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 أسفل، إىل أعلى من يدارو بأكملها، ادلنظمة يعًتي  لوسلطط ىد الذي يعترب كجيهدف حبثنا إىل التعريف بالتطوير التنظيمي :ملخص
وأيضا الًتكز على اليقظة التنافسية اليت تعترب كمفتاح للمؤسسات اليت تنشط يف بيئة يكثر . التنظيمية وصحتها ادلنظمة فعالية زيادة هبدف

وذلذا فقد قمنا بدراسة تطبيقية على مستوى مؤسسيت ميناء مستغاًل ومؤسسة سوناطراك، حيث . فيها ادلنافسُت وتشتد فيها ادلنافسة بينهم
وقد توصلنا إىل أن التطوير  التنظيمي يساىم يف .  استبانو صاحلة للتحليل42 استبانو على موظفيهما واسًتجعنا منها 83قمنا بتوزيع 

 .ربسُت اليقظة التنافسية للمؤسسة
 . التطوير التنظيمي؛ العنصر البشري؛ اليقظة التنافسية؛ ادلنافسُت؛ ميناء مستغاًل، سونلغاز:الكلمات المفتاحية

Abstract: Our research aims at introducing organizational development, which is considered as a 
planned effort of the entire organization, and is managed from top to bottom, in order to increase the 
effectiveness of the organization and its organizational validity. As well as focus on competitive 
vigilance, which is seen as a key to enterprises that are active in an environment where competitors 
are more competitive and more competitive. Therefore, we conducted an applied study at the level of 
Moustaghanem and Sonatrach institutions, where we distributed 83 questionnaires to their employees 
and retrieved 42 valid questionnaire for analysis. We have concluded that organizational development 
contributes to improving the competitive viability of the institution 
Key words: Organizational development; Human element; Competitive vigilance; Competitors; 
Port Mostaganem ; Sonlgaz. 
 
 
 
 

 

 التغَتات سلتلف وتتبع بدراسة أكثر هتتماليت جعلتها  التقلبات وكثرة ادلنافسة شدةأصبحت بيئة األعمال ادلؤسسات تتميز ب :تمهيد
 التنظيمي التطويرك ومناذج أساليب عدة استعمال خالل من وذلك .ادلستعملة والتقنيات التكنولوجيات وحىت منافسيها، على تطرأ اليت

 منىو و اإلدارة علماء هرابتك جديد نظامكال  يعتربحيث التنظيمية، التطورات غطيتو واكبت الذي احلديثة التطبيقات أحد الذي يعترب
 .للمنظمة بناءة وأفكار تصورات وتدفق التصرف يف جديدة أمناط خلق على تعمل اليت الصحية الظواىر
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 واليت ادلؤسسة، طرف من ادلتبعة اإلسًتاتيجيات ربديد عملية يف عنها غٌت ال رئيسية وظيفة تعد أصبحت اليت التنافسية اليقظة غرار علىو
ماهو الدور الذي يلعبه التطوير التنظيمي في تحسين : ومنو ديكن طرح اإلشكالية التالية.  يف بيئة األعمالوادلنافسة باالستمرار ذلا تسم

مستوى اليقظة التنافسية للمؤسسات؟ 
األسئلة الفرعية 

 فيما تتمثل مرتكزات التطوير التنظيمي؟ -
 ماىي آليات اليقظة التنافسية؟ -
ما مدى مسامهة التطوير التنظيمي يف ربسُت اليقظة التنافسية؟  -
الفرضيات 

 .مستوى التطوير التنظيمي يف كال ادلؤسستُت جيد ويتحسن باستمرار -
 .مستوى اليقظة التنافسية يف كال ادلؤسستُت جيد ويتحسن باستمرار -
 .ىل ىناك اثر لتطوير التنظيمي على ربسُت مستوى اليقظة التنافسية -

المنهج المستخدم 
 اجلانب يف التحليلي الوصفي ادلنهج على االعتماد مت ادلتبناة، الفرضيات نفي أو صحة اختبار وهبدف البحث، إشكالية على لإلجابة

 إبداء إىل الوصول بغية وربليلها احلقائق ىذه تفسَت زلاولة مع وع حبثناموض عن والبيانات احلقائق صبع إىل يهدف والذي النظري،
. حالة دراسة منهج على فيو االعتماد فتم التطبيقي للجانب بالنسبة أما واالقًتاحات، التوصيات

هيكل الدراسة 
قسمنا دراستنا إىل ثالث، فقد ركزنا يف احملور األول على مرتكزات التطوير التنظيمي، أما يف احملور الثاٍل فقد ركزنا على آليات اليقظة 

 .التنافسية، أما يف احملور الثالث فقد ركزنا على اثر التطوير التنظيمي على اليقظة التنافسية
  التطوير التنظيميمرتكزات . 1

 طريق وعن سلوكهم، وأمناط هتمراومها قيمهم يف التأثَت طريق عن العاملُت، وربفيز لتطوير سلططة عمليةيعترب ك التنظيمي التطوير إن
 .التنظيمية األىداف وربقيق وادلادية، البشرية ادلوارد تطوير سبيل يف وذلك التنظيمية اذلياكل عمليات وكذلك التكنولوجيا، تغيَت
 التنظيمي التطوير أهداف مفهوم و1.1

.  سنتطرق يف ىذا العنصر إىل مفهوم وأىداف التطوير التنظيمي
  مفهوم التطوير التنظيمي1.1.1

 وعافيتو من خالل   العليا لزيادة فاعلية التنظيم اإلدارةىو جهد سلطط لو على مستوى التنظيم ككل، تدعمو :" تعريف التطوير التنظيمي
".  ادلعارف اليت تقدمها العلوم السلوكيةتلكمستخدمُت يف ودخالت سلططة يف العمليات اليت ذبري يف التنظيم، 

بانو رلهودات منظمة هتدف لتحسُت قدرات التنظيمية على ازباذ القرارات وحل ادلشاكل وخلق :" Wendell Frenchحسب 
 1."عالقات متوازنة بينو وبُت البيئة عن طريق استخدام العلوم السلوكية

 التنظيمية، وصحتها ادلنظمة فعالية زيادة هبدف أسفل، إىل أعلى من يدار بأكملها، ادلنظمة يعًتي سلطط ىدىي ج :"Mcleanويرى 
 2."السلوكية العلوم من مستقاة معلومات وباستخدام ادلنظمة، عمليات يف ادلخططة التدخالت خالل من

بانو عملية إنشاء وتلبية التغَتات اليت ربتاجها ادلنظمات، لتصبح قادرة على مسايرة الظروف اجلديدة، على أن ربل :" lippittوحسب 
 3".مشاكلها وأن تتعلم من اخلربات وأن تتحرك يف اذباه تنظيمي أكثر نضجا
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 يف فعالية أكثر تكون أن قدرهتا الداخلية على بتطوير منظمة تقوم خالذلا من اليت ىي العملية:"Philbin and Mikushوينظر إليها 
 4 ."طويلة فًتة مدى على نفسها على واحلفاظ عملها

