
 

جــــــــــامعة عبد                                      الحميـــــــد إبـــــن بـــــــــــــاديس

 

 و التجاريـــــــة و علـــــــوم التسييــــــــر كليـــــــة العلــــــــــوم إلاقتصاديـــــــة

 قـــــــسم علــــــــــوم التسييـــــــــر

 

 

 

 مذكــــرة تخرج مقدمــة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي

 التسيير إلاستراتيجي الدولي: علـــــوم التسيير               التخصص : الشعبة 

 

 

 

 

 

 

 

 مقـــــدمــــــــة من طـــــرف الطــــالب

 مؤدن الشــــــارف

 
 

 :أعضاء لجنة املناقشة 

 عن الجامعة الرتبة إلاسم و اللقب الصفة

 مستغانمجامعة  دكتور   :أستاذ تفالي بن يونس رئيسا

 مستغانمجامعة  دكتور :  أستاذ قوديح جمال مقررا

 مستغانمجامعة  دكتور  :أستاذ حمدأدحمان  مناقشا

 

 

8102/8102: الســــــنة الجـــــــــــــــامــعية

ؤسسة ــــــــافسية املــــــــين تنــــــــة في تحســـالتكنولوجيقظة ــــــدور الي  

مـــــــانــــــــمستغ –زائر ـــــــاالت الجــــالة إتصــــــــة حـــدراس  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 من إلى اهأخطو  خطوة كل في معي كان من إلى قدما ض يامل درب لي أنارت شمعة لي كان من إلى           

 .عمره في هللا أطال أبي إلى .....إنتظار بدون  العطاء علمني

 نجاحي سر هادعاؤ  كان من إلى الليالي ألجلي سهرت من إلى ألاخالق أحسن على ربتني من إلى

 .هاعمر  في وأطال هللا حفظها الحبيبة أمي إلى .....

 .إلى زوجتي العزيزة و الحبيبة التي وقفت معي في كل املنح.....

 .العائلة أفراد كل إلى......وأخواتي أخوتي إلى

 .دائما الخير لي يتمنون  من كل إلى

 .التخرج دفعة أصدقاء وإلى الدرب ورفقاء ألاصدقاء كل إلى

 .إلاسالم هدين على غيور  كل إلى

 . جهدي ثمرة ديهأ ؤالءه  كل إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 بأن خطاي وسدد والصبر الطموح منيهأل الذي هسلطان وعظيم هوجه لجالل ينبغي كما هلل الحمد

 والصالة ،هشأن جل هبإذن إال هملك في يجري  أن لش يء كان فما العمل، ذاه بإتمام علي من

 .أجمعين هوصحب هآل وعلى -وسلم هعلي هللا صلى – محمد سيدنا بعده نبي ال من على والسالم

 :إلى الخالص بشكري  أتقدم                                                           

 بالذكر وأخص تشجيع بكلمة ولو قريب أو بعيد من العمل ذاه إنجاز في ساعدني من كل

 .ذكرةامل ذهه على باإلشراف تفضله على قوديح جمال شرفامل ألاستاذ

 مسيرتي طيلة هوتوجي دعم من لي قدموه و ساعدوني من كل إلى بالشكر بالتقدم قامامل يفوتني ال كما         

 .وإرشادات نصائح من لي قدموه عما عاجزة لغتنا مفرادات تقف والذي العلمية،

           

 

 

 .للجميع شكرا                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس المحتويات
 



 

 
 

 

 الصفحة املوضوع

  بسملة

  إلاهداء

  كلمة شكر

  امللخص

  فهرس املحتويات

  فهرس الجداول 

  فهرس ألاشكال

 02 مقدمة

 06 إلاطار النظري لليقظة التكنولوجية: الفصل ألاول 

 12 تمهيد

 12 مدخل لليقظة إلاستراتيجية: املبحث ألاول 

 01 - 12 و خصائصها مفهوم اليقظة إلاستراتيجية: املطلب ألاول 

 00 وظيفة اليقظة واليات تشغيلها :املطلب الثاني

 02 – 08 أنواع اليقظة إلاستراتيجية :الثالثاملطلب 

 02 مدخل عام لليقظة التكنولوجية :الثانياملبحث 

 81 – 02 مفهوم اليقظة التكنولوجية دورها ومصادرها :املطلب ألاول 

 82 – 80 مراحل عملية اليقظة التكنولوجية ووسائلها :املطلب الثاني

 82 – 82 مزايا اليقظة التكنولوجية والعراقيل التي تواجهها :املطلب الثالث

 82 خالصة الفصل

 82 مدخل عام إلى التنافسية و عالقة اليقظة التكنولوجية بتنافسية املؤسسة :الفصل الثاني

 82 تمهيد

 01 التنافسية  أنواعها، مؤشراتها ، استراتيجياتها والعوامل املؤثرة فيهامفهوم : املبحث ألاول 

 00 – 01 مفهوم التنافسية على مستوى املؤسسة ، على مستوى قطاع النشاط والدولة :املطلب ألاول 

 00 – 08 أنواع التنافسية، مؤشراتها :املطلب الثاني

 02 – 02 استراتيجياتها والعوامل املؤثرة فيها :املطلب الثالث 

 21 عالقة اليقظة التكنولوجية بتنافسية املؤسسة :املبحث الثاني

 20 – 21 آثر التكنولوجيا على املؤسسة وطرق التعامل معها :املطلب ألاول 

 20 – 28 الاستراتيجيات التنافسية واليقظة التكنولوجية: املطلب الثاني

 22 – 22 اليقظة التكنولوجية وتحسين تنافسية املؤسسة :الثالث املطلب 

 22 خالصة الفصل



 

 
 

 22 دراسة ميدانية بمؤسسة اتصاالت الجزائر :الفصل الثالث

 22 تمهيد

 21 عرض عام للمؤسسة اتصاالت الجزائر :املبحث ألاول 

 20 – 21 ملحة عن مؤسسة اتصاالت الجزائر :املطلب ألاول 

 22 – 22 مستغانماملديرية العملية التصاالت الجزائر وهيكلها التنظيمي بوالية  :الثانياملطلب 

 22 واقع اليقظة التكنولوجية والقدرة التنافسية في املؤسسة :املطلب الثالث 

 22 تصميم الدراسة امليدانية وخطواتها إلاجرائية: املبحث الثاني

 22 – 22 منهجية الدراسة امليدانية :املطلب ألاول 

 22 أداة الدراسة واختبار صدقها وثباتها :املطلب الثاني

 21 ألادوات إلاحصائية املستخدمة :املطلب الثالث 

 21 تحليل وتفسير نتائج الدراسة امليدانية :املبحث الثالث

 22 – 21 تحليل البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة :املطلب ألاول 

 28 – 22 املؤسسة إجابات عينة الدراسة حول واقع اليقظة التكنولوجية فيتحليل : املطلب الثاني

 22 – 20 تحليل إجابات عينة الدراسة حول تحسين تنافسية املؤسسة :املطلب الثالث 

 22 – 22 تفسير نتائج الدراسة امليدانية :املطلب الرابع

 22 خالصة الفصل

 22 خاتمة

 21 نتائج الدراسة

 20 التوصيات

 22 – 28 قائمة املراجع

 21 - 22 املالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة الجداول و األشكال



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة عنوان الجدول  رقم الجدول 

 82 وألانترانات ألانترنت بين الفرق  10

 02 التنافسية الاستراتيجيات بين املقارنة 18

 20 للمؤسسات التقنية والتبعية التقنية القيادة وعيوب مميزات 10

 21 للجنس وفقا الدراسة عينة أفراد توزيع 12

 20 نسلل وفقا الدراسة عينة أفراد توزيع 12

 82 العلمي املؤهل وفقا الدراسة عينة أفراد توزيع 12

 20 الوظيفي الصنف متغير وفقا الدراسة عينة أفراد توزيع 12

 22 الخبرة لسنوات وفقا الدراسة عينة أفراد توزيع 12

 22 ستراتيجيةإلا  لليقظة املستجوبين نظرة 12

 22 إليها حاجة في املؤسسة أن العينة أفراد يرى  التي اليقظة نوع 01

 22 باملؤسسة التكنولوجية اليقظة تطبيق نحو الدراسة عينة إجابات 00

 21 املؤسسة في التكنولوجية اليقظة تطبيق مدى وتقييم وصف 08

 20 التكنولوجية املعلومة على الحصول  مصادر 00

 28 الزبائن النشغاالت الاستماع وسائل 02

 20 باملؤسسة التنافسية تحسين نحو الدراسة عينة إجابات 02

 22 تنافسيتها لتحسين املؤسسة سعي حول  املستجوبين آراء وتقييم وصف 02

 22 املؤسسة فيه تنشط الذي املحيط 02



 

 
 

 

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 02 بورتر لقوى  موافقة إلاستراتيجية اليقظة أنواع 10

 81 التكنولوجية اليقظة ملعلومات الرسمية وغير الرسمية املصادر 18

 88 التكنولوجية اليقظة مراحل 10

 02 الصناعة هيكل لتحليل Austin نموذج 12

 22 مستغانم لوالية الجزائر التصاالت العملية للمديرية التنظيمي الهيكل 12

 21 الجنس حسب الدراسة عينة أفراد توزيع 12

 20 السن حسب الدراسة عينة أفراد توزيع 12

 28 العلمي املؤهل حسب الدراسة عينة أفراد توزيع 12

 20 الوظيفي الصنف حسب الدراسة عينة أفراد توزيع 12

 22 الخبرة سنوات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع 01

 22 إلاستراتيجية لليقظة الدراسة عينة أفراد نظرة 00

 22 املؤسسة إليه تحتاج الذي اليقظة نوع 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

ةــدمــمق  



 

 
 

    ثورة هائلة في مختلف نواحي الحياة، وهو ما أثر بالدرجة ألاولى على الفرد رغم أنه ميشهد العالم اليو         

  مختلف طبيقت خالل نا مها ومسايرتهم معلكيفية التأق نو ما يقوده إلى البحث عها و هاملتسبب الرئيس ي في

 ور هظ هستثمار فيإلا نتائج  نحدود وم هالبشري ليس لقل الع ألن، و ألازل منذ له التي ترسخت في عق همعارف

عند  تقفا ال هأن هاذه التكنولوجيا ترتبط بشتى املجاالت وألانشطة واملميز فيهالتكنولوجيا، فقد أخذت 

ا، وأدت هالقطاعات تتأثر بجعل كل و ماها و هالتكنولوجيا في حد ذات تلكتتعداه إلى تطوير  بل نمعي مستوى 

 . ت إلى استخدامات متعددة ومتنوعةاالتطور  ذهه

سيطرة والاستحواذ، لل ي تسعىهو  همع تتفاعلكما  هية أساسية في املجتمع تؤثر وتتأثر بلاملؤسسة خ نوأل         

تعقيدات وقوة املنافسة،  فرص في نت املحيط وما توفره ماا مع تطور هتكيف ن خاللذا إال مها هل حققوال يت

ة لالحاصالتطورات  يستشعر م ى نظالا عهاعتماد خالل نا التنافس ي مهمركز  نتسعى لتحسي م ى الدوالي عهف

 . ا التكنولوجيهفي محيط

    ا التنافسيةهتاقدر  نا إلى الرفع مهمع مرور الوقت إلى منافسة شرسة دفع ب حول ذا التعقد البيئي ته          

 الفرص والسعيواقتناص غالل ى أساس استلع ما التي تقو هاملؤسسة وبيئت نالعالقة بي خالل نذا مهر هويظ

 املؤسسة نا التنافسية، أل هاملستمر لقدرت نالتحسي نديدات بما يضمهالصعوبات والت نا وإلافالت مهالستثمار 

 . اها منافسيهب هى أكبر حصة سوقية تجابلع صول والح ن تسعى دوما لكسب والء الزبو 

ى املؤسسة تعتبر ضرورة البد لا عهأثير ا وكيفية تهتاذه البيئة ال سيما التكنولوجية ومتغير هسة ادر  نإ          

 امستمر  اعنصر  كلي تشهد في وقتنا الحالي، فات ألافر ياوكلى سلع هالتأثير الذي تفرض ظلخاصة في  اهمن

 ما التكنولوجي، وكذا آخر املستجدات في عالهإلرث ضعفى املؤسسة معرفة نقاط القوة واللتميزوعلل

مية اعتماد املؤسسة هر لنا أهت املتنوعة تظاذه التطور هى لبناءا عية، و هر ودقة متنااباستمر  التكنولوجيا

 يقظة ملنظا

 الفرص وتجاوز املخاطرم ا التكنولوجية، وبالتالي اغتناهببيئت علقما يت كلى لع عرفتكنولوجية قصد الت

 ن، إال أ(...تنافسية، تجارية، قانونية بيئية، تكنولوجية)اليقظة متعدد ألابعاد  منظا نأ نم مى الرغلوع

املؤسسة  قبل نمية في تطوير ورفع مستوى الخدمات املقدمة مهاليقظة التكنولوجية تعتبر البعد ألاكثر أ

محيط يتميز بعد  ظلا في هتنافسيت ني عنصر أساس ي لتحسيه، فاملجالذا ه هالتسارع الذي يعرف بسبب

 . والثبات راالاستقر 

  كلا تجنب هاملؤسسة متطورة وعصرية ويمكن نى ألع يدليقظة التكنولوجية للية لخ قيقبناء وتح نإ           

 ا كماها وتطوير نفسهى تميز لا والحفاظ عهنشاط مجالت تحدث في ات الفجائية، وأكثر مقاومة ألي تغير از لها

 ماستخالص أخطاء املاض ي وتصحيحيا وعد أجل نات املقدمة ممإلانتاج أو الخد  تكاليفتخفيض  نتضم

و هو  وخدماتها،ا هملنتجات ماملستمر والدائ نالتحسي خالل نمركز تنافس ي م أفضل قيقا مجددا وتحهوع فيالوق

 .اهأقرب منافسي نا متفردة علهيا تجعامز  تالكاملستمر لتنافسية املؤسسة وام نالتحسي نيضم ما

 

 

 

 



 

 
 

:التاليمما سبق يمكننا صياغة إشكالية بحثنا في التساؤل   

:التكنولوجية في تحسين تنافسية املؤسسة؟والتي تتفرع منها ألاسئلة التالية كيف تساهم اليقظة   

 يقظة الاستراتيجية ؟لما هو مفهوم اليقظة التكنولوجية؟ وما ألانواع ألاخرى ل

 ما مفهوم تنافسية املؤسسة؟ 

 ستراتيجيات التنافسية للمؤسسة ؟ما تأثير اليقظة التكنولوجية على إلا 

:فرضيات البحث  

:التاليمجموعة من الفرضيات على النحو  يمكن تحديدلتحقيق أهداف البحث  سعيا  

 إن اللجوء اليقظة التكنولوجية من خصائص املؤسسة العصرية .

 اليقظة التكنولوجية تمكن املؤسسة من جمع املعلومات املتعلقة باملجال التكنولوجي الذي تنشط

.فيه وتضمن لها سرية معلوماتها   

التكنولوجية تؤدي باملؤسسة لتحقيق التميز وتقليل  التكاليف وهو ما يضمن تحسين الخدمات اليقظة 

 .املقدمة 

:أهمية املوضوع   

تكمن أهمية املوضوع في كون موضوع اليقظة التكنولوجية يعتبر غامض نوعا ما حيث سنسلط عليه الضوء 

يرها عليها ، خاصة القدرة على تحسين من أجل معرفة دورها في دورة حياة املؤسسة ومدى إمكانية تأث

تنافسية املؤسسة وضمان استمرا ريتها انطالقا من رصد بيئتها كما أن مختلف املؤسسات تسعى للحفاظ على 

 .سر نجاحها والطريقة املثلى للريادة 

:ه الدراسة إلىذتهدف ه :أهداف البحث  

 تحديد مختلف املفاهيم املتعلقة باليقظة التكنولوجية. 

  إلامكانيات الواجب توفرها لتكون اليقظة التكنولوجية فعالة وتحقق ألاهداف املرجوة. 

  تنافسية في املؤسسةالالتعرف على أهم املبرارت والحجج لتبني اليقظة التكنولوجية كأداة لتحسين. 

 في دعم وتحسين  اطالع على الدور الذي تقوم بهالتعرف على أهمية اليقظة التكنولوجية وإلا

 .تنافسية املؤسسة

 نظام على توفرها مدى ملعرفة ائريةز الج للمؤسسات امليداني الواقع ىلع النظري  الجانب إسقاط 

 .التكنولوجية لليقظة

 :املوضوع اختيار أسباب

التنافس ي تحسين املركز  أن إلى باإلضافة املعاصرة قتصاديةإلا املواضيع أهم نم التكنولوجية اليقظة تعتبر

 .الاقتصادية معظم املؤسسات يؤرق الذي املشكل يعتبر للمؤسسة

 حول املوضوع علمية مادة جمع محاولة. 

 بها يتعلق ما و كل  اليقظة ملوضوع امليول الشخص ي. 

 للمنظمات إلاستراتيجي التسيير في املتمثل التخصص طبيعة مع املوضوع تماش ي . 

 



 

 
 

 :الدراسات السابقة 

مرجعية  دراسة " للبنوك التنافسية القدرة لزيادة كأداة التكنولوجية اليقظة " نبعنوا  :أسماء كرغلي دراسة 

جامعة  الاقتصادية، العلوم كلية تسويق، تخصص ماجستير، مذكرة البويرة، والية بمقر العاملة للبنوك مقارنة

نتيجة  التأكد وعدم بالتعقيد البنكية البيئة تميز الدراسة تناولتها التي أهم الفرضيات ،من 2014 بومرداس

 ه الدراسةذالتغيرات املتسارعة واملستمرة، والبعد التكنولوجي أبرز متطلبات القدرة التنافسية، سمحت ه

كما تمكنت من إظهار العالقة بين . بالتعرف على الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين أداء البنوك 

قبل البنوك ورفع مستوى اليقظة التكنولوجية من خالل تركيزها على ما  والتقنيات املستعملة من البرامج

الجزائر من وسائط الكترونية للقيام بوظائفه وكذا الدور الذي تقوم به هذه الوسائط للرفع من  يملكه بنك

 ه الدراسة إلى ضرورة تبني البنوك الجزائرية لخاليا تعمل على رصدذللبنوك، خلصت ه القدرات التنافسية

التكنولوجية، كما اقترحت إلزامية تخصيص مواقع الكترونية متخصصة في تقديم خدمات بنكية  التطورات

 .متنوعة

 دراسة حالة مؤسسة" اليقظة إلاستراتيجية كعامل للتغيير في املؤسسة "  :دراسة عالوي نصيرة، بعنوان

 موبيليس، مذكرة ماجستير، تخصص إدارة أعمال، كلية العلوم الاقتصادية جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان

هدفت الدراسة إلى تبيان كيفية تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة وتوليد البدائل  1122

لبات البيئة التنافسية ، إلاستراتيجية املمكنة وكيفية إرساء نظام لليقظة إلاستراتيجية بما يتالءم ومتط

إلى أن اليقظة إلاستراتيجية نظام يساعد على أخذ القرارات من خالل املراقبة  حيث توصلت الباحثة

والتحليل للمحيط العلمي ، التقني، التكنولوجي واملؤثرات الاقتصادية الحاضرة واملستقبلية اللتقاط الفرص 

دأ بجمع املعلومات، تعقبها ثم معالجتها وتحليلها بحيث ال يتم والتهديدات، كما أنها مسار معلوماتي مستمر يب

 .إلابقاء إال على املعلومات املفيدة من أجل تغدية القرارات إلاستراتيجية 

 دراسة حالة شركة" يزة التنافسية دور اليقظة التنافسية في تفعيل امل" بعنوان :دراسة رتيبة نحاسية

ستير، تخصص إدارة أعمال ، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر الجوية الجزائرية مذكرة ماج الخطوط

وكانت مستوفاة لعدة . اسةسمحت هذه الدراسة من معرفة منهجية السير لكي نصل إلى مبتغى الدر  ، 1112

عالقة تعددية تبين دور اليقظة التنافسية في تفعيل امليزة التنافسية في شركة  أجل أن تتبثمن أبعاد 

وركزت الدراسة على أهمية التنسيق بين إلاستراتيجية التنافسية وجعلها مستوفاة .الخطوط الجوية الجزائرية

غلها الشركة في اليقظة تجاه املنافسين وبالتالي جمع اليقظة التنافسية كأداة دائمة تست ملا تجمعه وتحلله

 .تفعيل ميزتها التنافسية

دراسة حالة وحدة الدهن بسوق " اليقظة إلاستراتيجية في املؤسسة"بعنوان :مذكرة منصف بن خديجة

 رسالة ماجستير، تخصص إدارة أعمال، كلية العلوم الاقتصادية ، جامعة باجي مختار، كلية العلوم أهراس

 لى عملية تشخيصية لتواجد توجهات لليقظة إلاستراتيجية في، هدفت هذه الدراسة إ 1112الاقتصادية 

م املؤسسة وهل تقوم هذه ألاخيرة بتبني هذا التوجه عند صياغة قراراتها إلاستراتيجية وهل تحاول إلاملا

 .والشامل من ناحية التشخيص إلاستراتيجي الذي يسبق التخطيط إلاستراتيجي الكامل

 

 



 

 
 

 :هيكل البحث 

تقسيمه إلى  إشكالية البحث واختبار فرضياته وقصد إلاحاطة الجيدة بهذا املوضوع سيتم بغرض إلاجابة على

 :يتضمن الفصل ألاول إلاطار النظري لليقظة التكنولوجية والذي يتضمن :ثالثة فصول خاتمة، حيث

اليقظة  و خصائصها ، أهمية و أهدافطرق فيه إلى مفهوم هذه ألاخيرة مدخل لليقظة إلاستراتيجية يتم الت -

 .إلاستراتيجية و أنواعها و مزاياها 

مفهوم اليقظة التكنولوجية، دورها ومصادرها، مراحل : مدخل عام لليقظة التكنولوجية وتناولنا من خالله -

 .لليقظة التكنولوجية ووسائلها وأخيرا مزايا والعراقيل التي تواجه اليقظة التكنولوجية عملية

نتكلم  و عالقة اليقظة التكنولوجية بتنافسية املؤسسة الفصل الثاني املعني بمدخل عام إلى التنافسية أما

 :فيه على

 ، اع النشاط وعلى مستوى الدولة مفهوم التنافسية على مستوى املؤسسة وقط -

 أنواع التنافسية، مؤشراتها ،  -

 .استراتيجياتها والعوامل املؤثرة فيها -

عالقة اليقظة التكنولوجية بتنافسية املؤسسة من خالل توضيح آثر التكنولوجيا على تنافسية           

ثم الدور الذي تلعبه إلاستراتيجيات التنافسية و اليقظة التكنولوجية ، ، و طرق التعامل معها  املؤسسة

 .املؤسسة اليقظة التكنولوجية في تحسين تنافسية

 :اسة امليدانية بمؤسسة اتصاالت الجزائر فسيتناول أما الفصل الثالث واملتعلق بالدر 

 .عرض عام ملؤسسة اتصاالت الجزائر وواقع اليقظة التكنولوجية بها -

 .واقع اليقظة التكنولوجية في املؤسسة، وتحليل املوقع التنافس ي للمؤسسة -

 .تصميم الدراسة امليدانية وخطواتها إلاجرائية -

 .ةتحليل نتائج الدراسة امليداني -

 .تفسير نتائج الدراسة امليدانية -

 .أما الخاتمة فستتضمن تلخيص النتائج املتواصل إليها، إضافة إلى التوصيات املقترحة

 :منهج الدراسة

 قصد إلاحاطة بمختلف جوانب املوضوع وإلاجابة على اشكاليته، سنعتمد على ألاسلوب الوصفي

فرضيات وتحليل مختلف أبعاد املوضوع والوصول إلى وألاسلوب الوصفي التحليلي من أجل اختبار صحة ال

 .النتائج املتوخاة من البحث

 

 

 



 

 
 

 :صعوبات البحث

 ة املراجع التي تتناول موضوع اليقظة خاصة باللغة العربيةلبالنسبة للصعوبات أول ش يء صادفنا هو ق      

تحسين تنافسية املؤسسة ومشكلة تطبيق كما صادفنا مشكلة في تحديد املتغير التابع باعتبار املوضوع يتناول 

تفاقية موقعة بين املؤسسة ألام والجامعة، إل اهالدراسة ميدانيا من خالل املؤسسة محل الدراسة واشتراط

 .إلاحصائية باإلضافة إلى صعوبة القيام بعملية تحليا النتائج واستخدام البرامج
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 الفصل ألاول 

 إلاطار النظري لليقظة التكنولوجية
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 :دـــــتمهي

 اقتصادية، اجتماعية)ات في مختلف املجاالت هد جملة من التطور تنشط املؤسسات اليوم في محيط يش         

 وهو ما يحتم عليها مواكبة هذه التطورات الن بقائها واستمراريا يعتمد بشكل أساس ي على مدى...( تكنولوجية

 ذي يعرف باليقظةي تنشط فيه والفمراقبة املحيط الذالتفاعل مع الظروف املحيطة بها، قدرتها في

واليقظة إلاستراتيجية تتضمن  .من ألامور الضرورية التي ينبغي أن تراعيها املؤسسة في نشاطها إلاستراتيجية

املتعلقة بالتطورات الحاصلة في البيئة  عدة أنواع أهمها اليقظة التكنولوجية التي توفر للمؤسسة املعلومات

لها حيث أن اليقظة التكنولوجية  كنها من البقاء ومواجهة املنافسة التي تتعرضالتكنولوجية التي تهمها وتم

فيها والتي قد تؤثر على نشاطها،  تسمح للمؤسسة بترصد وتتبع ما يحدث في بيئتها التكنولوجية التي تعمل

 .املناسبمنها في الوقت  وهذا من خالل الاعتماد على مصادر لجمع املعطيات، معالجتها والاستفادة

 وألن  تكليف ألافراد القائمين عليها ال يختلف عن تعين ألافراد املكلفين باألنواع ألاخرى لليقظة        

 إلاستراتيجية فقد تم الحديث عنهم بصفة جماعية في هذا الفصل، وهو ما سنحاول توضيحه وكل ما يتعلق

 :ما يليبالجانب النظري لليقظة التكنولوجية في هذا الفصل من خالل 

 مدخل لليقظة إلاستراتيجية :ألاول املبحث 

 مدخل عام لليقظة التكنولوجية: الثانياملبحث 
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مدخل لليقظة إلاستراتيجية: املبحث ألاول   

في ظل تزايد املخاطر التي تهدد مكانة املؤسسات وجب تبني اليقظة إلاستراتيجية كضرورة حتمية وليس     

من خالل املعلومات املوجودة في محيطها الذي تنشط فيه ، و سنتناول في , ولو بطريقة غير مباشرة  إختيارا

، أهميتها و أهدافها  ، أنواع و مزايا اليقظة  هدا املبحث مفهوم اليقظة إلاستراتيجية و خصائصها

.إلاستراتيجية   

مفهوم اليقظة إلاستراتيجية و خصائصها: املطلب ألاول    

مفهوم اليقظة إلاستراتيجية مفهوم مرتبط بإدارة ألاعمال و املجتمعات املهتمة باملعلومة و تسييرها، و  إن      

.ا املطلبذسنتناول مفهوم اليقظة و إلاستراتيجية ثم اليقظة إلاستراتيجية و خصائصها في ه  

مفهوم اليقظة و إلاستراتيجية: أوال    

: اليقظة -1  

  أن تكون یقظا أي أن تكون حذر وفطن :لغة ( Sommeil نقیض النوم : " ) تعني الیقظة في اللغة

 1" وتنتبه لألمور ، أي یقظ ملسؤولیاته 

 منذ دخول الیقظة املجال الاقتصادي استقطبت اهتمام الكثير من الكتاب والباحثين ،  : اصطالحا

 : وتعددت التعاریف حولها ، نذكر منها ما یلي

 ، كن في حالة( عكس النوم )كلمة معناها الحقیقي أن تكون مستیقظا : " یقظة على أنها یعرف ال

 .التأهب وعلى استعداد للكشف عن كل ما من شأنه أن یحدث دون أن یعرف بالضبط ما هو أو أین

 یكون في حالة راحة ولكن على استعداد للمواجهة في أدنى تحذیر ، فالیقظة هنا( املتیقظ ) املنتبه 

 2"تتعلق بالبیئة الخارجیة للمؤسسة 

 أنشطة مستمرة ومتكررة إلى حد كبير تهدف إلى رصد فعال للبیئة" كما تعرف الیقظة على أنها      

 3"، الستباق التطورات .......... التكنولوجیة، التجاریة

 نها واملحافظة عليها أيمن التعاريف السابقة نستنج أن اليقظة نشاط يمكننا من جمع املعلومات تخزي         

 أنها تهدف لتسيير املعلومة ألجل ضمان استغاللها، كما تجدر إلاشارة إلى أن املصطلح في أوروبا مرتبط أكثر

 .بالتكنولوجية أما في الواليات املتحدة ألامريكية فهو مرتبط باملنافسة

 :إلاستراتيجية -2

 إلى إلاشارة اجل من تستعمل فهي ، آلاني باملفهوم باألخذ امتیازا إلاستراتيجية لیست صفة إن        

 تقوم فهي ، ذلك من العكس على لكن ، واملكررة الحالیة بالعملیات تتعلق وال للیقظة املزودة املعلومات

 من نموذج أي لدیها لیست والتي ، املكررة الغير بالقرارات تتعلق فهي وعلیه القرار اتخاذ على املساعدة على

 أن یمكن لكنها ، جدا الناقصة املعلومات الاعتبار بعين ألاخذ مع ، التجربة بفعل واملقیمة املفحوصة النماذج

 . 4املؤسسة واستدامة تنافسیة على كبير تأثير لها یكون  التي القرارات عن تعبر

                                                           
 الشفافیة حول األول الدولي العلمي ،الملتقى الجزائریة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات في ستراتجیةإلا ،الیقظة ةیمین كرواش 1

 .2003 جوان ، الجزائر ، وزو تیزي جامعة ، العالمي االقتصاد في الفعلي لالندماجاألداء  ونجاعة
2 LESCA, H. (2003) - Veille stratégique : La méthode L.E.SCAnning ®, Editions EMS p 3  
3 Pateyron E, le management stratégique de l’information,( édition, economica, 1994). P.19 
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 . اهإبداع بعدا املعلومات استخدام یأخذ منه ، التنظیم صعبة باملشاكل املتعلقة ألامور  وكذا

 مفهوم اليقظة إلاستراتيجية: ثانيا

 :لقد تعددت الیقظة إلاستراتيجية من طرف الاقتصادیين والكتاب نذكر منها ما یلي            

 عملیة متواصلة لتسیير املعلومات ، ودعم القرار لتعزیز: " تعرف الیقظة إلاستراتيجية على أنها 

 5"الرؤیة التطویریة للمؤسسة وضمان البقاء 

 هي عملیة إعالمیة بواسطتها املؤسسة تكتشف وتعالج إشارات: " كما تعرف الیقظة إلاستراتيجية        

 " .التحذیر من ألاحداث التي یمكن أن تؤثر على الاستدامة 

David Coudol et Stéphan Gros    :  القرارات  أخذ في یساعد نظام  "إلاستراتيجية بأنها الیقظة یعرف وأیضا

 اللتقاط واملستقبلیة الحاضرة الاقتصادیة واملؤتمرات التكنولوجي التقني العلمي للمحیط والتحلیل اقبة باملر

 القرارات على إلاستراتيجية أو املعلومات إلاستراتيجية على الیقظة تركز التطویریة ، حیث والفرص التهدیدات

