غالبية أف،، وىو ما يدؿ عمى 17%9 أفراد ب7 سنة 30رىـ عف اعـأقؿ ت الذيف األفرادعدد 
. الفئة الشابة

ال مـــــــــــر

س ة   أقل م  

س ة    ل     م  

س ة   أ  ر م  
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 المؤىؿ العممييوضح الجدوؿ التالي عدد المستجوبيف وفقا لمتغير  :المؤىل العممي-3

 المؤىل العممي وفقتوزيع أفراد عينة الدراسة  :(08)الجدول
 

 المؤىل العممي
  التكرار %النسبة المئوية 

ثانوي أو أقل  3 %7,7
ليسانس  12 %30,8
ميندس  16 %41,0
دراسات عميا  7 %17,9
تكوين مؤىل  1 %2,6
المجموع  39 %100

  spss برنامجمف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف ومخرجات: المصدر
 المؤىل العممي حسبتوزيع أفراد عينة الدراسة  :(10)الشكل

 

 

 

 spss إفراغ البيانات باستخداـ برنامج:المصدر

حيث تـ تقسيـ أفراد العينة إلى خمس مجموعات عمى أساس المؤىؿ العممي، حيث نالحظ أف الغالبية  
 مف أفراد عينة الدراسة وىو ما يتناسب مع طبيعة %41 ميندس وبنسبة 16 بميندسكانت لحاممي شيادة 

 وتمثؿ المستخدميف 30,8% فرد ونسبة بمغت 12نشاط المؤسسة، ثـ تمييـ فئة حاممي شيادة الميسانس ب
العامميف عمى مستوى المكاتب والذيف يتولوف األعماؿ اإلدارية، ثـ المستخدميف ذوو المستوى العالي والدراسات 

 وتمثؿ األفراد أصحاب 17,3% أفراد بنسبة بمغت 7العميا كالدكتوراه والماجيستر والمدارس العميا بمجموع 
 أفراد ونسبة في 3الكفاءات والميارات العالية بالمديرية، ويمييا األفراد ذو مستوى ثانوي أو أقؿ بتعداد بمغ 
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، وعميو % 2,6 ثـ أصحاب التكويف المؤىؿ بفرد واحد كانت نسبتو مف مجموع عينة الدراسة  7,7%حدود
. نستنتج أنو ىناؾ قدرات بشرية متنوعة ومؤىمة لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة

 

 الوظيفي الصنؼضح الجدوؿ التالي عدد المستجوبيف وفقا لمتغير يو: الصنف الوظيفي-4

 الصنف الوظيفي  متغير وفقتوزيع أفراد عينة الدراسة (: 09)الجدول
 

 الصنــــــف الوظيفــــــــــــي
  التكرار %النسبة المئوية 

إطار سامي  15 5، %38
إطار  17 6، %43
عون تحكم  4 3، %10
عون تنفيذ  3 7، %7

المجموع  39 %100
  spss برنامجمف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف ومخرجات: المصدر

 
 الصنف الوظيفي حسبتوزيع أفراد عينة الدراسة  :(11)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spss إفراغ البيانات باستخداـ برنامج:المصدر

 

 إطار سامي % 38,5 برتبة إطار، و43,6%مما سبؽ نالحظ أف أفراد العينة يتوزعوف حسب الوظيفة إلى  
 يمثموف أعواف تنفيذ، وتـ اعتماد ىذا التقسيـ حسب التصنيؼ الوظيفي لمؤسسة % 7,7 عوف تحكـ، % 10,3و

. اتصاالت الجزائر
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.  الخبرةسنوات حسبيوضح الجدوؿ التالي عدد المستجوبيف  : الخبرةسنوات-5

   الخبرةوفقا لسنواتتوزيع أفراد عينة الدراسة  :(10)الجدول

 سنوات الخبـــــــرة
  التكرار %النسبة المئوية 

 سنوات 3أقل من  6 %15,4
 سنوات 5 سنوات إلى 3من  10 %25,6
 سنوات 5أكثر من  23 %59
المجموع  39 %100

 spss برنامجمف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف ومخرجات: المصدر

 

 سنوات الخبرة  حسبتوزيع أفراد عينة الدراسة  :(12)الشكل

 

 

 spss إفراغ البيانات باستخداـ برنامج:المصدر

 

 5مف الجدوؿ والتمثيؿ البياني يظير بأف عينة الدراسة في أغمبيا تتكوف مف أفراد أصحاب خبرة تفوؽ 
 وىي نسبة تمثؿ األفراد أصحاب معارؼ وتجارب اكتسبوىا % 59 ونسبة في حدود 23سنوات بتكرار بمغ 

 سنوات نسبتيا 5 و3بمرور الزمف وتمثؿ الرأس ماؿ البشري لممديرية، يمييا األفراد أصحاب خبرة تتراوح بيف 
.   سنوات3 مرات يمثؿ األفراد األقؿ تجربة بالمديرية بأقؿ مف 6 بتكرار يبمغ % 4، 15، ثـ ما نسبتو % 25,6
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 حول واقع اليقظة التكنولوجية في المؤسسة  تحميل إجابات عينة الدراسة: المطمب الثاني

 ؟ مف وجية نظرؾ ماىي اليقظة اإلستراتيجية :01العبارة : أوال

  نظرة المستجوبين لميقظة االستراتيجية :(11)الجدول
 من وجية نظرك ما ىي اليقظة االستراتيجية

  التكرار %النسبة المئوية 
جمع وتحميل المعمومات  16 %41,0
عممية جماعية لمواجية المخاطر  7 %17,9
مواكبة التطورات المحيطة بالمؤسسة  16 %41
المجموع  39 %100

 spss برنامجمف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف ومخرجات: المصدر

  نظرة أفراد عينة الدراسة لميقظة االستراتيجية :(13)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spss إفراغ البيانات باستخداـ برنامج:المصدر

مف التمثيؿ والجدوؿ السابؽ نرى أف األفراد المستجوبيف انقسمت أجوبتيـ بالتساوي في نظرتيـ لميقظة  
 فرد ونفس العدد لمفئة الثانية التي ترى بأنيا عممية 16االستراتيجية بأنيا عممية جمع وتحميؿ لممعمومات ب

 لكؿ منيما وىو ما يدؿ عمى أف المفاىيـ السابقة 41%تسمح بمواكبة التطورات المحيطة بالمؤسسة بما نسبتو 
التي تـ تناوليا فيما سبؽ والتي تخص مفيـو اليقظة االستراتيجية متداولة عمميا ولـ تبقى حبيسة الدراسات 

األكاديمية وبالتالي التعاريؼ المقدمة مفيومة وذو معنى حسب أراء ىذه العينة، بينما ترى فئة قميمة مف عينة 
 . أفراد بأف اليقظة االستراتيجية عممية جماعية لمواجية المخاطر7الدراسة ال تتجاوز 
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 ؟ في أي مجاؿ تحتاج المؤسسة أف تطبؽ عممية اليقظة اإلستراتيجية: 02العبارة : ثانيا
  نوع اليقظة التي يرى أفراد العينة أن المؤسسة في حاجة إلييا :(12)الجدول

 في أي مجال تحتاج المؤسسة أن تطبيق عممية اليقظة االستراتيجية
  التكرار %النسبة المئوية 

المجال التكنولوجي  17 %43,6
المجال التجاري التنافسي  14 %35,9
المجال االجتماعي البيئي  2 %5,1
كل من سبق  6 %15,4
المجموع  39 %100

 spss برنامجمف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف ومخرجات: المصدر

