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على جميع جوانب  ةواضحة وكبير  آثارفي العقدين المنصرمين ، له لخدمات اإلنترنت النمو المذهل إن : ملخص 

خاصة مع ظهور بشكل جديد،  للقيام باألعمال، هذا التطور أصبح محفز استراتيجي مجال األعمالالحياة وخاصة في 

مراجعة الصغيرة والمتوسطة  االلكترونية المؤسساتأجبرت التكنولوجيا مثل االنترنت والتجارة المؤسسات االفتراضية، و 

بين المنافسين وتحقيق  مكانتها، لتعزيز ابينهم المحاذاة فلسلفة  اإلنترت واعتمادعبر  وٕاستراتيجية تواجدهاها إستراتيجيات

الدراسات السابقة ان موضوع العديد من أكدت  ، وقدجياأهداف العمل واالستفادة الكاملة من االستثمار في التكنولو 

  . العليا اإلدارةاهتمامات  أهمموضوع مهم جدا ويعتبر واحد من  اإلستراتيجيتينبين  المحاذاة

يهدف هذا ، و هي عملية مستمرة ومعقدة وتستغرق وقت للتطور وتحتاج الى بذل الجهد للحفاظ عليها المحاذاةعملية إن 

المؤسسات الصغيرة على أداء ) اإلنترنتتكنولوجيا /  األعمال(استراتيجية  محاذاةالبحث إلى دراسة وتحديد أثر 

هذا الهدف تم استخدام منهجية البحث النوعي  ولبلوغنطقة الصناعية العلمة والية سطيف ؛ والمتوسطة الواقعة في الم

تم جمع البيانات مدراء المؤسسات المبحوثة، و خالل المقابالت التي أجريت مع وقد تم جمع البيانات النوعية من ، والكمي

أن هناك  وتم التوصل إلى، فراد العينة البحثيةأحيث تم توزيعها على كل  طريق اإلستبانةعن الكمية من عينة البحث 

أداء المؤسسة على االنترنت للمحاذاة بين استراتيجية األعمال وٕاستراتيجية األعمال المعتمدة عبر  عالقة إيجابية

 .%48 بين المتغيرين، وبلغت قيمة معامل االرتباط المبحوثة

  .اإلنترنت، استراتيجيات األعمال، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المحاذاة اإلستراتيجية، األداء : كلمات مفتاح

Abstract : The incredible  growth of the internet services during the last two decades has clear, direct and 

huge impacts on all life sides, especially in the business domain. This porogress  becoming a strategic 

enabler of new ways to  doing business. Especially with the adventof virtual enterprise, Technology such as 

the internet and E-business has caused SME  to review their strategies  and adopt the alignment philosophy 

to enhance their position, to achieve business objectives and fully utilize the investment in the technology. 

According to studies reviewed that the alignment between stratégies (internet/business) is a hot topic. 

Moreover, it is considered as one of the top managers concerns. Alignment is a dynamic, complex process 

that takes time todevelop and even more effort to sustain.   

This research aims to Identify the effect of  the alignment between internet /Busiess strategy on  the  
performance of  SME that are locatedin the industrial zoneEulma"Setif".To achieve this purpose the 
researcher used both qualitative and quantitative research methodologies. Qualitative data were collected via 
interviews Conductedwith the directors ofthe SME surveyed, Further more, Quantitative data were 
collectedfrom a sample search through the questionnaire were distributed to all members of the sample 
research.Results indicate that there is a positive correlation between business strategy and internet strategy 
alignment and business performance in the sample search, the correlation coefficient value was  48% . 

Keywords: Internet technologie, Business strategies, SME, Alignment strategy, performance.  
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  تمهيد

تعمــل المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة فــي محــيط يتميــز بــالتغيير المســتمر، ممــا أوجــب عليهــا التفاعــل معــه 
وذلـــك باغتنـــام الفـــرص التـــي يتيحهـــا ومحاولـــة تجنـــب التهديـــدات والمخـــاطر أو التقليـــل مـــن حـــدتها، لـــذلك فـــإن 

إستراتيجيات وفقا لوضعيتها ووفقا إلمكانياتهـا المؤسسات تقوم ببناء تصور مستقبلي ألعمالها باعتمادها على 
  .من أجل المواجهة أو الدفاع وبالتالي ضمان بقائها

لــى تصــور مجموعــة مــن العوامــل المســاهمة فــي هــذا التطــور أهمهــا  إإن الحــديث عــن تغيــرات المحــيط تقودنــا 
ئال فـــي حقبـــة زمنيـــة قطـــاع نمـــوا هـــاال هـــذا عـــرفعوامـــل التكنولوجيـــة وخصوصـــا تكنولوجيـــا اإلنترنـــت، حيـــث ال

ســريعة، وهــذا راجــع للتطــورات الحاصــلة فــي مختلــف األدوات والبــرامج الداعمــة لهــا، ممــا شــجع الســعي نحــو 
اســتغالل اإلنترنـــت فـــي مختلــف األعمـــال، نظـــرا لمـــا تقدمــه مـــن انخفـــاض فـــي التكــاليف والســـرعة فـــي اختـــراق 

عـن  مغـايراألعمال ولكن بشكل ومفهوم  األسواق، وأصبحت اإلنترنت حاليا تعبر عن فضاء عالمي لممارسة
تحقيـق معـدالت لما هو معروف سابقا، وهنـا كـان لزامـا علـى المؤسسـات أن تسـارع فـي تبنـي هـذه التكنولوجيـا 

يـــد حـــدة المنافســـة خاصـــة مـــع  التطـــورات الحاصـــلة فـــي مجـــال ا، ومـــع تز اي مختلـــف مســـتوياتهفـــنمـــو عاليـــة 
ـــا  ـــزداد درجـــة  االنترنـــتتكنولوجي م يولـــوا اهتمامـــاتهالمؤسســـات أن ب علـــى مـــدراء ، لـــذا توجـــأمامهـــاتحـــدي الت

النظر إلى المؤسسة كنظام مفتوح يتأثر نجاحها ومستوى أداءها بعوامل داخلية ويطورون قدراتهم ومستوياتهم ب
 .وخارجية

وتكنولوجيا المعلومات واإلنترنت دفع الكثير من  هتمام المتزايد بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةب االببس
لتكثيف الجهود والبحث في هذا الموضوع، لكونهم ينظرون إلى تكنولوجيا المعلومات الحل  العملالباحثين 

كما أنها وسيلة فعالة لتحقيق أهداف هذه  ،األمثل لتدويل وتطوير نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 .ل جهد وتكاليفالمؤسسات بأسرع وقت وبأق

االستفادة من المزايا التي توفرها  إلىتسعى جاهدة  والمتوسطة الصغيرة فإن المؤسسات السياقفي هذا 
، وتطوير فظهور هذه التكنولوجيا أدى إلى الزيادة في سرعة االتصاالت ونقل المعلوماتتكنولوجيا االنترنت، 

جديدة، تخفيض التكاليف، كما وفرت االنترنت مصادر أخرى للتميز منها  أسواقخدمات جديدة، اكتساح 
  .اليقظة التنافسية االلكترونية وجودة الخدمات االلكترونية

أهميتها بفضل مجموعة من القوى األساسية في مقدمتها العولمة  واالتصالتكنولوجيا المعلومات  عززت
حول في أنماط مات، حيث فرضت هذه البيئة الجديدة ضرورة التوالتغيير التنظيمي وحدة المنافسة وثورة المعلو 

علوماتية، فقد غيرت هذه مالعمل من صيغتها التقليدية إلى صيغ تتوافق وتواكب التغييرات الواقعة في مجال ال
  .التقنية من مفهوم االستقرار واالستقرار النسبي في أداء المؤسسات ورجحت مفهوم الحركية والتطوير المستمر

إنفاق أموال طائلة في مشروع تكنولوجيا المعلومات يتجه نحو جل اهتمام  المسيرين  كان في السابقف
فهذا يجعل  المؤسسة، أفرادمختلف بين  تفعيلهاات واالتصاالت بما فيها اإلنترنت دون االهتمام الكافي بإجراء
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إلى ضرورة التغيير في هذا النهج،  ، في حين الدراسات الحديثة تشيراالستثمار في هذا المشروع هدر ألموال
  .واالهتمام أكثر بكيفية استغاللها بكفاءة وفعالية

أن حوالي ثلث أو نصف النفقات  توجه إلى )  P.Milgrom, J.Roberts, 1995( قدر بعض المحللين و 
يتجاهلون بذلك اآلثار المترتبة عن تكييف هذه األخيرة مع العوامل  أنهم إال، تكنولوجيا االنترنتمشاريع 

فقيمة التكنولوجيا تظهر أساسا عند مزجها مع عوامل ، إلخ ...التنظيمية مثل استراتيجيات األعمال واألهداف
 التي تعبر عن درجة مزج واستخدام تكنولوجيا المعلومات ومدى تناغمها المحاذاةتنظيمية أخرى وهنا نقصد 

  .أثر حاسم في تعزيز أداء المؤسسة للمحاذاةوبالتالي يتضح أن وانسجامها مع إستراتيجية المؤسسة، 

وتأثيرها على مستويات  تمام بموضوع تكنولوجيا المعلوماتبالرغم من استمرار االه:  إشكالية الدراسة - 1
األداء، إال  أن المالحظ عدم وجود الدراسات التي ركزت على الكيفية التي تحقق بها المؤسسات عملية 

كن من بلوغ مَ فاكتساب التكنولوجيا فقط ال يُ ، الوطنية لمؤسساتناالمحاذاة على أرض الواقع خصوصا بالنسبة 
 علىعناها الحقيقي والواقعي يعطي اختالفا ايجابيا وواضحا بماألهداف المرجوة، لكن يبقى تحقيق المحاذاة 

أداء المؤسسة، وال يتم هذا إال باستخدام مقاييس ومؤشرات معينة يمكن تطبيقها لتساعد في تحويل المحاذاة 
، لذا تسعى هذه الدراسة إلى معرفة أثر المحاذاة اإلستراتيجية من مجرد مبدأ نظري إلى مبدأ حقيقي ومؤثر

  :إشكالية الدراسة كما يليوعليه يمكن  .وجيا اإلنترنت على األداء المؤسسيلتكنول

االنترنت في  األعمال عبرإلى أي مدى يمكن أن تؤثر المحاذاة بين إستراتيجية األعمال واستراتيجيات 

  تحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

  :أسئلة الدراسة وفرضياتها - 2

الصغيرة والمتوسطة أداء المؤسسات هل يمكن أن تؤثر درجة استخدام اإلنترنت على مستوى  : السؤال األول
  ؟الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة

  :انبثق عن هذا السؤال الفرضّية الصفرية الرئيسة اآلتية

  H0الفرضية الرئيسية األولى 

على أداء المؤسسات ص م الواقعة في  لمستوى استخدام اإلنترنتأثر ذو داللة إحصائية  ال يوجد" 

  .")0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"المنطقة الصناعية العلمة 

 : لب تحليل هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية التاليةطَ وتَ 

 المبيعات فينمو حجم على  لمستوى استخدام اإلنترنتأثر ذو داللة إحصائية  ال يوجد: H0الفرعية األولى  ةالفرضي"
 ".)0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة 

الحصة السوقية في على  لمستوى استخدام اإلنترنتأثر ذو داللة إحصائية  ال يوجد: H0الفرعية الثانية  ةالفرضي
 .)0.05α≥(عند مستوى داللة " ة سطيفوالي"المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة 
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مستوى رضا الزبون في على  لمستوى استخدام اإلنترنتأثر ذو داللة إحصائية  ال يوجد: H0الفرعية الثالثة  ةالفرضي
 .)0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة 

تقليص الوقت الالزم على  لمستوى استخدام اإلنترنتأثر ذو داللة إحصائية  ال يوجد: H0 الفرضية الفرعية الرابعة
عند " والية سطيف"المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة في ) الزبون، المورد(إلتمام المعامالت 

 .)0.05α≥(مستوى داللة 

تخفيض حجم أثر ذو داللة إحصائية لمستوى استخدام اإلنترنت على  ال يوجد: H0 الفرعية الخامسة ةالفرضي
 ).0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"في المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة التكاليف 

االستجابة قدرة تحسين على  لمستوى استخدام اإلنترنتأثر ذو داللة إحصائية  ال يوجد: H0 الفرعية السادسة ةالفرضي
عند مستوى داللة " والية سطيف"المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة في ) للضغوط التنافسية

)≤0.05α(.  

المبادر، المحلل، (المؤسسات المدروسة الستراتيجيات األعمال تبني هل يمكن أن يؤدي : السؤال الثاني
  إلى التأثير على مستويات أداء المؤسسات المدروسة؟  ) المدافع

  :انبثق عن هذا السؤال الفرضّية الصفرية الرئيسة اآلتية

على أداء المؤسسات  إلستراتيجية األعمالداللة إحصائية  ال يوجد أثر ذو: H0 الثانيةالفرضية الرئيسية 

  .)0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة 

المبادر، المحلل، ( األعمالهل يمكن أن يؤدي تبنى المؤسسات المدروسة الستراتيجيات : السؤال الثالث
  إلى التأثير على مستويات أداء المؤسسات المدروسة؟  عبر اإلنترنت ) المدافع

على أداء اإلنترنت  عبرإلستراتيجية األعمال ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية : H0الثالثة الفرضية الرئيسية 

  ).0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة 

مستويات أداء و  هناك عالقة مباشرة بين درجة المحاذاة اإلستراتيجية لتكنولوجيا اإلنترنتهل : الرابعالسؤال 
  المؤسسات المدروسة؟  

اإلنترنت على  الكلية عبر داللة إحصائية للمحاذاة اإلستراتيجيةعالقة ذات  ال توجد: H0الرابعة الفرضية الرئيسية 

 .)0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"أداء المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة 

استراتيجية المبادر، المدافع ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمحاذاة اإلستراتيجية: H0 األولى الفرعيةالفرضية 
عند مستوى " والية سطيف"اإلنترنت على أداء المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة  عبر )والمحلل
 .)α≥0.05(داللة 

اإلنترنت على أداء  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمحاذاة اإلستراتيجية: H0الرئيسية الخامسة الفرضية 

بوجود مستوى استخدام االنترنت كمتغير " والية سطيف"المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة 

  ).α≥0.05(عند مستوى داللة فروق 
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تحرص المؤسسات باختالف أحجامها وطبيعة نشاطها على تحسين وتطوير : الدراسةوأهداف أهمية  - 3
ن كان فإن واقع المؤسسات يشير إلى أن مستوى نجاحها في ذلك إ و  ،المتميزأدائها للوصول إلى األداء 

يتفاوت حسب كفاءتها في إدارة استراتيجياتها واستغاللها للتكنولوجيات الحديثة بشكل أمثل ومحاولة اكتشاف 
النظر في استراتيجيات تبني مشاريع  إلعادةفي كونها محاولة  ن إذن كمُ تَ  الدراسةفأهمية  ،قات جديدة لهاتطبي

تكنولوجيا المعلومات في مؤسساتنا الوطنية، وبالتالي فأهمية الدراسة تنبع من أهمية المحاذاة االستراتيجية 
محاذاة الخيار االستراتيجي  الدراسات أن كما أشارت بعض ،(Luftman,1996)وتأثيرها االيجابي على األداء

إضافة إلى ذلك ، ) (Nihel J, Michel K,2004له اثر في تحسين األداء تكنولوجيا المعلومات إستراتيجية الى 
لوغها يعطي للمؤسسات فبلموضوع المحاذاة اإلستراتيجية  المتزايدةفأهمية الدراسة الحالية تنبع من األهمية 

  :تستمد الدراسة الحالية أهمية أكاديمية وميدانية من خاللوعليه   .أدائهاالقدرة على تحسين 

كون الدراسة امتداد للدراسات المهتمة بموضوع تكنولوجيا االنترنت وٕاستراتيجية المؤسسة واألداء واستنباط  - 
 عالقات والتأثيرات الحاصلة بينها؛ال
استغالل واستكشاف  تمجال البحث عن كيفياتعد الدراسة إضافة إلى التراكم األكاديمي الحاصل في  - 

تدعم استراتيجية األعمال استخدامات جديدة لتكنولوجيا اإلنترنت وتبني إستراتيجيات عبر اإلنترنت 
 للمؤسسة؛

ها والفلسفة التي اعتمدتها الباحثة لترجمة أثر المحاذاة اإلستراتيجية لتكنولوجيا نموذجتختبر الدراسة  - 
 طاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ي قاإلنترنت على األداء ف

تساهم الدراسة في تبيان أهمية استغالل تكنولوجيا اإلنترنت وتكوين رؤية معمقة للمدراء ودورهم في  - 
وضع استراتيجية عبر اإلنترنت تتوافق وتنسجم مع استراتيجية األعمال وهذا لتحسين مستوى أداء 

 .مؤسساتهم

  : في التاليفيمكن إيجازها الدراسة  أما أهداف

) ، إستراتيجيات األعمال، األداء، تكنولوجيا اإلنترنتةالمحاذا(بناء إطار معرفي لفلسفة متغيرات الدراسة  - 
  راسات واألبحاث العلمية السابقة؛لة من الدوذلك بتتبع جم

  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ المعلومات ادراسة مستوى استخدام تكنولوجي - 

  ؛الجزائروالبنية التحتية لتكنولوجيا اإلنترنت في الوقوف على واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  - 

  ؛االنترنتاألعمال عبر دراسة وقياس مستوى المحاذاة اإلستراتيجية بين استراتيجية العمل وٕاستراتيجية  - 

  .تحديد وقياس مدى أثر المحاذاة اإلستراتيجية على األداء المؤسسي - 

إن استخدام المناهج والطرق والوسائل لتحديد المواقف والظواهر والمشكالت ودراستها  : منهجية الدراسة - 4
ال يتم عشوائيا، بل إن طبيعة الموقف أو المشكلة المدروسة وخصائصها هي التي تحدد ذلك، فلكل منهج 

وفي ضوء أهداف الدراسة وطبيعتها تم شروط ومتطلبات وقدرات معينة تفرض على الباحث استخدامها، 
  .وصف وتحديد وتصنيف عناصر أو خصائص الموضوع المدروسحيث سيتم الوصفي استخدام المنهج 
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بأنه أسلوب من أساليب التحليل المركز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو ويعرف هذا المنهج 
فترة أو فترات زمنية معينة، وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية، ثم تفسيرها بطريقة  في ماموضوع 

كما يمكن تعريفه بأنه وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة ، موضوعية، بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة
ا، أما ، فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصه)1(ضوع محدد على صورة نوعية أو كميةأو مو 

 الظواهرالتعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجة ارتباطها مع 
المختلفة األخرى، وقد يقتصر هذا المنهج على وضع قائم في فترة زمنية محددة أو تطويرا يشمل عدة فترات 

 .زمنية

وجيا االنترنت في المؤسسات الصغيرة مستوى استخدام تكنوللتشخيص المنهج الوصفي  وقد تم استخدام
على عينة من المؤسسات الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة والية سطيف، بالتركيز والمتوسطة بالجزائر 

رصيد الى يزيد بها تعميمات ذات معن ىالتوصل إل والتقييم بغية والتفسير في التحليل هذا المنهج كما يساعدنا
  .المحاذاة اإلستراتيجية واألداء موضوععن  رفيالمع

في الدراسات التي تصف الوصفي  المنهجكما أن اعتمادنا على هذا المنهج كان ضرورة حتمية؛ حيث يعتمد 
، وكذلك في الدراسات التي تهتم بتكوين الفرضيات "واقع الظاهرة" موجود فعالوتفسر الوضع الراهن أو ما هو 

 . واختبارها

التي مست  استندت الدراسة أساسا على مجموعة من األعمال والبحوث األجنبية: الدراسات السابقة -5
جوانب الموضوع بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث استعانت بها الباحثة في تكوين نموذج يتالءم ووضعية 

كما اعتمدت هذه الدراسات إلثبات وجود عالقة بين متغيرات الدراسة  مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة،
  .مدةالمعت

لغرض اإلجابة على إشكالية الدراسة والتساؤالت الواردة في اإلشكالية قمنا بتقسيم البحث  : هيكل الدراسة -6
  :كما يليومقدمة وخاتمة فصول متكاملة فيما بينها  ثالثإلى 

والمتوسطة ونشاطها عبر استعراض المفاهيم األساسية المتعلقة المؤسسات الصغيرة  تضمن :األوللفصل ا
ثم  ،وفقا لمجموعة من المعايير النوعية والكميةمن خالل تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإلنترنت 

محاولة تحديد جملة من خصائص هذه المؤسسات وتحديد دورها في اقتصاديات الدول، كما تم تشخيص 
تم التركيز على المؤسسات الصغيرة  السياقجملة من المشاكل التي تعوق نشاط هذه المؤسسات، وفي نفس 

ر حيث عرضنا التعريف الذي قدمه المشرع الجزائري في هذا اإلطار وكيفيات تصنيفها ئوالمتوسطة في الجزا
أما على مستوى األعمال عبر اإلنترنت فتضمنت الدراسة عرض تطور نشاط المؤسسات ، في الجزائر

حتى  المؤشرات من لمجموعة فقا، وو التسييرية والتيارات مناهجال حسبالصغيرة والمتوسطة عبر اإلنترنت 
  .نكون دراسة كمية ونوعية تؤكد لنا أهمية ممارسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لنشاطها عبر اإلنترنت

                                                 
 .177:، ص2002، دار المعرفة الجامعية، مصر، تقنيات ومناهج البحث العلميحمد سليمان، .  )1(
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تأثير االنترنت على عناصر الميزة التنافسية المتمثلة في ومن جانب أخر فقد ركزت الدراسة على تحديد 
اإللكترونية واليقظة اإللكترونية وكيفية الحصول على القيمة المضافة جراء ممارسة النشاط عبر الجودة 

تأثير االنترنت على االستراتيجيات التنافسية في ، كما تم توضيح اإلنترنت في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ما الذي ذه المؤسسات وتحديد وتحديد درجة أهمية هذه التكنولوجيا بالنسبة له مؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ومحتوى اإلستراتيجيات التنافسية، كما تم اإلشارة إلى المقاربات المتعلقة باإلنترنت  غيرته اإلنترنت في مفهوم
  . كإستراتيجية أو كوسيلة للممارسة النشاط وهذا وفقا لتيارين مختلفين

وفي األخير تم االعتماد على مجموعة من الدراسات الميدانية التي تمت على مستوى المؤسسات الصغيرة 
  .ومستويات اعتمادها استخدامات االنترنت في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلتحديد والمتوسطة 

، ونماذج قياسها يجيةركز هذا الفصل على عرض مختلف المفاهيم المتعلقة بالمحاذاة اإلسترات: الثانيالفصل 
كما تم اإلشارة إلى تحديد مفهوم اإلستراتيجية حسب مجموعة من المفكرين والباحثين في هذا المجال وكيفية 
تصنيفها حيث عرضنا االستراتيجيات التنافسية لبورتر وكذلك االستراتيجيات المقترحة من طرف 

  .Kotlerوالتصنيف المقترح من طرف  Snow and Millsالباحثين

من خالل عرض  االنترنتإستراتيجية تكنولوجيا  الىمحاذاة إستراتيجية األعمال  وبعدها تم عرض كيفية بلوغ
قياس مقاربات ، وتم اإلشارة كذلك إلى أهم )اإلستراتيجيةمحاذاة الفجوة ونضج ال نموذج(نماذج المحاذاة 

وتحديد مفهومه طرق تقييمه، وعرض كما تضمن هذا الفصل كذلك دراسة األداء . المحاذاة اإلستراتيجية
  .مجموعة من نماذج قياسه وتحديد الفروق الجوهرية بين أدوات قياس األداء الحديثة والتقليدية

تحليل تأثير األعمال عبر اإلنترنت على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من  وفي األخير تم التطرق إلى
اإللكترونية والتجارة اإللكترونية وسلسلة التوريد اإللكترونية عبر خالل جملة من األبعاد المتمثلة في األعمال 

عرض مجموعة من الدراسات التي تناولت هذه المواضيع وفي األخير تم كذلك  تحليل مستوى وهذا باإلنترنت 
تأثير المحاذاة اإلستراتيجية على األداء اعتمادا الدراسات ذات العالقة بالموضوع بشكل مباشر أو غير 

  .اشرمب

لتحليل نتائج الدراسة الميدانية التي تمت على مستوى مجموعة من  نا هذا الفصلخصص: الثالثالفصل 
لكن قبل هذا تم عرض واقع  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواقعة في المنطقة الصناعية لوالية سطيف،

من حيث اإلطار القانوني ومختلف اإلستراتيجيات التي في الجزائر قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلنترنت 
سسات وتم كذلك محاولة لتشخيص واقع استخدام هذه التكنولوجيا في المؤ المعتمدة للنهوض بهذا القطاع، 

فقرات المندرجة جموعة من التضم مالموزعة والتي  ستبانةدراسة اإل وبعدها تمالصغيرة والمتوسطة بالجزائر، 
راسة الرئيسية وهذا لتحديد أثر المحاذاة اإلستراتيجية لتكنولوجيا اإلنترنت على مجموعة من تحت متغيرات الد

فرضيات الدراسة  واإلجابة على المختلفة االستنتاجاتستخالص ، وفي األخير تم امؤشرات األداء المقترحة
  . باالعتماد على مجموعة من أدوات التحليل اإلحصائي

  



 

 

 

 

 

 

 

 تمهيـد

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطور نشاطاتها عبر االنترنت: المبحث األول  

ةتأثير االنترنت على المؤسسات الصغيرة والمتوسط: المبحث الثاني  

 خالصة الفصل

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  :االولالفصــل  

  وممارسة النشاط عبر اإلنترنتالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  
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  تمهيد

طة ، أبرزت الوجود الحقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسالقتصاديإن التغيرات الحاصلة على مستوى النظام ا
ومع للدول،  يوتنميتها الهدف الرئيس ارهيالمستمر بتطو  االهتمامصبح كأحد مقوماته األساسية، حيث أ

 وازدياد االتصاالت وتقدم التكنولوجية لثورةوا االقتصادية المعطيات أفرزتها التي الجديدة العالمية المتغيرات
توجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبني هذه  مترابط رقمي اقتصاد إلى االقتصاد وانتقال المعرفة

  .التقنيات الحديثة لضمان البقاء وتحقيق مستويات أعلى من األداء

ت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا العمل على دخول عالم األعمال عبر اإلنترنت من أهم اهتماما أصبح
 ،على أتمتة أعمالها فقط العمل ليسوذلك بلتقنية من خدمات مختلفة تساعد تطوير نشاطها، لما تقدمه هذه ا

، فمثلما كان لمختلف األطراف الفاعلة في المؤسسةوالغزير المعلومات والمحتوى المناسب  تقديم على وٕانما
  .في نشاطها االفتراضيلتقليدي للمؤسسة فقد رافقه تطوٌر اعلى مستوى النشاط  هناك تطورٌ 

الصغيرة  المؤسسات نشاطبتطبيقاتها المختلفة دورًا حيويًا هامًا في  اإلنترنتتلعب تكنولوجيا عموما 
للوقوف على كيفية استخدام هذه التكنولوجيا  لدى الباحثينولذا نجد بأن هناك جدًال محتدًا  والمتوسطة،

حيث أن هذه التطورات الهائلة فيها قد أسهمت في خلق فرص غير ؛ يحقق األهداف المنشودةشكل الذي الب
كتعزيز الموقع التنافسي، وتطوير أساليب اليقظة االستراتيجية وتنشيط التجارة مسبوقة في مجاالت عدة 

ل الدور البارز لالنترنت كما ال نهمواالنتقال من مفهوم الجودة التقليدية الى الجودة اإللكترونية اإللكترونية، 
  .على سلسلة التوريد

الدولة وفـي ظـل  حيث أن ،نجده في باقي الدول عَماالحديث عن هذه المؤسسات في الجزائر ال يختلف أما 
المؤسسات لمواكبة كل ما هو الجديد تسعى بكل جهودها للعمـل على تطوير ودعم هـذه  القتصاديالنظـام ا

، كمحاولة لترقيتها وجعلها أكثر صالبة لمواجهة لمعلومات باألخص اإلنترنتجديد في مجال تكنولوجيا ا
، وهذا عن طريق جملة من برامج الدعم الذي استفادت منه المؤسسات كبرنامج تأهيل المؤسسات المنافسة

    .األول والثاني الهادف للتطوير التكنولوجي لتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في هذه المؤسسات

 لجوانب المتعلقة بموضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةحاولنا في هذا الفصل اإللمام بمختلف اموما ع
مستويات وتحديد  التنافسيةدر الميزة افي مص هذه التكنولوجياكيف غيرت وتوضيح  وتواجدها عبر اإلنترنت

  .هذه التكنولوجيامختلف عوامل النجاح والفشل المؤثرة على تبني اعتمادها واإلشارة أيضا إلى 
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  عبر االنترنت نشاطاتها وتطور الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات : األولالمبحث 

ها في مختلف المجاالت نتشار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرا ال اكبير  اتبدي معظم دول العالم اهتمام
ريع مع المتغيرات البيئية بنسبة ة ومساهمتها في التوظيف الذاتي، إلى جانب تميزها بالتجاوب الساالقتصادي

  .قليلة من المخاطرة، وبهذا فهي تشكل مجاال حيويا لروح المبادرة واستغالل الموارد

  مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :المطلب األول

يلي عرض  وفيماتصنيفها،  يالمعايير المستخدمة ف اختالفيختلف مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب
  .ه المعايير، وبعدها نعرج لتوضيح األهمية التي تكتسبها والمشاكل التي تواجههاهذ لبعض

  تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : الفـرع األول

  :كما يلينوعية وأخرى كمية تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعايير 

انب الكمية المناسبة ألغراض إحصائية عالجت الجو  يهناك العديد من المعايير الت :المعايير الكمية - أوال
وتنظيمية حيث؛ يتم بمقتضاها جمع البيانات من أجل اإلستفادة منها، وتساعد في تكوين قاعدة معطيات 

  :لدعم هذه المؤسسات في تأدية دورها بشكل واضح المعالم، وتتمثل هذه المعايير في

ت التفرقة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبر هذا المعيار من أهم مؤشرا :معيار عدد العاملين -1
  :، ويتميز بـ)1(وبساطته استعمالهستخداما نظرا لسهولة اوالكبيرة الحجم، كما أنه األكثر 

  ؛تالبساطة وسهولة المقارنة بين المؤسسا - 

  ؛واالنكماشفهو ال يتأثر بالتغيير في قيمة النقود نتيجة التضخم  ؛الثبات النسبي - 

. نات واإلحصائيات إلى حد كبير، وسهولة الحصول عليها من المؤسسات وأصحاب األعمالتوافر البيا - 
  :حسب هذا المعيار كما يليالصغيرة والمتوسطة ويتضح تقسيم المؤسسات 

  

  

  

  

  

                                                           

 .15 ص، 1998، المكتب العلمي للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، الصنـاعات الصغيــرةسعد عبد الرسول محمد، . )1(
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  تصنيف المؤسسات حسب معيار عدد العمال في بعض الدول): 1-1(الجـدول رقـم 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

Source: Michel Marchesnay, Karim Messeghem, Cas de stratégie de PME, Ems, Paris, 
                    2001, P 07.   

عن حقيقة حجم المؤسسة بسبب التعبير بالرغم من المزايا المختلفة لهذا المعيار إال أنه يؤخذ عليه عدم 
ما يحتاج إلى  اراتاالستثمبين مختلف المؤسسات، ذلك أنه يوجد من ) العمل/رأس المال(معامل  اختالف

 . واقعمطابق لليجعله غير  مماكثافة في رأس المال وقلة العمالة في حين نجد حاالت معاكسة لهذا 

يختلف الحد األقصى لرأس المال المستثمر من دولة إلى أخرى تبعا لدرجة  :المستثمرالمال معيار رأس  -2
ذا الحد داخل الدولة الواحدة من قطاع إلى آخر، نموها ومدى وفرة عناصر اإلنتاج المختلفة، بل قد يختلف ه

  :)1(ا المعيار القصور في بعض الحاالت ويعتري هذ

ستخدام القـد يكون حجم الناتج كبيرا رغم تجاوز رأس المال حد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرا  - 
  كثيفة العمالة؛ اتكنولوجي

 استخدمإذا ما  متوسطة أو كبيرةقا لمعيار رأس المال، و فقد تكون المؤسسة صغيرة وف ؛عدم تطابق المعايير - 
  معيار حجم العمالة؛

آخـر وفي البلد الواحد من فترة إلى أخرى حسب معدالت التضخم االختالف في قيمة النقود من بلد إلى  - 
ـدم يسبب عمما  ة، مما يتطلب إدخال تعديالت مستمرة لمواكبة التغير في قيمة النقوداالقتصاديوالحالة 

  .اإلستقرار في المفاهيم التي يعتمد عليها المعيار

عن طريق  يجمع هذا المعيار بين عنصري العمل ورأس المال،): رأس المال المستثمر/العمالـة(معيـار  -3
 واالختالفات وضع حد أقصى للعمالة وآخر لرأس المال، ويفيد المزج بين المعيارين في تفادي بعض النقائص

  . على المعيارين بشكل منفصل باالعتماد فيها وعالتي يمكن الوق

                                                           

 .41 ص، 2005، دار النهضة، اإلسكندريـة، حاضنات األعمالسالوس، طارق محمود عبد السالم ال. )1(

 حجم العمالة

 الدولــة
 كبيـرة متوسطـة صغيـرة

49-1  ياإلتحاد األوروب  50-249  ≥250  

20-1 سويسرا   21-100  ≥100  

أ.م.و  1-250  251-500  ≥501  

49-1 اليابان  50-500  ≥501  
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حيث يرى  »  E.Staley « عتمد على ما ورد في كتابيلتحديد المعايير النوعية بدقة، : ةالنوعيـ المعايير-ثانيا 
توفرت فيها خاصيتين على األقل من الخصائص  إذا أو متوسطةأي مؤسسة يمكن اعتبارها صغيرة  أن

  :التالية

وبذلك نستثني فروع المؤسسات  اقتصاديالمؤسسة عن أي تكتل  استقاللية"يقصد بها و  :إلدارةا استقاللية -1
يكون المدير هو المالك دون تدخل  ؛المعيار القانوني، حيث اسمالكبرى، ويمكن أن نطلق على هذا المعيار 

لية كاملة فيما ؤو لمستخاذ القرارات كما يتحمل ااهيئات خارجية في عمل المؤسسة، ويتفرد بنفسه في عملية 
، ونالحظ أن مثـل هذه الوضعية تنطبق أكثر في حالة المؤسسات الصغيرة، )1("اتجاه الغير التزاماتهيخص 

بين التسيير وملكية رأس المال،  االستقالليةمن  اك نوعفنجد أن هنا المتوسطة المؤسسات أما في ما يخص
  .حيث غالبا ما يعزى التسيير إلى أفراد أجانب

إن الحصة السوقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون محدودة لصغر حجمها   :الحصـة من السوق -2
  .ومحدودية حجم اإلنتاج وضآلة رأس المال

، نتشاريرى البعض أن التفرقة بين المؤسسات يتوقف علـى درجـة اال ):محلية النشاط(نتشاردرجـة اال  - 3
طة هي تلك المؤسسات التي تتصف بكثرتها وتواجدها في والمتوس ةوطبقا لهذا فإن المؤسسات الصغير 

مختلف قطاعات النشاط تقريبا مع عدم تنظيمها، كما أنها في مركز ضعيف من الناحيـة المؤسسيـة وبالتالي 
لتلبية  بهافـإن معظمها تكون ذات نشاط محلي أو جهـوي، وتكون معروفة بشكل كبير في المنطقة التي تعمل 

ستغاللها بشكل أمثل والتقليل من مشكلة اا وهذا ما يؤدي إلى تثمين الموارد المحلية و ات عمالئهاحتياج
  .البطالة

مدى ؛ أي يتوقف حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الطبيعة الفنية للصناعة: طبيعة الصناعة - 4
يا من العمل ووحدات اإلنتاج في إنتاج المنتج، فبعض الصناعات تحتاج إلى وحدات كبيرة نسب آالتاستخدام 

قليلة نسبيا من رأس المال كما هو الحال في الصناعات االستهالكية الخفيفة، في حين تحتاج بعض 
هو األمر الذي و  الصناعات األخرى إلى وحدات قليلة نسبيا من العمل ووحدات كبيرة نسبيا من رأس المال

  .)2(ينطبق على الصناعات الثقيلة

  الصغيرة والمتوسطة والمشاكل التي تواجهها تؤسساأهمية الم: رع الثانيـالف

تكمن في الدور الذي تقوم به كمحرك أساسي في االقتصاد بصفة  الصغيرة والمتوسطة إن أهمية المؤسسات
   :فيما يليوهذا ما يتضح  خصوصيات تميزها عن المؤسسات الكبيرة،من عامة، وما لها 

                                                           

 .43-42 ص، ص 2000، دار مكتبة حامد، عمان، إدارة المشروعات الصغيرةكاسر نصر المنصور، شوقي ناجي جواد، . )1(

كلية العلوم  غير منشورة، ة دكتوراه دولة،، أطروحة مقدمة لنيل شهادسياسات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائريوسف قريشي،  .)2(
 .19 ص، 2004/2005االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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  :يمكن حصرها في :خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - أوال 

 ةتتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوافر الظروف التي تحقق لها الكفاء :اءة والفعالـيةـالكف – 1
  :)1(والفاعلية أعلى مما يمكن للمؤسسات الكبيرة أن تصل إليه، وتتحقق هذه الخاصية ألسباب عديدة منـها

  قيق عوائد سريعة وعالية؛د ذات القيمة وتحر التركيز في إدارة األعمال والمـوا - 

  القـدرة علـى األداء واإلنجاز في وقت قصير نسبيا؛ - 

) اإليجابية والسلبية(اإلحساس السريع بحركة السوق، واإللمام المباشر من جانب اإلدارة بالمتغيرات  - 
  يسمح بسرعة التكيف وتعديل أوضاع المؤسسة؛ مماوتوجهات المنافسين وأنشطتهم 

يجعلهم يبدون اهتماما وافع الشخصية ألصحاب المؤسسة على صيانة استثماراتهم، مما وضوح تأثير الد - 
  .يحقق النجاح والتفوقمباشرا بما 

تعتمد على كثافة التنظيم المتسم بالنمط البيروقراطي فمثل هذه المؤسسات ال  :سهولة وبساطة التنظيم -2
كون في كثير من األحيان ، حيث يسسات الكبيرةالذي يتطلب مستويات تنظيمية متعددة مثلما نجده في المؤ 

وهذا عكس ما تتميز به المؤسسات الصغيرة ، قل السير الحسن للتنظيمعامل غير محفز يعر مصدر ملل و 
 ويسمح للعمال الموجودين في قاعدة التنظيم، فالحجم الصغير يقلص من المستويات التنظيمية والمتوسطة

   .)2(من مراكز القرار االقترابب

  : )3(لتميزها بـالمتوسطة سهلة نسبيا في إدارتها، إن المؤسسات الصغيرة و  :سهولة اإلدارة -3

من تفادي كثير من األخطار أو عالجها قبل  نيمك اإمكانيـة متابعة العمل وتقييم األداء بشكل دوري، مم - 
 تفشيها؛

رف المستمر على مشاكلهم وأساليب الدائم بين إدارة المؤسسة والعاملين، مما يسهل عملية التع تصالاال - 
 أدائهم ألعمالهم؛

  .ن نحو أفضل السبل لتحقيقـهاـسهولـة تحديد األهداف وتوجيه جهود العاملي - 

تبار المؤسسات الصغيرة يمكن اع: في التنمية االقتصادية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور –ثانيا 
إلحصائيات المنشورة في الواليات المتحدة األمريكية أن مـن فقد بينت ا ؛اقتصادالعمود الفقري ألي والمتوسطة 

                                                           

 .15 ص، 1999، دار الغريب للنشر والتوزيع، القاهرة، المفاهيم العصرية للمنشآت الصغيرةعلي السلمي، . )1(

الملتقى الوطني األول حول المؤسسات ، التحديات االقتصادية العالمية الجديدةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كميزة تنافسية و قويدر عياش، . )2(
        .184 ص، 2002 -04- )9 -8(، مخبر العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة األغواط، الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية

   .16 صعلي السلمي، مرجع سابق، . )3(
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مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في مختلف المجاالت  20.5مليون مؤسسة هناك ما يقارب  21
  :ويمكن عرض الدور الذي تقدمه هذه المؤسسات في، )1(ةاالقتصادي

تعتبر   فّعال في توفير فرص العمل إذتساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور  :توفير مناصب شغل -1
ة الخالقة لمناصب شغل جديدة، فهي تتجاوز حتى المؤسسات الكبيرة في هذا االقتصاديمن أهم القطاعات 

، ويلقي هذا الدور صدى واسعا في الدول االمجال رغم صغر حجمها واإلمكانات المتواضعة التي تتوفر عليه
معدالت البطالة تكون هذه المؤسسات هي األقدر في القضاء على جانب المتقدمة والنامية، فمع الزيادة في 

ففي بلجيكا بلغت مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف ما يقارب ، هذه الظاهرةكبير من 
عامل خالل  1695611بالمائة من حجم العاملة الكلي في البالد أي بلغ عدد العاملين في هذا القطاع   67.7
أما في . ، وهذا ما يؤكد األهمية البالغة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في امتصاص البطالة)2(2012سنة 

  .)3(بالمائة 70نسبة التوظيف في هذا القطاع  تفقد بلغ 2009فرنسا وحسب إحصائيات 

خاللها حيث تم من  ،������� 99الصغيرة والمتوسطة بنسبة تزيد على المؤسسات اليابان فقد اعتمدت على أما 
في  إنتاجهامن اليد العاملة، وبالتالي استطاعت تخفيض نسبة البطالة لديها وزيادة  ������� 70تشغيل أكثر من 

أما في الجزائر فيمكن توضيح مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مختلف القطاعات االقتصادية الهامة
  .)2-1(وفقا للجدول رقم 

 الوحدة مليون/ )2010-2007(سسات الصغيرة والمتوسطة في التوظيفمساهمة المؤ : )2-1(الجدول رقم 

% عدد المشتغلين الفئة النشطة السنوات معدل التشغيل  % عدد البطالين  معدل البطالة   

2007 9968906 8594243 86.2 1374663 13.8 

2008 10315000 9146000 88.7 1169000 11.3 

2009 10544000 9472000 89.8 1072000 10.2 

2010 10812000 9735000 90 1076000 10 

Source :06/12/2011, http://www.ons.dz/-emploi-et-chomage-.html   

من الجدول نالحظ أن اعتماد الجزائر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ساهم بشكل ملحوظ في تخفيض 
، بالرغم 2010عام  % 10إلى  2007عام  %13.8دالت البطالة، حيث انخفضت هذه النسبة من حوالي مع

من الجهود التي تبذلها الدولة للحد من ظاهرة البطالة إال أن الجزائر ال تزال في سعي مستمر في إيجاد 

                                                           

  .23 ص، 2004، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، 2، طالصغيرة إدراة المشروعاتماجـدة عطية، . )1(
(2 .)  Enterprise et Industrie SBA Fiche Technique, Les PME en Belgique, 2012, p 01.  
(3 .)  Banque de France, direction des Entreprises., Rapport sur l’évolution des PME en France 2012, P 56.  
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ن هي في األساس إجراءات صاص البطالة ألن التدابير التي تتخذها الدولة في هذا الشأالمتالحلول الفعالة 
  .مؤقتة

ويصل إلى  بالمائة 13وفقا لتقديرات دولية يفوق مستوى البطالة في الجزائر نسبة كما تجدر اإلشارة إال أنه 
حسب البيانات الحكومية، بينما يقدر عدد السكان  بالمائة 10بين فئة الشباب، مقابل  بالمائة 20أكثر من 

، بالمائة 27.2مليونا، أي بنسبة تشغيل تصل إلى  35ن مجموع ماليين شخص م 10الناشطين بنحو 
ألف منصب  450و 350، وخلق ما بين 2013بحلول العام  ������� 9إلى  البطالةتقليص نسبة  الجزائروتأمل 

 بالمائة 12.3مقابل  ������� 33شغل سنويا، مما يسمح بزيادة التوظيف بين الشباب إلى مستويات تقارب 
  . حاليا

ضارب في تحديد العدد الحقيقي للمشغلين أو نسبة البطالة في الجزائر فإنه ال يخفى أن وبالرغم من الت
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تعتبر بمثابة الركيزة األساسية لتحقيق األهداف االقتصادية 

  . بمساهمتها في التشغيل

تنمية الصادرات في مختلف  تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا فعاال في: تتنمية الصادرا - 2
بالمائة، وقد عرفت معدالت التصدير  36، ففي فرنسا بلغ رقم األعمال المحقق من التصدير ما يقارب الدول

  .)1(2010بالمائة مقارنة بسنة  8.5حيث بلغ معدل نمو الصادرات  2011و 2010تطورا ملحوظا ما بين سنتي 

اإلحصائيات إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تضم أقل أما في الواليات المتحدة األمريكية فتشير 
بالمائة من إجمالي المؤسسات الممارسة  98عامل والتي تمارس النشاط التصديري تمثل ما يقارب  500من 

 34مؤسسة صغيرة ومتوسطة حققت هذه األخيرة  100 293للتصدير في الواليات المتحدة األمريكية أي 
  . )2(لصادرات الكلية وهذه النسب في تزايد مستمر من سنة إلى أخرىبالمائة من حجم ا

 الصادرات نسبة تستهدف رفع صادراتها لتنمية شاملة استراتيجية برسم قامت الجزائر فقد أما فيما يخص 
 خصوصاً  المصغرة ومنها الصغيرة والمتوسطة المؤسسات تدعيم خالل من ،المحروقات خارج الوطنية

 اإلجراءات من عدد طرح بدأ حيث الدولية، األسواق على اقتحام قادرة يجعلها بما ككل، نيةالوط والمؤسسات
  .قطاع المحروقات خارج بناء اقتصاد في جلها تصب مراحلعبر 

 أهمها من عدة أسباب إلى راجع وهذا األخيرة، السنوات خالل تطورت المحروقات خارج التصدير حصيلة إن

 خالل التطور هذا يبين اآلتي والجدول والمصغرة، والمتوسطة الصغيرة ساتالمؤس في االستثمار مخرجات

  .2011 إلى 2004 السنوات

  

                                                           

(1 .)  Banque de France, Op.cit, P 79.  
(2 .)  17/04/2013, http://www.commerce.gov/news.us/fact-sheets/ 
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 : )3-1( ر�م ا��دول��  )أ�ر��� دو�ر ���ون :ا�و�دة(  2011-2004 ا���وات ��ن �� ا���رو��ت ��رج ا��د�ر �


 2012 2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  ا���


����درا ���� ت
��� وا���د��ت ا��
  ا���رو��ت ��رج

781  907  1184  1312  1940  1070  1526  2062 2187 

  6 35.12 42.6 46.4-  47.9  10.8  30.54  16.13  -  %)( �!دل ا���و

  :ىعلمن إعداد الباحثة باالعتماد  :المصدر
  .2007و 2006سنتي معطيات وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، نشرية اإلحصائيات ل -

- Centre National de l’Informatique et des Statistiques, statistique du commerce extérieur de 
   l’Algérie, 2012, P :10               

 لـىإ 2011 سـنة  فـي ليصـل مسـتمر تطـور فـي المحروقـات قطـاع خـارج الصـادرات أن الجـدول مـن المالحـظ
 والمتوسـطة الصـغيرة قطـاع المؤسسـات أساسـية بصـفة التصـدير فـي همايسـذ إِ  ريكـي،أم دوالر مليـون 2062

 الجاريـة االقتصـادية اإلصـالحات ظـل فـي القطـاع وترقيتـه هـذا تـدعيم بضـرورة نجـزم يجعلنا ما هذا الخاصة،
 ثـم  ومـن األجنبيـة، العملـة مـن البلـد حصـيلة زيـادة ثـم ومـن الجزائـر للخـارج، مبيعـات لتنويـع أساسـي كرهـان

سـنة  اكبيـرً  ا، كمـا يجـدر اإلشـارة إلـى أن الصـادرات عرفـت انخفاًضـككل للبلد التنمية االقتصادية في المساهمة
  .2008في حين سجلت أقصى معدل نمو سنة  2008بالمقارنة مع  2009

بالمائة فقط من الحجم اإلجمالي  93.2تمّثل  ، حيث)ضئيلة(وبالرغم من هذه الزيادة تبقى الصادرات 
أن مشكلة التصدير خارج قطاع المحروقات بالجزائر تكمن في كونها مرتبطة  كما، الجزائر صادرات فيلل

الجزائر خارج قطاع  مما صدرته ةبالمائ 70تفيد األرقام المتعلقة بالصادرات أن ف ،أساسا بالمواد البترولية 
الزنك، الفوسفات، األمونياك، الميثانول،  مشتق أصال من المحروقات كاألسمدة الفالحية، 2007ة سنة الطاق

)1(واألرغون وكذا المواد المستخلصة من تقطير الزفت النفايات الحديدية، غازات الهيدروجين
كما أن ، 

 .2011 بالمائة فقط من إجمالي الصادرات سنة 2.8المحروقات لم تتعدى  جالصادرات خار 

لقد عرفت القيمة المضافة التي  :المضافةمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق القيمة  -3
إلى  2007سنة دوالر مليار  3407.65تحققها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا مستمرا حيث انتقلت من 

ئة وهذا بالرغم من األزمة المالية التي بالما �59ـأي بمعدل زيادة يقدر  2011سنة  دوالر مليار 5424أكثر من 
قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معدل مساهمة والمالحظ أن  ,مست اقتصاديات الدول خالل هذه الفترة

    .، وهذا حسب ما تمليه الظروف االقتصاديةىفي خلق القيمة المضافة يتغير من سنة إلى أخر 

  

                                                           

(1 .)  11/07/2013, http://sawt-alahrar.net/oldsite/modules.php?name=News&file=article&sid=1246 
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  رة والمتوسطة في خلق القيمة المضافةمساهمة المؤسسات الصغي ) :4-1( رقم الجدول

  ا����        

  ا����ن
2007  2008  2009  2010  2011  

  5424.15  4791.32  4386.53  3790.42  3407.65  ا����ع ا���ص

���� ا����ھ�� �� ا������  -  13.20  9.22  15.72  11.23  

Source : Ministère de la petite et moyenne Enterprise et de promotion de l’investissement, 
bulletin d’information statistique de la PME, N°22, 2013, P :43. 

