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 عرف انشكر و                                
الحمد هلل الذي بفضله تتم الصالحات وبمنه تتنزل البركات وتتحقق  

 د واله الكرام.م، و صل اللهم على سيدنا ونبينا محاألمنيات الغايات و

مى عبارات الشكر  سنتقدم بأ  أن إاليسعنا في هذه السطور   ال
قدمه من معلومات   خليفة" على كل ماوالتقدير للدكتور "احمد بن  

كما الننسى جميع االستاتذة   ،لبحثنا هذا قيمة علمية  أعطتوتوضيحات  
)مصطف اوي عمار، بن بردي   الذين ساعدونا في تحكيم االستبيان

  األساتذةنشكر كل    أنكما ال يفوتنا   ( بوصبيع صالح رحيمة  حنان
 باسمه.الذي اطروا دفعة اقتصاد عمومي وتسيير مؤسسات كل  

   .إلى كل من ساهم ودعم ونصح النجاز هذا العمل                



 الملخص:    
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف حتسني تنافسية املؤسسة       

، ومت تطبيق املنهج الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة باستخدام استبانة مت توزيعها على عينة قصدية االقتصادية
 يف مديرية اتصاالت ازجاارر لوالية الواد،، واتح  من الدراسة وجود عقاقة اات داللة اصصارية بني من املوظفني

وعند  738.0، صيث بلغ معامل االرتباط بريسون متغري تكنولوجيا املعلومات واالتصال وحتسني تنافسية املؤسسة
البالغة  07ودرجة احلرية  7370داللة ه مع قيمة االرتباط ازجدولية عند مستوى الذمقارنة قيمة االرتباط ه

مما يثبت صحة الفرضية الرريسية، كما قمنا باستخدام اسلوب  تبني أن قيمة االرتباط هذه دالة أصصاريا .7330
 7300يف تنافسية املؤسسة صيث بلغ معامل التحديد االحندار ملعرفة اسهام متغري تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

من التباينات يف قيم املتغري التابع التنافسية يفسرها متغري تكنولوجيا املعلومات   %07على أن  وهو مايؤشر
 مل تدخل يف البحث حتتاج إىل دراسات مستقبلية3ترجع إىل عوامل أخرى  %7.واالتصال وباقي النسبة 

 3تكنولوجيا املعلومات واالتصال، التنافسية، اتصاالت ازجاارر الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

      The objective of this study was to identify the role of ICT in improving the 

competitiveness of the economic institution. The analytical descriptive approach 

was applied in this study using a questionnaire distributed to an objective sample 

of employees at the Directorate of Communications of Algeria. in eloued we 

found that there is arelation between communication technology and improve 

enterprise competitiveness. 

Where the correlation coefficient Pearson was 0.837. When comparing this 

correlation value with the correlation value of the correlation coefficient at the 

level of 0.05 and the degree of freedom 50 of 0.273 it was found that the 

correlation value is statistically significant, We also used the regression method 

to determine the contribution of ICT variable in the competitiveness of the 

institution where the coefficient of selection 0.71 which indicates that 70% of 

the variances in the values of the variable dependent variable is interpreted by 

the variable ICT and the remaining 30% due to other factors did not enter in 

theis research need To future studies.  
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 مقدمة 



 ة ــمقدم
 

 أ
 

  مقدمة:
املتجددة بسعيها إىل تسخري الثروات الطبيعية وجعلها تتوافق مع احتياجاهتا متيزت اجملتمعات منذ القدم     

، فمن اجملتمع الزراعي الذي يليب األفكار اجلديدة اكتشافمع  هبا إىل ضرورة التغيري املستمر أدىمما واملتزايدة 
إىل استخدام  فيه احلاجة ت، وازدادأصبح يطمح إىل حتقيق الرفاهيةالذي فقط إىل اجملتمع الصناعي  األولويات

مهد لربوز عهد جديد صحبته حتوالت عميقة مست كافة املستويات ، الشيء الذي لرفع مستوى األداءاملعرفة 
 احمللية والدولية.

العامل ثورة يف استخدام  ، شهدكوهنا الدافع الرئيسي للنمو والتطورويف ظل هذا التحول تزايدت أمهية املعرفة      
فكان الندماج احلاسب ، تكنولوجيا املعلومات واالتصال أمههاكان من خمتلف التكنولوجيات والتقنيات احلديثة  

بالسرعة والكفاءة يف معاجلة وختزين الكم اهلائل من البيانات وما تقدمه من مزايا ديثة احلتقنيات ال وخمتلفاآليل 
فاعلية اليت قضت على عائق املكان والزمان وذلك بفضل االتصاالت وما تضفيه من صفة التالكبرية وتكنولوجيا 

يف بتوفري الربامج والشبكات املختلفة وعلى رأسها شبكة االنرتنت اليت تعترب طفرة جهود املبدعني يف هذا اجملال 
  .يوماليت تزايد تعقيدها يوما بعد ، األثر البالغ على بيئة االعمال هذا العصر

اعتماد األساليب احلديثة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال اليت تعتمد على املعلومة كأصل معنوي ال يقل  إن    
اليت متثل قوة املنظمات وأساسها، كشف الستار على كثري من األسرار يف بيئة األعمال املادية  األصولأمهية عن 

تعتمد على التنافسية كأساس وضع املنظمات يف بيئة معقدة و  ديةأدت إىل انفتاح األسواق وظهور العوملة االقتصا
 .الريادة إىلوالوصول لضمان البقاء 

وسعيها للتفوق واستجابة ملتطلبات السوق الدولية، لتحقيق الرفاهية اشتداد املنافسة بني املنظمات إن     
هلا ما تصبوا حتقق ألزمها البحث الدائم لكسب مزايا تنافسية  وإشباع حاجات املستهلكني املتجددة، للمجتمعات

 اإلنتاجيةمتكن من حتسني  كاسرتاتيجيةتكنولوجيا املعلومات واالتصال   اعتماديف  األمثلفكان السبيل إليه، 
 .وختفيض التكاليفواجلودة 

 صياغة اإلشكالية:  -10
  التالية:األساسية شكالية اإل حبثنا ميكن طرحعلى ضوء ما سبق عرضه يف جمال 

اتصاالت سسة تنافسية مؤ و ت واالتصال تكنولوجيا المعلوما توجد عالقة ذات داللة احصائية بينهل 
  ؟10100الجزائر لوالية الوادي عند مستوى 



 ة ــمقدم
 

 ب
 

الفرعية عملنا على حتليلها إىل األسئلة املوضوع اليت تشكل حماور هذا وانب اجلب واإلحاطة اإلشكاليةوملعاجلة هذه 
 التالية:

 الوادي لوالية اجلزائر اتصاالت مؤسسة وتنافسية األجهزة واملعدات بني احصائية داللة ذات عالقة توجد هل -
 ؟.0... مستوى عند
 الوادي لوالية اجلزائر اتصاالت مؤسسة وتنافسيةاالتصال والشبكات  بني احصائية داللة ذات عالقة توجد هل -

  ؟.0... مستوى عند
 الوادي لوالية اجلزائر اتصاالت مؤسسة وتنافسية األفراد صناع املعرفة بني احصائية داللة ذات عالقة توجد هل -

  ؟.0... مستوى عند
 عند الوادي لوالية اجلزائر اتصاالت مؤسسة وتنافسية تدفق املعلومات بني احصائية داللة ذات عالقة توجد هل -

  ؟.0... مستوى
 :الدراسة فرضيات -10
 ة والتساؤالت الفرعية قمنا بصياغة الفرضيات التالية:يعن االشكالية الرئيس لإلجابة    

عند  ؤسسةامل وتنافسية واالتصال املعلومات تكنولوجيا بني إحصائية داللة ذات عالقة دوجت: ةيالرئيس الفرضية
 .  0.0.مستوى 

عند مستوى  ؤسسةامل وتنافسية واملعدات األجهزة بني إحصائية داللة ذات عالقة دوجت: األوىل الفرعية الفرضية 
...0  . 
عند مستوى  ؤسسةامل وتنافسية والشبكات االتصال بني إحصائية داللة ذات عالقة دوجت: الثانية الفرعية الفرضية
.0.0.  

عند مستوى  املؤسسة وتنافسية املعرفة صناع األفراد بني إحصائية داللة ذات عالقة دوجت: الثالثة الفرعية الفرضية
.0.0  . 

عند مستوى  ؤسسةامل وتنافسية املعلومات تدفق بني إحصائية داللة ذات عالقة دوجت: الرابعة الفرعية الفرضية
.0.0 . 
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 نموذج الدراسة:  -10
على ضوء املشكلة املطروحة مت تشكيل منوذج فرضي للبحث تضمن املتغري املستقل )تكنولوجيا املعلومات     

 واالتصال( واملتغري التابع ) تنافسية املؤسسة( والشكل املوايل يوضح ذلك.
 يوضح نموذج الدراسة0 ) أ (شكل                         

 المتغير التابع                                                   المتغير المستقل            
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطلبة.المصدر:        

 أسباب اختيار الموضوع:  -10
 :فيما يلي نوجزهاموضوعية و كان اختيارنا هلذا املوضوع بالذات لعدة أسباب ذاتية      

 يف ختصصنا اقتصاد عمومي. امت دراستهميعترب املوضوع مزيج بني مقياسني  -
 واالهتمام بكل ما هو جديد.  امليول الشخصي حنو قضايا االقتصاد املعاصرة -
 وتأثرياهتا على بيئة األعمال.التكنولوجيا  إليهالتطور اهلائل الذي وصلت  -
 معرفة واقع كل من تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال والتنافسية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية. -

 أهداف الدراسة:  -10
 التعرف على املفاهيم األساسية املتعلقة جبوانب املوضوع  -
 املؤسسات اجلزائرية على االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال من خالل النتائج احملصل عليها.تشجيع  -
 تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف حتسني تنافسية املؤسسات.الدور اجلوهري الذي تلعبه  إبرازحماولة  -
وحماولة تقدمي ملؤسسة موضوع الدراسة ا تنافسيةعلى واالتصال دراسة أثر االبعاد املختلفة لتكنولوجيا املعلومات  -

 على ختطي العقبات اليت تواجهها.بعض احللول والتوصيات اليت تساعدها 
 
 

تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصال

 األجهزة والمعدات -
 والشبكات االتصال -
 األفراد صناع المعرفة -
 تدفق المعلومات -

 تنافسية 

 المؤسسة
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 أهمية الدراسة: -10
املؤسسات ملتغريات املوضوع يف تتجلى أمهية هذا البحث من خالل االهتمام البالغ الذي توليه العديد من      

درجة اهتمام لذا كان من الضروري معرفة مدى تأثر املؤسسة اجلزائرية بالبيئة اخلارجية والوقوف على الوقت الراهن، 
التكنولوجيا احلديثة للوصول إىل واالستفادة الفعلية من تطبيق املسؤولني وأصحاب القرار مبسايرة التغريات اخلارجية 

 الريادة يف السوق.
 الدراسات السابقة:  -10
حتت عنوان "دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال  (4.02خلود هادي الربيعي وبوران فاضل صاحل )دراسة  -أ    

حبث منشور يف جملة جامعة  "يف حتقيق امليزة التنافسية دراسة مقارنة بني شركة التأمني الوطنية وشركة التأمني العراقية
باحثتني إىل وجود اسهام لتكنولوجيا املعلومات حيث توصلت ال، 00االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية العدد 

   واالتصال يف حتقيق امليزة التنافسية يف كلتا الشركتني مع تفوق الشركة العراقية لتطبيق تكنولوجيا املعلومات. 
تنافسية دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف حتسني حتت عنوان "  (4.04) دراسة بن بوزيد شهرزاد -ب    

مقدم لنيل  حبث للخدمات العامة والتجارة آل دوداح"دراسة حالة الشركة ذ م م  –ت الصغرية واملتوسطة املؤسسا
بومرداس واليت توصلت فيه الباحثة إىل أن تكنولوجيا شهادة املاجستري يف علوم التسيري جامعة أحممد بوقرة 

تشكل حتد أساسي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل البيئة التنافسية احلالية، كما أن املعلومات واالتصال 
على تبين تكنولوجيا املؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة البشرية منها يعد عامال معيقا لقدرهتا مكانيات إضعف 

  املعلومات واالتصال. 
 أداءحتت عنوان " أثر إستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال على  (2..4)دراسة شاديل شوقي  -ج    

 " حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيريدراسة حالة بوالية اجلزائر –الصغرية واملتوسطة املؤسسات 
وسائل االتصال أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تستعمل  والذي توصل إىلجامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

لألغراض ل يعد ضعيفا بالنسبة عماإال أن هذا االست ،األوربيةمبستويات مرتفعة أكثر من مثيالهتا يف الدول 
 .يف استخدام هذه التكنولوجيات ملحوظاوبالتايل فهي تسجل تأخرا  والتوجه لألعمال االلكرتونية التجارية

  حدود الدراسة: -10
تكنولوجيا ل الفعال للوقوف على الدور "اتصاالت اجلزائر لوالية الوادي"مؤسسة املكانية يف مت حصر احلدود      

وتأثريها على وضعها  استعماال هلااملستخدمة من طرف املؤسسة كوهنا من أكثر املؤسسات واالتصال  املعلومات
   4.020وأفريل  جانفياملمتدة بني  يف الفرتة وكان ذلك التنافسي 
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 الدراسة:وأدوات المتبع  المنهج -10
املناهج استخدام حبثنا ختلل  أو نفيهااملوضوعة إشكالية حبثنا هذا والتأكد من صحة الفرضيات على  ولإلجابة    

يف اجلانب النظري  الوصفي املنهجحيث اعتمدنا على  ،املعتمدة يف البحوث االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة
البحث لتكوين  أجزاءحيث مت جتميع والتعريف مبختلف املفاهيم ذات الصلة باملوضوع، لتناسبه مع تقرير احلقائق 

 مت من خاللهالذي فاعتمدنا على منهج دراسة حالة أما يف اجلانب التطبيقي  ،القاعدة النظرية من خمتلف املراجع
  .يف املؤسسةواقع ال عن الدراسة النظرية إسقاط

من املراجع املتنوعة املسح املكتيب جملموعة أدوات الدراسة فقد اعتمدنا يف اجلزء النظري على أما فيما خيص     
فاعتمدنا على مجع البيانات من خالل استمارة أما بالنسبة للدراسة امليدانية ، الكتب واملذكرات وامللتقيات

 (SPSS)إىل استخدام برنامج  إضافة، املالحظة وحتليل الوثائق املقدمةاالستبيان واملقابالت الشخصية و 
 .اإلحصائيةبعض املؤشرات  حسابالستخدامه يف 

   البحث: هيكل -01
 كما يلي:  املطروحة قمنا بتقسيم حبثنا إىل ثالثة فصول اإلشكاليةولإلجابة عن     
ثالثة مباحث قسمنا هذا الفصل إىل حيث  تكنولوجيا املعلومات واالتصالاالطار املفاهيمي لالفصل األول:     

واملبحث  نظم املعلوماتو  ملعلوماتواحول التكنولوجيا العامة فاهيم إىل امل األول املبحث يفتطرقنا  حيث ،أساسية
مزاياها وأسباب و أنواعها تعريفاهتا ومميزاهتا و  لتكنولوجيا املعلومات واالتصال األساسيةاملفاهيم  تطرقنا فيه إىل الثاين

تكنولوجيا املعلومات واالتصال وتطبيقها واستعماالهتا  متطلباتتطرقنا فيه إىل ف، أما املبحث الثالث االستثمار فيها
 وآثارها على بعض جوانب املؤسسة.

تعرضنا يف املبحث األول ومت تقسيمه إىل ثالثة مباحث الفصل الثاين خصصناه لتنافسية املؤسسة االقتصادية      
ى التنافس وحتليل قو  من خالله تعريف التنافسية وأنواعها وأسباهبا ومؤشرات قياسهاعرفنا التنافسية  مفهومإىل 

وأنواعها وحمدداهتا  هاتعريفإىل حتليل امليزة التنافسية فيه ، أما املبحث الثاين فتطرقنا واالسرتاتيجيات العامة
حتقيق يف يف املبحث الثالث تطرقنا إىل فعالية تكنولوجيا املعلومات واالتصال ، و مث حتليل سلسلة القيمةومصادرها 

   .        سلسلة القيمة و قوى التنافس مث على االسرتاتيجيات العامة.التنافسية من خالل معرفة تأثريها على  امليزة
املبحث   قسمناه إىل ثالثة مباحث، تصاالت اجلزائر لوالية الواديالعملية الديرية املدراسة حالة الفصل الثالث 

واملبحث الثاين كان بعنوان جمتمع وأدوات الدراسة أما املبحث الثالث  ،املؤسسة حمل الدراسة تعرفنا فيه علىاألول 
    املعاجلة اإلحصائية وعرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية.إىل فخصصناه 
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ويف األخري قدمنا خامتة عامة احتوت على ما توصلنا إليه من نتائج ووقفنا عند صحة الفرضيات وذكرنا بعض    
 التوصيات وآفاق الدراسة.  

 صعوبات البحث:  -00
 ختللت عملية البحث بعض الصعوبات أمهها:     

مكاتب أخرى مثل مكتبة جامعة ورقلة تزامن البحث مع عملية حتويل مكتبة اجلامعة مما اضطرنا إىل اللجوء إىل  -
 ودار الثقافة بالوادي وبعض مكاتب البلديات.

بعد املسافة بني أعضاء البحث الذي شكل صعوبة االلتقاء إضافة إىل تذبذب االنرتنت بعض األحيان  -
 وضعفها مما صعب االتصال.  

 غاهلم الدائم باملهام املوكلة اليهم.صعوبات متعلقة باالستقصاء وطبيعة عمل املوظفني داخل املؤسسة النش -
                                                                                     



 

 

 الفصل األول
لتكنولوجيا المعلومات  اإلطار المفاهيمي

 واالتصال
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 تمهيد:

بظالهلا على اجملتمع واإلدارة  ألقتشهدت هناية القرن العشرين تطورات مذهلة أدت إىل بروز مظاهر جديدة      
اليوم إىل عصر  انتقلى الصناعة والزراعة لعاإلنسان يف حياته اليومية  اعتمادفبعد ما كان ككل،   واالقتصاد

 اإلنسانية.كقوة حمركة جلميع األنشطة املعلومات   باستعمال، عصر اتسم جديد
مع البيئة اخلارجية، فكان لظهور والستثمار جوهرة هذا العصر" املعلومة " احتاج اإلنسان للتواصل والتفاعل     

وكانت نتيجة التزاوج بينهما ظهور ثورة  ،األثر البالغ لتجسيد هذه احلاجةاحلاسب اآليل وشبكات االتصال 
 .العامل وحولته إىل قرية صغرية أحناءاليت مجعت  واالتصال تكنولوجيا املعلومات

حيث  ة بتكنولوجيا املعلومات واالتصالبأهم املفاهيم املتعلق ولإلملام باملوضوع سوف نتطرق يف هذا الفصل   
 ثالثة مباحث وهي: إىلقسمنا هذا الفصل 

 تكنولوجيا املعلومات. املبحث األول:
 مفاهيم أساسية. تكنولوجيا املعلومات واالتصال املبحث الثاين:

 وآثارها. ق تكنولوجيا املعلومات واالتصالمتطلبات تطبي املبحث الثالث:
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 تكنولوجيا المعلومات.لمبحث األول: ا
 قبل احلديث عن تكنولوجيا املعلومات واالتصال سنحاول التعرف على أهم املصطلحات احمليطة باملوضوع    

 مصطلح التكنولوجيا ويف الثاينمفاهيم حول حدا، فنتناول يف املطلب األول وذلك بالتطرق إىل كل عنصر على 
   م املعلومات.انتعرف على نظلمعلومات أما يف املطلب الثالث ل املفاهيمي اإلطار

 .التكنولوجيامفاهيم حول : األولالمطلب 
شعوب املصطلحات شيوعا يف عصرنا احلايل وارتبط مفهومه بتقدم اليعترب مصطلح التكنولوجيا من أكثر     

ومراحلها ونتعرف يف هذا اجلزء على بعض تعاريفها امها يف بناء اجملتمعات هخالل اس وذلك من وتطورها
  ومرتكزاهتا.

من املصطلحات اليت تواجه الكثري من  (Technology) تعد كلمة التكنولوجيا .التكنولوجياتعريف أوال: 
واضحا بينهما،  اختالفايف حني يرى البعض اآلخرون البعض كمرادف للتقنية والتأويل، إذا يستخدمها االلتباس 

وتعين التشغيل الصناعي، والثاين  (Techno)اليونانية اليت تتكون من مقطعني مها  إىلالتكنولوجيا ويرجع أصل 
ogos)L(  1املنهج، لذا تكون بكلمة واحدة هي علم التشغيل الصناعي.أي العلم أو  

الفنية لتحقيق غرض  التكنولوجيا بأهنا اللغة التقنية، والعلم التطبيقي والطريقة (Webster)ويعرف املعجم     
ملعيشة الناس ورفاهيتهم، أما التقنية  عملي فضال عن كوهنا جمموعة الوسائل املستخدمة لتوفري كل ما هو ضروري 

  2غرض منشود. إلجنازمعاجلة التفاصيل الفنية، أو طريقة كما يوردها املعجم ذاته بأهنا أسلوب أو طريقة 
اإلنسان واستمرارية وجوده  املستلزمات الضرورية لراحة إلنتاج املستخدمةوتعرف بأهنا خمتلف أنواع الوسائل     

وهي التطبيق املنظم للمعرفة العلمية والعملية األعمال واألغراض العلمية  إلجنازوهي الطرائق الفنية املستحدثة 
     3وهي: اجتاهاتيف تطبيقات و أغراض عملية، وارتبط مفهوم التكنولوجيا بثالثة  االكتشافاتمن  ومستخدماهتا

 رف اإلنسان العلمية للمنظمة وإمكاناته العقلية واإلبداعية من أجل حتقيقاتسخري مع المعرفة العلمية: -1
بأسرع الطرائق  واسرتجاعهاأكرب قدر من املعلومات أغراض وتطبيقات عملية مطلوبة، مثل التخزين ومعاجلة 

 املناسبة.
العملي للمعرفة العلمية مثل الناجتة عن التطبيق  واالكتشافاتاألجهزة واألدوات  :واالختراعات االكتشافات -2

 تطوير أجياله املختلفة.احلاسوب و  اخرتاع

                                                           
 .31، ص: 9002دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية مصر، الطبعة األوىل  ،I.Tإدارة تكنولوجيا المعلومات حممد الصرييف،  1
 .  99، ص: 9002، دار املنهج للنشر والتوزيع، عمان األردن، الطبعة األوىل إدارة التكنولوجيا، مفاهيم ومدخل تقنيات تطبيقات عمليةغسان قاسم داود الالمي،  2
 .12ص:  9032، منشورات املنظمة العربية للتنمية، القاهرة مصر، معلومات في إدارة المعرفة التنظيميةأثر استخدام تكنولوجيا المجانة زياد الزعيب،  3
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واألجهزة  لالكتشافاتاإلنسان من خالل التطبيقات العملية النتائج اليت يتحصل عليها  التطبيقات العملية: -3
   يف خمتلف أنواع تطبيقات احلاسوب. أدائهوحتسني لغرض تطوير اإلنسان 

 .مراحل التكنولوجيا :ثانيا
طويلة من الزمن  لفرتةامتدت مرت التكنولوجيا مثل غريها من جوانب املعرفة اإلنسانية عرب مراحل تارخيية    

 1أمهها:
 مرحلة الصناعات اليدوية. -1
 مرحلة اآللية أو املكننة. -2
 مرحلة اإلنتاج الواسع. -3
 مرحلة التحكم اآليل أو األمتتة. -4
 مرحلة التحكم الذايت. -5
غاية يومنا هذا إال أننا نالحظ تواجد هذه املراحل  إىلالتكنولوجيا عرب الزمن رغم التطورات اليت طرأت على     

والتقنيات احلديثة يف أغلب األعمال إال أن الصناعة اليدوية احلاسوب  استخدام إىلحىت يف عصرنا هذا، وإضافة 
 وغريها مما ميز املراحل السابقة مازال حاضرا حىت اليوم.واستعمال اآللية واملكننة 

  .مرتكزات التكنولوجيا ثالثا:
جملتمع أو آخر، وتتداخل احملددات النوعية والكمية يف حتديد طبيعة الكيان التكنولوجي  تتداخل املقاييس    

أن التكنولوجيا سلوك إنساين  إىليشري  ، وهو ماةاملادية يف حتديد اخليارات التكنولوجيالبشرية مع احملددات 
 2ميكن حتديدها كما يلي:متكامل ذو جمموعة من املرتكزات 

اليت حتكم الفعالية التكنولوجية، وحتدد توجه املمارسات وهو جمموعة القيم واملفاهيم  المرتكز المفاهيمي: -1
يتم تطويرها وتطبيقها ويظهر مشكلة معينة، كما حتكم جمموعة االبتكارات اليت التقنية اجلزئية املستخدمة ملواجهة 

 االجتماعيتبعا للكل هذا املرتكز  ددوحيإطار فكري معني، الكيان التكنولوجي ليليب تلك احلاجة عن طريق 
 معها.إلظهار أمهية املشكلة وتعامله فهو جزء من وسائل اجملتمع  للمجتمع االقتصاديثقايف و وال
يف معاجلة املواد وهو يعرب عن جمموعة األفعال واملمارسات التصحيحية والتنفيذية واإلنتاجية  :المرتكز التقني -2

كفاءة وتعددية أو خلدمة غرض معني، ويعتمد هذا املرتكز على  سلعة معينة  إلنتاجوالعدد وتنظيمها واألدوات 

                                                           
 . 92غسان قاسم داود الالمي، مرجع سبق ذكره، ص: 1
 9030/3903، 01علوم جتارية جامعة اجلزائر  غري منشورة، رسالة ماجستري "أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تفعيل األعمال التجارية للمؤسسات " لونيس نادية 2

  .93ص: 
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اليد  اعتمادبني الطاقة املستخدمة، واألسلوب التنظيمي للجهود املعتمدة اليت ترتاوح األدوات املتوفرة، وفعالية 
 االعتماد التام على املكننة. إىلاجملردة 

من املنتجات والسلع واخلدمات اليت ميلكها اجملتمع ويتمكن من وهو جمموعة املنقول  المرتكز المادي: -3
  ....األجهزة كاملواد األولية،من وسائل  ، وتتحدد مبا ميلك استخدامها

 المطلب الثاني: اإلطار المفاهيمي للمعلومات.
لتحقيق  االسرتاتيجياتالركيزة األساسية الختاذ القرارات ورسم تعتمد املؤسسات احلديثة على املعلومة باعتبارها     

 وخصائصها وأنواعها.وعالقتها بالبيانات مفهوم املعلومات  إىلأهدافها لذا سوف نتطرق يف هذا املطلب 
 أوال: مفهوم المعلومات وعالقتها بالبيانات.

 بينه وبني مصطلح البيانات مث نوضح العالقة بينهما.ومات البد أن منيز من البداية لمصطلح املع لكي يتضح    
يف شكل أرقام أو كلمات قد تكون اىل جمموعة حقائق غري منظمة  البيانات يشري مفهوم تعريف البيانات: -1

   1يف سلوك من يستقبلها.بني بعضها البعض أي ليس هلا معىن حقيقي وال تؤثر أو رموز ال عالقة 
لغوية أو رياضية أو رمزية أو جمموعة منها، ومت التعارف على أهنا عبارة عن تعبريات تعريفها على وميكن     

، أو مشاهدات أي حقائق خام إىلو األشياء و األحداث واملفاهيم، أي تشري البيانات لتمثل األفراد  استخدامها
  2واليت تصف ظاهرة معينة.

بطريقة هادفة لتكون أساس الختاذ القرارات فهي وليدة هي البيانات اليت متت معاجلتها تعريف المعلومات:  -2
ومنظم تها بشكل صحيح جلتنظيمها وترتيبها ومعاعن موضوع معني وإذا ما مت إعادة البيانات اليت مت مجعها 

سوف تؤثر يف عملية اختاذ القرار سواء بالنسبة لألفراد ستعمل على تغيري أو تعديل احلالة املعرفية لإلنسان وبالتايل 
   3أو املنظمات أو اجملتمعات.

فما نعتربه حنن من خالل التعاريف السابقة لكل من البيانات واملعلومات يتضح لنا أهنا مفاهيم نسبية     
 ، والشكل املوايل يوضح العالقة بينهما.إليهاوذلك حبسب احلاجة  بيانات معلومات قد يعتربه شخص آخر

 
 

 
                                                           

 . 13، ص: 9002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية مصر، نظم المعلومات اإلدارية مدخل النظمإبراهيم سلطان،  1
 . 86: ، ص9002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية مصر، نظم المعلومات اإلدارية في المنظمات المعاصرةثابت عبد الرمحن إدريس،  2
، جامعة غري منشورة أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري " على التسيير االستراتيجي للمؤسسات االقتصادية NTICأثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  "بلقيدوم صباح 3

 .332، ص: 9031 9039اجلزائر،  09قسنطينة 
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هنا كذلك تستخدم إمنتجات هنائية يتم تسويقها فيما بعد ف إىلكما تستخدم املؤسسة املواد األولية لتحويلها     

  .نظم املعلوماتوذلك عن طريق منها يف كافة األنشطة  لالستفادةمعلومات  إىلالبيانات لتحويلها 
يف صنع القرار جيب أن تتوفر عليها  االعتمادتكون املعلومات ذات قيمة ميكن  حىت ثانيا: خصائص المعلومات.
  1لك على النحو التايل:ذعلى جمموعة من اخلصائص و 

حيتاجها فيه، ومعىن هذا عدم وصول أي أن يتلقى املستخدم املعلومات خالل الوقت الذي  التوقيت: -1
 بعد احلاجة بفرتة طويلة الحتمال تقادمها.املعلومات ملتخذ القرارات 

 املستخدم يف إعداد املعلومات وتشغيلها وتلخيصها وعرضها.أي الدقة يف إجراء القياس  الدقة: -2
 .لغوية أو رقمية أي درجة خلو املعلومات من األخطاء سواء كانت الصحة أو الخلو من الخطأ: -3
 باألرقام والنماذج الكمية إذا لزم األمر.أي إمكانية التعبري عن املعلومات  إمكانية التعبير الكمي: -4
 نفس املعلوماتفيما بني املستخدمني املختلفني عندما يستخدمون  االتفاقأي درجة  إمكانية التحقق: -5

 اخللو من التحيز إىلباملوضوعية وتشري املوضوعية يف املعلومات وجدير بالذكر أن هذه اخلاصية للمعلومات ترتبط 
 املوضوعي القابل للتحقيق.توفر الدليل  إىليف املعلومات كما تشري أيضا املوضوعية 

يف تعديل أو حتريف املعلومات للتأثري على املتلقي لتحقيق أغراض أي غياب النية  التحيز: نالخلو م -6
 خاصة.

 املعلومات. اكتمالأي متامية  الشمول: -7

                                                           
   .338- 332، ص ص: 9032للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، عمان األردن، ، األكادمييون نظم المعلومات اإلداريةسليمان صاحل أبو كشك،  1

 يوضح العالقة بين المعلومات والبيانات. :(1 -1الشكل رقم )

 

 نظام المعلومات

 تجميع

 معالجة

 تحليل

 عرض

 بيانات خام 
 اتخاذ القرار معلومات

مشكلة
 

 حل المشكلة

 غري منشورة رسالة ماجستري "دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف حتسني االتصال الداخلي يف املؤسسات اإلستشفائية العمومية اجلزائرية"بشري كاوجة،  المصدر:
 . 33، ص: 9039/9031علوم التسيري جامعة ورقلة،يف 
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 املعلومات مبتطلبات املستخدم احملتمل هلا. ارتباطمدى  المالئمة: -8
 أي خلو املعلومات من الغموض.  الوضوح: -9

 ثالثا: أنواع المعلومات. 
   جمموعة من املعايري أمهها:على  باالعتمادميكن تقسيم املعلومات     
خترجها وتقدمها نظم املعلومات فهناك معلومات رمسية وهي كل املعلومات اليت  حسب درجة الرسمية: -1

 1.باملؤسسةاخلاص معلومات غري رمسية فهي اليت تكون من خارج نظم املعلومات ك اوهن املؤسسةداخل 
 ( أو خارجية.املؤسسةداخل  ة )أن تكون داخلي إماهناك مصدرين  حسب مصدر المعلومات: -2
 فاملعلومات قد تكون ثابتة ال تتغري وقد تكون متغرية. التغير:حسب درجة  -3
   2معلومات منظمة ومعلومات عشوائية. القتها بمصدر البيانات:عحسب  -4
 ....معلومات حيوية، فنية، تارخيية مستخدمها:حسب وظيفة المعلومات ل -5
 معلومات صاحلة، غري صاحلة، دورية.... حسب قيمة المعلومات للتنظيم: -6
 معلومات أفقية، معلومات رأسية. حسب طريقة تدفق المعلومات: -7
 معلومات تارخيية، حالية، مستقبلة، بديلة. حسب طبيعة المعلومات نفسها: -8

  3وتكمن أمهيتها يف النقاط التالية: أهمية المعلوماترابعا: 
 .أي مشروع أجناحومطلوبة لتطوير قدرات الفرد واجملتمع وهلا دور أساسي يف املعلومة ضرورية  -1
 .املسؤوليةوعلى خمتلف مستويات ضمان القرارات السليمة يف مجيع القطاعات  -2
 يف خمتلف املوضوعات والتخصصات.املعلومات دعامة أساسية من دعامات البحث العلمي  -3
 يف املستقبل. تكفل احلد من هذه املشكالت واختيارشكالت الفنية حديثة حلل املتوفري بدائل وأساليب  -4
 من املعرفة املتاحة بالفعل. االستفادةتساعد املعلومات يف نقل اخلربات لآلخرين وعلى  -5
تزوده بتصور عقلي عند فرد أو جمموعة من األفراد أو  من املعلومات حيثلدى املستفيد  مستوى املعرفة زيادة -6

 أو األهداف.جمموعة من األنشطة 
يف اجملتمع بكل مستوياته وكذلك االتصال املستعني  اإلنساين املعلومات هي أساس عملية االتصال -7

 االلكرتونية وبالتايل فهو حمور عمل كل مؤسساته املختلفة.باحلاسبات 
                                                           

 .22إبراهيم سلطان، مرجع سبق ذكره، ص:  1
 .929حممد الصرييف، مرجع سبق ذكره، ص:  2
 .392بلقيدوم صباح، مرجع سبق ذكره، ص:  3
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مثل الدبلوماسية القومي وذلك لتحقيق أهداف  االسرتاتيجياملستوى املعلومات هلا دور حيوي مهم على  -8
 املنافسة االقتصادية، االستخدامات العسكرية.

