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ااستفا بعد:
ا يسع ا ا أ نتقد ب الص ش رنا عرفان ا لأستا الدكتور
"ش شونة محمد" ال كا نعم الموجه القائد طيلة مراحل انجا ه
الدراسة ال ب من قته ال ثير في س يل رشا نا بعلمه.
م ما سترسل ا في ال ا فلن نوفيه حقه فجزا ه ع ا كل
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ل من ِسعت م اكرت ا نسي م قلم ا ل ه اء جميعا ً ن د عمل ا.

المستخلص
و معرفة مدى،"هدف ذ الدراسة و الي ت ع وان "مسامة تك ولوجيا امعلومات ي ديد اإسراتيجية الت افسية
 ولتحقيق ذا اهدف م اختيار عي ة مكونة من إطارات ي مؤسسة،مسامة تك ولوجيا امعلومات ي ديد اإسراتيجية الت افسية
) و ي نسبة%05( ) استمارة استبيان أي50( ) استمارة استبيان وم اسرجاع05(  وقد م توزيع،امطاحن الكرى للج وب
: وقد توصلت الدراسة إى ال تائج التالية، ي ليل ال تائجspss  وقد م استخدام برنامج، مقبولة لتمثيل إطارات امؤسسة
 أشارت نتائج الدراسة إى أن ااختيار وت فيذ أي إسراتيجية من ااسراتيجيات الت افسية العامة مكن أن ي عكس على أداء-1
.امؤسسة و بدرجات متفاوتة مع أن ذا التأثر قد ا يكون كبرا بإسراتيجية بسبب طبيعة ام افسة السائدة
. وااستجابة ها ي الوقت ام اسب،  أظهرت الدراسة إى أن امؤسسة تستجيب لكل ما حدث حوها من تغرات باستمرار-2
. تسعي امؤسسة أيضا إى فيض التكاليف باستمرار مع احافظة على ميز خدماها امقدمة للعماء-3
Abstract
The aim of this study, which is titled "the contribution of information technology in
determining competitive strategy," and to know the extent to which information technology
contribute in determining competitive strategy, To realize this aim , a sample of 50 people
was selected , it has been distributed 50 questionnaires and retrieve (45) questionnaire (90%)
Which is acceptable to represent Enterprise staff , spss program was used in the analysis of
the results, the study has reached the following conclusions:
1) The results of the survey indicated that the choice and implementation of any strategy of
general competitive strategies can reflect on the performance of the enterprise, although this
effect may not be large because of the nature of the prevailing competition strategy.
2) study showed that enterprise responds to every change that happens constantly , and at
the right time.
3) The enterprise also seeks to reduce costs
customers.

while maintaining excellence services to

مقدمة
مقدمة
سعد امعلومات ي عصرنا ذا احد امؤشرات وامفاسيح الي سقاس ها قوة اأمم ،وأصبحت بفضل التطور
احا لكل امي ين ي تلف اميتويات،
اليريع وغ اميبوق ي سكنولوجيا امعلومات من اأولويات اأكثر إ ً
وسعتر القدرة على التمثيل أمعلوماي اهاجس الذي ير ق ا ميع ،من حيث كونه ا اسم ي النجاح واليبق ي
اجال امنافية ،والفاصل ي سبي اإسراسيجية التنافيية للمؤسية.
زيادة عدد امؤسيات وبذلك سعددت واختلفت امخرجات من امنتجات ومن نا عرف امؤسية
جانب العرض سوسعا و أصبح اميتهلك جد أمامه فرصة لاختيار ما خدم ويشجع حاجته أكثر وأفضل وهذا
بدا التنافس بن امؤسيات على كيب اكر حصة من اليوق حيث أن امنافية ي بدايتها كانت ستمثل ي حرية
الدخول وا روج ي اليوق و لكن نتيجة العرض والطلب غ ة ا ا التفك العام و نتيجة هذا التطور ي الفكر
ااقتصادي بدأت امنافية ستيع وسشتد بن امنضمات فان امنافية كانت سعتمد على اأسعار أو التكاليف
النيبية للمنتجات كمصدر أساس للميزة الي سعتمد على وفرة ا جم و نا جد بعض القصور بيبب
ااختاف ي سوزيع امواد أنه لو اعترنا أن كلما و نادر با ظ الثمن وان كل ما و متوفر رخي

الثمن إذ

نيتطيع وضع العاقة بن العوامل وسكاليفها .وا ديث عن ال التنافس و اإسراسيجية التنافيية فكل ذا
يقودنا إى ما يعرف بالتنافيية الي سعرف على أها ا ودة العالية واليعر امقبول من قبل اميتهلكن أو امقارنة
بن أداء امؤسيات و ذا جعل امؤسية حافظ على سطور موقعها ي اليوق إى أطول فرة مكنة معتمدة على
إمكانياها القصوى ا اصة ها و ذا يتطلب من امؤسية التحل بالديناميكية ي سفك ا وللتميز الدائم حيب ما
خدم أ دافها من منطلق كيف وم .ماذا...وأين هاجم ؟ ذا من جهة و من جهة أخرى م وكيف...وم
سنيحب ؟ كما عليها معرفة م هاجم وكيف ستجنب امنافس ي الوقت امناسب؟ فكل ذا لتحقيق ميزة سنافيية
وحصة سوقية اكر وقد ساعد التطور الكب ي سكنولوجيا امعلومات من هيزات وبر يات على زيادة فعالية
التمثيل ا يد للمعلومات ما ييا م ي حين التصور وسفي أدق ااختافات ي هايات التمثيل أمعلوماي
للكلمات وامعاي ما خدم مصلحة امي .لذا أصبح من الضروري إعطاء العناية الازمة لتكنولوجيا امعلومات
ميايرة تلف التطورات الي قد هدد بقاء امؤسيات ي حيط أ م ميزاسه التغ اميتمر.
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المبحث اأول :إشكالية الدراسة وتساؤات الدراسة
يشهد العام اليوم موا متيارعا ي معطيات امعلومات على و واسع نتيجة ما أحدثته ثورة سكنولوجيا امعلومات
الي إمتدت آثار ا على ا ميع ومن نا جد امؤسيات ستجه و اإستثمار الواسع لتكنولوجيا امعلومات وبنيتها التحتية
وإنطاقا ما سبق مكن صياغة إشكالية الدراسة على النحو التا :
المطلب اأول :إشكالية وتساؤات الدراسة
ما مدى مسا مة تكنولوجيا المعلومات في تحديد اإستراتيجية التنافسية للمؤسسة؟
ومكن إبراز ذ اإشكالية الي اول سوضيحها من خال إثارة موعة من اأسئلة الفرعية كما يل :
-3

ما ميتوى سوفر سكنولوجيا امعلومات ي مؤسية امطاحن الكرى للجنوب حل الدراسة؟

-5

ما ميتوى سطبيق اإسراسيجيات التنافيية ي مؤسية امطاحن الكرى للجنوب حل الدراسة؟

-0

ل ناك عاقة وسأث لتكنولوجيا امعلومات ي حديد اإسراسيجيات التنافيية ي مؤسية امطاحن الكرى
للجنوب حل الدراسة؟

المطلب الثاني :فرضيات الدراسة
فرضيات الدراسة:
بناءا على النموذج والتياؤات وبناءا على الدراسات اليابقة م وضع الفرضيات الي إعتمدنا عليها بغية حقيق
أ داف الدراسة كما يل :
الفرضية الرئيسية:
 -3ا سوجد ميامة لتكنولوجيا امعلومات ي حديد اإسراسيجية التنافيية مؤسية امطاحن الكرى للجنوب من وجهة
نظر إطاراها.
الفرضية الفرعية اأولى:
ا سوجد ميامة أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي حديد إسراسيجية الييطرة على أساس التكاليف مؤسية امطاحن
الكرى للجنوب من وجهة نظر إطاراها.
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الفرضية الفرعية الثانية:
ا سوجد ميامة أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي حديد إسراسيجية التمييز مؤسية امطاحن الكرى للجنوب من وجهة
نظر إطاراها.
الفرضية الفرعية الثالثة:
ا سوجد ميامة أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي حديد إسراسيجية الركيز مؤسية امطاحن الكرى للجنوب من وجهة
نظر إطاراها.
الفرضية الفرعية الرابعة:
ا سوجد ميامة أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي حديد اإسراسيجية التنافيية مؤسية امطاحن الكرى للجنوب من
وجهة نظر إطاراها.
المطلب الثالث :نموذج الدراسة
على ضوء إشكالية الدراسة وسبعا لإطار النظري م سطوير النموذج امقرح للدراسة من خال إمكانية الربط بن
أبعاد سكنولوجيا امعلومات وااسراسيجيات التنافيية .
بناء على ما سقدم م إعداد النموذج التوضيح امقرح للدراسة كما يبينه الشكل اموا حيث إعترت مكونات
سكنولوجيا امعلومات متغ اها اأربعة (اأجهزة ،قواعد البيانات ،الر يات ،الشبكات) امتغ ات اميتقلة واإسرا يات
التنافيية متغ اها الثاثة امتغ التابع :
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الشكل ( :)10-0نموذج الدراسة
امتغ التابع

امتغ اميتقل

اإسراسيجيات التنافيية

سكنولوجيا امعلومات

اأج زة البرمجيا
إستراتيجي السيطرة على
أساس التكاليف
ق اعد البيانا
إستراتيجي التمييز

البرمجيا

إستراتيجي التركيز
الشبكا

اارسباط
اأثر

امصدر من إعداد الطالبة
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المطلب الرابع :أ مية الدراسة وأ دافها
أوا :أ داف البحث
سيعى الدراسة إى حقيق اأ داف التالية:
 -3اإشارة إى الوضع ا ا بتقدم سصور حول وكيف أثرت سكنولوجيا امعلومات علينا و من حولنا.
 -5إعطاء صورة عن الواقع بإ ستخدام سكنولوجيا امعلومات ي امؤسية حل الدراسة وكيف أثرت على أداء اأفراد ي
حقيق الريادة.
 -0عرض وحليل واقع إستخدام سكنولوجيا امعلومات وميامتها ي حديد اإسراسيجية امناسبة .
 -2إختبار طبيعة العاقة واأثر بن سكنولوجيا امعلومات واإسراسيجية التنافيية .
 -2سوف قاعدة من امعلومات والبيانات للمؤسية حيث سيتمد مياعدها من اإدارة لتفعيل وسعزيز سكنولوجيا
امعلومات وبالتا سعزيز وضعها التنافي اميتقبل .
 -2التعرف على مدى إستخدام امؤسية حل الدراسة لتكنولوجيا امعلومات ي حديد اإسراسيجية التنافيية
للمؤسية.
 -2حديد أ م اأدوات الي سيتخدمها امؤسية ي سكنولوجيا امعلومات.
 -2سعرف على أثر أبعاد سكنولوجيا امعلومات (اأجهزة وامعدات ،قواعد البيانات ،الر يات ،الشبكات ) على
حديد اإسراسيجيات التنافيية (إسراسيجية صفيض التكاليف ،إسراسيجية التمييز ،إسراسيجية الركيز).
ثانيا :أ مية الدراسة
ناك العديد من النقاط الي سرز أمية دراسة ميامة سكنولوجيا امعلومات ي حديد اإسراسيجية التنافيية و :
-3سناولت الدراسة أحد اموضوعات ا يوية وامهمة ي الوقت ا اضر إذ سعد سكنولوجيا امعلومات الطابع امميز
للمجتمعات امتطورة ومتاز بضخامة حجم البيانات وامعلومات امطلوب معا تها وصزينها وإسرجاعها من قبل ا اسب
اإلكروي.
 -5امكانة الي حتلها سكنولوجيا امعلومات ي ذا العصر إذا أها أصبحت مثل عنصرا اما وموردا إسراسيجيا سعتمد
عليه امؤسية ي ميز خدمتها.
 -0التعرف على اإسراسيجية امتبعة من طرف امؤسية بفعل التكنولوجيا امتبعة.
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 -2القدرة على إكتشاف أسواق جديدة وإكتياب زبائن جدد فضا عن احافظة على الزبائن ا الين.
 -2امكانة الي حتلها سكنولوجيا امعلومات ي ذا العصر إذ أصبحت مثل عنصرا اما وموردا اسراسيجيا سعتمد عليه
امؤسية ي حديد اإسراسيجية التنافيية للمؤسية.
المطلب الخامس :منهجية الدراسة والطرق اإحصائية
أوا :منهجية الدراسة
إعتمدت الدراسة ي جانبها النظري على ما سوفر الكتب والرسائل ا امعية وامقاات وامنتديات واأطروحات
واجات من امادة العلمية الازمة لتغط جوانب اموضوع ولذلك فه إستنتاجيه سوضح ميامة سكنولوجيا امعلومات ي
حديد اإسراسيجية التنافيية.
أما ا انب التطبيق فهو عبارة عن دراسة ميحية سعتمد على عينة حددة سنتم إى تمع معروف يتمثل ي
إطارات مؤسية امطاحن الكرى للجنوب.
ثانيا :مجتمع الدراسة
يتمثل تمع الدراسة ي إطارات مؤسية امطاحن الكرى للجنوب حيث م سوزيع ( )23إستمارة وم إسرجاع
( )22إستمارة أي ( )%93و نيبة مقبولة لتمثيل إطارات امؤسية.
ثالثا :أساليب اإحصائية
مت اإستفادة من برنامج ا زم اإحصائية ( )spssي حليل البيانات ،حيث م اإعتماد ي دراسة اميامة على الدور
من خال مصفوفة سب مان واأثر من خال اإ دار ا ط امتدرج وذلك بإستخدام اأساليب التالية ي التحليل:
 مقاييس اإحصاء الوصف ) :(Descriptive Statistic Measuresوذلك لوصف تمع البحث
وإظهار خصائصه باإعتماد على النيب امئوية والتكرارات ،واإجابة على أسئلة البحث وسرسيب متغ اسه
حيب أميتها باإعتماد على امتوسطات ا يابية واإ رافات امعيارية.
 معامل الثبات ألفا كرونباخ) :(Cronbach's Coefficient Alphaوذلك لقياس ثبات أداة

البحث.

 إختبار كلومنجروف م نوف) (Kolmogorov-Smirnovمعرفة نوع العينة ،ل ستبع التوزيع الطبيع
أم ا.
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 معامل اإرسباط سب مان بتحديد عاقة إرسباط بن متغ ات الدراسة.
 حليل اإ دار وذلك إختبار أثر امتغ ات اميتقلة الرئييية اآسية (اأجهزة وامعدات ،قواعد البيانات،
الر يات ،الشبكات)على اإسراسيجيات التنافيية حل الدراسة.
المطلب السادس :الدراسات السابقة
سنحاول ي ذا امطلب سيليط الضوء على بعض الدراسات الي نرى أها مفيدة لبحثنا بطريقة مباشرة أو غ
مباشرة فيما يتعلق باإسراسيجية التنافيية وسكنولوجيا امعلومات مع مراعاة عرضها بالتيليل التارخ بطريقة سصاعدية،
واهدف من ذلك الوقوف على جوانب الشبه واإختاف بن سلك الدراسات وبن ذ الدراسة.
أوا :شام عثمان امبيضن (5332م) :نظم المعلومات اإستراتيجية وأثر ا في تحقيق الميزة التنافسية في شركة
البوتاس العربية في المملكة اأردنية الهاشمية.
دفت الدراسة إى قياس أثر نظم امعلومات اإسراسيجية ي حقيق اميزة التنافيية ي شركة البوساس العربية ي
امملكة اأردنية اهامية و

شركة منتجة لأمدة ،وقد سوصلت الدراسة إى نتائج أما أن سصورات العينة ميتوى أمية

نظم امعلومات اإسراسيجية وميتوى اميزة التنافيية كان متوسطا ،إضافة إى وجود أثر لتطبيق نظم امعلومات
اإسراسيجية ي حقيق اميزة التنافيية بأبعاد ا(التكلفة اأقل ،التمايز ،التحالفات) ومن أ م التوصيات الي خرجت ها
الدراسة

اإ تمام ببناء موارد امعلومات اإسراسيجية واا تمام مدخات نظم امعلومات اإسراسيجية وزيادة كفاءة

التنييق بن العمليات التشغيلية ي الشركات التابعة للمصنع وذلك لتقدم منتجات جديدة وكيب حصة سوقية وسطوير
منتجاها إعتمادا على دراسات اليوق وحديد حاجة الزبائن والعمل على إحال ثقافة سنظيمية داخل الشركة سرسكز على
إسراسيجيات سوظيف نظم امعلومات اإسراسيجية.
ثانيا:يونس عبد العزيز مقدادي وآخرون(5335م) :المعرفة السوقية ودور ا في تحديد ااستراتيجيات التنافسية
للبرامج اأكاديمية في الجامعات اأردنية الخاصة في العاصمة ،عمان.
دفت ذ الدراسة إى سوضيح دور امعرفة اليوقية ي حديد اإسراسيجيات التنافيية للرامج اأكادمية على
عينة ستكون من سبعة جامعات خاصة بالعاصمة عمان وبيان مدى حقق امزايا التنافيية النا ة عن سلك ا يارات
لإدارين والطلبة بتلك ا امعات ،ومن أ م النتائج الدراسة أمية معرفة اليوقية (الطلبة ،امنافين) لتحديد ا يار
ااسراسيج التنافي  ،ضرورة التحقق من وصول ذ امزايا للطلبة الدارسن بتلك ا امعات ،ومن أ م التوصيات الي
خرجت ها الدراسة الركيز على جو ر ا دمة التعليمية ومن م ا دمات اأخرى من خال طرق وأساليب سدرييية
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متطورة وإستخدام التكنولوجيا ا ديثة ،واإبتعاد عن طرق التلقن ي التدريس لإرسقاء بنوعية الرامج اأكادمية
وأ دافها.
ثالثا :دراسة سقدم ها سلوى حمد الشرفا (مذكرة ماجيت إدارة أعمال  )5332بعنوان دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا
المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية في المصارف العاملة في قطاع غزة.
هدف ذ الدراسة إى التعرف على دور إدارة امعرفة و سكنولوجيا امعلومات ي حقيق امزايا التنافيية ي امصارف
العاملة ي قطاع غزة ،وقد جرى سطبيق امنهج الوصف التحليل ي ذ الدراسة باستخدام إستبانه م سوزيعها على ميع
امدراء العامن و رؤساء اأقيام ي امصارف امبحوثة ،و عدد م )  ( 174موظفاً.
و قد سوصلت الدراسة إى موعة من النتائج أمها ما يل :
 سطبق امصارف العاملة ي قطاع غزة نظام سكنولوجيا إدارة امعرفة ي ميع الوحدات واأقيام ،وحرص على ضرورةاإستفادة من إستخدامات سكنولوجيا امعلومات واإسصاات واإستفادة من امهارات و ا رات امتوفرة لديها و
إستثمار الكوادر البشرية ومعارفهم ي ال التنمية و النهضة لتصل إى ميتوى التعايش والتواصل مع العام احيط
ومواكبة التطورات امتاحقة ي ظل سكنولوجيا امعلومات امتقدمة.
 أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود وحدة سنظيمية أو قيم خاص إدارة امعرفة وسكنولوجيا امعلومات داخل أيمصرف ي قطاع غزة إا أنه يتم سطبيق نظم إدارة امعرفة وسكنولوجيا امعلومات داخل امصارف.

 سوجد عاقة ذات دالة إحصائية بن إدارة امعرفة و سكنولوجيا امعلومات و اات اميزة التنافيية ( جودة امنتجات،اأداء اما  ،الييطرة على اأسواق ،كفاءة العمليات،اإبداع و التطوير )عند ميتوى دالة) 0.05
و قد خرجت الدراسة بعدة سوصيات أمها ما يل :
 سعميق وع و إدراك اميئولن ي امصارف للتحديات الكب ة و امعوقات اميتمرة وامنافية الشديدة الي يواجههاالقطاع امصري ي قطاع غزة حاضرا و ميتقباً.
 ضرورة سو اميؤولن ي القطاع امصري ي قطاع غزة إ تماما زائدا إدارة امعرفة و العمل على إنشاء إدارةمتخصصة إدارة امعرفة و سكنولوجيا امعلومات.

رابعا :دراسة عباس حسين جواد ،عبود عبد اه ااسدي،5112بعنوان أثر تكنولوجيا المعلومات في تحديد
الخيار اإستراتيجي للمنظمات ،دراسة تطبيقية في شركة نفط الجنوب (شركة عامة).
ييعى ذا البحث إ بيان أثر سكنولوجيا امعلومات ي حديد ا يار اإسراسيج للمنظمة وسوضيح طبيعة عاقة
اإرسباط ونوع التأث بن امتغ ات وقد سوصلت إى النتائج الدراسة التالية:
 أشارت النتائج إى حليل اميار إى وجود سأث غ مباشر لتكنولوجيا امعلومات بدالة أبعاد ا باإضافة إ سأث اهاامباشرة ي حديد ا يار اإسراسيج .
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 عاقة اإرسباط بن سكنولوجيا امعلومات وا يار اإسراسيج بأنه كلما زاد ا تمام الشركات امبحوثة بتكنولوجياامعلومات عر سوف اأجهزة وامعدات والر يات ووسائل ااسصاات عن بعد وامهارات البشرية الازمة للتعامل مع
ذ التكنولوجيا وميتلزمات بناء قواعد البيانات امتطورة زادت قدرة اإدارة العليا ي ا صول على امعلومة امطلوبة
الي مكنها من حديد ا يار ااسراسيج للشركة.
 سوف سكنولوجيا امعلومات وإستخدامها ي الشركة ها دورا مهما ي سوف امعلومة امطلوبة الي مكن إدارة الشركةمن سبي ذا ا يار.
 سوصل الباحث إى أن سكنولوجيا امعلومات سيا م ي حديد ا يار اإستقرار ي الشركة امبحوث من خال ما سوفرمن امعلومات الي سياعد على سبي مثل ذا ا يار.
خامسا :دراسة رشاد الساعد،حسين الحريم( )5114بعنوان دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في إيجاد
الميزة التنافسية ،دراسة ميدانية في قطاع الصناعات الدوائية باأردن.
دفت ذ الدراسة إى التعرف على أثر إدارة امعرفة وسكنولوجيا امعلومات ي حقيق التنافيية ي قطاع الصناعات
الدوائية وكانت عينة البحث مكونة من  23فردا مثلون امديرين ،ومدير التيويق والبحث والتطوير وقد إستخدمت
امقارنة الشخصية كأداة مع امعلومات وم عاج البيانات بأدوات اإحصاء الوصف إختبار الفرضيات ،وكانت أبرز
النتائج امتوصل إليها مايل :
 وجود عاقة إجابية بن سكنولوجيا امعلومات واميزة التنافيية. وجود عاقة إجابية قوية بن إدارة امعرفة واميزة التنافيية مؤسية عينة الدراسة. وجود عاقة إجابية متوسطة بن سكنولوجيا امعلومات و اميزة التنافيية للمؤسية. وجود فروق ي العاقة بن إدارة امعرفة و سكنولوجيا امعلومات ،و بن اميزة التنافيية الي سعزى إى ا صائالدموغرافية لعينة البحث.
 سيا م إدارة امعرفة ي حقيق اميزة التنافيية بدور أكر ما سيا م به سكنولوجيا امعلومات حيث ناك ضعف يمعرفة امؤسيات امبحوثة لتكنولوجيا اميتخدمة من قبل امنافين وإسراسيجياهم اميتقبلية.
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مجال اإستفادة من الدراسات السابقة:
 )3اميامة ي إعداد ااستبيان
 )5التعرف على تلف اأساليب اإحصائية امناسبة مثل ذ الدراسات.
 )0بناء موذج الدراسة بااعتماد على الدراسات اليابقة.
 )2اميامة ي إعداد وسأصيل ا انب النظري للبحث.
ملخص الدراسات:
سناولت الدراسات اليابقة موضوع سكنولوجيا امعلومات وإسراسيجية التنافيية من جوانب تلفة حيث ركزت
معظمها على مكونات سكنولوجيا امعلومات وكيف سيا م ذ اأخ ة ي حديد اإسراسيجية التنافيية وكان الركيز
على جل الدراسات على البنية التحتية لتكنولوجيا امعلومات واميزة التنافيية.
وكون معظم الدراسات أكدت على أمية سكنولوجيا امعلومات امؤسية وسأي ذ الدراسة كإسهام إضاي ما
خلصت إليه الدراسات اليابقة فيما يتعلق مكونات سكنولوجيا امعلومات ومدى ميامتها ي حقيق اميزة التنافيية جد
أن كل الدراسات اليابقة سرز ميامة سكنولوجيا امعلومات كأحد امكونات اأساسية للمؤسية وا مكن اإستغناء
عنها وح الي م سشر إى ذلك أوصت إى ضرورة اإ تمام بتكنولوجيا امعلومات ي امؤسية و و ما يدعم دراستنا
مكونات سكنولوجيا امعلومات وعليه سوصلت الدراسات إى النتائج التالية:
 )3وجود أثر ي سطبيق سكنولوجيا امعلومات ي حقيق اميزة التنافيية بأبعاد ا (التكلفة اأقل ،التمايز ،التحالف)
وضرورة التحقق من وصول ذ اأبعاد لتحقيق ا يار اإسراسيج وكذلك وجود أثر غ مباشر لتكنولوجيا
امعلومات بدالة أبعاد ا باإضافة إى التأث امباشر ي حديد ا يار اإسراسيج .
 )5وسوصلت أيضا معظم الدراسات إى أنه لتوف سكنولوجيا امعلومات وإستخدامها ي امؤسيات دور مهم ي
سوف امعلومة امطلوبة الي مكن اإدارة من سبي أحد ا يارات اإسراسيجية.
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تمهيد:
إن التغ ات العميقة الي حصلت مع هاية الثمانينات ي بيئة امؤسيات ،بفعل العومة وسقنيات اإعام
واإسصال خفضت سكلفة ا صول على التقنيات الازمة لنقل ومع وسوزيع امعلومات ،وسامت ي سرجيح الكفة
لصاح امعلومات على حياب اموارد اأخرى (اأرض ،رأس امال وح العمل) .خاصة مع سطور أجهزة ا اسوب
حيث زادت سرعتها وقدرها على امعا ة والتخزين ،من جهة أخرى زادت ا اجة إى امعلومات وأصبحت سعي
كل شخ

وكل مؤسية دون استثناء :تاجها ي البيت ،اليوق ،وي العمل ،على اميتوى الفردي و ا ماع ،

الكل يطلب امعلومات ل امشاكل امعرضة أو حديد ش ء أو سلوك ميار معن ،كل قراراسنا حتاج إى
امعلومات بطريقة أو بأخرى.
وأمام ذا الدور امتنام ها إ حتاجت امؤسيات إى الكم اهائل منها ،لرشيد القرارات ي تلف اميتويات
وح بالنيبة للمواطن العادي ،ا مكنه أن يؤدي دور بصفة سليمة وييتمر ي العيش بدون الفهم اأساس
للمعلومات الي سنظم حياسه ،أو الي تاجها للرق الشخص وامهي.
يتضح من ذلك أن ميألة إ ستعمال امعلومات بطريقة مثلى سعي ا ميع نظرا ما سشكله من أمية بالغة ي
حياة اجتمعات واأفراد ،حيث مكن سشبيهها بالطاقة أو الوقود الازم إستمرار أي كائن ي ا ياة ،لكن امعلومات
لييت جديدة كوها موجودة منذ القرون اماضية ،فا ضارات القدمة( الفرعونية ،البابلية ،اليونانية ...الرومانية،
اإسامية ) كانت سعتمد على امعلومات ،وما يفرق حاضرنا عن العصور القدمة و سوفر وسائط النقل والتخزين
كما وكي ًفا.
بتكاليف ز يدة ( ،)TICاأمر الذي سرع من عملية التدفق ً
أدركت الدول امتقدمة مبكرا أمية امعلومات كمورد اسراسيج حيوي ا يقل أمية عن اموارد اأخرى مثل
الطاقة ،لكوها عنصرا أساسيا ي ا ياة اليومية ،وي إصاذ القرارات ،ونشاطات البحث العلم  ،والركيزة اأساسية
للتقدم العلم والتنمية الشاملة ،حيث أصبح من متلك امعلومات وييتثمر ا بشكل أفضل و اأقوى ،أن قدرة
اإنيان على إستثمار اموارد امادية والبشرية مر ونة بقدرسه على سوظيف امعلومات .من ذا امنطلق فإن ميألة
إستخدام سكنولوجيا امعلومات واإسصال أصبح أكثر إ احا من ذي قبل خاصة بالنيبة للمؤسيات هدف ضمان
اإستمرار والبقاء ي اليوق.
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وللوقوف أكثر عند مفهوم وخصائ

وأمية سكنولوجيا امعلومات ومراحل سطور ا اول من خال ذا

الفصل التطرق بش ء من التفصيل إى كل ا وانب امتعلقة بتكنولوجيا امعلومات.
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المبحث اأول :ما ية تكنولوجيا المعلومات
سعمل سكنولوجيا امعلومات على إعادة سشكيل كث من طرق ا ياة اإعتيادية لأفراد ومنظمات اأعمال،
من إسصال وحث وبيع وشراء وسوزيع وح قضاء أوقات الفراغ ،كما سعمل على بناء عاقات سشابك صناع -
غ سلك اليائدة ي ظل اإ قتصاد التقليدي (مدخات و رجات ) ،عاقات أقل وضوحا وأكثر سعقيدا ولكن
أكثر كفاءة ،وي معظم اأحيان أقل سكلفة ،و ذا سرمه التحوات امعاشة على اميتوى احل والدو والتحديات
ا ديدة الي يفرضها احيط نتيجة ظا رة العومة أصبحت سكنولوجيا امعلومات مثل أحد أ م أعمدة مؤسيات
اأعمال ا ديثة ،كما أصبحت شركات ا دمات أكثر إ عتمادا على سكنولوجيا امعلومات ي سقدم خدماها ،إى
درجة أن أي عطل أو خلل ي سكنولوجيا امعلومات يؤدي ي الغالب إى سوقف ا دمة ذاها.
المطلب اأول :مفهوم تكنولوجيا المعلومات
أصبح بإمكان امؤسيات ما ي ذلك امؤسيات الصغ ة وامتوسطة ي الوقت ا ا إذا ما سوفرت لديها
اإمكانات باستخدام ش أنواع سقنيات امعلومات لتكوين بنية حتية لتكنولوجيا امعلومات سكون قادرة على سنييق
كامل أنشطتها وح صناعتها ويقصد بالبنية التحتية لتكنولوجيا امعلومات كافة امكونات امادية ما ي ذلك
اأجهزة والر يات وا دمات امقدمة من خاها إى امؤسية و سشكل لنا سكنولوجيا امعلومات.
أوا :تعريف تكنولوجيا المعلومات
 سعريف :33سعرف سكنولوجيا امعلومات بأها ميع التكنولوجيا اميتخدمة ي سشغيل ونقل وصزين امعلومات ي
شكل الكروي وسشمل سكنولوجيا ا اسوب اآ ووسائل اإسصال وشبكات الربط وأجهزة الفاكس وغ ا من
امعدات الي سيتخدم بشدة ي اإسصال.1
 سعريف :35سكنولوجيا امعلومات

أيضا ساح إسراسيج مكن أن يياعد ي بناء وسعزيز قدرات امؤسية

اإسراسيجية من خال سوف أفضل البيانات وامعلومات داخلها وخارجها وما يوطد عاقة امؤسية باجهزين
والزبائن وامؤسيات اأخرى.2

1

 فارس بوباكور ،سعاد بومايله ،اثر تكنولوجيات الحديثة لإعام وااتصال في المؤسسات ااقتصادية ،لة ااقتصاد امنامت ،كلية اإدارةوااقتصاد ،العراق ،العدد، ،30مارس،5332ص532

2

 ندي إماعيل جبوري ،اثر تكنولوجيا المعلومات في أداء المنظمي  -دراسة ميدانية في الشركة العامة للصناعات الكهربائية ،-لة جامعةبغداد ،كلية اإدارة وااقتصاد ،العراق العدد  ،5339 ،55ص .323
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 ويعرف غيان قاسم داوود الام ( :)5332التكنولوجيا بأها اللغة التقنية والعلم التطبيق والطرق التقنية
لتحقيق غرض علم  ،فضا عن كوها موعة الوسائل اميتخدمة لتوف كل ما و ضروري معيشة الناس
ورفا يتهم.1
 أما غالب ياسن فيعرف سكنولوجيا امعلومات على أها "كل نظم و أدوات ا اسوب الي ستعامل مع اأنياق
الرمزية امعقدة من امعرفة ومع القدرات اإدراكية الذ نية ي حقول التعلم والذكاء ومع أن سكنولوجيا امعلومات
كل اأجهزة الي مكن أن ييتعن ها اأفراد ي التعامل مع امعرفة ".2
 سكنولوجيا امعلومات سعي ميع الوسائل واأجهزة الي ييتخدمها اأفراد ي امنظمة من أجل ا صول على
البيانات وامعلومات ومعا تها لغرض خزها و الرجوع ها عند ا اجة و

ستألف من موعة خرات اأفراد

أجهزة ا اسوب ووسائل اإسصال اأخرى والر يات الي سياعد ي إماء أداء امؤسية فتكنولوجيا امعلومات
سضم ا اسبات اإلكرونية ،اإسصاات اليلكية والاسلكية ،التكنولوجيا اميموعة وامرئية والطباعة والر يات
وا رات وامهارات امراكمة وامتاحة والوسائل امادية والتنظيمية واإدارية الي ييتخدمها اإنيان ي ا صول
على امعلومات.3
 كما سعرف بأها ميع أنواع التكنولوجيا اميتخدمة ي سشغيل ونقل وصزين امعلومات ي شكل إلكروي ،وسشمل
سكنولوجيا ا اسبات اآلية ووسائل اإسصال وشبكات الربط وأجهزة الفاكس وغ ا من امعدات الي سيتخدم
بشدة ي اإسصاات.

4

 ومكن القول بأن سكنولوجيا امعلومات على أها اأكثر قدرة على احافظة على امعرفة كرصيد أو كرأمال
الفكري ي جانبه الصريح (احدد براءات اإخراع ،قواعد البيانات ،أنظمة امعلومات) و ذا يتكامل مع النظرة
للمعرفة كتدفق أو كرأمال فكري ي جانبه الضمي أي كعملية سوليد أو إنشاء ميتمر مثلها اأفراد ي امؤسية،

 - 1عبد اه غام ،حمد فريش  ،دور تكنولوجيا المعلومات في تدعيم وتفعيل إدارة عاقات الزبائن ،أحاث اقتصادية وإدارية ،كلية العلوم ااقتصادية
والتجارية وعلوم التيي  ،جامعة حمد خيضر بيكرة ،العدد العاشر ،دييمر ،5333ص .302

 - 2حمد شنشونة ،نظام المعلومات وأ ميته في تسيير المعارف بالمؤسسة ،أطروحة دكتورا ي علوم التيي  ،جامعة بيكرة (غ منشورة)،5333 ،
ص.22
 - 3ندي إماعيل جبوري ،مرجع سابق ،ص .325

 -4بن سعيد حمد ،مر عباس ،تكنولوجيات اإعام وااتصال والتنمية ااقتصادية ،مداخلة ضمن فعاليات املتق الدو الثالث حول سيي
مؤسيات امعرفة الركيزة ا ديدة والتحدي التنافي للمؤسيات وااقتصاديات ،كلية العلوم ااقتصادية والتيي  ،جامعة حمد خيضر بيكرة ،نوفمر
 ،5332ص .522
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فإذا كانت التكنولوجيا امعلومات

الي مع وسوثق وسنظم فإن اأفراد م الذين ييتخدمون ذلك كله من

أجل سوليد معرفة جديدة صلق القيمة وسعزز اميزة التنافيية للمؤسية.1
 وسعرف ذ التكنولوجيات ميع اإستعماات من حواسيب شبكات اإسصال وأجهزة سداول امعلومات اليلكية
والاسلكية حيث ستمثل ذ التكنولوجيات عادة ي أجهزة اإسصال من اسف ،فاكس وأنرنت ...،و
سيتخدم بغرض أداء تلف امهام الرامية إى حقيق أ داف امؤسية.2
 سكنولوجيا امعلومات =ا اسوب  +اإسصال 3وجد ي ذا التعريف أمل جوانب أخرى ستضمنها سكنولوجيا
امعلومات اميتخدمن والرامج ...ا .
 وعليه يرى بأن سكنولوجيا امعلومات

القاعدة اأساسية الي سب ي ضوئها مؤسيات ميزها التنافيية،

ويقصد بالتكنولوجيا كل أنواع امعرفة الفنية والعلمية والتطبيقية الي مكن أن سيهم ي سوف الوسائل وامعدات
واآات واأجهزة اميكانيكية واإلكرونية ذات الكفاءة العالية واأداء اأفضل الي سيهل لإنيان ا هد وسوفر
الوقت وحقق امؤسية أ دافها النوعية والكمية بكفاءة وفعالية.4
ومن خال ما سبق نيتنتج أن سكنولوجيا امعلومات و عبارة عن مفهوم يضم سكنولوجيا على أجزاء امادية
املموسة مثل(اأجهزة وامعدات والب التحتية والشبكات واملحقات مثل الطابعة...ا )واأجزاء الغ ملموسة
مثل(الرامج والتطبيقات امختلفة وقواعد البيانات)كما سشمل على اأفراد و و اميتخدم الرئيي هذ امنظومة
امتكاملة من خال اإستحواذ على البيانات وامعلومات وسنظيمها ونقلها وخزها ومعا تها ونشر ا ومشاركتها داخل
وخارج امؤسية مع إمكانية إسرجاعها وحديثها من أجل حين وسطوير ومشاركة موارد النضم امعلومات ي امؤسية
وصوا إى حقيق اهدف بفعالية.