 ." املهمة

 العلمیة البیئات من الضعیفة إلاشارات تستخدم " أنها إلاستراتيجية على الیقظة  تعریف ویمكن    

 والعملیات النظم إلاستراتيجية توفر فالیقظة ، خاص بشكل والتنافسیة والثقافیة والسیاسیة والتكنولوجیة

 .6املؤسسات  إدارة القرارات في واتخاذ وتقییم لتحدید لألنشطة التنظیمیة وألانظمة

 و للمؤسسة الرئیسين باملنافسين یتعلق ما كل تدقیق " : أیضا إلاستراتيجية تعرف الیقظة أن كما

  7." البیئیة العوامل معالجة عن فضال السوق  في موقفهم

 املستمرة للرقابة نظام " : إلاستراتيجية فهي للیقظة إلاجرائي التعریف وضع یمكن عامة وبصفة

 تحلیلها على تعمل ، استباقیة مؤشرات التقاط على تساعدها ، الاقتصادیة باملؤسسة املحیطة للبیئة

 املناسب الوقت في املناسب القرار إلاستراتيجية واتخاذ املعلومة لتوفير ، وتوزیعها وتخزینها معالجتها

 " الاستدامة وبالتالي التنافسیة امليزة وضمان

  :8منها نذكر الخصائص من جملة إبراز إلاستراتيجية یمكن للیقظة السابقة التعاریف خالل من            

 .إلادارة قبل من وحركیا قویا التزاما تتطلب مستمرة إداریة إلاستراتيجية عملیة الیقظة -

 على الضعیفة رات إلاشا نوع من ( مستقبلیة ) استشرافیة معلومات إلاستراتيجية هي الیقظة معلومات -

 أنسوف تعبير حد " Anssof" ، .لبیئتها املستقبلیة التغيرات واستباق جید بفهم للمؤسسة نسمح

 الاتجاهات من انطالقا املعلومات تعمیم یمكن فال ، خالق كتطبیق إلاستراتيجية یعرف الیقظة نشاط -

 .املجمعة  املستقبلیة املعلومات قاعدة أساس على یكون  البناء العكس فعلى البیئیة

                                                                                                                                                                                     
 
5 Pateyron E, le manegment stratégique de l’information, op.cit, p, 21. 
6 Pateyron E, La veille stratégique, op.cit, pp 31. 32 
7 Jacques Marin, des technologies, des marches et des hommes : pratique et perspecctives du 
management 
des resourses technologiques (Paris : edition organisation, 1992), p ; 187.  
8 Bernard Besson, Intelligence economique et organisation communs de diffusion de 
l'IE.OVDE2emepole.http//www.iepedia.f1.le 17/10/2009, à 10:35, p5. 
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 املتنوعة الكفاءات ذوي  ( ألاعوان ) املمثلين من العدید تشمل معقدة سيرورة إلاستراتيجية هي الیقظة -

 . البعض لبعضها واملكملة

 ملواجهتها هي الاستعداد البیئیة التغيرات على الدالة إلاشارات بانتقاء للمؤسسة إلاستراتيجية تسمح الیقظة-

  9.إلاشارات الضعیفة استغالل حول  ویدور  للمؤسسة الخارجیة البیئة على منفتح معلوماتي كنظام تعتبر

 

 خصائص اليقظة إلاستراتيجية: ثالثا

 :يمكن استنتاج مجموعة من الخصائص التي اليقظة إلاستراتيجية ومن بين هذه الخصائص ما يلي      

فاليقظة عبارة عن تنقيب وتعقب وتحري عن املعلومات، فهي إذن حراسة ومراقبة  :اليقظة عملية تطوعية -

 د ألادنى من الخدمة فهي تتطلب إلارادة والتضحية بهدف نجاحال يمكن للفرد املشارك أن يكتفي بالح لذا

 .املؤسسة ككل

 اليقظة إلاستراتيجية تتطلب تعاون مجموعة من ألافراد، وهؤالء ألافراد كل منهم يملك :التعاون الجماعي -

وما  ماتمهارات خاصة به وعند التقائهم في مكان العمل يتحول ألامر إلى مشاركة كل فرد بما يملك من معلو 

الحظه من عالمات واشارات في املحيط، وهنا تتشكل روح الفريق ويصل التفاعل إلى أقص ى درجة وهوما يتيح 

 .أفكار ورؤى مستقبلية

 تتميز اليقظة إلاستراتيجية بأن لها بعد وطابع استراتيجي من خالل مساهمتها في صنع القرارات :إلاستراتيجية -

 املعلومات التي تحصل عليها بهدف تحسين وضعية املؤسسة وتدارك ألاخطاءداخل املؤسسة فهي تعالج 

 .املسجلة وبالتالي فهي تؤثر على القرارات إلاستراتيجية التي تتبناها إلادارة

 إلاستراتيجية الیقظة تتضمن ، واملستقصات املعینة املعلومات خصائص الاعتبار بعين ألاخذ مع : إلابداع إنشاء

 التقص ي بصدد هي التي املعینة فاملعلومات ، إلابداع بعنصر ترتبط والتي املبكرة نذارإشارات إلا  تفسير

 رؤیة وٕانشاء الفرضیات بصیاغة تسمح لكنها سابقا، املنفذة وألاعمال ألاحداث أي تصف ال عنها

 .تطوعیة

 تجربة وعلى املحیط، من إلاشارات امللتقطة على الوقت نفس في وإلابداع التفسير من كل ویرتكز

 املؤسسة، ذاكرة مجموع من املخزنة املعرفة على وكذا املعلومات، تفسير عملیة یتولون  الذین ألاشخاص

 . " رسمیة ذاكرة " أحیانا نسميها والتي

 وهذا من خالل توقع ما هو مطلوب أي حاجات املنظمة في املستقبل حيث دائما ما تسعى لتلبية :التنبؤ -

لكل  عبارة عن استشعار ورصد كل املتغيرات املحيطة باملؤسسة، وضمان أفضل تخطيطفاليقظة . احتياجاتها

 .املراحل

 ألنها تهدف إلى إلابداع ال یمكن للیقظة إلاستراتيجية أن تكون عمال سلبیا ، ومحدودا باملتابعة :تطوعیة 

 الذهاب إلى واجهةواملراقبة البسیطة للمحیط ، فهي على العكس من ذلك تعتبر تطوعیة ، باشتراط 

                                                           
9 LESCA, H. (2003) OPCIT : 10-11. 
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 املعلومات ، ففي هذا الصدد لم تكن كلمة الیقظة مستعملة على النحو والوضع املناسبين ، غير أنها

 .آلان واسعة الانتشار 
 

 أهمية و أهداف اليقظة إلاستراتيجية : املطلب الثاني

 :إلاستراتيجية الیقظة أهمیة -1

 الاقتصادیة للمؤسسة یكون  عندما خاص بشكل إلاستراتيجية مهمة الیقظة أن التقاریر أظهرت لقد

  : 10أي استراتیجي التزام

 .املبتكرة )الخدمات أو) املنتجات -

 .والخدمات للمنتجات الشاملة الجودة -

 .للمنافسة الاستجابة سرعة -

 : یلي إلاستراتيجية كما الیقظة أهمیة حول  املطروح السؤال یكون  وقد

 ؟ بك الخاص الهدف هو ما -

 .املحتملين للمنافسين بفعالیة يالتصد -

 .املأزق  من للخروج الابتكار -

 .خطير منافس ضد فعالة حمایة -

 لدیهم الذین أو ، واستدامة را ابتكا أكثر هي التي الاقتصادیة املؤسسات أن أخرى  راسات د وتشير

 التي الاقتصادیة املؤسسات بالتحدید هي ، الخدمة أو للمنتج عالیة جودة ذات صورة على الحفاظ على القدرة

 .إلاستراتيجية الیقظة حیث من كبير بشكل تقدمت بالفعل

 وهي الاقتصادیة للمؤسسة والاستدامة السالمة حیث من أیضا إلاستراتيجية هي الیقظة فائدة لكن     

 التحالفات أو ، الجدیدة التكنولوجیا في بدیلة منتجات ظهور  : خطر عن املبكر الكشف إلى هنا تشير

 . املنافسين بين

 :إلاستراتيجية الیقظة أهداف  -2

  11: التالیة النقاط إلاستراتيجية في الیقظة أهداف تتمثل

 .املنافسين منشورات أخر ومراقبة رصد -

 .الجدیدة الدراسات جمع -

 .الباحثين أعمال ومراقبة رصد -

 .الجدیدة الاتجاهات كشف -

 .الجدیدة التنظیمات كشف -

 .املؤسسة صورة تقییم -

                                                           
10 Boumar ph, stratégie et surveillance des evinemments concurretiels,(Paris : édition Massa 

1991),p.20. 
11 Rouah Daniel, La veille technologique et l’intelligence économique, collection : Que sais je ? (Paris : 
1996), p19 
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 .للزبائن آنیة متابعة-

 .جدیدة منتجات إطالق كشف -

 .املنافسين منتجات أحدث رصد -

 .قطاعاتها لنشاطات آنیة مراقبة -

 .القوانين تنفیذ ضبط قبل املؤسسات مع العمل -

 .املناقصات (رصد) مراقبة -

 .الخدمات مقدمي ، الشركاء املوردین، متابعة -

 12 إضافة یمكن كما      

 . قواتها عدد خفض من املؤسسة تمكين-

 . التأكد عدم حالة من التقلیل من املؤسسة تمكين-

 ...والتكنولوجیة والاجتماعیة الاقتصادیة البیئة في یحدث قد الذي الفشل توقع-

 

 ومزايا اليقظة إلاستراتيجيةأنواع  :الثالثاملطلب 

 عام یشتمل على عدة أنواع من الیقظة املحددةمصطلح الیقظة إلاستراتيجية هو مصطلح        

 كالیقظة التكنولوجیة ، الیقظة التنافسیة ، الیقظة التجاریة ، الیقظة البیئیة ، الیقظة الاجتماعیة وما إلى

 واملؤسسة لیست مضطرة بالضرورة إلى تنفیذ أو ممارسة هذه ألانواع من الیقظة ، بل یمكنها أن .ذلك 

 .وضعیتها تختار ألانسب إلى 

 :أنواع  اليقظة إلاستراتيجية  -1

  الیقظة التكنولوجیةVEILLE TECHNOLOGIQUE 

 یرى بعض الكتاب والاقتصادیين وبالخصوص الفرنسیين أن الیقظة هي یقظة تكنولوجیة أصال ،

 .الن الصراع بين املؤسسات الاقتصادیة حالیا یتعلق باإلبداع قبل كل ش يء 

 :13الرسمیة، یمكن إن نميزودون التمكن من رسم الحدود 

 نشاط طبیعي لكل الباحثين واملختصين والتقنیين واملهندسين والتي غالبا :" الیقظة التكنولوجیة هي-

 . "ما تحدث بصورة غير رسمیة في املؤسسة 

 مجموعة ألانشطة املنسقة واملرتبطة بالبحوث واملعالجة والتوزیع من أجل: " الیقظة التكنولوجیة هي -

 " .ا ، واملعلومات املفیدة إلدارة املؤسسة تشغیله

 كما أن الیقظة التكنولوجیة ال تقتصر على نظام جمع وتحلیل معلومات سلبي بل تتميز بالبعد

 .الفعال أي حركة تأثير املؤسسة على بیئتها 

 :فالیقظة التكنولوجیة تتكون أساسا من البحوث املتعلقة ب 

 .لتقنیة ، نتیجة البحوث ألاساسیة والبحوث التطبیقیة الحصول على إلانجازات العلمیة وا -

 .عملیات التصنیع  -
                                                           
12 LESCA, H. (2003) OPCIT, p : 20. 
13 Laurent, Hermel, Maitriser et pratiquer la veille stratégique, (Paris: AFNOR ,2001), P. 23. 
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 (دورات ) الحصول على املقررات  -

 .نظم املعلومات  -

 درجة توفير الخدمات التي كانت عامل صورة قوي جدا ، وهذه الخدمات تعمل على تقویة الیقظة -

 .التجاریة 

 :التكنولوجیة في وتتمثل ألاهداف الرئیسیة للیقظة 

 .الكشف عن التهدیدات  -

 .اغتنام فرص النمو -

 .تنسیق الجهات الفاعلة على مستویات مختلفة من املؤسسة  -

 .الكشف عن الاتجاهات  -

 ولكي تكون املؤسسة یقظة تكنولوجیا وتملك عوامل النجاح الحاسمة فانه من الضروري فهم سلوك

 :منافیسها من حیث معرفة 

 .الجدیدة  أهدافها -

  .إستراتيجيتها -

 .أدائها -

 .قدراتها -

 .الافتراضات التي تقوم عليها إلاجراءات والقرارات  -

 :كما یمكننا أن نضیف املزید من ألاهداف التي تتعلق بإدارة املعلومات وهي 

 .العمل على تحدید مجاالت الجهل للمؤسسة  -

 ( .فقیة وألا  رأسيةال)شجیع تداول املعلومات داخلیا ت -

 .تسریع عملیة املعلومات داخل املؤسسة  -

مستویات املؤسسة الاقتصادیة، كما یبدو آلان  هذا یسلط الضوء على ألاهمیة املتزایدة للمعلومات على جمیع

 .الاقتصادیة انه مورد حقیقي للنجاح الاقتصادي للمؤسسة

  الیقظة التنافسیةveille concurrentielle 

 البحث واملعالجة ونشر أخبار متعلقة بمنافس ي املؤسسة ، فاألمر"  :تتمثل في الیقظة التنافسیة 

 14"املنافسين املباشرین وغير املباشرین ، الحالیين واملحتملين ( رصد)یتعلق بمراقبة 

 : 15وتتمثل أهمیتها في 

 .التسیير الجید للوقت في كل نشاطاتها  -

 .قصر وقت ممكنأحل املشاكل في  -

.القرارات العقالنیة اتخاذ  -  

                                                           
 وعلوم االقتصادیة العلوم مجلة االقتصادیة، المؤسسة في لإلبداع كعامل التكنولوجیة الیقظة عدون، دادي معراج،ناصر ھواري  14

 15 ص ،خاص بلعباس،الجزائر،عدد سیدي التسییر،جامعة

 
 ،الجزائر، 81 رقم مجلد RIST ،مجلة  1991التطبیق ،  و النظریة بین( النامیة البلدان في التكنولوجیة ،الیقظة أوكیل سعید محمد  15

 .13 ،ص 1991
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 .التحسين املستمر في العالقات مع الزبائن واملوردین -

 .التحين املستمر للسلع والخدمات املقدمة -

 : كما تهدف الیقظة التنافسیة إلى توفير املعلومات عن 

 .الاستراتیجیة املتبعة من طرف كل منافس في مواجهة منافسیه  -

 یمكن أن یقوموا به من أعمال في املستقبل لضمان حصولهم على ألاهداف الجدیدة للمنافسين وما -

 .حصة من السوق 

 .إلامكانیات املتوفرة للمنافس  -

 .الفرضیات التي تحكم عمل وقرارات املنافس  -

 16: وتعتبر الیقظة التنافسیة تحلیل لتطور املنافسين للمؤسسة        

 السعر -

 .املوردین  -

 .سیاسة التوظیف  -

 .نات أو وسائل الاتصال باملوظفين إمكا -

 .ویمكن استخدامها أداة مرجعیة ملقارنة املنتجات أو الخدمات أو أسالیب التسویق  -

 17: یا عدیدة من الیقظة التنافسیة نذكر منهااز ویمكن للمؤسسة أن تحقق م

 .التعرف أكثر وبشكل واسع ومفصل ودقیق على املنافسين -

 .باملتوقع الجید في السوق اكتساب قوة تسمح للمؤسسة  -

 .التمتع بمعلومات وفيرة عن املنافسين تسمح باتخاذ التدابير املالئمة في الوقت املناسب  -

 .القدرة على الاستجابة بصورة سریعة نسبیا وجیدة الحتیاجات الزبائن -

  الیقظة التجاریة والتسویقیةVeille commerciale et marketing 

 والاقتصادیين املتخصصين في مجال التسویق الیقظة التنافسیة على أنهایصنف بعض الكتاب 

 أهم أنواع الیقظة، وان الیقظة هي یقظة تسویقیة أصال فهي تشتمل على الیقظة التجاریة والیقظة

 أما البعض فيرى أن الیقظة التجاریة والیقظة التسویقیة احد ممارسات. التنافسیة والیقظة التكنولوجیة

 ستراتیجیة وأنهما تسمیتان ملفهوم واحد ومنهم من یرى أنهما مختلفان وان لكل منهما مجالالیقظة الا 

 .مختلف یخصها 

 املعلومات املتعلقة( ألغراض الاستغالل ) بحوث ومعالجة وتوزیع : " فالیقظة التسویقیة هي

 ".بأسواق املؤسسة 

 تتمكن املؤسسة من خالله من دراسةذلك النشاط الذي : " نستطیع القول أن الیقظة التجاریة هي

 . 18"العالقات بين املوردین والزبائن، واملهارات الجدیدة التي تظهر في السوق، ومعدل نمو السوق 

 فهي الیقظة التي تخص املجال التسویقي ، بمعنى أنها تلك الیقظة التي تهتم بالعالقات التجاریة

                                                           
16 Mohamed Ourdine, la veille : un levier de compétitivité et de cohésion pp1-6. 

 .ذكره سبق حدید،مرجع حدید،نوفیل رتیبة 17
18 Etud 3IE, 2001, p , 11. 
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 تهتم باملعطیات املؤثرة على سلوك املستهلكين الا والطرق والكیفیات التسویقیة الحدیثة ، كما أنها

 أن سلوك املنافسين یبقى محل اكبر اهتمام ، ذلك الن الیقظة التجاریة لم تنتج عن عجز في العرض

 .بل نتجت عن فائض فیه 

 19ویمكن استخدامهما 

 .رسالة تسویق مباشرة -

 .تحلیل تطور السوق  -

 .تحلیل سلوك املستهلك  -

 .التها التسویقیة الخاصة تداعیات حم -

 .تحدید أسواق جدیدة  -

 .تحدید أفاق جدیدة 

 .تحدید عمالء جدد  -

 .اتصاالت تجاریة  -

 .إطالق منتجات جدیدة  -

 (.السعر والجودة )إیجاد موردین جدد  -

 ( .توقیع عقود ، منتجات جدیدة )تحدید موزعين جدد  -

 .الوضعیة املالیة للعمالء  -

 .املالیة للموردین الوضعیة  -

 .للقطاع العام والقطاع الخاص( املناقصات)مقدمي العروض  -

 .رصد صورة املؤسسة  -

 :ویمكن الحصول على هذه املعلومات عن طریق 

 ( .الاتصال املباشر ) الخصوصیة  -

 .شراء املنتجات -

 .الانترنت واملجالت -

 

  الیقظة البیئیةVeille environnementale 

وتخص ما تبقى  هي املراقبة والتیقظ للتطورات التي تؤثر في نشاط املؤسسة: " الیقظة البیئیة على أنها تعرف 

الاجتماعیة ، الیقظة  الیقظة: من عناصر بیئة املؤسسة التي لم تؤخذ بعين الاعتبار في ألانواع السابقة 

 20" الثقافیة  یاسیة ، الیقظةالقانونیة ، الیقظة السیاسیة ، الیقظة الاقتصادیة ، الیقظة الجیوس

 :وتسمح الیقظة البیئیة ب      

                                                           
19Dr :Lahmam A ,Pratique concréte de la veille et de la fouille d’informayion par text 
mining,PERTINENCE 
MINING, p, 7.www.pertinence.net. 

 .ذكره سبق عدون،مرجع دادي معراج،ناصر ھواري  20
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 الصراعات الاجتماعیة الدینیة) تحدید ومراقبة الظواهر الاجتماعیة املرتبطة باألداء في املؤسسة  -

 ...(.العرقیة ، الاحتجاجات 

املشاكل  ة معالجةتوفير مناخ اجتماعي سلیم یساهم في جعل املبادالت جیدة بين أفراد الجماعة وسهول -

 .الداخلیة

 تتبع من خالل املؤسسة جمیع ألانشطة التي تتعلق بالوضع الاقتصادي العام ومستوى املداخیل -

 .وألاجور وتطورات أسعار الاستهالك وإلانتاج 

 تتبع التحوالت الحاصلة في البیئة السیاسیة بما فيها من قوانين وٕاجراءات ومعایير وقواعد ، والتي -

 .تأثير حالي ومستقبلي على نشاط املؤسسة لها 

الاقتصادیة  وبصفة عامة یعد تطبیق الیقظة البیئیة أمرا صعبا للغایة لتعلقه بجانب واسع من بیئة املؤسسة

وان تتعامل معه  ورغم ذلك فال بد على املؤسسات الاقتصادیة أن ال تتغافل وتهمل هذا النوع من الیقظة

تكتسبه من أهمیة بالغة  عالجة واستعمال املعلومات التابعة للیقظة البیئیة ملابنوع من الذكاء عند جمع وم

 . 21في التأثير على نشاط املؤسسة الحالي واملستقبلي

 

  یقظة الصورةVeille Image  

شخصیة ،  عن العالمة التجاریة ، املؤسسة ، إلادارة( إیجابیة او سلبیة )صورة : " یقظة الصورة تشير إلى 

 22" عامة ، على شبكة الانترنت 

 ویقظة الصورة معروفة أیضا اسم الهویة الرقمیة آو السمعة الالكترونیة، والتي أصبحت لها مكانة كبيرة

 .في حیاة املؤسسات الاقتصادیة منذ ظهور شبكة الانترنت

جوانب  لها عدة إبعاد أومن خالل ما سبق یمكن أن نستنج أن الیقظة إلاستراتيجية هي یقظة شاملة         

الیقظة التنافسیة،  تبحث فيها عن املعلومة إلاستراتيجية ، بینما باقي أنواع الیقظة سواء الیقظة التكنولوجیة

بجانب واحد من الیقظة  الیقظة التجاریة والتسویقیة ، الیقظة البیئیة ، ویقظة الصورة فإنها تتناول وتهتم

 .الصلة وذلك متعلق بطبیعة املعلومة ذات 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Emmanuel Pateyron, La veille stratégique, (PARIS : édition economia, 1998), p22.. 
22

 Cyril DARY La Veille stratégique, Une question de survie pour l’entreprise, p,11/www .veille.ma. 



إلاطار النظري لليقظة التكنولوجية :ألاول الفصل   

 

17 
 

 

 

 أنواع اليقظة إلاستراتيجية موافقة لقوى بورتر:  11الشكل رقم 
 

 
 

 

 :مزایا الیقظة إلاستراتيجية -2

تزودها  تعتبر الیقظة إلاستراتيجية عملیة إستراتيجية ال یمكن للمؤسسة الاقتصادیة الاستغناء عنها ، فهي

 ، والتي تمس جوانب عدیدة من البیئة باملعلومات التي تؤهلها ملواجهة املنافسة بشكل أحسن

الالزمة  من تهدیدات وفرص ، إذن فالیقظة إلاستراتيجية تفرض على املؤسسة الاقتصادیة التحكم في املعلومة

أیضا تحسين  ، ألنها تستهدف أوال تمكين املؤسسة من تحسين وضعیتها ومستوى ممارستها كما تستهدف

 .التنافسیة العمل الاستراتیجي وتحسين امليزة 

 23: وتتجلى مزایا الیقظة إلاستراتيجية بالنسبة للمؤسسة الاقتصادیة في -

 تسمح الیقظة إلاستراتيجية من الناحیة املالیة بتحقیق الوفرة ، الن املعلومات التي تم جمعها قادرة -

 .على التحسين من الخصائص التقنیة للمنتج ، جودته ، وتخفیض التكلفة 

 
                                                           

 واالستشراف التحلیل فرع ، االقتصادیة العلوم قسم في ماجستیر مدكرة ، النافسیة المیزة تنمیة في الیقظة دور ، سھیلة بومعزة  23

 18ص  2889 - 2881  ، قسنطینة ، منتوري جامعة ، االقتصادي

المنافسون في 
 القطاع

الداخلون 
 المحتملون

 الزبائن

منتجات 
 اإلحالل

 الموردین
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 ید للمعلومة عبر مختلف املستویات التنظیمیة في املؤسسة ، كما تسمح لها أیضاتسمح بمرور ج -

 .بمراقبة مستمرة ومتواصلة لبیئتها 

 . املؤسسة تواجهها سوف التي املستقبلیة للعراقیل والتنبؤ بالتحذیر تسمح

 والفرص التهدیدات ، النفوذ مناطق على الیقظة خلیة تكشف أین ، للتسیير تیجیة استرا وسیلة -

 . السوق  في املنافسة ومن املؤسسة استراتیجیة من تغير أن تستطیع والتي للمؤسسة
 

 مدخل عام لليقظة التكنولوجية: املبحث الثاني

 مفهوم اليقظة التكنولوجية، دورها و مصادرها : املطلب ألاول 

 التكنولوجية هي نوع من أنواع اليقظة إلاستراتيجية، حيث أنها تهتم برصد وتتبع كل ما يتعلق اليقظة      

 .بامليدان التكنولوجي للمؤسسة

 :هذا املبحث على هذا النوع من اليقظة من خالل إلاجابة على التساؤالت آلاتيةفي وسنتعرف 

 ما معنى اليقظة التكنولوجية وما هو دورها؟ -

 كيف تمكن اليقظة التكنولوجية املؤسسة من اكتشاف التطورات الحاصلة في املجال التكنولوجي ؟ وما هي -

 مراحلها؟ وما هي وسائلها؟

 مفهوم اليقظة التكنولوجية: أوال

 :لقد تنوعت التعاريف الخاصة باليقظة التكنولوجية حسب وجهة نظر املفكرين، وسنستعرض أهمها

من خالله املؤسسة البيئة العلمية والتكنولوجية املرتبطة بها، من خالل  هي النشاط الذي تراقب

تتبع املعلومات، وجمعها، تنظيميا وتحليلها ثم نشرها ملراكز اتخاذ القرار، هدفها ألاساس ي رصد كل 

 .24املجال التكنولوجي الذي یهم املؤسسة  جديد في

من خاللها التقنيات والتكنولوجيات املستعملة من اليقظة التكنولوجية هي العملية التي تحصر املؤسسة  -

 زبائنها موردیها، شركائها، ومنافسيها، في إطار مجال نشاطها وذلك ملتابعة التطورات التي تؤثر على طرف

 .25واتخاذ إلاجراءات الوقائية..( زبائن، موردين، )مستقبلها ومستقبل العالقات مع متعامليها الاقتصاديين 

هي ذلك النشاط الذي يتمثل في مراقبة البيئة للكشف  Mariinet et Ribaultولوجية حسب اليقظة التكن -

 .26إشارات الضعف والتي تبرز عند تطور التكنولوجيات  عن

حدثا ما  تلك املعلومة التي تعطينا إحساسا بأن( يطلق عليها عالمات إلانذار املبكر)ونقصد بإشارة الضعف 

 م ضعيفة الشدة، مبهمة، ويصعب تمييزها ، تتطور مع الوقت ، لها عدة أشكال سيحدث وهي على العمو 

 . 27كاإلشاعة مثال

 

                                                           
 1. ، ص 5002، عمان، ألاردن، 1. محمد عبد الحسين أل فرج الطائي، املدخل إلى نظم املعلومات إلادارية، دار وائل للنشر والتوزيع، ط  24
 حول تقى الدولي الثاني لاملمؤسسة الاقتصادية، لل، اليقظة التكنولوجية كأداة لبناء امليزة التنافسية سوالف رحالفيروز،  نشيداودي الطيب،   25

 . 11. ، ص 5002ئر، ا، الجز الشلفالعربية، جامعة  للدول امليزة التنافسية  نتكويا في همتهومساالاقتصاد الرقمي  ظلاملعرفة في 
26 Mariinet et Ribault ،Le Management des Technologies ،Edition Organisation ،Paris ،France ،1991 ،p.109. 

 حول بع اتقى الدولي الر لاملمؤسسة ، للتيجية والتنافسية ات إلاستر ار افي تحسين القر تيجية امية اليقظة إلاستر هكرومي سعيد، عميرستي أحمد، أ  27

 . 2. ، ص 5010ئر، أكتوبر ا، الجز مباديس مستغان نالعربية، جامعة عبد الحميد ب الدول مؤسسات في لتيجيات التنافسية لاسة والاستر املناف
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 : 28مما سبق اليقظة التكنولوجية تمكن املؤسسة من

 جمع املعلومة العلمية، التقنية والتكنولوجية. 

 رصد التطورات التكنولوجية، الاكتشافات العلمية والتطور في حاجات الزبائن. 

 لتقنيات والتكنولوجيات املتبعة من طرف املنافسينتحديد ا. 

 الكشف عن الفرص واستغاللها وتجاوز التهديدات. 

 ة إلعالم املسؤولين فيهي عملية إرشادية موجهواليقظة التكنولوجية ال تعني الجوسسة الصناعية، ف

تطبيقي والطريقة الفنية التكنولوجيا هي اللغة التقنية والعلم ال)املؤسسة حل املشاكل التقنو تكنولوجية

غرض عملي أي تطبيق  املعرفة العلمية لتصنيع منتجات معينة أي تطبيق التقنية، أما التقنية  لتحقيق

 .، التي يواجهونها 29(معالجة التفاصيل الفنية أو طريقة النجاز هدف معين فهي طريقة

 30قصير  ية تكون في الغالب على مدىكما أنه نظرا للتطور التكنولوجي الهائل والسريع فاليقظة التكنولوج

 يمكن القول بأن اليقظة التكنولوجية تمكن املؤسسة من معرفة كل ما هو جديد في املجال التكنولوجي

الخاص بها الذي تهتم به، كما تقترح حل  للمشاكل التقنو تكنولوجية املطروحة وتحذر أيضا مسؤولي 

 .الحدوثمن ألاخطار املحدقة وألاخطاء وشيكة  املؤسسة

 دور اليقظة التكنولوجية ومصادرها: ثانيا

 31: من خالل اليقظة التكنولوجية تستطيع املؤسسة إلاجابة على ألاسئلة التالية :دورها- 1

 ما هي التكنولوجيا املستخدمة من قبل املؤسسات املنافسة ؟ 

 ما هي املعدات والتجهيزات الجديدة والتكنولوجيات الحديثة ؟ 

 املؤسسات املتطورة تكنولوجيا في القطاع ؟ ما هي 

 :إذا يمكن تلخيص دور اليقظة التكنولوجية فيما يلي

 اكتشاف التكنولوجيا املستخدمة من قبل املنافسين. 

  دراسة وتحليل التكنولوجيا املستخدمة في مجال الاتصال لتسهيل عملية انتقال املعلومة، وهو

 .املؤسسة ما يساهم في تطوير عملية التعلم داخل

 التحكم في البرمجيات الحديثة وتطوير عمليات التصنيع. 

 مراقبة التطورات الحاصلة في امليدان التكنولوجي الذي تتأثر به املؤسسة. 

 اقتناص الفرص والاستثمار فيها. 

 التعرف على براءات الاختراع واملعايير املعمول بها. 

                                                           
 . 86. ص ، سابقي أسماء، مرجع لكرغ  28
 . 2. ، ص 5002الصيرفي محمد، إدارة تكنولوجيا املعلومات، دار الفكر الجامعي، إلاسكندرية، مصر،   29
 66. فالتة اليمين، مرجع سابق، ص  30
 70 .ص ، سابق مرجع أسماء، كرغلي  31
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 :في ثالثة مجاالت رئيسة وهي على العموم يمكن استخالص دور اليقظة التكنولوجية

 أي تطوير مختلف عمليات إلانتاج التي تتم في املؤسسة سواء املعدات ووسائل  :هندسة إلانتاج

 .إلانتاج وطرق 

 تنظيم انتقال املعلومات وتحسين طرق التواصل والاتصال بين مصالح  :تنظيم املعلومات

ي وصول املعلومة املناسبة في الوقت وسرعة وصول املعلومة ملن يحتاجها، أ املؤسسة املختلفة

 .املناسب

 ابتكار منتجات وخدمات جديدة قائمة على أساس التفوق التكنولوجي :املنتجات والخدمات. 