البد أن يوفر نظام املعلومات اإلدارية تزداد قيمتها خالل األزمات ولتجنب هذه املواقف احلرجة املعلومات  -9
  على التنبؤ مبا ميكن أن حتكمه احمليط من فرص وهتديدات.لقرار اليت تساعد متخذ ا

 المطلب الثالث: مفاهيم حول نظم المعلومات.
واملتمثلة  استعماهلامادة ميكن  إىللغرض معاجلة البيانات اجملمعة من طرف املؤسسة وحتويلها من مادهتا اخلام     

نظم املعلومات كآلية تقوم  إىلفهي حتتاج يف املعلومات اليت تعتمد عليها لتحقيق أهدافها وتعتربها كسالح تنافسي 
 هبذا الدور.

 أوال: تعريف نظام المعلومات.
من املستلزمات املادية والربجميات واملستلزمات على أنه تكوين هيكل متكامل ميكن تعريف نظام املعلومات     

املطلوبة  باألوصافها لوالذي يضمن مجيع البيانات من مصادرها املختلفة ومعاجلتها لتحويالبشرية والتنظيمية 
  1.املؤسسةعلى النحو الذي يسهل مهمتهم يف صنع القرارات وحتقيق أهداف  منها دينيوتوصيلها للمستف

على أهنا جمموعة من اإلجراءات اليت تقوم جبمع واسرتجاع وتشغيل وختزين وتعرف أيضا من الناحية الفنية     
ساعد املديرين والعاملني يم املعلومات أن انظلاملعلومات لتدعيم اختاذ القرارات والرقابة يف التنظيم، وميكن وتوزيع 

  2املنتجات اجلديدة.يف حتليل املشاكل وتطوير املنتجات املقدمة وخلق 
( اإلجراءات)املعلومات، األفراد، التجهيزات،  األجزاءنظام املعلومات هو النظام الذي يتكون من جمموعة من     

) جتميع، ختزين، معاجلة، حتليل(  املرتبطة، واليت تعمل معا بشكل متناسق من خالل جمموعة من العمليات املنظمة
( حبيث تزود ) تقارير، أشكال، رسومات، خمططات ال املختلفة للمعلوماتباألشكوعرض املخرجات والنتائج 

والرقابة النتائج للمستفيدين من هذا النظام بطريقة تدعم وختدم قراراهتم وتسهل أعماهلم ومتكنهم من التخطيط 
     3على نشاطات املؤسسة.

 4فرق عمل متخصصة تتميز مبا يلي: إىل اإلداريةوحتتاج إدارة نظم املعلومات     
 العليا والتنفيذية. اإلدارةوعي كامل باملعرفة العلمية بالنظام خلدمة  -3

                                                           
 .13عمان األردن، ص: 9002، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية تكنولوجيا المعلومات المدخل إلى نظم المعلومات اإلدارية، إدارةحممد عبد حسني آل فرج الطائي،  1
 . 31، ص: 3222، اإلسكندرية مصر، نظم المعلومات اإلدارية المفاهيم األساسية، الدار الجامعيةسونيا حممد البكري،  2
      01تجارية، جامعة اجلزائر العلوم غري منشورة يف الرسالة ماجستري  " تجارية للمؤسساتأثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تفعيل األعمال ال " لونيس نادية 3

 .  39ص:  9033/ 9030
 .388، ص: 9002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر تكنولوجيا االتصاالت والعالقات والمفاوضات الفعالةفريد راغب النجار،  4
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 .إىل تشغيل البيانات باإلضافةهتتم فرق العمل يف مراكز املعلومات بتصميم وتطوير النظام  -9
 كلها.  املؤسسةتعترب فرق العمل هذه مسؤولة عن تنسيق و مركزية املعلومات يف  -1
 تعترب أنشطة تشغيل البيانات جزاء أساسيا من وظيفة إدارة املعلومات. -1

 ثانيا: خصائص نظام المعلومات. 
  1يلي: نذكر منها مامبجموعة من اخلصائص ت ايتمتع نظام املعلوم    
 .معلومات تفيد متخذي القرارات إىلومعاجلة البيانات وحتويلها  إدخالوذلك يف أنه مبين على احلاسوب  -3
وحيقق التكامل بني نظم  ..()تسويق، متويل، أفراد.أنه نظام متكامل يربط بني جماالت وظيفية خمتلفة  -9

 ككل.  املؤسسةمعلومات اجملاالت الوظيفية املختلفة لوصف عمليات 
 يف كل جماالت النشاط. وهي األنشطة املطلوبةأنه نظام يدعم وظائف التخطيط والرقابة والعمليات  -1
 .غري مكررة أو مكررةأنه نظام يساعد اإلدارة يف اختاذ القرارات بغية حل املشكالت سواء أكانت  -1
 كل األزمنة.يف   املؤسسةأنه نظام يصف املاضي واحلاضر ويتنبأ باملستقبل فاملعلومات تصف وضع  -2
  .ويظهر اجملاالت اليت فيها تعديلويقارهنا بالتوقعات  للمؤسسةأنه نظام يصف العمليات الداخلية  -8

 2م نظام املعلومات األنشطة التالية:ضي .أقسام األنشطة في نظام المعلوماتثالثا: 
أو من البيئة احمليطة هبا وذلك  املؤسسةاخلام من داخل وتتعلق جبمع وتوفري البيانات أو احلقائق  :المدخالت -1

 ألغراض تشغيلها واالستفادة منها يف التطبيق العملي.
 .وتتوىل حتويل البيانات اليت سبق مجعها لتصبح أكثر معىن وداللة :عمليات التشغيل -2
واألقسام  اإلدارات إىل، أو إليهااألفراد الذين حيتاجون وتتمثل يف املعلومات ونقلها من هؤالء  المخرجات: -3

 عند ممارسة أعماهلم و وظائفهم. إليهااليت حيتاجون والفروع 
وميثل ردود أفعال األطراف املختلفة اليت حصلت على املعلومات ومن مث تقييم خمرجات  :التغذية العكسية -4

والشكل املوايل ، يف هذا النظامتغيري املدخالت أو عمليات التشغيل  لتعديل أو احتماالتوجود و نظام املعلومات 
  يوضح خمتلف هذه األنشطة.

 
 
 

                                                           
 .112-118: حممد الصرييف ، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
 .392ثابت عبد الرمحن إدريس، مرجع سبق ذكره، ص:  2
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 أنشطة و وظائف نظام المعلومات.(  2-1) :الشكل رقم  
 العمالء        الموردون                                                                                     

   المحلي تمعالمج                                                ؤسسةالم                                                                        
 جماعات االهتمام                                              نظام المعلومات                                                الموزعون       

     الضغطو                                                                                ) الوسطاء(     
 

                                                                                                                                  
 

 التغذية العكسية                                                      
 األجهزة الحكومية                    أصحاب رأس المال                 المنافسون                              

 .391يف املنظمات املعاصرة، ص: اإلدارية ، نظم املعلومات إدريسثابت عبد الرمحن المصدر: 

  1م نوعني ومها:ضوت اإلداريةنظم المعلومات تصنيفات رابعا: 
بتزويد املعلومات بغرض املساعدة يف عملية صنع القرارات اإلدارية ويتحقق وختتص  نظم معلومات اإلدارة: -1

 خالل النظم الفرعية التالية:هذا اهلدف من 
  .اخلاصة االسرتاتيجيةالعليا باملعلومات  اإلدارةو ختتص بتزويد  العليا: اإلدارةنظم معلومات منفذي  -أ

هتتم بتوفري الدعم املباشر لصانعي القرارات من خالل توفريها لنماذج صنع القرارات و  نظم دعم القرارات: -ب
ربجمة حيث توفر هذه املولقواعد البيانات اخلاصة، وهذه النظم موجهة أساسا لتخدم القرارات غري املربجمة أو شبه 

 حول النتائج احملتملة لكل بديل قد خيتاره متخذ القرارات. إجاباتالنظم 
حتتوي معلومات تدعم بتقارير تزويد املستفيد النهائي أو صانع القرار  إىلهتدف و  نظم تقارير المعلومات: -2

   عملية صنع القرارات اليومية.

 
 
 
 
 

                                                           
 .20 -12مجانة زياد الزعيب، مرجع سبق ذكره، ص ص:  1

 مخرجات مدخالت
 

 تشغيل
 تصنيف/ترتيب -
 تحليل -
 تخزين -
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 مفاهيم أساسية.  : تكنولوجيا المعلومات واالتصالالمبحث الثاني
يثة واملتطورة يف توظيف التكنولوجيا احلد إىلاليت هتتم مبواكبة التطورات املتسارعة  االقتصاديةحتتاج املؤسسة     

 انتشرونتيجة لذلك  ،و البيئة اخلارجية ككل ،بيئة منافسيهامجيع اجملاالت مبستوى ال يقل عن ما هو سائد يف 
 منها.القصوى  لالستفادةسعي املؤسسات  ازدادو  واالتصالمصطلح تكنولوجيا املعلومات 

  . واالتصال المطلب األول: مفهوم تكنولوجيا المعلومات
ونظم املعلومات اليت تعترب كمدخل ت امفهوم التكنولوجيا واإلطار املفاهيمي للمعلوم إىلبعدما تعرفنا سابقا     

ها ومربرات عاريفتبعض  إىلنتطرق يف هذا املطلب  ،واالتصالتكنولوجيا املعلومات مفهوم  إدراكيسهل علينا 
     تطور التارخيي.ىل الإنظامها و 

 .واالتصالتعريف تكنولوجيا المعلومات أوال: 
مية بواسطة ية، ورقنملفوظة، مصورة، متبأهنا حيازة معاجلة، ختزين وبث معلومات كميالن ما قاموس  هايعرف    

   1ومبين على أساس اإللكرتونيات الدقيقة.مزيج من احلاسب اإللكرتوين واالتصاالت السلكية والالسلكية 
إلكرتوين  أنواع التكنولوجيا املستخدمة يف تشغيل ونقل وختزين املعلومات يف شكلمجيع وتعرف على أهنا     

وشبكات الربط وأجهزة الفاكس وغريها من املعدات اليت  االتصالوتشمل تكنولوجيا احلاسبات اآللية ووسائل 
 2.االتصاالتتستخدم بشدة يف 

تشمل جمموعة التكنولوجيات اليت تسمح جبمع، ختزين  OCDEحسب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية    
معاجلة، نقل املعلومات يف شكل أصوات، بيانات وصور فهي تشمل اإللكرتونيك الدقيق، علم البعديات 

  3االلكرتونية، والتكنولوجيات امللحقة.
ووسائط االتصاالت وتعرف أيضا على أهنا اندماج ثالثي األطراف بني االلكرتونيات الدقيقة واحلواسيب     

  4احلديثة اليت تشمل مجيع األجهزة والنظم والربجميات املتعلقة بتداول املعلومات أليا.
  
 

                                                           
 . 32حممد الصرييف مرجع سبق ذكره، ص:  1
املنتدى اإلعالمي السنوي السابع، الرياض، اململكة  " تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وتحقيق اقتصاد المعرفة، آليات االندماج ومتطلبات النمو المعرفي " حممد سيد سلطان 2

 .   08، ص: 9038العربية السعودية، 
امللتقى الدويل حول أمهية الشفافية وجناعة األداء لالندماج الفعلي يف  " واقع المؤسسة الجزائرية –أثر تكنولوجيا المعلومات على عملية اتخاذ القرار واألداء  " حممد بوتني 3  

 .  06، ص: 9001د العاملي، جامعة اجلزائر، االقتصا
 . 21ص:  9002دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان األردن ، اقتصاد المعرفة،مجال داود سليمان،  4
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 بناء نظام تكنولوجيا المعلومات.مبررات  :ثانيا
 1بناء نظام تكنولوجيا املعلومات وهي: لضرورةقدمت األحباث والدراسات مربرات     

 وتعقدها حبيث ال ميكن معها اإلجناز دون نظام حمكم للمعلومات.التطور يف الوظائف واألعمال  -3
  املعلومات الدقيقة والسريعة والشاملة، مما يستلزم نظام معلومات فعال.  إىلاحلاجة  ازدياد -9
   ونقل املعلومات.وتطور تكنولوجيا االتصال التطورات التكنولوجية السريعة  -1
  .للمنظمات البقاءتؤمن  اليتاملعلومات  إىلكنتيجة لتطور التكنولوجيا واحلاجة التنافس بني املنظمات   ازدياد -1
  معلومات. إىلرجال أعمال وقادة ومديرين و حاجة متخذي القرار من سياسيني  -2

   .مفاهيم حول االتصال :ثالثا
  .مع بعضها البعضيف ربط مجيع مستوياهتا فعال ذو أمهية بالغة يف املؤسسة ملا له من دور يعد االتصال    
 تعريف االتصال:  -1

 2.الذي يعين أساسا الصلة وبلوغ الغاية ة من مصدر "وصل"االتصال لغة يف القواميس العربية كلمة مشتق    
، وعفوية ايضا تنطوي على إرسال وحتويل معلومات وبيانات عرفه إجنل باركنسون " االتصال هو عملية منظمةو    

  3."أخرى، شريطة أن تكون البيانات واملعلومات احملولة مفهومة ومستساغة من قبل املستهدفني هباإىل من جهة 
والتعليمات والتوجيهات واألوامر " أحد ركائز التوجيه، حيث ينطوي على تدفق املعلومات وعرفه العالق بأنه    

التغيري باجتاه بلوغ أهداف  إحداثأو أو التأثري  اإلبالغجمموعة إىل أفراد أو جماميع بغرض، والقرارات من فرد أو 
  4حمددة مسبقا".

 عناصر االتصال:  -2
لتحقيق األساسية املتكاملة واملرتابطة فيما بينها وجود عدد من العناصر واملكونات  االتصال تتطلب عملية    

يوضح ويسهل منوذج  يف شكلتصور لعناصر االتصال ، وقد حاول الباحثون وضع عملية االتصال وجناحها
 اليت ميكن إبرازها يف الشكل التايل:  التعامل مع متغريات عملية االتصال

 
 
 

                                                           
 .12مجانة زياد الزعيب، مرجع سبق ذكره، ص:  1
 .32، القاهرة مصر ، ص:9031دار الفجر الطبعة االوىل   االتصال )مفاهيمه، نظرياته، وسائله(فضيل دليو،  2
 . 32، ص: 9002، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان االردن، الطبعة العربية االتصال في المنظمات العامة بين النظرية والممارسةبشري العالق،  3
 . 36-32بشري العالق، نفس املرجع، ص ص:  4
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 نموذج االتصال( 3-1الشكل رقم)
.     

     التفسير                                     الترميز                                       
 المعلومات   
 االستجابة                               الضوضاء                                                      المرتدة     

 
 .91ص:  " أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تفعيل األعمال التجارية للمؤسسات " لونيس نادية المصدر:

 1ومن الشكل السابق يتبني أن منوذج االتصال يتكون من العناصر التالية:    
  إىل املستقبل. إليصاهلاالذي لديه معلومات يسعى  الطرفيتمثل يف المصدر أو المرسل:  -أ

 رسل يف شكل رموزامل من قبل إيصاهلاونعين بعملية الرتميز وضع األفكار واملعلومات املراد  ترميز الرسالة: -ب
  يسهل فهمها من قبل املستقبل. كلمات، صور

اليت يأمل املرسل إرساهلا إىل  املعاينأو  علوماتاملتؤدي عملية الرتميز إىل رسالة تنطوي على  الرسالة: -ج
 أو مكتوبة أو رمزية، ومن الضروري وضع الرسالة يف شكل يسمح بنقلها.املستقبل، وقد تكون الرسالة شفوية 

أو نقل الرسالة من املرسل إىل املستقبل وتتعدد وسائل  إيصالوهي الوسيلة اليت يتم من خالهلا القناة:  -د
والكتب، والسمعية البصرية كالتليفزيون منها الشفوية كاحملاضرات واملكتوبة كاجلرائد االتصال يف الوقت احلايل 

 .كاألنرتنتوااللكرتونية  
  .وحتويلها إىل أفكار ومعاينوهي العملية اليت يقوم من خالهلا املستقبل بفك رموز الرسالة  التفسير: -ه
ويقاس جناح  اتفسريهالرسالة ويقوم بفك رموزها و  إليهوهو الشخص الذي توجه المستقبل أو المتلقي:  -و

 سلوكيات تدل على حتقق اهلدف.عملية االتصال مبا يقوم به املستقبل من 
من املمكن أن تتداخل مع الرسالة أثناء عملية االتصال إىل عوامل خارجية  خالل تتعرض الرسالةالضوضاء:  -ز

 .مما يؤدي إىل حتريفها، وهذا التحريف الغري مقصود يسمى الضوضاءاستقباهلا 
 .من أفكار ويه الرسالةحت تعرب االستجابة عن السلوك الصادر عن املتلقي كرد فعل على مااالستجابة:  -ك
اجلزء من االستجابة الذي بالتغذية العكسية، ومتثل املعلومات املرتدة  أيضاوتسمى المعلومات المرتدة:  -ل

بية لمرسل أن التأثري املقصود من الرسالة قد حتقق، كما قد تكون ستؤكد لليصل إىل املرسل، وقد تكون اجيابية 
  تعلم املرسل أن التأثري املقصود من الرسالة مل يتحقق.

 
                                                           

   .92 -91سبق ذكره، ص ص: لونيس نادية، مرجع  1

 القناة المصدر/ المرسل

 الرسالة
 المتلقيالمستقبل / 
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 .لتكنولوجيا المعلومات واالتصال : التطور التاريخيرابعا
على الرغم من أن مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصال مرتبط بالتطور واحلداثة إال أنه قد مر بعدة مراحل     

 1التنظري ويف ما يلي أهم هذه املراحل: أو من ناحية سواء من ناحية تطور التقنيات واالبتكارات تارخيية
هلا وقد عمل  وتتمثل يف اخرتاع الكتابة ومعرفة اإلنسان :األولى المعلومات واالتصالة تكنولوجيا مرحل -1

                                  ..             ظهور الكتابة على إهناء عهد املعلومات الشفهية اليت تنتهي بوفاة اإلنسان أو ضعف قدراته الذهنية
وتشمل هذه املرحلة ظهور الطباعة بأنواعها املختلفة  :الثانية تكنولوجيا المعلومات واالتصالمرحلة  -2

                          ..                      املطبوعات وزيادهتا وتطورها، واليت ساعدت على نشر املعلومات واتصاالهتا عن طريق كثرة
املعلومات املسموعة  خمتلف أنواع مصادروتتمثل يف ظهور   :الثالثة ة تكنولوجيا المعلومات واالتصالمرحل -3

والالسلكي، إىل جانب املصادر املطبوعة  واملرئية، كاهلاتف، والراديو، والتلفاز، واألسطوانات واألشرطة الصوتية،
 ..                       والورقية، وقد ساعدت هذه املصادر يف نقل املعلومات وزيادة حركة االتصاالت

وتتمثل يف اخرتاع احلاسوب وتطوره ومراحله وأجياله  :الرابعة تكنولوجيا المعلومات واالتصالة مرحل -4
 .املختلفة، مع كافة مميزاته وفوائده وأثاره اإلجيابية على حركة نقل املعلومات عرب وسائل اتصال ارتبطت باحلواسيب

وج والرتابط اهلائل ما بني تكنولوجيا وتتمثل يف التزا: الخامسة ة تكنولوجيا المعلومات واالتصالمرحل -5
كميات هائلة من املعلومات  احلواسيب املتطورة وتكنولوجيا االتصاالت املختلفة اليت حققت إمكانيات تناقل

 .املعلومات ويف قمتها شبكة اإلنرتنت بسرعة فائقة، بغض النظر عن الزمان واملكان وصوال إىل شبكات
 . تكنولوجيا المعلومات واالتصالت المطلب الثاني: مميزا

 2مبجموعة من املميزات نذكر منها ما يلي: ز تكنولوجيا املعلومات واالتصالتتمي    
يف العملية  املرسل واملستقبل أي هناك أدوار مشرتكة بينهماهي إمكانية تبادل األدوار بني الفاعلية:  -1

  .االتصالية
عملية تبادل املعلومات بدرجة كبرية من التحكم يف معرفة املستفيد تعين أنه ستتم  تحديد المستفيد: -2

، من معلومات معينة دون غريها، وعادة يستخدم يف هذه احلالة شخص يدعى النسق الذي يقوم برتتيب احلقيقي
  .وجتهيزهم هبا مقابل خلدماتهعن طريق معرفة رغبات املستفيدين وحاجاهتم من املعلومات هذه العملية 

                                                           
  .92-96لونيس نادية، مرجع سبق ذكره، ص ص:  1

 .98، ص: 9031يف علوم التسيري، جامعة ورقلة، اجلزائر، غري منشورة رسالة ماجستري  " االتصال الداخلي في المؤسسات االستشفائية  العمومية الجزائرية " بشري كاوجة 2 



 تكنولوجيا المعلومات واالتصالاإلطار المفاهيمي لالفصل األول: 
 

14 
 

تعين إمكانية تراسل املعلومات بني أطراف العملية االتصالية من دون شروط تواجدها يف وقت  الالتزامنية: -3
 ، مبعىن استقباهلا يف اجلهاز وتفحصها واستعماهلا يف وقت احلاجة.إرساهلا

 .من أي مكان واستقباهلا مبعىن إمكانية بث معلومات قابلية التحرك والحركة: -4
بالتحويل بني املعلومات من وعاء وسيط آلخر باستعمال تقنيات تسمح  نقل إمكانية التحويل:قابلية  -5

 رسالة مطبوعة أو مقروءة. إىلرسالة مسموعة  األوعية مثل حتويل
بغض النظر إمكانية استعمال أجهزة مصنعة من طرف شركات خمتلفة والتوصيل فيما بينها قابلية التوصيل:  -6

 .البلد الذي مت فيه التصنيععن الشركة أو 
 .حول العامل ويف الطبقات املختلفة للمجتمع االتصالقابلية التوسع أكثر فأكثر لوسائل : واالنتشارالشيوع  -7
إمكانية تناقل املعلومات بني املستفيدين من خمتلف دول العامل ودون عائق املكان العالمية والكونية:  -8

 واالنتقال عرب احلدود الدولية.
اللحظي للمعلومات واملعطيات، كما تتيح قواعد البيانات الضخمة الوصول  السماح بالنقلتقليص الوقت:  -9

  1بيسر وسهولة ويف أقل وقت.املعلومات املخزنة  إىل
 .وهذا يعترب كنتيجة حلدوث التفاعل بني املستخدم والنظامالمهام مع اآللة:  اقتسام -11
إىل  ةالرسالة سواء من شخص لشخص أو من جهة واحد إيصالإمكانية التحكم يف الالجماهرية:  -11

 الكل إىل الكل.جمموعات أو من 
  .ع تكنولوجيا المعلومات واالتصالالمطلب الثالث: أنوا 

تصنيفات هناك جمموعة من اللذا فإن مما ال شك فيه أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال علم واسع ومتشعب     
 2أمهها وأبرزها فيما يلي:نذكر 
 تكمن يف التصنيف فإن تكنولوجيا املعلومات واالتصال وحسب هذا :( (EBROUSSAU تصنيف أوال:

 وهي:أساسية  ثالث جمموعات
ولفظ طبيعيني من بني األفراد بتعبري  على االتصال املباشر تساعد هذه الوسائلوسائل االتصال عن بعد:  -1

  .....اهلاتف، الفاكس، الربيد اإللكرتوينبني هذه الوسائل جند 

                                                           
 . 92بشري كاوجة، مرجع سبق ذكره، ص:  1
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املعلومات وهذه العمليات تبقى يف حدود بأنشطة حمددة يف مجع وختزين ومعاجلة  ترتبطالوسائل المعلوماتية:  -2
 أو مؤسسة. الرتكيبة التنظيمية سواء كانت مركز عمل أو خدمة 

 كالتبادل اآليل للمعطياتربط نظم معلوماتية فيما بينها   إىلهي وسائل عمل هتدف  وسائل التليماتيك: -3
 التنسيق. التليماتيك عن وسائل املعلوماتية من حيث أهنا ال تؤثر مباشرة على ميكانيزمات وختتلف وسائل

 جند صنفني ومها:وحسب هذا املعيار  يف حسب معيار تسيير وقت المعلومةالتصن ثانيا:
 اللحظية مثل اهلاتف الثابت والنقال، الوسائل تبادل املعلومات يف الوقت احلقيقيتضمن الوسائل المتزامنة:  -1
الفاكس االنرتنت، الوسائل مثل وتضمن تبادل املعلومات يف أوقات خمتلفة الوسائل غير المتزامنة:  -2

  ة، املدونات االلكرتونية...االلكرتونية، املواقع االلكرتوني
جاء هذا التصنيف نتيجة دراسة قامت هبا جمموعة  (:(FRANCE TELECOMتصنيف دراسة  ثالثا:

 حبث بوحدة التصاالت فرنسا وقد توصلت إىل التقسيم حسب أربعة أبعاد:
  .IPويشمل الوسائل االلكرتونية، احملادثات عن بعد، املدونات األصوات على االتصال:  -1
 . االفرتاضيةويضم تقاسم الوثائق، البث املشرتك، جمموعة النقاش، قائمة املنشورات، اجملموعات التعاون:  -2
 ...ق اآليل للوثائق، تسيري املهامويضم التدفالتنسيق:  -3
 ...وتضم تسيري الكفاءات، حمركات البحث، أمن املعلوماتالمعرفة:  -4

 .(تطبيقات مرافقة –شبكات ) تصنيف  رابعا:
معا إما ماديا من خالل  نيتميكن تعريف شبكات االتصاالت ببساطة على أهنا الربط بني حاسبالشبكات:  -1

امللفات )املشاركة يف امللفات(  اقتسامهذا الربط للحاسبتني إمكانية يتيح  إذاألسالك أو أدوات الربط الالسلكي 
    1الطابعات وحىت التواصل من خالل االنرتنت.

واملصادر التشارك بالبيانات  إىلاألشخاص وبرجمياهتم فالسبب الرئيسي لظهور شبكات احلاسوب هو حاجة     
ولكنها غري قادرة على االستفادة مما  ،األنشطةفاحلواسيب الشخصية املستقلة تعترب أداة فعالة يف اجناز الكثري من 

  األخرى. األجهزةهو متاح من إمكانيات يف 
الهلا وقد مت استغ ،تقدم هذه الشبكات خدمات اتصالية ومعلوماتية كثريةالتطبيقات المرافقة للشبكات:  -2

نذكر خدمة الربيد  من اخلدماتو  ،وتطويرها مبا خيدم املؤسسة ويسهل اتصاهلا مع بيئتها الداخلية واخلارجية
   .التدفق االلكرتوين للوثائق، التبادل االلكرتوين للمعطيات، االلكرتوين، الربجميات اجلماعية
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  االستثمار فيها. وأسباب ا تكنولوجيا المعلومات واالتصالالمطلب الرابع: مزاي
 .ا تكنولوجيا المعلومات واالتصالأوال:  مزاي

 إىل حتقيق العديد من املزايا تتمثل فيما يلي:  لتكنولوجيا املعلومات واالتصال أدى استخدام املؤسسة    
بالعديد من  لقيامل لتكنولوجيا املعلومات واالتصال كن استخدام املؤسسةميزيادة المبيعات واألرباح:  -1

  1 يلي: واألرباح نذكر منها ماالوظائف اليت من شأهنا زيادة املبيعات 
 حول املنتجات.لتحقيق رغباهتم عن طريق السماع ملقرتحاهتم وآرائهم التواصل مع الزبائن  -أ

 االستفادة من خدمات التجارة االلكرتونية. -ب
  استعمال اإلشهار االلكرتوين. -ج
 ختفيض التكاليف الذي يساهم يف زيادة األرباح. -د
 تكنولوجيا املعلومات واالتصال ؤسساتحيث تستخدم العديد من امل الحصول على مزايا تنافسية: -2

 من خالل تصميم برامج وتطبيقات مبتكرة لتحسني وضعها يف البيئة التنافسية، واحلصول على مزايا تنافسية
 تسمح لتلك املؤسسات باملنافسة بصورة أكثر فعالية.

والذي يتأتى  األهداف اليت حترص عليها املؤسسة من أهم أن ختفيض التكاليفتخفيض التكاليف:  -3
عن طريق تقليص عدد كاألعمال اإلدارية باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف العديد من اجملاالت  

 .حسب الطلب مما يقلل من استعمال املخازن اإلنتاجكما تستخدم يف تنفيذ املوظفني  
حتسني جودة املخرجات   هو تكنولوجيا املعلومات واالتصاللستخدام أن أحد أهم اتحسين الجودة:  -4
الوحدات الطرفية  باستخدام، فاملهندس يستخدم حمطات العمل أو ما يعرف التصميم مبساعدة احلاسب اآليلك

تعديالت عليها بسهولة  إلجراء واسرتجاعها عند احلاجةللحاسب اآليل لعمل رسومات هندسية ويقوم بتخزينها 
 آخرين.  وعليه فان النظام يوفر من اجلهد املبذول يف التصميم ويقلل احلاجة ملهندسني ،جودهتامن أجل حتسني 

 .ي تكنولوجيا المعلومات واالتصالاالستثمار ف سبابثانيا: أ
املدير الناجح يف املؤسسة يدرك أمهية املعلومة جيدا حيث متكنه من معرفة كل ما هو جديد يف بيئة أن     

، وقد من أهم التطورات يف عصرنا احلايلواالتصال وتعد تكنولوجيا املعلومات  ،ومواكبة التطورللمسارعة األعمال 
 تعددت أسباب االستثمار فيها ومن بينها ما يلي: 
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أي القيام بالنشاطات التجارية للشركات يف كل ونقصد هبا العوملة التجارية وهي عاملية التجارة،  العولمة: -1
وأنظمة معلومات أو حدودية أو ثقافية، ولقد سامهت تكنولوجيا املعلومات  د سياسيةأحناء العامل بدون قيو 

باإلمكانيات الفعالة اليت حتتاجها من أجل تسويق احلاسوب وتقنيات االتصاالت على إمداد الشركات التجارية 
  1منتجاهتا يف كل أحناء العامل.

تعتمد عملياهتا التجارية وعالقاهتا مع البيئة احمليطة هبا من عمالء  مؤسساتهي وظهور الشركات الرقمية:  -2
وكل تعامالهتا  املؤسسةومزودين وغريهم على التكنولوجيا الرقمية أي استخدام احلاسوب وبرجمياته يف إدارة أصول 

رقمية مبنية  سساتمؤ  إىلالتقليدية  املؤسساتحتول وبشكل كبري واإلدارية، واملالحظ يف عصرنا احلايل التجارية 
  .كل معامالهتا التجاريةعلى استخدام تكنولوجيا املعلومات يف  

وتسارع بشكل كبري منذ بداية ظهر االقتصاد املعلومايت يف هناية القرن العشرين ظهور االقتصاد المعلوماتي:  -3
يف الذين ميثلون الطبقة املتعلمة واحلاصلة على شهادات جامعية القرن الواحد والعشرين، حيث ازداد عدد املوظفني 

 .حيملون الشهادات العليا حني تدنت أعداد العمال الذين ال
الواليات املتحدة األمريكية لقد حتولت العديد من الدول املتقدمة من دول صناعية إىل دول معلوماتية مثل      

بينما مت  ،على اقتصاد املعرفة واقتصاد اخلدمات املبنية على املعلوماتها وأملانيا واليابان حيث قامت ببناء اقتصاد
  .فكما نرى فقد أصبحت الكثري من الدول النامية كالدول العربية دول صناعيةدول العامل الثالث  إىلاملصانع نقل 

وطريقة املعامالت مع  احلديثة يف اإلدارة املؤسساتلقد تغريت طريقة  وطريقة عملها: المؤسساتتغير  -4
من الداخل، حيث مع املوظفني وكيفية إدارة وتنظيم العمل  املؤسساتتعامل العمالء واملوردين كما تغريت أيضا 

الرقمية اجلديدة فقد تغريت بشكل أساسي يف  املؤسساتأما  على هيكلية اهلرم املعروفةالتقليدية  املؤسساتتبىن 
 ستوية التنظيم.م مؤسساتفأصبحت تنظيمها اهليكلي 

تعترب شبكة االنرتنت أكرب تقدم تكنولوجي منذ  تطور شبكة االنترنت المتالحقة وتفاعالتها التكنولوجية: -5
اخرتاع اآللة الطابعة، فنحن بصدد ثورة يف جمال شبكات املعلومات احملوسبة واالتصاالت وحمورها االنرتنت 

  2والتكنولوجيا اليت تعتمد عليها.
 
 
 

                                                           
 .19، ص: 9039دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن عمان، الطبعة األوىل،  ،إدارة تكنولوجيا المعلوماتالطيطي،خضر مصباح  1
 .312صباح بلقيدوم، مرجع سبق ذكره، ص:  2



 تكنولوجيا المعلومات واالتصالاإلطار المفاهيمي لالفصل األول: 
 

18 
 

 وآثارها. ق تكنولوجيا المعلومات واالتصالالثالث: متطلبات تطبيالمبحث 
أثر إضافة إىل  واستعماالهتا هاتطبيقو  متطلبات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتنتطرق يف هذا املبحث إىل     

 .على بعض جوانب املؤسسة هااستخدام
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصال المطلب األول: متطلبات

 أربع مكونات أساسية وهي: يف تكنولوجيا املعلومات واالتصالتتمثل متطلبات     
وتشمل املعدات املستخدمة إلدخال املعلومات وخزهنا ونقلها وتداوهلا واسرتجاعها  المكونات الماديةأوال: 

 وعة من األشياءواستقباهلا وبثها للمستفيدين كما أهنا تتضمن احلاسبة وما يرتبط هبا من األجهزة اليت تظم جمم
  1وحدة املعاجلة املركزية واللوحة األساسية والشاشة وغريها.

وتتميز احلاسبات اآللية بسرعة تنفيذ العمليات وبقدرهتا التخزينية العالية وبارتفاع معدالت إنتاجيتها بصورة     
 هائلة وبكفاءهتا العالية يف نقل املعلومات ودقة النتائج واملخرجات. 