من خالل التعاريف السابقة توصلنا إىل أن التطوير التنظيمي ىو عبارة عن عملية اليت تساىم يف زيادة فعالية ادلنظمة من خالل ربسُت 
. قدرات التنظيم ومسايرة الظروف اجلديدة احمليطة هبا

  أهداف التطوير التنظيمي2.1.1
 من يكون العموم يف لكن و الربامج، ىذه تستخدم اليت ادلنظمات ظروف و مشاكل باختالف التنظيمي التطوير برامج أىداف زبتلف قد

 5:التنظيمي التطور برامج أىداف
 ؛الربنامج يف ادلشًتكُت بُت ادلتبادل والدعم الثقة مستوى رفع- 
 ؛إخفائها على العمل من بدال ادلنظمة، دلشاكل ادلقًتحة و الصرحية ادلواجهة على ادلقدرة زيادة- 
 ؛االذباىات صبيع االتصاالت تأخذ أن و ببعض بعضهم اتصال عند العمل رلموعات بُت الثقة و االنفتاح و الصراحة زيادة- 
 ؛ادلنظمة داخل اجلماعية ادلسؤولية يف الرغبة زيادة وكذلك النفس، رقابة يف الرغبة و الفردي احلافز زيادة- 
  ئقاحلقا طمس يف شلاطلة أو تشويو ودون مستمرة بصورة القرار دلتخذي الالزمة اإلحصاءات و البيانات و ادلعلومات توفَت يف ادلسامهة -
 ؛ادلفاىيمو
 و للعمل الواحد الفريق ضمن ادلنافسة روح تشجيع و صباعات أو كأفراد العاملُت بُت تكاملية و تبادلية عالقات إجياد يف ادلسامهة -

 ت؛اجلماعا فاعلية لزيادة ذاتو الوقت يف يؤدي شلا بينهم ادلبادرة و اإلبداع وتأثَت تصعيد
 أسلوب من بدل باألىداف اإلدارة مثل اإلشراف يف الدديقراطية و ادلتطورة اإلدارية األساليب تبٍت يف العمل على ادلشرفُت مساعدة -

 ؛باألزمات اإلدارة
 .ومكمالهتا اخلارجية للرقابة كأساس عليها واالعتماد  ةالذايت الرقابة أسلوب شلارسة على العاملُت تشجيع -

 مجاالت وخطوات التطوير التنظيمي 2.1
.  سنتطرق يف ىذا العنصر إىل رلاالت وخطوات التطوير التنظيمي

 مجاالت التطوير التنظيمي 1.2.1
 6:ديكن للمنظمة أن ربدث التغيَت والتطوير و التطوير التنظيمي يف سلتلف عناصرىا الداخلية اليت نضفها إىل أربع رلاالت

حيدث التغيَت يف ىذا اجملال على اسًتاتيجيات ادلنظمة دبا فيها اإلسًتاتيجية الكلية للمنظمة، إسًتاتيجية اإلدارية : التغيَت االسًتاتيجي- 
 الفرعية والوظيفية؛

يتمثل يف تغيَت اذليكل التنظيمي للمنظمة، وأيضا ىياكل اإلدارات الفرعية وتوزيع الوظائف كما يشمل مصادر : التغيَت اذليكلي- 
 القرارات، درجة الرمسية وادلركزية، نطاق اإلشراف والعالقة ما بُت العمال؛

يقوم ادلنظمة بالتغيَت التكنولوجي دلواجهة األوضاع اجلديدة واقتناء التكنولوجيات اليت تعود عليها بالفائدة، كتخفيف : التغيَت التكنولوجي- 
 التكاليف، ربسُت اجلودة وااللتزام يف إدخال وسائل اإلنتاج حديثة أو التغيَت طرق وخطوط اإلنتاج؛

يعٍت تغيَت النوعي لألفراد، وذلك يرفع مهاراهتم وتنمية قدراهتم أو تعديل أمناط سلوكاهتم وقيمهم وكل اجلوانب : التغيَت اإلنساٍل- 
 السيكولوجية يف العمل من خالل نظم التدريب والتنمية البشربة؛

 أي إحداث أنشطة جديدة وصبع أنشطة أخرى؛: األنشطة واألعمال-  
 كتغيَت العدد واآلالت؛: ادلوارد ادلادية- 
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 مثل تغيَت أو تعديل سياسات معمول هبا، أو إلغاء سياسات قائمة، أو إدخال سياسات جديدة؛: السياسات- 
 .وذلك بتبسيطها لتخفيف السرعة: طرق وإجراءات العمل- 

خطوات التطوير التنظيمي  2.2.1
 7:النحو على يضعهاو التنظيمي التطوير خطوات عناصر يفعدة باحثُت  مع خيتلف فإنو اخلضر أما
 ؛سابقا ذكرىا مت اليت لألسباب الواقع، ولتغيَت للتطوير حلاجتها ادلنظمة كرابإد اخلطوة ىذه تبدأ  :للتغَت احلاجة كراإد- 
 ادلناسبة اخلطط وضع متابعة عن والمسؤ يكون حبيث ،التنظيمي التطوير نؤوش يف خبَت استدعاء يتم وىنا: التغيَت اختصاصي استدعاء- 

 ؛ادلرغوب التغيَت إلحداث وتوجيهها الطاقات وتوظيف اجلهود تنسيق على ادلنظمة ومساعدة ،للتطوير
 ؛وأدائها واقعها تشخيص على ادلنظمة تساعد أن ادلمكن من اليت البيانات صبع يتم ادلرحلة ىذه يف :التشخيص- 
 خطة وضع يتم ادلنظمة، يف ادلوجودة راتالثغ ومعرفة وربليالهتا، التشخيص، خالل من اجملمعة البيانات سةراد ضوء وعلى: التخطيط- 

 ؛للتغيَت
 ؛احملددة الزمنية اخلطة ووفق ،)د( خطوة يف عليها ادلتفق اخلطة تنفيذ يتم وىنا :التغيَت إدخال- 
 أىداف ربقق مدى دلعرفة القدَل والواقع التغيَت بعد اجلديد الواقع بُت للمقارنة ادلرحلة ىذه وهتدف :التغيَت بعد اجلديد الواقع تقييم- 

 السابقة، بالبيانات ومقارنتها وربليلها، جديدة، بيانات صبع ىنا يتم اخلطوة ىذه وإلسبام ملموس، إجيايب تغيَت ىناك كان إذا وفيما التغيَت،
 ؛ الالزمة ادلقارنات ءراإلج بادلنظمة االختصاص جلهات أخرى مرة وتغذيتها

 كما تتم مل أو ناقصة التغيَت عملية كانت إذا إما التغيَت، عملية بإهناء ادلنظمة تقوم مت فإن :التغيَتي اذلدف ربقق مدى من التأكد- 
 .أخرى مرة التخطيط خلطوة بالرجوع تقوم ادلنظمة فإن ينبغي،
 التنظيمي والتطوير التغيير إستراتيجية فعالية مقومات 3.1