تتضح أهمية الدور الذي تلعبه  :تج الداخلـي الخاممساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النا - 4

الفعالة في تكوين  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قي تحقيق التنمية االقتصادية للدول من خالل مساهمتها

تطور الناتج المحلي الخام الناتج الذي تحققه هذه  )5-1(الناتج المحلي اإلجمالي، ويوضح الجدول رقم 

  . 2011إلى غاية  2007المؤسسات من 

 )مليار دوالر( خارج المحروقات (PIB) تطور الناتج المحلي الخام) : 5- 1(الجدول رقم 

  ا����        

  ا�	��ن
2007  2008  2009  2010  2011  

  5137.46  4681.68  4162.02  3574.07  3153.77  ا����ع ا���ص

��	� ا����ھ�� �� 
  ا������

80.8  82.5  83.59  84.98  84.77  

  923.3  827.53  816.8  760.92  749.86  ا����ع ا���م

��	� ا����ھ�� �� 
  ا������

19.2  17.55  16.41  15.02  15.23  

� ا����� ا���م�  6060.8  5509.21  4978.82  4334.99  3906.63  ا���

  10.12  10.65  14.85  11  -  �� ل ا���� ا������

Source : Ministère de la petite et moyenne Enterprise et de promotion de l’investissement, 
                   Op.cit, P :42. 

 اذه الفترة حيث عرف مؤشر نموه تزايدً نالحظ من الجدول تطور الناتج المحلي اإلجمالي سنويا خالل ه
بالرغم من االختالف في نسبة نموه السنوي وهذا راجع الى حركية المؤسسات الصغيرة  اوموجبً  امستمرً 

والمتوسطة السنوية ، كما تجدر اإلشارة إلى أن القطاع الخاص ممثال بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يساهم 
لي الخام خارج قطاع المحروقات مقارنة بنظيرتها التابعة للقطاع العام، بشكل مرتفع في قيمة الناتج الداخ
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ويعزى هذا التطور إلى توجه المؤسسات نحو الخوصصة وبالتالي الزوال التدريجي للمؤسسات التابعة للقطاع 
  .العام

شروعات القدرة التنافسية للم ترتبط  :التطوير واالبتكارمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  -5
باالرتقاء من خالل البحث والتطوير واالبتكار، والتطور التكنولوجي، والتحسين المستمر  الصغيرة والمتوسطة 

الدول المتقدمة كي تصلح هذا القصور السائد في السوق  فيفي المنتجات، وقد تدخلت كثير من الحكومات 
فعلى سبيل المثال يقوم برنامج ، لبحث والتطويرت الخاصة في مجال اوكي توفر حافزًا ماليًا أكبر لالستثمارا

 Small Business) Innovation Researchبحوث االبتكار الخاص بالمنشآت الصغيرة في الواليات المتحدة 
Program SBIR( من ميزانية البحث المخصصة أربعة بالمائة  نحوتفويض من الكونجرس بتخصيص ب

  .المبتكرةذات األفكار الجديدة  غيرة والمتوسطةللمؤسسات الكبيرة لتمويل المؤسسات الص

كما تشير الدراسات إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تملك قوة كبرى في دفع االبتكار والتطوير 
ففي الصين مثال وحسب إحصائيات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات تقدم المؤسسات الصغيرة 

 المائة من تطويرب 80المائة ابتكارات المؤسسات وب 75وراءات االختراع المائة بب 65والمتوسطة نسبة 
  .)1(المنتجات الجديدة 

التطوير  لمتوسطة الفرنسية الرائدة في مجالأما في دول اإلتحاد األوروبي فتعتبر المؤسسات الصغيرة وا

األوروبي، حيث بلغ عدد  واالبتكار خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الجديدة مقارنة مع نظيراتها في اإلتحاد

براءة اختراع أي بمعدل نمو  4031براءات االختراع التي منحها المكتب األوروبي لهذه المؤسسات ما يقارب 

براءة  348وبراءة اختراع  1646، ومنحت مؤسسات المملكة المتحدة 2000بالمائة مقارنة مع سنة  91.7بلغ 

   .)2(اختراع للمؤسسات االسبانية

 اإلبداعالعالمية في مجال  اإلحصائياتكل البعد عن  اال يزال بعيدً  النتائجر الحديث عن في الجزائو 
الوكالة الوطنية  نظمت 2013والمتوسطة، إال أنه خالل سنة  في المؤسسات الصغيرة التكنولوجيواالبتكار 

طريق لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر العاصمة، جلسة عمل ُخصصت لوضع خارطة 
واالتصال في إطار تطبيق االتفاقية الموقع عليها من قبل  اإلعالموتحديد االحتياجات في مجال تكنولوجيات 

والتي تتضمن  "نجمة"شركة االتصال وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار و 
  .)3("شراكة حول االبتكار والدعم التكنولوجي للمؤسسات

تقوم بدور هام في تغذية المؤسسات الكبيرة ببعض مستلزمات  :ات المؤسسات الكبيرةحتياجاتوفير  -6
 300تتعاقد مع أكثر من التي " IBM"إلنتاج بتكلفة أقل مما لو تم إنتاجها في المصنع الكبير، مثل شركة ا

                                                           

(1 .)  14/03/2013, http://arabic.people.com.cn/31659/7854242.html 
(2 .)  Jacky Lintignat, Jean-François Roubaud, Panorama de l’évolution des PME depuis 10ans, CGPME, 2012, P 37. 
(3 .)  05/11/2013, http://www.echoroukonline.com/ara/articles/160260.html 



19 

 يجادإلذي يمكن من األمر ا ،شركة صغيرة ومتوسطة في مختلف أنحاء العالم لتقديم خدمات الصيانة لعمالئها
أي  قتصادالويزيد في الكفاءة الهيكلية  الكبيرة، مؤسساتالصغيرة والمتوسطة وال لمؤسساتالتكامل بين ا

  .)1(دولة

 المشاكلمجموعة من تواجـه هذه المؤسسات : الصغيرة والمتوسطة تالمشاكـل التي تواجـه المؤسسا -ثالثا
وتهديدها لوجودها أو احتماالت نموها، ويعتبر التعرف ها ار ومدى تأثيرها على مسطبيعتها  تختلف من حيث

، وفي هذا اإلطار يمكن لمعالجتها المناسبة أفضل السبل والوسائل يجادإعليها أمرا ضروريا إلمكانيات 
  : عرض

في بعض األحيان تكون المؤسسة ضحية النزاعات الشخصية ألصحابها وعدم : الخالفات بين الشـركاء -1
الكثير من األمور كطريقة تسيير العمل، مما يؤثر بشكل أو بآخر على مصير المؤسسة،  حول االتفاق

  :)2(وترجع هذه الخالفات إلـى

  إلخ؛...وجهات النظر حول المسائل المالية، اإلنتاجية والتسويقية اختالف - 

  األنانية وحب الــذات؛ - 

  كاليـة والالمبـاالة؛اإلتّ  - 

  .يةاإلكثار من المسحوبات الشخص - 

  .همال العمل، وقد تتراكم إلى حد تهديد بقاء المؤسسةإ باألمور الشخصية و  االهتماموتؤدي هذه النزاعات إلى 

 ةالمعوقات التي تتعرض لها المؤسسات الصغيرة والمتوسط من أهمتأتـي مشكلة التمويل : مشاكـل تمـويلية -2
لية في رؤوس األموال الخاصة، الديون والقروض التموي مصادرهاسواء عند تأسيسها أو أثناء نموها، وتتمثل 

  : ونذكر منها، البنكية، ويبقى السبيل إلى التمويل من بين العوامل المعرقلة لمسار إنعاشها وتنميتها

صعوبة الحصول على القروض البنكية بسبب إحجامها عن التعامل مع هذه المؤسسات، لنقص  - 
  الضمانات؛

  ؛مركزيـة القرار لمنح القروض - 

الموجه لهذا القطاع وغيره من القطاعات حسب نوع واستخدام القرض  االئتمانعدم وجود تنوع في قنوات  - 
  ودرجة أهمية النشاط؛

                                                           

، 2004اإلسكندرية،  ، الدار الجامعية،االتكنولوجياألعمال في عصر محمد صالح الحناوي، محمد فريد الصحن، أبو الوفاء العارف، نبيلة عباس،  .)1(
  .68-67 ص ص

 .21-20 ص ص، 2002، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، مـال التجاريـة الصغيرةإدارة األعتوفيق عبد الرحيم، . )2(
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صعوبة تقييم وتقدير المخاطر الناجمة عن نشاطات هذه المؤسسات بالنسبة للبنوك التجارية، مما يؤدي  - 
 .هابها إلى العزوف عن تمويل

  :)1(وتتمثل في :مشاكـل تسويقيـة -3

 خر؛ت الحكومية، وتغيرها من حين إلى آتضـارب القوانين والتشريعا - 

  عدم وجود بيانات حديثة عن السوق ومتطلبات الزبائن؛إلى تكاليف القيام بدراسة السوق مما يؤدي  ارتفاع - 

اليب البيع أو بتطوير أس االهتمامقيـام أصحاب هذه المؤسسات في أغلب الحاالت بالبيع بمفردهم دون  - 
  .الموزعين ذوي الخبرة العالية عن األسواق ومتطلبات الزبائن ىمحاولة رفع المبيعات من خالل اللجوء إل

والمالحظ أن مشكل التسويق له التأثير المباشر على تنافسية المؤسسة، مما يفرض عليها ضرورة دراسة 
تغيرات  إزاءتي من الممكن أن تحسن وضعيتها ال بوضعيتها ومركزها التنافسي واللجوء إلى مختلف األسالي

مختلف مواجهة لالعمل على إيجاد المزايا التنافسية التي يمكن أن تجعلها أكثر صالبة  ىالمحيط، إضافة إل
  .التغيرات

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرواقع  :المطلب الثاني

الوطني، ناتج عن  االقتصاديمتوسطة في المحيط يعتبر التسارع الملحوظ لنشأة المؤسسات الصغيرة وال 
ة الجديدة واهتمام الدولة بهذا القطاع، فقبل صدور القانون التوجيهي لترقية المؤسسات االقتصاديالديناميكية 

الصغيرة والمتوسطة لم يكن هناك تعريف واضح وصريح لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، 
إلى  1992قتصاد سنة االنطالقا من تاريخ إنشاء مصالح وزارة منتدبة لدى وزارة الحوظا إال أنه عرف تطورا م

بكافة الصالحيات، وسنلقي الضوء في هذا المطلب  1994تنصيب وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 
 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر عموما وفي والية سطيف خصوصاواقع على 

  اإلطار القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر : ولاأل الفـرع 

والذي كان موضوع توصية  1996حدده اإلتحاد األوروبي سنة  ذلك الذيإن التعريف المعتمد في الجزائر هو 
الجزائر على ميثاق بولونيا حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  تلكل البلدان األعضاء، وقد صادق

  .وهو ميثاق يكرس التعريف األوروبي لهذه المؤسسات  2000جوان 

وفقا للقانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة : في الجزائر تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - أوال
مهما  ةوالمتوسط ةالصغير في  المادة الرابعة منه، فقد عّرف المؤسسة والمتوسطة بالجزائر وحسب ما ورد 

شخص وال يتجاوز   250إلى  1شغل من تكل مؤسسة إنتاج سلع أو خدمات " ابأنـهالقانونية  اطبيعته نتكا

                                                           

 .151-150 ص ص، 2007، الدار الجامعية، اإلسكندرية، "مدخل بيئي مقارن"إدارة المشروعات الصغيرة أيمن علي عمر، . )1(
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مليون دينار كما تستوفي  500مليار دينار أو ال يتجاوز مجموع حصيلته السنوية  2السنوي  رقم أعماله
  :مـع اإلشـارة أن، )1(" االستقالليةمعايير 

ات العمل السنوية بمعنى عدد العاملين األجراء عدد األشخاص الموافق لعدد وحد: األشخاص المستخدمون -1
بصفة دائمة خالل سنة واحدة، أما العمل المؤقت أو العمل الموسمي فيعتبران أجزاء من وحدات العمل 

  .ةالسنوي

خر نشاط مقفل آالسنة التي يعتمد عليها في تحديد رقم األعمال أو الحصيلة السنوية هي تلك المتعلقة ب -2
  . راثني عشر شهامدة 

فما أكثر من قبل مؤسسة أو  ������� 25 بمقدار اهي كل مؤسسة ال يمتلك رأسماله: المؤسسة المستقلة -3
  .ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المجموعة مؤسسات أخرى 

  :)2(تأخـذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب هذا القانون أحد األشكال التالية -4
  ؛)المؤسسات الوالئية والبلدية(تابعة للجماعات المحلية المؤسسات ال - 

  فروع المؤسسات الصغيرة، الشركات المختلطة؛ - 

  .المسيرة ذاتيا، المؤسسات الخاصة تالمؤسسا - 

  :ويمكن توضيح تصنيف هذه المؤسسات في الجزائر كما يلـي

  زائـريتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون الج: )6-1(الجدول رقم 

لصنفا دد العمالع  عمالاألقم ر   لميزانية السنوياجموع م   

شروع مصغرم  1-9 �!� ن دج 20<   �!� ن دج 10<    

شروع صغيرم  10-49 �!� ن دج 200<   �!� ن دج 100<   

شروع متوسطم  50-250 �!��ر دج2- �!� ن 200  �!� ن دج 100-500   

  ، المؤرخ في18- 01: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رقم القانون التوجيهي لترقية، )7-6-5(المواد : المصـدر
  .06: ، ص77، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 12/12/2001                       

                                                           

، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 12/12/2001، المؤرخ في 18- 01: رقم، القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 4المادة  .)1(
 .05 ص، 77

(2). 09/08/2011, http: www.pme-art-D2.org/index  
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البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والشركات المسّعرة في البورصة "ٌيستثنى من التعريف السابق، 
والتصدير ماعدا تلك الموجهة لإلنتاج الوطني عندما يكون رقم أعمالها  ستيراداالالعقارية وشركات  توالوكاال

  .)1("يقل عن ثلثي رقم األعمال اإلجمالي أو يساويه االستيرادالسنوي المحقق في عملية 

حسب وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر تصنيف - ثانيا
  :)2(نجـد

موجهة لتغطية متطلبات الحياة : مؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممارسة للمهن الحرفية والتقليديةال -1
الزيت الطبيعي الورق والمنتجات الجلدية، وهي موزعة إلى كاليومية، وكذا الفالحية وتنتج منتجات تقليدية 

 .التقليدية إلنتاج الخدماتالصناعات التقليدية الفنية والصناعات التقليدية إلنتاج المواد والصناعات 

ا، ويمكن أن تكون ناتجة إما انتشار وهي األكثر : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص -2
من طرف  أنشأتعن عملية إعادة الهيكلة التي تمت على مستوى عدد كبير من المؤسسات العمومية، أو 

  .د من حيث التشغيل وجودة الخدمات والمنتجات المقدمةقتصاالالخواص، وتمثل العنصر األكثر فاعلية في ا

يسجل هذا القطاع تراجعا ملحوظا من سنة إلى : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام -3
  .خوصصة مؤسسات القطاع العام سياسةأخرى، هذا التراجع ناتج عـن 

واإلحصائيات الوزارية المتعلقة بالمؤسسات مما سبق يمكن مالحظة بعض التناقضات بين التعريف المقدم 
  :  الصغيرة والمتوسطة، من بينها

تعريف ال معناقض يتوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  هتأخذ ب الذي مإن المالحظ على التقسي -1
  ).المؤسسات التابعة للقطاع العام(المعمول به، حيث أنها ال تراعي فيه عنصر االستقاللية 

توزيع هذه المؤسسات حسب مجموعات فروع النشاط نجد أن عنصر الخدمات يضم حتى أما في  -2
من القانون التوجيهي للمؤسسات  27المالية واألعمال العقارية، وهذا ٌيناقض ما نصت عليه المادة  تالمؤسسا

ح العدد من التعريف، وبالتالي فهذه اإلحصائيات ال توض الصغيرة والمتوسطة فهي َتستثني هذه المؤسسات
 .الحقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

 2012بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة  :تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: ثالثا
تتشكل أغلبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مليون عامل، و  1.7توظف أكثر من  700000بالجزائر حوالي 
بالمائة من هذه المؤسسات تعتبر مؤسسات مصغرة توظف  95ما يقارب  المؤسسات الخاصة في الجزائر من

مائة من النشاط بال 30مليون دينار جزائري وهي تقدم ما يقارب  20عمال برقم أعمال أقل من  10أقل من 

                                                           

 .9 -8 ص ص، مرجع سابق، القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 27المادة  .)1(
(2) . 09/08/2011, http://www.pmeart-dz.org/ar/legislation.php  
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اع الخاص من مجموع إنتاج القط ������� 52، ويقدم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكلي في البالد
وأّدت اإلجراءات التحفيزية التي قدمتها ، من القيمة المضافة في الجزائر ������� 35خارج المحروقات، وحوالي 

 قرابةاختفاء  2011وفي المقابل شهد العام  2011ألف مؤسسة صغيرة جديدة العام   50الحكومة إلى إنشاء 
  )1( .ير منتجة مثل التصدير واالستيرادألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاعات منتجة وغ 30

  .2011إلى غاية  2006ويوضح الجدول التالي تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من 

  2011إلى غاية  2006تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من ):  7-1(لجدول رقم ا

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  طبيعة المؤسسة

  650 658  606 737  408 155  392 013  293 946  269 806  الخاص

  8.55  48  4.11  33.34  8.9  -  )%( معدل النمو

  659  560  598  626  666  739  العام

 17.7  6.3-  4.5-  6-   10-  -  )%( معدل النمو

  -  ـــ  162 085  126 887  116 347  106 222  الصناعات التقليدية

 -  -  27.74  9.06     9.5  -  )%( معدل النمو

 309 659  607 297  570 838  519 526  410 959  376 767  المجموع

Source : Bulletin de vielle, Mise a niveau des PME, DG de la vielle stratégique, des Etudes  
                  économiques et des statistiques, N°02 Mars 2012, P 02. 

أن هذه األخيرة تشكل النسيج اإلشارة  ر تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائريوضح الجدول تطو 
االقتصادي للبالد، فالمالحظ أن هناك تزايد مستمر في عدد هذه المؤسسات من سنة إلى أخرى، هذا حسب 

سطة التابعة التحليل الكلي للجدول أما التحليل حسب طبيعة المؤسسة فيؤكد أن المؤسسات الصغيرة والمتو 
نالحظ أن معدل الزيادة في ، حيث للقطاع الخاص تستحوذ على النسبة األكبر مقارنة باإلجمالي في كل سنة

بالمائة مقارنة مع  48حيث بلغ معدل النمو  2010عدد المؤسسات الخاصة في تزايد كل سنة بلغ ذروته سنة 
لتي قامت بها الدولة في إطار تنشيط االقتصاد ويعود هذا التزايد باألساس إلى سياسة التأهيل ا 2009سنة 

  . ومحاولة إعادة تلك المؤسسات إلى النشاط من خالل دعمها

تيجة لعمليات الخوصصة للوحدات المتعثرة أما سنويا نأما بالنسبة للمؤسسات العامة فعددها يسجل انخفاضا 
حيث اندثرت مثل هذه المؤسسات  2009ملحوظ إلى غاية بالنسبة للمؤسسات التقليدية فقد تم تسجيل ارتفاع 

  .تقريبا 2010في السنوات الثالث الماضية أي منذ سنة 

يمكن إسناد الزيادة في المؤسسات الخاصة إلى السياسة االقتصادية التي تتبناها الدولة بهدف ترقية وتطوير 
تي تهدف إلى نموها دور هذا القطاع في التنمية االقتصادية، من خالل مختلف اإلجراءات التحفيزية ال

                                                           

(1)
. DG Trésor, Les PME  en Algérie les politique de soutien  a leur développement, Publications des services 

économiques, Janvier 2012, P 01. 
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وترقيتها وتفعيل دورها الوطني، والتي جاءت لتكمل وتعدل مختلف اإلجراءات المعتمدة منذ إنشاء وزارة 
، وهذا لغرض تهيئة المحيط المالئم والظروف 1994خاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 

انة من القوانين والتشريعات الرامية إلى المواتية لترقية نشاطها بإنشاء هياكل خاصة بها وكذا وضع ترس
، ثم تلتها العديد من 2001دعمها، وكانت البداية مع صدور القانون الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  .اإلجراءات كإستراتيجية التأهيل وغيرها

  تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرل PME II برنامج: الفرع الثاني

مجموعة من اآلليات في الجزائر الهدف منها تسهيل االستثمار و تنظيمه و تسهيل إنشاء  وضع لقد تم
، الوكالة الوطنية لتطوير )CNAC ( الصندوق الوطني للتأمين على البطالة: المؤسسات منها 

المجلس  ،) (ANSEJ،صندوق دعم االستثمار، الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب )ANDI(االستثمار
، كما تم إعداد البرامج لتأهيل هذه األخيرة حتى تتمكن من مجابهة المنافسة )CNI( لالستثمارطني الو 

  .الخارجية وهذا بانفتاح السوق الخارجية

: بوضع جملة من اآلليات منها أجل تسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدينامن  قامت الدولة
الوكالة الوطنية لتطوير  بإنشاءدعمت هذه اإلجراءات و  )CGCIPME(صندوق ضمان قروض االستثمار 

  .وغيرها من اآلليات المعتمدة في هذا اإلطار) ANDPME(المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الشراكة مع االتحاد األوروبي  تفاقكما لجأت الجزائر إلى إجراء ا
الخاص بتأهيل المؤسسات إنشاء الصندوق دارة التسويق والمحاسبة وتم وتأهيلها في مجاالت مختلفة مثل اإل

  .2006المتوسطة التي تضمنه قانون المالية لعام الصغيرة و 

الصغيرة والمتوسطة المؤسسات ال تزال : PME IIبرنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  - أوال
،  MEDAسويق بالرغم من تفعيل البرنامج المسمى التاإلنتاجية و النواحي اإلدارية و في من ضعف  تعاني 

إلى تأهيل المؤسسات التي الهادف ع بالتعاون مع اإلتحاد األوربي و الذي أعدته الوزارة القائمة على القطا
  ).2010-2005( في إطار اتفاقية الشراكةعامل  20تشغل أكثر من 

حتى  2014- 2010للفترة الممتدة بين  ج ثانامت الجزائر باستحداث برناموتكملة لبرنامج التأهيل األول ق
في هذه المرحلة  والتركيز على التأهيل التكنولوجيفي جميع المجاالت تكتسب المؤسسة القدرة التنافسية 

  .2017 خله الجزائر مطلعالسوق الحر الذي ستد تغيراتينها من الصمود أمام لتمك

التي تعنى الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوكالة  ووعيا من الوزارة بأهمية التأهيل تم إحداث
بتأهيل كل أصناف المؤسسات  أساسا بتنفيذ البرنامج الوطني لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك 

 . MEDAو بنفس المعايير المعتمدة في برنامج ) عامال 20ليس بالضرورة أكثر من ( أيا كان عدد عمالها 
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رصدت له أموال قدرت بـ  ،وطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةف عليه الوكالة البرنامج تشر هذا ال
مليار دوالر، موجه لالرتقاء بالمؤسسات الجزائرية إلى مصاف  5.5أي ما يعادل حوالي  جمليار د 386

، اإلدارة(دي المقاييس الدولية المعمول بها، حيث يقدم لها تمويالت ذات طابع مادي وأخرى ذات طابع ال ما
شغل وت مؤسسة جزائرية تنشط على األقل منذ سنتين 20000و هو برنامج يهدف إلى تطوير، )إلخ...التكوين،

  .)1(عامل 250إلى  1من 

مؤسسة   719 ـب 2012قدر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج التأهيل خالل و 

مؤسسة صغيرة   800و 2014- 2010ار المخطط الخماسي ملف تم إيداعه في إط 2153وهذا من بين 

بعد ثالث سنوات من إطالق برنامج إلى عملية التأهيل  االنتقالمتوسطة فقط استفادت من تشخيص قبل و 

   .)2(التأهيل

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في والية سطيف: الثالثالفرع 

ل التنموي نظرا لإلنجازات المحققة واألرقام المسجلة والية سطيف من بين أهم واليات الوطن الرائدة في المجا
قطاع الكهرباء  في شتى الميادين والقطاعات، نذكر منها قطاع األشغال العمومية والطرقات،قطاع السكن،

  .وهذا هو سبب اختيارنا لها إلجراء الدراسة الميدانية ،والغاز الطبيعي، قطاع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

لدعم المؤسسات على ) 2014-2010(لبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار او  
ملف طلب أودع لدى  225مؤسسة عبر والية سطيف من بين  125الموافقة على تأهيل تم تعزيز نجاعاتها 

  .)3(وير المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالوكالة الوطنية لتط

  متوسطة حسب القطاعات الكبرى بوالية سطيفتوزيع المؤسسات الصغيرة وال: أوال

ثار برنامج التعديل الهيكلي وما صاحبه مـن فقـر آسعت الدولة إلى تفعيل القطاعات االقتصادية وكذلك لمحو 
وتدني مستوى المعيشة خاصة في الواليات مـن خـالل التركيـز علـى المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة ومحاولـة 

امج وهذا من اجل تنويع النسيج االقتصـادي واالبتعـاد علـى قطـاع المحروقـات، تدعيمها وفقا لمجموعة من البر 
  .كما راهنت على هذا القطاع في تدعيم التنمية المحلية

تعتبـر واليـة سـطيف مـن : )2012-2008(تطور عـدد المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة بواليـة سـطيف : ثانيا
والمتوسـطة وتحتــل المرتبـة الخامســة فـي ترتيــب الواليــات الواليـات ذات التعــداد الكبيـر فــي المؤسسـات الصــغيرة 

بالمائــــة مــــن العــــدد اإلجمــــالي  4.46حيـــث تمثــــل نســــبة المؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــطة بالواليـــة مــــا يقــــارب 

                                                           

(1 .)   15/11/2013, http://www.medafco.org/analyse/80534/lecture-critique-du-programme-national-de-mise-niveau-et-
du-conseil-en-algerie 
(2 .)  15/11/2013, http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/161667.html#ixzz2lBWc6jLl 
(3)

. 22/09/2013, http://www.setif.net/article494.html  
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ويوضــح ذلك محــل الختيــار دراســتنا الحاليــة، للمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة عبــر الــوطن، وهــذا مــا جعلهــا كــ
  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوالية الجدول التالي تطور تعداد

  )2012-2008(تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية سطيف ): 8- 2(الجدول رقم 

  2012  2011  2010  2009  2008  السنة

  18730  17154  16504  15668  13555  العدد

  9.18  3.93 8.78 15.58  -  نسبة النمو

  .2012- 2008 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نشرياتمن إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر

يتضح لنا جليا التطور الملحوظ في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوالية وقد عرفت نموا يقدر 
وهذا راجع للجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بهذا القطاع وتقديم  2009و 2008بالمائة بين سنتي �15.58ـ

معدل نالحظ كذلك بعض التراجع في والمساعدات سواء في اإلدارة أو في التمويل، كما  مختلف التسهيالت
خالل  التي فاقت عدد المؤسسات المنشأةللتشطيبات  وهذا يعزى  2011و 2010المؤسسات خالل سنتي نمو 

ي عدد هذه نموا معتبرا ف وعموما فقد عرفت الوالية خاصة في قطاع البناء و األشغال العموميةنفس الفترة 
  .2012-2008خالل الفترة الممتدة بين  38.15ات قدرت بـ المؤسس

فيوضـح توزيـع المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة حسـب القطاعـات الكبـرى بالواليـة وهـي  )9-1(أما الجدول رقـم 
  .بالمائة من مجموع المؤسسات في مختلف القطاعات 50.33القطاعات التي تمثل نسبة 

  2011زيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القطاعات الكبرى بوالية سطيف تو  ):9-1(الجدول رقم 

   
 القطاعات الكبرى

 عدد المؤسسات حسب التصنيف المعتمد
  متوسطة -م
)50-250( 

  صغيرة -م
)10-49( 

  مصغرة-م
)1-9( 

 المجموع

 1196 47 111 1038 المؤسسات الصناعية
  مؤسسات

 البناء و األشغال العمومية
2582 235 45 2862 

 4576 31 151 4394 مؤسسات ذات طابع خدماتي
 8634 123 497 8014 المـجموع

Source : 03/04/2013, http://dipmepi-setif.com/statistique%20PME.htm  

اك تطـــور ملحـــوظ فـــي مجـــال المؤسســـات الصـــغيرة لســـنوات الســـابقة نالحـــظ أن هنـــات امـــن خـــالل اإلحصـــائي
يهيمن قطاع البناء و األشغال العمومية بنسبة ، و  إلى أخرىحيث عرفت نموا متصاعدا من سنة  والمتوسطة،

، وتحتـل ،بعـدها تـأتي القطاعـات األخـرى بنسـب متفاوتـة نسـبيا ������#� 28يليهما قطاع التجـارة بنسـبة  ������� 30
لســـابعة حســب عـــدد المشـــاريع النشــطة علـــى المســتوى الـــوطني، والمرتبــة األولـــى علـــى واليــة ســـطيف المرتبــة ا

  ).منطقة الهضاب العليا الجزائرية(المستوى اإلقليمي 
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ــا ــة ســطيف -ثالث ــي التشــغيل بوالي لقــد راهنــت الدولــة  : مســاهمة قطــاع المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة ف
الــة وتفعيــل القطاعــات االقتصــادية وكــذلك لمحــو الجزائريــة علــى قطــاع المؤسســات ص وم فــي امتصــاص البط

أثــار برنــامج التعــديل الهيكلــي ومــا صــاحبه مــن فقــر وتــدني مســتوى المعيشــة خاصــة فــي البلــديات، كمــا راهنــت 
على هذا القطاع في تدعيم التنمية المحليـة، والجـدول المـوالي يبـين توزيـع المؤسسـات ص وم علـى القطاعـات 

  .31/12/2011اية ومناصب العمل المنشأة إلى غ

  .2011توزيع مناصب العمل حسب القطاعات سنة ): 10-1(جدول 

  نسبة المساهمة  عدد العمال القطاعات الكبرى

  22.68 8776 المؤسسات الصناعية

  41.68 16135 البناء و األشغال العمومية مؤسسات

  35.64 13800 مؤسسات ذات طابع خدماتي

  100 38711 المـجموع

Source : 03/04/2013, http://dipmepi-setif.com/statistique%20PME.htm  

مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق مناصب الشغل بوالية سطيف  )10-1( رقم يوضح الجدول
األشغال العمومية يوفر أكبر قطاع البناء و  ج الموضحة يتضح أنحسب أهم القطاعات، ومن حالل النتائ

بالمائة، ثم يليه مباشرة من حيث األهمية   41.68نسبة من مناصب العمل بالنسبة لسكان الوالية وهذا بمعدل 
بالمائة، أما  35.64في الوالية وبلغت نسبة مساهمته في التوظيف  اكثيفً  اقطاع الخدمات والذي يعرف نشاطً 

   .بالمائة 22.68اهم في توفير مناصب الشغل بمعدل القطاع الصناعي فيس

  واقع القطاع الصناعي بوالية سطيف: رابعا

باعتباره السبيل األمثل لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية  في إطار سعي الدولة إلى تنمية القطاع الصناعي
، وخلق الجزائرمالئمة في  البعيدة المدى، وانطالقا من أهمية تنويع مصادر الدخل القومي وٕايجاد بيئة أعم

ما تسمى بالمناطق الصناعية،  1973 سنةظهرت فقد واستغالل المواد الخام المحلية،  فرص عمل للمواطنين،
المتعلق بإنشاء لجنة استشارية لتهيئة المناطق  28/02/1973المؤرخ في  45/73وذلك بصدور القانون رقم 

اعية على مستوى إقليم الواليات والبلديات، وعبر كامل منطقة صن 77الصناعية، حيث حدد شروط إيجاد 
  . )1(3/03/1984في المؤرخ  55/84التراب الوطني، وتم تحديد شروط إدارتها عن طريق المرسوم رقم 

يدخل في إطار تنفيذ البرنامج الخماسي لدعم  اوطنيً  اإعادة تأهيل المناطق الصناعية مشروعً وتعتبر عملية 
 7.2الدولة غالفا ماليا قدر بـله ، وخصصت 2005من أوت  ابتداءً الذي شرع في تنفيذه النمو االقتصادي، و 

                                                           

 .12 ص ،2006، الجزائر، 2، دار هومة، طالعقار الصناعيمخلوف بوجردة، .   (1)
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دج للمناطق الصناعية ومناطق النشاط االقتصادي عبر عدة واليات، وذلك بهدف تحديث الهياكل  مليار
  .)1(الصناعيةمؤسسات في الالقاعدية وتطوير نمط التسيير 

تغيرات وتطورات متسارعة يعرف قطاع الصناعة بوالية سطيـف  :المناطق الـصناعية بـوالية سطيـف - 1
تفعيل مؤسساته من خالل تهيئة الظروف المالئمة إلنشاء مؤسسات و  ، وكذا تحديثمواكبة وتغيرات المحيط

الصناعة وتوفير المناخ المساعد على رفع منتج هذه المؤسسات وتحسين إنتاجـها لتـغطية ما يتطلبه السوق 
 ية تنموية هادفة تسعى إلحداث توازن في النسيج الصناعي بين مختلف مناطق الواليةضمن إستراتيج

، كما تتوفر مناطق صناعية ثالثة منها مستغلة واثنتان قيد اإلنجاز خمسولتجسيد هذا التوازن تم إحداث 
تاج الثروة لدية الستغالل المواد المتوفرة إلنب  25%!$منطقة نشاط حرفي وصناعي موزعة   25%!$الوالية 

  .بـوالية سطيـف المناطق الـصناعية، ويوضح الجدول التالي وساكنيهاورفع المستوى االقتصادي للمنطقة 

  بـوالية سطيـف النشطة  المناطق الـصناعية): 11- 1( لجدول رقم ا

 المـوقع
المناطق الصناعية 

 الموجودة

المناطق الصناعية 

 المستغلة

مناطق صناعية في 

 طور اإلنجاز

  ـساحـةالم

 )هكتار ( 

عدد قطع 

 األراضي

 73 282,65 0 1 1 سـطيـف

 164 139,8 0 1 1 )الثاني االمتداد(سـطيـف 

 93 248 0 1 1 العـلمـة

 330 670,45 0 3 3 الـمجموع

  وثائق مديرية الصناعة وتسيير المناطق الصناعية والية سطيف: المصدر

 :رى مجاالت النشاط من بينهاحول كب  النسيج الصناعي في الوالية  يتمحورو 

ن كالحجر الجيري، الجبس، هو نشاط مرتبط بعمليات استخراج المعادتحويل المواد المعدنية و  - 
فهو معمم على أراضي الوالية كما يسمح بتكامل   مزدوجة  يوفر هذا النشاط ميزةالزنك والحديد، و 

   .اقتصادي ناتج عن إعادة تقييم الموارد المحلية

البناء وهو مجال محفز من نمو قطاع البناء ، وهذه الصناعة تخص كل المواد صناعة مواد  - 
  ؛جيب للطلب المتجدد على نطاق واسعالموجهة ألغراض البناء والتي تست

من المنتجات ذات صناعة الصلب والمعادن واإللكترونيات، ويقدم هذا النشاط مجموعة متنوعة  - 
للعدادات بالعلمة، وحدة    AMCوحدة : هذا النشاط من بين وحدات اإلنتاج لالصلة بالكهرباء، و 

                                                           

 .14 ص مخلوف بوجردة، مرجع سابق،.   (1)
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للبطاريات بسطيف بما في  ENPEC  بالعلمة، وحدة ENTPLأدوات التثبيت بعين الكبيرة، وحدة 
  .ذلك الوحدات الخاصة بالقطاع الخاص

  . ENPCصناعة البالستيك ويرتكز هذا النشاط أساسا ببلدية سطيف مع مختلف وحدات  - 

اتخذت على المستوى الوالئي عدة خطوات عملية إلمكانية توسيع : والية سطيفآفاق الصناعة في  - 2
مناطق نشاطات  وتنمية بعض مناطق النشاطات الموجودة وزيادة قدرة استعابـها،كذلك إمكانية إحياء مشاريع

  . ، وٕانشاء أخرى في سياق حسن توزيع الثروة الداخليةتم اقتراحها سابقا

  ٕاعادة التهيئة بوالية سـطيفنشاطات في طور التنمية و ال مناطق): 12-1(الجدول رقم 

 )هكتار ( الــمساحة عدد قطع األراضي البلديــة

 115,71 355 سـطيف

 52,91 287 العلمة

 5,33 63 -لهوى عبد الرحمان -الولجة 

  .وثائق من مديرية تسيير المناطق الصناعية والية سطيف: المصدر

النمو على  والية سيؤثر حتما بشكل إيجابيالو زيادة وتوسيع المناطق الصناعية بإن هذا التوجه المستقبلي نح
االقتصادي للوالية من خالل توفير مناصب الشغل زيادة الدخل الوطني الخام، والمساهمة في الصادرات 

  .خارج قطاع المحروقات

   االنترنت عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نشاط تطور :الثالثالمطلب 

تشهد حيث  ،في عالم األعمال جديدٌ  األعمال اإللكترونية أمرٌ االنتقال من نمط األعمال التقليدية إلى نمط إن 
نموا سريعًا بفضل ما توفره شبكة المعلومات الدولية من وسائل حديثة في التعامالت  عبر اإلنترنتاألعمال 
، وقد تطور هذا النشاط مع مرور الزمن كينالتي ساهمت في التفاعل بين القطاع التجاري والمستهل، التجارية

  :يمكن إيجازها في التالي ةوفقا لمجموعة من التيارات والمناهج التسييري

  التسييرية والتيارات المناهج حسبالتطور : الفرع األول

 ثالثة ظهر حيث؛ تطورها بمراحل مرتبطة كانت االنترنت عبر النشاط بممارسة المتعلقة الدراسات تطور إن
  :التالي في تمثلت المجال هذا في أساسية اراتتي

 وتم االنترنت؟ تعمل كيف: التالي التساؤل على التيار هذا في الباحثين أعمال ارتكزت: المنهجي التيار - أوال
 صحيح بشكل االلكترونية التجارة لممارسة استعداد أكثر المؤسسة تجعل التي األساسية الشروط عن البحث
 تحديد حاوال حيث (Pillet et Rolle, 2002)من كل به قام ما وهذا النجاح، واملع مختلف على بالبحث
 االلكترونية التجارة أداء يقيس مؤشر بتحضير مستقبال، االلكترونية التجارة مشروع لنجاح األولية الشروط
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 المرونةو  التغيير مقاومة الربح، تحصيل إجراءات األخير هذا يأخذحيث  المؤسسة ومحيط بنية فيبدمجه 
 التي العوامل بتحديد قاما فقد (Raymond et Rivard, 2002) من كل أما .المشروع وضع عند االعتبار بعين

 فهم وحاولوا الكندية، السفر وكاالت حالة بدراسة وذلك االلكترونية التجارة ممارسة إلى التحول على تساعد
 المحيط من كل أثر تحديد طريق عن اللكترونية،ا التجارة مع التأقلم كيفية توضح التي واألهداف األسباب

 .االلكترونية التجارة ميكانيزمات على السفر مجال في والتنظيم التسويقية واإلستراتيجية

 األعمال لممارسة إستراتيجية تطوير الدراسة هذه خالل تم: (Venkatraman, 2000) دراسة أيضا ونجد
  :التالي للشكل وفقا سيةرئي أسئلة خمسة على ترتكز حيث االلكترونية

  االلكترونية األعمال لممارسة إستراتيجية تطوير نموذج): 1-1(رقم الشكل

  

  

  

  

  

Source : Yann Rival, Internet et performance d’Enterprise, L’harmattan, Paris, 2008, P 30.  

 االنترنت عبر التكلفة تخفيض بيج ألنه االفتراضي للنشاط بالنسبة اإلستراتيجية الرؤية تحديد الضروري من
 بين تكامل وجود ضرورة من التأكد يجب أنه كما جديدة، نشاطات إيجاد أو العروض في التنويع من انطالقا
 التكنولوجية، البشرية، الموارد( المتوافرة الموارد االعتبار بعين واألخذ للمؤسسة، والعادي االفتراضي النشاط
 لجلب التحالف إستراتيجية اختيار أو الداخلية، الموارد وتطوير اكتساب ىعل دوما العمل ويجب) والمالية
  .خارجية موارد

 الذي ما: التالي التساؤل حول التيار هذا في الباحثين اهتمام ويتمحور): السببي( العالئقي التيار -!����

 محاور عشرة على زترتك المجال هذا في المقدمة الدراسات معظم كانت وقد ؟االنترنت باستخدام سيتغير
  .)2- 1( رقم الشكل في توضيحها يمكن أساسية،

 

 

 

 

 

  

 بدور الفريق يقوم هل
 متكامل؟

 رؤيتهم هي ما
 اإلستراتيجية؟

 العملية البنية هي ما
 للمؤسسة

التسييــر عملية تتم كيف وارد؟ـــالم توزيع يتم كيف   
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 العالئقي التيار منظور حسب للبحث األساسية المحاور): 2-1( رقم الشكل

 

 

 

  

  

 

  Source : Yann Rival, Op.cit, P 33. 

 المؤسسة تموقع هل: التالي التساؤل حول التيار هذا في الباحثين اهتمام يتمحور :التقييمي التيـار -!��"� 

 استراتيجيات على ينصب المرحلة هذه في االهتمام أن المالحظ من ؟مرضية نتائج يقدم  االنترنت على
 بتحليل سمح (ICDT model)  نموذج اقترح (Angehrn ,1997) أن نجد وهنا االنترنت، عبر التموقع

ه من تجزئة فضاء األعمال عبر االنترنت وقد أخذ هذا النموذج تسميت االنترنت،��ر  ستراتيجيةاإل وتشخيص
فضاء المعلومات االفتراضي، فضاء االتصاالت االفتراضية، فضاء التبادل : إلى أربعة فضاءات أساسية

االفتراضي وفضاء التوزيع االفتراضي، حيث تؤكد هذه التجزئة أن االنترنت وسعت من فضاء التسويق 
لمختلف المتعاملين بتبادل المعلومات واالتصاالت وتوزيع التقليدي، عن طريق توفير محيط جديد يسمح 

  :مختلف المنتجات ، ويمكن توضيح ذلك وفقا للشكل التالي

  االلكترونية لألعمال األربعة الفضاءات نموذج ):3-1( رقم الشكل
  

  

  

  

  

  

Source: Albert Angehrn, designing model internet business strategies ‘the ICDT model’  
European Management Journal, France, 1997, P 362. 

يوفر أساس التمييز بين أربع أعمال هامة مرتبطة مباشرة باالنترنت كل منها   ICDTنالحظ أن نموذج 
يعكس الهدف األساسي من استغالل االنترنت في تحسين صورة المؤسسة ومنتجاتها وخدماتها، تخفيض 

  . إلخ...دة الزبائن ومختلف العالقاتعنتظرة، سرعة االستجابة، توسيع قاالتكاليف، تحسين الجودة الم

 اإلنترنت

التنافسية القوى  
المصفوفي التحليل الوساطة طرق   

القيم سلسلة الزبون مع العالقة   

القطاع تحليل  
 قنوات وتسيير البيع

 التوزيع

 التنظيم
المعلومات نظام تسيير اإلستراتيجية  

ء ا
	وق �� 
 ا
����دي

المعلومات فضاء         االتصال فضاء  
االفتراضي                 االفتراضي  

 
 

التبادل فضاء                التوزيع فضاء  
االفتراضي               االفتراضي  
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 أبعاد لـثمانية وفقا وذلك االلكترونية التجارة نشاط بتشخيص يسمح انموذجً  اقترح (Nickerson, 2002) أما
 موقعها، عبر المؤسسة تقدمها التي المعلومات جودة أن النموذج هذا تطبيق نتائج أظهرت وقد أساسية،
 لنظام أن كما ،اوالءً  أكثر تجعلهم مما زائريها، على تؤثر المقدمة المعلومات وصحة لمنتجها عرضها وطريقة
 االفتراضي المؤسسة نشاط على تأثير الفعلي التسليم غاية إلى الطلبية متابعة من بدءا االلكترونية التجارة

 والشكل. السوقية حصتها واتسعت المؤسسة مع ينالمتعامل عدد زاد كلما بفعالية يعمل النظام هذا كان ما فكل
  :ذلك يوضح التالي

  االلكترونية التجارة نظام نموذج): 4- 1( رقم الشكل

  

  

  

    

  

  

  

  

 
Source : Yann Rival, Op.cit, 2008, P 47. 

  المؤشرات من لمجموعة وفقا االنترنت عبر المؤسسة نشاط تطور: الفرع الثاني

شاط عبر االنترنت كان موافقا للتطور الحاصل في تكنولوجيات المعلومات فيما سبق اتضح أن تطور الن
االعتماد  ينمو، وفي كل مرحلة من جهة أخرى نترنتواالتصال من جهة وتطور خدمات وتطبيقات شبكة اال

إلى أن أصبحت اليوم ضرورة حتمية ال محالة لالستغناء عليها خاصة بالنسبة اإللكترونية عامالت مال على
  .التفوق والنمو إلىسسات التي تسعى للمؤ 

إن استخدام اإلنترنت يمثل ثورة في العالم،  :هاعدد مستخدميوفقا لمؤشر  اإلنترنت النشاط عبرتطور : أوال
التالي يوضح نمو  )13-1(والجدول رقم ورهانا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كبيرا في القرن الحادي والعشرين، 

كسنة مرجعية في قياس نسبة  2000، مع استخدام سنة  2009غاية  إلىالعالم  عدد مستخدمي االنترنت في
  .زيادة االستخدام

  

  

 

الكتروني كتالوج الطلبيات قائمة   

����
��ظ ا
ط���� ��د�م ا ���رو�
 ����ذ ا
ط���� ا
د�  ا�

ا
�	�$�ك"د��   

ت ا
دا���&���
 ا

ب ا
�'ط�ت	�� ا

المعطيات مستودع ����ل ا
�'ط�ت  

 ا
ز�ــــون

 ا
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  2009سنة تطور عدد مستخدمي االنترنت في العالم : )13-1(رقم  الجدول
 

 عدد سكان العالم
عدد مستخدمي 

 اإلنترنت

نسبة 

 االختراق

كثافة 

 االستخدام
 النمونسبة 

 1392,37 3,89 6,80 400 514 4 342 002 991 إفريقيا

 545,87 42,58 19,39 000 304 114 503 070 808 3 أسيا

 297,76 24,11 52,00 093 096 105 858 850 803 أوروبا

الشرق 

 األوسط
202 687 005 3 284 800 28,33 3,31 1648,21 

أمريكا 

 الشمالية
340 831 831 108 096 800 74,20 14,59 133,96 

أمريكا 

 نيةالالتي
586 662 468 18 068 919 30,52 10,32 890,83 

 175,19 1,21 60,43 480 620 7 201 700 34 أستراليا

 380,35 100 25.62 492 985 360 208 805 767 6 المجموع

Source: 27/02/2010, http://www.internetworldstats.com/stats.htm (Intern  et usage statistics      
              The Internet Big picture World Internet Users and Population Stats 

 زيادة نسبة في مذهالً  اارتفاعً  وحقق ،2009 سنة مليون 360 العالم في اإلنترنت مستخدميحجم  فاق
 بالمائة 74.20 الشمالية أمريكا في االختراق نسبة بلغتو  ، بالمائة 380.35 بمعدل 2000 عام منذ االستخدام

 مع مقارنة ضعيفة تعتبر االستخدام كثافة أن إال بالمائة 60.43 اختراق بنسبة أستراليا الثانية المرتبة في تأتي
 د ��0ت ھذه ا
�	بو- ،بالمائة �52ـ  تقدر اختراق بنسبة أوروبا وتليها ،������� 1.21 بلغت حيث االختراق نسبة

 �طق���
 ا� ���	
� ا�"�راق �'دل �ن بالمائة  68.69 ��رب ا
�010 ا��
   .ا

، الشرق ������� 30,52 أمريكا الالتينية/�.& ���� ا-,+*اق )� '& ��   ������� 31.30 ا
������ ا
�	�� أ�
 تزايد في األفريقي اإلنترنت لمستخدمي رةالمتوف الترددي النطاق سعة زالت وما، ������� 19,39 أسيااألوسط، 

  .بطيئة بوتيرة

 مرتفعة الدول في هنظير  من أدنى اإللكترونية التجارة لتطبيق النامية البلدان استعداد مستوى أن من الرغم وعلى 

 والتي نسبيا متقدمة باعتبارها تصنف أن يمكن التي الدول من عدد العالم دول جميع في حدد فقد "الدخل،

 في الندماجها نتيجة سلبا تتأثر لم النامية الدول أن إلى إضافة واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا على مدتاعت

 تسهم التي العوامل بين من المعلومات مجتمع توسيع تدعم التي العامة السياسات وتعتبر هذا ،الرقمي االقتصاد

 المعلومات تكنولوجيا باستخدام قامت التي النامية لدولا من الفئة تلك بها تتمتع التي النسبية الميزة فكرة وتدعم

  .)1("مبكر وقت في اإللكترونية والتجارة واالتصاالت

                                                           

 .14 ص ،2005 األردن، الملكية، العلمية الجمعية ،العمالة على وأثرها كترونيةاإلل التجارة سهاونة، مهند. )(1
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تأثير اإلنترنت على حجم التبادالت مكن توضيح ي: حجم التبادالت عبر اإلنترنتـلوفقا النشاط تطور  -ثانيا
 :وفقا للجدول التالي ملالمختلفة بالعافي مجموعة من المناطق  )تجارة التجزئة (الجارية عبر الشبكة 

 )مليار دوالر:الوحدة( 2009الى  2000سنة  (B2C)اإلنترنت شبكة على التبادالت تطور حجم ): 14-1(الجدول رقم 

 المنطقة 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

واليات المتحدة األمريكيةال 114 102.6 101.1 100.2 100.15 197,9 135,2 110,6 74,4 47,5  

 أوروبا 143.7 127.89 156.58 167 182.66 182,5 81,8 37,1 16,5 8,1

 إفريقيا 1.73 1.71 1.69 1.66 1.68 1,6 1,1 0,6 0,3 0,2

 أسيا 124.1 97.7 73.3 59.1 40.04 38,0 26,4 15,6 8,3 3,2

  : على باالعتماد الباحثة إعداد من: المصدر    
1. 25/03/2010, http://www.buzzinessman.com/croissance-a-deux-chiffres-du-e-commerce-en-urope-

et-aux-usa 
2. 25/03/2010, http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce 

3. 26/03/2009,http://www.journaldunet.com/cc/04_ecommerce/ecom_marche_mde.shtml 

 التعامالت فحجم كبير بشكل يتأثر لم االنترنت عبر التجزئة تجارة قطاع أن إال االقتصادية األزمة من بالرغم
 متاجر من فالعديد طفيفة، أنها إال الحاالت بعض في االنخفاضات بعض سجلت وان نسبيا، استقرارا عرف

 التجزئة متجر هذا على وكمثال األزمة أوج في حتى متزايدة وبوتيرة مذهال نموا عرفت االنترنت عبر التجزئة
 29 بنسبة ليرتفع 2007 سنة دوالر مليون 14860.5 المبيعات حجم بلغ حيث أمازون العالمي االلكتروني

حيث ) 14- 1( ، وهذا يعكس فعال النتائج المحققة في الجدول رقم2009 سنة بالمائة  31.2 ثم 2008 سنة �������
 2008مقارنة مع سنة  2009في سنة  بالمائة 10متحدة األمريكية زيادة تقدر بــسجلت المؤسسات في الواليات ال

مليار دوالر وهذا راجع بطبيعة الحال الى القوانين التي تدير شبكة  114لى إليصل رقم األعمال المحقق 
إن االنترنت والتي تضبط سلوك التعامالت االلكترونية لضمان ثقة المستهلك ووفاءه، بالرغم من ذلك ف

اإلحصائيات تشير الى أن تجارة التجزئة عبر االنترنت في االتحاد األوروبي أكثر ديناميكية من نظيره 
 مليار دوالر ُمسِجالً  143.7ما يقارب  2009الواليات المتحدة األمريكية حيث بلغ رقم األعمال اإلجمالي سنة 

    .2008مقارنة مع سنة  ������� 11يقدر بـ اارتفاعً 
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  ةالمؤسسات الصغيرة والمتوسط علىتأثير االنترنت : ث الثانيالمبح

النمو بشكل  في عبر اإلنترنتالعالم أزمة اقتصادية كبرى، تستمر األعمال  تاقتصاديابينما تشهد الكثير من 
ملحوظ مما خلق فرصًا حقيقية لألعمال لتوسيع قاعدة العمالء والمبيعات والوصول إلى شرائح جديدة من 

مختلف مستوياتها  وعلىوقد غير اعتماد اإلنترنت في نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ،الجمهور
كذلك أثرت هذه التكنولوجيا على عناصر الميزة التنافسية التقليدية وأعطت لها مفهوم مغاير تماما، التنظيمية 

تعتبر مشاريع  كما اختلفت استخداماتها من مؤسسة إلى أخرى وتباينت حسب درجة اعتمادها، وبهذا
  . تكنولوجيا اإلنترنت ذات جدوى اقتصادية إذا ما تم اعتمادها بشكل صحيح وفعال

 تأثير ممارسة النشاط عبر االنترنت على نموذج أعمال المؤسسة: األولالمطلب 

ألعمال متعدد األوجه واألبعاد بحكم طبيعته وأنماط تطبيقاته المتباينة، فا اعتبر األعمال االلكترونية مفهومً ت
في  1997سنة  IBMا جديدا لألعمال، وكان أول من استخدم هذا المصطلح شركة نموذجاإللكترونية تمثل 

إذ ارتكز االهتمام في حينه سعيها المكثف لتمييز أنشطة األعمال اإللكترونية عن أنشطة التجارة اإللكترونية، 
  .(Amor D, 2000)كترونية على التجارة اإللكترونية ثم تحول تدريجيا إلى األعمال اإلل

  األعمال االلكترونية وفرص األعمال الجديدة :الفرع األول

، فهي تساعد على تكوين بيئة معلوماتية أكثر يدور مجال األعمال اإللكترونية في فلك شبكة اإلنترنت
المجاالت  استجابة وأغنى تفاعال لتطبيقات المؤسسة الداخلية، من خالل وصالت الربط التي تنسجها بين كل

  .الوظيفية ألعمال ونشاطات المؤسسة

أتمتة العمل لسائر األنشطة اإلدارية "تقوم األعمال اإللكترونية على فكرة : االلكترونية األعمالتعريف  - أوال
واإلنتاجية والمالية والخدماتية، فهي ال تتعلق فقط بعالقة البائع أو المورد بالزبون، إذ تمتد لعالقة المؤسسة 

  ".ئها وموظفيها وزبائنهابوكال

��د�م �ذ
ك أو ا
��  �ل   �6راء
�:ر�ف ا��8ل ��7 �6�� ا��5ر�ت ، 
�س ��ط  :"كما تعرف بأنها

ء ا
�ز�;ن و
 ا
"د���)1(" ��ر ا���ر�ت�'ون �  6ر
.   