  نوع اليقظة الذي تحتاج إليو المؤسسة :(14)الشكل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spss إفراغ البيانات باستخداـ برنامج:المصدر

مف خالؿ الشكؿ والجدوؿ واستنادا إلى إجابات أفراد العينة فإف المجاؿ الذي تحتاج اف تطبؽ المؤسسة 
 ويمكف تفسير ىذه النسبة بطبيعة النشاط الذي 43,6%اليقظة االستراتيجية ىو المجاؿ التكنولوجي بنسبة 

 35,9% واالتصاؿ، يمييا المجاؿ التنافسي والتجاري بنسبة اإلعالـتمارسو المؤسسة والذي يختص بتكنولوجيا 
ويمكف القوؿ ىذه النسبة طبيعية بالنظر إلى أف المؤسسة قبؿ أف تكوف مختصة في تقديـ خدمات تكنولوجية 
فيي مؤسسة ذات رأس ماؿ ويجب أف تحقؽ أرباح لتغطية مصاريفيا كما أنيا تنشط في محيط تنافسي فيما 

 تحتاج إلى تطبيؽ كؿ أنواع اليقظة ىا، وترى فئة أخرى مف المستجوبيف بأفاالنترنتيخص تقديـ خدمات 
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ة رو، أما الفئة المتبقية فترى ض15,4%بمغت نسبتيا  (...تكنولوجية، تنافسية، تجارية، اجتماعية)االستراتيجية 
 . % 5,1لتطبيؽ اليقظة االستراتيجية في المجاؿ االجتماعي البيئي بنسبة

 ؟ىي الخيارات المتاحة أماـ المؤسسة لمواكبة ديناميكية البيئة التكنولوجية ما: 03 العبارة: ثالثا

وتـ في ىذا السؤاؿ ترؾ المجاؿ مفتوح لألفراد المستجوبيف لمتعبير بكؿ حرية عف الخيارات واألفكار التي 
يرونيا مناسبة لتتمكف المؤسسة مف مواكبة التطورات التكنولوجية التي تيميا حيث تنوعت إجاباتيـ كما امتنع 

 : بعضيـ عف إبداء أرائيـ وكانت غالبية اإلجابات كما يمي

 .تطوير الخدمات المقدمة والتجديد المستمر  -

 .الدورات التكوينية والعمؿ عمى تطوير ميارات الموظفيف بالمؤسسة  -

 .االىتماـ باقتراحات الزبائف والسعي لتمبية احتياجاتيـ  -

 .اعتماد البرمجيات والتقنيات الحديثة بالمؤسسة  -

 .المشاركة في الممتقيات والندوات  -

 .االعتماد عمى خبراء في المجاؿ التكنولوجي لحماية موارد المؤسسة التكنولوجية -

 . التنقيب عف الميارات خارج المؤسسة ودعميـ وتشجيعيـ والعمؿ عمى ضميـ لصالحيا مستقبال -
 ؟في رأيؾ كيؼ تتجسد مشاركة األفراد داخؿ المؤسسة في اليقظة التكنولوجية: 04 العبارة: رابعا

نفس األمر فيما يتعمؽ بالسؤاؿ الرابع مف االستبانة حيث منح األفراد المستجوبيف الحرية فيما يرونو 
مناسب لكيفية تجسيد مشاركة األفراد داخؿ المؤسسة في اليقظة التكنولوجية والطريقة المثمى لجعميا عممية 

 : طوعية تشاركية وكانت إجابتيـ متنوعة كما امتنع بعضيـ عف اإلجابة وكانت كما يمي

 .االجتماعات والمقاءات غير المبرمجة  -

 .منح الحرية لمموظفيف في اتخاذ القرارت ودعميـ في مواجية المشاكؿ التي تواجو المؤسسة تكنولوجيا  -

 .تشجيع المبادرات الفردية والسعي لتطبيقيا عمى أرض الواقع -

لغاء كممة المرور لمولوج لقاعدة البيانات -  . منح المعمومة لمف يستحقيا وفي الوقت المناسب وا 

 .تقميؿ االجتماعات الرسمية وتخفيض مدتيا لترؾ الحرية في اتخاذ القرار واالعتماد عمى الوسائط االلكترونية -

 .تمكيف الموظفيف مف التحكـ في البرمجيات الحديثة ومنحيـ فرصة االحتكاؾ بيا -

 .عند شراء تطبيقات وبرمجيات حديثة مف األفضؿ إعالـ الموظفيف قبؿ الشراء واخذ أرائيـ بعيف االعتبار -
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 اجابات عينة الدراسة تجاه العبارات التي تدل عمى مدى تطبيق اليقظة التكنولوجية بالمؤسسة- 1: خامسا

  إجابات عينة الدراسة نحو تطبيق اليقظة التكنولوجية بالمؤسسة :(13)الجدول

 الرقم
 

 العبارة 
 موافق محايد  غير موافق

 % التكرار % التكرار % التكرار 

  أف تطبؽ عممية اليقظةالمؤسسةتحتاج  01
 إلستراتيجية في المجاؿ التكنولوجي            ا

 % التكرار % التكرار % التكرار

02 
بما أف المؤسسة تنشط في بيئة 

تكنولوجية، فاف ىناؾ ضرورة الحتوائيا 
 عمى خمية لميقظة التكنولوجية

5 %12 6 %15 ,4 28 %17,8 

03 
تتجسد مشاركة األفراد داخؿ المؤسسة في 
اليقظة التكنولوجية مف خالؿ مشاركة 

 الجميع فييا

3 %7,7 4 %10,3 32 %82,1 

الموقع االلكتروني لممؤسسة مفعؿ ويؤدي  04
 الدور المنوط بو

5 %12,8 3 %7,7 31 %79,5 

تعتمد المؤسسة وبدرجة كبيرة عمى  05
 التقنيات والبرمجيات الحديثة

6 %15,4 4 %10,3 29 %74,4 

يتـ إدخاؿ برمجيات وتقنيات حديثة  06
 متطورة في المؤسسة

3 %7,7 7 %17,9 29 %74,4 

تؤدى اليقظة التكنولوجية في المؤسسة  07
 إلى تحقيؽ براءات اختراع

3 %7,7 7 %17,9 29 %74,4 

اليقظة التكنولوجية تسمح لممؤسسة  08
 بحماية منتوجيا ضد أي تقميد

8 %20,5 6 %15,4 25 %64,1 

09 
تقـو المؤسسة بترصد وتتبع كؿ ما يحدث 

في البيئة التكنولوجية مف تطورات 
 واكتشافات عممية

3 %7,7 4 %10,3 32 %82,1 

تيتـ المؤسسة بمعرفة التكنولوجيات  10
 والتقنيات المتبعة مف قبؿ المنافسيف

5 %12,8 5 %12,8 29 %74,4 

 spss برنامجمف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف ومخرجات: المصدر
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  تمثيل إجابات عينة الدراسة نحو تطبيق اليقظة التكنولوجية بالمؤسسة:(15)الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 spss إفراغ البيانات باستخداـ برنامج:المصدر

 
 مف الجدوؿ والتمثيؿ البياني أعاله نالحظ أف معظـ إجابات أفراد عينة الدراسة كانت بالموافقة عمى 

 %64انة والمتعمقة بواقع تطبيؽ اليقظة التكنولوجية بالمؤسسة بنسب مختمفة وتتجاوز بالعبارت الواردة في االست
 فرد موافؽ، وكانت العبارة 32 وىو ما يعادؿ 82,1%وأكبر نسبة موافقة كانت عمى العبارتيف الثانية والثامنة ب 