 -1عل الفتاوي ،دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية الرأس المال البشري -دراسة استطاعية آراء عينة في شركة ااتصاات (اسياتل)
محافظة كرباء ،اجلة العراقية للعلوم اإدارية ،اجلد  ،2العدد  ،03العراق ،5333 ،ص .522

 -2إبراهيم بختي ،صناعة ت نو وجيات ا معلومات وااتصاات وعاقتها بتنمية وتطوير اأداء ،مداخلة ضمن فعا يات ا مؤتمر ا علمي ا دو ي حول
ااداء ا متميز لمنظمات وا ح ومات ،لية ا حقوق وا علوم ااقتصادية ،جامعة قادي مرباح ،ورقلة ،مارس  ،5 2ص .8 3
Derek Anderson and Michel Greenhalgh , Computing for non – scientific applications, Leicester university
press, without place, and town, 1987, p17.
 -4نجم عبود نجم ،اإدارة اا ترونية (اإستراتيجية وا وظائف وا مش ات ) ،دار ا مريخ لنشر وا توزيع ،ا رياض ،ا سعودية ،5 2 ،ص . 4
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المطلب الثاني :تطور تكنولوجيا المعلومات
لقد مر سطور سكنولوجيا امعلومات واإسصاات بثورات عديدة ومرابطة والي مكن إجاز ا ي مس مراحل:
الشكل رقم ( :)10-5مراحل تطور تكنولوجيا المعلومات

امصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على مراحل سطور سكنولوجيا امعلومات واإسصال.

 أوا :مرحلة ثورة المعلومات واإتصاات اأولى
وستمثل ي إخراع الكتابة ومعرفة اإنيان ها مثل الكتابة اميمارية واليومرية م الكتابة التصويرية وح ظهور
ا روف والي عملت على أها عهد امعلومات الشفهية الي سنته بضعف قدراسه الذ نية.
 ثانيا :مرحلة ثورة المعلومات واإتصاات الثانية
والي ظهرت مع ظهور الطباعة بأنواعها امختلفة وسطور ا والي ساعدت على نشر امعلومات وإسصااها عن
طريق كثرة امطبوعات وزيادة نشر ا وعر مواقع جغرافية أكثر إسياعا ،فكانت الصحافة امطبوعة

أساس

اأدب والعلم امعاصرين.1

 - 1بن سرك زينب ،دور تكنولوجيا اإعام وااتصا ل في تسيير العاقة مع الزبون بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ،مذكرة مقدمة من متطلبات نيل
شهادة اماجيت ي علوم التيي  ،صص

إدارة أعمال ،جامعة حمد خيضر ،بيكرة ،5332 ،ص. 22
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 ثالثا :ثورة المعلومات واإتصاات الثالثة
وستمثل بظهور تلف أنواع وأشكال مصادر امعلومات كاميموعة وامرئية كاهاسف وامذياع الاسلك
والتلفاز واأقراص واأشرطة الصوسية والاسلك إى جانب امصادر امطبوعة الورقية ذ امصادر وسعت ي نقل
امعلومات وزيادة حركة ااسصاات. 1
 رابعا :ثورة المعلومات واإتصاات الرابعة
و ذ ستمثل بإخراع ا اسوب وسطور ومراحله وأجياله امختلفة مع كافة ميزاسه وفوائد وآثار ا
اإجابية على حركة سنقل امعلومات عر وسائل إسصال إرسبطت با واسيب .
 خامسا :ثورة المعلومات واإتصاات الخامسة
وستمثل ي الرابط اهائل مابن سكنولوجيا ا واسيب امتطورة وسكنولوجيا اإسصاات امختلفة اأنواع
واإ ا ات الي حققت إمكانية سنقل كميات ائلة من البيانات و امعلومات عر ميافات جغرافية ائلة
بيرعة فائقة وبغض النظر عن الزمان وامكان وصوا إى شبكات امعلومات وي قمتها شبكة اإنرنت .2
و ناك العديد من العوامل الي ساعدت على أحداث ذ الثورات والتطور ا اصل ي ال إستخدام سكنولوجيا
امعلومات واإسصال من بينها نذكر:3
 اإبداعات التقنية فيما يتعلق بامنتجات التكنولوجية وخاصة مركبات ا زئيات اإلكرونية الي ظهرت نتائجها
ي بداية اليبعينيات ما أدى إى اإنتشار الواسع لإستخدام ا واسيب الشخصية نتيجة صفيض سكاليف
إنتاجها وبتا صفيض أسعار ا بإرسفاع ميتوي جودها ( سرعة اأداء القوة.)...
 التطورات الي عرفتها الر يات وقواعد البيانات الي سهلت إستخدام ا واسيب وجعلت ذلك من متناول
ا ميع ي أي وقت وي أي مكان.
 سطور إستخدام شبكات الربط بن ا واسيب للحصول على معلومات ونقلها ومعا تها وصزينها وسوزيعها.

 -1عامر إبرا يم قنديليج  ،امان فاظل اليمرائ  ،تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها ،الوراق لنشر والتوزيع ،اأردن ،5335 ،ص 22

 -2رماي امد ،تاثير تكنولوجيا المعلومات وااتصال على ااتصال التجاري ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اماجير ي علوم التيي  ،صص
إدارة أعمال ،جامعة حمد خيضر ،بيكرة ،5332 ،ص . 52
 - 3اهادي بوقلقول ،سوامس ظوان ،اأداء التنظيمي المتميز في ظل اإدارة االكترونية كوسيلة لتأ يل المؤسسة الجزائرية ،امؤمر العلم الدو حول
اأداء امتميز للمنظمات وا كومات ،جامعة ورقلة ،5332 ،ص . 592
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المطلب الثالث :مؤشرات قياس تكنولوجيا المعلومات و ااتصال
لك نتمكن من معرفة مدى سوفر قطاع قوي و مؤثر لتكنولوجيا امعلومات و اإسصال ي أي إقتصاد أو أي
دولة ،وكذلك مدى إستفادة سلك الدولة من ذلك القطاع ،وما إذا كان لديها بالفعل ما يؤ لها للنفاذ إى تمع
امعلومات ،ابد من وجود عدد من امؤشرات الدولية ،الي مكن إستخدامها لقياس مدى إستعداد الدولة أو اجتمع
للنفاذ إى سكنولوجيا امعلومات واإسصال ،ومن أ م امؤشرات ما يل :1
مؤشر ااستعداد الشبكي الرقمي :يعرف مؤشر اإستعداد الشبك الرقم مدى إستعداد الدولة أو خاجتمع
للمشاركة و اإستفادة من سطورات سكنولوجيا امعلومات واإسصال ،ويعتمد حياب امؤشر على قواعد رئييية
 -سوفر عناصر أساسية لبناء تمع امعلومات أو اجتمع الرقم واإستفادة منه

:

 :اأفراد ،مؤسيات اأعمال

وا كومات.
 درجة اإستعداد لدى سلك العناصر ي اجتمع إستخدام سطورات سكنولوجيا امعلومات واإسصال. وجود بيئة إقتصادية وسياسية مناسبة.مؤشر الرقم القياسي للنفاذ الرقمي :يعتمد حياب ذا امؤشر على عوامل سؤثر على قدرة دولة ما ي النفاذ
إى سكنولوجيا امعلومات و اإسصال و :
-

البنية التحتية.

-

القدرة امادية.

-

امعرفة.

-

اإستعمال الفعل لتكنولوجيا امعلومات واإسصال ،إنطاقا من ذين امؤشرين ظهر مؤخرا مصطلح يعتر

الفارق بن الدول ي إستخدام سكنولوجيا امعلومات واإسصال و و الفجوة الرقمية.

 - 1عبد الغي حريري ،أمد مداي ،سياسات وإجراءات تشجيع ااستثمار في تكنولوجيا المعلومات وااتصال وتخفيض الفجوة الرقمية في الدول
العربية  ،مداخلة ضمن فعاليات املتقى العلم حول امعرفة ي ظل ااقتصاد والرقم وميامتها ي سكوين امزايا التنافيية للبلدان العربية ،جامعة
الشلف 52/52،نوفمر  ،5332ص ص.3-5 :
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-

الفجوة الرقمية :سعرف بأها امصطلح اميتخدم لوصف حالة عدم امياواة ي إستخدام سكنولوجيا

امعلومات و اإسصال بن الدول امتقدمة والدول النامية أو بن امناطق الريفية وامناطق ا ضرية ،كما مكن سعريفها
بأها الفجوة الي أوجدها سكنولوجيا امعلومات واإسصال بن الدول امتقدمة والدول النامية.1
وسقاس الفجوة الرقمية بدرجة سوافر أسس امعرفة مكونات اإقتصاد الرقم الذي ييتند إى سكنولوجيا امعلومات
واإسصال ،ودرجة اإرسباط بشبكة امعلومات العامية وسوفر طرق امعلومات اليريعة واهواسف النقالة وخدمات
التبادل الرقم للمعلومات ،و

اأسس الي أصبحت حكم كافة مناح ا ياة و أسلوب أداء اأعمال ،وقد

إنعكس ذلك ي سطور التجارة اإلكرونية عر اأنرنت ،وزيادة الشركات ا ديدة الي سؤسس يوميا ممارسة أعماها
عر الشبكة العامية.2

 - 1إبرا يم ي ،محاضرات في تكنولوجيا ونظم المعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،الينة أوى ماجيت  ،صص
الصغ ة وامتوسطة ،قيم العلوم ااقتصادية ،جامعة ورقلة ،حاضرات منشورة.2005 ،
2

سيي امؤسيات

 -يوسف كودية ،ين عاوي ،التطور التكنولوجي وإستراتيجيات سد الفجوة الرقمية في البلدان العربية ،مداخلة ضمن فعاليات املتقى الدو

امعرفة ي ظل ااقتصاد الرقم وميامتها ي سكوين امزايا التنافيية للبلدان العربية ،جامعة الشلف 52-52نوفمر ،5332ص.30
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المبحث الثاني :مكونات وخصائص وأ مية تكنولوجيا المعلومات
التكنولوجيا ا ديثة للمعلومات سقوم على مبدأ التشف االكروي للمعلومات ،لذا فا اسوب مثل العنصر احوري
ي استخدام ذ التكنولوجيا ،نا يك عن اانتشار الكب لعدة أنواع من ا واسيب.
المطلب اأول :مكونات تكنولوجيا المعلومات
سباينت وجهات نظر الباحثن صوص امكونات اأساسية لتكنولوجيا امعلومات وجاءت ذ الوجهات نتيجة
اختاف زوايا نظر كل منهم هذ التكنولوجيا ،لكن أ م ما جمع عليه الباحثون

أن مكونات سكنولوجيا

امعلومات ستكون من اأجهزة وامعدات (امكونات امادية) ،قواعد البيانات ،الرامج ،الشبكات.
الشكل رقم ( :)15-5مكونات تكنولوجيا المعلومات

امصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على مكونات سكنولوجيا امعلومات

 -0المكونات المادية:
كل اأجهزة امادية الي سرا ا وسلميها ي ا اسوب مثل لوحة امفاسيح ،الطابعة ،اماسحات الضوئية ،وحدات
اإدخال واإخراج ...ا ولذلك يعرف ا اسوب بأنه موعة من اأجزاء االكرونية امرابطة ببعضها وا مكن
فصل اأجزاء عن بعضها وسعمل ذ اأجهزة إدخال البيانات ومعا تها وخزها ونقلها وحليل واسرجاع كم ائل
من امعلومات.
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الشكل رقم( :)10-5تطور المكونات المادية لتكنولوجيا المعلومات

المصدر :نبيل علي ،الثقافة العربية وعصر المعلومات ،سلسلة عالم المعرفة (،)512الكويت ،5110 ،ص .28

 3-3وحدات اإدخال:
الوسائط الي يتم من خاها عملية إدخال البيانات وامعلومات إى ا اسوب ومن اأمثلة على وحدات
اإدخال ،وحدات اإدخال التقليدية مثل) :لوحة امفاسيح ،قارئ اأسطوانة اأقراص) ،باإضافة إى وحدات
اإدخال ا ديثة من اماسح ،وأجهزة اإدخال الصوسية ،والكام ا الرقم  ،واميكروفون.
 5-0وحدات المعالجة المركزية:
و

ا زء الرئيي للحاسوب واميؤول عن كل ش ء يقوم به ،وا زم الر ية امتاحة ،وكمية الطاقة الي ييتهلكها

ا هاز ،ومدى استقرار النظام بشكل عام ،باإضافة إى أمور أخرى ويعمل أيضا على معا ة ميع البيانات
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الداخلة لتوليد امخرجات امطلوبة والي ستكون أساسا من وحدة ا ياب وامنطق ووحدة التحكم ووحدة الذاكرة
امركزية.
 0-0وحدة اإخراج :سقوم ذ الوحدة بتحويل البيانات االكرونية اميتخرجة من ا اسوب وعرضها بشكل
مفهوم للميتخدم ،1سؤدي مهمة إيصال ا اسوب للوسط ا ارج لنقل النتائج امتولدة عن عمليات
امعا ة من وحدة امعا ة امركزية إ ا هات اميتفيدة وا م ذ الوسائل :الشاشة ،الطابعة ،مكرات
الصوت...ا .2
5اأفراد :و م اأفراد الذين يقومون بإدارة وسشغيل سكنولوجيا امعلومات من إدارين ومتخصصن وميتخدمن
ائلن لنظام ،ويكاد يتفق أغلب امتخصصن ي ال نظم امعلومات على أمية العنصر البشري ي سفوق أمية
اميتلزمات امادية على و كب  ،وكذلك يعزى إليها أسباب أغلب حاات الفشل ي النظام ومكن سصنيفهم إى:
 - 3-5المتخصصين :من حللن ونظم ،امر ون ،صصو سشغيل اأجهزة وصيانتها والتخص

ي سقنية

ااسصاات و ؤاء يطلق عليهم برأس امال الفكري ي النظام.
 -5-5اإداريون :يشارك ي إدارة النظام ميؤول قاعدة امعلومات ،اموظفون اميتخدمون أنظمة امعلومات
كميتفيدين منتجات النظام (من حاسبن ،رجال بيع ،مهندسن ،مدراء وميتهلكن).3
 -0البرمجيات :وسعي برامج ا اسوب الي سعمل على سشغيل وإدارة امكونات امادية وسقوم مختلف
التطبيقات ،وسيا م الر يات ي معا ة امعلومات وسيجيلها وسقدمها كمخرجات مفيدة أداء العمل
وإدارة العمليات ي امؤسية ،ولذلك ستضمن الر يات أنظمة التشغيل النهائية وبر يات التطبيقات
امرسبطة مهام اأعمال امتخصصة
و

4

مصطلح يطلق على الرامج والتعليمات الي مكن سشغيلها ي ا اسوب وبواسطتها نتحكم ي

البيانات ومكننا من سطبي ق تلف العمليات للحصول على النتائج وحا مشاكل حيب ا اجة وعند الطلب
يكون ا اسوب من نوعان من الر يات ما برامج النظم وبرامج التطبيقات كما يل :

 - 1عدنان عواد الشوابكة ،دور نظم وتكنولوجيا المعلومات في اتخاذ القرارات اإدارية ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،5333 ،ص .322
 -2رزيقة رموي ،مرجع سابق ،ص23

 -3عبد اه جم واخرون ،نظم المعلومات اإدارية(مدخل معاصر)،دار وائل ،عمان ،اأردن ،5332 ،ص.50

 -4غيان قاسم داود االام  ،ام شكر و البياي ،تكنولوجيا المعلومات في المنظمات اأعمال ،ط ،3دار الورق ،عمان،5332 ،ص.32
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 1-3برمجيات النظم :و و موعة من الرامج امصممة لتنييق أنشطة ووظائف اأجهزة وامعدات ومن أ م
مكونات بر يات النظم ،بر يات التشغيل ،وبر يات مياعدة نظام التشغيل .مثلا . … MS-DOS
Windows،
 2-3برمجيات التطبيقات:

برنامج سشغيل عمليات معينة وسشمل ذ الر يات على كل التعليمات الي

حدد بصورة سيليلية عمليات امعا ة الازمة للبيانات وكيفية سنفيذ ا مثل برنامج معا النصوص وبرنامج ميتعرض
الويب وبرامج احاسبة وبرامج ا داول االكرونية ،مثا :برامج معا ة النصوص ،Wordوصفحات الويب،
ا داول اإلكرونية...ا .1
-4قواعد البيانات :و

موعة من البيانات أو امعلومات امرابطة و امخزنة ي اأجهزة (خزن البيانات)

ومكن أن سكون قاعدة البيانات زن سجات امؤسية ،معاي الوقت مختلف عمليات امؤسيات
بيانات ،أو معلومات ص
و

طلب الزبون.2

نظام فظ وسنظيم البيانات على ملفات ا اسب ،باإضافة إى ذا ييمح النظام بإضافة وسعديل وحديث

البيانات كلما لزم أمر ذلك ما يياعد اإدارة على استخدام البيانات ي أداء عملها ".
كما سعرف أيضا " :أها اميتودع الذي يشمل كل البيانات وامعلومات امتواجدة ي امنظمة" ،وعموما قاعدة
البيانات

ا زان الذي يضم ميع امعلومات ا اصة بامؤسية و

أشبه ميتودع ضخم مكن العودة إليه إذا ما

سقادم عليها الزمن بيهولة ويير ونبذ هد أو عناء يذكر ،وستكون أي قاعدة بيانات من موع الصفوف و
اأعمدة الي سكون(خلية) أو باأحرى عدد من ا ايا يتم صزين امعلومات فيها بطريقة متقنة ومضبوطة ،حيث
ستضمن كل خلية معلومة واحدة فقط.3

 -1أكادمية الفيصل العامية ،أساسيات تكنولوجيا المعلومات ،زمزم ناشرون ،عمان ،5332 ،ص ص.32-30 :

 -2ييرى حمد حين ،تكنولوجيا المعلومات وتأثير ا في تحسين مستوي اأداء الخدمة الفندقية(دراسة في فندق السير) ،لة اإدارة وااقتصاد،جامعة
بابل ،بغداد ،العراق ،العدد  ،5333 ،22ص.003

 -3إبرا يم ي ،صناعة تكنولوجيا المعلومات وااتصاات وعاقتها بتنمية وتطوير اأداء ،مداخلة ضمن فعاليات امؤمر العلم الدو حول اأداء
امتميز للمنظمات وا كومات ،جامعة ورڤلة  -ا زائر ،يوم  2و  9مارس  ،5332ص ص.52-52 :
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وستكون قاعدة البيانات ما يل :1
 - لغة تعريف البيانات :و

اللغة اميتخدمة لتعريف ا داول ،ا قول ،أنواع البيانات ولتنفيذ أنشطة إدخال

البيانات ي ا داول.
 لغة معالجة البيانات :و

اللغة البنيوية الي سيتخدم معا ة البيانات وسنفيذ أنشطة ااستعام ،التحديث،

اإضافة والتعديل ،إلغاء اليجات ،إلغاء ا داول وغ ا.
 لغة السيطرة على البيانات :سعرف باسم  DCLأي  Data control languageوالي ستو ماية
موارد قاعدة البيانات وحديد اميتخدمن لقاعدة البيانات كما سقوم بأنشطة حديد اامتيازات ومنح وسفويض
صاحيات استخدام موارد قاعدة البيانات.
 محرك قاعدة البيانات :و و امعا اميؤول سقنيا عن سنفيذ ميع أنشطة قاعدة البيانات.
 أدوات وبرامج  :أغراض متعددة منها سكوين واجهة بينية أو إنشاء سيهيات للمطورين وامر ن أو إضافة
أدوات وسقنيات استعام جديدة.
 قاعدة البيانات :والي سضم ملفات البيانات كما حتوي على قاموس بيانات أو كما يطلق عليها meta
 dataوالذي يضم خصائ

وقيود أنواع البيانات ووصف ميع امكونات اموجودة ي قاعدة البيانات.

 -2الشبكات :سعي موعة من مراكز ومؤسيات امعلومات امتجانية أو غ امتجانية ستفق فيما بينها على
امشاركة ي امصادر ميتخدمة ي ذلك ا واسيب ووسائل ااسصال ا ديثة فه مشروعات سعاونية سوفر
فرص لكافة امشاركن فيها للحصول على امعلومات عن طريق التوزيع أو البث من خال وسائل ااسصال
عن بعد ستناقل وستبادل امعلومات بأنواعها 2وا يوجد اسفاق بن امختصن ي سصنيف الشبكات فمنهم من
حصر ا بثاثة أنواع رئييية منها شبكة اانرنت ،شبكة اإنرانات ،شبكة اإكيرانت.3

1سعد غالب ياسن ،أساسيات نظم المعلومات اإدارية وتكنولوجيا المعلومات  ،دار امنا ج للنشر والتوزيع ،عمان  ،5332،ص ص.325-323 :
 -2إمان فاضل اليمرائ  ،يثم حمد الزعي ،نظم المعلومات اإدارية ،دار صفاء ،عمان ،5332 ،ص.323

 -3عاء فرحان طالب ،جنان مهديذ ،شهيد ،تكنوستراتيجية ادارة المعلومات ودور ا في تحقيق الميزة التكنولوجيا التنافسية المستدامة ،دراسة
استطاعية لعينة من امنظمات العربية واأجنبية ،كلية اإدارة وااقتصاد ،جامعة كرباء  ،بغداد ،5335 ،ص .2
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فتكنولوجيا شبكات امعلومات حقق فوائد كب ة للمؤسية ي حالة سوفر ا وإساحتها لإستعمال وذلك من
خال سوف امعلومات ا اصة بامؤسيات عر الشبكات إى اجهزين والزبائن وامؤسيات اأخرى ضمن بيئة
العمل ،1الشبكة نظام للعاقات الرابطية داخل امؤسية أو فيما بن امؤسيات.
وعلى العموم سنقيم الشبكات إ عدة أنواع أمها:
 0-2شبكة اأنترنت :
و

با منازع أعظم وأروع اجاز حققه العقل البشري والي أدخلت العام بعصر ثورة امعلومات ،لذا يعد

سعب اأنرنت و اأكثر شيوعا عند ا اجة للمعلومات فه أضخم بنك للمعلومات عرفته البشرية كما أها
أصبحت الوسيلة اأكثر انتشارا ي عمليات التواصل بن البشر وامؤسيات واليوم كث من امؤسيات سعتمد
على اأنرنت ي اجاز الكث من أنشطتها.2
اأ نرنت مثل موعة ائلة من أجهزة ا اسوب امتصلة فيما بينها حيث يتمكن ميتخدمو ا من
امشاركة ي سبادل امعلومات من خال الرامج الي يتضمنها ومن امعلوم أن اانرنت قد م اكتشافها عام
 3929عندما بدأت وزارة الدفاع اأمريكية سليلة من التجارب لربط ا واسيب الرئييية التابعة ها بعضها
ببعض وفرضت قواعد لتبادل امعلومات من خال التبادل الشبكات اإلكروي للبيانات ميع اميتخدمن
ها.3
 5-2شبكة اانترانت:
شبكة اسصال خاصة سيتخدم اموارد امتاحة لأنرانت من أجل سوزيع امعلومات وسطبيقها ،حيث مكن
جموعات خاصة فقط الولوج إليها ،واأنرانت نظام وثيق الصلة باأنرنت فهو يتكون من شبكة سعتمد على

 -1غيان عيي العمري ،ااستخدام المشترك لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة لتحقيق قيمة عالية لأعمال البنوك التجارية،أطروحة الدكتورا
،فليفة وإدارة اأعمال (غ منشورة) جامعة عمان العربية لدراسات العليا اإدارية،اأردن  ،5332 ،ص.52
 -2عباس حين جواد ،اثر تكنولوجيا المعلومات في تحديد الخيار ااستراتيجي للمؤسسة،دراسة سطبيقية ي شركة نفط ا نوب ( شركة عامة) اجلة العراقية
للعلوم اإدارية ، ،اجلد  ،2العدد  ،53العراق ،5332 ،ص.33
 -3عبد الرسول جابر إبرا يم ،صباح رحيم مهدي ،دور ااقتصاد المعرفي في بناء منظومة تكنولوجيا المعلومات وااتصال (تجربة مصر نموذجا) ،اجلة
امثي للعلوم اإدارية و ااقتصادية ،اجلد  ،0العدد  ،2مصر،5332 ،ص.325،
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معاي وإجراءات مفتوحة معدة لانرنت ،وسيمح بتوف خدمات عديدة أشخاص حدودين داخل امؤسية،
وسكون امعلومات فيه حمية ما يعرف دار النار ،وهذا سرفع كفاءة عمليات امؤسية وسزيد من قدراها التنافيية.1
وسعرف اأنرانت على أها شبكة داخلية بامؤسية أها سيتخدم بروسوكوات اأنرنت وكل أدواها.2
 0-2شبكة اإكسترانت:
وسعرف على أها نتاج كل من اإنرنت واأنرانت فه شبكة أنرانت مفتوحة على احيط ا ارج بالنيبة
للمؤسيات التعاونية معها والي ها عاقة بطبيعة نشاطها حيث سيمح لشركاء أعمال امؤسية بامرور عر
جدران نارية الي منع ولوج الدخاء والوصول لبيانات امؤسية (أو على اأقل جزء) وقد يكون ؤاء الشركاء
موردين ،موزعن ،شركاء عماء أو مراكز حث مع بينها شراكة عمل ي مشروع واحد.3
اأكيرانت

امشاركة بن اانرانت ا اص بالشركات وشركائها التجارين.4

المطلب الثاني :خصائص تكنولوجيا المعلومات
انطاقا ما سبق ناحظ أن سكنولوجيا امعلومات قد ميزت عن غ ا من التكنولوجيات اأخرى مجموعة من
ا صائ

ما يل :

واليمات اأساسية ومن أ م ذ ا صائ

 )3تقليص الوقت :فقد جعلت سكنولوجيا امعلومات وااسصال كل اأماكن إلكرونيا متجاورة.
 )5تقليص المكان :سوفر سكنولوجيا امعلومات وااسصال وسائل التخزين والي سيتوعب حجما ائا من امعلومات
امخزنة والي مكن الوصول إليها بيهولة.
 )0الذكاء ااصطناعي :أ م ما ميز سكنولوجيا امعلومات

سطوير امعرفة وسقوية فرص سكوين

اميتخدمن من أجل الشمولية والتحكم ي عملية اإنتاج.5
 )2التفاعلية :أي أن اميتعمل هذ التكنولوجيا مكن أن يكون اميتقبل وامرسل ي نفس الوقت فامشارك ينف
عملية ااسصال وييتطعون سبادل اأدوار و و ما ييمح لق نوع من التفاعل بن اأنشطة.
 -1عبد اه غام ،حمد فريش  ،دور تكنولوجيا المعلومات في تدعيم وتفعيل إدارة وعاقة الزبائن  .أبحاث اقتصادية وإدارية ،جامعة بيكرة ،العدد
العاشر ،دييمر  ،5333ص .20

- Gode Fray darg Nguyen, L’entreprise numérique, Economica, Paris, France, 2001, p 209.

 -3مراد رايس ،اثر تكنولوجيا المعلومات على الموارد البشرية في المؤسسة ،رسالة ماجير ي علوم التيي  ،جامعة ا زائر ،5332/5332 ،ص.22
 -4حمد صاح ا ناوي واخرون ،مقدمة في اأعمال في عصر التكنولوجيا  ،الدار ا امعية ،اإسكندرية ،مصر ،5332 ،ص.325.

 5عبد ا كيم معيش ،معتز باه بورمل ،دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين أداء الموارد البشرية  ،الدار ا امعية ،مصر ،5330،ص.50 ،
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 )2الشيوع واإنتشار :و و قابلية ذ الشبكة لتوسع لتشمل أكثر فأكثر مياحات غ حدودة من العام حيث
سكتيب قوها من ذا اإنتشار امنهج لنمطها امرن فهذا التطور الذي أحدثته ذ التكنولوجيا ي اإسصال
عن بعد مس جانبن امن ما كمية وحجم امعطيات اهائلة الي مكن نقلها من جهة واليرعة ا يالية الي ها
مكن نقل ذ الكمية من جهة أخري.1
 )2الاتزامنية :وسعي إمكانية استقبال الرسالة ي أي وقت يناسب اميتخدم ،فامشاركن غ مطالبن بإستخدام
النظام ي نفس الوقت فف الريد االكروي مثا جد الرسالة سرسل مباشرة من امرسل إى اميتقبل دون ا اجة
إى سواجد ذا اأخ أثناء العملية.2
 )2المرونة :حيث جد أن إستعمال سكنولوجيا امعلومات بتنوع وسعدد ميتعمليها ،فمثا إستخدام ا اسوب و
تلف من شخ

آخر حيب ا اجة و ذا مكيب سكنولوجيا امعلومات (امرونة كب ة) ،التدفق اليريع

والكثيف للمعلومات ما ييمح للفرد بتنمية قدراسه لإنتقال من اإقتصاد احل إى ااقتصاد العام .
 )2الذكاء ااصطناعي :أ م ما ميز سكنولوجيا امعلومات

سطوير امعرفة وسقوية فرص سكوين اميتخدمن من

أجل الشمولية والتحكم ي عملية اإنتاج.3
 )9النمنمة :مع أسرع وأرخ

وسلك

وس ة سطور منتجات سكنولوجيا امعلومات.4

 )33قابلية التحريك أو الحركة :أي أ نه مكن للميتخدم أن ييتفيد من خدماها أثناء سنقاسه أي ي أي مكان
عن طريق وسائل إسصال كث ة مثل الكمبيوسر احمول اهاسف النقال.5

 -1سطحاوي عزيز ،دور تكنولوجيا المعلومات ف ي عملية التنبؤ بالمبيعات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ،رسالة ماجير ي علوم التيي ،
جامعة بيكرة ،5332/5332،ص.22
 -2حمد دريوش دماي ،عبد القادر ناصور ،التقنيات الحديثة كمدخل لأداء المتميز بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،مداخلة ضمن
فعاليات املتق دو حول متطلبات سأ يل امؤسيات الصغ ة وامتوسطة ي الدول العربية ،جامعة الشلف  32-32 ،افريل  ،5332ص .539

3

بوسن حمد ،عملية اتخاذ القرار في إطار المنظور النظامي (الشروط اأساسية الهيكلية والحاجة الي المعلومة )حالة المؤسسة العمومية

ااقتصادية ،رسالة دكتورا ي العلوم ااقتصادية ،جامعة ا زائر ،3992 ،ص .530

 -4مراد رايس ،أثر تكنولوجية المعلومات على الموارد البشرية في المؤسسة-دراسة حالة مديرية الصيانة لسونا طراك باأغواط  ، D MLمذكرة
اماجيت ي علوم التيي  ،كلية العلوم ااقتصادية والتجارة وعلوم التيي  ،جامعة ا زائر ،2005،ص– ص.03-59 ،
 -5عبلة بزقراري ،محاضرات في مقياس نماذج وتقنيات ااتصال (التكنولوجيا الجديدة لإعام وااتصال) ،قيم اإعام اآ لتيي  ،كلية العلوم
ااقتصادية لتيي  ،جامعة حمد خيضر بيكرة .5332/5332 ،
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 )00سهولة ااستخدام :حيث ستيم وسائل اإسصال ا ديثة بيهولة وبياطة التشغيل ،وموذج ذلك :جهاز
الفيديو ،وجهاز الفاكس ،وأجهزة الكمبيوسر واأنرنت.1
 )35الاجما رية  :وسعي إمكانية سوجيه الرسالة اإسصالية إى فرد واحد أو ماعة معنية بدل سوجيهها بالضرورة
إى ما

ضخمة ،2و ذا يعي إمكانية التحكم فيها حيث سصل مباشرة من امنتج إى اميتهلك كما أها

سيمح با مع بن اأنواع امختلفة لإسصاات سواء من شخ

واحد إى شخ

واحد ،أو من جهة واحدة

إى موعات ،أو من الكل إى الكل أي من موعة إى موعة.3
المطلب الثالث :أ مية تكنولوجيا المعلومات واإتصال
سظهر أمية سكنولوجيا امعلومات واإسصال من خال ما يل :
 سياعد على سوف قوة عمل فعلية داخلية للتنظيم ،من خال إستخدام كفاءات وعمال ذوي صصصات ي
اإعام اآ .
 سياعد على زيادة قنوات اإسصال بن تلف اإدارات.
 سياعد على حقيق رقابة فعالة ي العمليات التشغيلية.
 مكن امؤسية من القيام مختلف نشاطاها إلكرونيا (التوظيف اإلكروي بالتجارة اإلكرونية...ا )
 مكن أعضاء امؤسية من ا صول على امعلومات ي أي مكان متواجدين فيه.
 سياعد على سطوير ورفع كفاءت وقدرات ميؤولية اإدارة.
 سيمح بتبادل امعلومات امختلفة مع الشركاء ا ارجين للمؤسية ( زبائن ،موردين...ا ).
 سياعد على سوف الوقت خاصة لإدارة العليا والتفرغ لواجبات أكثر أمية مثل اأ داف اإسراسيجية.
 سيتخدم برامج الكمبيوسر وشبكاسه ي ربط اأفراد العاملن مراكز العمل وزيادة كفاءهم لتحقيق دقة مواعيد
اليلم وسقليل الكلفة وحين اإنتاجية.4

 - 1بن سعيد حمد ،مر عباس " ،تكنولوجيا اإعام وااتصال والتنمية ااقتصادية " ،مداخلة ضمن فعاليات املتقى الدو الثالث حول سيي امؤسيات،
امعرفة ا ديدة والتحدي التنافي للمؤسيات ااقتصادية ،كلية العلوم ااقتصادية والتيي  ،جامعة حمد خيضر بيكرة ،نوفمر  ،5332ص ص-522،
. 522
 -2فاح كاظم احنة  ،العولمة والجدل الدائر حولها ،الوراق لنشر والتوزيع ،اأردن ،5333 ،ص.539

 -3طبش صونيا ،دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين أداء اأفراد دراسة حالة ،مذكرة اماسر ي علوم التيي  ،كلية العلوم ااقتصادية والتيي  ،جامعة
حمد خيضر بيكرة  ،5333/ 5339،ص .52

 -4رجاء جاسم حمد ،دراسة دور الثقافة المعلومات في تحسين جودة المنتج  -دراسة تطبيقية في شركة الخياطة الحديثة ،لة اإدارة وااقتصاد ،معهد
اإدارة الرصافة العدد  ،29بغداد  ،5339 ،ص ص.2-2 ،
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 إن أمية سكنولوجيا امعلومات سأي كنتيجة لتطورات الي حدت ي العام وستيم أغلب ذ التطوراتباإعتماد على سكنولوجيا امعلومات أو لقدراها على اإرسباط بإدارة امنظمة الي من امتوقع أن سصبح اللغة
مشركة بن القطاعات الصناعية وا دماسية وااجتماعية وا كومية.1

