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  الملخص:

هدفت الدراسةة الةا الك ةن دةر دظر الةع المع ظمةات فة  ناسةير ناافسةية ال ةركات دراسةة     
( 54ميع اسةةنبااة  ةةم ت االةةة  ةةركة ا بةةاة بسةةكرة  لنافيةةب اهةةدان الباةة  تامةةت الباا ةةة بن ةة

ففةةةرة ل ةةةرا جمةةةا المع ظمةةةات اةظليةةةة مةةةر دياةةةة الدراسةةةة ظد ةةةا  ةةةظ   لةةة  نةةةع جمةةةا البيااةةةات 
  SSPSV16ظنا ي ها ظاخنبار ال ر يات باسنعااة ببراامج الازع اةا ائية ل ع ظع اةجنماديةة 

اسةةنخداع ابةةارا ظلفةةد نةةع المسةة  ال ةةامة لجميةةا م ردانةة   ظ  45ايةة  نكةةظر مجنمةةا الدراسةةة مةةر 
العديةةةد مةةةر اةسةةةالية اةا ةةةائية لمعالجةةةة البيااةةةات ماهةةةا معامةةةة اةرنبةةةاب ظمعامةةةة الناديةةةد  
المنظسةةب الاسةةةاب  ظمعامةةة ال بةةةات ظال ةةدب ظايرهةةةا  ظبعةةد اجةةةرا  النا يةةة ظاخنبةةةار فر ةةةيانها 
نظ  ت الدراسةة الةا العديةد مةر الانةائج مةر اهمهةا ااة  يظجةد دظر لةالع المع ظمةات فة  ناسةير 

 (.0,04فسية ال ركات داد مسنظى دةلة  ناا
 الك مات الدالة: الع المع ظمات  مظارد الع المع ظمات  الناافسية  أبعاد الميزة الناافسية

Summary : 

The study aimed to reveal the role of information systems in improving the 

competitiveness of companies case study company NAFTAL Biskra, to achieve the 

goals of research, the researcher designed questionnaire included (45) paragraph for 

the purpose of gathering initial information from the study sample and the light that 

has been collecting and analyzing data and testing hypotheses with help program of 

statistical packages social Sciences SSPSV16 where the study population consisted of 

51 frame and has been a comprehensive survey of all the vocabulary, and the use of 

many of the statistical methods for data processing, including correlation coefficient 

and the coefficient of determination, the arithmetic mean and coefficient of 

consistency and honesty, etc., and after conducting the analysis and testing of 

hypotheses, the study found many of the results of the most important that there is the 

role of information systems in improving the competitiveness of companies at the 

level of significance (0.05).  

Keywords: information systems, information systems resources, competitiveness, the 

dimensions of competitive advantage                                                   

 مقدمة
نااظة المؤسسات أر ناافل د ا مع ظمانها مر النسرة ظ ة نسم  إة بما نعنفد أا  لر   

يؤ ر د ا تظنها ظ يزيد مر تظة ماافسيها ظ بالنال  فه  نام  ا سها مر خالة ظجظد كي ية 
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د يها مر م ادرها المخن  ة ظ ا لها  معياة ل نعامة ما البيااات مر اي  إمكااية الا ظة
ظ اف ها ظاسنرجادها بهدن إجرا  العم يات الالزمة نلهر لاا األهمية البارزة االع المع ظمات 
ف  المؤسسات اي  أر ظجظد الاع مع ظمات داخة المؤسسة يظفر لها مخرجات ينع د ا 

نيجية لها مفاراة بمر نا ب مع  أساسها  باا  ظ انخا  كافة الفرارات الن  نادد المكااة اإلسنرا
 مر خالة اكنساة ميزة ناافسية مسندامة الن  نؤدي إلا امظها ظ اسنمرارها االة ا ظلها 

  .د ا ه ه الميزة
اااظة مر خالة ه ه الدراسة معرفة إ ا كار هاا  دظر لالع المع ظمات ف  ناسير ناافسية  

سات الظباية ظالما ية خا ة ة نعب   ظالمالال أر أا ة المؤس المؤسسات بنا ية الظاتا
أهمية بارزة لالع المع ظمات لكر م ة ه ا اإلا اة در ه ا الجااة سظن يؤدي بالمؤسسات 
إلا ا نداد الماافسة د يها ظال عن ظمر  ع الزظاة  ظالجدير بال كر هظ أا  د ا المؤسسات 

لداخ   ظالخارج  أر نكظر يفلة ظأر نسعا إلا اسن الة كة المع ظمات اظة المايب ا
بالماافسير ل مؤسسة اسنباب األادا  ف  انخا  الفرارات ظاكنساة ميزة نمكاها  ظخا ة المنع فة

 مر مظاجهة الناديات خا ة ف  لة العظلمة ظاا ناح السظب. 
 ظمما سبب يمكر النبرب لمااظر الدراسة كما ي  :

 االطار المنهجي البحث وال:ا
يجة أر ل  كبيرة مر تبة الماافسير الااليير أظ المرنفبير ل  نظاج  المؤسسات نهديدات     

رة ظ معفدة ما ية ظ الاا رة ف  لة بيئة من ينكظر لديها بريفة معياة لمعالجة البيااات ال
ظ مر هاا يبرز دظر الاع المع ظمات ليم ة سالاا ف  يد المؤسسات   م يئة بالناديات

ف  نافيب تيمة م افة بنظفر المع ظمات الن   لمظاجهة ه ه الناديات ظ يبرز دظره ك ل 
 . ك ل  نعزيز مظتعها الناافس نسادد المؤسسات ف  اإلبداع ظ نكظير المعارن 

I. اةهنماع بالاع المع ظمات أخة  ينزايةد ناةت نة  ير النبةظرات ال ع يةة النة  : إشكالية البحث
   ا زيةةادة اةةدة الماافسةةةناةةد  فةة  البيئةةة ظمةةا يبةةرأ مةةر من يةةرات دالميةةة منسةةاردة ممةةا أدى الةة

أ ةةبات المؤسسةةات نهةةنع بالةةاع المع ظمةةات ألجةةة الظ ةةظة الةةا المع ظمةةات النةة  ن ةةمر لهةةا 
فر ةةة تبةةة الماةةافد  ظاجةةد أر الةةاع المع ظمةةات الةة ي نسةةعا مةةر خاللةة  الةةا البفةةا  فةة  السةةظب 
بةةة كبر ا ةةةة ظ أبةةةظة مةةةدة مةةةر خةةةالة نميزهةةةا بعةةةدة خ ةةةائ  نكةةةظر بم ابةةةة السةةةالح لمظاجهةةةة 

بةةةظرات ظ الماافسةةةة لفةةةد فةةةرا د ةةةر العظلمةةةة ن يةةةرات ك يةةةرة د ةةةا  ةةةنا مجةةةاةت الايةةةاة ظ الن
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نسابفت دظة العالع لدخظة األسظاب العالمية مر أظسا أبظابها د ا الراع مر المخابر المنظتعة 
 ظ الماافسة ال ديدة فيها مما يددظاا إلا نبرب إلا مظ ظع الاع المع ظمات .

 مع ظمةةةات ظااجةةةة المؤسسةةةة لهةةةا مةةةر أجةةةة  ةةةيااة اةسةةةنرانيجيات انيجةةةة النةةةدفب الهائةةةة ل   
باةهنمةةةةاع بةةةةةالع المع ظمةةةةةات ظأ ةةةةةبات أاةةةةةد المةةةةظارد األساسةةةةةية إر لةةةةةع افةةةةةة المةةةةةظرد الرئيسةةةةة  
  ل مؤسسةات ظهة ا يلهةر ج يةا فة  الع ةر الاةال  الة ي ينسةع بالنسةارع الهائةة ظالنبةظر النفاةة  

د البفةةا  أر نظاكةةة هةة ه د ةةا المؤسسةةات النةة  نريةةالنظجةة  ااةةظ اإلدارة اةلكنرظايةةة ظلةة ل  ظجةةة 
ظأر نكظر  ات ميزة ظالماافلة د يها ف  لة لرظن ا نداد الناافد ظاا نةاح السةظب الن يرات  

لةة ا د يهةةا أر نم ةة  الةةاع المع ظمةةات يةةظفر لهةةا مع ظمةةات  ةةاياة ظدتيفةةة دةةر ماافسةةيها ب ةةكة 
 يمكاها مر الظ ظة إلا الاجاح الناافس .

 سبب يمكر ب ظرة م ك ة البا  ف  السؤاة الرئيس  النال : ظف   ظ  ما 
 ؟هل لنظم المعلومات دورا في تحسين تنافسية المؤسسات -            

 ظمر ه ا السؤاة سظن نن رع دا  أسئ ة فردية النالية:
 هة لالاع المع ظمات دظرا ف  ناسير ميزة النك  ة؟ -          
 ت دظرا ف  ناسير ميزة الجظدة؟هة لالاع المع ظما -          
 هة لالاع المع ظمات دظرا ف  ناسير ميزة سردة اةسنجابة ل عمية؟ -          
 هة لالاع المع ظمات دظرا ف  ناسير ميزة اإلبداع؟ -          

II.  بظ ن  امة لكةة مةر الةاع المع ظمةات ظ ميةزة ناافسةية اية  أر ظجةظد : أهداف البحث
سسةةةةة يسةةةةادد جهازهةةةةا اإلداري بكةةةةة مسةةةةنظيان  فةةةة  الا ةةةةظة د ةةةة  الةةةةاع المع ظمةةةةات فةةةة  المؤ 

المع ظمات الالزمة د ا ال عيدير الداخ   ظ الخارج  ظ ال ي يكةظر لة  الةدفا بالمؤسسةة ااةظ 
ظ كةة ل  اةةظة  اةبةةالع الةةدتيب ظ الجيةةد اةةظة مكاانهةةا الناافسةةية ظسةةب السةةظب الةة ي نا ةةب فيةة  

الرتابة ظ النظجي  بير الم ةال  المخن  ةة لنمكاهةا مخن ن الظلائن بها لنساددها ف  الناسيب ظ 
باةسةن ادة مةر النكاظلظجيةات الادي ةة ظ  ف  الاهاية مر ن ةميع الظلةائن ظ ن سيسةها مةر جديةد 

 النفايات المنبظرة الن  أناات نببيب البرمجيات .
نسنظجة منب بات الن ير ظ النبظر المنسارع البا  باسنمرار در ال يغ ظ األس ظة 

اري األك ر مالئمة ال ي يكظر يهدن إل  اسنباب األادا  ال ي بدظره يددع ااةت اإلد
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الماافسة ظ الن ظب د ا اآلخرير مما أدى باا إلا الظتظن د ا الميزة الناافسية ظ نااظة 
 أبعادها الن  نؤدي بالمؤسسة إلا اإلاناج بنك  ة أتة ظ  ات جظدة دالية .