 :مصادر اليقظة التكنولوجية- 2

 ويمكن تقسيم مصادر حصول اليقظة التكنولوجية على املعلومات والتعرف على التطورات الحاصلة في

 32: املحيط التكنولوجي التي تهتم به املؤسسة إلى

 .ومن خاللها ال نجد أي صعوبة في الحصول على املعلومات وهي معتمدة ومعترف بها: مصادر رسمية

ورغبات  يصعب الحصول على املعلومات من املصادر غير الرسمية فنجدها تخضع ألهواء :مصادر غير رسمية

 .استعمالها مباشرة ألنها تحتاج إلى تحليل ومعالجة ذلك املصدر، في الغالب ال يمكننا

 :و الشكل التالي يوضح املصادر الرسمية وغير الرسمية لليقظة التكنولوجية

 

 املصادر الرسمية و الغير الرسمية ملعلومات اليقظة التكنولوجية: 12الشكل رقم 
 

 
 

                                                           
مؤسسات للتيجيات التنافسية ااملنافسة والاستر  حول بع اتقى الدولي الر لاملمؤسسة الاقتصادية، لليفة منية، آليات تطوير امليزة التنافسية لخ  32

 . 22. ، ص 5010نوفمبر  2/  6ئر، ا، الجز الشلفي، لبوع نبالعربية، جامعة حسيبة  الدول الصناعية خارج قطاع املحروقات في 

ھیئات البحث 
، (الملتقیات ، الندوات)العلمي

مؤسسات البحث 
(دورات تطبیقیة)التطبیقي  

 براءات االختراع

 برامج البحث

 وحدات اإلنتاج

بنوك العملیات ما 
لدى المؤسسة من 

 بیانات

 معطیات السوق

 معطیات تكنولوجیة

 اإلشاعات

بنوك العملیات تحلیل 
ما بحوزة المؤسسة 

 من معلومات

مقابالت فردیة وغیر 
رسمیة أثناء 
المنتدیات و 

....المعارض   
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 مراحل عملية اليقظة التكنولوجية ووسائلها: املطلب الثاني

 مراحل عملية اليقظة التكنولوجية: أوال

على  وتعتبر مراحل اليقظة التكنولوجية هي نفسها مراحل اليقظة إلاستراتيجية، وسنركز في ذكرنا لهذه املراحل

املراحل  الجانب التكنولوجي أي كل ما هو متعلق باملحيط التكنولوجي، وقد اختلف الباحثون في تسمية هذه

 التقسيم هو إبراز تسلسل الحلقات املكونة لعملية اليقظة، حيث سنتناول النموذجولكن الغاية من هذا 

اغلب  ويعتبر هذا النموذج ألاكثر أهمية عند(  Winelksy1967  ،Stubbart1982) املتداول بين أغلب الباحثين 

 .املفكرين كما يعد نجاح كل مرحلة من هذه املراحل شرط ضروري لنجاح عملية اليقظة ككل

 33: وتتكون مراحل اليقظة حسب هذا النموذج من خمس مراحل كما يلي  

 من خالل تحديد ما الذي يوجد في البيئة الخارجية وتحديد العوامل :الاستهداف وتحديد الحاجيات.  1

 .التكنولوجية املؤثرة على نشاط املؤسسة، ومن ثم مراقبتها وجمع املعلومات حولها

 فتيش املحيط التكنولوجي املؤثر على املؤسسة وتحديد التغيرات أو ألاحداثمن خالل ت:التنقيب والجمع.  2

 .املهمة والدافعة للمؤسسة

 من خالل تقييم وتصفية املعلومات التي تم جمعها، مع إلاشارة إلى أن مصدر تلك (:الانتقاء)الاختيار.  3

ويتم  املعلومة املوافقة ملرحلة الاستهدافاملعلومة له نسبة كبيرة في اعتمادها أو رفضها، وهذا ألجل الاحتفاظ ب

 .بعد ذلك تحليل املعلومات ومعالجتها الستخالص املعلومات املالئمة للهدف املسطر

 من خالل تخزينها ونشرها وايصالها عند الحاجة، فإذا كان ألامر يتعلق بالتكنولوجيا :التخزين والنشر.  4

في  تاجية وجب توصيلها لإلدارة العليا وقسم إلانتاج أي وضعهااملستخدمة من طرف املنافسين في العملية إلان

 .متناول املستخدمين

 من خالل نشر املعلومات، حيث يتم إعطاء معنى للمعلومة واثراء املعارف والنماذج الذهنية :الاستغالل.  5

 .للمسيرين ودمج تلك املعلومات واملعارف في استراتيجيات وقرارات املؤسسة

وبدون  النموذج ولنجاح عملية اليقظة يتوجب على املؤسسة القيام بهذه املراحل بصفة مستمرةوانطالقا من 

 انقطاع مع الصرامة في تنفيذها فهي أي اليقظة عملية طوعية استباقية، وأي تهاون على مستوى مرحلة

لتطورات معينة يؤدي إلى فشل العملية ككل ، لذا فاليقظة التكنولوجية تمكن املؤسسة من مسايرة ا

املجال التكنولوجي واستغالل أية فرصة ممكنة كما تمكنها من إلافالت وتجنب أي خطر يتربص بها   الحاصلة في

 .وضع الشكل آلاتي الذي يلخص مراحل عملية اليقظة التكنولوجية ويمكن

 

 

 

 

   

                                                           
33 1Humbert Lesca, Iimplantation d’une Veille Stratégique pour le Management Stratégique, Cas d’une PME du Secteur Bancaire, la 

revue des Sciences du Gestion, Direction et Gestion, Paris, France sep-oct. 2003, p.18. 
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 مراحل اليقظة التكنولوجية:  13 الشكل رقم

 
 

 
 ــــطـــــــــــحيــــــــامل

 

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

Stratégique ،p.19 

 

تحديد  من خالل هذا الشكل نالحظ أن مرحلة الاستغالل وهي املرحلة ألاخيرة ال تتوقف بل تتصل بمرحلة

 مراحل عملية اليقظة التكنولوجية، وهو  ما یهدف على أن عملية اليقظةالاحتياجات وهي أول مرحلة من 

التكنولوجية عملية مستمرة ومتواصلة وكل مرحلة مكملة للتي تليها كما أن الشبكة الداخلية تتمثل في 

أما الشبكة الخارجية فتتمثل كما هو ظاهر في الشكل في املحيط الخارجي للمؤسسة، كما يظهر من .  املؤسسة

الشكل أن أي أخطاء في أي مرحلة يؤدي إلى فشل عملية اليقظة ككل ، لذا وجب التقيد بأقص ى  اللخ

 .لتفادي الوقوع في ألاخطاء درجات الصرامة

 وسائل اليقظة التكنولوجية: ثانيا

 من أجل نجاح عملية اليقظة يجب توفير مجموعة من الوسائل ويمكن تقسيم وسائل اليقظة التكنولوجية     

 34: إلى ثالثة أصناف رئيسية وهي

إلاشارة إلى أن  مع ،  تناولها فيما سبقوهي مهارات ألافراد واملستخدمين داخل املؤسسة وتم  :موارد بشرية.  1

  كل فرد تابع ملجال اختصاصه وفيما يتعلق باليقظة التكنولوجية يجب أن يكون هذا املورد

                                                           
 80. كرغلي أسماء، مرجع سابق، ص  34

  تحدید -1
 اإلحتیاجات

  التنقیب -2

الجمع و  

اإلختیار -3  
  التخزین -4

النشر و  

اإلستغالل -5  
شبكة    

 داخلية

شبكة 

 خارجية



إلاطار النظري لليقظة التكنولوجية :ألاول الفصل   

 

23 
 

 بالجانب التكنولوجي، ويحقق للمؤسسة ألامن املعلوماتي أي يحميها من القرصنة الالكترونية ومختلف املم

 ...املخاطر الالكترونية، سرقة البيانات،تعطيل نظام املعلومات

حيث على املؤسسة أن توفر ميزانية خاصة باليقظة ككل، والتكنولوجية بصفة خاصة،  :موارد مالية.  2

 فتكلفة

 .ة معتبرة في وقتنا الحالي فهي تباع وتشترى املعلوم

تتطلب التكنولوجيا وسائل فعالة وحديثة وتقنية تمكن ممثليها من  :تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت.  3

عن جديد التكنولوجيا بأسرع وقت، وهوا لهدف في ألاصل من اليقظة التكنولوجية أي توظيف  البحث

لصالحها والاستفادة منها لتحقيق أهداف املؤسسة ككل، حيث ال يمكن الحديثة واملتطورة  التكنولوجيا

 .دون تكنولوجيا حديثة للمؤسسة النجاح

 35: وتتمثل تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت والتي تحتاج إليها اليقظة التكنولوجية فيما يلي

 إلدخال املعلومات ، تخزينها، نقلها ، استرجاعها من أجزاء  موهو كل ما يستخد :أجهزة ومعدات

 36... كالحاسوب والشاشة، الفأرة،الهاتف مادية ملموسة

 يعد هذا العنصر من مركبات تكنولوجيا املعلومات فبدونها ال يمكن الاستفادة من العتاد :البرمجيات 

عد على حفظ املعلومات، فهي التكنولوجي فهي حلقة الوصل بين املستخدم وآلالة في برامج تسا

التعليمات وألاوامر التي توجه املكونات املادية للحاسوب،للعمل بطريقة معينة بغرض  مجموع

 PASCAL  ،D BASE  ....37: املطلوبة كما يوجد للبرمجيات لغة مع إلانسان مثل الحصول على النتائج

 نها واملتناثرة جغرافيا تسمح بتمرير وهو مجموع ألاجهزة الالكترونية املرتبطة فيما بي :الانترنت

بسيولة وبطريقة اقتصادية من نقطة إلى أخرى، تسمح الانترنت ملستخدميها العثور على  املعطيات

في الصور واملستندات والفضل يعود لنظم وبرتوكوالت يتم التحكم فيها  معلومات واملشاركة

 38ومشاركتها 

 :الانترنت مجموعة من الخدمات أهمها كما تقدم

 39أهم خدمة تقدمها تسمح بإرسال واستقبال الرسائل من والى الشبكة العاملية  :البريد الالكتروني 

 :يمتاز ب

 انخفاض التكلفة. 

  إمكانية الحفظ والطباعة واعادة إلارسال. 

  السرية في إلاتصال. 

 السرعة في إلارسال والاستقبال. 

                                                           
، تخصص تسيير استراتيجي للمنظمات، كلية العلوم محاضرات في نظم املعلومات ، السنة ألاولى ماستر )اليقظة التكنولوجية(بن  ساهل وسيلة،   35

 . 5012/  5011الاقتصادية والتجارة وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
 55ص ،5008، عمان، ألاردن، 1. محمد محمودي الخالدي، التكنولوجيا الالكترونية، دار كنوز املعرفة، ط 36

 22، ص 5002، عمان، ألاردن، 1. الالكترونية، دار اليازوردي العلمية، ط واملعرفة نجم عبود نجم، إلادارة   37
38

 . 22 - 22. ص ،سابق مرجع ،منج عبود منج  
39

 . 28. ص ،سابق مرجع الخالدي، محمودي محمد  
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 املؤقت بين حسابين بنقل باالتصالتسمح هذه الخدمة  httpويطلق عليه : لفات وتبادلهابروتوكول نقل امل

 40. امللفات وتحويلها من حساب آلخر ولذا تعتبر وسيلة للتبادل السريع

 يمكن املستخدم من التنقل عبر الشبكات املتصلة باالنترنت والحصول على :الربط عن بعد خدمة بروتوكول 

 41. معلومات معينة

 تمكن هذه الخدمة من استعمال الانترنت كوسيلة اتصال مباشرة بين  :خدمة الاتصال املباشر

 42. واملؤسسات ألجل تخفيض التكاليف ألافراد

العاملية  كما توجد خدمات أخرى لألنترنت كخدمة مجموعة نقاش واملجموعات إلاخبارية والشبكة العنكبوتية

 43... اتية والاشهاريةومختلف مواقع الانترنت التجارية والخدم

 وهي شبكة داخلية خاصة باملؤسسة لكنها تستخدم بروتوكوالت الانترنت وأدواتها بهدف :الانترنات 

 .استخدامها لتحسين آليات الاستغالل  املشترك للموارد واملعلومات داخل املنظمة

 هي متاحة ملجموعة وهي املشاركة بين الانترنت الخاص بالشركة وشركائها التجاريين ف: الاكسترانت

 .منتقاة 

 :ويمكن إبراز أهم الفروقات بين الانترنت والانترانت في الجدول التالي

 نتراناتوألا  نترنتألا  بين الفرق  ( :11) الجدول 

 ألانترانت ألانترنت الفروقات

 للمنظمة ملك ألحد مملوكة غير امللكية

 لهم مسموح أشخاص الناس كافة يصل إليها الوصول 

 باملنظمة ومعلومات خاصة مواضيع تحتوي  مختلفة ومعلومات مواضيع تحتوي  املحتوى 

 الباحث إعداد من :املصدر

لإلشارة فإن وسائل اليقظة التكنولوجية هي نفسها وسائل اليقظة إلاستراتيجية غير أن الفرق يكمن  

ونوع اليقظة ولكن  في طبيعة  املعلومة التي يتم البحث عنها حيث تختلف هذه املعلومة باختالف مجال

التنقيب واكتشاف معلومة خاصة باملنافس : يبقى قائم بين أنواع اليقظة واملعلومة املستهدفة،مثال  التداخل

التكنولوجيا املستخدمة في عمليات إلانتاج ملنتج معين هنا اليقظة تكنولوجية وفي نفس الوقت تنافسية  حول 

 نافس يمكن املؤسسة من الحصول عليها وربما الحصول علىمعرفة التكنولوجية املستخدمة من قبل امل الن

 تكنولوجيا أحسن منها، مما يقود املؤسسة إلى املواجهة املباشرة مع املنافس والسعي إلخفاء هذه التكنولوجيا

 .املستعملة إذن يوجد تداخل بين اليقظة التكنولوجية والتنافسية

 :الانترنت وتطوير اليقظة التكنولوجية 

                                                           
40

 821. ص ،سابق مرجع ،منج عبود منج  
41

 828. ص المرجع، نفس  
42

 822. ص المرجع، نفس  
43

 823. ص المرجع، نفس  
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 الانترنت هي الوسيلة املفضلة لالتصال وتبادل املعلومات بالنسبة للمؤسسة، فهي تمكن هياكل شبكة

 بريد(املؤسسة من تبادل املعلومات واملعطيات والتنسيق فيما بينها عبر الخدمات التي تقدمها الانترنت 

 .على بيئتها الخارجيةومن جانب آخر تمكن املؤسسة من الاتصال الخارجي فهي نافذة املؤسسة )..الكتروني

 44: حيث أن اليقظة تعنى بكل التغيرات الحاصلة في املجال التكنولوجي الذي یهم املؤسسة وتتمثل فيما يلي

 مراقبة بحوث العمليات الخاصة بعمليات إلانتاج. 

 إمتالك التكنولوجيا املتطورة في مجال إلانتاج. 

 م لصالح املؤسسةاستهداف املطورين للبرامج الالكترونية والسعي لضمه. 

  تحقيق ألامن املعلوماتي أي ضمان سرية قاعدة البيانات الخاصة باملؤسسة ومواجهة الهجمات

 .الالكترونية

 تقليص الفارق الزمني بين طلب املعلومة والحصول عليها أي تقليل وقت الانتظار. 

 مزايا اليقظة التكنولوجية والعراقيل التي تواجهها: املطلب الثالث

 مزايا اليقظة التكنولوجية: أوال

 إلانذار املبكر في حالة حدوث هجمات الكترونية أو سرقة بيانات املؤسسة أو حدوث اختالالت تقنية -

 ...كمشاكل في آالت إلانتاج وغيرها

 تمكن املؤسسة من معرفة ما لدیها من إمكانات في الجانب التكنولوجي والتحديات التي تواجهها وبالتالي -

 .لإلدارة العليا الوضعية الحالية للمؤسسةتوضح 

تحسن وترفع مستوى الاتصال الداخلي والخارجي للمؤسسة من خالل  سرعة الحصول على املعلومة  -

 .ملحتاجيها وإيصالها

تساهم في تخفيض تكاليف إلانتاج وتحسين جودة الخدمات من خالل امتالك وسائل إنتاج متطورة تساهم  -

 .العاملة التقليل من اليد في

 .تمكن املؤسسة من تخفيف أثار التقلبات السريعة في املجال التكنولوجي -

 تساعد في إلابداع إلكترونيا من خالل ابتكار منتجات وخدمات جديدة وتطوير أسواق جديدة بواسطة -

 .اهتكنولوجيا املعلومات، والترويج الالكتروني للمنتجات والخدمات التي تقدم

 في معرفة عوامل الضعف املتعلقة باملنافسين وتسمح بتجاوز التهديدات الالكترونية التي تتعرض لها تساهم -

 .املؤسسة كما تمكنها من التعرف على نقاط قوتها وتسعى لتقويتها أكثر واستغالل الفرص املتاحة لذلك

 العراقيل التي تواجه اليقظة التكنولوجية: ثانيا

أهدافها  جه اليقظة إلاستراتيجية ككل وهي التي تقف حائال بين اليقظة وتحقيقوهي مجمل العقبات التي توا

 :ومن بينها

 .امليزانية الضخمة التي تتطلبها اليقظة التكنولوجية وضخامة تكاليفها -

 .قمة املوارد البشرية ذات الكفاءة العالية في املجال التكنولوجي داخل املؤسسة -

                                                           
44 Andrieuo et Lafontd, Interner et Enterprise (Troisième Tirage), Editions Eyrollse, Paris, France, 1996, p.155. 
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 .صعوبة تحليل وترجمة النتائج -

في بعض الحاالت يتساهل املكلف بعملية اليقظة التكنولوجية أي عدم الجدية مع معلومة ما وهو ما يكلف  -

 .املؤسسة استنزاف للطاقات بدون فائدة

 عدم وجود مصدر رسمي للمعلومات املتعلقة بالتطورات التكنولوجية وأيضا التكنولوجيا اململوكة من طرف -

 .االت تلجأ املؤسسات لنشر إلاشاعة بصدد التأثير على املنافسيناملنافسين، ففي كثير من الح

 .غياب روح الفريق وغلق املجال أما املبادرة -

 .فرض هذا النظام بصفة قهرية أو عشوائية على املوظفين داخل املؤسسة وهو ما يقود إلى نتائج عكسية -
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 خالصة الفصل    

 فان اليقظة التكنولوجية وظيفة ينبغي على املؤسسات الاهتمام بهاصل انطالقا مما تم تناوله في هذا الف

والعمل على توفير سبل نجاح هذه الوظيفة، بالنظر ملا تقدمه من معلومات وفرص لنجاح املؤسسة، كما 

آليات وممثلو اليقظة إلاستراتيجية التنبيه إلى أن ممثلو اليقظة التكنولوجية واليات تشغيلها هي نفسها  يجب

حيث تم تناول هذا الجانب بصفة عامة، واليقظة التكنولوجية هي نوع من أنواع اليقظة  بكل أنواعها

وتتبع التطورات العلمية والتكنولوجية التي تهم املؤسسة بغرض امتالكها والتحكم  إلاستراتيجية وتهتم برصد

 .فيها

 :تي نقف عليها ما يليومن أهم النقاط ال           

تكلفة حيازة التكنولوجيا مرتفعة، ولكن بعد الحصول عليها تتمكن املؤسسة من تغطية تلك التكاليف من  -

 .تحسين خدماتها خالل

 تتطلب اليقظة التكنولوجية أفراد ذو كفاءات ومهارات عالية في املجال التكنولوجي للتحكم في البرمجيات -

 .الحديثة واملتطورة

ليقظة التكنولوجيا تسمح للمؤسسة بمعرفة التكنولوجيا املتبعة من طرف املنافسين، كما تسمح لها ا -

 .باألخطاء واملشاكل وشيكة الحدوث التي يمكن أن تتعرض لها من البرامج والتقنيات التي تمتلكها بالتنبؤ

روح الفريق والجماعة،  اليقظة التكنولوجية عملية جماعية مستمرة ال تنحصر على فرد محدد فأساسها -

 .مراحلها متصلة وكل مرحلة تؤثر في التي تليها ومكملة ملا يليها من مراحل كما أن

 اليقظة التكنولوجية تسهل عملية الاتصال وتضمن انتقال املعلومة بسرعة أي وصول املعلومة في الوقت -

 .املناسب

حيط الناشطة فيه وتسمح لها بالتطور اليقظة التكنولوجيا تمكن املؤسسة من مواكبة تغيرات امل -

 .والاستمرار
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 الفصل الثاني

 مدخل عام إلى التنافسية
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 :تمهيد

للتطورات السياسية  من املؤكد أن التغيرات التي تشهدها بيئة ألاعمال من فترة إلى أخرى نتيجة           

تضمن لها ملجموعة الوسائل وألادوات التي  الاقتصادية والاجتماعية لها بالغ ألاثر في تحديد املؤسسة

 .ألافضلية وألاسبقية على املنافسين البقاء والاستمرار وتمكنها من تحقيق

الاقتصاد وما نتج عنها  ففي مرحلة تتسم بحدة املنافسة وتسارع التحوالت العاملية متمثلة في عوملة         

ة ودولية، الثقافات، وظهور منظمات إقليمي من تطور في نظم املعلومات ووسائل الاتصال وامتزاج

معها أو يسير في فلكها، أصبح من الضروري إدارة  تفرض قوانينها وشروطها على كل من يتعامل

تفسح لها املجال للتأقلم مع التغيرات الحاصلة، بحيث تستطيع  املؤسسة بطريقة مرنة وديناميكية

ها املحيط إلى ألاطراف من أجل مشاركتها في العمل، وإال فلن تلبث وأن يلفظ تحريك دوافع مختلف

 .العملية الاقتصادية، إن آجال أو عاجال خارج

ومن أجل إلاحاطة بمختلف جوانب التنافسية ومدى تأثير اليقظة التكنولوجية في تحسين            

 :املؤسسة سنتطرق في هذا الفصل إلى تنافسية

 فيها املؤثرة والعوامل استراتيجياتها ، مؤشراتها ،هاالتنافسية  أنواع مفهوم: املبحث ألاول 

 املؤسسة بتنافسية التكنولوجية اليقظة عالقة :املبحث الثاني
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 مفهوم التنافسية  أنواعها، مؤشراتها ، استراتيجياتها والعوامل املؤثرة فيها : املبحث ألاول 

 على مستوى قطاع النشاط و الدولة املؤسسة،مستوى مفهوم التنافسية على : املطلب ألاول 

 مفهوم التنافسية على مستوى املؤسسة :      

 تنافسیة املؤسسة هي قدرتها على تزوید املستهلك بسلع وخدمات بشكل أفضل مقارنة باملنافسين   »       

 .  1 «آلاخرین في السوق العاملیة، في ظل غیاب الدعم والحمایة من قبل الحكومة

لها  ت التي تسمح اتنافسیة املؤسسة هي قدرتها الدائمة على املنافسة، بامتالكها ملجموعة من القدر »      

مجموعة القوى التي  حسب الحالة، إما على الدخول أو الحمایة أو التطور في املجال التنافس ي املتكون من

 «  هاعملیات  تنشا عن املحیط، والتي من املحتمل أن تواجه أهدافها، مشاریعها،
2

 

 هذا ویرى البعض أن القدرة التنافسیة للمؤسسة تتوقف على شقين أساسين      
3 : 

 قدرة التميز على املنافسين في الجودة، السعر، الوقت، وكذا الابتكار والقدرة على التغیير :ألاول 

 .السریع، وهذا التميز قد یكون في كل هذه العناصر كما قد یكون في أحدها

 القدرة على خدمة الزبائن من خالل تحقیق رضاهم وزیادة والئهم، والشك أن النجاح في الشق :الثاني

 .الثاني یتوقف على النجاح في الشق ألاول 

 مما سبق نستنتج أن تنافسیة املؤسسة تعني قدرتها على إنتاج سلع وخدمات ذات جودة عالیة، وسعر        

  بیة حاجات املستهلكين والزبائن بشكل أفضل من املؤسساتمناسب، وفي الوقت املناسب وهذا یعني تل

 )ألاخرى املنافسة (
4
 . 5 تحقیق القدرة على التنافس عاملیامعتمدة على الجودة كخطوة أساسیة في .   

 على مستوى قطاع النشاط: 

القطاع  تنافسیة بالرغم من هذا الاختالف في وجهة النظر للتنافسیة من تنافسیة على مستوى الدولة إلى        

یرى أن املؤسسات هي التي تتنافس في ألاسواق  M.PORTER إلى تنافسیة املؤسسة، إال أن (فرع النشاط)

 . 6 ولیس الدول واعتبر التنافسیة الدولیة أداة مساعدة لخلق امليزة التنافسیة للمؤسسة

 التي یتم وفقها انسیاب وتدفقمن مجمل ما سبق ذكره نستنتج انه إذا كانت املنافسة هي الشروط        

                                                           
 2 ص دولیة، اتفاقیات في ردنألا  ودخول  العاملیة، الاقتصادیة التكتالت ،ألاردن  وتجربة التنافسیة  1

http://www.d1d.net/net/management/articles.html املوقع :            
2 E. COLLI GNON ET M. WISSLER: OP.CIT.P15. 

 366 ص ، 2001 القاھرة، داري،إلا  والتطویر الاستشارات مركز العربیة، للمنظمات التنافسیة القدرة لتفریز كمدخل التغير :مصطفى سید احمد  3
 اتفاقیات مواجھة في املصري  الاقتصاد حول  بحث :مصر في الخدمات قطاع على التطبیق مع قیاسھا ومناھج التنافسیة امليزة :الحسینى حسن محمود  4

 ................... ص ، 1999 مصر، حلوان، بجامعة العاملیة التجارة منظمة
5 SOURCE : INTERNET, SITE : http://mafhom.com/press2/comp76.hym 

 77 ص سابق، مرجع حجازي، أحمد احمد علي عبید  6
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 تصریف هذه السلع والخدمات فيعلى وتداول السلع والخدمات في سوق معینة، فان التنافسیة هي القدرة 

 ق العاملیة، وكل منهما یشكل عنصرا رئیسیا في أي إطار تحلیلي إلعداد وتشخیص املكانة التنافسیةاألاسو 

 شكل املنافسة، ىیكون تأثيرها على هیكل السوق وعلقوة التنافس س یز ز للمؤسسة، وأي إجراءات تهدف لتع

 فسوء النتائج وتحقیق الخسائر قد ال یعود ، وأي ضوابط تحكم املنافسة سوف تؤثر على تنافسیة املؤسسة»

 بالدرجة ألاولى الى انخفاض إلانتاجیة، أو تخلف التكنولوجیا، بقدر ما یكمن في فشل املؤسسة في أن تكون 

 « فسا قویامنا
7 . 