1

 شوق ناج جواد ،وأخرون ،اثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات على تحسين الميزة التنافسية في الشركات المسا مة العامة ،لة ااقتصادية الينةاليادسة و الثاثون ،العدد ،29جامعة عمان ،اأردن ،مقبول النشر بتاريخ  ، 5335/30/32ص .22
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المبحث الثالث :أسباب ومداخل وآثار تكنولوجيا المعلومات
سعر سكنولوجيا امعلومات على امعلومات ،ما ي ذلك اإنرنت واموبايل ،على إعادة سشكيل كث من طرق ا ياة
اإعتيادية لأفراد ومنظمات اأعمال ،من اسصال وحث وبيع وشراء وسوزيع وح قضاء أوقات الفراغ.
المطلب اأول :أسباب التسارع في التوجه نحو التكنولوجيا المعلومات
أوضح  turbanأن ناك موعة من اأسباب أدت إى زيادة أمية سكنولوجيا امعلومات ستمثل ي :
 -3تعقد وتقلب بيئة اأعمال  :أن البيئة الي سعمل ي ظلها امنظمات أصبحت أكثر سعقيدا وسقلبا فالتقدم
ي التكنولوجيا خلق العديد من التغ ات فظا عن التغ ات اأخرى النا ة عن العوامل اليياسية واإقتصادية
ما جعل امنظمات سقوم باأنشطة اهادفة إى حين وماية عملياها كإعادة اهندسة ،حين عملية التنبؤ ،بناء
حالفات إسراسيجية مع منظمات أخرى وذلك باإعتماد على سكنولوجيا امعلومات كأداة مدعمة لكل ذ
اأنشطة لضمان بقاء امنظمة وإستمرار ا ي بيئة ستميز بالتعقد وعدم اإستقرار.
 -5المنافسة القوية واإقتصاد العالمي :أدت الضغوط الي مارسها امنظمات الدولية وكذلك من التكنولوجيا
امتقدمة إى حدة امنافية العامية ،ذ اأ خ ة الي أصبحت ا سركز فقط على اأسعار وإما على ا ودة،
ميتوى ا دمة ،سرعة التيليم وسقدم منتجات حيب الطلب العميل وي ذا اإطار سياعد سكنولوجيا
امعلومات امنظمة العامية ي ا صول على امزايا متعددة كتحين اإنتاجية ،رفع ميتوى ا دمة وزيادة الرحية.
 -0المسؤولية اإجتماعية :اشك أن التفاعل بن امنظمات واجتمع ا ينقطع ،وأصبحت امنظمات ي اآونة
اأخ ة أكثر إدراكا هذا التفاعل وأميته حيث سيعى إى اميامة ي القيام با دمات اإجتماعية كالرقابة البيئية،
الصحة واليامة امهنية ،سكاف الفرص ومراعاة حقوق اميتهلك .
ومكن لتكنولوجيا امعلومات أن سدعم أنشطة اميؤولية اإجتماعية من خال نظم دعم القرار مراقبة برنامج
سكاف الفرص والنظم ا ب ة لتحين الرقابة البيئة .
 -2توقعات المستهلكين  :أصبح اميتهلك اليوم أكثر دراية ومعرفة باليلع وا دمات امتاحة وجودها ما جعله
يطلب أفضلها ،باإضافة إى امنتجات الي سنتج حيب طلبها ،ومن ناحية أخرى فإن اميتهلك يطلب معلومات
أكثر سفصيا عن اليلع الي يرديها و ذا ما جعل امنظمات ي حاجة إى أن سصبح قادرة على سوصيل امعلومات
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بيرعة إشباع رغبات وحاجات اميتهلك ،ومن نا ظهر دور سكنولوجيا امعلومات ي مكن امنظمات من حقيق
ذلك.
 -2تغيير يكل الموارد :يرى  Morrisأن عامل امعلومات أدى إى زيادة أمية سكنولوجية امعلومات ،فف
العصر الصناع ساد اإعتقاد بأن ناك أربع موارد رئييية للمنظمة

(امادية ،البشرية ،امالية ،مواد ا ام) أما اأن

فيوجد عامل رئيي خامس و امعلومات ،ومن نا ظهرت أمية سكنولوجيا امعلومات للقيام معا ة ذ امعلومات
واإستفادة منها خاصة ي ظل اإنفجار امعلوماي ا ا .
 -2العولمة :سعتر ذ اأخ ة من أ م العوامل الي أدت إى زيادة أمية سكنولوجيا امعلومات الي أصبحت حرك
امنظمات ا العوامل من خال ا اسبات اآلية وسكنولوجيا ااسصاات والثورة امعلوماسية.1
المطلب الثاني :مداخل مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات
ستطلب مواجهة التحديات وسطوير سكنولوجيا امعلومات من قبل امؤسية الي سيعى إى حين طرق إصاذ
القرارات يتطلب مداخل تلفة سركز على العمل نفيه سرسبط بتكنولوجيا امعلومات و ذ امداخل

:

 )3المدخل التطبيقي :أن سكون سكنولوجيا امعلومات قابلة للتطبيق ضمن معطيات وظروف امؤسية أي
حيب إمكانيات وقدرات ذ امؤسية.
 )5المدخل الكمي :أي أن سكون ناك اإمكانية لقياس النتائج بشكل كم حيث يعط مؤشرا لإدارة
العليا عن أداء سكنولوجيا امعلومات.
 )0المدخل المتكامل :من اأمور اهامة ي إعطاء امؤسية القدرة على حديث سكنولوجيا امعلومات و
وجود سكامل فيما بينها وبن طبيعة العمل نفيه لتصل إى أدق التفاصيل.
 )2المدخل المتفاعل :أن التفاعل قد ايأي من خال اللحظة أو ا طوة اأوى بل قد تاج اى وقت كما
قد تاج لعدة حاوات ستم بعناية وبتدريج.
ويضاف ي امداخل اليابقة أن امعدات امعقدة قد سشكل عدوا سيئا للمؤسية لذا فإن ا اجة
سيتدع أن يتم إعتماد إستخدام سكنولوجيا معلومات سهلة مكن اأفراد من مع امعلومات وحليلها
وسداوها دون سعقيد.2

 -1عبد اه فرغل عل موس  ،تكنولوجيا المعلومات ودور ا في التسويق التقليدي و االكتروني ،ط ،3ايراك لنشر والتوزيع ،القا رة ،5332 ،ص ص:
.05-52
 - 2مانة زياد الزغي ،اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة المعرفة التنظيمية  ،الدار ا زائرية لنشر والطبع والتوزيع  ،ا زائر ،5332،ص ص-02 :
.90
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المطلب الثالث :آثار استخدام تكنولوجيا المعلومات
رغم ما سقدمه سكنولوجيا امعلومات من مزايا إا أنه ا جب النظر إليها على أها إجابية ماما بل على
العكس من ذلك ي بعض ا وانب ،و ذا ما سيتجل لنا من خال ذا امطلب ي إطار ا ديث عن اآثار
اإجابية واليلبية إستخدامها.1
أوا :اآثار اإيجابية
- 1ا دمات الي سقدمها شبكة اأنرنيت ي التعليم ،الطب ،التجارة ،اإسصاات ...إ  ،ولقد زادت من شعور
اإنيان با رية ،ورمت عن كا له قيود إيقاع الزمن.
- 2أما ي اجال العلم  ،سامت اأنرنيت ي سعزيز العمل اأكادم ا امع  ،وفتحت أفاًقا جديدة أمام
البحث العلم ي تلف ااسه.
- 3سقدم سكنولوجيا امعلومات موارد غنية ،وسوفر امعلومات ي تلف اات ا ياة كاليفر واليياحة فضا عن
منتديات ا وار و النقاش اإلكرونية الي سيا م ي سشجيع التفاعل والتواصل بن البشر.
 -2كان لثورة امعلومات أثر كب على النشاط التجاري مختلف الشركات وامؤسيات التجارة اإلكرونية ،ووفرت
إساحة اليلع وا دمات للجمهور الكب .
 -2سلعب اانرنت دورا اما ي نشر امعلومات والتواصل بن الشعوب.
 - 7سيا م شبكة اأنرنت على الرويج وبيع تلف أنواع الكتب والرامج.
ثانيا :اآثار السلبية
- 1إستمرار وجود التفاوت اإجتماع وامعري بن الناس سواء داخل الدولة الواحدة ،أو بن الدول ووجود
فئات امهشمن اأمين من عام ثورة امعلومات ،فأصبحنا نيمع بفقراء وأغنياء امعلومات ي عصر امعلومات.
 - 2أدخلت سكنولوجيا امعلومات ي حياة البشر ما ييمى بالواقع اافراض  ،ييمح للمنتفعن واميتثمرين هذ
الثورة أن يتاعبو با قائق التارخية.
 - 3سأث شبكة اانرنيت على اأطفال ونشأهم ،بل وعلى الكبار أيضا ،فا لوس لياعات طويلة أمام شبكة
اأنرنيت واإنتقال من موقع آخر بعيدا عن العام الواقع الذي يعيشون فيه ،والكم اهائل من امعلومات الي
صلون عليها يفرز ضغوطا نفيية وعصبية عليهم.
 - 4خرق حرمة اأشخاص والتنظيمات ،عن طريق الدخول ي ملفاهم ا اصة هم ومعرفة أدق التفاصيل عن
حياهم ا اصة ،ذ اإخراقات قد سطال ي بعض اأحيان ح الرؤساء والشخصيات البارزة.
 -1مراد رايس ،مرجع سابق ،ص .20
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 - 5يرى البعض أها هديدا لأمن القوم للدول وللمجتمعات ،فضا عن سدشينها نوع جديد من ا روب و
حروب امعلوماسية ،حيث ظهر نوع جديد من ا رائم

جرائم امعلوماسية.

 - 6إن اموجات الكهرومغناطييية الي سنشر ا ذ التكنولوجيا ،ها آثار سلبية على صحة اأفراد كمرض
اأعصاب واليرطان الناسج عن اهواسف النقالة ...إ  ،لذا جب أن سازم عملية إستخدامها مع فرات رياضية
وصحية.
 - 7ميألة حقوق امؤلف والناشر إذ سزداد عمليات النيخ والتقليد.
 - 8ساعدت على إنتشار النشاطات اهدامة واليلبية ،مثل ارة امخدرات ،وإستدراج اأطفال إى عام ا رمة
...إ .
 - 10من أعظم سلبيات سكنولوجيا امعلومات امخاطر امتعلقة بزعزعة عقيدة اميلمن ،حيث قامت إحدى
امنظمات امشبو ة ي سنة  1998من خال شبكة اانرنت محاولة لتشويه القرآن الكرم ،حيث طلبت ذ
امنظمة من زوار موقعها على اانرنيت بتأليف سور حاك اليور القرآنية الكرمة ،ي حاولة منها إقناع مهور
الشبكة العامية بأن القرآن الكرم ليس معجزة من عند( اه عز وجل) بل و من وضع البشر.
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خاصة
لقد أدت التطورات العلمية والتكنولوجية إى سغي معظم العاقات وامعامات اإقتصادية اأمر الذي أدى
إى سغي امفا يم والتوجهات اإقتصادية امختلفة ،فمن بن ما أفرزسه سلك التطورات العلمية سكنولوجيا امعلومات
مختلف سقنياها ومكوناها الي كان ها الفضل الكب ي سغي أو نقل التوجه اإقتصادي العام من إقتصاد قائم
على اأصول امادية إى إقتصاد القائم على أصول غ مادية إذ أن التعامات واأنشطة والتنمية اإقتصادية م سعد
قائمة على التوسع ي اإنتاج الصناع بقدر ما أصبحت قائمة على التوسع ي إستخدام التكنولوجيا حيث برز إى
الوجود عنصر ام وحيوي ي ميع امعامات واأنشطة اإقتصادية للمؤسيات.
ولقد سنوعت اأجهزة والر يات بتنوع ميتوى التكنولوجيا اليائدة ي امؤسيات حيث م سطور نظم
امعلومات والر يات بطريقة علها ستصرف كشبه إنيان .إذن سعتر سكنولوجيا امعلومات واإسصال رافدا مهما
من روافد التطور التكنولوج  ،حيث يتم نقل امعلومات وبثها باإعتماد على القنوات والوسائل ا ديثة لإسصاات
كاموجات القص ة واأقمار الصناعية ،وسأخذ شبكات اإسصال أشكاا متعددة منها النجمة وا طية وا لقية
واهرمية ،كما صتلف الشبكات حيب امدى ا غراي ،باإضافة إى شبكات اأعمال الداخلية اإنرنت )
وا ارجية اإكيرانات).
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مهيد
أصبح ا صول على اميزة التنافيية دفا مشروعا سيعى ميع امؤسيات لتحقيقه أها سعيش اليوم ي بيئات
ستيم بتغ اليريع والديناميك لغرض مواجهة طلبات الزبائن امتغ ة فظا عن امنافية الشديدة بن امؤسيات ما
يتطلب منها ا صول على موقع سنافي بن اأسواق ومن أجل حقيق ذلك سيبقى عليها القيام ببناء وسعزيز اميزة
التنافيية ح سيتطيع حقيق ذلك ،إا أن ذ اميزة لييت باأمر اليي وا ستم إا من خال واإستخدام الناجح
لإسراسيجية التنافيية القياسية ومن م إدارها بشكل ناجح.
وعلى ضوء ذلك صاغ بورسر موذجه ا اص باإسراسيجيات التنافيية وقيمها إى ثاث إسراسيجيات و
قيادة الكلفة الشاملة والتمايز والركيز ما حتم على اإدارات معرفة مصادر الصراع التنافس ،وكذلك اأخذ بعن اإعتبار
طبيعة سأث سلك القوى التنافيية وسفاعاها عند القيام بالتخطيط وإصاذ القرارات اإسراسيجية و اصة سلك امتعلقة بتبي
ا يارات اإسراسيجية التنافيية اممكنة ما ها من سأث مباشر وغ مباشر ي حديد اإسراسيجية التنافيية اأفضل ي
ظروف بيئية حددة ،وعليه سأي ذ الدراسة لتيليط الضوء على

ذ اإسراسيجيات العامة بإعتبار ا إحدى الركائز

اأساسية امهمة الي جب أن سركز عليها امؤسيات بعد سزايد حدة امنافية ي بيئة الصناعة نظرا لدخول البضائع
اأجنبية لأسواق ي اآونة اأخ ة بوصفها اليبيل الذي يعزز مكانتها ي البيئة امضطربة ومواجهة التحديات باإبتعاد
عن أسلوب امنافية التقليدي من خال بناء اميزة التنافيية اميتدامة الي ا مكن حاكاها أو إستنياخ منافعها وعليه
فإن البحث يهدف إى التعرف على اإسراسيجيات العامة وفيما يل سوضيح ذلك.
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المبحث اأول :ما ية اإستراتيجية التنافسية
ستنافس امؤسيات مع بعضها البعض من أجل ا صول على عماء دائر عملها ومع ذلك ليس ضروريا أن
ستنافس امؤسيات معا بنفس الطريقة فمن احتمل أن سضع كل مؤسية إسراسيجيتها التنافيية ا اصة ها للتعامل مع
خصومها امتنافين وخدمة وقاعدة عمائها امتعاملن معها.
حيث سث اإسراسيجية التنافيية إى اأفكار ا طط والتدعيم الذي سيتخدمه امؤسيات للتنافس بنجاح ضد ا صوم
كما أن اإسراسيجية سصمم مياعدة امؤسيات على حقيق اميزة التنافيية ي امفهوم اأوسع وسنتناول ي ذا امبحث
كل من:
مفهوم اإسراسيجية التنافيية و تلف امراحل سطور ا.
اأمية امتزايدة لإسراسيجية التنافيية ي بيئة اأعمال.
وي اأخ سنتناول موع التحديات الي سواجه اإدارة اإسراسيجية.
المطلب اأول :مفهوم اإستراتيجية التنافسية
قبل أن نتطرق إى مفهوم اإسراسيجية التنافيية وإى أميتها وحدياها ييتحين أن نتطرق إ مفهوم
اإسراسيجية وامنافية والتنافيية:
الفرع اأول :مفهوم اإستراتيجية
يعكس مصطلح اإسراسيجية جذورا عيكرية قوية ،حيث ييتخدم القادة العيكريون اإسراسيجية للتعامل مع
خصومهم ويعي أن أحد ا صوم مكن أن يهزم منافيه ح إذا كان اأكر واأكثر قوة إذ إستطاع أن يناور
بذكاء ي امعركة.1
عرف  Michael porterاإسراسيجية بأها خلق موقع فريد ومثمن خاص مجموعة من اأنشطة و تلف
عن موقع امنافين.2
اإسراسيجية

أسلوب التحرك لتحقيق اميزة التنافيية ومواجهة هديدات أو فرص بيئية ،والذي يأخذ ي

ا يبان نقاط الضعف والقوة الداخلية للمشروع سعيا لتحقيق رسالة ورؤية وأ داف امنظمة.3

 -1روبرت بتس ،ديفيد.ى ،اإدارة اإستراتيجية بناء الميزة التنافسية ،دار الفجر لنشر والتوزيع ،دار النشر  ،5332،ص .52
 -2عيي ح ش ،اإدارة اإستراتيجية الحديثة ،دار اهدي  ،عن مليلة ،5335 ،ص .52
3الدكتور امد ما ر ،اإدارة ااستراتيجية ،الدار ا امعية ،مصر ،5332 ،ص .53

08

الفصل الثالث...........................................................................اإستراتيجية التنافسية
يعرف  Peter druckerاإسراسيجية بأها إدراك البيئة وعرضها عل الرجال لتمكينهم من القيام بالعمل.
و نا نيتخل

1

أن مفهوم اإسراسيجية بإعتبار ا خطة لتحقيق أ داف بعيدة امدى وأن دف كل طرف أن

ييخر كل امقدورات امتوفرة له ليتغلب على الطرف اآخر ،وأن عليه أن يدرس ميع الظروف ا ارجية
والداخلية امتاحة ليكيب ميزة سنافيية على منافييها وأخذ نصيب اأسد من اليوق وسعظيم أرباحها ،وبصفة
عامة فاإسراسيجية

خطة وموذج ومناورة وموقف.

الفرع الثاني :مفهوم المنافسة
كذلك يقصد بامنافية" ،سعدد اميوقون و سنافيهم لكيب العميل باإعتماد على أساليب تلفة كاأسعار
وا ودة وسوقيت البيع وأسلوب التوزيع وا دمة بعد البيع....ا . 2
كذلك سعرف امنافية على أها" إلتقاء العارضن و الطالبن ي سوق معينة ،ما ينتج عنه سنافس الذي يؤدي
حتما إى صفيض اليعر ح يتياوى مع التكلفة امتوسطة.
وسعي امنافية كذلك"التنافس بن البائعن أو امشرين على نفس امنتج.3
الفرع الثالث :مفهوم التنافسية:
ختلف مفهوم التنافيية باختاف ميتوياها (منظمة ،قطاع أو دولة) ،والعاقة بن اميتويات الثاثة
عاقة سكاملية فكل واحدة سؤدي إى حقيق اأخرى ومنه فإن سعريف التنافيية يكون حيب اميتوى كما
يل :
أ-تعريف التنافسية على مستوى الدولة :
سعرفها منظمة التعاون اإقتصاد و التنمية الدرجة الي مكن وفقها وي شروط سوق حرة و عادلة إنتاج اليلع و
ا دمات الي سواجه أذواق اأسواق الدولية ي الوقت الي حافظ فيه على سوسع الدول ا قيقة للشعوب على امدى
الطويل.4
التنافيية

'' قدرة البلد على زيادة حصصها ي اأسواق احلية و الدولية.5

 -1عيي ح ش ،مرجع سابق ،ص .52

 2فريد النجار ،المنافسة والترويج التطبيقي ،مؤسية شباب ا امعة ،اإسكندرية  ،5333ص.53،

3كباب منال ،دور إستراتيجية الترويج في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الوطنية ،رسالة ماجير ،صص
ظل ااقتصاد التنافي  ،جامعة امييلة  ،5332/5332 ،ص .339

علوم التيي  ،فرع إسراسيجية اليوق ي

4حمد عدنان وديع ،القدرة التنافسية وقياسها في سلسلة جسر التنمية المعهد العربي للتخطيط ،للكويت ،العدد ،52دييمر  ،5330ص.2

5حمد عدنان وديع ،المرجع السابق ،ص.2
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ومنه مكن القول أن التنافيية على ميتوى الدولة سعر عن القدرة على النفاذ إى اأسواق العامية منتجات عالية ا ودة
و بأقل التكاليف مع حين الناسج الوطي.
ب.تعريف التنافسية على مستوى القطاع :
سعر على '' قدرة شركات قطاع صناع معن ي دولة ما على حقيق جاح ميتمر ي اأسواق الدولية دون اإعتماد على
الدعم و ا ماية ا كومية.1
مكن القول أن ذا التعريف إقتصر على جانب واحد و و الصناعة و أمل ا وانب اأخرى كقطاع ا دمات
والزراعة...وبالتا فالتنافيية على ميتوى القطاع

ميز دولة ما ي نشاط معن ،مع سفوق ذا النشاط من خال

إرسفاع نصيبه من إما الصادرات العامية.
ج.تعريف التنافسية على مستوى المنظمة:
يقصد ها '' ا هود ،اإجراءات ،اإبتكارات و الضغوط وكافة الفعاليات اإدارية ،التيويقية ،اإنتاجية و
التطويرية الي مارسها امؤسيات من أجل ا صول على شر ة أكر ورقعة أكثر إسياعا ي اأسواق الي هتم ها

2

كما سعرف بأها '' قدرة ميز امنظمة على امنافين ي ا ودة ،اليعر ،سوقيت التيليم أو ا دمات ما قبل أو بعد البيع
وي اإبتكار و القدرة على التغي اليريع الفاعل

3

وبالتا مكن القول أن التنافيية على ميتوى امنظمة

قدرة ذ اأخ ة على سلبية رغبات اميتهلكن

بتوف منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة سيتطيع من خاها ا صول على حصة سوقية كب ة.
ومن نا سنتطرق إى مفهوم اإسراسيجية التنافيية.
الفرع الرابع :مفهوم اإستراتيجية التنافسية
 عرف  Ansoffاإسراسيجية التنافيية على أها سصور امؤسية لعاقتها مع بيئتها حيث يوظح ذا التصورنوع العمليات الي جب القيام ها على مدى البعيد والي جب أن سذ ب إليها امؤسية والغايات الي جب أن
حققها 4ف ى بأن اإسراسيجية التنافيية ذات عاقة مباشرة بالقرارات الطويلة اأمد أو ذات التأث اإسراسيج
وذات العاقة الغ مباشرة.
1فارس ميدور ،كمال رزيق ،مفهوم التنافسية ،املتق الدو حول التنافيية امؤسية ااقتصادية وحوات احيط امنعقد ،جامعة بيكرة ،ا زائر-59 ،
03اكتوبر  ،5335ص.332
2عل اليلم  ،إدارة الموارد البشرية اإستراتيجية ،دار الغريب ،القا رة ،مصر ،5333 ،ص.333

3أمد سيد مصطفى ،التنافسية في القرن الحادي والعشرين -مدخل إنتاجي ،دار النشر ،مصر ،2003 ،ص15

4مؤيد سعيد اليام ،أساسيات اإدارة اإستراتيجية ،الطبعة اأوى ،دار وائل للنشر ،عمان اأردن ،5332 ،ص.32
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يعرفها  Porterعلى أها بناء وإقامة دفاعات ضد القوى التنافيية ،أو إجاد موقع ي الصناعة أي
لكل مؤسية إسراسيجية سنافيية شاملة ،والي مثل خليطا من اأ داف اميتخدمة والوسائل لتو

موعة من

التصرفات سؤدي إ حقيق ميزة متواصلة وميتمرة عن امنافين ،و ذ اإسراسيجية ستحدد من خال ثاث
مكونات أساسية ،و طريقة التنافس حلبة التنافس وأساس التنافس.1
سعرف عل أها موعة متكاملة من التصرفات الي سيمح للمؤسية لق مواقع جومية أو
دفاعية ي صناعة ما ومن م حقيق عائد إستثمار متفوق وبالتا مكن ذ اإسراسيجيات امؤسية من
التنافس بفعالية ي الصناعة وحقيق عوائد أعلى من امتوسط ،و قد ميت بالعامة نظرا إمكانية سطبيقها من قبل
كل امؤسيات بغض النظر عن طبيعة نشاطها.
إستنادا على ما سبق نرى أن اإسراسيجيات التنافيية بأها اإسراسيجية الي سبحث عن التميز وااختاف ومثل
اإختيار امقصود جموعة تلفة من النشاطات الي سقدم مزجاً متميزاً من امنتجات إعتماداً على نقطة بداية امؤسية فإن
لكل مؤسية إسراسيجية سنافيية سواء كانت ظا رية أو ضمنية وعملية سطوير ذ اإسراسيجية ييتوجب سطوير معادلة
لكيفية قيام امؤسية بالتنافس أي :ما

أ داف امؤسية ؟ وأي اليياسات سيتخدم لتحقيق سلك اأ داف ؟ إن

جو ر عمل ذ اإسراسيجيات و عدم سركيز ا على أوجه الشبه بن امؤسيات بل على اإختافات بن سلك
امؤسيات وكيفية سأدية الوظائف بطريقة أفضل من منافييها ،وعادة ما ستضمن اإسراسيجيات التنافيية أفعاا دفاعية
و جومية مع التأكيد على التحول من اهجوم إى الدفاع وبالعكس على أساس ما سفرضه ظروف اليوق كذلك سشمل
ذ اإ سراسيجيات مناورات سكتيكية قص ة اأجل مصممة للتعامل مع الظروف اآنية ،كوها مثل ا يار النهائ
للمؤسية للوصول إى الزبون لتحقيق اميزة التنافيية ها.
المطلب الثاني :مراحل إعداد اإستراتيجية التنافسية وأ دافها ومكوناتها
ولك سيتطيع امنظمات سنفيذ اإسراسيجية التنافيية بنجاح فإن عليها إسباع ا طوات اآسية:
أ .معرفة القدرة التنافيية اموجودة ي بيئة اأعمال ومدى سأث ا ي امنظمة.
ب .حديد اأ داف اإسراسيجية والركيز عليها لتحقيقها من خال إسراسيجيات منافية.
ج.حديد إسراسيجية امنافية امناسبة امعتمدة على قدرات وإمكانات امنظمة.
ومن خال ذا امطلب سنحاول أن نتعرض إى كل من مراحل إعداد ااسرا يات التنافيية.

Michael Porter, What is strategy-business review journal-, Harvard, nov- dec 1996 ,p 3
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أوا :مراحل إعداد إستراتيجية تنافسية :على صعيد ما سقدم مكن إستخاص أن إسراسيجية التنافيية سعتمد بصورة
عامة على عدة خطوات:1
 )3معرفة القوى التنافيية اموجودة ي بيئة اأعمال وسرسيبها حيب مدى هديد ا لوضع امؤسية ،و ذ
سبن سركيبة اأعمال وجاذبيتها للقوى التنافيية اموجودة فيها.
 )5حديد اأ داف اإسراسيجية حيث يتم الركيز عليها واستخدام آلية اسراسيجيات امنافية فيها.
 )0حديد إسراسيجية امنافية امناسبة حيب إمكانيات وظروف امنافية∙
ويكمن ذلك من خال سشخي

القوى التنافيية ا مية ي بيئة اأعمال ،والي حدد ا ) (porterو كاآي:2

أ  -المنافسون الحاليون :و

امؤسيات الي مارس نفس النشاط وستعامل ي نفس اليوق ،وستميز بإزدياد

امنافية ،وستطلب صفيض التكاليف وسقدم ميتويات أفضل من ا دمة للعماء ،أي الركيز على إسراسيجيات مثل
التحكم ي التكلفة و لتميز مع الركيز على أسواق معينة ،وستحدد حدة امنافية إعتمادا على عوامل مكن سقدم بعضها
كما يل :
 )3الهيكلة التنافسية :حيث يؤدي إرسفاع عدد امنافين امتماثلن ي ا جم إى زيادة درجة امنافية ،فكلما إزداد
عدد امؤسيات امتنافية كلما إزدادت شدة امنافية بينهم أو العكس بالعكس صحيح وييمح هم ذلك ممارسة
الييطرة.
 )5ضعف معدات النمو الي سزيد حدة سنافس امؤسيات على ا صة اليوقية نتيجة لعدم إرسفاع الطلب.
 )0ضعف اإختاف أو لتميز بن منتجات امؤسيات أو التجانس التام أو شبه التام بن اليلع ،الش ء الذي يقلل
من وفاء اميتهلكن العامة ،حيث سزيد أو سرسفع امنافية نا من خال اأسعار.
 )2مثل التكاليف الثابتة حاجز أو عقبة سواجهها امؤسيات ي صفيض اأسعار ي حالة ا فاض الطلب.
ميزة التنوع لدى بعض امتنافين ،أو مع آخر إختاف ثقافتهم عن اآخرين والي قد مكنهم من التصرف بطرق عل
امنافين اآخرين ي حالة عجز.
 )2التحديث أو التجديد التكنولوج والذي مكن من صفيض سكاليف اإنتاج.
ب  -تهديد الداخلين الجدد :ويعي ذا دخول مؤسيات تلفة إى القطاع امعي الذي سعمل فيه امؤسية ،وييبب
ذا زيادة ي عدد امنافين وسقليل ا ص

اليوقية وبالتا سقليل حجم اأرباح ،حيث يتم التصدي هذا التهديد من

خال طرق معينة نذكر منها:3
1رجم نصيب ،فاطمة الز راء شايب ،إشكالية التنافس في ظل اأوضاع الرا نة ،لة التواصل ، ،عدد  ، 20دييمر ، 5332ص.332

 2المرجع نفسه ،ص ص.332-332 :
3

رجم نصيب ،فاطمة الز راء شايب ،نفس المرجع ،ص .353
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وضع حواجز للدخول بالنيبة للمؤسيات ا ديدة كاقتناء سكنولوجيا متطورة ،وامواد اأولية امتميزة ،صفيض ي اليعر،
اإعان ،سرقية امبيعات .
وكذلك عن طريق بعض التصرفات أو اليلوك الي قد سقوم ها امؤسية ي صناعة معينة لتعجيز دخول مؤسيات
جديدة فكلما كان من اليهل الدخول ،كلما زادت شدة امنافية وبالعكس.
ج  -تهديد الخدمات أو المنتجات البديلة :و و سوافر ا دمات أو امنتجات البديلة الي سلي نفس اإحتياجات
للخدمات و امنتجات اأصلية ،والي مثل ضغطا دائما.
د  -تهديد القوى التفاوضية للعماء :وذلك عندما سزداد قدرة العماء على الضغط على امؤسيات من أجل ا صول
على طلبات معينة مثل حيينات ي ا ودة أو صفيض ي اأسعار.
ه  -تهديد القوة التفاوضية للموردين :ويعي إزدياد قدرة اموردين على الضغط على امؤسية ،وموردين للعمالة أو
امواد أو رأس امال ) فمن خال التاعب باأسعار ،مواعيد التيليم ،ميتوى ا ودة وح ا جم ،فه قادرة على
التأث بصفة جد كب ة على ميتويات الرحية للمؤسيات).
ثانيا :مكونات اإستراتيجيات التنافسية
ي إطار سوضيح اأطر وامفا يم لإسراسيجيات التنافيية ،وإستناداً على ما سقدم فإن لكل مؤسية إسراسيجية

سنافيية سنافس من خاها امؤسيات اأخرى وسعتمد ذ اإسراسيجية عند صياغتها على موعة من امكونات ستمثل
ي الشكل (.(porter ,1980) .)33-0
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الشكل( : )10-0مكونات ااستراتيجيات التنافسية
نقاط القوة و

الفرص
والتهديدات

الضعف في

ااقتصادية
والتكنولوجية
ااستراتيجية
اإسترا
التنافسية
تيجية

المحددات
الخارجية

المنظمة

المحددات
الداخلية

التنافسية
المدى الواسع

القيم الشخصية

للتوقعات

تعتبر مفتاح النجاح

ااجتماعية

في التنفيذ
Source: Porter, Michael, “Competitive Strategy” The free press.1980 ,p. .111

 المحددات الداخلية والخارجية للمنظمة:وضع ) (Porter ,1980موعة من احددات الداخلية وا ارجية الي سوضح ي رسم معام اإسراسيجية وسنفيذ ا:
أ نقاط القوة والضعف :إذا ما أرادت امؤسية أن سنفذ إسراسيجيتها بنجاح فعليها أن حدد نقاط القوة والضعف لديها
والي غالبا ما ستمثل مهاراها وموجوداها امتضمنة للمصادر امالية والبشرية والقدرات التكنولوجية مقارنة مع امنافين.
ب القيم الشخصية للمدراء :وستمثل حاجات ورغبات امدراء الرئيين واأفراد امؤثرين ي إختيار اإسراسيجية
وسنفيذ ا.
ج الفرص والتهديدات :وستضمن متغ ات القوى اليياسية واإقتصادية واإجتماعية والتكنولوجية ،وكذلك امتغ ات
الي سؤثر مباشرة على امركز التنافي للمؤسية.
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د التوقعات اإجتماعية :سعكس ذ التوقعات التأث ات على امنظمة من قبل اجتمع وستأثر ذ التوقعات باليياسات
ا كومية واإ تمامات اإجتماعية أيضاً.
وي سياق سوضيح مكونات اإسراسيجيات التنافيية فإن العوامل اأساسية لصياغة اإسراسيجيات التنافيية
ستمثل ي موذج عجلة اإسراسيجية التنافيية الذي وضع من قبل بورسر حيث سظهر أ داف امنظمة ي مركز العجلة
وامتمثلة بـ (الرحية ،النمو ،اميؤولية اإجتماعية وحصتها ي اليوق )وسظهر على أطراف العجلة اليياسات الي سعتمد ا
امنظمة لتحقيق أ دافها وامتمثلة بـ (خط امنتوج واأسواق اميتهدفة والتيويق وامبيعات وبالتوزيع واإنتاج والعمل
والشراء واأحاث والتطوير وامالية والرقابة) وكما موضح ي الشكل (. (Porter ,1980) )35-0
الشكل ( : )15-0عجلة ااستراتيجيات التنافسية
التسويق
المبيعات

اأسواق
المستهدفة

المنتوج

اأ داف

الربحية

النمو

التوزيع

الحصة السوقية

خط

تعريف
كيف ت هب

اأعمال إلى

المسؤولية ااجتماعية

التنافس

التصنيع

المالية
والرقابة
البحث

والتطوير
الشراء

العمل

Source: Porter, Michael“Competitive Strategy”, Op.Cit, p .111
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ثالثا :أ داف اإستراتيجية التنافسية
هدف اإسراسيجية التنافيية إى حقيق اأ داف التالية:1
.1الحيازة على الميزة التنافسية  :سعتر اميزة التنافيية اهدف الرئيي إسراسيجية التنافيية فه سنشأ مجرد أن سصل
امؤسية إى إكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من سلك اميتعملة من قبل امنافين ،حيث يكون مقدور ا ييد ذا
اإكتشاف ميدانيا.
.2إكتساب تمركز جيد في البيئة التنافسية :كون أن صياغة اإسراسيجية التنافيية سعتمد على حليل طبيعة وإمتداد
البيئة التنافيية للمؤسية ،من أجل حديد الوضع امناسب ها ،و ذا عن طريق معرفة اأبعاد امختلفة هذ القطاعات
البيئية أو امتمثلة ي:
اإمتداد ا غراي أي البلدان الي ستنافس فيها امؤسية مع غ ا.إمتداد القطاع من حيث عدد القطاعات امكملة أو البديلة.درجة التكامل ي امؤسية.المطلب الثالث :اإستراتيجيات التنافسية العامة
حقق امؤسيات مزايا سنافيية مكنها من التفوق على منافييها ،من خاها ستحدد الكيفية الي سنافس ها ي
ال أعمال ،ومن خال ذا امطلب سنحاول التطرق إى أشهر إسرا يات التنافس والي ستمثل ي إسرا ية التكلفة
اأقل إسرا ية الركيز وإسرا ية التمييز.
قدم بورسر )  ( porterثاثة إسراسيجيات يطلق عليها اإسراسيجيات التنافيية العامة سياعد على حديد
موقع امؤسية ي الصناعة ،سيمى ذ اإسراسيجيات ) العامة (أن كل مشروعات اأعمال مقدور ا أن ستبنا ا بغض
النظر عما إذا كانت مؤسيات صناعية أو مؤسيات لتقدم ا دمات أو مؤسيات غ رحية.

1ا اج نعاس خدجة ،معمر قوادري فضيلة ،أثر إدارة التغيير على اإستراتيجية التنافسية للمؤسسة الصناعية ،مداخلة ضمن فعاليات املتقى الدو الرابع
حول :امنافية وااسراسيجيات التنافيية للمؤسية الصناعية خارج قطاع احروقات ي الدول العربية ،كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التيي  ،جامعة حييبة بن
بوعل بالشلف 9/2 ،نوفمر  ،5333ص ص.55-53 :
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الشكل رقم ( :)10-0إستراتيجيات العامة للتنافس
اإسراسيجيات التنافيية مايكل بورسر
التكلفة أقل
سوق ميتهدف إسراسيجية
النطاق التنافي

واسع
سوق ميتهدف
ضيق

التمييز
الييطرة

بالتكاليف

إسراسيجية التمييز

إسراسيجية الركيز

Porter.M, Competitive Strategy- Techniques for analyzing industries and competitors-, Free press, New York,
1980, P39.