 8: يليما أمهها من اليت األساسية ادلتطلبات من عدد توفر على أىدافها ربقيق يف التنظيمي والتطوير التغيَت إسًتاتيجية صلاح يتوقف
 ؛بينها فيما وتتأثر مًتابطة، مكونات ذات متكاملة كمنظمة ادلنظمة إىل بالنظر النظم، مدخل تبٍت - 
 ؛والتطوير التغيَت لربنامج وتأييدىا اتهمساند وضرورة والتطوير التغيَت حبتمية العليا اإلدارة اقتناع- 
 ؛احملتملة التنظيمي والتطوير التغيَت وأنشطة رلاالت ربديد يف اجلماعات قادة مشاركة- 
 ؛ادلنظم يف والعاملُت اإلدارة بُت الثقة قواعد وإرساء األفراد يئةته- 
االىتمام  قصر وعدم بادلنظمة تطويرات أي تصميم عند العاملُت وتوقعات ورغبات احتياجات مراعاة فيجب اإلنساٍل البعد على الًتكيز- 
 ؛اذليكلية أو الفنية جلوانببا

 ؛وادلوضوعية احليدة لضمان ادلنظمة خارج من استشاريُت خبرباء االستعانة- 
 ؛التنظيمي والتطوير التغيَت لربنامج اجليد اإلعداد- 
 ؛تطبيقها يف التدريج يفضل حيث التنظيمي والتطوير التغيَت عملية لتنفيذ ادلناسب األسلوب اختيار- 
 ؛العملية من األوىل الفًتة خالل للعاملُت ملموسة منافع عنها ينتج اليت اإلصلازات ربقيق على احلرص- 
 .ادلالئم وباألسلوب الوقت يف العقبات وتذليل األفعال ردود على والتعرف للنتائج ادلستمر التقييم  -
آليات اليقظة التنافسية  . 2

 تقوم الذي اذلام الدور خالل من وذلك تنافسيتها، وتدعيم لضمان ادلؤسسات عليها تعتمد اليت الوسائل بُت من التنافسية اليقظةإن 
. التنافسية البيئة ودراسة ربليل يف توفرىا اليت الفعالة وادلساعدة بو
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مفهوم اليقظة التنافسية وأهدافها  1.2
 .سنتطرق يف ىذا العنصر إىل مفهوم اليقظة التنافسية واىم أىدافها

 مفهوم اليقظة التنافسية 1.1.2
ىي وضع تكون فيو ادلؤسسة يف حالة مراقبة و متابعة دلا جيري يف رلال عملها من خالل صبع ادلعلومات اخلاصة :"تعريف اليقظة التنافسية

دبنافسيها ادلوجودين يف أسواق وأولئك احملتمل ظهورىم مستقبال، مث القيام بتحليل تلك ادلعلومات و استغالذلا دبعرفة نقاط قوة وضعف 
 9".ادلنافسُت ومن مث صياغة اإلسًتاتيجية اليت تسمح بادلواجهة اليت تضمن استمرار ادليزة التنافسية للمؤسسة وتثبت قدرهتا التنافسية

 تتبع اليت ادللموسة لإلجراءات التوصيات من ىي عبارة عن سلسلة:" Jonathan L. Calof et William Skinner حسب
 قد اليت إجياد فرص جديدة يف السوق و أجل من اخلارج، سلتلف الربامج من عن ادلعلومات ونشر وصبع وربليل للتخطيط منهجية عملية

 10."بلد أو لشركة التنافسي تغَت الوضع
 حسب مسارات النشاط من أخرى قطاعات إىل النشطة ونشرىا ادلبادرات  تتألف من تتبع": D'ailleurs, D. Rouachوحسب 

 وغَت ادلباشرين ادلنافسُت من البحثي أي ىي العمل االخًتاع، براءات سلتلف، والتدخالت الفضول تضليل إىل هتدف وإغراءات زائفة
 11".ادلباشرين
 اليت التنافسية البيئة يف ربدث اليت قواستبا وربليلها ادلنافسُت أنشطة حول ادلعلومات صبع يف التنافسية اليقظة تبحث": أيضا وتعرف 

 12."ادلؤسسة فيها تعمل
ومن خالل التعاريف السابقة استنتجنا أن اليقظة التنافسية ىي عبارة عن سلسلة من اإلجراءات وادلبادرات النشطة اليت تساىم يف 

 .ربديد ما حيدث يف البيئة التنافسية اليت تعمل فيها ادلنظمة
أهداف اليقظة التنافسية  2.1.2

   13:مثال معرفة خالل من وىذا ادلنافسة بادلؤسسة عالقة لو ما كل وفهم حبث على التنافسية اليقظة تعمل
  السوقية؛ احلصص ادلغطاة، السوقية القطاعات الكاملة، التشكيلة :ادلنافسة ادلؤسسة منتجات- 
  ادلطبقة؛ األسعار التوزيع، خطة التوزيع، شبكة :والتوزيع البيع تقنية- 
  األعوان؛ باقي مع العالقة ادلقاولُت، ادلوردين، شبكة :الشركاء- 
 اإلنتاج؛ تكلفة ادلستعملة، وادلهارات ادلواد اإلنتاج، نظام :اإلنتاج- 
. ادلسجلة االخًتاع وبراءات التكنولوجيات :والتطوير البحث- 

 خطوات اليقظة التنافسية واهم ممارساتها 2.2
 خطوات اليقظة التنافسية 1.2.2

 14:تتمثل خطوات اليقظة التنافسية فيمايلي
 شيء كل وربليل معقول، بشكل شيء كل صبع ديكننا ال اليقظة التنافسية، ربديد عمالء أو مستخدمي ىي :األولى الخطوة- 

. عمل نطاق بتوسيع قيام مث حُت البدء دبجموعة صغَتة كتجربة كفاءة أكثر تكون ما غالباً . للجميع
 اختيار مث احملتملُت، للمستخدمُت جرد عمل طريق عن ذلك ويتم. للساعة احملتملُت ادلستخدمُت ربديد ىو للساعة العمالء فتحديد

 .هبم سيقوم االتصال وبعدىا سبقو الذي اليوم يف العمالء ربديد ىؤالء سيكون(. األساسية الوظائف أو )ادلستهدفُت ادلستخدمُت
 بإدراج اخلطوة ىذه وتقوم. تشخيص إلجراء استيفائهم الضروري من للمستخدمُت، ادلستهدف احمليط ربديد  دبجرد:الخطوة الثانية- 

. خاص بشكل ادلعلومات ىذه استخدام كيفية وربديد بك، اخلاص األعمال ذكاء بنهج اخلاصة ادلعلومات من العمالء احتياجات وفهم
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: أخرى مضافة قيمة النهج ىذا جيلب كما. واىتمامها أمهيتها لتقييم شلتازة وسيلة ىو( صبعها قبل )البيانات من قطعة باستغالل التنبؤ إن
 .البيانات عرض كيفية ربديد على يساعد ادلعلومات استخدام كيفية يف التفكَت

 ادلعلومات لتصنيف جيدة أداة اليت ىي األولويات عن طريق ادلصفوفة ربديد جيب االحتياجات، توضيح دبجرد :الخطوة الثالثة- 
 بعض يف مرىق فهو عمل. للمعايَت وفقا ادلعلومات يف تصنيف ستكون األكرب الصعوبة أن دون النسيان .اصطناعية رؤية على واحلصول
 .أفضل بشكل للموضوع ادلختلفة اجلوانب استكشاف وبالتايل احملتملة ربليل اخليارات على جيرب ألنو للغاية غٍت ولكنو األحيان