 منها ز بالتحوالت وشدة املنافسة، یطلبریادة في محیط یتميفاملؤسسات التي ترید البقاء وال وبالتالي        

الضروریة التي تمكنها من ( الخ...التنظیمیة، والتسیيریة، والتكنولوجیة)امتالك مجموعة من الكفاءات 

أهدافها، املتمثلة في تلبیة حاجات ورغبات الزبائن املستهلكين والسهر على إرضائهم بفعالیة  تحقیق

ولكن السؤال املطروح هنا هو كیف . تنافسیتها ومدى قدرتها على مقاومة املنافسة ونجاعة تعكس

هذا  ت تثبت ذلك، ما هيار وجود مؤشبان لها قدرة تنافسیة؟، إذ البد من  نحكم على هذه املؤسسات

  .املطلب املوالي ما سنحاول إلاجابة علیه في

  الدولة على مستوى: 

 :نورد ما یلي فهناك من یعرف التنافسیة على مستوى الدولة، ومن أمثلة هذه التعاری

 تنافسیة الدولة في الدرجة التي یمكن وفقها في شروط سوق حرة وعادلة إنتاج السلع والخدمات  »     

التي تواجه أذواق ألاسواق الدولیة، في الوقت الذي تحافظ فیه على املداخیل الحقیقیة لشعبها، وتوسع فيها 

 .  ((OCDE وذلك حسب منظمة التعاون الاقتصادي 8« على املدى الطویل

 تنافسیة الدولة هي القدرة على إنتاج منتجات وخدمات في ظل املنافسة الدولیة، في حين یتسع  » 

   LAURA      D'ANDREA TYSON .  وذلك حسب« 9املواطنون بمستوى معیشة متنام ومستدیم على حد سواء

من خالل التعریفين نستنتج أن تنافسیة الدولة تعبر عن مدى تحقیق معدل مرتفع ومستمر          

ما تتنافس  دخل الفرد من الناتج املحلي إلاجمالي، لذلك فالدول تتنافس فیما بینها مثل ملستوى 

البنیة التحتیة، املوارد : تها التنافسیة باختالف املعایير املعتمدة مثلار في قد املؤسسات، وتختلف

 .الخ... البشریة

 

 

                                                           
 152 ص سابق، مرجع املحسن، عبد محمد توفیق  7
 106 ص سابق، مرجع مسدور، وفارس رزیق كمال 1-  8

 13 ص سابق، مرجع نصیب، رجب عیاري، أمال  9
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 أنواع التنافسية، مؤشراتها: املطلب الثاني

   التنافسيةأنواع: 

 : 10يمكن تحديد هذه ألانواع باإلعتماد على مجموعة من املعايير هي           

 :وتنقسم التنافسية حسب هذا املعيار إلى :املعيار املوضوعي -أ

كاف، وغالبا ما يتم إلاعتماد  تعتبر تنافسية املنتج شرطا الزما لتنافسية املؤسسة لكنه ليس :تنافسية املنتج -

ويعد هذا أمر غير صحيح، بإعتبار أن هناك  على سعر التكلفة كأداة وحيدة لتقويم تنافسية هذا ألاخير،

 .وخدمات ما بعد البيع ؤشرات أخرى قد تكون أكثر داللة كالجودةم

املالية مثال يتم تقويم  يتم تقويمها على أساس أشمل منه في املنتج، فمن الناحية :تنافسية املؤسسة -

تقويمها على أساس هوامش كل  املنتج باإلستناد إلى الهامش الذي يحققه، بينما تنافسية املؤسسة يتم

 .املنتجات

 :تنقسم التنافسية حسب هذا املعيار إلى :املعيار الزمني -ب

واحدة، غير انه ال يجب أن  تعتمد على النتائج إلايجابية املحققة خالل دورة محاسبية :التنافسية اللحظية -

 ظروف أخرى جعلت املؤسسة في وضعية نتفاءل بشأنها لكونها قد تنجم عن فرصة عابرة في السوق أو

 .احتكارية

 .عدة دورات استغالل تختص بالفرص املستقبلية وبالنظرة طويلة املدى من خالل :لقدرة التنافسيةا -

   التنافسيةمؤشرات: 

بمستويات  ق مع إلاحتفاظقالتنافسية إذا كان تحسين تنافسية املنشأة او الصناعة قد تح قد يتطابق مفهوم

مستوى املشروع ، مستوى : التشغيل ، و لهذا فإن من املناسب أن يجري التحليل على مستويات ثالثة 

 .و يمكن أيضا أن يضاف مستوى التكامل إلاقليمي .النشاط أو القطاع ، و مستوى إلاقتصاد الوطني 

 اهأدائ متقيي ن، إال أناملنافسيقارنة مع العالقة بالعمالء وامل خالل نر أكثر مهتنافسية املؤسسة تظ نإ         

ا واملعرفة تهقياس تنافسي خالل نإال م نا ال يمكهموارد ماملؤسسة تجيد أو تس يء استخداهل ومعرفة 

  :يلفيما ي هو ما سنوضحها، و هالسوقية وانتاجيت هافة الصنع وحصتلتك ، اهملعدالت ربحيت الدقيقة

 ربحية معدلاملؤسسة ذات  نأ ذلكى التنافسية الحالية، لكافيا ع امؤشر الربحية يعتبر مؤشر  نإ :الربحية -1

 م، فاملؤسسة تعظالسوق ا سمعة حسنة في ها في مؤسسة تنافسية ولهاملتوسط السائد في قطاع نى ملأع

 هذات هيتج سوق تنافسية في  ن تكو  نأ نيمك ن، ولكالسوق  نا مهالربح ملجرد رفع حصت نع تتنازل وال  اهأرباح

 . 11 يةلا املستقبها الحالية ليست ضامنة لربحيتهجع وبالتالي تنافسيتاالتر  نحو

                                                           
10 H.lesca, Structure et système d’information (Facteurs de compétitivité), masson, paris, 1982 p11 

 46 .ص سابق، مرجع رضوان، حامد أحمد مصطفى  11
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ا املتوسط يتجاوز سعر منتجات همؤسسة غير تنافسية إذا كانت معدلللفة الصنع لتك: فة الصنعلتك -2

 : 12 اهبين نم عوامللعدة  ذلكويعود  السوق في  اهمنافسي

 .املؤسسة تنتمي لقطاع نشاط ذو منتجات متنوعة نإلادارة غير فعالة أو أ نبسبب أ هاانتاجيتانخفاض  -

 ....مكونات إلانتاج كلد بعض أو ااستير  تكاليفاملرتفع أو  مالتضخ معدلفة جدا بسبب لإلانتاج مك عوامل -

 ا مجموعةهاملؤسسة في تحول آلية قياس الفعالية التي  نذا املؤشر عهيعبر  :للعواملية لإلانتاجية الك -3

 ناملمك نفة عناصر إلانتاج، ومليا ومساوئ تكاال يوضح مز  مو هذا املفه نإلانتاج إلى منتجات، غير أ عوامل

إرجاع  نية والدولية ويمكلى املستويات املحلا لعدة مؤسسات عهأو نمو  للعواملية لمقارنة إلانتاجية الك

 . 13مت الحجاوفر قيق أو تحسفل فة نحو ألا لدالة التك وتحركت التقنية اسواء إلى التغير  هانمو 

 وتوجد هامقارنة بمنافسي هالذي تنشط في السوق املبيعات في  ني حصة املؤسسة مهو  :السوقيةالحصة  -4

 : 14يهثالث نقاط رئيسية و 

 ن ية، عندما تكو لالداخ السوق  نم ماهى جزء لاملؤسسة مربحة وتستحوذ ع ن تكو  نأ ناملمكن م :ألاولى

 ا غيرهاملؤسسة ذات ربحية آنية ولكن ن تكو  نأ ناتجاه التجارة الدولية، ويمك بعوائدية محمية لاملح السوق 

 ذا ألامرهونوع  احتمالمعرفة  أجل نوم ،السوق  زوالى الاحتفاظ باملنافسة عند تحرير التجارة أو لقادرة ع

 .نيلاملحتم نا الدولييهمنافسي تكاليفاملؤسسة مع  تكاليفيجب مقارنة 

 فة الحديةلما كانت التكلك هنشاط اقتصادي متجانس إلانتاج، فإن ناملنافع ضم مفي حالة تعاظ: الثانية

 السوقية أكبر وكانت املؤسسة أكثر ربحية هاما كانت حصتلك هامنافسي تكاليفمؤسسة ضعيفة بالقياس إلى لل

 .إلانتاج عواملفة لإلانتاجية تك يا فياض تساوي ألامور ألاخرى، فالحصة السوقية تترج املز امع افتر 

 تفسيره باألسباب السابقة نربحية املؤسسة يكم ضعففي قطاع نشاط ذو إنتاج غير متجانس،  :الثالثة

 ض تساوي ألامور ار بافت نمنتجات املنافسي نجاذبية م أقلاملؤسسة  هااملنتجات التي تقدم نإضافة إلى أ

 .السوق  نم هاما ضعفت حصتلجاذبية ك أقلاملؤسسة  ندمة مما كانت املنتجات املقلألاخرى أيضا، حيث ك

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 - 46 .ص املرجع، نفس  12
 . 74ص سابق ، مرجع رضواف، حامد أحمد مصطفى  13
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 فيها املؤثرة والعوامل استراتيجياتها:  الثالث املطلب

 التنافسية الاستراتيجيات: أوال

 بالقوى  دقيقة معرفة هناك ن تكو ن أ يجب املؤسسة،ظروف ل املالئمة املنافسة تيجيةاإستر  لتحديد

 كافة يهف التنافسية تيجياتالالستر  معا مو همف وضع نويمك املؤسسة، تنافسية في املؤثرة العوامل أي التنافسية

 اهمركز  نوتحسي املنافسة، ضغط تحمل ،نالزبائ جذب بهدف املؤسسة هاتتبنا التي و املداخل التحركات

 فيما التنافسية تيجياتاالاستر  همأمثل وتت تنافسية، ياامز  قيقوتح ناملنافسي مع عاالصر  خالل نم التنافس ي

 : 15يلي

 املستهدفة لألسواق وموجهة املنخفضة التكلفة على قائمة إستراتيجية هي : التكلفة إستراتيجية 

 على الصارمة بالرقابة التكاليف تخفيض البيع، عند بالتسهيالت تتعلق أساليب باستخدام الكبيرة

 :بينها من الشروط من مجموعة خالل من ذلك ويتم الربح وهامش التكلفة

 .السوق  في السائدة يه السعرية املنافسة -

 للمستهلك  قيمة بخلق التميزقيق تح محدودية -

 .للمشترين بالنسبة اهنفس املساومة قوة -

 :اهبين نم و طرق  أساليب هناك تيجيةاإلاستر  ذهطبيق هولت

 .مواردلل ألامثل غاللالاست •

 .التوزيع منافذ وتخفيضتهلك مسلل املباشرويق التس •

 اندماج أو استحواذ أي)م ألاما إلى كاملوالت ،مالحج اقتصاديات خالل نم تاوفور  قيقتح ىلع التركيز •

 (.تقليص التكاليف في هميسا ما التوزيع منافذ ىلع سيطرةلل العمالء مع املنتجة املؤسسة

 .منخفضة رواتب ومنح منتوج،لل إضافات نم الحد •

 يكونوا أن على متفردة خدمة أو بمنتوج املستهلكين لتزويد تسعى إستراتيجية هي: التميز إستراتيجية 

 هذه على بناء ميزتها املؤسسة وتبني تقنيا، و متفوق  عالية جودة ذو فاملنتج أكثر، الدفع على قادرين

 بين من منافسيها، على تتفوق  وتجعل املؤسسة املستهلك لدى مؤثرة قيمة خالل من إلاستراتيجية

 : 16يلي  ما ذلك في الطرق  أهم

 .مرتفعة اهفتلتك كانت لو حتى جيدة نوعية ذو عالية، مواصفات اهل املنتج إنتاج في تدخل التي ألاولية املواد -

 .وإلابداع والتطوير بحثلل جزء تخصيص -

                                                           
 1 .ص ، 2012 ألاردن، حامد، دار ،1 .ط ،التنافسية امليزة تحقيق في وأثره إلاستراتيجي  الخيار القطب، الدين محي  15
  302 .ص ، 2008 ألاردن، عمان، الفجر، دار خزامي، الحكم عبد :ترجمة تنافسية، ميزة بناء في إلاستراتيجية دارةإلا  ديفيد، روبرت  16



مدخل عام إلى التنافسية         :الثانيالفصل   

 

35 
 

 .البيع بعد ما خدمات متقدي -

 .فيه موالتحك متنوجلل الجديدة وإلاضافات باملواصفات متماهالا  -

 سوق  أو ما صناعة داخل معينة عمالء فئة استهداف على املنظمة تساعد :التركيز إستراتيجية 

 املضيفة لألنشطة مصادر تحسين من تتمكن وبالتالي معينة فئة تخدم املنظمة بذلك مع جغرافي

 . 17والتميز التكاليف تحسين في وتساهم للقيمة

 :اهبين نم شروط تحققت ما إذا املرجوة النتائج تيجيةاإلاستر  ذهحقق هت            

 .فعالة بصورة بالقطاع للعمل وإلامكانيات الالزمة املوارد توفر -

 .التجارية والعالمة السمعة ىلع التركيز خالل نم دفاعلل تيجيةاإستر  وضع -

 .الربحقيق بتح وسمح كبير ستهدفامل القطاع -

 : 18ماه نيلشك تأخذ تطبيقيا في التركيز تيجيةاإستر 

 أو السوق  من معين قطاع على والتركيز املنتج تكلفة خفض خالل من :التكلفة خفض مع التركيز 

 تسعى ما وهو املنتج بجودة الاهتمام دون  صغير، كقطاع والتعامل معهم املستهلكين من معينة مجموعة

 .املنخفضة التكلفة على تعتمد ميزة بخلق املؤسسة إليه

 محدود قطاع إلى واملوجهة املقدمة وخدماتها منتوجاتها في التميز املؤسسة تعتمد :التميز مع التركيز •

ن عتلف يخ لفتهتك نع النظر بغض فريدة مواصفات ذات خدمة أو منتج مبتقدي وذلك ،السوق  نم مستهدف

 .عالمةلل والء خلق نم هايمكن ما وهو  ألاخرى، املؤسسات تقدمه ما

 تيجياتاالاستر ن بي ن يقار  والذي التالي الجدول  خالل نم تيجياتاالاستر  ذهه نبي الاختيار مؤسسةلل نويمك        

 .:التنافسية
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 التنافسية تيجياتاالاستر  بين املقارنة: (22)الجدول 

 

 والتفرد التميز جوانب املجال املنتج تميز إختيار إلاستراتيجية

 التكلفة قيادة
 منخفض -

 السعر ىلع التركيز -
 السوق  كامل -

 دارةإو  التصنيع -

 املوارد

 التميز
 مرتفع سعر -

 متميز منتج -
 والتطوير البحث - السوق  في مجاالت عدة-

 فةلالتك خفض مع التركيز
 منخفض سعر -

 منخفضة جودة -

 في محدد أو واحد مجال -

 مجاالت

 رغبة مع يتناسب - -

 تهلكاملس

 التميز مع التركيز
 مرتفع سعر -

 عالية جودة - -
 واحد مجال -

 رغبة مع يتناسب -

 تهلكاملس

،  1. نشر والتوزيع طللتيجية، دار جرير ازغدار أحمد، املنافسة والتنافسية والبدائل الاستر : املصدر

 . 44ص  2211، ن، ألاردنعما
 

 العوامل املؤثرة في تنافسية املؤسسة:ثانيا 

 نا مهى التنافس مع غير لمنتجات املؤسسة عما لتحديد مدى قدرة هم رامؤش العواملذه هوتعتبر              

 املؤثرة في تنافسية العوامل يتناول ، الذي  Austinبنموذج  يعرفذا الجانب ما هفي  و سنتناول املنتجات 

 بأصحاب املصالح، ويعتبر نموذج و املتعلقذا النموذج هة للتكم نمن فريما قدماملؤسسة، إضافة إلى ما 

Austin البيئة الخارجية  عواملتأثير  هاسية املؤسسة مكمال لنموذج بورتر  مضافا إليالصناعة وتناف لتحليل

 : 19ذلكالتالي يوضح  و الشكلغير املباشرة والحكومة 
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 الصناعة هيكل يلللتح Austin نموذج: ) 24(الشكل
 

 العوامل السياسية                                                                                        العوامل إلاقتصادية       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل الديمغرافية                                                                                                 العوامل الثقافية

 

 وائل دار متكامل، منهيجي منظور  الاستراتيجية إلادارة وآخرون، الغالبي منصور  محسن طاهر: املصدر

 ألاردن، للنشر،

 222 ص ، 2222

 :يلذه القوى كما يهتوضيح  نويمك

يا لفع ناملتواجدي نى املتنافسيلبورتر ال يقتصر ع وفقالصناعة  هيكل :ين لين املحتملديد الداخهت  -1

 همف هلهمتجا ن، حيث ال يمكالسوق إلى  همدخول املحتمل نالقطاع، حيث يتعدى ألامر إلى املنافسي في

ى طبيعة لالجدد ع نيلديد الداخهحصة سوقية، ويعتمد ت إلمتالكدة ار إت جديدة و اقدر  ن كو ليم

ذه ه نبي ن، مناملتواجدي ناملنافسي فعلإلى القطاع، ورد  همدخول ن دو  حول التي ت الدخول الحواجز 

 20.... التوزيع والتوريد ى منافذلأثر الخبرة، السيطرة ع: الحواجز

                                                           
 غير ماجستير، رسالة الاقتصادية، للمؤسسة الخيارات إلاستراتيجية تحديد في الداخلي واملحيط الصناعة بنية تحميل دور  فواز، واضح 1  20

 20 .ص ،0030/0033 الجزائر، بسكرة، جامعة والتسيير، التجارة الاقتصادية العلوم كلية صناعي، اقتصاد منشورة، تخصص

 منافس ي القطاع

املنافسة بين املؤسسات 

 في نفس النشاط

تهديد املحتملين 

 الداخلين

القدرة التفاوضية 

 للموردين

 تمديد املنتجات البديلة

 الحكومة

القدرة التفاوضية 

 للزبائن
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ى املؤسسات التي لديد عهممارسة ضغط وت نمورديلل نحيث يمك :موردين لالقدرة التفاوضية ل  -2

ى املؤسسة بزيادة ألاسعار أو لو ما يؤثر عهبالنشاط، و  مالقيا أجل نم نإلمدادات املوردي تحتاج

في موقع قوة  ن ا املوردو هالحاالت التي يصبح في نبي نوم... ى الربحيةلاملنتج، التأثير ع انخفاض جودة

 : 21يلما ي

 .التفاوضية همتافي رفع قدر  هم، ما يساناملوردي طرف نة املقدمة ملتوفر املنتجات البدي معد -

 ر أوامع املورد باستمر  تتعاملما كانت املؤسسة املشترية ال لموارد، حيث كللمية املؤسسة بالنسبة هدرجة أ -

 .نمورديللالقدرة التفاوضية  ذلك مما دعلإجمالي مبيعات املورد، ك ننسبة كبيرة م تمثلا ال همشتريات

 املنتج الذي يورده نم حول املؤسسة التي تت نمرتفعة، حيث أ تحويل بتكاليفوتفرده  نتميز منتج املوردي -

 .ااملؤسسة كثير  يكلفآخر  ديلاملورد إلى منتج ب

 قيقدوما لتح ن يسعو  همألن ذلكى طبيعة املنافسة، لتأثير كبير عهم ول :للزبائنالقدرة التفاوضية   -3

في  همقدرت وقفوتت ( ...النوعية نى املنتج بسعر منخفض، تحسيلعالحصول )املكاسب واملنافع  بعض

كسب  أجل نم تهلكمسلل منافعأكبر  بتحقيقتزمة لاملؤسسة م جعل خالل ناملؤسسة م ىلالتأثير ع

 . 22 هموالئ

، نيلاملحتم نفي نفس النشاط واملنافسي نحيث باإلضافة إلى املنافسي :البديلةديد املنتجات هت  -4

 نص ملو ما قد يقهة في منافسة القطاع، و لة أو الخدمات البديلصناعة املنتجات البدي تدخل

 تحل بدائل مة في وجود مؤسسات تقدلديد املنتجات البديهت مثلواملؤسسة ويت ككلقطاع لالربحية ل

ب ويعتمد تأثير لذا الطهإلشباع  بديال  ماملؤسسة، وتقد هاتقدم املنتجات والخدمات التي محل

 : 23 اهبين نم عواملى عدة لة علاملنتجات البدي

 .املنتج ديلفة تبلتك -

 . قريبة تؤدي نفس الوظيفة بدائلمدى توفر  -

 املؤسسات التنافسية التي مختلف نالصناعة م ن تتكو  :النشاطشدة املنافسة بين املؤسسات في نفس  -5  

ى شدة املنافسة لاملؤثرة ع العوامل نبي ن، ومها التنافس ي وتحسينهى مركز لحفاظ علالقطاع ل داخلتتصارع 

 : 24يلي ما

 في نعدد املتنافسي قل  مالعدد املؤسسات املكونة والناشطة في القطاع، فك هويقصد ب :درجة التركيز -

 .لزيادة شدة املنافسة ذلكما أدى لالقطاع ك

ا تتطور ها، أي أنهدافهأ تحقيق ناملؤسسات م نالنمو سريع فستتمك معدل نإذا كا :نمو الصناعة معدل -

 .بطيء فاملنافسة أكثر شدة نوتيرة النشاط والعكس إذا كا مع

 .اهموارد لتشغيلأقص ى طاقة  ماملؤسسات في الغالب تسعى الستخدا :الطاقة إلانتاجية -

                                                           
 غير  دكتوراه، أطروحة ، الاقتصادية للمؤسسة التنافسية امليزة على الكفاءات وتنمية البشرية للموارد إلاستراتيجي التسيير أثر يحضية، سماللي  21

 .35 .ص ، 0001/0007 الجزائر، جامعة والتسيير، التجارة الاقتصادية العلوم كلية التسيير، علوم منشورة قسم
 22 .ص سابق، مرجع فواز، واضح  22
 . 01 ص سابق، مرجع فواز، واضح  23
 150 .ص سابق، مرجع الرحمان، عبد بوشمال حريز، هشام  24
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 نشاط أو القطاع الذيلا لها بتركها املؤسسة أو ألارباح التي تفقدلهالتي تتحم التكاليفي هو : حواجز الخروج -

 .هفي تعمل

 : 25يلا كما يهشرح نويكم :عوامل البيئة الخارجية/ 6

 ....ر والحرياتار الاستق مثلالسياسية املؤثرة في النشاط الاقتصادي ظروف ال كلي هو  :السياسية العوامل -

 ة بخطط التنميةلت املتصار املؤث كلي هوطنية أو دولية و  عواملسواء كانت  :الاقتصادية العوامل -

 ....القومي الدخل، البطالة، مالتضخ ، معدلالاقتصادية 

 السائدة في املجتمع مة في املجتمع واملرتبطة بالقيلت الحاصار التغيي كلي وه :الاجتماعية العوامل -

 ....والتقاليدراف وألاع

 العمالت كتبادلالاقتصادي،  املجالا الدولة في هيالت التي تفرضهوالتس نالقواني كلي هو  :الحكومة -

 .ءات الحمائية لبعض القطاعاتار إلاج و كللصناعة معينة خول د حواجز الدار خيص الاستيار ت

 هم نوأصحاب املصالح حسب فريما نوليس أوست نفريما هذا العنصر أوص ى به نأ :أصحاب املصالح -

 طبيعة وكيفية نع ؤالفي الس الحق هملح أو نصيب لدى املؤسسة، ما يعطيمصا همد أو جماعات لار أف

 ،......، الحكومةن العمالء واملوردو  نم ن ية تتكو لداخ إلى فئتين همتقسيم ناملؤسسة ويمك داخلألاداء 

 . 26 تيجيةار الاعتبار عند صياغة إلاست نا املؤسسة بعيهتأخذ نا مطالب البد أهحة للذات املص راففاألط

رية ار الاستم نالريادة وضما حول ع ار ومستمرة، والص دائمةة هاملؤسسة في مواج ننستنتج أ سبقمما        

خاصة  كبيرة ب إمكانياتلاملؤسسات تأخذ أشكاال عديدة وتتط نع أزلي، واملنافسة بيار و صه السوق والبقاء في 

ى املؤسسة لألارباح لذا وجب وفرض ع متعظي وه ألاول ا هدفه نا إال أهفت غايتلاخت نت واار التطو  ظلفي 

ما وجب  نفيما سيأتي، غير أ هما سنتناول وها و هتنافسيت نتطوير وتحسي أجل نة التحديات مهاليقظة ومواج

 :يلتتأثر بما ي نوفريما نوأوستي مات بوترهاإس وبالرجوع إلى سبقاملنافسة حسب ما  نو أه هل هالتنبي

 .ن و لاملحتم ن و لالداخ -

 .املؤسسات في نفس القطاع نشدة املنافسة بي -

 .ةلاملنتجات البدي -

 .عمالءلالقدرة التفاوضية ل -

 .نمورديلالقدرة التفاوضية ل -

 ....سياسية، اجتماعية، أصحاب املصالح: البيئة الخارجية عوامل -

 قدرة تمتلك نا أل هلهيا تنافسية، تؤ از ا ملهى امتالكلع يتوقفذه القوى هة هى مواجلقدرة املؤسسة ع نإ     

 ارهالبحث والتطوير وإلاش مجالت وخاصة في ار هااملوارد واملعمال تنافسية ما يعكس فعالية املؤسسة في است

 .اهملنتوجات

 عالقة اليقظة التكنولوجية بتنافسية املؤسسة: املبحث الثاني

 يهالتكنولوجي، ف جالبامل يتعلقتنافسية املؤسسة فيما  نعب اليقظة التكنولوجية دور كبير في تحسيلت          

                                                           
 . 080 ، 278 ص سابق ، مرجع وآخرون، الغالبي منصور  محسن طاهر  25
 24 .ص سابق، مرجع فواز، واضح  26
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 املؤسسة في التكنولوجيا التي مر مدى تحكهوتظ املجالذا هة في لت الحاصاى التطور لا لالطالع عهتلوسي

 ة لرفعلالتكنولوجيا وسي للجعا والسعي هيقظة ملا يحدث في بيئت ن تكو  نى املؤسسة ألا، لذا وجب عهكلتمت

 ىلذا املبحث أثر التكنولوجيا عهفي  و سنتناول املؤسسات،  نا مهغير  نا عهتميز قيق ا وتحهمستوى تنافسيت

مة اليقظة همسا متيجيات التنافسية واليقظة التكنولوجية، ثاا، الاستر همع التعلم و طرق املؤسسة 

 .تنافسية املؤسسة نتحسي التكنولوجية في

 آثر التكنولوجيا على املؤسسة وطرق التعامل معها: ألاول املطلب 

 حتأصبا يعاني ال محالة ففي وقت هال يعرف نر، فماالاستمر  نيمكا ال هبدونألاداة التي  تلك التكنولوجيا        

 القاعدذه ها، ل تستثني هى ألام ومدى تطور لضروريات الحياة ومقياس ملحك ع نالتكنولوجيا ضرورة م

 ا فيهواستعمالا هيلالتنافس ع نألادوات التي يمك همقد أصبحت إحدى ألفالنشاط الاقتصادي واملؤسسات 

حديثة وتكنولوجيا عالية  وسائلت املؤسسة لأدخما لفكا التنافس ي، همركز تنافسية املؤسسة ورفع  نتحسي

نتائج  تعاملطريقة  و لكلمؤسسة ألخرى  نم يختلفا همع التعامل ن، إال أنالزبائد عدد اما ا ز لك املستوى 

 : فيما يأتي هو ما سنوضحهألاخرى و  نع تختلف

 ى املؤسسةلتأثير التكنولوجيا ع: أوال

قر في حالة ها تتقلهتجع هاا التنافس ي، كما أنهمركز  نتحسي ناملؤسسة م نالتكنولوجيا يَمك  م استخدا نإ         

 مالتحك معد نالنتائج املترتبة ع نبي نمؤسسات أخرى، وم قبل نتكنولوجيا متطورة م ماستخدا مإذا ت ما

ا هيا التي تقدمااملز  ناملؤسسة لفرصة الاستفادة م نا فقداهاستخدام مالتكنولوجيا أو عد الجيد في

 نبحث علل ههما واتجاهحول نم نالسوقية بسبب نفور الزبائ هاحصت ضاءلوت ألاقلفة لالتكنولوجيا كالتك

 . 27 متطورة خدمات أو منتجات ممؤسسات تقد

 : 28 اهبين نيا مااملز  نالعديد م و تحقيقت املؤسسة التنافسية امية كبيرة في رفع قدر هتكنولوجيا ألول            

 ا بسرعة الولوج إلىهومات الخاص باملؤسسة مما يسمح للاملع مإلادارة وتطوير نظا متحديث وعصرنة نظ

 وتطوير نوعية الخدمات نبتحسي نموظفيللألاعباء إلادارية ويسمح  لتخفيفو ما يؤدي هقاعدة البيانات، و 

 .إلاداري انخفض العملضغط  ناملقدمة ال 

 للتسوق الوقت  هملليس  نزبائ فهناك، هممع املتعامل نا وتوسيع الزبائهتنويع خدمات ناملؤسسة م نيمك          

 نا مع الزبائهعالقات وتطوير  نالتكنولوجيا في تكوي همإلكتروني كما تسا همإلكترونية وتسديدهم باتلط بل

 .اهإشباعى لع و العمل همباتلوالتنبؤ بطهمهم في ف هميساو ما هعبر الانترنيت و  هممع صلالتو  خالل نم

 .وزيادة الربحية التكاليف ليلتق -

 ما يجذب رتبطة بالتقنيات الحديثةخدمات م توفير خالل  نمنتجات وخدمات جديدة ومتنوعة م متقدي -

 .نالزبائ

 طرق تعامل املؤسسة مع التكنولوجيا: ثانيا

 ناملؤسسة م نتتمك مل ناملؤسسات ولك طرف نب التكنولوجيا الحديثة واملتطورة ملج مما ت اكثير 

                                                           
 ، 03 العدد إفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة)التنافسية القدرة وزيادة املصرفية الخدمات تطوير ومتطلبات املصرفي التحرير( القادر، عبد بريش  27

 138 .ص ، 2005 ديسمبر جامعة الشلف،
 140 .ص املرجع، نفس  28
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 ى املؤسسةلا غير مناسبة أو لحاالت أخرى، لذا يجب عه، إما لكونإلاطالقى لا علهتستعم ما أو لهفي مالتحك

 : 29 نقاط التاليةللالاعتبار  ننولوجيا ما، ألاخذ بعياختيار تك قبل

 .في التكنولوجيا املختارة مى التحكلمدى قدرة وخبرة املؤسسة ع -

 .إلانتاج أو القدرة التنافسية خالل نى نشاط املؤسسة ملسة تأثير التحوالت التكنولوجية عادر  -

 .املستقبلى املنافسة في لقادرة ع ن مؤسسة حتى تكو للا التكنولوجيا املختارة هسة إلاضافة التي ستقدمادر  -

 و هناكا هتبني أي من قبلجوانب التكنولوجيا  بكلفة حيازة التكنولوجيا مرتفعة، لذا يجب إلاحاطة لفتك         

 : 30 ماهاملؤسسات مع التقنية و  لتعامل ننمطي

يات تطوير لالتقنيات الحديثة، وتبني عم تطبيقاملبادرة في  مي أخذ املؤسسة بزماهو  :قيادة التقنية -1

دع مطوري  خالل نميزة تنافسية مقيق املؤسسة لتح هاالخدمات التي تعرض السلع، متقديوسائل 

 ....مجاالبر 

ا املؤسسة إال بعد هت التقنية، حيث ال تطبقاتطور للوتكتفي املؤسسة بدور املتابع  :التبعية التقنية -2

 .اهت املنافسة لا لدى املؤسساهنجاحن  التأكد م

 :التالي دول ا في الجهت وعيوب نوضحانمط مميز  ولكل                    

 مؤسساتلل التقنية والتبعية التقنية القيادة وعيوب تامميز  :( 23)الجدول 

 

 العيوب تااملميز  التقنية مع التعامل نمط

 التقنية قيادة

إلى امليزة صول في الو  بقالس -

 .التنافسية

 .منافسعد وجود  -

 .سمعة فنية طيبة -

 .حصة سوقية أكبر  -

 .ملتعللفرصة جديدة   -

 .امش ربح مرتفع في الغالبه  -

 .التطوير تكاليف حملت -

 .مخاطر كبيرة - -

 الخدمات عافواضإهمال  -

 املقدمة الحالية

 التقنية التبعية

أخطاء املؤسسات  نم ملالتع -

 .ألاخرى 

 .في مخاطرة خول تجنب الد -

 .فة التطويرلتكتحمل  معد -

فقد املؤسسة ألحد تمال اح

 .اهأسواق

 .ية الابتكارلجمود عم -

 .ناملنافسي نعخلف الت -

 .املركز التنافس ي ضعافإ  -

 

 . 222 ص ، 2222 مصر، الجديدة، الجامعة دار التسويق، إدارة طه، طارق : املصدر

                                                           
 .314ص  ،2007 الجزائر، ،6 ط الجامعية، املطبوعات ديوان ،البنوك تقنيات الطاهر، لطرش  29
 200 .ص ، 2008 مصر الجديدة، الجامعة دار ،التسويق إدارة طه، طارق   30
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  التكنولوجيةتيجيات التنافسية واليقظة االاستر : ب الثانيلاملط

 تحديد ناملؤسسة، فال يمك هاعبلتيجيات التي تافي تحديد الاستر  محاس اعب اليقظة التكنولوجية دور لت          

فيما  و سنتطرق تكنولوجية ائل ت ووسار هام ناملؤسسة م تملكالرجوع إلى ما  ن طبيعة وطريقة التنافس دو 

 .مؤسسةللتيجيات التنافسية اى الاستر لاليقظة التكنولوجية ع هتفرضإلى طبيعة ودور التأثير الذي  يلي

تيجية ااستر  نم الهدف ن إ ( :السيطرة بالتكاليف)فة لتيجية قيادة التكااليقظة التكنولوجية واستر  -3

ا أو هفة منخفضة مقارنة بمنافسيلمنتجات أو خدمة بتك مى تقديلو قدرة املؤسسة عه بالتكاليف السيطرة

 . 31 إضافية تكاليف تحمل ن دو  هاإنتاج نتحسي

اليقظة التكنولوجية تمد  ن تيجية لكو ار ذه الاستهما في تبني هم را عب اليقظة التكنولوجية دو لوت        

مج متطورة ار ور آالت جديدة إلنتاج بهحيث ظ نالتكنولوجي، سواء م نفي امليدا حاملبأي تطور  املؤسسة

ئي، كما تسمح اليقظة هاوتركيبات جديدة إلنتاج املنتج النيات إلانتاج أو مواد لندسة عمهو  ملتصمي

 :اهبين نيا ماز امل نالعديد م مالجانب بتقدي ذاهالتكنولوجيا في 

 خالل نم همى إشباع رغباتلع و العملا املؤسسة هب مالتحديثات التي تقو  خالل نم: نالزبائ فعلتوقع رد  -

 ومدى نوكيات الزبائلى رصد وتتبع سلع يعملوبريد الكتروني  موقع هال فاملؤسسة هممع املستمر  صلالتوا

 .نالزبائ طرف نم مقبول خدمات ذات سعر  مو ما يؤدي باملؤسسة لتقديهخدمات املقدمة، و لل تقبلهم

 املنتجات التي ممج تصميار إلانتاج وبسائل لو  همفيما يخص تطوير : نقبة تحركات املنافسيار وم كشافاست -

 و ماهة، و لت الحاصار حة إلانتاج بالتطو لى مصلع نبإنذار القائمي مإلانتاج، والقيا تكاليففي تخفيض  همتسا