و ذا ييمح معرفة وضعية امؤسية بتخفيض اموارد امثل وإعداد اإسراسيجية امائمة حيث سبدو اإسراسيجية
كمجموعة مناورات سيمح للمؤسية معرفة ومراقبة اأسرار امنافية ويهدف ذا امطلب إى معرفة اإسراسيجية
التنافيية امتاحة للمؤسية مواجهة هديد امنافية وسعتر امنافية الي سواجهها امؤسية دورا اما ي التأث على حقيق
أ دافها ما يتطلب ضرورة التعرف على امنافين وحليل موقفهم التنافي وإسراسيجيتهم التنافيية لتتمكن ذ امؤسية
من حديد اإسراسيجية الي ستتبعها وذلك من خال العناصر التالية :
التكلفة اأقل :معنا ا قدرة امؤسية على سصميم سصنيع وسيويق امنتوج بأقل سكلفة مكنة مقارنتا مع سكاليف
امؤسيات امنافية ما يؤدي ي النهاية لتحقيق عوائد أكر وللحصول على ذ اميزة يتطلب فهم اأنشطة وسليلة
القيمة للمؤسية والي سعد مصدرا اما ميزة التكاليف مع العلم بأن الوضعية التنافيية للمؤسية ي تلف اجاات
اإسراسيجية مر عر سقييم أو حديد أمية امزايا الي ستمتع ها مقارنة مع منافييها فيما يتعلق بالتكاليف.1
تميز المنتوج  :معنا قدرة امؤسية على سقدم منتوج متميز وفريد له قيمة مرسفعة من وجهة نظر اميتهلك من
جودة أعلى خصائ

فريدة سوفر خدمات ما بعد البيع ،لذا يصبح من الضروري فهم احتمل منها لتميز امنتوج من

خال أنشطة حلقة القيمة ،وسوظيف قدرات وكفاءات امؤسية لتحقيق جوانب التميز  ،2لذلك وجب على امؤسية
إمتاك ذين النوعن من اميزة التنافيية أو على اأقل إمتاك أحدما للحصول على القدرة التنافيية وبناء على ذ
العناصر إقرح بورسر ثاث إسراسيجيات عامة للتنافس بغرض حقيق أداء أفضل عن بقية امنافين ي القطاع و :
إسراسيجية الييطرة عن طريق التكاليف.
1ناصر دادي عدون ،اإدارة والتخطيط ااستراتيجي ،الديوان الوطي للمطبوعات ا امعية ،ا زائر ،5330 ،ص.2

2نبيل مرس خليل ،الميزة التنافسية في مجال اأعمال ،مركز اإسكندرية للكتاب ،ااسكندرية ،3992 ،ص.2
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إسراسيجية التمييز.
إسراسيجية الركيز.
وفيما يل سنفصل كل إسراسيجية على حدي.
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المبحث الثاني :اإستراتيجيات العامة لبورتر
إسراسيجية قيادة التكلفة ،إسراسيجية التميٌز،
كما أشرنا إليه سابقا فإن إسراسيجيات سنافيية أساسية
وإسرا ية الركيز ،وصتلف ذ اإسرا يات فيما بينها حيب نوع اميزة التنافيية الي سبحث عنها امؤسية والي مكن
ا صول عليها سبعا مهاراها وإمكانياها ووضعيتها التنافيية ي اليوق يبن طبيعة اإسراسيجيات التنافيية اأساسية كما
وضحها بورسر.
المطلب اأول :ما ية إستراتيجية السيطرة على أساس التكاليف
مع أن سكون امؤسية قادرة على سقلي
امؤسية الي ستب

سكاليفها أو حين إنتاجها دون حمل أي سكاليف إضافية وستمتع

ذ اإسراسيجية مجال ومدى واسع من اليلع وا دمات الي جري سيويقها ي أسواق متعددة

ومكن حقيق ذلك من خال اإستثمار اأمثل للموارد ،واإنتاج معاي مثالية وإستخدام بدائل للمواد اأولية واإستفادة
من إقتصاديات ا جم وإضافة إى ما سقدم سعت ذ اإسراسيجية إى حقيق سكلفة أقل مقارنة بامنافين وصتلف
ماما لليعر وفيما
الدوافع الي عل امؤسية هدف إى حقيق سكلفة أقل ومنها منح ا رة وبالتا جد مشرين واعن ً
يل سوضيح ذلك.

أوا :تعريف إستراتيجية السيطرة على أساس التكاليف
سعرف ذ اإسراسيجية بأها )) قدرة امؤسية لإنتاج بأقل التكاليف لو م مقارنتها منافييها وذلك من خال
حين اإنتاجية وحذف اأنشطة غ الضرورية والرقابة احكمة على عناصر التكاليف.((1
ويؤدى إعتماد ذ اإسراسيجية إى حقيق عائدات سفوق متوسط العائدات اليائدة ي القطاع ،ومكن إعتماد
ذ اإسراسيجية إذا كان للمؤسية حصة سوقية مرسفعة ومزايا أخرى ،كتوفر النقد الكاي أو حصول امؤسية على
امواد اأولية بأسعار سنافيية ،أو أن يكون لدى اميئولن والعاملن ا ماس واإندفاع فض التكاليف .
إن ذ اإسراسيجية سعي اإستثمار اأمثل للموارد واإنتاج معاي موذجية والبيع باأسعار الرائدة ي اليوق
و ذا يع أن امؤسية سنتج امنتج بأقل كلفة مكنة وسبيعه باليوق بأقل سعر على اإطاق.
 -إستراتيجية السيطرة بالتكاليف( :) 2سقوم ـذ اإسراسيجية ي اأساس على أن امؤسية اأكثر سنافيية

الي

سيتطيع حقيق سكلفة أقل بامقارنة مع منافييها.
1معاذ خلف إبرا يم ا ناي ،الدور ااستراتيجي لتقنية التكلفة المستهدفة في تحقيق قيادة التكلفة ،لة سكريت للعلوم اإدارية وااقتصادية ،لد ،2
العدد  ،53العراق ،5333 ،ص .22

( )2نبيل حمد مرس  .مرجع سابق ص .02
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ومن بن أ م العوامل امياعدة على صفيض التكلفة جد: 1
إقتصاديات الحجم  :من امعلوم أن سكلفة امنتج سقل كلما زاد حجم اإنتاج فامؤسية الي سنتج حجم كب سيتطيع
اإ ستفادة من صفيض سكلفة الوحدة امنتجة بتوزيع التكاليف الثابتة ( سكاليف امواد اأولية ،سكاليف التجهيزات،
سكاليف البحث والتطوير ...ا ) على عدد كب من الوحدات.
وهذ الطريقة مكن ها أن سبيع منتجاها بأسعار أقل من امنافين ،ومن جهة أخرى يياعد ا ذلك على
زيادة حجم امبيعات وحقيق وامش مرسفعة سيمح ها باقتناء موارد جديدة ،فتضمن بذلك قدرها على امنافية ي
اميتقبل.
إقتصاديات وفورات التعلم  :يتم سعلم خطوات إنتاج امنتوج قبل إنتاجه ،ولكن التعليم ا يتوقف حيث سكتيب
مهارات جديدة وسفهم أسباب عيوب امنتج كلما أنتجت كمية كب ة منه ،وبالتا فالتعلم ميتمر مرور الزمن ،ذا
التعلم يؤدي إى إ فاض واضح ي التكلفة ،فامؤسية الي بدأت ي إنتاج نفس امنتج منذ سنة سكون سكلفتها أقل من
سلك الي بدأت ذا العام و ذا نظرا إ ستغاها ميزة امتحرك اأول ي اليوق ،كذلك فإن سرعة التعليم وسرعة نقل
ا رات بن العاملن بإمكاها حقيق سكلفة أقل مقارنة بامنافين الذين بدؤوا اإنتاج مع امؤسية ي نفس الوقت.
تكنولوجيا اإنتاج :أحد وسائل صفيض التكلفة و اإستثمار ي بناء أو شراء سكنولوجيا حديثة بإمكاها حين كفاءة
العملية اإنتاجية من خال سقليل زمن إنتاج وحدة امنتج أو سقليل سكلفة العمالة أو إستخدام طاقة كهربائية أقل أو سقليل
الفاقد من امواد ا ام.
تصميم العمل :عادة ما سكون ناك فقدان ي إستغال الوقت ،و ذ الفقدان مكن سقليصها بتحليل العملية اإنتاجية
ودراسة سبل حيينها ،فمثا سيتطيع امؤسية صفيض زمن إنتاج الوحدة باإستغناء عن بعض اأعمال أو دمج عمليتن
ي عملية واحدة أو سبييط العمل أو وضع اأدوات ي مكان قريب من العامل و كذا...
تكلفة المواد اأولية :على الرغم من كوها سبدو ثابتة إا أها صتلف من مؤسية إى أخرى وسعتر العقود طويلة اأجل
مع اموردين من بن اأساليب الي مكن إستخدامها للحصول على أسعار أقل للمواد اأولية ،حيث أن امورد ي ذ
ا الة يكون حريصا على التعامل مع امؤسية ما يضمن له حجم معن من امبيعات على مدار عدة سنوات ،كذلك
مكن مكان امشروع أن يياعد على صفيض سكلفة امواد ي حالة قربه من مصادر التوريد ( صفيض سكلفة النقل).
إختيار قرارات سشغيلية أخرى مثل:
 ا د من ا دمات امقدمة للمشرين. مرسبات و مزايا أقل للموظفن مقارنة مع امنافين. صفيض عدد قنوات التوزيع. خفض حجم اإنفاق على البحث و التطوير.()1

حين صبح مصطف  ،الميزة التنافسية وااستراتيجيات التنافسية ،ص  2على اموقع.5332/30/52 www.sameher.com :
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 إستخدام مواصفات أقل للمواد امشريات.ثانيا  :الشروط الواجب توافر ا لتحقيق إستراتيجية قيادة الكلفة

1

 )3وجود طلب مرن لليعر.
 )5مطية امنتج.
 )0خلق حالة من التكامل العمودي سواء أماميا أو خلفيا.
 )2إستخدام أحادي لليلعة من قبل امشرين.
 )2ضعف اإمكانيات امالية إجراء التبديل لليلعة من قبل امشري.
 )2سقدم منتج أساس دون أي نوع من الكماليات اإضافية الي قد سصاحبه زيادة ي التكاليف.
 )2حاولة إستخدام مواد أولية ز يدة الثمن دون امياس ودة امنتج.
 )2إسباع امؤسية سياسة البيع امباشر للميتهلك للتقليل من كلف الوسطاء.
 )9اإستغناء عن اأنشطة ذات التكاليف العالية.
 )33إستخدام وسائل الرويج أو اإعانات ا ذابة للمنتج الي سكفل صفيض الكلفة وزيادة حجم امبيعات.
ثالثا :خصائص إستراتيجية قيادة الكلفة
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)3سوفر رصيد من القدرة على منافية اآخرين من خال صفيض اأسعار أو سقدم سيهيات أو مزايا أو خدمات
إضافية.
 )5أعلى قدرة مواجهة التغ ات امفاجئة ي أسعار امداخات وسكلفة اإنتاج.
 )0قوة القدرة امالية وسدعيم امركز التفاوض مع اآخرين.
رابعا :مزايا إستراتيجية السيطرة بالتكاليف
مكن مناقشة مزايا ذ اإسراسيجية ي ظل موذج بورسر للقوى التنافيية كما يل :
بالنسبة للمنافسين :سيتطيع امؤسية امنتجة بتكلفة أقل أن سكون ي موقع أفضل من حيث امنافية على أساس
اليعر.
بالنسبة للمشترين :ستمتع امؤسية امنتجة بتكلفة أقل حصانة ضد العماء اأقوياء حيث ا مكنهم امياومة على
صفيض اأسعار.

 1زكريا مطلك الدوري ،اإدارة اإستراتيجية مفا يم وعمليات وحاات دراسية ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  -عمان ،5332،ص ص-523 :
.525
2عطية صاح سلطان،تحسين القدرات التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة وفقا لمعايير اأداء ااستراتيجي ،منشورات امنظمة العربية للتنمية اإدارية،
القا رة ،مصر ،5332 ،ص .002
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بالنسبة للموردين :عادة ما سيعى امؤسيات امنتجة بتكلفة أقل إى زيادة حجم اإنتاج ،وبالتا متلك قوة سفاوضية
أكر ي مواجهة مورديها نظرا لشرائها لكميات كب ة من امواد اأولية:1
بالنسبة للداخلين الجدد :سيتطيع امؤسية امنتجة بتكلفة أقل أن حتل موقعا سنافييا متازا مكنها من صفيض اليعر
ومواجهة أي جوم من طرف منافين جدد.
بالنسبة للسلع البديلة :مكن أن سيتخدم امؤسية امنتجة بتكلفة أقل صفيضات اليعر كياح ضد اليلع البديلة.
خامسا :مخاطر إستراتيجية السيطرة بالتكاليف
على الرغم من إجابيات ذ اإسراسيجية إا أن ناك بعض امخاطر الي جب أخذ ا بعن اإعتبار عند
سطبيقها منها:
 .3العجز ي امنتوج امطلوب ي اليوق أو العجز ي رؤية التغ ات الي حصل ي اجال التيويق وذلك أن اإ تمام
منصب فقط على الكلفة وإختصار ا.
.5اإ تمام الزائد بالكلفة ما يضعف من قدرة امؤسية على امنافية ،أمام العامات التجارية امتميزة حيث سشكل
إسراسيجيتها عائقاً كب اً أمام الداخلن ا دد.
 .2إمكانية إسبـاع امنافين لنفس اإسراسيجية ،وبالتا ظهور ما يعرف حرب اأسعـار حيث ا ييتفيد أي منافس من
صفيض التكاليف ،بل على العكس يؤدي ذلك إى سقلي

مردودية القطاع.

.2إمكانية سعويض مزايا منح ا رة مزايا إستخدام التقنيات ا ديثة ي اإنتاج.
 .2اطر الركيز على صفيض التكلفة واإنشغال ها على حياب حين ا ودة وخدمة العماء.
.2ا يائر الفادحة ي حالة إ فاض حجم الطلب سواء امتعلقة بزيادة سكاليف التخزين أو امتعلقة بإرسفاع التكلفة
الثابتة ،حيث يتم حميلها ي ذ ا الة على عدد قليل من وحدت اإنتاج.
المطلب الثاني :إستراتيجية التمييز
إن القدرة امميزة ستطلب من اإدارة أن سركز على ما جب أن سعمله بالشكل اأفضل وبذلك مكن للعمليات أن
ستميز هدف أو موعة من اأ داف امتمثلة ي ا ودة اأعلى ،التيليم اأسرع ،امرونة الفائقة ،وأن إسراسيجية التمايز
إحدى اإسراسيجيات العامة امهمة الي سيتثمر القدرات امميزة للمؤسية أو وحدات اأعمال فيها لك حقق
امؤسية ميزها التنافيية
()1

شارلز ل ،جاريت جوسر ،مرجع سابق ،ص . 030
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ستضمن ذ اإسراسيجية سقدم منتوجاً وخدمة متميزة و

سعي سكوين ش ء يدرك ي كل صناعة على أنه ش ء متميز

وفريدة إسراسيجية التميز أصبحت من اإسراسيجيات الضرورية جدا واسيما بعد التنوع الكب الذي طرأ على رغبات
وسفضيات الزبائن والي م يعد بإمكان سلبيتها من خال امنتجات القياسية ،حيث أن امنتوج امتميز يشبع اإحتياجات
والرغبات التنافيية للزبائن عند ا فإن امؤسية مكن أن سفرض أسعار أعلى على سلك امنتجات أن ذ اإسراسيجية
سيعى لتقدم ش ء متميز فعا وبذلك فإن القدرة على بيع منتجات أو خدمات عند سعر يزيد عن ما أنفق إجاد ذلك
امنتوج ما مله من مواصفات متميزة ذ القدرة عل من سلك امؤسية قادرة على التفوق ي اأداء على منافييه
حيث أن امؤسيات الي ستب إسراسيجية التميز

حاجة عادة إى قدرات سيويقية عالية وإى معة جيدة ستمتع ها

القيادة كذلك فإن ذ اإسراسيجية مكن أن سقلل من ميتوى التنافس أي ميتوى الصراع مع امنافين.
ومن خال ما سقدم فإن حصول امؤسية على اموقع التنافي من خال بناء ميزة سنافيية يعتمد على ما ملكه
امؤسية من قدرات ميزة ي بيئتها الداخلية مكنها من حديد البعد امناسب إسراسيجية التمايز والذي جعلها قادرة على
إدامة ذا التميز ي ظل بيئة ديناميكية.
أوا :ما ية إستراتيجية التميز
يعد التميز من الظوا ر الطبيعية اأساسية الي جذبت إ تمام الباحثن وييتخدمونه مؤشر لقياس إمكانيات
امنظمة وقدرها على البقاء واإستمرار كما أن امؤسية الي سعمل ي بيئة ديناميكية جب أن ستميز عن باق امؤسية
امنافية لتبق لذا فقد حدد البعض مفهوم التميز بأنه اليمات وا صائ

الفريدة منتوج الشركة والي سقدم قيمة للزبائن.

كما عرفت على أها خلق اإختاف ي امنتجات أو خدمات الشركة الي سعرضها من خال خلق ش ء عن طريق
العمليات الصناعية لتقدم ش ء فريد ومتميز للزبون.
وي ضوء ما سقدم نيتنتج أن سعريف إسراسيجية التمييز مكن أن نقول أها سقدم منتوج أو خدمة متميزة عن
امنافين ي قطاع الصناعة وي اات متعددة كا ودة وسصميم امنتوج وطبيعة التكنولوجيا اميتخدمة وأية خدمة الزبائن
سعمل على بلورة صورة إجابية ومتميزة ي ذ ن الزبون هدف حقيق ميزة سنافيية للمؤسية ا ييتطيعون امنافيون
حاكاها من أجل زيادة حجم امبيعات ومن م حقيق أرباح أعلى من منافييها" ،حقق امؤسية التميز عن منافييها
عندما ستمكن من كيب خاصية فريدة يريد ا الزبائن ويصعب حاكاها أو سقليد ا" ، 1حيث عل العميل يقبل على
دفع سعر أعلى من امعتاد ،ومن بن أ م النقاط الي مكن الركيز عليها لتحقيق ذ اإسراسيجية جد:2
( )1مصطف حمود أبو بكر ،اإدارة اإستراتيجية و التفكير ااستراتيجي ،مرجع سابق ،ص .232
( )2أمد سيد مصطفى ،مرجع سابق ،ص .52
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مصداقية المنتوج  :كمقياس لدرجة جودة اأداء الوظيف دون عيوب أو أخطاء أو أعطال للمنتوج ( أو حد أد من
اأعطال) خال مدة حددة ،و سنبع مصداقية امنتوج من ميتوى جودسه ومدى سفنن العاملن ي سطوير  ،و ذا ما يفير
ماذا ميل قطاع من الناس لشراء منتجات إلكرونة مثا :صنعت ي شركات يابانية بيعر مرسفع عن شراء نظ اها الي
صنعت أو معت خارج اليابان.
الطول النسبي لمدة اإستخدام :كمقياس مدة اإستخدام امتوقعة منتج معن ي ظروف سشغيل طبيعية أو هدة ،و
خاصية مثل قيمة لدى امشري حيث ميل كث من العماء لدفع سعر أعلى لليلع الي سشتهر بعمر طويل و ذا يفرض
على امؤسية مراعاة أا يكون امنتوج بطبيعة سريع التقادم بفعل سطورات سكنولوجية سريعة.
سهولة اإصاح :حيث سرسفع درجة اإقبال على امنتج كلما سيير للعميل شراء ا زء البديل و سركيبه بنفيه بأقل سكلفة
ي الوقت و ا هد وامال.
الشكل :كمقياس مدى جاذبية مظهر امنتوج للعميل فهناك عماء راغبون ي أن يدفعوا سعرا أعلى منتج يبدو فريدا أو
متميزا ،وسعتر طريقة التغليف من أ م اإعتبارات هذا ا صوص.
التركيب  :ويقصد بذلك قيام امؤسية البائعة بركيب اآلة أو ا هاز للعميل ي اموقع امناسب ليعمل باأداء امتوقع،
ويعد ذا اجال للتميز اما ي حالة بيع اآات واأجهزة الثقيلة ي امصانع أو الفنادق أو اميتشفيات.
ثانيا  :شروط تطبيق إستراتيجية التميز
يتطلب سطبيق ذ اإسراسيجية سوفر موعة من الشروط منها:
إ فاض حياسية الزبون إرسفاع اأسعار

.

إدارك الزبون لتميز امنتوج عن غ .
القدرة على متابعة إحتياجات العميل ورغباسه.
القدرة على التطوير و التجديد.
ا رص على أن يكون امبلغ الذي يدفعه الزبون أعلى من سكلفة إنتاج و ماية عنصر التميز.
ا رص على عدم رفع اليعر بشكل يدفع الزبون إى التخل عن شراء امنتوج.
ثالثا :مزايا إستراتيجية التمييز
يتجيد اهدف من إسراسيجية التميز العامة حقيق امزايا التنافيية من خال إبتكار منتوج أو خدمة ينظر إليها
اميتهلكون على أها متفردة وأن امؤسية القادرة على أن سنتهج إسراسيجية التميز إشباع حاجة اميتهلك وجذبه من
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أجل زيادة حجم امبيعات ومن م سيتطيع ماية امؤسية نفيها من منافييها بطريقة ا ييتطيع امنافين حقيقها ،ما
جعل امؤسية سفرض سعر عا منتجاها ،من بن مزايا إسراسيجية التميز نذكر:
 -3الواء الكب للعامة والذي يعط للمؤسية ا ماية من منافية امنتجات البديلة كما يعتر عائقا أمام دخول
منافين جدد.
 -5نادرا ما مثل امورد القوي مشكلة بالنيبة للمؤسية إذ أها ستجه لفرض اليعر الذي سريد وا هتم بالتكاليف
اإنتاجية الطفيفة ي مداخات اإنتاج.
 -0ا مثل امشري خطرا على امؤسية ،حيث بإمكاها فرض زيادات ي اليعر أن ذا اأخ ميتعد أن يدفع سعرا
إستثنائيا عاليا مقابل التمييز الذي صل عليه.
-2ميز امنتوج م امؤسية إزاء امنافين لدرجة أنه خلق واء لدى اميتهلك و منتجاها وأنه مثل قيمة مينة وميزة
سنافيية.
-2ميز امنتوج خلق حواجز لدخول منافين جدد أو البحث ي الدخول إى الصناعة.
-2سزداد امؤسية القوي من أجل سطوير مؤ اها ومهارها امتميزة ا اصة لتمكنها من مواجهة امنافين اآخرين.
رابعا :مخاطر إستراتيجية التميز
مكن الوقوف على اطر إسراسيجية التميز أن سأخذ ي ا يبان امشاكل الي قد سلحق بامؤسية جراء
إستخدامها هذ اإسراسيجية من أجل سوقيعها أو معا تها وأبرز امخاطر الي قد سظهر جراء سطبيق إسراسيجية التمايز
من خال:
 -3إمكانية سعرض امنتوج للتقليد وبالتا سقليل إدراك الزبون لعنصر التميز.
 -5إرسفاع سكاليف التمييز بطريقة ا مكن معها البيع بأسعار معقولة.
 -0إنتهاء حاجة الزبون لعنصر التميز مع مرور الوقت.
-2قابلية امؤسية على اأمد الطويل من ا فاظ على ميزها التنافيية ي عيون اميتهلكن.
-2اإستمرار والتمادي ي إسباع إسراسيجية التمايز من قبل امؤسيات جعلها سقدم منتجا متميزا ذو مواصفات دقيقة
جدا وسكاليف با ظة و ذ امواصفات قد ا تاجها اميتهلك وبالتا يلج إى امنتجات البديلة ذات اأسعار اأقل.
-2قدرة بعض امنافين ا دد على سقليد امنتوج امتميز بيهولة وقد م ي الينوات اأخ ة كيف حرك امنافيون بيرعة
للتقليد واإستنياخ لكل ش ء متميز وبنجاح و ذا اأمر مل صناعات عديدة.
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-2حاولة امنظمة على الركيز على أحد مامح امنتوج أو ا دمة لق التمايز بينما اميتهلك ا يري أن ذا ا انب
من امنتوج قد ا تاجه اميتهلك أو ييتغي عن وجود ا ي مقابل سعر أد .
-2سفقد ذ اإسراسيجية أميتها إذا ما مكنت امؤسيات امنافية وبيرعة من إستنياخ وسقليد امنتجات الي
سنتجها امؤسيات امتميزة عليه فإن احاكاة اليريعة سعي أن امؤسية امتميزة لن حقق أبدا التمييز الفعل وذلك
أن العامات امنافية ستبقى حقق التغ والتحين امطلوب عند الزبون وبنفس الطريقة الي سبذها امؤسيات
امتميزة ولك سبقى امؤسية متميزة فأها جب أن سبحث عن آخر مصادر التميز والي يصعب على امنافين
ا صول عليها و اوز ا.
ومكن أن نيتنتج أن إسراسيجية التمييز ستطلب من امؤسية سطوير اميزة التنافيية وأن ستخذ اختيارات اإنتاج أو
اليوق أو امهارات امؤسية ي إدارة أنشطتها بالشكل الذي يؤكد امزايا التنافيية للمؤسية من خال سزويد الزبون
بالقيمة مقابل الثمن الذي يدفعه وبشكل أفضل من امنافين الي سعزز الواحدة اأخرى لتزيد من قيمة امنتوج أو ا دمة
ي عيون اميتهلكن وعندما يصبح للمنتوج صفة التفرد من قبل اميتهلكن ييتطيع امتميزون من فرض سعر أعلى من
اليعر ا قيق وضرورة إ تمام امتميزين محاوات التقليد للتميز من قبل امنافين اآخرين.
المطلب الثالث :إستراتيجية التركيز
هدف إسراسيجية الركيز إى بناء ميزة سنافيية والوصول إى موقع أفضل ي اليوق ،من خال إشباع حاجات
خاصة جموعة معينة من اميتهلكن أو بواسطة الركيز على سوق جغراي حدد ،واإفراض اأساس

نا و إمكانية

خدمة اليوق الضيق بشكل أكثر كفاءة وفعالية عما و ا ال عند القيام دمة اليوق ككل وفيما يل بيان ذالك.
أوا :ما ية إستراتيجية التركيز
إستراتيجية الركيز:1إن ذ اإسراسيجية ستمثل ي سركيز جهود وأعمال امؤسية على موعة من العلماء ،على
جزء من سشكيلة امنتجات ،على سوق جغرافية معينة...ا فالركيز إذن كباق ااسراسيجيات مكن أن يتخذ أشكال
عديدة ،وبصفة عامة مكن القول أن الركيز ينتظم حول دارئة خاصة حيث سبذل كل ا هود بغرض سقدم أفضل
ا دمات ها إنطاقا من أن امؤسية قادرة على القيام بذلك بأكثر فعـ ـ ـ ـ ــالية وأقل إستهاكا للموارد مقارنة بامنافية الذين
يفضلون اإنتشار أو التواجد على ميتوي القطاع الصناع ككل .

 1نبيل محمد مرسي ،مرجع سابق ،ص ص.275 - 259 :

21

الفصل الثالث...........................................................................اإستراتيجية التنافسية
فامؤسية الي ستبع ذ اإسراسيجية سواء باإعتماد على طريقة التكلفة امنخفضة أو أسلوب التميز يفرض
فيها التمتع ميتوي عا من اأداء التقي والتجاري وكذا القدرة على ااستجابة اليريعة مختلف التغ ات بالنيبة أجزاء
الي ستواجد ها  ،خاصة وإها غالبا ما ستفادى دخول اأجزاء الي يييطر عليها منافيون أقوياء أو الي ستصف معدات
مو ضعيفة ،ويتم حقيق اميزة التنافيية ي ظل ذ اإسراسيجية من خال:
إما بتميز امنتج بشكل أفضل حيث يشبع حاجات القطاع اليوق اميتهدف.
أو من خال سكاليف أقل للمنتج امقدم هذا القطاع اليوق .
ثانيا :شروط تطبيق إستراتيجية التركيز
ستحقق اميزة التنافيية من إستخدام إسراسيجية الركيز ي ا اات التالية:
عندما سوجد موعات تلفة ومتميزة من امشرين من هم حاجات تلفة أو ييتخدمون امنتج بطرق تلفة.
عندما ا اول أي منافس آخر التخص

ي نفس القطاع اليوق اميتهدف.

عندما ا سيمح موارد امؤسية سوى بتغطية قطاع سوق معن (حدود).
عندما ستفاوت قطاعات الصناعة بشكل كب من حيث ا جم ومعدل النمو والرحية.
عندما سشتد حدة عوامل التنافس ا مس حيث سكون بعض القطاعات أكثر جاذبية عن غ ا.
ثالثا :مزايا إستراتيجية التركيز:
يؤدي سطبيق إسراسيجية الركيز إى حقيق ملة من امزايا منها: 1
 سعقد ضئيل ي التيي . قلة التنوع ي ميادين النشاط سيهل عملية حديد اأ داف. -سيهيل سكثيف ا هود بالنيبة للمي ين وإدراك التطورات الي ص

الزبائن.

 مزايا إسراسيجية الييطرة بالتكاليف ي حالة إسباع امؤسية إسراسيجية الركيز على التكاليف أو مزاياإسراسيجية التميز ي حالة إسباع امؤسية إسراسيجية الركيز بالتميز.
رابعا  -مخاطر إستراتيجية التركيز:
باإضافة إى سلك امخاطر امتعلقة بتطبيق اسراسيجية التميز أو إسراسيجية الييطرة بالتكاليف مكن للمؤسية
أن ستحمل سكاليف ثابتة كب ة نتيجة حدودية اإنتاج كما رأينا فإن لكل اسراسيجية من ااسراسيجيات اليابقة مزايا ا

( )1عبد الرزاق بن حبيب ،مرجع سابق ،ص .322
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و اطر ا وكذلك شروطها ،إا أن اليؤال امطروح و ل مكن سطبيق إسراسيجية التميز والييطرة بالتكاليف ي آن
واحد؟
" حيب بورسر يعتر ذا غ مكنا أن امؤسية ستقع ي سضارب بن الرغبة ي سقدم منتجات بأسعار منخفضة
والرغبة ي سقدم منتجات متميزة ما جعلها عالقة ي الوسط" ،1إا أن البعض اآخر "انتقد بورسر ورأى أنه مكن ا مع
بن اإسراسيجيتن ،فالتميز قد يؤدي إى إكياب حصة كب ة ي اليوق ما يؤدي إى زيادة اإنتاج وا صول على
وفورات ا جم (صفيض التكلفة) باإضافة إى أن امؤسية ا مكن أن سغفل عن اليعر وا أن سغفل عن ا ودة وا عن
إحتياجات العماء

.2

ي ظل ذا اإختاف مكن إستنتاج اإسراسيجيات التالية:
-3إسراسيجية سقليل التكلفة مع احافظة على جودة مقبولة.
-5إسراسيجية التميز مع حاولة سقليل التكلفة ما ا يتعارض مع أ داف التفرد.
 -0إسراسيجية الركيز على جزء حدود من اليوق ما مكن من سقدم منتجات متميزة من حيث ا ودة والتفرد أو اليعر
أو ااثنن معا.
-2أن امؤسيات الي صدم قطاع سوق واسع وغ متبي إسراسيجية الركيز قد سوفر منتجات أقل كلفة ومقبولة عند
زبائن القطاع اليوق الضيق الذي صدمه امؤسيات امتبنية للركيز.
-2اإختافات ي امنتجات امطلوبة أو ا دمات امرغوبة بن اهدف اإسراسيج واليوق أي بن القطاع اليوق
اميتهدف ي إسراسيجية الركيز واليوق العام.
-2مكن للمنافين أن جدوا أسواقا ثانوية داخل اهدف اإسراسيج امتمثل بالقطاع اليوق اميتهدف وبذلك
سيخرجون امؤسية الي ستبع إسراسيجية الركيز من ذلك اهدف اإسراسيج .