اليقظة التكنولوجية تسمح لممؤسسة  التي ترى باف 8 والعبارة خمية لميقظة التكنولوجية حوؿ ضرورة وجود 2
 ب 10 و7، ومف بيف العبارات التي كانت نسبة الموافقة عمييا منخفضة العبارة تقميد مف اؿبحماية منتوجيا

 10 والعبارة  براءات اختراعتؤدي لتحقيؽ اليقظة التكنولوجية  عمى التوالي، وتتعمؽ بكوف% 64,4 و %64,1
 وسجمت ىذه العبارة أيضا أدنى نسبة مف  تيتـ التكنولوجيات والتقنيات المتبعة مف قبؿ المنافسيفبأف المؤسسة
 38,5% فرد شممتيـ الدراسة، كما سجمت أيضا نسبة 39 تعادؿ فرديف مف مجموع % 1، 5عدـ الموافقة 

 مستجوب وىي أعمى نسبة حياد سجمت في الجانب المتعمؽ بواقع اليقظة 39 فرد مف أصؿ 15يقابميا 
التكنولوجية بالمؤسسة وىو مايدؿ عمى عدـ التأكد الذي يسود الموظفيف مف كوف المؤسسة تراقب المنافسيف 

 .وتتبع تحركاتيـ في المجاؿ التكنولوجي مف عدمو
 

وتـ تقيـ اإلجابات وترتيبيا مف خالؿ استعماؿ المؤشرات اإلحصائية : االتجاه العام إلجابات المستجوبين- 2
التالية الوسط الحسابي، االنحراؼ المعياري مف أجؿ معرفة أىمية كؿ عبارة عمى حدى ثـ حساب الوسط 

: الحسابي المرجح لمعرفة االتجاه العاـ لممحور كما يمي
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  وصف وتقييم مدى تطبيق اليقظة التكنولوجية في المؤسسة :(14)الجدول
 الرقم

الوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب العبارات حسب 
 درجة األىمية

 تحتاج المؤسسة أف تطبؽ عممية اليقظة 01
 07 0,715 2,59 إلستراتيجية في المجاؿ التكنولوجيا

بما أف المؤسسة تنشط في بيئة تكنولوجية، فاف  02
ىناؾ ضرورة الحتوائيا عمى خمية لميقظة 

 التكنولوجية
2,74 0,595 

 
01 

تتجسد مشاركة األفراد داخؿ المؤسسة في  03
اليقظة التكنولوجية مف خالؿ مشاركة الجميع 

 فييا
2,67 0,701 03 

الموقع االلكتروني لممؤسسة مفعؿ ويؤدي الدور  04
 08 0,751 2,59 المنوط بو

تعتمد المؤسسة وبدرجة كبيرة عمى التقنيات  05
 04 0,621 2,67 والبرمجيات الحديثة

يتـ إدخاؿ برمجيات وتقنيات حديثة متطورة في  06
 05 0,21 2,67 المؤسسة

تؤدى اليقظة التكنولوجية في المؤسسة إلى  07
 10 0,821 2,44 تحقيؽ براءات اختراع

اليقظة التكنولوجية تسمح لممؤسسة بحماية  08
 02 0,595 2,74 منتوجيا ضد أي تقميد

تقـو المؤسسة بترصد وتتبع كؿ ما يحدث في  09
البيئة التكنولوجية مف تطورات واكتشافات 

 عممية
2,62 0,711 06 

تيتـ المؤسسة بمعرفة التكنولوجيات والتقنيات  10
 09 0,601 2,51 المتبعة مف قبؿ المنافسيف

 0,52763 2,6282 الوسط الحسابي المرجح
 spss برنامجمف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف ومخرجات: المصدر
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 مما سبؽ نستنتج أف إجابات أغمب المستجوبيف تتفؽ عمى أف المؤسسة في حاجة إلى خمية لميقظة 
 ونفس األمر لكوف اليقظة التكنولوجية 0,595 وانحراؼ معياري قدره 2,74التكنولوجية بمتوسط حسابي بمغ 

تمكف المؤسسة مف حماية منتوجيا مف التقميد واحتؿ المرتبة األولى رفقة العبارة الثانية أما العبارة التي كانت ذو 
مستوى متوسط فيي العبارة التي تنص عمى أف اليقظة تؤدي لتحقيؽ براءة اختراع والترتيب أعاله يوضح ذلؾ 

 : حيث وكانت إجاباتيـ عمى العبارات في سمـ القياس كما يمي

 10-4-1-9-6-5-3- 8-2: وكانت العبارات التالية 3 -2,5مستوى التقييـ جيد في المجاؿ التالي 

  7 وكانت العبارة رقـ 5، 1-2,5مستوى التقيـ متوسط في المجاؿ التالي 

 لموسط 2,6282وبالنسبة لالتجاه العاـ لمعبارات ككؿ فقد تـ حساب الوسط الحسابي المرجح وبمغ 
 .  لالنحراؼ المعياري وىو تقييـ جيد عمى مستوى سمـ القياس0,52763الحسابي و

ماىي مصادر الحصول عمى المعمومات المتعمقة بالتطور التكنولوجي والتي تمجأ الييا : 15العبارة-6 
 المؤسسة ؟

  مصادر الحصول عمى المعمومة التكنولوجية :(15)الجدول
مصادر الحصول عمى المعمومات المتعمقة بالتطور التكنولوجي 

 والتي تمجأ الييا المؤسسة 
 ال نعم

 % التكرار % التكرار

 79,5% 31 20,5% 8الممتقيات والمعارض 

 66,7% 26 33,3% 13تحميل ما بحوزة المؤسسة من معمومات 

 51,3% 20 48,7% 19األخبار التكنولوجية والمجالت 

 87,2% 34 128% 5الزبائن والموردين والمنافسين 

 20,5% 8 79,5% 31الدورات التكوينية 
 spss برنامجمف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف ومخرجات: المصدر
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  مصادر الحصول عمى المعمومة التكنولوجية:(16)الشكل

 

 spss إفراغ البيانات باستخداـ برنامج:المصدر

 والمتعمؽ بمصادر حصوؿ المؤسسة عمى المعمومات المتعمقة 16و الشكؿ 14 انطالقا مف الجدوؿ 
 31بالتطور التكنولوجي اتفؽ أغمب المستجوبيف عمى أف المصدر األوؿ لمحصوؿ عمييا ىو الدورات التكوينية ب

 إجابات ال وتدؿ ىذه النتيجة عمى أف المستجوبيف يروف باف الدورات التدريبية ىي الوسيمة 8إجابة نعـ قابميا 
األولى لمحصوؿ عمى المعمومات وىي معمومات رسمية وذو مصداقية بسبب كوف مصدرىا الدورات التكوينية، ثـ 

 حسب المستجوبيف أما 48,7%المصدر الثاني لمحصوؿ عمى المعمومات ىو المجالت واألخبار العممية بنسبة 
، 33%المصدر الثالث حسب ترتيب إجاباتيـ فيو المعمومات التي بحوزة المؤسسة وتحميميا والتي بمغت نسبتيا 

، وتدؿ ىذه 12,8%ثـ الممتقيات والمعارض، وفي المرتبة األخيرة الزبائف والمورديف والمنافسيف بنسبة بمغت  3
  .اإلجابات عمى أف المؤسسة تعتمد عمى الطرؽ الرسمية لمحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة بالتطور التكنولوجي

 