 نالتقنيات املتبعة م بكلم لى على السعر، فاملؤسسة علحيث املنافسة ع نمفضل موقع أ بتنبؤ ا هيسمح ل

 .ناملنافسي قبل

 قطاعل جدد ل نمنافسيخول د تعيقلتي اخول حواجز الد ني مهف: نيلاملحتم نع تقيد املنافسيار ءة الاختار ب -

 ءةار ب ن كو لال يم نالذي هامنافسي نم أقلمنتجات وخدمات ذات سعر  ممؤسسة بتقديلع تسمح لار ءة الاختار فب

 ىلالقدرة ع ها، وبالتالي لالحقوق ي املؤسسة مالكة ها هخيص ألنار ء التار ي ليست بحاجة لشهع فار اخت

 .الجدد نة املنافسيهمواج

ا هيات إلانتاج وتطوير خدماتلعم جمع نا مهحماية يمكن ممؤسسة ببناء نظالولوجيا تسمح لالتكناليقظة  -

 أجل نا مهوالوصفة التي تعتمد أقلفة لإلانتاج بتك مجالا في هر ار أس لكشفأو تالعب راق ضد أي اخت مؤمنة

 أقلمنتجات ذات سعر  معوض تقدي ماملؤسسات املنافسة في حيرة وترقب دائ يجعلو ما ه، و التكاليف تقليل

و ما هومة و لمعلسريع ل انتقال نويضم فعال اتصال مبناء نظا ناملؤسسة م نفاليقظة التكنولوجية تمك.  اهمن

، العملورشات ن املستمر بي نقلوالت صالالات تكاليف تقليلبيات إضافة إلى لالط صيلفي سرعة تو  هميسا

 .املناسبة في الوقت املناسب ومةلاملع

                                                           
إلامارات  الشارقة، .)و ألافاق الواقع( العربي الوطن في التسويق حول  ألاول  امللتقى التنافسية، التسويق إستراتيجية العوض، هللا عبد بن محمد  31

 .00ص  ، 2002 أكتوبر العربية املتحدة،



مدخل عام إلى التنافسية         :الثانيالفصل   

 

43 
 

خدمات متميزة،  ممؤسسة بتقديلتيجية تسمح لار ذه الاسته نإ :تيجية التميزار وجية واستالتكنول اليقظة/ 0

املؤسسات املنافسة، خدمة ال  نا مهغير  نا عهى خصائص تميز لمنتج أو خدمة تحتوي ع متقدي خالل نم

 ذلكى لعه حصولابل مقه ى استعداد لدفعلع ن ى فالزبو لا أعهسعر  نكا نا واهيدلتق ن املنافسو  يستطيع

 . 32 الخدمة املنتج أو

 التكنولوجيفوق ى أساس التلالتميز ع خالل نتيجية مار ذه الاستهو يتجسد دور اليقظة التكنولوجيا في             

 :يلما ي كاملذا التهيا از م نبي نوم

 ، فاليقظةاملألوف نمنتجات وخدمات خارجة ع مبتقدي :ليديالتقنطاق ال نع نج الزبائار إخ -

 التكنولوجي، فاملؤسسة جالة في امللت الحاصار التغي شفقب وتتوقع وتكتار وظيفة ت نالتكنولوجية عبارة ع

 وسائط دفع الكترونية خالل ناملنتج م منث ن ا كطريقة دفع الزبو هى التكنولوجيا تطور خدماتلاملعتمدة ع

 إلى مكاتبنقل الت ن ا دو ليهع صول والح هباتلط مفرصة تقدي ن زبو لكما تمنح ل (بطاقات الدفع إلالكتروني)

مؤسسة، ما لموقع إلالكتروني للالتكنولوجية بالتحديث املستمر ل اليقظة م فريققيا خالل ناملؤسسة، م

 ناملنتجات والخدمات الحديثة، إذ حول ومات لى معلعصول حلإلى املكاتب ل التنقلعناء  نى الزبائلع يوفر

 صول ما يرغب في الح نسعره املرتفع أل  نبعض النظر ع هيحاجة إل و فيهى استعداد لدفع قيمة ما لع ن الزبو 

 .عناء ن دو  ميت ليهع

غالل الست العملخيص ار ع وتار ءات الاختار ى بلع حصول مؤسسة باللاليقظة التكنولوجية تسمح ل -

ت خدما متقدي ناملؤسسة م نو ما يمكه، و همدخولتمل واملح نالحاليي ناملنافسي قبلالجديدة  التكنولوجيا

ت ار الساعة ملعرفة التقنيات والتطو ى مدار لع تعملوذات جودة، فاليقظة التكنولوجية  متميزة ومنتجات

 .ناملنافسي طرف نالتكنولوجية املتبعة م

 نطة املورديلة سار ا بمجاهامش ربح عالي يسمح له قيقتح نم نفاملؤسسة تتمك نباملوردي يتعلقفيما  -

في  همو ما يساهنفس الخدمة و  ن يقدمو  نالذي ناملوردي صال بكلات ىلا عهالتكنولوجية وفريق فاليقظة

 نالتموي ففريقألاسعار،  نفي صنع املنتجات املقدمة ذات جودة عالية وبأحس تدخلمواد أولية  ىلع حصول ال

 .الحامل قة بالتطور التكنولوجي لومات املتعلاملع بكل ى معرفةلع

 نا ومدركة مهمنتجات وخدمات ذات قيمة فريدة في خصائص مو تقديهالتميز  نيتضح لنا بأ سبقمما              

 (تالف التميز، إلاخ)املؤسسات املنافسة، وتعتبر التكنولوجيا أساس ميزة التمايز  هعما تقدم نالزبائ قبل

 ،نسياملناف قبل نا مهيدلة محاوالت تقهى مواجلمنتجات وخدمات مميزة قادرة ع مى تقديلفاملؤسسة قادرة ع

 اهتار قد نمؤسسة تحسيلل نفي التكنولوجيا يضم (عار ءات الاختار ب)الحصري  مى التحكلفالتميز املبني ع

ا في هى وصفاتلع صول ا أو الحليدهتق نم نتمنع املنافسي للدخول وضع حواجز  نا مهالتنافسية، كما يمكن

 .اهخدمات موتقدي إنتاج

 توقع نيقظة التكنولوجية، يمنع املؤسسات املنافسة ملل م فعالمرفوقة بنظا  ألاقلفة لفالتميز والتك

كية لامل قوق و حه ذلكى لا، واملفتاح عهنفس مصادر  عمالقبة تحركات املؤسسة واستار وم شافواكت

خدمات  نم هاملؤسسة بتقديمم ملا تقو  دهميلوامكانية تق ناملنافسي نحائال بي تقفوالتي  العمل خيصار وت

                                                           
 1 .ص ، 2004 ألاردن، ،1 ط للنشر، وائل دار ،واملنافسة العوملة إلاستراتيجية إلادارة نزار، كاظم الركباني  32
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 نبأ همانطباع لدي خلق خالل نم نمؤسسة والء الزبائلع، كما تمنح لار ءة اختار ببكانت محمية  ومنتجات إذا

املالية، كما تسمح اليقظة  همت جودة عالية وبأسعار تناسب ظروفدوما لتوفير منتجات ذا املؤسسة تسعى

 .املؤسسة قبل نمنتجات والخدمات املقدمة ملاملستمر ل نالتحسي نالتكنولوجية بضما

 ألاقلفة لتيجية التكار است نبي التكامل خالل نتنافسية املؤسسة م نفي تحسي همالتكنولوجية تسافاليقظة 

و مفتاح ه نتيجيتيار الاست ناتيه نالدمج بي نفإ ألاعمالى بنية لع الحاصلوبعد التطور  هلتميز، ألنوا

في زيادة ربحية املؤسسة  همساذكره، وي سبقما  يحققا التكنولوجيا بما هيا التي تمنحاز أكبر امل نم الاستفادة

فيما ه و ما سنسعى لتوضيحهمؤسسة و لمؤسسة، وبالتالي رفع الحصة السوقية للاملركز التنافس ي ل نتحسي

 . سيأتي
 

 اليقظة التكنولوجية وتحسين تنافسية املؤسسة: ب الثالثلاملط

 اهدمج خالل نذا مهتنافسية املؤسسة و  نفي تحسي هماليقظة التكنولوجية تسا نأ سبقنا فيما لتوص         

 :اهفي عدة مجاالت نذكر من نذا التحسيهر هفة والتميز ويظلتيجية قيادة التكار است نالفريد بي

اليقظة  همبالتقنيات الجديدة، وتسا يتعلقما  كل و هبتكار إلا  :والابتكاراليقظة التكنولوجية  -1

 خالل نتنافسية املؤسسة م نفي تحسي همالابتكار بما يساى لزيادة قدرة املؤسسة ع التكنولوجية في

 : 33 اهعدة نقاط نذكر من

و في هالذي  مقسلا للهتوص ما، ثها وتعالجللهومات تكنولوجية تحلاليقظة التكنولوجية تمنح املؤسسة مع -     

املؤسسة، ما ينمي  تهم ة في البيئة التكنولوجية التيلت الحاصار مما يؤدي باملؤسسة لتوقع التطو  هاإلي حاجة

ومة التكنولوجية لى املعلع صول مصادر الح كلية لذه العمهفي  لتهاووسي  ية الابتكارلاملؤسسة في عم فرص

 ىلاليقظة التكنولوجية في الحفاظ عهم وتسا... عار ءات اختار مج بحث، بار مية، مشاريع تطوير، بلندوات ع نم

 نا عهمنتجات ختالفبا وذلكمؤسسة ميزة حاسمة ليعطي لهو ر فالابتكا خالل نمؤسسة ملامليزة التنافسية ل

 ت ميزةار تعطي الابتكا نأ ننسبيا، كما يمكويل ا واحتكار طهفرض نفس نا مها، ما يمكنهمنتجات منافسي

فاملؤسسة تستفيد . ويق، إلانتاج والتسننة نماذج إلادارة، التمويلعق طريق نع (فةلقيادة التك) ألاقلفة لالتك

ومة لاملع انتقال نيضم فعالومات لمع ما أي اليقظة بإنشاء نظاهقيام خالل ناليقظة التكنولوجية م نم

 .املؤسسة وظائف نمستمر بي تصالوا بسرعة

ا هى ميزتلا والحفاظ عهتنافسيت نمؤسسة بتحسيلالابتكار تسمح ل خالل ناليقظة التكنولوجية م نإ           

ومة لاملع انتقالي تسمح بسرعة هت السابقة، فار عوائد الابتكا نالجديدة ما هتار ابتكا تمول ا هأن ضلبف

قاعدة راق ديدات إلالكترونية لسرقة واختهالت وكشفع ار ءات الاختار ب جيللتس مجالا هوتمنح ا،هفي موالتحك

 :اهبين نيا ماز مؤسسة عدة ملل يحققو ما هديدات و هاقتناص الفرص وتجاوز الت ا وبالتاليتهبيانا

 .لنعلل هايبدو  نأ قبل همباتلتتوقع ط بلالخدمات  نأحس م، فاملؤسسة تسعى دوما لتقدينوالء الزبائ -

 .السوق ا الفريدة واملتميزة في هخدماتفضل مؤسسة بلزيادة الحصة السوقية ل -

                                                           
املنظمات  في التنظيمي والتغيير إلابداع حول  الدولي امللتقى ، للمنظمة التنافس ي املركز تدعيم في التكنولوجي إلابداع مساهمة الوهاب، عبد بريكة بن  33

 06 .ص ، 2011 ماي الجزائر، البليدة، جامعة ودولية، وطنية تجارب و تحليل دراسة الحديثة،
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 ى خدمات ومنتجات ذاتلع صول ى نظير الحلى استعداد لدفع سعر أعلع نزيادة ربحية املؤسسة فالزبائ -

 .ىلجودة أع

 .الهاملركز التنافس ي  نو ما يؤدي لتحسيهة نسبيا و لا ملدة طويها والدفاع عنهتار ى ابتكالسيطرة املؤسسة ع -

قوى التنافس الخمس لبورتر  01 مرق كلش) ابقالس كلالش خالل نم :اليقظة التكنولوجية واملنافسة -0

اليقظة  نر بأهيقظة، ظلمجتمعة مع ألانواع ألاربعة ل رتر بقوى التنافس الخمس لبو  و املتعلق ( 31رقم صفحة

التكنولوجيا  ن كو  نذه العالقات مهر ه، وتظنالحاليي نة واملنافسيلاملنتجات البدي حاللبإ تتعلق التكنولوجية

 نأسبق املنتجات الحالية بمنتجات جديدة، حيث أوضحنا فيما  ( ...، تغييرديلتب) إحالل ألاول  هادفه

ذا التطور البالغ في ه نمنتجات سابقة، كما أ محلت لور منتجات جديدة حهظ مت فيهاالتكنولوجيا س

 تعملو ما ه، و نبية احتياجات الزبائلت وتار ذه املتغيهحتمية الاستجابة ل املؤسسات أما جعلالتكنولوجيا 

ة في لت الحاصار التطو  ملختلفا هتتبع خالل نم هوتحقيقه كااستدر  ىلع العاملا هاليقظة التكنولوجية وفريق

 مجديدة لتقدي وطرق ة لوانتاج منتجات بدي خلق نا مهويمكن املؤسسة همالتكنولوجي التقني الذي ي املجال

  34 إلى قطاع النشاط همدخول املحتملينأو  نالحاليي هاملنافسي ددهاملؤسسة في موقع قوة وم يجعلا، ما هخدمات

 خالل ن، منالحاليي ناملنافسي قبل نالتقنيات املستخدمة م شاففاليقظة التكنولوجية تسمح باكت        

ى املؤسسة لالتجسس ع أجل نم همأي محاولة ل وشلبصد  مكما تقو  ناملستمر لتحركات املنافسي اهرصد

 نا املؤسسة، والذيهكلت التي تمار اهامل نأكفاء وأحس نم ن واملكو  العاملا هفريق ضلذا بفها و هر ار أس ومعرفة

 نى تنافسية املؤسسة وتحسيلالحفاظ ع مجالفي  همودهج ما لدعليإلادارة الع طرف من الكافي  مالدع ن قو لي

ألاساس ي  املحركى املستوى الاقتصادي، إذ يعتبر لألاساس ي ع ناهالتكنولوجي الذي أصبح الر  املجال ا فيهتار قد

 همالحياة اليومية كما تس تسهيل ساقألان نفالتكنولوجيا تسمح بتحسي ألاسواقة في هيرفالل نوالضام مولنل

 .متجدد نسق خالل نالتكنولوجية في إدامة عمر املؤسسة م اليقظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 83ص  سابق، مرجع أسماء، كرغلي  34
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 :خالصة الفصل

وال  النطاقواسع  مو همف هو القدرة التنافسية  مو همف نخص إلى ألن صلذا الفهستنا لار د خالل نم                

ت التي تقيس القدرة التنافسية ار املؤش همامليزة واملركز التنافس ي، وتطرقنا إلى أ نوبي هكبير بين تالفيوجداخ

 نا في تحسيهاليقظة التكنولوجية ودور  نالقوى املؤثرة في تنافسية املؤسسة، كما تناولنا العالقة بي مختلفو 

 :يلما ي املجالذا هفي  ليهاع نقفالنقاط التي  همأ ناملؤسسة وم تنافسية

و ها املؤسسة ميزة تنافسية، واملركز التنافس ي هخالل نم تحققالقاعدة التي  تمثلالقدرة التنافسية  -        

 .اهر ار استم ألجل ها املؤسسة نظير ما تقدمليهع تحصلواملكافئة التي  ن التواز  نقطة

، ة لفقيادة التك ي استرتيجيةها املؤسسة في التنافسية هتعتمد نأ نتيجات التنافسية التي يمكار الاست -       

 .تيجية التركيزار واست التميز

ومة لسرعة انتشار املع هم فيي تساهت املؤسسة التنافسية فار يا دور أساس ي في تنمية ورفع قدتكنولوجلل -      

 يةلا، واعتماد تقنيات جديدة في عمهاملستمر مع زبائن التواصل خالل نا، مهخدمات نتحسين املؤسسة م نوتمك

 .الانتاج

والتميز، ما يسمح  ألاقلفة لتيجية التكار إست نبي تكاملفي إحداث  هماليقظة التكنولوجية أداة تسا -     

منتجات والخدمات املقدمة وزيادة الربحية، لاملستمر ل نالتحسي ضلبف نى والء الزبائلع صول بالح مؤسسةلل

 .ا السوقيةتهمؤسسة، زيادة حصلل التنافس ي رفع املركز

ا هروابط مسمعة املؤسسة، وتقوي نفي تحسي همة وتسالمنتجات بدي مظة التكنولوجية ترتبط بتقدياليق -      

ا تها وبالتالي زيادة حصهاملؤسسة ومنافسي نفارقا بي يشكلما  هماملستمر مع صالالات خالل نم نمع الزبائ

 .الخدمات املقدمة نا، تحسيهزيادة ربحيت السوقية،
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 :تمهيد

 جميع في خاصة بصفة والاتصال إلاعالم وتكنولوجيا عامة بصفة للتكنولوجيا الواسع الاستخدام لظفي             

 أن على الجزائر اتصاالت مؤسسة عملت ونجاحها، نموها استمراريتها، على املحافظة و بهدفالحياة، مجاالت

 أجود تقديمها من خالل السوق  في نفسها لفرض دائما تسعى حيث الوطني، التراب عبر كامل متواجدة تكون 

 .والتواصل  الاتصال تسهيل وهدفها وأفضل الخدمات،

 املؤسسة، تنافسية في ودورها التكنولوجية اليقظة ملوضوع النظري  إلاطار في تطرقنا وبعد حيث         

 التصاالت العملية املديرية في التعرف عليها تم التي واملبادئ ألاسس إسقاط الفصل هذا في سيتم

 :إلى هذا الفصل تقسيم وتم والتحليل محل الدراسة املؤسسة والتي هي بمستغانم، الجزائر

 محل الدراسة للمؤسسة عام عرض :املبحث ألاول 

 إلاجرائية وخطواتها امليدانية الدراسة تصميم :الثاني املبحث

 امليدانية الدراسة نتائج تحليل وتفسير :الثالث املبحث
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 الدراسة محل للمؤسسة عام عرض :ألاول  املبحث

 قمنا حيث الدراسة محللتكون  اختيارها تم والتي اتصاالت الجزائر مؤسسة املبحث هذا في سنتناول 

 وأهم الخدمات الجزائر اتصاالت مجمع عليه يطلق ما أو للتعريف باملؤسسة بتخصيص املطلب ألاول 

 .بوالية مستغانم لها التابعة العملية املديرية ثم املؤسسة، تقدمها التي

 الجزائر اتصاالت مؤسسة عن ملحة :ألاول  املطلب

 أهم من وتعتبر الاتصاالت، مجال في وتنشط تهتم جزائرية وطنية مؤسسة هي اتصاالت الجزائر مؤسسة

 منافسة ولد ما والتطور  الديناميكية يميزها سوق  في املؤسسة هذه تنشط الوطني، التراب في املؤسسات

 :يلي فيما املؤسسة على أكثر التعرف وسيتم الخدمات،   وأجود أفضل لتقديم كبيرة

 :الجزائر اتصاالت مؤسسة وتعريف نشأة :أوال

 بإصالحات عميقة في قطاع البريد و املواصالت، بسبب التحديات 9111باشرت الدولة الجزائرية منذ 

التي يفرضها التطور الحاصل في تكنولوجيا إلاعالم و الاتصال حيث تجسدت هذه إلاصالحات في سن 

 . 02221جديد للقطاع في شهر أوت  قانون 

ار الدولة على نشاطات البريد و املواصالت ، و کرس الفصل بين جاء هذا القانون إلنهاء احتك      

التنظيم و استغالل و تسيير الشبكات، و تطبيقا لهذا املبدأ تم إنشاء سلطة ضبط مستقلة  نشاطي

متعاملين احدهما يتكلف بالنشاطات البريدية و الخدمات املالية البريدية متمثلة في  إداريا و ماليا و

 ".اتصاالت الجزائر " وثانيهما باالتصاالت ممثلة في  "زائر بريد الج" مؤسسة 

بيع رخصة إلاقامة و استغالل  0229في شهر جوان   و في إطار فتح سوق الاتصاالت للمنافسة تم      

و شبكة الربط املحلي في املناطق الريفية،   VSATشبكة للهاتف النقال ، و بيع رخص تتعلق بشبكات 

 0222و الربط املحلي في املناطق الحضرية في  0222كما شمل فتح السوق كذلك الدارات الدولية في 

و ذلك في ظل احترام مبدأ الشفافية و  0222، و بالتالي أصبحت سوق الاتصاالت مفتوحة تماما في 

،  0222أوت  22املؤرخ في  22/0222زائر كان بصدور قانون إن میالد اتصاالت الج.  قواعد املنافسة

حيث نص على استقاللية قطاع البريد و املواصالت و بموجبه تم إنشاء مؤسسة بريد الجزائر التي 

تتكفل بتسيير قطاع البريد و كذلك مؤسسة اتصاالت الجزائر التي حملت على عاتقها مسؤولية تطوير 

إذن بعد هذا القرار أصبحت اتصاالت الجزائر مستقلة في تسييرها عن  شبكة الاتصاالت في الجزائر ،

 .وزارة البريد 

 :فاتح جانفي الانطالقة الرسمية ملجمع اتصاالت الجزائر  

 لكي تبدأ الشركة في 0222كان على اتصاالت الجزائر و إطاراتها الانتظار حتى الفاتح من جانفي سنة 

                                                           
 على باالعتماد   1
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ستقالل ، لكن برؤى متغيرة تماما عن ذي قبل، حيث أصبحت إتمام مشوارها الذي بدأته منذ الا 

الشركة مستقلة في تسييرها عن وزارة البريد و محب رة على إثبات وجودها في سوق محتدمة 

 .لألقوى خاصة مع فتح سوق الاتصاالت على املنافسة املنافسة ، و البقاء فيها

 ، تنشط في مجال الهاتف الثابت 0222اتصاالت الجزائر مؤسسة عمومية جزائرية تأسست سنة 

و الاتصاالت الفضائية ، نشأت بموجب قانون " جواب " النقال موبیلیس، و خدمات الانترنت  و 

 واصالت لفصل قطاع البريد عن قطاعاملرتبط بإعادة هيكلة قطاع البريد و امل 0222فبراير 

 ألاهدافو سطرت مجموعة من  0222جانفي  29سوق العمل في  تصاالت، و دخلت رسميا فيإلا

 :متمثلة في 

 .املردودية-

 .الفعالية -

 .الجودة في الخدمات  -

تصاالت الجزائر من الشركات التي لها دور استراتيجي في تكوين و تخصيص الخطوط إتعتبر          

د املواطنين و املؤسسات، إذ تهدف إلى تطوير و إنعاش الاقتصاد باعتباره السبيل الوحي خدمة

 .الازدهاره

برأس مال عمومي تنشط في ( SPA )اتصاالت الجزائر مؤسسة عمومية ذات أسهم :القانونيإلاطار  -أ

 .بالجزائرالشبكة و خدمات الاتصال السلكية الالسلكية سوق 

، املحدد للقواعد العامة للبريد و املواصالت  0222أوت  22املؤرخ في  22/0222تأسست وفق قانون 

الذي نص على  0229مارس  29بتاريخ (  CNPE)املجلس الوطني ملساهمات الدولة  عن قرار  فضال

 ".اتصاالت الجزائر " عمومية اقتصادية أطلق عليها اسم  إنشاء مؤسسة

 وفق هذا املرسوم الذي حدد نظام مؤسسة عمومية اقتصادية تحت صيغة قانونية ملؤسسة ذات

دينار جزائري، و املسجلة في مركز السجل  22.222.222.222: أسهم برأس مال اجتماعي قدره 

  B 2290202 20تحت رقم  0220ماي  99التجاري يوم 

  

 :املقدمة وخدماتها فروعهاخصائصها ،  :ثانيا

  إن مؤسسة اتصاالت الجزائر متميزة عن باقي املؤسسات كونها  :خصائص إتصاالت الجزائر

 :يلي  تتميز بما

 . ألامثلالاختيار  :شعار الشركة  -1

 .عموميةشركة  :النوع-2               

 0222 :التأسيستاريخ -3

 .الجزائر العاصمة :ياملقر الرئيس -4      

 .الجزائريةهيئة البريد و املواصالت  :ألامالشركة -5      

 .موبیلیس ، جواب ، اتصاالت الجزائر الفضائية  :الشركة التابعة -6      
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 www.algerietelecom.dz :املوقع الالكتروني -7      

 بهدف مسايرة التطورات الحاصلة في مخال الاتصاالت السلكية و الالسلكية ، و في  :فروعها

نشاطاتها ، قامت اتصاالت الجزائر بوضع حكمة من أجل خلق فروع لها إطار تعزيز و تنويع 

في الهاتف النقال، و فرع آخر مختص في الاتصاالت  مختصة ، أين تم خلق فرع مختص

 : 2يلي تحولها إلى مجمع أهم فروعه ماالفضائية ،مما أدى إلى 

مؤسسة ذات أسهم برأس مال اجتماعي جزائري يقدر ب  " :موبيليس " فرع اتصاالت الجزائر  -

دينار جزائري ، مختص في الهاتف الخلوي ، حيث تعتبر موبيليس أهم متعاملي النقال في 922.222.22

 .رياتهاماليين مشت 92زبائنها الذي تعدى د و كذا عد%  10تغطيتها التي تقدر ب  الجزائر من خالل

مختص في تكنولوجيا الانترنت حيث أوكلت له مهمة تطوير و توفير  :لالنترنتاتصاالت الجزائر  -

 .السرعة الفائقة وذالانترنت 

تربية الوطنية، التكوين املنهي،  التعليم العالي،)و لإلشارة فكل قطاعات النشاط الكبرى         

 ".جواب " مربوطة حاليا بشبكات الانترنت عن طريق شبكة  (الخ ... املحروقات

 مؤسسة ذات أسهم برأس مال اجتماعي جزائري يقدر ب :الفضائيةاتصاالت الجزائر  -

 .الصناعية ألاقمار دينار جزائري ، مختصة في شبكة الساتل و 922.222.222

  خدمات و استراتيجيات مجمع اتصاالت الجزائر: 

من بين أهم خدمات اتصاالت الجزائر هي الهاتف، حيث يعتبر  :الجزائرمجمع اتصاالت  خدمات

 .اتصال سريعة في أي وقت و أي مكان وسيلة

تقنية تسمح بالتحدث بين أكثر من متحدثين و ذلك بزيادة  :   ) RTC (الشبكة الهاتفية املجمعة

 .النحاسية و في وقت واحد التركيبات املكلفة باألسالك و الكوابل قدرات

 :الشبكاتهي نوعا ما تدريجية و تسلك ثالث أنواع كبيرة من  RTCإن شبكة               

 .شبكات املناطق -

 .شبكات املناطق الريفية  -

  .شبكات وطنية و دولية  -

 :منهانذكر  :الثابتخدمات الهاتف  -

تسمح بالقيام باملكاملات في أي وقت کان و هذا باستعمال رصيد استهالكي  :خدمة الدفع املسبق  -

 .و ثابت أاستعمال خط هاتف عمومي  عن طريق

 .الانتظارتقوم بإعالم املتحدث أن هناك مكاملة ثانية في  :املنتظرةإشارة املناداة  -

 ألاشخاصو  و املعاقين بصريا ألاطفالو فرت هذه الخدمة إلى  :أرقامالاتصال دون  -

 .املسنين

 .أوتوماتيكيا ة كل املواعيد و املكاملات في التواريخ و أوقات املواعيدجو هي بر م :خدمة املنبه  -

                                                           
2
 باالعتماد على  

www.ALGERIE TELECOM.DZ/AR/INDEX.php ? p : CADRE-JURIDIQUE  
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 .ألخرتساعد على تحويل املكاملات من مكان  :املؤقتتحويل املكاملات  -

 0تسمح ببرمحة الرقم املراد الاتصال به من  :ألارقام املختصرة  -

 .الخطأ أثناء تشكيل آلارقام

 .اعالنات  يكشف عن رقم املتصل و هو جهاز هاتفي مصحوب بمتعهد :إظهار رقم املتصل  -

 ,القريبة من املشترك actel بوضع رقم سري يقدم من طرف وكالة  :إغالق تشكيل املكاملات الدولية -

تسمح للمشترك باقتناء فاتورة مفصلة في نهاية كل فترة فيها كل املكاملات التي  :املفصلةالفاتورة  -

 .سواء داخل الوطن أو خارجه و غيرها من الاستعماالت قام بها

ت الاتصال بين املستهلك و هي تقنية السلكية تسمح بتحقيق خدما :الالسلكيالهاتف  -

على أسالك و كوابل الربط مع الشركة تقنية سهلة التركيب ال تحتوي  بخدماتاملوزع 

 .املشترك

الحماية ضد الاستماع إلى املكاملات املستمر غير  :CDMA ) (الدوافع ألاساسية لنظام -

 . الشرعي و غير القانوني

إن مجمع اتصاالت الجزائر يعمل وفق ثالث  :استراتيجيات مجمع اتصاالت الجزائر : ثالثا 

  :وهي  ألاحسنتهدف إلى تقديم  استراتيجيات كلها

  الانتشار بشبكة اتصاالت متسلسلة حديثة مرتكزة على : على املستوى التقني

آمنة كثيرا ، جد فعالة و هي مهيئة ( IP)  /MPLS –DWDMاحدث التكنولوجيا 

 . بشكل خاص لربط جيد و مضمون 

  إطالق منتجات جديدة و خدمات بقيمة مضافة ، إقامة  :على املستوى التجاري

 ( محلية و دولية في عدة قطاعات و خاصة شبكات الانترنت( شراكات إستراتيجية 

XDSL . Vaip (،  من خالل شبكاتها  ألاسعار توازن  وضع سياسة خاصة بإعادة

 .التجارية املوزعة عبر كل نقطة من ربوع الوطن

املكلفة بخدمة الزبون، الحسابات الكبرى و املناطق  ألاجهزةحسين وضعة ت :على املستوى التنظيمي 

، ثم وضع سياسة اتصال و إعالم داخلية و خارجية عبر مختلف قنوات  (السكنية  ألاحياء) 

بإعداد أدوات التسيير التجاري و التقني الفعالة ، و العمل على تحسين التنظيم  الاتصال، و القيام

 .الداخلي

و في إطار تحسين الخدمات و املنتجات املقدمة للزبون، قام مجمع اتصاالت الجزائر مجموعة             

سلسلة (ذات ربط واسعة شبكة مزودة بعدة خدمات انجاز : يليالاستثمارات لعل أهمها ما  من

IMMPLS  + مراقبة + شبكة متعددة الخدمات( 

 . ( الجزائر بأوروبا FO  وصل)   4sea ne weمشروع  -

 الهاتف الثابت دون خيط  WLL / CDMA - EVDOمشروع   -

 .الانترنتتوسيع شبكة اتصاالت الجزائر  -

 .الصناعية ألاقمارتوسيع شبكة اتصاالت عبر  -
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 .الجزائرتصاالت تطوير شبكة الهاتف النقال إلا  -

 Wimax –Wifiمشروع  -

  .0220 – 0222السلكية و الالسلكية  تصاالتمخطط تطوير شبكة إلا -

 .ألانشطة تنويع و جنبيةألا  الخبرات من ستفادةإلا  بهدف الشراكة عقود إبرام  -
 

 "فرع مستغانم " تقديم مؤسسة اتصاالت الجزائر : املطلب الثاني 

وحدة تابعة للمديرية إلاقليمية بوهران تعمل على توفير " مستغانم" تصاالت الجزائر إمؤسسة              