على إدارة املكونات املادية وتشغيلها كما تقوم مبختلف التطبيقات، وتساهم الربجميات  وتعملرمجيات: الب ثانيا:
يف معاجلة املعلومات وتسجيلها وتقدميها كمخرجات مفيدة ألداء العمل وإدارة العمليات لذلك فهي تتضمن 

املرتبطة مبهام األعمال املتخصصة وتنقسم أنظمة التشغيل النهائية مثل معاجل الكلمات وبرجميات التطبيقات 
 برجميات احلاسوب بشكل عام إىل:

ته ببعضها ويضم هذا النوع من ا: وتعد ضرورية لتشغيل احلاسوب وتنظيم عالقة وحدبرمجيات النظام -1
اخليا الربجميات برامج التشغيل وهي عبارة عن سلسلة الربامج اليت تعدها الشركة املصنعة للحاسوب وختزن فيه د

 ال يتجزأ من احلاسوب.  اعد جزءيو 
يعازات املكتوبة بإحدى لغات الربجمة واإل وهي جمموعة الربامج اليت تعىن برتمجة العملياتبرمجيات التأليف:  -2

  ذات املستوى العايل إىل لغة اآللة.
كن تطبيقها مع وهي برامج معدة لتشغيل عمليات معينة ذات طبيعة منطية إذ ميالبرمجيات التطبيقية:  -3

تغيريات طفيفة وتشتمل هذه الربامج على كافة التعليمات اليت حتدد بصورة تسلسلية عمليات املعاجلة الالزمة 
 للبيانات وكيفية تنفيذها. 

هي جمموعة البيانات املبوبة اليت مت مجعها والسيطرة عليها والدخول هلا من خالل أجهزة  قواعد البيانات ثالثا:
احلاسوب اعتمادا على العالقات املنطقية اليت تربط بينها، فهي جمموعة من املعلومات أو البيانات املتصلة ذات 
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عن وعاء حيوي جمموعة من البيانات  عالقات تبادلية، وخمزنة بطريقة منوذجية ودون تكرار، فقواعد البيانات عبارة
    1املخزونة يف امللفات اليت يتم حتليلها ومعاجلتها لتصبح معلومات مفيدة يسهل الرجوع إليها واالستفادة منها.

تتعامل نظم إدارة قواعد البيانات مع البيانات املخزونة وإدارهتا بشكل كفء، وتنفيذ املعاجلات املطلوبة على     
حيث متثيلها للمستخدم النهائي وبالشكل احلقيقي، ويتكون نظام إدارة البيانات من ثالث مكونات  البيانات من

 2أساسية هي لغة تعريف البيانات، ولغة معاجلة البيانات وقاموس البيانات.
وهي أدوات أو وسائل اتصاالت عن بعد مثل اهلواتف، الفاكس واأللياف  االتصاالت البعيدة المدى رابعا:
ئية ومكوناهتا األخرى اليت تكون الشبكات االلكرتونية اليت مكنت مستخدمي أجهزة احلاسوب من االتصال الضو 

شبكة انرتنت داخلية للشركة كما استخدمتها شركة جنرال إلكرتونيك  االنرتانتبأي موقع أخر وتعد شبكة 
بط عدة شركات بشبكة الكمبيوتر مثل لألغراض األمنية للربط بني خمتلف النظم اإللكرتونية للشركة، كما ميكن ر 

 3االرتباط مع اجملهزين واليت تعمل على أساس شبكة االنرتنت املفتوحة.
 واستعماالتها. ق تكنولوجيا المعلومات واالتصالالمطلب الثاني: تطبي

هذه  إىلحيث تتعدد احلاجة من نشاط املؤسسة  انطالقا ت تكنولوجيا املعلومات واالتصالميكن حتديد تطبيقا    
 ن يكون استعماهلا داخلي أو خارجي.وميكن أ من نشاط إىل أخر التكنولوجيا

 4داخل املؤسسة فيما يلي:ويكمن استعمال تكنولوجيا املعلومات  تطبيق واستعمال داخلي أوال:
كل   فيها ضل تكنولوجيا املعلومات واالتصال كمصدر مركزي لكل معلومات املؤسسة يف بطاقة تعر اتستعم -1

     نتج...معلومات عن اهليكل أو امل، أهدافهامن التعريف باملؤسسة، نشاطها، هيكلها التنظيمي، 
 لشخصية، الوظيفة، الرتقيات...وضع دليل للعاملني الذي يساعد على حصر كل من املعلومات ا -2
تباعدت أجزائها أو حىت وان كانت يف مواقع خمتلفة، ومهما ربط كل أجزاء املؤسسة مع بعضها البعض  -3

 من خالل الشبكة الداخلية. خرىجزاء األما جيري يف األبالتعرف على إذ تسمح لكل جزء فيها  فروعها جغرافيا
)التسجيل اليومي للحضور( لتسهيل معاجلة البيانات واالستفادة منها االستعمال االلكرتوين لبطاقات الدوام  -4

 .إليهاوكذا سرعة الوصول 
 .للفحص و املعاجلة ) طلب عطلة مثال(صول على الوثائق املعيارية و للموظفني التتيح  -5
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 .ولياهتاحتديد الوظائف وجتديد مهامها ومسؤ  -6
 عدة مرات. وضع معلومات عن املنتج ومواصفاته لتفادي تكرار الشرح -7
 وضعية تنافسية جيدة.، ومميزاهتا حىت تبقى املؤسسة يف للحصول على معلومات ختص املنتجات املنافسة -8
 .املؤسسةاالنتقال السهل والسريع داخل  -9

 والوقت املستغرق يف ذلك. النقل السريع واالقتصادي للمستندات بتوفري التكاليف الربيدية -11
 1تتعدد االستعماالت اخلارجية لتشمل ما يلي: تطبيق واستعمال خارجي ثانيا:

 ، جللب أكرب عدد من الزبائن.باملؤسسة على شبكة االنرتنتنشر اإلعالنات واإلشهارات اخلاصة  -1
 كرتونية.السماح للزبائن الشراء والتسوق عرب االنرتنت وحتقيق التجارة االل -2
، فهو يكسب ميزة اهلاتف من خارج املؤسسة باستعمال الربيد االلكرتوين األشخاصسرعة االتصال مع  -3

 ، وميزة اخلطاب بأحسن تعبري.ناحية
 .تزويد املؤسسة مبعلومات عن مواد تريد شرائها، خاصة املواد ذات التمويل الكبري -4
يف جمال عملها حلل بعض املشاكل دون تكليف  نمستشاريارجية من خرباء أو اخلاحلصول على املعرفة  -5

   حيان.االستشارة يف بعض األ
 املوظفني عند احلاجة. من أجل اختيار متطلباهتا من الدائم على سوق العمالة االطالع -6
من الناحية عنها حىت يفيدها يف وضع خطتها املستقبلية اختبار سوق منتجاهتا وملعرفة رضا املستهلكني  -7
 نتاجية والتسويقية.اإل
أو املواد  من طرف املوردين، ميزات املنتجاتختيار املورد املناسب من خالل العروض املقدمة إمكانية ا -8

 األولية، السعر...
ذات  األخرىمتابعة مدى تطور املؤسسة مقارنة مع مؤسسات أخرى يف نفس قطاع نشاطاهتا، أو القطاعات  -9

 كزيارة مواقع هذه املؤسسات.  تصال الدائم بالعامل من أجل احلصول على املعلوماتوذلك عن طريق اال العالقة
 أخرى.في مجاالت واالتصال تطبيق واستعمال تكنولوجيا المعلومات  :ثالثا
 ليشمل عدة جوانب أخرى نذكر منها ما يلي: واالتصال شاع استعمال تكنولوجيا املعلومات   
 .اإلنتاجيةوهي آالت حلت حمل العامل يف العملية اآلالت الموجهة رقميا:  -1
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رجال آليني يقومون بتنفيذ  إىلتطورت هذه اآلالت  السليكونوظهور رقائق  اإللكرتونيكمع تطور  اآللية: -2
  .عن أدائها بنفس الكفاءة اإلنسانوسريعة للغاية يعجز حركات معقدة 

، يف مكاتب الدراسات قنية أن حتدث ثورةلقد استطاعت هذه التالتصميم المساعد من خالل الحاسوب:  -3
 حيث أصبح باإلمكان رؤية النموذج اجملسم قبل أن ينجز.

 تطور الربجميات مما مسح بظهور األنظمة اخلبرية.ذلك عن طريق  إىلومت الوصول  الذكاء الصناعي: -4
كإحدى الركائز األساسية يف هذا اجملال واالتصال  حيث سامهت تكنولوجيا املعلومات  التعليم االفتراضي: -5

 1وبتكاليف معقولة.
باألخبار  وتزويد اجلماهري إيصالويعتمد على وسائط االتصال التكنولوجية يف اإلعالم االلكتروني:  -6

الوسائل هداف العامة غري أنه يتميز عنه من خالل فهو يشرتك مع اإلعالم العام يف املبادئ واأل واملعلومات
  التكنولوجية املتطورة.

واالتصال يف جمال الصحة والتطبيب عن بعد هبدف الرفع  املعلومات مت توظيف تكنولوجيا الصحة والطب: -7
واملناطق النائية مما يقلل نفقات العالج والسفر وكذا التبادل املعريف بني  األريافمن املستوى الصحي لسكان 

 املراكز الصحية املنتشرة يف العامل.
وامليدان وكذا القيادة  حيث كان هلا دور كبري يف توصيل الرسائل بشكل سري بني المجال العسكري: -8

 لبعض األجهزة.ألغراض التجسس، كما مت بواسطتها التحكم عن بعد 
  على بعض جوانب المؤسسة. م تكنولوجيا المعلومات واالتصالأثر استخدا :لثاالمطلب الث

رورة ال ، حيث أصبحت ضال له أثر كبري على املؤسسات االقتصاديةتصأن استخدام تكنولوجيا املعلومات واال    
وسنتناول يف هذا اجلزء  غريت منطيتها مزاياها ملا هلا من آثارالقصوى من  لالستفادة، تسعى كل مؤسسة عنها غىن

 نب املؤسسة.اذكر هذه اآلثار على بعض جو 
 : اآلثار التنظيمية: أوال

 2وحتدد العالقة بني اإلدارة وتكنولوجيا املعلومات من خالل املرتكزات التالية:
 هرمي تقليدي) لدى املؤسساتاملوجودة يف اهلياكل التنظيمية  االختالفاتبالرغم من الهيكل التنظيمي:  -1

من خالل املرجوة  األهدافأن ماهية اإلدارة هي اليت تدل على فن قيادة املتعاملني لتحقيق  إالشبكي( 
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بشرط مشاركة العاملني يف  العلمية والتقنية املتطورة واألساليباالستخدام األمثل للموارد البشرية املتاحة، وبالطرق 
  وتنظيم عملية املعلومات والقرارات. اإلدارة

تمد على االستفادة القصوى من املنجزات العلمية، واستخدامها املنظم يف العمل ويعالتنظيم العلمي للعمل:  -2
يف حتقيق الزيادة املطردة يف  وارد املتاحةبني العاملني، هبدف استغالل امل األمثلبالشكل الذي يتيح الرتابط 

  مما يتطلب ما يلي:نتاجية اإل
 هيكلة العمل وتوصيف وتصنيف الوظائف. -أ

 بني املستويات اإلدارية املختلفة. ضمان تدفق املعلومات -ب
  العمل وتبسيطها. إجراءاتتنظيم  -ج
 االهتمام باملسئولية االجتماعية للعمل. -د

 يلي: بأن تكنولوجيا املعلومات من الناحية التنظيمية أسهمت يف حتقيق ماكما ميكن القول     
على أساس العمليات إزالة احلدود الفاصلة بني الوحدات التنظيمية والوظيفية، وبالتايل تطوير اهلياكل التنظيمية  -أ

 الرئيسية بصورة أكرب.
 ميم العمل يف املؤسسة.كيز على الفرق املدارة ذاتيا كأساس لتصالرت  -ب
  تناسب نطاق اإلشراف للمديرين مع حاجة العمل. -ج
  .من حيث سرعة ودقة التنفيذ وإعادة توزيع األعمال املؤسسةيف عمليات إحداث حتوالت جذرية  -ه

 ثانيا: اآلثار االقتصادية: 
 استخدام احلاسب االلكرتوينتتمثل اآلثار االقتصادية النامجة عن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف     

األثر الكبري يف حيث كان لتطور استخدام احلاسبات اآللية  ،املكونة هلذه التكنولوجيا األساسيةكأحد العناصر 
والسهولة يف التشغيل والصيانة  مستويات أسعارها الخنفاضوذلك  ،اقتصاديات استخدام هذه التكنولوجيا
وأمهيتها  ، باإلضافة إىل قابليتها للتوسع وتطابق أنظمة احلاسبات املختلفةوضمان تدفق املعلومات بشكل أفضل

الكم اهلائل  ختزينباإلضافة إىل قدرهتا على  ،يف تعمري مفهوم املركزية والالمركزية يف اهليكل التنظيمي يف املؤسسة
   1سرعة ودقة إجناز املهام والواجبات املطلوبة.يف  وإسهاماهتا من املعلومات
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 ثالثا: اآلثار االجتماعية.
 من حيث:سسة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال ؤ امل استخداماملرتتبة عن  االجتماعيةثار لآلميكن     
يرتتب على ذلك من خلق  والتعليمية وتطوير البحث العلمي والتقين، ومااآلثار املستقبلية على العملية الرتبوية  -1

 يف جمال املعلومات.ون الدويل افلسفة جديدة يف االنفتاح والتع
 ملهام عملهم. أدائهمالعاملني وتسهيل مشكالت ية تسخري هذه التكنولوجيا يف حل كيف  -2
 القائم على أساس البحث والتقصي. للعمل التكنولوجي  اإلبداعيالدور  -3

تأثريات على الفرد واجملتمع نذكر منها اآلثار الصحية جند  أما اآلثار السلبية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال    
 ةالكهرومغناطيسيخماطر اإلشعاع واجملاالت املخاطر الصحية لشاشات العرض، اإلصابة بالتعب املتكرر، ) مثل

( ومجلة من املخاطر مول، تعب العينني والصداع ...إدمان االنرتنت واهلاتف احمل التأثريات السيكولوجية لالتصال،
واملواد املضرة ) استهالك الطاقة وما ختلفه على اجلانب البيئي، مشكالت وحدات التصنيع البيئية نذكر منها 

  1.(بالبيئة...
كاملساعدة على االنتحار والتطرف كما مت استغالهلا يف غري أهدافها مما ساعد على انتشار اجلرمية يف اجملتمع      

  ...اإلرهاب والسرقة العلمية، وانتحال الشخصيات و اإلباحيةالعنصرية وترويج  إىلوالدعوة 
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 خالصة الفصل:
حول التغلب على مشاكل الوقت واملكان، والبحث الدائم عن بيئة مناسبة لتسهيل  املؤسساتإن سعي     

حتمية تفرض نفسها يف بيئة  ن تكنولوجيا املعلومات واالتصالجعل م األفرادوتبادل املعلومات بني االتصاالت 
 األعمال احلديثة ملا تتيحه هذه التكنولوجيا من مزايا.

إىل حيث انتقل من كالسيكي  ،تغيري جذري يف االقتصاد إحداثمكنت تكنولوجيا املعلومات واالتصال من     
يف احلصول عليها  املؤسساتكمادة أساسية حترص   يعتمد على املعلومات ذات القيمة واملصداقية ،رقمي

يعمل على معاجلة وتوزيع  الذي ،وذلك عن طريق خدمات نظام املعلومات ،يف الوقت املناسبواالستفادة منها 
 .عملية اختاذ القرارمن املسؤولني  متكن وختزين كم هائل من البيانات

 استخدامخاصة بعد  املؤسساتجناح  من أحدى مرتكزاتيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال  االستثمارويعد     
معلومات هائلة عن األسواق توفريها و سامهت يف تعميق التجارة االلكرتونية حيث عمال جمال األيف االنرتنت 

 املؤسساتبني ، مما زاد من حدة املنافسة وتوفر العديد من البدائل يف جماالت الشراء وقنوات التوزيعوالعمليات، 
   .وايليف الفصل امل بنوع من التفصيل نتطرق ملوضوع التنافسية لذا سوف
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 تمهيد:

وعوملة االقتصاد وسرعة  األسواقكانفتاح   ،أخرى إىلنتيجة التغريات احلاصلة يف بيئة األعمال من فرتة     
ودولية تفرض  إقليميةوظهور منظمات  ،مفر منها االتصاالت وبروز العامل اجلديد الذي متيزه التنافسية كحتمية ال

وبذلك يتوجب على املؤسسات التكيف مع هذا احمليط  ،قوانني على كل من يتعامل معها أو يسري يف هنجها
والتوسع يف السوق  جل البقاءأتضمن تفوقها وتدعم مركزها التنافسي من  وذلك من خالل بناء مزايا تنافسية

 بأكرب احلصص.

إىل ثالثة لتنافسية املؤسسة االقتصادية لذا فقد قسمناه ويأيت هذا الفصل من الدراسة لفهم العناصر األساسية     
 مباحث وهي:

 .التنافسية مفهوماملبحث األول:  

  .املبحث الثاين: حتليل امليزة التنافسية

 .املبحث الثالث: فعالية تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف حتقيق امليزة التنافسية
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 التنافسية مفهومالمبحث األول : 
هبا فبعدما كان االهتمام  السريع جة تزاحم املنظمات وتغيري بيئتهانتي تعاظم االهتمام بالتنافسية يف عاملنا اليوم    

مقياسا لتقييم مستوى املعيشة  أصبحتالدول حيث توسع اليوم ليشمل  ،مقتصرا على رجال األعمال فقط
 جمالس وهيئات تصدر تقارير دورية يف خمتلف اجملاالت. للتنافسيةواستدامتها وتأسس 

 .نواعهاوأتعريف التنافسية  المطلب األول :
 التنافسية. أوال: تعريف

حيث  ،عدد وجهات النظرتاختلف الباحثني يف ميدان التنافسية حول تقدمي تعريف دقيق هلا ومرجع ذلك     
 األخرالبعض  أمايرى البعض بأهنا فكرة عريضة تضم اإلنتاجية الكلية ومستويات املعيشة والنمو االقتصادي 

املفهوم حيث ركز على تنافسية السعر والتجارة وسنحاول فيما يلي عرض بعض التعاريف حبسب مستوى فضيق 
 .(دولة قطاع، ،مؤسسة)التنافسية 

 تعريف التنافسية على مستوى الدولة: -1
مواطنونا يتمتع حني منتجات وخدمات تنجح يف اختبار املنافسة الدولية يف  إنتاجالتنافسية هي قدرتنا على     

 1.مبستوى معيشة متنام ومستدمي على حد سواء
سلع وخدمات تنافس يف  إنتاجقدرة الدولة على  أهنافقد عرفها للسياسة التنافسية  األمريكياجمللس  أما    

 2.الطويل األجليف مطردة  العاملية ويف نفس الوقت حتقق األسواق
مشاريع  إدارةبيئة تنافسية قادرة على  إنشاءقدرة الدولة على  أهناعرفها فبسويسرا  اإلداريةمعهد التنمية  أماو     

 3.يف ضوء االختالفات السياسية واالجتماعية والثقافية داخل الدولة األعمال
العاملية الذي حيقق  األسواق اخرتاقسبق ميكن القول بأن تنافسية الدولة هي القدرة على  ومن خالل ما    

  .الشعوب إليهااليت تصبو  األهداف
 
 
 

                                                
 .10األردن ص:  -، عمان 6102الكتاب األكادميي، الطبعة األوىل  ، مركزإدارة المعرفة كمدخل للميزة التنافسية في المنظمات المعاصرةمسية بوران،  1
 9-1املؤمتر العاملي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومة، جامعة ورقلة، اجلزائر حالة الجزائر "دور الحكومة في تدعيم التنافسية  " عبد القادر بريش، حممد زيدان 2

 . 02، ص: 6112مارس  
يف علوم التسيري، جامعة غري منشورة رسالة ماجستري  " مقاربة الموارد الداخلية والكفاءات كمدخل للميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية " وسيلة بوازيد 3

 .10، ص: 6100/6106سطيف، اجلزائر 
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 تعريف التنافسية على مستوى القطاع : -2
الدولية دون االعتماد على  األسواققدرة مؤسسات قطاع معني يف دولة ما على حتقيق جناح مستمر يف  هي    

 1.وبالتايل متيز تلك الدولة يف هاته الصناعةالدعم واحلماية احلكومية 
 األسواققدرة شركات القطاع الصناعي يف دولة ما على حتقيق جناح مستمر يف  أهناوتعرف كذلك على     

 2.الدولية دون االعتماد على الدعم واحلماية احلكومية
 :المؤسسةتعريف التنافسية على مستوى  -3

استقرار، توزيع  منو ،من رحبية األهدافاملنافسني بغرض حتقيق  أمامالقدرة على الصمود  أهناتعرف على     
حتسني املراكز التنافسية بشكل دوري  إىلبصفة مستمرة  األعمالورجال  ابتكار وجتديد حيث تسعى املؤسسات

وتتحقق التنافسية من خالل جمموعة من املتغريات منها التحكم يف  ،تأثري املتغريات العاملية واحمللية نظرا الستمرار
حث عن بالعمالء وال رضاءإ سعار،، ختفيض األحتديد املنتجات والتغليف الشاملة،دارة اجلودة إ عناصر التكاليف،

 3.التسويقية االتصاالتعمالء جدد، 
التسويقية  ،اإلداريةواالبتكارات والضغوط وكافة الفعاليات  هنا اجلهود و اإلجراءات،أما السلمي فعرفها على أ    

يف  اتساعاكرب أورقعة  كرب من الزبائنأجل احلصول على شرحية أ، اليت متارسها املؤسسات من والتطويرية اإلنتاجية
  4هبا. األسواق اليت هتتم

 على النحو التايل ومها:نذكرمها هناك نوعني من التنافسية  ثانيا: أنواع التنافسية
 وتتضمن تنافسية املنتج وتنافسية املؤسسة. التنافسية من حيث الموضوع:  -1
وكثريا ما يعتمد على سعر التكلفة وحيد  اتعترب شرطا الزما لتنافسية املؤسسة ولكنه ليس كافي تنافسية المنتج: -أ

مضلال باعتبار أن هناك معايري أخرى قد تكون أكثر داللة، كاجلودة  اأمر لتقومي تنافسية منتج معني ويعد ذلك 
وخدمات ما بعد البيع، وعليه جيب اختيار معايري معربة متكن من التعرف الدقيق على وضعية املنتج يف السوق يف 

    5وقت معني.

                                                
نوفمرب  01و 19جامعة الشلف اجلزائرامللتقى الدويل  " االستراتيجيايير األداء تحسين القدرات التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة وفقا لمع " عطية صالح سلطان 1

 .  512ص:  6101
 .    012ص:  6116اكتوبر  51-69جامعة بسكرة اجلزائر، امللتقى الدويل  " تنافسية المؤسسة االقتصادية وتحوالت المحيط " فارس مسدور، كمال رزيق 2
 .052 -052، ص ص: 6102، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، التسويق كمدخل استراتيجي لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسةعبد الرمحن،  هشام حريز، بومشال 3
 .010، ص: 6110، دار غريب، القاهرة مصر،إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجيةعلي السلمي،  4
يف إطار مدرسة الدكتوراه يف علوم التسيري  غري منشورة رسالة ماجستري  " تنافسية القطاع السياحي وانعكاساته على التنمية المستدامة في الدول العربية " اوريسي هيبة اهلل 5

 .   11، ص: 6100/6106جامعة سطيف اجلزائر، 
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 يتم حساهبا من يتم تقوميها على مستوى أمشل من تلك املتعلقة باملنتج حيث ال تنافسية المؤسسة: -ب 
يف حني يتم التقومي املايل للمنتج باالستناد إىل اهلامش الذي ينتجه  ،الناحية املالية يف نفس املستوى من النتائج

أما تنافسية املؤسسة فيتم تقوميها اخذين بعني االعتبار هوامش كل املنتجات من جهة واألعباء  ،هذا األخري
نفقات البحث والتطوير، املصاريف  ، النفقات العامة،البىن التحتيةليف تكا)اإلمجالية واليت جند من بينها 

هذه املصاريف وفاقت اهلوامش واستمر ذلك مدة أطول فإن ذلك يؤدي  زادتفإذا  ،من جهة أخرى ...(املالية
وال يتم ذلك إال إذا  ،بتقدمي قيمة لزبائنها مطالبةإىل خسائر كبرية يصعب على املؤسسة حتملها ومن مثة فاملؤسسة 

 حققت قيما إضافية يف كل مستوياهتا.
 .وتتمثل يف التنافسية امللحوظة و القدرة التنافسية التنافسية وفق الزمن: -2             

جيب  ال تعتمد هذه التنافسية على النتائج اإلجيابية احملققة خالل دورة حماسبية غري أنه التنافسية الملحوظة: -أ 
التفاؤل بشأن هذه النتائج لكوهنا قد تنجم عن فرصة عابرة يف السوق أو عن ظروف جعلت املؤسسة يف وضعية 

 احتكارية فالنتائج االجيابية يف املدى القصري قد ال تكون كذلك يف املدى الطويل. 
ه األخرية تربطها عالقات تستند القدرة التنافسية إىل جمموعة من املعايري حيث أن هذ القدرة التنافسية: -ب 

متداخلة فيما بينها، فكل معيار يعترب ضروري، ألنه يوضح جانبا من القدرة التنافسية وتبقى املؤسسة صامدة يف 
بيئة مضطربة، ولكنه ال يكفي مبفرده وعلى خالف التنافسية امللحوظة، فإن القدرة التنافسية ختتص بالفرص 

 خالل عدة دورات استغالل. املستقبلية، وبنظرة طويلة املدى من
 كما مييز كثري من األدبيات بني عدة أنواع أخرى من التنافسية وهي: 

فالبلد ذو التكاليف األرخص يتمكن من تصدير السلع إىل األسواق اخلارجية  :يةتنافسية التكلفة أو السعر  -أ
 1ويدخل هنا اثر سعر الصرف.

باعتبار أن حدود التنافسية معرفة بالعديد من العوامل غري التقانية وغري السعرية فإن  التنافسية غير السعرية: -ب
 بعض الكتاب يتكلمون يف املكونات غري السعرية يف التنافسية.

املنتجات املبتكرة وذات  وويشمل باإلضافة إىل النوعية واملالئمة عنصر االبتكارية فالبلد ذ التنافسية النوعية: -ج
جليدة و األكثر مالئمة للمستهلك وحيث املؤسسات املصدرة ذات السمعة احلسنة يف السوق يتمكن من النوعية ا

 أعلى سعر من سلع منافسيه.بحىت ولو كانت  هتصدير سلع
   2 .تتنافس املشروعات من خالل النوعية يف الصناعات عالية التقانةو  التنافسية التقنية: -د

                                                
، مصر 6100اإلسكندرية، الطبعة األوىل،  -، الدار اجلامعيةود النمو والتنمية في العالمالتنافسية كآلية من آليات العولمة ودورها في دعم جهمصطفى أمحد حامد رضوان، 1

 .52ص: 
 . 10ص: 6112يف العلوم االقتصادية جامعة ورقلة،  غري منشورة رسالة ماجستري "براءة االختراع مؤشر لقياس تنافسية المؤسسات والدول حالة الجزائر"دويس حممد الطيب 2
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 .األعمال وعمليات املؤسسة واسرتاتيجياهتاوتركز على مناخ  التنافسية الظرفية: -ه
 والفكري. وتركز على اإلبداع التكنولوجي ورأس املال البشري التنافسية المستدامة: -و

 المطلب الثاني: أسباب التنافسية ومؤشرات قياسها.
نظام األعمال اجلديد ومن أهم تتعدد األسباب اليت جعلت التنافسية ركنا أساسيا يف  .أسباب التنافسية :أوال

 1:هذه األسباب جند
 تعدد الفرص يف السوق العاملي نتيجة حترير التجارة الدولية. - 1
 تدفق نتائج البحوث والتطورات التقنية وتسارع خمتلف عمليات اإلبداع واالبتكار. - 2
 اليت تتعامل هبا املؤسسات يفالشفافية األسواق نتيجة تطور حبث السوق و عن خمتلف  وفرة املعلومات - 3

 على مراكزها التنافسية. الدالةمعلومات السوق وغريها من املعلومات 
  .وغريها االنرتنتدات وفروع املؤسسات بفضل شبكة وتبادل املعلومات بني خمتلف وح االتصاالتسهولة  - 4
يف دخول منافسني جدد يف الصناعات   مع زيادة طاقات اإلنتاجية وارتفاع مستويات اجلودة والسهولة النسبية - 5

 أمامهم فرص انفتحتحتول السوق إىل سوق مشرتين ترتكز القوة احلقيقة فيه إىل العمالء الذين  ،كثيفة األسواق
بأقل تكلفة وبأيسر الشروط ومن مثة تصبح التنافسية هي  واملفاضلة بني بدائل متعددة إلشباع رغباهتم االختيار

 امل يف السوق من خالل العمل على اكتساب وتنمية القدرات التنافسية.الوسيلة الوحيدة للتع
 ثانيا: مؤشرات قياس التنافسية.

فعلى  -املؤسسة ،القطاع، الدولة – ختتلف املؤشرات املستعملة يف قياس التنافسية باختالف مستوياهتا الثالث    
مستوى الدولة يستخدم غالبا امليزان التجاري، أما على مستوى القطاع فعادة ما يتم الرتكيز على ثالثة أنواع من 

 2.املؤشرات وهي تكاليف اإلنتاج النسبية، اإلنتاجية النسبية، والتبادالت التجارية
يث تعتمد األوىل على القياس الداخلي أما بالنسبة للمؤسسة فينظر إىل عملية القياس من زاويتني خمتلفتني ح    

الرحبية، أما الثانية فتعتمد على القياس اخلارجي من خالل احلصة السوقية و  (إنتاجية – فعالية) بواسطة الثنائية 
 .وسنحاول فيما يلي الرتكيز على املؤشرات املستعملة يف قياس تنافسية املؤسسة

ومتثل الرحبية مؤشرا كافيا على التنافسية احلالية للمؤسسة وتعرف على أهنا " تلك املقاييس  مؤشر الربحية: -1
 و فيما يلي أهم هذه املقاييس:                                         3.املالية اليت تعرب على نتائج لألعمال التجارية اليت تقوم هبا "

  .جممل الربح / إمجايل االستثمار=  معيار معدل العائد على االستثمار -أ
                                                

 .010مرجع سبق ذكره، ص: علي السلمي،  1
 19بوزوايد وسيلة ، مرجع سبق ذكره ص:  2
 .615، ص: 6111دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع الطبعة العربية، عمان األردن،  ت التسويق،ااستراتيجيثامر البكري،  3
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 .= الربــــــــــح / املبيعـــــــــــــات الهامش -ب
 .= املبيـــــعات / رأس مال املستثمر معدل دوران رأس المال -ج
 .معدل دوران رأس املالX = اهلامش  اإلراديةالقابلية  -د
 .= الربح القابل للتوزيع / عدد األسهم العادية ربح السهم العادي في السوق  -ه
 1 .=  صايف الربح بعد الفائدة والضريبة / حق امللكية معدل العائد على حق الملكية  -و 
 إنتاجية(.  –ية ) فعالية ئانمؤشر الث -2
يعد مفهوم فعالية املنظمة من املؤشرات املهمة لقياس مدى حتقيق املنظمة انسجاما أو تكيفا مع  الفعالية: -أ

من البيئة اليت تعمل هبا من حيث استغالل املوارد املتاحة  كما أن مقياس الفعالية ميثل مقدار ما تستطيع إجنازه 
رجات املتوقعة واملخرجات احلقيقة أي أهنا تعين ، فالفعالية متثل العالقة بني املخاألهداف دون إشارة إىل الكلفة

 العالقة بني السلع واخلدمات املنتجة مقارنة مع املستويات املخطط هلا مسبقا.
 الفعالية =   المخرجات الحقيقية / المخرجات المتوقعة

أما اإلنتاجية فهي النسبة بني املخرجات احلقيقية وما مت تسخريه من الوسائل الالزمة وميكن  اإلنتاجية: -ب 
 اعتبار التنافسية كمحصلة التوليف بني الفعالية واإلنتاجية. 

 
 إنتاجية. –الفعالية  الثنائية ( مؤشر  2-1الشكل رقم: )  

 مؤشرات الفعالية                                                                                                                               
 ع                                                                                                       

                                                                                                                               
 5ع                                                                                                                          

                                                                                                                                                        
   6ع                                                                                                                          

                                                                                                                          
 0ع                                                                                                                            

 
 

  0س               6س              5س      س                مؤشرات اإلنتاجية                                      
     طريق السقوط                                                                                                

                 اجلزائرجامعة منتوري قسنطينة، ، تسيريالعلوم  غري منشورة يف رسالة ماجستري " دعيم القدرة التنافسيةإدارة املعرفة كمدخل لت " بوركوة عبد املالك المصدر: 
 .22ص: 6100/6106

                                                
 .692عبد العزيز صاحل بن حبتور، مرجع سبق ذكره، ص:  1
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ففي مواجهة وضعية صعبة تتجه املؤسسات حنو البحث عن توازن جديد باالعتماد على وفرات يف اإلنتاجية     
ولذلك مسيت هذه  ،وحىت يتسىن ذلك يتم اللجوء إىل التخلي على اليد العاملة ألن العملية تكون تقنيا أسهل

إال أن هذا االختيار قد ينطوي على خماطر كبرية على املدى الطويل باعتبار أن عملية التخلي  ،الطريقة باالنكماش
 هذه مست املهارات اليت تدربت يف املؤسسة واليت يصعب تعويضها مستقبال.