لةع المع ظمةات فة  ناسةير ناافسةية المؤسسةات بةالنبرب لهةا مااظلة إلهار الةدظر الة ي ن عبة  ا
بالنا ية ظالن سير ظمعرفةة مةدى ادنبةار إبةارات المؤسسةة ماةة الدراسةة أر الةاع المع ظمةات  ا 
أهمية ظن  ير كبير د ا الجهاز اإلداري بها ظبم ير المؤسسة ظنفديم  كمرجةا ل مؤسسةة اية  

مةا أر الهةدن الرئيسة  لهة ا الباة  ينم ةة فة  مااظلةة ك أا  بإمكااها اةدنمةاد د ية  ظاسةن الل  
ناديد دظر الع المع ظمات ف  ناسةير ناافسةية المؤسسةة إ ةافة إلةا نفةديع الةرة دةر من يةرات 
الباةةة  ظأبعادهمةةةا ظالنعرن د ةةةا مكظاةةةات الةةةع المع ظمةةةات  النةةة  يمكةةةر اةدنمةةةاد د يهةةةا فةةة  

إسةةةنرانيجية أدمةةةاة النةةة  نسةةةهع فةةة  نبةةةظير إسةةةنرانيجية الةةةاع المع ظمةةةات منكام ةةةة مةةةا مكظاةةةات 
 ناسير ناافسية المؤسسة.

III. إلفةةا  ال ةةظ  اةةظة دظر الةةاع المع ظمةةات فةة  فةة   االهميةةة العلميةةة:ننم ةةة  أهميةةة البحةةث
ناسةةير ناافسةةية المؤسسةةات ايةة  أر الةةاع المع ظمةةات يعنبةةر بريفةةة النةة  نمكةةر المؤسسةةة مةةر 

ألجةةة ناديةةد الظ ةةعية اإلسةةنرانيجية  معالجةةة ظ نخةةزير ظ نا يةةة البيااةةات الاا ةةرة ظ الما ةةية
كمةةا أر اةدنمةةاد المؤسسةةة د ةةا الةةاع ل مع ظمةةات هةةظ أاةةد أهةةع المةةظارد النةة  نمكةةر  ل مؤسسةةة 

المؤسسات مر معالجة ظنخزير ظاسن الة المع ظمات المنع فةة بالمؤسسةة سةظا  كااةت داخ يةة أظ 
ة فة  الماةيب ظالماافلةة خارجية ظالنة  ب  ة ها نةنمكر المؤسسةة مةر مظاجهةة الن يةرات الاا ة 
 نعنبةةةر الظلةةةائن المنع فةةةة  د ةةةا مكاانهةةةا فةةة  السةةةظب الةةة ي نا ةةةب فيةةة  ظالن  ةةةة د ةةةا ناديانةةة 

 مةر  بالمع ظمات ظالمنظاجدة د ا مسنظى المؤسسة هة  مةر أخبةر ظأهةع األا ةبة فة  المؤسسةة
نافةةةب البال ةةةة لةةةالع المع ظمةةةات فةةة  المؤسسةةةة فإااةةةا اجةةةد أاةةة  يمكةةةر ل مؤسسةةةة أر ه األهميةةةة هةةة 

الريةةةادة د ةةةا المؤسسةةةات المنظاجةةةدة ظاكنسةةةاة ميةةةزة ناافسةةةية نانةةةة بهةةةا مكااةةةة فةةة  السةةةظب  ةةةديد 
الناةةافد ب  ةةة الكةةع الهائةةة ل مع ظمةةات المنع فةةة بالمؤسسةةة أظ ماافسةةيها ظباسةةن الة الجيةةد لهةةا 

 ظا رها ف  المؤسسة بما يخدمها ظيافب أهدافها. 
أهع المظا يا الن  نااظة المؤسسات معرفن   الع المع ظمات مر يعداألهمية العملية أما 

ظاةسن ادة تدر اإلمكار ما  ظخا ة ف  مجاة اكنساة المؤسسة لميزة ناافسية نمكاها مر 
ظا مة مر ه ه الدراسة أر نساهع   مظاجهة الماافسة سظا  د ا المسنظى الما   أظ العالم 

  م ية إلبارات المؤسسة.خا ة مر جااة النببيف  ف  الك ن در المعبيات ظالرؤى الع
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IV. ال ر ةةيات ظهةة  :ادنمةةادا د ةةا مخبةةب الباةة  ظأهدافةة  يةةنع النافةةب مةةر  فرضةةيات البحةةث
ظسةةظن ين ةة  مةةر خةةالة هةة ا الباةة  تبظلهةةا اظ رف ةةها ظفةة   مؤتنةةة لم ةةك ة الدراسةةة الا ةةظة ال

  ظ  ما سبب يمكر  يااة فرظا البا  كما ي ن   : 
دةلة اا ائية لالع المع ظمات ف  ناسير ناافسية :ة يظجد دظر  ظ  الفرضية الرئيسية   

 (. =04 0 ال ركات داد مسنظى معاظية 
: ة يظجد دظر  ظ دةلة اا ائية ل مظارد المادية الفرضية الصفرية الفرعية االولى    

 (. =04 0 النكاظلظجية ف  ناسير ناافسية ال ركات داد مسنظى معاظية 
: ة يظجد دظر  ظ دةلة اا ائية ل مظارد الب رية ثانية الفرضية الصفرية الفرعية ال  

 (. =04 0 المنخ  ة ف  ناسير ناافسية ال ركات داد مسنظى معاظية 
:ة يظجد دظر  ظ دةلة اا ائية ل برمجيات ف  ناسير الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة  

 (. =04 0 ناافسية ال ركات داد مسنظى معاظية 
V. اجةرا  هة ه الدراسةة فة  ال ةركة الظبايةة لنسةظيب المةظاد البنرظليةة ا بةاة :نةع  حدود البحةث

مفابعةةة بسةةكرة ظاتن ةةرت د ةةا جميةةا ابةةارات ال ةةركة الظبايةةة لنسةةظيب المةةظاد البنرظليةةة ا بةةاة 
اية  ااة  نةع الظ ةظة الةا مخن ةن الةدظائر بها ظيفن ةر المجةاة المظ ةظد  لمعرفةة مةا  بسكرة 

 ف  ناسير ناافسية ال ركات.ا ا كار لالع المع ظمات دظرا 
VI. نسةناد هة ا الباة  الةا المةاهج الظ ة   النا ي ة  الة ي يعبةر دةر اللةةاهرة  مةنه  البحةث:

المدرظسة كما هة  د ةا ارا الظاتةا ظي ة ها ب ةكة دتيةب ظ ة ا كميةا ظكي يا كمةا نةع اةدنمةاد 
ا  ل ظ ةظة اي ا د ا دراسة الاالةة الة ي يسةم  لاةا بإسةفاب الباة  الع مة  د ةا الظاتةا الميةدا

 الا نعميمات د مية ت د النعرن د ا دظر الع المع ظمات ف  ناسير ناافسية ال ركات.
 :االطار النظري والدراسات السابقةثانيا
الرا لنبظر السريا ال ي يعرف  المجاة اةتن ادي ب ظرة دامة ظ النكاظلظج  خا ة     

مر خالة ن ميع الاما خا ا  فاا  يؤدي ب ظرة انمية إل  ن ادة المؤسسة ما ه ا الظ ا
بها ةسنيعاة الفدر الكبير مر المعبيات الن  ننعامة بها ظ يسهة لها دم ية النخزير ظ 
المعالجة ظ ك ا إي الها إل  المعايير بها يعد الاع المع ظمات الجهاز الع ب  ال ي ب  

د   أساد  نن ة بكافة أجزائها ظ أتسامها خا ة إ ا ما كاات مر الاجع الكبير ظ ال ي
 مخرجان  نباا ظ ن در كافة الفرارات .
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I. نظم المعلومات :مفاهيم عامة 
يسناظ  الاع المع ظمات د ا أهمية خا ة انيجة ل دظر ال ي ةة مفهوم نظام المعلومات 1.1 

يؤدي  ف  المالمات  ظه ا ما يجع اا ة اعنبر الالاع الاما ل مع ظمات إة ا ا كاات مخرجان  
مانية ماددة أي أر الاع  المع ظمات ف  ال ركة دبارة در الاع يفظع ه  مانجات مع ظ 

بمعالجة البيااات  ع ناظي ها إلا مع ظمات ةسنعمالها ف  مخن ن المؤسسات اإلدارية ظيمكر 
 درا النعارين النالية:

يعرن الاع المع ظمات ب ا  : "مجمظدة منداخ ة مر المكظاات الن  نعمة د ا نجميا  أظ 
  ن  ية  نخزير  ظا ر المع ظمات ظ ل  ب را مساادة دم ية  اا الفرار ظالرتابة اسنرجاع(

(. يعرن أي ا ب ا  " هظ دبارة در آلية 51   5004داخة المؤسسة" ابية مامد مرس   
جرا ات مالمة  نسم  بنجميا ظن اين ظفرز البيااات ظمعالجانها ظمر  ع ناظي ها إلا  ظا 