 ؟استقباؿ انشغاالت الزبائفكيؼ يتـ  :16العبارة-6
  وسائل االستماع النشغاالت الزبائن :(16)الجدول

 ال نعم كيفية استقباؿ انشغاالت الزبائف

 % التكرار % التكرار

 20,5% 8 79,5% 31مف خالؿ موقع أو بريد الكتروني 

 69,2% 27 30,8% 12 خط ىاتفي خاص

 94,9% 37 5,1% 2 سجؿ مخصص لالقتراحات والشكاوي

 spss برنامجمف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف ومخرجات: المصدر
 



 دراسة ميدانية بمؤسسة اتصاالت الجزائر الفصل الثالث

81 

  تمثيل وسائل االستماع النشغاالت الزبائن:(17)الشكل

 
 spss إفراغ البيانات باستخداـ برنامج:المصدر

 

 مف التمثيؿ والجدوؿ أعاله نستنتج أف المؤسسة توفر وسائؿ مختمفة لالستماع النشغاالت الزبائف وىو 
ما تدؿ عميو إجابات المستجوبيف غير أف أغمب المستجوبيف ركزو عمى الموقع والبريد االلكتروني بتكرار بمغ 

، ثـ سجؿ الشكاوي واالقتراحات بنسبة ضعيفة جدا 30,8%، يمييا الخط الياتفي بنسبة 79,5% اجابة تقابميا 31
، وىو ما يؤكد صحة االستنتاج المتوصؿ إليو أعاله بأف المؤسسة توفر وسائؿ متنوعة لالستماع % 5,1بمغت 
 .لزبائنيا

تحميل إجابات عينة الدراسة حول تحسين تنافسية المؤسسة  : المطمب الثالث
اجابات عينة الدراسة تجاه العبارات الدالة عمى تحسين تنافسية المؤسسة  - 1: أوال

  إجابات عينة الدراسة نحو تحسين التنافسية بالمؤسسة:(17)الجدول

الرقم 
 

 
 العبارة

 موافق محايد  غير موافق

 % التكرار % التكرار % التكرار 
تيتـ المؤسسة بتطوير نوعية الخدمات  01

 المقدمة
6 %15,4 4 %10,3 29 %74,4 

تحرص المؤسسة عمى تقميؿ تكاليؼ  02
 خدماتيا

9 %23,1 10 %25,6 20 %51,3 

تحرص المؤسسة عمى إشباع رغبات  03
 الزبائف وتضمف تحقيؽ

 التوازف بيف مصمحة المؤسسة والزبوف

6 %15,4 5 %12,8 28 %71,8 

تسعى المؤسسة  دوما إلى زيادة فرصيا  04
فيما يتعمؽ باالبتكار وتقديـ منتجات 

 وخدمات متميزة

6 %15,4 3 %7,7 30 %76,9 
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 الحصوؿ عمى عمىتحرص المؤسسة  05
 والء الزبوف و المحافظة عميو

6 %15,4 6 %15,4 27 %69,2 

تتمكف المؤسسة مف مواجية المخاطر  06
 االلكترونية

3 %7,7 14 %35,9 22 %56,4 

مؤسسة توقع طمبات الزبائف وىو لؿيمكف  07
 العمؿ عمى تحقيقيا إلىما يقودىا 

ووسيمتيا في ذلؾ بريدىا أو موقعيا 
 االلكتروني

6 %15,4 7 %17,9 26 %66,7 

تيتـ المؤسسة بتقديـ منتجات وخدمات  08
 رغبات الزبائفبديمة تتالءـ مع 

7 %17 ,9 4 %10 ,3 28 %71,8 

 المؤسسة زيادة في حجـ قؽغالبا تح 09
 مبيعاتيا وبالتالي زيادة حصتيا السوقية

6 %15,4 4 %10,3 29 %74,4 

 spss برنامجمف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف ومخرجات: المصدر
 

 تمثيل إجابات عينة الدراسة نحو تحسين التنافسية بالمؤسسة :(18)الشكل

 
 spss إفراغ البيانات باستخداـ برنامج:المصدر

 
مف الجدوؿ والمدرج التكراري نالحظ أف أغمب إجابات عينة الدراسة كانت بالموافقة عمى العبارات  

 المؤسسة التي تدؿ عمى أف 76,2% بنسبة بمغت الرابعةالمذكورة أعاله، وكانت أكبر نسبة موافقة عمى العبارة 
 ثـ العبارة األولى والتاسعة تسعى المؤسسة إلى زيادة فرصيا فيما يتعمؽ باالبتكار وتقديـ منتجات وخدمات متميزة

 أقؿ نسبة تحرص المؤسسة عمى تقميؿ تكاليؼ خدماتيا لكؿ منيما، وحصمت العبارة الثانية 74,4%بنسبة 
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تتمكف المؤسسة مف  ليس لدييـ رأي، وكانت العبارة السادسة 6, 25% كما سجمت ما نسبتو 51,3%موافقة ب 
مف بيف كؿ العبارات التي تـ طرحيا، ومف خالؿ 35,9% سجمت أكبر نسبة  حياد مواجية المخاطر االلكترونية

ما سبؽ وحسب إجابات المستجوبيف فالمؤسسة تسعى لتحسيف تنافسيتيا وىو ما يعني أف المؤسسة تتبنى 
.  استراتيجية التكامؿ مف خالؿ الدمج بيف استراتيجية التكمفة األقؿ والتميز

مف الجدوؿ والمدرج التكراري نالحظ أف أغمب إجابات عينة الدراسة كانت بالموافقة عمى العبارات 
 المؤسسةالتي تدؿ عمى أف  76,2%بمغت  بنسبة الرابعةالمذكورة أعاله، وكانت أكبر نسبة موافقة عمى العبارة 

 ثـ العبارة األولى والتاسعة تسعى المؤسسة إلى زيادة فرصيا فيما يتعمؽ باالبتكار وتقديـ منتجات وخدمات متميزة
 أقؿ نسبة تحرص المؤسسة عمى تقميؿ تكاليؼ خدماتيا لكؿ منيما، وحصمت العبارة الثانية 74,4%بنسبة 

تتمكف المؤسسة مف  ليس لدييـ رأي، وكانت العبارة السادسة 25,6% كما سجمت ما نسبتو 51,3%موافقة ب 
مف بيف كؿ العبارات التي تـ طرحيا، ومف خالؿ 35,9% سجمت أكبر نسبة حياد مواجية المخاطر االلكترونية

ما سبؽ وحسب إجابات المستجوبيف فالمؤسسة تسعى لتحسيف تنافسيتيا وىو ما يعني أف المؤسسة تتبنى 
 . استراتيجية التكامؿ مف خالؿ الدمج بيف استراتيجية التكمفة األقؿ والتميز

 :وتـ استعماؿ نفس المؤشرات اإلحصائية المستعممة سابقا وىي كمايمي:االتجاه العام إلجابات المستجوبين- 2
 

  وصف وتقييم آراء المستجوبين حول سعي المؤسسة لتحسين تنافسيتيا:(18)الجدول

 العبارةالرقم 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب العبارات حسب 
 درجة األىمية

 02 0,751 2,59 تيتـ المؤسسة بتطوير نوعية الخدمات المقدمة 01

 09 0,826 2,28 تحرص المؤسسة عمى تقميؿ تكاليؼ خدماتيا 02

تحرص المؤسسة عمى إشباع رغبات الزبائف  03
 التوازف بيف مصمحة المؤسسة وتضمف تحقيؽ

 والزبوف
2,56 0,754 04 

تسعى المؤسسة  دوما إلى زيادة فرصيا فيما  04
 01 0,747 2,62 يتعمؽ باالبتكار وتقديـ منتجات وخدمات متميزة