دة من خبالف الطريق األول فإن الطريق الثاين يعد األفضل باعتبار انه يعتمد على بناء قوة تنافسية يف بيئة معق    
حيث يتم ذلك بواسطة كسب طلبات جديدة واستغالل فعال للوسائل املتاحة ويفرتض  ،خالل الرفع من النتائج

 ...البنوك الطريق الثاين وهو طريق التوسع وجود تفكري تسويقي شامل متجه حنو إرضاء املتعاملني الزبائن، املوردين
ة يتم من خالل حساب مرونة اإلنتاجية بالنسبة للفعالية وجند إن معرفة الطريق املؤدي إىل اقتحام سوق تنافسي    

 منها ثالث حاالت:
 إذا كانت املرونة أكرب من الواحد فهذا يوافق الطريق املسمى بالتوسع. -أ

 إذا كانت املرونة تساوي الواحد فهذا يوافق الطريق األمثل. -ب
 املسمى باالنكماش.إذا كانت املرونة أقل من الواحد فهذا يوافق الطريق  -ج

وجتدر اإلشارة إىل أنه إذا دام التمادي يف البحث عن اإلنتاجية على حساب الفعالية فإن هذا قد يؤدي إىل     
 هذا الطريق ومن مث السقوط. على الحنرافلاحتمال كبري 

 مؤشر الحصة السوقية: -3
من املبيعات إىل إمجايل مبيعات الصناعة ذاهتا وكلما ارتفعت هذه  املؤسسةوهو مؤشر مهم يف تقدير حصة     

 1 يف السوق وحتسب كما يلي: املؤسسةقوة  تالنسبة كلما تأثر 
 ./ إمجايل قيمة مبيعات الصناعة املؤسسةاحلصة السوقية = إمجايل قيمة مبيعات 

من خالل قوة املبيعات إىل أقوى املنافسني يف السوق   للمؤسسةكما ميكن بذات الوقت قياس القوة التنافسية     
 كما يلي :

 .يف السوق / قيمة مبيعات أكثر املنافسني يف السوق املؤسسةالقوة التنافسية = قيمة مبيعات 
وتستحوذ على جزء هام من السوق الداخلية بدون أن تكون تنافسية على  من املمكن ملؤسسة أن تكون مرحبة    

وحيصل هذا عندما يكون السوق احمللي حممي بعوائق جتاه التجارة الدولية كما ميكن للمؤسسات  ،يلاملستوى الدو 

                                                
 .202ص:  ثامر البكري، مرجع سبق ذكره، 1
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الوطنية أن تكون ذات رحبية آنية ولكنها غري قادرة على االحتفاظ باملنافسة عند حترير التجارة أو بسبب أفول 
 1.اليف منافسيها الدوليني احملتملنيالسوق ولتقدير االحتمال هلذا احلدث جيب مقارنة تكاليف املؤسسة مع تك

 .تحليل قوى التنافس :لثالمطلب الثا
ام بكل ما من باملعرفة الدقيقة للتنافسية واإلمل فهي مطالبةحىت تتمكن املؤسسة من البقاء والتموقع يف السوق     

و اخلدمة اليت أال يعين دوما املؤسسة اليت تقوم بتقدمي نفس البضاعة  فحسب بورتر " تنميتهاشأنه أن يساهم يف 
 . 2" أرباحهايقطع جانبا من  أنشباع حاجات الزبائن وإمنا هو كل من يساومها وحياول تقدمها مؤسستنا إل

 مخس عوامل مبينة يف الشكل املوايل : إىلحيث قسمها 
 لبورتر.: نموذج القوى التنافسية (2-2)الشكل رقم 

 قوة املزودين        املنافسة بني املؤسسات القائمة حاليا
                                                                                                                            

  
 التساومية      

  
  خطر املنتجات واخلدمات                                                  

 
 دار املسرية للنشر و التوزيع للطباعة ،عمان األردن، ص: 6112،إدارة جديدة يف عامل متغري، الطبعة  االسرتاتيجيةعبد العزيز صاحل بن  حبتور اإلدارة  المصدر:

06. 

 .المنافسة بين المؤسسات القائمة أوال:
ألي مؤسسة يف بيئة  اسرتاتيجيةحركة  أن أيالتنافس إىل فهم حقيقة مهمة وهي  اسرتاتيجيةيدعو منوذج     

أن أي حركة من مؤسسة تؤدي إىل ردة  يعين ،يف تلك البيئة األخرىاملؤسسات  علىالتنافس تؤثر بصفة واضحة 
لى بعضها ععتمد تاملؤسسات املتنافسة يف صناعة ما  أنوهذا دليل على  ،األخرىفعل من قبل املؤسسات 

يف بيئة ملؤسسات األخرى اوأن جناح أي من هذه املؤسسات املتنافسة يعتمد على القرارات اليت تتخذها  ،البعض
عتمد على درجة التعاون يف حجم املؤسسات التنافسية ومستوى النمو يف تلك يكثافة التنافس التنافس وأن  

 3.الصناعات ودرجة التنوع يف املنتجات

                                                
 .00دويس حممد الطيب، مرجع سبق ذكره، ص:  1
، نوفمرب 06جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، العدد  " تعزيز تنافسية المؤسسة من خالل تحقيق النجاح االستراتيجي " الطيب داودي، مراد جمدود 2

 .  21، ص: 6110
 .05سبق ذكره، ص: عبد العزيز صاحل بن حبتور، مرجع  3

 المنافســـــين الجـــــــدد

شدة المنافـسـة بين 
 المؤسســات القائمة

 مساومــة
 من المورديـن

 مساومـة
 من المشتريــن

 المنتـجـات البديلــــة

 



 الفصل الثاني : تنافسية المؤسسة االقتصادية

 

03 

 

 .المساومة بين المشترين ثانيا:
يسعون دائما  املؤسسة فإهنمعلى منتجات هيكل الطلب  نوتتمثل يف قدرة الزبائن على الطلب بصفتهم ميثلو     

 واملنافع اليت نذكر بعضها فيما يلي:إىل حتقيق بعض املكاسب 
 التفاوض على حتقيق أسعار املنتجات ورفع نوعيتها باستمرار. -1
و أرباح املؤسسات ولكن هذه  مردوديةالعمل على زيادة أوضاع املنافسة بني البائعني مما يؤثر سلبا على  -2

 1:يلي لى بعض العوامل نذكر منها ماعالقدرة تتوقف 
درجة أمهية الزبون بالنسبة للمؤسسة وتتوقف بدورها على الكمية اليت يطلبها الزبون من املنتجات فكلما  - أ

 وبالتايل زيادة قدرته التفاوضية. الكمية زادت أمهية الزبونزادت هذه 
 زاد من قدرته التفاوضية. أمهيتهأمهية املنتج بالنسبة للزبون فكلما نقصت  - ب
 توفر املعلومات الكافية يف القطاع لدى الزبون وخاصة املتعلقة باألسعار. - ج
وهذا يكون سببا يف سعيهم  ضت تكلفة شرائهم،ف رحبية الزبائن فكلما اخنفضت رحبيتهم كلما اخنفعض - د

 للشراء بأسعار منخفضة وبالتايل تزيد قدرهتم التفاوضية.
ن ممبورد واحد حيث ميكنه االنتقال الزبائن  ارتباطحيث تسمح املنتجات بعدم  ،معيارية أو منطية املنتجات - ه

يفرض الزبائن عليهم تقدمي تنازالت هلم ويزيد مورد إىل أخر دون صعوبة ألن املوردون ميلكون نفس املنتج لذلك 
 من قدرهتم التفاوضية.

  .تهديد المنتجات البديلة ثالثا:
املنتجات البديلة كقوة تنافسية مؤثرة يف صناعة ما كلما اقرتب سعرها وما تؤديه من وظائف من  أمهيةتتزايد     

وضعية القطاع إزاء املنتجات البديلة مرتبطة بعمليات وقد تكون  ،سعر ووظائف املنتجات احلالية املوجودة بالسوق
شهارية املعتمدة من قبل مؤسسة واحدة احلفاظ على مل تتمكن العملية اإل إذافمثال  ،مجاعية من قبل القطاع

وضعية القطاع إزاء املنتجات البديلة فإن اإلشهار املكلف واملدعم من قبل مؤسسات القطاع قادر على حتسني 
                .          ...االتصالجهود و  نفس الشيء بالنسبة لباقي جماالت التحسني األخرى كاجلودة ،ماعيةالوضعية اجل

 مقارنة سعر" جودة، " تطورها حنو حتسني العالقةيتجه فهي اليت تكون حمل مراقبة  أنأما املنتجات اليت جيب   .
 2 .كربأبتلك املنتجات اليت تصنع من قبل قطاعات أين تكون الرحبية 

                                                
      6115/6112يف علوم التسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر، غري منشورة رسالة ماجستري  " أهمية الجودة الشاملة ومواصفات اإليزو في تنافسية المؤسسة " عاليل مليكة 1

 .15ص: 
 .00، ص: 0990مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر،  ،الميزة التنافسية في مجال االعمالنبيل مرسي خليل،  2



 الفصل الثاني : تنافسية المؤسسة االقتصادية

 

03 

 

 .القوة التفاوضية للموردين رابعا:
ن خالل ختفيض مميكن للموردين ممارسة قوهتم التفاوضية على مؤسسات القطاع من خالل رفع األسعار أو     

القطاع  وديةتؤثر سلبا على مرد أنوبالتايل فالقوة التفاوضية للموردين ميكن  املشرتاتنوعية املنتجات أو اخلدمات 
 1.الذي ال يكون قادرا على تغطية التكاليف من خالل األسعار

   2منها: وتتوقف القدرة التفاوضية للموردين على عدد من الشروط    
 .يشرتون عليهمجمموعة املوردين أكثر تركيز من جمموعة املشرتين الذين  - 0       
 .كون حمل إحالل ملنتجاته املعروضةت أنمنتجات ميكن  فاملورد ال يصاد - 6       
 ليست زبونا مهما بالنسبة للمورد. املؤسسة - 5       
 املنتج عبارة عن وسيلة أو عامل إنتاج مهم بالنسبة للمشرتي. - 2       
 يف متناوهلا. جتعل املشرتي تكاليف حتويل واليتبإنشاء  ابتمييز منتجاهتأن تكون جمموعة املوردين قد قامت  - 2       
   كما تشكل اليد العاملة املستعملة  ( آخرينشرتين ) ماخللف  املوردون ميثلون هتديدا صادقا باالنضمام حنو - 2       

 قوة هلا  –النقابية  ها التنظيمية أوتحسب درج –جزءا من املوردين ويف هذا اإلطار فاليد العاملة  املؤسسةيف         
 احملتملة لنشاط ما. املردوديةعلى  تؤثر أناليت ميكن تفاوضية كبرية         

 .لمنافسين المحتملينا خامسا:
  ولكن لديها القدرة على املنافسة إذا ما رغبت يف ذلك حالياوهي كل املؤسسات اليت مل تدخل جمال املنافسة     

جند أن املؤسسات العاملة يف صناعة ما حتاول جاهدة حتسني وضعيتها التنافسية يف السوق وإبداد عزائم املنافسني 
 ملنافسة.ااحملتملني بالدخول إىل جمال 

اليت  املؤسساتإن دخول منافسني حمتملني ميثل هتديدا لرحبية املؤسسات احلالية على اعتبار أنه كلما زاد عدد     
من ناحية أخرى  و  ،ت القائمة حلماية حصتها من السوقصناعة معينة أصبح األمر صعبا على املؤسسايف تنشط 

   3.رفع أسعارها وحتقيق عائدات أكربمن خطر دخول املنافسني اجلدد أمكن ذلك املؤسسات احلالية  كلما أخنفض
 
 

                                                
 .61بوازيد وسيلة، مرجع سبق ذكره، ص:  1
 6100/6106، 15ري، جامعة اجلزائر يف علوم التسيغري منشورة أطروحة دكتوراه  " دور الرأسمال الهيكلي في تدعيم الميزة التنافسية في المؤسسة الجزائرية " حممد حباينة 2

 . 60ص: 
.                                             املؤسسات، كلية العلوم  ختصص تسيري يف علوم التسيري، غري منشورة رسالة ماجستري " اإلبداع التكنولوجي كمدخل لتعزيز التنافسية للمؤسسات الوطنية " حممد قريشي  3                      

 . 16، ص: 6112/6112لتسيري جامعة  بسكرة، االقتصادية وا             ........... 
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  .االستراتيجيات العامة :الرابعالمطلب 
يف جمال حتديد األسعار والتكاليف واملوجودات  املؤسسةتعترب االسرتاتيجيات العامة إطار حيدد أهداف     

إىل ثالث  بورترمايكل وقسمها  ،واخلدمات مما ميكنها من بناء مركزها التنافسي ومواجهة املنافسني واملنتجات
 والشكل املوايل يوضح هذه االسرتاتيجيات:اسرتاتيجيات 

  .االستراتيجيات العامة (3-2): رقمالشكل 

 
 
 
 
 

 55 :ص " مقاربة املوارد الداخلية والكفاءات كمدخل للميزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية " د وسيلةيز ابو  :المصدر

  .قيادة التكلفة إستراتيجية أوال:
 1". على توفري سلعة أو خدمة بتكلفة أقل من منافسيها املؤسسةقدرة " على  االسرتاتيجيةتعرب هذه     
السعي إىل السيطرة على التكلفة الثابتة و  ةاخلرب إىل ختفيض تكاليفها عن طريق زيادة منحى  املؤسسةوتلجأ     

 املؤسسة امتالك اإلسرتاتيجيةحتقيق هذه ويتطلب التسويق وكذا استخدام تكنولوجيا املعلومات  وتقليل مصاريف
قد تواجه خسائر مجة  املؤسساتبعض  أنبسهولة بالرغم من  ة مع حصوهلا على املواد األوليةحلصة سوقية كبري 

 لتكوين حصة سوقية كبرية.
 2الشروط التالية: فعالة وقادرة على حتقيق ميزة تنافسية جيب توفر االسرتاتيجيةهذه  ولتكون    

 ن تكون املنافسة السعرية هي السائدة بني املنافسني بوصفها قوة تنافسية.أ -1
 أن تكون املنتجات أو اخلدمات يف الصناعة معيارية ومنطية ويف متناول اجلميع. -2
 القيمة من خالله للمستهلك.كون هناك حمدودية لتحقيق التميز وخلق أن ي – 3
 ىأن يستخدم املشرتون املنتج بالطريقة نفسها أو مبعىن أخر يكون املنتج أو اخلدمة منطيني حبيث حيظيان برض -4

  .عينةماملشرتين من دون احلاجة إىل إضافات 
 أن يكون اختيار البائع  أو التحول إىل أخر ال يكلف املشرتين كلفا إضافية.  -5

                                                
 .516ص:   6111"دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة مصر  "ترمجة عبد الكرمي خمزومي اإلدارة االستراتيجية بناء الميزة التنافسيةديفيد يل، -روبرت ايتس 1
 .015ص:  األردن ، عمان6106دار احلامد للنشر والتوزيع، الطبعة ، الخيار االستراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسيةحمي الدين القطب،  2

    
 

  

 الصناعة ككل                                                                                                                                

 قطاع سوقي معين                                                                                               

 تـكلفة أقــل                           تمييــــــــــــز                                    
 الميزة التنافسية                          

 

 قيادة التكلفة -2           التمييـز                        -1

 ب الرتكيز على التكلفة -5أ الرتكيز على التمييز      -5

سي
تناف

ل ال
مجا

ال
 



 الفصل الثاني : تنافسية المؤسسة االقتصادية

 

02 

 

 أعداد املشرتين كبرية ولديهم قوة مساومة خلفض األسعار. أن تكون -6
 .التميز استراتيجية ثانيا:
هتدف إىل تقدمي سلعة أو خدمة خمتلفة عما يقدمه املنافسون لتناسب رغبات  اسرتاتيجية تعرف على أهنا "    

   1".واحتياجات املستهلك الذي يهتم بالتميز واجلودة أكثر من اهتمامه بالسعر
يز على تقدمي املؤسسة ملنتجات وخدمات متميزة أو فريدة عما يقدمه منافسوها يالتم اسرتاتيجيةوبالتايل ترتكز     

، تتناسب ورغباهتم وتليب هنا ذات أمهية من قبل املستهلكنيعلى أن يتم النظر إىل هذه املنتجات واخلدمات على أ
  ض اجلوانب املهمة لدى املستهلكني مقابل سعر زائداحتياجاهتم وميكن حتقيق التميز عن طريق الرتكيز عن بع

 السمعة اجليدة والعالمة الرائدة. هذه اجلوانب تتجلى يف تصميم املنتج، خدمات ما بعد البيع،
 2جند: ومن أهم جماالت التميز اليت حتقق ميزة تنافسية أفضل ولفرتة زمنية أطول    

 التميز على أساس التفوق التقين. -1
 .على أساس اجلودة التميز -2
 التميز على أساس تقدمي خدمات مساعدة للمستهلك. -3
 .التميز على أساس تقدمي املنتج قيمة أكرب نظري املبلغ املدفوع -4

هي جذب املستهلك وزيادة حجم املبيعات كما تستطيع محاية املؤسسة  اإلسرتاتيجيةوالفكرة األساسية هلذه     
 خفض احلساسية للسعر الزائد.أمام املنافسني نظرا لوالء املستهلك لعالمة جتارية معينة مما يرتتب على ذلك 

  .التركيز إستراتيجية ثالثا:
 إسرتاتيجيةوتسمى باإلضافة إىل  ،األسواقعدد قليل من  على اختيار املؤسسةتركز  اإلسرتاتيجيةيف هذه     

جهودها التسويقية على قطاع  املؤسسةعلى أن تركز  اإلسرتاتيجيةأي تقوم هذه  ،املتخصصة اإلسرتاتيجيةالرتكيز 
ذات الشهرة بالسوق التنافسي وقادرة على حتديد احتياجات  للمؤسساتتكون مالئمة أكثر و  ،حمدد من السوق

م القطاع املختار مع ئمن ناحية تال اإلسرتاتيجيةوغالبا ما تكون القائد هلذا السوق ويتوقف جناح هذه  ،السوق
  3 .ومن ناحية أخرى وجود احتماالت لنمو السوق وازدهاره املؤسسةإمكانيات 

 

                                                
 .002، ص: 6111، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ، األصول و األسس العلمية االستراتيجيةاإلدارة حممد امحد عوض،  1
 002مسية بوران، مرجع سبق ذكره، ص  2
العدد  66االقتصادية واإلدارية، اجمللد جملة العلوم  " التنافس استراتيجياتاالجتماعي للتسويق ودوره في  التوجه"  ربيعاوي، مهدي حنون، حسني العالقسعدون محود، جيثر ال 3

 .52، جامعة بغداد، ص: 6102سنة  92
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 تحليل الميزة التنافسية. المبحث الثاني:
ومواجهتها للمنافسني انشغاهلا الدائم بالبحث عن مزايا تنافسية واحملافظة على  ؤسسةامليتطلب صمود     

بيئتها الداخلية  يالئممكتسباهتا القدمية بالتحسني والتطوير وال يتأتى ذلك إال من خالل تفكري اسرتاتيجي 
 ء للمؤسسة.ثل ملواردها يضمن للزبون تلبية رغباته وحاجياته اليت حتقق الوالواستغالل ام واخلارجية
 .تعريف الميزة التنافسية وأنواعها :األولالمطلب 

إعطاءه تعريفا حمددا إال حماولة من قبل املفكرين و  إليهإن مصطلح امليزة رغم التطرق  الميزة التنافسية أوال: تعريف
حيث مل يتم التوصل إىل تعريف موحد ولعل هذا التباين يرجع إىل  ،يف وجهات نظرهم كبريتباين  هناك  أن

 .اختالف البيئة املدروسة وسنحاول فيما يلي سرد بعض هذه التعاريف
إنتاج قيم ومنافع  للمؤسسةأو التقنية أو املورد املتميز الذي يتيح املهارة  " أهنا على عرفها علي السلمي    

للعمالء تزيد عما يقدمه املنافسون، ويؤكد متيزها واختالفها عن هؤالء املنافسني من وجهة نظر العمالء الذين 
اليت تتفوق على ما يقدمه هلم املنافسون يتقبلون هذا االختالف والتميز، حيث حيقق هلم املزيد من املنافع 

  1".اآلخرين
أداء التنافسية بالشكل الذي يصعب على منافسيها  املؤسسةقدرة  أهنا على"(  kotler)وقد عرفها كوتلر     

تقليده وميكن حتقيق امليزة التنافسية بواسطة تنفيذها لوظائف تعمل على خلق قيمة يف جماالت تقليل الكلف 
  2.مقارنة مبنافسيها أو العمل على أدائها بأساليب تقود إىل التميز"

إىل اكتشاف طرائق جديدة أكثر  املؤسسةامليزة التنافسية تنشأ مبجرد توصل  إن" فريى ( porter) بورتر أما    
 أخرفعالية من تلك املستعملة من قبل املنافسني حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف ميدانيا، ومبعىن 

 3.مبفهومه الواسع"إبداع عملية  إحداثمبجرد 
 إلسرتاتيجيةيتم حتقيقه يف حالة إتباعها  للمؤسسةأو عنصر تفوق ميزة  أهنا "علىنبيل مرسي خليل وقد عرفها     

 4.معينة للتنافس"
نالحظ أن التعريف األول ركز على القيمة املضافة اليت تقدمها املؤسسة للعميل يف حني ركز التعريف الثاين     

 اإلبداعأما التعريف الثالث فركز على على صعوبة تقليد امليزة واليت تعمل على تقليل التكاليف مقارنة باملنافسني 
                                                

 . 012علي السلمي، مرجع سبق ذكره، ص:  1
يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة غري منشورة توراه أطروحة دك " دور االقتصاد المعرفي في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك " عامر بشري 2

 .000، ص: 6100/6106اجلزائر،
   50ص: حباينة حممد، مرجع سبق ذكره،  3
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هي مصدر امليزة  اإلسرتاتيجيةأما التعريف الرابع فريى أن معتربه كمصدر للميزة واشرتط إمكانية جتسيده ميدانيا 
 التنافسية.

 .هناك نوعني من امليزة التنافسية مها ميزة التكلفة األقل وميزة التميز .أنواع الميزة التنافسية :ثانيا
معناها قدرة املؤسسة على تصميم، تصنيع، تسويق، منتج أقل تكلفة باملقارنة مع  ميزة التكلفة األقل: -1

املؤسسات املنافسة ويؤدي يف النهاية إىل حتقيق عوائد اكرب، ولتحقيق هذه امليزة، فالبد من فهم األنشطة احلرجة 
 1يف حلقة سلسلة القيمة للمؤسسة كما جيب توفر جمموعة من الشروط نوردها فيما يلي:

 ختفيض يف السعر إىل زيادة مشرتيات املستهلكني للسلعة. أي حيث يؤديو وجود طلب مرن على السلعة،  -أ               
 منطية السلع املقدمة. -ب               
 عدم وجود طرق كثرية لتميز املنتج. -ج               
 املنتج لكل املشرتين. الستخدامقة واحدة يوجود طر  -د               
 .عدم وجودها باملرة بالنسبة للمشرتين أو حمدودية تكاليف التبديل -ه               

األسعار التنافسية للمنتجات واخلدمات وتعترب التكلفة حجر األساس لتنافسية املؤسسة ذلك أهنا تؤثر على      
 2العوامل التالية:وتتم احليازة على ميزة التكلفة األقل من خالل مراقبة 

 املطبقة يف نفس القطاع. مع املعايريمراقبة اجلودة من خالل مقارنة أساليب وتقنيات التعلم  -أ
 مراقبة استعمال قدرات املؤسسة ومدى مطابقتها ملتطلبات السوق واإلنتاج. -ب
 مراقبة الروابط والعالقات الكامنة بني األنشطة املنتجة للقيمة ومن مث استغالهلا. -ج
 مراقبة االتصال بني وحدات املؤسسة من خالل نقل معرفة كيفية العمل بني النشاطات املتماثلة. -د
 تكاليف هذه األنشطة.والفصل بني النشاطات املنتجة للقيمة بشكل يقلص  اإلدماجمراقبة -ه
رها ملدة حمددة قبل مراقبة الرزنامة مبعىن املفاضلة بني كون املؤسسة السباقة لدخول قطاع النشاط أو انتظا -و

  .دخوهلا هذا القطاع، ذلك انه ختتلف االمتيازات يف التكاليف املمنوحة لكل منهما
 املكلفة اليت ال تساهم يف عملية التميز. اإلجراءاتالتقديرية وتغيري أو إلغاء  اإلجراءاتمراقبة  -ز
 باملوردين والعمالء والذي من شأنه تقليص التكاليف. باألنشطةمراقبة التموقع اخلاص  -ك
 مراقبة العوامل احلكومية والسياسية كالتشريعات املوضوعة لتنظيم النشاط االقتصادي. -ل

                                                
 .002نبيل مرسي خليل، مرجع سبق ذكره، ص:  1
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تفادي بعض األخطاء للمحافظة على إن مراقبة العوامل السالفة الذكر أمر ضروري لكن جيب على املؤسسة     
 1:ما يلينذكر منها  امليزة

التطور  ،الرتكيز على تكلفة األنشطة املتعلقة بالتصنيع وإمهاهلا لبعض األنشطة األخرى مثل البيع واخلدمات -أ
 التكنولوجي، رغم أمهيتها.

 إمهال أنشطة التموين. -ب
 إمهال األنشطة الصغرية أو غري املباشرة مثل الصيانة. -ج
 الفهم اخلاطئ لعوامل تطور التكاليف. -د
 الروابط وخاصة تلك املوجودة مع املوردين واألنشطة فيما بينها. استغاللالنقص يف  -ه
 ختفيضات متناقضة يف السعر. -و
 والبحث عن وسائل جديدة.التفكري يف اهلامش  -ز
  نظر املستهلك.هتديد التميز، وذلك إذا مت إلغاء املصادر اليت جتعل املؤسسة فريدة يف -ك

املؤسسة عن منافسيها عندما يكون مبقدورها حيازة خصائص فريدة جتعل الزبون يتعلق هبا تتميز  ميزة التميز ثانيا:
 2.كما تتميز عندما تقدم شيئا مميزا يتعدى العرض العادي بسعر مرتفع قليال

  3:وحىت يتم احليازة على ميزة التميز يتم االستناد إىل عوامل تدعى بعوامل التفرد وتشمل العناصر التالية    
اإلجراءات التقديرية اخلاصة بالنشاطات املرغوب ممارستها والكيفية اليت متارس هبا، كإجراءات اخلدمات ما  -1

 .بعد البيع
من خالل  أوالروابط حيث ميكن احلصول على خاصية التفرد من خالل الروابط املوجودة بني األنشطة  -2

 املستغلة من قبل املؤسسة.أو مع قنوات التوزيع الروابط مع املوردين 
 .املوضع املالئم ألنشطتهاالتموضع حيث حتوز املؤسسة على خاصية التفرد، إذا ما أحسنت اختيار  -3
يكون هذا النشاط مشرتكا لعدة  أنلقيمة، مبجرد لحيث ميكن أن تنجم خاصية التفرد لنشاط منتج اإلحلاق  -4

 وحدات تابعة لنفس املؤسسة.

                                                
 أوت 61يف علوم التسيري، جامعة  غري منشورة رسالة ماجستري " التكنولوجي في تنميتها اإلبداعالميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية مصادرها ودور  " حجاج عبد الرؤوف 1

 .00، ص: 6112/6110سكيكدة، اجلزائر،  0922
  012 :ص ،ق ذكرهسبمسية بوران، مرجع  2
 .21-29ص ص: 0610/6100بومرداس، اجلزائر يف علوم التسيري، جامعة احممد بوقرة،  غري منشورة رسالة ماجستري" دور الكفاءات في تحقيق الميزة التنافسية" رحيل اسية 3
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وبالتايل فإن التعلم  العمالالتعلم وأثار نشره اليت تتجلى يف تطوير األداء األفضل بفضل املعرفة اليت ميتلكها  -5
 الذي يتم امتالكه بشكل شامل كفيل بأن يؤدي إىل متيز متواصل.

مما منتجة للقيمة كانت تنتج من قبل املوردين، أو قنوات التوزيع التكامل عن طريق ضم أنشطة جديدة  -6
 يساهم يف التنسيق بني هذه األنشطة لزيادة متيز املؤسسة.

 لمؤسسة.لحجم النشاط والذي قد يتناسب إجيابا أو سلبا مع عنصر التميز أو التفرد  -7
الرزنامة فقد حتوز املؤسسة على ميزة التميز إذا كانت السباقة يف جمال نشاطها من منافسيها، وخالفا لذلك  -8

 .يكون فيها التأخر عن الدخول مفيدا، ألنه يسمح باستخدام تكنولوجيا أكثر حداثة هناك بعض القطاعات
 .لثاني : محددات الميزة التنافسيةالمطلب ا

ما معرفة تأثري هذه امليزة على مواجهة هلتتحدد امليزة التنافسية للمؤسسة من خالل بعدين هامني ميكن من خال    
 البقاء وحيقق األهداف املرجوة والبعدين مها:قوى املنافسة والتميز الذي يضمن 

حىت تتمكن املؤسسة من االستغالل األمثل للميزة التنافسية جيب العمل على  افسيةحجم الميزة التن أوال:
ذلك جمهود استمراريتها واحملافظة عليها يف ظل مواجهة القوى املنافسة وكلما كان حجم امليزة أكرب كلما تطلب 

جلديد فإن للميزة ، وكما هو احلال بالنسبة لدورة حياة املنتج اللتغلب عليها وحتديد أثرهامن طرف املنافسني  اكرب
حياة هي األخرى حيث تبدأ مبرحلة التقدمي أو النمو السريع مث تليها مرحلة التبين وبعدها مرحلة  التنافسية دورة

    1 .وأخريا مرحلة الضرورةالتقليد 
                                                                 (:مراحل حياة الميزة التنافسية4-2الشكل رقم )

                                                                                                             .      التنافسية امليزة حجم                                               
  (0ميزة )                                                                        

 (6ميزة)          

 
  

   
 التقدمي          التبين             التقليد     الضرورة                                                    

 .12: ص ،نبيل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف جمال األعمال المصدر:  

 : وهي أربعة مراحل كما هي موضحة يف الشكل السابق:مراحل حياة الميزة التنافسية -
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طويلة تبعا خلصوصية  أوثامر البكري" واليت قد تكون قصرية  وهناك من يسميها فرتة البناء " مرحلة التقديم: -1
تطلب املزيد من االستثمارات واستخدام أو املنتجات السائدة فيها وكلما طالت فرتة البناء كلما  املؤسسة

  .تكنولوجيا متقدمة تتيح هلا فرصة التفوق على منافسيها يف ذات الصناعة
كرب العوائد من هذه امليزة إال أن املنافسني قد تعرفوا عليها أويف هذه املرحلة حتقق املؤسسة مرحلة التبني:  -2

وتعمل على إدامتها من خالل زيادة درجة تعقيدها مبا ال  جدا طويلةاملرحلة  هذه وهنا فاملؤسسة تسعى ألن تكون
 .تقليدها بسهولةليتيح الفرصة أمام املنافسني 

يؤدي تقليد املنافسني للميزة إىل تراجع  مردودها  تدرجييا مع مرور الزمن حبيث تتساوى فيها : مرحلة التقليد -3
 املؤسسة مع  منافسيها إىل أن ينعدم التميز عنهم.

إهنا إذا مل تتمكن املؤسسة من اختاذ إجراءات من شأهنا تطوير هذه امليزة بشكل سريع فمرحلة الضرورة:  -4
اليت ال تقلد تعطيها القوة اليت متكنها من اسرتجاع أسبقيتها، ويف بعض احلاالت  إنشاء ميزة جديدة مضطرة إىل

يرتاجع مردودها لعدة أسباب من أمهها " امتالك املنافسون مليزة تنافسية أفضل مما متتلكه  فيها امليزة لكن
  1.املؤسسة"

التنافسية ذو طبيعة ديناميكية معروفة فيجب على املؤسسة أن تتمتع باليقظة اليت متكنها من دراسة  أنومبا     
 .البيئة اخلارجية وتتبع دورة حياة ميزهتا التنافسية إلجراء التغيريات الالزمة يف الوقت املناسب

 .نطاق التنافس أو السوق المستهدف ثانيا:
وعمليات املؤسسة اليت تساهم يف حتقيق مزايا تنافسية وذلك بتحقيق وفرات يف  أنشطةأي مدى اتساع     

خربة فنية واحدة، استخدام نفس منافذ  التكلفة مقارنة باملنافسني كاالستفادة من تقدمي تسهيالت إنتاج مشرتكة،
للنطاق  أيضاما ميكن ك خلدمة قطاعات سوقية، أو صناعات خمتلفة مما يساهم يف حتقيق اقتصاديات املدىالتوزيع 

 على قطاع سوقي معني وخدمة بأقل تكلفة أو تقدمي منتج متميز له الضيق حتقيق ميزة تنافسية من خالل الرتكيز
، النطاق الرأسي وهي القطاع السوقي وهناك أربعة أبعاد لنطاق التنافس من شأهنا التأثري على امليزة التنافسية

 2.النطاق اجلغرايف، نطاق الصناعة
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 .المطلب الثالث: مصادر الميزة التنافسية
مصادر متعددة للميزة التنافسية تتضافر مجيعها إلعطائها القوة الكافية للمواجهة والصمود أمام املنافسني  هناك    

حيث إن االعتماد على مصدر واحد ال يضمن هلا البقاء يف ظل تعرف املنافسني على هذه امليزة وتقليدهم هلا 
 وحناول توضيح أهم هذه املصادر فيما يلي:

 .راتيجياالست التفكير أوال:
أن ختتار  عليها تنافسية جيبحىت تتمكن املؤسسة من حتقيق األسبقية على املنافسني من خالل اكتساهبا ملزايا  

 .تتالءم مع بيئتها إسرتاتيجية
متكن املؤسسات من حتقيق ميزة تنافسية من خالل ثالثة أسس خمتلفة  اإلسرتاتيجية "ويرى مايكل بورتر أن       

 واليت ذكرناها بالتفصيل سابقا. 1وهي القيادة يف التكلفة والتميز والرتكيز "
 .مدخل الموارد ثانيا:

 أنوجتسيدها فإن ذلك يتطلب توفري املوارد والكفاءات الضرورية لذلك وميكن  اإلسرتاتيجيةوحىت نضمن جناح  
 ة.منيز نوعني من موارد املؤسس

 وتتمثل فيما يلي: الموارد الملموسة -1
تقدمها املؤسسة لذا على جودة املنتجات واخلدمات اليت تستمد أمهيتها من مدى تأثريها  المواد األولية: -أ

أسعارها ومواعيد تسليمها   و يتوجب على هذه األخرية أن حتسن اختيار مورديها وأن تتفاوض معهم على جودهتا 
  حترص على توفري وضمان شروط السالمة عند قفلها وختزينها. أنكما جيب 

يتطلب حتويل املواد األولية إىل منتجات هنائية تامة الصنع ملعدات إنتاج لذا جيب على  معدات اإلنتاج: -ب
املؤسسة استغالهلا االستغالل األمثل لضمان الفعالية كما جيب عليها مسايرة التطورات احلاصلة يف هذا اجملال 

 لتتمكن من اإلبداع والتميز.
وتعترب الوضعية املالية للمؤسسة  ،تعزيز أنشطة املؤسسة وتوسيعهاتساهم املوارد املالية يف  الموارد المالية: -ج

العوامل احملفزة للمتعاملني معها إلنشاء عالقات شراكة، مما يساهم يف تعزيز مركزها التنافسي وقدرهتا على أهم 
 مواجهة التغريات يف البيئة التنافسية.