ستراتيجيات و البرامج التي تنطلق من محيط املؤسسة الخدمات لزبائنها من خالل جملة من إلا  أفضل

 لهيكل التنظيمي الذي يؤطر مهام يتطابق مع رغبات و حاجات زبائنها ، من خالل ا الداخلي و

 .3صالحيات كل فرد داخلها و

  فرع مستغانم " ماهية مؤسسة اتصاالت الجزائر. " 

قتصادية للمؤسسة العمومية إلا ألاساس يللنظام  الراجع 0222/22مهامها محصورة بموجب القانون 

ذات الطابع القانوني للشركة، هذه الوحدة موضوعة تحت سلطة مباشرة للمديرية إلاقليمية 

الجزائر بوهران ، حيث تسهر على إدارة املراكز و املصالح التي هي تابعة لها بالوالية طموحها  تصاالتإلا

جتماعي لتبقى دائما الرائدة في ميدانها، إقتصادي و إنجاز تقي، إهو تحقيق مستوى عالي ، قياس ي، 

كشركة إعالم و نظرا لوجودها في محيط تنافس ي هدفها تنمية سعتها و الحفاظ على مكانتها العاملية 

 .تصال في الجزائر إ

تصاالت الجزائر فان الوحدة العملية إلا 0222/22طبقا للمرسوم : مهام و أهداف الشركة  -أ 

 :يليمستغانم  متعددة املهام أهمها ما 

 .تصاالتستغالل و تسيير الشبكات العمومية و الخاصة باإلإالقيام بتنمية  -

 .تصاالت الجزائر إدراسة و تحقیق و صيانة شبكة  -

 .ستغالل و الصيانة و السهر على تطبيقهارسم برنامج إلا  -

 .حترام أهداف إلانتاج و جودة الخدمة إ -

 .السنويةإعداد امليزانية الزمنية الشهرية و  -

 .العامةتسيير املستخدمين و الوسائل  -

 .توسيع الشبكة و تلبية حاجيات املواطنين  -

 .ئن و بيع الخطوط الهاتفية شتراكات للزبامنح إلا  -

 .تسيير و مراقبة الخطوط الهاتفية و مراقبة الفاتورة الهاتفية و متابعة تحصيالت القطاع -

 :أهدافهاتصال فان من بين تصاالت الجزائر دخلت عالم تكنولوجيات إلاعالم و إلاإو بحكم أن           

 ألاكبر تصال شاركة في مختلف خدمات إلاالزيادة في عرض الخدمات الهاتفية و تسهيل عمليات امل

ممكن من املستعملين في املناطق الريفية على وجه الخصوص ، حيث بلغ عدد املشتركين بوالية  عدد

 . مشترك 29.222 مستغانم
                                                           

 مستغانمئر لوالية امؤسسة اتصاالت الجز  وثائق  3
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 تنمية و تطوير شبكة وطنية لالتصاالت و فعالية توصيلها بمختلف طرق إلاعالم -

و الرسائل املكتوبة معطيات عددية و إلاعالم  ألاصواتتموين خدمات الاتصال التي تسمح بتبادل  -

 .البصري  السمعي

 .تسيير املشتركين و ربط بعضهم البعض بشبكة اتصاالت الجزائر  -

 .الزيادة في وجود الخدمات املوفرة و الزيادة في التنافس في خدمات الاتصال في امليدان  - 

 الجزائر تصاالتإ تنظيم: 

 والية كل في عملية مديريات و إدارات و ، جهوية مركزية ملديرية مصنفة الجزائر تصاالتإ        

 تسخير على تعمل كما ، الخاصة تصاالتباإل الثانية و نترنتباأل  مكلفة ألاولى للمشاريع مديريتين و 

 . املدرسية املؤسسات و املنعزلة ألاماكن لربط الهامة الوسائل

 GATA إلاعالم نظام إلى الزبائن جلب و الشركة صورة إبراز جلأ من السوق  بدراسة تقوم كما         

System  ب للزبون  يسمح الذيو : 

 الخاصة املعلومات و الطلبات يتسلم حيث التجارية الوكالة مستوى  على به خاص شباك على الحصول  -

 .به 

 .الهاتفية الخطوط تركيب و الصيانة املركز التقنية املصلحة بين املكتوبة الوثائق إلغاء -

 .نترنتألا  عبر الفاتورة بتصفح للزبون  تسمح -

 )استعدادات كفاءات،( صنف بكل متعلقة شروط مع التكوين و التوظيف :املسيرة مقياس - ج

 "فرع مستغانم " الهيكل التنظيمي ملؤسسة اتصاالت الجزائر 

فانه يحدد  0222/22أن لكل مؤسسة هيكلها التنظيمي الخاص كما، و طبقا للقانون  نعلم          

  :املوالي (22)رقمومكاتب املؤسسة حسب الشكل  مصالح
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 مستغانم لوالية ئراالجز  التصاالت يةلالعم مديريةلل التنظيمي يكلهال (55) الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

التراسل           *امليزانية              *تسيير املستخدمين         *هندسة الخطوط            *البنايات        *    

 الحسابات الكبرى *

النوعية *التحويالت      *املحاسبة             *ألاجر                        *الدراسات و التوثيق    *النقل والعربات  *   

 التجارية

 املحيط*  مراقبة إلانتاج                                                                                         *الحماية و ألامن    *   

 شبكة البيانات*                                                                                                                                                             

 

 مستغانم لوالية ئراالجز  اتصاالت مؤسسة وثائق: املصدر

 

 املؤسسة في التنافسية والقدرة التكنولوجية اليقظة واقع :الثالث املطلب

 مستغانم -الجزائر تصاالتإ في التكنولوجية اليقظة واقع :أوال

 لكلمة استعمالنا وعند بمستغانم، الجزائر تصاالتإل العملية باملديرية امليدانية دراستنا خالل  من

 ىلع لحباملصط تسمع مل فئة بين ،العاملين عند حلاملصط استيعاب درجة فتاختل التكنولوجية اليقظة

 في تكونت حباملصطل يةادر  اله كانت ثانية وفئة املكاتب مستوى  ىعل املوظفين اهغالب في وكانت إلاطالع

 استيعابي مدى حول  فتاختل أجوبتي أن غير عطاب،ألا  بإصالح املكلفين خاصة املهندسين من امجمله

تشغيل شبكة 

 املشاركين
 املحاسبة املستخدمين الوسائل

تشغيل 

شبكة 

 القاعدية

الزبائن و 

 التسويق

تصاالتاملديرية العملية لال  

 

 مكتب املنازعات و القضاء املفتشية
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 وقت أسرع فيعطاب ألا  إصالح تمكنهم من ةوسيل يه التكنولوجية اليقظة أن يرى  من بين حللمصطل

 اليقظة هتعني بما ملع ىعل نكا املهندسين من املتبقي والعدد ،منهم الكثير أجوبة ذهه وكانت

 نيلالعام بلأغ نأ إال يا،ليلوتح التكنولوجي بالتطور  قةلاملتع وماتاملعل جمع إلى تهدف ابأنه التكنولوجية

 يقظةلل يةلخ متلكت ال املديرية نأ ىلع حلمصطلل مبسط لشرح تقديمنا عند اتفقوا باملديرية

 مستوى  ىلع تمارس ال التكنولوجية اليقظة نأ يعني ال ذاه أن إال ،قولهم  حد ىلع التكنولوجية

 اهأن أي ،هتعني وما التكنولوجية باليقظة يةار د  لهم هندسينامل نم عدد وجود ذاه ىلع دليلوال املديرية،

 املديرية وضعية حول  بالعاصمة العامة مديريةلل تقاريرسال إر  خالل نوم مباشرة غير بطريقة تمارس

  ياتيةلالعم والوحدات العامة املديرية نبي وسيط تعتبر يفه املديرية، وموظفي عمال به أخبرنا ما حسب

 باملقر العامة املديرية مستوى  ىلع تتواجد والتطوير البحث حةلمص نأل  )تقنية و فرق  تجارية وكاالت )

 .القاعدية الشبكة غيلبتش املكلف ندسهامل هب أخبرنا ما حسب بالعاصمة الرئيس ي

 التنافسية القدرة :ثانيا      

 املؤسسة تاقدر  يخص فيما همالحظت مت ما ىلع وباالعتماد امليدانية ستناار  د نم انطالقا           

 الثابت الهاتف خدمة هي الخدمات نم ننوعي موتقدي تسيير تتولى املديرية وباعتبار التنافسية

 احتكار وتمارس مستقر محيط في تنشط الثابت الهاتف وخدمة نشاط يخص فيما فاملديرية نترنت،وألا 

 ىلع الثابت الهاتف خدمات متقد التي الوحيدة يه ئراالجز  تصاالتإ فمؤسسة الخدمة ذهه متقدي في

 محتكر سوق  وه الثابت الهاتف سوق  نإذ النشاط، ذاه ارسةممل رخصة تملك والتي الوطني املستوى 

 .الجزائر اتصاالت طرف نم

 خدمة إطالق بسبب ذاهو  ما، نوعا مضطرب محيط في تنشط فاملديرية الانترنت خدمات أما            

 تابعة يسلموبي باعتبار جازي  وريدو،أ يس،لموبي التوالي ىلع اهومنافسيG 2 النقال الهاتف الثالث الجيل

 السوقية هامكانت ىلع الحفاظ أجل نوم التسيير، في املديرية نع ةلمستق هاولكن الجزائر تصاالتإل

 الوكاالت ذهه أصبحت حيث املدينة عبر املنتشرة التجارية اهوكاالت عمل مواقيت لتغيير املديرية اضطرت

 . 12:00 إلى 09:00 نم هفي تفتتح الذي الجمعة عدا 18:00 غاية إلى 08:00 نم ألاسبوع مأيا ةلطي تعمل

 هتشب خدمة يهو  4G بعاالر  الجيل نترنتألا  خدمات متقد 2014 مارس ومنذ املؤسسة نأ كما           

 الثانية، في ميغابايت 50 إلى يصل عالي دفقت ذو اهكون يالعم تتميز اهأن غير النقال الهاتف الثالث الجيل

 جواب الانترنت لخدمة ري هالش راكشتإلا  لتسديد تعبئة بطاقات اهزبائن والء نلضما املؤسسة متقد كما

  .التجارية الوكاالت إلى التنقل ن دو  اهزبائن كاتااشتر  تسديدسهيل ت أجل نم يدوأور و 
 

 ئيةاإلاجر  اهوخطوات امليدانية سةاالدر  تصميم :الثاني املبحث

 سةاالدر  تنفيذ في اهيلع الاعتماد مت التي ءاتاوإلاجر  جيةهمنلل مفصال عرضا املبحث ذاه ميقد           

 وألاساليب وماتلاملع جمع أدوات نبيا إلى إضافة ، الدراسة وعينة ملجتمع وصف و تشمل امليدانية

 .الدراسة نتائج معالجة في املستخدمة إلاحصائية
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 امليدانية الدراسة جيةهمن :ألاول  بلاملط              

 جهاملن ماستخدا مت الدراسة ذهه في املرجوة النتائج إلى صول والو  املوضوع موتقيي وصف أجل  نم         

 حول  ئراالجز  تصاالتإل يةلالعم املديرية في الحقيقية العالقة ارهبإظ يسمح الذياملنهج  وهو  الوصفي

 في ناملستخدمي نظر ةهوج نم املؤسسة تنافسية نتحسي في اهوآثر  التكنولوجية اليقظة تطبيق واقع

 املؤسسة،

 وماتلاملع ىلع الحصول  مصادر :أوال

 :ماه نمصدري خالل نم وماتلاملع ىلع صول الح موت       

 البيانات جمع إلى جوءالل مت النتائج إلىصول والو  املوضوع معالجة بهدف :ألاولية املصادر -1

 ىلع اهتوزيع مت حيث بيانات نم نأمك ما جمع أجل نم صممت التي ستبانةإلا  خالل نم ألاولية

 .الدراسة محل  املؤسسة في نيلالعام

 كما املوضوع، تناولت التي السابقة ساتاوالدر  باألبحاث ستعانةإلا  مت حيث :الثانوية املصادر -2

 أجل نم ذاهو  فة،لاملخت نترنتألا  ومواقع الجزائر اتصاالت ملجمع الرسمي باملوقع ستعانةإلا  مت

 بالجانب قةلاملتع الثانوية والبيانات وماتلاملع نم نممك قدرشمل وأ أكبر ىلع صول الح

 .النظري 

 البحث وعينة الدراسة مجتمع :ثانيا

 بوالية الجزائر اتصاالت مديرية موظفي في يتمثل البحث ذاهل يلالك املجتمع :سةاالدر  مجتمع  -1

 نيمك الذي املجتمع إلى العينة نم اهإلي املتوصل النتائج متعمي يتدرج نان هوم ،مستغانم

 .يلالك املجتمع إلى ليهععرف الت

 داأفر  جميع ىلع الدراسة ءاإجر  تعذر إذا ما مجتمع نم عينة ختيارإل  جوءالل يتم :البحث عينة  -2

 ذاهل الوقت، و ضيق والبشرية، املادية، كاليفالت إلى بالنظر أو همعدد لكثرة البحث مجتمع

 الجزائر اتصاالت مؤسسة يهو ليه ع التعرف نيمك الذي املجتمع أفراد نم عينة أخذ مت فقد

 املجتمع أفراد إجمالي وكان الجزائر تصاالتإل يةلالعم املديرية في ةلواملتمث ،مستغانم بمدينة

 45 هو اليهع املعتمد العينة محج نوكا املديرية، في موظفا 1378 وه التعرف عليه نيمك الذي

 مت التي ستباناتإلا  عدد ن يكو  ذاوبه .ناملوظفي نم استبانة  21  استرجاع مت حيث عينة،

 86,66% استرجاع بنسبة أي استبانة 39 إلاحصائيحليل الت لغاية اهاعتماد

 سةاالدر  حدود :ثالثا

 بوالية الجزائر التصاالت يةلالعم املديرية ىلع امليدانية الدراسة اقتصرت :مكانية حدود  -1

 .مستغانم

 ىلع الجزائر اتصاالت مديرية موظفي فنم عشوائية عينة الدراسة تشمل :بشرية حدود -2

 .أعمارهم ومستوياتهم إختالف
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 أشير، ستة مدار ىلع والتطبيقي النظري  هبشقي البحث ذاهل الزمني املجال يمتد :زمنية حدود  -3

 بمديرية و إلاتصال ،نالاستبيا مقوائ إعداد نم ابدء ر،هش حوالي نفكا التطبيقي الجانب أما

 ميو  غرق است والذي املديرية موظفي ىلع نستبياإلا  وتوزيعمستغانم ،  بوالية الجزائر اتصاالت

 .النتائج واستخالص بعد فيما ياليلتح مث واحد

 ياليلوتح البيانات جمع :بعاار      

امللحق  انظر( ناستبيا متصمي مت البيانات، جمع في استعماال ألادوات أكثر نم نستبياإلا  باعتبار      

 :يلي كما محاور  ثالثة إلى مقس والذي ، الجزائر اتصاالت خدمات وخصائص طبيعة مع يتناسب ) مرق

 الجنس، في و تتمثل سةاالدر  لعينة فيةاالديمغر  بالخصائص قةلمتع وماتلمع ىلع يحتوي  :ألاول  املحور 

 .الخبرة سنوات الوظيفي، الصنف مي،لالع املؤهل، العمر 

 التصاالت يةلالعم املديرية في التكنولوجية اليقظة ماستخدا ومستوى  واقع يتناول  :الثاني املحور 

 .عبارة91 نوتضمالجزائر 

 تنافسية في التكنولوجية اليقظة وتأثير التنافسية تيجياتالالستر  العامة املبادئ نيتضم :الثالث املحور 

 .عبارت 10 خالل نم املؤسسة

 طبيقت نحو الجزائر اتصاالت موظفي اتهإتجا ىلع لتعرفل 1 ليكرت مقياس ىلع عتمادإلا  م وت         

 ، 3 و 1 نبي وحاتتر  درجات 3 نم املقياس ذاه ن ويتكو  املؤسسة، تنافسية نوتحسي التكنولوجية اليقظة

 إلى الثالثة والدرجة التأكد، معد إلى الثانية والدرجة املوافقة، معد إلى واحد الدرجة تشير حيث

 :يلي كما مالتقيي درجة لتحديد مجاالت ثالث إلى ملالس مبتقسي وقمنا املوافقة،

 .بيلالس مالتقيي مجال 1.5 إلى 1 نم

 .املتوسط التقييم مجال 2.5 إلى 1.5 نم

 .الجيد التقييم مجال يمثل 3 إلى 2.5 من

 اهوثبات اهصدق واختبار سةاالدر  أداة :الثاني بلاملط

 ،) مرق امللحق انظر( الاختصاص ذوي  نم نأستاذي ىلع الاسبتانة عرض موت :املحكمين صدق :أوال

 اهصورت في الاستبانة خرجت بذلكو  املقدمة املقترحات ضوء في و تعديل حذف نمم  زلي ما ءابإجر  وقمنا

 .ائيةهالن

 لغرض( Cronbach’s Alpha ) كرونباخ ألفا صيغة بتطبيق قمنا حيث :سةاالدر  أداة ثبات :ثانيا

 العينة داأفر  مجموع تمثل عينة 39 نم فألتت والتي العينة لكامل وذلك سة،ار الد أداة ثبات نم ققالتح

 Alpha ≥ 0 ىلع)صول الح نأ إال محددة غير القيمة في القياس قواعد نأ نم مالرغ ىلوع ستطالعية،إلا 

  مقبوال، ار أم معا كل بش وإلانسانية إلاداريةم  وللعل التطبيقية الناحية في يعد(  60 ،
 

 سة امليدانيةايل وتفسير نتائج الدر لتح: املبحث الثالث

 ئراا ملوظفي مؤسسة اتصاالت الجز يههتوج مما ورد في الاستبانة التي ت كل تحليل ذا املبحث ه ويتناول 

م ذا باستخداها، و هإحصائ بتفسيرها، مالقيا مثالدراسة إجابات عينة  مثيلسة وتادر  خالل نم

 .الالزمة التقنيات إلاحصائية
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 الدراسةد عينة ايل البيانات الشخصية ألفر لتح: ألاول  بلاملط

 نأ نفية التي يمكابعض الخصائص الديموغر  تناول ى لالاستبانة الذي اقتصر ع نم ألاول و الجزء هو 

ية التصاالت لفي املديرية العم نيلالعام نمالدراسة د عينة ارؤية أفر  اختالفى لا تأثير عهل ن يكو 

الجنس، العمر، )ذه الخصائص هفة، وتناولت لاملختالدراسة ء محاور وأبعاد ا، إز مستغانم الجزائر

 .)الوظيفي، سنوات الخبرة الصنفمي، لالع املؤهل

 فيةار الديموغقمنا باستخالص الخصائص ، ألاول ا الجزء هومات العامة التي تضمنلاملع خالل نوم       

ت ار م استنتاج بعض إلاشاث نونسب مئوية وم تار شكل تكراا في هتقديم مد العينة، ثار والوظيفية ألف

 .جانب لكل والدالالت

 وفقا ملتغير الجنس نالتالي عدد املستجوبي الجدول يوضح : الجنس 1-

 للجنس وفقا أفراد الدراسة توزيع :(40)الجدول 
 الجنس

  % النسبة املئوية التكرار 

 51.3%   25 ذكر

 % 48.7 11 أنثى

 % 100 31 املجموع

 

 للجنس حسب أفراد الدراسة توزيع :(40)ل شكال

 
 

د عينة ار يتعلق بأفالنسب كانت متقاربة فيما  نأ نالبياني السابقي و الشكل الجدول  نيتضح م     

%  20,4أنثى بنسبة  91 ن، أما عدد إلاناث فكا%  29,2بنسبة  02عدد الذكور  نكا حيثالدراسة 

لى اندماج املؤسسة ع يدل، مما نالجنسي نكال م ظيفبتو  ماملؤسسة تقو  نأ تدلذه النسب هو 

 .ناملستخدمي توظيفأساس الجنس في إلادارة في  ىلئرية، حيث ال يوجد تمييز عاز الج
 

 الجنس

 ذكر

 أنثى
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 وفقا ملتغير العمر نالتالي عدد املستجوبيالجدول يوضح  :العمر- 2

 سنلوفقا ل الدراسةد عينة اتوزيع أفر : (  55 )الجدول 

 العمر

 %النسبة املئوية  التكرار 

 17,9% 7 سنة 30 من أقل

 61,5% 24 سنة 40 إلى 30 من

 20,5% 8 سنة 40 من أكبر

 100% 39 املجموع

 spss برنامج ومخرجات الاستبيان نتائج على باالعتماد الباحث إعداد من :املصدر

 سنحسب ال الدراسةد عينة اتوزيع أفر : (  57 )شكلال

 
 

 22 نم اوح أعمارهمر اسة تتر اد عينة الدر ن غالبية أفيتضح أ نالسابقيالشكل الجدول  خالل نم        

د بنسبة ار أف 0سنة ب  22هم تتجاوز أعمار  ند الذيار ليها نسبة ألاف، ت 19,2%سنة بنسبة  22إلى 

 يدلو ما ه، و  %941د ب ار أف 4سنة  22ن تقل أعمارهم عن الذيألافراد عدد  غلب ن، في حي% 2,02

 .ن الفئة الشابة سة مار الدأفراد غالبية  نأى لع

 

 

 

 

 

 

 العـــــمـــر

 سنة 30أقل من 

 سنة 40إلى  30من 

 40أكبر من 
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 املؤهل العلميوفقا ملتغير  نالتالي عدد املستجوبيالجدول يوضح  :ميلل العهاملؤ  

 

 ميلل العهسة وفق املؤ ار عينة الدد اأفر توزيع : (  56 )الجدول 

 العمر

 %النسبة املئوية  التكرار 

 % 7.7 3 أقل أو ثانوي 

 %  30.8 12 ليسانس

  41 %    16 مهندس

 %  17.9 7 عليا دراسات

 %  2.6 1 مؤهل تكوين

 %  100 31 املجموع

 spss  برنامج ومخرجات نالاستبيا نتائج ىلع باالعتماد الباحث إعداد نم :املصدر

 

 ميلل العهاملؤ  حسبسة ار عينة الدد اتوزيع أفر : (  50 )شكلال

 

 
 نحيث نالحظ أ العلمي،ل هاملؤ ى أساس لمجموعات عالعينة إلى خمس د اأفر  متقسي محيث ت

و ما هسة و ار د عينة الدار أف نم%  29ندس وبنسبة هم 91ندس ب هادة مهي شلكانت لحام الغالبية

غت لفرد ونسبة ب 90يسانس ب لادة الهي شلفئة حام ليهت منشاط املؤسسة، ث يتناسب مع طبيعة

 مإلادارية، ث ألاعمال ن يتولو  ناملكاتب والذيى مستوى لع نيلالعام ناملستخدمي وتمثل%  22,0

 4يا بمجموع له واملاجيستر واملدارس العار يا كالدكتو لالع ساتار املستوى العالي والد ذو  ناملستخدمي

 د ار ا ألافليهلعالية باملديرية، ويت اار اهالكفاءات وامل أصحابد األافر  وتمثل%  94,2غت لبنسبة بد اأفر 

 المؤهل العلمي

 ثانوي أو أقل

 ليسانس

 مهندس

 دراسات عليا

 تكوين مؤهل
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بفرد  املؤهل نأصحاب التكوي مث%  4,4حدود  ونسبة فيد اأفر  2غ لبتعداد ب أقلذو مستوى ثانوي أو 

ت بشرية متنوعة ار قد هناك هنستنتج أن ليه، وع% 0,1سة ار مجموع عينة الد نم هواحد كانت نسبت

 .املؤسسة أهداف قيقة لتحهلومؤ 

 الوظيفي الصنفوفقا ملتغير  بينالتالي عدد املستجو دول يوضح الج :الصنف الوظيفي
 

 سة وفق متغير الصنف الوظيفيار عينة الدد اأفر توزيع : (  57 ) الجدول 
 

 العمر

 %النسبة املئوية  التكرار 

 % 20.2 92 سامي إطار

 %  43.6 94 إطار

 %  10.3 2 تحكم عون 

 %  7.7 2 تنفيذ عون 

 %  100 21 املجموع

 spssبرنامج  ومخرجات الاستبيان نتائج على باالعتماد الباحث إعداد نم :املصدر

 الصنف الوظيفي  حسبسة ار عينة الدد اتوزيع أفر : (  51 )شكلال

 

 
 

%  20,2برتبة إطار، و %  22,1حسب الوظيفة إلى  ن العينة يتوزعو د اأفر  ننالحظ أ سبقمما          

حسب  مالتقسيذا هاعتماد  متنفيذ، وت نأعوا ن و ليمث%  4,4، متحك ن عو %  92,2و  إطار سامي

 .ئراز اتصاالت الج الوظيفي ملؤسسةنيف التص

 

 الصنف الوظيفي

 إطار سامي

 إطار

 عون تحكم

 عون تنفيد
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 .حسب سنوات الخبرة نالتالي عدد املستجوبي الجدول يوضح  :سنوات الخبرة  -3

 سة وفقا لسنوات الخبرةار عينة الدد اأفر توزيع ( :  50 )الجدول 

 العمر

 %النسبة املئوية  التكرار 

 % 92.2 1 واتسن 2 من أقل

 %  25.6 92 واتسن 2 إلى 3 من

 % 59 02 واتسن 2 من ثرأك

 % 100 21 املجموع

 spssبرنامج  ومخرجات الاستبيان نتائج على باالعتماد الباحث إعداد نم :املصدر
 

  سنوات الخبرة حسبسة ار عينة الدد اتوزيع أفر : (  15 )شكلال
 

 
 

 spss برنامج  باستخدام  البيانات إفراغ : املصدر

 2 تفوق أصحاب خبرة د اأفر  نم ن تتكو  هابلسة في أغار عينة الد نبأ هر البياني يظ ثيلوالتمدول الج نم

 وتجارب معارفد أصحاب ار ألاف ثلي نسبة تمهو %  21ونسبة في حدود  02غ لر بار سنوات بتك

و  2 نوح بيار د أصحاب خبرة تتار ا ألافليهمديرية، يلالبشري ل مالس أر ال ثلوتم نبمرور الزم اهاكتسبو 

تجربة  الاقلد األافر  يمثلت امر  1غ لر يبابتكر %  92،2 هما نسبت م، ث%  02,1 اهسنوات نسبت 2

 .سنوات 2ن م بأقلباملديرية 
 

 

 سنوات الخبرة

 سنوات 3أقل من 

 سنوات 5إلى  3من 

 سنوات 5أكثر من 
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 سة حول واقع اليقظة التكنولوجية في املؤسسةار يل إجابات عينة الدلتح: ب الثانيلاملط

 تيجية؟ار اليقظة إلاست هيما نظر ة هوج نم : 51العبارة : أوال
 

 تيجيةاإلاستر نظرة املستجوبين مليقظة : (  51 )الجدول 

 الاستراتيجية اليقظة هي ما نظرك وجهة من

 %النسبة املئوية  التكرار 

 % 41 16 وماتلاملع يللوتح جمع

 %  17.9 7 املخاطر ةهملواج جماعية يةلعم

 املحيطة تاالتطور  مواكبة

 باملؤسسة

16 41  % 

 % 100 31 املجموع

 spssبرنامج  ومخرجات الاستبيان نتائج على باالعتماد الباحث إعداد نم :املصدر

 لليقظة إلاستراتيجية سة ار عينة الدد اأفر  نظرة (: 11 )شكلال

 
 spss برنامج  باستخدام  البيانات إفراغ : املصدر

 

 همبالتساوي في نظرت همانقسمت أجوبتن د املستجوبيار ألاف ننرى أ ابقالسدول والج التمثيل نم         

فئة الثانية التي لفرد ونفس العدد ل 91ومات ب لمعلل ليلية جمع وتحلا عمهتيجية بأنار الاست يقظةلل

 يدلو ما هما و همن لكل%  29 هاملحيطة باملؤسسة بما نسبت تار تسمح بمواكبة التطو  يةلا عمهترى بأن

داولة تيجية متار اليقظة الاست مو هوالتي تخص مف سبقا فيما هتناول مالتي ت السابقةهيم املفا نى ألع

ء ار ومة وذو معنى حسب أهاملقدمة مف التعاريفألاكاديمية وبالتالي  ساتار الد تبقى حبيسة ميا وللعم

 من وجهة نظرك ماهي اليقظة اإلستراتيجية

 جمع وتحليل المعلومات

 عملية جماعية لمواجهة المخاطر

 مواكبة التطورات المحيطة بالمؤسسة
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تيجية ار اليقظة الاست ند بأار أف 4سة ال تتجاوز ار الد عينة نة مليلذه العينة، بينما ترى فئة قه

 .ة املخاطرهية جماعية ملواجلعم

 إلاستراتيجية؟ اليقظة عملية تطبق أن املؤسسة تحتاج مجال أي في:    02 العبارة :ثانيا

 اهإلي حاجة في املؤسسة أن العينة داأفر  يرى  التي اليقظة نوع (: 15) الجدول 

 الاستراتيجية اليقظة هي ما نظرك وجهة من

 %النسبة املئوية  التكرار 

 % 22.1 94 التكنولوجي المجال

 %  35.9 92 التنافسي التجاري المجال

 % 5.1 0 البيئي االجتماعي المجال

 % 15.4 1 سبق من كل

 % 100 21 املجموع

 spssبرنامج  ومخرجات الاستبيان نتائج على باالعتماد الباحث إعداد نم :املصدر

 نوع اليقظة التي تحتاج إليها املؤسسة  (: 12 )شكلال

 
 spss برنامج  باستخدام  البيانات إفراغ :املصدر

 تطبق نأالذي تحتاج  املجال ند العينة فإار واستنادا إلى إجابات أفدول والج الشكل خالل نم        

ذه النسبة هتفسير  نويمك%  22,1التكنولوجي بنسبة  املجالو هتيجية ار اليقظة الاست املؤسسة

 املجال ليها، يتصالوالا مإلاعال  املؤسسة والذي يختص بتكنولوجياه تمارس بطبيعة النشاط الذي

 . % 22,1التنافس ي والتجاري بنسبة 

 ممختصة في تقدي ن تكو  نأ قبلاملؤسسة  نذه النسبة طبيعية بالنظر إلى أه القول  نويمك          

ا ها كما أنهأرباح لتغطية مصاريف تحقق نويجب أ مالس أر ي مؤسسة ذات هف تكنولوجية خدمات

ا نهبأ ناملستجوبي نخدمات الانترنت، وترى فئة أخرى م ميخص تقديا فيمتنشط في محيط تنافس ي 

 غت لب (...تكنولوجية، تنافسية، تجارية، اجتماعية)تيجية ار الاست أنواع اليقظة كل تطبيقتحتاج إلى 

في أي مجال تحتاج المؤسسة أن تطبيق عملية اليقظة 
 اإلستراتيجية

 المجال التكنولوجي

 المجال التجاري التنافسي

 المجال االجتماعي البيئي

 كل من سبق



دراسة ميدانية بمؤسسة إتصاالت الجزائر: الفصل الثالث    

 

67 
 

 

الاجتماعي  املجالتيجية في ار اليقظة الاستطبيق لت ، أما الفئة املتبقية فترى ضروة 92,2% هانسبت

 % . 2,9البيئي بنسبة 

 املؤسسة ملواكبة ديناميكية البيئة التكنولوجية؟ مت املتاحة أماار الخيا هيما : 53العبارة : ثالثا     