 الحصوؿ عمى والء عمىتحرص المؤسسة  05
 05 0,756 2,54 الزبوف و المحافظة عميو

تتمكف المؤسسة مف مواجية المخاطر  06
 08 0,644 2,49 االلكترونية
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مؤسسة توقع طمبات الزبائف وىو ما لؿيمكف  07
 العمؿ عمى تحقيقيا ووسيمتيا في إلىيقودىا 

 ذلؾ بريدىا أو موقعيا االلكتروني
2,51 0,756 07 

تيتـ المؤسسة بتقديـ منتجات وخدمات بديمة  08
 06 0,790 2,54 رغبات الزبائفتتالءـ مع 

 المؤسسة زيادة في حجـ مبيعاتيا قؽغالبا تح 09
 03 0,751 2,59 وبالتالي زيادة حصتيا السوقية

 0,61175 2,5242الوسط الحسابي المرجح  

 spss برنامجمف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف ومخرجات: المصدر

 إلى زيادة فرصيا فيما تسعى المؤسسة  مما سبؽ نستنتج أف إجابات أغمب المستجوبيف تتفؽ عمى أف
 2,62 التي احتمت عبارتو المرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ يتعمؽ باالبتكار وتقديـ منتجات وخدمات متميزة

 التي خضعت لتقييـ 6 و2 باستثناء العبارتاف 2,5-3وكانت كؿ العبارت ذات مستوى تقييـ جيد تخضع لممجاؿ
 والجدوؿ أعاله 0,826 و0,644 عمى التوالي وانحراؼ معياري 2,49و 2,28متوسط بوسط حسابي بمغ 
 . يوضح ترتيب كؿ عبارة 

 لموسط الحسابي 2,5242وبالنسبة لالتجاه العاـ لمعبارات ككؿ فقد تـ حساب الوسط الحسابي المرجح وبمغ 
 .2,5-3باعتباره خاضع لممجاؿ   لالنحراؼ المعياري وىو تقييـ جيد عمى مستوى سمـ القياس0,61175و
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متغير ومضطرب- متغير ومضطرب نسبيا-  مستقر :تعمل المؤسسة في محيط تنافسي: 10العبارة-2  
  المحيط الذي تنشط فيو المؤسسة :(19)الجدول

متغير 
 ومضطرب

متغير ومضطرب 
 نسبيا

 محيط المؤسسة التنافسي  مستقر

 نعم التكرار 32 7 0

 %0 %17,9 %82,1 % 

 ال التكرار 7 32 39

%100 %82,1 %17,9 % 

 spss برنامجمف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف ومخرجات: المصدر
 

 المحيط التنافسي لممؤسسة: (19)الشكل

 
 spss إفراغ البيانات باستخداـ برنامج:المصدر

 
مف خالؿ ما سبؽ يتبيف أف أغمب عينة الدراسة ترى بأف المؤسسة تنشط في محيط تنافسي مستقر 

 بنفس النسبة ولـ متغير ومضطرب نسبيا وتـ نفي 82,1%فإجابتيـ كانت بنعـ عمى المحيط المستقر بما نسبتو 
 وىذا يعود إلى أف المؤسسة ليا نوعيف مف متغير ومضطربنالحظ أي فرد قاؿ بأف المؤسسة تنشط في محيط 

الخدمات أحداىما تمارس االحتكار التاـ في ممارستو وىو الياتؼ الثابت وبالتالي فالمؤسسة تنشط في محيط 
 .مستقر وثابت حسب إجابات عينة الدراسة
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تفسير نتائج الدراسة الميدانية  : المطمب الرابع

مف خالؿ دراستنا الميدانية وباالعتماد عمى ما تـ جمعو مف معمومات انطالقا مف استبانة البحث 
: وحوارتنا مع مختمؼ العامميف بالمديرية يمكف استخالص النقاط التالية

تعتمد المديرية العممية التصاالت الجزائر بباتنة لمقياـ باليقظة التكنولوجية عمى المدير الذي يتولى االشراؼ  -
عمى ارساؿ تقارير دورية تحتوي عمى التقنيات والبرامج الجديدة المراد تطبيقيا داخؿ المديرية إلى مصمحة 

 .البحث والتطوير بالمديرية العامة في حينيا

يقـو موظفو المدرية العممية التصاالت الجزائر بباتنة بجمع المعمومات المتعمقة بالتطور التكنولوجي، لكف  -
عممية تحميميا ومعالجتيا تتواله مصمحة البحث والتطوير بالعاصمة مف خالؿ التقارير التي يشرؼ عمييا 

 .المدير الوالئي لممديرية العممية بباتنة

تعتمد المدرية العممية عمى مصمحة البحث والتطوير التي تمكنيا مف الحصوؿ أو تمنحيا الحؽ بالحصوؿ  -
 .عمى أحدث التقنيات والبرامج الخاصة بالتطور التكنولوجي

تسعى المديرية العممية إلى التقرب مف زبائنيا وتعمؿ عمى كسب والئيـ ومحاولة التعرؼ عمى تطمعاتيـ  -
بيدؼ تحقيقيا في أقرب اآلجاؿ مف خالؿ قياميا بما يعرؼ بقافمة اتصاالت الجزائر، حيث تقـو مف خالليا 
بالترويج لخدماتيا والتواصؿ مع الزبائف بواسطة خيـ يتـ نصبيا في أحياء وبمديات الوالية وىذا بشكؿ دوري 

 ساعة في كؿ حي وبمدية، تساىـ ىذه العممية في تحسيف صورة المؤسسة ككؿ وتيدؼ لمحصوؿ 48ولمدة 
 .عمى مزيد مف الزبائف ومعرفة انشغاالتيـ

 لزبائنيا، وىي 4Gتمتمؾ مؤسسة اتصاالت الجزائر تكنولوجيا متطورة مقارنة بمنافسييا حيث توفر تقنية  -
التزود باالنترنت ذو السرعة الفائقة تـ التطرؽ إلييا سابقا، حيث تعتبر ثاني متعامؿ يوفر لزبائنو ىذه التقنية 

بعد المؤسسة المختصة في االتصاالت بجنوب إفريقيا، وتـ االستفادة مف ىذه التقنية بناءا عمى اليقظة 
عطاء صورة حسنة ليا  . التكنولوجية وىو ما ساىـ في تحسيف تنافسية المؤسسة وا 

تعتبر األسعار المطبقة في مؤسسة اتصاالت الجزائر منخفضة بالمقارنة مع منافسييا وعمى سبيؿ المثاؿ  -
 دج 1610,00 بمؤسسة اتصاالت الجزائر1Mpsاالشتراؾ الشيري في االنترنت بسرعة تدفؽ وتحميؿ 

 ساعة لدى منافسييا موبيمس جازي واوريدو فيبمغ 24 ساعة، أما االشتراؾ لمدة 24دج في 53,66يعادؿ 
 .دج100,00

اعتمادا عمى نمطي تعامؿ المؤسسات مع التقنية ومف خالؿ ما سبؽ ذكره فإف مؤسسة اتصاالت الجزائر  -
، في حيف تعتبر مؤسسة ذات تبعية تقنية 4Gتعتبر مؤسسة قائدة وطنيا في اعتماد بعض التقنيات كتقنية 