                                                
 .22 – 22رحيل اسية، مرجع سبق ذكره، ص ص:  1



 الفصل الثاني : تنافسية المؤسسة االقتصادية

 

33 

 

طريقة العمل واملعرفة ونظرا لألمهية و املعلومات التكنولوجية و وتضم كل من اجلودة  الموارد غير الملموسة: -2
ظم املؤسسات مكانة هامة واهتمت بطريقة تسيريها مبا مع تهاأولفقد  املوارد غري امللموسة الكربى اليت تكتسبها

  1منيز فيها ما يلي: و حيقق أهدافها
على اجلودة واليت تشري إىل قدرة املنتج  باالعتمادتسعى املؤسسات إىل حتقيق حصص سوقية عالية  :الجودة -أ

أو اخلدمة على الوفاء بتوقعات املستهلك أو تزيد عنها وتستند املؤسسة إىل مفهوم اجلودة الشاملة كسالح 
 اسرتاتيجي للحيازة على مزايا تنافسية ودخول السوق الدولية وكذا كسب ثقة املتعاملني.

حبيث  ،أهم املوارد الداخلية القادرة على إنشاء امليزة التنافسية إن العامل التكنولوجي من التكنولوجيا: -ب
وعلى املؤسسة اختيار التكنولوجيا املناسبة هلا واليت جتعلها يف  ،يستمد أمهيته من مدى تأثريه على امليزة التنافسية

 موضع أسبقية على منافسيها.
حبيث تلعب تنافسية، البيئة اليف ظل جيب على املؤسسة أن تكون يف استماع ويقظة دائمني   :المعلومات -ج

املعلومات دورًا مهمًا ألهنا تشكل مصدرًا الكتشاف خطط املنافسني وحتركاهتم وكذا متغريات األسواق مما يسمح 
 للمؤسسة باختاذ القرارات يف الوقت املناسب.

تتضمن املعلومات التقنية والعلمية واملعارف اجلديدة اخلاصة بنشاط املؤسسة حبيث تستمدها من و  المعرفة: -د
شاكل وتساهم املعرفة يف إثراء القدرات اإلبداعية بشكل املمراكز البحث مثاًل، كما ميكن أن تنتج من خالل حل 

 مستمر مما يسمح خبلق مزايا تنافسية حامسة.
االت، وبالتايل اكتساب اجمل كل  لدرجة الراقية من اإلتقان مقارنة مع املنافسني يفأي ا معرفة كيفية العمل: -ه

وتستمد هذه املعرفة من التجربة املكتسبة واجلهود املركزة واملوجهة إىل املهن الرئيسية للمؤسسة  ،مزايا تنافسية فريدة
 للمؤسسات املنافسة. اوأن حتول دون تسريب أو تسويق معلومات عنه اوعليه جيب على املؤسسة احملافظة عليه

  .تعترب الكفاءات أصل من أصول املؤسسة، ألهنا ذات طبيعة تراكمية، وهي صعبة التقليد الكفاءات: -و
 .اإلطار الوطني ثالثا:

اإلطار الوطين اجليد للمؤسسات يتيح هلا القدرة على احليازة على ميزة أو مزايا تنافسية لذلك جند املؤسسات  نإ 
بعض الدول متفوقة ورائدة يف قطاع نشاطها عن بعض املؤسسات يف الدول األخرى حبيث متلك الدولة عوامل يف 

املالية والبنية التحتية، فاحليازة على هذه و املعرفية و يزيائية الفو اإلنتاج الضرورية للصناعة واملمثلة يف املوارد البشرية 

                                                
امللتقى الدويل حول التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية  " الميزةدور التسيير الفعال لموارد وكفاءات المؤسسة  في تحقيق  " الداوي الشيخ 1

   .625اجلزائر، ص:  ، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ، جامعة ورقلة،6112مارس،  01و 9يومي 
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وتشكل هذه العناصر نظامًا قائمًا بذاته، ومن نتائجه  ،العوامل يلعب دوراً مهمًا يف احليازة على ميزة تنافسية قوية
  1.إطار وطين حمفز ومدعم لربوز مزايا تنافسية للصناعات الوطنية

 .سلسلة القيمةالمطلب الرابع: تحليل 
يستخدم أسلوب حتليل سلسلة القيمة ملعرفة نقاط القوة يف املؤسسة وتكوين مزايا تنافسية، ومبا أن اهلدف     

اجلوهري هلا هو تقدمي القيمة املضافة عن طريق األنشطة املختلفة، فعلى املؤسسة فحص وحتقيق موارد هذه 
هم عميق ميكن من حتقيق القيم اليت متثل نقاط قوة تتحول فيما األنشطة وحتليل الكفاءة والفعالية للوصول إىل ف

 بعد إىل مزايا تنافسية.
يف إرضاء الزبون  املؤسسةمنوذجه املسمى سلسلة القيمة لتأشري الطرق اليت ميكن أن تعتمدها  (porter)قدم     

 .2وحتقيق قيمة له
  

 القيمـةبنية نموذج سلسلة (: 5-2) مالشكل رق

 األنشطة
 ساندةال

 البىن األساسية 

 

 إدارة املوارد البشرية 
 التطوير التكنولوجي

 دبريالت

 األنشطة      
 ساسيةاأل     

الداخلية  اإليرادات
 اللوجستية

 
 عملياتال

 اتاإلمداد
 ةاخلارجي

 اللوجستية

 التسويق و
 بيعاتامل

 
  اخلدمات 

 
 .90 :اخليار االسرتاتيجي وأثره يف حتقيق امليزة التنافسية، صحمي الدين القطب، : المصدر

 تصنف سلسلة القيمة أنشطة املؤسسة إىل فئتني رئيسيتني ومها:
وهي تلك األنشطة اليت تنصب حنو جلب واستالم املواد لغرض تقدميها إىل  األنشطة األولية أو األساسية أوال:

 .والتسويق وتقدمي اخلدمة الساندة جململ تلك العمليات اإلنتاجاملختصة يف عملية  األقسام
  3وتشمل:أو اخلدمة  للمنتجأو هي جمموعة األنشطة اليت تؤدي إىل اخللق املادي  

                                                
.يف امللتقى الوطين حول تسيري املوارد البشرية، التسيري التقديري  " تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسةة في دور التخطيط الفعال للموارد البشري " مزياين نور الدين، بالسكة صاحل 1

 .01، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، ص: 6105فيفري  61، 60للموارد البشرية وخمطط احلفاظ على مناصب العمل باملؤسسات اجلزائرية، يومي 
 99ثامر البكري، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .91حمي الدين القطب، مرجع سبق ذكره، ص:  3

 هامش

 الربح
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واملتعلقة بنقل واستالم وختزين وحتريك ومناولة املواد  اللوجستيةوتعرف باألنشطة  اإلمدادات الداخلية: -1
 واملدخالت األخرى الالزمة للنظام اإلنتاجي.

 .وهي تلك األنشطة املختلفة واخلاصة بتحويل املدخالت إىل خمرجات العمليات: -2
وختزين وتسليم  ملادي ويشمل كل األنشطة املتعلقة بنقل وتوزيعاأي التوزيع  الخارجية: اللوجستيةالعمليات  -3

 املخرجات من سلع تامة الصنع إىل نصف مصنعة وفق جدول الطلبيات وبالوقت احملدد.
وكل ما يتعلق بالعملية التسويقية  إىل شراء املنتجاتوتتضمن األنشطة اليت تؤدي  التسويق والمبيعات: -4

 ...، ترويج أو بيع تسعريوالبيعية من 
بعبارة أخرى كل ما يتعلق خبدمات ما بعد  ووتتضمن األنشطة اليت حتافظ وتصون قيمة املنتج أ الخدمة: -5

 وصيانة وتوفري لقطع الغيار وتبديلها. إصالحمن  البيع
يف سلسلة القيمة والداعمة لألنشطة األساسية يف  تواجدةوهي جمموعة األنشطة امل األنشطة الساندة ثانيا:

  1:هيو ذات اخلصوصية مبجال الصناعة اليت تعمل هبا  املؤسسة
 خطيط احملاسبة والتمويل ...واليت تتضمن عناصر اإلدارة التالبنى األساسية:  -1
 لتدريب والتعيني والتحفيز...وهي املسؤولة عن ا إدارة الموارد البشرية: -2
 .ويهتم بتصميم املنتج وحتسينه أو حتسني طرق اإلنتاج التطوير التكنولوجي: -3
 .املشرتيات وضمان تدفقهما إىل املؤسسة و وهو النشاط اخلاص بعمليات توفري املدخالت التدبير: -4
قسم من األنشطة بل يف الطريقة اليت تكون اهلدف من حتليل سلسلة القيمة ال يتمثل يف معرفة طريقة عمل كل  إن

 كل من  مشرتكة بعضها مع بعض لتحقيق أهداف املؤسسة "فاجلمع بنيفيها مجيع األنشطة أساسية أو مساندة 
 إىل عن طريق جتزئة سلسة قيمة املؤسسة األولية واألنشطة املساعدة حيدد أساس الشركة يف حلقة القيمةاألنشطة 

 2.مراكز أنشطة متقطعة ومنعزلة"
 
 
 
 

                                                
 016ثامر البكري، مرجع سبق ذكره، ص:  1
 .612روبرت .أ. بتس ديفد يل، مرجع سبق ذكره، ص:  2
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 .تنافسيةال قيق الميزةتحلمبحث الثالث: فعالية تكنولوجيا المعلومات واالتصال في ا
التطورات اهلائلة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال فتحت اجملال الكتساب املؤسسة ملزايا تنافسية ملا هلا من  إن    

وسنحاول يف هذا املبحث التطرق إىل  ،فوائد لتحسني أدائها وقدرهتا إىل إضافة قيمة يف مجيع أنشطة املؤسسة
 .التنافس إضافة إىل دورها الفعال يف حتليل سلسلة القيمةيف اسرتاتيجيات املؤسسة وعلى قوى  تأثريها واستعماهلا

 .على سلسلة القيمةواالتصال تأثير تكنولوجيا المعلومات  :األولالمطلب 
نشاطات القيمة  أسلوبعلى سلسلة القيمة من خالل إحداث حتويل يف تؤثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال     

      " والعنصر املعلومايتل البضائع، نقل األفراد...حتويل املواد، نق عنصر مادي " فلكل نشاط يف سلسلة القيمة
معاجلة املعلومات " فكلما كان العنصر املعلومايت اكرب كلما كان تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال أهم  " مجع،
 1 .وأوضح

الداعمة " الساندة" أو األساسية فإن تكنولوجيا  سواءونظرا للحضور القوي للبعد املعلومايت يف أنشطة القيمة     
 2.نظام املعلومات هي بدورها تسجل حضور قويا

بل حىت مراجعة حلقات الوصل أو  حداومبا أن حتليل سلسلة القيمة ال يقتصر على دراسة كل نشاط على     
الروابط املكونة لسلسلة القيمة نظرا ألمهيتها وتأثريها على تنافسية املؤسسة، فإن تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
تلعب دورا هاما يف االرتباطات بني األنشطة ألن تنسيق وحتسني االرتباطات يستوجب تبادل املعلومات، فنظام 

ى مستوى املنظمة يسهل التفاعل بني كافة مستويات اهليكل اإلداري ويؤدي إىل تنظيم أكثر الربيد االلكرتوين عل
استخدام الربيد االلكرتوين لتزويد العاملني مبعلومات مرتدة على الفور املديرين  فباستطاعةمرونة وديناميكية، 

يد املديرين مبعلومات مرتدة وبإمكان العاملني أيضا تزو  ،خبصوص النشاطات ذات الصلة بأعماهلم وواجباهتم
 .متكنهم من تشخيص املشاكل وختصيص املوارد بشكل أكثر فعالية

ونظرا للتواجد القوي للمعلومات يف سلسلة القيمة فإن التطورات احلالية والسريعة يف تكنولوجيا أنظمة     
   .املعلومات له أثر عميق على اللعبة التنافسية

اجد تكنولوجيا نظم املعلومات واالتصال يف كل أنواع األنشطة اليت تتضمنها سلسلة املوايل يوضح تو  دولواجل    
 القيمة:

 
                                                

امللتقى الدويل اخلامس حول رأس املال الفكري، يف  " دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في اكتساب مزايا تنافسية في منظمات األعمال " بلعلياء خدجية، معموري صورية 1
 .10، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، ص: 6100ديسمرب  02و05منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة يومي 

 .000بن بوزيد شهرزاد، مرجع سبق ذكره، ص:  2
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 (: أمثلة حول التكنولوجيا الحاضرة في سلسلة القيمة.2-1جدول رقم )
اهلـــــــــــــــــامش

 
 البنية التحتية تكنولوجيا التخطيط وامليزانيات.   - .     تكنولوجيا أنظمة املعلومات -
 .البحث عن التحفيز -           .تكنولوجيا التكوين املهين -
 تكنولوجيا أنظمة املعلومات. -

تسيري املوارد 
 البشرية

 
 أنظمة املعلومات. اتكنولوجي -   وسائل تطوير الربامج                 -
 التصميم املساعد من طرف احلاسوب. –تكنولوجيا املنتجات.                   -
 تكنولوجيا املصانع.                   -

التطوير 
 التكنولوجي

 التموين أنظمة النقل. اتكنولوجي -     .تكنولوجيا أنظمة االتصال -      .تكنولوجيا أنظمة املعلومات -
تكنولوجيا 
احملاوالت 

 والتشخيص
تكنولوجيا 

أنظمة 
 االتصال

 تكنولوجيا
أنظمة 

 املعلومات

تكنولوجيا وسائل 
 االتصال والبث

تكنولوجيا التسجيل 
 الصويت واملرئي

تكنولوجيا أنظمة 
 االتصال

     ةتكنولوجيا أنظم
          املعلومات  

   

 النقل اتكنولوجي
تكنولوجيا الشحن 

 والتفريغ
تكنولوجيا 
 التوضيب

تكنولوجيا أنظمة 
املعلومات 
 واالتصال

   ةتكنولوجيا أنظم
 املعلومات

 القاعديةتكنولوجيا املسارات 
 املواد

 واملعدات اآلالت
 الشحن والتفريغ

 التغليف
 اساليب الصيانة احملاوالت

 تصميم وتسيري البيانات
 انظمة املعلومات

 النقل اتكنولوجي
 تكنولوجيا الشحن والتفريغ

 تكنولوجيا التخزين و احلفظ 
 تكنولوجيا أنظمة االتصال

 تكنولوجيا احملاوالت
 تكنولوجيا انظمة املعلومات

 

 

 اإلمداد الداخلي اإلنتاج اإلمداد اخلارجي التسويق والبيع           اخلدمات
  .001ص:  " دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف حتسني تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة " بن بوزيد شهرزاد المصدر:

 .التنافسعلى قوى واالتصال المطلب الثاني: تأثير تكنولوجيا المعلومات 
 .على قوة المشترينواالتصال تأثير تكنولوجيا المعلومات  :أوال
استخدام تكنولوجيا املعلومات لتقليص القوة اليت ميتلكها  املؤسسةوباستطاعة الصناعة  أرباحيف تقليص  تتمثل    

املشرتون من خالل االعتماد على أساليب تكاليف التحول وهي عبارة عن التكاليف اليت يتحملها املشرتون إن 
  .حاولوا االنتقال يف تعامالهتم التجارية من مورد إىل أخر بديل

 .على قوة الموردينواالتصال تأثير تكنولوجيا المعلومات ثانيا: 
حيتم نشاط املؤسسة أحيانا التعامل مع املوردين من خالل احلصول على املواد اخلام والتجهيزات الالزمة      

من خالل االعتماد على نظم املعلومات املناسبة لتقليص قوة املوردين  املؤسساتويف هذا اجملال تلجأ  لإلنتاج
 .لإلنتاج
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  .على قوة المنتجات البديلةواالتصال تأثير تكنولوجيا المعلومات  ثالثا:
مع وال ميارسون نفس النشاط  للمؤسسةاملنتجات البديلة هم املنافسون الذين يقدمون عروضا خمتلفة بالنسبة     

، ويف هذا الصدد تسعى تكنولوجيا اإلشباعمن لكنهم يقدمون للعمالء خدمات متنح هلم نفس الدرجة  املؤسسة
ما يسمى " التسويق التفاعلي " من خالل  إطاراملعلومات واالتصال إىل التوجه باملعلوماتية والتوجه بالعميل يف 

 وخدمات للعمالء جيعل من الصعب عليهم التحول إىل بدائل أخرى.تقدمي منتجات 
 .الداخلين الجددعلى قوة واالتصال تأثير تكنولوجيا المعلومات  رابعا:

الصناعة من خالل وسائل متعددة من بينها تكنولوجيا  إىلإىل إعاقة الداخلني اجلدد  املؤسساتتسعى      
 قية أو منعهم أصال من الدخول إىلمن الفوز حبصة سو  هماليت تلعب دورا مهما يف عدم متكينواالتصال املعلومات 
 1الصناعة.
 .على قوة المنافسين في الصناعةواالتصال تأثير تكنولوجيا المعلومات  خامسا:

العاملة يف نفس الصناعة التعامل مع املنافسني  للمؤسساتفرص واالتصال لقد أتاحت تكنولوجيا املعلومات      
  .جين األرباحسعر ومتكن املؤسسة الناجحة من البشكل أكثر فعالية ألن املنافسة حالة عادية تساهم يف إرساء 

  .قوى التنافسيةالملواجهة واالتصال واجلدول املوايل يوضح استخدام تكنولوجيا املعلومات 
 في مواجهة القوى التنافسية واالتصال دور تكنولوجيا المعلومات(  2-2) رقم  جدول

 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال لمواجهة القوى التنافسية القوى التنافسية 
 اختبار فعل املوردين  القوى التفاوضية للموردين

 هتديد املوردين بالتكامل الرأسي اخللفي وعدم االستعانة هبم 
 االختيار السليم للمشرتين، التميز واالختالف  القوى التفاوضية للمشرتين

 وضع قيود على املنافسني اجلدد، اقتصاديات احلجم الكبري ، متيز املنتج، الوصول إىل قنوات التوزيع  التهديد بدخول منافسني جدد
  ، الوصول للسوق، متيز املنتج، تقدمي خدمات متميزة.التكلفة، الفعالية وضع املنافسني احلاليني داخل الصناعة 

التهديد الناتج عن ظهور سلع وخدمات 
 بديلة 

 املنتجات اجلديدة أو التكامل مع املنتجات احلالية  تقليل زمن تطوير

  .091 :ص"  االقتصادية أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال احلديثة على التسيري االسرتاتيجي للمؤسسات " بلقيدوم صباح المصدر:
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  .العامة اإلستراتيجياتالمطلب الثالث : أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال في ظل 
ما يلي أثر فيجديدتني وسنوضح  إسرتاتيجيتني أضافنولوجيا املعلومات واالتصال املؤسسة لتكإن استخدام     

 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال لتحقيق املزايا التنافسية يف ظل هذه االسرتاتيجيات.
جيب على املؤسسة مراقبة تكاليفها مما جيعلها حتقق أرباح اكرب من املنافسني أو  قيادة التكلفة إستراتيجية أوال:

 بأسعار أقل منهم ويتوقف ذلك على امتالكها للمعلومة الدقيقة عن التكاليف يف مجيع األنشطة. عروضتقدمي 
 1.يفتكالالإن نظم املعلومات اإلدارية على خمتلف أمناطها الرئيسية تستطيع أن تساهم يف ختفيض 

 اتفمثال باستخدام تقنيات األعمال اإللكرتونية تتمكن املؤسسة من معرفة املعلومات الكافية عن موجود    
عمال للقيام بعملية اجلرد اليت تستغرق وقتا وتكلفة وكذلك بالنسبة لعملية التزويد باملواد الاملخازن بدال من تنقل 

 األولية أصبح بإمكان املؤسسة عن طريق التجارة اإللكرتونية من إبرام عقود توريد بدال من التنقل إىل األسواق. 
فقد يف مجيع املستويات  االنرتنتة الواسع لتقنيات احلاسوب وشبك االنتشارومع  التميز إستراتيجية ثانيا:

 إشراك الزبون يف عملية التصميم وطرح األفكار واآلراء اليت توصل إىل تلبية رغباتهإىل عمدت بعض املؤسسات 
 للتميز.اليت تتيح اجملال  اإلنتاجالتقنيات احلديثة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عملية  إدخال إىل إضافة
إن تركيز املؤسسة على نشاط تسويقي معني أو فئة من الزبائن دون غريها ال يأيت إال يف  التركيز إستراتيجية ثالثا:

توفر نظم املعلومات اإلدارية معلومات  أن ظل استخدامها لتكنولوجيا املعلومات واالتصال، ويف هذا السياق ميكن
من تصميم وتسويق منتجات وخدمات تتوافق مع  املؤسساتمثينة حول رحبية قطاعات سوقية معينة لتمكني 

  .احتياجات ورغبات هذه القطاعات السوقية املشخصة
على امليزة التنافسية من خالل بناء عالقات قوية ومتميزة  املؤسسةحتصل  (االرتباط )الصلة  إستراتيجية رابعا:

إىل معلومات تفصيلية عن حاجات املستهلكني والرتتيبات  املؤسساتويف هذا الصدد حتتاج  ،مع الناشطني معها
والعالقات احملتملة مع املنافسني باالستعانة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال ما هلذه األخرية من اخلاصة باملوردين 

 2.دور يف توفري وحتليل هذه املعلومات مبا خيدم أهدافها
تزداد قيمة املعلومات من خالل إحلاق تقارير خمتصرة للعمالء يتضمن  المعلومات قيادة إستراتيجية خامسا:

يف االنرتنت اليت تتعامل معه على أنه  املؤسسةمعلومات وخصائص هذا املنتج يف السوق ومميزاته وذلك عرب مواقع 
 اليت تقدمها.دمات واخل دمي معلومات عن السلعقجزء هام من استثماراهتا تستغله لت
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 الفصل: الصةخ
، حيث أن الصمود يف وجه املنافسني يف جمال األعمال املؤسساتتعد التنافسية من أكرب العقبات اليت تواجه     

لذا جيب عليها البحث الدائم والعمل على  ،املؤسساتوضمان البقاء واالستمرار مرهون بدرجة تنافسية هذه 
كما االهتمام باملزايا التنافسية من أهم هذه األساليب،  تطبيق أحدث األساليب للتصدي هلذه املواجهة، ويعترب 

 التحسينات الالزمة يف الوقت املناسب قبل حماكاهتا وتقليدها. وإجراءها مراقبتها وتتبع املؤسسةجيب على 
 بوترمن بينها التفكري االسرتاتيجي حيث اقرتح وتعتمد املؤسسة على مصادر متنوعة الكتساب مزايا تنافسية     

اإلطار الوطين ومصدر املوارد امللموسة وغري  إىل إضافة، وهي قيادة التكلفة والرتكيز والتمييز اسرتاتيجياتثالث 
 .هلا األمثلالذي جيب االستغالل  امللموسة

أسلوب حتليل سلسلة القيمة ملعرفة نقاط متابعة ودراسة بيئتها الداخلية من خالل كما جيب على املؤسسة     
حدث الوسائل املستعملة يف أوذلك بتحليل قوى التنافس اخلمس ومن البيئة اخلارجية  إىل إضافةعف القوة والض

عن دور هذه األخرية يف حتسني تنافسية  وايل، وسنتعرف يف الفصل املذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصال
 اجلزائر بوالية الوادي.واخرتنا لذلك مديرية اتصاالت  الدراسة التطبيقية إجراء املؤسسة عن طريق

     



 

 الفصل الثالث
صتصاال  المديرية العملية الدراسة حالة 

  الواديلوالية الجزائر 
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 تمهيد: 

على أهم عناصر إشكاليتنا، كما حاولنا الربط لقد عمدنا يف الفصلني السابقني للدراسة النظرية تسليط الضوء     
تلعبه تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف الرفع من بتوضيح عالقة التأثري من أجل توضيح الدور الذي  فيما بينها

 مستوى تنافسية املؤسسات.
مطابقتها مع واقع مؤسسة اتصاالت اجلزائر بالوادي  هذا الفصل إسقاط املفاهيم النظرية السابقة، و وحناول يف     

إىل ثالثة تطبيقا لتكنولوجيا املعلومات واالتصال لذا قسمنا هذا الفصل كوهنا من أهم املؤسسات االقتصادية 
 مباحث رئيسية وهي:

 .املبحث األول: تقدمي عام للمؤسسة حمل الدراسة
  جمتمع وأدوات الدراسة.املبحث الثاين: 

 .املبحث الثالث: املعاجلة اإلحصائية وعرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية
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 ." اتصاالت الجزائر"لمؤسسة  تقديم عام المبحث األول:

حيدها مشاال البنك بنهج الطالب العريب  بوسط الواليةالوادي  لوالية املديرية العملية التصاالت اجلزائر قعت   
مديرية احلرف والصناعات التقليدية ومن الغرب شارع حممد اجلزائري ومن اجلنوب فندق سوف ومن الشرق املركزي 
وإطارها القانوين وهيكلها نشأهتا  إىل ونتطرق يف هذا املبحث، وتعترب فرع من فروع جممع اتصاالت اجلزائر مخيسيت

  ة إىل مهامها وأهم أهدافها.إضاف التنظيمي
 .نبذة عن مجمع اتصاالت الجزائر المطلب األول:

 اتصاالت الجزائر. نشأة وتطور: أوال
، باشرت الدولة وعيا منها بالتحديات اليت يفرضها التطور املذهل احلاصل يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال   

اإلصالحات يف سن بإصالحات عميقة يف قطاع الربيد واملواصالت، وقد جتسدت هذه  9111اجلزائرية منذ سنة 
احتكار الدولة على نشاطات الربيد واملواصالت  ، حيث جاء القانون إلهناء0222قانون جديد للقطاع يف أوت 

طة ضبط مستقلة إنشاء سلوكرس الفصل بني نشاطي التنظيم واستغالل وتسيري الشبكات، وتطبيقا هلذا املبدأ، مت 
يتكفل بالنشاطات الربيدية واخلدمات املالية الربيدية متمثلة يف مؤسسة " بريد إداريا وماليا ومتعاملني، أحدمها 

 1.اجلزائر" وثانيهما باالتصاالت ممثلة يف " اتصاالت اجلزائر"
بيع رخصة إلقامة واستغالل شبكة للهاتف  0229ويف إطار فتح سوق االتصاالت للمنافسة مت يف شهر جوان    

بشبكات النقال وأستمر تنفيذ برنامج فتح السوق للمنافسة ليشمل فروع أخرى، حيث مت بيع رخص تتعلق 
VSAT والربط  0222فتح السوق كذلك الدارات الدولية يف  وشبكة الربط احمللي يف املناطق الريفية، كما مشل

لك يف ظل ، وذ0222، وبالتايل أصبحت سوق االتصاالت مفتوحة متاما يف 0222احمللي يف املناطق احلضرية يف 
تأهيل إىل احرتام دقيق ملبدأ الشفافية ولقواعد املنافسة، ويف نفس الوقت مت الشروع يف برنامج واسع النطاق يرمي 

         مستوى املنشآت األساسية اعتمادا على تدارك التأخر املرتاكم. 
عن استقاللية قطاع الربيد واملواصالت حيث مت مبوجب  0222أوت  22املؤرخ يف  0222/22نص القرار      

وكذلك مؤسسة اتصاالت  ،تكفلت بتسيري قطاع الربيد واملواصالت هذا القرار إنشاء مؤسسة بريد اجلزائر واليت
إذ وبعد هذا القرار أصبحت  اجلزائر اليت محلت على عاتقها مسؤولية تطوير شبكة االتصاالت يف اجلزائر،

مستقلة يف تسيريها عن وزارة الربيد هذه األخرية أوكلت هلا مهمة املراقبة، لتصبح اتصاالت اجلزائر  اتصاالت اجلزائر
ذات أسهم برأس مال اجتماعي تنشط يف جمال االتصاالت، بعد أزيد من عامني وبعد  عمومية اقتصاديةمؤسسة 

                                                           
1 1https://www.algerietelecom.dz  1 75:02،  61/50/7562تاريخ التحميل 
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، أضحت اتصاالت 0222/22وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال تبعت القرار  يددراسات قامت هبا وزارة الرب 
                                                                                                 . 0222اجلزائر حقيقة جسدت سنة 

ا حيث كان على اتصاالت اجلزائر وإطاراهت كانت االنطالقة الرمسية جملمع اتصاالت اجلزائر  0222جانفي  56  .
الذي بدأته منذ االستقالل، لكن لكي تبدأ الشركة يف إمتام مشوارها  0222االنتظار حىت الفاتح جانفي سنة 
ربيد على وزارة ال قبل هذا التاريخ، حيث أصبحت الشركة مستقلة يف تسيريهابرؤى مغايرة متاما ملا كانت عليه 

   يف عامل ال يرحم، فيه املنافسة شرسة خاصة مع فتح سوق االتصاالت على املنافسة. وجمربة على إثبات وجودها 
 القانوني للمؤسسة. اإلطار: ثانيا
 صاالت اجلزائر، مؤسسة عمومية ذات أسهم برأس مال تنشط يف سوق الشبكة وخدمات االتصاالتات   

احملدد للقواعد العامة  0222أوت  50املؤرخ يف  0222/22السلكية والالسلكية باجلزائر أسست وفق قانون 
         0229 سنة مارس الفاتحبتاريخ  (CNPE)، فضال عن قرار اجمللس الوطين ملسامهات الدولة صالتللربيد واملوا

                 وفق هذا املرسوم  اجلزائر" اتصاالت" اسمأطلق عليها  اقتصاديةؤسسة عمومية الذي نص على إنشاء م
                    :اقتصادية حتت صيغة قانونية ملؤسسة ذات أسهم برأس مال اجتماعي املقدر بـالذي حدد نظام مؤسسة عمومية 

حتت رقم  0220ماي  99املركز الوطين للسجل التجاري يوم واملسجلة يف  دينار جزائري 22.222.222.222
02B 0018083.       