الصالت  وهذا يعني أن األعمال اإللكترونية هي اإلطار الشامل الذي يصف طريقة القيام باألعمال باستخدام
إلخ، بكفاءة وفعالية من أجل تحقيق ..الموردين، العمالء، والشركاء: اإللكترونية مع األطراف األخرى مثل

 . أهدافها

  

                                                           

(1). Rana Tassabehji , Applying E-Commerce in Business, SAGE Publications, London, 2003, P 05. 
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تدفع األعمال اإللكترونية وتقنياتها باتجاه إيجاد وتعزيز الفرص : فرص جديدة لألعمال اإللكترونية - ثانيا
  :)1(رها فيما يليالجديدة لألعمال والتي يمكن تلخيص أهم مظاه

أوجدت األعمال اإللكترونية ما يعرف بنموذج األعمال الجديد الذي يقوم على أساس فكرة تكوين وتنفيذ  - 
  .األنشطة من دون حدود تنظيمية وقيود تكنولوجية

 انبثاق المنظمات الخبيرة التي ستقوم بنقل كميات كبيرة وهائلة من المعلومات المجمعة واستثمارها إليجاد - 
ما يعرف بذكاء األعمال أو الذكاء التنظيمي، الذي يساعد المؤسسات على إدارة وتنفيذ أعمالها بكفاءة 

  .وفعالية

تغيير األسس التي تقوم عليها الميزة التنافسية ألنشطة األعمال، وبصورة خاصة تجارة التجزئة حيث  - 
  .هلكيختفي الوسطاء تقريبا وتكون العالقة مباشرة بين المنتج والمست

تساعد تقنيات األعمال اإللكترونية على تطوير الفهم الصحيح للبيئة، وتحسين عالقات المؤسسة مع القوى  - 
  .الفاعلة والمؤثرة في الخارج

تتجسد أهمية  تصميم نماذج األعمال في مساعدة المؤسسات على إيجاد : نموذج األعمال اإللكترونية -ثالثا
فها المسطرة، ولبلوغ هذه األهداف يتوجب على المؤسسات فهم محيطها قيمة مضافة للعمالء وتحقيق أهدا

الخارجي واالستفادة من مواردها بشكل فعال، وبناء القدرات التي تمكنها من إيجاد ميزة تنافسية، والشكل رقم 
 .يوضح العالقة بين نموذج األعمال والميزة التنافسية )5- 1(

  ترونيةنموذج األعمال اإللك): 5-1(الشكل رقم 

  

    

  

  

  

 

Source : Colin Combe, Introduction to E-business Management and strategy, Printed and  
                   bound, in The Netherlands, British 2006, P 79. 
 

                                                           

 .142 ص ،2009األردن، والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة ،اإللكتروني التسويق العابدي، دباس فوزي هشام الطائي، سلطان حجيم يوسف.   (1)

 يـط التنافسـالمحي

 التنظيـم

 لمضافةا قيمةلا

 م األداءـتقيي

 األهداف
نموذج األعمال 

 االلكترونية
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  : ولنجاح نموذج األعمال اإللكترونية يجب التركيز على

 عرض أن حيث والطلب؛ العرض خصائص تضم: لهافهم خصائص السوق اإللكترونية واستغال  -1
- مؤسسة( األسواق بعض فهناك قطاع، كل في المنافسة هيكل على يتوقف اإللكترونية والخدمات المنتجات
 في العالي التمايز طريق عن الزبون ووفاء اهتمام كسب أجل من تتنافس كلها الزبائن آالف تضم) مستهلك

 الطرق من ذلك غير إلى الشراء عملية تكرار حالة في مكافئات تقديم ، الخاصة والخدمات المنتجات تقديم
 التركيز نجد أخرى أسواق وفي الزبون؛ ذهنية في للمؤسسة التجارية العالمة صورة ترسيخ على تساعد التي
 للمنتجات الحصرية الحقوق على واالعتماد األساسية المهارات اجتذاب على والقدرة التكنولوجي التفوق على

)1(والتنافس للتميز محدد كعامل والخدمات
.  

 من كل يشكل حيث الموقع، يوفرها خدمة أو منتج لكل المستهلكين وخصائص لعدد وفقا فيتحدد الطلب أما 
  .اإلنترنت عبر والخدمات المنتجات   طلب هيكل والمحتملين والحاليين المستهلكين

ء عبر اإلنترنت واجتذابه نحو موقع المؤسسة، يجب لتحقيق قيمة مضافة للعمال: تحقيق قيمة للعمالء -2
  :االهتمام بالعناصر التالية

  توفير وسائل الراحة والترفيه للزبون أثناء تجوله عبر صفحات الموقع؛ - 

  شفافية األسعار وتقديم تفصيالت سعرية عن كل ما يعرضه الموقع؛ - 

  التفاعل المباشر مع الزبون؛ - 

  ارات؛توسيع وتنويع تشكيلة الخي - 

  التخصيص؛ - 

  .تقديم المعلومات الكافية إلجراء عملية التسوق بنجاح - 

يجب على المؤسسة أن تحدد أهدافها وتقييم فعالية النظام اإللكتروني : تحقيق الجدوى االقتصادية -3
 لنموذج األعمال، لتحديد ما إذا كان هناك ضرورة إلجراء التغيرات أو التعديالت على النموذج أو إعادة

مراعاة أن يكون نموذج األعمال المعتمد قابل كان عديم الجدوى، وهنا يجب صياغته أو ربما التخلي عنه إذا 
لالستمرارية من خالل التركيز على اكتساب ثقة المستهلك ال على كسب أرباح بسرعة، فنجاح نموذج أعمال 

خالل هذه الفترة أبقت على ثقة  استغرق سنوات عديدة لتسجيل أرباح لكنها) Amazon.com(متجر التجزئة 
)2(المتعاملين ألن الهدف هو كسب الزبون أوال ثم البحث عن عوائد االستثمار

. 

                                                           

(1). Colin Combe, Op.cit, P 79. 
(2). Ipid, P 81. 
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  :وعلى العموم هناك ثالث عناصر تحدد فعالية الجدوى االقتصادية ألي نموذج أعمال إلكتروني تتمثل في

  تحقيق كتلة حرجة من الزبائن؛ - 

 مضافة؛ االستمرار في االبتكار وتحقيق قيمة - 

 ). قابل للتعديل وفقا لما تفرضه ظروف المنافسة االفتراضية(تصميم نموذج أعمال ذو مرونة عالية  - 

  :)1(أمام المؤسسة وهي خيارينهناك  :التحول نحو األعمال اإللكترونية تإستراتيجيا: ثالثا

 الكترونية- خيار التحول الى مؤسسة مادية - 
  بحتة الكترونية خيار التحول من مؤسسة مادية الى مؤسسة - 

يمكن في هذه الحالة للمؤسسة ان تتحول الى منظمة  :إلكترونية-مؤسسة مادية الىتحول خيارات ال- 1
مما يمكنها من تجنب خطر عزلة أعمالها المادية الحالية عن تيار األعمال االلكترونية  مادية الكترونية

نموذجا ناجحا لمؤسسة مادية تنتج الحواسيب قدمت  dellوخطر االندفاع السريع نحو االنترنت فمثال شركة 
وتبيع من خالل طلبات الهاتف والفاكس او عن طريق موزعين أو عن طريق البيع المباشر، إذن المبادرة 
االستراتيجية تكمن في إيجاد قدرات جوهرية قابلة للحياة من الناحية المادية االلكترونية لتحقيق ميزة تنافسية 

يتطلب مقدرة ابتكاريه في مجال االستراتيجية ال تقل عن المقدرة االبتكارية في مجال  قابلة لالستدامة وهذا
  .تكنولوجيا المعلومات

  :إذن يمكن للمؤسسات المادية ان تتحول الى إدارة أعمالها الكترونيا بإتباع احد الخيارين

مثابة محفظة استثمارات أي وفقا لهذا الخيار فإن أعمال المؤسسات تكون ب: االتجاه القائم على االنترنت - 
وحدات مالية منفصلة عن التيار العام ألعمال المؤسسات األخرى وذلك لحماية أعمالها الحالية واستمرارها 

 .في رسالتها وأهدافها وأساليبها الحالية

تكاملة، جزءا من رؤية شاملة موفقا لهذا الخيار تكون أعمال المؤسسة االلكترونية  :القائم على النظم االتجاه  - 
أعمال المؤسسة مصدر لقدرات جوهرية فعالة في مبادرة المؤسسة على االنترنت، فاألعمال ليست إذ أن 

مجرد وحدة إدارية ولكنها جزء ال يتجزأ من نظام أكبر يساند ويحقق تداؤب األجزاء من أجل أداء استراتيجي 
  .أفضل للمؤسسة

ان المؤسسة تتحول كليا من الحالة المادية القائمة الى : خيار التحول من مؤسسة مادية إلى الكترونية- 2
أعمال جديد لخدمات وتطبيقات جديدة على اإلنترنت، ويمكن توضيح  نموذجفهي تتبنى  الحالة اإللكترونية

                                                           

 .66- 65 ص ص ،2007، المنظمة العربية للتنمية، مصر، اإلدارة اإللكترونيةعادل حرحوش المفرجي ، احمد صالح، بيداء ستار البياتي، . )  1(
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ذلك من خالل مصفوفة فرص األعمال االلكترونية، حيث يتضح أن الخيارات الفرعية إلنجاز األعمال 
  :الكترونيا هي

ة القائمة الى البيئة الرقمية عن طريق تحريك لنفس منتجاتها وخدماتها عبر االنترنت الى من الحال - 
 عمالئها وبنفس نموذج األعمال

من الحالة القائمة المادية الى االبتكار االلكتروني وفيها تستغل المؤسسة خدمات االنترنت من اجل  - 
 ميلتحسين وتجديد منتجاتها وخدماتها وٕانشاء قيمة من اجل الع

من الحالة القائمة الى االختراق االلكتروني حيث يتم استخدام التكنولوجيا إلنشاء قدرات ومنتجات وخدمات  - 
 .جديدة كليا لذا تأتي هذه المؤسسات بنموذج أعمال جديد يمثل مستوى وطريقة جديدة لخدمة السوق والزبائن

بناء وصوال الى االستراتيجية االلكترونية ان التحول يجب ان يكون عملية مستمرة من إعادة التفكير في ال
 : مراحل أساسية هي ثالثوتكاملها مع استراتيجية األعمال وهذه العملية تتضمن 

  :في هذه المرحلة يتم تحديد مايلي: الدعم إلستراتيجية أعمال المؤسسة عبر اإلنترنت -المرحلة األولى

 أهمية األعمال اإللكترونية ألعمال المؤسسة؛ - 

 ة المؤسسة على القيام بما يخدم مركزها التنافسي؛مدى قدر  - 

 .الحصول على دعم اإلدارة العليا المؤيد والمستمر إلدارة األعمال اإللكترونية - 

ونية، وتطوير التفكير هي مرحلة صياغة الرؤية اإللكتر : بناء اإلستراتيجية اإللكترونية -المرحلة الثانية
  :ل الجديد وتتضمن هذه المرحلة العناصر التاليةاإلستراتيجي اإللكتروني، ونموذج األعما

 تطوير نموذج األعمال الجديد؛ - 

 تحديد القدرات الجوهرية؛ - 

 .تكامل أعمال المؤسسة مع إستراتيجية األعمال اإللكترونية - 

المرحلة سيكون للمؤسسة موقعها اإللكتروني  في :ستراتيجية اإللكترونيةالتنفيذ والمتابعة لإل - الثالثةالمرحلة 
وأعمالها وعالقاتها وتتضح نقاط قوتها وضعفها وفرصها وتهديداتها عملًيا، وتتضمن هذه المرحلة العناصر 

  : التالية
 تطوير سلسلة المؤسسة اإللكترونية التي تربط المؤسسة مع األطراف الخارجية؛ - 

 توفير قاعدة بيانات المؤسسة والبرمجيات المناسبة لتأدية الخدمات؛ - 

 يات الوظيفية المرتبطة بأعمال المؤسسة اإللكترونية؛تطوير اإلستراتيج - 

وضع معايير ومؤشرات تقييم األعمال اإللكترونية من حيث األداء الكلي ومدى تحقيق األهداف  - 
  .الرئيسية
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�م ا�&+�رة ا)�'&#و��:  ا�$#ع ا�"���,$��  

 أنها حتى اليومية حياتنا إلى لبالدخو  أخذت التي الحديثة، المصطلحات من واحدة اإللكترونية التجارة تعتبر 
  . واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بثورة تباطار  ذات األنشطة من العديد في تستخدم أصبحت

تعددت مفاهيم التجارة االلكترونية حسب الهدف من الدراسة وطبيعة :  ة ا)�'&#و�����#/. ا�&+�ر  -أو)
  :ويمكن إدراج بعضها في التاليالعالقات المتواجدة 

عمليات تبادل تعتمد على تقنيات شبكات الحاسبات اآللية واالنترنت، "تعرف التجارة االلكترونية على أنها  - 
  .)1( "ئعة وأخرى مشتريةبا) أفراد- مؤسسات(تتم بين أطراف 

عملية وتوفير المعلومات وفرص العمل وٕاجراء التعامالت في السلع والخدمات " وعرفها فريق ثان على أنها - 
  ".بصورة فورية عبر االنترنت

أداء المؤسسة هو استخدام الشبكات الحاسوبية لتحسين "ولكن بالنسبة للمؤسسة فإن مفهوم التجارة االلكترونية 
زيادة الربحية، كسب حصص سوقية، تحسين خدمة العمالء، وتقديم منتجات وخدمات بشكل من خالل 

 بلمباشر على موقع المؤسسة، وبالتالي فهي تتعدى فكرة متابعة عمليات البيع والشراء من على الشبكة، 
  .)2( "تنطوي على جميع التفاعالت االلكترونية بين المؤسسة ومختلف أصحاب المصالح

ينطوي على بأنها مفهوم  الخدمية المؤسسات في االلكترونية التجارة تعريفيمكن  السابقة ريفاتعال خالل من
لتعزيز االتصاالت والمعامالت مع كل من المؤسسة وأصحاب  منها االنترنت استخدام تكنولوجيا المعلومات

، والجمهور بوجه وموظفيهاؤسسات المالية ومديريها العمالء والموردين والمنظمين الحكوميين والم(المصلحة 
المؤسسة عن طريق زيادة الربحية واكتساح أسواق جديدة، تقديم خدمات العام داء األهدف تحسين ب، )عام

  . إلخ...مشخصنة، تنويع الخدمات المقدمة، تسهيل المعامالت

�ر ا�&+�رة ا)�'&#و��� -!������تطور التجارة يتكون من خمسة مراحل لأول نموذج  )Nolan, 1973(ا1+*ح : 
الرقابة، االندماج، اإلدارة والنضج التكنولوجي؛ يعتبر هذا النموذج القاعدة  :االلكترونية في المؤسسة تتمثل في

ة، ويمكن األولى التي اعتمد عليها مجموعة من الباحثين الحقا في تحديد مراحل تطور التجارة االلكتروني
  .)3(قبتين أساسيتين هماتقسيم مراحل تطور التجارة االلكترونية الى ح

، حيث شهدت نموا مذهال في 2000إلى  1995وهي الحقبة الممتدة من عام  :تجارة إلكترونية حقبة أولى -1
التعامالت اإللكترونية والمعتمدة أو الموجهة بالتقنية، حيث كان تركيز المؤسسات منصبا بصفة أساسية على 

                                                           

 .329 ص ،2008مصر، الجامعي، الفكر دار ،اللكترونيةا والتجارة باالنترنت التسويق طه، طارق.  )1( 
(2). Richard T. Watson, Pierre Berthon, Leyland F. Pitt, and George M. Zinkhan, Electronic Commerce:The 
Strategic Perspective, Creative Commons Attribution 3.0 License, USA, 2007, P 05. 

 .336 ص ،2008 بقمرجع سا طه، طارق.  )3(
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راتيجيات تعتمد على التواجد اإللكتروني الفوري الخاص، مع نمو العائد من التعامالت، عن طريق تبني است
  .غياب التشريعات الحكومية المختلفة والمنظمة والمراقبة لألعمال اإللكترونية

حتى وقتنا هذا، حيث شهدت تحوالت  2001وتتمثل في الحقبة الممتدة من  :ثانيةتجارة إلكترونية حقبة  -2
على تنمية األرباح، من خالل تبني  مال، وتركيز المؤسسات منصبٌ األعفي نمط التعامالت الى التوجه ب

إستراتيجيات مختلطة، أي تعتمد على التواجد المادي للمؤسسة وتواجدها اإللكتروني على الشبكة، في ظل 
  .مال اإللكترونيةعتشريعات حكومية منظمة لأل

رئيسية، يمكن توضيحها  أشكالموما ثالثة تأخذ التجارة ع :الرقمية درجة حسب االلكترونية التجارة أشكال -3
  :في الشكل التالي

  أشكال التجارة االلكترونية): 6-1(الشكل رقم 

  

Source : Rana Tassabehji, Op.cit, P 23  

 : )1(إلى تنقسم التجارة أن نالحظ الشكل من

 .ملموسة يةوالعمل ملموسة والسلعة املموسً  الوكيل يكون ما حالة في  :بحتة تقليدية تجارة  -

على سبيل والتسليم رقمي، رقمية،  والعملية رقمية، والسلعة ارقميً  الوكيل كان إذا : بحتة إلكترونية تجارة  -
 .، وسمانتيكمثل مايكروسوفت، وسيسكو عبر االنترنتخدمات تحديث البرامج  المثال

 والبقية العوامل رقمًيا أحد أن إذا أي ليديةوالتق اإللكترونية التجارة بين المزج وتمثل  :جزئية إلكترونية تجارة  -

تم عبر االنترنت والشراء والدفع يمية رقعملية هي الفإن  الكتبلبيع أمازون موقع في حالة  المثملموسة، ف
  .الن المنتج مادي وكيل التسليم ماديولكن 

                                                           

(1). Rana Tassabehji, Op.cit, P 24. 
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الوعد و ، صى من الفرصعدد ال يحتتيح شبكة اإلنترنت : د اإللكترونيةدارة سلسلة التوريإ: الثالثالفرع 
إزالة أوجه فقدرة اإلنترنت على  لسلسلة اإلمداد،هو العرض األمثل األكبر على المدى الطويل الذي تقدمه 

إلدارة  ةمثاليفرصة  متباينة وتعزيز التعاون أفراد ذو ميولالقصور، وكسر حواجز االتصاالت، والوصول إلى 
 .مختلف عناصر سلسلة اإلمداد ا فيمن هذه التكنولوجي وتحقيق االستفادة المثلى

سلسلة التوريد كان مرتبطا بالتغيرات العالمية لمحيط  إدارةإن تطور  :سلسلة التوريد إدارةتطور  :أوال
تطور  ناحية ثانيةهذا من ناحية ومن  ..)، اقتصاد السوق، اقتصاد التوزيعاإلنتاجاقتصاد ( المؤسسة 

  :)1(يمكن تقسيم تطور سلسلة التوريد الى خمسة مراحل كالتالي ، وعلى هذا األساستكنولوجيا المعلومات

وخالل هذه الحقبة لم  19ظهرت في أواخر القرن  :)التكاليف الوحدوية إدارة(اللوجستية الالمركزية  -1
وكان هناك االعتقاد بأن . التسليم والنقل إدارةينظر إليها مصدر للتميز، بل اعتبرت وظيفة وسيطية مع 

العمليات مثل المبيعات واإلنتاج  إدارةال يمكن أن تحقق الكثير من العوائد، وقد كانت مجزأة بين  اللوجستية
ولم تكن بالتالي عناصر  المشتريات والنقل الداخلي وٕادارة المخزون، إدارةوالمحاسبة والى أنشطة داعمة مثل 

  .سلسلة التوريد متناسقة مع بعضها بل كانت مفصولة عن بعضها البعض

غياب التنسيق في هذه المرحلة أدى الى نتائج غير مقبولة وذات تكلفة عالية، حيث كانت دورة العمليات  إن
  . الكبيرلإلنتاج  العالية غير موجودة والسوق مدفوعوأوقات التسليم تأخذ وقتا طويال فالمنافسة 

ي والغرض من الخدمات ومع التغيرات العالمية كان من الواضح أن الهيكل الحال 1960وفي حلول منتصف 
 إدارةعميد اإلدارة اللوجستية الحديثة أن  Donald Bowersoxاللوجستية في حاجة الى مراجعة، وهنا أكد 

العلوم اللوجستية ال تزال في مهدها وال يوجد توحيد في المصطلحات أو المفردات المتعلقة بها، ولم يقدم أحد 
تكون مرتبطة بالوظائف التسويقية؟ أم بإدارة التصنيع؟ أو أن نموذج واضح إلدارة اللوجستية، وهل يجب أن 

  .يكون لها قسم مستقل

سلسلة التوريد بأنها  إدارةفي هذه المرحلة يمكن وصف  :)إدارة التكاليف الكلية( المركزيةاللوجستية  -2
عن طريق دمج  الجهود المتضافرة التي تقوم بها المؤسسات لتركيز المهام اللوجستية في نظام إداري واحد

مختلف عناصر سلسلة التوريد وهذا على عكس ما جاءت به المرحلة األولى، مما يمكن من تخفيض 
التكاليف الكلية بدل التركيز على تخفيض التكلفة الوحدوية لمهمة أو مهمتين لوجستيتين مثل النقل والتخزين 

  .لزيادة كفاءة النظام اللوجيستي ككل

  

  

                                                           

(1). David F. Ross, Introduction to e- Supply chain Management, CRC Press LLC, USA, 2003, Pp 06-11. 
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  :نحو اللوجستية المركزية كان بسب مجموعة من العوامل منها إن التحركفوعلى العموم 

  إلخ؛...أدى الى ارتفاع تكاليف التسويق، النقل، التخزين 1970األزمات االقتصادية في منتصف  - 

 ؛)التسعير، الترويج(ظهور مفاهيم جديدة للتسويق  - 

 تطور بعض نظم تكنولوجيا المعلومات مثل نظم الحوسبة؛ - 

سلسلة التوريد  إدارةلمشروع  يونالتنفيذ اءفي هذه المرحلة أصبح المدر : المتكاملة يةاللوجستالوظائف  -3
القناة (على وعي بأن تخفيض التكاليف الكلية للخدمات اللوجستية يمثل نهجا سلبيا إلدارة سلسلة التوريد، 

والتحول السريع نحو بالتغيرات الجذرية التي تحدث في المحيط  ا الوعي بطبيعة الحال كان مدفوعا، هذ)ككل
السوق العالمية، وهنا ظهر مصطلحين جديدين بالنسبة للمؤسسة هما المنافسة وٕادارة الجودة وبالتالي البحث 

 أكثرعن التميز أصبح ضرورة حتمية في هذه المرحلة، وذلك من خالل إعادة هندسة العمليات حتى تكون 
سسات  لهذه التحديات عن طريق التركيز على تطبيقات مرونة واالستفادة من القوى العاملة، واستجابة المؤ 

تكنولوجيا المعلومات، وٕاعادة تدريب العمالة، استخدام األصول الثابتة والمتغيرة بحذر، تحديد هوية العمالء 
والمنتجات واألسواق، وهنا زاد اهتمام المؤسسات بإدارة الوظائف اللوجستية ألنها تولد قوة ديناميكية قادرة على 

ب الزبائن واكتساب حصص سوقية لتحقيق التميز مثل التركيز على سرعة التسليم وتقديم خدمات ما بعد كس
على الصعيد الداخلي أو الخارجي  االبيع، وهذا لن يتحقق إال إذا كانت المؤسسة تعمل بشكل متكامل سواء

  .سلسلة التوريد إدارةمن خالل التعاون الوثيق بين عناصر 

قادر على المنافسة  اكبيرً  امرحلة الثالثة هو االعتراف بأن الخدمات اللوجستية تشكل سالحً ومن أهم نتائج ال
 رغيدة من مكامن الموارد والكفاءات عن طريق تطوير المنتجات والتخطيط والتصنيع والعمل على االستفا

  .قابلة للتقليد، وهذه تمثل بداية المرحلة الرابعةال

أخذت المؤسسات توسع من مفاهيم اللوجستية  1990في منصف : التوريدالوظائف المتكاملة لسلسلة  -4
المتكاملة وٕادارة قناة العرض لتبني الوقائع الجديدة في السوق فتسارع العولمة وزيادة القدرة التفاوضية للزبائن 
تستدعي مستويات أعلى من الخدمة من أي وقت مضى، كما أن انتشار تكنولوجيا المعلومات اجبر 

إعداد نماذج إستراتيجية جديدة للخدمات اللوجستية، انطالقا من تقسيم سلسلة  من أجلسات العمل المؤس
القناة مع الشركاء التجاريين لتحسين  إدارةالتوريد الى ثالث مستويات والميزة األساسية لهذا النموذج هو دمج 

  .خدمة العالء وخفض التكاليف اإلجمالية عبر كل القنوات

في هذه المرحلة دفع تطبيق تكنولوجيا االنترنت سلسلة التوريد الى أخذ : التوريد االلكترونية سلسة إدارة -5
أبعاد جديدة، وتطورت من خالل تطبيق تقنيات التجارة االلكترونية الى وظيفة إستراتيجية قوية قادرة على 

  .توليد قيمة مضافة للعميل

ثالث مراحل أساسية تبدأ من تكامل  تمر عبرعملية  سلسلة التوريد اإللكترونية إدارةإن تطبيق نموذج 
وظائف قناة العرض داخل المؤسسة ثم الدمج  بين الشركاء التجاريين والوظائف العملية مثل النقل التنبؤات 
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الشحن، وأخيرا تحقيق أعلى مستوى من خالل االستفادة من قدرة االنترنت في مزامنة وظائف قناة الشبكة 
الستفادة من الكفاءات األساسية والموارد من أي مكان من سلسلة التوريد وفي أي وقت لتصبح قادرة على ا

  . لتلبية الفرص التي يتيحها السوق االفتراضي للمؤسسة

فرق من خالل تتبع مختلف التطورات الحاصلة في مفهوم إدارة سلسلة التوريد، يجب االنتباه إلى أن هناك 
عادة إلى األنشطة التي  األولىشير وٕادارة سلسلة التوريد؛ حيث ت ليديةالتق بين مفهوم الخدمات اللوجستية

التي تعمل معا وتنسق  المؤسساتواحدة وسالسل التوريد تشير إلى شبكات من  مؤسسةتحدث داخل حدود 
ا ، كما أن إدارة سلسلة التوريد تنظر إلى المؤسسة وسلسلة التوريد على أنهأعمالها لتقديم المنتج إلى األسواق

  ).نظام متكامل(كيان واحد 

 المواد فكل ،العميل مع وتنتهي تبدأ حلقة هي التوريد سلسلة دارةإ: سلسلة التوريد مفهوم إدارة: ثانيا 
 مهمة تكون أن يمكن التوريد سلسلة وٕادارة الحلقة، هذه عبر تتدفق والصفقات والمعلومات التامة والمنتجات

عبارة على مجموعة مترابطة من " أنها على تعريفها يمكن األساس هذا ىوعل الفعلي، الواقع بسبب جداً  معقدة
مادية الغير و ...) هيز، وحدات النقل،المخازنالمصانع، اإلنتاج، مراكز التج(العناصر أو الكينونات المادية 

فق كمية األفراد العاملون، المعلومات، البرامج وتسهيالت الخدمة المقدمة للزبائن التي تضمن تد: تتمثل في 
  .)1("تجهيز السلع أو الخدمات من المصدر الى المستفيد

بشكل  تصبتتألف من جميع المراحل التي  سلسلة التوريد"أن   (Chopra and Meindl, 2001)كما يرى 
 والموردين ، ولكن أيضا المصنعينفقط  تتضمنال  ، وهيطلب العميلبمباشر أو غير مباشر  في الوفاء 

  .)2("وتجار التجزئة والزبائن أنفسهم والمستودعات النقل

منهجية التنسيق " بأنها فعرفها)  Mentzer, DeWitt, Deebler, Min, Nix, Smith, and Zacharia, 2001(أما 
االستراتيجي لوظائف األعمال التجارية التقليدية وتكتيكات وظائف العمل في مؤسسة  معينة وعبر كل  

غراض تحسين أداء المؤسسة وأداء سلسلة التوريد ككـل على المدى المؤسسات في سلسلة التوريد ، أل
    .)3("الطويل

تدعم تكنولوجيا المعلومات العمليات الداخلية وأيضا : E-SCM إدارة سلسلة التوريد االلكترونية  -ثالثا
الالزمة البيانات تبادل  الجماعية في مشاركةال فهي تمكن منالتعاون بين المؤسسات في سلسلة التوريد، 

لتحسين إدارة سلسلة التوريد ككل، االستخدام الفعال لهذه التكنولوجيا هو أحد الجوانب الرئيسية لنجاح 
  .السلسلة

                                                           

 .133 ص ،مرجع سابق الطائي، سلطان حجيم يوسف. )1( 
(2). Michael Hugos, Essentials of Supply Chain Management, CRC Press LLC, USA, 2003, P 02. 
(3). Ibid, P 03. 
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إدارية فلسفة "ووصفها بأنها االلكترونية تعريفا إلدارة سلسلة التوريد  (David Ross, 2003)ضع قد وضع و 
التي تكون اجية المجتمعة وكذلك موارد ووظائف األعمال القدرات اإلنت تسعى إلى توحيد إستراتيجية حديثة 

قدرات القناة  من خالل استخدام تكنولوجيا االنترنت في البحث عن الحلول المبتكرة وتزامن، ضمن السلسلة
  .)1(لخلق التميز كمصدر وحيد لقيمة العميل

رية التخاذ القرارات على مدار وتوفر االنترنت لسلسلة التوريد قواعد بيانات فورية توفر المعلومات الضرو 
  :)2(الساعة مع دقة ومرونة عالية، وهي تمكن كذلك من

تدفق طلبات الزبائن في قناة العرض الى مستويات (مراقبة مختلف عناصر السلسلة في الوقت الحقيقي  - 
  ؛)التخزين والشحن

  اإلمداد؛إمكانية صناعة القرار نتيجة المعامالت التي تحدث في أي مكان من سلسلة  - 

  تمكن مراقبة شبكة اإلمداد بشكل جماعي، واتخاذ القرار في الوقت المناسب؛ - 

  تمكن من مقارنة وقياس وتقديم التقارير الفورية عن السالسل في وقت قياسي؛ - 

  تتيح للمؤسسة االتصال الكترونيا مع كل طرف في سلسلة اإلمداد بسرعة وبتكلفة زهيدة؛ - 

الموردين، الموزعين، المصنعين، (اصل إلكترونيا ستمكنها من تطوير شبكة اإلمداد قدرة المؤسسة على التو  - 
  التقليديين فضال عن تكوين عالقات مع الوسطاء االفتراضيين؛..) تجار التجزئة، الزبائن

  .سالسل التوريد إدارةتوفر القدرة على تعزيز وتنسيق عمليات  الكترونيً إسالسل التوريد المرتبطة  - 

أربعة أبعاد رئيسية ): Lee and Whang(من  قدمت كل :تكنولوجيا االنترنت وٕادارة سلسلة التوريد -رابعا
خلق المزيد من  تساهم في بعاد، هذه األسلسلة التوريد تكاملفي  )االنترنت( لتأثير األعمال اإللكترونية

 :)3(، تتمثل هذه األبعاد فيالتكامل والتنسيق بين المشاركين في سلسلة التوريد

المؤسسات في سلسلة التوريد، القدرة على تبادل المعلومات ذات الصلة فيما بين  أي: تكامل المعلومات -
، الطاقات اإلنتاجية التوزيع، جداول اإلنتاج، مركز ، وتوقعات الطلب تاريخ البيع، (وتشمل هذه البيانات

  .لكل األطراف معلومة بالنسبةيجب أن تكون هذه البيانات و  )النقلجداول ، المبيعات

 ، في سلسلة التوريد في التنبؤ بالطلب وتجديد المخزون كل المؤسساتيشير إلى مشاركة : تزامنالمالتخطيط  -
  .وتنمية وتطوير المنتجات والخدمات، وتقديمها الى األسواق،  التصميم الجماعييشمل أيضا 

تبسيط وأتمتة األنشطة التجارية به  ويقصد تزامنمهي الخطوة التالية بعد التخطيط ال :تنسيق تدفق العمل -
  .شراء وتصميم المنتجالمثل مختلفة يشمل أنشطة في سلسلة التوريد، و  المؤسساتالجارية عبر 

                                                           

(1). David F. Ross, Op.cit, P 18. 

(2). Ibid, P 23. 
(3). Michael Hugos, Op.cit, P 129. 
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أدوار  من خالل شبكة اإلنترنت، ويتم تصميم ةتكاملمتوريد سلسلة  إنشاءيمكن :  نماذج األعمال الجديدة
 التي تمثلالتركيز على األنشطة  مؤسسةمكن لكل بحيث ي ؛في سلسلة التوريد المؤسساتومسؤوليات 

بالنسبة لها، فاستخدام  األنشطة غير األساسيةإلنجاز  بمصادر خارجية، وتستعين اختصاصاتها األساسية
في سلسلة األخرى المؤسسات  من وٕالىالبيانات واستقبال  إرسال المؤسسات منمكن تطبيقات االنترنت ت

 لتحقيق كفاءة سالسل التوريد وزيادات كبيرة في خدمة العمالء واالستجابةفرص هائلة  التوريد، كما تقدم
  .السريعة لطلباتهم

  تأثير االنترنت على عناصر الميزة التنافسية في المؤسسات ص وم :الثانيالمطلب 

في  االعديد من المفاهيم التسييرية الحديثة سواءفي  غيرت أثرت اإلنترنت على نشاط المؤسسة ككل، وقد
مجال األعمال مفاهيم جديدة كالخدمة اإللكترونية اليقظة في  برزتأفي اإلستراتيجية، و ال التنافس أو مج

إلخ، كلها مفاهيم اعتمدت على تطبيقات اإلنترنت لتصبح أكثر مرونة وفعالية ..االستراتيجية اإللكترونية
   . وسهلة التبني من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  ة الخدمة االلكترونيةجود :الفرع األول

إن الجودة االلكترونية هي الشكل األخير وربما األرقى لتطور مجاالت واهتمامات سياسات وجهود تطوير 
وتحسين الجودة، فمع االنترنت أصبح باإلمكان التفاعل اآلني ومن كل مكان وفي كل وقت مع مختلف 

  .اءة عالية وفعالية،  بكف)إلخ...الزبائن، الموردين، الشركاء(أصحاب المصلحة 

لزبون والتفاعل معه في كل مكان وفي الوقت الحقيقي، حيث يمكن لفاستخدام االنترنت يحقق التركيز الفعال 
له تحديد ما يريده فعال، وذلك من خالل جملة البرامج والتطبيقات التي توفرها االنترنت فهي تسهل وتحقق 

  .اعد المعطيات لتحسين االستجابة لحاجات الزبون وتفضيالتهوتدقق خيارات الزبائن السابقة من خالل قو 

مختلفة بالنسبة  فلها معانإن الجودة االلكترونية بدون شك موضوع جديد،  :تعريف الجودة االلكترونية - أو)
، بكة وزيادة حجم البيانات المقدمةللباحثين في هذا المجال، فالبعض يرى أنها تحقيق كفاءة التنقل على الش

ها آخرون  أنها تعني الطبقات المختلفة من خدمة البيانات التي تقدمها مصادر الشبكة لطبقات الخدمة وير 
  .)1()خدمة أعلى بتكلفة أدنى(األعلى بنفقات الطبقات األدنى 

تعتبر الخدمة االلكترونية هي المصدر األساسي للتفاعالت عبر الشبكة،  :مفهوم الخدمة االلكترونية  -!����
  :تميز الخدمة االلكترونية عموم هناك خاصيتان أساسيتانى الوعل

   ؛اللكترونيةمن الشبكات االخدمة االلكترونية يتم تقديمها عبر مجموعة  - 

  .مباشرة تالخدمة االلكترونية تستهلك من طرف الزبون عبر االنترن - 
                                                           

 )1( . ،23��&�����6 �6 ���45ت إدا�� ا�&��1 وا"ا��*ا��6 وأ��6د ا�+� ر، ور�1 %�& ����8 )� ا��7/�* ا�6*�� ا5ول: ا�+�دة ا)�'&#و����23 %� د 
 .205 ص، 2008، %��ن، ،"ا����ع ا���م وا���ص
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تعنى باالهتمام من طرف المؤسسات ومن هنا فإن الخدمة االلكترونية ستكون من األولويات التي يجب أن 
يعتمد على الحصول على خدمات أكثر وأكثر، وفي نفس  ي، ألن التطور التكنولوجيللتقدم التكنولوج ةالمواكب

مرهون بعناصر أخرى كالتعلم واالبتكار والبحث فهذه العالقات البينة في مجملها  االوقت وجود التكنولوجي
  :الكترونية ذات جودة عالية، ويمكن توضيح ذلك وفقا للشكل التاليتعني في األخير الحصول على خدمة 

  العالقات البينية للخدمة االلكترونية): 7-1(الشكل رقم 

  

  

    

  

  

Source : Adrian Pocovnicu, Lorena Batagan, Sergiu Capisizu, e-service quality management,  
                Journal of applied quantitative methods, 2009, P 375. 

خدمة غير ملموسة تتم وفقا لمجموعة من "وعلى العموم يمكن تعريف الخدمة االلكترونية على أنها 
  .)1("اإلجراءات االلكترونية، يقوم بها المستهلك بالترتيب حتى يتحصل في النهاية على الخدمة المطلوبة

شأن الخدمات التقليدية مع فارق أساسي هو أنها خدمة هي خدمة شأنها "ومع ذلك فإن الخدمة االلكترونية 
في عولمة االنترنت وبرمجيات  اعلى الشبكة، وهذا الفارق يجب أن يفهم في ضوء مزايا االنترنت سواء

  . )2("م في إطارها الخدمة االلكترونيةدالتطبيق والتشبيك والسرعة الفائقة أو الوسائط المتعددة، التي تق

إن االعتماد على االنترنت في تقديم الخدمة له العديد من المزايا بالنسبة  :مة االلكترونيةمزايا الخد -ثالثا
  :)3(للمؤسسة، يمكن حصر بعضها في التالي

  ل عن بعد، وخرق الحواجز المكانية؛إمكانية االتصا - 

  ؛..)ثقافية، اجتماعية، اقتصادية(ةتوفير أنظمة معلوماتية متكامل - 

  ليص مدة الحصول على الخدمة؛ت، وتقنقل المعلوما - 

  عها؛تعزيز الحصول على البيانات وتحويلها واسترجا - 

  إمكانية إعادة استخدام المعلومات؛ - 
                                                           

(1).Adrian Pocovnicu, Lorena Batagan, Sergiu Capisizu, Op.cit, P 375. 
 )2( .:��; <�*� ،23� .205 ص، �23 %� د 

(3).Adrian Pocovnicu, Lorena Batagan, Sergiu Capisizu, Op.cit, P 376. 

الخدمة 

 االلكترونية

 ا�+6ــ!2
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  ت إجراء العمليات وتقليص تكلفتها؛تقليص وق - 

  .توطيد العالقات  أفضل مع العمالء - 

 الصفحات ، قاعدة البياناتالمستندات ، و (يتيح البحث على كميات كبيرة من البيانات غير المتجانسة 
  .)والرسائل والوسائط المتعددة

  عبر االنترنت مضافة قيمة إنشاء: الفرع الثاني

خاللها تكوين السلعة أو الخدمة من يتم مجموعة النشاطات تعرف سلسلة القيمة على أنها  :مفهومها - أوال
ين بنشاطات أخرى وجعل البيانات من مزايا االنترنت القدرة على ربط نشاط مع، و وٕايصالها الى العمالء

مما يتولد عنه قيمة مضافة ناتجة  الخاصة بنشاط معين متاحة بشكل واسع النطاق داخل الشركة وخارجها
  .عن تكامل األنشطة االفتراضية مع التقليدية

Amit et Zott) من كل أكد وقد  من اانطالق للمؤسسة بالنسبة مضافة اقتصادية قيمة إنشاء الممكن من أنه ( 
  :أساسية أبعاد أربعة

  Amit et Zott :لـ المضافة القيمة إنشاء نموذج): 8-1( رقم الشكل

      

  

  

 

Source : Martine Janssens, M@rketing, Paris, 2007, P 113 

  . التكاليف لتخفيض فعالية، بأكثر اإلنترنت تطبيقات مختلف استخدام تتضمن:  الفعالية - 

 على الحصول مثال سرية، تكون والتي بالمؤسسة الخاصة لعروضا طريق عن تترجم:  التجديد  - 
 .معين منتج تطوير أو اختراع براءة

 بشكل الخدمة أو المنتج عرض طريق عن القيمة في الزيادة أنها على تعريفها يمكن:  التكاملية - 
 اتخاذ على مساعدة وسائل تقديم فعال،بحث  محرك وضع يجب هذا على وكمثال تكميلي،

 .إلخ..القرار

 طريق عن التجارية للعالمة الزبون والء كسب إلى الهادفة اإلستراتيجيات في التغيير: االحتفاظ - 
  .الزبون عالقات تسيير تقنيات إلى اللجوء

 اإللكترونية التعامالت إلى لجوئها عند للمؤسسة األساسي الهدف إن :المضافة القيمة تكوين مصادر - ثانيا
 الحصول يمكن التي تلك عن تماما مختلفة مضافة، قيمة على الحصول هي يةاإللكترون مواقعها باستخدام

 التجديد

 الضبط القيمة

 التكاملية

 الفعالية
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 فعالية هما هامين؛ عنصرين بين التوفيق طريق عن األخيرة هذه وتنشأ التقليدي، نشاطها خالل من عليها
 ذلك في تساهم التي العناصر مختلف تلخيص ويمكن العمالء، والء على ومحافظته جذبه ومدى التعامالت

  :التالي للجـدول وفقا

  المضافة القيمة تكوين مصـادر): 15-1( رقم الجدول

 مثــال المضافـة القيمة مصدر

 التعامالت فعاليــة

  التكاليف؛ تخفيض -

 الخدمات؛ السلع من واسعة تشكيلة عرض -

 الوقت؛ بربح يسمح مما المستهلك بالنسبة عملية أكثر التعامالت جعل  -

 .األطراف مختلف بين المعلومات في التماثل عدم إمكانيات تقليص -

 عليهم والمحافظة العمالء جذب

  وفاءا؛ أكثر الزبون جعل -

 والخدمات؛ المنتجات تجديد -

 ؛)الشخصي التحاور(افتراضية تجمعات إنشاء -

 ذهنية في للمؤسسة جيدة صورة إنشاء طريق عن موثوقية أكثر التعامالت جعل -
 .الزبون

Source: Catherine Viot, Le E-Marketing, Gualino, Paris, 2006,P 127. 