 . 6Gدوليا ألف المؤسسات العالمية المختصة في تقديـ االتصاالت تدرس إمكانية إتاحة زبائنيا تقنية 
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تسعى مؤسسة اتصاالت الجزائر إلى التخمص مف االعطاب االنترنت وبطئ التدفؽ مف خالؿ قياميا  -
واعتمادىا عمى تقنية جديدة تتمثؿ في تغيير الكوابؿ واأللياؼ البصرية التي تتميز بمقاومتيا لمظروؼ 

الطبيعية القاسية وغير القابمة لمسرقة، حيث يعتبر مشكؿ سرقة الكوابؿ النحاسية التي مشكمة تؤرؽ ميندسي 
 .وعماؿ مؤسسة اتصاالت الجزائر، ومف شأف الكوابؿ الجديدة أف تخفؼ العناء عمييـ

سعي المديرية مف خالؿ وكاالتيا التجارية إلى التكفؿ التاـ بانشغاالت زبائنيا وعدـ تعطيؿ مصالحيـ مف  -
خالؿ فتح وكاالتيا طيمة أياـ األسبوع الستقباؿ الزبائف مف الثامنة صباحا إلى السادسة مساءا، ويـو الجمعة 

 .مف التاسعة صباحا إلى منتصؼ النيار

توفير بطاقات تعبئة تمكف الزبائف مف تفعيؿ االشتراؾ الشيري لمياتؼ واالنترنت دوف التقرب مف الوكاالت  -
 .التجارية فالبطاقات متوفرة عمى مستوى األكشاؾ

إتاحة الفرصة لمزبائف لتفعيؿ االشتراؾ مف خالؿ الحساب لمبريدي ويتـ ذلؾ بالتقرب مف إحدى الوكاالت  -
التجارية التابعة ليا وطمب تفعيؿ ىذه الخدمة أو الميزة والحصوؿ عمى كممة السر ثـ قياـ المشترؾ بالدخوؿ 

.  إلى الموقع الرسمي لممؤسسة وتفعيؿ العممية مف خالؿ الرقـ السري الممنوح لو
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 :خالصة الفصل

 

  
مف خالؿ ىذا الفصؿ تـ التطرؽ إلى واقع اليقظة التكنولوجية بمؤسسة اتصاالت الجزائر عبر المديرية  

العممية التصاالت الجزائر بوالية باتنة، كما تـ التطرؽ أيضا إلى الخدمات التي تقدميا وفروعيا وكذا منافسييا 
 .في بعض النشاطات التي تقدميا المؤسسة

 والحظنا مف خالؿ ىذه الدراسة أف مصطمح اليقظة التكنولوجية مصطمح ليس بغريب عف موظفي 
اتصاالت الجزائر مف خالؿ العينة التي شممتيا الدراسة حيث صادفنا عدد مف الموظفيف ليـ دراية بما يعنيو 

المصطمح عكس ما كاف اعتقادنا قبؿ القياـ بيذه الدراسة، ولو أف المديرية ال تحتوي عمى خمية لميقظة 
التكنولوجية لكننا لمسنيا عمى شكؿ ممارسات يقـو بيا موظفو المؤسسة الف المدرية عبارة عف فرع تابع لممديرية 

العامة بالعاصمة وىي التي تتولى بشكؿ أساسي عممية اليقظة التكنولوجية، كما الحظنا مف خالؿ االستبياف 
الذي تـ إعداده والذي بذلنا جيدا لكي يكوف في المستوى إلى أف المؤسسة تسعى إلى التقرب مف الزبائف وكسب 
والئيـ مف خالؿ الجيد التي يبذلو موظفو المديرية ككؿ، حيث أنيا تسعى لتحسيف سمعتيا وتطوير خدماتيا مف 

خالؿ إدخاؿ تكنولوجيا متطورة لتحقيؽ تطمعات زبائنيا وبالتالي تحقيؽ أىداؼ المؤسسة التي تتبنى شعار 
 .  االختيار األمثؿ وال يتجسد ىذا إال مف خالؿ االعتماد عمى البرمجيات التقنيات الحديثة
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دور اليقظة التكنولوجية في تحسين تنافسية " خالؿ ىذه الدراسة والتي عالجنا فييا موضوع مف
 حيث قمنا بتقسيـ العمؿ إلى ثالث فصوؿ حاوال مف خالليا التطرؽ إلى أىـ مصادر الحصوؿ عمى "المؤسسة

المعمومات المتعمقة باليقظة التكنولوجية وتعرفنا عمى ما تعنيو وأىـ الوسائؿ التي تتطمبيا مف برمجيات وأجيزة 
وكذا الدور الذي تمعبو، والتي تيدؼ بشكؿ أساسي إلى اقتناص الفرص وتجاوز التيديدات التكنولوجية التي 

يمكف أف تتعرض ليا المؤسسة، كما تطرقنا في الفصؿ الثاني مدخؿ عاـ إلى التنافسية إلى أىـ االستراتيجيات 
التنافسية وقمنا بتوضيح أىـ الفروقات بيف مصطمحاتيا كالمركز التنافسي والميزة التنافسية والقدرات التنافسية 
وأىـ مؤشرات التنافسية، حيث حاولنا مف خاللو إظيار عالقة اليقظة التكنولوجية بتنافسية المؤسسة مف خالؿ 

 .االستراتيجيات التنافسية والتي مف خالليا تتجمى أىمية الدراسة

حيث وفي ظؿ ما يشيده محيط المؤسسة مف تقمبات وتطورات بما فييا تنامي المنافسة والتطور 
التكنولوجي المتسارع الذي اختزؿ المسافات وجعؿ مف العالـ قرية صغيرة، وىو ما رفع مف سقؼ رغبات 

وتطمعات الزبائف وجعميا في تزايد مستمر، ونظرا ألىمية الدور الذي تمعبو االستراتيجيات التنافسية في تحقيؽ 
أىداؼ المؤسسة كاف لزاما عمييا إحداث تكامؿ بيف ىذه االستراتيجيات لضماف تحقيؽ التوازف بيف مصمحتيا 
ومصمحة زبائنيا ولف تتمكف المؤسسة مف توقع الفرص واستثمارىا إال مف خالؿ متابعة ورصد ما يحدث في 

البيئة التكنولوجية التي تنشط فييا مف خالؿ جمع المعمومات التي تحتاجيا ومواجية اإلشاعات التي تيدؼ إلى 
التقميؿ مف قيمة المؤسسة وىو ما يعني مواجيتيا لمعقبات والتيديدات التي تتعرض ليا وتحويميا إف أمكنيا ذلؾ 
إلى مزايا تنافسية تتمتع بيا المؤسسة وتنفرد بيا عف باقي منافسييا، وال يتجسد ىذا إال مف خالؿ اعتماد نظاـ 
يقظة تكنولوجي مييكؿ بطريقة فعالة لضماف تحقيؽ أىداؼ المؤسسة، ميمتو األساسية التنبؤ والفيـ الجيد لكؿ 

التغيرات التكنولوجية التي تيـ المؤسسة كالتقنيات والبرمجيات المتبعة مف قبؿ المنافسيف والتنبؤ بالمشاكؿ 
 .واالعطاب التقنية التي يمكف أف تتعرض ليا المؤسسة وكذا توقع طمبات الزبائف الكترونيا

ومف ىذا المنطمؽ، توصمنا إلى مجموعة مف النتائج نستعرضيا فيما يمي مختبريف في نفس الوقت مدى 
 . تطابقيا مع الفرضيات المطروحة في البداية، كما سنحاوؿ تقديـ بعض االقتراحات والتوصيات