فروع هلا خمتصة  انشاءتصاالت اجلزائر بوضع خطة حمكمة من أجل اويف إطار تعزيز وتنويع نشاطاهتا قامت     
فرع خمتص يف اهلاتف النقال وفرع آخر خمتص يف  إنشاء، أين مت االتصاالت السلكية والالسلكية تطوراتتساير 

 االتصاالت الفضائية مما أدى إىل حتوهلا إىل جممع تسري فروعها وهم على التوايل:
دينار  922.222.222مؤسسة ذات أسهم برأس مال اجتماعي : اتصاالت اجلزائر اهلاتف النقال "موبيليس" -6

 جزائري خمتصة يف اهلاتف النقال.
: مؤسسة ذات أسهم برأس مال اجتماعي يقدر بـ: ) REVSAT) ATSاتصاالت اجلزائر الفضائية  -7

 دينار خمتصة يف شبكة الساتل. 9222.222.222
 المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 

، فهو وسيلة على املستوى التنظيمي تواملسؤوليايعترب اهليكل التنظيمي للمؤسسة كمخطط لتوزيع املهام    
لتحقيق األهداف املرجوة إذا مت استخدامه بشكل جيد ومناسب والشكل املوايل يوضح هيكل املديرية العملية 

   التصاالت اجلزائر بالوادي.                 
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 الهيكل التنظيمي للمديرية العملية لالتصاالت لوالية الوادي (9-2الشكل رقم )

   
  

 
 

  

 

 المـديـر العملي

مصلحة 
 المبيعات

 القسم التجاري

مصلحة 
العالقات مع 

 الزبائن

 مساعد المدير

 خلية دعم نظام المعلومات رئيس خلية األمن والوقاية

 خلية التفتيش

 المحقق التجاري والمالي

 ديوان الشؤون القانونية المحقق التقني

 مكلف بالتقارير ومراقبة التسيير

 مكلف باالتصال

 قسم المؤسسات قسم الممتلكات والوسائل قسم المالية قسم الموارد القسم التقني

 وحدة المنشآت الكامنة

 مصلحة التخطيط

 مصلحة نشر األجهزة

 مصلحة صيانة واستغالل الشبكات

 مشروع نشر أجهزة الجيل

 مشروع المتعدد الخدمات

 مصلحة صيانة واستغالل

مصلحة 
 التحصيل

مصلحة تسيير المسار 
 المهني

مصلحة العالقات المهنية 
 االجتماعية

 مصلحة التكوين 

 المحاسبةمصلحة 

 الميزانيةمصلحة 

مصلحة تسيير الخدمات  الخزينةمصلحة 
 االجتماعية

 مصلحة الوسائل

 مصلحة تسيير الممتلكات

 مصلحة المشتريات 

مصلحة شبكات 
 المؤسسات

 المركز التقني للمؤسسة

 معلومات مقدمة من طرف قسم املوارد البشرية.من إعداد الطلبة باالعتماد على المصدر: 
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، وممارسة للمؤسسة واملصادقة على القرارات مث إمضائها ويتمثل دوره يف التسيري األمثل واحلسندير العملي: مال
 تلكاهتا.املوظفني واملسؤولية املباشرة على كل املؤسسة وممالسلطة السليمة على مجيع 

 ن أربعة خاليا متمثلة فيما يلي:مكما تتكون املديرية     
مراقبة و ، باملراقبة يف العمليات املشبوهةالتقين وتقوم احملقق احملقق التجاري و  تضمن كال منخلية التفتيش:  -1

 املصاريف غري املربرة على مستوى الوحدات.
مراقبة مجيع ، و باشرة التحقيق التجاري يف حالة وجود خلل يف التسيري التجاريمب يقوم المحقق التجاري: -أ

 املصاريف جلميع الوكاالت.
إعداد التقارير اليومية اخلاصة و  ،والتبليغ عن أي خللمراقبة التجهيزات التقنية  يعمل على المحقق التقني: -ب

 الشبكات(. بالتقنيني املتعلقة يف اجلانب التقين )
احلرص على وصول املعلومة ، و إحصاء وحتليل املعلومات اليت ختص املؤسسة تعمل على خلية االتصال: -2

 واملكتوبة.لوسائل اإلعالم املرئية، املسموعة 
خاصة  اسرتاتيجيةاملسامهة يف وضع ، و ضمان حتليل املؤشرات اليومية للعمل تعمل علىخلية مراقبة التسيير:  -3

 بربامج اجلودة للمؤسسة.
ضمان حتليل ، و ات رفقة اهليئات القضائيةزعاملناضمان متابعة امللفات  على يعمل ديوان الشؤون القانونية: -4

 .حلول للقضايا وإجياداملعطيات التشريعية، 
التنسيق مع املصاحل فيما يتعلق ، و تنظيم االجتماعات واملواعيد اليوميةبمساعد املدير الذي يقوم  باإلضافة إىل     

 باالتصال الداخلي.
 كما تنقسم املديرية العملية التصاالت اجلزائر بالوادي إىل مخسة أقسام:     

 .املصاحل التاليةوتشمل أوال: قسم الممتلكات والوسائل: 
، إضافة إىل ادحتتاجه من عتاد وأدوات ومو  ة بكل ماان متوين املؤسسمض وتعمل على :مصلحة المشتريات -1

 جلرد اليومي للمشرتيات. قيامها با
 تخطيط االحتياجات ومتابعة اجلرد اليومي للمؤسسة.ب وتقوم مصلحة الممتلكات: -2
 تشارك ، كمااملؤسسة يف والوقاية األمن وشروط وضوابط إجراءات تطبيق تضمنو  مصلحة األمن والوقاية: -3
 املؤسسة. يف وتطبيقها السالمة وقواعد إجراءات ووضع إجناز يف
 نتجات املؤسسة.متكفل بكل املصروفات و ت ومصلحة الوسائل:  -4
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  ويشمل املصاحل التالية: ثانيا : قسم المالية
، وحتديث والكتابات احملاسبية، واجناز امليزانية السنوية التسهيالت وتعمل على اجنازمصلحة المحاسبة:  -1

   الوثائق احملاسبية للسجالت.
مدى مطابقة وصحة امللفات اخلاصة بالتخليص، وضمان التحقيق يف  ومن مهامهامصلحة الميزانية:  -2

 ة للعمليات اليومية ملصروفات املؤسسة.املتابعة اليومي
 واملصادقة على عملياهتا.تسيري احلسابات البنكية وإعداد خمطط التموقع للخزينة ب تقوممصلحة الخزينة:  -3

  ويشمل املصاحل التالية: : قسم الموارد البشرية:ثالثا
وتضمن التسيري اإلداري للعمال وحتضري األجور، ومتابعة املسار املهين مصلحة تسيير المسار المهني:  -1

 (....االجتماعي) التوظيف، التأهيل، التقاعد، االشرتاكات مع مصاحل الضمان للعمال 
تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة، وضمان تنصيب اهلياكل وتضمن متابعة : االجتماعيةمصلحة العالقات  -2

 واملصاحل، واملشاركة يف عمليات تنصيب املناصب العليا.
 ، وتعمل على تطبيق املخطط الوطين للتكوين.التكوينتنظم وحتدد احتياجات مصلحة التكوين:  -3

 ويشمل املصاحل التالية: رابعا: القسم التقني. 
    وضمان صيانة خمتلف التجهيزات. قوم بدراسة وتطوير شبكات االتصال، تمصلحة استغالل العتاد:  -1
 وتضمن استغالل وتسخري شبكات الوصول.مصلحة استغالل الشبكات:  -2
  وتكوين عمال املصلحة.وتضمن استغالل وصيانة شبكات املؤسسة مصلحة شبكات المؤسسة:  -3
 تضمن حتضري أماكن وضع معدات االتصال وصيانة اهلياكل القاعدية. القاعدية: المنشآتوحدة  -4
 جديدة.االتصاالت ووضع تصورات متابعة املشاريع اخلاصة بشبكات  مصلحة التخطيط والهندسة: -5
 نشر األجهزة اخلاصة باالتصاالت وإعداد تقارير حول وضعية التجهيزات.مصلحة نشر األجهزة:  -6

 ويشمل املصاحل التالية: خامسا: القسم التجاري.
لبلوغ األهداف التجارية للوحدات التابعة هلا، كما حتدد وحتدد الوسائل الضرورية مصلحة المبيعات:  -1

 مبيعاهتا. لكل وحدة تعمل علىأهداف املبيعات 
عن طريق الوحدات التجارية والتقنية، والتكفل العام حترص على إرضاء الزبائن مصلحة عالقات الزبائن:  -2

  .بالواجهة التقنية والتجارية لتبليغ أهدافها التجارية
 وحتصيل الديون ومعاجلتها بطريقة ودية. إعداد الفواتريبتقوم مصلحة تحصيل االشتراكات:  -3



 الفصل الثالث: دراسة حالة المديرية العملية التصاالت الجزائر لوالية الوادي 
 

35 
 

 وأهدافها. خدمات مديرية اتصاالت الجزائرالمطلب الثالث: 
 اخلدمات واألهداف واملتمثلة يف:يف ت اجلزائر" ملؤسسة "اتصاالالتابعة وتشرتك مجيع املديريات الوالئية    

 وتتمثل يف: التصاالت الجزائر. أوال : الخدمات التي تقدمها المديرية العملية
للهاتف الثابت وهو خدمة االتصال العاملية، وتعرض املؤسسة خدمات متعددة خدمة الهاتف الثابت:  -1

 :، حيث تتمثل خدماته يفوذلك بعد تقدمي طلب خطي وعقد اشرتاك
تسمح للمشرتك يف حالة املكاملة بإخباره أن هناك مشرتك آخر حياول هذه اخلدمة إعالم بنداء في االنتظار:  -أ

 .تاح له ثالثة خيار ا وتتوذلك بإشارة مسعية االتصال به 
وذلك دون تشكيله والذي مت برجمته  اأوتوماتيكيهذه اخلدمة تسمح باحلصول على رقم النداء بدون ترقيم:  -ب

 واملسنني واملعاقني.ثوان، وهي موجهة لألطفال الصغار  22عند رفع السماعة وبعد مرور 
 .مشرتكني يف نفس الوقتهذه اخلدمة تسمح بالنداء لثالثة المحاضرة الثالثية:  -ج
 هذه اخلدمة تسمح للمشرتك أن حيول كل النداءات اليت تأتيه إىل رقم آخر خيتاره.تحويل النداء:  -د
 األرقام اهلاتفية اليت عادة ما تستعمل بكثرة. باستبدالهذه اخلدمة تسمح ترقيم مختصر:  -ه
 املتصل على جهاز اهلاتف.هذه اخلدمة تسمح بكشف رقم تعريف برقم طالب المكالمة:  -و
 دويل. استعمالبأن يتحكم أو حيرر هذه اخلدمة تسمح للمشرتك إقفال االستعمال الدولي:  -ز
على قائمة االتصاالت املنجزة هذه اخلدمة تسمح للمشرتك باحلصول يف هناية كل فرتة الفاتورة المفصلة:  -ك

 املكاملات اليت قام هبا. من االطالع على كلمن جهازه يف نفس الفرتة، كما متكنه 
 وتتضمن ما يلي:خدمة الهاتف الخاصة بالحسابات الكبيرة:  -2
أو  واالتصال دون إزعاج )دون تأخري الفوريةاالتصاالت االتصال املباشر و اخلدمة وتتيح الخط الساخن :  -أ

   انتظار(.
 نفس الوقت.وتسمح هذه اخلدمة بتجميع عدد من احملاورين يف المحاضرة الهاتفية:  -ب
 لتقدمي خدمة قصرية األرقام.المختصر:  الترقيم -ج
 *.022للمصاحل التجارية مينحكم الرقم األخضر اجملاين لعدد املتصلني بداء بـ الرقم األخضر:  -د
بفضل ميقا بايت يف الثانية  20متكن من نقل الدعائم بسعة تصل إىل : E1االتصاالت الهاتفية على  -ه

وهو عرض يسمح  اتصال يف الوقت نفسه املربجمة على خط واحد 22الفرصة للحصول على  وإتاحةالبطاقة، 
 للشركات بشراء خمصص الوصول.
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مل اتصاالت اجلزائر " جواب " على املسامهة يف تطوير اجملتمع املعلومايت من خالل وضع وتعاالنترنت:  -3
على استعمال خدمة االنرتنت من خالل رفع عدد ذات التدفق العايل، وتشجع لتقنيات االنرتنت  أساسيةقاعدة 

، مع ختفيض تكلفة االشرتاك من أجل السماح ، وترفع قدرة تواجدها بتقنياهتا على مستوى القطر الوطينمشرتكيها
تطوير اخلدمات اجلديدة املرتبطة اإلحبار يف تكنولوجيا االنرتنت، والعمل على ألكرب عدد ممكن من الزبائن 

  لصوت، االنرتنت يف النقال...، الصوت عرب االنرتنت الصورة واتسويقها مثل حماضرات الفيديو وكذا باألنرتنت
بصفة عامة، ويف جمال االتصاالت السلكية والالسلكية كما تضمن تكوينا عاليا يف جمال التكنولوجيات احلديثة 

 وكذا اإلعالم اآليل بصفة خاصة.
  الخدمات الساتلية: -4
يف جمال عاما من اخلربة والتواجد يف مجيع أحناء البالد  22اتصاالت اجلزائر املتعامل التارخيي لديه أكثر من     

لالتصاالت السلكية املفضلة  داةالصناعي هو األاالتصاالت السلكية والالسلكية واالتصاالت الساتلية والقمر 
فيها احملطات الطرفية، ويف املقام األول بالنسبة للشركات والالسلكية، مما مكن من تطوير اخلدمات املختلفة مبا 

 الصناعية األقمارالتصاالت اجلزائر مواقع متباعدة جغرافيا هذه التكنولوجيا هي النشاط الرئيسي اليت تسعى لربط 
لدعم للشركات يف واملرافق واملعدات وصيانتها وتقدمي االيت توفر احللول التقنية واإلدارية والقدرة على توفري التعليم 

 تطوير شبكاهتا.
تقنية تسمح توفر اليوم  فاملؤسسةباإلضافة إىل الربط باخليوط للهاتف الثابت، : WLLالهاتف الالسلكي -5

 .الدائرة احمللية راديو" "وهيكل االتصاالت لكافة التقنيات  WLLبتحقيق اتصاالت بني املشرتكني 
 الجزائر.ثانيا: أهداف المديرية العملية التصاالت 

 متويل مصاحل االتصاالت مبا يسمح بنقل الصورة والصوت والرسائل املكتوبة واملعطيات الرقمية. -9
 تطوير واستمرار وتسيري شبكة االتصاالت العامة واخلاصة. -0
 مع كل متعاملي شبكة االتصاالت.إنشاء واستثمار وتسيري االتصاالت الداخلية  -2
 لقياس جودة اخلدمة لتحسني رضا العمالء. ضمان مجع مؤشرات -2
 توقع وحتديد ورصد الطلب يف السوق. -2
 واضافة تكنولوجيات جديدة استجابة الحتياجات العمالء يف السوق.الشروع يف اقتناء  -6
يق وخدمة بيع وقياس رضاء العمالء، ووضع وتطوير وتشغيل شبكات االتصال عرب االقمار الرتويج والتسو  -7

 .الصناعية
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 .مجتمع وأدوات الدراسةالمبحث الثاني: 
إضافة إىل التطرق ملختلف نتناول يف هذا املبحث التعريف مبجتمع الدراسة امليدانية، والعينة املختارة منه     

 املستخدمة يف البحث والتحليل. واألساليب األدوات
 المطلب األول: مجتمع البحث والدراسة.

  .مجتمع الدراسة أوال:
يتمثل جمتمع الدراسة يف جمموعة موظفي املديرية العملياتية التصاالت اجلزائر بوالية الوادي، ويتعلق البحث     

مبجال االستعمال اليومي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املهام والوظائف داخل املؤسسة ودوره يف حتسني 
تتبىن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال بصفة كبرية تنافسيتها ويرجع السبب يف اختيار هذه املؤسسة لكوهنا 
عامال، حيث مت استطالع آراء العاملني وهم يشغلون  72مقارنة مبؤسسات أخرى، ويبلغ تعداد عماهلا أكثر من 

 خمتلف املناصب من خالل توزيع االستبيان عليهم، وإجراء بعض املقابالت ملعرفة اجتاهاهتم حول موضوع البحث. 
  .عينة الدراسةيا: ثان
مفردة من جمتمع الدراسة، مت اختيارها بصفة قصدية مشلت مستخدمي تكنولوجيا  29تتمثل عينة الدراسة يف     

منها، ويرجع سبب استبعادنا لالستمارات  22استمارة مت مجع  60املعلومات واالتصال فقط، حيث قمنا بتوزيع 
 ة الواحدة، واجلدول املوايل يوضح ذلك.الثالث الحتوائها على أكثر من خيار للعبار 

 ( يوضح تعداد االستمارات.1-3الجدول رقم )
 العدد االستمارات

 60 االستمارات املوزعة

 22 االستمارات املستلمة

 22 االستمارات املستبعدة

 29 االستمارات املقبولة

 من إعداد الطلبة. المصدر:                            
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 الدراسة. وسائل جمع معلومات: الثانيالمطلب 
، اعتمدنا على جمموعة من الوسائل هبدف احلصول على املعلومات اليت تفيدنا يف دراستنا وحتقيق أهدافها    

 واملعلومات واملتمثلة فيما يلي:جلمع البيانات 
دون تدخل املالحظ أو التأثري على من تتم ومتكن املالحظة من تسجيل الظواهر فور حدوثها  المالحظة أوال:

مستوى تبين املؤسسة ويف حبثنا عن حدوث الظاهرة ووقت تسجيلها مالحظته كما تقل احتماالت التحيز بني 
اعتمدنا على اسلوب املالحظة أثناء تواجدنا باملؤسسة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال واستعماالهتا املختلفة 

 اليت متكننا من حتليل النتائج املتحصل عليها.لتسجيل بعض املالحظات 
حيث تتم بتواجد الباحث مع املستقصى وهي وسيلة أخرى جلمع البيانات واملعلومات  المقابلة الشخصية ثانيا:

هذا األسلوب إذ قمنا بعدة املعدة مسبقا هلذا األخري وعليه اعتمدنا منه يف مكان واحد ويتم توجيه األسئلة 
 مع كوادر املؤسسة لتحقيق األهداف التالية: مقابالت

، ومعرفة رأيه يف تأثري تكنولوجيا املعلومات وضع اخلطوط العريضة للدراسةلربجمة و مقابلة مع املدير العملي  -9
  .حتسني تنافسية املؤسسةواالتصال يف 

التعرف على الظروف العامة للموظفني، طريقة مقابلة مع رئيس مصلحة املوارد البشرية وكان اهلدف منها  -0
 طلوبة وعمليات التكوين...والتخصصات املالتوظيف 

استثمارات املؤسسة يف جمال تكنولوجيا املشرتيات وكان اهلدف منها معرفة مقابلة مع رئيس مصلحة  -2
 املعلومات واالتصال.

  مكانة املؤسسة يف السوق.رئيس مصلحة املبيعات وكان اهلدف منها معرفة مقابلة مع  -2
"جمموعة من األسئلة املكتوبة واليت تعد بقصد احلصول على معلومات أو التعرف على أراء وهو  االستبيان ثالثا:

رئيسية جلمع البيانات اليت ختص خمتلف جوانب ال األدواتمن  وهو 1املبحوثني حول ظاهرة أو موقف معني"
إعدادها وصياغتها وفق أسس علمية هبدف احلصول على املعلومات من يتم األسئلة حيث أن هذه  ،املوضوع
، وعليه قمنا بتصميم هذا االستبيان كما يعترب وسيلة للتعرف على أراء واجتاهات جمتمع الدراسة أو العينة ،امليدان

املالحظات كما مت عرضه على جمموع من األساتذة مت خالهلا تقدمي جمموع من ،  اور الكربى للدراسةليمس احمل
 وقد اشتمل على ثالثة حماور رئيسية وهي: ، أخذت بعني االعتبار

                                                           
  1  post_121.html-http://maawsou3a.blogspot.com/2015/05/blog  :63:20،  50/50/7562تاريخ التحميل . 

 

http://maawsou3a.blogspot.com/2015/05/blog-post_121.html
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 أسئلة. 22واشتمل علىاملعلومات العامة لعينة الدراسة  وتضم أسئلة عامة للتعرف على البيانات الشخصية: -1
أبعاد فرعية حيث قسمناه إىل أربعة واملتمثل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال  محور المتغير المستقل: -2

 وهي:
مدى توفري كان الغرض منه التعرف على  عبارات 22حيتوي على و املعدات األجهزة و  ويتمثل يف البعد األول: -أ

 وبرجميات ولواحق احلاسوب... من أجهزة حواسيباملؤسسة للعتاد اخلاص بتكنولوجيا املعلومات واالتصال 
طريقة كان الغرض منه التعرف على   عبارات 22 وحيتوي علىاالتصال والشبكات ويتمثل يف  :البعد الثاني -ب

 االتصال يف املؤسسة ومعرفة أنواع الشبكات املستخدمة.
وهم املوظفني املستخدمني لتكنولوجيا املعلومات واالتصال ويتمثل يف األفراد )صناع املعرفة (  البعد الثالث: -ج

    .عبارات 22وحيتوي هذا اجلزء على يف املؤسسة 
معرفة طرق عبارات كان اهلدف منها  22ويتمثل يف تدفق املعلومات إىل املؤسسة، ويضم  البعد الرابع: -د

 احلصول على املعلومات، وكيفية تأمينها واحملافظة عليها.
عبارات كان اهلدف منها تشخيص تنافسية  92واملتمثل يف تنافسية املؤسسة، ويضم  محور المتغير التابع: -3

 .املؤسسة يف ظل استخدامها لتكنولوجيا املعلومات واالتصال
أسلوب لقياس السلوكيات  " مقياس ليكارت اخلماسي وهووللحصول على نتائج دقيقة استخدمنا     

 ،اإلحصاءاتاستنبطه عامل النفس رينسيس ليكارت يستعمل يف االستبيانات وخباصة يف جمال  والتفضيالت
ويضم مخسة خيارات وهي  1."ويعتمد املقياس على ردود تدل على درجة املوافقة أو االعرتاض على صيغة ما

    .29 قيمةوال أوافق بشدة ب 20 قيمةال أوافق ب 22 قيمةحمايد ب 22 قيمةوافق بم 22 بقيمةموافق بشدة 
 التحليل.القياس و في المستخدمة  اإلحصائية األدوات: الثالثالمطلب 

 أدوات التحليل اإلحصائيمت استخدام العديد من  قصد التعرف على اخلصائص اإلحصائية للعينة املدروسة    
ومن أمهها  91حيث استخدمنا إصدار  spssاملخرجة من برنامج احلزم اإلحصائية  الدراسة امليدانية نتائجيل للتح

 مايلي:
    .معامل ألفا كرومباخ أوال:

الصفر والواحد الصحيح، ثبات أسئلة االستبيان يأخذ قيما ترتاوح بني أو مقياس واحد يقيس درجة هو رقم    
ثبات فإن قيمة املعامل تكون مساوية للصفر، وعلى العكس إذا كان هناك فإذا مل يكن هناك ثبات يف البيانات 

                                                           
  https://ar.wikipedia.org/wiki.com6 تحميل بتاريخ 6665/63/65 65:65.                                                                          

https://ar.wikipedia.org/wiki.com1
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 %22فوق قيمة معامل ألفا كرومباخ اليت تتعترب  ،تام يف البيانات فإن قيمة املعامل تساوي الواجد الصحيح
  .، وكلما زادت قيمة معامل ألفا كرومباخ زادت درجة الثباتمقبولة للحكم على ثبات االستبيان

  .المتوسط الحسابي ثانيا:
حبيث يكون اجتاه هذه النزعة املركزية اجيابية الوسط احلسايب أو املعدل احلسايب وهو أحد مقاييس النزعة املركزية     

الدراسة الوسط احلسايب نقطة املنتصف وذلك هبدف حتديد متركز قيم الوسط احلسايب حول فقرات إذا تعدى 
 اجلدول التايلقيمة املتوسط احلسايب ميكن معرفة درجة املوافقة اعتمادا على و  ،حبسب مقياس ليكارت اخلماسي

 : يوضح ذلك
 .جدول التوزيع لمقياس ليكارت(: يوضح 2-3الجدول رقم ) 

 درجة الموافقة المتوسط الحسابي
 غري موافق بشدة 9.71 – 29من 
 غري موافق 0.21 – 9.02من 
 حمايد 2.21 – 0.62من 
 موافق 2.91 – 2.22من 

 بشدةموافق  2 – 2.02من 
                        http://bohotti.blogspot.com/2014/10/blog-post_843.html  :المصدر  

 ـ62:23،  50/50/7562تاريخ التحميل:                              

 .االنحراف المعياري ثالثا:
صحة متركز الوسط احلسايب لفقرات االستبانة، وذلك هبدف معرفة وهو أحد مقاييس التشتت الذي يؤكد     

 حول أسئلة وحماور االستبيان.مدى تشتت القيم عن وسطها احلسايب إلجابة أفراد عينة جمتمع الدراسة 
 .النسب المئويةالتكرارات و  رابعا:

لتحليل ووصف وتلخيص الصفات املتعلقة باجلوانب الشخصية ومت االعتماد على التكرارات والنسب املئوية      
  متغريا الدراسة ألفراد فئات العينة.وكذا 

 .معامل االرتباط بيرسون خامسا:
واليت من خالهلا نتمكن من قبول الفرضيات أو ومت استخدام هذا املعامل لدراسة العالقة بني متغريات الدراسة     

 مبعامل االرتباط اجملدول.رفضها بعد مقارنتها 
 مت استخدامه لتحديد األثر بني متغريات الدراسة.معامل التحديد  سادسا:

 
 

http://bohotti.blogspot.com/2014/10/blog-post_843.html
http://bohotti.blogspot.com/2014/10/blog-post_843.html
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 .عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانيةالمعالجة اإلحصائية و المبحث الثالث: 
املبحوثني مث نتطرق  األفراداملبحث حتليل املعلومات العامة لالستبانة أي وصف عينة البحث و  سنتناول يف هذا    
) تكنولوجيا املعلومات واالتصال، تنافسية املؤسسة ( للمديرية العملية وصف وتشخيص متغريات البحث  إىل

  .تائج والتوصياتجمموعة من الن إىل األخريالتصاالت اجلزائر ودراسة العالقة بينهما لنتوصل يف 
 وتحليل البيانات الشخصية. الثبات اختبارالمطلب األول: 

 أبعادلكل من  كرونباخ  ألفامت استعمال معامل االستبيان  صدققصد اختبار  االستبيان: ثبات اختبار: أوال
سية مؤسسة اتصاالت اجلزائر املتغري املستقل املتمثل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال واملتغري التابع املتمثل يف تناف

 بالوادي واجلدول املوايل يوضح النتائج املتحصل عليها 
 االستبانة. الثبات ( يوضح معدل3-3الجدول رقم )

 الثبات الكلي الثبات عدد الفقرات األبعاد المحاور
تكنولوجيا 
املعلومات 
 واالتصال

 83 02 22 املعداتاالجهزة و بعد 

 

 26.7 22 والشبكات بعد االتصال 

 مجموع العبارات 72.6 22 بعد األفراد )صناع املعرفة(
 29 22.1 22 بعد تدفق املعلومات

 00 92 التنافسية

 .spssالطلبة بناء على خمرجات  إعدادمن  :المصدر

برنامج  إىلضعيف جدا لذا رجعنا حمور التنافسية معدل و  االتصالبعد  معدل دول نالحظ أنمن خالل اجل     
spss   من بعد  22عند حذف العبارة رقم تضح لنا أنه فالتعديل املعدل  العباراتملعرفة إمكانية حذف بعض

من حمور املتغري التابع )التنافسية(  22، وعند حذف العبارة رقم 72يصبح معدل الفا كرومباخ يساوي  االتصال
 :اجلدول املوايل إىللنصل يف النهاية وبالتايل مت االستغناء عن العبارتني  67يساوي يصبح معامل ألفا كرومباخ 

 ثبات االستبانة الجديدامل ال( يوضح مع3-4الجدول رقم )
 الثبات الكلي معامل الثبات عدد الفقرات األبعاد المحاور

تكنولوجيا 
املعلومات 
 واالتصال

 84.3 02 22 املعداتاألجهزة و بعد 

 72 22 والشبكات بعد االتصال

 مجموع العبارات 72.6 22 بعد األفراد) صناع املعرفة(
 27 22.1 22 بعد تدفق املعلومات

 67 21 التنافسية

 .spssالطلبة بناء على خمرجات  إعدادمن  :المصدر

عينة الدراسة مت اختيار  ألفرادبغرض التعرف على اخلصائص الدميغرافية  عرض وتحليل البيانات الشخصية:ثانيا: 
 خصية للموظفني الذين مشلهم البحث نوضخها يف اجلدول املوايل:جمموعة من البيانات الش
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 .( يوضح الخصائص الديمغرافية ألفراد العينة 3-5جدول رقم )
 % النسبة التكرارات الفئات المتغيرات

 35.1 16 ذكر اجلنس

 60.1 65 أنثى

 26.1 61 سنة 25أقل من  العمر

 01.0 73 سنة 15إىل  25من 

 62.2 52 سنة 15أكرب من 

 66.3 51 ثانوي املؤهل العلمي

 76.1 66 تقين سامي

 20.7 75 ليسانس

 76.1 65 مهندس

 2.3 51 ماسرت

الدورات التكوينة يف املسار 
 املهين

 11.2 21 دورة واحدة

 72.0 61 دورتني

 0.0 52 أكثر من دورتني

 12.6 71 سنوات 50أقل من  املهنية اخلربة

 12.6 77 سنة 60سنوات إىل  50من 

 0.3 50 سنة 70سنة إىل  61من 

 .SPSSمن اعداد الطلبة بناء على خمرجات  المصدر:

 .على جدول الخصائص الديمغرافية ألفراد العينة التعليق -
يف حني بلغت نسبة  %02.22نالحظ أن أعلى نسبة كانت للذكور وتقدر بـ: من خالل اجلدول  الجنس: -1

طبيعة العمل يف حد ذاته حيث إىل  إضافة وهو ما يعود إىل تقاليد املنطقة املتسمة باحملافظة %91.62 اإلناث
  . تتطلب جهد بدينيتحتم على عمال املصلحة التقنية خرجات ميدانية 

بنسبة ( سنة  22 - 22من  ) الثانية أعلى نسبة كانت للفئة العمرية ن اجلدول نالحظ أنم العمر: -2
ويرجع سنة (  22مث الفئة الثالثة ) أكرب من  %29.22( بنسبة سنة  22من  لأق) األوىلتليها الفئة  ،22.12%

  املسبق.ختاروا التقاعد سنة ا 05من  لبهم أكربغأعلى املوظفني، حيث أن  ملسبقذلك إىل تأثري قانون التقاعد ا
 األوىلمن خالل اجلدول نالحظ أن نسبة املتحصلني على شهادة ليسانس احتلت املرتبة المؤهل العلمي:  -3

بنسبة  مهندس شهادة ويف املرتبة الثالثة ،%09.62 بنسبة تقين سامي مث تليها يف املرتبة الثانية ،%21.02بنسبة 
واملالحظ  %7.02 بنسبة اسرتامل وأخريا شهادة، %99.02بنسبة  ثانويال ويف املرتبة الرابعة مستوى ،91.62%

  أن املؤسسة توظف كفاءات من خمتلف التخصصات العلمية.
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أن املوظفني الذين قاموا بدورة واحدة هم أعلى نسبة حيث نالحظ  :المسار المنهيالدورات التكوينية في  -4
كل املوظفني يتحصلون على تكوين يف ويرجع ذلك إىل القانون الداخلي للمؤسسة حيث أن   %66.72بلغت 

ويف املرتبة الثالثة  %07.22مث تليها يف املرتبة الثانية املوظفني الذين حتصلوا على دورتني بنسبة بداية املسار املهين، 
  .%2.02 املوظفني الذين حتصلوا على أكثر من دورتني بنسبة

تليها الفئة  %27.9سنوات حيث بلغت  22الفئة األقل من  هينالحظ أن أكرب نسبة  الخبرة المهنية: -5
 .%1.0سنة بنسبة  02إىل  96مث الفئة الثالثة من   %22.9سنة بنسبة  92إىل  22الثانية من 

 الدراسة.  عينة على عباراتالأفراد  إلجاباتالتحليل الوصفي المطلب الثاني: 
) تكنولوجيا املعلومات  عينة على فقرات املتغريينالسنتناول يف هذا املطلب حتليل البيانات املتعلقة بدرجة موافقة    

 .واالحنرافات املعيارية نسب املئوية، واملتوسطات احلسايبعلى التكرارات وال اعتماداواالتصال، وتنافسية املؤسسة( 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصال.أوال: 

) تكنولوجيا املعلومات واالتصال (  الدراسة الوصفية أكثر دقة وتفصيل مت تقسيم املتغري املستقل إعطاءوبغرض    
ت االتصاال) البعد الثاين ، أماعبارات 50 ( املعداتاألجهزة و ) البعد األول حيث ضمأربعة أبعاد فرعية إىل 

تدفق ) البعد الرابع أما، عبارات 51 فضماألفراد ) صناع املعرفة (  البعد الثالثويف  ،عبارات 51 (والشبكات
 عبارت. 22 فيضم( املعلومات 

  عداتالماألجهزة و  -1
 للبعد األول.( يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 1-2الجدول رقم )

الوسط  التكرارات والنسب المئوية العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ت
 2 2 2 0 9 إ

موزعة  متتلك املؤسسسة جمموعة من احلواسيب 29
 املصاحلعلى كافة 

 2.20 90 92 90 22 22 التكرار

 

9.2106 22 

 02.2 01.2 22.2 2.1 2.1 النسبة

ميتلك املوظفني لواحق احلاسوب )ماسحات  20
كامريات، ضوئية، وحدات ختزين خارجية،  

 مكريفون....(

 22 2.1227 2.10 92 02 21 22 29 التكرار

 07.2 27.9 97.6 2.1 0.2 النسبة

توفر املؤسسة برامج تساعدك على اجناز  22
 االعمال اليومية.

 20 2.7017 2.09 90 00 22 20 22 التكرار

 22.2 22.1 2.1 2.1 22 النسبة

حممولة أثناء الكرتونية  تستعمل أجهزة  22
 العمل)حاسب لوحي، هاتف نقال...

 22 2.7226 2.22 90 20 22 20 22 التكرار

 02.2 60.7 1.0 2.1 22 النسبة

 29 2.7692 2.29 02 02 22 20 22 التكرار دوريا. األجهزةتقوم املؤسسة مبراقبة وصيانة  22

 22.9 22.9 2.1 2.1 22 النسبة

 .spssمن إعداد الطلبة بناء على خمرجات المصدر: 
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مبتوسط حسايب عايل جدا حيث  املرتبة األوىلجاءت يف  22من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن العبارة رقم    
وهو ما يعكس اهتمام املؤسسة  بشدةوافقة املما يدل على درجة  2.7692وباحنراف معياري قدره  2.29بلغ 

 وذلك بالقيام بالصيانة واملراقبة الدورية لألجهزة.مبمتلكاهتا واحملافظة عليها 
  2.7017وباحنراف معياري يساوي  2.09مبتوسط حسايب قدره  22ويف املرتبة الثانية كانت العبارة رقم    

ن املؤسسة حمل الدراسة تستعمل الربجميات ، ومن هذه النتائج يتبني أمن املرافقة شديدةعلى درجة وهو ما يدل 
 بسبب طبيعة العمل الذي يتطلب ذلك.بشكل كبري 

 2.7226وباحنراف معياري يساوي  2.22مبتوسط حسايب قدره  22أما يف املرتبة الثالثة فكانت العبارة رقم    
ظروف واستعمال املؤسسة لألجهزة احملمولة راجع إىل ، للعبارة املوافقة من طرف املبحوثنيدرجة دليل على وهو 

 .األحيانالعمل اليت حتتم على املوظفني التنقل إىل مناطق خمتلفة يف بعض 
مما يدل  2.1227وباحنراف معياري يساوي 2.10مبتوسط حسايب بلغ  20ويف املرتبة الرابعة كانت العبارة رقم    

الذي  إىل تطبيق اإلدارة االلكرتونية اجلزائرتوجه وهو ما يعكس  ،للعبارة من طرف املبحوثنيوافقة املعلى درجة 
 كامريات...، وحدات ختزين خارجية،  اسحات ضوئيةمثل امليتطلب توفري جمموعة من لواحق احلاسوب 

 ما 9.2106وباحنراف معياري يساوي  2.20مبتوسط حسايب قدره  29ويف املرتبة اخلامسة كانت العبارة رقم    
عماهلا اليومية أ إتقانوهو ما يعكس سعي املؤسسة يف ،  للعبارة املبحوثنيمن طرف  وافقةامليدل على درجة 

     أصبح ضرورة ال غىن عنها.اسوب الذي مبساعدة احل
 والشبكات االتصال -2

 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبعد الثاني.7-3الجدول رقم )
الوسط  التكرارات والنسب المئوية العبارات الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 ت
 2 2 2 0 9 إ

توفر املؤسسة شبكة اتصال داخلية  29
 )انرتانات( تربط بني املوظفني.

 22 9.9629 2.00 97 09 27 20 22 التكرار

 7.0 2.1 92.7 2.1 7.0 النسبة

املسؤولني و تتبادل الرسائل الرمسية مع الزمالء  20
 االلكرتوين. لربيداعن طريق 

 22 2.7079 2.29 90 29 26 29 29 التكرار

 02.2 62.0 99.0 20 20 النسبة

الفاكس لتبادل الوثائق املؤسسة تستعمل  22
 .اإلدارية

 20 2.0626 2.99 96 01 22 22 20 التكرار

 29.2 26.1 7.0 22 2.1 النسبة

املركزية عن  اإلدارةيتم عقد اجتماعات مع  22
 طريق احملاضرات املرئية.