 تكوين في دورا يلعب اإلشهار فإن الوسائل، بمختلف الزبائن وجذب التعامالت تفعيل من كل إلى باإلضافة
 جديدا مصدرا سيصبح فإنه وبالتالي البعيد، المدى على جلي بشكل يظهر تأثيره أن إال للمؤسسة، مضافة قيمة

  . مستقبال المضافة للقيمة

 تدخل أن شأنها من التي العوامل من مجموعة هناك :المضافة القيمة تقديم في وأثره الرأسي التكامل -اثالث
 طالمال الذي الرأسي التكامل ذلك بتحقيق يسمح اإللكتروني الموقع ستخداماف ،للمؤسسة مضافة قيمة إنشاء في

  : بين المسيرون عنه بحث

  ؛)اإلنترانت(  مستوياتهم فاختالب الموظفين الداخلية، األطراف مصالح - 

  ؛)اإلكسترانت(  والمتعاملين الموردين - 

  ).اإلكسترانت(  والمحتملين الخدمة أو للمنتج المستخدمين الزبائن - 

  ).9-1(رقم  للشكل وفقا العالقات هذه توضيح ويمكن
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  التكامل الرأسي للموقع اإللكتروني): 9-1(الشكل رقـم     

  

  

  

  

  

  

Source: 18/05/2007, http://www. Jaques Champeaux integrale.com   

 :التالية العالقات تحديد يمكن الشكل خالل من

 يتضمن ال الذي الموقع فإن ومنه الزبائن، كسب هو للمؤسسة األساسي الهدف إن :الزبون مع العالقة -1
 ضلفأف الزبون، نحو موجه غير كان إذا خاصة فعال، غير فهو التشغيلي األداء تحسين منطق

 ولكن الشراء عملية بعد فقط تقدم ال الجيدة الخدمة أن كما العمالء، خدمة استثمار في تتمثل االستثمارات
 عملية قبل الزبون جذب هو الموقع من فالهدف وبالتالي قبله، أو الشراء بعد سواء وقت كل في تظهر
 أي في العميل فخدمة إذن العملية، دعيلي الشراء عملية بعد وجذبه للشراء، مستعدا يكن لم ولو حتى الشراء
 . )1(بالمنفعة ستأتي وقت

 وأن بأهميتهم وتحسيسهم موظفيها، اتجاه أهمية تولي أن المؤسسة على يجب: الموظفين مع العالقـة -2
 مشاركته خالل من إال الموظف عند االنتماء شعور يتكون وال الفعال، بتعاونهم مرهون األخيرة هذه نجاح

 الدعائم هذه إحدى اإلنترانت ويعتبر المعلومات، على الدائم وٕاطالعه اإلستراتيجية قراراتال تلك اتخاذ في
 .الفعال الداخلي االتصال لتحقيق

 المقدمة عروضلل األفضل االختيار بتحقيق للمؤسسة العالقات هذه سمحت: والشركاء الموردين مع العالقة -3
 في المتمركزين الموردين مع المباشر التعامل لخال من وهذا ،فيها المرغوب األولية المادة نوعيةو 

                                                           

 .202 ص ،2003 القاهرة، والتوزيع، للنشر الفاروق دار ،اإلنترنت عبر تجاري مشروع إنشاء فيور، فرانك. )1(
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 ويهئ االختيارات، في والتنوع المسافة باختصار تسمح اإللكترونية المواقع أن أي للمادة، الحقيقي المصدر
 .مورديها أمام التفاوضية قدرتها من ويرفع السوق على لسيطرةل المؤسسة أمام المناسب الجو

  ية االلكترونيةاإلستراتيج اليقظة:الفرع الثالث

 استخدام أدى لجمع المعلومات الضرورية بالنسبة للمؤسسة، لذا فقد اجدً  اهامً تعتبر االنترنت مصدر  
 بشكل تطبيقاتها مختلف استغالل طريق عن التنافسية يقظتها لتطوير أكبر فرصة المؤسسة منح إلى االنترنت
  .صحيح

  : �� ا�+�6ر@E ا��8ر�� )� ھDا ا�ط�ر �B=ھ��ك ا�86@8  :اليقظة اإلستراتيجية  �$,�م -أوال

من أسلوب منظم، في اإلدارة إلستراتيجية للمؤسسة، تركز على تحسين تنافسيتها " تعرف اليقظة على أنها 
هذا المنهج ، )التهديدات والفرص(المعرفة المفيدة للتحكم في المحيط  شرنمعالجة المعلومات و و  جمعخالل 

 الشبكات الداخلية نشاط ىوالتركيز علد العمال يجنكتوسائل معينة  استخدامبالقرارات  اتخاذيساهم في 
  .)1("والخارجية

يقوم بها مجموعة من األفراد بطريقة تطوعية،  العملية الجماعية المستمرة،"على أنها كما يمكن تعريفها 
من المحتمل أن تحدث  فيتتبعون و يتعقبون ومن ثم يستخدمون المعلومة المتوقعة التي تخص التغيرات التي

في المحيط الخارجي للمؤسسة، وذلك بهدف إنشاء فرص األعمال وتقليل األخطار وعدم التأكد بصفة 
  .)2("عامة

وعموما تلعب اليقظة اإلستراتيجية دورا متكامال في المؤسسة، حيث يمكن تلخيص دورها في أربعة وظائف 
  :)3(هي

  .ت المحيطاأو تغير  وهو توقعات لنشاط المنافسين: التوقع  -1

من أجل التطوير،  مع المؤسساتاكتشاف منافسين جدد أو محتملين، إقامة شراكة  :االكتشاف  -2
  .واكتشاف فرص في السوق

أو طرق اإلنتاج التي تمس  ةفي السوق، التطورات التكنولوجي المنتجاتمراقبة تطورات عرض  :المراقبة  -3
  . أو تستهدف النشاط

م خصائص األسواق الجديدة، معرفة أسباب نجاح وفشل المنافسين،  مما يسهل إعادة تقدير تعل : التعلم -4
  .، وضع أساليب جديد للتسيير أو بناء نظرة موحدة للمسيرينعالمشاري

                                                           

(1).  Lesca H. et Chapus E, Implantation d’une veille stratégique en coopération en milieu de PMI, Système 
d’Information et Management, vol 2, n°2, 1994, P 31. 
(2). Janissek-Muniz, Humbert Lesca, Veille stratégique : Application d’internet et sites web pour ‘provoquer’ 
des information à caractère anticipatif, publication  Aim Grenoble, 2003, P 01.   
(3).  Janissek-Muniz, Humbert Lesca, Op.cit,  P 03.   
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ن اعتماد المؤسسة على تطبيقات االنترنت في إ: أهمية استخدام االنترنت في اليقظة اإلستراتيجية - !����
عبر  األعمالله أهمية بالغة في نجاح إستراتيجية  )اليقظة اإلستراتيجية االلكترونية(ية اليقظة اإلستراتيج

  : )1(االنترنت، من خالل

 الموظفين، لتعيين الممتازة الوسائل منالواب  اوموزعو  المنتديات تعتبر: المنافسين عمل عروض مراقبة -1
 المهم من ثم ومن ذاته، للغرض منافسوهابها  يستعين قد مثلما موظفيها لتعيين المؤسسةين بها تستع وقد

 عن وهذا المستقبلية المشاريع حول المؤشرات بعض تعطي حيث نشرت التي المنافسين عمل عروض اختبار
 .عنها تبحث التي المهارات طريق

 األساس الواب موزع أصبح: بالوا موزع بفضل المنافسين بمنتجات الخاصة اإلعالنات عن االستعالم -2
 حقيقية واجهة عن عبارة هوو  المتطورة، التكنولوجيا قطاع في تعمل التي لتلك وخاصة المؤسسات كل في

 حول ثمينة معلومات على الحصول من يمكنمما  المنافسين لموزعي المنتظم بالتفحصيسمح  للمؤسسة
 .الجديدة منتجاتهم

 ثغرات معرفة إن:  النشر وقوائم تالمنتديا بفضل  المنافسة المنتجات به تحضي الذي التجاوب تحليل -3
 للمؤسسات بالنسبة الحرجة المعلومات من تعتبر األخيرة لهذه الزبون ونظرة المنافسة المنتجات ونقائص

 لمواجهة منتجاتها تحسين من للمؤسسة تسمح وكذلك جيد تسويق إنشاء من المعلومات تلك مكنتُ  المنافسة،إذ
 .المنافسة

  :)2(ويمكن التمييز بين نوعيين أساسيين من المعلومات :ات عبر االنترنتمصادر جمع المعلوم - ثالثا

مثل براءات االختراع، المنتجات امتالكها يمكن يقصد بها كل المعلومات التي ال  :المعلومات األولية - 1
و عبر الجديدة وردود أفعال الزبائن اتجاه منتجات المنافسين المعروضة عبر مواقع التوزيع عبر االنترنت، أ

مواقع المنافسين تعتبر كذلك . ، أو عبر حلقات النقاش)www.ciao.fr(المواقع المتخصصة مثل موقع 
ليقظة التنافسية، وهنا ال نهتم فقط بنوعية المنتجات بل يجب رصد إجراءات التفعيل  امصدر معلومات هامً 

  .تنفيذ الطلبيات عبر االنترنت

وسائل (تضم كل المعلومات التي يتم الحصول عليها باالعتماد على الوسائط : المعلومات الثانوية - 2
  ..).اإلعالم عبر شبكة المواقع المتخصصة، قواعد المعطيات

وقت  من ������� 30وعلى العموم فإن جمع المعلومات يعتبر مهمة مكلفة من ناحية الوقت حيث تمثل 
النترنت قلصت هذا الوقت بشكل كبير جدا بفضل العديد من الوسائل واألدوات التي إجراءات اليقظة ككل، وا

نتائج الدراسة الميدانية التي ) 1-16(، ويوضح الجدول رقم ةتمكن من ممارسة اليقظة االلكترونية عبر الشبك

                                                           

(1). Andrieu O. et Lafont D, Internet et l'entreprise, édition Eyrolles, Paris, 2001, P 159.  
(2). Michel Kalika, Management & Tic, Op.cit, Pp  150 -151 .  
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لومات تمت على مستوى مجموعة من المؤسسات الفرنسية لتحديد مدى استخدامها لالنترنت في جمع المع
  .الضرورية لتفعيل اليقظة االلكترونية

  استخدام االنترنت كمصدر لجمع المعلومات):16-1(الجدول رقم 

  المعدل  2005  2004  2003  2002  

  ℅33  ℅34.6  ℅33  ℅34.7  ℅29.9  مواقع المنافسين

  ℅38.6  ℅39.4  ℅41.4  ℅40.4  ℅33  المواقع المتخصصة

  ℅30.6  ℅33.3  ℅32.5  ℅29.9  ℅26.7  قواعد معطيات خارجية

  ℅10.7  ℅11.7  ℅13.4  ℅10  ℅7.6  حلقات النقاش

  ℅21.9  ℅25.2  ℅22.9  ℅21.1  ℅18.3  مواقع التوزيع المتخصصة

Source : Michel Kalika, Management & Tic, Op.cit, P 151.  

عد نالحظ أن ثلث المؤسسات فقط تهتم بمتابعة مواقع منافسيها، نفس الشيء بالنسبة لقواأعاله من الجدول 
بالمائة من المؤسسات تلجأ الى  38.6، في حين نجد أن )بالمائة في المتوسط 30.6( المعطيات الخارجية 

المواقع المتخصصة لجمع المعلومات الضرورية، وبنسبة اقل نالحظ أن متوسط المؤسسات التي تلجأ الى 
عزوف ملحوظ من طرف  بالمائة، وفي األخير نجد أن هناك 21.9مواقع التوزيع المتخصصة ال يتعدى 

بالمائة في المتوسط من  10.7المؤسسات على استخدام حلقات النقاش لجمع المعلومات فقط حوالي 
  .المؤسسات التي تلجأ لهذه الوسيلة

بالنسبة لالنترنت فقد منحت الفرصة للجميع في ممارسة اليقظة  :عوامل تطوير اليقظة االلكترونية -رابعا
ومات الضرورية، ولكن الذي يجب أن يؤخذ بعين االعتبار بالنسبة للمؤسسة هو االلكترونية وجمع المعل

  .محاولة تطوير اليقظة االلكترونية حتى تستفيد منها فعال في مواجهة منافسيها

  عوامل تطوير اليقظة االلكترونية):10-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 Source : Henri Issac, Utilisation d’Internet pour la veille stratégique, 8ème congrès de l’AIM,  
                 France, 2006, P 06. 

 المحيط

الرؤية اإلستراتيجية 
 كنولوجيا المعلوماتلت

 التنظيم

اليقظة اإللكترونية 
 اإلستراتجية

درجة استخدام 
 االنترنت في المؤسسة
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من أربعة عناصر يمكنها أن تؤثر على درجة تطوير اليقظة اإلستراتيجية  انموذجً  )Henri Issac, 2006(قدم 
 :نجد�B=  (1-10)االلكترونية، وهذا ما يوضحه الشكل 

 . ودرجة نمو ونضج النشاطويحدد بحجم المؤسسة :  التنظيـم - 1

 :وفي هذا اإلطار نجد بعدين أساسيين:  درجة استخدام االنترنت داخل المؤسسة -2

مثل التجارة االلكترونية، متابعة الطلبيات عبر الخط، تسيير العالقة مع :  جوانب استخدام االنترنت •
 .إلخ....ةالزبون مباشرة عبر االنترنت، عرض المنتجات والخدمات عبر موقع المؤسس

مثل بلوغ العمال الى المعلومات عبر اإلنترنت، وجود محرك :  الوظائف التي تتم عبر اإلنترانت •
 إلخ ...بحث، توافر مجموعات العمل عن بعد، توافر قواعد معارف عبر الشبكة الداخلية للمؤسسة

بعد التكنولوجي عند المؤسسة ال ذ مسيروأي هل يأخ : الرؤية اإلستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات -3
أم أنهم ال يولونه ) المحاذاة اإلستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات(تحديدهم إلستراتيجية المؤسسة بعين االعتبار 

  .ااهتمامً 

 . ويحدد ببعدين أساسيين هما حجم المنافسة ومعدل مراجعة رقم األعمال: المحيـط -4

  صغيرة والمتوسطةفي المؤسسات الاستخدامات االنترنت : الثالثالمطلب 

تقدم االنترنت فرص أعمال جيدة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث تخفيض تكاليف  
ترة زمنية المعامالت واكتساح أسواق جديدة، كما تساعدها في دراسة تطور ونمو االعمال ألنها تتم في ف

مكن من النمو السريع، فتكنولوجيا قصيرة نسبيا، كما وصفت االنترنت على أنها مجال خصب الستثمارات ي
االنترنت أصبحت تدريجيا تشكل جزءا من مخطط االعمال وبهذا فقد أثرت التجارة االلكترونية على الطرق 

خالل النظر لهذه التقنية كمفتاح ومحرك جديد لنمو االعمال  نالتي يتم بها تنظيم استراتيجيات االعمال م
في هذه التكنولوجيا أو تكلفتها بقدر  رز في التفكير على حجم االستثماوليس كتكلفة، حيث ان ال يجب التركي

  .ما يجب التركيز على مستوى العوائد التي ستحققها المؤسسة

حققت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من االستخدامات المبتكرة لالنترنت وذلك ) Drew, 2003( حسب
، حيث سعت العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قائمةببناء نماذج أعمال جديدة لتعزيز االعمال ال

الرائدة إلى تبني إستراتيجية التجارة االلكترونية على نطاق واسع وربطت االبتكار مع التجارة االلكترونية 
  .لضمان النمو بكفاءة عالية

  مستويات اعتماد االنترنت في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :الفرع األول

 ,Teo & Pian)، وقد قدم كل من سسات على االنترنت ألغراض مختلفة وبمستويات متباينةتعتمد المؤ  

وتأثيرها على بعض ; نموذجا يوضح استراتيجيات تكنولوجيا االنترنت ومستوى اعتماد االنترنت (2003
 .)11-1(رقم مؤشرات الميزة التنافسية، وفقا للشكل 
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  عتماد االنترنت والميزة التنافسيةالعالقة بين مستويات ا: )11-1( الشكل رقم

  

  

  

  

Source: Thompson Teo and yujun, Pian Y, A contingency perspective on Internet adoption                    
and competitive advantage, European Journal of Information System, Vol. 12, 2003, P 79. 

تيجية المؤسسة عبر تسهيل نشاط المؤسسة مع األخذ بعين االعتبار إسترالالنترنت ن اعتماد تكنولوجيا امكِ يٌ 
على أساس مجموعة من الدراسات ) Teo&Pian, 2003(االنترنت وموقعها على الشبكة، ويصف كل من 

  : )1(السابقة مستويات اعتماد االنترنت وفقا لمستوى االستخدام

 اً إلكتروني اروني، ويشمل هذا المستوى تلك المؤسسات التي تملك بريدً االعتماد على البريد اإللكت: '0'المستوى
للتواجد عبر االنترنت بشكل مكثف وال تعتمد كثيرا على  اوال تملك موقعا، وبالتالي فهي ال تولي اهتمامً 

  .االنترنت في ممارسة نشاطها، وهنا نالحظ غياب التوجه االستراتيجي عبر االنترنت في مثل هذه المؤسسات

الهدف من التواجد عبر االنترنت في هذا المستوى فقط الحصول : الحضور عبر االنترنت :'01'المستوى
على اسم نطاق أو الحضور عبر مواقع الواب، حيث يقدم قاعدة لتوفير المعلومات عن المؤسسة، ولذلك 

  .تميل إلى ان تكون ذات طابع غير استراتيجي

عتماد على االنترنت ولكن بشكل محدود، ويتم تبنيها بشكل منفصل حيث يتم اال: التنقيب: '02'المستوى 
لغرض تزويد  االكترونيً  اعلى إستراتيجية األعمال، حيث نجد هنا العديد من المؤسسات التي تنشأ موقعً 

الزبائن والموردين بمعلومات عن المؤسسة وعن المنتجات، وعرض األخبار واألحداث، كذلك يمكن إجراء 
  . خل الموقع والتعامل بالبريد االلكترونيبحث بسيط دا

في هذا المستوى تسعى المؤسسة الى ممارسة نشاطها عبر االنترنت ضمن : دمج األعمال: '03'المستوى 
نموذج أعمالها العام، أي دمج إستراتيجية االنترنت مع إستراتيجية األعمال، والغرض من إنشاء موقع 

لتكاليف ودعم االعمال كذلك يعتبر حلقة وصل بين العمالء إلكتروني في هذا المستوى هو تخفيض ا
والموردين، ومقارنة مع المستويين األول والثاني فإن الموقع االلكتروني في هذا المستوى أكثر تعقيدا مع 

، وتأمين التعامالت والمعلومات تكون أكثر وضوحا وشموال، )المبيعات/التسويق(إضافة ميزة التفاعلية 
  .تقدماوالبحث أكثر 

                                                           

(1). Teo and Pian, Op.cit, Pp 80-81. 

إستراتيجية تكنولوجيا 

 االنترنت

  :الميزة التنافسية

  التمييز -
  التكلفة -
  االبتكار -
  النمو -
  التحالف -

  :مستويات اعتماد االنترنت

  استخدام البريد االلكتروني -
 الحضور عبر الموقع -

 التنقيب -

 األعمالدمج  -

  تبادل االعمال -
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على اإلنترنت، وينظر إليها لتحويل نموذج األعمال  يمثل أعلى مستوى اعتماد: تبادل األعمال '04'المستوى 
العام في جميع مستويات المؤسسة من خالل التركيز على بناء عالقات تجارية واستغالل فرص أعمال 

  .جديدة

  والمتوسطة ةمجاالت استخدام االنترنت في المؤسسات الصغير  :الفرع الثاني

 نيوزلندافي تقع  مؤسسة صغيرة ومتوسطة 114 دراسة ميدانية ضمت Walter Abellوفي هذا السياق أجرى 
الموضحة في الجدول في هذه األخيرة، وقد أسفرت على النتائج استخدام االنترنت  مستوىتهدف الى تحديد 

)1 -17.( 

  ات الصغيرة والمتوسطةمجاالت استخدام االنترنت في المؤسس ):17-1(رقم الجدول

  ℅النسبة   مجــال االستخــــــدام

 90  إجراء االتصاالت الداخلية والخارجية - 

 66  جمع المعلومات عن الموردين - 

 52  تقديم المعلومات للزبائن - 

 52  البحث والتطوير وتبادل البرامج المعلومات - 

 41  إجراء بحوث التسويق والمنتجات - 

  35  لى الموردينإرسال الطلبيات ا - 

  29  استقبال طلبيات الزبائن - 

Source: 18/01/2010, http://ausweb.scu.edu.au/aw96/business/abell/ paper.htm (Walter Abell,  
              Business use of the Internet in New Zealand: an exploratory study,2003) 

صغيرة والمتوسطة تلجأ بكثافة الى استخدام االنترنت كوسيلة لالتصاالت ن المؤسسات التشير نتائج الدراسة أ
كما تعتمد هذه األخيرة على بالمائة من مجموع المؤسسات المستجوبة،  90الداخلية والخارجية بمعدل يقارب 

تكنولوجيا االنترنت في عملية جمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالموردين والزبائن، كذلك البحث عن 
بالمائة من حجم العينة  50لمعلومات المتعلقة بالمنافسين واألسواق بنسب متفاوتة ولكنها فاقت في مجملها ا

لجمع المعلومات بموثقيه وبسرعة عالية، كما أسفرت  فعاالً  ان االنترنت تمثل مصدرً أالمدروسة، مما يؤكد 
ت إلرسال الطلبيات الى الموردين في حين بالمائة من هذه المؤسسات تلجأ لالنترن 35ه حوالي إلى أنالدراسة 

  .هم مباشرة عبر الشبكةن على أنهم يستقبلون طلبيات عمالئبالمائة يؤكدو  29نجد 

وكشفت نفس الدراسة على الفوائد المنتظرة من استخدام االنترنت في الوقت الحالي والمتوقع بعد سنة تقريبا، 
مع الموردين والزبائن والحصص السوقية وتحسين  من مجاالت العالقات وقد شملت هذه الفوائد كالً 

  :بالمائة من حجم العينة األصلية وكانت النتائج كالتالي 20اإلنتاجية، حيث شمل هذا االستجواب حوالي 

   ؛)������� 75(تحسين فعالية جمع المعلومات  - 

  ؛)������� 49(الحصول على خدمات أفضل من الموردين  - 
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  ؛)������� 43(رفع اإلنتاجية  - 

  ؛)������� 38( األعمالتحسين مستوى اإلدراك بطبيعة بيئة  - 

  ؛)������� 35(زيادة القدرة على الوصول الى األسواق العالمية  - 

  ).������� 32(سرعة ومرونة االستالم من الموردين  - 

ة مؤسس 62 دراسة على مستوى (R. Walczuch, G. Van Braven ,2000)في نفس السياق أجرى كل من 
وأسفرت  تمستخدما تقريبا نفس نموذج قياس مستوى استخدام تكنولوجيا االنترن  يرة ومتوسطة بهولنداصغ

  :)1(النتائج على التالي

  ؛)������� 91(إجراء االتصاالت الخارجية  - 

  ؛)������� 79(البحث على عناوين الواب  - 

  ؛)������� 76(البحث العشوائي عن المعلومات  - 

  ؛)������� 57(ن الموردين جمع المعلومات ع - 

  ؛)������� 32(تقديم المعلومات للعمالء - 

  ؛)������� 28(االتصال بالمنظمات الحكومية  - 

  ؛)������� 25(إجراء االتصاالت الداخلية  - 

  ؛)������� 19(البحث والتطوير وتقاسم المعلومات والبرامج  - 

  ؛)������� 18(إرسال طلبيات الشراء للموردين  - 

  ؛)������� 12(بال طلبيات العمالء استق - 

  .)������� 28(إجراء بحوث التسويق والمنتجات  - 

على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد كانت  2001وفي دراسة قام بها مخبر اإلحصاء بفرنسا سنة 
  :النتائج كالتالي

  ؛)������� 84(االتصال باستخدام البريد االلكتروني  - 

  ؛)������� 88(مات البحث عن المعلو  - 

  ؛)������� 58(تقديم المؤسسة  - 

  ؛)������� 35(إجراء عمليات البيع - 
                                                           

(1). R. Walczuch, G. Van Braven, H. Lundgren, Internet adoption Barriers for Small Firms in The Netherlands, 
European Management Journal Vol 18, 2000, P 567. 
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  ؛)������� 26(إجراء عمليات الشراء  - 

 .)������� 11(عمليات أخرى - 

فيها الدراسة واالختالف في  تمتالرغم من اختالف المناطق التي على أنه توضح النتائج المتوصل إليها 
هناك اتفاق أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلجأ بكثافة  المعلومات بها، إال أنه اولوجيمستوى استخدام تكن

 اجيدً  االى استخدام االنترنت في عملية االتصال من خالل البريد االلكتروني، كذلك تعتبر االنترنت مصدرً 
  .لجمع المعلومات، نظرا إلمكانية بلوغها بسرعة وبمرونة عالية

  عبر اإلنترنت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استراتيجيات تواجد فشل و نجاح مل عوا: الفرع الثالث

على الرغم من النمو المذهل لألعمال عبر : فشل وتكلفة مشاريع تكنولوجيا المعلومات/مستوى نجاح: أوال
لتي االنترنت خاصة في السنوات األخيرة بسبب انخفاض تكلفتها و سرعة أداء االعمال، إال أن المخاطر ا

الواليات المتحدة األمريكية  تنفقهتترتب عنها  تستمر في الزيادة، فعلى سبيل المثال تشير الدراسات أن ما 
ؤها بالمائة من تلك المشاريع تم إلغا 31ون دوالر سنويا ، يبل 250المعلومات يفوق  اعلى مشاريع تكنولوجي

  .ة المقترحة والوقت المحددتخطى الميزاني هبالمائة تم انجازه ولكن 53، قبل انتهائها

 325بدراسة على مستوى مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضم  (Standish Group)قام مكتب و 
من مدراء تكنولوجيا المعلومات في هذه المؤسسات، لتحديد مستوى نجاح وفشل االستثمار في تكنولوجيا 

  :ح نتائج الدراسةالمعلومات ومتوسطة تكلفة كل مشروع، والجدول رقم يوض

  وتكلفة مشاريع تكنولوجيا المعلوماتفشل /مستوى نجاح ):18- 1(الجدول رقم 

حجم 

  المؤسسة

متوسط تكلفة 

تطوير مشروع 

تكنولوجيا 

  المعلومات

متوسط 

الزيادة في 

تكلفة  

 المشروع

)%(  

متوسط 

الزيادة في 

  )%(الوقت

احتياجات 

  )%(المشروع

نسبة نجاح 

  )%(المشروع

  التحديات

ي واجهت الت

  )%(المشروع

  نسبة فشل

  )%(المشروع

  37.18  46.7  16.2  65  202  182  1.331.000  متوسطة

  21.6  50.4  28  74  239  214  434.000  صغيرة

Source : Jack marchewka, Information technology project management :providing 
                        measurable organization value, 2ème ed, 2006, P 06. 

يوضح الجدول ان نسبة نجاح االستثمار في مشروع تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات المتوسطة بلغ 
ت في الوقت المحدد وبالتكلفة ققَ هذه المشاريع حُ  بالمائة مع العلم أن 28، في حين بلغ هذه النسبة 16.2

من  فاقت كالً  هافي المؤسسات الصغيرة تمت ولكنمن المشاريع المنجزة  46.7المسطرة، في حين نجد ان 
في المؤسسات الصغيرة، وبالتالي فالتحديات  50.4ن هذه النسبة بلغت حين نجد أالتكلفة والمدة المحددة في 

  .نجاز المشاريع هي التكلفة والوقتإالتي واجهت 
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ستثمار في مشاريع مجموعة من العوامل التي تؤدي الى الفشل في اال) Marchewka, 2006(وقد حدد 
  :تكنولوجيا المعلومات منها

  .غياب الدعم الكافي من مدراء االعمال لتحديد متطلبات وتكاليف تنفيذ مثل هذه المشاريع - 

وهذا ناتج عن عدم قدرة مدراء تكنولوجيا المعلومات على : عدم وضوح الرؤية المستقبلية للمشروع - 
 تحديدها

 .أدى الى سهولة التخطيط وتحديد الموارد الالزمة للتنفيذكلما صغر حجم المشروع : حجم المشروع - 

 .ضعف االتصال بين مختلف األطراف ذات الصلة بالمشروع - 

 .غياب المهارات الالزمة لتنفيذ المشروع - 

حقت  MOVمعتبرة بمرور الوقت فمثال مؤسسة  نتائجن هناك العديد من المشاريع الناجحة والتي حققت أإال 
االلكتروني، ويوضح الجدول رقم النتائج  استثمار في تكنولوجيا االنترنت من خالل موقعهنتائج ايجابية من اال

 :المحققة

  العوائد المحققة من االستثمار في تكنولوجيا المعلومات ):19-1(رقم  الجدول 

  عدد الزبائن الجدد  )℅(العائد على االستثمار  

  500   20  السنة األولى

  1000   25  السنة الثانية

  1500   30  نة الثالثةالس

Source : Jack marchewka, Op.cit, P 17 

  )باإلسقاط على موقع أمازون(إستراتيجية األعمال عبر االنترنت نجاحعوامل : ثانيا

تمنح اإلنترنت فرصا وتشكيلة مختلفة من التطبيقات واألدوات المساعدة على تطوير المواقع اإللكترونية 
لهذا الغرض، ومن هنا حاولنا تقديم موقع أمازون كنموذج للتواجد عبر  اموحدً  اللمؤسسات، لذا ال نجد نموذجً 

نت انطالقة المتجر محصورة على حيث كا هذا الموقع، لنجاحاإلنترنت وتم تحديد اإلستراتيجيات المتبعة 
مجموعة من الكتب والمجاالت ولكن البروز الذي عرفه في وقت وجيز، يجعل من الضروري العمل على 

   :أساسيةباالعتماد على ثالثة عناصر  لتطويرا

 اإذا أرادت المؤسسة عرض عالمة جديدة على موقعها، يكون االسم الجيـد أمرً : بناء العالمة التجارية - 1
، حيث يجب أن تعكس العالمة التجارية المنتج وأن تميزه عن المنافسين، وأن تكون قادرة على الحماية امهمً 

نت، ويجب أن تكون العالمة قصيرة، قابلة للتذكر وسهلة القراءة والترجمة إلى لغات أخرى القانونية على اإلنتر 
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على ) hummackerSchlmer(أسهل بكثير من  )www.dell.com(على الموقع ) Dell computer(مثال 
  .)hammacker.comwww.( )1(الموقع 

وهو اسم لنهر قوي في أمريكا حصل عليه من خالله  أمازونالنسبة لموقع أمازون الذي اختير له اسم بف
بحثه في محركات البحث عن أفضل األسماء، واستطاع في فترة بسيطة إشهار موقعه بين أهله وأصدقائه، 

الر، إال أن بوادر النجاح كانت سريعة، وبلغت ألف دو  300وبالرغم من أن انطالقة المشروع كانت  بمبلغ 
ألف دوالر في األسبوع األول، وعلى هذا األساس فقد لعبت العالمة التجارية الواضحة والقصيرة  20إيراداته 

  .)2( دورا مهما في رفع مردودية المشروع بسرعة مذهلة amazon.comللمتجر االلكتروني 

توسيع من تشكيلة المنتجات المعروضة في موقع ما ستساهم فعال في إن ال :إستراتيجية التوسيع والنمو - 2
جعله أكثر  قبوال لدى الزوار، وقد اتبعت أمازون إستراتيجية التنويع في المنتجات التي تعرضها كوسيلة فعالة 
لكسب الزبائن، حيث نجد أن تطور متجر أمازون بوتيرة سريعة يرجع إلى التنويع في المنتجات الثقافية 

عن  ا، كذلك المنتجات الكهرومنزلية، كما أن المتجر يقدم عروضً  DVD, CDلتعليمية مثل الكتب و ا
إلخ، وقد تحول المتجر إلى أكبر موزع تجزئة على الكرة األرضية، عن طريق استراتيجيات ...الرحالت

من منافس مثل  يف بدالً الشراكة التي ابرمها مع العديد من الشركات العالمية في نفس المجال لتحولها إلى حل
)Toys(, (R)  و( borders)  أو اللجوء إلى المواقع التي يطلق عليها اسم les site dédié)3(.  

باإلضافة إلى إستراتيجية التنويع في المنتجات، وعقود الشراكة، نجد إستراتيجية التدويل عن طريق إنشاء 
، مما ساهم في خلق قيمة مضافة، هذا فيما يتعلق فروع عالمية تابعة للشركة األم، ومواقع عبر االنترنت

، بالرغم من ذلك فالتموقع MP3الحواسيب، الكاميرات، وآالت التصوير الرقمية، وأجهزة : بالمنتجات التالية 
تجسد أكثر عند إنشاء متجر خاص ببيع الكتب والمقالت والوثائق مباشرة على الشبكة  Amazonالحقيقي لـ 

  .اد التجارة االلكترونية بمختلف أنواعهاليصبح المتجر من رو 

في كل من بريطانيا  1998وتدعيما إلستراتيجية النمو التي يقوم بها متجر أمازون، فقد تم فتح فرعين سنة 
بالمائة  25لتساهم بحوالي  2001وألمانيا حيث كانت مبيعات هذين الفرعين جد مرتفعة وبلغت ذروتها سنة 

لتصل عروض المتجر إلى  2000لنفس السنة، كما تم فتح فرع في فرنسا سنة  من حجم مبيعات الشركة األم
دولة غير أمريكية وتمكنت أمازون من كسب المرتبة األولى عالميا كأكبر موزع تجزئة سنة  220ما يزيد عن 

2005 )4(.  

ئمة قناة قد انضمت إلى قا amazon.comوذاع صدى المتجر عالميا ليصل إلى الدول العربية حيث نجد أن 
وحدة أعمال التجارة اإللكترونية التابعة لشركة توفير ألنظمة المعلومات  كوم.توفيرالتجارة اإللكترونية في 

المحدودة، الشركة المتخصصة في تقديم حلول نظم المعلومات والتجارة اإللكترونية، وباستخدام خدمة قناة 

                                                           

  .242 ص، 2005دار الحامد للنشر والتوزيـع، عمان،  التسويق اإللكتروني،محمد طاهر نصير، .  )1(
(2).15/01/2009,   http://www.journaldunet.com/0201/020124amazon.shtm   
(3) . 15/01/2009, http://www.journaldunet.com/0201/020124amazon.shtm   
(4). 15/01/2009, http://www.actualitte.com/actualite/5411-amazon-vendeur-livres-etats-unis.htm  
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رض ومقارنة منتجاتها للماليين من مستخدمي كوم تمكنت أمازون من ع.التجارة اإللكترونية من توفير
  .)1( اإلنترنت العرب في المملكة العربية السعودية والشرق األوسط وغيرها

إن السعي في المحافظة على والء ) : تسيير عالقة الزبون(إستراتيجية الحفاظ على والء الزبائن  -3
ت التي تواجهها المتاجر االلكترونية في ظل الزبائن بعد جذبهم للمتجر االلكتروني، تعتبر من أهم العقبا

التجارة االلكترونية، نظرا لسهولة بلوغ الزوار إلى العديد من المتاجر التي تعرض نفس المنتجات بسرعة 
عالية والمقارنة بين أسعارها وعالمتها التجارية بسهولة، وهنا تظهر أهمية المنافسة بالتركيز على توطيد 

المقدمة عبر المتجر مثل تقديم هدايا رمزية، تقديم عروض سعرية، الحفاظ على  عالقة الزبون والخدمات
  .إلخ...المعلومات المتعلقة بخصوصيات كل زبون، تتبع مسار الزبائن عبر الشبكة

  :وبهذا الخصوص تركز أمازون على تتبع  زوارها من خالل 

ة على موقعها الشبكي، ألنها بحاجة تقوم أمازون بجمع المعلومات الشخصي: جمع المعلومات الشخصية  -
النمط الشرائي، السن، الجنس، المستوى (إلى البيانات الشخصية التي ستفيدها في تحليل طبيعة زوار موقعها 

، وتتم هذه العملية باستغالل جملة من خدمات االنترنت، وقد تشتمل ولكن ليس حصرًا على )إلخ...الثقافي
لتسليم منتج أو  وان البريدي وغيرها من المعلومات المطلوبة لتقديم خدمة أووالبريد اإللكتروني والعن االسم

 . للقيام بأي عملية قد تطلبها

يسعى المتجر إلى مساعدة زواره في المحافظة على : الوصول إلى المعلومات الشخصية وتحديثها  -
قة مع الزبائن تبقى مستمرة كما أن العال. ومحّدث معلوماتهم الشخصية التي منحوها للشركة على نحو دقيق

على  حيث يمكن للزائر أن يبلغ الشركة بالتغيرات الطارئة على بياناته الشخصية، ونجد معظم مواقع الشركة
  .برنامج معين لدى أمازون في االشتراكاالنترنت تتيح إمكانية إجراء التحديثات من خالل صفحة 

م ااستخدإلى المعلومات الشخصية التي تقدم لها، فتلجأ  تلتزم أمازون بحماية: أمن المعلومات الشخصية  -
الشخصية من  التقنيات واإلجراءات األمنية والتدابير المؤسساتية للمساعدة في حماية المعلومات مزيج من

 .الوصول إليها أو استخدامها أو كشفها من قبل أطراف غير مخولين بذلك

االنترنت، فإنه  يتم  عبر) معلومات بطاقة االئتمان: مثالعلى سبيل ال(وعندما تنقل بيانات شخصية حساسة 
 .اآلمنة يتها باستخدام تقنية التشفير وفق بروتوكول طبقة المقابساحم

تستخدم مواقع أمازون ملفات االرتباط، على الرغم من أنه يمكنك الوصول إلى ): الكوكيز(ملفات االرتباط  -
ل ملفات االرتباط في المتصفح الذي تستخدمه، لكن بعض تلك المواقع حتى إذا اخترت تعطيل عم معظم

فمثًال يستخدم موقع التجارة  المواقع لن تسمح بإكمال فعاليات محددة إذا كانت ملفات االرتباط معطلة،
اإللكترونية الموجه للمستهلكين ملفات ارتباطات مؤقتة أثناء جلسة التسوق وأخرى دائمة، وذلك إلجراء 

قادرًا على  يم يقبل المتصفح ملفات االرتباط، فإن سلة التسوق لن تعمل، ولن يكون المشتر ل وٕاذا. التعامالت
 .طلب شراء عقد

                                                           

(1). 15/01/2009,  http://www.startuparabia.com/arabic/2008/09/amazon-joins-taufeercom-e-channel-  



62 

وٕاحصاءاتها، واالستجابة  كما تلجأ الشركة ألطراف عديدة لمراقبة حركة البيانات على شبكة االنترنت،
يكون الطرف الثالث مسموحا له وحين . أمازون لإلعالنات بالنقر فوقها، وغيرها من النشاطات على مواقع

وملفات تسجيل ويب لدى أمازون، ومرشدات ويب، وغيرها من  من قبل أمازون فقد يستخدم ملفات االرتباط،
وتوليد إحصاءات جماعية عن زوار الموقع، لكن دون تناول أي بيانات  تقنيات المراقبة، لجمع بيانات

 .الزوار شخصية عن

المستخدم فيما يتعلق  م متقدمة يمكن أن يستفيد منهاكُ حَ أوامر تَ  وابتصفحات توفر اإلصدارات الحالية من م
  . الطرف األول أو من الغير بمكان وديمومة ملفات االرتباط، سواًء جاءت تلك الملفات من

لن تحتفظ أمازون بالمعلومات الشخصية لمدة تزيد عن الحاجة الالزمة لتحقيق : االحتفاظ بالبيانات  -
واألنظمة  لتي جمعت تلك المعلومات من أجلها، أو وفقًا لما هو منصوص عليه في القوانينا األهداف
  .السارية

تقوم أمازون بإجراء تحديثات دورية لسياستها التسويقية عبر االنترنت، وتوفر المؤسسة  :تحديث السياسة  -
من خالله على السياسات ، يمكن للمشتركين أن يتعرفوا (FAQ)في هذا الشأن  قسم األسئلة المتكررة 

  .المستحدثة في مواقع الشركة عبر أنحاء العالم
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  ةــــــــــــلخالصا

نيف وتنوعها من الكمي تعدد معايير التص حسبلمؤسسات الصغيرة والمتوسطة امفهوم  عرض هذا الفصل
 الرتباطهنظرا  ؤسساتإلى النوعي، وقد تم التوصل إلى أنه من غير الممكن توحيد تعريف هذه الم

لما تقدمه من مزايا على دور جد فعال في بناء االقتصاد،  ةر بخصوصيات كل دولة، والمهم هو أن لهذه األخي
فهي تساهم في توفير مناصب الشغل، دفع الصادرات ونمو  ةاالجتماعية و االقتصاديمختلف المستويات 

والمالحظ أن معظم ، التجديد واالبتكار واإلبداع في اأساسيً  االدخل اإلجمالي الداخلي، كما أضحت مصدرً 
ية عند بدا سواءً الدول بادرت إلـى تقديم الحلول الممكنة للحد من المشاكل التي تواجه هذه المؤسسات 

  .تأسيسها أو أثناء دورة نشاطها

لهياكل تطوير هذه الكيانات باالعتماد على مجموعة من آليات الدعم وا سعت إلىوالجزائر كباقي الدول 
المساعدة في تهيئتها لمجابهة التحديات التي يفرضها المحيط اليوم، وبهذا استفادت المؤسسات الصغيرة 

بعملية  ةالدول سارعتوالمتوسطة بالجزائر من التمويل والتكوين في مجاالت مختلقة كاإلدارة والتسويق حيث 
  .إعادة تأهيلها وفقا لبرنامجين متتاليين ومكملين لبعضهما

 واتضحطرقنا في هذا الفصل أيضا إلى موضوع تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وت
أن تبني تكنولوجيا اإلنترنت بشكل فعال بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيمكنها من تحسين موقعها 

، تعزيز عالقتها مع زبائنها ألنه )يةالتسويق فتكاليف البحث والتطوير، التكالي(التنافسي، التقليل من التكاليف 
يمثل سوق بتواجدها عبر اإلنترنت، كما أن االعتماد على خاصيتي سرعة التكيف والمرونة من العناصر 

ارعة لبيئة األعمال عبر اإلنترنت، لذا األساسية لبقاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل التغيرات المتس
تغيير العديد من المصطلحات والمفاهيم المعروفة على مستوى أعمال في دور اإلنترنت ال يجب إهمال فإنه 

األعمال كالتجارة اإللكترونية، سلسلة التوريد اإللكترونية، اليقظة االستراتيجية  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لها بشكل جذري وقدم  أعمالها، فظهور اإلنترنت وما تقدمه من خدمات غير في نموذج إلخ..اإللكترونية

ننسى  العديد من الحلول التي تساعدها في مجابهة تغيرات المحيط والوقوف أمام المنافسة المتزايدة، كما ال
  .عناصر الميزة التنافسية ونماذج أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتأثير  هذه التقنية على 

 اترنت على وجه الخصوص، مرتبطً وفي األخير يبقى نجاح االستثمار في مشاريع تكنولوجيا المعلومات واإلن
بمدى وعي مدراء ومسيري هذه المؤسسات، فكلما كان هناك استغالل أكثر لهذه التقنية وبشكل مدروس كلما 
لقيت هذه المشاريع نجاحا، كما أن تحديد مختلف العوامل التي يمكن ان تعزز من التواجد االفتراضي عبر 

أعمالها على المستوى التقليدي سيقودها حتما إلى  ةتبار إستراتجيمواقعها اإللكترونية مع األخذ بعين االع
  .وهذا ما سيتم التطرق له في الفصل الموالي تحقيق مستويات أداء أكبر



 

 

 

  :الثانيل  ــالفص

المؤسسات  االنترنت مع أداء    التكنولوجي اإلستراتيجية المحاذاة

 الصغيرة والمتوسطة

 تمهيد

المحاذاة اإلستراتيجيــة لتكنولوجيا اإلنترنت : المبحث األول  

المحاذاة اإلستراتيجية وأداء المؤسسة: المبحث الثاني  

 خالصة الفصل
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  تمهيد

تعتبر المحاذاة اإلستراتيجية إحدى االهتمامات الرئيسية للممارسين والباحثين االقتصاديين، وعلى الرغم من 
وتحسين  اآلثار اإليجابية التي وثقت من المحاذاة اإلستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات على النجاح التنظيمي

  .فضلتحقيقها بشكل أ إلىإال أن القليل من المؤسسات التي تسعى  مستوى األداء،

إال إن الدراسات التجريبية تلك المحاذاة من الدراسات حول كيفية تحقيق كما انه وبالرغم من وجود العديد 
  .)1(خاصة إذا تعلق األمر بتكنولوجيا االنترنت القائمة على نظريات قوية جد نادرة

أخر للحفاظ على  إلىحاذاة من حين الم إلىأن المؤسسات في حاجة  (Tallon et al, 2000)وقد أشار 
أن  (Meas et al, 2000)بيئة األعمال، وفي نفس اإلطار يرى باستقرارها النسبي في ظل الظروف المحيطة  

 والتناغم بين  المحاذاةتحقيق  يتطلبنجاح المؤسسات في ظل محيط متغير وزيادة المنافسة العالمية 
تساعد المؤسسة في تحسين مستوى تأثير استثماراتها ليا المعلومات إستراتيجية األعمال وٕاستراتيجية تكنولوج

  .)2(بينها وبين األعمال واألنشطة وتحقيق االنسجام االنترنتفي تكنولوجيا 

وفي إطار هذه الدراسة والتي تخص المحاذاة بين استراتيجية األعمال وٕاستراتيجية األعمال عبر االنترنت، 
وطرق قياس مستوى  لمفهوم المحاذاة اإلستراتيجية، واستراتيجيات األعما فإنه سيتم في هذا الفصل توضيح

، كما سنسلط الضوء على مفهوم األداء ونماذج قياسه، وفي األخير سيتم توضيح نالمحاذاة بين إستراتيجيتي
  .العالقة بين المتغيرين باالعتماد على مجموعة من الدراسات السابقة

   تناإلنتر لتكنولوجيا  ةــاتيجيالمحاذاة اإلستر : األولالمبحث 

والتناغم بين  ضمان وجود التوافق من أجلباستمرار  يعملناجح أن  مدير أو مسير ألي  من الضروري
أن نتخيل حجم  ، ولناما تريد أن تحققه  جراء االستثمار في تكنولوجيا االنترنتوبين  المؤسسة إستراتيجية

، الحصص السوقيةتوجه إلى التركيز على الزيادة في ال ترنت هوهدف التواجد عبر االنيكون المشكلة عندما 
قدرة المؤسسة غير كافية لتغطية زيادة الطلب الناتج عن هذا التوسع، أو عدم في الوقت الذي تكون فيه 

ما  االهتمام باالستراتيجيات التسويقية أو انخفاض عدد قنوات البيع والتوزيع، هنا سيحدث خلل وتضارب بين
ليه المؤسسة وما يجب أن تكون عليه فعال، فتحديد الهدف من التواجد عبر االنترنت بشكل متسق مع تصبوا إ

  .إستراتيجية األعمال سيجنب المؤسسة الوقوع في مثل هذا التضارب

  

  
                                                           

 )1( . Ali Alper Yayla, Qing Hu, Antecedents and drivers of It-IT-Business Strategic Alignment: Empirical 
Validation of A theoretical Model, 17th European Conference on Information Systems, 2009, P 02. 