: نتائج الدراسة

 :توصمنا مف خالؿ ىذه الدراسة إلى النتائج التالية

  اليقظة التكنولوجية تتطمب برمجيات وأجيزة، كما تتطمب أفراد ذو كفاءات وميارات مف أجؿ التحكـ في
البرمجيات وضماف االستخداـ األمثؿ ليا بيدؼ مواجية المخاطر االلكترونية التي يمكف أف تتعرض ليا 
المؤسسة مف قرصنة لمبيانات واختراؽ السرارىا، كما انو ومف أجؿ القياـ باليقظة التكنولوجية وألجؿ رصد 
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ومعالجة المعمومات المتعمقة بيا يجب ربط المؤسسة بالعمـ الخارجي مف خالؿ وسائط الكترونية وعمييا أف 
 .تحتوي عمى موقع وبريد الكتروني مفعؿ، وىو ما تؤكده الفرضية األولى

  اليقظة التكنولوجية نظاـ معموماتي يسمح لممؤسسة بالبحث عف المعمومات مف خالؿ البيئة الخارجية، والتي
التكنولوجيا المستعممة مف قبؿ المنافسيف، تطور رغبات )تتعمؽ بالتطورات الحاصمة في بيئتيا التكنولوجية 

، ثـ تحميميا ومعالجتيا وتوصيميا لمف يطمبيا في الوقت المناسب، وىو ما يساىـ في تقميؿ العقبات (الزبائف
التي تواجييا ويمكنيا مف تطوير بيئتيا التكنولوجيا، فاليقظة التكنولوجية تمكف مف جعؿ ىذا النظاـ فعاؿ 
ومحمي مف كؿ اليجمات التي تتعرض ليا المؤسسة مف قبؿ منافسييا، لكشؼ واختراؽ أسرارىا، وىو ما 

 .تؤكده الفرضية الثانية

  تمعب اليقظة التكنولوجية دورا ىاما في تبني التكامؿ بيف استراتيجية قيادة التكمفة والتميز، حيث وبالنظر إلى
ما تقدمو اليقظة التكنولوجية مف معمومات حوؿ التكنولوجيا المستعممة مف قبؿ المنافسيف فيي تسمح لممؤسسة 
باختصار الطريؽ والسرعة في اعتماد التكنولوجيا المناسبة ليا واألفضؿ مقارنة بما يممكو منافسوىا، كما أنيا 
تمكف المؤسسة مف خالؿ تواصميا الدائـ مع زبائنيا مف معرفة تطمعات زبائنيا وبالتالي العمؿ عمى تحقيقيا 
دوف الحاجة إلى إجراء دراسات والقياـ باستشارات فوظيفة اليقظة التكنولوجية تكفمت بذلؾ وىو ما يساىـ في 

مف جية، ومف جية أخرى تقدـ  (تكاليؼ االستشارات الخاصة بامتالؾ تكنولوجيا جديدة )تقميؿ التكاليؼ
خدمات متميزة لكونيا تمتمؾ تكنولوجيا أفضؿ مف منافسييا وعمى عمـ بتطمعات زبائنيا، وىو ما يضمف 
لممؤسسة تميزىا عف غيرىا مف المنافسيف بالنظر إلى ما تقدمو مف خدمات ومنتجات متميزة وبأفضؿ 

 . األسعار، وىذا ما تؤكده الفرضية الثالثة

 :  باإلضافة إلى ما سبؽ توصمنا مف خالؿ دراستنا الميدانية إلى

  :نتائج الدراسة التطبيقية

  تتبنى مؤسسة اتصاالت الجزائر مفيـو اليقظة التكنولوجية مف خالؿ مصمحة البحث والتطوير المتواجدة عمى
 .مستوى المديرية العامة بالعاصمة

  اقتصار المصمحة المسؤولة عف اليقظة التكنولوجية عمى مستوى المديرية العامة وتبعيتيا لمصمحة البحث
والتطوير مف شأنو أف يضيؽ مجاؿ اليقظة التكنولوجية، حيث تقـو المديريات الفرعية بإرساؿ تقارير إلييا وال 

 .يضمف ذلؾ الفيـ الجيد لما ىو وارد في تمؾ التقارير

  تعتمد مؤسسة اتصاالت الجزائر في تحميؿ ومعالجة المعمومات المجمعة مف اليقظة التكنولوجية عمى لجاف 
مختصيف تتوفر فييـ صفات خاصة، تقـو بتعينيـ مصمحة البحث والتطوير ويتـ ذلؾ عمى مستوى المديرية 

 .العامة
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  يرى موظفو اتصاالت الجزائر أف اليقظة التكنولوجية تمكف المؤسسة مف جمع المعمومات وتحميميا كما أنيا
 .تسمح بمواكبة التطورات التكنولوجية المحيطة بالمؤسسة

  مصادر الحصوؿ عمى المعمومات التي تمجاء إلييا المؤسسة لرصد التغيرات التكنولوجية ىي الدورات
 .التكوينية، وبدرجة أقؿ األخبار التكنولوجية والمجالت العممية

مف خالؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أنو رغـ احتواء مؤسسة اتصاالت الجزائر عمى مصمحة تتولى عممية 
اليقظة التكنولوجية إال أف اقتصارىا عمى مستوى المديرية العامة جعميا بعيدة عف الواقع وغير منتظمة في 

 .قراراتيا

 :التوصيات

ضرورة وضع مصمحة مختصة باليقظة التكنولوجية تكوف مستقمة في تسييرىا عف مصمحة البحث والتطوير  -
 .لما ليا مف أىمية في ظؿ التطورات المتسارعة في المجاؿ التكنولوجي

ضرورة تواجد خاليا لميقظة التكنولوجية عمى مستوى المديريات الفرعية التابعة لمؤسسة اتصاالت الجزائر  -
 .النيا في احتكاؾ وتواصؿ مباشر مع الزبائف والمنافسيف، مع التأكيد عمى مشاركة كؿ العامميف فييا

 .تكويف اطارت متخصصيف في مراقبة وتحميؿ المحيط التكنولوجي لممؤسسة -

االىتماـ بالمعمومات غير الرسمية ألنيا أساس عممية اليقظة التكنولوجية، واالعتماد عمى الوسائط االلكترونية  -
 . في االجتماعات الرسمية وتقميؿ مدتيا

إضافة خدمات أخرى لمموقع االلكتروني لممؤسسة ليؤدي وظيفتو االتصالية والترويجية، كمنح الزبائف فرصة  -
 .إلبداء أرائيـ حوؿ الخدمات المقدمة ومعرفة رغباتيـ وتطمعاتيـ

 .توفير الحوافز المادية والمعنوية لدفع العامميف لممشاركة في عممية اليقظة التكنولوجية -

 .التواصؿ مع ىيئات البحث العممي مف خالؿ المشاركة في الندوات والممتقيات، والتشجيع عمى االختراع -

 :أفاق الدراسة

إف موضوع اليقظة التكنولوجية موضوع حديث ويتطمب البحث أكثر، ومف خالؿ دراستنا وتحميمنا ظيرت 
 :لنا نقاط أخرى تستحؽ النظر والبحث أىميا

 دور الزبوف في عممية اليقظة التكنولوجية . 
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 اليقظة التكنولوجية كعامؿ لتطوير المؤسسة. 

 المعمومة غير الرسمية ودرورىا في تحسيف تنافسية المؤسسة. 