  الذي ىو.ادلتخذة القرارات وتنفيذ لتنسيق عمل خطة لتصميم حان قد الوقت سيكون األولويات، ربديد  دبجرد:الخطوة الرابعة- 
 .للتحسُت رلاالت وربديد ادلمارسات لتوضيح لعملية اقًتاح

  ممارسات اليقظة التنافسية2.2.2
 15:توجد التنافسية اليقظة خلية هبا تقوم اليت ادلمارسات بُت ومن
 معلوماهتا مصادر يف أو ادلعلومات وربليل صبع يف سواء البشرية ادلوارد على ادلؤسسة اعتماد مدى إن :البشرية الموارد على االعتماد- 

 البشرية ادلصادر بكثافة تتميز اليت ادلؤسسات أن إذ .عليو تعتمد الذي التنافسية اليقظة نظام كفاءة كبَت وبشكل حيدد
 .أساسية تنافسية مزايا تكتسب ادلؤسسة بدوره وجيعل اإلسًتاتيجية، القرارات فعالية زيادة إىل يؤدي ما أكرب، التنافسية يقظتها كفاءة تكون

 على واالعتماد التحري فن أسبتة األحوال من حال أي يف ديكن ال ولكن التكنولوجيا، على تعتمد ال التنافسية اليقظة أن يعٍت ال وىذا
 على الواجب من يعد التنافسية لليقظة تسهيالت من التكنولوجيا تقدمو ما كل فرغم .التنافسية اليقظة من تتأتى اليت والرؤى احلدس

 اليقظة بعملية ادلتعلقة ادلناىج سلتلف وتصميم وتدريبهم، األشخاص، تعيُت خالل من األول؛ ادلقام يف اذلياكل سلتلف بناء ادلؤسسة
 دبثابة التكنولوجيا وتكون اخلاصة ىياكلها على األساس يف تعتمد أهنا أي ادلناسبة، بالتكنولوجيا اذلياكل ىذه بدعم تقوم مثمَث  ومن التنافسية،

 .ذلا دعم
 سيفقدىا معلومة أي على احلصول يف فالتأخر التنافسية، لليقظة بالنسبة وأساسيا ضروريا شيئا الوقت يعد :الوقت احترام ضرورة- 

 ادلعلومات؟ على ضلصل أن جيب أين من :مها أساسُت سؤالُت طرح جيب لذلك فعال؛ قرار ازباذ يف األمل فقدان يف يتسبب شلا قيمتها،
 أجل من والفعالية اجلدية أسس على تقوم أن جيب التنافسية اليقظة عملية فإن وعليو الوقت؟ من عليها احلصول سيستغرق الوقت من وكم

 .ادلؤسسة إىل ووصوذلا ادلعلومة صدور بُت تفصل اليت الزمنية الفجوة وإزالة تقليص
 اليقظة عملية مع ككل ادلؤسسة تفاعل إىل إضافة ادلعلومات، عن البحث رلال توسيع الشامل بادلس يقصد :الشامل المسح- 

 يف ادلشاركُت وربفيز تقدير وضرورة ادلوظفُت، صبيع لدى ادلعرفة من أدٌل حد توفر يستوجب ما الوظائف؛ صبيع مشاركة خالل من التنافسية
 نصف تعد واليت فيها، البحث الواجب لألماكن اجليدة وادلعرفة الدقيق ربريل البحث رلال ومشولية عاتسا أيضا يتطلب كما .العملية ىذه

 .اجليدة ادلعلومة على للحصول الطريق
 ىذا ألن ،واحد تفكَت ومنهج منط على باحلفاظ لإلدارة تسم ال األعمال لبيئة والسريعة الكثَتة التغَتات إن :التقليدي التفكير دتحدي- 

 من جديدة بطرق التفكَت ضلو اإلدارة دفع على التنافسية اليقظة تعمل لذلك الراىنة؛ عاألوضا مع التعامل على قادرة غَت سيجعلها اخليار
 .اإلسًتاتيجية أو التكتيكية سواء قراراهتا صحة من الدائم والتحقق الفحص خالل
  التنافسية اليقظة لتطوير وسيلة اإلنترنت شبكة 3.2

 فمن اخلارجي، أو الداخلي باالتصال األمر تعلق سواء لالتصال ادلفضلة األرضية مؤسسة ألي بالنسبة اإلنًتنت شبكة     سبثل
 وتكنولوجيا اإللكًتوٍل الربيد عرب بينها فيما والتنسيق وادلعطيات ادلعلومات تبادل من ادلؤسسة ىياكل اإلنًتنت سبكن ناحية

 .اخلارجية بيئتها على للمؤسسات نافذة سبثل اخلارجي الصعيد على انهفإ أخرى ناحية ومن ، االنًتانت
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 متهمنتجا السيما ؛ وادلنافسُت ادلنافسة على الطارئة وادلستجدات ادلتغَتات بكل اإلحاطة التنافسية اليقظة تقتضي حيث
 حاليا استعمالو ديكن ما وأىمّ  متطورة، تكنولوجيا تّوفر يتطلب الغاية ىذه ولتحقيق فائقة، بسرعة عليها واحلصول التجاري، وإسًتاتيجيتهم

 النقاط بعض وىذه وادلتاح، اذلائل اإلعالمي وللكم العامل مناطق لكل تغطيتها بفضل ذلك على تساعد اليت اإلنًتنت، شبكة نذكر
 16:التنافسية يقظتها بتدعيم للمؤسسة تسمح اليت الرئيسية

 لتعيُت ادلؤسسة تستعملها وقد ادلوظفُت، لتعيُت ادلمتازة الوسائل من الواب وموزعو ادلنتديات تعترب :المنافسين عمل عروض مراقبة- 
 بعض تعطينا حيث نشرت اليت ادلنافسُت عمل عروض اختبار ادلهم فمن ومن مث. ذاتو للغرض منافسوىا يستعملها قد مثلما موظفيها
 عنها؛ تبحث اليت ادلهارات طريق عن وىذا ادلستقبلية ادلشاريع حول ادلؤشرات

 أي دون فمن اإلنًتنت، مستعملي شرائح صبيع بُت ادلعلومات لتبادل ادلفضل الوسط ادلنتديات عترب: المنافسين موظفي رسائل مراقبة- 
 الرسائل لكل الدقيق فبالتتبع .ادلعلومات عن للبحث ادلنتديات تلك يستعملون من ادلنافسة ادلؤسسات موظفي من العديد يوجد شك

 أن اإلشارة وذبدر .ادلفيدة ادلعلومات من معترب عدد صبع ادلؤسسة تستطيع زبائنها، أو مورديها ضلو ادلنافسة ادلؤسسات موظفي من الصادرة
 عناصر على احلصول لنا يتسٌت حىت واألخرى ادلعلومة بُت الربط جيب وإمنا نفعا، جيدي ال متفرقة وىي للمعلومات االعتبار بعُت األخذ