() 1

حمد بن عبد اه العوض ،مداخلة ضمن فعاليات الملتقى اأول حول التسويق في الوطن العربي( ،الواقع وآفاق التطوير) الشارقة 32 ،أكتوبر

 ،5335ص .33

( )2حين صبح مصطفى ،مرجع سابق ،ص .0

28

الفصل الثالث...........................................................................اإستراتيجية التنافسية
المطلب الرابع :مسا مة تكنولوجيا المعلومات في تحديد اإستراتيجية التنافسية للمؤسسة
حتاج امؤسية إى سقلي

دور الوقت ،وأكثر سرعة ي سطوير امنتجات جديدة ،وحين ي خدمات الزبون

وزيادة التعلم وامشاركة امعرفية لذا سعتر سكنولوجيا امعلومات واإسصال امورد اهام ي حقيق ذ اأ داف و مكن
سوضيح الدور الذي سلعبه سكنولوجيا امعلومات ي حقيق اميزة التنافيية للمؤسية وذلك من خال ميامة ي حديد
ااسراسيجيات التنافيية .
أوا :إستراتيجية التكاليف
حقق ذ اإسراسيجية مزايا سنافيية من خال الرقابة الصارمة على التكاليف و و ما جعل امؤسية حقق أرباح
أكر من منافييها لذا فإن امعلومات الكافية عن التكاليف سيمح للمؤسية بالرقابة اأفضل على ذ التكاليف وسعط
امؤسية ميزة سنافيية ا ستوفر لغ ا من امنافين اللذين ا ستاح هم مثل ذ امعلومات عن التكاليف كما أن امؤسية
سيتخدم معلوماها الداخلية من أجل صفيض سكاليفها من خال كفاءة عملية اإنتاج والتوزيع.
إذا كانت امؤس ية متلك موارد وقدرات متفوقة على موارد وقدرات الشركات امنافية فيوف ستمكن من إنشاء ميزة
سنافيية شرط أن سنتهجه ذ إسراسيجية سيتغل ذ اموارد والقدرات بصورة فعالة ،ولكن من حيث القدرة على سوليد
أرباح من مركز اميزة التنافيية ذا يتوقف اأمر على اميزة التنافيية عن طريق سوريد منتج مطابق منتجها بتكلفة أقل
وعليه فإن سطوير أو سطبيق سكنولوجيا اإنتاج جديدة ستطلب قيادة التكاليف سقدم سكنولوجيا ميتمرا .1
ثانيا :إستراتيجية التمييز
هدف امؤسية إى التمييز امنتجات الي سقدمها عن منتجات امنافين ،و ذا التميز تاج إى معلومات دقيقة
عن اليوق متضمنة معلومات سفصيلية عن منتجات امنافين ،إحتياجات اميتهلكن وامتغ ات البيئية امختلفة سواء
كانت اقتصادية اجتماعية سياسية أو سكنولوجية ،وما شك فيه انه ا مكن سوف مثل ذ امعلومات ي الوقت امناسب
والدقة امطلوبة بدون استخدام سكنولوجيا امعلومات.
ستميز امؤسيات فيما بينها بالرغم من أها سقدم امنتجات وا دمات نفيها و ذا بالطبع يعود إى دور
سكنولوجيا امعلومات ي حقيق وسعزيز اميزة التنافيية من خال العمليات واأنشطة امختلفة الي سنجز عر سكنولوجيا
امعلومات ناك العديد من عناصر اميزة التنافيية الي مكن أن حققها سكنولوجيا امعلومات ،مثل سعزيز الكفاءات

1فيليب سادلر ،اإدارة اإستراتيجية ،موعة النيل العري ،مصر،5332 ،ص.522

21

الفصل الثالث...........................................................................اإستراتيجية التنافسية
التشغيلية وجودة خدمات امنتجات ،وسعزيز القدرة على اإبتكار وسطوير امعرفة ،وحين عمليات اإنتاج ،وكير حواجز
الوقت وزيادة اإنتاجية  ،وإجاد فرصة جديدة وسقليل الوقت اميتغرق ،ي سيويق امنتجات وسطوير سليلة ا دمات .1
سعمل سكنولوجيا امعلومات على سنظيم قواعد البيانات ونشر ا عر الوحدات امختلفة واأفراد والعاملن داخل امؤسية
و ذا بدور يؤدي إى زيادة ميزة ي امنتج وا فاظ على فن ميز امنتج عند أفراد امؤسية و كذا حظى باليرية ي سفرد
امنتوج صائصه ي اليوق.
ثالثا :إستراتيجية التركيز
حقق امؤسية اميزة التنافيية ي ظل ذ ااسراسيجة عن طريق الركيز على قطاع سوق معن ،وبالتا حتاج
امؤسية إى معلومات عن طريق اأسواق امتاحة وخصائ

امنافين ها حيث يتم سوف وحليل ذ امعلومات

بإستخدام سكنولوجيا امعلومات.
والشكل التا يوضح اإسراسيجية التنافيية ي ظل إستخدام سكنولوجيا امعلومات
الشكل رقم ( :)14-0اإستراتيجية التنافسية في ظل إستخدام تكنولوجيا المعلومات

إستراتيجية
السيطرة
على أساس
التكاليف
تكنولوجيا
إستراتيجية

المعلومات

التمييز

إستراتيجية
التركيز

امصدر :من إعداد الطالبة باإعتماد على ما سبق

 1سقرورت حمد ،طرش حمد ،رأس المال الفكري في منظمات اأعمال العربية في ظل ااقتصاديات الحديثة ،مداخلة ضمن فعاليات املتق الدو
حول أمية سكنولوجيا امعلومات وااسصال بتعزيز اميزة التنافيية ي منظمة اأعمال العربية ،جامعة الشلف  32-30دييمر  ،5333ص.33
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رابعا :تكنولوجيا المعلومات والقوي التنافسية
يظهر دور سكنولوجيا امعلومات ي دعم اميزة التنافيية من خال سأث ا على القوي التنافيية و ذا ما يوضحه
ا دول أدنا .
جدول رقم ( :)10-0دور تكنولوجيا المعلومات في دعم القوي التنافسية
القوي التنافسية

استخدام تكنولوجيا المعلومات لمواجهة
ذ القوي

القوي التفاوضية للموردين

إختيار أفضل اموردين
هديد التكامل باموردين بالتكامل الرأس
وا لف

القوي التفاوضية للمشرين

ااختيار اليليم للمشرين
التميز وااختاف

خطر امنافين ا دد

وضع قيود على دخول امنافين ا دد.
ميز امنتج.
الوصول اى قنوات التوزيع

النافس بن امؤسيات القائمة

التكلفة/الفعالية
الوصول لليوق
سقدم خدمات متميزة
إستخدام سكنولوجيا امعلومات ي سقلي

خطر امنتجات البديلة

زمن سطوير امنتجات ا ديدة إحاها ي
حل امنتجات ا الية

يش ا دول إ أعا إى كيفية استخدام سكنولوجيا امعلومات ي سغي سوازن القوي لصاح امؤسية حيث
مكنها أن مثل قيد لدخول امنافين ا دد إ اليوق من خال إقتصاديات ا جم ،زيادة سكلفة التحويل من صناعة
آخري وميز امنتجات ،وقيد الوصول إى اأسواق الرئييية أو قنوات التوزيع ،كما سوفر سكنولوجيا امعلومات شبكات
ااسصال الفورية ومباشرة ما ييهل عملية التواصل مع اأطراف ا ارجية.1

1سليماي من ة ،دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية ،دراسة ميدانية مؤسية قارورات الغاز –باسنة ،5333 ،-ص.22
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خاصة
لقد سطرقنا ي ذا الفصل إى اإسراسيجية والي يقصد ها فن إستخدام اإمكانيات وامواد بطريقة مثل وحقق
اأ داف امنشودة ،فاإسراسيجية

العملية اميتمرة امناسبة للمحافظة على اأنشطة واإستثمارات ا اصة بامؤسية

مع اأ داف على امدى الطويل ،والي يتم حديد ا وفقا للفرص ا ارجية وامخاطرة امقرنة ها ،ومن بن خصائصها
اأ داف البييطة وطويلة اأجل وحليل البيئة التنافيية والتقييم اموضوع والتنفيذ امؤثر لإسراسيجيات إضافة إى أن
سكون مولية وموجهة لنظام مفتوح وأن سكون موعة قرارات إسراسيجية وملزمة بالوقت وواضحة ومقنعة وبأسلوب
مشاركة وحددة مراحل ومرنة وصص

موارد ،يتم وضع إسراسيجية لكل ميتوي فمن امؤسية ككل إى وحدات

اأعمال واميتوي الوظيف .
أما اإسراسيجية التنافيية د ثاث إسراسيجيات حيب بورسر و

إسراسيجية قيادة التكلفة والي هدف إى

حقيق سكلفة أقل بامقارنة مع امنافين مع احافظة على ا ودة مقبولة باإضافة إى سطوير امنتج ما ا يتعارض مع
سياسة سقليل التكلفة وإسراسيجية التميز وفيما سقدم امؤسية منتجات أو خدمات متميزة مع حاولة سقليل التكلفة ما ا
يتعارض مع سياسة التفرد ،وإسراسيجية الركيز و

الوصول إى موقع أفضل ي اليوق من خال إشباع حاجة خاصة

جموعة معينة من اميتهلكن ما مكن من سقدم فرصة متميزة ها من حيث ا ودة أو اليعر أو ااثنن معا  ،أو بواسطة
الركيز على سوق ميتهدف.
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تمهيد
بعد إستعراض أ م امفا يم النظرية ا اصة بالبحث (ميامة سكنولوجيا امعلومات ي حديد اإسراسيجية التنافيية
للمؤسية ) ،وسنتطرق ي ذا الفصل إى الدراسة اميدانية الي قمنا ها ي مؤسية امطاحن الكرى للجنوب – اوماش-
وذلك معرفة مدى ميامة سكنولوجيا امعلومات ي حديد اإسراسيجية التنافيية للمؤسية ،و ذا من خال ما م
ا صول عليه من معلومات من طرف امؤسية ،حيث م سوزيع استبانه على عينة البحث ،ومن خال ما سبق م سقييم
ذا الفصل إى:
حة عن امؤسية
اأدوات امنهجية والوسائل اميتخدمة
سفي النتائج
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المبحث اأول :تقديم مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب
اول ي ذا امبحث التطرق إى مؤسية امطاحن الكرى للجنوب ،وذلك من خال سعريفها أكثر سفصيا
لوحدة اليميد والفرينة حل الدراسة ،من خال التطرق إى بعض جوانب الوحدة منها ا انب التنظيم واإنتاج
إضافة إى ا انب التيويق  ،ولإشارة أن كل امعلومات امذكورة حول مؤسية امطاحن الكرى للجنوب ووحدة
اليميد والفرينة

من مقابات مع مي ي امصاح وبعض امهندسن العاملن بالوحدة ،إضافة إى بعض الوثائق

امقدمة من طرفهم.
المطلب اأول :التعريف بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب
مؤسية امطاحن الكرى للجنوب ()GMS
جزائري و موعة الغرير اإماراسية بدي (و

مؤسية خاصة أنشأت ي إطار شراكة بن ميتثمر خاص

مؤسية تصة ي الصناعة الفاحية والغذائية ) ،ويتواجد امقر ااجتماع

للمؤسية منطقة النشاطات الصناعية رقم 32ببلدية أوماش التابعة لواية بيكرة محاذاة الطريق الوطي رقم-0الذي
يربط بن مال ا زائر وجنوها-واليكة ا ديدية.
وسقدر مياحة امؤسية ( )54.225مر مربع منها( )2.850lمر مربع مبنية عليها وحدة إنتاج الدقيق
والفرينة و( )2.070مبنية عليها وحدة الكيكيى.
بدأت أشغال بناء امركب الصناع الغذائ ي أكتوبر  5333وذلك عقب إمام إجراءات التأسيس القانونية
هذ امؤسية بتاريخ  30فيفري  3999باعتبار ا مؤسية ذات ميؤولية حدودة ( )sarlسصنف ضمن قطاع الصناعات
الغذائية.
وامؤسية حاليا سصنف كمؤسية متوسطة وفقا معاي سصنيف القانون التوجيه ا زائري لرقية امؤسيات
الصغ ة وامتوسطة رقم  33/32امؤرخ بتاريخ  5333/35/35برأس مال قدر  302مليون دينار جزائري.
سبلغ مياحة اإمالية للمؤسية  22552مر مربع حيث مثل امياحة امغطاة  2953مر مربع مقيمة بن
وحدي اليميد والفرينة ووحدة الكيكيى ب5223 :مر مربع 5323مر مربع على التوا .
إضافة إى ذلك ملك امؤسية موعة من الوحدات منها:
 .3وحدة إنتاج السميد والفرينة :و

الوحدة الرئييية حيث بدأت أشغال بناء مؤسية امطاحن الكرى ي

أكتوبر  5333م شرعت امؤسية ي هيز وسركيب آات ومعدات اإنتاج ي منتصف  5335لتنطلق بعد ا
مباشرة ي اإنتاج بشكل رم ي مارس . 5330
 .5وحدة الكسكسى :ونشاطها و إنتاج الكيكيى حيث بدأت اأشغال على ميتوى ذ الوحدة ي 5333
أما اانطاقة الفعلية لنتائج فكانت ي سنة . 5330
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 .0وحدة ااستيراد والتصدير :للمواد الغذائية ومواد سغذية اأنعام لكنها ركزت نشاطها على إست اد القمح بنوعيه
الصلب واللن بالدرجة اأوى وسوزيعه وذلك هدف التنازل لوحدة اليميد والفرينة ومن أجل بيعه ي اليوق
ا زائرية.
وحدة تخزين صوامع الحبوب  :و

قيد ااجاز وعند هاية اأشغال ستكون الوحدة هزة بالتفريغ والشحن

التخزين وحويل ا بوب وستواجد ذ الوحدة ميناء جن جن يجل حيث يعتر ذا امشروع اكر زن للحبوب ي
إفريقيا عند دخوله حيز ااستغال ،ويبلغ عدد ذ الصوامع  32صومعة بطاقة بتخزين  323333طن ومياحة صزين
مغطاة ب 52333:طن ي امرحلة اأوى ،وبر ة سوسعه ي مرحلة ثانية وذلك باجاز  9صوامع أخري بطاقة صزين
سقدر ب 23333:طن ومياحة مغطاة سقدر ب52333 :طن ،وسربع صوامع التخزين على مياحة سقدر ب9.2 :
كتار مؤجرة موجب اسفاقية بينها وبن إدارة جن جن.1
وبذالك سنتج ذ الوحدات الدقيق والفرينة والكيكيى وغ ا بأحجام تلفة وفق ما يبينه ذا ا دول
الجدول ( :)10-4يوضح منتجات المؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب
المنتوج

الصنف

الحجم

السميد

ممتاز

52كغ

خشن

52كغ

رفيع

2كغ 01 ،كغ

ممتاز

0كغ 2 ،كغ 01 ،كغ

للخبز نوع أ

52كغ

للخبز نوع ب

21كغ

رفيع

0كغ 2،كغ 01 ،كغ

متوسط

0كغ 2 ،كغ

سميد النخالة

دقيق فرينة القمح الصلب

52كغ

النخالة

عادية

41كغ

الفرينة

الكسكسى

امصدر :من إعداد الطالبة باإعتماد على امعلومات امقدمة طرف مصلحة اموارد

ثانيا :أ داف وأ مية مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب
سكتي امؤسية أمية بالغة ي اميدان ااقتصادي خاصة ي امنطقة الي سنشط فيها ،كما أها سيعى لتحقيق مزايا
سنافيية سعزز من ذ اأمية ذا ما سيكون موضوع ذا امطلب الذي نتناول من خاله أمية وأ داف مؤسية
امطاحن الكرى للجنوب.
1امصدر :سلخي

الطالبة بااعتماد على امعلومات امقدمة من طرف مي ي امصاح ي امؤسية
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 الفرع اأول :أ داف مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب
حدد امؤسية خطر احيط الذي سنشط به ،ولك سيتطيع حقيق ميزة سنافيية خاصة ها وجذب اكر قدر مكن من
الزبائن  ،سطرت موعة من اأ داف ي اأجلن الطويل والقص مع الركيز على ا انب امنافية والزبون ومن بن ذ
اأ داف:
 .3العمل على سوف إحتياجات اليوق من امنتجات الغذائية الدقيق الفرينة الكيكيى.
 .5وضع سياسة إنتاجية متطابقة مع متطلبات اليوق.
 .0الوصول إى موقع الريادية ي ال صصصها.
 .2وضع سياسات ارية قادرة على مواجهة امنافية.
 .2سوسيع وسطوير وحدات اإنتاج والعمل.
 .2صفيض سكاليف اإنتاج باإستفادة من إقتصاديات ا جم من أجل ا صول على أسعار منافية.
سعتر امؤسية ذات أمية إقتصادية متميزة على ساس أها سقوم بإنتاج منتجات أساسية ذات طابع إستهاك واسع
وسوجه ذ امنتجات إى فئات واسعة من اميتهلكن من خال سقدم ميتوي عا من ا ودة سنافس به امنتجات
اأخرى و ذا نتيجة التحكم ي سقنيات اإنتاج امتطورة وعموما فأمية امؤسية مكن أن ستجيد من خال:
 منتجات ضرورية وأساسية للميتهلك.
 سغط جزءا كب ا من حاجيات اليوق.
 سوف ا مناصب شغل وإمتصاص جزء من البطالة.
 اموقع ا غراي ااسراسيج ما مكنها من اإسصال مناطق آخري.
 ثالثا :أ مية مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب
إن مؤسية امطاحن الكرى للجنوب سعتر مؤسية ذات أمية إقتصادية متميزة بإعتبار ا سقوم بإنتاج منتجات
أساسية ذات استهاك واسع ،وستوجه هذ امنتجات إى موعة واسعة من الزبائن من خال سقدم ميتوي عا من
ا ودي سنافس ها امؤسيات اأخرى ذا نتيجة التحكم ي سقنيات اإنتاج امتطورة ومكن أن نوضح أمية امؤسية فيما
يل :
 .3سعتر امنتجات امؤسية أساسية وضرورية ميع أفراد اجتمع.
 .5سلي امؤسية جزء مهما من حاجات اليوق الوطنية.
 .0سوف مناصب شغل.
 .2اموقع ا غراي اإسراسيج الذي مكن امؤسية من اإسصال مناطق عديدة.
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 رابعا :الهيكل التنظيمي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب
سعتر مؤسية امطاحن الكرى للجنوب من امؤسيات امتوسطة ا اصة الي مارس نشاطها الصناع  ،فه من
الناحية التنظيمية سنقيم إى عدة مديريات ومصاح فالشكل اموا يوضح اهيكل التنظيم للمؤسية ذا اأخ الذي
يظهر تلف الوظائف واميتويات اإدارية والعاقات امختلفة فيما بينها حيب اليلم اهرم ليلطة.
أوا :مخطط الهيكل التنظيمي مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب
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الشكل ( :)10-4الهيكل التنظيمي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب

المدير العا
اأم ن الع م

مكت الربط

مديري اإدارة الع م

مص ح الم ارد
البشري
مص ح ال س ئل
الع م

مص ح اأمن
ال ق ي

مشر ع جن جن

مديري المح سب

الم لي

مص ح مح سب
الم ارد

مص ح المح سب
الع م

مديري اإنت ج

حدة إنت ج
الدقي ال رين

مص ح اإنت ج

حدة إنت ج
الكسكس

المديري
التج ري

مص ح
البيع

المخبر

مص ح المخز ن

مص ح الم لي
مص ح الصند

مص ح
ال ترة

مص ح الصي ن
مص ح التعبئ
مص ح الجسر
ال ازن

المصدر  :من إعداد الطالبة بااعتماد على الوثائق امقدمة من طرف ميئول مديرية اإدارة العامة

ذا الشكل مثل اهيكل مؤسية امطاحن الكرى للجنوب ،و دد من خاله التدرج اهرم لليلطة ،العاقة
اليائدة ،مط ااسصال .....واهيكل التنظيم

توي على ما يل :
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 .3المدير العام :و و مي امؤسية ،دور التيي واإشراف على ميع اأنشطة ومتابعة اأعمال والعاقات
داخل وخارج امؤسية ،حيث سرد التقارير من تلف امصاح امتواجدة على ميتوى امؤسية.
 .5اأمانة العامة :سعتر حلقة وصل بن امدير العام وميؤو امديريات والعاملن بامؤسية و تلف امتعاملن
معها،حيث ستوى ضبط امواعيد ،إستقبال امكامات اهاسفية والفاكس إستقبال وإرسال الريد العادي
واإلكروي...
 .0مكتب الربط :متواجد على ميتوى العاصمة دور الربط والتنييق بن امؤسية وشركائها ي دي.
 .2مشروع جن جن :و و مشروع قيد ااجاز م سعريفه ي سقدم امؤسية حل الدراسة.
 .2مدير اإدارة العامة :وسندرج حتها
 مصلحة الموارد البشرية :هتم بكل ماله عاقة بالعمال بداية من دخول العامل للمؤسية إى هاية عقد
العمل ،وستكفل بشؤوهم اإجتماعية واإدارية وسشرف على سوظيف العمال وسكوينهم وحياب اأجور
والرواسب.
 مصلحة الوسائل العامة :مهمتها سيي عملية موين امؤسية بالتجهيزات وامعدات وإستقبال عروض
تلف امؤسيات امتخصصة ي ذلك كما سقوم بامراقبة اميتمرة لتحديد ميع ميتلزمات امؤسية ،إضافة
إى ذلك سيند إليها مهمة سيي شؤون النقل و هيزاسه.
 مصلحة اأمن والوقاية :سعمل على ضمان أمن امؤسية وحراسة متلكاها كما سيهر على حقيق من
وسامة العاملن ،وكذلك سقوم بتيجيل دخول وخروج الشاحنات.
.2مديرية المحاسبة والمالية :رغم أها سابعة للمؤسية إا أن مقر ا كان متواجد على ميتوى الواية إى غاية
 32/32/5339حيث م نقله إى مقر امؤسية بأوماش ،وستكون مديرية احاسبة وامالية منه:
 مصلحة محاسبة الموارد :سقوم بتيي مشريات و زون امؤسية من مواد وأجهزة واموجودات ها عموما،
وسيي العمليات احاسبية ا اصة ها.
 مصلحة المحاسبة العامة :سقوم بتيجيل التدفقات النقدية الداخلة وا ارجة ،وإعداد اميزانية ا تامية
وجدول حيابات النتائج وكشف اأجور.
 مصلحة المالية :سقوم متابعة امعامات البنكية للمؤسية ،والتأكد من أرصدة الزبائن وإعداد سقارير شهرية
سوضح فيها الوضعية امالية للمؤسية.
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 مصلحة الصندوق :و

ا هة امكلفة بالتحصيل النقدي (استام قيمة امبيعات ،وكذا دفع بعض

امصاريف نقدا) وي هاية كل يوم سقوم امصلحة بإرسال امتبق نقدا إى البنك ،كما سقوم بإعداد جرد
شهري لصندوق.
.2مديرية اإنتاج :وستضمن
 مصلحة اإنتاج :سشرف على الي ا ين لإنتاج ومراقبة نوعية امنتجات ،و

سضم وحدات اإنتاج امتمثلة

ي (وحدة إنتاج الدقيق والفرينة ووحدة إنتاج الكيكيى ) ،كما يتم على ميتوا ا سيي عملية اإنتاج مختلف
مراحلها ( ابتداء من دخول امادة اأولية و

القمح بنوعيه الصلب واللن إى غاية خروج امنتجات النهائية

و أكياس الدقيق والفرينة والنخالة و الكيكيى ا ا زة للتيويق).
 المخبر :ستمثل وظيفته حليل امادة اأولية ( القمح بنوعيه لضمان مطابقته للمعاي وامواصفات قبل الشراء
وقبل بداية اإنتاج)  ،وكذا متابعة امنتوج وحليله ي تلف مراحل العمليات اإنتاجية لضمان مطابقته للمعاي
ا زائرية امعمول ها.
 مصلحة المخزون :وظيفتها سيي امخزون ( زون امادة اأولية وامنتجات النهائية ،و زون قطع الغيار
والوسائل الكهربائية واميكانيكية وكذا التجهيزات امكتبية) وإعداد جرد شهري مفصول له.
 مصلحة الصيانة :سقوم مراقبة وصيانة ميع امعدات و هيزات امؤسية.
 مصلحة التعبئة :سقوم متابعة عملية شحن امنتجات امباعة ،بعد اإسفاق بن الزبون ومصلحة البيع وإمام ميع
اإجراءات امتعلقة بعملية البيع.
 مصلحة الجسر الوازن :سوجد عند مدخل امؤسية (مع مصلحة اأمن ) سقوم بوزن الشاحنات و
و

فارغة م

حملة واحتياب الفارق هدف التأكد من الكميات اموردة أو امباعة ومقارنتها ما و ميجل ي وصل

الشراء سفاديا دوث أي خطا.
.2المديرية التجارية :وستضمن
 مصلحة البيع :والي سقوم باستقبال الزبائن واإسفاق معهم إمام عملية البيع والتيويق ،وسيجيل الكميات
امباعة وامبالغ امدفوعة والديون ي قاعدة البيانات الزبائن ،كما هتم متابعة كميات امخزون من امنتجات
النهائية.
 مصلحة الفوترة :مهمتها التأكد من إجراءات البيع واإحتفاظ بنيخة من كل وصل لعمليات البيع ،وكذا
إعداد الفواس .
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المطلب الثاني :نموذج القوى التنافسية لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب
سعد القوى التنافيية ا مية من أ م إسهامات بورسر ي ال حيط امؤسية ،وسندرج ذ القوى حت عدة
سيميات فهناك من يعتر ا احيط التنافي للمؤسية و ناك من ييميها احيط امباشر أو القريب ،وكل ذا و حاولة
التعرف على القوى القريبة ذات العاقة امباشرة بامؤسية والي سؤثر على أعماها ومردوديتها بشكل كب  ،وبناء
اإسراسيجية امائمة لقواعد امنافية ي اليوق ،ويتكون يكل القوى التنافيية من مس قوى أساسية حيب بورسر،
يتم التطرق إليها ي ذا امطلب:
المنافسون الحاليون :يتمثل امنافيون ا اليون ي ميع امؤسيات العاملة ي صناعة ما ،والي سكون عادة متقاربة ي
ا جم واإمكانيات ،حيث ستنافس ذ امؤسيات فيما بينها للحصول على اموارد لتقدم منتجات أو خدمات متماثلة
للزبائن.1
إن الكثافة التنافيية مثل مركز موذج بورسر للقوى التنافيية ،أها سش

إى إلتقاء القوى اأربعة

اأخرى(2امنافيون امتجاوز ،امنافس ااختياري ،امنافس امفرس ،امنافس العشوائ ) ،فامنظمة جب عليها التعرف على
شروط امنافية ي اليوق وكذا منافييها عن طريق حديد العوامل الي سؤثر ي حدة امنافية بن امؤسس  .3فنقاط
الضعف عند امنافين مثل فرصة للؤسية كما أن التهديد الذي يواجه ذ اأخ ة ما و إا نتيجة لنقاط قوة لدى
امنافس.
المنافسون المحتملون) التهديد( :ا يقتصر التهديد الذي مكن أن ستعرض له امؤسية على امنافين ا الين فقط،
وإما متد ليشمل التهديد الناسج عن إمكانية دخول مؤسيات جديدة منافية إى نفس الصناعة ،وعادة ما يرسب عن
دخول ذ امؤسيات زيادة الطاقة اإنتاجية والرغبة ي ا صول على حصة معينة من اليوق و حجم مائم من اموارد،
وبالتا فهم مثلون هديدا للمؤسيات القائمة.4
إن هديد امنافين احتملن يتوقف على وجود عوائق ي سبيل دخول الصناعة ورد الفعل امتوقع من

1خالد حمد بي مدان ووائل حمد صبح إدريس ،اإستراتيجية والتخطيط ااستراتيجي)منهج متكامل( ،دار اليازوري ،اأردن ،5332 ،ص.29
2سلطاي حمد رشدي ،التسيير ااستراتيجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر :واقعه ،أ ميته وشروط تطبيقه) حالة الصناعات الصغيرة ا

ولمتوسطة بواية بسكرة( ،مذكرة ماجيت ي العلوم التجارية ،غ منشورة ،كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التيي والعلوم التجارية ،جامعة حمد بوضياف،
امييلة ، 5332 ،ص .55

Michel Darbelet :et all L’essentiel sur le management, 5ème édition, Berti, Alger, 2007, P148.

4نادية العارف ،اإدارة اإستراتيجية " إدارة األفية الثالثة" ،الدار ا امعية ،مصر ،5333 ،ص .93
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امنافية ا الية لذلك جب على امنظمة أن سدرس إحتمال دخول ؤاء امنافين ومدى وجود عوائق أو سيهيات
حول دون أو سياعد على دخول الصناعة .1
المنتجات البديلة) التهديد(
امنتجات البديلة والي مكنها ،من خال

إن القوى اأخرى الي سطرق إليها بورسر ي موذجه

امنافية اممارسة على امنتجات امتاحة ،هديد النجاح اإسراسيج للمؤسيات ذ القوة سعتر قوة" حية دائما" 2أها
مثل قلب النظام فه القوة الي سيمح بتعويض أو بإحال امنتجات اموجودة حاليا منتجات جديدة ستميز بتكاليف أقل
أو أداء وظائف جديدة.3
وامنتجات البديلة

سلك امنتجات الي سقدمها امنظمات اأخرى والي مكن أن سلي إحتياجات الزبائن

بذات اأسلوب أو الطريقة الي سقوم ها منتجات امنظمة  ،4ذ امنتجات سوقع ضغوط على الربح بالنيبة للمنتجات
ا الية و منتجات سؤدي أو سقريبا نفس الوظيفة الي سؤديها امنتجات القائمة.
الموردون) القوة التفاوضية(
اموردون م سلك اأطراف من أفراد أو مؤسيات والي مد امؤسيات القائمة ي القطاع مختلف إحتياجاها
من امدخات وذلك لضمان إستمرار ا ي العملية اإنتاجية والوفاء بإلتزامها إ ا زبائنها ،أو مورد وعلى غرار الزبائن
سوف يبحثون بدور م على رفع سركيز م ي اليوق ومييز منتجاهم ) ،وكنتيجة لذلك رفع سكاليف التحول من مورد
آخر بالنيبة للعميل( ،بطريقة سيمح برفع قدراهم التفاوضية.5
الزبائن) القوة التفاوضية(
عندما متلك الزبون قوة سفاوضية نيبيا بامقارنة بالبائع أو امنتج فإنه مكن أن يرغم ذا اأخ على
صفيض اليعر أو زيادة نطاق أو كثافة ا دمات ،اأمر الذي يؤثر على الرحية احققة.6

1أمد ما ر ،اإدارة اإستراتيجية ،الدار ا امعية ،مصر ،5332 ،ص .323

 2روبرت ،ديفيد  ،اإدارة اإستراتيجية) بناء الميزة التنافسية( ،سرمة عبد ا كيم ا زامى ،دار الفجر ،مصر ، 5332 ،ص .323

3 Jean Marie Ducreux et al, Le Grand Livre De La Stratégie, Edition d’Organisation, Paris, 2111, P841.

 4بو ان عادل وحمدي رشيد ،دور التسيير ااستراتيجي للموارد البشرية في تحسين تنافسية المؤسسة ااقتصادية ،ملتقى الوطي 55/53فيفري /
اأول حول ميامة سيي امهارات ي سنافيية امؤسيات ،كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التيي  ،جامعة حمد خيضر ،بيكرة ، 5335،ص.9

5 Manuel Cartier et al: Maxi Fiches De Stratégie, DUNOD, Paris, 2010, P27.

6.مال الدين حمد مرس وآخرون ،التفكير ااستراتيجي واإدارة اإستراتيجية) منهج تطبيقي( ،الدار ا امعية ،مصر ،5332،ص .320
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فالزبائن ينافيون ي الصناعة عن طريق الضغوطات الي مارسوها من أجل خفض اأسعار أو امياومة من أجل ا صول
على جودة أعلى وخدمات أكثر ،وسرسفع القوة التفاوضية للزبائن ي ا اات التالية :1
 حجم وسركز الزبائن مقارنة بالبائعن ،فكلما قل عدد الزبائن وزاد حجم مشرياهم كلما زادت التكلفة امرسبطة
بفقدان أي من ؤاء الزبائن.
 إذا كانت امنتجات الي يشريها الزبائن من الصناعة مثل جزءا كب ا من إما مصاريفهم ،فهنا يكون الزبائن
على إستعداد إنفاق اموارد الازمة إقتناء امنتجات باأسعار امناسبة ،أما إذا كانت امنتجات ا سشكل إا
جزءا صغ ا من مصاريفهم ذا جعلهم أقل حياسية لليعر.
 إذا كانت امنتجات الي يقتنيها الزبائن

منتجات معيارية أو غ متمايزة فكلما قل مايز امنتج أصبح الزبائن

أكثر ثقة بأهم سيجدون دائما عروضا بديلة ،وبالتا سزداد قوهم التفاوضية.
 سكاليف التحويل :إن حول الزبون من مورد أو من منتج آخر يكلفه موعة من امصاريف ،وإذا كانت ذ
امصاريف مرسفعة فإن ذا سيضعف من القوة التفاوضية للزبون ،وعلى العكس فإن القوة التفاوضية هذا اأخ
ستعزز ي حالة ما إذا واجه البائعون سكاليف التحويل.
 هديد التكامل ا لف :إذا قام الزبائن بالتكامل ا لف سواء كان كليا أو جزئيا يكونون بصدد
وضعية يطالبون فيها بتنازات سياومية ،وبذلك سزداد قوهم التفاوضية ،ولكن مكن أيضا للمؤسيات العاملة ي الصناعة
أن سشكل هديدا عن طريق عملية التكامل اأمام مع الزبائن الرئييين ي الصناعة.
 امنتجات لييت ذات أمية بالنيبة للجودة الي يطلبها الزبائن.
 عندما متلك الزبائن القدر الكاي من امعلومات حول الطلب ،أسعار اليوق ا الية ،وح سكاليف اموردين
فإن قوهم التفاوضية ستعزز على خاف حالة ما إذا كانت امعلومات شحيحة.

1 Michael. E Porter : Competitve strategy - technique for analyzing industries and competitors-, Op.Cit, 1998, pp 24-26.
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الشكل رقم (: )35-2موذج بورسر للقوى التنافيية
ا داخلون ا محتملون
( Entrants
تهديد الداخلين )
الجدد
منافسو ا قطاع

ا موردون

ا زبائن

Concurrents Du
Fournisseurs

Secteur

Clients

تهديد المنتجات البديل
ا بدائـــــــــل
Substituts
Source : Michael Porter :Lountag Conarrentirlle - Comment devancier les concurrents et
maintenir son avance-, Dumod, Belgique. 2003,P17.

إن تلف القوى التنافيية سالفة الذكر لييت ثابتة بل ستغ عر الزمن وصتلف سأث اها من صناعة أخرى لذا
جب على امؤسية أن سعمل دائما على ماحظة ذ القوى وحليلها وإسقاط النتائج على تلف مكونات
إسراسيجيتها.
بناء على نتائج امقابلة الي قمنا ها مع رؤساء مصاح تلفة ي امؤسية وإستنادا على امعلومات امقدمة من
طرفهم ،وي ذا امطلب وضع موذج للقوى التنافيية ا مس الي قدمها بورسر فأسقطنا عليها مؤسية امطاحن الكرى
للجنوب ،حيث سعتر كل من امطاحن الغزالة ،ومطاحن اأخوى حوحو بييدي عقبة ومطاحن الزيبان بالقنطرة من أ م
امؤسيات امنافية حاليا ي الصناعة على ميتوى احيط احل والذي يعتر اأقرب واأكثر سأث ا ،وسيتمد امؤسية
مداخاها من احتكر الوحيد ديوان الوطي امهي للحبوب الذي يزود ا بامادة اأولية من أجل العملية اإنتاجية ،لتوجه
رجات ذ العملية إى موعة من امؤسية مثل مؤسية  LA SAPالي سعتر زبونا مهما يقتي النخالة ،وامؤسيات
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الوطنية للتغذية وسربية الدواجن ي فرعها القريب من امؤسية حيث سقوم بشراء النخالة أيضا ليكون اأشخاص الطبيعيون
اأكثر زبائن امؤسية عددا حيث يقومون بشراء امنتجات الرئييية وامتمثلة ي اليميد ،والفرينة والكيكس.
أما فيما خ

وجود امنافين احتملن فلم يتم حديد امنافين احددين لكن حيب رأي من قابلتهم فإن

الصناعة الي سعمل فيها امؤسية

صناعة جذابة خاصة احيط الذي ستواجد فيه امطاحن الكرى للجنوب فهو يتميز

بكثرة اإستهاك مادة اليميد بإعتبار ا امادة اأولية الي سدخل ي تلف امأكوات اليومية ،ويعتر دقيق الذرى
والكيكس الشع من أ م امنتجات البديلة للمنتجات الي سقدمها امؤسية و
من مشاكل صحية ،ويوضح الشكل التا

منتجات موجهة خاصة من يعانون

تلف القوى التنافيية للمؤسية:

الشكل ( :)10-4القوي التنافسية للمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب
المؤسس المن فس التي يمكن أن
تقد امتي زا أفضل من
المؤسس الن شط ح لي

تهديد

المؤسس ال طني لتغذي
اأشخ ص ONABالد اجن
LASAPالطبيعي ن

قوي
سفاوضية

مط حن الغزال
مط حن اأخ ى ح ح
مط حن الزيب ن

قوي
تفاوضية

دي ان ال طني الم ني
الجن oaic

هديد
كسكس الشعير دقي
الذرى

المصدر :من إعداد الطالبة بناء على المعلومات المصرح بها من رئيس مصلحة التسويق

76

الفصل الرابع..................................................................................الد اسة التطبيقية

المبحث الثاني :اإطار المنهجي
ذا امبحث يتناول حليل الدراسة التطبيقية الي قمنا ها ي مؤسية امطاحن الكرى للجنوب بأوماش و و مثابة
اإسقاط اميداي ومن أجل حقيق أ داف الدراسة وامتمثلة ي معرفة مدى سأث سكنولوجيا امعلومات ي حديد
اإسراسيجية التنافيية حيث م إستخدام برنامج  SPSSلإجابة عن سياؤات الدراسة ماشيا مع طبيعة الدراسة
اميدانية وأ دافها كما نتناول ي ذا امبحث نتائج الدراسة والتوصيات.
المطلب اأول :متغيرات الدراسة
ي ذا امطلب نشرح أدوات الدراسة اميدانية الي إعتمدنا إختبار الفرضيات كما م إستخدام موعة من
اأدوات واأساليب التحليلية امياعدة على حقيق اأ داف امرجوة من الدراسة.
الفرع اأول :أداة الدراسة وأسلوب جمع البيانات
من أجل ا صول على أكر قدر مكن من امعلومات ذات العاقة باموضوع دراسة ،و حديد واختيار العينة
امتمثلة ي إطارات مؤسية امطاحن الكرى للجنوب الي سشكل تمع الدراسة ي حثنا وجاء الشكل النهائ لإستبيان
ي ثاث حاور رئييية نفصلها كاآي:
المحور اأول :يضم البيانات الشخصية امتمثلة ي ا نس والين ،اميتوى التعليم  ،عدد سنوات ا رى ي العمل،
امركز الوظيف  ،ذ ا صائ سأي كجزء من اإ ستبيان لتياعد على سفي بعض النتائج كما سياعد على فهم بعض
التغ ات ي إجابات أفراد عينة الدراسة.
المحور الثاني :يض م ذا ا زء عبارات القياس ا اصة باإسراسيجية التنافيية من خال ثاث إسراسيجيات مجموع
( )53عبارة ،كما يل :
إسراسيجية الييطرة على أساس التكاليف
إسراسيجية التمييز
إسراسيجية الركيز

( )2عبارات.
()2عبارات.
()2عبارات.