ت وألافكار ار الخيا نحرية ع بكلتعبير لل ند املستجوبيار مفتوح لألف املجال ترك السؤالذا هفي  موت

ا حيث تنوعت همهت التكنولوجية التي تار مواكبة التطو  ناملؤسسة م نا مناسبة لتتمكهيرون التي

 :يلئي وكانت غالبية إلاجابات كما يار إبداء أ نع همبعض إجاباتي كما امتنع

 .املستمرتطوير الخدمات املقدمة والتجديد  -

 .باملؤسسة  نت املوظفيار اهى تطوير ملع و العملت التكوينية ار الدو  -

 . همبية احتياجاتتلوالسعي ل نحات الزبائار باقت متماهالا  -

 .اعتماد البرمجيات والتقنيات الحديثة باملؤسسة  -

 .تقيات والندوات لاملشاركة في امل -

 .التكنولوجي لحماية موارد املؤسسة التكنولوجية املجالء في ار ى خبلالاعتماد ع -

 .ا مستقبالهلصالح همى ضملع و العمل هموتشجيع همت خارج املؤسسة ودعمار اهامل نالتنقيب ع -

 املؤسسة في اليقظة التكنولوجية؟ داخلد ار تتجسد مشاركة ألاف كيف رأيكفي  :54العبارة : بعاار      

الحرية فيما  ند املستجوبيار الاستبانة حيث منح ألاف نبع مار لال اسؤ بال يتعلقنفس ألامر فيما      

ى لاملؤسسة في اليقظة التكنولوجية والطريقة املث داخلد ار ناسب لكيفية تجسيد مشاركة ألافم هيرون

 :يلإلاجابة وكانت كما ي نع هموعة كما امتنع بعضمتن همطوعية تشاركية وكانت إجابت يةلا عملهلجع

 .قاءات غير املبرمجة لالاجتماعات وال -

 املؤسسة هالتي تواج املشاكلة هفي مواج همت ودعمار ار في اتخاذ الق نموظفيلمنح الحرية ل -

 .تكنولوجيا 

 .ى أرض الواقعلا عهت الفردية والسعي لتطبيقار تشجيع املباد -

 .ولوج لقاعدة البياناتلمة املرور لللغاء كإا وفي الوقت املناسب و هيستحق نومة مللمنح املع -

 ى الوسائطلر والاعتماد عار الحرية في اتخاذ الق لتركا هالاجتماعات الرسمية وتخفيض مدت تقليل -

 .الالكترونية

 .اهب تكاكفرصة الاح همفي البرمجيات الحديثة ومنح مالتحك نم ناملوظفي نتمكي -

 نبعي همئاء واخذ أر ار الش قبل ناملوظفي مإعال  ألافضل نء تطبيقات وبرمجيات حديثة مار عند ش -

 الاعتبار
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 اليقظة التكنولوجيةى مدى تطبيق لت التي تدل عار سة تجاه العباار عينة الد إجابات -1: خامسا

 باملؤسسة

 سة نحو تطبيق اليقظة التكنولوجية باملؤسسةار إجابات عينة الد (: 11 )الجدول 

 العبارة الرقم 
 موافق محايد موافق غير

 % التكرار % التكرار % التكرار

01 

 بيئة في تنشط املؤسسة نأ بما

ضرورة هناك تكنولوجية،  ال 

 يقظةلل يةلخ ىلعها حتوائال 

 التكنولوجية

5 12 % 6 
15.4 

% 
28 17.8 % 

02 

 داخل داألافر  مشاركة تتجسد

 نم التكنولوجية اليقظة في املؤسسة

 اهفي الجميع مشاركة خالل

3 7.7 % 4 
10.3 

% 
32 82.1 % 

03 
 مفعل مؤسسةلل لكترونيإلا املوقع

 هب املنوط الدور  ويؤدي
5 

12.8 

% 
3 7.7 % 31 79.5 % 

54 
 ىلع كبيرة وبدرجة املؤسسة تعتمد

 الحديثة والبرمجيات التقنيات
6 

15.4 

% 
4 

10.3 

% 
29 74.4 % 

55 
 حديثة وتقنيات برمجيات خالإد ميت

 املؤسسة في متطورة
3 7.7 % 7 

17.9 

% 
29 74.4 % 

56 
 في التكنولوجية اليقظة تؤدى

 عااختر  ءاتابر  قيقتح إلى املؤسسة
3 7.7 % 7 

17.9 

% 
29 74.4 % 

57 

 تسمح التكنولوجية اليقظة

 أي ضد اهمنتوج بحماية مؤسسةلل

 يدلتق

8 
20.5 

% 
6 

15.4 

% 
25 

64.1  

% 

50 

 ما كل وتتبع بترصد املؤسسة متقو 

 فنم التكنولوجية البيئة في يحدث

 ميةلع واكتشافات تاتطور 

3 7.7 % 4 
10.3 

% 
32 82.1 % 

51 
 التكنولوجيات بمعرفة املؤسسة هتمت

 ناملنافسي قبل نم املتبعة والتقنيات
5 

12.8 

% 
5 

12.8 

% 

 

29 74.4 % 
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العبارت  ىلسة كانت باملوافقة عار د عينة الدار إجابات أف ممعظ نأعاله نالحظ أ دول الج نم        

فة وتتجاوز لاليقظة التكنولوجية باملؤسسة بنسب مخت تطبيققة بواقع لة واملتعاببالواردة في الاست

فرد  20 يعادلو ما هو  00,9%الثانية والثامنة ب  نى العبارتيلكانت عوأكبر نسبة موافقة  12%

 نأالتي ترى ب 0يقظة التكنولوجية والعبارة لية للضرورة وجود خ حول  0 ، وكانت العبارةموافق

ت التي كانت ار العبا نبي ن، ومالتقليد ن ا مهبحماية منتوج مؤسسةلاليقظة التكنولوجية تسمح ل

اليقظة  ن بكو  و تتعلقى التوالي، لع%  12,2و  12,9% ب 92و  4منخفضة العبارة  اليهنسبة املوافقة ع

التكنولوجيات والتقنيات ب متتهاملؤسسة  نبأ 92ع والعبارة ار ءات اختار ب لتحقيقالتكنولوجية تؤدي 

 تعادل%  2،9املوافقة  معد نذه العبارة أيضا أدنى نسبة مهت لوسج ناملنافسي قبل ناملتبعة م

 أصل نفرد م 92ا لهيقاب 20,2%ت أيضا نسبة لسة، كما سجار لدا همتلفرد شم 21مجموع  نم نفردي

التكنولوجية باملؤسسة  بواقع اليقظة املتعلقت في الجانب لى نسبة حياد سجلأع هيمستجوب و  21

وتتبع  نقب املنافسيار املؤسسة ت ن كو  نم نالتأكد الذي يسود املوظفي مى عدلع ما يدل و وه

 .ه عدم نالتكنولوجي م املجالفي  مهتحركات

ت ار املؤش عمالاست خالل نم هاإلاجابات وترتيب يمتقي موت :الاتجاه العام إلجابات املستجوبين -2

ى حدى لعبارة ع كلمية همعرفة أ أجل ناملعياري م رافالتالية الوسط الحسابي، الانح إلاحصائية

 :يلمحور كما يلل مالعاالحسابي املرجح ملعرفة الاتجاه  حساب الوسط مث
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 املؤسسة في التكنولوجية اليقظة تطبيق مدى وتقييم وصف(:12 (الجدول 

 العبارة الرقم
 الوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

 حسب تاالعبار  ترتيب

 ميةهألا  درجة

01 

 بيئة في تنشط املؤسسة أن بما

 ال هناك ضرورة تكنولوجية،

 لليقظة خلية الحتوائها على

 التكنولوجية

2,59 0,715 07 

02 

 داخل ألافراد مشاركة تتجسد

 من التكنولوجية اليقظة في املؤسسة

 فيها الجميع مشاركة خالل

2,74 0,595 01 

03 
 مفعل للمؤسسة الالكتروني املوقع

 به املنوط الدور  ويؤدي
2,67 0,701 03 

54 
 على كبيرة وبدرجة املؤسسة تعتمد

 الحديثة والبرمجيات التقنيات
2,59 0,751 08 

55 
 حديثة وتقنيات برمجيات إدخال يتم

 املؤسسة في متطورة
2,67 0,621 04 

56 
 املؤسسة في التكنولوجية اليقظة تؤدى

 اختراع براءات تحقيق إلى
2,67 0,21 05 

57 
 للمؤسسة تسمح التكنولوجية اليقظة

 تقليد أي ضد منتوجها بحماية
2,44 0,821 10 

50 

 ما كل وتتبع بترصد املؤسسة تقوم

 منف التكنولوجية البيئة في يحدث

 علمية واكتشافات تطورات

2,74 0,595 02 

51 
 التكنولوجيات بمعرفة املؤسسة تهتم

 املنافسين قبل من املتبعة والتقنيات
2,62 0,711 06 

15 

 بيئة في تنشط املؤسسة أن بما

 ال هناك ضرورة تكنولوجية،

 لليقظة خلية الحتوائها على

 التكنولوجية

2,51 0,601 09 

 0,52763 2,6282 املرجح الحسابي الوسط

 spss برنامج ومخرجات نالاستبيا نتائج ىلع باالعتماد الباحث إعداد نم :املصدر
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 لليقظة خلية إلى حاجة في املؤسسة أن على تتفق املستجوبين أغلب إجابات أن نستنتج سبق مما          

 اليقظة لكون  ألامر ونفس 0,595 قدره معياري  وانحراف 2,74 بلغ حسابي بمتوسط التكنولوجية

 أما الثانية العبارة رفقة ألاولى املرتبة واحتل التقليد من منتوجها حماية من املؤسسة تمكن التكنولوجية

 عااختر  ءةابر  قيقلتح تؤدي اليقظة نأ ىلع تنص التي العبارة يهف متوسط مستوى  ذو كانت التي العبارة

 :يلي كما القياس ملس في تاالعبار  ىلع إجاباتهم وكانت حيث ذلك يوضح أعاله والترتيب

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

 7 مرق العبارة وكانت 5 ،1-5 ,2 التالي املجال في متوسط يمالتقي مستوى 

 وسطلل 2,6282 غلوب املرجح الحسابي الوسط حساب مت فقد لكذك تاعبار لل مالعا لالتجاه وبالنسبة

 .القياس ملس مستوى  ىلع جيد متقيي وهو  املعياري  لإلنحراف 0,52763 و الحسابي

 اهالي جألت والتي التكنولوجي بالتطور  قةلاملتع وماتلاملع ىلع الحصول  مصادر يهما:  15 العبارة

 ؟ املؤسسة

 التكنولوجية المعلومة على الحصول مصادر(:31)الجدول 

 الرقم

 املعلومات على الحصول  مصادر

 التكنولوجي بالتطور  املتعلقة

 املؤسسة اليها تلجأ والتي

 ال نعم

 % التكرار % التكرار

 79,5% 31 %  02.2 0 واملعارض تقياتلامل 01

 66,7% 26 % 33.3 92 وماتلمع من املؤسسة بحوزة ما يللتح 02

 51,3% 20 % 48.7 91 واملجالت التكنولوجية ألاخبار 03

 87,2% 34 % 128 2 واملنافسين واملوردين الزبائن 54

 20,5% 8 79,5% 29 التكوينية تاالدور  55

 spss برنامج ومخرجات نالاستبيا نتائج ىلع باالعتماد الباحث إعداد نم :املصدر

 بالتطور  قةلاملتع وماتلاملع ىلع املؤسسة صول ح بمصادر تعلقامل 92 الجدول  نم انطالقا                

 ب التكوينية تاالدور  وه اليهعصول حلل ألاول  املصدر نأ ىلع ناملستجوبي بلأغ اتفق التكنولوجي

 يه التدريبية تاالدور  نأب نيرو  ناملستجوبي نأ ىلع النتيجة ذهه وتدل ال إجابات 8 الهقاب منع إجابة31

 هامصدر  ن كو  بسبب مصداقية وذو رسمية وماتلمع يهو  وماتلاملع ىلعصول حلل ألاولى ةلالوسي

 بنسبة ميةلالع وألاخبار املجالت هو وماتلاملع ىلعصول حلل الثاني املصدر مث التكوينية، تاالدور 

 بحوزة التي وماتلاملع وهف همإجابات ترتيب حسب الثالث املصدر أما.  ناملستجوبي حسب %48,7

 نواملوردي نالزبائ ألاخيرة املرتبة وفي واملعارض، تقياتلامل مث ،33% اهنسبت غتلب والتي اليلهوتح املؤسسة

 الرسمية الطرق  ىلع تعتمد املؤسسة نأ ىلع إلاجابات ذهه 3و تدل ، 12,8% غتلب بنسبة نواملنافسي

 .التكنولوجي بالتطور  قةلاملتع وماتلاملع ىلعصول حلل

 ؟نالزبائ انشغاالت استقبال ميت كيف: 16 العبارة
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 الزبائن النشغاالت الاستماع وسائل: (14) الجدول 

 الزبائن انشغاالت استقبال كيفية الرقم
 ال نعم

 % التكرار % التكرار

 20,5% 0 79,5% 29 الكتروني بريد أو موقع خالل من 01

 69,2% 04 30,8% 90 خاص هاتفي خط 02

 94,9% 24 5,1% 0 والشكاوي  لالقتراحات مخصص سجل 03

 spss برنامج ومخرجات نالاستبيا نتائج ىلع باالعتماد الباحث إعداد نم :املصدر 

 وهو  نالزبائ النشغاالت لالستماع فةلمخت وسائل توفر املؤسسة نأ نستنتج أعاله دول الج نم

 رابتكر  الالكتروني والبريد املوقع ىلع ركزوا ناملستجوبي بلأغ نأ غير ناملستجوبي إجابات ليهع تدل ما

 حاتاوالاقتر  الشكاوي  سجل مث ، 30,8% بنسبة اتفيهال الخط اليهي ، 79,5% الهتقاب إجابة 29غ لب

 توفر املؤسسة نبأ أعاله هإلي املتوصل الاستنتاج صحة يؤكد ما وهو  ، % 5,1 غتلب جدا ضعيفة بنسبة

 .اهلزبائن لالستماع متنوعة وسائل
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 املؤسسة تنافسية تحسين حول  سةاالدر  عينة إجابات يللتح :الثالث بلاملط

 املؤسسة تنافسية تحسين ىلع الدالة تاالعبار  تجاه سةاالدر  عينة إجابات :أوال

 باملؤسسة التنافسية تحسين نحو سةاالدر  عينة إجابات(:15)الجدول 

 العبارة الرقم
 موافق محايد موافق غير

 % التكرار % التكرار % التكرار

01 
 الخدمات نوعية بتطوير املؤسسة متهت

 املقدمة
1 %15,4 2 %10,3 01 %74,4 

02 
 تكاليف ليلتق ىلع املؤسسة تحرص

 هاخدمات
1 %23,1 92 %25,6 02 %51,3 

03 

 رغبات إشباع ىلع املؤسسة تحرص

 تحقيق نوتضم نالزبائ

 ن والزبو  املؤسسة حةلمص نبي ن التواز 

1 %15,4 2 %12,8 00 %71,8 

22 

 اهفرص زيادة إلى دوما املؤسسة تسعى

 منتجات موتقدي باالبتكار يتعلق فيما

 متميزة وخدمات

1 %15,4 2 %7,7 22 %76,9 

22 
 ىلع صول الح ىلع املؤسسة تحرص

 ليهع املحافظة و ن الزبو  والء
1 %15,4 1 %15,4 04 %69,2 

21 
 املخاطر ةهمواج نم املؤسسة نتتمك

 الالكترونية
2 %7,7 92 %35,9 00 %56,4 

24 

 وهو  نالزبائ باتلط توقع ن للمؤسسةيمك

 اهتحقيق ىلع العمل إلى اهيقود ما

 اهموقع أو بريدها ذلك في اهتلووسي

 الالكتروني

1 %15,4 4 %17,9 01 %66,7 

20 
 وخدمات منتجات مبتقدي املؤسسة متهت

 نالزبائ رغبات مع متتالء ةلبدي
4 %17 ,9 2 %10 ,3 00 %71,8 

21 
 محج في زيادة املؤسسة تحقق غالبا

 السوقية اهحصت زيادة وبالتالي اهمبيعات
1 %15,4 2 %10 ,3 01 %74,4 

 spss برنامج ومخرجات نالاستبيا نتائج ىلع باالعتماد الباحث إعداد نم :املصدر 

 وكانت أعاله، املذكورة تاالعبار  ىلع باملوافقة كانت سةاالدر  عينة إجابات بلأغ نأ نالحظ الجدول  نم            

 زيادة إلى املؤسسة تسعى املؤسسة نأ ىلع تدل التي 76,2% غتلب بنسبة بعةاالر  العبارة ىلع موافقة نسبة أكبر

 لكل 74,4% بنسبة والتاسعة ألاولى العبارة مث متميزة وخدمات منتجات موتقدي باالبتكار يتعلق فيما اهفرص
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 كما 51,3% ب موافقة  نسبة أقل اهخدمات تكاليف ليلتق ىلع املؤسسة تحرص الثانية العبارة تلوحص ما،همن

 املخاطر ةهمواج نم املؤسسة نتتمك السادسة العبارة وكانت ،رأي يهم لد ليس 6, 25% هنسبت ما تلسج

 وحسب سبق ما خالل نوم ا،هطرح مت التي تاالعبار  كل نبي نم 35,9% حياد نسبة أكبر تلسج الالكترونية

 نم التكامل تيجيةاإستر  تتبنى املؤسسة نأ يعني ما وهو  هاتنافسيت نلتحسي تسعى فاملؤسسة ناملستجوبي إجابات

 .والتميز ألاقل فةلالتك تيجيةاإستر  نبي الدمج خالل

 سابقا ةلاملستعم إلاحصائية تااملؤشر  نفس عمالاست موت:املستجوبين إلجابات العام تجاهإلا -2      

 تنافسيتها لتحسين املؤسسة سعي حول  املستجوبين آراء وتقييم وصف: (16) الجدول       :يلكماي يهو 

 العبارة الرقم
 الوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

 حسب العبارات ترتيب

 ألاهمية درجة

01 
 الخدمات نوعية بتطوير املؤسسة تهتم

 املقدمة
2,59 0,751 20 

02 
 تكاليف تقليل على املؤسسة تحرص

 خدماتها
2,28 0,826 21 

03 

 رغبات إشباع على املؤسسة تحرص

 تحقيق وتضمن الزبائن

 والزبون  املؤسسة مصلحة بين التوازن 

2,56 0,754 22 

54 
 فرصها زيادة إلى دوما املؤسسة تسعى

  باالبتكار يتعلق فيما
2,62 0,747 29 

55 
 على الحصول  على املؤسسة تحرص

 عليه املحافظة و الزبون  والء
2,54 0,756 22 

56 
 املخاطر مواجهة من املؤسسة تتمكن

 الالكترونية
2,49 0,644 20 

57 

 الزبائن طلبات توقع يمكن للمؤسسة

 على تحقيقها العمل إلى يقودها ما وهو

 موقعها أو بريدها ذلك في ووسيلتها

 الالكتروني

2,51 0,756 24 

50 

 منتجات بتقديم املؤسسة تهتم

 رغبات مع تتالءم بديلة وخدمات

 الزبائن

2,54 0,790 21 

51 
 حجم في زيادة املؤسسة تحقق غالبا

 السوقية حصتها زيادة وبالتالي مبيعاتها
2,59 0,751 22 

 0,61175 2,5242 املرجح الحسابي الوسط

 spss برنامج ومخرجات نالاستبيا نتائج ىلع باالعتماد الباحث إعداد نم :املصدر 



دراسة ميدانية بمؤسسة إتصاالت الجزائر: الفصل الثالث    

 

75 
 

 

 اهفرص زيادة إلى تسعى املؤسسة نأ ىلع تتفق ناملستجوبي بلأغ إجابات نأ نستنتج سبق مما            

 حسابي بمتوسط ألاولى املرتبة هعبارت تلاحت التي متميزة وخدمات منتجات موتقدي باالبتكار يتعلق فيما

 التي 6 و 2 نالعبارتا باستثناء 2,5-3 للمجال تخضع جيد متقيي مستوى  ذات العبارت كل وكانت2,62 غلب

و  0,826 و 0,644 معياري  وانحراف التوالي ىلع 2,49 و 2,28 غلب حسابي بوسط متوسط ملتقيي خضعت

 . عبارة كل ترتيب يوضح أعاله الجدول 

 وسطلل 2,5242 غلوب املرجح الحسابي الوسط حساب مت فقد ككل تاعبار لل مالعا لالتجاه وبالنسبة    

 خاضع باعتباره القياس ملس مستوى  ىلع جيد متقيي وهو  املعياري  لإلنحراف 0,61175 و الحسابي

 2,5-3 للمجال

 

 ومضطرب متغير -نسبيا ومضطرب متغير - مستقر :تنافس ي محيط في املؤسسة تعمل :10  العبارة

 املؤسسة هفي تنشط الذي املحيط (17) :الجدول 

 مستقر التنافس ي املؤسسة محيط

 متغير

 ومضطرب

 نسبيا

 متغير

 ومضطرب

 نعم
 55 57 32 التكرار

% %82,1 %17,9 %0 

 ال
 21 20 24 التكرار

% %17,9 %82,1 %100 

 spss برنامج ومخرجات نالاستبيا نتائج ىلع باالعتماد الباحث إعداد نم :املصدر

 تنافس ي محيط في تنشط املؤسسة بأن ترى  الدراسة عينة أغلب أن يتبين ماسبق خالل من            

 نسبيا ومضطرب متغير نفي وتم 82,1% نسبته بما املستقر املحيط على بنعم كانت فإجابتهم مستقر

 أن إلى يعود وهذا ومضطرب متغير محيط في تنشط املؤسسة بأن قال فرد أي نالحظ ولم النسبة بنفس

 وبالتالي الثابت الهاتف وهو ممارسته في التام حتكارإلا  تمارس الخدمات إحداهما من نوعين لها املؤسسة

 .الدراسة عينة إجابات حسب وثابت مستقر محيط في تنشط فاملؤسسة
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 امليدانية الدراسة نتائج تفسير :الرابع املطلب

 البحث ستبانةإ نم انطالقا وماتلمع نم هجمع مت ما على وباالعتماد امليدانية دراستنا خالل من          

 :التالية النقاط استخالص نيمك باملديرية نيلالعام مختلف مع وحوارنا

 الذي املدير ىلع التكنولوجية باليقظة مقيالل مستغانمب الجزائر التصاالت يةلالعم املديرية تعتمد -

 داخل تطبيقيا دااملر  الجديدة مجاوالبر  التقنيات ىلع تحتوي  دورية تقارير إرسال ىلع إلاشراف يتولى

 .اهحين في العامة باملديرية والتطوير البحث حةلمص إلى املديرية

 بالتطور  قةلاملتع وماتلاملع بجمع بمستغانم الجزائر التصاالت يةلالعم املدرية موظفو ميقو  -

 التقارير خالل نم بالعاصمة والتطوير البحث حةلمص تتواله اهومعالجت اليلهتح يةلعم نلك التكنولوجي،

 .مستغانمب يةلالعم مديريةلل الوالئي املدير ليهاع يشرف التي

 الحق هاتمنح أو الحصول  نم اهتمكن التي والتطوير البحث حةلمص ىلع يةلالعم املدرية تعتمد -

 .التكنولوجي بالتطور  الخاصة مجاوالبر  التقنيات أحدث ىلع صول بالح

 تطلعاتهم ىلع التعرف ومحاولة والئهم كسب ىلع و تعمل اهزبائن نم التقرب إلى يةلالعم املديرية تسعى -

 نم متقو  حيث ئر،االجز  اتصاالت ةلبقاف يعرف بما اهقيام خالل نم آلاجال أقرب في اهتحقيق بهدف

 ذاهو  الوالية دياتلوب أحياء في اهنصب ميت مخي بواسطة نالزبائ مع صلوالتوا اهلخدمات بالترويج اهخالل

و  ككل املؤسسة صورة نتحسي في يةلالعم ذهه همتسا وبمدية، حي كل في ساعة 48 وملدة دوري بشكل

 .انشغاالتهم ومعرفة نالزبائ نم مزيد ىلع صول حلل تهدف

 ا،هلزبائن 4G تقنية توفر حيث اهبمنافسي مقارنة متطورة تكنولوجيا ئراالجز  اتصاالت مؤسسة تمتلك -

 هلزبائن يوفر متعامل ثاني تعتبر حيث سابقا، اهإلي التطرق  مت الفائقة السرعة ذو باالنترنت التزود يهو 

 بناءا التقنية ذهه نم ستفادةإلا  موت إفريقيا، بجنوب تصاالتإلا في املختصة املؤسسة بعد التقنية ذهه

 .اهل حسنة صورة واعطاء املؤسسة تنافسية نتحسي في همسا ما وهو  التكنولوجية اليقظة ىلع

 املثال سبيل ىلوع اهمنافسي مع باملقارنة منخفضة ئراالجز  اتصاالت مؤسسة في املطبقة ألاسعار تعتبر -

 دج 1610,00 الجزائر اتصاالت بمؤسسة 1Mps و تحميل تدفق بسرعة الانترنت في ري هالش إلاشتراك

 غلفيب وريدوأو  جازي  سلموبي اهمنافسي لدى ساعة 24 ملدة إلاشتراك أما ساعة، 24 في دج 53,66 يعادل

 .دج 100,00

 مؤسسة نفإ ذكره سبق ما خالل نوم التقنية مع املؤسسات تعامل نمطي ىلع اعتمادا                

 تعتبر حيف في ، 4G كتقنية التقنيات بعض اعتماد في وطنيا قائدة مؤسسة تعتبر الجزائر اتصاالت

 إمكانية تدرس الاتصاالت متقدي في املختصة العاملية املؤسسات نأل  دوليا تقنية تبعية ذات مؤسسة

 .6G تقنية اهزبائن إتاحة

 اهقيام خالل نم التدفق وبطئ نترنتألا  عطابأ نم صلالتخ إلى الجزائر تصاالتإ مؤسسة تسعى           

 للظروف اهبمقاومت تتميز التي البصرية و ألالياف ابل الكو  تغيير في مثلتت جديدة تقنية ىلع اهواعتماد

 تؤرق ةلمشك النحاسيةسرقة الكوابل  مشكل يعتبر حيث سرقة،لل ةلالقاب وغير القاسية الطبيعية

 .ليهمع العناء ففتخ نأ الجديدة الكوابل  نشأ نوم ، الجزائر اتصاالت مؤسسة وعمال ندس يهم
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 طيل مصالحهمتع موعد اهزبائن بانشغاالت مالتا التكفل إلى التجارية اتهوكاال خالل نم املديرية سعي -

 مويو  مساءا، السادسة إلى صباحا الثامنة نم نالزبائ ستقبالال  ألاسبوع مأيا ةيلط اهوكاالت فتح خالل نم

 .ارهالن صفمنت إلى صباحا التاسعة نم الجمعة

 نم التقرب ن دو  والانترنت للهاتف ري هالش راكالاشت عيل تف نم نالزبائ نتمك تعبئة بطاقات توفير -

 .شاكألاك مستوى  ىلع متوفرة فالبطاقات التجارية الوكاالت

 إحدى نم بالتقرب  م ذلكويت ريديلب ا الحساب خالل نمراك الاشت عيللتف نزبائلل الفرصة إتاحة -

 مقيا مث السر مةلك ىلع صول والح امليزة أو الخدمة ذهه تفعيل بلوط اهل التابعة التجارية الوكاالت

 .له املمنوح السري  مالرق خالل نم يةلالعم تفعيل و  مؤسسةلل الرسمي املوقع إلى خول بالد املشترك
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 :الفصل خالصة

 

 ئراالجز  اتصاالت بمؤسسة التكنولوجية اليقظة واقع إلى طرق الت متصل الف ذاه خالل نم                 

 اهتقدم التي الخدمات إلى أيضا التطرق  مت كما ،مستغانم بوالية تفعيل التصاالت يةلالعم املديرية عبر

 .املؤسسة اهتقدم التي النشاطات بعض في اهمنافسي وكذا اهوفروع

 موظفي نع بغريب ليس حلمصط التكنولوجية اليقظة حلمصط نأ سةاالدر  ذهه خالل نم والحظنا         

 بما يةادر  لهم ناملوظفي نم عدد صادفنا حيث سةاالدر  اهتلشم التي العينة خالل نم الجزائر اتصاالت

 يةلخ ىلع تحتوي  ال املديرية نأ ولو الدراسة، ذههب مالقيا قبل اعتقادنا نكا ما عكس حلاملصط يعنيه

 نم الحظنا كما املؤسسة، موظفو اهب ميقو  ممارسات شكل ىلع ااهملسن لكننا التكنولوجية يقظةلل

 إلى تسعى املؤسسة نأ إلى املستوى  في ن يكو  لكي داهج بذلنا والذي إعداده مت الذي نالاستبيا خالل

 تسعى اهأن حيث ،ككل املديرية موظفو يبذله التي دهالج خالل نم والئهم وكسب نالزبائ نم التقرب

 وبالتالي اهزبائن عاتلتط قيقلتح متطورة تكنولوجيا خالإد خالل نم اهخدمات وتطوير اهسمعت نلتحسي

 ىلع الاعتماد خالل نم إال ذاه يتجسد وال ألامثل ختيارإلا  شعار تتبنى التي املؤسسة أهداف قيقتح

 .الحديثة التقنيات البرمجيات
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 تحسين في التكنولوجية اليقظة دور " موضوع اهفي عالجنا والتي الدراسة ذهه خالل نم              

 أهم إلى التطرق  اهخالل نم ناحاول فصول  ثالث إلى العمل مبتقسي قمنا حيث "املؤسسة تنافسية

 التي ائلالوس هموأ تعنيه ما ىلع وتعرفنا التكنولوجية باليقظة قةلاملتع وماتلاملع ىلع صول الح مصادر

 الفرص اقتناص إلى أساس ي بشكل تهدف والتي ،هعبلت الذي الدور  وكذا زةهوأج برمجيات نم اهبلتتط

 مدخل الثاني الفصل في تطرقنا كما املؤسسة، اهل تتعرض نأ نيمك التي التكنولوجية ديداتهالت وتجاوز 

 اهحاتلمصط نبي الفروقات همأ بتوضيح وقمنا التنافسية تيجياتاالاستر  همأ إلى التنافسية إلى معا

 نم حاولنا حيث التنافسية، تامؤشر  هموأ التنافسية تاوالقدر  التنافسية وامليزة التنافس ي كاملركز

 والتي التنافسية تيجياتاستر إلا  خالل نم املؤسسة بتنافسية التكنولوجية اليقظة عالقة ارهإظ خالله

 .الدراسة ميةهأ ىلتتج اهخالل نم

 والتطور  املنافسة تنامي اهفي بما تاوتطور  باتلتق نم املؤسسة محيط دههيش ما ظل وفي حيث         

 رغبات سقف نم رفع ما وهو  صغيرة، قرية مالعال نم و جعل املسافات اختزل  الذي املتسارع التكنولوجي

 في التنافسية تيجياتاستر إلا  عبهلت الذي الدور  ميةهأل  ا ونظر  مستمر، يداتز  في وجعلها نالزبائ عاتلوتط

 ن التواز  تحقيق نلضما ستراتيجياتإلا  ذهه نبي تكامل إحداث اليهع ماالز  نكا املؤسسة أهداف تحقيق

 متابعة خالل نم إال اهواستثمار  الفرص توقع نم املؤسسة نتتمك نول اهزبائن حةلومص اهحتلمص نبي