 29 2.2707 2.21 07 00 20 22 22 التكرار

 20.1 22.9 2.1 22 22 النسبة

 .spssمن إعداد الطلبة بناء على خمرجات المصدر: 



 الفصل الثالث: دراسة حالة المديرية العملية التصاالت الجزائر لوالية الوادي 
 

55 
 

وباحنراف  2.21 املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره جاءت يف 22العبارة رقم أن من خالل اجلدول  نالحظ   
على قيام اإلدارة من املبحوثني  الشديدةوالذي يعكس درجة املوافقة  5.0232يساوي  ضئيل معياري

  .دارة املركزية واملؤسسةباجتماعات عن طريق احملاضرات ومرجع ذلك لبعد املسافة بني اإل
وهو  2.2707يساوي وباحنراف معياري  2.99مبتوسط حسايب قدره  22ويف املرتبة الثانية جاءت العبارة رقم    

ويعكس ذلك حرص املؤسسة على توفري مجيع وسائل  ،للعبارة من طرف املبحوثني مؤشر على درجة املوافقة
 تصال وتنويعها ورغم التطور التكنولوجي احلاصل إال أهنا مل تتخلى عن الفاكس.اال
 واحنراف معياري منخفض يساوي   2.29بلغ مبتوسط حسايب  20أما يف املرتبة الثالثة فكانت العبارة رقم    

وذلك  استعماهلم للربيد االلكرتوين كوسيلة اتصال حديثة للعبارة املتضمنة ملبحوثنياموافقة  علىمما يدل  2.7079
   املفوضية اجلهوية لالتصاالت ورقلة. الصادرة عن  0292/ 026/ ق م ب/21تطبيقا للتعليمة رقم 

حيث  وباحنراف معياري مرتفع قليال 2.00يساوي مبتوسط حسايب  29ويف املرتبة الرابعة كانت العبارة رقم     
  .وافقة على وجود شبكة اتصال داخليةاملإال انه يدل على درجة  9.9629بلغ 

 .( صناع المعرفةاألفراد )  -3
 الحسابي واالنحراف المعياري للبعد الثالث.( يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسط 8-3الجدول رقم )

الوسط  التكرارات والنسب المئوية العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 رتيبت
 2 2 2 0 9 حصائيإ

ميتلك املوظفني دراية ملفهوم تكنولوجيا  29
 املعلومات واالتصال

 20 9.9722 2.12 97 02 22 22 22 التكرار

 22.2 22.9 7.0 2.1 7.0 النسبة

هتتم املؤسسة بتوظيف كوادر متخصصة يف  20
 تكنولوجيا املعلومات واالتصال

 22 9.2912 2.60 20 07 26 21 29 التكرار

 92.7 20.1 99.0 97.6 0.2 النسبة

تعمل املؤسسة على تنمية املهارات  22
يف جمال تكنولوجيا املعلومات  اإلبداعية

 لالتصاوا

 22 9.2222 2.00 92 91 99 22 29 التكرار

 01.2 27.2 09.6 1.0 20 النسبة

تربم املؤسسة عقود مع معاهد معتمدة  22
للتكوين يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصال.

 29 2.7270 2.22 90 20 22 22 22 التكرار

 02.2 60.7 7.0 2.1 22 النسبة

 .spssمن إعداد الطلبة بناء على خمرجات المصدر: 

 2.22املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ  جاءت يف 22من خالل اجلدول السابق نالحظ أن العبارة رقم    
 عقودلعلى إبرام املؤسسة لألفراد املبحوثني مما يدل على درجة املوافقة  2.7270يساوي  ضئيل واحنراف معياري

 .املعلومات واالتصالمع معاهد معتمد لتكوين متخصصني يف جمال تكنولوجيا 
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هذه و  9.9722بلغ واحنراف معياري  2.12مبتوسط حسايب قدره  29ويف املرتبة الثانية جاءت العبارة رقم    
أوافق وأوفق بشدة ـ حيث بلغت نسبة اجمليبني ب ،للعبارة من طرف املبحوثنيالنتائج تدل على درجة املوافقة 

 قي اخليارات فرتجع لتقديرهم لدرجة الدراية ملفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصال.بالأما النسبة املتبقية  70.2%
والذي  9.2222واحنراف معياري بلغ  2.00مبتوسط حسايب قدره  22أما املرتبة الثالثة فكانت للعبارة رقم    

حيث أن املؤسسة تقوم بتحفيزات للمبدعني يف جمال  ،للعبارة املبحوثنيمن طرف  يدل على درجة املوافقة
 لتنمية اإلبداع.من بينها الرتقية واملناصب النوعية إضافة إىل دورات تكوينية  ،تكنولوجيا املعلومات واالتصال

مما يدل  9.2912واحنراف معياري يساوي  2.60مبتوسط حسايب قدره  20ويف املرتبة الرابعة كانت العبارة رقم    
   ، الكرتونيك....وعلوم االتصالاآليل  اإلعالمتستقطب ختصص حيث أن املؤسسة  ،عبارةلل وافقةاملعلى 

 تدفق المعلومات -4
 .الرابع( يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبعد 9-3الجدول رقم )

الوسط  المئويةالتكرارات والنسب  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 رتيبت
 2 2 2 0 9 حصائيإ

لدى املؤسسة نظام معلومات يساعد  29
 املوظفني يف احلصول على املعلومات.

 20 9.2202 2.22 97 02 22 20 22 التكرار

 22.2 21 7.0 2.1 2.1 النسبة

معلومات للموظفني توفر االنرتنت  20
 يف اجناز العمل.تعتمد عليها 

 29 2.0270 2.92 91 02 22 22 22 التكرار

 27.2 21 2.1 7.0 22 النسبة

تعمل املؤسسة على محاية وامن  22
 املعلومات.

 22 9.2222 2.20 22 29 27 22 22 التكرار

 1.0 62.0 92.7 1.0 2.1 النسبة

تتيح املؤسسة شفرات متكنك من  22
 االطالع على املعلومات.

 22 9.9112 2.22 22 97 21 92 22 التكرار

 1.0 22.2 97.6 01.2 1.0 النسبة

ميكن لرؤساء املصاحل تغيري املعلومات  22
 املخزنة.

 22 9.2061 2.91 21 96 21 92 27 التكرار

 97.6 29.2 97.6 91.6 92.7 النسبة

 .spssمن إعداد الطلبة بناء على خمرجات المصدر: 

واحنراف  2.92املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره  جاءت يف 20من اجلدول أعاله نالحظ أن العبارة رقم    
عن طريق واملتضمنة توفري املعلومات على العبارة املبحوثني وهو دليل على موافقة  2.0270معياري منخفض بلغ 

 املناشري والقوانني اليت تنظم العمل.كاجلريدة الرمسية مثال ملعرفة اجلديد يف العمل   إلجنازاالنرتنت 
مما يدل  9.2202باحنراف معياري قدره و  2.22مبتوسط حسايب قدره   29ويف املرتبة الثانية جاءت العبارة رقم    

يساعد املوظفني يف احلصول على على درجة املوافقة للمبحوثني على العبارة املتضمنة وجود نظام معلومات 
 .GAIA V7املعلومات واملتمثل يف نظام 
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والذي  9.2222بلغ وباحنراف معياري  2.20مبتوسط حسايب قدره  22للعبارة رقم أما املرتبة الثالثة فكانت    
توفري املبحوثني على العبارة املتضمنة اهتمام املؤسسة حبماية وأمن املعلومات وذلك من خالل يدل على موافقة 

  .الشبكاتوالعمل على حتصني ( Sofos) مثل برنامج برامج احلماية لألجهزة 
وهي نتيجة  9.2061واحنراف معياري بلغ  2.91يب قدره مبتوسط حسا 22ويف املرتبة الرابعة كانت العبارة رقم    

بني ال أوافق وال أوافق املبحوثني  إجاباتمن  %22.9وبالرجوع إىل النسب املئوية جند أن نسبة  تدل على احلياد
 .مابني املوافق واملوافق بشدة %21بشدة ونسبة 

وهي   9.9112واحنراف معياري يساوي  2.22بلغ مبتوسط حسايب  51أما املرتبة اخلامسة فكانت للعبارة رقم    
موزعة ما بني ال أوافق وال أوافق  %21.0لكن بالرجوع إىل النسب املئوية جند أن نسبة ، حليادتدل على اكذلك 
    .نسبة املستعملني لنظام املعلومات تباين ويرجع ذلك إىلموزعة بني أوافق وأوافق بشدة  %22.9ونسبة بشدة 
 تنافسية المؤسسة  ثانيا:

 .تنافسيةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لل( يوضح 11-3الجدول رقم )
الوسط  التكرارات والنسب المئوية العبارات الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 رتيبت
 5 4 3 2 1 حصائيإ

التكاليف للسيطرة  تقوم املؤسسة بتخفيض 29
 على السوق.

 2.22 91 29 22 29 22 التكرار

 

2.2007 29 

 27.2 62.0 22 20 22 النسبة

 20 2.7229 2.21 92 22 22 29 29 التكرار خدمات ذات جودة عالية. تقدم املؤسسة 20

 02.2 62.7 2.1 20 20 النسبة

تقدمي عروض وخدمات  حترص املؤسسة على 22
 جديدة دوريا.

 22 9.9772 2.16 02 92 20 22 20 التكرار

 22.9 02.2 92.7 1.0 2.1 النسبة

تستطيع املؤسسة االستجابة لرغبات الزبون  22
 املتغرية.

 20 2.1022 0.20 29 20 92 02 22 التكرار

 20 92.7 01.2 22.9 7.0 النسبة

هتتم املؤسسة جبمع معلومات عن املنافسني  22
 وما يقدمونه من خدمات جديدة.

 27 9.9272 0.10 22 90 97 99 26 التكرار

 1.0 02.2 22.2 09.6 99.0 النسبة

تقوم املؤسسة بتحليل أنشطتها املختلفة ملعرفة  26
 .والضعفنقاط القوة 

 22 9.2227 2.70 90 00 21 27 29 التكرار

 02.2 22.9 97.6 92.7 20 النسبة

متتلك املؤسسة حصة يف السوق أكرب من  27
 حصص املنافسني

 22 9.9207 2.70 92 02 20 27 20 التكرار

 07.2 21.0 92.7 92.7 2.1 النسبة

اكتساب مزايا تنافسية  حترص املؤسسة على 20
 جديدة.

 22 9.2122 2.22 02 91 26 22 20 التكرار

 21.0 27.2 99.0 7.0 2.1 النسبة

تعمل املؤسسة على مراقبة مزاياها التنافسية  21
 دوريا.

 26 2.0169 2.07 22 90 00 22 20 التكرار

 1.0 02.2 22.1 7.0 2.1 النسبة

  .spssمن إعداد الطلبة بناء على خمرجات المصدر: 
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 2.22املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره  جاءت يف 29من خالل اجلدول السابق نالحظ أن العبارة رقم    
املتضمنة ختفيض للمبحوثني على العبارة شديدة مما يدل على موافقة  2.2007بلغ  ضئيل جدا واحنراف معياري

  قيادة التكلفة. السرتاتيجية أتباعها، وذلك نتيجة املؤسسة للتكاليف للسيطرة على السوق
وهو مؤشر  5.2006واحنراف معياري بلغ  2.21مبتوسط حسايب قدره  20كانت للعبارة رقم فأما املرتبة الثانية    

سواء تعلق األمر دمات ذات جودة عالية، تقدمي املؤسسة خلاملتضمنة  ،لعبارةلملبحوثني من ايدل على املوافقة 
 .تدفع املستحقا ،إجراءات االشرتاكأو خبدمات  جبودة االتصال واالنرتنت

دل مما ي 9.2122واحنراف معياري بلغ  2.22مبتوسط حسايب قدره  20ويف املرتبة الثالثة كانت العبارة رقم    
لضمان  للمؤسسة جديدةاكتساب مزايا تنافسية  حرص املؤسسة على، واليت مفادها املبحوثني للعبارةعلى موافقة 

 بقائها يف السوق.
 حيث 9.9772 بلغ قيمةواحنراف معياري  2.16مبتوسط حسايب قدره  22رقم ويف املرتبة الرابعة كانت العبارة    

حرص املؤسسة على تقدمي عروض لعبارة املتضمنة لعلى موافقة املبحوثني أن هذه املؤشرات ذو داللة واضحة 
 وذلك متاشيا مع متطلبات السوق. وخدمات جديدة دوريا

 9.2227احنراف معياري قدره و  2.70قدره مبتوسط حسايب  27و 26اخلامسة فكانت للعبارتني  أما املرتبة   
 أن نتائج حتليل سلسة القيمة ومعرفة نقاط القوة والضعف حيث، عليهاوافقة املمما يدل على  26للعبارة رقم 

 الختاذ اإلجراءات الالزمة.يعرض يف اجتماع جملس اإلدارة 
من طرف املبحوثني  يهاعلوافقة املعلى ايضا ل مما يد 9.9207يساوي  27وكان االحنراف املعياري للعبارة رقم    
ويرجع ذلك لعدة أسباب أمهها امتالك املؤسسة حصة يف السوق أكرب من حصص املنافسني  تاليت تضمنو 

إضافة إىل تعامل أغلب مؤسسات احتكار الدولة لسوق االتصاالت يف بداية األمر وأن املنافسة فيه حديثة النشأة 
 الدولة مع املؤسسة.

مما  2.0169واحنراف معياري قيمته  2.07لغ قيمة مبتوسط حسايب ب 21ويف املرتبة السادسة كانت العبارة رقم    
 إدخالمراقبة املؤسسة ملزاياها التنافسية دوريا، من أجل احملافظة عليها و من العبارة املتضمنة  احلياديدل على 

 التحسينات يف التوقيت املالئم.
وهو  9.9272 واحنراف معياري بلغ  0.10 مبتوسط حسايب قدره 22أما املرتبة السابعة فكانت للعبارة رقم    

، حيث بلغت نسبة الرافضني إىل النسب املئوية نالحظ اضطراب كبري يف اإلجابةاحلياد وبالرجوع مؤشر يدل على 
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ما بني أوافق وأوافق  %22.2حمايد ونسبة  % 22.2ال أوافق و ال أوافق بشدة ونسبة  ما بني %22.2للعبارة 
 .اليقظة على مستوى املديرية العملية، وذلك لعدم وجود خلية بشدة

وهو مؤشر  2.1022بلغ واحنراف معياري  0.20مبتوسط حسايب قدره  22ويف املرتبة الثامنة كانت العبارة رقم    
يار ال خموزعني بني من املبحوثني  %20.1نالحظ أن نسبة حلياد لكن عند الرجوع للنسب املئوية ا يدل على

 موزعني بني خيار أوافق وأوافق بشدة مما يدل على رفض املبحوثني للعبارة %97.7أوافق وال أوافق بشدة، ونسبة 
مماثلة ذلك الن الزبائن تطمح يف احلصول على خدمات سسة لتلبية رغبات الزبون املتجددة املتضمنة مقدرة املؤ 

   .للخدمات املقدمة من أكرب الشركات العاملية
وعلى املستوى الكلي فقد بلغ املتوسط احلسايب للمتغري األول ) تكنولوجيا املعلومات واالتصال ( مقدار    

وهو مؤشر يدل على املوافقة لعبارات هذا املتغري  (9.2061 -2.2707)واحنراف معياري تراوح بني  2.007
لبنية التحتية الصلبة والناعمة وكل مستلزمات والذي يرتجم توجه اجلزائر إلقامة احلكومة االلكرتونية، وذلك بتوفري ا

واحنراف معياري تراوح  2.622أما بالنسبة للمتغري الثاين تنافسية املؤسسة فقد بلغ املتوسط احلسايب  هذا املشروع
وهو ايضا مؤشر يدل على املوافقة لعبارات الدراسة مما يدل على اهتمام املؤسسة  (9.9722 -2.2007)بني 

  ، وهذا نتيجة للتغريات العاملية وتوجه اجلزائر إىل اقتصاد السوق.باملنافسة بعدما كانت مؤسسة احتكارية
 .وتحليل عالقة األثر بين المتغيرات المطلب الثالث: اختبار الفرضيات

 تنافسية.الالمعدات وتحسين األجهزة و وتحليل عالقة األثر بين ية الفرعية األولى أوال: دراسة الفرض
عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية لدراسة الفرضية الفرعية األوىل القائمة على وجود دراسة الفرضية:  -1

بريسون باستخراج معامل االرتباط قمنا  ،%2لألجهزة واملعدات وحتسني تنافسية املؤسسة عند مستوى معنوية 
 .واجلدول املوايل يوضح ذلك 22عند درجة احلرية  اجملدولوقمنا مبقارنته مبعامل االرتباط 

 .بين البعد األول والتنافسية المجدول( يوضح مقارنة معامل االرتباط المحسوب مع معامل االرتباط 11-3جدول رقم )
االرتباط ..معامل

 المحسوب
 مستوى الداللة درجة الحرية المجدولاالرتباط  عاملم

2.29 2.22 2.29 2.22 

 دال إحصائيا إحصائيادال  22 2.072 2.222 2.102
  .spssمن إعداد الطلبة بناء على خمرجات  المصدر:

أكرب من معامل االرتباط اجملدول والذي يساوي  2.102مبا أن معامل االرتباط احملسوب والذي يساوي    
واليت تدل على وجود عالقة بني الفرضية البديلة فإننا نقبل  22ودرجة احلرية  2.29عند مستوى الداللة  2.222
 .%2واملعدات وحتسني تنافسية املؤسسة عند مستوى معنوية  األجهزة
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واملعدات وحتسني تنافسية عند مستوى  األجهزةبني  األثرولتحليل عالقة  تحليل عالقة األثر بين المتغيرين: -2
 اجلدول التايل:االحندار الذي ميكن تلخيص أهم نتائجه يف  سلوبباستخدام أقمنا  %2معنوية 

 .بين البعد األول والتنافسية ( نتيجة استخدام أسلوب االنحدارspssمخرجات ) ( يوضح  12-3الجدول رقم )
Model Summary 

Model 
R 

 معامل االرتباط
R Square 

 معامل التحديد
Adjusted R Square 

 

Std. Error of the 
Estimate 
 مقدار اخلطأ

1 .923a .852 .849 1.19105 
a. Predictors: (Constant),   و املعدات األجهزة 
 

ANOVAb 

Model 
Sum of Squares 

 جمموع املربعات
Df 

 درجة احلرية
Mean Square 

 متوسط املربعات

F 
 
 

Sig 
 املعنوية

. 
1 Regression 000. 282.729 401.077 1 401.077 االحندارa 

Residual 1.419 49 69.511 البواقي   
Total 50 470.588 اجملموع 

   

a. Predictors: (Constant), ( و املعدات املتغري املستقل )األجهزة  
b. Dependent Variable: ) املتغري التابع ) تنافسية املؤسسة 
 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T 
 دالة األختبار

Sig. 
مستوى 

 B املعنويةالداللة 
Std. Error 

 Beta  املعيارية األخطاء
1 (Constant)  16.776 .962  17.440 .000 

 000. 16.815 923. 053. 886.   املعداتو  األجهزة
a. Dependent Variable: )املتغري التابع ) التنافسية 

 . SPSSالطلبة بناء على خمرجات  إعدادمن  المصدر:
وجود عالقة ارتباط قوية بني مما يدل على  2.10حسب اجلدول السابق نالحظ أن معامل االرتباط بلغ    

من املتغريات يف املتغري  %02أي أن  2.02املعدات واألجهزة وحتسني التنافسية، يف حني بلغ معامل التحديد 
ترجع إىل عوامل أخرى غري  %92، وأن الباقي التابع تفسرها عالقة االحندار من قبل متغري األجهزة واملعدات

 .مدروسة
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مما يشري إىل عالقة اجيابية بني املتغريين إحصائيا  2.006كما يظهر اجلدول معنوية معلمة امليل حيث بلغت     
أما بالنسبة مما يشري إىل معنوية معلمة امليل،  2.22وهي أقل من  2.222حيث ظهرت قيمة مستوى املعنوية 

مما يشري إىل أمهية املتغري يف  2.22وهي أقل من  2.222مبستوى معنوية  2.160بلغت  فقدملعلمة التقاطع 
 االحندار كالتايل: منوذجوبذلك ميكن كتابة النموذج، 

  Y = B0 + B1*X: للنموذج الشكل العام
Y:   ) تنافسية املؤسسة ( املتغري التابع- X ) املتغري املستقل ) األجهزة واملعدات : 

B1: 2.006وتساوي  معلمة امليل  - B0 : 96.77وتساوي  معلمة التقاطع  
 Y = 16.77+ 0.88 X  : على الشكل التايل  النموذجلتصبح 

زيادة يف حتسني تنافسية األجهزة واملعدات بوحدة واحدة يؤدي إىل يف ن أي زيادة وبالتايل ميكن القول أ   
  . 2.00مبقدار املؤسسة 

          ثانيا: دراسة الفرضية الفرعية الثانية وتحليل عالقة األثر بين لالتصال والشبكات وتحسين تنافسية
 المؤسسة.

القائمة على وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية  الثانيةلدراسة الفرضية الفرعية دراسة الفرضية:  -1
قمنا باستخراج معامل االرتباط بريسون  %2وحتسني تنافسية املؤسسة عند مستوى معنوية  لالتصال والشبكات

 واجلدول املوايل يوضح ذلك. 22وقمنا مبقارنته مبعامل االرتباط اجملدول عند درجة احلرية 
 .بين البعد الثاني والتنافسية معامل االرتباط المحسوب مع معامل االرتباط المجدول ( يوضح مقارنة13-3جدول رقم )

معامل االرتباط 
 المحسوب

 مستوى الداللة درجة الحرية معامل االرتباط المجدول
2.29 2.22 2.29 2.22 

 دال إحصائيا دال إحصائيا 22 2.072 2.222 2.277
 . spssمن إعداد الطلبة بناء على خمرجات  المصدر:

أكرب من معامل االرتباط اجملدول والذي يساوي  2.277مبا أن معامل االرتباط احملسوب والذي يساوي    
 فإننا نقبل الفرضية البديلة واليت تدل على وجود عالقة بني 22ودرجة احلرية  2.29عند مستوى الداللة  2.222

 .%2ني تنافسية املؤسسة عند مستوى معنوية االتصال والشبكات وحتس
ولتحليل عالقة األثر بني املتغريين قمنا باستخدام أسلوب االحندار الذي تحليل عالقة األثر بين المتغيرين:  -2

 ميكن تلخيص أهم نتائجه يف التايل:
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 .مع التنافسية االتصال والشبكاتمتغير  االنحدار ( نتيجة استخدام أسلوبspssمخرجات )  ( يوضح14-3الجدول رقم )
Model Summary 

Model 
R 

 معامل االرتباط
R Square 
 Adjusted R Square معامل التحديد

Std. Error of the Estimate 
 مقدار اخلطأ

1 .577a .333 .319 2.53148 
a. Predictors: (Constant), االتصال والشبكات 
 

ANOVAb 

Model 

Sum of 
Squares 

 جمموع املربعات
Df 

 درجة احلرية
Mean Square 

 F متوسط املربعات
Sig. 
 املعنوية

1 Regression000. 24.433 156.576 1 156.576  االحندارa 
Residual  6.408 49 314.012 البواقي   
Total  50 470.588 اجملموع    

a. Predictors: (Constant), االتصال والشبكات 
b. Dependent Variable: املتغري التابع ) تنافسية املؤسسة (   
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T 
 دالة االختبار

Sig. 
ةمستوى املعنوي  

 
B 
 

Std. Error 
 األخطاء املعيارية

Beta 
 

1 (Constant) 16.412 3.315  4.950 .000 
 000. 4.943 577. 200. 987. والشبكاتاالتصال 

a. Dependent Variable: املتغري التابع ) تنافسية املؤسسة(   
 

 .SPSSمن إعداد الطلبة بناء على خمرجات  المصدر:

مما يدل على وجود عالقة ارتباط قوية بني  2.27حسب اجلدول السابق نالحظ أن معامل االرتباط بلغ    
من املتغريات يف املتغري  %22أي أن  2.22وحتسني التنافسية، يف حني بلغ معامل التحديد  االتصال والشبكات

ترجع إىل عوامل أخرى غري  %67، وأن الباقي االتصال والشبكاتالتابع تفسرها عالقة االحندار من قبل متغري 
 مدروسة.

مما يشري إىل عالقة اجيابية بني املتغريين إحصائيا  2.107كما يظهر اجلدول معنوية معلمة امليل حيث بلغت    
مما يشري إىل معنوية معلمة امليل، أما بالنسبة  2.22وهي أقل من  2.222حيث ظهرت قيمة مستوى املعنوية 
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مما يشري إىل أمهية املتغري يف  2.22وهي أقل من  2.222مبستوى معنوية  96.92ملعلمة التقاطع فقد بلغت 
    Y = 16.14 + 0.98 X:      ميكن كتابة منوذج االحندار كالتايل النموذج، وبذلك

وبالتايل ميكن القول أن أي زيادة يف األجهزة واملعدات بوحدة واحدة يؤدي إىل زيادة يف حتسني تنافسية    
 .  2.10املؤسسة مبقدار 

صناع المعرفة ( وتحسين تنافسية ثالثا: دراسة الفرضية الفرعية الثالثة وتحليل عالقة األثر بين األفراد ) 
 المؤسسة.

لألفراد القائمة على وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية  لثةلدراسة الفرضية الفرعية الثادراسة الفرضية:  -1
قمنا باستخراج معامل االرتباط بريسون وقمنا  ،%2وحتسني تنافسية املؤسسة عند مستوى معنوية  )صناع املعرفة (

  :اجلدول املوايلكما يف  22مبقارنته مبعامل االرتباط اجملدول عند درجة احلرية 
 .بين البعد الثالث والتنافسية ( يوضح مقارنة معامل االرتباط المحسوب مع معامل االرتباط المجدول15-3جدول رقم )

معامل االرتباط 
 المحسوب

 مستوى الداللة درجة الحرية االرتباط المجدولمعامل 
2.29 2.22 2.29 2.22 

 دال إحصائيا دال إحصائيا 22 2.072 2.222 2.622
 . spssمن إعداد الطلبة بناء على خمرجات  المصدر:

أكرب من معامل االرتباط اجملدول والذي يساوي  2.622مبا أن معامل االرتباط احملسوب والذي يساوي    
فإننا نقبل الفرضية البديلة واليت تدل على وجود عالقة بني  22ودرجة احلرية  2.29عند مستوى الداللة  2.222

 .%2األفراد )صناع املعرفة ( وحتسني تنافسية املؤسسة عند مستوى معنوية 
وحتسني تنافسية ولتحليل عالقة األثر بني األفراد )صناع املعرفة ( تحليل عالقة األثر بين المتغيرين:  -2

 املؤسسة قمنا باستخدام أسلوب االحندار الذي ميكن تلخيص أهم نتائجه يف التايل:
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثالث: دراسة حالة المديرية العملية التصاالت الجزائر لوالية الوادي 
 

55 
 

 .والتنافسية لمتغير األفراد صناع المعرفة ( نتيجة استخدام أسلوب االنحدارspssمخرجات )  ( يوضح16-3الجدول رقم )
Model Summary 

Model 
R 

 معامل االرتباط
R Square 
 معامل التحديد

Adjusted R Square 
 

Std. Error of the Estimate 
 اخلطأ املعياري

1 .653a .427 .415 2.34684 
a. Predictors: (Constant), األفراد صناع املعرفة 
 

ANOVAb 

Model 
Sum of Squares 

 جمموع املربعات
Df 

 درجة احلرية
Mean Square 

 متوسط املربعات
F 
 

Sig. 
 املعنوية الداللة

1 Regression36.44 200.714 1 200.714 االحندار
3 

.000a 

Residual    5.508 49 269.875  البواقي
Total 50 470.588 اجملموع    

a. Predictors: (Constant),األفراد صناع املعرفة 
b. Dependent Variable: ) املتغري التابع ) تنافسية املؤسسة 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T 
 دالة االختبار

Sig. 
 B مستوى الداللة

Std. Error 
 Beta األخطاء املعيارية

1 (Constant) 22.606 1.705  13.258 .000 
 000. 6.037 653. 109. 656. صناع املعرفة

a. Dependent Variable: ( املتغري التابع ) تنافسية املؤسسة  
 

 .SPSSمن إعداد الطلبة بناء على خمرجات  المصدر:

وتنافسية  األفراد صناع املعرفةين يظهر من خالل استخدام أسلوب االحندار أن معامل االرتباط بني املتغري    
يشري وهذا  2.207بلغ قيمة مما يدل على عالقة طردية قوية، كما أن معامل التحديد  2.62املؤسسة بلغ قيمة 

 األفراد صناع املعرفةتفسرها عالقة االحندار من قبل متغري من املتغريات اليت ظهرت يف املتغري التابع  %20أن  إىل
 .يرجع إىل عوامل أخرى غري مدروسة %20والباقي 

مما يشري إىل عالقة اجيابية بني املتغريين إحصائيا  2.626كما يظهر اجلدول معنوية معلمة امليل حيث بلغت    
مما يشري إىل معنوية معلمة امليل، أما بالنسبة  2.22وهي أقل من  2.222حيث ظهرت قيمة مستوى املعنوية 
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مما يشري إىل أمهية املتغري يف  2.22وهي أقل من  2.222مبستوى معنوية  00.626ملعلمة التقاطع فقد بلغت 
 Y = 22.60 + 0.65 Xك ميكن كتابة منوذج االحندار كالتايل:  النموذج، وبذل

بوحدة واحدة يؤدي إىل زيادة يف حتسني تنافسية املؤسسة  األفراد صناع املعرفةوبالتايل ميكن القول أن أي زيادة يف 
 .  2.62مبقدار 

 وتحسين تنافسية المؤسسة. تدفق المعلوماتوتحليل عالقة األثر بين  رابعةرابعا: دراسة الفرضية الفرعية ال
لدراسة الفرضية الفرعية الرابعة القائمة على وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية لتدفق دراسة الفرضية:  -1

، قمنا باستخراج معامل االرتباط بريسون وقمنا %2املعلومات وحتسني تنافسية املؤسسة عند مستوى معنوية 
 كما يف اجلدول املوايل:  22عند درجة احلرية  مبقارنته مبعامل االرتباط اجملدول

 .بين البعد الرابع والتنافسية ( يوضح مقارنة معامل االرتباط المحسوب مع معامل االرتباط المجدول17-3جدول رقم )
معامل االرتباط 

 المحسوب
 مستوى الداللة درجة الحرية معامل االرتباط المجدول

2.29 2.22 2.29 2.22 

 دال إحصائيا دال إحصائيا 22 2.072 2.222 2.269
 . spssمن إعداد الطلبة بناء على خمرجات  المصدر:

أكرب من معامل االرتباط اجملدول والذي يساوي  2.269مبا أن معامل االرتباط احملسوب والذي يساوي    
فإننا نقبل الفرضية البديلة واليت تدل على وجود عالقة بني  22ودرجة احلرية  2.29عند مستوى الداللة  2.222

 .%2وحتسني تنافسية املؤسسة عند مستوى معنوية  تدفق املعلومات
وحتسني تنافسية املؤسسة قمنا  تدفق املعلوماتولتحليل عالقة األثر بني تحليل عالقة األثر بين المتغيرين:  -2

 يص أهم نتائجه يف التايل:باستخدام أسلوب االحندار الذي ميكن تلخ
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 .والتنافسية لمتغير تدفق المعلومات ( نتيجة استخدام أسلوب االنحدارspssمخرجات )  ( يوضح11-3الجدول رقم )
Model Summary 

Model 
 

R 
 االرتباط معامل

R Square 
 Adjusted R Square معامل التحديد

Std. Error of the 
Estimate 

 املعيارياخلطأ 
1 .461a .212 .196 2.75082 
a. Predictors: (Constant),تدفق املعلومات  

ANOVAb 

Model 
 

Sum of Squares 
 جمموع املربعات

Df 
 درجة احلرية

Mean Square 
 متوسط املربعات

F 
 

Sig. 
مستوى 
 املعنوية

1 Regression13.18 99.804 1 99.804 االحندار
9 

.001a 

Residual7.567 49 370.785 البواقي   
Total 50 470.588 اجملموع    

a. Predictors: (Constant),  تدفق املعلومات 
b. Dependent Variable: )املتغري التابع ) تنافسية املؤسسة 
 

Coefficientsa 

Model 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T 
 دالة االختبار

Sig. 
مستوى 
 الداللة

B 
 

Std. Error 
 األخطاء املعيارية

Beta 
 

1 (Constant) 24.448 2.306  10.601 .000 
 001. 3.632 461. 144. 523. تدفق املعلومات

a. Dependent Variable: ) املتغري التابع ) تنافسية املؤسسة 
 

 .SPSSمن إعداد الطلبة بناء على خمرجات  المصدر:

تدفق مما يدل على وجود عالقة ارتباط بني  2.269حسب اجلدول السابق نالحظ أن معامل االرتباط بلغ    
من املتغريات يف املتغري التابع  %09أي أن  2.09وحتسني التنافسية، يف حني بلغ معامل التحديد  املعلومات

 ترجع إىل عوامل أخرى غري مدروسة. %71، وأن الباقي تدفق املعلوماتتفسرها عالقة االحندار من قبل متغري 
مما يشري إىل عالقة اجيابية بني املتغريين إحصائيا  2.202كما يظهر اجلدول معنوية معلمة امليل حيث بلغت    

مما يشري إىل معنوية معلمة امليل، أما بالنسبة  2.22وهي أقل من  2.229حيث ظهرت قيمة مستوى املعنوية 
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مما يشري إىل أمهية املتغري يف  2.22وهي أقل من  2.222مبستوى معنوية  02.220ملعلمة التقاطع فقد بلغت 
  Y = 24.44 + 0.52 Xمنوذج االحندار كالتايل: نكتب ومنهالنموذج، 

بوحدة واحدة يؤدي إىل زيادة يف حتسني تنافسية املؤسسة  تدفق املعلوماتوبالتايل ميكن القول أن أي زيادة يف    
 .  2.20مبقدار 

وتحسين تنافسية  تكنولوجيا المعلومات واالتصالخامسا: دراسة الفرضية الرئيسية وتحليل عالقة األثر بين 
 المؤسسة.