 ادلنافسُت؛ نشاط فهم على تساعدنا
 وخاصة ادلؤسسات كل يف األساس الواب أصبح موزع :الواب ُموزع بفضل المنافسين بمنتجات الخاصة اإلعالنات عن االستعالم- 

 للزبائن ادلفضل ادلكان ادلوزع ىذا أصبح قد. للمؤسسة حقيقية واجهة عن عبارة فهو ادلتطورة، التكنولوجيا قطاع يف تعمل اليت لتلك
دلوزعي ادلنتظم فبالتفحص .ادلؤسسة إعالنات جديد عن لالستعالم  متهمنتجا حول شبينة معلومات على احلصول نستطيع ادلنافسُت ُُ
 اجلديدة؛

 ادلناِفسة ادلنتجات ونقائص ثغرات معرفة إن :النشر وقوائم المنتديات بفضل المنافسة المنتجات به تحضى الذي التجاوب تحليل- 
 جيد تسويق إنشاء من ادلعلومات تلك سبكننا إذ ادلنافسة، للمؤسسات بالنسبة احلرجة ادلعلومات من تعترب األخَتة ذلذه الزبون ونظرة

من  صبيع أن مثال فلنفًتض .اللمجا ىذا يف ادلساعدة الوسيلة تكون قد فاإلنًتنت .ادلنافسة دلواجهة منتجاتنا بتحسُت لنا تسمح وكذلك
 شدت اليت وظائفها حول حىت أو اآللية، مشاكلها السيارة، امتيازات حول أمثالو مع ادلعلومات بتبادل يقوم (س)نوع من سيارة يشًتي

 .اإلنًتنت شبكة بدون العادلي ادلستوى على تتحقق ال الفرضية ىذه فمثل. رىمبهوأ انتباىهم
 دلثل منافسينا زبائن اصلذاب سبب ضللل أن نستطيع ا،به متنه اليت بادلنتجات ادلتعلقة النشر وقوائم ادلتخصصة ادلنتديات فبمراقبة

 .اليقظة عملية تثمُت ادلؤسسة تستطيع النشر وقوائم ادلتخصصة ادلنتديات فبفضل ادلنتجات، تلك
دراسة ميدانية في مؤسسة ميناء مستغانم ومؤسسة - التنظيمي في تحسين اليقظة التنافسية للمؤسسةاثر التطوير . 3

-  سونلغاز
 سنحاول تقدَل وصفا للمنهجية واإلجراءات ادلتبعة يف إصلاز الدراسة، إضافة إىل ربليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات

منهجية الدراسة الميدانية واألدوات المستخدمة  1.3
يتكون رلتمع الدراسة من موظفي وحدتُت من مؤسستُت مها مؤسسة ميناء مستغاًل، ومؤسسة سونلغاز، : مجتمع وعينة الدراسة 1.1.3

من % 42.30 استمارة صاحلة للتحليل أي ما يعادل نسبة  22استمارة على موظفي ادلؤسسة األوىل، واسًتجعت  52حيث مت توزيع 
 استمارة صاحلة للتحليل أي ما يساوي 20 استمارة على ادلؤسسة الثانية، واسًتجع منها 31االستمارات ادلوزعة، يف حُت مت توزيع 
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 استمارة أي 42 استمارة مت اسًتجاع منها 83من االستمارات ادلوزعة، وهبذا يكون العدد اإلصبايل لالستمارات ادلوزعة ىو % 64.51
.   فردا30من االستمارات ادلوزعة، وىو عدد مقبول إحصائيا نظرا ألن حجم العينة يتجاوز  % 50.60ب ما يقدر 
مت بناء اإلستبانة دلعاجلة ادلتغَتات الثالثة للدراسة، حيث خصص حيز للمعلومات الشخصية ألفراد العينة : أداة الدراسة 2.1.3

. (اجلنس، العمر، ادلستوى الدراسي، ادلؤسسة، عدد سنوات اخلربة يف ادلؤسسة، الفئة الوظيفية)ومشاريعهم 
 فقرات، 6 حيتوي تُت التنظيمي داخل ادلؤسسالتطوير فقرة مقسمة على زلورين، زلور ربليل مستوى 12يف حُت احتوت اإلستبانة على 

.  فقرات أيضا6 ويشمل تُتمستوى اليقظة التنافسية يف ادلؤسسربليل وزلور 
 . كأداة للدراسة وربليل االستبيان(Likert Scale)كما أنو ذبدر اإلشارة أننا اعتمدنا مقياس ليكرت اخلماسي 

، وقد (SPSS)مت ربليل البيانات ومعاجلتها بواسطة الربنامج اإلحصائي : األدوات اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات 3.1.3
كرونباخ، كما مت ربليل الفقرات من خالل مقاييس اإلحصاء -مت قياس االعتمادية للتأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل معامل ألفا

. (التكرارات، ادلتوسط احلسايب، االضلراف ادلعياري)الوصفي 
، إضافة إىل استخدامو الختبار (One Sample T-test)كما أن الفقرات مت ترتيبها وفقا الختبار استيودنت للعينة الواحدة 

 لتحليل تباين أجوبة أفراد العينة وفقا (One Way ANOVA)الفرضيات، إضافة إىل استخدام أسلوب ربليل التباين األحادي 
. لبعض خصائص أفراد العينة ومشاريعهم
وىو األكثر استعماال يف الدراسات االقتصادية واالجتماعية، أي أننا نقبل الفرضية  (0.05)أما بالنسبة دلستوى الداللة ادلعتمد فهو 

 إذا كان مستوى الداللة أقل من ىذا ادلستوى H0 إذا كان مستوى الداللة احملسوب يفوق ىذا ادلستوى، وإال فإننا نرفض H0الصفرية 
 .وىو ما يعٍت وجود داللة

 
تحليل بيانات ونتائج االستبيان  2.3

-مت اختبار درجة وصدق فقرات كل زلور من زلاور االستبيان من خالل اختبار ألفا: تحليل ثبات وصدق فقرات االستبيان 1.2.3
: كرونباخ، والنتائج مبينة يف اجلدول التايل

( ألفا كرونباخ)قيم ثبات وصدق االستبيان : (01)الجدول رقم 
معامل الصدق معامل الثبات عدد الفقرات المحور 

% 82.12% 67.44 6ربليل مستوى السلوك التنظيمي داخل ادلؤسسة 
% 85.11% 72.45 6مستوى اليقظة التنافسية يف ادلؤسسة 

 %83.73 %70.12 12المحاور السابقة معا 
 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر

بالنسبة إلصبايل احملاور، % 70يتضح أن معامل ألفا كرونباخ عال بالنسبة لالستبيان جبميع زلاوره ومقبول نظرا أنو يفوق النسبة ادلقبولة 
عال  (اجلذر الًتبيعي دلعامل ألفا كرونباخ)وىذا مؤشر على الثبات النسيب لفقرات وزلاور االستبيان ككل، كما أنو يتميز دبعامل صدق 

. ما يدل على صدق سلتلف بياناتو% 83يفوق 
 موظف يف ادلؤسستُت، وأظهرت خصائص بياناهتم الشخصية والوظيفية 42مت ربليل إجابات : تحليل خصائص عينة الدراسة 2.2.3