المحور الثالث :يعتر ا زء اأكثر وزنا من حيث عدد العبارات ويضم ( )52عبارات موزعة كما يل :
اأجهزة
قواعد البيانات
الر يات
الشبكات

()2عبارات
()2عبارات
()2عبارات
()2عبارات
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تحليل متغيرات الدراسة:
سبعا موضوع الدراسة امتمثلة أساسا ميامة فإن إختيار سلم ليكاري ا ماس لتوضيح درجة اأمية لكل عبارة
من عبارات القياس الواردة ي اإستمارة يبدو اأكثر قبوا ي مثل ذ الدراسة كما و مبن ي ا دول اموا .
الجدول رقم ( :)15-4مقياس ليكارت الخماسي
الدرجة

امتوسط امرجح

اإجابة

3

غ موافق ماما

من  33إلــى 3.29

5

غيـر موافق

من  3.23إلــى5.29

0

حايد

من  5.23إلــى0.09

2

موافق

من  0.23إلــى2.39

2

موافق ماما

من  2.53إلــى2.33

امصدر :من إعداد الطالبة باإعتماد على نتائج spss

 -0إختبار صدق اإستبيان ومعامات الثبات
م إجراء إختبار الصدق والثبات حاور إستبيان البحث اميتخدمة ي مع البيانات وذلك بإستخدام
ستخداما ي مثل ذ
( (Cronbaches Alphaياب الثبات الذي يعتر أحد اإختبارات اأكثر شيوعا وإ
ً
الدراسات
الجدول رقم ( :)10-4إختبار معامل ثبات إستبيان – محور اإستراتيجية التنافسية
البيــان

عدد عبارات

Alpha de Cronbach
الثبات

الصدق

عبارات إستراتيجية السيطرة على أساس التكاليف

2

3.205

3.935

عبارات إستراتيجية التمييز

2

3.223

3.222

عبارات إستراتيجية التركيز

2

3.233

3.225

محور اإستراتيجية التنافسية

53

3.222

3.952

من إعداد الطالبة :اعتمادا على نتائج spss

من خال نتائج ا دول اليابق ( )30-2ناحظ أن معامل الثبات لعبارات حور اإسرا يات التنافيية
مقبولة ي ملها سواء لكل أبعاد حور اإسراسيجية التنافيية أما معامل الثبات جموع اإسراسيجيات فيعتر جيد حيث
كان ( )3.222و

نيبة جيدة سعكس بصورة واضحة إنيجام العبارات اموضوعة لقياس حور اإسراسيجية التنافيية

مختلف أبعاد ا ،وسبن أن العبارات سقيس فعا ما وضعته للقياس.
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الجدول ( :)14-4إختبار معامل الثبات اإستبيان –محور تكنولوجيا المعلومات-
Alpha de Cronbach

الصدق
3.233

البيــان

عدد عبارات

عبارات اأجهزة والمعدات

2

3.225

عبارات قواعد البيانات

2

3.220

3.229

عبارات البرمجيات

2

3.222

3.222

عبارات الشبكات

2

3.292

3.202

محور تكنولوجيا المعلومات

52

3.223

3.902

الثبات

امصدر من إعداد الطالبة بااعتماد على نتائج spss

من ا دول ( )32-2ناحظ أن معامل الثبات لكل عبارات أبعاد سكنولوجيا امعلومات مقبولة كوها ستعدى
( )3.23حيث سجلت أضعف النتائج ي عبارات اأجهزة وامعدات بنيبة ( ،)3.225ي حن ناحظ أن معامل
الثبات لعبارات حور سكنولوجيا امعلومات مقبولة ي ملها سواء لكل عبارة حور سكنولوجيا امعلومات أما معامل الثبات
جموع اأبعاد فيعتر جيد حيث كان ( )3.223و

نيبة جيدة سعكس بصورة واضحة إنيجام العبارات اموضوعة

لقياس حور سكنولوجيا امعلومات مختلف أبعاد ا ،وسبن أن العبارات سقيس فعا ما وضعنا للقياس.
الجدول ( :)12-4إختبار معامل ثبات ااإستبيان –لكل عبارات القياس-
Alpha de Cronbach

الصدق
3.952

البيــان

عدد عبارات

محور اإستراتيجية التنافسية

53

3.222

محور تكنولوجيا المعلومات

52

3.223

3.902

مجموع المحاور

22

3.952

3.925

الثبات

امصدر من إعداد الطالبة بااعتماد علا نتائج spss

من خال ا دول رقم ()32-2

يتبن أن معامل اإسياق الداخل أداة الدراسة متاز بدرجة كب ة من

الثبات والصدق ،وأها حقق الشروط امطلوبة إعتماد ا كوسيلة حليلية ميدانية حيث اوز معامل الثبات نيبة
( )3.93الي سعتر من النيب ا يدة ي امقياس ،وسعكس درجة التجانس واإسياق الداخل بن اأبعاد امختارة لقياس
كل حور ولكل إستبيان كما أن معامل الصدق بلغ ( )3.925و
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المطلب الثاني  :تحليل الخصائص العامة لعينة الدراسة واإحصاءات الوصفية
إن وصف ا صائ

العامة لعينة مثلتها  2أسئلة هدف ي ملها لتوضيح بعض اأمور الي سياعد ي حليل

النتائج فيما بعد وا دول اموا يبن سفاصيل ذ ا صائ .
الجدول ( :)12-4الخصائص العامة لعينة الدراسة
التعيين
الجنس
السن

مستوى التعليمي

عدد سنوات الخبرى في العمل

المركز الوظيفي

التكرارات

النسبة%

الفئات
ذكر

52

%25.5

أنثي

01

%01.2

اقل من52

1

%02.2

01-52

00

%54.4

02-00

02

%00.0

02فما فوق

05

%52.1

ثانوي فاقل

4

%2.8

تقني سامي

01

%55.5

شهادة ليسانس

52

%25.5

دراسة عليا متخصصة

0

%2.1

اقل من 2سنوات

24

%20.0

 01-2سنوات

12

%52.1

02-00سنة

7

%02.2

أكثر من 02سنة

2

%4.4

مسير

15

%00.0

رئيس مصلحة

11

%54.4

رئيس ورشة

5

%00.0

رئيس فريق

2

%4.4

إطار فني

3

%2.1

إطار تنفيذي

9

%51.1

امصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على نتائج spss

يبن ا دول اليابق سوزيع عينة الدراسة حيب ا صائ

الشخصية والوظيفية كا نس والين واميتوى

التعليم وعدد سنوات ا رة ي العمل وامركز الوظيف ويتضح من النتائج أن ( )%25.5من اإطارات اميتجوبة ذكور
ونيبة اإناث ( )%02.2ما يعي أن امرأة م يعتمد عليها ي جانب التيي وإصاذ امبادرة ي القيادة أو اإشراف
داخل امؤسية.
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إعتماد على سقييم اميتجوبن إى أربع فئات ،فقد كان سوزيع عدد اجيبن حيب الين كما يل  :الذين يقل
سنهم عن  52سنة بنيبة)  ،)%32.2الذين يراوح سنهم بن  52إى  03سنة بنيبة ( ،)%52.2أما الذين سراوح
أعمار م ما بن  03و  02سنة فقد كانت نيبتهم ( ،)%00.0ي حن قدرت نيبة اميتجوبن الذين سقدر أعمار م
من  02سنة فأكثر بــ ) %52.2 (:وبالتا نيتنتج أن الفئة الغالبة ي امؤسية

فئة من  03إى  02سنة ،ذا

اإ ا يوح أن امؤسية سيعى إى سدعيم قدراها البشرية بإطارات شابة قادرة على مواكبة حوات احيط ميع
متغ اسه.
سضمن سقييم امؤ ل العلم إى أربع سصنيفات ،حيث ناحظ أن غالبية إطارات امؤسية متحصل على
شهادة جامعية ،حيث بلغت فئة حامل شهادة اللييانس بنيبة( )%25.5و

النيبة اأعلى ،م سليها فئة سقي

سام بنيبة(  ،)%55.5سليها فئة ثانوي فأقل بنيبة ( ،)%2.9وأخ ا فئة الدراسات العليا امتخصصة بنيبة
( ،)%2.2ومن خال ذ النتائج ناحظ أن أغلب اموظفن ي امؤسية م فئة ا امعين و ذا سأكيد ما ذكر سابقا
كون امؤسية سيعى إى سدعيم قدراها البشرية باإطارات الشابة والكفاءات العلمية.
يبن سقييم عينة الدراسة من حيث ا رة امهنية إى أربع فئات ،سصدر اأفراد اميتجوبن لفئة أقل من  2سنوات
بنيبة  ،%20.0سليها فئة من  2إى  33سنوات بنيبة ( ،)52.2%م فئة من  33إى  32سنوات بنيبة
( ،)%32.2وأخ ا فئة أكثر من  32سنة بنيبة(  ،)%2.2ومن خال ذ النتائج نيتنتج أن أغلب موظف
مؤسية امطاحن الكرى للجنوب–أوماش -ذو خرة أقل من  2سنوات ،و و ما يدعم بتقدم امؤسية ي ال
نشاطها ويزيد من فرص التعلم وإكتياب ا رة وامهارات إطارات امؤسية ويكون حافزا لبذل امزيد من ا هد ي
العمل.
من خال سقييم اأفراد اميتجوبن إى  2فئات من حيث امركز الوظيف ناحظ أن أغلبية اإطارات اميتجوبة
م من امي ين بنيبة ( ،)%00.0و

نفس نيبة الذين سراوح أعمار م مابن ( ،)02-03سليها فئة رؤساء

امصاح بنيبة ( ،)%52.2م فئة اإطارين التنفيذين بنيبة ( ،)%53.3بعد ا فئة رؤساء الورش بنيبة (،)%33.3
فاإطارات الفنين بنيبة ( ،)%2.2وأخ ا فئة رؤساء الفرق الي قدرت نيبتها بـ.)%2.2( :
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المبحث الثالث :تحليل ومناقشة أسئلة الدراسة
ي ذا امبحث نتطرق بش ء من التفصيل إى أسئلة الدراسة لنجيب عنها من خال التحليل اإحصائ بإستخدام
برنامج اإحصائ .spss
المطلب اأول :النتائج المتعلقة بإجابات مبحوثي عينة الدراسة حول اإستراتيجية التنافسية
من خال عبارات كل أبعاد اإسراسيجية التنافيية والي سعكس حتوا ا ا داول اموالية وذلك من خال
حياب بعض مقاييس اإحصاء الوصف متمثلة ي امتوسط ا ياي واإ راف امعياري لكل عبارة وامتوسط امرجح
لكل بعد من اأبعاد والي سعكس بدور ا اإ ا العام لإجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة اأمية للعبارات ولكل
بعد من وجهة نظر إطارات امؤسية.
الجدول ( :)11-4عبارات إستراتيجية السيطرة على أساس التكاليف

ا بحث وا تطوير في مؤسست م يؤدي إ ي

ا عدد

0

1

0

20

10

تخفيض ت ا يف اإنتاج وا عمليات

%

0

212

1010

0010

0010

تلجأ مؤسست م إ ى إ غاء ا وسطاء في

ا عدد

0

0

9

20

10

عمليات ا بيع

%

0

019

2010

0010

2017

خبرة ا عاملين في مؤسست م تساهم في

ا عدد

0

0

0

20

10

تخفيض ت ا يف اإنتاج

%

0

017

019

0010

0111

تراعي مؤسست م ت لفة ا توزيع عند

ا عدد

1

2

0

19

10

تسويق منتجاتها

%

212

010

1111

0212

0010

ا عدد

0

2

0

21

17

%

0

010

1111

0017

0710

ااستفادة من أخطاء ا منافسين

تماما

ب ميات بيرة من ا مواد اأو ية

%

0

212

1111

0010

0111

غير موافق

07

غير موافق

00

محايد

00

موافق

00

موافق تماما

00

تحقق ا مؤسسة وفرة في ا ت لفة شرائها

ا عدد

0

1

0

10

20

ا متوسط ا مرجح
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ا متوسط ا مرجح

02

مقارنة بمنتجات ا مؤسسات ا منافسة

%

0

010

1111

0111

0010

اانحراف ا معياري

01

تقوم مؤسست م بخفض أسعار منتجاتها

ا عدد

0

2

0

20

10

ترتيب ا عبارة

ا رقم

ا عبارات إستراتيجية ا سيطرة على أساس ا ت ا يف

ااتجا ا عام لعبارة

درجات ا موافقة

0110

01700

00

موافق

0100

01770

01

0122

01700

02

0109

01910

07

موافق

0109

01021

00

موافق

0110

01900

00

موافق

0110

01000

00

موافق

0110

01007

موافق
تماما
موافق
تماما

موافق

الفصل الرابع..................................................................................الد اسة التطبيقية
من خال نتائج ا دول رقم( )32-2ناحظ أن اإ ا العام اإجابات لعبارات إسراسيجية الييطرة
على أساس التكاليف سقع ضمن ال "موافق" ،من وجهة نظر إطارات امؤسية و و ما يبن أن اميتجوبن يوافقون
على أمية العمل على صفيض سكاليف امؤسية الي سدخل ضمن عملية اإنتاج والتوزيع ،حيث سراوح امتوسط ا ياي
بن ( 0.29و ،)2.02و و ما يؤكد أن مي ي امؤسية يقومون بوضع خطط وإسراسيجيات دقيقة سياعد م على
صفيض التكاليف وبالتا الييطرة على اليوق.
حيث سأي ي امرسبة اأوى من حيث اأمية العبارة رقم ( )5متوسط حياي ( )2.02وإ راف معياري
( )3.220الذي يركز على أمية اإسراسيجية الييطرة على أساس التكاليف ي حقيق امؤسية وفرة ي التكلفة لشرائها
بكميات كب ة من امواد اأولية وذلك إعتبارات كث ة منها امنافية الي سقتض التخل عن كل اأنشطة الي سضيف
قيمة أقل ،أيضا كون ذ العبارة سضمن التعامل بإقتصاديات ا جم داخل امؤسية ،والقدرة على سوف الطلب
اإستثنائ م دعت ا اجة ،كما أن امتوسط امرجح إجابات أفراد العينة يقع ضمن ال "موافق" متوسط( )2.32
وإ راف معياري ( ،)3.222أي أن إجابات اميتجوبن ستميز بالركز وعدم التشتت.
كما سعكس العبارة الثالثة أمية إسراسيجية الييطرة على أساس التكاليف ي امؤسية حل الدراسة من خال
البحث والتطوير ي مؤسية يؤدي إى صفيض سكاليف اإنتاج ي امرسبة الثانية ،حيث بلغ متوسط ا ياي ()2.55
من خال إدراك إطارات امؤسية أمية البحث والتطوير ي امؤسية البحث ما يضمن للمؤسية ي صفيض التكاليف ما
يتماشى مع أ داف اإسراسيجية ي امؤسية.
ي حن سأي ي امرسبة الثالثة العبارة اليابعة من حيث اأمية إطارات امؤسية متوسط حياي ()2.32
وإ راف معياري ( ) 3.232و ذ بدور ا عل امؤسية سيتفيد من أخطاء امنافين و ذا ما ييمح ها بزيادة منتجات
بتكلفة أقل وي امقابل التقليل من اأخطاء لتقليل من سكاليفها.
كما مثل امرسبة الرابعة الي سعر عنها العبارة اأوى الي سبن على أن سقوم مؤسية فض أسعار منتجاها مقارنة
منتجات امؤسيات امنافية و ذا ما يوضحه امتوسط ا ياي الذي يقدر ب ( )2.30ي حن كانت قيمة اإ راف
امعياري( )3.222و ذا ما يفرض على امؤسية فض أسعار منتجاها و ذا يؤدي إى إستقطاب عدد كب من الزبائن
كما ناحظ أن امرسبة ا امية ستضمن العبارة اليادسة والي سراع سكلفة التوزيع عند سيويق منتجات امؤسية متوسط
حياي بلغ ( )2.30إ راف معياري ( )3.922والذي يفير على وع امؤسية بتقلي
سوصيل امنتجات.
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وسأي امرسبة اليادسة حتوي على العبارة ا امية متوسط حياي يقدر ب( )2.39بإ راف معياري
( )3.253حيث خرة العاملن ي مؤسية سيا م ي صفيض سكاليف اإنتاج بالتقليل من اأخطاء وكون لديهم معرفة
طرق التخفيض سكاليف ي امقابل زيادة اأرباح.
وي اأخ سأي ي امرسبة اليابعة ستحصل عليها العبارة الرابعة والي م اموافقة من طرف إطارات امؤسية أن
سلجأ مؤسية إى إلغاء الوسطاء ي عمليات البيع متوسط حياي يبلغ ( )0.29بإ راف معياري ( )3.933و ذا ما
التكاليف.

يفير وع إطارات امؤسية بتقلي

ومن خال ما سبق ناحظ أن عبارات اإسراسيجية الييطرة على أساس التكاليف مهمة من وجهة نظر
إطارات امؤسية و م مدركون لذلك حيث كان امتوسط امرجح يقدر ب( )2.32وإ راف معياري ( )222و و ما
يفير سركيز إجابات أفراد العينة بن اموافق واموافق ماما وعدم سشتت العينة بن وسطها ا ياي.
الجدول ( :)12-4عبارات اإستراتيجية التمييز

تلجأ مؤسست م إ ى دعم نشاط ا بحث

ا عدد

0

1

0

10

20

وا تطوير تطوير منتجاتها

%

0

212

1010

0010

0010

تر ز مؤسست م على شراء ا مواد اأو ية من

ا عدد

0

1

0

20

10

مصادر معروفة ومتميزة

%

0

212

019

0710

0111

12

تعتني مؤسست م باستقطاب اأفراد ذوي

ا عدد

1

1

0

19

10

ا مؤهات ا علمية وا فاءة ا عملية

%

212

212

1010

0212

0010

13

تلجأ مؤسست م غلى ا تميز بتصميم ا منتج

ا عدد

0

0

10

20

12

%

0

0

2019

0010

2017

تهتم مؤسست م بتقديم منتجات جديدة في

ا عدد

1

0

9

20

10

فترات قصيرة

%

212

0

2010

0010

0010

09

10

11

14

تماما

منتجاتها

%

212

017

2019

0111

0111

غير موافق

غير موافق

محايد

موافق

موافق تماما

تعرض مؤسست م أسعا ار عا ية على

ا عدد

1

0

10

10

10

08

تسعى مؤسست م إ ى تقديم منتجات متميزة

ا متوسط ا مرجح

ا متوسط ا مرجح

%

0

010

1010

0212

0710

اانحراف ا معياري

ا عدد

0

2

7

19

17

ترتيب ا عبارات

ا رقم

ا عبارات إستراتيجية ا تميز

ااتجا ا عام لعبارة

درجات ا قياس

0110

01002

0

موافق

0102

11029

7

موافق

0127

01700

1

0110

01000

0

موافق

0119

01900

2

موافق

0190

01700

0

موافق

0107

01000

0

موافق

0100

01000

موافق
تماما

موافق
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من خال اا ا العام للعينة لكل اإجابات مكن القول أن اميتجوبن يوافقون على أن امؤسية سدعم
إسراسيجية التميز إدراك إطاراها لدور ا من حيث سزويد العاملن باأفكار ا ديدة وامبدعة ،حيث سراوح امتوسط
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ا ياي ها مابن ( )2.52و( )0.25حيث إحتلت عبارة رقم ( )33امتمثلة ي "إلتجاء مؤسية إى دعم نشاط
البحث والتطوير لتطوير منتجاها" امرسبة اأوى متوسط حياي ( )2.52وإ راف معياري(  ،)3.223سليها عبارة رقم
()35الي سن

على أن "سعتي مؤسية بإ ستقطاب اأفراد ذوي امؤ ات العلمية والكفاءة العملية" متوسط حياي

( )2.39وإ راف معياري ( )3.930و ذ ا ما سبينه امعلومات الشخصية على أن الذين ملون امؤ ات العلمية من
نوع شهادة لييانس بأعلى نيبة امقدرة ب() % 25.5ي حن ما سثبته الكفاءات العلمية من نيبة غالبة امتمثلة ي
امي ين قدرة ذ النيبة ( ،)%00و و ما يؤكد أن امؤسية سو أمية كب ة لنشاط البحث والتطوير ،وسعمل على
جذب الكفاءات العالية من أجل سطوير منتجاها ،وسقدمها بتصاميم جديدة وأكثر جاذبية للزبائن وعلى العموم فقد قدر
امتوسط امرجح جمل العبارات ب ــ )2.32( :وإ راف معياري ( )3.200وأقل من إ راف إسراسيجية الييطرة عن
أساس التكاليف ،و ذ إشارة على وع اميتجوبن بضرورة سطوير منتجاها.
الجدول ( : )18-4عبارات إستراتيجية التركيز

ا سوقي من خال ا لف ا منخفضة

%

0

0

2010

0010

0111

تر ز مؤسست م على على خدمة ا قطاع

ا عدد

0

1

10

21

10

ا سوقي من خال ا تميز في منتجاتها

%

0

212

2019

0017

2212

بإم ان منظمت م تلبية جميع احتياجات

ا عدد

0

0

9

17

19

ا زبائن

%

0

0

2010

0710

0212

تستطيع مؤسست م بإم انياتها ا محدودة

ا عدد

0

0

10

10

17

من خدمة ا قطاع ا سوقي بش ل جيد

%

0

0

0111

0111

0710

تتبع مؤسست م أسلوبا حديثا في عملية

ا عدد

0

0

0

19

10

ا سيطرة على جودة ا منتجات

%

0

0

1710

0212

0010

تلجأ مؤسست م في ا قطاع ا سوقي

ا عدد

0

0

7

19

19

%

0

0

1010

0212

0212

تماما

ا محدود إ ى تغيير خصائص ا منتج وفقا
حاجة ا زبون

غير موافق

21

غير موافق

20

محايد

19

موافق

10

موافق تماما

17

تر ز مؤسست م على خدمة ا قطاع

ا عدد

0

0

11

20

10

ا متوسط ا مرجح

ا متوسط ا مرجح

10

معين

%

0

0

0017

2010

0010

اانحراف ا معياري

10

تلجأ مؤسست م إ ى خدمة قطاع سوقي

ا عدد

0

0

21

9

10

ترتيب ا عبارات

ا رقم

ا عبارات إستراتيجية ا تر يز

ااتجا ا عام لعبارة

درجات ا قياس

0107

01090

7

موافق

0107

01701

0

موافق

0109

01770

0

موافق

0122

01700

0

0107

01007

0

0122

01700

2

0127
0100

امصدر  :من إعداد الطالبة بااعتماد على نتائج spss
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01720
01070

1

موافق
تماما
موافق
موافق
تماما
موافق
تماما
موافق
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يبن ا دول( ) 39-2أن كل اميتجوبن يوافقون على أمية إسراسيجية الركيز للمؤسية ،متوسط حياي
يراوح ما بن ( )2.52و( ،)0.22وقد إحتلت عبارة "إلتجاء مؤسية ي القطاع اليوق احدود إى سغي خصائ
امنتج وفقا اجة الزبون" متوسط حياي ( )2.52وإ راف معياري ( ،)3.253حيث أكد اميتجوبن على ضرورة
سغي خصائ

امنتج وفقا متطلبات وحاجات الزبائن ،و و ما يعكس وع إطارات امؤسية أمية إرضاء الزبون وأهم

على دراية برغباهم ما يفرض على امؤسية ا ضوع متطلبات زبائنها لكيب وائهم.
سليها كل من العبارسن "بإمكان مؤسية سلبية ميع احتياجات الزبائن" و"ستبع مؤسية أسلوبا حديثا ي عملية
الييطرة على جودة امنتجات" متوسط حياي  2.55وا راف معياري( )3.222و( )3.202على التوا  ،و و ما
يبن أن امؤسية سغط احتياجات اليوق وسلي رغبات اميتجوبن.
وجاءت ي امرسبة الثالثة كل من العبارة رقم ( )32سركز مؤسيتكم على خدمة القطاع اليوق من خال
الكلف امنخفضة والعبارة رقم ( )39سيتطيع مؤسيتكم بإمكانياها احدودة من خدمة القطاع اليوق بشكل جيد
متوسط حياي( )2.32وا راف معياري ( )3.223و( )3.202على التوا  ،و ذا يدل على وع اميتجوبن
بضرورة خفض التكاليف وضرورة سقدم خدمات جيدة للزبائن من أجل الركز ي اليوق.
ي حن قدر امتوسط مرجح لكل اإجابات بــ )2.32( :بإ ا عام "موافق" وإ راف معياري أقل من
اإسراسيجيتن اليابقتن ( ،)3.222و ذا يش إى إ تمام امؤسية باآليات الي سياعد ا على الركز ي اليوق
وحقيق اميزة التنافيية من خال الركيز على حقيق متطلبات الزبائن.
الجدول ( : )01-4ملخص نتائج التحليل لإستراتيجيات التنافسية
ااستراتيجيات التنافسية

المتوسط

اإنحراف المعياري

درجة اأ مية

الترتيب حسب اأ مية من

إستراتيجية السيطرة علي أساس التكاليف

4.04

1.221

موافق

المرتبة رقم 0

إستراتيجية التمييز

4.12

1.200

موافق

المرتبة رقم 5

إستراتيجية التركيز

4.12

1.414

موافق

المرتبة رقم 0

المرجح

وجهة نظر إطارات المؤسسة

امصدر من إعداد الطالبة بااعتماد على نتائج spss

يلخ

ا دول ( )33-2ا ا إجابات أفراد عينة الدراسة حول أمية كل إسراسيجية حيث جاءت إسراسيجية

الييطرة على أساس التكاليف ي امرسبة اأوى من حيث اأمية بدرجة موافق متوسط مرجح ( ،)2.32ويرجع ذلك
لكون أن امؤسية قد سكون قادرة على اإنتاج بأقل التكاليف لوم مقارنتها منافييها وذلك من خال حين اإنتاجية
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وحذف اأنشطة غ الضرورية والرقابة احكمة ،ويؤدي إعتماد ذ اإسراسيجية إى حقيق عائدات سفوق متوسط
العائدات اليائدة ي امؤسية ،ومكن إستنتاج أن لدى امؤسية حصة سوقية مرسفعة ومزايا أخرى ،مثل حصول امؤسية
على امواد اأولية بأسعار سنافيية ،أو أن يكون لدى اميؤولن والعاملن ا ماس واإندفاع فض التكاليف إن ذ
اإسراسيجية سعي اإستثمار اأمثل للموارد واإنتاج معاي موذجية والبيع باأسعار الرائدة ي اليوق و ذا يعي أن
امؤسية سنتج امنتج بأقل كلفة مكنة وسبيعه ي اليوق بأقل سعر ومكن القول أن ذا ا يار يكون ي امرسبة اأوى لكون
امؤسيات امنافية ي القطاع كلها سقريبا حصل على امواد اأولية بأسعار متقاربة إن م سكن متياوية ي كث من
اأحيان  ،ما جعل العمل على خفض التكاليف والتحكم ي التكنولوجيا من اأمور ا امة ي امنافية ،سليها إسراسيجية
التمييز وإسراسيجية الركيز لديهما نفس امتوسط امرجح قدر ب( )2.32بدرجة موافق.
حيث ظهرت إسراسيجية التمييز متوسط مرجح قدر ( )2.32وذلك راجع لإستخدام اأمثل للموارد
والكفاءات اأفراد وسشجيعهم على اإبداع واإستغال لقدراهم ومهرهم وذلك من خال دعم جهود البحث والتطوير
لتحين جودة امنتوج وذلك عن طريق إختيار امواد اأولية والتكنولوجيا الكفء مع مراعاة ميايرة سغ أذواق ورغبات
اميتهلكن والزبائن ،ومن ذا يتبن لنا إى مدى إدراك الزبائن واميتهلكن لقيمة منتجات امؤسية ،ي حن أن ظهور
إسراسيجية الركيز متوسط مرجح قدر ( ) 2.32و ذا راجع إى صفيض درجة امخاطرة والكلفة الي قد سرسب على
اميتهلك نتيجة قيامه بشراء اليلعة وذلك من خال حاولة امؤسية سقدم منتج فريد مقارنة للمنتجات امنافية .
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المطلب الثاني :النتائج المتعلقة بإجابات مبحوثي عينة الدراسة حول تكنولوجيا المعلومات
ي ذا امطلب سنحاول حليل إجابات اأفراد العينة من خال بعض امقاييس اإحصائية للوقوف على
إ ا ات اإجابة أفراد العينة حول كل عبارة قياس ي اإستبيان بالنيبة أبعاد سكنولوجيا امعلومات والشكل اموا
يوضح ذلك:
الجدول ( : )00-4اأجهزة والمعدات

وا معدات بصفة دورية ومنتظمة

%

0

0

019

0212

2019

تماما

غير موافق

غير موافق

محايد

موافق

تعمل ا منظمة على صيانة اأجهزة

ا عدد

0

0

0

20

10

ا متوسط ا مرجح

تماما

ا عمل

%

0

0

010

0111

0010

موافق

تتناسب اأجهزة ا مستخدمة مع طبيعة

ا عدد

0

0

2

20

20

ا متوسط ا مرجح

00

ا م اتب وا مصا ح

%

0

212

1111

0010

0017

0101

01700

0

موافق تماما

0100

0000

2

موافق تماما

0100

01000

0

موافق تماما

0100

01002

ا معياري

00

توفير أجهزة ا عرض واإحراج ا طابعات ل

ا عدد

0

1

0

10

21

اانحراف

02

تطورا

%

0

0

019

0010

0111

ترتيب ا عبارات

01

اقتناء أجهزة ا حاسوب اأفضل واأ ثر

ا عدد

0

0

0

10

20

0102

01007

1

موافق تماما

لعبارة

ا رقم

عبارات ا تجهيزات وا معدات

ااتجا ا عام

درجات ا قياس

موافق تماما
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ناحظ من ا دول ()33-2إن امتوسط ا ياي لعبارات التجهيزات وامعدات إجابات إطارات امؤسية
حول مدى ميامة التجهيزات وامعدات ي حديد اإسراسيجية التنافيية مؤسية امطاحن الكرى للجنوب حيث جاءت
كل عبارات القياس موافق ماما لكن متوسطات تلفة وكانت امرسبة اأوى للعبارة اأوى حيث قدر متوسط ا ياي
( )2.25ذا يعي أن امؤسية سقتي أجهزة ا اسوب اأفضل وأكثر سطورا بإ راف معياري ( )3.222حيث أكدت
إطارات امؤسية أن امؤسية سوفر أجهزة ا اسوب امتطورة و ذا يياعد امؤسية على إختيار أفضل إسراسيجية سنافيية
للمؤسية.
كما أكد إطارات امؤسية على أن اأجهزة وامعدات امتطورة ضرورية لتعزيز منتجات امؤسية واإنتاج
بكميات أكر حيث قدر متوسط امرجح لأجهزة وامعدات ب ( )2.00بإ راف معياري ( )3.225و ذا يثبت
وجوب سوفر اأجهزة وامعدات امتطورة.
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جدول ( :)05-4عبارات قواعد البيانات

ل ا ظروف

%

0

0

1710

0019

0010

ا عدد

0

1

0

17

21

%

0

212

1010

0710

0017

ا محافظة على ا رصيد ا معرفي لمؤسسة

ا عدد

0

1

0

10

20

وتنميته

%

0

212

1010

0010

0010

إتاحة ا معارف ا مخزنة لجميع وتسهيل

ا عدد

0

1

0

21

10

عمليات استرجاعها

%

0

212

1710

0017

0010

تم ين مختلف ا وحدات ا تنظيمية من

ا عدد

0

1

0

17

19

ا تنسيق وا تعاون بش ل فعال

%

0

212

1710

0710

0212

تماما

إم انية تداول ا معلومات بش ل سلس في

ا عدد

0

0

0

22

10

صيانة ا معارف وا معلومات

غير موافق

غير موافق

11

محايد

10

موافق

09

موافق تماما

00

ا معارف وا معلومات

%

0

0

1111

0010

0010

ا متوسط ا مرجح

ا متوسط ا مرجح

07

تدعيم ا قدرات ا تخزينية با مؤسسة من

ا عدد

0

0

0

20

20

اانحراف ا معياري

00

ا محزنة

%

0

0

017

0111

0212

0100

0070

0110

01700

0129

0707

0127

0700

0111

0770

0120

01010

0120

01000

ترتيب ا عبارات

00

ااستخدام اأمثل لمعارف وا معلومات

ا عدد

0

0

0

20

19

0100

01009

لعبارة

ا رقم

عبارات قواعد ا بيانات

ااتجا ا عام

درجات ا قياس

1

موافق تماما

2

موافق تماما

6

موافق

3

موافق تماما

4

موافق تماما

7

موافق

5

موافق تماما
موافق تماما

من خال النتائج امبينة ي ا دول ،ناحظ أن معظم إجابات أفراد عينة الدراسة إجابية ،وذلك بالنيبة ميع
العبارات ا اصة بالبعد الثاي "قواعد البيانات" حيث قدر امتوسط امرجح اإما ب ـ ( ،)2.52يقع ضمن ال "موافق
ماما" ،وبلغ اإ راف امعياري ( ،)3.223و و ما يدل على مركز وسطابق وجهات نظر العينة اميتجوبة صوص
العبارات امكونة هذا البعد ،ما يدل على أن الفئة اميتجوبة سدرك أن سوف امعارف وامعلومات ا اصة مؤسية ميع
اموظفن إستعماها بشكل جيد ييا م بشكل كب ي حديد إسراسيجيتها التنافيية.

89

الفصل الرابع..................................................................................الد اسة التطبيقية
الجدول ( : )00-4البرمجيات

ا قضاء على ا عمليات ا روتينية توفير

ا عدد

0

0

0

20

10

ا وقت وا جهد ا ما ي وا مادي

%

0

0

1111

0010

0010

إم انية ا تعامل مع أحداث ومتغيرات غير

ا عدد

0

0

12

19

10

مت ررة واحتما ية

%

0

0

2017

0212

0111

ا واجهات ا بينية اأ ثر سهو ة

ا عدد

0

0

0

19

20

()Interface homme – machine

%

0

0

1010

0212

0010

مساهمة مختلف برامج ا تحليل وا محا اة

ا عدد

0

0

10

19

10

في تحسين ا عمليات

%

0

0

2212

0212

0010

10

ا معا جة اآ ية ا خا ية من اأخطاء

10
10
17
10

تماما
%

0

212

1710

0010

0010

غير موافق

غير موافق

محايد

موافق

ا عدد

0

1

0

10

10

10

ا مرونة في انجاز ا مهام

ا متوسط ا مرجح

تماما

%

0

212

1111

0017

0010

موافق

ا عدد

0

1

0

21

10

12

ابت ار أسا يب وطرق جديدة لعمل

ا متوسط ا مرجح

%

0

010

019

0010

0017

اانحراف ا معياري

ا عدد

0

2

0

10

21

0129

01010

0120

01700

0110

01000

0120

01000

0100

01707

0101

01701

0110

01707

0120

01072

ترتيب ا عبارات

ا رقم

عبارات ا برمجيات

ااتجا ا عام لعبارة

درجات ا قياس

2

موافق
تماما

0

موافق
تماما

0
0

موافق
موافق
تماما

7
1

موافق
موافق
تماما

0

موافق

موافق تماما
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يبن ا دول( ) 30-2أن كل اميتجوبن يوافقون على ميامة الر يات ي حديد اإسراسيجية التنافيية
للمؤسية ،متوسط مرجح إما ( )2.53يقع ضمن ال "موافق ماما" ،وا راف معياري قدر ( ،)3.225يدل ذا
اأخ على سطابق وسشابه وجهات نظر عينة الدراسة ،كما يبن ا دول أن إطارات امؤسية يدركون جيدا أمية
الر يات إذ يؤكدون أن استحداث طرق عمل جديدة ستميز بامرونة وسقل
اإسراسيجية التنافيية امناسبة للمؤسية.
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جدول ( : )04-4الشبكات

تعزيز ا تواصل مع ا مستفيد من ا خدمات

ا عدد

0

0

0

20

17

وا منتجات

%

0

0

019

0010

0710

ا عدد

0

0

9

21

10

%

0

0

2010

0017

0010

ا حصول على ا معلومات عن اأسواق

ا عدد

0

0

11

10

19

اأمامية وا خلفية

%

0

0

2010

0010

0010

ا عدد

0

0

11

10

10

%

0

0

2010

0010

0010

إبراز صورة وعامة ا مؤسسة دى جميع

ا عدد

0

0

7

17

21

ا متعاملين

%

تماما

ا مستهدفة

%

0

0

2010

0010

0010

نقل ا معلومات وا معارف في ا وقت ا قياسي

ا تواصل مع مختلف ا موردين وا عماء

غير موافق

20

غير موافق

20

محايد

20

موافق

22

موافق تماما

21

تعزيز روابط ا مؤسسة مع اأسواق

ا عدد

0

0

11

10

10

تسريع آ يات تسويق ا منتجات

ا متوسط ا مرجح

ا متوسط ا مرجح

20

%

0

212

2010

0010

2019

اانحراف ا معياري

19

ا عدد

0

1

11

20

12

4.00

0.798

0110

01790

0129

01020

0110

01720

0110

01000

0110

01790

0101

01700

0117

01000

ترتيب ا عبارات

ا رقم

عبارات ا شب ات

7
0
2

ااتجا ا عام لعبارة

درجات ا قياس

موافق
موافق
موافق
تماما

0
0
0
1

موافق
موافق
موافق
موافق
تماما
موافق

امصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على نتائج spss

ا دول رقم ( :)32-2سبن نتائج ا دول أن أغلبية اميتجوبن يوافقون على أمية الشبكات ي حديد
إسراسيجية امؤسية التنافيية ،حيث بلغ امتوسط امرجح اإما للعبارات( ،)2.32و و يقع ضمن ال "موافق"،
وإ راف معياري ( )3.223و و اأقل مقارنة مع اأبعاد اليابقة ،و ذا يدل على أن إجابات اميتجوبن غ مشتتة
ووجهات نظر م متشاهة حيث يرون أن للشبكات دور فعال ي حديد اإسراسيجية التنافيية للمؤسية من خال
امياعدة على التعريف بامنتج والتواصل مباشرة مع العماء واموردين ،كما سياعد الشبكات ي مع امعلومات عن
اأسواق امراد إستهدافها ،وكذا امؤسيات الي سنشط ي نفس اجال.
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الجدول ( : )02-4ملخص نتائج التحليل تكنولوجيا المعلومات
سكنولوجيا امعلومات

امتوسط امرجح

اإ راف امعياري درجة اأمية

الرسيب حيب اأمية من
وجهة نظر إطارات امؤسية

اأجهزة وامعدات

2.00

3.225

موافق ماما

3

قواعد البيانات

2.52

3.223

موافق ماما

5

الر يات

2.53

3.225

موافق ماما

0

الشبكات

2.32

3.223

موافق

2

امصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على النتائج اليابقة

من خال ا دول ( )32-2ناحظ اأجهزة وامعدات بلغ متوسط امرجح ( )2.00وجاء ي امربة اأوى
بدرجة أمية موافق ماما ي حن سليها ي الدرجة الثانية قواعد البيانات بقيمة متوسط مرجح قيمته ( )2.52كذلك
موافق ماما وسندرج ي امرسبة الثالثة الر يات وكان امتوسط امرجح ا اص ها يقدر ب ( )2.53كذلك بدرجة موافق
ماما وي اأخ سأي شبكة البيانات ي امرسبة الرابعة بقيمة متوسط مرجح بلغ ( )2.32بدرجة موافق ومن نا نيتنتج
أن اأجهزة وامعدات ضرورية ي امؤسية لتنافس بشكل جيد ي حن أن قواعد البيانات ناحظ أها سيا م بشكل
فعال ي سوف وإساحة البيانات وامعلومات امختلفة ما ييا م ي سعزيز عمليات البحث والتطوير وسرقية اإبداع
واإبتكار ،أما بالنيبة للر يات مكن القول أها ستيح إمكانية امعا ة اإلكرونية والدقيقة للبيانات وامعلومات وإجاز
وسطوير وسصميم ماذج امنتجات ما يؤدي إى حقيق البحث والتطوير واإبداع واإبتكار ي امؤسية.
كما أن للشبكات متوسط امرجح يدل على أن اإطارات موافقون على العبارات ا اصة ها وعليه مكن القول
أن للشبكات دور كب ي التواصل مع تلف الفرق واجموعات ما يؤدي إى حقيق التعليم والتدريب البحث والتطوير
واإبداع واإبتكار وسعزيز الروابط مع اأسواق اميتهدفة وسيريع آليات التيويق .