 ةهومواج اهتحتاج التي وماتلاملع جمع خالل نم هافي تنشط التي التكنولوجية البيئة في يحدث ما ورصد

 التي ديداتهوالت عقباتلل اهتهمواج يعني ما وهو  املؤسسة قيمة نم التقليل إلى تهدف التي إلاشاعات

 ،هامنافسي باقي نع اهب وتنفرد املؤسسة هاب تتمتع تنافسية ياامز  إلى ذلك اهأمكن نإ الهوتحوي اله تتعرض

 أهداف تحقيق نلضما فعالة بطريقة مهيكل تكنولوجي يقظة منظا اعتماد خالل نم إال ذاه يتجسد وال

 كالتقنيات املؤسسة همت التي التكنولوجية تاالتغير  لكل الجيد والفهم التنبؤ ألاساسية مهمته املؤسسة،

 اهل تتعرض نأ نيمك التي التقنية عطابوألا  اكلباملش والتنبؤ ناملنافسي قبل نم املتبعة والبرمجيات

 .الكترونيا نالزبائ باتلط توقع وكذا املؤسسة

 الوقت نفس في نمختبري يلي فيما اهنستعرض النتائج نم مجموعة إلى نالتوص ،املنطلق ذاه نوم              

 .والتوصيات حاتاالاقتر  بعض متقدي سنحاول  كما البداية، في املطروحة الفرضيات مع اهتطابق مدى

 :سةاالدر  نتائج  

 :التالية النتائج إلى سةاالدر  ذهه خالل نم نالتوص           

 أجل نم تاار هوم كفاءات ذو داأفر  بلتتط كما زة،هوأج برمجيات بلتتط التكنولوجية اليقظة -

 التي الالكترونية املخاطر ةهمواج بهدف اهل ألامثل مستخداإلا  نوضما البرمجيات في مالتحك

 مالقيا أجل نوم انه كما ا،هر اسر أل  واختراق بياناتلل قرصنة نم املؤسسة اهل تتعرض نأ نيمك

 لبالعم املؤسسة ربط يجب اهب قةلاملتع وماتلاملع ومعالجة رصد و ألجل التكنولوجية باليقظة

 ما وهو  ،مفعل الكتروني وبريد موقع ىلع تحتوي ن أ اليهوع الكترونية وسائط خالل نم الخارجي

 .ألاولى الفرضية تؤكده
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 البيئة خالل نم وماتلاملع نع بالبحث مؤسسةلل يسمح وماتيلمع منظا التكنولوجية اليقظة -

 نم ةلاملستعم التكنولوجيا( التكنولوجية اهبيئت في ةلالحاص تابالتطور  تتعلق والتي الخارجية،

 الوقت في البهيط نمل الهوتوصي اهومعالجت اليلهتح مث ،)نالزبائ رغبات تطور  ،ناملنافسي قبل

 التكنولوجيا، اهبيئت تطوير نم اهويمكن اههتواج التي العقبات تقليل في هميسا ما وهو  املناسب،

 تتعرض التي جماتهال كل نم ومحميفعال  مالنظا ذاه جعل نم نتمك التكنولوجية فاليقظة

 .الثانية الفرضية تؤكده ما وهو  ،هار اأسر  واختراق لكشف ا،همنافسي قبل نم املؤسسة اهل

 والتميز، فةلالتك قيادة إستراتيجية نبي التكامل تبني في اماه ادور  التكنولوجية اليقظة عبلت -

 نم ةلاملستعم التكنولوجيا حول  وماتلمع نم التكنولوجية اليقظة هتقدم ما إلى وبالنظر حيث

 التكنولوجيا اعتماد في والسرعة الطريق باختصار مؤسسةلل تسمح يهف ناملنافسي قبل

 لهاتواص خالل نم املؤسسة نتمكها أن كما ا،همنافسو  هكليم بما مقارنة و ألافضل اهل املناسبة

 ءاإجر  إلى الحاجة ن دو  اهتحقيق ىلع العمل وبالتالي اهزبائن عاتلتط معرفة نم اهزبائن مع الدائم

 في هميسا ما وهو  بذلك تلتكف التكنولوجية اليقظة فوظيفة تاباستشار  موالقيا ساتادر 

 أخرى  ةهج نوم ة،هج نم )جديدة تكنولوجيا بامتالك الخاصة تاالاستشار  تكاليف (التكاليف تقليل

 ما وهو  ا،هزبائن عاتلبتط ملع ىلوع هامنافسي نم أفضل تكنولوجيا تمتلك اهلكون متميزة خدمات متقد

 متميزة ومنتجات خدمات نم هتقدم ما إلى بالنظر ناملنافسي نم اهغير  نع اهتميز  مؤسسةلل نيضم

 .الثالثة الفرضية تؤكده ما ذاهو  ألاسعار، ضلوبأف

 :إلى امليدانية ستناادر  خالل نم نالتوص سبق ما إلى باإلضافة       

 :التطبيقية سةاالدر  نتائج  

 البحث حةلمص خالل نم التكنولوجية اليقظة مو همف ئراالجز  اتصاالت مؤسسة تتبنى -

 .بالعاصمة العامة املديرية مستوى  ىلع املتواجدة والتطوير

 اهوتبعيت العامة املديرية مستوى  ىلع التكنولوجية اليقظة نع املسؤولة حةلاملص اقتصار -

 متقو  حيث التكنولوجية، اليقظة مجال يضيق نأ هشأن نم والتطوير البحث حةلملص

 .التقارير تلك في وارد وه ملا الجيد همالف ذلك نيضم وال اهإلي تقارير سالبإر  الفرعية املديريات

 اليقظة نم املجمعة وماتلاملع ومعالجة تحليل في الجزائر اتصاالت مؤسسة تعتمد -

 البحث حةلمص بتعينهم متقو  خاصة، صفات يهمف تتوفر نمختصين لجا ىلع التكنولوجية

 .العامة  املديرية مستوى  ىلع ذلك مويت والتطوير

 وماتلاملع جمع من املؤسسة نتمك التكنولوجية اليقظة نأ الجزائر تصاالتإ موظفو يرى  -

 .باملؤسسة املحيطة التكنولوجية تاالتطور  بمواكبة تسمح اهأن كما اليلهوتح

 هي التكنولوجية تاالتغير  لرصد املؤسسة اهإلي أجلت التي وماتلاملع ىلع صول الح مصادر -

 .ميةلالع واملجالت التكنولوجية ألاخبار أقل وبدرجة التكوينية، تاالدور 

 تتولى حةلمص ىلع ئراالجز  اتصاالت مؤسسة احتواء مرغ مأن القول  نيمك سبق ما خالل نم            

 وغير الواقع نع بعيدة الهجع العامة املديرية مستوى  ىلع اهاقتصار  نأ إال التكنولوجية اليقظة يةلعم

 .هاتار اقر  في منتظمة
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 :التوصيات

 البحث حةلمص نع هاتسيير  في ةلمستق ن تكو  التكنولوجية باليقظة مختصة حةلمص وضع ضرورة -

 .التكنولوجي املجال في املتسارعة تاالتطور  ظل في ميةهأ نم اهل ملا والتطوير

 اتصاالت ملؤسسة التابعة الفرعية املديريات مستوى  ىلع التكنولوجية يقظةلل خاليا تواجد ضرورة -

 نيلالعام كل مشاركة ىلع التأكيد مع ،نواملنافسي نالزبائ مع مباشر و تواصل احتكاك في اهنأل الجزائر

 .اهفي

 .ؤسسةللم التكنولوجي املحيط و تحليل قبةامر  في نمتخصصي طارتإ نتكوي -

 الوسائط ىلع عتمادوإلا  التكنولوجية، اليقظة يةلعم أساس اهألن الرسمية غير وماتلباملع متماهالا  -

 .اهمدت تقليلو  الرسمية الاجتماعات في الالكترونية

 كمنح والترويجية، تصاليةإلا هوظيفت ليؤدي مؤسسةلل لكترونيإلا موقعلل أخرى  خدمات إضافة -

 .وتطلعاتهم رغباتهم ومعرفة املقدمة الخدمات حول  رائهمأ إلبداء فرصة ن الزبائ

 .التكنولوجية اليقظة يةلعم في مشاركةلل نيلالعام لدفع واملعنوية املادية الحوافز توفير -

 .عاالاختر  ىلع والتشجيع تقيات،لوامل الندوات في املشاركة خالل نم ميلالع البحث يئاته مع صلالتوا -

 :سةاالدر  أفاق

 ستناادر  خالل نوم أكثر، البحث بلويتط حديث موضوع التكنولوجية اليقظة موضوع نإ             

 :اهمهأ والبحث النظر تستحق أخرى  نقاط لنا رتهظ ناليلوتح

 .التكنولوجية اليقظة يةلعم في ن الزبو  دور 

 .املؤسسة لتطوير كعامل التكنولوجية اليقظة -

 .املؤسسة تنافسية نتحسي في اهودرور  الرسمية غير ومةلاملع -

 .الجزائرب التكنولوجي التطور  مستوى  رفع في الجزائر اتصاالت مؤسسة دور 
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 الطبعة لكتاب، الوطنية املؤسسة عربي، معجم للطالب الجديد القاموس وآخرون، علي هادية بن-9

 . 1991 الجزائر ألاولى

 ألاردن ألاولى، الطبعة للنشر، وائل دار ،واملنافسة العوملة إلاستراتيجية إلادارة نزار، كاظم الركباني -0

2004  . 

 الفجر، دار خزامي، الحكم عبد :ترجمة تنافسية، ميزة بناء في إلاستراتيجية إلادارة ديفيد، روبرت -2

 . 2008 ألاردن، عمان

 للنشر جرير دار ، ألاولى الطبعة ، إلاستراتيجية والبدائل والتنافسية املنافسة أحمد، زغدار -2

  2011 .ألاردن والتوزيع،عمان

 دانو، ميشيل ترجمة )التنافسية ألاسواق قوة( والتنمية املنافسة إيفانز، فيل يوكس، فاسوز  -2

 .  2010نلبنا بيروت، ألاولى، الطبعة ،نناشرو  مو لعلل العربية الدار

 .  2009مصر إلاسكندرية، الجامعي، الفكر دار ومات،لاملع تكنولوجيا إدارة محمد، الصيرفي -1

 .  2008 مصر الجديدة، الجامعة دار ،التسويق إدارة ،هط طارق -4

 وائل دار ، متكامل جيهمن منظور  تيجيةاإلاستر  إلادارة ،نوآخرو  الغالبي منصور  نمحس رهطا -0

 .  2002ننشر،ألاردلل

 .1997مصر سكندرية،إلا  إلاشعاع، مكتبة عبة،لال قواعد وتغيير التنافسية ،قحف مالسال  عبد -1

 .2000ن ألارد ،نعما ألاولى، الطبعة وائل، دار ،إلاستراتيجية إلادارة الحسيني، نحس فالح-92

 .2007الجزائر السادسة، الطبعة الجامعية، املطبوعات نديوا ،البنوك تقنيات ر،هالطا لطرش -99

 .2008مصر إلاسكندرية، الجامعية، الدار إلادارية، وماتلاملع نظم ،نحسا أحمد محمد -90

 ،نعما والتوزيع، نشرلل صفاء دار التسويقية، تاالاستخبار  نظام ،نوآخرو  الشمري  جبار محمد -92

 .  2009نألارد

 والتوزيع، نشرلل وائل دار إلادارية، وماتلاملع نظم إلى املدخل الطائي، فرج ين آلالحس عبد محمد -92

 .2005 نألارد ،نعما ألاولى، الطبعة

 إلاستراتيجية وماتلاملع نظم الخفاجي، خضير عباس نعمة ،الطائي  فرج الحسين آل عبد محمد -92

 . 2009 نألارد ألاولى، الطبعة ،نعما الثقافة، دار ، إلاستراتيجية امليزة منظور 

 عمان، ألاولى، الطبعة املعرفة، كنوز  دار الالكترونية، التكنولوجيا الخالدي، محمودي محمد -91

  .0221 ألاردن

 دار ألاولى، الطبعة ، التنافسية امليزة تحقيق في وأثره الاستراتيجي الخيار القطب، الدين محي -94

 .  2012حامد،ألاردن

 النمو جهود دعم على ودورها العوملة آليات من كألية التنافسية رضوان، حامد أحمد مصطفى -90

 .  2011مصر إلاسكندرية ألاولى، الطبعة الجامعية، الدار ،العالم في والتنمية
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ن ألارد ،نعما ألاولى، الطبعة مية،لالع اليازوردي دار الالكترونية، واملعرفة إلادارة ،منج عبود منج -91

0211 . 

 ليمالتع دار ، والعاملية العربية التجارة ىلع اهوتأثير  الدولية التنافسية شمث، نحسي ننيفي -02

 .  2010مصر الجامعي،

 التنافسية القدرة لتحسين تيجيااستر  دخلمك التسويق ،نالرحما عبد بوشمال حريز، مشاه -09

 .  2014مصر ،إلاسكندرية ألاولى، الطبعة القانونية، الوفاء ،مكتبة مؤسسةلل

 :تاواملحاضر  تقياتلامل - ب

 تقىلامل ، منظمةلل التنافس ي املركز تدعيم في التكنولوجي إلابداع مةهمسا اب،هالو  عبد بريكة نب -00

 ودولية، وطنية تجارب ليلوتح سةادر  الحديثة، املنظمات في التنظيمي والتغيير إلابداع حول  الدولي

 . 2011 ماي ئر،ايدة،الجز لالب جامعة

 ماستر، ألاولى السنة ، وماتلاملع نظم في تامحاضر  )التكنولوجية اليقظة( ة،لوسي ساهل نب -02

 محمد جامعة التسيير، مو لوع والتجارة الاقتصادية مو لالع يةلك منظمات،لل تيجيااستر  تسيير تخصص

 .  2014 / 2013ئرابسكرة،الجز  خيضر

 التنافسية امليزة تنمية في تيجيةاإلاستر  اليقظة دور  عائشة، مصباح الفتاح، عبد مبوخمخ -02

 مؤسساتلل التنافسية تيجياتاستر وإلا  املنافسة حول  بعاالر  الدولي تقىلامل ،قتصاديةالا مؤسسةلل

 9 / 8 ئر،االجز  ،الشلف ي،لبوع نب حسيبة جامعة العربية، الدول  في املحروقات قطاع خارج الصناعية

 . 2010 نوفمبر

 بعاالر  الدولي تقىلامل .)ئراالجز  حالة( التنافسية قياس تاومؤشر  الصرف سعر زواوي، الجيب -02

 العربية، الدول  في املحروقات قطاع خارج الصناعية مؤسساتلل التنافسية ستراتيجياتوإلا  املنافسة

 . 2010 ئراالجز  الشلف جامعة

 املؤتمر املؤسسة، لتنافسية حديثة تسيير ةلوسي التنافسية اليقظة ،نوفل حديد رتيبة، حديد -01

 2005 مارس ئراالجز  ورقمة، مرباح قاصدي جامعة واملنظمات، حكوماتلل املتميز ألاداء حول  الدولي

 السوق  في املحلية والصناعات املبيعات حجم في وأثرها ألاجنبية املنافسة .هامان علي حسيل -04

 . 2003 قطر والتحديات، الفرص العربي، الوطن في التسويق الثاني، العربي امللتقى. الليبي

 حول  الرابع الدولي امللتقى قتصادية،إلا للمؤسسة التنافسية امليزة تطوير آليات منية، خليفة -00

 العربية، الدول  في املحروقات قطاع خارج الصناعية للمؤسسات التنافسية ستراتيجياتوإلا  املنافسة

 . 2010 نوفمبر 9 / 8 الجزائر، الشلف، بوعلي، بن حسيبة جامعة

 التنافسية امليزة لبناء كأداة التكنولوجية اليقظة فيروز، شين سوالف، رحال الطيب، داودي -01

 .الجزائر بسكرة خيضر محمد جامعة مداخلة قتصادية،إلا للمؤسسة

 التنافسية امليزة لبناء كأداة التكنولوجية اليقظة سوالف ، رحال فيروز، شين الطيب، داودي- 22

 تكوين في ومساهمتها الرقمي الاقتصاد ظل في املعرفة حول  الثاني الدولي امللتقى قتصادية،إلا للمؤسسة

 .  2007الجزائر الشلف، جامعة العربية، للدول  التنافسية امليزة
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 الاقتصادية النظريات في املنافسة وشكل وهيكل ومكونات محددات تحديد مريم، طالب -29

 للمؤسسات التنافسية وإلاستراتيجيات املنافسة الرابع، الدولي امللتقى ،املؤسسة وإستراتيجية

 .  2010الجزائر الشلف، جامعة العربية، الدول  في املحروقات قطاع خارج الصناعية

 املعرفة، واقتصاد العمال ذكاء حول  عشر الحادي السنوي  العلمي املؤتمر ،)ميدانية دراسة(-20

 . 2012 أفريل ألاردن، عمان، جامعةالزيتونة،

 املنافسة حول  بعاالر  الدولي تقىلامل التكنولوجي، وإلابداع البيئية املؤشرات أحمد، الدين نور  قايد-22

 أجل نم العربية، الدول  في املحروقات قطاع خارج الصناعية مؤسساتلل التنافسية تيجياتاستر وإلا 

 .ئراالجز  بسكرة، خيضر محمد جامعة تنافسية، عربية صناعة

 إلاستراتيجية تار االقر  تحسين في تيجيةاإلاستر  اليقظة ميةهأ أحمد، عميرستي سعيد، كرومي -22

 في مؤسساتلل التنافسية ستراتيجياتوإلا  املنافسة حول  بعاالر  الدولي تقىلامل ،مؤسسةلل والتنافسية

 . 2010 أكتوبر ئر،االجز  ،ممستغان باديس نب الحميد عبد العربية،جامعة الدول 

 في التسويق حول  ألاول  تقىلامل التنافسية، التسويق إستراتيجية العوض، هللا عبد نب محمد -22

 . 2002 أكتوبر املتحدة، العربية إلامارات الشارقة، .)والافاق الواقع( العربي الوطن

 وألاطروحات الرسائل - ج

 مؤسساتلل التنافسية القدرة لدعم جديد كأساس إلاستراتيجية اليقظة يدة،لخ بصيرلب -21

 غير ماجيستر، رسالة ،)واملتوسطة الصغيرة املؤسسات من عينة سةادر (واملتوسطة الصغيرة

 خيضر، محمد جامعة التسيير، مو لوع والتجارة الاقتصادية مو لالع يةلك التسيير مقس منشورة،

 .  2009 / 2008ئراالجز  بسكرة،

 الجزائر تصاالتإ مؤسسة حالة دراسة( التنافسية امليزة تنمية في اليقظة دور  سهيلة، بومعزة -24

 منتوري جامعة والتسيير، والتجارة الاقتصادية العلوم كلية منشورة، غير ماجيستر، رسالة)موبيليس

  2009 / 2008  قسنطينة

 التنافسية امليزة ىلع الكفاءات وتنمية البشرية مواردلل ستراتيجيإلا  التسيير أثر يحضية، سماللي  -20

 الاقتصادية مو لالع يةلك التسيير، مو لع مقس ،منشورة غير ، دكتوراه أطروحة ،الاقتصادية مؤسسةلل

 .  2004 / 2003ئراالجز  جامعة والتسيير، التجارة

 منشورة، غير ماجيستر، رسالة الصناعية، املؤسسة تيجيةاإستر  لتصميم محاولة فيروز، شيف -21

 الجزائر باتنة، لخضر الحاج جامعة التسيير، مو لوع والتجارة الاقتصادية مو لالع يةلك التسيير، مقس

2003 / 2004  . 

 الشركة حالة سةادر ( التنافسية امليزة تحقيق في تيجيةاإلاستر  اليقظة ميةهأ يمة،هف عباس  -22

 مقس منشورة، غير ماجيستر، رسالة ،) NAFTAL نفطال البترولية املنتجات وتوزيع لتسويق الوطنية

 / 2008الجزائر  خدة، نب سفيو  نب جامعة التسيير، مو لوع والتجارة الاقتصادية مو لالع يةلك التسيير

2009  . 
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 مؤسسة حالة سةادر  ( املؤسسة ىلع تغييرلل كعامل تيجيةاإلاستر  اليقظة نصيرة، عالوي   -29

 مو لوع والتجارية قتصاديةإلا مو لالع يةلك التسيير، مقس منشورة، غير ماجيستر، رسالة )يسلموبي

 .  2011 / 2010الجزائر  ،نمسالت قايدلب بكر أبي جامعة التسيير،

 مؤسسة(املؤسسة تنافسية من تحسينلل تيجيةاإلاستر  يقظةلل نظام إرساء ،رفيق يواتلع  -20

 قتصاديةإلا مو لالع يةلك التسيير، مقس منشورة، غير ماجيستر، رسالة ،)يسلموبي الجزائر تصاالتإ

 .  2005 / 2004الجزائر  جامعة والتسيير التجارة

 من بعينة استكشافية سةادر (تيجيةاإلاستر  تاالقرار  تخاذإ في اهوأهميت اليقظة ،ناليمي فالتة  -22

 مو لالع يةلك التسيير، مقس منشورة، غير ه،ادكتور  أطروحة ،)الجزائرية قتصاديةإلا املؤسسات

 .  2013 / 2012الجزائر  بسكرة، خيضر محمد جامعة التسيير، مو لوع والتجارية الاقتصادية

 مرجعية سةادر ) للبنوك التنافسية القدرة لزيادة كأداة التكنولوجية اليقظة أسماء، يلكرغ  -22

 التجارية، مو لالع مقس منشورة، غير ماجيستير، رسالة البويرة، والية بمقر (ةلالعام للبنوك مقارنة

 .  2014 / 2013 بومرداس بوقرة أمحمد جامعة والتسيير، التجارة الاقتصادية مو لالع يةلك

 حالة سةادر ( مؤسسةلل التنافسية امليزة تنمية في التنافسية اليقظة ميةهأ رتيبة، نحاسية  -22

 مو العل يةلك التسيير، مقس منشورة، غير ماجيستر، رسالة ،)ئريةاالجز  الجوية الخطوط مؤسسة

 .  2002 / 2001الجزائر جامعة _والتسيير التجارة الاقتصادية

            تيجيةاستر إلا  تاالخيار  تحديد في يلالداخ واملحيط الصناعة بنية تحميل دور  فواز، واضح -12                

 قتصاديةإلا مو لالع يةلك صناعي، اقتصاد تخصص منشورة، غير ماجيستير، رسالة قتصادية،إلا  مؤسسةلل

 . 2011 / 2010ئراالجز  بسكرة، جامعة والتسيير، التجارة

 والجرائد املجالت -د

 القدرة وزيادة املصرفية الخدمات تطوير ومتطلبات املصرفي التحرير( القادر عبد بريش  -47

 . 2005 ديسمبر الشلف، جامعة ، 03 العدد إفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة )التنافسية

 و شمال ألاوسط الشرق  لدول  الدولية التنافسية القدرة مؤشرات( وأندروستون، خيمان شيام -40

 2 العدد الثالث، املجلد ،وتركيا إيران العربية للدول  الاقتصادية البحوث منتدى نشرة . )إفريقيا

 . 1996 جوان

 في إلاقليمي قتصاديإلا التكافل ودور  العربية الاقتصاديات تنافسية( بضياف، املالك عبد  -41

 .  2010قاملة  جامعة ، 26 العدد ،التواصل مجلة )تنميتها

 )تنافسية وتحديات مفهومية مقاربات للمؤسسات ستراتيجيإلا  التسيير( مزهودة، املليك عبد  -55

 .  2006 بسكرة خيضر محمد جامعة ، 04 العدد ،الباحث مجلة.

 العموم ةلمج. )العمولة تحديات ظل في التنافسية تاالقدر  إشكالية( مسعداوي، يوسف  -51

 .مصر إلاسكندرية، جامعة ، 35العدد ،إلانسانية
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 ألاجنبية باللغة املراجع :ثانيا

52. Humbert Lesca, Veille Stratégique Concepts et Démarch de mise en place dans 

l’entreprise guides pour la pratique de l’information scientifique et technique, 

Ministère de l’Education National de la Recherche et de la Technologie, Paris, France 2001. 

53. Iamm Ciheam, L’information un outil de gestion stratégique pour l’entreprise, 

veille stratégique et reseauinternete des outils et méthodes à maitrise, Paris, France. 

54. Christion Harbolot et Philippe Baumard, Perspective Historique de l’intelligence 

économique, publications de l’école de guerre économique, Paris, France, 1997. 

55. Christophe Lecante, la Veille Technologique et Concurrentiel, l’agence de 

développement du val de marne, Paris, France, septembre 2005. 

56. Nicolas Lesca, Construction du Sens le cas de la Veille Stratégique et de 

l’exploitation Collective des Signes d’alerte Précoce, thèse doctorat en science de 

gestion, PARIS, France, 2002/2001. 

57. Boulifa Tamboura, Iidentification des Facteurs Critique de Succès pour la Mise en 

Place d’un Dispositif de Veille Stratégique, thèse Doctorat en sciences de gestion, 

Institut Supérieur de Gestion, université de Tunis, Tunisie, / 2008200 . 7 

58. Mariinet et Ribault, Le Management des Technologies, Edition Organisation Paris, 

France, 1991. 

59. Humbert Lesca, Iimplantation d’une Veille Stratégique pour le Management 

Stratégique, Cas d’une PME du Secteur Bancaire, la revue des Sciences du Gestion, 

Direction et Gestion, Paris, France sep-oct. 2003 

60. Andrieuo et Lafontd, Interner et Enterprise (Troisième Tirage), Editions Eyrollse, 

Paris, France, 1996. 

61. Enright Mj, WHYLOCAL CLUSTERSARE THE WAY TO WIN GAME, World link, 5 July 

1992 . 

62. Jan Marten de vet, STRIVING FOR INTORNATIONAL COMPETITVENESS  

 لكترونيةإلا املواقع :ثالثا            

63. http://isdm.univ.rln.fr/pdf/isdm/2024/isdm 24 elqasmi.pdf  

64. http://www.IAAT.org/telechargement/veille stratégique note sunthèse.pdf  

65. http://www.ecc.ae  

61. www.ALGERIETELECOM.DZ  

64. www.APS.DZ  
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 المــــالحـــــق



دراسة ميدانية بمؤسسة إتصاالت الجزائر: الفصل الثالث    

 

88 
 

 

 الشخصية البيانات :ألاول  الجزء

   أنثى                                                                   ذكر                                                                        الجنس-9

 سنة40 نم أكبر                        سنة 40 إلى 22من                     سنة 30 نم أقل                  :العمر-0 

 يالع ساتادر                     ندسهم                   ليسانس                   أقل أو ثانوي                     :ميلالع املؤهل-2                 

 مؤهل نتكوي                                                              

 تنفيذ ن عو                      متحك ن عو                      إطار                 سامي إطار                   :الوظيفي صنفال-2                  

 سنوات 5 الىسنوات  22من                        سنوات 3 نم أقل                            :الخبرة سنوات-2                 

 سنوات 5 نم أكثر                                                                      

  املؤسسة في التكنولوجية اليقظة واقع :ألاول  الجزء

                : تيجيةاإلاستر  اليقظة يهما ظركن ةهوج نم -1

 وماتلاملع ليلوتح جمع                                                                                                          

 املخاطرهةملواج جماعية يةلعم                                                                                                         

 باملؤسسة حيطةامل تاالتطور  مواكبة                                                                                                         

 

 :إلاستراتيجية اليقظة يةلعم تطبق نأ املؤسسة تحتاج مجال أي في -2

 

 التكنولوجي املجال                                                                                                                                      

 التنافس ي التجاري  املجال                                                                                                                                       

 البيئي الاجتماعي املجال                                                                                                                                       

 سبق ما نم كل                                                                                                                                       

 : التكنولوجية البيئة ديناميكية ملواكبة املؤسسة مأما املتاحة تاالخيار  يهما  -3
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 موافق محايد موافق غير العبارة الرقم 

01 

 بيئة في تنشط املؤسسة نأ بما

ضرورة هناك تكنولوجية،  ال 

 يقظةلل يةلخ ىلعها حتوائال 

 التكنولوجية

   

02 

 املؤسسة داخل داألافر  مشاركة تتجسد

 خالل نم التكنولوجية اليقظة في

 اهفي الجميع مشاركة

   

03 
 مفعل مؤسسةلل الالكتروني املوقع

 هب املنوط الدور  ويؤدي
   

54 
 ىلع كبيرة وبدرجة املؤسسة تعتمد

 الحديثة والبرمجيات التقنيات
   

55 
 حديثة وتقنيات برمجيات خالإد ميت

 املؤسسة في متطورة
   

56 
 املؤسسة في التكنولوجية اليقظة تؤدى

 عااختر  ءاتابر  قيقتح إلى
   

57 
 مؤسسةلل تسمح التكنولوجية اليقظة

 يدلتق أي ضد اهمنتوج بحماية
   

50 

 ما كل وتتبع بترصد املؤسسة متقو 

 فنم التكنولوجية البيئة في يحدث

 ميةلع واكتشافات تاتطور 

   

51 
 التكنولوجيات بمعرفة املؤسسة هتمت

 ناملنافسي قبل نم املتبعة والتقنيات
   

 :املؤسسة اهالي جألت والتي التكنولوجي بالتطور  قةلاملتع وماتلاملع ىلعصول الح مصادر نم  -5

 ال                                       منع                                                                املعارض و تقياتلامل -

 ال                            م       نع                               وماتلمع نم املؤسسة بحوزة ما تحليل -

 ال                                     منع                                                 واملجالت التكنولوجية ألاخبار -

                                    ال                                   م نع  م    نع                                ن  واملنافسي ناملوردي و نالزبائ -

 ال                            م       نع                                                                      التكوينية تاالدور -
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 :نالزبائ انشغاالت استقبال ميت كيف  -6

 ال م                                        نع                                                        الكتروني بريد أو موقع خال نم -

 ال م                                        نع                                                                              خاص اتفيه خط -

 ال                                                           منع                                          والشكاوي  حاتالالقتر  مخصص سجل -

 املؤسسة تنافسية تحسين :الثالث الجزء

 موافق محايد غير موافق العبارة الرقم

01 
 الخدمات نوعية بتطوير املؤسسة تهتم

 املقدمة
   

02 
 تكاليف تقليل على املؤسسة تحرص

 خدماتها
   

03 

 رغبات إشباع على املؤسسة تحرص

 تحقيق وتضمن الزبائن

 والزبون  املؤسسة مصلحة بين التوازن 

   

54 

 فرصها زيادة إلى دوما املؤسسة تسعى

 منتجات وتقديم باالبتكار يتعلق فيما

 متميزة وخدمات

   

55 
 على الحصول  على املؤسسة تحرص

 عليه املحافظة و الزبون  والء
   

56 
 املخاطر مواجهة من املؤسسة تتمكن

 الالكترونية
   

57 

 الزبائن طلبات توقع يمكن للمؤسسة

 على تحقيقها العمل إلى يقودها ما وهو

 موقعها أو بريدها ذلك في ووسيلتها

 الالكتروني

   

50 

 منتجات بتقديم املؤسسة تهتم

 رغبات مع تتالءم بديلة وخدمات

 الزبائن

   

51 
 حجم في زيادة املؤسسة تحقق غالبا

 السوقية حصتها زيادة وبالتالي مبيعاتها
   

 

 :تنافس ي محيط في املؤسسةعمل ت   -7

 ال                                                منع                                                                                                             مستقر -

           ال    م                              نع                                                                                 نسبيا ومضطرب متغير -

 ال م                                نع                                                                                            ومضطرب متغير -