 )2( .Ibid, P 03. 
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  استراتيجيات األعمال: المطلب األول

توزيع موارد في عملية  هتؤدياهتمام الباحثين في دراسة إستراتيجية األعمال للدور البارز الذي  يسند
في نفس  حيث ان فعالية االستراتيجية ترتبط بمدى قدرتها على تقديم المساندة لمتخذي القرار،، المؤسسة

 عن تميزها قوية اختالفات نقاط لديها تكون عندما قوية إستراتيجية لديها تكون األعمال أن بورترالسياق يرى 
 الكمبيوتر أجهزة تبيع أن باختيارها إستراتيجية، للكمبيوتر دل شركة وضعت فقد وعليه منافسيها، إستراتيجيات

 إقناع واستطاعت البيانات قاعدة عبر المباشر التسويق نمت لقد بالتجزئة، البيع من بدال الهاتف طريق عن
 للبيع، كقناة إلنترنتل بإضافتها الحقا استراتيجياً  اختراقا دل حققت ثم لديها، الراقية والخدمات بالقيمة العمالء

 .اإلنترنت طريق عن يوميا الكمبيوتر أجهزة من دوالر ماليين ثالثة عن قيمته تزيد ما دل تبيع اليوم

  االستراتيجية مفهوم :الفرع األول

هناك العديد من المحاوالت المقدمة في هذا اإلطار، اختلفت في بعض النقاط واتفقت في نقاط أخرى حيث  
االستراتيجية تتمحور دوما حول كيفية تخصيص الموارد "أن  (Christoph and Strnedle, 2001)يرى كل من 

، وقد اعتمد الباحثان على نظرية الموارد الداخلية في تعريف االستراتيجية حيث يريان "داخل المؤسسة بفعالية
وذلك  المؤسسة التي تتبنى توجه استراتيجي فعال يجب ان تنطلق من مواردها أنها تركز على فكرة أن 

باالستخدام األمثل والفعال، ويفهم من هذا التعريف أن االستراتيجية عبارة على طريقة عمل أو خطة 
موضوعة لتنظيم الموارد، وهنا يظهر القصور في التعريف المقدم فاإلستراتيجية بالرغم من أنها تنطلق فعال 

  .  شمل من ذلكمن ما تملكه المؤسسة من موارد ولكن ال يمكن اعتبارها  خطة فهي أ

هي تحديد األهداف األساسية طويلة األجل في المؤسسة، " أن اإلستراتيجية Chandlerفي نفس السياق يرى 
  .)1("واعتماد مسارات العمل وتخصيص الموارد الالزمة لتحقيق هذه األهداف

ويؤكد على  ومن المالحظ ان الباحث ركز في مفهومه على ضرورة تحديد األهداف وطرق التصرف لبلوغها،
أن تكون هذه األهداف متماسكة وقابلة للتحقيق، حيث يشير اعتماد مسارات العمل إلى مجموعة اإلجراءات 
المتخذة لبلوغ األهداف المسطرة مسبقا، أما تخصيص الموارد فتعني وجود عالقة بين التكاليف المرتبطة 

عم مسارات العمل مع مستويات كافية من باإلجراءات الالزمة لتحقيق األهداف، بمعنى أنه إذا لم يتم د
  .الموارد فإنه ال يمكن تحقيق األهداف بكفاءة عالية

اإلطار العام المرشد للتفكير والتصرف الذي تتخذه المؤسسة ويكون مستمدا من أهدافها "يقصد باإلستراتيجية 
ة المستقبلية التي تتخذها اإلدارة العليا، ليصبح بعد تبنيه وسيلة لتحقيق تلك األهداف وموجها للقرارات المصيري

                                                           

)1( . Fernando A. P. Gimenez, Miles & Snow’s strategic model in the context of SME, Universidade Estadual de 

Maringá, 2005, P 03. 
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مة ءفي تعبئة مواردها صوب التطوير المستمر لموقفها التنافسي ولمواطن قوتها من خالل إحداث الموا
   .)1(والتكييف مع البيئة الخارجية وصوال إلى أداء رسالتها

تهدف الى ضمان  مجموعة متكاملة من األعمال التي"اإلستراتيجية هي ) Bergeron , 2002( بالنسبة لـ
ل، ويشير الباحث كذلك انه يمكن استمرارية المؤسسة وزيادة قوتها مقارنة مع منافسيها على المدى الطوي

  :)2(تحديد مفهوم إستراتيجية األعمال انطالقا من منظورين هما

 .وكيفية تخصيص الموارد ةي يسعى الى وصف كيفية صياغة االستراتيجيمنظور إجرائ - 

الذي يفسر ويشرح التباين في أداء األعمال انطالقا من مجموعة من المتغيرات  ومنظور التباين  - 
 .األعمال في إستراتيجيةالمؤثرة و التابعة 

وبيئتها أي أنها  األعمال مؤسسةالتي تربط بين  الوسيطةأن االستراتيجية هي القوة ومن هنا يمكن القول 
   . للمحاذاة  نى العملي تعتبر األداة الحقيقيةبالمع

  األعمال تصنيف إستراتيجيات :الفرع الثاني

تي يمكن ان حاول العديد من الباحثين وضع تصنيف الستراتيجيات األعمال، أو البدائل االستراتيجية ال 
 :ما يلي عرض لبعض هذه األعمالتتبناها المؤسسة، وفي

دت هذا النموذج في دراسة اعتم 50ناك أكثر من ه : Miles & Snowتصنيف االستراتيجيات حسب  - أو�
حدد العالقة بين ، وأكدت بمجملها أن قوة هذا التصنيف تتركز في كونه ي1994و 1987الفترة الممتدة بين 

، إجراءات العمل والتكنولوجيا بطريقة تسمح للمؤسسات التفاعل مع محيطها، كما أشارت الهيكل التنظيمي
القوة والضعف وتقدير ما يمكن ان يواجه المؤسسة  الدراسات أن التصنيف المقترح جيد في تدوين بعض نقاط

وليس  األعمالحسب تصرفات المنافسين، كما يتميز النموذج بتقديم تصنيف لالستراتيجيات على مستوى 
على مستوى المؤسسة فيفرض النموذج أن المؤسسات تتطور نسبيا وتتبنى سلوكا استراتيجيا مختلفا، من أجل 

  .)3(هاتحقيق محاذاة جيدة مع محيط

  :)4(جالنموذ تالستراتيجياوفيما يلي شرح 

هي تلك المؤسسات التي تتبنى سلعة أو خدمة معينة، وتحاول التمسك بها، حيث : إستراتيجية المدافع  -1
يسعى المسير هنا التركيز على أسواق محدودة وال يميل إلى البحث عن الفرص الجديدة خارج مجاله 

                                                           

  .45 ص،  2004، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،اإلدارة اإلستراتيجيةكاظم نزار الركباني، . )1( 
)2( . François Bergeron, Louis Raymond, Suzanne Rivard, Strategic alignment and business performance: 

Operationalizing and Testing a Covariation Model, No 02-01, ISSN 1702-2398, 2002, P 09. 
)3( . Fernando A. P. Gimenez, Op.cit, P 03. 
)4( . Ibid, P 04.  
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لضيق فإنه نادرا ما تحتاج مثل هذه المؤسسات إلى إجراء تعديالت كبيرة في التسويقي، ونتيجة لهذا التركيز ا
سعى دوما الى تحسين كفاءتها الحالية، يتميز ت التكنولوجيا التي تملكها أو أساليب عملها، بلفي  وأهيكلها 

 .يل األجلمحيطها باالستقرار النسبي فهو بطيء التغيير لذا فإن المدافعين يلجؤون غالبا إلى التخطيط طو 

هو الفعالية في استخدام الموارد الداخلية للمؤسسة بشكل جيد، وذلك هنا الهدف الذي يبحث عنه المسير ف
لتخفيض التكاليف والبحث عن إيجاد التوازن بالتوفيق بين المهارات الداخلية والسوق ونمط التنظيم، وتكون 

ستقرار، والتنافس يكون على الي يتميز باهذه اإلستراتيجية في حالة نشاط في سوق محلي ومحيط تنافس
 ستقرار إما ألنهاا، ومنه فإن المؤسسة تكون في حالة إلخ...واالبتكارغياب عوامل التجديد  (أساس السعر 

 )السابقة التجربـة عن ناتجة( الكافيـة القدرة بامتالك الثقة لها أو ألن محيطها،في  يحصل بما علم على ليست
 على الحال ترك هي األساسية فالقاعدة ستراتيجيات تهرب،إ محيطها، وتعتبر بمثابة في للتحكم الرد علـى

  .وضعه

يشمل المؤسسات التي تسعى بشكل مستمر على الفرص التسويقية، ولها : 'المبادر'إستراتيجية المنقب   -2
لى هذه المؤسسات التي يفرضها المحيط، وبالتالي فإن ع ةبانتظام مع التغيرات المحتمل ةالخبرة في االستجاب

أن تبحث باستمرار عن الجديد من خالل عمليات البحث والتطوير، وتتناسب هذه االستراتيجية مع المحيط 
 سواء الداخلي عملها وتعـدل المؤسسة تكيـف حيث المضطرب الذي يتميز بالتغيير المستمر غير المتوقع، 

 إلخ...وجياأو بالهيكل التنظيمي أو بالتكنول األمر بالتسييـر تعلـق

حيث تأخذ المؤسسات موقفا ) المختلطة(يطلق عليها كذلك االستراتيجيات الهجينة : إستراتيجية المحلل -3
مستقر نسبيا واألخر متغير،  جالين مختلفين من األسواق، األولوسطا بين النمطين السابقين، وتنشط في م

ياكل وٕاجراءات عمل رسمية، أما في ففي المجاالت المستقرة تعمل المؤسسات بشكل روتيني باستخدام ه
مجاالت النشاط المتغيرة فيسعى المسير الى مراقبة المنافسين وخلق فرص سوقية جديدة، وتعتمد بشكل كبير 

  . على اإلبداع واالبتكار

 الفرص استغالل من تعظم ثالث استراتيجيات أساسية  Porterقدم  :التنافسية Porter تاستراتيجيا: ثانيا
 الوقت نفس في تعمل والتي بها،  المحيطة التهديدات مواجهة في المؤسسة قدرة زيادة على تعملو  المتاحة

   :)1(وهي كالتالي ، المؤسسة ضعف نقاط معالجة وعلى القوة نقاط استغالل تعظيم على

مة داخل ترتكز إستراتيجية السيطرة بالتكاليف على إدارة أنشطة سلسلة القي :إستراتيجية السيطرة بالتكلفة -1
  :المؤسسة، وذلك للحصول على منتجات وخدمات أقل تكلفة، ولهذه االستراتيجية فوائد مختلفة منها

  كسب األرباح عن طريق عرض منتجات وخدمات بأسعار أقل من المنافسين؛ - 
                                                           

)1( . Campbell David, J.Stonehouse, George Houston Bill, Business Strategy: An Introduction, Elsevier, British, 
2ed, 2002, Pp  161-166. 
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  التمكن من اكتساح أسواق جديدة خاصة تلك التي يتميز مستهلكوها بمرونة عالية اتجاه السعر؛ - 

  ائق إضافي أمام دخول منافسين جدد؛تشكل ع - 

  تحليل سلسلة القيمة يساعد في تحديد المجاالت التي تحقق وفرات في التكلفة ضمن مختلف مراحلها؛ - 

المنافسون  وتهدف هذه االستراتيجية إلى تقديم سلعة أو خدمة مختلفة عما يقدمه :إستراتيجية التميز -2
  اهتمامه بالسعر،حيث يهتم بالتميز والجودة أكثر منلتناسب رغبات واحتياجات المستهلك الذي 

 وخلق متمايزة منتجات إيجادللمساعدة على  ،القيمة سلسلة أنشطةتنظيم و  نفسها تمييز إلىالمؤسسات  تسعى
 الشركات أمام دخول إضافيا عائقاوهذا ما يشكل ، ثمنا أعلى تستحق العروض هذه بأن الزبائن تصور لدى

  :عدة طرق بيمكن تحقيق التمايز ، و دخول هذه الصناعةالجديدة الراغبة في 

  خلق منتجات تتفوق على المنافسين بفضل التصميم والتكنولوجيا، واألداء؛ - 

  تقديم خدمات ما بعد البيع بجودة عالية؛ - 

  اللجوء الى قنوات التوزيع المتميزة ؛ - 

  عرض عالمة تجارية قوية؛ - 

  .ة تقديم الخدمةالتمييز في تعبئة وتغليف المنتجات أو في طريق - 

 كليا أو السوق بدال من ما، منتجل السوق من شريحة على التركيز إستراتيجية تهدف :إستراتيجية التركيز -3
نمط الحياة، الجنس العمر، الدخل،  أساس على المستهلكين معينة من مجموعة تحديد ثم العديد من األسواق،
من  على تالؤم القطاع المختار مع إمكانات المؤسسة نجاح هذه االستراتيجية ويتوقفوالموقع الجغرافي، 

  :، وتتجلى أهمية هذه االستراتيجية في التاليناحية أخرى على وجود احتماالت لنمو السوق وازدهاره

  التخفيض في الموارد المستثمرة مقارنة مع إستراتيجية تهدف الى اكتساح السوق ككل أو أسواق عديدة؛ - 

  معمق لخصائص الجزء المستهدف؛ُيَمكن التخصص من فهم  - 

  .إمكانية الدخول الى السوق بتكاليف منخفضة - 

اإلستراتيجية  البدائل بخصوص كوتلر فيليب نظر وجهةحسب : Kotlerاالستراتيجيات حسب  تصنيف -ثالثا
  :)1( التالية اإلستراتيجيات نميز أن يمكن وهنا اإلستراتيجية، القرارات يحدد الذي هو التنافسي البعد فإن

  :إستراتيجيات ممكن إتباعهاثالثة تندرج ضمن هذه االستراتيجية : إستراتيجية القائد -1

                                                           

)1( . Lasary, La stratégie d’Enterprise, Paris, 2006, Pp 169-171.  
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وتتم من خالل تنمية عدد المشترين، البحث عن : السوقيةستراتيجية تطوير الطلب لزيادة الحصة إ - 
  .مستهلكين جدد أو إيجاد استخدامات جديدة للمنتجات

المؤسسة الحفاظ على حصتها السوقية من منافسيها عن طريق تبني وهنا تحاول : إستراتيجية الدفاع - 
استراتيجيات إبداع ديناميكية إلحباط المنافسين، التغطية الشاملة للسوق بالتركيز على مختلف قنوات التوزيع، 

  .كما يمكن ان تعتمد على األسعار والميزانية المخصصة للترويج

يادة حصتها السوقية حتى تتمكن من االستفادة من آثار تبحث المؤسسة عن ز : إستراتيجية الهجوم - 
تتضمن بعض الحدود منها ارتفاع حجم تكاليف  ةاقتصاديات الحجم الناتج عن الخبرة، إال ان هذه االستراتيجي

  . الهيمنة على حصص سوقية جيدة

ديد قطاع تسعى المؤسسة هنا الى تحقيق هدف القيادة، حيث يجب عليها تح: إستراتيجية المتحدي -2
  :المنافسة وتوقع ردود أفعال منافسيها، مع األخذ بعين االعتبار التساؤالت التالية

  ماهي نقاط ضعفه األساسية؟ - 

  ما هي العوائق التي تجعله غير قادر على بلوغ القيادة؟ - 

، Porterالتركيز المقدمة من طرف  ةاستراتيجيتندرج هذه االستراتيجية ضمن : إستراتيجية التخصص -3
فالتخصص يعني التركيز على سبل معينة واختيار المكان المناسب، حيث يعتمد هذا االختيار على نوع 

  .الزبون وخصائص تقنية وجودة محددة

تسعى المؤسسة هنا الى التكيف مع قرارات القائد أي أنها تبحث عن تواجدها بشكل : المتتبعإستراتيجية  -4
لقول ان إتباع هذه االستراتيجية تعني ان المؤسسة ال تملك توجًها ، وهنا ال يمكن ا"دون مواجهة"سلمي 

استراتيجًيا، بل يمكنها ان تحصل على أداء مالي جيد بالرغم من ضعف حصتها السوقية؛ حيث ان تواجدها 
بشكل ضيق يمكنها من االستجابة الى الحاجيات الخاصة للزبائن، كما أنها تلجأ الى االستثمار في عمليات 

والتطوير لتحسين إجراءات العمل وتخفيض التكاليف كذلك تسعى دوما الى التفكير بما يتماشى مع  البحث
 والء على االعتماد خالل من صلبة ولكنها الصغيرة بحصتها راضيةحجمها ومواردها، وبالتالي فهي تكون 

 الجديدة المنتجات بإطالق المبادرة تتخذ ال المنافسين، عن تميزها أو الجغرافي الموقع بسبب وذلك الزبائن
  .بالمنافسين تلحق وٕانما

  إستراتيجية األعمال عبر اإلنترنت :الثانيالمطلب 

إن الديناميكية التي يتميز بها النشاط عبر اإلنترنت يجعل المؤسسة في حالة حرجة إذا لم توليه اهتماما 
مختلف األطراف ذات العالقة  حليل سلوك التنافس االفتراضي للمؤسسة لمعرفة خصائصتمن خالل  كافيا، 

، وال يتسنى لها هذا ...) الموردين، العمالء، الشركاء، المنافسين(بنشاطها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر 
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إال من خالل تبني االستراتيجيات المناسبة التي تمكنها من مواجهة كل التغيرات المفاجئة، كما يتوجب عليها 
نترنت من تطبيقات وخدمات في تكوين مزايا تنافسية تمكنها من مواجهة كذالك استغالل كل ما توفره اال

 .منافسيها

  االنترنت والتنافسية :الفرع األول

أن ) Japhet Eke Lawrence, 2008(حسب الدراسة التي قام بها :دور اإلنترنت في تعزيز التنافسية - أوال
لمتوسطة في اعتبار االنترنت كمصدر هناك تفاوت في وجهات النظر بين مدراء المؤسسات الصغيرة وا

المؤسسات ايزاء االنترنت والتنافسية  هللتميز أو كوسيلة لتدعيم التنافسية، وقد حاول الباحث تحديد سلوك هذ
 :حسب الجدول التالي

  أهمية االنترنت في تحسين للتنافسية):1- 2(الجدول رقم 

  درجــة األهميــة
  غيرة الحجم المؤسسات ص  المؤسسات المتوسطة الحجم 

  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد

 6,9  02 7,1  03  مهمة جدا

 13,8  04 19,0  08  مهمة

 31,0  09 35,7  15  مهمة إلى حد ما

 34,5  10 31,0  13  ليست مهمة نوعا ما

 13,8  04 7,1  03  ليست مهمة تماما

  ℅100  29  ℅100  42  المجموع

Source : Japhet Eke Lawrence, The Internet and Small to Medium Sized Enterprises 
(SME)».Information , Society and Justice, Volume 2, 2008, P 120.  

تشير نتائج الدراسة أن االنترنت يعتبر مهم بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحسين مستوى 
مهمة جدا، مهمة، مهمة إلى حد (حت إجاباتهم بين تراو  ℅57.75تنافسيتها وقد بلغت نسبة االتفاق حوالي 

في  ℅51.7في حين بلغت النسبة  ℅61.8، وبلغت نسبة االتفاق في المؤسسات المتوسطة حوالي )ما
المؤسسات صغيرة الحجم، هذا التباين يؤكد ان المؤسسات الصغيرة ال تميل الى المجازفة في االستثمار في 

وبالتالي فهي  ةين نجد أن المؤسسات المتوسطة تتطلع الى العوائد المنتظر مشروع تكنولوجيا االنترنت، في ح
  .تميل الى المجازفة في سبيل تحقيقها

دورا هاما في  تنترناإل تؤدي :اإلنترنت وٕاستراتيجية النمو في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - ثانيا
ويمكن تلخيص تأثير اإلنترنت  ألسواقإستراتيجية  النمو من خالل مساهمتها في تطوير المنتجات وتنمية ا

  ).2-2(على استراتيجية النمو وفقا للجدول رقم 
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  االنترنت وٕاستراتيجية النمو في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة): 2- 2(الجدول رقم 

  تأثيـــــــر االنترنت  إستراتيجية النمو

  

  

  

  تطوير المنتجات

  

  

  

  .تحسين االتصاالت الداخلية والخارجية -
  .تساعد في فهم األسواق بشكل جيد، مما يمكن من بلوغ األهداف بفعالية -
  .تساهم في تقليص دورة تطوير المنتجات الجديدة -
  .تعزز عملية جمع المعلومات الالزمة لتطوير المنتجات -
  .تعزز فعالية وكفاءة طرح منتجات جديدة -
  .والتطوير وتبادل األفكار تطوير شبكة التعاون داخليا وخارجيا لتسهيل عملية البحث -

  

  

  تنمية األسواق

  

  .اكتساح أسواق على المستويين المحلي والدولي بسرعة وفعالية -
  .فتح أسواق جديدة -
  .إنشاء قنوات توزيع جديدة -
  .زيادة حجم الصادرات بأقل تكلفة -
  .سهولة استهداف زبائن جدد -

 Source : Japhet Eke Lawrence, Op.cit, P 115.   

تساهم االنترنت في تمييز ليس فقط من خالل السعر ولكن أيضا من : االنترنت وٕاستراتيجية التمييز -ثالثا
حيث ابتكار منتجات وخدمات جديدة ومشخصنة، تقليص زمن المعامالت واستهداف أسواق جديدة، والتحسين 

 16فإن حوالي ) Japhet Eke Lawrence, 2008(الزبون وحسب الدراسة التي قام بها  ةمن مستوى خدم

تستخدم االنترنت لغرض التحسين من مستوى الخدمة ة مؤسس 71مؤسسة صغيرة ومتوسطة من أصل 
مؤسسة من العينة المدروسة  15مؤسسة تلجأ لالنترنت لغرض جمع المعلومات و 60المقدمة للزبون و 

الدراسة على أهمية اإلنترنت في  تستعين باالنترنت لغرض إجراء بحوث تطوير المنتجات، وبالتالي تؤكد هذه
  . )1( الصغيرة المؤسساتالتمييز بالنسبة لهذه  ةإستراتيجي

ونظرا للميزة التفاعلية لالنترنت وكونها كمصدر لجمع المعلومات سواء المتعلقة باألسواق أو المنافسين 
بطرق مبتكرة، كما أنها  والعمالء والموردين فإن هذه المعطيات تقدم أساسا جيد لتخصيص المنتجات الحالية

 .تمنح فرص تمييز العالمة التجارية واستخدام مواقع الواب لتعزيز هويتها وبالتالي تحقيق بناء والء العمالء

  رلبورت التنافسية لقوىتأثير اإلنترنت على ا: الفرع الثاني

 ضبط يمكن ال حيث اقعية،الو  التنافسية القوى تلك عن تماما مختلفة االفتراضية التنافسية القوى دراسة إن 
من خالل عرض التغيير الذي طرأ على القوى التنافسية عبر االنترنت، قبل ذلك يمكن توضيح  تأثيرها،

  :خصائص المحيط التنافس االفتراضي في النقاط التاليـة

                                                           

)1( .  Japhet Eke Lawrence, Op.cit, P 104.  
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  ؛تزايد إعداد المتاجر االلكترونية -

  ت؛مؤسساإن المشترين االلكترونيين ليسوا أفرادا فقط فقد يكونون  -

  ؛)متاجر صناع السوق(ظهور أنماط جديدة من المواقع هي مواقع الوساطة  -

  :من المنافسة في األسواق التقليدية لعدة أسباب ىقو أة في السوق االلكترونية اشد و المنافس -

  ؛اتساع السوق -1

  ؛العدد الكبير للمتنافسين -2

  ؛التشابه في المنتجات -3

  .ينسهولة وسرعة إمكانية التنقل بين عروض المتنافس -4

  .)1-2(رقم  للشكـل فقاالقوى المشكلة للمحيط التنافسي عبر االنترنت و  توضيح ويمكن 

  تأثير اإلنترنت على القوى التنافسية ):1-2(رقم  الشكل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : Martine Janssens, Op cit, P 117. 

 

 

 

 ��ن 	� ا���ـ��س
 ا�	ؤ���ت

 أو ا���� ��د�د
ا��د��� ا��د	�ت  

 �داء ا���م ا�
��وى ����ن+: 

ن �و�� ا���ر�ت �ن ا��ط�ع، 
  ا��وق

� طرق ��دد: -����
 ا���ر�ت ��ر ا�
�� ا��د�!� ا��!� 
 �طر 
ن �ر

 أو ا���� ��ـد�د
ا��د��� ا��د	�ت  

 ا��وز�� #�وات #درة 
ن ��د+: 
��� ا��&�و%�� ا��درة و�ر������ 
  ا���!�د�� ا��وز�� ���وات


��(!ك ا��&�و%�� ا��وة ��و�ل: -!�  

 ا���و�ل �,���ف 
ن � &ض: -
�������
��(!ك !� 

ا�ز���ن 	��و	�  
)ا���وات-ا�������ن(  

��ن ا�&رو#�ت � &�ض+:  
���ن��
   ا�

� ��و ا��و.-: -����
  ا���ر��  ا�


� ا��واق 
ن ا��و���: -
 
���ن �دد ر�� إ�1 �ؤدي��
  ا�

 ا�
��3رة �,���فا� � &�ض: -
�
��ر� �
� ا��,���ف �� �ر�� ا��4
 ا�ر�7 ھ�
ش

 	��و	� �ـوة
ـورد�نا�	ــ  



 74

  : )1(القـوى هـذه شرح يلي ما وفي

 تتقلص اإلنترنت مواقع على ):النهائي والمستهلك التوزيعية القنوات أصحاب( للزبائن التساومية القوة -1
 من المؤسسات تمكن جديدة مباشرة مسارات توفير خالل من التوزيعية القنوات ألعضاء التفاوضية القدرة

 وتفعيل تعزيز يمكن كما التقليدية، التوزيع قنوات مع مقارنة أقل وبتكاليف أكبر بسرعة زبائنها إلى الوصول
 وضعها تحسين خالل من للسوق اإلجمالي الحجم توسيع إلى يؤدي مما مختلفة، بطرق نشاطال كفاءة طرق
  .البدائل لتعدد نظرا سترتفع النهائي للمستهلك التساومية القدرة أن نجد حين في التقليدية، بالبدائل قياسا

 تزايد من بالرغم مورديها، أمام ةللمؤسس التساومية القدرة تعاظم المالحظ من :وردينالم ةمساوم قوة -2
 يقلص الذي األمر الزبائن مع المباشر التعامل إمكانية نجد كما العمالء، إلى الوصول في الموردين فرصة

 الموردين إلى للوصول متساوية فرصا تعطي اإلنترنت فإن ذلك إلى باإلضافة الوسيطة، المؤسسات فرص من
  .لمنتجاتا في التمييز فرص تقليص إلى يؤدي مما

 إنشاء طريق عن التواجد في الحق للجميع فإنه مفتوح نظام اإلنترنت أن بما :المؤسسات بين ما التنافس -3
 يعني فهذا محدودة غير االفتراضية السوق أن وبما المنافسة، حدة زيادة إلى يؤدي ما وهذا إلكترونية، مواقع
 المؤسسات على الضغط تزايد إلى سيؤدي ضهاانخفا فإن التكاليف حيث من أما المنافسين، عدد زيادة

  .سعرية منافسة في للدخول

 نفس تعرض التي اإللكترونية المواقع عدد وارتفاع تنامي إن :البديلة الخدمات أو السلع تهديدات - 4
 أنه إال البديلة،) السلع/الخدمات( تلك ورظه عن الناتجة التهديدات من المزيد ستخلق السلع،/الخدمات
 األداء بتحسين أو منتجاتها، أسعار تخفيض خالل من البدائل شراء عن عمالئها تثني أن المؤسسة بإمكان
  .لمنتجاتها المدركة والقيمة

 المؤسسات تلجأ ولهذا الدخول، عوائق تقليص إلى تؤدي اإلنترنت شبكة ديناميكية إن :الدخـول عوائق -5
 مقدمتها في الوسائل من مجموعة طريق عن اعالقط إلى جدد أطراف دخول إعاقة محاولة إلى القائمة
  .التوزيـع قنوات وتنويع الخدمة ومستويات السمعة

  االنترنتو  تحليل مقاربة إستراتيجية األعمال: الفرع الثالث

هناك رؤيتان مطروحتان إلستراتيجية النشاط عبر االنترنت، األولى رؤية دعاة شبكات اإلنترنت الذين يرون 
تعد مطلوبة في بيئة األعمال المتغيرة باستمرار، والثانية دعاة اإلستراتيجية الذين يؤكدون  أن اإلستراتجية لم

 .أن اإلستراتيجية هي أساس بقاء المؤسسة ونموها

                                                           

.                                 237-236 صص  ،2003رة، ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهـالرقمي واالقتصادالتسويق في عصر اإلنترنت بشير عباس العالق، .  )1(
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تقوم هذه الرؤية على أساس أن المنافسة في زمن االنترنت سريعة وغير  :رؤية دعاة شبكات االنترنت - أوال
لوب هو تعجيل اإلستراتيجية على مستوى المؤسسة بشكل عام، ويمكن اعتماد قابلة للتوقع، ولهذا فإن المط

هذه الرؤية باالستناد إلى ثالث مداخل إستراتيجية تتمثل في تأسيس المديرين للمركز، تأكيد االهتمام بالموارد 
دخل من هذه إن تركيز كل م، يطة الالزمة لمتابعة مرونة الفرصالفريدة وتركيز االهتمام على القواعد البس

  .)3-2( رقمالجدول  ما يوضحهظروفا معينة وهذا  تالءمالمداخل يتطلب مجموعة من المتطلبات التي 

  المداخل اإلستراتيجية لرؤية دعاة االنترنت): 2-3(الجدول رقم       
 القواعد البسيطة الموارد الفريدة المركز 

المنطق 
 االستراتيجي

 الفرص متابعة رافعة الموارد  - الموقع إنشاء

الخطوات 
 اإلستراتيجية

 تحديد السوق الجذاب -

تحديد الموقع القابل للدفاع  -
 والتحصين

  تحديد الرؤية -
  بناء الموارد -
 الرافعة عبر األسواق -

 القفز إلى الفوضى  -

االحتفاظ بالقدرة على  -
 التحرك

 االستحواذ على الفرص -

السؤال 
 االستراتيجي

 أين ينبغي لنا أن نكون؟
 

 ن نكون؟ماذا ينبغي لنا أ
 

 كيف يجب أن نتقدم؟
 

 الموارد الفريدة الموقع الفريد مصدر الميزة
العمليات األساسية الفريدة 

 والقواعد البسيطة

 األعمال األفضل
األسواق ذات التموقع الجيد والمتغيرة 

 ببطء

األسواق ذات التموقع الجيد 
 والمتغيرة بشكل متوسط

األسواق ذات التموقع الجيد 
 .كل سريعوالمتغيرة بش

 غير قابلة للتوقع دائمة دائمة فترة الميزة

 المخاطرة
سيكون من الصعب جدا  تغيير 

 الموقف عند تغيير الموقع

تكون المؤسسة بطيئة في 
جلب موارد جديدة عند تغيير 

 الموقع

تكون الفرص قد فاتت في 
 إيجاد فرص واعدة

 النمو الهيمنة لمدى طويل الربح هدف األداء
 

Source: Kathleen M. Eisenhardt and Donald N, Sull, Strategy as Simple Rules, Harvard 
                  Business School Publishing Corporation, 2001, P 10. 

  : )1(بالرغم من هذا يرى البعض بأن هذه الرؤية يشوبها بعض المآخــذ منها

مما يجعل مؤسساتنا اليوم بحاجة  M.Porterنت بحسب رأي تخفيض ربحية الصناعة جراء اعتماد االنتر  - 
 ةالحصول على قيمة اقتصادي أكثر من أي وقت إلى أن تميز نفسها من خالل اإلستراتيجية، وعليه فإن

تركيبة الصناعة والميزة : إلى عاملين أساسيين يسهمان في زيادة الربحية، هما نحتاجاإلنترنت باالعتماد على 

                                                           

 .57 ص، مرجع سابق ،وآخرونعادل حرحوش المفرجي . )1(
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تسمح للمؤسسة بأداء يفوق أداء المنافسين وال يمكن البلوغ إلى هذا إال بوجود إستراتيجية  التنافسية التي
  .واضحة المعالم

إن موجة األعمال على اإلنترنت  التي اجتاحت المؤسسات قد أدت إلى فوضى األعمال اإللكترونية،  - 
  .اطها بالزوال في وقت مبكروأدت في النهاية إلى فشل األعمال التي ليس لها أي قاعدة في ممارسة نش

تقوم هذه الرؤية على تأكيد أهمية اإلستراتيجية المنجزة إلكترونيا في مواجهة : رؤية دعاة اإلستراتيجية -ثانيا
  .)1( ....االضطراب السائد على الشبكة من حيث المنافسين وسرعة التجديد واالبتكار

ون في زوال التوجه االستراتيجي في عصر تكنولوجيا أنه بالرغم من ان العديد ير   (M. Porter, 2001)ويرى
االنترنت، إال انه ال يؤيد هذا التيار، فهو يرى أنه يجب النظر إلى اإلستراتيجية كمكمل أساسي لالنترنت، 

بالتالي فإن اإلنترنت التي ينظر إليها البعض على أنها ستجعل اإلستراتيجية مصطلحا قديما غير مجدي و 
ن ذلك حاجة اإلنترنت إلى اإلستراتيجية بعد أن ظهر جليا أن اإلنترنت تميل إلضعاف أكدت على العكس م

وهذا ما يجعلنا اآلن وأكثر من أي وقت مضى  ،يم مزايا ملكية ذات قدرة تشغيليةربحية الصناعة بدون تقد
على حماية الفرص إذ أن أهمية اإلستراتيجية تتأكد من قدرتها ، بحاجة إلى أن َنَتميز من خالل اإلستراتيجية

  .)2(األجلطويلة المحافظة على الميزة التنافسية واألعمال الحالية وبنيتها التحتية الكبيرة و 

إال ان بورتر يرى ان شبكة اإلنترنت ليست مدمرة لمعظم الصناعات القائمة والتي يتم تأسيسها، وبالرغم من 
قوة التقليدية مثل منتجات فريدة من نوعها كونها مصدر لميزة تنافسية قوية سوف تنشأ بدال من نقاط ال

تكنولوجيا اإلنترنت قد تكون قادرة على تحصين هذه المزايا، ولكن من غير المرجح أن  فإن واألنشطة المميزة
 .)3( تحل محل النشاط التقليدي ككل

ى أنها عل لالنترنتفقد عالج الموضوع بشكل مخالف ويرى انه ال يمكن النظر  (Mdangread, 2008)أما 
أن هذه التكنولوجيا الجديدة ال تزال تؤثر على الربحية "في قوله   M.Porter تكنولوجيا جديدة فقط ولم يتفق

، حيث انه نفى إمكانية كسب قيمة مضافة جديدة من "بشكل سلبي من خالل زيادة القدرة التفاوضية للمستهلك
في بعض   M.Porterيعارض Mdangreadمن ان  المستهلك وبالتالي زيادة الربحية بدل انخفاضها، وبالرغم

حيث أكد أنه يمكن االتفاق على انه فقط  ةالنقاط إال انه بشكل عام يؤيده في وجهة نظره بالنسبة لإلستراتيجي
  .)4(من خالل دمج االنترنت الى إستراتيجية المؤسسة يمكن إنتاج قوة فاعلة قادرة على خلق ميزة تنافسية 

ارتبطت مصطلح الغموض االستراتيجي بممارسة النشاط عبر : غموض اإلستراتيجياالنترنت وال -ثالثا
االنترنت، وبدأ العمل على تحليل هذه الظاهرة في نهاية القرن الماضي تقريبا، وأجريت العديد من الدراسات 

                                                           

 .58 ص، مرجع سابق ،وأخرونعادل حرحوش المفرجي . )1(
)2( .  Michael E. Porter, Strategy and the Internet, Harvard business review, 2001, P 03.  
)3( .  Ibid, P 03. 
)4( .  05/11/2010, http //www.cooperationcommons.com/cooperationcommons  
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غيرات للحصول على نتائج تساعد تجنب هذا التضارب، ويعود هذا الغموض أساسا لديناميكية االنترنت والت
السريعة، لذا فهذه التكنولوجيا ال تزال الى يومنا هذا لغز محير بالنسبة للباحثين، ألنهم وببساطة لم يتمكنوا 

  .من ضبط السلوك التنافسي عبر االنترنت

جل النماذج المقدمة في هذا اإلطار ال يمكنها الصمود مع مرور : مصفوفة الغموض االستراتيجي -1
  :)1( عة االنترنت المتمثل فيالوقت، ويعزى ذلك لطبي

، وعى هذا األساس رنت فضاء غير مادي، ال يمكن لمسه أو حصر أبعادهحيث ان االنت: الالملموسية  - 
  .ينظر له كشيء غامض ال يمكن فهمه

فالمعامالت تتم في الوقت الحقيقي، وتتزامن مع التدفق المستمر للتطبيقات الجديدة : هدف متغير باستمرار - 
 .يوميا

 .كل يوم تظهر خدمات جديدة موافقة لتطبيقات وبرامج جديدة كذلك :ور اليوميالتط - 

ومن هنا فاالنترنت وبخاصيتي الالملموسية والغموض والتغيير المستمر، تضع مسؤولي المؤسسات أمام 
، ويمكن توضيح الحاالت األعمالتحدي كبير في البحث عن التكامل بين إستراتيجية االنترنت وٕاستراتيجية 

  :لتي يمكن ان تقع فيها المؤسسة وفقا للشكل التاليا

  التكامل بين إستراتيجية االنترنت وٕاستراتيجية األعمال): 2-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 

Source: Michel Ropert, Bernard Racine, E-Strategy: Pure & simple, McGraw-Hill Companies, 
              USA, 2001, P 21.    

 

 

 

                                                           

)1( .  Michel Ropert, Bernard Racine, Op.cit, 2001, P 21. 

.  

  إستراتيجية األعمال

                                        غموض         وضوح                                               
  "أ"

  )واضحة(إستراتيجية األعمال  -
  )واضحة(إستراتيجية االنترنت  -

  "ب"

  )غامضة(إستراتيجية األعمال  -
  )واضحة(إستراتيجية االنترنت  -

ت
ترن

الن
ة ا

جي
راتي

ست
إ

  

ض
مو

 غ
  

  
  

  
وح

ض
و

  

  

  "ج"

  )واضحة(إستراتيجية األعمال  -
  )غامضة(إستراتيجية االنترنت  -

  "د"

  )غامضة(إستراتيجية األعمال  -
  )غامضة(إستراتيجية االنترنت  -
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  :قا من تشخيص المؤسسة لتموقعها وفقا للمصفوفة يمكنها معالجة نقاط فشلهاوانطال

وتمثل حالة عدم التوافق أو الغموض، المؤسسات التي تقع ضمن هذه الخانة تعاني من ضعف : الخانة د - 
  ).غياب الرؤية االستراتيجية(في االتصاالت بين مختلف األطراف، وتسير من دون وجهة 

لوضعية شبه مستحيلة، فمن غير الممكن الحصول على إستراتيجية انترنت واضحة هذه ا: الخانة ب - 
  .المعالم انطالقا من إستراتيجية أعمال غير محددة

هذه الوضعية تؤكد على ان المؤسسة لن تستفيد من تواجدها عبر االنترنت، وبذلك يكون : الخانة ج - 
ذلك يجب إعادة صياغة استراتيجياتها عبر االنترنت  االستثمار في هذه التكنولوجيا هدر لألموال، ولتفادي

  .المعتمدة األعمالانطالقا من استراتيجيات 

إستراتيجية واضحة المعالم على المستويين،  توهي الوضعية المفضلة، حيث ان لهذه المؤسسا :أ الخانة - 
 ,IBM: نجد كل من  فهي تعرف ماذا تريد ان تصبح عليه مستقبال وكيفية بلوغ ذلك، وعلى سبيل المثال

dell. .وغيرها من الشركات العالمية الرائدة. 

 االستراتيجية ونماذج القياس المحاذاة :الثالثالمطلب 

من الصعب تحديد مفهوم مشترك للمحاذاة اإلستراتيجية، فقد أخذ هذا األخير تفسيرات مختلفة حسب 
  :)1( لح محاذاة بمفردة أخرى مثالل مصطالدراسات النظرية والعملية، كما نجد أن هناك من استبد

  . (Weill, Broadbend, integration, 1988)التكامل -

  . (Porter, fit, 1996) بالتناس -

   (H,Venkatraman, linkage, 1999). الترابط -

  .(Luftman, harmony, 1996) االنسجام -

  .التناسق والتناغم ذلك نجدك (Smaczny, fusion, 2001) االندماج - 

  مفاهيم حول المحاذاة لالفرع األو

هي غياب تعريف محدد أو موحد، مما ينتج عنه صعوبة القياس والتحقيق،  ةإن أهم القضايا المتعلقة بالمحاذا
  .فجل التعاريف المقدمة في هذا اإلطار عامة وغامضة، وفي بعض الحاالت متناقضة

                                                           

)1( . Anabel Gutierrez, and Alan Serrano, Assessing strategic, tactical and operational alignment factors for 
SMEs, Inderscience Enterprises Ltd., 2008, P 2. 
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لبعض الباحثين حيث عرفها  هذا اإلطار يمكن عرض مجموعة من المفاهيمفي  :تعريف المحاذاة - أوال
Venkatraman عناصر أساسيةمفهوم نظري يتضمن مجموعة من العالقات المتبادلة بين أربعة  " على أنها 

هي إستراتيجية المؤسسة، إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات أو نظام المعلومات داخل المؤسسة، اإلجراءات 
 .)1("التنظيمية والمهارات

ي ـأن المحاذاة ه (Markus and Robey, 1983. Miller, 1993. Croteau et al, 2001)كل من في نفس السياق يرىو 
تكنولوجيا المعلومات، أي أن  هيكل/هيكل العمل وتكنولوجيا المعلومات/تنسيق متبادل بين إستراتيجية األعمال

  .)2(لمتغيرات وال يمكن ضبط اتجاه التأثيراهناك عالقات تداخل ين مختلف 

أن احد متطلبات بناء األنظمة اإلدارية هو محاذاة التنظيم  (Kaplan et Norton, 2001) د كل منويؤكـ 
يتم ربط عناصر التوجه االستراتيجي بشكل صحيح مع " والمؤسسة مع اإلستراتيجية المعتمدة، بمعنى أن 

لشمولية لتحقيق المستويات واإلطار التنظيمي المختص بشكل تتابعي بحيث؛ يصبح العمل متجه بصورته ا
  .)3( "أداء أفضل

ممارسة إستراتيجية وتسييرية جد فعالة كما يمكن وصفها " أنها )(Hajer Kéfi et Michel Kalika, 2001وأشار 
 عنأو اعتبارها مهارة إدارية في حد ذاتها، ليست من اختصاص فرد وال تعني وظيفة معينة، ولكنها عبارة 

عامل هام في رفع األداء المؤسسي  إلىستثمار في تكنولوجيا المعلومات مهارة تنظيمية تهدف إلى تحويل اال
وتعد المحاذاة حالة ضرورية  .4"من خالل ربطها بشكل متكامل مع ما تملكه المؤسسة من موارد وخبرات فنية

اخذ  تشير إلى وجود اتفاق مشترك على الغايات والوسائل وٕاذا ما تم" أنهاحيث  لتحقيق الفعالية في المؤسسة
ن كل جزء من سلسلة قيم وإ تعني تحقيق التقارب في الغايات، هذه الحالة على مقياس أكبر فإن المحاذاة 

يرى أن ف تفصيال أكثرَ  اً تعريف (Jerry Luftman, 2000)وقد قدم  .)5('المؤسسة يعمل نحو تحقيق نفس الهدف
ق تكنولوجيا المعلومات بالشكل المناسب وفي تطبيمدى المحاذاة اإلستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات تشير إلى 

يوضح التعريف نقطتين  ،المؤسسة الوقت المناسب، باالتساق مع إستراتيجية األعمال وأهداف واحتياجات
  :)6( أساسيتين

  ؟المعلومات مع إستراتيجية األعمالكيف يتم محاذاة تكنولوجيا  - 

                                                           

)1( . John Henderson & N. Venkatraman, “Strategic Alignment: A model for organisational transformation 
through information technology,” in T. Kochan & M. Unseem, eds, Transforming Organisations, Oxford 
University Press, NY, 1992, P 110. 

)2( . Masa’deh, Ra’ed, Nottingham, A Causal Model of Strategic Alignment and Firm Performance ,University 
Business School, 2007, P 1695. 

)3( . Kaplan, Ropert, The strategy Focused Organization, Boston, Harvard, Business School Press, 2001, Pp 40-41.  
)4( . Hajer Kéfi et Michel Kalika, Management stratégie Et Tic,  Paris, 2001,  P 142.  

���ا���	 ا�داء ����� ، �إدر� �
�	 ���� وا��.   )5(�  .21  ص ،2009 ا�ردن، �%$#�، وا�� دار وا���"ذاة، ا���� ا
)6( . Jerry Luftman, Assessing Business Alignment Maturity, communication of the Association for Information 

Systems, Volume 4, Article 14,2000, P 3.   
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  ؟جيا المعلوماتأن تتماشى وتكنولو  كيف يمكن لألعمال اإلستراتيجية - 

بالرغم من االختالف في هذه التعاريف إال أنها تركز في مجملها حول كيفية تحسين القدرات التنظيمية من 
كما يمكن ان نالحظ من هذه التعاريف ان المحاذاة عبارة عن ستثمار في تكنولوجيا المعلومات، خالل اال

ة العليا، وعالقات عمل جيدة، قيادة قوية، تحديد من اإلدار  اً قوي اً عملية مستمرة األمر الذي يتطلب دعم
  .لألولويات، الثقة والتواصل الفعال، فضال عن فهم شامل لألعمال والمتغيرات البيئية

اآلليات واألساليب  عملية ديناميكية تتضمن مجموعة من من هذه المفاهيم يمكن تعريف المحاذاة على أنها 
ألعمال والنشاطات على في اوٕايجاد نظام استراتيجي يضبط ويتحكم الضرورية لمساعدة المؤسسة على إدامة 

توجهاتها و أهداف المؤسسة  بين تضاربالفي  تجنب الوقوععلى  يساعدالتنظيمية، و  مختلف المستويات
  .لمشروع االستثمار في تكنولوجيا المعلومات اإلستراتيجية

طور التاريخي لمفهوم عة المتغيرات، وحسب التنوع المحاذاة حسب طبي يمكن تصنيف :المحاذاة أنماط - ثانيا
  :)1( ، وفي هذا السياق نجدهذا المصطلح

ارتكزت الدراسات هنا على فكرة التوفيق بين : المحاذاة بين الموارد التنظيمية وٕاستراتيجية المؤسسة-1
ظيمية والبنية التنظيمية الموارد التنظيمية والبنية التنظيمية واإلستراتيجية، حيث ال بد أن تتطور الموارد التن

  .بشكل يدعم رسالة المؤسسة

إضافة إلى ضرورة : المحاذاة بين الموارد التنظيمية وٕاستراتيجية المؤسسة وتأثيرها على األداء-  2
، وهنا انصب جل اهتمام الباحثين في كيفية رين فإنه يجب أن ينتج عليه فوائدبين المتغي أو الترابط التوافق

  .من المحاذاة لتحسين أداء المؤسسةتعظيم االستفادة 

حيث يشير هذا النوع من المحاذاة إلى أن التطور : المحاذاة بين الموارد التنظيمية والسياق التنافسي -3
، وأخذت داخل هيكل الصناعة ةالتغيير في طبيعة المنافس علىفي إستراتيجية المؤسسة يكون كرد فعل 
لخارجية والعمل على محاذاتها وٕاستراتيجية المؤسسة لضمان البقاء الدراسات هنا في البحث عن المتغيرات ا

 .واالستمرارية

التركيز على البحث عن عوائد االستثمار في  :بين الموارد التنظيمية وتكنولوجيا المعلومات المحاذاة -4
 .في إعادة النظر ألهمية المحاذاة داخل المؤسسة اً هام تكنولوجيا المعلومات يعتبر عامالً 

والمقصود هنا هو البحث عن : لمؤسسة وتكنولوجيا المعلوماتانماذج اختبار العالقة بين إستراتيجية  -5
جديدة للمحاذاة اإلستراتيجية، وضرورة مراعاة إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات أثناء تحديد  أطر

                                                           

)1( . Jeff Baker, Donald Jones, A Theoretical Framework for Sustained Strategic Alignment and an Agenda for 
Research, Working Papers on Information Systems ISSN 1535-6078, USA,2008, Pp 5-8. 
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ومدراء تكنولوجيا االستراتيجيات الشاملة للمؤسسة، وبالتالي التركيز على كل من مسيري المؤسسات 
  .المعلومات لضمان محاذاة فعالة تهدف إلى تحسين األداء

يمكن تقسيم تطور البحوث : التيارات األساسية المساهمة في تطور الدراسات المتعلقة بالمحاذاة -ثالثا
لتي ضم مجموعة من الدراسات ات منهاالمتعلقة بدراسة المحاذاة اإلستراتيجية ضمن ثالث تيارات أساسية كل 

  :)1( كاآلتيركزت على نفس المنظور، ويمكن عرضها 

البحوث والدراسات هذه هدفت  :المفاهيم األساسية للمحاذاة بين اإلستراتيجية وتكنولوجيا المعلومات -1
لوضع إطار مرجعي لفهم المحاذاة بين المتغيرين، مع التركيز على تحديد اإلجراءات األساسية، العوائد 

 لنجاح، وقد وفرت هذه الدراسات البحوث األساسية لوضع تصور مبدئي لفهم المحاذاة،والعوائق وعوامل ا
من القاعدة النظرية التي وفرتها هذه  وبالرغم  (J Luftman, 2000) (H &Venkatraman,1993)ونجد هنا دراسة

نواع أحجام ال تزال الحاجة إلى مزيد من البحوث المعمقة في هذا المجال في مختلف أ إال أنه األعمال
  .مختلف الصناعات من أجل التوصل إلى فهم أعمق وأكثر اكتماال منالمؤسسات 

تهدف البحوث المندرجة ضمن هذا التيار : لتوجيه وتقييم المحاذاة اإلستراتيجية) أطر/نماذج ( وضع – 2
اعد في توجيه إلى دعم التطبيق العملي الواقعي لمفهوم المحاذاة اإلستراتيجية من خالل تطوير نماذج تس

 أيضا نموذج  (H & Venkatraman, 1999) :لـ (SAM)األعمال وتقييم المحاذاة اإلستراتيجية، وهنا نجد نموذج

(SAMM) لـ: (J Luftman, 2000) نموذج ككذل )(Reich &Benbasat,2000.  

المحاذاة  يهدف هذا التيار للتحقيق في تأثير: تأثير المحاذاة اإلستراتيجية على أداء المؤسسة -3
اإلستراتيجية على أداء األعمال، وعلى الرغم من أهمية هذه المقاربة إال أن هناك عدد قليل جدا من البحوث 
العملية والنظرية في هذا المجال، مقارنة بتلك التي اهتمت بالمقاربتين السابقتين، ومن بين هذه الدراسات نجد 

(Byrd et al, 2006); (Teo and King, 1996); (Reich&Benbasat, 2000); (Nicholson, 2004)   فهي دراسات كلها
كانت تهدف إلى تحديد تأثير المحاذاة اإلستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات مع أحد المتغيرات التنظيمية 

عموما فإن هذه البحوث تتطلب المزيد من التفاصيل والتطوير  .داءاألكاإلستراتيجية أو ثقافة المؤسسة على 
  .أكثر تكيفا مع تكنولوجيا المعلومات الحديثة التي تتغير بشكل مستمر لتصبح

  نماذج المحاذاة اإلستراتيجية: الفرع الثاني

 األساسيةهناك مجموعة من النماذج  أن إالة اإلستراتيجية، اهناك العديد من المحاوالت لبناء نماذج المحاذ
، تبنى عليه الدراسات اً عملي اً أساسالحقا تشكل  تأصبحفي هذا الموضوع والتي  األولىشكلت اللبنة  التي

   :وفيما يلي نحاول عرض البعض منها
                                                           

)1( . Euripidis Loukis, Ioakim Sapounas, Alexandros Milionis, The Effect of Information and Communication 
Technologies Investments and Strategic Alignment on Greek Firms’Performance, Journal of Money, 
Investment and Banking ISSN 1450-288X Issue 9, 2009, Pp 83-85. 
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أبعاد من ، Venkatramanيتكون نموذج المحاذاة لـ : Venkatramanنموذج المحاذاة اإلستراتيجية لـ  - أوال
  :داخلية وأخرى خارجية ويمكن توضيح ذلك وفقا للشكل التالي

أي التوافق االستراتيجي الذي يتضمن المواءمة بين اختيار " FIT" طلق عليهاأو ما ي: مكونات خارجية -1
  .واستخدامها المعلوماتاألنشطة اإلستراتيجية وكيفية نشر تكنولوجيا 

االندماج الوظيفي والذي يتضمن المواءمة بين اإلجراءات التنظيمية والبنية التحتية :  مكونات داخلية -2
  .المعلوماتتكنولوجيا ل

  Venkatramanنموذج المحاذاة اإلستراتيجية لـ ):3-2(كل رقم الش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
Source : Henderson & N. Venkatraman, Op.cit, P 112. 

إطار يسمى المحاذاة اإلستراتيجية لتقييم مدى  اتساق إستراتيجية  Luftmanاقترح : Luftman نموذج - �����
على دراسة السلوك التنظيمي وعالقته بالمحاذاة التنظيمية واستخدم  األعمال مع تكنولوجيا المعلومات بالتركيز

من العناصر والمتغيرات التنظيمية، والجدول مكونات رئيسية، في كل مستوى مجموعة  6يتشكل من نموذج 
  .التالي يوضح مختلف مكونات النموذج

  

 

 

           االستراتيجي التناسق
               الوظيفـي االندماج
  النشاط عناصر محاذاة

المعلومات تكنولوجيا المؤسسة نشاط   

 التموقع
 التكنولوجي
 

 التوجه
 التكنولوجي
 

  المهارات

 التموقع
 االستراتيجي
 

 توجيه
 النشاط

 المهارات 
 المميزة

 

  البنية

� ا��,�و�و.�
 

 المهارات
 

 
  اإلجراءات

  البنية
 التنظيمية
 

تالمهارا  

 

 
  االجراءات

 البنية التحتية واإلجراءات التنظيمية البنية التحتية للتكنولوجيا المعلومات

 إستراتيجية المؤسسة اإلستراتيجية التكنولوجية

 داخلـي

االستراتيجي التناسق  

خلـيدا  

الوظيفي االندماج  
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 حاذاة اإلستراتيجيةالعوامل والسمات األساسية التي تؤثر على نضج الم: )4-2( الجدول رقم

 لــالعوام الخصائص

 ل مدراء تكنولوجيا المعلوماتبَ فهم استراتيجيات األعمال من ق -

 فهم استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات  من قبل مسيري المؤسسة -

فعالية االتصاالت بين مختلف ، نشر المعارف، التعلم التنظيمي -
  المصالح
 

والمعارف بين  وتوضح مستوى تبادل األفكار :االتصاالت
فهم  هم منمسيري المؤسسة ومدراء تكنولوجيا المعلومات لتمكين

استراتيجيات المؤسسة ومختلف األنشطة وبيئات تكنولوجيا 
 .المعلومات وذلك لضمان الوضوح

مقاييس تكنولوجيا ،مقاييس األعمال، تقارير الجودة، التحسين المستمر -
  المعلومات

الستثمار في تكنولوجيا اتشمل تقييم : القياس/ الكفاءة
المعلومات عن طريق مقاييس لتحديد مساهمة هذه التكنولوجيا 

  .في المؤسسة

 تخطيط استراتيجيات األعمال -

 تخطيط استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات -

 تحديد األولويات العملية -

 إدارة مشروع االستثمار في تكنولوجيا المعلومات -

  مراقبة الميزانيات -

وتشمل تحديد األولويات وتخصيص تكنولوجيا : اإلدارة الرشيدة
  .المعلومات والموارد

 ستثمار في تكنولوجيا المعلوماتاالتصور القيمة المنتظرة من  -

 تحديد دور إستراتيجية التكنولوجيا في إستراتيجية تخطيط األعمال -

 ..المشاركة في األهداف المخاطر -

 برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات -

  قاتتحديد نمط العال -

وتتضمن العالقة بين رجال األعمال ومدراء تكنولوجيا : الشراكة
المعلومات، ومدى مشاركتهم الجماعية في تحديد 

  .االستراتيجيات

االستعداد ، اإلدارةنمط ، مركز السلطة، االبتكار وروح المبادرة -
  التعليم والتدريب، للتغيير

وتوفير فرص تقييم فعالية التدريب، وتشجيع االبتكار : المهارات
العمل، ويشمل أيضا استعداد المؤسسة للتغيير، والقدرة على 

  التعلم وجلب أفكار جديدة

  إدارة االبتكارات الناشئة، المرونة، صياغة المعايير -
وتشمل البنية التنظيمية، القدرة على : أسلوب البناء ونطاقه

  التغيير، ومرونة الهيكل التنظيمي، وٕادارة االبتكارات الناشئة

Source :Anabel Gutierrez, Ali Nawazish, Jorge Orozco, Alan Serrano, Homa Yazdouni, 
comparing alignment factors in SMEs and large organizations: a planning 
integration perspective, School of Information Systems, Computing and Mathematics 
Brunel University, 2008, P 03. 
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تكنولوجيا  بين إستراتيجيةيرتكز النموذج على بعدين للربط : Reich &Benbasat, 1996)(نموذج  - ثالثا
المعلومات  االمعلومات وٕاستراتيجية العمل، البعد األول هو بعد فكري يتعلق بمدى تحديد أهداف تكنولوجي

تفاهم المشترك بين مدير نظام ودرجة مصداقيتها وثباتها، أما البعد الثاني فهو بعد اجتماعي يتعلق بال
  .)1( ط واألهدافطالمعلومات ومدير المؤسسة أثناء وضع الخ

  Reich &Benbasat: نموذج المحاذاة االستراتيجية وفقا لـ:  )5-2(الجدول

  البعد االجتماعي  البعد الفكري  

إجراءات المحاذاة 

  )السبب(

مناهج تخطيط استراتيجيات العمال 
  .وتكنولوجيا المعلومات

اختيار العناصر الفاعلة التخاذ القرارات، 
التصاالت بين مدراء اوتفعيل  نظام 

ومدراء تكنولوجيا  األعمالاستراتيجيات 
  .المعلومات

  )األثر(حالة المحاذاة 

تنسيق المهام والخطط واألهداف بين 
تكنولوجيا و  األعمال استراتيجيات
  .المعلومات

ولوجيا وتكن األعمالدرجة التفاهم بين مدراء 
ووضوح المهام واألهداف بين المعلومات 

  .)التوجه االستراتيجي(الطرفين 
   

Source: Reich, B.H. & Benbasat, Measuring the linkage between business and information 
technology objectives, MIS Quarterly, Vol.20, N.1, 1996, P 58. 