 (.  5  5050د الااجة" الما اظي مع ظمات يسنرجعها اإلاسار دا
:"الاع المع ظمات ب كر ال را ما  ظهظ نظليد كة البيااات الدائمة لن  ية  كما درن بة

اناج مع ظمات دتيفة ظظتنية لكة  الما  ة... ظن  ية البيااات ب ك ر البرب ك ا ة ظاتن اد... ظا 
 (45 مسنظى إداري".  الح دبد الماعع مبار  

 عارين اجد أاها نبرتت ل عاا ر النالية:ظمر خالة ه ه الن
 أاها دبارة در الع أي مجمظدة أجزا  نعمة ب ظرة من اد ة.-
 إاناج المع ظمات.-
 ندديع العم ية اإلدارية.- 
 أاها نفظع بجما ظنخزير ظاسنرجاع ظا ر ظمعالجة المع ظمات.-
ظدية مكظاات أظ أجزا  ظمر خالة مخن ن النعارين السابفة فإااا اجد أاها لع ننبرب إلا ا  

الاع المع ظمات اا  :  (Robert Reix)الع المع ظمات فيها ظما  النعرين النال  :درن 
"مجمظدة مالمة مر الظسائة المادية  البرمجيات  األفراد البيااات العم يات الن  نسم  

   5002بالا ظة ظالمعالجة ظالنخزير ظاإلي اة ل مع ظمات بكة أ كالها." جظدي سامية 
52) 
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كما درن د ا اا  : "مجمظدة مالمة مر األفراد ظالمع ظمات ظالبرامج ظ بكات اةن اة   
ظمظارد البيااات الن  نفظع بنجميا ظن  ية ظنخزير ظنظزيا المع ظمات الالزمة ةنخا  الفرارات 

 (55    5002ظالناسيب ظالرتابة داخة المؤسسة." مااة مامد الكردي 
ارين ن ير بظ ظح إلا اظدية أجزا  ظمكظاات الع المع ظمات اي  اجد أر ه ه النع

ظه :المكظاات المادية البرمجيات ظالمظارد الب رية. اي  أر مخن ن ه ه المكظاات نساهع ف  
إاناج المع ظمات ظالن  نسنهدن خدمة العم ية اإلدارية ظالظ ظة بالمؤسسة الن  نافب مكااة 

 نا ب في .ظاسنمرارية ف  الظسب الناافس  ال ي 
 ةة موارد نظام المعلومات 2. 1
الرا لما ينب ب  الاع المع ظمات مر مظارد مر اجة اةسنخداع ظالن  ية الاسر ل     

 ظالظ ظة الا الاجاح ف  المؤسسة يجة نظفر العديد مر المنب بات ظالمظارد ظه  : 
ة الن  نم ة الباية ظه  دبارة در األجهزة ظالفبا ال اية المادي:.الموارد المادية 1.2.1

النانية األساسية الالزمة لن  ية الاع المع ظمات ف  المؤسسة ظمر أهع ه ه األجزا  
 ظالمعدات ما ي  :

مابة الباتة:ظه  م در كهربائ  يزظد األجهزة بالباتة ب كة مسنمر ظدظر اافباع 
هربائية ف  االة باإل افة إلا الاع الاماية الكهربائ  ال ي يمد جميا األجزا  بالباتة الك

 (.45 ، 5005 إيمار فا ة السامرائ  ظهي ع مامد الزاب   اافباد 

 :أجهزة الكمبيظنر:ن مة كة مر 
ظادات المعالجة المركزية:ظه  الجز  الداخ   مر الاع الااسظة ظه  دبارة در مركز  −

  نفظع األا بة ظال ي ياظي د ا كع كبير مر الدظائر اإللكنرظاية  ال كا  اة بااد (ظالن
د ا معالجة البيااات باا ا د ا السياسات ظاإلجرا ات المبرمجة ظمر أهع ه ه الظادات:ظادة 

 الاساة ظالمابب ظادة الرتابة.
ال اكرة الرئيسة ظهاا ينع نخزير البيااات ظالبرامج الن  ينع إدخالها در بريب ظسائب  −

رسالها إلا ظسائب الببادة أظ إلا اإلدخاة كما ينع نخزير انائج دم يات المعالجة إلا أر ينع إ
 ظسائب النخزير المؤتت.

ظسائب النخزير المساددة:ظه  دبارة در كة الظسائة المسنخدمة لنخزير البيااات ظالبرامج 
 (.  55  5002خارج ظادة الن  ية المركزية  لاهر  اهر يظسن الف   
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ااسة اآلل     ا ة أجهزة اإلدخاة:ظننكظر مر أجهزة م ة:لظاة الم اني   ال ارة ال −
ال مد  ماس   ظئ  المدخالت المعنمدة د ا الف ع  مدخالت مر خالة أجهزة  ظنية ماس  

 رتم . أجهزة معنمدة د ا الابر الم اابيس .
أجهزة اإلخراج:ظه  ن نمة د ا أجهزة م ة البابعات مخرجات مر خالة أجهزة  −

  ظنية  ا ة العرا الفرا الم  ظب أظ ال يزر.
ن اةت:دبارة در مجمظدة مر األجهزة الن  نعمة د ا مراتبة ظ بب مرظر أجهزة اة

 (.20 المع ظمات اليا اظ مر  بكة اةن اةت  ابية مامد مرس   
الاع ال بكة:ظهظ مالظمة المظا الت المع ظمانية الن  نظفر خدمة الربب بير جميا األجهزة 

ا ة السامرائ  ظهي ع مامد الزاب  داخة المؤسسة ظما بياهما ظاألبران الخارجية إيمار ف
  44.) 

ن ير البرمجيات إلا النع يمات الن  نظج  الااسة اآلل  ب را أدا  :البرمجيات  2.2.1
مهمة معياة اير أر الااسبات ناناج إلا البرامج لك  نؤدي كة مهمة نفظع بها ابية مامد 

ات ف  المؤسسة اي  أااا (.اير أر ه ه البرامج مب ظبة لن  ية الاع المع ظم501 مرسا  
 اجدها د ا  ك ير:

برمجيات ن  ية الالاع:ظه  البرمجيات الالزمة ظال رظرية لن  ية الااسة ظناليع دالتة 
( فه  نسنخدع ب را إدبا  24  5002ظادان  بع ها ما بعا هي ع مامظد   ب  

رئيسية إيمار فا ة األظامر لألجزا  المادية ل عمة ظنا ي  اإلجرا ات ظاركنها ف  ال اكرة ال
 (.551 السامرائ  هي ع مامد الزاب   

برمجيات النببيب:ظه  برامج مكنظبة مر اجة اسنخدامات خا ة لن دية ظلائن ماددة  −
بظاسبة المسن يدير الاهائيير ظنظجد أةن برامج النببيفات بسة ار هاا  آةن مر اةدماة 

 يها  ظن ان برامج النببيفات الا :المخن  ة الن  يريد المسن يدير مر الااسة ار يؤد
برمجيات النببيفات دامة اةاراا ظالن  يمكاها أدا  أدماة معالجة المع ظمات ال ائعة  −

ل مسن يدير مر كة برامج النببيب كبرامج معالجة الا ظ  ظبرامج الجداظة 
 اةلكنرظاية...الخ.

ة المع ظمات ال رظرية برامج نببيفات ادارة اةدماة:ظالن  يمكاها ااجاز مهاع معالج −
 لددع ظلائن ادارة اةدماة م ة نببيفات المااسبة النسظيب المالية.
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برامج النببيفات الع مية:ظالن  يمكاها أدا  مهاع معالجة المع ظمات ل ع ظع  −
الببيعية ظالهادسة ظالريا ية ظن مة نببيفات النا ية الع م  النا ية اةا ائ  باظ  

 العم يات.

فات ف  المجاةت اةخرى كالنرفي  ظال اظر...الخ مامد السعيد خ بة   برامج النببي
 554 551.) 

ظهع األفراد األك ا  ظ ظي المهارات ف  مجاة نكاظلظجيا ظالاع الموارد البشرية : 1.2.1
دامن  ظنبظيره ف  المؤسسة  يفظع بعم يات  المع ظمات ال ير يفا د ا دانفهع ن  ية الالاع ظا 

ر المعبيات الفاب ة لالسنعماة مر برن المسؤظلير اا ر دادي المعالجة ظنا ي
 ( ظيافسع هؤة  األفراد إلا:521 ددظر 
اخ ائيظا الع المع ظمات:ما النبظر الااد  ف  نكاظلظجيا المع ظمات اليظع  −

أ بات الظلائن المنع فة بالع المع ظمات ظاسعة ظمنبظرة ظمنداخ ة ظمر أهع ه ه الظلائن 
 ماي  :

ير الع المع ظمات:ظمسؤظلية ه ه الظلي ة ه  النخبيب لالاع المع ظمات ظناليع العمة مد    
ف  اإلدارة ظناديد المظارد الب رية ظال اية الن  ياناجها العمة ظيجة أر ينمنا  ااة ه ا 
دارة األفراد نمكا  مر تيادة مجمظدة مر المهايير ظالخبرا   الما ة بمهارات إدارية ظا 

   ال هادات المنخ  ة ف  مجاة هادسة الااسظة أظ الع المع ظمات ظالمخن ير ظاام
 (. 55 إ افة د ا الخبرة جظدي سامية 

ما ة الالع:ه ه الظلي ة مر لهع الظلائن المنع فة بمجاة الع المع ظمات اي  أر الما ة 
ية هظ مسئظة در اةن اة بمسنخدم  الالاع ظناديد اةانياجات الاالية ظالنب عات المسنفب 