 دور مؤسسة اتصاالت الجزائر في رفع مستوى التطور التكنولوجي بالجزائر. 
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 الوظيفة  االسم والمقب الرقم

02  

 ليمى رحاؿ

دكتورة بكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو 
التسيير، قسـ عمـو التسيير، جامعة الحاج 

 .لخضر باتنة

03  

 بممرابط أحمد

أستاذ مساعد بكمية العمـو االقتصادية والتجارية 
وعمـو التسيير، قسـ عمـو التسيير، جامعة 

 .الحاج لخضر باتنة
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 قسم علوم التسيير   جامعة محمد خيضر بسكرة                                                      

 السنة الثانية ماستر   كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير                                 

 التسيير االستراتيجي للمنظمات:                                  تخصص علوم التسيير                              :  قسم

    

 

 

، ....، األخت الفاضمة...األخ الفاضؿ 

السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ،،،،  

يسرنا أف نضع بيف أيديكـ ىذه االستبانة التي صممت لجمع المعمومات الالزمة لمدراسة التي نقـو بإعدادىا 
دور اليقظة التكنولوجية في "  بعنواف استراتيجي لممنظماتاستكماال لمحصوؿ عمى شيادة الماستر في تسيير 

". –باتنة-اتصاالت الجزائر: دراسة حالة" تحسين تنافسية المؤسسة 

 في مؤسستكـ في تحسيف التكنولوجيةوتيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى االعتماد عمى اليقظة 
تنافسيتيا، ونظرا ألىمية رأيكـ في ىذا المجاؿ ، نأمؿ منكـ التكـر باإلجابة عمى أسئمة االستبانة بدقة، حيث أف 

صحة النتائج تعتمد بدرجة كبيرة عمى صحة إجابتكـ، لذلؾ نأمؿ منكـ أف تولوا ىذه االستبانة اىتمامكـ، 
.  فمشاركتكـ ضرورية ورأيكـ عامؿ أساسي مف عوامؿ نجاحيا

 ونحيطكـ عمما أف جميع إجاباتكـ لف .لمجواب في المكاف المخصص (×)عالمة لذا نرجو منكـ وضع 
. تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط

 

تفضموا بقبول فائق التقدير واالحترام 

: إشراؼ األستاذة:                                                                         مف إعداد

 أحمد بوريالة                                                                    فييمة بوروبة 
  

 2014/2015: السنة الجامعية

 

 استبانة البحث
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 البيانات الشخصية : الجزء األول

الجنس                                 ذكر                        أنثى -  1

           سنة  40أكبر مف          سنة 40إلى 30مف            سنة 30أقؿ مف :             العمر- 2
           دراسات عميا  ميندس          ليسانس             ثانوي أو أقؿ :      المؤىؿ العممي- 3

 تكويف مؤىؿ  

  إطار سامي         إطار            عوف تحكـ         عوف تنفيذ         :الصنؼ الوظيفي- 4

 سنوات            5 سنوات الى 3 سنوات           مف 3أقؿ مف  :           سنوات الخبرة- 5

  سنوات 5                              أكثر مف 

واقع اليقظة التكنولوجية في المؤسسة : الجزء األول

جمع وتحميؿ المعمومات                                                                                   :         مف وجية نظرؾ ماىي اليقظة اإلستراتيجية - 1

    عممية  جماعية لمواجية المخاطر  

                                                       مواكبة التطورات المحيطة بالمؤسسة  

:  في أي مجاؿ تحتاج المؤسسة أف تطبؽ عممية اليقظة اإلستراتيجية - 2

                                                  المجاؿ التكنولوجي   
                                                  المجاؿ التجاري التنافسي   
                                                  المجاؿ االجتماعي البيئي 

                                                  كؿ مف ما سبؽ  
: ماىي الخيارات المتاحة أماـ المؤسسة لمواكبة ديناميكية البيئة التكنولوجية - 3

   ...........................................................................................................

  :في رأيؾ كيؼ تتجسد مشاركة األفراد داخؿ المؤسسة في اليقظة التكنولوجية-4

......................................................................................................................... 
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غير  محايد موافق
 الرقم العبارة  موافق

تحتاج المؤسسة أف تطبؽ عممية اليقظة اإلستراتيجية                                                       
في المجاؿ التكنولوجي 

1 

بما أف المؤسسة تنشط في بيئة تكنولوجية، فاف ىناؾ  ضرورة    
 الحتوائيا عمى خمية لميقظة التكنولوجية

2 

تتجسد مشاركة األفراد داخؿ المؤسسة في اليقظة التكنولوجية مف    
 خالؿ مشاركة الجميع فييا

3 

 4 الموقع االلكتروني لممؤسسة مفعؿ ويؤدي الدور المنوط بو   

تعتمد المؤسسة و بدرجة كبيرة عمى التقنيات والبرمجيات الحديثة     5 

 6 يتـ إدخاؿ برمجيات وتقنيات حديثة متطورة في المؤسسة   

تؤدى اليقظة التكنولوجية في المؤسسة إلى تحقيؽ براءات اختراع     7 

 8 اليقظة التكنولوجية تسمح لممؤسسة بحماية منتوجيا ضد أي تقميد   

تقـو المؤسسة بترصد وتتبع كؿ ما يحدث في البيئة التكنولوجية مف    
 تطورات واكتشافات عممية

9 

تيتـ المؤسسة بمعرفة التكنولوجيات والتقنيات المتبعة مف قبؿ    
المنافسيف 

10 

 

 :مف مصادر الحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة بالتطور التكنولوجي والتي تمجأ الييا المؤسسة- 15

                            نعـ           الالممتقيات و المعارض -
           نعـ           ال تحميؿ ما بحوزة المؤسسة مف معمومات -
                    نعـ          الاألخبار التكنولوجية والمجالت -
                    نعـ          ال               الزبائف و المورديف والمنافسيف -
                                نعـ           ال     الدورات التكوينية -
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 :استقباؿ انشغاالت الزبائفكيؼ يتـ - 16

                نعـ           ال  مف خالؿ موقع أو بريد الكتروني -
                               نعـ           الخط ىاتفي خاص -
            نعـ          ال      سجؿ مخصص لالقتراحات والشكاوي -

 تحسين تنافسية المؤسسة: الجزء الثالث 

غير  محايد موافق
 الرقم العبارة  موافق

تيتـ المؤسسة بتطوير نوعية الخدمات المقدمة     1 

 2 تحرص المؤسسة عمى تقميؿ تكاليؼ خدماتيا   

 تحرص المؤسسة عمى إشباع رغبات الزبائف وتضمف تحقيؽ   
 التوازف بيف مصمحة المؤسسة والزبوف

3 

تسعى المؤسسة  دوما إلى زيادة فرصيا فيما يتعمؽ باالبتكار وتقديـ منتجات    
 وخدمات متميزة

4 

 5 الحصوؿ عمى والء الزبوف و المحافظة عميو عمىتحرص المؤسسة    

 6 تتمكف المؤسسة مف مواجية المخاطر االلكترونية   

 العمؿ عمى تحقيقيا إلىمؤسسة توقع طمبات الزبائف وىو ما يقودىا لؿيمكف    
ووسيمتيا في ذلؾ بريدىا أو موقعيا االلكتروني 

7 

رغبات الزبائف تيتـ المؤسسة بتقديـ منتجات وخدمات بديمة تتالءـ مع      8 

 9 المؤسسة زيادة في حجـ مبيعاتيا وبالتالي زيادة حصتيا السوقية قؽغالبا تح   
: تعمؿ المؤسسة في محيط تنافسي- 10

                                 نعـ           المستقر -
                نعـ            ال     متغير ومضطرب نسبيا -
                      نعـ            ال    متغير ومضطرب -