: النتائج اآلتية



 ..201/الشهر...:                                                                                       العدد رقم       مجلة المنارة للدراسات اإلقتصادية

 

  
9 

، وىو مؤشر على الضعف النسيب %37.03من ادلستجوبُت ذكور، يف حُت تشكل نسبة اإلناث  % 62.97:بالنسبة دلتغَت اجلنس- 
لتواجد وسبثيل العنصر النسوي يف الوحدات التجارية للمؤسسات الكبَتة، نظرا لضعف ادلقاوالتية النسوية يف اجلزائر؛ 

% 23.12 سنة، 40 و31تًتاوح أعمارىم بُت % 46.21 سنة، 30 و21تًتاوح أعمارىم بُت % 20.32: بالنسبة دلتغَت السن- 
وىي نسب تؤكد أن أغلب موظفي ادلؤسسات .  سنة60 و51تًتاوح أعمارىم بُت % 10.35 سنة، و50 و41تًتاوح أعمارىم بُت 

وذلك اجلزائرية من الطبقة الشبانية من خرجيي اجلامعات، مع تواجد معترب للكهول، وىو ما قد يعطيها ميزة تنافسية مصدرىا ادلوارد البشرية 
واخلربة؛  (التجديد)بتكامل عنصري الشباب 

ذو % 6.49ذو مستوى جامعي، يف حُت أن  % 77.11مستواىم ثانوي، يف حُت أن% 16.4: بالنسبة دلتغَت ادلستوى الدراسي- 
مستوى دراسات عليا، وىي نسب تؤكد توجو الفرد اجلامعي اجلزائري إىل الوظائف العمومية، وتفضيلهم العمل يف مناصب إدارية وتقنية يف 

. ادلؤسسات االقتصادية، ما يوفر ذلذه ادلؤسسات رأمسال فكري ىام
منهم % 36.97من ادلستجوبُت موظفون يف وحدة مستغاًل دلؤسسة اجلزائرية للمياه، يف حُت أن% 63.03: بالنسبة دلتغَت ادلؤسسة- 

موظفون يف وحدة مستغاًل دلؤسسة سونلغاز، وىو ما يظهر تكافؤ نسيب يف حجم العينة ادلأخوذة من ادلؤسستُت؛ 
تًتاوح عدد سنوات % 25.22 سنوات، 5مل تتجاوز عدد سنوات عملهم % 27.31: بالنسبة لعدد سنوات العمل يف ادلؤسسة- 

من  % 6.5 سنة،20 إىل 16عدد سنوات عملهم من % 12.23 سنة، 15 إىل 11من % 20.23 سنوات، 10 إىل 6عملهم من 
 سنة، وىو ما يؤكد أن 30تفوق سنوات عملهم يف ادلؤسسة % 3.1 سنة، يف حُت أن30 إىل 26من  % 5.1 سنة،25 إىل 21

.   سنوات10أغلب ادلوظفُت يف الوحدتُت من الشباب خرجيي اجلامعات ومعاىد التكوين الذين ال تتجاوز سنوات عملهم 
، يف حُت أن نسبة ادلستجوبُت من أعوان  %40.6سبثل نسبة ادلستجوبُت من اإلطارات يف الوحدتُت : بالنسبة دلتغَت الفئة الوظيفية- 

%. 22.8، أما نسبة ادلستجوبُت من أعوان التنفيذ يف الوحدتُت ىي  %36.6التحكم يف الوحدتُت تساوي 
: سنحلل نتائج األجوبة عن فقرات كل زلور من زلاور االستبيان: تحليل فقرات محاور الدراسة 3.2.3

 6، وىو يشمل تُتالتنظيمي داخل ادلؤسستطوير يتمثل احملور األول يف ربليل مستوى ال: تحليل فقرات المحور األول 1.3.2.3
  :فقرات مبينة يف اجلدول التايل

ل استعراض فقرات المحور األو: (02)الجدول رقم 
عبارة الفقرة رقم الفقرة 

 .يهدف التطوير التنظيمي يف ادلؤسستُت لتحسُت قدرات التنظيم على ازباذ القرارات وخلق عالقات متوازنة بينو وبُت البيئة 01
 .بعالقات العمل  والعالقات الشخصية ويعٍت بالبناء التنظيمي والعملياتيهتم التطوير التنظيمي يف ادلؤسستُت  02
 . التطوير التنظيمي على مسايرة التغَتات اجلديدة احلاصلة يف بيئة العمل كال ادلؤسستُتيركز 03
 .يركز التطوير التنظيمي على تدريب الفرد وتنمية مداركو ليواكب التطورات اليت ربدث حولو 04
 .الربنامج يف ادلشًتكُت بُت ادلتبادل والدعم الثقة مستوى رفعيساعد التطوير التنظيمي يف كال ادلؤسستُت على  05
 .ل ادلتنوعةشاكل محل ادلقًتحةو  الصرحية ادلواجهة على القدرة زيادةيركز التطوير التنظيمي يف كال ادلؤسستُت على  06

 االستبيان ادلعد من طرف الباحثة: المصدر
 :باستخدام األدوات اإلحصائية مت ربليل فقرات احملور األول، واجلدول التايل يوضح نتائج ىذا التحليل

 تحليل فقرات المحور األول: (03)الجدول رقم 

رقم الفقرة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
درجة الموافقة المعياري 

قيمة اختبار 
T 

مستوى 
الرتبة القرار الداللة 
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 05العبارة زلققة  0.044 0.051 زلايد 1.78 2.81 01
 06العبارة زلققة  0.025 1.157غَت موافق  1.01 2.47 02
 03العبارة غَت زلققة  0.588 0.778 موافق 1.08 3.51 03
 01العبارة زلققة  0.009 3.119موافق  0.58 3.69 04
 02العبارة غَت زلققة  0.144 0.174موافق  1.45 3.58 05
 04العبارة غَت زلققة  0.098 0.945زلايد  1.78 3.09 06

المحور 
 0.046 1.477موافق  1.12 3.51األول 

التنظيمي داخل التطوير مستوى 
. المؤسسة جيد ويتحسن باستمرار

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر
 التنظيمي، وذلك انطالقا من أجوبة التطويريتضح من اجلدول السابق أن ادلؤسستُت ادلدروستُت قد سبكنا من وصول إىل مستوى جيد يف 

 بالتحسُت قدراهتم التنظيمية الزباذ قرارات وحل ادلشاكل موظفي الذين يؤكدون ذلك، وىذا راجع أساسا إىل تعزيزمها لطرق اليت تسمح
 واىتمامهما دباىرات ادلوظفُت ومساح ذلم بتبٍت االذباىات وادلواقف اليت زبلق دافع قوي لنجاح .وخلق عالقات متوازنة بينهم وبُت البيئة

وذلك من . على مسايرة التغَتات اجلديدة احلاصلة يف بيئة العمل كال ادلؤسستُتكما جيب العمل . وزلاربة اإلحباط والعوائق اليت تعقيهم
.  يف ادلؤسستُتبرنامج يف ادلشًتكُت بُت ادلتبادل والدعم الثقة مستوى رفعخالل 