( هظ 20   5005الن  ينظتعظر الا ظة د يها مر الالاع الجديد أامد اسير د ا اسير 
ال ي يفظع ب ك ر األا بة ايظية ظن  ير ف  مجاة النبظير ظباا  الاع المع ظمات اي  أا  
اسااية ان الية ننب ة ما  المهارة ظالمعرفة ظاإلدرا  العميب  يفظع بعدة مهاع نا ي ية نفاية ظا 

ة مظ ظع البا  ظيظ ن دم   باإلبداع ظارى أر لما ة الالع أدظار منكام ة ظمناظدة ل م ك 
ف  المالمة ماها:ما ة الالع كمسن ار كخبير مسااد ك ااا ل ن يير سعد االة 

 (.551   5005ياسير 
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المبرمجظر:منخ    مع ظمات يسنخدمظر الظ ائب الن  يفدمها ما  ظ الالاع لنرميزها  −
 ظة ظجع ها د ا  كة برامج ظا ظة في .د ا برامج الااس

الم   ظر:األفراد ال ير يفظمظر بإدخاة البيااات ظالمع ظمات إلا الااسة ظيعم ظر د ا  −
  .ن  ية الالاع

م مع مظاتا اةانرات:دادة يكظر المنخ  ير بنكاظلظجيا المع ظمات ظالاظاسية ظلكر 
مة الن ميع الدتيب ظال اي  كما هظ ي  ة ار يكظر د ا دراية باألدماة اةدارية لنسهية مه

 (.511 مب ظة ايمار فا ة السمرائ  ظهي ع مامد الزدب  
م رن اةن اةت:ي رن د ا ن ميع ظنا ي   بكات اةن اةت ل الاع ظمراجعة ظسائة  −

اةن اة ظ مار أمر اةن اة ظاةن اةت بنظفير المعدات ظاألجهزة ظاألالمة الن  نعمة 
 ر اةخنراتات الخارجية ظالداخ ية.د ا اماية الالاع م

الددع ال ا :ننادد مهاع اةفراد العام ير ف  الددع ال ا  د ا اظع مهاع الالاع فه  نادرج  −
ما بير أالمة دادية تد ناناج الا ددع فا  بسيبة ظبير أالمة نخ  ية ناناج الا ددع 

ات الالاع مر دم يات فا  منخ   دال  الدتة ل ا فار اظع الددع يعنمد د ا ببيعة ظمكظا
 ظأجهزة ب نا أاظادها.

ماسب الالاع:ننجاهة بعا المؤسسات دظر ماسب خدمات الالاع مما يؤدي الا خ ة ف  
 مار جظدة ظسير أدماة الالاع فالدظر ال ي يفظع ب  ماسب الالاع مهع جدا ف  اةدا  

هائيير ل الاع بظتري  الالاع فهظ دبارة در ا فة ظ ة ما بير ال ريب ال ا  ظالمسن دير الا
 (.5  5050مامد 
:لفد اخن  ت اةرا  بخ ظ  ناديد مر هع المستفيدين من نظم المعلومات  −

المسن يدير مر مخرجات الاع المع ظمات فهاا  رأي ي هة الا بعد المسن يدير ن مة 
لن  باإل افة الا المديرير رجاة البيا  المااسبير...الخ. ظأخر يا ر المسن يدير ف  جهة ا

نسنخدع مخرجات الاع المع ظمات ألاراا  اا الفرارات ظنر يدها ظه ا هظ اةنجاه اة   
لكظا  ينظافب ما نعرين الاع المع ظمات ظالهدن ما  ظ ل  ار الالاع المع ظمات نم ة ف  
مجمظدة مر المكظاات الن  نسنخدع لنجميا ظمعالجة ظا ر المع ظمات الن  نسادد مسيري 
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المالمة ف  انخا  الفرارات ةاجاز الظلائن اةدارية ظمر  ع نافيب أهدان  مخن ن مسنظيات
 (. 511 ظاسنرانيجيات المالمة ايمار فا ة السمرائ  هي ع مامد الزدب   

II. تنافسية الشركات:مفاهيم وأبعاد 
 ةة تعريف التنافسية و أنواعها   1.2
ير مخن ن الباا ير اي  اا  هاا  الناافسية م ب   لع ينع اةن اب د ا م هظع ظااد ل  ب    

مر يرى أر الناافسية م هظع ظاسا ي مة اإلاناجية الك ية ظمسنظيات المعي ة ظالامظ 
اةتن ادي ظيرى آخرظر أاها م هظع يرنكز د ا ناافسية السعر ظالنكالين إة أر الناافسية 

منااة سظا  كاات ب رية أظ بم هظمها الادي  نرنبب باإلدارة السادية إلا رفا إاناجية المظارد ال
 مادية.

ظنعرن د ا أاها:" أر الناافسية ة نعدظ ظأر نكظر أس ظة يس ك  األدظار اةتن اديير ف  
نبا  در ظ عيات  -المؤسسة –مايب األسظاب الناافسية ظكة دظر د ا ظج  الخ ظ  

مامد  ادلة" ظمزايا الناافسية ف  لة اانراع الفظادد الماددة ظما نظفر كافة ال رظب الع
 (.521  5001تري   

ظنعرن الناافسية أي ا د ا أاها: "الفدرة المسنمرة د ا مظاجهة الماافسة ظمخن ن ن يرات 
المايب األمر ال ي ينب ة أر ننظفر ل مؤسسة ميزة أظ أف  ية ناافسية نمكاها مر مظاجهة 

ري ير اجد أر (ظمر ه ير النع4  5005رجع ا ية ظأماة دياري   المؤسسات الماافسة."
م هظع الناافسية يخن ن فيما إ ا كار در ال ركة أظ در تباع أظ در دظلة اي  اجد أر 
العالتة بير الناافسية د ا اسة ال ال ة الم ار إليها سابفا ه  دالتة نكام ية إ  أر إاداهما 
نؤدي إلا األخرى اي  اا  ة يمكر الظ ظة إلا تباع أظ  اادة ناافسية دظر ظجظد 

ات  ات تدرة ناافسية تادرة د ا تيادة الفباع ةكنساة مفدرة ناافسية د ا ال عيد الدظل   رك
 اير أر ظجظد ال ركة أظ  اادة  ات تدرة ناافسية ة يؤدي إلا امنال  الدظلة له ه الميزة. 

أر الناافد ة يكظر إة بير المؤسسات ظ ل  أر اإلفالد المؤسسة يؤدي بها  (Porter)ظيرى 
ةاسااة مر دائرة الا اب فالمس لة بالاسبة لها ه  ظجظد أظ ددع ظجظد ظاألمر ليد إلا ا

 ك ل  بالاسبة ل دظلة.
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نميز العديد مر الكنابات بير ددة أاظاع مر الناافسية لكر أهمها هظ الن اين د ا أساد 
اب مسنظى النا ية ظال ي ن ان اسب  الناافسية إلا:ناافسية المؤسسة ناافسية تباع الا 

 ظناافسية الدظلة.
الناافسية د ا  عيد المؤسسة ه  الفدرة د ا نزظيد المسنه   بمانجات .تنافسية المؤسسة:1

ظخدمات ب كة أك ر فعالية ظك ا ة مر الماافسير اآلخرير ف  السظب الدظلية مما يعا  اجااا 
ة مسنمرا له ه المؤسسة د ا ال عيد العالم  ف  لة اياة الددع ظالاماية مر تب

الاكظمة ظينع  ل  مر خالة رفا إاناجية دظامة اإلاناج المظل ة ف  العم ية اإلاناجية  العمة  
 ( 5  5050رأد الماة النكاظلظجيا(.  مظتا م هظع 

كما أاها نعرن أي ا ب اها: "الفدرة د ا إاناج الس ا ظالخدمات بالاظدية الجديدة ظالسعر 
  كير ب كة أك ر ك ا ة مر المؤسسات األخرى " المااسة ظه ا يعا  ن بية ااجيات المسنه

 (.521 مامد تري    
ظيمكر أر نكظر المؤسسة ت ي ة الرباية أي مؤسسة اير ناافسية ظه ا دادما نكظر نك  ة 
إاناجها المنظسبة ننجاظز سعر مانجانها ف  السظب أي أر تيمة المظارد الن  نسنعم ها نزيد 

خدمات الن  نفدمها ظنكظر المؤسسة ت ي ة الرباية دادما د ا تيع الس ا الن  نانجها أظ ال
نكظر نك  ة إاناجها المنظسب أد ا مر نك  ة ماافسيها ظتد يعظد  ل  إلا إاناجها ال عين أظ 

 اإلاناج لها بنك  ة أك ر أظ ل سببير معا.
إليها  فنبظير ظباا  الفدرة الناافسية ألي مؤسسة د ا مسنظى العالم  أظ الما   يمكر الالر 

كماة بادنبارها هدفا أظ اسن مارا ينب ة ظ ا إسنرانيجية ل مار المؤسسة البفا  ظاةسنمرار.  
  (5  5005رزيب مسدظر فارد 

 ظ مر ناافسية المؤسسة اجد ن اين أخر ي ان ناافسية المؤسسة إلا:
افسير ناافسية سعرية:ظنعا  تدرة المؤسسة د ا نفديع س عة أظ خدمة بسعر اتة مر الما -أ

ما جظدة مبابفة ظالا ال د ا هامش كاف  ظه ا ما يؤدي بااخ اا نكالين اإلاناج مفاراة 
 بالماافسير.