يز بين السبب واألثر في عملية المحاذاة بين البعدين، فهناك بعض من الجدول يتضح أنه يتوجب التمي
أو الترابط، ويعتبر  " بداية المحاذاة"االتصاالت والتخطيط تقود الى وضع التوافق  مثالفاإلجراءات التنظيمية 

Reich  اذاة ان اإلجراءات التنظيمية هي األسباب المحتملة التي تؤدي الى حدوث حالة المحاذاة وهذه المح
التنظيمية السابقة الذكر، هذا على المستوى االجتماعي  أو الترابط تمثل األثر الناتج عن تفاعل األسباب

حيث أكد الباحث في هذه الدراسة أن هذا البعد ذو أهمية كبيرة الن التفاعالت بين مختلف المدراء ضرورية 
الذي يشير  (Henderson, 1993) في هذا ، ويسانده)2( مهما كانت األدوات المستخدمة في عملية التخطيط

  .)3( إلى ان هناك حاجة لهذه التفاعالت مهما كان المنور أو األسلوب المختار لتحقيق المحاذاة

  :وأوضح أن هناك أربعة عوامل تؤثر على البعد االجتماعي

 .للطرفين ومدراء تكنولوجيا لمعلومات لتوضيح التوجه االستراتيجي األعمالاالتصال ما بين مدراء  -1

  .الترابط والتداخل بين إجراءات تخطيط العمل وتكنولوجيا المعلومات -2

 .المشاركة في المعارف والمعلومات بين مختلف المستويات التنظيمية -3

                                                           

)1( .  Reich B.H & Benbasat, Op.cit, P 55. 
)2( .  Ibid, P 57. 
)3( . Karim Mezghani, Lssaâd Mezghani, La dimension sociale de l’alignement stratégique des ERP : définition et 

proposition de mesures, publications l’unité de Recherche en Gestion des Entreprises, Tunisie, 2005, P 02 
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بتأثيره على االتصال (النجاح في تضمين تكنولوجيا المعلومات يؤثر بشكل غير مباشر على المحاذاة  -4
 ).والترابط معامل وسيط

الباحثان تطبيق هذا النموذج على ثالث مؤسسات كبيرة، وتم جمع البيانات من خالل توزيع وقد حاول 
والمدراء التنفيذيين، وقد توصال الى ان أهم عامل  األعمال اءمع مدر  استبيان وٕاجراء مقابالت شخصية 

شر على تقسيم لنجاح المحاذاة االستراتيجية هو عنصر االتصال بين هؤالء المدراء ألنها تؤثر بشكل مبا
  .)1( مشروع تكنولوجيا المعلومات بنجاحالمعارف وبالتالي يتم تبني 

بين مدراء " المستوى  االجتماعي"أن غياب عنصر االتصال  (Campbell , 2003)في نفس السياق يشير 
ا يؤثر ومدراء تكنولوجيا المعلومات يؤثر سلبا على درجة الثقة في تقاسم ونشر المعارف بينهم ،مم األعمال

حيث سيتم وضعها بشكل منفصل " المستوى الفكري"وتكنولوجيا المعلومات  األعمالالحقا على تطور خطط 
  . )2( تصال الفعالاالبسبب التناقضات وسوء التفاهم بين المسؤولين والمدراء بسبب غياب 

أن المؤسسات يرون على العالقة الوثيقة بين البعدين و  Campbell, Kay, & Avison)  (2004,كل منوأكد 
وال  السبب واألثر منمترابطة شبكة  يندرجان ضمنفي حاجة لدراسة البعد االجتماعي والفكري معا، ألنهما 

ما، إضافة إلى ذلك فإن كل الباحثين والممارسين في هذا المجال بحاجة للنظر في قضايا يمكن الفصل بينه
ى المستوى التنفيذي فقط غير محاذاة االستراتيجية علالتوافق ضمن مختلف المستويات التنظيمية، فتطوير ال

وٕانما هناك ضرورة لضمان المحاذاة أثناء عمليات التنفيذ ألن تحقيقها في مستوى معين ال يضمن  كاف
  .)3( "مستوى أخر يتحقيقها ف

  االنترنتاألعمال عبر إستراتيجية  الىمحاذاة إستراتيجية األعمال : الرابعالمطلب 

، بكفاءة وفعالية االنترنت ال تكنولوجيات الحديثة إلى ضرورة االهتمام أكثر بكيفية استغالالدراستشير 
سسة مع مرور الزمن، خاصة إذا أخرى لالنترنت سيعود بالفائدة على المؤ  واستكشاف استخدامات لفاستغال

قدر و . تها اليوميةامتلكت المهارات المتميزة التي تسهر على استخدام مختلف تطبيقات االنترنت في نشاطا
تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك وجه إلى مشاريع تالتي  بعض المحللين أن حوالي ثلث أو نصف النفقات

 ،مع العوامل التنظيمية التناسق أهمية في الحسباناالنترنت ال تستثمر بالشكل األمثل، فهذه المشاريع ال تأخذ 
، المهارات، مثل استراتيجيات األعمال واألهداف هذه العوامل معها اآلثار المترتبة عن تكييف وبذلك تتجاهل

فقيمة التكنولوجيا تظهر أساسا عند مزجها مع ، ) P. Milgrom, J. Roberts, 1995( إلخ ...نظم المعلومات
التي تعبر عن درجة مزج واستخدام تكنولوجيا المعلومات ومدى  المحاذاةعوامل تنظيمية أخرى وهنا نقصد 

                                                           

)1( .  Reich B.H & Benbasat, Op.cit, P 55. 
)2( . John Henderson & N. Venkatraman, Strategic alignment: Leveraging Information Technology for 

Transforming Organizations, IBM Systems Journal, Vol.32, N.1, 1993, Pp 4-16. 
)3( .Campbell David, Kay R.Avison, Strategic alignment: A practitioner’s perspective, European & Mediterannean 

Conférence on Information Systems, Tunisie, 27-28/07/2004, P 14. 
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انسجامها مع إستراتيجية المؤسسة، وبالتالي يتضح أن للمحاذاة دور حاسم في تعزيز نتائج تناغمها و 
أنه إذا كان االستثمار في تكنولوجيا المعلومات )  ,1989A.L. Lederer, A.L. Mendelow(وحسب  .)1(المؤسسة

رة واستراتيجيات يهدف إلى دعم أهداف المؤسسة وأنشطتها بكفاءة وفعالية فإن التنسيق بين هذه األخي
  .المؤسسة أمر ضروري لبلوغ هذه النتائج

  اإلستراتيجيةمحاذاة النضج و فجوة ال نموذج :الفرع األول

إن بلوغ محاذاة استراتيجية عالية يتطلب جهود فعالة من طرف مدراء المؤسسات، والعمل على تقليص الفجوة 
نت، ناهيك عن تحديد مختلف العوامل التي يمكن أن ما بين استراتيجية األعمال وٕاستراتيجية تكنولوجيا اإلنتر 
  .تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مستوى المحاذاة

عندما تؤيد إستراتيجية  يحدثتحقيق المحاذاة اإلستراتيجية إن  :اإلستراتيجيةمحاذاة الو فجوة ال نموذج: أوال
ت ن إستراتيجية األعمال قد استفادالتجاه تكو إستراتيجية األعمال تأييدا تاما، وفي نفس ا االنترنتتكنولوجيا 

، وهذا يشير إلى انه أي اختالل يمكن أن االنترنتبشكل فعال من القدرات التي تتيحها إستراتيجية تكنولوجيا 
بسبب نقص في اإلنفاق في : مثال(إلستراتيجية األعمال  االنترنتيحدث لغياب دعم إستراتيجية تكنولوجيا 

أو لفشل المدريين ) بسبب اإلنفاق المفرط على تكنولوجيا: مثال(ردها االستفادة من موا أو عدم) التكنولوجيا
التنفيذيين  في فهم الفرص التجارية التي أتاحتها هذه التكنولوجيا سيؤدي إلى عدم حصول محاذاة تامة بين 

  .اإلستراتيجية وةوالفج األبعاد األساسية المحاذاة اإلستراتيجية )4- 2( ويوضح الشكل .)2( المتغيرين

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

)1( .  Terry Anthony Byrd , Bruce R. Lewis, Robert W. Bryan, The leveraging influence of strategic alignment on 
IT investment: An empirical examination, Information & Management 43, 2006, P 308. 

)2( .  Paul P. Tallon, Investigating the Relationship between Strategic Alignment and IT Business Value : The 
Discovery of a Paradox, Idea Group Publishing, USA, 2003, P 6. 
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  االنترنت المعتمدة عبرستراتيجية اإلمحاذاة إستراتيجية األعمال مع : )4-2(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Source: Paul P.Tallon, Op.cit, P 6. 

نطوي على القضاء أو تقليص الفجوة بينهما، حيث تظهر هذه يَ ين اإلستراتيجيتين بإذن تحسين المحاذاة 
الة وجود فشل في االستفادة من التكنولوجيا أو فشلها في دعم إستراتيجية األعمال، فمثال في في ح األخيرة

، فإن هذا يعيق إستراتيجية األعمال جراء عدم كفاية مستويات دعم هذه األخيرة االنترنتحالة فشل دعم 
كن المؤسسة مَ يُ  لتكنولوجيا وزيادة اإلنفاق على التكنولوجيا أو إعادة تخصيص الموارد المتاحة لالستثمار في ا

  .تحقيق أهدافها من

إلستراتيجية األعمال فإن هذا يضمن مستوى عالي من المحاذاة، ومن  اقويً  اقدمت التكنولوجيا دعمً  إذاف
ن هذا المستوى العالي من الدعم سيكون إبالتالي فالمرجح أن تكون هناك فجوة صغيرة بين اإلستراتيجيتين و 

  .)1(عايير األداء الرئيسية في كل األعمال التجاريةله تأثير كبير على م

  :)2( المعلومات في التاليتكنولوجيا لوتكمن اهمية مقاربة المحاذاة االستراتيجية 

المعلومات اصال من اصول المؤسسة التي ال  تكنولوجياصبح تحيث  :انشاء قيمة مضافة للمؤسسة - 
  .يمكن تقدير قيمتها

 تكنولوجيا القتناء وصيانة ومتابعة دنى من النفقات الموجهةيضمن الحد اال :مستوى االنفاق - 
 .المعلومات لتلبية احتياجات مختلف الوظائف

                                                           

)1( . Paul P.Tallon, Op.cit, P 7. 
)2( . Ipid, P 14.  

 في دعم Internetفشل 
   اإلستراتيجية

 من فشل اإلستراتيجية
   Internetاالستفادة من 

 إستراتيجية األعمال

 ستراتيجية المحاذاة اإل

 Internetإستراتيجية 

 Internetاالستفادة من  
 �Internet ا��-, ا�+ي �)��

 الدعـم االستفادة

 التكنولوجيا اإلستراتيجية
 Mis-Alignment/-�م ا���"ذاة
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المعلومات لوحدها لن يؤدي الى نتييجة دون  تكنولوجياأي معرفة ان االستثمار في  :تجهيز المؤسسة - 
 .والمهارات التي تملكها المؤسسة التفكير والعمل على استراتيجية المؤسسة واالخذ بعين االعتبار االجراءات

  .تميز المؤسسةل اجديدً  االمعلومات يمكن ان يكون مصدر  تكنولوجياان  :تنافسيةمصدر للميزة ال -   

  : )نضح المحاذاة(ذاة اإلستراتيجية عوامل تحقيق فعالية المحا - ثانيا

ه من أهم العوامل أن (Papp & Brier 1999 ; Chiasson Javidan,2004 ; Kotter 1996 ; Chan, 2002)يرى كل من  
المساعدة على تحقيق المحاذاة هو ضرورة دعم المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات، كما يجب على 
 مديري األعمال أن يكونوا متخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات حتى يتمكنوا من استغاللها بشكل أكثر

  .فعالية

مشاركة المدريين التنفيذيين في وضع االستراتيجيات وفهم مختلف اإلجراءات كما تتطلب المحاذاة كذالك 
وهناك عامل حيوي يتمثل في ضمان ، (Luftman, Papp & Brier, 1999 ; Rockart et al., 1996)واألعمال

 المحاذاة المستمرة والنظر لها على أنها عملية إدارية مستمرة ال تتبع بالضرورة خطة جامدة، وينبغي أن
كما ، Venkatraman el al, 199)3( مر بها المؤسسةتتتكيف مع مختلف التغيرات الداخلية والخارجية التي 

تنفيذ المحاذاة، وأبرز العديد من الباحثين  علىتأثير النجاح اه  إلى موضوع أخر مهم يتمثل في يتوجب االنتب
مال والمدراء التنفيذيين، والفشل في تنفيذ أهمية التنفيذ الن نجاحها يولد الثقة والتعاون بين مديري األع

إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات يجعل المدريين غير راضين ومترددين في االستمرار في عملية التخطيط 
 .(Reich & Benbasat, 2000)االستراتيجي ألنظمة المعلومات 

اإلستراتيجية بين إستراتيجية  ذاةلتحقيق المحا مجموعة من الخطوات (Luftman and Brier, 1999)وحدد كل من
  :)1( األعمال وٕاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات

  اختيار التكنولوجيا المناسبة؛ مشاركة كل األطراف المعنية فيضرورة  - 

فهم الروابط والعالقات البينية بين تكنولوجيا المعلومات ونشاط المؤسسة للحصول على عالقة قوية  - 
 ؛بينهما

الختالف ما بين الوضع الحالي والوضع المستقبلي لمكونات استراتيجيات العمل العمل على تحليل ا - 
 ؛وتكنولوجيا المعلومات للمساعدة في تحديد التكنولوجيا التي تمكن من زيادة الفرص الجيدة للمؤسسة

 ؛تحديد خطة العمل ووضع االستراتيجيات - 

 .اختيار معايير النجاح وتقييمها، وذلك لتقييم خطة التنفيذ - 

  .لعمل على إدامة المحاذاة اإلستراتيجية لالستمرار في االستفادة من تكنولوجيا المعلوماتا - 

                                                           

)1( .  Anabel Gutierrez, and Alan Serrano, Op.cit, P 2. 
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التركيز على تحديد الحلقات المفقودة التي تحدد العالقة ضرورة  Chan et al, 2006)( يرىوفي نفس السياق 
  .ين المتغيرينبين تكنولوجيا المعلومات وأداء المؤسسة، أي البحث عن العوامل التي تمثل وسيط ب

على أن الطريقة التي تكيف إستراتيجية العمل مع إستراتيجية تكنولوجيا  (Hu and Huang, 2005 )يؤكد و 
أن مسؤولي ومسيري المؤسسة في "فيرى ) d,Mahmou 1993( أما، إجابةالمعلومات ال تزال مجهولة وبدون 

لومات على اإلستراتيجية التنظيمية واألداء حاجة إلى فهم أفضل لمدى تأثير االستثمار في تكنولوجيا المع
تحسين  على محاذاة يمكن أن تساعد المؤسساتالوهذا الرأي يؤكده العديد من الباحثين هو أن " االقتصادي

الحصول على مستويات أعلى من  في أغلب األحيان  .)1( األثر اإليجابي لتكنولوجيا المعلومات على أدائها
 .لمعلومات ال يعني بالضرورة ارتفاع معدل النمو أو زيادة الربحيةاالستثمار في تكنولوجيا ا

  :فإن هذه يعزى إلى  )Roberts;  2001, Bond , (2002وحسب  

  ؛ب تقييم موضوعي لهذه التكنولوجياغيا - 

 مة التكنولوجيا المقتناة؛ءعدم مال - 

 غياب فعالية التنفيذ؛ - 

 .عدم المحافظة على التحسين المستمر على المدى الطويل - 

د االستثمار في تكنولوجيا ئأن عدم قدرة المؤسسات على تحقيق عوا على العديد من الدراساتتؤكد  كذلك
المعلومات يرجع جزء منه إلى غياب المحاذاة بين إستراتيجية األعمال وٕاستراتيجية تكنولوجيا 

ويمكن أن تكون ، .(Henderson & Venkatraman, 1993 ; Woolfe, 1993 ; Chan & Huff, 1993)المعلومات
المحاذاة احد األسباب الرئيسية لعدم تأثير تكنولوجيا المعلومات على مستويات األداء بل أن عدم القدرة على 

 & Tallon  وهذا ما تعززه  دراسة ،طة وعدم الكفاءة وزيادة التكاليفتحقيق المحاذاة سيترتب عنه تكرار األنش

Kraemer, 2003  عوائد على الحصول  إلى من المحاذاة يؤدي ستوى عالوجود م أنحيث توصال الى
استخدام تكنولوجيا المعلومات، إال أن العالقة بين اإلستراتيجيتين تبقى في ارتفاع الى غاية نقطة  جراءمرتفعة 

معينة ثم تأخذ االتجاه العكسي، وهذا يعني الوصول الى نقطة التشبع حيث يكون المزج بين مختلف العوامل 
   .في ذروته

  عبر االنترنت المحاذاة اإلستراتيجية: الفرع الثاني 

إن اتخاذ قرار اعتماد استراتيجية أعمال عبر اإلنترنت يعني البحث عن مختلف العوامل التي تمكن من نجاح 
المؤسسة في تحقيق أهدافها المرجوة من اعتمادها على هذه التكنولوجيا، ولن تصبوا لهذا إال من خالل العمل 

  . بشكل دقيق ومتفق مع األهداف اإلستراتيجية العامة للمؤسسةد األهداف على تحدي

                                                           

)1( . Masa’deh, Ra’ed, Nottingham, Op.cit, P  1694. 
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 التالييوضح الجدول :  وٕاستراتيجية تكنولوجيا االنترنت األعمالالعالقة بين أهداف إستراتيجية  - أوال
حيث يتم استخدامها لحساب النسبة  األعمالنترنت وٕاستراتيجية فة األهداف الخاصة بتكنولوجيا اإلمصفو 

وفقا لفروقات وجهات النظر  األعمالية ألهداف تكنولوجيا االنترنت التي تدعم فعال أهداف إستراتيجية ئو لما
 .وتكنولوجيا االنترنت األعمالبين مدراء استراتيجيات  ةالشخصي

  األعمالالمعلومات وٕاستراتيجية  ااألهداف األساسية لتكنولوجي: )6-2(الجدول رقم 

  أهداف إستراتيجية تكنولوجيا االنترنت  لأهداف إستراتيجية األعما

  .تحسين التوجه نحو العمالء والخدمات -
  .االمتثال لألنظمة والقوانين الخارجية -
  .ضمان استمرارية الخدمات وتوافرها -
  TIC: ذات العالقة بـ األعمالإدارة مخاطر  -
  .تقديم منتجات وخدمات تنافسية -
 .وظيفيةتحسين وصيانة إجراءات األعمال ال -

: بـ ةذات العالق تالحصول على  عوائد االستثمارا  -
TIC. 

 .االستجابة السريعة للتغيرات البيئية -

والمفيدة في صنع  ةالحصول على المعلومات الموثوق -
  .القرارات االستراتيجية

  األعمالالعمل على محاذاة الى إستراتيجية  -
  .تحتيةالحفاظ على أمن المعلومات وتجهيز البنية ال -
  .TICالتحقق من موثوقية الخدمات التي تقدمها  -
  .متطلبات األعمالمع تقديم خدمات تتماشى  -
  .ألنظمة والقوانين الخارجيةمع ا التي تمتثل TIC:بـ التزويد -
  .ضمان التحسين المستمر واالستعداد للتغيرات المستقبلية -
المسطرة مع تسليم المشاريع في الوقت المحدد ووفقا للميزانية  -

  .الجودة ةمراعا
  .دعم اإلدارة التنفيذية -
  .تحسين فعالية تكاليف تكنولوجيا المعلومات -
  .ةصيانة وحساب كل األصول التكنولوجي -

Source: Wim Van Grembergen, Steven De Haes, Enterprise Governance of Information 
Technology: Achieving Strategic Alignment and Value, Springer Science Business 
Media, USA, 2009, P 13. 

خر وحسب حجم المؤسسة والبيئة التي تنشط آتب هذه األهداف حسب األولوية وقد تختلف من قطاع الى رَ تُ 
بها المؤسسة، إال أن الهدف يبقى دوما هو تحديد األهداف المنتظرة من االستثمار في تكنولوجيا المعلومات 

  .نجها ضمن األهداف اإلستراتيجية العامة للمؤسسة وهذا لضمان محاذاة عالية بين المتغيريوٕادرا

 في الواليات المتحدة بتطوير رؤية في نفس السياق قام معهد بحوث تكنولوجيا المعلومات ومعهد اإلدارة
، والشكل )االنترنت(ت وتكنولوجيا المعلوما األعمالواقعية في كيفية تحديد العالقة بين كل من إستراتيجيتي 

 :يوضح ذلك العالقة )5-2( رقم

  االنترنت األعمال عبروٕاستراتيجية  األعمالالعالقة بين أهداف إستراتيجية : )5-2(الشكل رقم 

    

  

  

  
Source: Wim Van Grembergen, Steven De Haes, Op.cit, P:10. 

السمعة  -الحفــاظ على المؤسسة دعم
 - والقيادة

 فيضمان خدمات االنترنت يساعد 
 القيادة مقاومة الهجمات وتغيرات المحيط 
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سمعة والمركز القيادي للمؤسسة، في العلى  تكنولوجيا تقدم الدعم الكافي للحفاظالأن أهداف  يوضح الشكل
حين أن جعل أهداف تكنولوجيا االنترنت ضمن األهداف العامة للمؤسسة سيضمن فعالية الخدمات التي 

  .في إطار مواجهة التغيرات البيئية المؤثرة على المؤسسة اتقدمها هذه التكنولوجي

 توصلوا إلى أن (Peppard et al, 2000 ; Sabherwal et al, 2001 ; Benbya and McKelvey, 2006) إال ان 
فشلت في الحصول على القيمة المنتظرة من هذا  االنترنتالمؤسسات التي قامت باالستثمار في تكنولوجيا 

 نإستراتيجية المؤسسة ككل، وهذا ما يؤكد أ أهداف المشروع، بالرغم من أنها قامت بدمج أهدافها ضمن
إذا لم تأخذ بعين االستثمار  هذا أهمية ولكنها ليست كافية للحصول على قيمة من المحاذاة االستراتيجية ذات

  .ةاالعتبار عالقة الدعم والقيادة بين األهداف المسطر 

 من الجهود المبذولة لتحقيق المحاذاة االستراتيجية الرغمب أنه  (Benbya and McKelvey, 2006)ويؤكد
حد أسباب هذه الصعوبات أ بلوغ خطط متكاملة تضمن المحاذاة، وإال انه من الصعب  لتكنولوجيا االنترنت
غير ولكنها تتأثر بالتحديات البيئية  يخطيط االستراتيجال تنتهي أو تتحقق بمجرد وجود التهي كون المحاذاة 

 ، إضافة الى ذلك فإن اإلجراءات االستراتيجية في حد ذاتها تضيف تعقيد)ديناميكية شبكة االنترنت( متوقعةال
 .لبلوغ المحاذاة، ويرجع ذلك إلى أن معظم النماذج تفترض وجود عمليات وخطط إستراتيجية رسمية ومكتوبة

وضع خطط طارئة أو بديلة تتكيف باستمرار مع   (Orlikowski, 1996)في هذه النقطة بالتحديد فقد اعتمد 
وتكنولوجيا  األعمالستراتيجية الظروف المتغيرة التي تواجه المؤسسة، وهو يؤكد بذلك أن التكامل بين إ
  .اإلنترنت مهم ولكنه غير كاف الن المحاذاة يجب ان تكون على كل المستويات

اعتمد الباحث على نموذج  :للمحاذاة اإلستراتيجية عبر االنترنت (Yann Rival, 2009)(نموذج - ثانيا
)1993 (Henderson and Venkatraman, عبر  األعمالوبيئة  مع إحداث بعض التغيرات حتى يتناسب

 :ويمكن توضيح ذلك وفقا للشكل التالي االنترنت

  ,Yann Rival: نموذج محاذاة األعمال اإللكترونية لـ: )6-2( الشكل رقم
  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Yann Rival, An assessment of e-business strategies using the strategic alignment model, 
European & Mediterranean Conference on Information Systems, Tunis Tunisia, 2004, P 05. 

 

 E-Bإستراتيجية  

 إستراتيجية  المؤسسة

 ا��$/�,

 E-Bبنية 

 

  E-B لـ المحاذاة االستراتيجية
  E-B لـ المحاذاة التنظيمية

  E-Bلـ  المحاذاة التكنولوجية
 التناسق 
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استراتيجية المؤسسة، التنظيم، بنية االنترنت، استراتيجية ( أساسية متغيراتيتكون النموذج من أربعة 
  :، حيث تتحدد بينها ثالث عالقات أساسية)االنترنت

عملية التواصل بين مدراء المؤسسة من خالل  وتتضمن: لألعمال االلكترونيةالمحاذاة االستراتيجية  - 
وضع وتنفيذ االستراتيجية، كذلك توضح طرق وأساليب التخطيط  التبادل المنتظم للمعلومات أثناء

  . الجماعي لألنشطة وتثمينها

الهيكل التنظيمي األمثل الذي يتكيف  ريقصد بها اختيا: لألعمال االلكترونية التنظيميةمحاذاة ال - 
 .المؤسسة، تقاسم الموارد المشتركة، ابتكار أساليب عمل جديدة ووضعية نشاط

االستثمار في التكنولوجيا وتطوير تكنولوجيا جديدة، : لألعمال االلكترونية ةالمحاذاة التكنولوجي - 
  . والتكامل بين الموارد التكنولوجية المتاحة داخل المؤسسة

  .االلكترونية  األعمالراتيجية تشكل هذه العالقات في مجموعها المحاذاة الكلية إلست 

  قياس المحاذاة اإلستراتيجيةمقاربات  :الفرع الثالث

ال يوجد هناك نموذج عام وموحد لقياس درجة المحاذاة بين المتغيرين، حيث نجد في هذا اإلطار العديد من  
المقارنة بين نتائج المناهج يعتمد كل منها على طريقة تقييم معينة، وعلى هذا األساس ال يمكن كذلك إجراء 

المحاذاة المتحصل عليها عند استخدام كل نموذج، ويمكن عرض بعض هذه المقاربات أو المناهج في 
  :التالي

يعتمد هذا النهج في عملية :  )The Matching & Moderation Approach( واالعتدال التطابق مقاربة - أوال
أبعاد إستراتيجية (ستراتيجيات الداخلة في عملية القياس بين زوجين من األبعاد أو اال تالتقييم على الفروقا

وجود عالية فهذا يعني  فروق، حيث انه في حال الحصول على )إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات/األعمال
، ويمكن وجود درجة عالية من التوافق ، في حين انخفاض تلك الفروقات تعني درجة عالية من عدم التوافق

قة على مجموعة من األسئلة التي تقود الى تحديد مستوى المحاذاة بين اإلستراتيجيتين في تطبيق هذه الطري
  .المبدأ األساسي الذي تقوم عليه هذه المقاربة )7-2(رقم  يوضح الشكلالمؤسسة، 

  واالعتدال مقاربة التطابق :)7-2(الشكل رقم

 

  
  
  
  
  

Source: Wim Van Grembergen, Steven De haes, Op.cit, P 78. 

أوافق بشدة     5 4 3 2 1ال أوافق بشدة أوافق بشدة     5 4 3 2 1ال أوافق بشدة 
 محاذاة منخفضة

 مرتفعةمحاذاة 

المؤسسة نشاطات/أعمال   المعلومات تكنولوجيا 

 أنظمة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسة توفر أدوات التخطيط االعتماد على تقنيات التخطيط المنتظم
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تكون األبعاد من أن حيث ترى هذه الطريقة انه يجب حتوي على بعض أوجه القصور، المنهج ي اإال أن هذ
 خمسةنفس المستوى حتى نضمن محاذاة عالية مثال إذا كان تقييم مستوى االعتماد على تقنيات التخطيط 

لحال انخفاض المحاذاة ألن درجات، وبعد تكنولوجيا المعلومات بلغ درجة واحدة فهذا يعني بطبيعة ا
المؤسسة على تقنيات  عدم اعتمادالتكنولوجيا في هذه الحالة ال تدعم احتياجات األعمال، ولكن في حالة 

لفرق ومنه ا درجتينر البعد مثال بدرجة واحدة في حين مستوى التكنولوجيا المعتمدة بلغ دِ وقُ  ألعمالها تخطيط
بساطة وسهولة تطبيق هذا النموذج، جعله  ذلك فإنومع  ؟ ة عاليةفعال محاذا وهل يعني هذا ،يساوي واحد

  .)1( عتمد من طرف العديد من الباحثين في المجاليُ 

إال أن هذا النهج يعتمد على التفاعل بين األبعاد المراد ، وهناك طريقة أخرى ذات الصلة هو نهج االعتدال
ة مع نهج المطابقة، فنهج االعتدال يعتمد على قياسها، وهذا الذي يجعل وجود اختالف في النتائج مقارن

 .)2( التطابق على الفرق بين درجات تقييم األبعاد الجداء بين درجات تقييم األبعاد في حين يعتمد نهج 
  :الطريقتينباستخدام والجدول التالي يوضح التقييم 

  واالعتدال مقاربة التطابقالتقييم باالعتماد على  ):7-2(الجدول رقم 

 Ticاد إستراتيجية أبع  
أبعاد إستراتيجية 

  األعمال
المحاذاة حسب 

  طريقة المطابقة

المحاذاة حسب طريقة 

  االعتدال

  )محاذاة عالية( 25  )محاذاة عالية( 0  5  5 األولىالحالة 

  )منخفضةمحاذاة ( 6  )محاذاة عالية( 1  2  3 الحالة الثانية

Source: Wim Van Grembergen, Steven De haes, Op.cit, P 79. 

كذلك استخدام نموذج النضج لتقييم  يمكن: (The Maturity Model Approach )  نموذج النضج - ثانيا
الى  واحدتتراوح بين ، وهنا يتم التقييم بإعطاء درجات لكل بعد أو خاصية اإلستراتيجيةوقياس درجة المحاذاة 

قياس في  وتساعد ،اتيجية الحالية والمستقبليةهذه الطريقة سهلة لتحديد موقع اإلستر  (Likert scale) خمسة
المؤسسة في اتجاه وتقود  تحديد اإلجراءات الضرورية والخصائص التي توجهب الفجوة بين اإلستراتيجيتين

  .)3( المستوى المطلوب من النضج

ون من فهذا النموذج يستخدم معايير تتك  (Luftman) نموذجمثال لتطبيق هذه الطريقة هو استخدام  وكأحسن
مستويات من  ستة )Luftman(مجموعة من الخصائص لبناء مستويات مختلفة من النضج، حيث حدد 

 .النضج باستخدام مجموعة من المعايير والخصائص

                                                           

)1( . Wim Van Grembergen, Steven De Haes, Op.cit, P 78. 
)2( . Ipid, P  78. 
)3( . Ibid, P 79. 
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يعتمد هذا النموذج على فكرة  : The Profile Deviation Approach)( نموذج الفروقات الشخصية -ثالثا
وأهداف مدراء تكنولوجيا المعلومات ويقيس درجة االتفاق  األعمالتيجية االنحرافات بين أهداف مدراء إسترا

تحديد استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات التي تتسق  ).Sabherwal and Chan( �0بين الطرفين، وقد حاول كل 
 Miles and Snowعلى االستراتيجيات المقدمة من طرف  امعتمد األعمالبشكل متكامل مع استراتيجيات 

  : )1( تاليةال

  .تهدف الى تخفيض التكاليف وزيادة فعالية وكفاءة اإلنتاج، وتجنب التغيير التنظيمي :المدافع إستراتيجية - 

واالستعداد التام للتصدي لكل التغيرات الممكن حصولها في  اإلبداعتعتمد على  :إستراتيجية المنقب - 
 .السوق

 .بكفاءة وعنايةالتغيرات التنظيمية م قيَ وتُ المنافسين  أنشطةتراقب عن كثب  :المحلل إستراتيجية - 

اإلستراتيجيات أي من استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات تتوافق بشكل جيد مع يوضح  )8-2( والشكل رقم
  :حيث  )Miles and Snow  ( المقدمة من طرف

لة األجل موجهة نحو تحديد الكفاءة التنظيمية وصنع القرارات طوي :والكفاءةتكنولوجيا المعلومات  - 
  .المدافع إستراتيجيةوتتناسب مع 

القرار وتتوافق مع إستراتيجية  ذتركز على مرونة األسواق، سرعة اتخا: تكنولوجيا المعلومات والمرونة - 
 المنقب

واالستجابة السريعة للتغيرات  ةتمكن من اتخاذ القرارات الشامل: تكنولوجيا المعلومات والكفاءة والشمولية - 
 .إستراتيجية المحللمع عية المؤسسات المنافسة وهي تتماشى عن طريق تحليل وض

  األعمالخريطة تكنولوجيا المعلومات وٕاستراتيجية : )8-2( رقمالجدول 

  األعمالاستراتيجيات                     

  TICاستراتيجيات 
  المحللين  المبادرين  المدافعين

  نخفضةم  منخفضة  مرتفعة  تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الكفاءة

  منخفضة  مرتفعة  منخفضة  تكنولوجيا المعلومات لتحقيق المرونة

  مرتفعة  منخفضة  منخفضة  تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الشمولية

Source: Wim Van Grembergen, Steven De Haes, Op.cit: P 79. 

  
                                                           

)1( . Wim Van Grembergen, Op.cit, P 79. 
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  المؤسسة اإلستراتيجية وأداءالمحاذاة : الثاني المبحث

تقريبا، كونها ال تساعد المؤسسة فقط في تحقيق عوائد  1970ية اهتمام الباحثين منذ أخذت المحاذاة اإلستراتيج
وترى معظم الدراسات الحديثة  .ت ولكنها أيضا تعزز مستوى األداءجراء االستثمار في تكنولوجيا المعلوما

األمثل لتكنولوجيا أهمية المحاذاة اإلستراتيجية لتأثيرها المباشر على أداء المؤسسة ،وذلك شرط االستخدام 
   .)1( المعلومات

  "المفهوم ونماذج القياس"األداء المؤسسي : األولالمطلب 

وسيتم خالل هذه النقطة التركيز أوال على تحديد مفهوم األداء وعرض بعض نماذج القياس، ثم مجموعة من 
ما توصلت إليه وغير مباشر، حتى نوضح  مباشر الدراسات الحديثة والقديمة التي مست الموضوع بشكل

األبحاث في هذا المجال، ثم بعد ذلك يتم التركيز على الدراسات التي اختصت بدراسة المحاذاة بين 
  . االنترنت، قصد الخروج بنتائج أكثر تفصيال عن المتغيرين اإستراتيجية المؤسسة وٕاستراتيجية تكنولوجي

  تعريف األداء المؤسسي :الفرع األول

نهائية لمفهوم األداء بشكل محدد ودقيق، وقد يعود هذا االختالف الى  ةوضع صيغ ال يوجد هناك اتفاق على
طبيعة  ، واختالفها كذلك من مؤسسة الى أخرى وحسبالمعتمدة في دراسته والمقاييس المعايير التباين في

ل المفاهيم نشاطها وفلسفة اإلدارة العليا اتجاه أهميتها، ومنه فمهما اختلف الباحثون ومدراء المؤسسات حو 
  .المتعلقة باألداء فإنهم يتفقون على انه مفهوما جوهريا داخل المؤسسة

على الرغم من هذه االختالفات إال أن أغلب الباحثين عرفوا األداء من خالل النتائج التي تحققها المؤسسة 
 على المؤسسة درةقل محصلة األداء" أن Miller et Bromileyومدى تحقيقها ألهدافها، وفي هذا اإلطار يرى  

 المؤسسة استخدام لكيفية انعكاس هو فاألداء المنشودة، األهداف تحقيق نحو وتوجيهها مواردها استغالل
هة نظر تستند وج "أهدافها تحقيق على قادرة تجعلها التي بالصورة واستغاللها والبشرية المادية لمواردها
لنظم اعتمدا على مدخل ا Witent Meyerد أن كل من ن على نظرية الموارد في تعريفهم في حين نجالباِحثيْ 

 على العمليات إجراء بعد المؤسسة مخرجات به تتمتع الذي المستوى" ه على أنهفي تحديد مفهوم األداء وعرفا
 تقابل أن يتوقع التي األنشطة بنتائج" األداء وصف حيث شامل مفهوم قدم فقد Davidأما  ".مدخالتها
  .)2("الموضوعية األهداف

                                                           

)1( . Masa’deh, Ra’ed, Nottingham, Op.cit, P 1695. 
 39 ص ،2009 األردن، للنشر، وائل دار ،المتوازن التقييم وبطاقة األداء أساسيات الغالبي، منصور محسن طاهر إدريس، صبحي محمد وائل. )2(
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، )1("على انه تثمين للنتائج")  Daniel Feisthammel et Pierre Massot, 2005(وفي نفس السياق عرفه كل من

فهنا ال ينظر لألداء بصورته المجردة بحيث تمثل النتائج أساس قياسه بالتركيز على الجانب االيجابي لنتائج 
 .مرتفعة من األداء األداء مفترضا منذ البداية قدرة المؤسسة على تحقيق مستويات

قدرة المؤسسة على  "عرفوه على انه) Warren Peterson, Govert Gijsbers, Michèle Wilks, 2003(أما 
   .)2( "استخدام مواردها بكفاءة، وٕانتاج مخرجات متسقة مع أهدافها ومناسبة لمستخدميها

 المفاهيم إلى بالنظر هوم األداءلتحديد مف والفعالية الكفاءة منظور 9	 0�8 ��7 أن ھ$"ك �0 ر23 -1% 
 حاول من هناك أن نرى هنا ومن والفعالية، الكفاءة هما أساسيين بعدين على تتمحور أنها نالحظ المقدمة
  :التالي للشكل وفقا هذا توضيح ويمكن المتغيرين، هذين من انطالقا األداء مفهوم على دقة أكثر التركيز

  والفعالية الكفاءة رمنظو  من األداء): 8-2( رقم الشكل      

  
.49ص سابق، مرجع ،الغالبي منصور محسن طاهر إدريس، صبحي محمد وائل :المصدر  

 وانجاز واالزدهار النمو على قادرة والفعالية الكفاءة عنصري تحقق التي المؤسسات أن نالحظ الشكل من
 وبعدها الفشل مصيرها يكون فعالة وغير كفوءة غير المؤسسات بينما صحيحة، بصورة المسطرة األهداف

 خالل من البقاء تستطيع بالكفاءة تتمتع ال التي الفعالة المؤسسات أما خاطئة، أهداف أنجزت ألنها الزوال
  المؤسسات أما الطويل، األجل في التنافس من بهذا تتمكن ولن المطلوبة بالكفاءة ليس ولكن أهدافها تحقيق

 الصحيحة األهداف انجاز على قدرتها لعدم مصيرها التدريجي زوالال يكون بالفعالية تتمتع ال التي كفوءةال
 .كفوءة بصورة الموارد تستخدم أنها من بالرغم

 اإلستراتيجية والمراحل العمليات لدالة نتيجة" انه على األداء اعتبار يمكنف االستراتيجي المنظور أما من 
 . )3("المختلفة

                                                           

)1( . Daniel Feisthammel, Pierre Massot, Fondamentaux du pilotage du la performance, Afnor, France, 2005, P 19.   
)2( . Warren Peterson, Govert Gijsbers, Michèle Wilks, An Organizational Performance Assessment System for 

Agricultural Research Organizations: Concepts, Methods, and Procedures, ISNAR, USA, 2003, P 22. 
 .239 ص ،2006 ،2ط األردن، شر،للن وائل دار ،اإلستراتيجية اإلدارة الحسيني، عداي حسن فالح. )3(
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 يؤشره أو يعكسه أن من بد ال المراحل أو العمليات هذه من أي في إخفاق أو خلل أي فإن األساس هذا وعلى
  .اإلستراتيجية اإلدارة مرآة يعد الذي االستراتيجي األداء

 المؤسسة تحققه الذي النجاح خالل من األداء عن يعبرون الباحثين كل أن نالحظ التعاريف هذه خالل نم
 في وقابليتها مواردها استغالل على المؤسسة رةقد ومستوى نتيجة يعكس األداء أن أي أهدافها، بلوغ في

لكافة األنشطة المؤسسة، وهو ومنه فاألداء هو دالة  ،أنشطتها مختلف خالل من الموضوعة أهدافها تحقيق
 .الذي تسعى كافة األطراف في المؤسسة لتعزيزه والهدفة التي تعكس وضعيتها من مختلف جوانبها، المرآ

هوم لألداء يندرج عنه كذلك صعوبة تقييمه حيث تعتبر هذه المرحلة عنصرا وعموما فإن صعوبة تحديد مف
أساسيا في العملية التسييرية؛ ألنها تساهم في تقديم المعلومات والبيانات التي تستخدم في قياس مدى تحقيق 

مكنها من أهداف المؤسسة، وبالتالي التعرف على اتجاهات األداء السابقة والموالية لفعالية المؤسسة مما ي
   .اتخاذ القرارات الالزمة لتحديد مسارها وبرامجها اإلستراتيجية

على أنها عملية قياس لألعمال والفعاليات  (Gluekand Jauch)ويمكن تحديد مفهوم تقييم األداء حسب 
   .)1( المحققة ومقارنتها بالخطط الموضوعة سابقا الكتشاف وتحديد نقاط القوة والضعف في المؤسسة

مرحلة األساسية من مراحل عمليات اإلدارة اإلستراتيجية والتي يحاول فيها المديرون تلك العرف على أنه كما ي
أن يفرضوا بأن الخيار االستراتيجي ينفذ بصورة صحيحة، أي أن تقييم األداء يعني تحليل أداء األنشطة مرة 

بية تلعب دورا مهما ثانية للبحث عن األسباب أو العوامل المؤثرة على أداء هذه األنشطة وهذه العوامل السب
  .في التسيير من خالل  األنشطة وتسمى بمحركات األداء

وتبرز أهمية تقييم األداء بالنسبة للمؤسسة من خالل ما تتميز به الموارد من ندرة مقارنة باالحتياجات 
غالل المتزايدة والمتنافس عليها، ولذلك تظهر باستمرار الحاجة إلى تحقيق أقصى العوائد الناجمة عن است

  :)2(الموارد وتأثيرها على أهداف المؤسسة ويمكن إيجاز أهمية تقييم األداء في التالي

  توفر عملية التقييم مقياسا لمدى نجاح المؤسسة من خالل سعيها لمواصلة نشاطها بغية تحقيق أهدافها؛ - 

أكبر من  مستوى يقيظهر مدى إسهام المؤسسة في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل تحق - 
اإلنتاج بأقل التكاليف والتخلص من عوامل الهدر والضياع في الوقت والجهد والمال، مما يؤدي إلى خفض 

  أسعار المنتجات ومن ثم تنشيط القدرة الشرائية وزيادة الدخل القومي؛

                                                           

 .241 ص، مرجع سابق، الحسيني عداي حسن فالح .)1(

 .242نفس المرجع، ص . )2(
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ن طريق نتائج تظهر عملية التقييم التطور الذي تحققه المؤسسة في مسيرتها نحو األفضل أو العكس، ع - 
  التنفيذ الفعلي لألداء في المؤسسة من فترة ألخرى؛

توضح هذه العملية المركز التنافسي للمؤسسة في إطار المحيط القطاعية التي تعمل فيها، وبالتالي تحدد  - 
  لتحسين المركز التنافسي؛ المحتملةآليات وحاالت التغيير 

نسجام بين األهداف واالستراتيجيات المعتمدة لتنفيذها تعكس عملية التقييم درجة المواءمة وحاالت اال - 
  .وعالقتها بالمحيط التنافسي للمؤسسة

التي يمكن أن تواجه المسير أثناء  المشاكلبالرغم من األهمية البالغة لعملية التقييم إال أن هناك جملة من 
  : )1(عملية التقييم نذكر منها

راك المسير ألهمية استخدام المقاييس التي تعكس أداء مؤسسته أي عدم إد: النظرة الجزئية عند التقييم - 
  على المدى البعيد؛

ويقع هذا عندما تعتبر النشاطات التي صممت النجاز هدف ما هي : الخلط ما بين الوسائل واألهداف - 
  الهدف بينما هي في الحقيقة وسائل استخدمت من أجل الوصول إلى ذلك الهدف؛

من مجموعة من األجزاء بعضها  انً ويحدث ذلك عندما يكون الهدف مكوَ : التنظيميغياب البعد السلوكي و  - 
قابل للقياس الكمي والبعض األخر غير قابل، وهنا يتم التركيز على تلك األجزاء ذات القابلية للقياس الكمي 

حساب  ىعلى حساب األجزاء غير القابلة لذلك وهنا يقع خلل في عملية التقييم الن إهمال أي عنصر عل
  األخر يعني فشل العملية ككل؛

عدم توافر الوقت المطلوب إلجراء التحليالت طويلة األجل والتي عادة ما تتطلب مهارات من نوع متقدم  - 
 .وتتطلب اطالع على كل البيانات واستخدام أساليب رياضية معقدة

  قياس األداء : الفرع الثاني

الي ال يمكن تسييره وٕادارته بالشكل المطلوب، من هذا المنطلق ن كل ما ال يمكن قياسه يصعب تقييمه وبالتإ
جمعها  تم يوفر البيانات التي  الهدف األساسي لعملية التحول االستراتيجي، ألنه ن قياس األداء يعتبرإف

وعموما فإن قياس األداء يوجه أعمال وأنشطة مختلف . وتحليلها واستخدامها في اتخاذ القرارات بصورة سليمة
  .حدات التنظيمية والوظيفية في المؤسسة من خالل التوزيع األمثل للمواردالو 

قياس األداء هو مؤشر يوضح العالقة بين عوامل النجاح "أن    ويمكن القول: قياس األداء مفهوم - أوال
  .)2( "واألهداف اإلستراتيجية للمؤسسة

                                                           

 .201 ص، 2006، الدار الجامعية، مصر، إدارة توازن األداءسعد صادق البحيري، .  )1( 
 )2( . Hubert K.Rampersad, Total Performance Scorecard, Springer, Paris, 2005, P 42.  
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النجاح من الفشل عن طريق القرب  ذلك القياس الذي على أساسه يتحدد"كذلك يعرف قياس األداء بأنه 
  :ولتوضيح هذا المفهوم نستعين بالمثال التالي. )1("والبعد من مقاييس كل منهما

بالمائة سنويا،  50بعد تقييم الميزانية الخاصة إلحدى المؤسسات اإلنتاجية اتضح أن هناك نسبة نجاح تقارب 
هو قيام احد اإلداريين بكشف حقيقة هذه األرباح في وقد تفاءل الجميع بذلك، ولكن الذي لم يتم هذا التفاؤل 

اجتماع خاص بإدارة المؤسسة، حيث أوضح أن هذه النسبة هي نسبة وهمية ال تعبر  عن مدى النجاح  
المحقق ألنها كانت نتاج الرتفاع أسعار العملة، وبما أن هذه الشركة كان لديها مخزون كبير فإن ارتفاع 

وكل هذا راجع بطبيعة الحال إلى . أثير على ثمن المخزون فزادت نسبة األرباحأسعار العملة أدى إلى الت
 .همئِ استخدام مقياس كاذب في عملية قياس أدا

يمكن القول أن مقياس األداء إذن هو المعيار الصحيح الذي يتحدد من خالل جمع جميع العوامل المؤثرة في 
القياس  الجمعي لها ثم قياس النتيجة الصحيحة بعيدا  التقدم نحو الهدف، وقياس كل واحد منها على حدا ثم

عن العوامل الوهمية التي قد تطفو على السطح بحيث يكون ذلك المقياس شامال للعمليات الحسابية 
  .واالجتماعية والشخصية وغيرها من جوانب العمل المختلفة

لزم أن يقوم بعمله من خالل أي نوع من القياس الصحيح يست: يتعرض لها القياس الجوانب التي: �����
  : )2(البحث في جوانب ثالثة هامة

يبحث في  - كعامل أول- قياس األداء يعمل في هذا المستوى : األهداف المطلوبة ومدى تحقيقها -1
ض الواقع ر األهداف المرحلية التنفيذية، والتي تعمل في ظل األهداف العامة، ويقيس مدى تحقيقها على أ

  .يقهاومدى التقصير في تحق

المستوى الثاني من مستويات عمل القياس هو البرنامج العملي التنفيذي للخطة : البرنامج التنفيذي - 2
لعمل الموضوعة ككل ويدخل في ذلك األهداف والوسائل المستخدمة لتحقيقها والمحددات التي تحيط با

المكتوبة فقط بل ال بد  التقاريرل وال يمكن نجاح هذا النوع من القياس من خالوبالمنهجية الحركية للتنفيذ، 
  .من المراقبة الميدانية للعمل عن قرب ليتحقق المراد من القياس

  :وهي المستوى الثالث من مستويات القياس ويقصد بها ما يلي: العوامل الخارجية -3

 أو اإلنتاج المعروض؛ ةمدى قبول أو رفض الخدمة المؤدا - 

 المعوقات الخارجية؛ - 

 ملين مع المجتمع الخارجي؛طريقة تعامل  العا - 

   .الخارجيين)المنافسين(الخصوم  - 

                                                           

 .331 ص، 2006، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، دارة المعاصرةعادل ثابت، اإل. )1(

 .335- 334 ص، ص نفس المرجع .)2(
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بالرغم من التنوع الكبير في أنظمة قياس األداء إال أنه يمكن  :التطور التاريخي ألنظمة قياس األداء -ثالثا
حيث نجد أنظمة قياس ذات التوجه التقليدي وأخرى أكثر حداثة نتيجة للتطور  ينوضعها وفقا لتوجهين أساسي

  .صل في أنظمة القياس التقليديةالحا

ترتكز نماذج القياس التقليدية على التكاليف والتقارير المحاسبية اإلدارية، : أنظمة القياس التقليدية -1
لتلبي احتياجات توسع المؤسسات الصناعية في تلك  20وبداية القرن  19طورت هذه التقنيات في نهاية القرن 
يا المعلومات والتغيرات الجذرية في طرق وأساليب اإلنتاج جعل هذه الحقبة، ولكن ظهور ثورة تكنولوج

  : )2( ذا راجع إلىـوه، )1( األنظمة عديمة الجدوى

ان االعتماد على التقارير المحاسبية اإلدارية غير مرتبط : عدم ارتباطها بإستراتيجية المؤسسة -
راقبة عمليات اإلنتاج والتوزيع إضافة الى  إستراتيجية المؤسسة بشكل مباشر، وبالتالي فهي غير مجدية لمب

  .أنها تقدم معلومات مضللة أثناء اتخاذ قرارات التسعير

وهذا راجع الى ان األنظمة التقليدية ال تفرق بين التكاليف الثابتة والمتغيرة مما : صعوبة تحديد التكاليف -  
  .يؤدي الى الوقوع في األخطاء أثناء تقدير التكاليف

التقارير المحاسبية اإلدارية ال تتغير من وحدة الى أخرى داخل المؤسسة وال تتغير كذلك مع : نةعدم المرو  - 
تغير احتياجات العمل، وفي أغلب األحيان ال تستلم هذه التقارير في الوقت المناسب، ونتيجة لهذا ال يوليها 

  . المدراء االهتمام الكافي أثناء اتخاذ القرارات

أن النماذج الكالسيكية المستخدمة لقياس األداء  (Simons& davila, 2000) ل من وفي هذا اإلطار يرى ك
مفيدة ولكنها ال تعكس جودة  ،" صافي األصول، والعوائد، وحجم المبيعات"ترتكز على مؤشرات مالية مثل 

حيث  (Correa &Caon,2002)أعمال المؤسسة أثناء تنفيذ اإلستراتيجية، في نفس السياق يؤيد ذلك كل من 
، أكدا على أن أنظمة األداء التي ترتكز على المؤشرات المالية ال تدعم المسؤولين التخاذ القرارات بشكل كافٍ 

فهي ال تعكس المستوى الذي يمكن ان يجعل المؤسسة قادرة أو غير قادرة على بلوغ األهداف االستراتيجية 
  .)3( المسطرة

كل التي تواجه المؤسسة عند استخدامها ألنظمة قياس األداء انطالقا من المشا: الحديثةأنظمة القياس  -2
في محيط المؤسسة،  ةالتغيرات المتسارعمع ، كان من الضرورة تطوير أنظمة أكثر فاعلية لتتالءم التقليدية

تتضمن مؤشرات غير مالية كاالهتمام بالزبون الذي يتطلب مستويات أعلى من الجودة، مدة التسليم، 
الخارجية التي يمكن ان تؤثر على أداء المؤسسة مثل المؤشرات التنافسية، المؤشرات ومختلف العوامل 

                                                           

)1( .  Jimmie Browne & John Devlin, Asbjorn Rolstadas & Bjorn Andersen, Performance Measurement: The 
ENAPS Approach, 1997, P 03. 