92

الفصل الرابع..................................................................................الد اسة التطبيقية
المطلب الثالث :إختبار فرضيات الدراسة
ح نتمكن من إختبار فرضيات موذج الدراسة امبي على ميامة سكنولوجيا امعلومات ي حديد اإسراسيجية
التنافيية للمؤسية من خال الدور الذي سلعبه سكنولوجيا امعلومات ي حديد اإسراسيجية التنافيية عن طريق حياب
مصفوفة سبيرمان ) ،(Spearmanو من خال اأثر الذي سلعبه سكنولوجيا امعلومات ي حديد اإسراسيجية التنافيية،
الي ستطلب حياب معادات اإ دار ا ط امتدرج ).(Régression Linéaire
قبل التطرق إى ذا النوع من التحليل جب التأكد من صاحية النموذج مثل ذ اإختبارات من خال
إختبار التوزيع الطبيع  .لـ  ،Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillonييتخدم ذا
اإختبار معرفة ما إذا كانت البيانات صضع للتوزيع الطبيع أم ا ،حيث صتر الفرضية الصفرية القائلة بأن العينة
اميحوبة من اجتمع ستبع بياناسه التوزيع الطبيع مقابل الفرضية البديلة القائلة بأن العينة اميحوبة من اجتمع ا ستبع
بياناسه التوزيع الطبيع .
فإذا كانت القيمة اإحتمالية ( )sigأقل من أو سياوي ميتوى الدالة ( )αالذي دد الباحث فإننا نرفض
الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة والعكس صحيح .1
وي دراستنا ذ نعتمد على ميتوى الدالة و ( )3.32=αو و اميتوى امعتمد ي أغلب البحوث.
الجدول رقم ( :)02-4إختبار التوزيع الطبيعي Kolmogorov-Smirnov
الرقم
3
5

البعد

تكن ل جي المع م

اإستراتيجي
التن فسي

عدد العبارات

قيمة Z

ميتوي الدالة (القيمة ااحتمالية )sig

52

3.322

3.532

53

3.223

3.232
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يبن ا دول نتائج اختبار  ،Kolmogorov-Smirnovوالذي من خاله نتأكد من أن البيانات ستبع

سوزيع الطبيع أو ا ،إذا كانت قيمة ميتوى الدالة احيوب أكر من  .1.11ويوضح ا دول رقم (  )61-أن قيم
ميتوى الدالة أكر من

 ،%ما يعي أن البيانات صضع للتوزيع الطبيع  ،وبالتا فإن الشكل امواى يوضح طبيعة

 1حمد قريش  ،التغير التكنولوجي وأثر على اأداء المؤسسات ااقتصادية من منظور بطاقة اأداء المتوازن دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل – فرع جنرال كابل

بسكرة – ،جامعة حمد خيضر بيكرة ،أطروحة الدكتورا  ،5332 ،ص .392
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التوزيع لبيانات الدراسة لتأكد من صاحية موذج اإ دار وأها قريبة من التوزيع الطبيع من أجل أن سكون نتائج
التحليل أكثر مصداقية ي سفي عاقة التأث بن امتغ ات.
الشكل ( :)14-4طبيعة التوزيع لبيانات الدراسة

امدرج التكراري لتوزيع بيانات الدراسة

لوحة اانتشار لمتغيرا الدراسة
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ناحظ من الشكل أن امدرج التكراري للمتغ التابع يتبع إى حد كب التوزيع الطبيع كما أن لوحة اإنتشار
سأخذ شكل شبيه با ط اميتقيم وستجمع حول احور و و ما يعطينا ثقة أكر بالنتائج امتحصل عليها من خال ا دول
اليابق.
معامل اارتباط :نتطرق ي النقاط اموالية إى طبيعة اإرسباط ودرجته بالنيبة لكل بعد مع اإسرا يات
التنافيية معامل اارسباط ليب مان ) (Spearmanالذي سوضحه مصفوفة اإرسباط ي ا دول اموا .
الجدول( :)01-4مصفوفة سبيرمان )(Spearmanيبين مكونات تكنولوجيا المعلومات واإستراتيجيات التنافسية
تكن ل جي
المع م

الشبك

البرمجي

*,314
,035
45
**,552
,000
45
**,551
,000
45
**,589
,000
45

*,335
,024
45
**,461
,001
45
**,450
,002
45
**,498
,001
45

,242
,109
45
**,433
,003
45
**,468
,001
45
**,440
,002
45

ق اعد البي ن
( Data
)base
معامل اارتباط
,043
**,392
إستراتيجي السيطرة عن أس س
مستوى الدال
,778
,008
التك ليف
العدد
45
45
معامل اارتباط
*,301
**,505
مستوى الدال
إستراتيجي التميز
,045
,000
العدد
45
45
معامل اارتباط
*,368
**,386
الدال
مستوى
إستراتيجي التركيز
,013
,009
العدد
45
45
معامل اارتباط
,269
**,551
الدال
مستوى
اإستراتيجي التن فسي
,074
,000
العدد
45
45
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).
)*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral
اأج زة
المعدا
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من خال ا دول رقم ( )32-2مكن إستنتاج مايل بينت نتائج الصف اأول أن إسراسيجية الييطرة على
أساس التكاليف أبرزت وجود عاقة إرسباط ذات دالة إحصائية مع قواعد البيانات إذ بلغ معامل اإرسباط ()3.095
عند ميتوى الدالة ( )3.33غ انه يبقى إرسباطا ضعيفا ،ولدى إسراسيجية الييطرة على أساس التكاليف عاقة
إرسباط ذات دالة إحصائية مع الشبكات حيث بلغ معامل إرسباط ( )3.002عند ميتوى الدالة ( )3.32ايضا يعد
إرسباطا ضعيفا ،ي حن كانت عاقة إرسباط عبارات اأجهزة وامعدات والر يات مع إسراسيجية الييطرة على التكاليف
غ معنوية و ذا يدل على أن اسراسيجية الييطرة على أساس التكاليف ا حدد ا اأجهزة وامعدات وبالنظر إى
ميتوى الدالة وطبيعية عاقة اإرسباط عموما جد ا ضعيفة سواء سعلق اأمر بامعنوية أو غ معنوية ،و ذا يين عدم
فعالية التجهيزات وامعدات ي بناء إسراسيجية الييطرة على التكاليف و و أمر طبيع لكون اأجهزة والر يات
وسيلة مياعدة على العمل ي تلف أنشطة امؤسية.
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من خال ما سبق نرفض الفرضية الي سن

على عدم وجود ميامة سرز دور ابعاد سكنولوجيا امعلومات ي

حديد إسراسيجية الييطرة على أساس التكاليف مؤسية امطاحن الكرى للجنوب من وجهة نظر إطاراها ونقبل الفرضية
البديلة سوجد ميامة ي إبراز دور أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي حديد إسراسيجية الييطرة على أساس التكاليف
مؤسية امطاحن الكرى للجنوب من وجهة نظر إطاراها..
من خال ا دول رقم ()32-2و ي الصف الثاي سظهر نتائج التحليل عاقة اإرسباط موجبة متوسطة حيث
سدل أن قواعد البيانات ها دور ي حديد اإسراسيجية التميز و ي جانب اإرسباط مع بعد قواعد البيانات أنه تل
امرسبة اأوى حيث سوجد ميامة سرز دور قواعد البيانات معامل إرسباط موجب قيمته(  )3.232عند ميتوى
دالة( )3.33سليها الشبكات ي امرسبة الثانية معامل إرسباط قيمته ( )3.223عند ميتوى دالة ( )3.33كما جد أن
الر يات جاءت ي امرسبة الثالثة و الي ها دور ي حديد إسراسيجية التميز معامل إرسباط قيمته ( )3.200عند ميتوى
دالة ( )3.33وي اأخ سأي اأجهزة و امعدات ي امرسبة اأخ ة معامل إرسباط بلغ قيمته ( )3.033عند ميتوى
دالة ( )3.32و و ما يعي أن أبعاد سكنولوجيا امعلومات ا سفيد كث ا ي حديد إسراسيجية التميز و ذا راجع إى عدم
إساحة امعارف امخزنة للجميع و ذا أد إى قلة خرة العاملن والذي بدور ييا م ي ميز امنتج ومكن اإستفادة منها ي
سداول امعلومات بن تلف الوحدات التنظيمية للمؤسية وسوف البيانات فهذ اأبعاد عامة لكل اأنشطة.
من خال ما سبق فإن الفرضية الي سن

بأنه ا سوجد ميامة سرز دور أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي حديد

إسراسيجية التمييز مؤسية امطاحن الكرى للجنوب من وجهة إطاراها مرفوضة ونقبل الفرضية البديلة ،سوجد ميامة ي
إبراز دور أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي حديد اإسراسيجية التمييز مؤسية امطاحن الكرى للجنوب من وجهة نظر
إطاراها.
من خال ا دول رقم ()32-2ي الصف الثاي سظهر نتائج التحليل إى وجود عاقة إرسباط موجبة وذات
دالة إحصائية مقبولة و

سدل على أن أبعاد سكنولوجيا امعلومات ها دور من خال ميامتها ي حديد إسراسيجية

الركيز حيث سأي ي امرسبة اأوى الر يات إذ بلغ معامل إرسباطها ( )3.222عند ميتوى دالة ( )3.33سليها
الشبكات حيث قدرت عاقة إرسباط ذ اأخ ة ( )3.223عند ميتوى دالة ( )3.33ي سأي ي امرسبة الثالثة قواعد
البيانات وكانت عاقة إرسباط موجبة بلغت ( )3.022ذات دالة إحصائية مقبولة ( )3.33وسأي ي امرسبة اأخ ة
اأجهزة وامعدات حيث بلغ معاملها ( )3.022عند ميتوى دالة ( )3.32و و ما يعي أن أبعاد سكنولوجيا امعلومات
سفيد ي حديد إسراسيجية الركيز نظرا لوجود أحدث التجهيزات وسؤمن العدد الكاي من الطابعات مختلف الدوائر
وامصاح ي حن ملك امؤسية بر يات ا يوب الازمة وأيضا لديها أنظمة متطورة سيتخدمها ماية البيانات امختلفة
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من خال ما سبق فإن الفرضية الي سن

بأنه ا سوجد ميامة سرز دور أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي حديد

إسراسيجية الركيز مؤسية امطاحن الكرى للجنوب من وجهة نظر إطاراها مرفوضة ونقبل الفرضية البديلة ،سوجد ميامة
سرز دور أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي حديد إسراسيجية الركيز مؤسية امطاحن الكرى للجنوب من وجهة نظر
إطاراها.
من خال ا دول رقم ( )32-2ي الصف الرابع سظهر نتائج التحليل على وجود عاقة إرسباط موجبة وذات
دالة إحصائية مقبولة سدل على أن أبعاد سكنولوجيا امعلومات ها دور يرز ميامتها ي حديد اإسراسيجية التنافيية
حيث حتل قواعد البيانات امرسبة اأوى معامل إرسباط بلغ قيمته( )3.223عند ميتوى دالة ( )3.33سليها الشبكات
ي امرسبة الثانية سبن إرسباط بلغت قيمته ( )3.292عند ميتوى دالة ( )3.33وسأي ي اأخ الر يات حيث كان
معامل إرسباط ( )3.223عند ميتوى دالة( )3.33ي حن كانت عاقة إرسباط اأجهزة وامعدات مع اإسراسيجية
التنافيية غ معنوية و ذا يدل على أن اإسراسيجية التنافيية ا حدد ا اأجهزة وامعدات وبالنظر إى ميتوى دالة
وطبيعة عاقة اإرسباط عموما د ا مقبولة سواء سعلق اأمر بامعنوية أو غ امعنوية و ذا يبن عدم فاعلية التجهيزات
وامعدات ي بناء اإسراسيج التنافيية و و أمر طبيع لكون اأجهزة وامعدات

وسيلة مياعدة على العمل ي

تلف أنشطة امؤسية.

من خال ما سبق فإن الفرضية الي سن

بأنه ا سوجد ميامة سرز دور أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي حديد

اإسراسيجية التنافيية مؤسية امطاحن الكرى للجنوب من وجهة إطاراها مرفوضة ونقبل الفرضية البديلة ،سوجد ميامة
ي إبراز دور أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي حديد اإسراسيجية التنافيية مؤسية امطاحن الكرى للجنوب من وجهة نظر
إطاراها.
أما العمود ا امس يبن العاقة بن سكنولوجيا امعلومات واإسراسيجيات التنافيية للمؤسية حل الدراسة وذات
دالة إحصائية فكان معاملها ( )3.229عند ميتوى دالة ( )3.33=αعاقة إرسباط موجبة و ذا يدل على أن
سكنولوجيا امعلومات ها دور ي حديد اإسراسيجية التنافيية إا ان ذ النتيجة مقارنة ببقية النتائج جيدة الن ما ظنا
ي مصفوفة سب مان عموما أن أقل معامل إرسباط كان بن اسراسيجية الييطرة على أساس التكاليف وسكنولوجيا
امعلومات.
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من خال ما سبق فإن الفرضية الي سن

بأنه ا يوجد دور يرز ميامة سكنولوجيا امعلومات ي حديد

اإسراسيجية التنافيية مؤسية امطاحن الكرى للجنوب من وجهة نظر إطاراها مرفوضة ونقبل الفرضية البديلة ،يوجد
دور يرز ميامة لتكنولوجيا امعلومات ي حديد اإسراسيجية التنافيية مؤسية امطاحن الكرى للجنوب من وجهة نظر
إطاراها.
 )5اإنحدار الخطي المتدرج )(Régression Linéaire
لقد م إثبات أن الفرضية الرئييية بوجود عاقة إرسباط إجابية ذات دالة إحصائية بن سكنولوجيا امعلومات
واإسراسيجية التنافيية ي مؤسية امطاحن الكرى للجنوب ويعتر مدخا لدراسة اأثر الناسج عن ميامة سكنولوجيا
امعلومات ي حديد اإسراسيجية التنافيية
ومن أجل إختبار فرضيات الدراسة ،م إستخدام اإ دار ا ط امتدرج ) (Régression Linéaireكما يل :
ح

نتمكن من اإجابة على الفرضيات نيتعمل اإ دار ا ط

امتدرج متبعن ي ذلك طريقة

) Regression Méthode Pas a Pas (Stepwiseإستبعاد امتغ ات اميتقلة الي ا سيا م ي سفي
امتغ التابع عند وجود بقية امتغ ات ،أو سلك الي ا يكون ها سأث مباشر ،و ح سكون النتائج أكثر مصداقية فإننا
ننطلق من ميامة إبراز اأثر لكل أبعاد سكنولوجيا امعلومات على كل بعد من أبعاد اإسراسيجية التنافيية.
التحليل خ

سأث كل أبعاد سكنولوجيا امعلومات على كل إسراسيجية من اإسراسيجيات التنافيية لبورسر معي

أن امتغ اميتقل الداخلة ي كل مرة (اأجهزة وامعدات ،الر يات ،قواعد البيانات ،الشبكات) بينما امتغ التابع و
اإسراسيجيات العامة لبورسر الثاث الواحد سلوى اأخرى.
ا يوجد أثر لتكنولوجيا امعلومات يرز ميامتها ي حديد اإسراسيجية التنافيية عند ميتوى دالة معنوية (α
= )3.32ومن أجل إختبار صحة الفرضية الرئييية م سقييمها إى أربع فرضيات فرعية وم إختبار كل واحدة على
حدى كما يل :
الفرضية الفرعية اأولى:
ا يوجد أثر ذو دالة إحصائية أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي حديد إسراسيجية الييطرة على أساس التكاليف
عند ميتوى دالة معنوي (.)3.32=α
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إختبار ذ الفرضية م إستخدام حليل اإ دار امتدرج لتبيان أثر أبعاد سكنولوجيا امعلومات على اإسراسيجية
التنافيية عند ميتوى دالة معنوية ( )3.32=αكما و موضح ي ا دول اموا :
الجدول رقم ( :)02-4تحليل اانحدار المتدرج أبعاد تكنولوجيا المعلومات على إستراتيجية السيطرة على أساس التكاليف
مست

الدال  Sig.قيم Fالمحس ب
,001b

مع مل R-deux ajusté
التحديد المصحح
0,222

13,582

المصدر  :من إعداد الطالب بااعتماد ع

مع مل R-deux
التحديد

مع مل R
اارتب ط

النم ذجModèle

0,24

,490a

1

نتائج spss

ناحظ من نتائج ا دول ( )32-2وجود عاقة إرسباط ذات دالة إحصائية حيب معامل ب سون لقواعد
البيانات مع إسراسيجية الييطرة على أساس التكاليف حيث بلغ معامل إرسباط ( )3.293=Rوقدرت قيمة  Fب ـ ـ ـ
( )13,582عند ميتوى دالة( )3.33=αو

أكر من قيمتها النظرية ،و ذا يؤكد بشكل واضح أن لقواعد

البيانات أثر ي حديد إسراسيجية الييطرة على أساس التكاليف ،وكذلك قدر معامل التحديد  R²ب()3.52
الذي يعي أن قواعد البيانات سكمن ي إمتاك امؤسية نظام فظ وسنظيم البيانات على ملفات ا اسب باإضافة
إى ذا ييمح النظام بإضافة وسعديل وحديث البيانات كلما لزما أمر ذلك ما يياعد اإدارة على إستخدام
البيانات ي أداء عملها ،وبالتا فإن قواعد البيانات سيا م بـ ( )%52من العوامل احددة إختيار إسراسيجية
الييطرة على أساس التكاليف والباق يرجع لعوامل أخرى.
الجدول ( :)08-4تحليل نتيجة اانحدار
ا معامات ا معيارية
Sigمستوي
ا دا ة .

T
Beta

,026

2,303

,001

3,685

,490

ا معامات ا غير معيارية
ا خطأ ا معياري

ا نموذج
معامات ا متغيراتB

,695

1,599

)(Constant

,163

,599

قواعد ا بيانات

1

امصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على نتائج spss

وي ا دول ( )39-2نتائج حليل اا دار ) (Coefficientسبن أن قواعد البيانات ها سأث اجاي
على حديد اإسراسيجية التنافيية ( ،β)3.293( )3.33=αما سبق فإنا قواعد البيانات سؤثر ي حديد
إسرا ية الييطرة على أساس التكاليف حيث اسضح أن بقية اأبعاد (اأجهزة وامعدات ،الر يات ،الشبكات)
ا سيا م بصرة مباشرة ي حديد ذ اأخ ة .
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الفصل الرابع..................................................................................الد اسة التطبيقية
من خال ما سبق فإن الفرضية الي سن

بأنه ايوجد أثر يرز ميامة أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي حديد

إسراسيجية الييطرة على أساس التكاليف مرفوضة ونقبل الفرضية البديلة والي سبن على وجود أثر ذو دالة
إحصائية أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي حديد إسراسيجية الييطرة على أساس التكاليف عند ميتوى دالة
معنوي (.)3.32= α
الفرضية الفرعية الثانية :
ا يوجد أ ثر ذو دالة إحصائية أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي حديد إسراسيجية التمييز عند ميتوى دالة
(.)3.32=α
ا جدول رقم ( : )02-4تحليل اإنحدار أبعاد ت نو وجيا ا معلومات على تحديد إستراتيجية ا تمييز
مستوي ا دا ةSig.

F

معامل ا تحديد ا مصحح R

معامل ا تحديدR

معامل اارتباطR

ا نموذج

,000b

22,883

0,332

0,347

,589a

1

,000c

16,4

0,412

0,438

,662b

2

,000d

13,261

0,455

0,492

,702c

3

ا مصدر  :من إعداد ا طا بة بااعتماد على نتائجspss

ا برمجيات a. Valeurs prédites : (constantes),
ا برمجيات ,ا شب ات b. Valeurs prédites : (constantes),

) (Data baseقواعد ا بيانات ,ا برمجيات ,ا شب ات c. Valeurs prédites : (constantes),

من ا دول ( )53-2ناحظ وجود عاقة ارسباط قوية لقواعد البيانات والشبكات والر يات مع إسراسيجية
التمييز حيث بلغ معامل اارسباط عند برسون ( )3.235عند ميتوى دالة ( ،)3.33=αكما سبن أن نتائج
ا دول أن (الر يات ،الشبكات ،قواعد البيانات) يفيران ما قيمته ( )%29.5من التباين ي حديد إسراسيجية
التمييز ،وأن بقية اأبعاد ليس ها سأث ي ظل وجود اأبعاد الثاثة من سكنولوجيا امعلومات.
كما يبن حليل جدول) (ANOVAأن قيمة  Fبلغت ( )30.523و
ميتوى الدالة (.)3.33=α
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قيمة ذات دالة إحصائية عند

الفصل الرابع..................................................................................الد اسة التطبيقية
الجدول رقم ( : )50-4نتيجة تحليل اإنحدار
مستوي Sig.

T

ا معامات ا معيارية

ا دا ة

Bêta

ا معامات ا غير معيارية

ا نموذج

ا خطأ ا معياري

معامات ا متغيراتA

,588

1,288

)(Constante

,139

,665

ا برمجيات

,643

,428

)(Constante

,154

,451

ا برمجيات

,162

,422

ا شب ات

,663

-,068

)(Constante

,160

,324

ا برمجيات

,357

ا شب ات

,306

قواعد ا بيانات

,034

2,189

,000

4,784

,509

,666

,006

2,921

,399

,012

2,611

,357

,919

-,103

,050

2,020

,287

,030

2,252

,302

,159

,043

2,088

,276

,147

,589

2

3

إستراتيجية ا تميز a. Variable dépendante :

امصدر  :من إعداد الطالبة بااعتماد على نتائج spss

من ا دول ( )53-2جد أن (الر يات ،الشبكات ،قواعد البيانات) هم أثر بدالة معنوية وبشكل إجاي على
إسراسيجية التمييز ،حيث أن الر يات سؤثر بشكل مباشر إجاي ( )3.33=αو(،)3.522=B
والشبكات أيضا ها سأث بشكل مباشر إجاي ( )3.33=αو(،)3.035=B
وقواعد البيانات أيضا ها سأث بشكل مباشر وإجاي()3.33=αو(. )3.522=B
وما سبق نيتنتج أن ذ اأبعاد(الر يات ،الشبكات ،قواعد البيانات) ها سأث إجاي على إسراسيجية التمييز
وينعدم سأث بقية اأبعاد عليها.
من خال ما سبق فإن الفرضية الي سن

1

أنه ا سوجد ميامة سرز أثر أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي حديد

إسراسيجية التمييز مرفوضة ،ونقبل الفرضية البديلة والي سبن على وجود أثر ذو دالة إحصائية أبعاد سكنولوجيا
امعلومات ي حديد إسراسيجية التمييز عند ميتوى دالة معنوي (.)3.32= α
الفرضية الفرعية الثالثة:
ا يوجد أثر ذو دالة إحصائية أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي حديد إسراسيجية الركيز عند ميتوي دالة معنوي
(.)3.32=α
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الفصل الرابع..................................................................................الد اسة التطبيقية
الجدول رقم ( :)55-4تحليل اإنحدار المتدرج أبعاد تكنولوجيا المعلومات في تحديد إستراتيجيه التركيز
مستوي دا ة Sig.
ااختبار

F

معامل ا تحديد ا مصحح R-

معامل ا تحديد Rمعامل اارتباطR

ا نموذج

,000b

17,933

0,278

0,294

,542a

1

,000c

12,625

0,346

0,375

,613b

2

امصدر  :من إعداد الطالبة بااعتماد على نتائج

ا برمجيات a. Valeurs prédites : (constantes),
ا برمجيات ,ا تجهيزات b. Valeurs prédites : (constantes),

لقد أظهرت حليل اإ دار امتدرج ي ا دول ( )55-2وجود عاقة إرسباط ذات دالة إحصائية حيب معامل
برسون بن أبعاد سكنولوجيا امعلومات مع إسراسيجية الركيز حيث قدرت قيمته ( )3.230=Rوبلغت قيمة  Fي
جدول ) )35.252( (ANOVAعند ميتوى دالة ( )3.33=αويبن معامل التحديد  R²ي ا دول أن
الر يات والتجهيزات يرجم قيمته ( )%3.022من التباين ي حديد إسراسيجية الركيز والبقية سرجع إى عوامل أخرى.
الجدول ( : )50-4تحليل نتائج اإنحدار الخطي المتدرج
Coefficients
مستوي Sig.
ا دا ة

T

Coefficients non

ا معامات ا معيارية standardisésا معامات ا غير معياريةstandardisés
ا خطأ Erreur

Bêta

,002

3,298

,000

4,235

,108

1,644

,014

2,576

,368

,024

2,336

,334

,542

معامات A

ا نموذجModèle

standardا معياري

ا متغيرات

,544

1,795

)(Constante

,129

,545

ا برمجيات

,617

1,014

)(Constante

,143

,370

ا برمجيات

,150

,350

ا تجهيزات

1

2

إستراتيجية ا تر يز a. Variable dépendante :

امصدر  :من إعداد الطالبة بااعتماد على نتائج spss

من خال ا دول ( )50-2ناحظ أن الر يات والتجهيزات ها سأث معنوي اجاي على حديد اإسراسيجية الركيز .
حيث سؤثر الر يات بشكل مباشر اجاي ( )3.32=αو(. B)3.022
وسؤثر التجهيزات بشكل مباشر اجاي ( )3.33=αو(.)3.002=B
وعليه نيتطيع القول أن الر يات أثرت على حديد إسراسيجية الركيز بقيمة أكر من التجهيزات عن طريق إجاز
وسطوير وسصاميم ماذج امنتجات ومتابعة ورقابة اإجازات امعقدة كما سعمل على سنفيذ بعض اأنشطة وامهام باأساليب
اآلية امتطورة وبقية اأبعاد ليس ها سأث مباشر ي حديد ا.
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الفصل الرابع..................................................................................الد اسة التطبيقية
من خال ما سبق فإن الفرضية الي سن

أنه ا يوجد أثر يرز ميامة أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي حديد

إسراسيجية الركيز مرفوضة ،ونقبل الفرضية البديلة والي سبن على وجود أثر ذو دالة إحصائية أبعاد سكنولوجيا
امعلومات ي حديد إسراسيجية الركيز عند ميتوى دالة معنوي (.)3.33= α
الفرضية الفرعية الرابعة:
ا سوجد ميامة ي إبراز اأثر أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي حديد اإسراسيجية التنافيية بصفة عامة عند ميتوى
دالة معنوي (. )3.32=α
الجدول ( : )54-4تحليل اإنحدار المتدرج أبعاد تكنولوجيا المعلومات في تحديد اإستراتيجية التنافسية بصفة عامة
مستوي ا دا ةSig.

قيمةF

معامل ا تحديد ا مصححR

معامل ا تحديدR-deux

معامل اارتباطR

ا نموذجModèle

,000b

33,675

0,426

0,439

,663a

1

,000c

27,305

0,545

0,565

,752b

2

,000d

24,53

0,616

0,642

,801c

3

ا مصدر  :من إعداد ا طا بة بااعتماد على نتائجspss

ا برمجيات a. Valeurs prédites : (constantes),
) (Data baseقواعد ا بيانات ,ا برمجيات b. Valeurs prédites : (constantes),

ا شب ات  (Data base) ,قواعد ا بيانات ,ا برمجيات c. Valeurs prédites : (constantes),

سبن نتائج ا دول ( )52-2عاقة إرسباط قوية أبعاد سكنولوجيا امعلومات ( الر يات ،قواعد
البيانات ،الشبكات) مع اإسراسيجية التنافيية والي يفير ا معامل اإرسباط  Rبلغت قيمته ()3.233عند ميتوى
دالة ( ،)3.33=αكما يبن معامل التحديد  R²ي نفس ا دول أن ( الر يات ،قواعد البيانات ،الشبكات) يفير
ما قيمته ( ) 3.225ي حديد اإسراسيجية التنافيية والبقية سرجع لعوامل أخرى ،بينت النتائج عدم وجود أثر معنوي
مباشر لأجهزة وامعدات ي حديد اإسراسيجية التنافيية للمؤسية حل الدراسة ،بالرغم من وجود عاقة معنوية ي
مصفوفة اإرسباط ،ما يعي أن ناك دور مياند للتجهيزات ي سبي اإسراسيجية وقد يكون غ مباشر و و منطق إى
حد كب على إعتبار أن التجهيزات سعتر مثابة القاعدة امادية للعمل ،وا مكن أن يكون ها أثر مباشر.
و ي جدول حليل التباين ) (ANOVAكانت قيمة  )52.20( Fو

قيمة ذات دالة إحصائية عند

ميتوى الدالة ( ،)3.33=αو سش إى أن أكر سأث كان لصاح الر يات ،حيث أظهر النموذج اأول قدرها على
سفي ما قيمته()%22.0من التباين ي سبي اإسراسيجية التنافيية للمؤسية .

103

الفصل الرابع..................................................................................الد اسة التطبيقية
الجدول ( :)52-4تحليل نتيجة اإنحدار
Sig.مستوي
ا دا ة

ا معامات ا معيارية
T

Bêta
β

ا معامات ا غير معيارية
ا خطأ ا معياري

Aمعامل ا متغيرات

,427

1,639

)(Constante

,101

,586

ا برمجيات

,436

,901

)(Constante

,105

,399

ا برمجيات

,103

,360

قواعد ا بيانات

,436

,385

)(Constante

,105

,270

ا برمجيات

,304

قواعد ا بيانات

,310

ا شب ات

,000

3,835

,000

5,803

,045

2,068

,000

3,803

,451

,001

3,490

,414

,382

,883

,014

2,563

,306

,003

3,145

,349

,097

,005

2,969

,334

,104

,663

ا نموذج

1

2

3

اإستراتيجية ا تنافسية a. Variable dépendante :

امصدر  :من إعداد الطالبة بااعتماد على نتائج spss

وي ا دول ناحظ ( )52-2أن ( الر يات ،قواعد البيانات ،الشبكات) هم سأث معنوي اجاي على
اإسراسيجية التنافيية ،حيث أن الر يات سؤثر بشكل مباشر اجاي (.)3.032=B( )3.33=α
وان قواعد البيانات سؤثر بشكل اجاي ()3.029=B( )3.33=α
وان الشبكات سؤثر بشكل اجاي (.)3.002=B( )3.33=α
ومن خال ما سبق نرى أن أبعاد سكنولوجيا امعلومات ( الر يات ،قواعد البيانات ،الشبكات) سيا م من خال
سأث ا على اإسراسيجية التنافيية ،والبقية اأبعاد ليس ها سأث على اإسراسيجية التنافيية .
من خال ما سبق فإن الفرضية الي سن

أنه ا سوجد ميامة سرز أثر سكنولوجيا امعلومات ي حديد

اإسراسيجية التنافيية مرفوضة ،ونقبل الفرضية البديلة والي سبن على وجود أثر ذو دالة إحصائية أبعاد سكنولوجيا
امعلومات ي حديد إسراسيجية التنافيية عند ميتوى دالة معنوي (.)3.33= α
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الفصل الرابع..................................................................................الد اسة التطبيقية
الجدول ( : )52-4ملخص نتائج اإنحدار المتدرج أبعاد تكنولوجيا المعلومات واإستراتيجيات التنافسية

ااستراتيجيات التنافسية

أبعاد تكنولوجيا المعلومات لها تأثير

معامل اارتباط R

معامل التحديدR²

قواعد البيانات

3.223

3.52

إستراتيجية التمييز

بر يات
قواعد البيانات
الشبكات

3.235

3.295

إستراتيجية التركيز

الر يات
التجهيزات

3.235

3.022

اإستراتيجية التنافسية

الر يات ،قواعد البيانات ،الشبكات

3.220

3.232

إستراتيجية السيطرة على
أساس التكاليف

على تحديد ااستراتيجيات
التنافسية

امصدر :من إعداد الطالبة بااعتماد على نتائج ا داول اليابقة

من خال ا دول ناحظ أن أبعاد سكنولوجيا امعلومات ليس ها نفس اميامة وا سؤثر ي كل ااسراسيجيات
التنافيية بالرغم من عاقة اارسباط الي أظهرها مصفوفة ) (Spearmanعند ميتوى دالة ()3.33=α
و()3.32=αحيث أظهرت النتائج أن أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي امؤسية ا يكون ها نفس التأث امباشر ي حديد
اإسراسيجية التنافيية  ،معي أن أبعاد سكنولوجيا امعلومات الي سياعد ي حديد كل إسراسيجية صتلف من إسراسيجية
أخرى وأن كل إسراسيجية حتاج إى أبعاد معينة من أبعاد سكنولوجيا امعلومات وسظهر أبعاد الر يات وقواعد البيانات
أكثر اأبعاد دعما ي حديد اإسراسيجيات مؤسية امطاحن الكرى للجنوب الي كانت ها أكر التأث ات ي
إسرا يات ،ومن جهة أخرى جد أن قواعد البيانات والر يات ليس ها نفس التأث ي اإسراسيجيات التنافيية من
حيث اأمية .
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الفرضية الرئيسية:
ا يوجد أثر لتكنولوجيا امعلومات يرز ميامتها ي حديد اإسراسيجية التنافيية عند ميتوى دالة (.)3.32=α
الجدول (: )51-4تحليل اإ نحدار الخطي المتدرج لمسا مة تكنولوجيا المعلومات في تحديد اإستراتيجية التنافسية
مست Sig.
الدال

F

مع مل التحديد المصححR

مع مل التحديدR-deux

مع مل اارتب طR

النم ذج

,000b

68,342

0,605

0,614

,783a

1

تكن ل جي المع م a. Valeurs prédites : (constantes),
اإستراتيجي التن فسي b. Variable dépendante :

المصدر  :من إعداد الطالبة بااعتماد على نتائج spss

يتش نتائج ا دول أن معامل اارسباط  R= 0.783و ذا ما يدل على وجود عاقة إرسباط قوية بن
سكنولوجيا امعلومات واإسراسيجية التنافيية للمؤسية ،كما أن معامل التحديد قدر ب ــ R²= 0.614 :أي أن
 %23.2من التباين ي امتغ التابع (اإسراسيجية التنافيية) مفير بالتغ ا اصل ي امتغ اميتقل (سكنولوجيا
امعلومات) ،والنموذج ككل معنوي عند ميتوى معنوية (.)3.33=α
الجدول( :)52-4تحليل نتائج اإنحدار
Sig.مستو
الدال

المعاما الغير معياري

المعاما المعياري
T

الخطأ المعيار

Bêta

,388

,872

0.754

,000

8,267

,783

النموذج

Aمعاما المتغيرا

(Constant
,393
,451
)e
1
تكنولوجيا
,875
,106
المع وما
التنافسي اإستراتيجي a. Variable dépendante :

امصدر  :من إعداد الطالبة بااعتماد على نتائج spss

طبقا للنتائج اموضحة ي ا دول رقم )52-2( :نيتنتج أن ميتوى دالة ( )3.33=αوبالتا نقول أن
ناك سأث إجاي سكنولوجيا امعلومات على اإسراسيجية التنافيية للمؤسية ،حيث إسضح لنا أن سكنولوجيا
امعلومات سيا م بصورة مباشرة ي حديد اإسراسيجية التنافيية والذي يفير على أن امؤسية سعتمد بدرجة كب ة
على سكنولوجيا امعلومات و ذا يعود ليهولة سيويق امنتجات وحين اإنتاجية ومنه نقبل الفرضية البديلة بأنه
سوجد ميامة ي إبراز سكنولوجيا امعلومات ي حديد اإسراسيجية التنافيية.
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من خال كل ما سبق فإن الفرضية الي أنه ا يوجد أثر يرز ميامة سكنولوجيا ي حديد اإسراسيجية التنافيية
مرفوضة ،ونقبل الفرضية البديلة والي سبن على وجود أثر ذو دالة إحصائية لتكنولوجيا امعلومات ي حديد إسراسيجية
التنافيية عند ميتوى دالة معنوي (.)3.33= α
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الشكل (: )12-4ملخص نتائج الدراسة

اإسراسيجيات التنافيية

سكنولوجيا امعلومات
امتغ اميتقل

811.