ناافسية اير سعرية:ظنعا  الفدرة د ا نفديع مانجات مميزة مر اي  الجظدة در بريب  -ة
ما  اإلبداع أظ در بريب الخدمات المفدمة ما المانج مما يسم  بزيادة الب ة د ا المانجات

 (.5   5001 ظل  سماح الا ال د ا سعر  ابت.  
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ه  تدرة مؤسسات تباع معير ف  دظلة ما د ا نافيب اجاح مسنمر تنافسية القطاع:  -5 
ف  األسظاب الدظلية دظر اةدنماد د ا الددع ظالاماية الاكظمية ظبالنال  ننميز ن   الدظلة ف  

ة الرباية الك ية ل فباع ظميزاا  النجاري ه ا المجاة ظنفاد ناافسية  اادية معياة مر خال
ظما  ة اةسن مار األجاب  المبا ر الداخة ظالخارج إ افة إلا المفاييد المنع فة بالنك  ة 

 ظالجظدة ل مانجات د ا مسنظى ال اادة كمؤ رات هامة ف  ناديد ناافسية الفباع.
سنمر لمسنظى دخة األفراد  ه  تدرة الدظلة د ا نافيب معدة مرن ا ظمتنافسية الدولة : -2

ف   اير نفن   الميزة الناافسية الاسبية الماافسة د ا أجظر ماخ  ة فار الميزة الناافسية 
نفن   ناسير اإلاناجية ل ماافسة ف  ا ابات اتن ادية  ات أجظر مرن عة األمر ال ي 

فدرة د ا فالناافسية نعرن ب اها الدة امظ مرن ا ظمسنمر لدخة ال رد  ي مر نافيب مع
ن رين ب ادة ف  األسظاب الدظلية كما نعرن ب اها الدرجة الن  ي ة إليها ب د ما باي  
يسنبيا أر يانج س عا ظخدمات نفابة  ظب األسظاب الدظلية نات لرظن الب ة ظالن يير 

 5005ظمسدظر فارد كماة رزيب  باي  نزيد مر مدا خية مظابايها . السريا لألسظاب
  5). 
  اد الميزة التنافسيةةة أبع 2.2

نسعا المالمة جاهدة إلا نافيب أهدافها ظ مار اسنمرارينها ف  المجاة ال ي نا ب في  
اي  اجد أر الخدمات أظ المانجات الن  نفدمها المالمة نركز د ا مجمظدة داا ر ن خ ها 

سية. ظسظن ف  اةدنبار ه  أبعاد الميزة الناافسية ظالن  مر خاللها نافب المالمة ميزة نااف
 ينع النبرب إلا ه ه األبعاد الن  نع  ناديدها  كما ي  :

 ميزة التكلفة: -1.2.2
ظنعا  تدرة المؤسسة د ا اإلاناج ب تة النكالين الممكاة بالمفاراة ما ماافسيها ف  
ال اادة  باي  يراد  النااسة ما بير النك  ة المنرنبة د ا نفديع المانج ما المظا  ات 

   ظكانيجة ل ل  فار المؤسسة سنافب ميزة ناافسية مر خالة ااخ اا أسعارها المظجظدة في
باا  د ا ااخ اا نكالي ها مما يمكاها مر البيا با د األسعار أظ أتة مر مسنظيانها 
المنظسبة السائدة ف  ال اادة ظهظ ما يعا  نعليع العظائد ظانساع ال جظة ايجاب  مابير 

 اإليرادات ظالنكالين. 
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اكاع الرتابة د ا النكالين إر مد خة النك  ة يرنكز د ا ناسير اإلاناجية ظرفا الك ا ة ظا 
بعظامة نبظر النك  ة ظالناكع فيها ظمر  مر ه ه  (Porter)يسمي   خا ة مر خالة ما

العظامة باإل افة إلا النكالين النف يدية لإلاناج اجد اتن اديات الاجع ظأ ر الخبرة ظالنع ع 
 (    .545   5001أامد بالل  .  ر األا بة المخن  ة ل مؤسسةظالنرابب ما بي

  تحسين الجودة:-2.2.2
ننعزز الميزة الناافسية لمؤسسة معياة مر خالة رفا ظ ناسير مسنظى جظدة مانجانها ظ ل  

  اي  أ بات  (4  5001يظسن مسعداظي در بريب اةهنماع بجظدة مدخالت اةاناج 
ة نظجظد مظا  ات تياسية لها لمساددة ف  ايجاد مسنظيات  ابالجظدة ل ة دالمية ظ كار ل

لجظدة المانج  أ ب  المسنه   د ا تد داة مر ال هع ظ اةدرا  لمجريات األمظر ظ يجة أر 
ينظفر ف  المانج المفدع درجة دالية مر الجظدة ظ الن  يفدر لها البفا  ف  السظب الناافد 

 السائد .
لمانج ننبا اانياجات ظنظتعات العمية  ظين  ر  ل  ظه  نظافر خ ائ  ظ  ات ف  ا

بنراية ظنظتعات العمية إلا ن ميع ل مانج ما جظدة نا ي  ه ا الن ميع ظنفديع المانج ما 
اظاة الخدمات الم اابة أر نب ة األمر بما ينظافب ظااجات ظنظتعات العمال  

 .(12  5001 ير 
نجسدة ف  المانجات ظ الن  نجعة الزبظر كما أاها نعرن:"مجمظدة الخ ائ  ظ ال  ات الم
   5001براظمة دبد الاميد  رين مراد  تادرا د ا ا باع الااجات المع اة أظ ال ماية ". 

551     ) 
فالجظدة نعا  :"ا ظة المسنه   د ا ما نع دفع  ل ا ظة د ي  مر ماافا ظتد نكظر أاد 
األسباة الرئيسة ةاخ اا الجظدة راجا الا نركيز معلع الما مات د ا النك  ة ظ اإلاناجية 

 (55  5005سظايا مامد البكري   أك ر مر اهنمامها بمظ ظع الجظدة".
ج أظ العم ية أظ الناليع أظ ال رد أظ الا اب أظ الالاع كما أاها نعرن بإجمال  خظا  المان

ال ي نبير مفدرن  د ا نافيب إانياجات ماددة ظ ماية  ظه  جز  مر نك  ة ظانيجة إهنماع 
   ف  كة لالات ظمرااة اإلاناج.

 ظنعرن الجظدة ظففا لعدة أبعاد ننع ب بر ا المسنه   ظننم ة ف :
 خ ائ  األساسية ف  المانج أظ الخدمة األدا : ظي ير ه ا البعد إلا ال -
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اةدنمادية: ظي ير إلا اةنساب ظال بات ف  األدا  يجة أر يكظر هاا  درجة مر  -
 اةدنمادية ظالدتة ف  األدا  المانج أظ الخدمة.

ال الاية "ال نرة الزماية":ظي ير ه ا البعد إلا مدة بفا  المانج أظ الخدمة مدة بفا  أظ  -
 ال الاية.

لخ ائ  الخا ة:ظي ير إلا الخ ائ  اإل افية ل مانج أظ الخدمة م ة األمار سهظلة ا -
 اةسنخداع 

النظافب:ظي ير إلا المدى ال ي يسنجية أظ ينظافب المانج أظ الخدمة ما نظتعات المسنه    -
 ظاألدا  ال اي  مر أظة مرة ظما ل  مر ا ر د ا ناسير فاد ية العم ية النسظيفية.

بعد البيا:ي ير إلا بعا أاظاع خدمات ما بعد البيا م ة معالجة  كاظى  خدمات ما -
 المسنه كير أظ الن كد مر ر ا المسنه  . 

 سرعة االستجابة للعميل: -1.2.2
يمن   العمال  تدرا كبيرا مر الفظة ظ ل  ألاهع الظايدظر ال ير يم كظر الاب ف  انخا  الفرار 

ظتيت النعامة ار ك يرا مر المالمات ن  ة ف  اةسنمرار ل نعاظر ما المؤسسة اع ة ظاباب ظن
بمزاظلة ا ابها اظ ندهظر مسنظيات أدائها ليد بسبة الف ظر ف  الن ميع الداخ   اظ ددع 
مالئمة المظتا اظ نخ ن النكاظلظجيا اظ ددع مالئمة الخدمة ظلكر ارنفائها الا نظتعات 

 ( 55 امد مرس  م ب ا مامظد ابظ بكر ظجماة الدير مالعمال .  
دادما نكظر المؤسسة تادرة د ا ناديد ظا  باع ااجيات زبائاها ب كة يكظر أف ة مر 
الماافسير ه ا يؤدي الا خ ب اظع مر النميز لدى المؤسسة ظيكظر  ل  باهنماع بعامة الظتت 

الا ف  االة الفياع به ه اةسنجابة ظنس ع المانجات ف  الظتت الالزع ظالمن ب د ي  باإل افة 
مالئمة الس ا ظالخدمات المفدمة ل  ظاجد السردة ف  ن بية ااجات العمال  ظاةدنران بظةئهع 

(  ظالن  نكظر در بريب باا  25  5002دبد السالع ابظ تان يساهع ف  باا  ميزة ناافسية 
دالتات ما العمال  ل نعرن بدتة د ا اانياجانهع ب كة اف ة إر الميزة الناافسية ةبد ار 

 ب   ال  معايير ظففا له ا البعد ظه :ن 
 .ار نسناد د ا خ ظ ية هامة ل زبظر 
 أر ندر  مر تبة الزبظر 
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جمعة هظاع ظزهية أر نكظر دائمة أي ة يمكر نف يدها مر تبة الماافسير.  
 (5  5005خياري 
 ميزة اإلبداع: -4.2.2

اة ظالمالمات إ  أر يم ة اإلبداع ظاةبنكار إادى ال رظريات األساسية ف  إدارة األدم
الظتت ف  ن ادد ظالااجات ظالبمظاات ه  األخرى ف  امظ ظنسارع فال يعد كافيا أظ انا 
مر يا أدا  األدماة ف  المالمات د ا اخنالن أاظادها بالبرب الرظنياية النف يدية ةر 
ظ اةسنمرار بها يؤدي إلا النظتن ظ نراجا در الركة المنسارع ف  الم   إلا األماع أ

 ال  ة.
ظيعرن اإلبداع ب ا  أفكار نن ن بكظاها جديدة ظم يدة ظمن  ة باة الم كالت أظ نبظير 
أسالية أظ أهدان أظ رؤية أظ إدادة نركية األاماب المعرظفة ف  الس ظكيات اإلدارية ف  