)2( .  Ibid, Pp 03-05.   
)3( . Frederico, Guilherme Francisco, The Measurement of Organizational Performance with a Focus on 

Stakeholders, POMS 20th Annual Conference Orlando, Florida U.S.A, 2009, P 05. 
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، وعلى العموم تتميز أنظمة )1( إلخ..البيئية، المؤشرات االقتصادية، القوانين والتشريعات، والشركاء ، الموردين
  :)2(بما يليقياس األداء الحديثة 

  .إستراتيجية المؤسسةالمباشر مع  ارتباطها - 

  مؤشرات قياس مالية؛ل عدم استخدامها - 

  مع الوقت وفقا لتغير االحتياجات؛ هاتغير  - 

  االستخدام؛ وسهولةطة البسا - 

  التغذية العكسية؛ تقديم - 

  .تعزيز التحسين المستمر وليس فقط قياس ورصد األداء - 

  :لتاليويمكن توضيح أهم الفروقات بين أنظمة القياس التقليدية والحديثة وفقا للجدول ا 

  التطور التاريخي ألنظمة قياس األداء): 9-2(الجدول رقم 

  أنظمة قياس األداء  الحديثة  أنظمة قياس األداء التقليدية 

  تستند على إستراتيجية المؤسسة  تستند على أنظمة المحاسبة التقليدية
  تستند على القيمة  تستند على التكلفة

  التوجه بالعمالء  التوجه بالربح
  التوجه بعيد المدى  قصير المدىالتوجه 

  التركيز على مؤشرات الفريق   التركيز على المؤشرات الفردية
  التركيز على مؤشرات التحول  التركيز على المؤشرات الوظيفية

  الغاية منها التقييم والمراقبة  الغاية منها التقييم
  تؤكد على جهود التحسين المستمر  تعيق عملية التحسين

  .100:، مرجع سابق، صل محمد صبحي إدريس، طاهر محسن منصور الغالبيوائ: المصدر

  ءاألدا قياس نماذج: المطلب الثاني

هناك العديد من نماذج قياس األداء المقدمة من طرف الباحثين في هذا المجال، تختلف باختالف المؤشرات 
ى حديثة، وسيتم حصر مجموعة المستخدمة وطبيعتها كمية أو نوعية، كما نجد أساليب قياس تقليدية وأخر 

  .من النماذج المقدمة في اإلطار

 

                                                           

)1( .  Jimmie Browne & John Devlin, Asbjorn Rolstadas & Bjorn Andersen, Op.cit, P 06. 
)2( .  Ibid, P 06. 

. 
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  المتوازن األداء نموذج بطاقة : ا���ع ا
ول

 ومؤشرات مقاييس على االعتماد عن تولد الذي النقص نتيجة جاءت المتوازن األداء تقييم بطاقة فكرة إن 
 على التغلب إلى األمر تطلب لذا للقياس، قابلةال غير المؤشرات وٕاهمال األداء، لتقييم فقط ومحاسبية مالية
 حيث المعرفي العصر إلى الصناعي العصر من تفكيرها في المؤسسة انتقال خالل من التحديات هذه

 وٕارضاء والمنافسة االستمرار على أكبر قدرة المؤسسة تمنح  األداء من متعددة جوانب على والتركيز الشمولية
  .المصالح أصحاب ومختلف العمالء

 إلى اإلستراتيجية ترجمة على يعمل مفهوم هو المتوازن األداء إن :المتوازن األداء تقييم بطاقة مفهوم -�أو
 Kaplan Norten من كل عرفها التي المتوازن األداء تقييم بطاقة فكرة جاءت هنا ومن تنفيذية، عمل خطوات

 أداء عن وشاملة واضحة صورة لمسيرل تقدم التي المالية وغير المالية المقاييس من مجموعة" أنها على
 المالئمة والقياسات المؤشرات اختيار للمؤسسة يمكن إطار في قياس نظام اعتبارها يمكن وبالتالي المؤسسة،

 هذه محتوى في والموضوعية الذاتية الجوانب مختلف عرض في المسير ورغبات عملها وطبيعة لحاجاتها وفقا
 .المتوازن التقييم بطاقة يوضح اليالتوالجدول  ".والقياسات المؤشرات

  المتوازن األداء تقييم بطاقة): 10-2( رقم الجدول

 األداء قياس مؤشر المتوازن األداء تقييم بطاقة أبعاد

 تظهر أن يجب كيف ماليا للنجاح( المالي المنظور
 )األسهم؟ وحملة المنافسين أمام المؤسسة

  .بيع نقطة كل في المبيعات حجم رفع -
  .اإلنتاجية وتحسين التكاليف ضتخفي -
 .المخاطر تقليص -

 للمؤسسة المستقبلية الرؤية لتحقيق(  العمالء منظور
 )عمالءها؟ أمام تظهر أن يجب كيف

  .زبون كل طرف من المحقق األعمال رقم تحديد -
  .زبون لكل األعمال لرقم السنوي النمو نسبة تحديد -
 .الزبون حاجات إشباع -

 أن يجب التي األعمال ماهي(الداخلية العمليات منظور
 )والعمالء؟ المستثمرين رضا لتحقيق فيها نتميز

 المرجعات حجم -

  البيع بعد ما خدمات -
 .التجديد -

 وتقييم تطوير سبل ماهي( والنمو التعلم منظور
 لتحقيق المؤسسة داخل عليها نحافظ وكيف المهارات
 )والتغيير؟ التحسين

 المؤسسة في المتواجد يالفكر  مال الرأس حجم -

 المؤسسة في األساسية المهارات دوران معدل -

 .للعمل الجيد التقسيم -

Source : Kaplan, Robert & Norton, David P, L’alignement stratégique, Paris, 2007, P 32. 

الء يساند إلى جانب إن النجاح في الجوانب الخاصة بالعمليات الداخلية والتعليم والعم :المنظور المالي -1
األداء المالي، وتحديد العالقة بين أدوات اإلدارة المالية والجوانب المتوازنة، وتلعب المقاييس المالية دورا 
مزدوجا فهي تحدد األداء المالي المتوقع من اإلستراتيجية وتالءم األهداف مع المقاييس والغايات في كل 

  .والشكل التالي يوضح المنظور المالي في بطاقة التقييم المتوازن. منظورات بطاقة تقييم األداء المتوازن
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تعتمد معظم المؤسسات في الوقت الحالي على وضع متطلبات وحاجات العمالء في  :منظـور العمــالء -2
قلب اإلستراتيجية لما يشكله  هذا الجانب من أهمية كبيرة تنعكس في نجاح المؤسسة واستمرارها، ولقد أخذت 

ها على محور العمالء حاجات العمالء  التي تركز على تلك األهداف التي باحتوائالتقييم المتوازن بطاقة 
 . يمثل انجازها تحقيق األهداف اإلستراتيجية

تشكل العمليات الحجر األساس في تكوين قدرة المؤسسة التنافسية، وبسبب  :منظـور العمليات الداخلية -3
ات الداخلية جاءت بطاقة التقييم المتوازن لتعطي مؤشرات محددة ومهمة لهذا التطور الهائل في منظور العملي

  .المنظور المهم من محاور البطاقة والمؤدي لتحقيق منظور المؤسسة اإلستراتيجي

جميع األنشطة والفعاليات الداخلية التي تتميز " ويقصد بمنظور العمليات الداخلية في بطاقة التقييم المتوازن
عن غيرها من المؤسسات التي من خاللها يتم مقابلة حاجات العمالء وغايات وأهداف  بها المؤسسة

 . )1("المالكين

يرتكز مفهوم التعلم والنمو حول التعلم التنظيمي والنمو الذي يقصد به تحديد : منظـور التعلم والنمو -4
  .لوتشخيص البنية التحتية التي يجب على المؤسسة أن تحققها على المدى الطوي

بأنها جهد متميز للوصول إلى معاِنِ◌ "عملية التعلم التنظيمي  (Cavaleri & Fearon)ولقد وصف كل من 
  .)2("تنظيمية مشتركة، مشتقة أساسا من خبرات أعضاء المؤسسة

تبين الفجوة  ومن المالحظ أن المنظور المالي ومنظور العمالء والعمليات في إطار بطاقة التقييم المتوازن 
هو متاح من القدرات البشرية واألنظمة واإلجراءات وبين ما تحتاجه المؤسسة لتحقيق األهداف التي  بين ما

واألنظمة واإلجراءات  ، ويتم تقليص الفجوة من خالل االستثمار في إعادة تأهيل العاملين وتحسينتتطلع إليها
همية األخذ بعين االعتبار منظور وهنا تبرز أ وتصميم الهيكل التنظيمي األفضل لدعم التوجه االستراتيجي

  .التعلم والنمو في البطاقة

  نموذج تحليل تطويق البيانات: الفرع الثاني

يستخدم هذا النموذج لتحليل وتقييم وتحسين أداء المؤسسات الصناعية والخدمية، التي تستخدم نفس عوامل  
  .)3( اتاإلنتاج، وقد تم تطبيقها على نطاق واسع خاصة في البنوك والمستشفي

طريقة رياضية تستخدم البرمجة الخطية لقياس الكفاءة النسبية لعدد من : " على انه DEAوعموما يعرف 
من خالل تحديد المزيج األمثل لمجموع مدخالته ومجموعة مخرجاته " وحدات اتخاذ القرار"الوحدات اإلدارية 

                                                           

)1( . Kaplan & Norton, Op.cit, P 62. 

 .75 ص، 2010، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، مصر، التنظيم وأداء المنظماتطالل بن عايد األحمد، . )2(
)3( .T Jackson and Hevi Kodzo, Technical Efficiency of Banks in CEMAC Zone : Data Envelopment Analysis 

Approach, MPRA Paper, 2007, P 13. 
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القائمة على  الالمعلميةاألساليب من  DEA)(تحليل تطويق البيانات ، إذن )1( "وذلك بناء على أداءها الفعلي
يقوم بتقييم كل منتج بالنسبة  ، حيثكثر فائدة واستخداما من الناحية التطبيقيةاألالبرمجة الخطية  ليبأسا

 . Best Practiceألفضل المنتجين، أو ما يطلق عليه األداء األفضل 

ي يتحقق من خالل قياس نسبة المخرجات الى مدخل متعدد األبعاد لقياس فاعلية األداء، الذ DEAويعتبر 
المدخالت وكلما ابتعدت هذه النسبة عن الواحدة كلما كان مستوى األداء جيد، ويمكن وصف هذا النموذج 
بأسلوبين، األول يرتبط بعدم الفاعلية في استخدام المدخالت إلنتاج كمية معينة من المخرجات، في حين نجد 

يع ان تنتج نفس الكمية من المخرجات بمستوى أقل من المدخالت، أي ان أن هناك وحدات إنتاجية تستط
تعظيم الفاعلية يتحقق بالحفاظ على نفس المستوى المطلوب من المخرجات مع تخفيض المدخالت، أما 
األسلوب الثاني يرتبط بعدم الفاعلية في إنتاج مخرجاتها باستخدام كمية من المدخالت، في حين نجد أن 

إنتاجية تستطيع ان تنتج كمية اكبر من المخرجات دون الحاجة الى استخدام مدخالت أكثر،  هناك وحدات
أي ان تعظيم الفاعلية يكون من خالل الحصول على مستوى عالي من المخرجات من مستوى ثابت من 

  .)2( المدخالت

. دمة للخدمات مثل البنوكمفيدة بالنسبة لقياس الكفاءة للوحدات المق أداة  DEAيعد تحليل تطويق البيانات 
  :ومن بين أهم المزايا

  ؛من بين الوحدات المختلفة أداءتحديد أفضل  - 

  ؛من بين الوحدات المختلفة أداءتحديد أسوأ  - 

  ؛المساعدة على تحديد المستهدفات لرفع مستويات الكفاءة - 

  ؛المساعدة في عملية إعادة توزيع الموارد الالزمة لرفع مستويات الكفاءة - 

  .ير الكفاءة عبر الزمنمراقبة تغ - 

كل منها يمثل تطوير  CCRا��%	ويعتمد مدخل تحليل تطويق البيانات على نماذج كلها اشتقت من النموذج 
  :)3( للنموذج األصلي، يمكن تصنيفها الى أربعة نماذج رئيسية

، Charnes, Cooper and Rhodesويعتبر النموذج األساسي الذي قام بوضعه كل من : CCRنموذج  - 1
  .يقدم تقييما للكفاءة كما يحدد مصدرا ومقدار عدم الكفاءة

                                                           

السعودية، مجلة جامعة ام القرى للعلوم  قياس الكفاءة النسبية للجامعات الحكومية بالمملكة العربيةمحمد شامل بهاء الدين مصطفى فهمي،  .)1(
  .257 ص، 2009التربوية والنفسية، المجلد االول، العدد األول، 

)2( .  Srinivas Talluri, Data Envelopment Analysis: Models and Extensions, Feature Editor, Pennsylvania State 
University, 2000, P 08. 

  .269-266 ص صمحمد شامل بهاء الدين مصطفى فهمي، مرجع سابق، . )3(
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& banker, Charnesكل من  إلىوينسب : BCCنموذج  - 2  Cooper  يتميز عن النموذج السابق بأنه يقدم ،
تقديرا للكفاءة الفنية بموجب حجم العمليات المعمول بها في الوحدة لتقديم خدمات للمستفيدين وقت إجراء 

انه يعطي الكفاءة المرتبطة بحجم معين من العمليات، كما يحدد إمكانية وجود نسبة عائد متغير  القياس، أي
النتاج عن تغيير كمية مدخالته وصوال  ةعلى كمية خدمات الوحدات الغير وكفؤ ) ثابت أو متزايد أو متناقص(

  .الى حد الكفاءة، أي انه يتمتع بخاصية العائد المتغير على كمية الخدمات

يعبر عن الكفاءة الصافية للعمليات الداخلية، بينما  BCCجب مالحظة أن مقياس الكفاءة الناتج من نموذج وي
فيعبر عن الكفاءة الكلية وتتم مقارنة نتائج النموذجين للتعرف على مصادر عدم  CCRالناتج من نموذج 

عمليات الداخلية في هذه الوحدات الكفاءة في الوحدات اإلدارية غير الكفء، هل هي راجعة الى عدم كفاءة ال
  .أم أنها تعود الى الظروف البيئية المحيطة بعمل هذه الوحدات أم راجعة الى االثنين معا

إضافة الى ذلك نجد النموذج اللوغارتمي، والنموذج التجميعي، وقد أدخلت على هذه النماذج األربعة العديد 
األسلوب في قياس الكفاءة، بما يوفر له مرونة أكبر في  من التحسينات والتطويرات حتى تزداد فاعلية هذا

  .التعامل مع المستجدات التي قد تحتاجها وتستلزمها طبيعة العمليات التطبيقية

ونفرض أنه لدينا سبع وحدات  )9- 2( رقم لتطويقي للبيانات نستعين بالشكلولتوضيح مفهوم التحليل ا
خالت ومخرجات متشابهة، ب وحسب مفهوم النموذج تحسب تستخدم مد (p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7)اقتصادية 

الكفاءة النسبية لكل وحدة اقتصادية بالمقارنة الى كل الوحدات األخرى في المجموعة، فالوحدات 
(p1,p2,p3,p4)  هي وحدات كفوءة وتقع على سطح المنحنى الحدودي لألداء الذي يطوق البيانات

تقع أسفل من منحنى الكفاءة، فتعد وحدات غير كفوءة استخدمت  أما الوحدات التي) تالمدخال/المخرجات(
  .مدخالت أكثر إلنتاج نفس مخرجات الوحدات األخرى

���� ا������ت: )9- 2( ا���� ر��� �����  �"�ذج 

  

  

  

  

  

  

  

Source: Finn R. Førsund, Categorical variable in DEA, ICER, Turin, Italy, 2001,P:15. 

 المخرجات

 المدخالت

P4 

P7 

P5 

P6 

P2 

P1 

منحنى الكفاءة الحدودي 
 الذي يطوق البيانات
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) المخرجات-المدخالت(هي إمكانية تحديد مستويات التحسين المطلوبة  DEAمة ألسلوب إذن الخاصية المه
كفوءة، ويتم هذا بإسقاط كل وحدة غير كفوءة على منحنى الوتحديد الوحدات المرجعية في الوحدات غير 

خرجات الكفاءة الحدودي ومن ثمة يمكن تحديد مستويات التقليص في المدخالت أو مستويات الزيادة في الم
  .لتحقيق الكفاءة الكاملة

  )Performance Prism( نموذج :الفرع الثالث

أن الغموض وعدم اليقين يسود معظم المؤسسات إذا ما تعلق األمر باألداء، ولسنوات مضت   Neelyيرى 
أجرى أحد الباحثين دراسة على مستوى أحدى المؤسسات التي تنتج إطارات األبواب والنوافذ، والهدف هو 

رفة إذا ما كان كل األفراد في مختلف مستويات الهيكل التنظيمي للمؤسسة على دراية بمعنى األداء، ومن مع
على أن أسباب تفوق المؤسسات هو إيجاد نماذج أكثر وضوحا وشموال لقياس األداء وتحديد   Neelyهنا يركز

  .)1( مختلف العوامل المؤثرة فيه

اقتراح نموذج يرتكز على مقاربات مختلفة لقياس األداء، وفقا (Neely& Adams, 2000 ) حاول كل من لذا 
للسياق الخاص بها، وبهذا فيعتبر النموذج من أشمل النماذج المقدمة في هذا السياق، حيث ارتكز على 
خمسة مقاربات أساسية كل منها تمثل أحد أوجه الموشور الخماسي، وتم تطبيق هذا النموذج بنجاح في 

ت، كما تم استخدامه في عمليات واالندماج واالستحواذ التي تهدف الى تحسين هذه العديد من الحاال
  .)2( العمليات

  : والشكل التالي يوضح مختلف عناصر النموذج

 Performance Prismالعناصر األساسية لنموذج : )10-2( الشكل رقم

  

  

  

  

 

Source: Andy Neely, Chris Adams, Andersen Consulting, Op.cit, P 02. 

                                                           

)1( . Andy Neely, Chris Adams, Andersen Consulting, Perspectives on Performance: The Performance Prism, 
paper was produced during the research project – The Evolution of Business Performance Measurement Systems – 
which was sponsored by EPSRC under grant number GR/K88637, 2006, P 01. 

)2( . Frederico, Guilherme Francisco, Op.cit, P 11. 

  أصحاب المصالحإشباع  •
  االستراتيجية •
 اإلجراءات •

 اإلمكانات •

 مساهمة أصحاب المصالح •
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  :)1( يجيب النموذج المقترح على األسئلة التالية

  من هم أصحاب المصالح األساسيين بالنسبة للمؤسسة وما هي حاجاتهم ورغباتهم؟ - 

 ماهي االستراتجيات التي تضمن االستجابة الحتياجات ورغبات أصحاب المصالح؟ - 

جية حتى نتمكن من ماهي العمليات التي يجب وضعها موضع التطبيق عند تنفيذ االستراتي - 
 االستجابة الى هذه االحتياجات؟ 

 ماهي اإلمكانات التي نحتاجها لتشغيل عملياتنا؟ - 

  ماذا نريد من أصحاب المصالح لصيانة وتطوير إمكاناتنا؟ - 

إن هذه المقاربة ليست إطار قياس توجيهي، بل هي أداة يمكن استخدامها من قبل فرق العمل داخل المؤسسة 
لقي هذا النموذج  ول هذه األسئلة الرئيسية التي يجب أن يعالجوها أثناء قيامهم بأعمالهم،لذاإلثارة تفكيرهم ح

تأييد العديد من الباحثين، حيث يرى أن تقييم العالقات التنظيمية مع أصحاب المصالح ودمجهم ضمن  
  .االستراتيجيات والعمليات والكفاءات يكون وسيلة فعالة لتحسين األداء

قياس األداء يحتاج ألن يكون جزءا من عملية الرقابة  التي تنطوي اإلستراتيجية والتكتيك ومن هنا فإن 
ومستويات التشغيل والتقييم المستمر وتخطيط األعمال وتنفيذها وفقا لمختلف وجهات النظر وأصحاب 

ن أن تتداخل الزبائن، الموردين، التشريعات الحكومية، المساهمون وغيرها من األطراف التي يمك(المصالح 
  .  ، وٕانه من غير المجدي االعتماد فقط على المقاربات المالية لقياس األداء)تؤثر فيه(مع أداء المؤسسة 

  (Benchmarking)ا�"�%$�# نموذج المقارنة: الفرع الرابع

شتق مصطلح المقارنة المرجعية من علم المساحة إذ يستخدم المساحون منذ مئات السنين عالمات ضفة ا 
)Benchmarks(  مرجعية نقاطبعدها (Référence  Points)النقاط  إليها" استناداتّقوم " ، لمواضع محددة مسبقا

نقطة مرجع يقاس ويقوم  أومقياس "يقصد بعالمة الضفة ، و (Harrington & Harrington, 1996) األخرى
  . )2( "األفضل األداءمستوى  الاألعم مجالبها في  ويقصد (Noori & Radford, 1995) "إليهاالشيء استنادًا 

أداة فعالة تعتمد " على أنها  Jeremy Cowper, Martin Samuelsعرفها كل من  :تعريف النموذج - أوال 
   .)3( "على مبدأ قياس أداء المؤسسة، استنادا إلى مؤسسات أخرى سواء بشكل نسبي أو مطلق

                                                           

)1( . Andy Neely, Chris Adams, Andersen Consulting, Op.cit, P 01-02. 
، 54، العدد ة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية،مجلة اإلدار  االلكترونياتالمقارنة المرجعية االستراتيجية في صناعة  ايثار عبد الهادي آل فيحان، .)2(

  .87 ص، 2005
)3( . Jeremy Cowper, Martin Samuels, performance benchmarking in the public sector: the united kingdom 

experience, Office of Public Services Cabinet Office, United Kingdom, 2005, P 01. 
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 ثمانيــةمنافســيها، تغــدو مــدة  ألفضــل أشــهر ثمانيــةـ شــهرًا قياســا بــ) 12( مــاعنــدما يســتغرق تطــوير منتــوج فمــثال 
غيـر منافسـة ذات منتـوج مشـابه  أخـرى مؤسسـة أداءفي حين يكون مسـتوى  ،العالمة المرجعية التنافسية أشهر


;:تستغرق مدة تطويره �  .)1( األفضل، هو العالمة المرجعية ذات المرتبة أشهر 

على أنها عملية فهم وتحديد وتكييف الممارسات "رفها فقد ع (APQC, 1993)أما مركز البحث األمريكي  
، يشير التعريف الى أن )2( "والعمليات المتميزة في مختلف المؤسسات، واعتمادها لتحسين أداء المؤسسة

المقارنة ال تتم فقط مع تلك المؤسسات التي تعمل في نفس مجال النشاط أو في منطقة معينة، حيث يمكن 
تكون منافس أو مؤسسة تنشط خارج مجال النشاط تتواجد على مستوى محلي أو  للمؤسسات المرجعية ان

  .دولي

  :)3( منهاعدة وفقًا لتصنيفات مختلفة  أنواعالمقارنة المرجعية الى  تصنف: أنواع المقارنات المرجعية- ثانيا

لصناعة، حيث عبارة على مقارنة مباشرة بين المؤسسة وأفضل منافسيها في ا: مقارنة مرجعية تنافسية -1
  .تسعى المؤسسة البحث عن أفضل الممارسات التي تجعلها تواجه منافسيها

القرارات واإلجراءات الهامة هي مقارنة على المدى الطويل تهدف الى تحديد : إستراتيجيةمقارنة مرجعية  - 2
كبيرة في مجال ، ويترتب عن هذه المقارنة إحداث نقلة األخرى لتحقيق أهدافها المؤسساتالتي تضطلع بها 

التركيز الكلي للمؤسسة، بحيث يتم إعادة هيكلة المؤسسة وٕاعادة تحديد األهداف وٕاعادة هندسة إجراءات 
  .العمل

تعنى بتحديد أفضل الممارسات بغض النظر عن الصناعة، أي أنها عبارة على : مقارنة مرجعية وظيفية -3
رد فسة، ولكنها تقع ضمن نفس القطاع مثال وظيفة الموامقارنة للوظائف المتماثلة داخل المؤسسات غير المتنا

  .إلخ...البشرية، المالية، المحاسبة

  :)4( كما يمكن إدراج التصنيفات التالية

يركز هذا النمط على األنشطة الحيوية، حيث يتم االتفاق مع الشركاء الذين  :مقارنة مرجعية تشغيلية -1
ة بين والوظائف والعمليات ذات الطبيعة الواحدة، بغض النظر عن يقومون بأداء مهام متماثلة، وتتم المقارن

مقارنة أساليب حفظ السجالت وٕاجراءات التسكين بين مؤسسة صحية وفندقية، ويحتاج : نشاط المؤسسة، مثال
هذا المدخل إلى التخطيط االستراتيجي، بحيث يتم إدخاله ضمن األهداف الطويلة األجل، التي تتيح فرص 

  .خالل التغيير الكلي في ثقافة المؤسسة التقليدية وتوجيهها نحو ثقافة التعلم واالبتكارالتعلم من 

                                                           

   .89 ص ،���@ ا�?"ر -
� ا�<"دي آل ��9"ن،  .)1(
)2( .  Savanam Chandra Sekhar, Benchmarking, African Journal of Business Management Vol. 4(6), 2010, P 883.  
)3( .  Jeremy Cowper, Martin Samuels, Op.cit, P 01.  

  .91 ص ���@، -
� ا�<"دي آل ��9"ن، إ�?"ر  .)4(
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تمتاز وحدات أو أقسام نفس المؤسسة، تتم المقارنة الداخلية بين أداء  :  وخارجية مقارنة مرجعية داخلية -2
ية ال تقدم معرفة عن اريختمعلومات، وعلى الرغم من كونها معلومات داخلية البسرعة ويسر الحصول على 

الوظائف الداخلية مع بيانات  أوتشكل قاعدة مهمة لمقارنة بيانات العمليات  أنها إالمدى تطور المنافسين 
. في أي عملية مقارنة مرجعية خارجية األولىلذا عادة ما يمثل هذا النوع الخطوة . العالمة المرجعية الخارجية

 أوتمارس النشاط  أخرىوظائف منظمات  أوعينة مع عمليات في حين تقارن عمليات أو وظائف مؤسسة م
  .في المقارنة المرجعية الخارجية أخرنشاط 

ن نتائج المقارنة المرجعية ال تحول ذاتيًا الى على الرغم من أهمية هذا المدخل في قياس أداء المؤسسة فإ
  : )1(التاليتحقق  أنها إالمطور  مؤسسي أداء

  قياس األداء بشكل موضوعي؛ - 

 و المجاالت التي تحتاج إلى تحسين؛كشف المناطق أ - 

 ؛األفضلفي مجال معين نسبة الى  المؤسسة أداء وموقع تحديد - 

 .اختبار مستوى نجاج برامج التحسين، من خالل التعلم من خبرات اآلخرين - 

  ENAPSنموذج : الفرع الخامس

باالشتراك مع خمسة مراكز بحث أخرى تم تقديم النموذج من طرف مركز األبحاث  األوروبي لتطوير األداء  
، إضافة الى مشاركة خمسة مؤسسات صناعية (SINTEF, CIMRU, BIBA, GRAI and TUE)تتمثل في 

(TBL, AMT, Volkswagen, and AUGRAI and ITC)  تقع في كل من النرويج، إرلندا، ألمانيا، فرنسا
كلما استدعت الضرورة، وقد أظهر صالحيته  وهولندا على التوالي، ويخضع النموذج الى تحسينات مستمرة

في العديد من الدراسات التجريبية على مستوى هذه المؤسسات، ويوضح الشكل التالي نموذج األعمال 
ENAPS 2( الذي يعكس التوجهات المستقبلية للمؤسسة(.  

  

  

  

  

  
                                                           

)1( .  Jeremy Cowper, Martin Samuels, Op.cit, P 02.  
)2( .  Jimmie Browne & John Devlin, Asbjorn Rolstadas & Bjorn Andersen, Op.cit, P 17. 

. 
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  ENAPSنموذج األعمال  ):11- 2( الشكل رقم

  

  

  

 

 

  

  

  

  

Source : Jimmie Browne & John Devlin, Asbjorn Rolstadas & Bjorn Andersen, Op.cit, P:17. 

  :ثالث مستويات لقياس األداء حيقتر  ENAPSوانطالقا من الشكل يتضح أن 

مؤشر مثل العائد على االستثمار، معدل دوران  16وهي مؤشرات عامة تتضمن : مستوى المؤسسة - 
  .إلخ...المخزون، األرباح، معدل دوران العمالة

وهي مجموعة المؤشرات التي تحدد أداء اإلجراءات، وقد قسمت الى اإلجراءات : مستوى اإلجراءات - 
  .العملية واإلجراءات الثانوية

تتضمن مجموعة من المؤشرات المخصصة أساسا ألغراض المقارنة، ونجد في هذا : مستوى الوظائف - 
، المرونة والبيئة، ويجب أن تكون كل المؤشرات أبعاد أساسية تتمثل في الوقت، التكلفة، الحجم خمسةاإلطار 

  .كمية لهدف المقارنة بين مستوى األداء بين المؤسسات

  :وتم تجميع مختلف المؤشرات في هذا النموذج وفقا لثمانية مجموعات رئيسية

   ؛)مؤشر 13(المحاسبة  - 

  ؛)مؤشر 20(تطوير المنتجات  - 

  ؛)مؤشر 22(التسويق والمبيعات  - 

  ؛)مؤشر 20(اإلنتاج التخطيط و  - 

 ����� ا�ط����ت �د	� ا�ز�ون

 ا���و�ق

 ا��8
�م

� ط�ط 
� ا:���ج� ور#�

 إ��دة ا�����8 ا�
��(!ك ا��وز�� ا��.
�� ا�����8 ا�
ورد

�
 ا� د
�ت ا�
�د

 �طو�ر ا�	��(�ت )'ول %�$ ا��زام ا�"	!ءا�
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  ؛)مؤشر 08(خدمة الزبون  - 

   ؛)مؤشر 11(عمليات الشراء  - 

   ؛)مؤشر 16(الموارد البشرية  - 

  .) مؤشر 07(أخرى  - 

  .مؤشر يراعى أن تكون جميعها قابلة للقياس ومناسبة ألية مؤسسة 117في المجموع يتضمن النموذج  

ت التي تساهم فعال في قياس مستوى أداء المؤسسة، إلى بالرغم من أن النموذج يقدم عدد معقول من المؤشرا
أن النموذج يمكن من حصر معلومات  Dixon et alللنموذج حيث يرى  تأن هناك من يوجه بعض االنتقادا

تتميز بالبساطة من خالل مجموعة من المؤشرات السهلة والعامة، وال تدعم بشكل مباشر عوامل نجاح 
في فكرته األخيرة   Rothet et alالتنظيمي والتحسين المستمر، وقد وافقه  المؤسسة، بل تعزز فقط التعلم

كما يرى أن النموذج يرتكز على مؤشرات على المستوى الكلي )يدعم النموذج فقط فكرة التحسين المستمر(
 .ولكن ال ترتبط بشكل مباشر مع االستراتيجية

  ت على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتحليل تأثير ممارسة النشاط عبر اإلنترن :الثالث المطلب

في مختلف مجاالت النشاط سواء نحو استخدام اإلنترنت اإلنترنت  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هإن توج
، أثر بشكل مباشر في مختلف مؤشرات أدائها، ونعرض في هذا المطلب التجارية أو الخدمية أو اإلنتاجية
  .على أداء هذه المؤسسات ةتأثير مختلف األعمال اإللكتروني

  ات الصغيرة والمتوسطةأداء المؤسسعلى األعمال االلكترونية تأثير : الفرع األول

مع إستراتيجية أعمالها عبر االنترنت،  يتطلب تكييف أهدافها اإلستراتيجية افتراضياإن تواجد المؤسسة 
سة عند مباشرة نشاطها االفتراضي، يوضح المواءمة التي ينبغي أن تعتمد عليها المؤس )12-2(والشكل رقم 

حتى تتمكن من تحسين أداءها، كما يبين هذا النموذج كيفية تخطيط بنية األعمال حيث يتم التركيز على 
  .في تحديد إستراتيجية األعمال عبر االنترنت) اإلجراءات والوظائف(عناصر البنية االفتراضية 
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  ترونية وأثره على األداءاألعمال االلك نموذج): 12-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

Source : Lone River Winery Company, A Case of Virtual Organization and Electronic 
Business Strategies in Small and Medium-Sized Firms, Idea Group Inc, 2008, P 32.   

  :فعالة عبر االنترنتمن خالل الشكل يمكن تحديد العناصر األساسية إلعداد إستراتيجية 

  .لألهداف اإلستراتيجية العامةاإللكترونية تحديد مناسبة نموذج األعمال  - 

 مراعاة محاذاة األهداف اإلستراتيجية لبيئة األعمال االفتراضية؛ - 

 ؛)إلخ..الموردين، الزبائن، الشركاء(إدارة التفاعل مع مختلف المتعاملين على الشبكة  - 

 إلخ؛..ال عبر  االنترنت مثل تطوير المنتجات والخدماتإعادة التوجيه المستمر لألعم - 

زيادة  يساهم في أن ممارسة األعمال االلكترونية) Kėdaitiene A, 2005(وقد أثبتت العديد من الدراسات 
 ،B"��"�: 39تحقيق وفرات في التكاليف بمقدار ، وذلك من خالل  B"��"�: 40بأكثر من العام للمؤسسة األداء 

، وتحقيق وفورات في قوة العمل، أما متوسط تكاليف التخزين B"��"�: 21يض وقت التسليم بمقدارفضال عن تخف
)B )1"��"�: 17فتتحسن بمقدار 

.  

 على ولكن المتغيرين، بين اثر وجود الى),Emmanuel Monod 2003( دراسة توصلت السياق نفس وفي
 مباشرة، غير ولكن ايجابية المتغيرين بين عالقةال طبيعة أن توضح الدراسة، هذه فإن السابقة الدراسة خالف
)2( المدروسة المؤسسات في المعلومات نظام استخدام ومستوى التنظيمية كالبنية وسيط وجود تتطلب

.  

                                                           

)1( . Kėdaitiene A, Impact of e- business on the effectiveness of enterprise performance, Lithuanian University 
2005, P 2. 

)2( . Emmanuel Monod, Internet et performance d’entreprise, Ann. Télécommunication, France,  2003, P 126. 

عالتوزي التسويق اإلنتاج التصميم  

 الدعائم التدفقات المعلومات المستهلك

 � ا��وق ا���را%�
  الموارد •
 المهارات •

 )إلخ....الزبائن، الموردين، الشركاء(فضاء السوق االفتراضية  •

 البنية التحتية •

معلومات/تبادالت  

  :تحسين أداء المؤسسة من خالل

 تخفيض  التكاليف •

 توسيع قاعدة الزبائن •

 زيادة حجم المبيعات •

  أسواق جديدةمنتجات و  •
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  المؤسسة أداء على االلكترونية التجارة اثر: الفرع الثاني

 خالل من وذلك والصناعات مالاألع مؤسسات أداء على ومتفاوت مباشر أثر لها اإللكترونية التجارة إن 
 وخدمات المنتجات تطوير وأنشطة كوظائف المؤسسة تمارسها التي واألنشطة الوظائف كل على التأثير

 التنافسية القدرة على تأثيرها إلى إضافة ،إلخ...والشحن النقل عماليات وكذلك الحسابات وعمليات الصيانة

 نقل إلى يؤدي  مما اإلنترنت، شبكة عبر عليها الحصول يمكن التي المعلومات من الهائل الكم خالل من وذلك

 .التنظيم تحسينو  المعارف

 مصادر عن مباشرة الشبكة على البحث مثل جديدة، اقتصادية أنشطة ظهور تتيح  االلكترونية التجارة أن كما 

 واالتصاالت المعلومات بتكنولوجيا العالقة ذات والخدمات السلع نم مختلفة أنواع وٕانتاج الخارج، في خدمات

 زيادة إلى إضافة اقتصادياتها، تنويع من والنامية المتقدمة الدول تمكن األنشطة وهذه ،اإللكترونية والتجارة

 ،المحلي االقتصاد دعم في بدورها تساهم عالية مضافة قيمة ذات وسلع خدمات وٕانتاج المنافسة، على قدرتها
  .)1( الدول اقتصاديات في إيجابيا دورا اإللكترونية والتجارة التواالتصا المعلومات تكنولوجيا تلعب كما

كشفت الدراسة التي قامت بها وزارة االقتصاد بفرنسا على مجموعة من النتائج المتعلقة برقم األعمال وقد 
والر مليار د 69"الناتج عن ممارسة األعمال االلكترونية في الواليات المتحدة األمريكية حيث بلغ هذا األخير 

زبون - هذا التطور ناتج أساسا من التبادالت التجارية مؤسسة 2005مليار دوالر  86لتصل إلى  2004سنة 
، ولقد بلغ حجم رقم )إلخ...حجـوزات السفر، الكمبيوتر، النشر، والبرمجيات(لمجموعة من المؤسسات الخدمية 

 133ما يفوق  2007ال المحقق سنة مليار دوالر وقد فاق رقم األعم 100ما يقارب  2006األعمال سنة  
مليار دوالر، أما في اإلتحاد األوربي فقد أظهرت النتائج أن النسبة المئوية لرقم األعمال المحقق من طرف 

 39 بفرنسا، السويد  بالمائة 19:كانت كالتالي 2006المؤسسات التي  تمارس نشاطاتها عبر اإلنترنت سنة 

  .)2( "خمسة بالمائةأما إيطاليا  عشرة بالمائةوٕاسبانيا  بالمائة 36هولندا  ،بالمائة 38يطانيا بر  ،بالمائة 38ألمانيا  ،بالمائة

، 2007من حجم تجارة التجزئة سنة  بالمائة 3.5التجارة االلكترونية في الواليات المتحدة األمريكية  ثلتعموما مَ 
  .)3( 2003سنة  B"��"�: 1.8هذه النسبة  قدرت، 2005سنة B"��"�:  2.5و 2006لعام  B"��"�: 3.1في حين بلغت 

 في الرائدة األولى العشرة الدول في االنترنت عبر والشراء البيع عمليات تطور يوضح )11- 2(رقم  والجدول
  :األوروبي االتحاد في اإلنترنت عبر اإللكترونية التجارة مجال

  

  
                                                           

 .14- 13صص  ،مرجع سابق سهاونة، مهند. )1(
)2 ( . 27/02/2010, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/internet-monde/commerce-electronique.shtml,Le 

commerce  électronique dans le monde : quelques chiffres 
)3( . Martine Dayan et Raymond Heitzmann, Tableau de bord des TIC et du commerce électronique entreprises – 

ménages,  Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi,   juin 2008, P 93. 
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 2007 سنة األوروبي االتحاد في التجزئة تجارة إجمالي من االنترنت عبر والشراء البيع عمليات نسبة ):11-2( رقم الجدول

النمسا    فرنسا ألمانيا المتحدة المملكة نيااإسب نداهول بلجيكا نيماركالد ويدسال لنداف

���ت ا���اء 12 52 47 19 40 34 38 50 19 34"' (%) 

���ت ا���) 13 24 32 10 27 16 20 19 15 15"' (%) 

 �*�# ر�� ا
'"�ل ا�"�(� 18 11 21 08 14 11 22 13 15 13

Source : Martine Dayan et Raymond Heitzmann, Tableau de bord des TIC et du commerce 
électronique,  Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi, septembre 2009, P 17.       

 االنترنت عبر التجارية التبادالت وتيرة وتزداد مذهال، تطورا ياألوروب االتحاد في االلكترونية التجارة عرفت
B"��"�:  78وB"��"�:  22 الشبكة عبر المحقق أعمالها رقم مثل حيث الدنيمارك الصدارة في تأتي يوم، بعد يوما

 فتعر  التي المتحدة المملكة ثم التقليدي، النشاط عن ناتج أو االنترنت عبر سواء أخرى تبادالت عن ناجمة
 عرفت حيث الثالثة المرتبة في فرنسا  تأتي ثم االلكترونية، التجارة مجال في قوي ونمو سريع نشاط كذلك هي

 مجال في كبيرة حيوية القطاع هذا عرفو  الخدمية خاصة االلكترونية التجارة مجال في سريعا نموا كذلك
 التبادالت من المحقق األعمال رقم أن الجدول نتائج وتشير األخير، السنوات في خاصة االلكترونية التجارة

 تحتل التي الدول هذه أن العلم مع متفاوتة بدرجات الدول باقي تأتي ثم ، B"��"�: 18 يمثل الشبكة عبر
 .األوروبي باالتحاد اإللكترونية التجارة مجال في األولى ا�;#�ة المراتب

مقارنة ) 2008- 2005(ي فرنسا خالل الفترة ويمكن أيضا توضيح تأثير اإلنترنت على رقم األعمال المحقق ف
  .)12-2(وفقا للجدول رقم  مع رقم األعمال اإلجمالي

  )مليار أورو/ الوحدة(تطور رقم األعمال الناتج عن ممارسة النشاط عبر اإلنترنت بفرنسا  ): 12-2(الجدول رقم 

 السنة رقم األعمال اإلجمالي رقم األعمال عبر اإلنترنت  )℅( النسبة

55,1 8,7 15,8 2005 

64,7 11,9 18,4 2006 

72,4 16 22,1 2007 

79,7 20 25,1 2008 

Source : Fevad, chiffres clés,vente à distance e-commerce, France, 2009, P 01. 

التطور الملحوظ والمتزايد سنويا لرقم األعمال المحقق نتيجة ممارسة النشاط عبر الجدول يتضح من 
بالمائة من  55.1هذا نتيجة تزايد عمليات البيع والشراء عبر الشبكة، حيث مثل هذا المؤشر اإلنترنت، و 

بالمائة، وهذا ما يؤكد  79.7سنتان أو ثالثة إلى وانتقل في غضون  2005إجمالي رقم األعمال المحقق سنة 
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والمتوسطة من  أن تكنولوجيا المعلومات ساهمت بشكل فعال في تطوير وتحسين أداء المؤسسات الصغيرة
  .إلخ....خالل تخفيض التكاليف تقليص الوقت 

  إدارة سلسلة التوريد االلكترونية ودعم أداء المؤسسة :الفرع الثالث

تقوم شبكة االنترنت بربط وظائف سلسلة التوريد لتحقيق التكامل وتنسيق المعلومات في كل مرحلة من  
ة بين أنشطة سلسلة التوريد وأداء المؤسسة وفقا للشكل مراحل أنشطة سلسلة التوريد، ويمكن توضيح العالق

  :التالي
  اإللكترونية اإلنترنت وٕادارة سلسلـة التوريـد ):13-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  .134 ص ،سابق مرجع العابدي، دباس فوزي هشام الطائي، سلطان حجيم يوسف: المصدر

 بإدارة المباشرة العالقة ذات الوظيفية نشطةاأل وربط تنسيق في االنترنت تلعبه الذي الدور الشكل يوضح
 فبفضل الحديثة، المؤسسة عمل لمجال توزيع بأنها التوريد سلسلة تصور يمكن ولذلك التوريد،، سلسلة

 به توجد ،االفتراضي وفضائها الحيوي مجالها مؤسسة لكل أصبح تطبيقات من تقدمه وما االنترنت تكنولوجيا
  .لها بالنسبة يدةجد إستراتيجية ومنافع مصالح

 كل في واألموال بالمعلومات المتدفقة األنشطة من متصلة سالسل تكوين قدرات التكنولوجيا هذه أتاحت وقد
 التكاليف توفير خالل من أفضل أداء مستويات تحقيق في يساهم مما المطلوبة، الضرورية االتجاهات

 طلباتهم توفير خالل من الزبون وفاء سبوك المؤسسة، وخدمات لمنتجات مضافة وقيمة مهم عائد وتحقيق
    . إلخ...المحدد الوقت في

باالعتماد داخل المؤسسات  إدارة سلسلة التوريداستخدام نظم أن " IRP" كما توصلت دراسة تمت على شركة
دة في قطاع المشتريات، وزيا "B��CDC :�":بنسبة  اتيؤدى إلى تحقيق وفر على تكنولوجيا المعلومات واإلنترنت س

وتقليل المصاريف ، "B��E�F :�":ها بنسبة يف ات، وزيادة التدفقات المالية أو تحقيق وفر B"��"�: 15المبيعات بنسبة 

 االنترنت

  تخطيط التسويق 

  المخزون  اإلنتاج  الشحن

  الشراء

ون
لزبــ

ا
 

 

 الزبون خدمة

  المحاسبة
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مجال التخطيط واإلنتاج وصيانة الماكينات  يمن العمالة وتحقيق وفر ف B"��"�: 15وتوفير ، "B��E�F :�":بنسبة 
أن العائد  الدراسةفيما أكدت  ،B"��"�: 20بحية الشركة بنسبة ، وزيادة ر بالمائة اC$"نواألصول والنقل بنسبة 

  .)1( المحقق من هذا النظام جيد جدا ويمكن استرداد تكلفته خالل اقل من شهر واحد

  االنترنت مع اداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلتكنولوجيا  المحاذاة االستراتيجيةتحليل  :المطلب الرابع

بشكل خاص ومع المؤسسة ككل  األعماللتكنولوجيا المعلومات مع استراتيجية  نظرا ألهمية وجود محاذاة 
، يعرض هذا الجزء أهم الدراسات والتي تمكن من تقليل مخاطر الفشل المالي وتحقيق قدرات عالية للتنافس

 ملخص عن كل دراسة، وٕاعطاء، بشكل مباشر وغير مباشر دانية التي تناولت موضوع الدراسةواألبحاث المي
النتائج التي توصلت لها، وذلك حتى نتمكن من تسليط الضوء  أهميشمل الهدف العام، ومنهجيتها ثم عرض 

  :العناصر التي تناولتها هذه الدراسات على النحو التالي أهمعلى 

  "المعلومات، تكنولوجيا األعمالاستراتيجية "متغيرين على اعتمدت الدراسات التي  :الفرع األول

معتمدة على نماذج مختلفة وفي  المتغيرين من الدراسات التي حاولت اختبار مستوى التوافق بينهناك العديد  
 قام حيث (Euripidis Loukis, Ioakim Sapounas, 2009) ، وفي هذا السياق نشير الى دراسةبيئات مختلفة

هام في  عقطا 27مؤسسة يونانية تتوزع في أكثر من  304الباحثين بإجراء دراسة ميدانية على مستوى 
على  المعلوماتاقتصاد هذه الدولة، ويهدف هذا البحث الى تحديد مدى تأثير التوافق االستراتيجي لتكنولوجيا 

أداء هذه المؤسسات باالعتماد على مؤشري إنتاجية العمل و القيمة المضافة، وهذا من خالل محاولة اإلجابة 
  :على الفرضيتين التاليتين

  .هم في تحسين مستوى األداءالوجيا المعلومات ال يساالستثمار في تكنو  - 

  .المحاذاة اإلستراتيجية ال ترفع من مساهمة االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تحسين مستوى األداء - 

انه بالرغم من انخفاض مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات في : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
واعتمادها على اليد العاملة بشكل مكثف إال أن الدراسة أسفرت عن نتائج ايجابية وبالتالي تم لمؤسسات اهذه 

  :رفض الفرضيتين حيث وجد

  .أن االستثمار في تكنولوجيا المعلومات ذو اثر ايجابي على القيمة المضافة وٕانتاجية العمل ومرونتها - 

  .لومات وهي في زيادة بشكل مقبولهناك محاذاة بين إستراتيجية العمل وتكنولوجيا المع - 

                                                           

األرشفة ، ورشة عمل اثر األعمال اإللكترونية في رفع فاعلية إدارة المشاريع اإلنتاجية في الدول العربيةسناء مصطفى، خالد أبو عليقة ،  .)1( 
 .17، ص 2011اإللكترونية في ماليزيا، 
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ازدادت فعالية االستثمار في تكنولوجيا  المحاذاة اإلستراتيجيةوبالتالي يمكن القول انه كلما زادت درجة 
  .المعلومات وهذا ما  أثر بشكل مباشر على مؤشرات األداء

 )François Bergeron, Louis Raymond, Suzanne Rivard, 2004( وقد دعمت نتائج هذه الدراسة بالعمل الذي قام به

على  على اختبار إمكانية تأثير مستوى االستثمار في تكنولوجيا المعلومات كمتغير وسيط زتركيحيث تم 
هدفت الدراسة إلى تحديد كيف يمكن تحويل االستثمار في مستوى التوافق من جهة وعلى مستوى االداء، و 
اإلنتاجية، التوسع في األسواق، األرباح، حجم (أداء المؤسسة تكنولوجيا المعلومات إلى عامل لتحسين مستوى 

وضمت عينة الدراسة ، اإلستراتيجيتين على هذا األخير عن مدى تأثير المحاذاةبالبحث  ، وذلك..)المبيعات
  . )1( مؤسسة صغيرة ومتوسطة من قطاعات اقتصادية مختلفة 110

  :الباحثين والشكل التالي يوضح نموذج الدراسة المعتمد من طرف
 نموذج المحاذاة اإلستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات واألداء: )14-2( رقم  الشكل

  

  

  

  

  

Source : François Bergeron, Louis Raymond, Suzanne Rivard, Ideal patterns of strategic 
alignment and business performance, Information & Management 41, 2004, P 1005. 