امتغ التابع

اأج زة المعدا

1.11=α

3.29293=β 3.33=α

1.11=α

ق اعد البي ن

1.11=α
1.11=α

1.811=β

1.11=α

إستراتيجي السيطرة
ع أس س التك ليف

1.211=β
1.411=β

1.11=α
البرمجي

1.811=β

إستراتيجي التمييز

1.814=β
1.211=β

1.11=α

1.884=β

1.11=α

1.812=β

1.11=α

1.884=β

إستراتيجي التركيز

الشبك

المصدر :من إعداد الطالبة
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المطلب الرابع :النتائج والتوصيات
إن النتائج امتوصل إليها ي دراستنا ميامة سكنولوجيا امعلومات ي حديد اإسراسيجية التنافيية للمؤسية
يتعلق انب منها ي النظري ،والثاي بالدراسة التطبيقية:
نتائج ا انب النظري:
 )3من بن اأ داف الي سيعى امؤسية لتحقيقها

اميزة التنافيية امتجددة وذلك لتعزيز قدراها التنافيية ي اليوق

وحقيق اليبق على امنافين وسقدم منتجات ها قيمة أكر وبأسعار أقل من امنافين أو بتقدم خدمات متميزة
ها منافع أكر والي سرر اليعر اأعلى.
 )5ا مكن أي مؤسية أن ستمتع ميزة سنافيية إا إذا سوفرت لديها موعة من مصادر سنشأ من خال ذ اميزة
كتقدم خدمات جديدة ومتميزة أو من ناحية التكلفة اأقل أو إمتاك ذ امؤسية القدرة على التجديد
واإبتكار والتكيف مع حيطها وحاجات زبائنها بطريقة أفضل من منافييها.
 )0ضرورة وع اإدارة العليا بتوف امقومات اأساسية لتكنولوجيا امعلومات ي حقيق اإسراسيجية التنافيية و بذلك
حقيق اميزة التنافيية.
 )2يعد إستعمال شبكة امعلومات ي امؤسية أ م وسيلة لاسصال.
 )2سياعد سكنولوجيا امعلومات ي القضاء على بعض الضغوطات ،من خال التيهيات وامزايا الي ستيحها حيث
مكن سفادي ذ الصعوبات ما ييا م ي سأدية العمل بشكل أفضل .
النتائج التطبيقية:
 أغلبية إطارات امؤسية ذكور قدرة عدد م  52إطار بنيبة  %25.5و و ما يعي حدودية سواجد امرأة ي
امؤسيات الصناعية وحملها مناصب اميؤولية.
 يتمتع أغلب إطارات امؤسية ميتوى سعليم جامع لشهادة لييانس  52إطار بنيبة  %25.5كما أن
مابن ( )02-03مثلون أعلى نيبة سراوح أعمار م  %00.0من موع إطارات امؤسية.
 يتميز إطارات امؤسية رة مهنية كب ة حيث كانت نيبة ( )%20.0من موع إطارات امؤسية.
 أظهرت نتائج الدراسة إ تمام امؤسية بتوظيف سكنولوجيا امعلومات حيث إحتلت اأجهزة وامعدات امرسبة
اأوى من حيث درجة اأمية والشبكات ي امرسبة اأخ ة من حيث اأمية.
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 أظهرت نتائج الدراسة بأن امؤسية سطبق ااسراسيجيات التنافيية الثاث بدرجات أمية متقاربة وسأي ي
امرسبة اأوى من حيث اأمية

إسراسيجية الييطرة على التكاليف وي امرسبة اأخ ة إسراسيجية الركيز.

 أظهرت النتائج أن أفراد تمع الدراسة ( إطارات امؤسية امطاحن الكرى للجنوب – اوماش  )-ميلون بدرجة
كب ة إى موافق ماما على أن اأجهزة وامعدات وقواعد البيانات والر يات ها دور ي حديد اإسراسيجية
التنافيية لكون امتوسط ا ياي ( )2.53 ،2.52 ،2.00على التوا من خال سوف أحدث اأجهزة
وغ ا إى ما تاجه نشاط امنتوج ،وسوف وإساحة امعلومات والبيانات امختلفة لكافة العاملن وإكتياب
خرات ومهارات وإجاز وسصاميم وسطوير ماذج امنتجات.
 بينت النتائج أن أبعاد سكنولوجيا امعلومات ي امؤسية ا يكون ها نفس التأث امباشر ي حديد اإسراسيجية
التنافيية ،مع أن أبعاد سكنولوجيا امعلومات الي سياعد ي حديد كل إسراسيجية صتلف من إسراسيجية
أخرى وأن كل إسراسيجية حتاج إى أبعاد معينة من أبعاد سكنولوجيا امعلومات الي سيا م ي حقيقها.
 أظهرت الدراسة إى أن امؤسية سيتجيب لكل ما دث حوها من سغ ات بإستمرار ،وسعمل على سوفيق بن
تلف امتطلبات ها ي الوقت امناسب.
 نيتنتج أن (الر يات وقواعد البيانات) من أكثر اأبعاد دعما ي حديد اإسراسيجيات التنافيية مؤسية
امطاحن الكرى للجنوب الي كانت ها أكر التأث ات ،إا أن درجة التأث

ذ صتلف من حيث اأمية من

إسراسيجية أخرى.
 سيعى امؤسية أيضا إى صفيض التكاليف بإستمرار مع احافظة على ميز خدماها امقدمة للعماء.
 سوجد أثر ذو دالة إحصائية عند ميتوى الدالة ( )3.32=αعاقة قوية بن متغ ات الدراسة (سكنولوجيا
امعلومات واإسراسيجية التنافيية) حيث بلغت قوة ذ العاقة ( )3.220فيما فير متغ سكنولوجيا
امعلومات ( )3.232من امتغ ا اصلة ي حديد اإسراسيجيات التنافيية حل الدراسة وذلك باإعتماد .R2

110

الفصل الرابع..................................................................................الد اسة التطبيقية
التوصيات:
 )3ضرورة إ تمام امؤسية بتكنولوجيا امعلومات ما ها من دور ي جاح سطبيق اإسراسيجيات التنافيية الي حقق ها
التفوق والتميز على باق امنافين.
 )5العمل على زيادة الوع لدى اأفراد ي امؤسية حل الدراسة حول أمية سكنولوجيا امعلومات ي الوقت ا ا .
 )0ضرورة دعم الدولة للمؤسيات اإقتصادية من أجل أن ستمكن من إقتناء التكنولوجيا ميايرة التطورات ا اصلة ي
احيط .
) اإ تمام بإنشاء قاعدة بيانات يرسب عليه ضرورة سكوين اأفراد ي كيفية حليلها لتحديد رغبات الزبون بناء على
امعلومات امتوفرة فيها.
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خاصة
م من خال النقاط اليابقة عرض وحليل نتائج الدراسة الي م التوصل إليها إختبار فرضيات الدراسة واإجابة
على سياؤاها ،حيث م رفض الفرضية الرئييية ا سوجد ميامة لتكنولوجيا امعلومات ي حديد اإسراسيجية التنافيية
إطارات امؤسية امطاحن الكرى للجنوب عند ميتوى دالة ( )3.32=αبأبعاد ا اأربع(اأجهزة وامعدات ،قواعد
البيانات ،الر يات ،الشبكات) ،وقبول الفرضية البديلة سوجد ميامة لتكنولوجيا امعلومات ي حديد اإسراسيجية
التنافيية .
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خاتمة

إنطلقت فكرة ذ الدراسة من كون أن امؤسية سيع إى حقيق التفوق والتميز لتضمن البقاء واإستمرار لذا
أصبحت سكنولوجيا امعلومات مرسبطة بتطور اجتمعات ي عصرنا ا اضر وعليه من حاز على امعلومة فقد حاز على
القوة فأصبحت امؤسيات سعرف بشكل جديد من امنافية وميت عند البعض بالثورة ا ديدة الي غ ت رى ا ياة
ي ميع النواح اإقتصادية ويعيش العام اليوم سطورا ائا على كافة اأصعدة اسيما ي ال سكنولوجيا امعلومات الي
أحدثتها وسائل اإسصال ا ديثة كاإنرانت والي باست سغط العام بأسر والصناعات اإلكرونية امتطورة وبإستخدام
أجهزة ا اسوب ي معا ة البيانات بيرعة وبدقة فإمتاك سكنولوجيا امعلومات أمر ابد منه و لكن عدم التحكم ي
ذ اأخ ة يفقد ا معنا ا أن دف أي مي

امعلومة ي وقتها وكذا دقتها وصدقها لك سياعد ي سطبيق

اإسراسيجية امتبعة من امؤسية ما يتيح للمؤسية فرصة ا صول على التميز .
حددت إشكالية الدراسة ي مدى ميامة سكنولوجيا امعلومات ي حديد اإسراسيجية التنافيية حيث أشارت
نتائج الدراسة اى أن اأجهزة وامعدات ليس ها دور أي ا سيا م بصورة مباشرة ي حديد اإسراسيجية التنافيية والذي
مكن سفي أن ناك دور مياند للتجهيزات ي سبي اإسراسيجية قد يكون غ مباشر و و منطق إى حد كب على
إ عتبار أن التجهيزات سعتر مثابة القاعدة امادية للعمل ،وا مكن أن يكون ها دور مباشر.أما بقية اأبعاد ( قواعد
البيانات ،الر يات ،الشبكات) ها دور ي حديد ااسراسيجيات التنافيية حيث أظهرت النتائج أن أبعاد سكنولوجيا
امعلومات ي امؤسية ا يكون ها نفس التأث امباشر ي حديد اإسراسيجية التنافيية ،معي أن أبعاد سكنولوجيا
امعلومات الي سياعد ي حديد كل إسراسيجية صتلف من إسراسيجية أخرى وأن كل إسراسيجية حتاج إى بعد معن من
أبعاد سكنولوجيا امعلومات ويظهر أبعاد ا(لر يات وقواعد البيانات) أكثر اأبعاد دعما ي حديد اإسراسيجيات مؤسية
امطاحن الكرى للجنوب الي كانت ها اكر التأث ات ي إسراسيجيات.
وي اأخ فإننا نرجو أن نكون قد وفقنا ي إختيار اموضوع ومنهجية حليله وي حاولة إسقاطه على أرض
الواقع ،وأن سكون خامة حثنا ذا نقطة بداية لبحوث أخرى ميتقبلية .
كما در اإشارة إى أن أكر إستفادة لنا من ذا البحث

قدرسنا على إستخدام أداة إحصائية جد مهمة

متمثلة ي برنامج ا زم اإحصائية  spssالي ستكون عونا لنا ي حوث ميتقبلية إن شاء اه.
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الكتب:

 أمد سيد مصطفى ،التنافسية في القرن الحادي والعشرين -مدخل إنتاجي ،دار النشر ،مصر،
.2003
 أمد ما ر ،اإدارة اإستراتيجية ،الدار ا امعية ،مصر.5332 ،
 أكادمية الفيصل العامية ،أساسيات تكنولوجيا المعلومات ،زمزم ناشرون ،عمان.5332 ،
 إمان فاضل اليمرائ  ،يثم حمد الزعي ،نظم المعلومات اإدارية ،دار صفاء ،عمان.5332 ،
 مال الدين حمد مرس وآخرون ،التفكير ااستراتيجي واإدارة اإستراتيجية) منهج تطبيقي( ،الدار
ا امعية ،مصر.5332،
 مانة زياد الزغي ،اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة المعرفة التنظيمية  ،الدار ا زائرية
لنشر والطبع والتوزيع ،ا زائر.5332 ،
 خالد حمد بي مدان ووائل حمد صبح إدريس ،اإستراتيجية والتخطيط ااستراتيجي)منهج
متكامل( ،دار اليازوري ،اأردن. 5332 ،
 الدكتور امد ما ر ،اإدارة اإستراتيجية ،الدار ا امعية ،مصر.5332 ،
 روبرت ديفيدى ،اإدارة اإستراتيجية بناء الميزة التنافسية ،دار الفجر لنشر والتوزيع ،مصر .5332،
 زكريا مطلك الدوري ،اإدارة اإستراتيجية مفا يم وعمليات وحاات دراسية ،دار اليازوري العلمية
للنشر والتوزيع ،عمان.5332 ،
 سعد غالب ياسن ،أساسيات نظم المعلومات اإدارية وتكنولوجيا المعلومات ،دار امنا ج للنشر
والتوزيع ،عمان.5332،
 عامر إبرا يم قنديليج  ،إمان فاضل اليمرائ  ،تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها ،الوراق لنشر
والتوزيع ،اأردن.5335 ،
 عبد ا كيم معيش ،معتز باه بورمل ،دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين أداء الموارد البشرية،
الدار ا امعية ،اأردن.5330،
 عبد اه فرغل عل موس  ،تكنولوجيا المعلومات ودور ا في التسويق التقليدي و االكتروني،
ط ،3ايراك لنشر والتوزيع ،القا رة.5332 ،
 عبد اه جم واخرون ،نظم المعلومات اإدارية(مدخل معاصر) ،دار وائل ،عمان ،اأردن.5332 ،
 عدنان عواد الشوابكة ،دور نظم وتكنولوجيا المعلومات في اتخاذ القرارات اإدارية ،دار اليازوري
العلمية للنشر والتوزيع ،عمان.5333 ،
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 عطية صاح سلطان ،تحسين القدرات التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة وفقا لمعايير اأداء
ااستراتيجي ،منشورات امنظمة العربية للتنمية اإدارية ،القا رة  ،مصر.5332،
 عل اليلم  ،إدارة الموارد البشرية اإستراتيجية ،دار الغريب ،القا رة ،مصر.5333 ،
 عيي ح ش ،اإدارة اإستراتيجية الحديثة ،دار اهدي ،عن مليلة.5335 ،
 غيان قاسم داود االام  ،أم شكر و البياي ،تكنولوجيا المعلومات في المنظمات اأعمال،
ط ،3دار الورق ،عمان.5332 ،
 فريد النجار ،المنافسة والترويج التطبيقي ،مؤسية شباب ا امعة ،اإسكندرية.5333 ،
 فاح كاظم احنة ،العولمة والجدل الدائر حولها ،الوراق لنشر والتوزيع ،اأردن.5333 ،
 فيليب سادلر ،اإدارة اإستراتيجية ،موعة النيل العري ،مصر.5332 ،
 حمد صاح ا ناوي وآخرون ،مقدمة في اأعمال في عصر التكنولوجيا ،الدار ا امعية ،اإسكندرية،
مصر.5332 ،
 مؤيد سعيد اليام ،أساسيات اإدارة اإستراتيجية ،الطبعة اأوى ،دار وائل للنشر ،عمان اأردن،
.5332
 نادية العارف ،اإدارة اإستراتيجية " إدارة األفية الثالثة" ،الدار ا امعية ،مصر.5333 ،
 ناصر دادي عدون ،اإدارة والتخطيط ااستراتيجي ،الديوان الوطي للمطبوعات ا امعية ،ا زائر،
.5330
 نبيل عل  ،الثقافة العربية وعصر المعلومات ،سلسلة عام امعرفة ( ،)522الكويت.5333 ،
 نبيل مرس خليل ،الميزة التنافسية في مجال اأعمال ،مركز اإسكندرية للكتاب ،اإسكندرية،
.3992
 جم عبود جم ،اإدارة االكترونية (اإستراتيجية والوظائف والمشكات ) ،دار امريخ للنشر والتوزيع،
الرياض ،اليعودية.5339 ،
مقاات:
 إبرا يم ي ،صناعة تكنولوجيا المعلومات وااتصاات وعاقتها بتنمية وتطوير اأداء ،مداخلة
ضمن فعاليات امؤمر العلم الدو حول اأداء امتميز للمنظمات وا كومات ،جامعة ورقلة – ا زائر
يوم  2و  9مارس .5332
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 إبرا يم ي ،صناعة تكنولوجيات المعلومات وااتصاات وعاقتها بتنمية وتطوير اأداء ،مداخلة
ضمن فعاليات امؤمر العلم الدو حول اأداء امتميز للمنظمات وا كومات ،كلية ا قوق والعلوم
ااقتصادية ،جامعة قادي مرباح ،ورقلة ،مارس .5332
 بن سعيد حمد ،مر عباس ،تكنولوجيات اإعام وااتصال والتنمية ااقتصادية ،مداخلة ضمن
فعاليات املتق الدو الثالث حول سيي مؤسيات امعرفة الركيزة ا ديدة والتحدي التنافي
للمؤسيات وااقتصاديات ،كلية العلوم ااقتصادية والتيي  ،جامعة حمد خيضر بيكرة ،نوفمر
.5332
 بو ان عادل وحمدي رشيد ،دور التسيير ااستراتيجي للموارد البشرية في تحسين تنافسية
المؤسسة ااقتصادية ،ورقة حث مقدمة للملتقى الوطي اأول حول ميامة سيي امهارات ي سنافيية
امؤسيات ،كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التيي  ،جامعة حمد خيضر ،بيكرة،
55/53فيفري.5335 ،
 سقرورت حمد ،طرش حمد ،رأس المال الفكري في منظمات اأعمال العربية في ظل
ااقتصاديات الحديثة ،مداخلة ضمن فعاليات املتق الدو حول أمية سكنولوجيا امعلومات وااسصال
بتعزيز اميزة التنافيية ي منظمة اأعمال العربية ،جامعة الشلف 32-30 ،دييمر.5333 ،
 ا اج نعاس خدجة ،معمر قوادري فضيلة ،أثر إدارة التغيير على اإستراتيجية التنافسية للمؤسسة
الصناعية ،مداخلة ضمن فعاليات املتقى الدو الرابع حول :امنافية وااسراسيجيات التنافيية
للمؤسية الصناعية خارج قطاع احروقات ي الدول العربية ،كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التيي ،
جامعة حييبة بن بوعل بالشلف 9/2 ،نوفمر.5333 ،
 حين صبح

مصطف  ،الميزة التنافسية وااستراتيجيات التنافسية ،على اموقع:

.5332/30/52 www.sameher.com
 عبد الغي حريري ،أمد مداي ،سياسات وإجراءات تشجيع ااستثمار في تكنولوجيا المعلومات
وااتصال وتخفيض الفجوة الرقمية في الدول العربية ،مداخلة ضمن فعاليات املتقى العلم حول
امعرفة ي ظل ااقتصاد والرقم وميامتها ي سكوين امزايا التنافيية للبلدان العربية ،جامعة الشلف،
 52/52نوفمر.5332 ،
 عبد اه غام ،حمد قريش  ،دور تكنولوجيا المعلومات في تدعيم وتفعيل إدارة وعاقة الزبائن .
أبحاث اقتصادية وإدارية ،العدد العاشر ،جامعة بيكرة  ،دييمر .5333
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 عبد اه غام ،حمد فريش  ،دور تكنولوجيا المعلومات في تدعيم وتفعيل إدارة عاقات
الزبائن،أحاث اقتصادية وإدارية ،كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التيي  ،جامعة حمد خيضر
بيكرة ،العدد العاشر ،دييمر.5333
 عبلة بزقراري ،محاضرات في مقياس نماذج وتقنيات ااتصال (التكنولوجيا الجديدة لإعام
وااتصال) ،قيم اإعام اآ لتيي  ،كلية العلوم ااقتصادية لتيي  ،جامعة حمد خيضر بيكرة،
.5332/5332
 فارس ميدور ،كمال رزيق ،مفهوم التنافسية ،املتق الدو حول التنافيية امؤسية ااقتصادية
وحوات احيط امنعقد ،جامعة بيكرة ،ا زائر03-59 ،اكتوبر .5335
 حمد بن عبد اه العوض ،مداخلة ضمن فعاليات الملتقى اأول حول التسويق في الوطن العربي،
(الواقع وآفاق التطوير) الشارقة 32 ،أكتوبر.5335 ،
 حمد دريوش دماي ،عبد القادر ناصور ،التقنيات الحديثة كمدخل لأداء المتميز بالنسبة
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،مداخلة ضمن فعاليات املتق

دو حول متطلبات سأ يل

امؤسيات الصغ ة وامتوسطة ي الدول العربية ،جامعة الشلف 32-32 ،افريل.5332 ،
 اهادي بوقلقول ،سوامس ظوان ،اأداء التنظيمي المتميز في ظل اإدارة االكترونية كوسيلة لتأ يل
المؤسسة الجزائرية ،امؤمر العلم الدو حول اأداء امتميز للمنظمات وا كومات ،جامعة ورقلة،
. 5332
 يوسف كودية ،ين عاوي ،التطور التكنولوجي وإستراتيجيات سد الفجوة الرقمية في البلدان
العربية ،مداخلة ضمن فعاليات املتقى الدو امعرفة ي ظل ااقتصاد الرقم وميامتها ي سكوين امزايا
التنافيية للبلدان العربية ،جامعة الشلف 52-52نوفمر. 5332
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المجات
 رجاء جاسم حمد ،دراسة دور الثقافة المعلومات في تحسين جودة المنتج  -دراسة تطبيقية في
شركة الخياطة الحديثة ،لة اإدارة وااقتصاد ،معهد اإدارة الرصافة ،العدد  ،29اأردن.5339 ،
 رجم نصيب ،فاطمة الز راء شايب ،إشكالية التنافس في ظل اأوضاع الرا نة ،لة التواصل،
عدد ،20دار النشر ،دييمر.5332
 شوق ناج جواد ،وأخرون ،اثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات على تحسين الميزة التنافسية في
الشركات المسا مة العامة ،المجلة ااقتصادية The Journal of Administration
 & Economics/السنة السادسة و الثاثون ،العدد ،29جامعة عمان ،اأردن،
. 5335/30/32
 عباس حين جواد ،اثر تكنولوجيا المعلومات في تحديد الخيار ااستراتيجي للمؤسسة،دراسة
سطبيقية ي شركة نفط ا نوب ( شركة عامة) ،اجلة العراقية للعلوم اإدارية ،اجلد  ،2العدد ، 53
العراق.5332 ،
 عبد الرسول جابر إبرا يم ،صباح رحيم مهدي ،دور ااقتصاد المعرفي في بناء منظومة تكنولوجيا
المعلومات وااتصال (تجربة مصر نموذجا) ،اجلة امثي للعلوم اإدارية و ااقتصادية ،مصر اجلد ،0
العدد .5332 ،2
 عل الفتاوي ،دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية الرأس المال البشري -دراسة استطاعية آراء
عينة في شركة ااتصاات (اسياتل) محافظة كرباء ،اجلة العراقية للعلوم اإدارية ،اجلد  ،2العدد
 ،03العراق.5333 ،
 فارس بوباكور ،سعاد بومايله ،اثر تكنولوجيات الحديثة لإعام وااتصال في المؤسسات
ااقتصادية ،لة ااقتصاد امنامت ،العدد ،30مارس.5332
 حمد عدنان وديع ،القدرة التنافسية وقياسها في سلسلة جسر التنمية المعهد العربي للتخطيط ،لة
سكريت للعلوم اإدارية وااقتصادية ،العدد ،52للكويت ،دييمر .5330
 معاذ خلف إبرا يم ا ناي ،الدور ااستراتيجي لتقنية التكلفة المستهدفة في تحقيق قيادة التكلفة،
لة سكريت للعلوم اإدارية وااقتصادية  ،لد  ،2العدد  ،53العراق.5333 ،
 ندي إماعيل جبوري ،اثر تكنولوجيا المعلومات في أداء المنظمي  -دراسة ميدانية في الشركة
العامة للصناعات الكهربائية ،لة جامعة بغداد ،العدد  ،55كلية اإدارة وااقتصاد ،العراق،
.،5339
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 ييرى حمد حين ،تكنولوجيا المعلومات وتأثير ا في تحسين مستوي اأداء الخدمة
الفندقية(دراسة في فندق السير) ،مجلة اإدارة وااقتصاد ،جامعة بابل ،العدد  ،22بغداد ،العراق،
.5333
أطروحات:
 إبرا يم ي ،محاضرات في تكنولوجيا ونظم المعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،
الينة أوى ماجيت  ،صص سيي امؤسيات الصغ ة وامتوسطة ،قيم العلوم ااقتصادية ،جامعة
ورقلة ،حاضرات منشورة.2005 ،
 بن سرك زينب ،دور تكنولوجيا اإعام وااتصال في تسيير العاقة مع الزبون بالمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،مذكرة اماجير ي علوم التيي  ،صص

إدارة أعمال ،جامعة حمد خيضر ،بيكرة،

.5332
 بوسن حمد ،عملية اتخاذ القرار في إطار المنظور النظامي (الشروط اأساسية الهيكلية والحاجة الي
المعلومة )حالة المؤسسة العمومية ااقتصادية ،رسالة دكتورا ي العلوم ااقتصادية ،جامعة ا زائر،
.3992
 رماي امد ،تاثير تكنولوجيا المعلومات وااتصال على ااتصال التجاري ،مذكرة اماجيت ي علوم
التيي  ،صص

إدارة أعمال ،جامعة حمد خيضر ،بيكرة . 5332،

 سطحاوي عزيز ،دور تكنولوجيا المعلومات في عملية التنبؤ بالمبيعات في المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،رسالة ماجيت ي علوم التيي  ،جامعة بيكرة .5332/5332،
 سلطاي حمد رشدي ،التسيير ااستراتيجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر :واقعه،
أ ميته وشروط تطبيقه) حالة الصناعات الصغيرة ا ولمتوسطة بواية بسكرة( ،مذكرة ماجيت ي
العلوم التجارية ،غ منشورة ،كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التيي والعلوم التجارية ،جامعة حمد
بوضياف ،امييلة. 5332 ،
 سليماي من ة ،دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية ،دراسة ميدانية مؤسية قارورات
الغاز –باسنة.،5333، -
 طبش صونيا ،دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين أداء اأفراد دراسة حالة ،مذكرة اماسر ي علوم
التيي  ،كلية العلوم ااقتصادية والتيي  ،جامعة حمد خيضر بيكرة.5333/ 5339 ،
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 عاء فرحان طالب ،جنان مهديذ ،شهيد ،تكنوستراتيجية ادارة المعلومات ودور ا في تحقيق الميزة
التكنولوجيا التنافسية المستدامة ،دراسة استطاعية لعينة من امنظمات العربية واأجنبية ،كلية اإدارة
وااقتصاد ،جامعة كرباء ،بغداد.5335 ،
 غيان عيي العمري ،ااستخدام المشترك لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة لتحقيق قيمة
عالية لأعمال البنوك التجارية،أطروحة الدكتورا ،فليفة وإدارة اأعمال (غ منشورة) جامعة عمان
العربية لدراسات العليا اإدارية،اأردن.5332 ،
 كباب منال ،دور إستراتيجية الترويج في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الوطنية ،رسالة
ماجيت  ،صص

علوم التيي  ،فرع إسراسيجية اليوق ي ظل ااقتصاد التنافي  ،جامعة امييلة،

.5332/5332
 حمد شنشونة ،نظام المعلومات وأ ميته في تسيير المعارف بالمؤسسة ،أطروحة دكتورا ي علوم
التيي  ،جامعة بيكرة (غ منشورة).5333 ،
 مراد رايس ،اثر تكنولوجيا المعلومات على الموارد البشرية في المؤسسة ،رسالة ماجير ي علوم
التيي  ،جامعة ا زائر.5332/5332 ،
 مراد رايس ،أثر تكنولوجية المعلومات على الموارد البشرية في المؤسسة-دراسة حالة مديرية
الصيانة لسونا طراك باأغواط ،D MLمذكرة اماجيت ي علوم التيي  ،صص

اقتصاد وإدارة

امعرفة وامعارف ،كلية العلوم ااقتصادية والتجارة وعلوم التيي  ،جامعة ا زائر.2005 ،
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الماحق

ا ملحق رقم ( :)10استبيان حول مساهمة ت نو وجيا ا معلومات في تحديد اإستراتيجية
ا تنافسية لمؤسسة

(مؤسسة ا مطاحن ا برى لجنوب-أوماش)

حية طيبة وبعد
ي إطار استكمال الدراسة النظرية وكجزء من متطلبات نيل شهادة ماسر صص

سيي اسراسيج

للمنظمات ،نضع بن أيديكم ذا ااستبيان الذي هدف من خاله سوضيح مدى مسا مة تكنولوجيا
المعلومات في تحديد اإستراتيجية التنافسية للمؤسسة من وجهة نظر موظف مؤسية امطاحن
الكرى للجنوب –اوماش-
نشكر ميع اموظفن على سعاوهم معنا ونطمئن بأن كل امعلومات الي ي ااستبيان حض باليرية
و سيتعمل فقط أغراض البحث اأكادم  .وأنه من حق اميتبن ااطاع على حليل ااستبيان و
نتائج الدراسة.

من إعداد الطالبة :بهاز خديجة
تحت إشراف اأستاذ :محمد شنشونة

السنة الجامعية 5102/5102 :

111

الماحق
المحور اأول :المعلومات الشخصية
يهدف ذي احور لاطاع عل بعض امميزات وا صائ

امهنية والوظيفية إطارات امؤسية بغرض

حليل وسفي بعض النتائج لذي يرج وضع العامة (  )ي امربع اموافق التكم.

جنس:
أنث

ذكر

السن:
اقل من52

03-52

 -02فما فوق

02 -03

مستوى تعليمي:
ثانوي فأقل

سقي سام

دراسات عليا متخصصة

شهادة لييانس

عدد سنوات الخبرة في العمل:
اقل من سنوات2

 32-33سنوات

 33-2سنوات

أكثر من  32سنة

المركز الوظيفي:
مي
إطار سنفيذي

رئيس مصلحة

رئيس ورشة

111

رئيس فريق

إطار في

الماحق
ا محور ا ثاني  :ااستراتيجيات ا تنافسية

يهدف هذا ا محور قياس أبعاد ااستراتيجيات ا تنافسية من وجهة نظر موظفي ا مؤسسة ذا ك يرجي

ا تأشير با عامة (  )أمامة ل عبارة وفق ل ماترونه مناسبا من بين ا خيارات ا متاحة
درجات ا قياس

00

تلجأ مؤسست م إ ى إ غاء دور ا وسطاء في عمليات ا بيع

00

خبرة ا عاملين في مؤسست م تساهم في تخفيض ت ا يف اإنتاج

00

تراعي مؤسست م ت لفة ا توزيع عند تسويق منتجاتها

07

ااستفادة من أخطاء ا منافسين

00

تسعى مؤسست م إ ى تقديم منتجات متميزة

"تظهر أهمية إستراتيجية ا تميز في ا مؤسسة من خال

09

تعرض مؤسست م أسعا ارً عا ية على منتجاتها

11

تر ز مؤسست م على شراء ا مواد اأو ية من مصادر معروفة ومتميزة

10
12
10

تلجأ مؤسست م إ ى دعم نشاط ا بحث وا تطوير تطوير منتجاتها
تعتني مؤسست م باستقطاب اأفراد ذوي ا مؤهات ا علمية وا فاءة ا عملية

تلجأ مؤسست م إ ى ا تميز بتصميم ا منتج

10

تهتم مؤسست م بتقديم منتجات جديدة في فترات قصيرة

10

تلجأ مؤسست م إ ى خدمة قطاع سوقي معين

10
17
10
19
20
21

تظهر أهمية إستراتيجية ا تر يز لمؤسسة من خال

تر ز مؤسست م على خدمة ا قطاع ا سوقي من خال ا لف ا منخفضة
تر ز مؤسست م على خدمة ا قطاع ا سوقي من خال ا تميز في منتجاتها
بإم ان منظمت م تلبية جميع احتياجات ا زبائن
تستطيع مؤسست م بإم انياتها ا محدودة من خدمة ا قطاع ا سوقي بش ل جيد
تتبع مؤسست م أسلوبا حديثا في عملية ا سيطرة على جودة ا منتجات
تلجأ مؤسست م في ا قطاع ا سوقي ا محدود إ ى تغيير خصائص ا منتج وفقاً حاجة ا زبون

111

موافق تماما

00

ا بحث وا تطوير في مؤسست م تخفيض ت ا يف اإنتاج وا عمليات

موافق

02

تحقق ا مؤسسة وفرة في ا ت لفة شرائها ب ميات بيرة من ا مواد اأو ية

محايد

01

تقوم مؤسست م على خفض أسعار منتجاتها مقارنة بمنتجات ا مؤسسات ا منافسة

تماما
غير موافق

تظهر أهمية إستراتيجية ا سيطرة عن أساس ا ت ا يف في ا مؤسسة من خال

غير موافق

ا رقم

أبعاد ااستراتيجيات ا تنافسية وعبارات ا قياس

الماحق
ا محور ا ثا ث :ت نو وجيا ا معلومات
يهدف هذا ا محور قياسك مدي مساهمة استخدام ت نو وجيا ا معلومات في تحديد اإستراتيجية ا تنافسية لمؤسسة

من خال من خال أبعادها من وجهة نظر موظفي ا مؤسسة ذا ك يجري من م ا تأشير با عامة( )أمام ل
عبارة وفق ما ترونه مناسبا .

درجات ا قياس

00

تعمل ا منظمة على صيانة اأجهزة وا معدات بصفة دورية ومنتظمة
قواعد ا بيانات (: )Data base

00

ااستخدام اأمثل لمعارف وا معلومات ا مخزنة

00

تدعيم ا قدرات ا تخزينية با مؤسسة من ا معارف وا معلومات

07

إم انية تداول ا معلومات بش ل سلس في ل ا ظروف

00

صيانة ا معارف وا معلومات

09

ا محافظة على ا رصيد ا معرفي لمؤسسة وتنميته

10

إتاحة ا معارف ا مخزنة لجميع وتسهيل عمليات استرجاعها

11

تم ين مختلف ا وحدات ا تنظيمية من ا تنسيق وا تعاون بش ل فعال
ا برمجيات (:)Les logiciels

12

ابت ار أسا يب وطرق جديدة لعمل

10

ا مرونة في انجاز ا مهام

10

ا معا جة اآ ية ا خا ية من اأخطاء

10

ا قضاء على ا عمليات ا روتينية توفير ا وقت وا جهد ا ما ي وا مادي

10

إم انية ا تعامل مع أحداث ومتغيرات غير مت ررة واحتما ية

17

ا واجهات ا بينية اأ ثر سهو ة ()Interface Homme- Machine

10

مساهمة مختلف برامج ا تحليل وا محا اة في ا تحسين ا عمليات
ا شب ات (:)Réseau

19

تسريع آ يات تسويق ا منتجات

20

تعزيز روابط ا مؤسسة مع اأسواق ا مستهدفة

111

موافق تماما

00

بتناسب اأجهزة ا مستخدمة مع طبيعة ا عمل

موافق

02

توفير أجهزة ا عرض واإخراج ا طابعات ل ا م اتب وا مصا ح

محايد

01

اقتناء اجهزة ا حاسوب اأفضل واأ ثر تطو ار

غير موافق

ا برمجيات

()les Logicieles

تماما

ا رقم

غير موافق

أبعاد ت نو وجيا ا معلومات

الماحق
21

تعزيز ا تواصل مع ا مستفيد من ا خدمات وا منتجات

22

نقل ا معلومات وا معارف في ا وقت ا قياسي

20

ا حصول على ا معلومات عن اأسواق اأمامية وا خلفية

20

ا تواصل مع مختلف ا موردين وا عماء

20

إبراز ا صورة وعامة ا مؤسسة دي مختلف ا متعاملين

م

111

الماحق
ا ملحق رقم ( :)20قائمة ا مح مين استبيان

الرقم

ااسم واللق ـ ـ ــب

الرتبة العلمية

0

روينة عبد ا سميع

أستاذ حاضر أ

5

محمد قريشي

أستاذ حاضر ب

4

أقطي جوهرة

أستاذ حاضر ب

2

بن عيسى يلى

أستاذ حاضر ب

2

برني طيفة

أستاذ حاضر ب
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