واليت أثبتنا فيها وجود عالقة بني أبعاد بعد االنتهاء من دراسة الفرضيات الفرعية للبحث دراسة الفرضية:  -1
واليت  وتدفق املعلومات (  -صناع املعرفة -األجهزة واملعدات، االتصال والشبكات، األفراداملتغري املستقل األربعة ) 

تنافسية املؤسسة ننتقل اآلن إىل دراسة الفرضية يف املتغري التابع وهو  إسهامهاكانت بنسب متفاوتة حبسب 
 املوضحة يف اجلدول التايل:ونتبع نفس اخلطوات السابقة الرئيسية للدراسة 

 .  بين متغيري البحث ( يوضح مقارنة معامل االرتباط المحسوب مع معامل االرتباط المجدول19-3رقم )جدول  
معامل االرتباط 

 المحسوب
 مستوى الداللة درجة الحرية معامل االرتباط المجدول

2.29 2.22 2.29 2.22 

 دال إحصائيا دال إحصائيا 22 2.072 2.222 2.027
 . spssمن إعداد الطلبة بناء على خمرجات  المصدر:

أكرب من معامل االرتباط اجملدول والذي يساوي  2.027مبا أن معامل االرتباط احملسوب والذي يساوي    
بني فإننا نقبل الفرضية البديلة واليت تدل على وجود عالقة  22ودرجة احلرية  2.29عند مستوى الداللة  2.222

 .%2وحتسني تنافسية املؤسسة عند مستوى معنوية  واالتصالتكنولوجيا املعلومات 
قمنا باستخدام أسلوب  متغريي البحثولتحليل عالقة األثر بني تحليل عالقة األثر بين المتغيرين:  -2

 االحندار الذي ميكن تلخيص أهم نتائجه يف التايل:
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 .( نتيجة استخدام أسلوب االنحدار بين متغيري الدراسة spssمخرجات )  ( يوضح21-3الجدول رقم )
Model Summary 

Model 
R 

 معامل االرتباط
R Square 
 معامل التحديد

Adjusted R  
Square 

Std. Error of the Estimate 
 اخلطأ املعياري

1 .837a .701 .695 1.69446 
a. Predictors: (Constant),  ( املتغري املستقل) تكنولوجيا املعلومات واالتصال  
 

ANOVAb 

Model 

Sum of 
Squares 

 جمموع املربعات
Df 

 درجة احلرية
Mean Square 

 متوسط املربعات
F 
 

Sig. 
مستوى 
 الداللة

1 Regression 000. 114.899 329.899 1 329.899 االحنرافa 
Residual 2.871 49 140.689 البواقي   
Total 50 470.588 اجملموع    

a. Predictors: (Constant), ) املتغري املستقل ) تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
b. Dependent Variable: ) املتغري التابع ) تنافسية املؤسسة 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T 
 دالة االختبار

Sig. 
 B املعنويةمستوى 

Std. Error 
 Beta املعيارية األخطاء

1 (Constant) 13.154 1.839  7.151 .000 
 000. 10.719 837. 028. 298. املتغري املستقل

a. Dependent Variable: ) املتغري التابع ) تنافسية املؤسسة 
 .SPSSمن إعداد الطلبة بناء على خمرجات  المصدر:

 
وهو مؤشر على عالقة طردية وقوية جدا بني  2.02بلغ من خالل اجلدول السابق نالحظ أن معامل االرتباط    

لوجيا املعومات واالتصال وحتسني تنافسية املؤسسة حمل الدراسة، إضافة إىل ذلك بلغ معامل التحديد تكنو 
قيم املتغري التابع وهو تنافسية املؤسسة كلية يف التباينات ) االحنرافات المن  %72وهو ما يؤشر على أن  2.729

هناك كأن تكون ترجع إىل عوامل أخرى   %22، وباقي النسبة يفسرها متغري تكنولوجيا املعلومات واالتصال
، وتوضح هذه القيمة العالية املقدرة التفسريية إىل دراسات مستقبلية حتتاجعوامل أخرى مل تدخل يف هذه الدراسة 

  .، حبيث أن املتغريات املستقلة جمتمعة تفسر املتغري التابع تفسريا جيداصائيةوجودته اإلحللنموذج 
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مما يشري إىل عالقة اجيابية بني املتغريين إحصائيا  2.010كما يظهر اجلدول معنوية معلمة امليل حيث بلغت    
مما يشري إىل معنوية معلمة امليل، أما بالنسبة  2.22وهي أقل من  2.222حيث ظهرت قيمة مستوى املعنوية 

مما يشري إىل أمهية املتغري يف  2.22وهي أقل من  2.222مبستوى معنوية  92.922ملعلمة التقاطع فقد بلغت 
 النموذج، وبذلك ميكن كتابة منوذج االحندار كالتايل:

  Y = B0 + B1*Xالشكل العام للنموذج: 

Y:   ) املتغري التابع ) تنافسية املؤسسة- X  ( تكنولوجيا املعلومات واالتصال: املتغري املستقل ) 
B1:  2.010معلمة امليل وتساوي  - B0 :  92.922معلمة التقاطع وتساوي.  

 Y = 13.15 + 0.29 Xلتصبح النموذج على الشكل التايل :   
بوحدة واحدة يؤدي إىل زيادة يف حتسني  تكنولوجيا املعلومات واالتصالوبالتايل ميكن القول أن أي زيادة يف    

 .  2.01تنافسية املؤسسة مبقدار 
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 خالصة الفصل:
هتدف إىل معرفة دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف حتسني تنافسية تضمن هذا الفصل دراسة ميدانية     

حيث مت التعرف على املؤسسة حمل ، أجريت يف املديرية العملية لوالية الوادياليت مؤسسة " اتصاالت اجلزائر" 
، إضافة الدراسة ومكنت املالحظة من الوقوف على واقع استخدام هذه املؤسسة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال

االستبيان كوسيلة  على اعتمدناسريورة العمل، كما مبجموعة من املقابالت مع كوادر املؤسسة لتوضيح  ائناإىل اجر 
   باستخدام برنامج  البيانات ومعاجلتهاتفريغ بعد ذلك تم لي، افرد 29رئيسية للبحث، والذي وجه لعينة تقدر بـ 

 " SPSS" إثبات مجيع و ، حيث مت التوصل إىل صحة  مكنتنا من اختبار الفرضية الرئيسة والفرضيات الفرعيةواليت
القول  من، حيث مكنت النتائج وتنافسية املؤسسةكما قمنا بدراسة األثر بني تكنولوجيا املعلومات  ،الفرضيات

كان أعالها بعد   ،أن التأثري احلاصل يرجع إىل كل أبعاد تكنولوجيا املعلومات واالتصال لكن بنسب متفاوتة
 األجهزة واملعدات وأقلها بعد تدفق املعلومات.

   
 
 
 



 

  ةـــــاتمـــخال
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 خاتمة:ال

مت من خالل هذه الدراسة البحث عن مدى تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تنافسية مؤسسة اتصاالت    
حيث مت يف اجلانب ، الفرعية املطروحة واألسئلةة يالرئيس اإلشكاليةعن  اإلجابةوكان الغرض من ذلك هو  ،اجلزائر

واالتصال وكذا متطلبات تطبيقها وأثارها على تنافسية املؤسسة  النظري التطرق إىل مفهوم تكنولوجيا املعلومات
اختيار املديرية العملية التصاالت اجلزائر بالوادي كمحل للدراسة باعتبارها منوذج للمؤسسات  كاناالقتصادية و 

ا وكذا االقتصادية اجلزائرية الرائدة يف اعتمادها الكلي على تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف مجيع نشاطاهت
 حلساسية جمال نشاطها للمنافسة اجلديدة.

 نتائج الدراسة:
عن التساؤالت  واإلجابة جمموعة من النتائج إىلتوصلنا بعد معاجلتنا ملختلف جوانب املوضوع النظرية والتطبيقية    

 قسمني: إىلميكن تقسيمها و  املطروحة يف إطار إشكالية البحث واختبار صحة الفرضيات املوضوعة
 .النظري جانبوال: الأ

يعترب مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصال من املفاهيم املعقدة واليت يصعب حتديدها نظرا التساع جماهلا  -
 املتوالية فيها. واإلبداعات

 تتعدد أنواع تكنولوجيا املعلومات واالتصال حيث يتم تصنيفها استنادا إىل عدة معايري. -
حيث  ،كنولوجيا املعلومات واالتصال بالدرجة األوىل على طريقة استعماهلاترتبط التنافسية القائمة على ت -

وعليه فإن االستثمار املادي فيها ال يعد دليال على  وليست غاية يف احلصول على املعلومات أهنا وسيلة
 تنافسية املؤسسة.

وجانب  املتاحة ينقسم كل نشاط يف املؤسسة إىل شقني جانب مادي يقوم على استخدام الوسائل واملواد -
  أكرب يف النشاط كلما ااد تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال.لومايت، فكلما كان اجلانب املعلومايتمع

يكمن تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال على تنافسية املؤسسة يف تواجدها الكبري يف خمتلف أنشطة  -
 ة نقاط القوة والضعف.سلسلة القيمة واليت من خالهلا تتمكن املؤسسة من معرف

 إسرتاتيجيتنيإضافة إىل االسرتاتيجيات الثالث لبورتر فإن تكنولوجيا املعلومات واالتصال أضافت  -
 االرتباط. وإسرتاتيجيةالصلة  إسرتاتيجيةجديدتني ومها 

 لقوى التنافس اخلمس لبورتر.تؤثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على تنافسية املؤسسة يف حتليلها  -
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 ثانيا: الجانب التطبيقي.

ولقد مكنت الدراسة امليدانية اليت متت على مستوى املديرية العملية التصاالت اجلزائر لوالية الوادي من اخلروج    
 بالنتائج التالية:

متتلك مديرية اتصاالت اجلزائر لوالية الوادي طاقم بشري متنوع يتمتع مبجموعة من املزايا اليت تأهله إىل  -
حدي من بينها أهنا فئة شبابية ومتنوعة يف التخصصات العلمية واستفادت من جمموعة من رفع الت

 الدورات التكوينية.....اخل.
اليت تعترب من أهم املكاسب اليت متكنها من تطبيق  واألجهزةمتتلك املؤسسة جمموعة من املعدات  -

 القائمة على تبين تكنولوجيا املعلومات واالتصال. إسرتاتيجيتها
الشبكات  أنواعتمام املؤسسة الكبري باالتصال بني خمتلف املستويات جعلها تعمل على توفري خمتلف اه -

   واالنرتانت والفاكس والربيد االلكرتوين.   كاالنرتنتوالوسائل  

  :صحة الفرضيات وهي كالتايل اختباركما مت من خالل الدراسة امليدانية 

داللة إحصائية بني تكنولوجيا املعلومات واالتصال وتنافسية مؤسسة وجود عالقة ذات  الفرضية الرئيسة: -
 .  0.0.عند مستوى  اتصاالت اجلزائر

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني األجهزة واملعدات وتنافسية مؤسسة اتصاالت  الفرضية الفرعية األولى: -
 .  0.0.عند مستوى  اجلزائر

 عالقة ذات داللة إحصائية بني االتصال والشبكات وتنافسية مؤسسةوجود  الفرضية الفرعية الثانية: -
 .  0.0.عند مستوى  اتصاالت اجلزائر

 ؤسسة.  املوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني األفراد صناع املعرفة وتنافسية  الفرضية الفرعية الثالثة: -
دفق املعلومات وتنافسية مؤسسة اتصاالت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني ت الفرضية الفرعية الرابعة: -

 .  0.0.عند مستوى  اجلزائر
وتنافسية املؤسسة، حيث مكنت النتائج من القول  واالتصال كما قمنا بدراسة األثر بني تكنولوجيا املعلومات    

أن التأثري احلاصل يرجع إىل كل أبعاد تكنولوجيا املعلومات واالتصال لكن بنسب متفاوتة، كان أعالها بعد 
 األجهزة واملعدات وأقلها بعد تدفق املعلومات.
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 التوصيات واالقتراحات:

نتقدم بالتوصيات واالقرتاحات  حبثنا النظرية والتطبيقية ملوضوع بعد عرض أهم النتائج املتوصل إليها من الدراسة   
 التالية:

كدراسة السوق ومجع ضرورة االستفادة القصوى من املزايا اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصال   -
 املعلومات عن املنافسني للتموقع األفضل وضمان البقاء يف السوق.

 إنتاجية شراء أسهم من الشركة حتفيزا هلم من أجل احلصول على ضرورة منح موظفي املؤسسة أولوية يف -
 ومردودية أفضل.

مع شركات عاملية متكن من نقل اخلربات لالستفادة من مزايا تكنولوجيا  إسرتاتيجيةإقامة حتالفات  -
 املعلومات واالتصال إضافة إىل االنفتاح على السوق العاملي.

من تفعيل الدخول إىل سوق رأس املال واالستفادة من مزاياه كزيادة رأس املال وفتح فروع يف نقاط خمتلفة  -
 العامل

 فاق الدراسة:آ

  املستقبلية للدراسة واملتمثلة فيما يلي: اآلفاقعلمي فإن لبحثنا هذا حدود، لذا ارتأينا تقدمي بعض  وككل حبث

 ملعلومات وحتسني تنافسية شركات االتصال يف اجلزائر )موبيليسدراسة مقارنة بني تأثري تكنولوجيا ا -
 جيزي، أوريدو(. 

 دراسة مقارنة استثمار الشركات العربية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال ) اجلزائر، تونس، املغرب(. -
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 . 5002إبراهيم سلطان، نظم املعلومات اإلدارية مدخل النظم، الدار اجلامعية، اإلسكندرية مصر،  - 01
ثابت عبد الرمحن إدريس، نظم املعلومات اإلدارية يف املنظمات املعاصرة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية مصر  - 02

5002 . 
 .5002ثامر البكري، اسرتاتيجيات التسويق، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع الطبعة العربية، عمان األردن،  -03
مجانة زياد الزعيب، أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات يف إدارة املعرفة التنظيمية، منشورات املنظمة العربية للتنمية  - 04

 .5002القاهرة مصر، 
 إدارة تكنولوجيا املعلومات، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن عمان، الطبعة األوىل خضر مصباح الطيطي، - 05

5005. 
دار الفجر للنشر  بناء امليزة التنافسية "ترمجة عبد الكرمي خمزومي" االسرتاتيجيةديفيد يل، اإلدارة  -سروبرت أبت -06

 .5002والتوزيع، القاهرة مصر 
سليمان صاحل أبو كشك، نظم املعلومات اإلدارية، األكادمييون للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، عمان األردن  - 07

5002  . 
مسية بوران، إدارة املعرفة كمدخل للميزة التنافسية يف املنظمات املعاصرة، مركز الكتاب األكادميي، عمان  - 08

 .5002األردن، الطبعة األوىل 
 . 0111سونيا حممد البكري، نظم املعلومات اإلدارية املفاهيم األساسية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية مصر،  - 09
ن حبتور، اإلدارة االسرتاتيجية إدارة جديدة يف عامل متغري، دار امليسرة للنشر والتوزيع عبد العزيز صاحل ب -10

 ، عمان االردن.5002والطباعة، الطبعة 
 .5000، دار غريب، القاهرة مصر،االسرتاتيجيةعلي السلمي، إدارة املوارد البشرية  -11
، إدارة التكنولوجيا، مفاهيم ومدخل تقنيات تطبيقات عملية، دار املنهج للنشر غسان قاسم داود الالمي - 12

 . 5002والتوزيع، عمان األردن، الطبعة األوىل 
غسان قاسم داود الالمي، أمرية شكرويل البيايت، تكنولوجيا املعلومات يف منظمات األعمال االستخدامات  -13

 .5000األردن، والتطبيقات، الوراق للنشر والتوزيع، عمان 
فريد راغب النجار، تكنولوجيا االتصاالت والعالقات واملفاوضات الفعالة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر  - 14 

5001. 
 .5000، األصول و األسس العلمية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ، االسرتاتيجيةحممد أمحد عوض، اإلدارة  - 15
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، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية مصر، الطبعة األوىل I.Tحممد الصرييف، إدارة تكنولوجيا املعلومات  - 16
5001. 

حممد عبد حسني آل فرج الطائي، املدخل إىل نظم املعلومات اإلدارية، إدارة تكنولوجيا املعلومات، دار وائل  - 17
 .10، عمان األردن، ص:5001للنشر، الطبعة الثانية 

وأثره يف حتقيق امليزة التنافسية، دار احلامد، للنشر والتوزيع، الطبعة  االسرتاتيجيحمي الدين القطب، اخليار  -18
5005. 

مزهر شعبان العاين، شوقي ناجي جواد، هيثم علي حجازي، ذكاء األعمال وتكنولوجيا املعلومات، دار الصفاء  - 19
 .5002ية، للنشر والتوزيع، عمان األردن، الطبعة الثان

مصطفى أمحد حامد رضوان، التنافسية كآلية من آليات العوملة ودورها يف دعم جهود النمو والتنمية يف العامل  - 20
 .5000اإلسكندرية، الطبعة األوىل،  -الدار اجلامعية

 .0112نبيل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف جمال األعمال، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر،  -21
هشام حريز، بومشال عبد الرمحن، التسويق كمدخل اسرتاتيجي لتحسني القدرة التنافسية للمؤسسة، مكتبة الوفاء  - 22

 .5002القانونية، اإلسكندرية، 
 .المذكراتثانيا: 

هيبة اهلل، تنافسية القطاع السياحي وانعكاساته على التنمية املستدامة يف الدول العربية، رسالة ماجستري  أوريسي - 01
 .  5000/5005يف إطار مدرسة الدكتوراه يف علوم التسيري ، جامعة سطيف ، اجلزائر ، 

سالة ماجستري يف علوم التسيري بشري كاوجة، االتصال الداخلي يف املؤسسات االستشفائية العمومية اجلزائرية، ر  - 02
 .5001جامعة ورقلة، اجلزائر، 

للمؤسسات  االسرتاتيجيعلى التسيري  NTICبلقيدوم صباح، أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  - 03
 .5001 5005، اجلزائر، 05االقتصادية، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة قسنطينة 

وسيلة، مقاربة املوارد الداخلية والكفاءات كمدخل للميزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية رسالة  بوازيد  - 02
 .5000/5005ماجستري يف علوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، 

ري، جامعة بوركوة عبد املالك، إدارة املعرفة كمدخل لتدعيم القدرة التنافسية، رسالة ماجستري يف علوم التسيي -05
 .5000/5005منتوري قسنطينة، اجلزائر، 

حباينة حممد، دور الرأمسال اهليكلي يف تدعيم امليزة التنافسية يف املؤسسة اجلزائرية، رسالة دكتوراه يف علوم  - 06
 .5000/5005، 01التسيري، جامعة اجلزائر 

حجاج عبد الرؤوف، امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية مصادرها ودور االبداع التكنولوجي يف تنميتها، رسالة  - 07
 .5002/5002سكيكدة، اجلزائر،  0122اوت  50ماجستري يف علوم التسيري، جامعة 
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جلزائر،رسالة ماجستري يف دويس حممد الطيب، براءة االخرتاع مؤشر لقياس تنافسية املؤسسات والدول ،حالة ا - 08
 .5002العلوم االقتصادية جامعة ورقلة، اجلزائر، 

رحيل اسية، دور الكفاءات يف حتقيق امليزة التنافسية، رسالة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة احممد بوقرة  -09
 .5000/5000بومرداس، اجلزائر، 

التنافسية للبنوك، رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية عامر بشري، دور االقتصاد املعريف يف حتقيق امليزة  - 10
 5000/5005العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،

 عاليل مليكة، أمهية اجلودة الشاملة ومواصفات اإليزو يف تنافسية املؤسسة، رسالة ماجستري يف علوم التسيري - 11
  .5001/5002جامعة بسكرة اجلزائر، 

العيهار فلة، دور اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة، رسالة ماجستري فرع إدارة األعمال، جامعة اجلزائر  -12
5002. 

لونيس نادية، أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تفعيل األعمال التجارية للمؤسسات، رسالة ماجستري يف  - 13
 .5000 /5000، 01العلوم التجارية، جامعة اجلزائر 

  .الملتقياتثالثا: 
خدجية، معموري صورية، دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اكتساب مزايا تنافسية يف منظمات  بلعلياء - 00

االعمال، امللتقى الدويل اخلامس حول رأس املال الفكري، يف منظمات االعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة 
 .، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، اجلزائر5000ديسمرب  02و01يومي 

الداوي الشيخ، دور التسيري الفعال ملوارد وكفاءات املؤسسة يف حتقيق امليزة، امللتقى الدويل حول التنمية البشرية  - 05
، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية 5002مارس،  00و 1وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية يومي 

 اجلزائر. جامعة ورقلة،
بريش، حممد زيدان، دور احلكومة يف تدعيم التنافسية "حالة اجلزائر "، املؤمتر العاملي الدويل حول  عبد القادر - 01

 .5002مارس   1-2األداء املتميز للمنظمات واحلكومة، جامعة ورقلة، اجلزائر
 االسرتاتيجيعطية صالح سلطان، حتسني القدرات التنافسية للمؤسسات العامة واخلاصة وفقا ملعايري األداء   - 02

 .  5000نوفمرب  00و 01يومي  جامعة الشلف، اجلزائر،
فارس مسدور، كمال رزيق، مفهوم التنافسية يف امللتقى الدويل حول تنافسية املؤسسة االقتصادية وحتوالت  - 02

  .5005اكتوبر  10-51احمليط، جامعة بسكرة اجلزائر، 
حممد سيد سلطان، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وحتقيق اقتصاد املعرفة، آليات االندماج ومتطلبات النمو  - 02

 .5002املعريف، املنتدى اإلعالمي السنوي السابع، الرياض، اململكة العربية السعودية، 
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قيق ميزة تنافسية للمؤسسة، .يف مزياين نور الدين، بالسكة صاحل، دور التخطيط الفعال للموارد البشرية يف حت - 02
امللتقى الوطين حول تسيري املوارد البشرية، التسيري التقديري للموارد البشرية وخمطط احلفاظ على مناصب العمل 

 ، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر.5001فيفري  52، 52باملؤسسات اجلزائرية، يومي 
  .المجالت :رابعا
الطيب داودي، مراد جمدود، تعزيز تنافسية املؤسسة من خالل حتقيق النجاح االسرتاتيجي، جملة العلوم  - 00

 .  5002، نوفمرب 05اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، العدد 
 سعدون محود، جيثر الربيعاوي، مهدي حنون، حسني العالق، التوجه االجتماعي للتسويق ودوره يف - 05

 .5002سنة  12، العدد 55إسرتاتيجيات التنافس، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد 
 : المواقع االلكترونية.خامسا

- 00 https://ar.wikipedia.org/wiki.com0 
- 05 https://www.algerietelecom.dz 
- 01 http://bohotti.blogspot.com/2014/10/blog-post_843.html   
- 02 http://maawsou3a.blogspot.com/2015/05/blog-post_121.html 
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 المـالحـق



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة
 وزارة التعليم العـــــالي والبحث العلـــــــمي
 جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي

 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم االقتصادية
 عمومي وتسيير مؤسسات اقتصاد التخصص:

 
 استمارة االستبيان

يندرج هذا االستبيان يف إطار دراسة ميدانية للحصول على شهادة املاسرت يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد عمومي وتسيري 
وقع اختيارنا  "دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين تنافسية المؤسسة االقتصادية"،املؤسسات، ويناقش موضوع 

أمام  ()" لذا نرجو قراءة العبارات بتأين و اإلجابة بوضع عالمة ت الجزائر بالواديالمديرية العملية التصاالعلى مؤسستكم"
االختيار الذي ترونه مناسبا ، علما أن إجابتكم ستكون مفيدة للبحث ولن تستخدم إال يف أغراض البحث العلمي وليس هناك 

 فقط(أرائكم )إجابة صحيحة أو خاطئة حنن نريد معرفــة توجهاتكــــــــــم 
 شكرا لكم مسبقا على تعاونكم

 توضيح المفاهيم:
تكنولوجيا املعلومات واالتصال هو كل ما يتعلق باحلاسوب واالنرتنت وخمتلف الشبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصال:  -1

 الربجميات.وخمتلف إىل قواعد البيانات واملوقع االلكرتوين، الربيد االلكرتوين،  إضافةوشبكات االتصال املعلوماتية 
 ( ....اخل.، موقع اسرتاتيجيإسرتاتيجية، كوادر بشرية، خطة ) مثل خربة، عتادشيء متتلكه املؤسسةهي كل الميزة التنافسية:  -2
 يف السوق.اليت تنافسها عن املؤسسات  هامييز  و
 من رحبية واستقرار وبقاء يف السوق. أمام املنافسني لتحقيق أهدافها على الصمودهي قدرة املؤسسة التنافسية:  -3
 
 :إشراف حتت                                                                                               :الطلبةمن إعداد  
 د/ بن خليفة أمحد                                                                                                      سراي علي 

 كتاب حممد
 6102/ 6102:الموسم الجامعي                                                                               مأمون التجاين

 
 
 
 
 



 أنثى                 ذكر         الجنس: -1
 سنة 01أكرب من               سنة               01-01من              سنة         01أقل من  :العمر-2
 ماسرت                   مهندس            ليسانس                          ساميتقين    ثانوي      المؤهل العلمي:-3
                دورتني              ةدورة واحد          أتلقى تكوين مل :المهنيعدد الدورات التكوينية في المسار  -4

 أكثر من دورتني.                             
  الخبرة المهنية: -5

  سنة 60أكثر من         سنة 60 -02من          سنة  00-10من          سنوات  10أقل من           
 

موافق  العبارات الرقم 
 بشدة

غري  حمايد موافق
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 المحور الثاني: تكنولوجيا المعلومات واالتصال.
 البعد األول: األجهزة واملعدات.

      متتلك املؤسسة جمموعة من احلواسيب موزعة على كافة املصاحل 10
  ميتلك املوظفني لواحق حاسوب) ماسحات ضوئية، وحدات 16

 .ختزين خارجية، كامريات، مكريفون.....(
     

      توفر املؤسسة برامج تساعدك على اجناز األعمال اليومية. 10
، لوحيحممولة أثناء العمل)حاسب إلكرتونية تستعمل أجهزة  10

 هاتف نقال..(
     

      تقوم املؤسسة مبراقبة وصيانة األجهزة دوريا. 10
 والشبكات.البعد الثاين: االتصال 

      توفر املؤسسة شبكة اتصال داخلية)انرتانات( تربط بني املوظفني. 10
      .تتبادل الرسائل الرمسية مع الزمالء و املسؤولني عن طريق الربيد االلكرتوين 16
      تستعمل املؤسسة اإلكسرتانات لالتصال بفروعها 10
      الوثائق اإلدارية. الفاكس لتبادلاملؤسسة تستعمل  10
      .اإلدارة املركزية عن طربق احملاضرات املرئية معيتم عقد اجتماعات  10

 

 

 

 المحور األول : البيانات الشخصية.



 البعد الثالث: األفراد صناع املعرفة.
      ميتلك املوظفون دراية ملفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصال. 10
هتتم املؤسسة بتوظيف كوادر متخصصة يف تكنولوجيا املعلومات  16

 واالتصال.
     

تعمل املؤسسة على تنمية املهارات اإلبداعية يف جمال تكنولوجيا  10
 املعلومات واالتصال

     

تربم املؤسسة عقود مع معاهد معتمدة للتكوين يف جمال تكنولوجيا  10
 املعلومات واالتصال.

     

 الرابع: تدفق املعلومات. البعد
لدى املؤسسة نظام معلومات يساعد املوظفني يف احلصول على  10

 املعلومات.
     

      توفر االنرتنت للموظفني معلومات يعتمد عليها يف اجناز العمل. 16
      تعمل املؤسسة على محاية وامن املعلومات . 10
      على املعلومات.تتيح املؤسسة شفرات متكنك من االطالع  10
      ميكن لرؤساء املصاحل تغيري املعلومات املخزنة 10

 المحور الثالث: تنافسية الموسسة.
      تقوم املؤسسة بتخفيض التكاليف للسيطرة على السوق. 10
      تقدم املؤسسة خدمات ذات جودة عالية. 16
      املعيشية. أسعار اخلدمات املقدمة تتناسب مع قدرات الزبائن 10
      حترص املؤسسة على تقدمي عروض وخدمات جديدة دوريا. 10
      تستطيع املؤسسة االستجابة لرغبات الزبون املتغرية. 10
هتتم املؤسسة جبمع معلومات عن املنافسني وما يقدمونه من  12

 خدمات جديدة.
     

تقوم املؤسسة بتحليل أنشطتها املختلفة ملعرفة نقاط القوة  12
 .والضعف

     

      املنافسني. حصص متتلك املؤسسة حصة يف السوق أكرب من 10
      حترص املؤسسة على اكتساب مزايا تنافسية جديدة. 10
      تعمل املؤسسة على مراقبة مزاياها التنافسية دوريا. 01

 



 

 صغير للتوضيح فقط.مالحظة: هذه الجدول ليست كل مخرجات البرنامج وانما هي جزء 

 يوضح معامل ألفا كرومباخ لالستبيان  10جدول رقم 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.843 27 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 51 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 51 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

جداول  توضح التكرارات والنسب المؤية 
 ألفراد العينة

 الجنس

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 80.4 80.4 80.4 41 ذكر 

 100.0 19.6 19.6 10 أنثى

Total 51 100.0 100.0  

 العمر

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  سنة 01أقل من  16 31.4 31.4 31.4 

سنة 01الى  01من   28 54.9 54.9 86.3 

سنة 01أكبر من   7 13.7 13.7 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 المؤهل_العلمي

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 11.8 11.8 11.8 6 ثانوي 

 33.3 21.6 21.6 11 تقني سامي

 72.5 39.2 39.2 20 ليسانس

 92.2 19.6 19.6 10 مهندس

 100.0 7.8 7.8 4 ماستر

Total 51 100.0 100.0  

 

 



 عدد الدورات التكوينية في المسار المهني

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 66.7 66.7 66.7 34 دورة واحدة 

 94.1 27.5 27.5 14 دورتين

 100.0 5.9 5.9 3 أكثر من دورتين

Total 51 100.0 100.0  

 الخبرة_المهنية

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  سنوات  10أقل من  24 47.1 47.1 47.1 

سنة  00إلى  10من   22 43.1 43.1 90.2 

50إلى  01من   5 9.8 9.8 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

 .جدول يوضح االنحراف المعياري والمتوسط الحسابي للبعد األول

Statistics 

 

تمتلك المؤسسة 

مجموعة من الحواسيب 

موزعة على كافة 

 المصالح.

احق يمتلك الموظفين لو

الحاسوب ) ماسحات 

ن ضوئية، وحدات تخزي

خارجية، كاميرات 

 ميكريفون...الخ(

 توفر المؤسسة برامج

تساعدك على انجاز 

 األعمال اليومية.

تستعمل أجهزة 

ناء الكترونية محمولة أث

 العمل ) حاسب لوحي ،

 هاتف نقال...الخ(.

بة تقوم المؤسسة بمراق

وصيانة األجهزة 

ا.دوري  

N Valid 51 51 51 51 51 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3.5882 3.9216 4.2157 4.0588 4.3137 

Std. Deviation 1.09866 .93473 .72976 .70461 .76132 

 10التكرارات والنسب المئوية للعبارة رقم 
 

 تمتلك المؤسسة مجموعة من الحواسيب موزعة على كافة المصالح.

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5.9 5.9 5.9 3 غير موافق بشدة 

 11.8 5.9 5.9 3 غير موافق

 47.1 35.3 35.3 18 محايد

 76.5 29.4 29.4 15 موافق

 100.0 23.5 23.5 12 موافق بشدة

Total 51 100.0 100.0  

 

 

 



 15التكرارات والنسب المئوية للعبارة رقم 
 

 يمتلك الموظفين لواحق الحاسوب ) ماسحات ضوئية، وحدات تخزين خارجية، كاميرات ميكريفون...الخ(

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.0 2.0 2.0 1 غير موافق بشدة 

 7.8 5.9 5.9 3 غير موافق

 25.5 17.6 17.6 9 محايد

 72.5 47.1 47.1 24 موافق

 100.0 27.5 27.5 14 موافق بشدة

Total 51 100.0 100.0  

 10التكرارات والنسب المئوية للعبارة رقم 

 توفر المؤسسة برامج تساعدك على انجاز األعمال اليومية.

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.9 3.9 3.9 2 غير موافق 

 9.8 5.9 5.9 3 محايد

 64.7 54.9 54.9 28 موافق

 100.0 35.3 35.3 18 موافق بشدة

Total 51 100.0 100.0  

 10التكرارات والنسب المئوية للعبارة رقم 

 تستعمل أجهزة الكترونية محمولة أثناء العمل ) حاسب لوحي ، هاتف نقال...الخ(.

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.9 3.9 3.9 2 غير موافق 

 13.7 9.8 9.8 5 محايد

 76.5 62.7 62.7 32 موافق

 100.0 23.5 23.5 12 موافق بشدة

Total 51 100.0 100.0  

 10التكرارات والنسب المئوية للعبارة رقم 

 تقوم المؤسسة بمراقبة وصيانة األجهزة دوريا.

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.9 3.9 3.9 2 غير موافق 

 9.8 5.9 5.9 3 محايد

 54.9 45.1 45.1 23 موافق

 100.0 45.1 45.1 23 موافق بشدة

Total 51 100.0 100.0  



 جدول يوضح معامل االرتباط بيرسون بين البعد األول ومحور التنافسية

Correlations 

10مج_بعد   مج_تنافسية 

10مج_بعد  Pearson Correlation 1 .923** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 51 51 

ةمج_تنافسي  Pearson Correlation .923** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

الثاني جدول يوضح معامل االرتباط بيرسون بين البعد 

 ومحور التنافسية

 

 

Correlations 

15مج_بعد مج_تنافسية   

ةمج_تنافسي  Pearson Correlation 1 .577** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 51 51 

15مج_بعد  Pearson Correlation .577** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 الثالثجدول يوضح معامل االرتباط بيرسون بين البعد 

 ومحور التنافسية
 

 

Correlations 

10مج_بعد مج_تنافسية   

ةمج_تنافسي  Pearson Correlation 1 .653** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 51 51 

10مج_بعد  Pearson Correlation .653** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 



 ومحور التنافسية الرابعجدول يوضح معامل االرتباط بيرسون بين البعد 
 

 

Correlations 

10مج_بعد مج_تنافسية   

ةمج_تنافسي  Pearson Correlation 1 .461** 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 51 51 

10مج_بعد  Pearson Correlation .461** 1 

Sig. (2-tailed) .001  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 ومحور التنافسية محور تكنولوجيا المعلومات واالتصالجدول يوضح معامل االرتباط بيرسون بين 
 

Correlations 

 مجور_أول مج_تنافسية 

ةمج_تنافسي  Pearson Correlation 1 .837** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 51 51 

 Pearson Correlation .837** 1 مجور_أول

Sig. (2-tailed) .000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
 