 أ كاة منميزة ظمنبظرة ندفا المالمة إلا األماع.
 ة إلا ما هظ جديد ظي ين تيمة اكبر ظأسرع ظيعرن اإلبداع ب ا  تدرة المالمة د ا النظ 

 ظنفديع مانج أف ة مر مانجات الماافسير ف  السظب.
 ظي نرا نظفر المنب بات اآلنية ك مااات لنعزيز اإلبداع:

 تيادة إدارية نظفر الددع المب ظة ظنهيئ الن ظرات المسنفب ية الظا اة ألهدان المالمة. -
 .خن ا ات مؤه ة لممارسة الا ابات اإلبداديةفرب دمة   يرة الاجع مناظدة اة -
الع ماافسة داخ ية بير ن كيالت المالمة لالسن ادة مر المدى الظاسا لألفكار الن   -

 (.5أامد س يمار ظ مامد دبد الظهاة العزاظي  نفدع 
كما يعرن د ا أا :هظ كة األدماة الن  يفظع بها األفراد ظالمؤسسات ببريفة مبا رة أظ اير 

 (521 مامد تري     رة ل ا ظة د ا انائج ايجابية ف  كافة الميادير.  مبا
ظيعد اإلبداع المزايا الناافسية األك ر أهمية الن  نمكر المؤسسة مر الاجاح ظاةزدهار ف  بيئة 

 أدماة اليظع.
 اي  ميز معلع الباا ير بير اظدير مر اةبداع هما : 

 النفايات الن  نسنخدمها المالمة .اةبداع ال ا  :ال ي ي مة ن يرات ف  -
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اةبداع اةداري :ال ي ين مر اةجرا ات ظ األدظار ظ الباا  الناليم  ظ الفظادد ظ ادادة -
ن ميع العمة بالافة ال  األفراد ظ الن ادة فيما بياهع ب ية الظ ظة الا نافيب األهدان 

    (.5   5001دبد هللا ت ش المعاية بها المالمة.  

III. ت السابقة الدراسا 
سينع درا بعا الدراسات المنع فة بالاع المع ظمات ظالميزة الناافسية معا ظساااظة    

 إي اح أهدافها ظالانائج المنظ ة لها.
(:ه  دراسة أددها الباا ار بعاظار" دظر نفااة 5002 ةة دراسة )الجرجري والعزاوي،1.1

 المع ظمات ظاةن اةت ف  نافيب المزايا الناافسية"
هدفا الباا ار إل  مااظلة ناديد دظر نفااة المع ظمات ظاةن اةت ف  نافيب المزايا       

الناافسية ف  المالمة المباظ ة ف   ظ  ن خي  دالتة اةرنباب ظاأل ر بياهما ف ال در ما 
 ي  :
 مااظلة نفديع رؤية در م هظع ظأبعاد من يري البا  ظاإلبار النببيف  لها.  -
امنال  المالمة المباظ ة لنفااة المع ظمات ظاةن اةت ظمدى نبايها ألبعاد الن كد مر  -

 المزايا الناافسية.
النعرن د ا مكظاات نفااة المع ظمات ظاةن اةت ظتظة دالتة اةرنباب ظاأل ر بياهما.  -

 ظنظ  ت إل  الانائج النالية:
 المع ظمات ظاةن اةت.ناام  م هظع نفااة المع ظمات ب كة ظاسا ظبخا ة بعد  ظرة  -
أر هاا  دالتة ارنباب بير نفااة المع ظمات ظاةن اةت ظالميزة الناافسية بدةلة مكظاات  -

 ظأبعاد كة ماهما مما يؤكد الدظر المهع لن   المكظاات ف  نافيب الميزة الناافسية. 
ظالخبرات الن  ن  ير نافيب الميزة الناافسية بمكظر المظارد الب رية ف   ظ  المهارات  -

 يمن كظاها. 
ه  دراسة أددها كة مر ظيانر  معراج( اظة "دظر (:5005دراسة )وينتن، معراج ، -2.1

نهدن ه ه الدراسة إلا النعرن د ا مدى نظفر الع المع ظمات ف  نافيب ميزة ناافسية " 
ئرية كما المنب بات الناليمية ظ النكاظلظجية لالع المع ظمات ف  المؤسسات ال اادية الجزا

نهدن إلا معرفة مسنظى اسنخداع الع المع ظمات ف  نافيب ميزة ناافسية ظ العالتة المظجظدة 
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بير المنب بات الناليمية ظ النكاظلظجية لالع المع ظمات ظ نافيب الميزة الناافسية له ه 
 المؤسسات. 

مد الباا ار د ا لنافيب أهدان الدراسة نع اسنخداع أس ظة اةسنبيار لجما البيااات. ظادن -
( مؤسسة  اادية جزائرية ظ تماا بمس   امة لمجنما 55مجنما دراسة ينكظر مر  

  .(%80.7)( مؤسسة باسبة 55الدراسة ظ كار ددد المؤسسات الن  أبدت نعاظاها  
 ظ مر الانائج الن  نع النظ ة إليها:

المع ظمات. كما  لدى المؤسسات ال اادية الجزائرية المنب بات الناليمية لالعننظفر  −
 ننظفر لدى ه ه المؤسسات المنب بات النكاظلظجية لالع المع ظمات.

ظجظد دالتة إيجابية  ات دةلة إا ائية بير منب بات الع المع ظمات الناليمية ظ  −
 نافيب الميزة الناافسية له ه المؤسسات.

جزائرية ظ  ل  نساهع الع المع ظمات ف  نافيب الميزة الناافسية ل مؤسسات ال اادية ال −
مر خالة ن  يرها د ا أهع المن يرات المنع فة بالميزة الناافسية ظ ه  جظدة المانجات األدا  

 المال  ل مؤسسات السيبرة د ا األسظاب اإلبداع ظ النبظير ظ ك ا ة العم يات. 
ال اادية الجزائرية ف  ناافسياها الاسبية إ  نخن ن الك ا ات الاسبية  نخن ن المؤسسات −

ها مر اي  اسن الة جاهزينها لنكاظلظجيا المع ظمات ف  نافيب دظائد د ا المبيعات ظ ف  ل
 ا  ها السظتية.

بالاسبة ل دراسات المنع فة بهما معا اجد أاها مست  :ةة التعقيب عن الدراسات السابقة 1.1
ير بير كة مر الع المع ظمات ظالميزة الناافسية اي  أر الدراسة أظلا دالجت العالتة ظن  

الاع المع ظمات ظالميزة الناافسية هادفة ب ل  إلا بيار مكظاات الاع المع ظمات ظكين يسهع 
ف  نافيب الميزة الناافسية ظ ظة إلا أر هاا  دالتة ارنباب بير الاع المع ظمات ظالميزة 

ع ظمات الناافسية ظ ل  ظففا ألبعاد كة ماهما أما ال ااية اجد أاها س بت ال ظ  د ا الاع الم
ما إبراز أهمين  ظمكاان  ف  المؤسسة ظ ل  بباا  الاع مع ظمات فادة ظتادر د ا ن بية 
منب بات ظاسنرانجيانها الناافسية ظرفا ال مظا در الميزة الناافسية ظ ل  ادنبارا لم اهيمها 

 منعددة األبعاد.
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 االطار الميداني ثالثا:
 معامالت الثبات والصدق ةة1. 1     
را  ال دب ظال بات ألسئ ة اسنبيار البا  المسنخدمة ف  جما البيااات ظ ل  نع اج  

 باسنخداع معامة أل ا كرظاباخ لاساة ال بات ظكاات الانائج كما ي  :
 :معامالت الثبات والصدق11الجدول

 معامل الصدق معامل الثبات العبارات محاور االستبيان
 0,20 0,152 55ةةة  5 المظارد المادية ظالنكاظلظجية
 0,115 0,115 52ةةة  52 المظارد الب رية المنخ  ة

 0,155 0,155 22ةةة  55 البرمجيات
 12,1 12020 22ةةة  5 نظم المعلومات
 0,110 0,411 21ةةة  25 نخ يا النك  ة
 0,522 0,522 22ةةة  21 ناسير الجظدة

 0,221 0,542 55ةةة  50 سردة اةسنجابة ل عمال 
 0,140 0,412 54ةةة  52 اةبداع

 12701 ,1261 54ةةة  25 الميزة التنافسية
 12,1 12020 54ةةة  5 االجمالي

 SSPSV16الم در:مر ادداد الباا ة باةدنماد د ا مخرجات 
ظه   0,151هظظاالال مر الجدظة اداله ار معامة ال ا كرظاباخ لمن ير الع المع ظمات     

ظهظ ك ل  مرن ا أما بالاسبة ل ميزة  0,25هظال دب ل  تيمة مرن عة كما االال ار معامة 
ظه  تيمة مفبظلة  مما  0,110ظمعامة  دب  0,102الناافسية فننميز بمعامة ال بات تدره 

سيب اسناج أر دبارات اةسنبيار نن ن بال بات أي ار المفياد يعب  ا د الانائج باانماة 
المجنما كما االال مر الجدظة بار هاا  مساظي لفيمة المعامة ا ا أديد نببيف  د ا ا د 

أما معامة ال دب  0,151ظدالتة تظية بير العبارات اي  ار معامة ال بات اةجمال  ه
 ظه  تيمة مرن عة ظه ا ما يعا  ه ا المفياد يفيد ما ظ ا ألج  .  0,25هظ
 سظن ينع اخنبار فر يات الدراسة كما ي  :ةة اختبار فرضيات البحث 2. 1
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مر اجة اخنبار  اة اظ ددع  اة ال ر ية اختبار الفرضية الرئيسية : ةة  ةة1.2.1 
الرئيسية المنم  ة ف " ة يظجد دظر معاظي لالع المع ظمات ف  ناسير ناافسية ال ركات داد 