 فقرات مبينة يف 6يتمثل احملور الثاٍل يف مستوى اليقظة التنافسية للمؤسسة، وىو يشمل : تحليل فقرات المحور الثاني 2.3.2.3
 :اجلدول التايل

 
 
 

استعراض فقرات المحور الثاني : (04)الجدول رقم 
عبارة الفقرة رقم الفقرة 

 . التنافسيةبيئتها يف حاصل تطور ل بكومنظمة، استباقية بطريقة تُتادلؤسس إعالماليقظة على ترتكز  01
 . ذلماتضمن استمرار ادليزة التنافسيةادلنافسُت وصياغة اإلسًتاتيجية اليت تسمح بادلواجهة اليقظة التنافسية يف ادلؤسستُت على تقوم  02
 .ادلناسبةقوة وضعف ادلنافسُت ومن مث صياغة اإلسًتاتيجية ليقظة التنافسية ادلؤسسة من خالل معرفة نقاط ا ساعدت 03
 .إجياد فرص جديدة يف السوق لكال ادلؤسستُت أجل سلتلف الربامج من عن ادلعلومات ونشر على صبع  وربليلاليقظة التنافسية  قومت 04
 .اخلاصة ومن مث توضيح احتياجاهتم ادلعلومات من العمالء احتياجات فهمتعمل اليقظة التنافسية يف ادلؤسستُت على  05
 .ادلمارسات لتوضيح عملية ادلتخذة القًتاح القرارات وتنفيذ لتنسيق عمل خطة تسعى ىذه اليقظة يف كال ادلؤسستُت على تصميم 06

االستبيان ادلعد من طرف الباحثة : المصدر
: باستخدام األدوات اإلحصائية قمنا بتحليل فقرات احملور الثاٍل، واجلدول التايل يوضح نتائج ىذا التحليل

تحليل فقرات المحور الثاني : (05)الجدول رقم 

المتوسط رقم الفقرة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

قيمة اختبار درجة الموافقة 
T 

مستوى 
الداللة 

الرتبة القرار 

 06العبارة زلققة  0.047 0.478غَت موافق  1.17 2.44 01
 05العبارة غَت زلققة  0.288 3.177 ايدمح 1.09 3.01 02
 01العبارة زلققة  0.014 1.144موافق  1.08 4.02 03
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 02العبارة غَت زلققة  0.081- 0.579 وافقم 1.37 3.77 04
 04العبارة غَت زلققة  0.054 1.321زلايد  1.78 3.29 05
 03العبارة غَت زلققة  0.255 2.198زلايد   0.98 3.31 06

المحور 
الثاني 

 0.3.45 0.171محايد  1.19 3.01
مستوى اليقظة التنافسية 

للمؤسستين ضعيف وبحاجة إلى 
.  تحسين

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر
 صياغة عدميتضح من اجلدول السابق أن مستوى اليقظة التنافسية للمؤسستُت زلل الدراسة ضعيف وحباجة إىل ربسُت، وىذا راجع ل

إىل صبع ادلعلومات اخلاصة دبنافسيها ، فاليقظة التنافسية حباجة تضمن استمرار ادليزة التنافسيةادلنافسُت و اإلسًتاتيجية اليت تسمح بادلواجهة 
ادلوجودين يف السوق، مث القيام بتحليل تلك ادلعلومات اليت تسمح ذلا بادلواجهة اليت تضمن استمرار ادليزة التنافسية للمؤسستُت، إال أهنما 

 إضافة إىل انتهاجهما ألساليب ال ربقق أي ربسن لطرق .ادلناسبةصياغة اإلسًتاتيجية لقوة وضعف ادلنافسُت معرفة نقاط مل تستطيعا 
تسيَتمها دلختلف عملياهتما، ومن جهة أخرى يتم دلس ضعف تركيز ادلؤسستُت على فلسفة تنمية روح ادلنافسة، وضعف اإلديان بفعاليتها 

ادلمارسات  لتوضيح عمليات ادلتخذة القًتاح القرارات وتنفيذ لتنسيق عمل خطة  تصميموجدواىا، كما أن ادلؤسستُت ال تسامهان يف
 .ادلختلفة لكال ادلؤسستُت

 .، اخلربةيتم ربليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب ادلؤسسة: تحليل تباين أجوبة أفراد العينة 4.2.3
 حسب المؤسسةتحليل تباين أجوبة أفراد العينة عن فقرات  1.4.2.3

 :بالنسبة للمحور األول يوضح التباين يف اجلدول التايل
 

تحليل تباين أجوبة المحور األول حسب المؤسسة : (06)الجدول رقم 

المتوسط عدد أفراد العينة المؤسسة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.69 3.77 22 مؤسسة ميناء مستغاًل
القرار مستوى الداللة  Fقيمة  0.78 3.41 20 مؤسسة سونلغاز

ال يوجد تباين  0.234 0.177 0.55 3.74 42المجموع 
 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر

 التنظيمي لكال ادلؤسستُت متقارب تطويريتضح من اجلدول السابق عدم تباين إجابات موظفي ادلؤسستُت، وىو ما يشَت إىل أن مستوى ال
جدا، رغم أن مؤسسة ميناء مستغاًل أكثر تنظيما لعامليها مقارنة بنظَتهتا مؤسسة سونلغاز وحدة مستغاًل بشكل طفيف جدا، إال أن 

.   التنظيمي يبقى جيد لكالمهاتطويرمستوى ال
 :بالنسبة للمحور الثاٍل يوضح التباين يف اجلدول التايل

تحليل تباين أجوبة المحور الثاني حسب المؤسسة : (07)الجدول رقم 

عدد أفراد العينة المؤسسة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.47 3.14 22مؤسسة ميناء مستغاًل 
القرار مستوى الداللة  Fقيمة  0.85 3.58 20مؤسسة سونلغاز 
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ال يوجد تباين  0.478 0.475 0.78 3.39 42المجموع 
 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر

يتبُت من اجلدول السابق عدم اختالف إجابات موظفي ادلؤسستُت، وىو ما يشَت إىل أن مستوى اليقظة التنافسية للمؤسستُت متقارب، 
رغم أن مؤسسة سونلغاز وحدة مستغاًل أكثر إسهاما يف رفع مستوى اليقظة التنافسية من نظَتهتا مؤسسة ميناء مستغاًل وحدة مستغاًل 

.  بشكل طفيف، إال أن مستوى تفعيلها واإلسهام فيها يبقى غَت كافيا بشكل عام
تحليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب الخبرة  2.4.2.3

: بالنسبة للمحور األول يوضح التباين يف اجلدول التايل
تحليل تباين أجوبة المحور األول حسب الخبرة : (08)الجدول رقم 

عدد أفراد الخبرة 
العينة 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.57 2.44 9 سنوات 5أقل من أو يساوي 
 0.56 2.07 11 سنوات 10 إىل 6من 
 0.98 3.11 8 سنة 15 إىل 11من 
 0.45 2.98 5 سنة 20 إىل 16من 
 0.47 2.42 4 سنة 25 إىل 21من 
 1.44 3.52 3 سنة 30 إىل 26من 