 "ساعنمد د ا نا ية اةاادار الخب  البسيب.( =04 0 مسنظى دةلة 
 ة الناافسية:نا ية النباير لالع المع ظمات ظالميز 05جدظة 

 البيار
مجمظع 
 المربعات

درجة 
 الارية

معامة 
 اةرنباب

معامة 
 الناديد

 Fتيمة
مسنظى دةلة 
 اةخنبار

  5 240 0 اةاادار
0 245 

 
0 021 

 
5 201 

 
 24 524 5 البظات  022 0

 21 154 5 اةجمال 
 مر ادداد الباا ةالم در 

ظه ا يدة  245 0المع ظمات بالميزة الناافسية هظاالال مر الجدظة ار معامة ارنباب الع   
د ا ظجظد ارنباب  عين بير المن يرير أي ار هاا  دالتة  عي ة بير الع المع ظمات 

مر  %1 2ظه ا يعا  ار    021 0ظالميزة الناافسية كما االال ار معامة الناديد هظ: 
لاا  ة ف  الع المع ظمات أي الن يرات الاا  ة ف  الميزة الناافسية راجعة الا الن يرات ا

 مر الن يرات الاا  ة ف  الميزة الناافسية سببها نعزى الا دامة الع المع ظمات. 1% 2
 =04 0 ظلنعرن د ا ما ا ا لالع المع ظمات دظر  ظ دةلة اا ائية داد مسنظى معاظية    
) نع ادنماد د ا اس ظة اةاادار البسيب ظبعد اخنبار النباير نبير ما ي:   
 (= 04 0 ظهظ اتة مر مسنظى الدةلة 022 0بما ار تيمة مسنظى دةلة اةخنبار هظ:   

فهاا  دظر  ظ دةلة اا ائية لالع المع ظمات ف  ناسير ناافسية ال ركات ظهظ ليد دظر 
ظد ي  ارفا فر ية العدع ظالمنم  ة ف  "ة يظجد دظر  ظ دةلة  %24دائد ل  دفة ب فة تدرها 

 ("= 04 0  ظمات ف  ناسير ناافسية ال ركات داد مسنظى معاظيةلالع المع
ظافبة ال ر ية البدي ة المنم  ة ف  "يظجد دظر  ظ دةلة لالع المع ظمات ف  ناسير ناافسية 

 (".= 04 0 ال ركات داد مسنظى معاظية
 أي ار هاا  دظر  ظ معاظية لالع المع ظمات ف  ناسير ناافسية ال ركات داد مسنظى   
ظه ا يعا  ار ابارات  ركة ا باة بسكرة يرظر ار هاا  دظر لالع ( = 04 0 دةلة

 المع ظمات ف  ناسير ناافسية ال ركات.
 ظيجة اة ارة الا معادلة اةاادار البسيب لالع المع ظمات ما الميزة الناافسية ه  كما ي  : 
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   X 0 552+5 511  Y=    اي  أرy ة ف  الميزة الناافسية ظ  ( هظ المن ير النابا المنم X 
(هظ المن ير المسنفة ظالمنم ة ف  الع المع ظمات باي  ف  االة اياة الع المع ظمات ف  

 552 0 ( بة y( بظادة ظاادة نزيد   Xظا  ا زادت   511 5ال ركة فار الميزة الناافسية نكظر 
ات ظتد نع النا ة د ا ظه ا يبير ار الع المع ظمات دظر ف  ناسير الميزة الناافسية ل  رك

 انائج مر الجدظة النال :
 مسنظى دةلة اةخنبار Tتيمة   معامة اةرنباب المعامالت البيار
 001 0 241 5 245 0 511 5 ال ابت

 x 0 552 5 554 0 022المعامة 
 مر ادداد الباا ةالم در 
 ةةةة  اختبار الفرضية الفرعية االولى:2.2.1

المنم  ة ف " ة يظجد دظر  ظ  ال ردية اةظلاظ ددع  اة ال ر ية مر اجة اخنبار  اة ا  
 =04 0 معاظية ل مظارد المادية النكاظلظجية ف  ناسير ناافسية ال ركات داد مسنظى معاظية 

).سظن ينع  نا ية اةاادار الخب  البسيب" 
 :نا ية النباير ل مظارد المادية النكاظلظجية ظالميزة الناافسية02جدظة 

مجمظع  بيارال
 المربعات

درجة 
 الارية

معامة 
 اةرنباب

معامة 
 الناديد

مسنظى دةلة  Fتيمة
 اةخنبار

  5 515 0 اةاادار
0 521 

 
0 020 

 
5 021 

 

 
 24 115 5 البظات  541 0

 21 154 5 اةجمال 
 مر ادداد الباا ةالم در 

 ظه ا يدة 521 0زة الناافسية هظ:االال مر الجدظة ار معامة ارنباب الع المع ظمات بالمي
د ا ظجظد ارنباب مظجة ظ  عين بير المن يرير أي ار هاا  دالتة بردية  عي ة الفظة 

ظه ا يعا   020 0بير المظارد المنااة ظالميزة الناافسية كما االال ار معامة الناديد هظ: 
لمظارد المادية الناافسية سببها اففب مر الن يرات الاا  ة ف  تيمة الميزة   %2ار 

 النكاظلظجية.
ظلنعرن ما ا ا كار ل مظارد المادية النكاظلظجية دظر  ظ معاظية  ف  ناسير الميزة ناافسية    

نع ادنماد د ا اس ظة اةاادار البسيب ظبعد اخنبار النباير  (= 04 0 داد مسنظى دةلة 
 نبير ما ي  :
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 (= 04 0 ظهظ اكبر مر مسنظى الدةلة 541 0 بما ار تيمة مسنظى دةلة اةخنبار هظ:   
فااهال يظجد دظر  ظ دةلة اا ائية ل مظارد المادية النكاظلظجية ف  ناسير ناافسية ال ركات 

ظد ي  افبة ال ر ية العدمية ظالمنم  ة ف  "ة يظجد  %24اي  اا  ة يظجد دظر لها ب فة تدرها 
سير الميزة الناافسية ال ركات داد مسنظى دظر  ظ دةلة ل مظارد المادية النكاظلظجية ف  نا

 (".= 04 0 معاظية
ظارفا ال ر ية البدي ة الن  م ادها "يظجد دظر  ظ معاظية ل مظارد المادية النكاظلظجية ف  

 (".= 04 0 ناسير ناافسية ال ركات داد مسنظى معاظية
ظجية ما الميزة الناافسية ه  ظيجة اة ارة الا معادلة اةاادار البسيب ل مظارد المادية النكاظل 

 كما ي  :
   X 0 551+2 515 Y=    اي  أرy  هظ المن ير النابا المنم ة ف  الميزة الناافسية)
 (05X (هظ المن ير المسنفة ظالمنم ة ف  المظارد المادية النكاظلظجية باي   ا ا ن يرت 05Xظ 

ادية النكاظلظجية ليد لها دظر ف  ظه ا يبير ار المظارد الم 551 0( ة yبظادة ظاادة نن ير  
 ناسير الميزة الناافسية ل  ركات ظتد نع النا ة د ا انائج مر الجدظة النال :

 مسنظى دةلة اةخنبار T معامة اةرنباب المعامالت البيار
 515 2 ال ابت

0 521 
4 152 0 000 

 x 0 551 5 551 5 541المعامة 
 باا ةالم در مر ادداد ال

 ختبار الفرضية الفرعية الثانية:ةة ا1.2.1
 المنم  ة ف  "ة يظجد دظر  ظ ال ردية ال اايةمر اجة اخنبار  اة اظ ددع  اة ال ر ية 

= 04 0 معاظية ل مظارد الب رية المنخ  ة ف  ناسير ناافسية ال ركات داد مسنظى معاظية 
").سظن ينع  نا ية اةاادار الخب  البسيب 

 ل مظارد الب رية المنخ  ة ظالميزة الناافسية:نا ية النباير 05جدظة 

 البيار
مجمظع 
 المربعات

درجة 
 الارية

معامة 
 اةرنباب

معامة 
 الناديد

 Fتيمة
مسنظى دةلة 
 اةخنبار

  5 551 0 اةاادار
0 525 

 
0 010 

 
2 254 

 
 24 422 5 البظات  011 0

 21 154 5 اةجمال 
 باا ةالم در مر ادداد ال
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مر الجدظة ار معامة ارنباب ل مظارد الب رية المنخ  ة بالميزة الناافسية هظ:  االال  
ظه ا يدة د ا ظجظد ارنباب مظجة ظ  عين بير المن يرير أي ار هاا  دالتة   525 0

بردية  عي ة الفظة بير المظارد الب رية المنخ  ة ظالميزة الناافسية كما االال ار معامة 
ففب مر الن يرات الاا  ة ف  الميزة الناافسية سببها   %1يعا  ار ظه ا  010 0الناديد هظ: 

 المظارد الب رية المنخ  ة.
ظلنعرن ما ا ا كار ل مظارد الب رية المنخ  ة دظر  ظ معاظية  ف  ناسير الميزة ناافسية    

نع ادنماد د ا اس ظة اةاادار البسيب ظبعد اخنبار النباير  (= 04 0 داد مسنظى دةلة 
 بير ما ي  :ن

 (= 04 0 ظهظ اكبر مر مسنظى الدةلة  011 0 بما ار تيمة مسنظى دةلة اةخنبار هظ:   
فاا  ة يظجد دظر  ظ دةلة اا ائية ل مظارد الب رية المنخ  ة ف  ناسير ناافسية ال ركات 

"ة يظجد  ظد ي  افبة ال ر ية العدمية ظالمنم  ة ف  %24اي  اا  ة يظجد دظر لها ب فة تدرها 
دظر  ظ دةلة ل مظارد الب رية المنخ  ة ف  ناسير ناافسية ال ركات داد مسنظى 

 (".= 04 0 معاظية
ظارفا ال ر ية البدي ة الن  م ادها "يظجد دظر  ظ معاظية ل مظارد الب رية المنخ  ة ف  