القرار مستوى الداللة  Fقيمة  0.45 3.55 2 سنة 30أكثر من 
ال يوجد تباين  0.147 1.74 0.78 3.45 42المجموع 

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر
التنظيمي يف التطوير يتضح من اجلدول السابق أنو ال يوجد تباين واختالف يف إجابات العمال حسب خربهتم ، وىو ما يؤكد أن مستوى 

. ادلؤسستُت زلل الدراسة جيد ويتحسن باستمرار
: بالنسبة للمحور الثاٍل يوضح التباين يف اجلدول التايل

تحليل تباين أجوبة المحور الثاني حسب الخبرة : (09)الجدول رقم 

عدد أفراد الخبرة 
العينة 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.71 2.04 9 سنوات 5أقل من أو يساوي 
 0.54 3.79 11 سنوات 10 إىل 6من 
 0.69 2.56 8 سنة 15 إىل 11من 
 1.07 3.88 5 سنة 20 إىل 16من 
 0.99 1.23 4 سنة 25 إىل 21من 
 0.85 2.14 3 سنة 30 إىل 26من 

القرار مستوى الداللة  Fقيمة  1.12 3.74 2 سنة 30أكثر من 
ال يوجد تباين  0.087 2.07 0.74 3.52 42المجموع 

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر
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يتضح من اجلدول السابق أنو ال يوجد تباين واختالف يف إجابات العمال حسب خربهتم، وىو ما يؤكد ضعف مستوى اليقظة التنافسية 
. يف ادلؤسستُت

اختبار فرضيات الدراسة  3.3
يتضح أن الفرضية األوىل زلققة يف ادلؤسستُت زلل الدراسة، حيث أن مستوى  (03)من اجلدول رقم : اختبار الفرضية األولى 1.3.3
قدراهتم تنمية إتباع اسًتاتيجيات تساىم يف فهما تعمالن على . التنظيمي داخل ادلؤسستُت زلل الدراسة جيد ويتحسن باستمرارالتطوير 

 .التنظيمية اليت تساىم يف حل سلتلف مشاكلهم
يتضح أن الفرضية الثانية غَت زلققة يف ادلؤسستُت زلل الدراسة، حيث أن  (04)من اجلدول رقم : اختبار الفرضية الثانية 2.3.3 

 . مستوى اليقظة التنافسية ضعيف وحباجة إىل ربسُت يف مؤسستُت، فهما ال تقومان بإتباع اسًتاتيجيات لتنمية روح ادلنافسة
باليقظة  (ادلتغَت ادلستقل) التنظيميتطويرالختبار صحة الفرضية الثالثة البد من قياس مدى ارتباط ال: اختبار الفرضية الثالثة 3.3.3

: ، واليت يوضحها اجلدول التايل(ادلتغَت التابع)التنافسية للمؤسستُت
تحليل ارتباط المتغيرين  : (10)الجدول رقم 

القرار مستوى الداللة  (متغير مستقل)األول المتغير  
توجد داللة ارتباط ضعيف موجب  0.047% 47.12 (متغَت تابع)الثاٍل 

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر
 التنظيمي واليقظة التنافسية تطويريتضح من اجلدول السابق أن ىناك ارتباط دال إحصائيا رغم ضعفو، وبالتايل فإنو يوجد عالقة بُت ال

 التنظيمي يف تطويرللمؤسستُت وطبيعة ىذه العالقة موجبة ضعيفة، وبالتايل فإن الفرضية الثالثة صحيحة نسبيا، حيث أن مستوى ال
 .ادلؤسستُت يساىم يف رفع مستوى اليقظة التنافسية يف ادلؤسستُت

 
 خالصة

 واقتصادي تكنولوجي ىو ما منها عديدة، مشكالت أوجدت التكنولوجي واالنفجار ادلعلومات عصر أفرزىا اليت فالتطورات
 من خالل إتباعها لعدة اسًتاتيجيات كالتطوير التنظيمي الذي يعترب التطورات ذلذه تستجيب أن ادلنظمات على كان لذلك واجتماعي
 واللوائح النظم على يًتاكم الذي الصدأ وإزالة الًتاجع ومنع احلداثة بعث إىل خاللو من ادلنظمة تسعى اليت الذايتبالتجديد  ةئمليكعملية 

 األزمات مع والتجاوب التكيف على وقادرة ومصداقيتها وشباهبا حيويتها على زلافظة تظل لكي ادلنظمة لو تتعرض أو األفراد، يصيب أو
 .يةمعنو وأعلى عودا أقوى منها لتخرج الصعبة والظروف

 التغَتات سلتلف تتبع على تساعد اليت الوسائل أىم بُت من تعترب لكوهنا وادلسَتين، ادلدراء لدى كبَتة بأمهية تتميز التنافسية اليقظةف
 كما ومنافسيها، ادلؤسسة أداء عن توفرىا اليت ادلعلومات خالل من وادلتابعة التخطيط عمليات تدعم فهي ادلؤسسة، بيئة على تطرأ اليت

 والتنبؤ التوقع خالل من منها، اإلسًتاتيجية خاصة القرارات، سلتلف عليها بٌت ت اليت الفرضيات صحة من التحقق يف أيضا تساىم
: وقد توصلنا إىل عدة نتائج تتمثل فيمايلي. التنافسية البيئة تقلبات عن تنجر قد اليت بالنتائج

 سلوكو دراسة خالل من يتحدد والذي الفرد أداء وفعالية كفاءةيعمل التطوير التنظيمي على خلق برامج هتدف إىل ربقيق  -
  مستقبال؛فيو والتحكم لضبطو بو والتنبؤ وتفهمو

 قيم خلق أجل من ادلعلومات ىذه استغالل لتحسن أيضا يهدف بل فقط، ادلعلومات توفَت  ال يتمثل يفالتنافسية اليقظة دور -
 ؛للمؤسسة تنافسية ومزايا مضافة
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 مستوى التطوير التنظيمي جيد ويتحسن باستمرار يف كال ادلؤسستُت زلل الدراسة؛ -
 .درجة اليقظة التنافسية يف كال ادلؤسستُت ضعيفة وحباجة إىل ربسُت -

: من أىم التوصيات
 ؛ادلتطورةالعمل على ربقيق التطوير التنظيمي من خالل اعتماد عدة برامج ناجحة بشكل كبَت يف ادلؤسسات  -
 إعطاء أمهية السًتاتيجيات اليت تساىم يف خلق وزلافظة على آليات تطوير التنظيمي لسلوكيات ادلوظفُت؛ -
 سُتتح خالل من ومستمر، متواصل بشكل وتنشيطو ادلؤسسات ىذه يف التنافسية اليقظة حلدلرا متكامل نظام إنشاء ضرورة -

 رليات؛الرب أحدث على واالعتماد البيانات قواعد
عن  كشفيف كال ادلؤسستُت لل التنافسية اليقظةجيب العمل على وضع اسًتاتيجيات تساىم يف ربسُت درجة  -

 .ادلنافسُت مع ادلقارنة خالل منادلختلفة  األداء فجوات
 الهوامش والمراجع
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