 (".= 04 0 ناسير ناافسية ال ركات داد مسنظى معاظية
ة اةاادار البسيب ل مظارد الب رية المنخ  ة ما ناافسية ال ركات ظيجة اة ارة الا معادل 

 ه  كما ي  :
   X 0 514+2 555 Y=    اي  أرy  هظ المن ير النابا المنم ة ف  الميزة الناافسية )
هظ المن ير المسنفة ظالمنم ة ف  المظارد الب رية المنخ  ة باي   ا ا ن يرت (05Xظ 
 05X)   بظادة ظاادة نن يرy  ظه ا يبير ار المظارد الب رية المنخ  ة ليد لها  514 0( بة

 دظر كبير ف  ناسير الميزة الناافسية ل  ركات ظتد نع النا ة د ا انائج مر الجدظة النال :
 مسنظى دةلة اةخنبار T معامة اةرنباب المعامالت البيار
 555 2 ال ابت

0 525 
4 251 0 000 

 x 0 514 5 155 0 011المعامة 
 باا ةالم در مر ادداد ال  
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 ة اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:4.2.1
المنم  ة ف " ة يظجد دظر  ظ  ال ردية ال ال ةمر اجة اخنبار  اة اظ ددع  اة ال ر ية   

سظن ينع  ("= 04 0 معاظية ل برمجيات ف  ناسير ناافسية ال ركات داد مسنظى معاظية 
 لبسيب.نا ية اةاادار الخب  ا

 :نا ية النباير ل برمجيات ظالميزة الناافسية04جدظة 

 البيار
مجمظع 
 المربعات

درجة 
 الارية

معامة 
 اةرنباب

معامة 
 الناديد

 Fتيمة
مسنظى دةلة 
 اةخنبار

  5 510 0 اةاادار
0 555 

 
0 022 

 
5,555 

 
 24 114 5 البظات  0,554

 21 154 5 اةجمال 
 باا ةلالم در مر ادداد ا

ظه ا يدة د ا   555 0االال مر الجدظة ار معامة ارنباب ل برمجيات بالميزة الناافسية هظ: 
ظجظد ارنباب مظجة ظ  عين بير المن يرير أي ار هاا  دالتة بردية  عي ة الفظة بير 

ظه ا يعا  ار ما اسبن   022 0البرمجيات ظالميزة الناافسية كما االال ار معامة الناديد هظ: 
 ففب مر الن يرات الاا  ة ف  الميزة الناافسية سببها البرمجيات.  2,2%
ظلنعرن ما ا ا كار ل برمجيات دظر معاظي  ف  ناسير الميزة ناافسية داد مسنظى دةلة    
 0 04 =) :  نع ادنماد د ا اس ظة اةاادار البسيب ظبعد اخنبار النباير نبير ما ي 

 (= 04 0 ظهظ اكبر مر مسنظى الدةلة 0,554 خنبار هظ:بما ار تيمة مسنظى دةلة اة   
فاا  ة يظجد دظر  ظ دةلة اا ائية ل برمجيات ف  ناسير ناافسية ال ركات اي  اا  ة 

ظد ي  افبة ال ر ية العدمية ظالمنم  ة ف  "ة يظجد دظر  ظ  %24يظجد دظر لها ب فة تدرها 
 (".= 04 0 داد مسنظى معاظية دةلة ل برمجيات ف  ناسير ناافسية ال ركات

ظارفا ال ر ية البدي ة الن  م ادها "يظجد دظر  معاظي ل برمجيات ف  ناسير ناافسية 
 (".= 04 0 ال ركات داد مسنظى معاظية

 ظيجة اة ارة الا معادلة اةاادار البسيب ل برمجيات ما ناافسية ال ركات ه  كما ي  : 
   X 0 541+2,510 Y=   اي  أر y  هظ المن ير النابا المنم ة ف  الميزة الناافسية )
( بظادة ظاادة 02X(هظ المن ير المسنفة ظالمنم ة ف  ل برمجيات باي  ا ا ن يرت  02Xظ 
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ظه ا يبير ار البرمجيات ليد لها دظر كبير ف  ناسير الميزة الناافسية  541 0( بة  yنن ير  
 النال :ل  ركات ظتد نع النا ة د ا انائج مر الجدظة 

 مسنظى دةلة اةخنبار T معامة اةرنباب المعامالت البيار
 510 2 ال ابت

0 555 
5,402 0 000 

 x 0 541 5,520 0,554المعامة 
  باا ةالم در مر ادداد ال      

 ةةة استنتاجات واقتراحات البحث1. 1
ناسير ناافسية ألهرت الانائج ار هاا  دظر لالع المع ظمات ف  :ةةة االستنتاجات1.1.1

 ال ركات ظ ل  ألا :
 يسادد الع المع ظمات المسنخدع ف  ال ركة ف  ناسير ظجظدة المانجات. −
 يسادد الع المع ظمات د ا زيادة مبيعات ال ركة. −
يعمة الع المع ظمات د ا زيادة الا ة السظتية ل  ركة مر خالة فن  أسظاب جديدة  −

 ظنعزيز أسظاب الاالية.
ت بالفدرة د ا نظفير المع ظمات د ا الراع مر نزايد اجع العم يات الع المع ظما يسادد −

 المخن  ة ظناظدها.
كما الهرت الانائج ار افراد مجنما الدراسة المنكظر مر ابارات  ركة ا باة بسكرة ااهع 
يمي ظر الا المظاففة بدرجة كبيرة د ا ار ل مظارد المادية النكاظلظجية أهمية ف  ناسير ناافسية 

 اي  نساهع بةة: 0,552هظات كظر أر المنظسب الاساب  ال رك
 .ددع دم يات الن ميع ظاةاجاز د ا مسنظى المؤسسة 
 .النف ية مر اةخبا  ظنف ي  اجع اةاناج المعية 
 .ناسير اظدية المانجات ظالخدمات المرنببة بها 
 .ددع كة مر العم يات البا  ظالنبظير 

راد مجنما الدراسة ااظ المظاففة نماما بدرجة كبيرة د ا كما الهرت الانائج الميظة الكبير ألف
 5,211المظارد الب رية المنخ  ة ف  ناسير ناافسية ال ركات اي  كار المنظسب الاساب  

 اي  يساهع هؤة  اةفراد ف :
 تدرات المظارد الب رية د ا اةادماج ف  البيئة الرتمية.نبظير  −
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ار لهع الفدرة د ا الك ن المبكر در مخن ن ب  ة الك ا ة ظالخبرة المنظفرة لهع ف −
 ن يرات ظنبظرات جظااة المايب.

 اكن ان ظنبظير أسالية ظبرب دمة جديدة. −
 ل نعبير ظالنااظر اظة اةفكار ظالمبادرات اةبدادية. انااة ال ر ة −

كما الهرت الانائج الميظة الكبير ألفراد مجنما الدراسة ااظ المظاففة د ا البرمجيات لها 
اي  نساهع  5,155ر ف  ناسير ناافسية ال ركات اي  كار المنظسب الاساب  دظ 

 البرمجيات ف  ناسير ناافسية ال ركات مر خالة:
 بممارسة الا ابات اةبدادية.نسم  لألفراد  −
 كما نفظع بالمعالجة اةلكنرظاية ل بيااات ظالمع ظمات. −
 نسم  بالناكع ف  اجع النكالين. −
 ات العمال  ب ظرة سريعة.اانياج نسم  لاا بناديد −

:مر انائج الدراسة الميدااية يمكر  يااة بعا النظ يات  ات اقتراحات البحث ةة 2.1.1
 العالتة ظمر اهمها:

 رظرة الظد  بدظر الع المع ظمات ف  ناسير ناافسية ال ركات ل ظ ظة الا نافيب  −
 الميزة الناافسية.

 بنظفير كة مكظاان  ف  ال ركة.نظسيا ظنفظية الباية النانية لالع المع ظمات  −
ياب   ار ندر  ال ركات العامة ظال ركة ماة الدراسة أهمية الع المع ظمات ظخا ة ف   −

 اللرظن الراهاة ظدظرها ف  لة البيئة الناافسية.
مر ال رظري د ا ال ركة ماة الدراسة الفياع بددع ظناسير ظادات ادارية منخ  ة  −

 لبيااات ظالمع ظمات.بالع المع ظمات ل عمة د ا ادب ا
د ا ال ركة ار نعمة د ا  رظرة ظجظد الع المع ظمات لنفرية المسافة بير ال ركة  −

 ظدمالئها ظالعمة د ا اةسنجابة السريعة لهع ظن بية كافة اانياجانهع.
ظ ا الاظافز لن جيا لإلبارات د ا المبادرة بنفديع ا ابات ابدادية نساهع ف  ناسير  −

 ال ركة. اةس ظة اةداري ف 
اةسنعااة بالبرمجيات المنااة لنظفير ل  ركة تاددة بيااات  ام ة ظكافية ظمنااة ل ظادات  −

 ظاألتساع المخن  ة.
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اةسن ادة مر اةفراد المنخ  ير ف  ال ركة لناسير اظدية المانجات ظاة م اكة  −
 بسردة اظ مظاكبة الن يرات الم اجئة.

نظزيا ظك ل  النكاظلظجيا المنبظرة نمكر مر العمة د ا اسنخداع برب ف  اةاناج ظال −
 نخ يا النك  ة ظجع ها  مر  فافة ال ركة.

ارد  فافة كسة ر ا العمال  مر خالة نفديع أاسر المانجات ظسردة ن بية اانياجان   −
 تبة الماافسظر

ناسير جظدة المانجات ف  ال ركة بما ينما ا ظرابات المسنه كير مر خالة ددع  −
 المسنمر.دم يات الناسير 

العمة د ا ارد  فافة اةبداع مر خالة الم اركة ف  اة الم اكة ظاتنراح الا ظة  −
 أفكار ظا ابات ابدادية. ظنجسيد
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