وقد توصل الباحثان الى وجود عالقة قوية بين درجة المحاذاة للعناصر األربعة ومستوى االداء، حيث بلغ 
، كما أثبتت الدراسة أن اإلدارة الفعالة لتكنولوجيا تتطلب توازنا بين الخيارات االستراتيجية 0.68مقدار االرتباط 

، استراتيجية تكنولوجيا المعلومات، هيكل األعمالكل استراتيجية األعمال، هي(المرتبطة بالمجاالت األربعة 
  .)التكنولوجيا

بين توجه  ةالمحاذاتأثير الدراسة الى تحديد  هدفتفقد ) Chan et al, 1997( نفس النتائج توصل لها دراسة
، وتوجه )الحصة السوقية، المبيعات، تقليل التكاليف، تقديم سلع وخدمات جديدة(إستراتيجية األعمال 

زيادة الحصة السوقية، نمو المبيعات، وحجم العائدات من (اتيجية نظام المعلومات على األداء إستر 
مؤسسة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات بشكل مكثف، وتم  170على مستوى  الدراسة، تمت )االستثمار

ات وكالهما يؤثران قوة تأثير متبادلة بين توجه إستراتيجية العمل وتوجه نظام المعلوم كالتوصل الى أن هنا

                                                           

)1( .  François Bergeron, Louis Raymond, Suzanne Rivard, Ideal patterns of strategic alignment and business 
performance, Op.cit, P 1003. 

 المحاذاة لأداء األعما

 إستراتيجية األعمال

 لهيكل األعمـا

 Tic إستراتيجية

  Tic هيكـل



 118

على األداء، حيث أن درجة تأثير إستراتيجية نظم المعلومات على فعالية نظام المعلومات نفسه تعتمد على 
إستراتيجية العمل، وأن درجة تأثير إستراتيجية العمل على األداء تعتمد على إستراتيجية نظام المعلومات، و 

نظم المعلومات وفعاليته تؤثر إيجابا على مؤشرات األداء أن المحاذاة لتوجه إستراتيجية العمل  وتوجه 
  .المعتمدة

فقد حاوال التركيز على المحاذاة بين  )Terry Anthony Byrd, Bruce R. Lewis, Robert W. Bryan, 2006(ا أم
نوب نية لمجموعة من المؤسسات الواقعة جميدادراسة الخيارات االستراتيجية وتكنولوجيا المعلومات من خالل 

شرق الواليات المتحدة األمريكية تنشط في مجال تصنيع المنتجات المعدنية المصنعة، بلغ حجم العينة 
محطة تعد ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم توزيع استمارتين  275المطابقة لشروط الدارسة 

والثانية تحوي أبعاد إستراتيجية  األولى متعلقة بأبعاد استراتيجيات األعمال وهي موجهة إلى مسيري المحطات،
تكنولوجيا المعلومات موجهة إلى مسؤول إدارة تكنولوجيا المعلومات داخل كل محطة، وذلك بغية التعرف 

ويمكن توضيح نموذج الدراسة ، المطابقة واالعتدال يعلى مدى مطابقة اإلستراتيجيتين معا باستخدام نموذج
  :وفقا للشكل التالي

  نموذج العالقة التكاملية بين االستثمار في تكنولوجيا المعلومات: )15-2( الشكل رقم

  وعالقته بأداء األعمال

  

  

  

  

  

 Source : Terry Anthony Byrd , Bruce R. Lewis, Robert W. Bryan, Op.cit, P 310. 

على أداء أعمال الدراسة إلى تحديد تأثير المحاذاة اإلستراتيجية لالستثمار في لتكنولوجيا المعلومات  تسعى
المحطات، وذلك انطالقا من تحليل عمليات التنسيق والتكامل والمطابقة واالعتدال بين متغيرات الدراسة، 

  :)1( التالي بإثباتوهذا 

 تؤثر إيجابا على) تكنولوجيا المعلومات/إستراتيجيات األعمال(عملية التنسيق بين المحاذاة اإلستراتيجية لـ  -
  .مستوى االستثمار في تكنولوجيا المعلومات وأداء المحطات

تؤثر إيجابا على ) تكنولوجيا المعلومات/إستراتيجيات األعمال(عملية التكامل بين المحاذاة اإلستراتيجية لـ  -
  .مستوى االستثمار في تكنولوجيا المعلومات وأداء المحطات

                                                           

)1( .  Terry Anthony Byrd, Bruce R. Lewis, Robert W. Bryan, Op.cit, Pp 310-311. 

 المحاذاة

 Ticإستراتيجية    إستراتيجية األعمال

 Ticاالستثمار في  لأداء األعمــا
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تؤثر إيجابا على ) تكنولوجيا المعلومات/إستراتيجيات األعمال(المحاذاة اإلستراتيجية لـ  المطابقة بين -
  .مستوى االستثمار في تكنولوجيا المعلومات وأداء المحطات

 تؤثر إيجابا على) تكنولوجيا المعلومات/إستراتيجيات األعمال(نتيجة االعتدال بين المحاذاة اإلستراتيجية لـ  -
  .مستوى االستثمار في تكنولوجيا المعلومات وأداء المحطات

  :ولقد تبنى الباحثين في هذه الدراسة مقاربتين أساسيتين في تحليل مختلف العالقات

التركيز على إجراءات تخطيط األعمال وتكنولوجيا المعلومات من خالل مستوى التنسيق والتكامل بين  -1
  .المتغيرين

جية العمال وٕاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات من خالل مستوى المطابقة واالعتدال المحاذاة بين إستراتي - 2
 . ين المتغيرينب

  :ويمكن عرض مختلف نتائج الدراسة في التالي

يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعظيم مداخليها وأرباحها دون إنفاق كبير في مشروع استثمار  - 
  .اذاة جيدة بين هذه األخيرة وٕاستراتيجية األعمالتكنولوجيا المعلومات عن طريق ضمان مح

 التكامل بين إجراءات المحاذاة ليس له تأثير على االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واألداء؛ - 

 االستثمار في تكنولوجيا المعلومات ومستوى أداء األعمال؛ كثافةأن المحاذاة تمثل وسيط بين  - 

ابقة أحد عوامل المحاذاة التي لها تأثير على العالقة بين حجم نعتبر كل من التنسيق واالعتدال والمط - 
االستثمار وأداء األعمال، في حين أن االعتدال له التأثير الواضح نظرا الرتفاع قيمة االرتباط بين 

 .المتغيرين

� �Bر� :-%1 ا���ا���� (Malcolm King, Paul Cragg and Husnayati Hussin, 1999)اعتمد في نفس السياق 

:�E9"$��ركز الباحثين على قياس مستوى المحاذاة و اإلستراتيجية على األداء التنظيمي،  ةتحديد اثر المحاذال، ا
وقد تكونت عينة الدراسة  ،)Moderation and Matching(باالعتماد على باستخدام مقاربتي المطابقة واالعتدال 

البيانات الضرورية المتعلقة المتغيرات األساسية مؤسسة صناعية صغيرة، باستخدام االستبيان لجمع  256من 
جودة الخدمة، الكفاءة اإلنتاجية، جودة (لمعلومات االخاصة بكل من إستراتيجية األعمال وٕاستراتيجية تكنولوجي

تخفيض التكاليف، تمييز المنتجات، تنويع المنتجات، التسويق المكثف، /المنتج، منتجات جديدة، التسعير
اإلستراتيجية على أبعاد األداء التنظيمي  ةد توصل الباحثين إلى وجود أثر ايجابي للمحاذاوق) أسواق جديدة

، كما أثبتت الدراسة كذلك أن ) األرباح على المدى البعيد، نمو المبيعات، الموارد المالية، وفاء الزبائن(
وقد توصلت الدراسة  مستوى األداء في المؤسسات التي تسعى إلى الحصول على محاذاة جيدة يكون أعلى،
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الى أن االعتماد على نموذج المطابقة في عملية لقياس أسفر على محاذاة عالية في حين أن نموذج 
  .)1( االعتدال قدم نتائج محاذاة منخفضة

  متغيرينأكثر على اعتمدت الدراسات التي  :الفرع الثاني

متغيرين فقط، فقد قدمت دراسات أخرى إضافة الى الدراسات التي حاولت دراسة مستوى التوافق من خالل  
، وهنا نجد ....)االستراتيجية، التنظيم، المهارات(نماذج لقياس التوافق باالعتماد على أكثر من متغيرين 

مؤسسة  11مؤسسة محلية و 11 هامن صينية،مؤسسة  22 عينة البحثضمت  (Leida Chen, 2010) دراسة
دراسة إلى العمل على تطوير أداة لقياس مدى نضج المحاذاة ، تهدف ال)شركات متعددة الجنسيات(أجنبية

االتصاالت، : يحتوي النموذج على ستة أبعاد أساسيةو Luftman :لـ) SAM( اإلستراتيجية باستخدام نموذج
  .)2(الكفاءة، الحوكمة، الشراكة، مستوى استخدام التكنولوجيا، المهارات

ياس مستوى االتساق بين ءم وخصائص البيئة الصينية ثم قإال أن الباحث حاول تطوير هذا النموذج ليتال
  :وهدفت الدراسة إلى، المتغيرين

  ؛على مجموعة من المؤسسات التي تنشط في األراضي الصينية Luftmanتطبيق نموذج  -

إعادة تعديل وتكييف النموذج وفقا لخصائص عينة البحث حتى يتسنى له الحصول على نتائج أكثر  - 
 ؛يةموثوقية وصالح

  .ل من المؤسسات المحلية واألجنبيةمقارنة مستوى المحاذاة اإلستراتيجية بين ك - 

وقد توصل الباحث إلى أن أهم عوامل فشل المحاذة اإلستراتيجية هو عدم األخذ بعين االعتبار الستراتيجيات 
ولوجيا تكنولوجيا المعلومات ضمن إستراتيجية المؤسسة ككل، وعدم تحديد احتياجات االستثمار في تكن

المعلومات بفعالية، إضافة إلى عدم قدرة اإلدارة العليا على الوفاء بالتزاماتها المسطرة لمتابعة إجراءات 
االستثمار في تكنولوجيا المعلومات ونشرها بالمؤسسة، ويمكن أن يكون هذا الفشل ناتج عن غياب الدعم 

  .)3( الكافي لمشروع تكنولوجيا المعلومات منذ البداية

  :قد بينتفتائج تحليل الدراسة الميدانية أما ن

المؤسسات التي تملك مستويات عالية من االتساق بين كل من إستراتيجية األعمال وتكنولوجيا المعلومات  - 
  ؛تحقق مستويات جيدة من األداء، كما أن هناك عالقة ايجابية بين لمتغيرين

                                                           

)1( .  Malcolm King, Paul Cragg and Husnayati Hussin, IT Alignment and Organisational Performance in Small 
Firms, 1999, P 27. 

)2( . Leida Chen, Business–IT alignment maturity of companies in China, Information & Management 47, 2010, P 
04. 
(3). Ipid, P 04.  
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ي المؤسسات األجنبية مقارنة مع كشفت الدراسة أن مستوى االتساق بين المتغيرين كان عالي ف - 
المؤسسات المحلية، وهذا راجع إلى اعتماد المؤسسات متعددة الجنسيات على إدارة المعارف واألعمال من 
طرف المؤسسة األم ذات الخبرة التي تمكنها من االستثمار األمثل في تكنولوجيا المعلومات ، أيضا التفاوت 

 . من المؤسساتفي الثقافة التنظيمية بين  النوعين 

التكنولوجيا، المهارات، أنظمة (بأربعة متغيرات نموذج  فقد ركز على )Heinz-Theo Wagner,2006( أما
األلمانية التي تعمل  مسح ميداني على مستوى البنوكعن طريق ) المعلومات، العمليات الداخلية والمهارات

فقط، جمعت  136استمارة ولكن تم قبول  1000في مجال تقديم القروض الصغيرة والمتوسطة، تم توزيع 
على مستوى العمليات التجارية ) أنظمة المعلومات(الدراسة بين تحليل المحاذاة اإلستراتيجية ودرجة االستخدام 

  :التي تتم في هذه البنوك، وحاول الباحث اإلجابة على التساؤلين التاليين

  على أداء العمليات التجارية؟ وٕالى أي مدى يمكن للمحاذاة اإلستراتيجية أن تؤثر كيف - 

ما هو أثر المحاذاة بين العمليات التجارية الداخلية وأنظمة المعلومات على أداء العمليات  - 
 التجارية؟

   .المعتمدةيوضح نموذج الدراسة المعتمد ومختلف المتغيرات  )16-2(رقم والشكل 
  يجيةللمحاذاة اإلسترات Heinz-Theo Wagnerنموذج : )16-2(رقم الشكل 

  

  

  

  

 

  
Source : Heinz-Theo Wagner, The Role of Alignment and IS Usage for Business Process 

Performance: An Empirical Survey among German Banks, the Tenth Pacific Asia 
Conference on Information Systems, 2006, P 147. 

قترح يؤكد فعال أن المحاذاة تدعم فعالية نظام المعلومات بشكل جيد، أسفرت نتائج الدراسة على أن نموذج الم
  :األربعة، حيث تكما تم التوصل الى قبول وتأكيد للفرضيا

ترتكز محاذاة تكنولوجيا المعلومات على قدرة استخراج المعارف من مجال تكنولوجيا األعمال  - 
  .واالستفادة منها في العمليات التجارية بشكل جيد

 أداء العمليات

 محاذاة العمليات الداخلية

 المهـارات العملية

 أنظمة المعلومات استخدام

 TIC  اذاةــمح
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 اذاة العمليات الداخلية الى درجة تكامل المعرفة بين وحدات األعمالوتشير مح - 

محاذاة العمليات الداخلية واستخدام نظم المعلومات له أثر على أداء العماليات التجارية بهذه  - 
 .البنوك

الخيار (فقد اعتمد على نموذج يتكون من ثالث متغيرات  :) (Nihel Jouirou, Michel Kalika, 2004 أ�"
مؤسسة تهدف  381على مستوى وتم تطبيق النموذج ) ستراتيجي، البنية التنظيمية، تكنولوجيا المعلوماتاال

الدراسة إلى تحديد األثر بين المحاذاة اإلستراتيجية واألداء وقد توصل الباحثان الى أن هناك عالقة مباشرة 
  :1التالية  وذات اثر ايجابي بين المتغيرين، وركزت الدراسة على تحديد العالقات

  له اثر في تحسين األداء؛تكنولوجيا المعلومات إستراتيجية الى محاذاة الخيار االستراتيجي  - 

  .الى تكنولوجيا المعلومات له اثر في تحسين األداءالبنية التنظيمية محاذاة  - 

  ).17-2(وفقا للشكل رقم  ويمكن توضيح مختلف العالقات بين عناصر النموذج

  على اداء المؤسسة االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والخيار االستراتيجيأثر المحاذاة  ):17- 2(الشكل رقم

      

  

  

  

  

  

 Source: Nihel Jouirou, Michel Kalika, Strategic alignment: a performance tool (An 
empirical study of SMEs), Proceedings of the Tenth Americas Conference on 
Information Systems, New York, New York, August 2004, P 3698. 

وتوصل الباحثان الى أن هناك عالقة مباشرة وذات داللة إحصائية حيث بلغ معامل االرتباط بين محاذاة 
، )، ودرجة إشباع المستهلك، حجم المبيعات"منتجات جديدة"التكاليف، اإلنتاجية، مستوى االبتكار(واألداء 

  . ا يدل على أن هناك أثر قوي بين المتغيرينوهذ 0.78

                                                           

)1( . Nihel Jouirou, Michel Kalika, Op.cit, P  3699. 

 اإلستراتيجية  
TIC 

 

 
الخيار 

 االستراتيجي
 
البنية 
 التنظيمية

 
  

  المحاذاة
 

 
 المحاذاة

 األداء
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زيادة  يساهم في عبر اإلنترنتأن ممارسة األعمال  )Kėdaitiene A, 2005(وقد أثبتت العديد من الدراسات 
 ،B"��"�: 39تحقيق وفرات في التكاليف بمقدار ، وذلك من خالل  B"��"�: 40بأكثر من العام للمؤسسة األداء 

وتحقيق وفورات في قوة العمل، أما متوسط تكاليف التخزين  ،B"��"�: 12لتسليم بمقدارفضال عن تخفيض وقت ا
)B )1"��"�: 17فتتحسن بمقدار 

.  

 على ولكن المتغيرين، بين اثر وجود إلى ,Emmanuel Monod) (2003   دراسة توصلت السياق نفس وفي
 مباشرة، غير ولكن ايجابية المتغيرين بين العالقة طبيعة أن توضح الدراسة، هذه فإن السابقة الدراسة خالف
)2( المدروسة المؤسسات في اإلنترنت استخدام ومستوى التنظيمية كالبنية وسيط وجود تتطلب

. 

  الخالصة

وتصنيفها وفقا لمجموعة من الباحثين  واإلستراتيجية لمفهوم المحاذاة االستراتيجيةتم في هذا الفصل عرض 
لتكنولوجيا المعلومات حيث تم االتفاق ديم مفاهيم عن المحاذاة اإلستراتيجية في هذا المجال، وبعدها تم تق

إستراتيجية األعمال "تقريبا على أنها درجة االنسجام والتوافق ما بين متغيرين مختلفين وفي دراستنا هذه 
رحة في هذا ، ولقياس درجة المحاذاة تم عرض مجموعة من النماذج المقت"وٕاستراتيجية األعمال عبر اإلنترنت

  .المجال

مفهوم غير محدد كما تضمن الفصل عرض لمفهوم األداء وطرق تقييمه وتم التوصل إلى أن مفهوم األداء 
يختلف من باحث إلى أخر، وهذا ما أدى إلى وجود العديد من نماذج القياس المقترحة لقياسه، فمنها من ركز 

  .شرات داخلية وخارجيةداخلية أو خارجية ومنها من اعتمد على مؤ  تمؤشراعلى 

وفي األخير حاولنا التطرق إلى عرض العالقة بين متغيرات الدراسة باالعتماد على مجموعة من الدراسات 
ألعمال اإللكترونية والتجارة اإللكترونية وسلسلة حيث خلصنا إلى وجود تأثير لالتي مست موضوع البحث، 

أهمية االعتماد على الصغيرة والمتوسطة، مما أكد المؤسسات أداء على مستويات التوريد اإللكترونية 
  .اإلنترنت في تحسين األداء والمركز التنافسي

حيث ية لتكنولوجيا المعلومات واألداء، محاذاة اإلستراتيجبين ال عالقة أكدت جل الدراسات على وجودكما 
 .اللةة بين المتغيرين وكانت ذات دأظهرت نتائج هذه الدراسات على وجود عالقة فعلي

وخالل الفصل  من بناء نموذج يتالءم ودراستنا الحالية تمكنا انطالقا من الدراسات السابقة لموضوع الدراسة 
وتحديد مستوى التأثير بينها على مستوى عينة من العالقة بين متغيرات الدراسة عن  البحثالموالي سيتم 

   .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية

                                                           

)1( . Kėdaitiene A, Op.cit, P 2. 

)2( . Emmanuel  Monod, Op.cit, P 126. 



 

 

 

  

  :الثالثل  ــالفص

واقع االنترنت بالجزائر وقياس المحاذاة االستراتيجية لتكنولوجيا  

 االنترنت على أداء  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 تمهيد

توجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو تبني االنترنت في : المبحث األول

 الجزائر

الطريقة وٕاجراءات الدراسة الميدانية: المبحث الثاني  

  غيرات الدراسةمت: المبحث الثالث

اختبار فرضيات الدراسة ونتائجها: المبحث الرابع  

 خالصة الفصل
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  :ـدتمهي

بعد الدراسة النظرية المقدمة في الفصول السابقة، سنحاول في هذا الفصل التطرق الى الجانب التطبيقي 
واقع مؤسساتنا في الجزائر، وقد تم اختيار مجموعة لموضوع الدراسة كمحاولة إلسقاط الدراسة النظرية على 
، حيث كدراسة للحالة الصناعية العلمة والية سطيفمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواقعة في المنطقة 

تم االتصال بالعديد من الجهات المعنية منها مديرية تسيير المناطق الصناعية بالوالية وكذا مديرية 
  .وهذا لجمع المعلومات التي ستساعدنا في الدراسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ثرها على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنعرج أوال قبل المضي في تحليل المحاذاة االستراتيجية وأو 
على تشخيص واقع اإلنترنت في الجزائر من حيث القوانين والتشريعات المقدمة في هذا المجال، وكذا التطرق 

 .مؤسساتنا الوطنيةالى بعض مؤشرات استخدام االنترنت من طرف 

مات في مجموعة من المؤسسات الصغيرة كما تم تحليل وضعية ومستوى استخدام تكنولوجيا المعلو 
والمتوسطة على المستوى الوطني، وهذا إلبراز الواقع الحقيقي لهذه التقنية في بالدنا؛ حيث تم تقييم 

  . التجهيزات التكنولوجية التي تملكها المؤسسات المدروسة، وتبيان مختلف استخداماتها داخل المؤسسة

أساليب وتحديد منهجية الدراسة ومجتمع وعينة البحث و  الدراسة وبعدها عرجنا إلى الجانب التطبيقي من
من تحليل الفرضيات  إليهاالمتوصل  النتائج مختلفعرض  تموفي األخير إلخ، .....التحليل اإلحصائي

تقديم نموذج عام يمكن اعتماده لتفعيل المحاذاة  تم، وبعدها المطروحة سلفا وتقديم جملة من التوصيات
  .  اإلستراتيجية عبر اإلنترنت

  توجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو تبني االنترنت في الجزائر: لمبحث األولا

أدى تقييم وضعية قطاع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وقياس التقدم المحرز في تشييد مجتمع المعلومات 
تصنيفها ضمن البلدان ذات النتائج المتوسطة في هذا المجال، وتتلخص المؤشرات التي تم  الجزائر إلىب
في مؤشر الجدوى، والنفاذ الرقمي،  وجيات اإلعالم واالتصال بالجزائرفي تقييم وضعية قطاع تكنول هاعتمادا

التحضير الخاص ضافة إلى مؤشر إواالتصال، المعلومات والتحضير االلكتروني، ومؤشر نشر تكنولوجيات 
  .بالحكومة االلكترونية

  االنترنت في الجزائر: المطلب األول

كغيرها من الدول سعت الجزائر إلى تكريس كل الجهود من أجل تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، 
  .، وذلك بتشريع القوانين ووضع الخطط االستراتيجية المستقبليةوتدعيمها بكل الطرق
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  لإلنترنت والمعامالت اإللكترونية في الجزائر يالقانوناإلطار : الفرع األول

حتى  االلكترونيةفي تعديل القواعد القانونية التي تحكم المعامالت  تأثير مباشرإن ظهور االنترنت كان له 
  .في ظل هذه التكنولوجيابحرية وبثقة تتمكن المؤسسات من ممارسة نشاطها 

المؤرخ  257-98ا������يترنت كنشاط اقتصادي مقنن بموجب المرسوم وقد نظم المشرع  الجزائري ألول مرة االن
دل هذا القانون إقامة خدمات االنترنت واستغاللها، وقد عُ الذي يضبط شروط وكيفيات ، )1(1998أوت  25في 

 .)2(2000أكتوبر سنة  14المؤرخ في  307- 2000بموجب مرسوم تنفيذي رقم 

فيفري  06المؤرخ في  02-05بموجب القانون رقم أما آخر التعديالت في مجال المعامالت االلكترونية فكانت 
ن تتم بأية أووضح أن المعامالت والتبادالت يمكن  414حيث أضاف المشرع فقرة ثالثة للمادة ، )3(2005

تالي فإن هذا المادة توضح قانونية وسيلة تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وبال
وعموما فإن المشرع الجزائري قد تأخر في سن قانون خاص بطاقات السحب والدفع االلكترونية، اعتماد 

، مما زاد من حدة 2005بالمعامالت االلكترونية، واكتفى بإدخال بعض التعديالت على القانون المدني لسنة 
 .ت المعلومات في القانون الجزائريالتساؤل حول مدى مشروعية وسائل تقنيا

الرغم من الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تقنين تقنية المعلومات الحديثة، إال أن التقرير الصادر عن وب
فيما يتعلق بتشجيع التشريعات على استعمال التقنيات الحديثة في ) 2013- 2012(المنتدى االقتصادي الدولي 

 في الجزائر تصنفالمجاالت االقتصادية واإلدارية، مثل التجارة والتوقيعات اإللكترونية، وحماية المستهلك فقد 
أي أنها أفضل فقط من كل من اليمن ولبنان وهاييتي  ،7من  2.3بعالمة  144من أصل  140المرتبة 
تقدمت قطر الدول العربية ولوكسمبورغ التصنيف و ي، فيما سبقتنا في المجال دول مثل تشاد وسورينام، وبورند

 .)4(العالمي

 مشروع إستراتيجية الجزائر اإللكترونية : الفرع الثاني 

، "2013الجزائر االلكترونية "  تتمثل اآلليات العملية التفصيلية الخاصة بالمحاور التي تتضمنها إستراتيجية
اإلدارة العمومية وتعزيز استخدامها ووضع مختلف خدماتها بفي إدخال تكنولوجيات المعلومات واالتصال 

على شبكة االنترنت وتوفير المعلومات في أي وقت وفي أي مكان، وتم في هذا اإلطار وضع أهداف خاصة 
وأخرى مشتركة لكل دائرة وزارية الستكمال البنى األساسية المعلوماتية ونشر تطبيقات قطاعية متميزة، وتنمية 

والعمال واإلدارات األخرى،  والمؤسساتبشرية، وتطوير الخدمات االلكترونية لفائدة المواطنين الكفاءات ال
المتالك تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتحسين أداء المؤسسات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  كذلك

                                                             
 1998لسنة  63الجريدة الرسمية رقم .  )1(
 2000لسنة  60الجريدة الرسمية رقم  .)2(
 .11المتضمن القانون التجاري ج ر ع  1975سبتمبر  26لـ  59-75األمر المعدل والمتمم لألمر  .) 3(

(4) . http://www.elbilad.net/archives/93852 (08/05/2013).  
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اء االستثمار وتطوير خدماتها، من خالل تنفيذ عدد من العمليات منها وضع مصارف الكترونية، وٕارس
االلكتروني، وٕادارة األعمال االلكترونية، والتموين االلكتروني واستحداث السجل التجاري االلكتروني والتجارة 

  .)1(االلكترونية

محور لكل منها أهداف محددة يجب أن يتم تنفيذها وفقا  13وعموما يرتكز مشروع الجزائر االلكترونية على 
  :)2(، ويمكن توضيح محتوى كل محور كما يلي)2013-2009(الفترة ر لمجموعة من اإلجراءات على مدا

  تسريع وتيرة استخدام تكنولوجيا المعلومات في اإلدارة العامة: 01المحور 

  :مجموعة من األهداف تتعلق بالجوانب التالية تم في هذا السياق تحديد 

 البنية التحية واستخدام تكنولوجيا المعلومات؛ - 
 المعلومات المدمجة؛ تنفيذ واعتماد نظم - 
 نشر تطبيقات تكنولوجية محدودة؛ - 
 تحسين مستوى المهارات والمعارف في هذا القطاع؛ - 
تطوير الخدمات عبر االنترنت بالنسبة لكل المستخدمين سواء مواطنين أو مؤسسات أو جهات إدارية  - 

 .حكومية أخرى

  المؤسسة االقتصاديةتحسين مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات في : 02المحور 

عن طريق إدماجها في القطاع االقتصادي وتقديم الدعم الكافي الذي يساعد المؤسسات في اعتمادها  
  :أهداف رئيسية تمثلت في ���
بشكل فعال، ولبلوغ هذا تم تحديد 

 دعم اعتماد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ - 
 جديدة لتحسين أداء المؤسسة؛تطوير تطبيقات تكنولوجية  - 
 .تطوير طرق عرض الخدمات عبر اإلنترنت - 

تطوير اآلليات واإلجراءات التحفيزية الكفيلة بتمكين المؤسسات واألفراد في االستفادة من : 03المحور 

  تجهيزات تكنولوجيات المعلومات وبلوغ اإلنترنت

من خدمات اإلنترنت أينما كانوا، ويصاحب هذا  حيث يتم تعميم عملية بلوغ اإلنترنت وتقديم فرص االستفادة
القيام بدورات تدريبية خاصة على مستوى المؤسسات لتسريع وتيرة انتشار استخدام هذه التكنولوجيا وبلوغ 

  :االنترنت على نطاق واسع، وال يتحقق هذا إال بـ

 توفير الحواسيب الشخصية والخطوط الفردية ورفع مستوى تدفق االنترنت؛ - 

                                                             
(1). 08/05/2013, http://www.mptic.dz/ar   
(2). Ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, E-Algérie 2013, synthèse 
décembre 2008, Pp:13-36. 
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 عدد مقاهي االنترنت والوسائط المتعددة ومجمعات تكنولوجيا المعلومات؛زيادة  - 
 .توسيع نطاق خدمات االنترنت وتسهيل عملية بلوغها - 

  تحفيز وتطوير االقتصاد الرقمي :04المحور 

البحث والتطوير "تعتمد اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات على البرامج، الخدمات والمعدات وتدعيم ثالثية 
 وتكثيف لتطوير خلق الظروف المالئمةفإن الهدف الرئيسي لهذا المحور هو  وفي هذا السياق، "واالبتكار
  :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ويتحقق هذا عبر صناعة

الذي بدأ تحت شعار وضع إستراتيجية الجزائر " مؤسسة- حكومة"مواصلة الحوار الوطني  - 
 اإللكترونية؛

الالزمة لتثمين المهارات العلمية والتقنية الوطنية في مجال إنتاج البرمجيات وضع كل الشروط  - 
 والخدمات والمعدات؛

 .توجيه النشاط االقتصادي في مجال تكنولوجيا المعلومات نحو التصدير - 

  تعزيز شبكة االتصاالت ذات التدفق السريع والفائق السرعة: 05المحور 

بنية تحتية لشبكة االتصاالت السلكية والالسلكية ذات النطاق الواسع الهدف الرئيسي لهذا المحور هو إنشاء 
  :وعالية السرعة، آمنة تمكن من الحصول على خدمات ذات جودة عالية، ويتحقق هذا عن طريق

 لشبكة االتصاالت الوطنية؛ التحتيةتأهيل البنية  - 
 تأمين الشبكات؛ - 
 تحسين مستوى جودة خدمات الشبكات؛ - 
 ."dz…"عال السم النطاق التسيير الف - 

  تطوير المهارات البشرية: 06المحور 

إن تعزيز البنية التحتية والنفاذ الشامل إلى تكنولوجيا المعلومات يفترض أن يصاحبه إجراءات متعلقة بعملية 
  :التدريب وتنمية المهارات لتعميم استخدم اإلنترنت، ولتحقيق هذا يجب

 والمهني في مجال تكنولوجيا المعلومات؛إعادة هيكلة التعليم العالي  - 
 .تعميم تعليم تكنولوجيات المعلومات واالتصال - 

  تعزيز البحوث المتعلقة بالتطوير واالبتكار: 07المحور 

يرتكز الهدف األساسي لهذا المحور في تطوير المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة في مجال تكنولوجيا 
  .البحث والتطوير واالبتكار المعلومات من خالل تكثيف نشاط
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  ضبط اإلطار القانوني :08المحور 

الجزائري لم يتطرق بشكل كبير إلى وضع إطار قانوني في مجال استخدام وتطوير تكنولوجيا  المشرعإن 
المعلومات واالتصاالت وبناء مجتمع المعلومات، لذا ال بد من ترقية اإلطار القانوني تمشيا مع الممارسات 

ء بيئة مواتية لدعم الدولية ومتطلبات مجتمع المعلومات، ومن هنا فالهدف األساسي لهذا المحور هو إنشا
 .فكرة تبني الحكومة االلكترونية عن طريق تحديد إطار تشريعي وتنظيمي مالئم

  اإلعالم واالتصال : 09المحور 

إلى التحسيس بدور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في تحسين معيشة المواطن والتنمية  هذا المحور يهدف 
االجتماعية واالقتصادية في الجزائر، زيادة على تثمين التعاون الدولي في مجال تكنولوجيات اإلعالم 

الحوار بالمشاركة الفعالة في وهذا واالتصال، الذي يخص امتالك التكنولوجيات والمهارات ذات الصلة 
  :والمبادرات الدولية، وفي هذا الصدد تم تحديد األهداف التالية

 تحضير وتنفيذ مخطط االتصاالت لمجتمع المعلومات في الجزائر؛ - 
  .إنشاء شبكة من الجمعيات كامتداد لجهود الحكومة - 

  تثمين التعاون الدولي: 10المحور

ويتضح التعاون الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات من خالل إنجاز المشاريع التكنولوجية المشتركة 
  : ويتحقق هذا المحور بـ

 تنشيط وتفعيل الحوار والمبادرات على المستوى الدولي؛  - 
  .في هذا المجال اللجوء إلى استراتيجيات الشراكة - 

  آليات التقييم والمتابعة: 11المحور

هذه اآللية إلى تحديد مؤشرات تعني بالمتابعة والتقييم وتسمح بقياس مدى تأثير تكنولوجيات اإلعالم وتهدف 
واالتصال على التنمية االقتصادية واالجتماعية، باإلضافة إلى إجراء تقييم دوري لتنفيذ المخطط 

  :ولبلوغ هذا يتوجب". 2013للجزائر االلكترونية "االستراتيجي

 اهيمي لنظام مؤشرات الجودة؛تحضير اإلطار المف - 
 .وضع قائمة من المؤشرات ذات الصلة - 

  التدابير التنظيمية: 12المحور 

األبعاد  يأخذ في االعتبار كبير دعم مؤسسي مجتمع المعلومات يتطلبتطوير إستراتيجية ل إن وضع 
 إلعادة هيكلة قطاعوضع مجموعة من اإلصالحات  المختلفة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وقد تم
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وقد أدى في مجال سياستها وذلك لدعم االتصاالت السلكية والالسلكية
 . هيئة للرقابة وٕانشاء وبريد الجزائر، اتصاالت الجزائرمؤسستين  منفصلتين هما إنشاء اإلصالح إلى  هذا

  الموارد المالية: 13المحور

تحتاج إلى موارد مالية معتبرة، ال يمكن توفيرها من  2013إن تنفيذ إستراتيجية الجزائر االلكترونية لعام 
 .لموارد المالية المتاحة لتمويل هذه االستراتيجيةا كلمصدر وحيد، وبالتالي فمن الضروري استغالل 

فيها تهيئة  التي من المفروض أن يتم ، وهي الفترة2013- 2009التقييم المبدئي للفترة الممتدة بين  وقد أوضح
أن الجزائر ال  الجزائري إلى مجتمع المعرفة المواطنولوج البنية التحتية لتنفيذ إستراتيجية الجزائر االلكترونية و 

زالت تعاني بعض التأخر في استخدامات التكنولوجيات، وتداول المعلومات التي تعتبر أساس لبناء مجتمع 
 :)1(التأخر في النقاط التاليةنوجز هذا و المعرفة، 

تطبيق الحكومة و  حول نفسها تقوقعهاغياب التنسيق بين اإلدارات التي لم تخرج حتى اآلن من  -1
 ؛متناسق بين كافة الجهات المعنية في حين أن تحديث اإلدارة اإللكترونية البد أن يتم في شكل ،اإللكترونية

البنية التحتية للتكنولوجيا في اإلدارة، التعليم، والصحة : وجود فجوة رقمية في عدة جوانب منها -2
 ؛فعلي لمشروع الحكومة اإللكترونيةعلى التطبيق ال ا يؤثرهذ، ...العدالةالتجارة، و واالقتصاد، و 

 ؛حتاجون إلى دورات تكوينية مستمرةالذين ي ذوي الكفاءاتتجنيد مختصين نقص  -3

فعلى الرغم من توفر موارد بشرية  ،بدراسة الظواهر الوطنيةغياب دراسات سوسيولوجية جدية تعنى -4
  ؛بكفاءات متقدمة، إال أنها غير مستغلة لعدم وجود مناخ محفز للعمل الجماعي

 فالمجتمع الجزائري غير مستعد للتعامل ،الذهنيات التي لم تتجاوب بعد مع التكنولوجيات الحديثة -5
 ؛الحكومة اإللكترونيةتطبيق  اإللكتروني لعدم الوعي بأهمية

يل انتشار األمية التكنولوجية بالمجتمع الجزائري، ونسبة امتالك التكنولوجيا ضعيفة بسبب نقص التأه -6
االتصال، أو جعله حكرا على الفئة المثقفة دون بقية فئات المجتمع، مما فيما يخص تكنولوجيا اإلعالم و 

 ؛التكنولوجيا إال في حالة الضرورة الحتميةيجعل المواطن ال يلجأ الستخدام هذه 

معاناة األسر الجزائرية من نقص كبير في التجهيز بالوسائل التكنولوجية، بسبب غالئها، وغالء االشتراك  -7
هيئة البنية في استخدام اإلنترنت، واعتبارها وسائل من مظاهر الرفاهية، وذات طابع كمالي، أي عدم ت

جتمع للوصول إلى مجتمع وتفعيل مشروع الحكومة اإللكترونية، ألن ذلك يؤهل الم احلنج االجتماعية المالئمة
   .تالمعلوما

                                                             
 لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 23لمؤتمرا، خطوة نحو إرساء مجتمع المعرفة:مشروع الحكومة اإللكترونية بالجزائرمقناني صبرينة، . )1(
  .12- 11ص  ، ص2012نوفمبر  20-18) قطر(الدوحة ، " والمجتمع والتكامل في بناء المجتمعات المعرفية العربيةالحكومة "
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إضافة إلى هذه العوامل فهناك عوامل أخرى كانت السبب المباشر لفشل إستراتيجية الجزائر اإللكترونية، 
ية لتكنولوجيا المعلومات وضعف فالبنية التحية المتدن ،فوضع اإلستراتيجية في األساس لم يرتكز على الواقع

وبهذا لقي المشروع خسارة  غياب القوانين المتعلقة بتنظيمها وتسييرها، حال دون تنفيذها بشكل فعالأو 
  .متوقعة

  واقع استخدام تكنولوجيات اإلنترنت بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: المطلب الثاني

على بعض المؤشرات العامة،  باالعتمادم االنترنت بالجزائر، يهدف هذا المطلب الى تشخيص واقع استخدا
لكن تبقى المعلومات المتعلقة بمؤشرات نشاط المؤسسة كتطور حجم المبيعات والحصص السوقية عبر 
االنترنت غير معلومة وهذا لغياب قاعدة معطيات خاصة بهذا المجال، كما أن مؤسساتنا ال تبادر بوضع هذه 

بكة على غرار المؤسسات في دول أخرى أين يمكننا الحصول على كل المؤشرات المعلومات على الش
استعمال اإلنترنت ونسبة الدخول إلى اإلنترنت من طرف  نسبةعلى كل من تم االعتماد ، وقد بسهولة

، وكذا تم االعتماد على مؤشر مؤسساتنااستخدام اإلنترنت في المؤسسات، كمؤشرين لتحديد مستوى 
  .طرف األفراد االستخدام من

  استخدام اإلنترنت في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر :الفرع األول

استخدام ونسبة دخول  هما نسبةمستوى استخدام اإلنترنت في المؤسسات انطالقا من مؤشرين  ُحدد
  .النتائج المتعلقة بذلك )1- 3( يوضح الجدول رقم و  ،المؤسسات إلى اإلنترنت

 مؤشرات استعمال تكنولوجيات اإلنترنت): 1-3(الجدول رقم 
  ا��ـــــــ��  ا��
	�� �ا����ـ

 عنوان إلكتروني 58.2
الوابموقع  29.4 نسبة استعمال اإلنترنت من طرف المؤسسات  

 اسم مجال 15.2

 مؤشر الدخول 41.44
نسبة الدخول إلى اإلنترنت من طرف 

 المؤسسات


 :ا����ر    � 2008د%$�#  (CREAD) �#"! ا�� �ث �� ا�����د ا������� �� أ�� ا���

مؤسسة صغيرة  335486حوالي  2008بالنظر إلى عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي بلغ تعدادها سنة 
كن المستخدمين من مَ مؤسسة لها تواجد افتراضي المتالكها عنوان إلكتروني يُ  195252,852فإن  ،)1(ومتوسطة

الحصول على المعلومات العامة المتعلقة بالمؤسسة بسهولة في حين أن عدد أقل من المؤسسات التي تملك 
وتستفيد المؤسسات التي لها موقع إلكتروني من تخفيض  ،فقط 98632,884موقع إلكتروني أي ما يقارب 

، كما يمكنها من محليين ودوليينتكاليف الترويج لمنتجاتها وخدماتها، وتقديم المؤسسة بسهولة، وبلوغ زبائن 
  .لها اسم مجال 50322,9وتشير اإلحصائيات أن حوالي . متابعة احتياجات زبائنها عبر الخط مباشرة

                                                             
(1). Ministère de l’Industrie de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de l’Investissement, Direction 
générale de la Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des Statistiques, Bulletin d’information Statistique 
de la PME, Mars 2009, P 10. 
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 139025أي ما يقارب  2008سنة  ٪41.44لى اإلنترنت من طرف المؤسسات فبلغ أما مؤشر الولوج إ
مؤسسة، وغالبا ما تلجأ المؤسسة لإلنترنت ألغراض مختلفة منها االطالع على المستجدات االقتصادية 

  . إلخ..المتعلقة بمجال نشاطها، وجمع مختلف المعلومات سواء المتعلقة بالزبائن أو األسواق أو الموردين

ترتيب الجزائر في استخدام تكنولوجيا اإلنترنت عالميا: الفرع الثاني  

نترنت في الجزائر واعدة وفي تحسن كل سنة إال أنها ال زالت تحتل على الرغم من أن مؤشرات استخدام اإل
مراتب متأخرة في هذا المجال، فحسب التقرير الذي أصدره المنتدى االقتصادي الدولي فقد احتلت الجزائر 

مراتب  06دولة في العالم، مشيرا إلى أن الجزائر تراجعت بـ  133من بين  )2010- 2009(خالل  113لمرتبة ا
، لتصل  )2008-2009(��  108والمرتبة  )2008-2007( خالل 88كاملة في سنة واحدة حيث احتلت المركز 

الجزائر على  وقد احتجت، )2013-2012( خالل سنة 131، والمرتبة )2012-2011(سنة  118إلى المرتبة 
)1(ب معايير التقييم التي اعتمدها المنتدىبوهذا بس 2013 '�
النتائج التي أسفر عنها المنتدى االقتصادي 

.  

في مجال الربط بالشبكات العالمية بدرجة  2012سنة  88المرتبة الجزائر  احتلتفقد  نترنتاإلمجال أما في 
آالف درجة، وفيما يخص أمان الخوادم الخاصة  10بفارق شاسع جدا عن هونكونغ المتصدرة بأكثر من  8.9

في مجال  137عالميا، فيما حلت المرتبة  128بالشبكة العنكبوتية فتعتبر الجزائر من بين األسوأ عالميا بمرتبة 
 .)2(إمكانية الدخول إلى المحتوى الرقمي

  العربية الجزائر مقارنة مع باقي الدولاالنترنت في  رانتشامعدالت  :الفرع الثالث

وهو أعلى من  بالمائة 27.38حوالي  2011سنة  18ا�ـالعربية  تاالقتصاديابلغ معدل انتشار اإلنترنت في  
، بالمائة 54.37وتصدرت البحرين المؤشر بمعدل قدره  ،بالمائة 21.64البالغ  2010المحقق سنة المعدل العام 

وجاءت  ،ئةابالم 47.68(ـوالذي قدر  2010مسجلة بذلك نموا معتبرا مقارنة مع النمو المسجل في عام 
(+* اإلمارات في المرتبة الثانية بعدما خسرت هيمنتها على مدى السنوات الماضية مع معدل انتشار لإلنترنت 

ئة، فيما حلت قطر في المرتبة الرابعة ابالم 50.13تلتها في القائمة الكويت وبنسبة انتشار  ،ئةابالم 53.85
  .ئةابالم 47.93ئة، وأكملت السعودية قائمة الخمس األوائل مع معدل انتشار ابالم 50.06وبمعدل 

ارتفاعا هاما، إذ حقق اليمن  2011من جانب آخر فقد شهدت معدالت النمو على المستوى اإلقليمي في عام  
مستخدم مقارنة  10,287,075ئة، وبلغ عدد المستخدمين ابالم 40.55والسودان باإلجمالي معدل نمو ضخم بلغ 

فريقيا معدل نمو إكما سجلت دول شمال  ،2010مستخدم في عام  7,319,402ئة وابالم 20.19مع نسبة نمو 
 18,310,000ئة وابالم 27.28مستخدم، مقارنة مع معدل نمو  25,284,889ئة وابالم 38.09مرتفع قدره 

 18.67ئة مقارنة مع ابالم 25.70، بينما سجلت دول المشرق العربي معدل نمو قدره 2010مستخدم في عام 
 20.23نمو وبنسبة بلغت وتيرة في حين سجلت دول مجلس التعاون الخليجي أبطأ . 2010ئة في عام ابالم

                                                             
  .2-1 ، ص ص2013-2012 ،تقرير التنافسية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتوزارة التخطيط والتعاون الدولي،  .)1(

 (2) . 05/02/2013, http://www.elbilad.net/archives/93852  
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مستخدم في عام  18919034ئة وابالم 18.31معدل  في المقابل حققتمستخدم،  22.745.738ئة وابالم
 28.82بلغت . بنسبة جيدة ارتفععلى العموم فإن عدد مستخدمي اإلنترنت في الدول العربية عامة قد ، 2010
  :يوضح ذلك )3-2( رقم الجدولو  ، )1( 2011ئة في عام ابالم

2011 سنة انتشار اإلنترنت في الدول العربية لمعد): 2-3(لجدول رقم ا  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

Source : 22/11/2012, http://www.lcpc.ly/ALMADAR_R&D/ 

 

 

 

 

 

                                                             
( 1 ). 25/05/2013, http://www.tech-wd.com/wd/2012/12/22/arab-ict-use-report-2012/  #%#�,: -./� ت���1+,�2������ ا�
�� ا�3��1 ا�#1(� �4�����ت و�2�6ت ا���ا�5 ا��,� وا

 

االنتشارمعدل  الترتيب العالمي  الترتيب الدولة عدد مستخدمي اإلنترنت 

 1 البحرين 715.928 54.37 57
 2 اإلمارات 4.574.578 53.85 59
 3 الكويت 1.853.394 50.13 64
 4 قطر 854.958 50.06 65
 5 السعودية 13.600.000 47.93 74
 6 لبنان 1.730.914 40.99 85
 7 عمان 1.146.880 40.11 88
 8 المغرب 12.728.464 39.26 91
 9 األردن 2.187.519 35.01 99
 10 تونس 3.432.988 31.99 107
 11 فلسطين 1.280.172 30.26 111
 12 مصر 21.671.400 26.64 120
 13 سوريا 5.113.749 23.92 122
 14 ليبيا 1.355.796 22.60 126
 15 الجزائر 7.767.641 20.94 130
 16 السودان 6.959.517 16.60 138
 17 العراق 5.510.556 16.42 139
 18 اليمن 3.327.558 13.69 145
  اإلجمالــــــي 95812012,00 27.38 //
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  .الجزائرتطور عدد مستخدمي االنترنت في فيوضح  )3-3( الجدول أما

 نمو عدد مستخدمي اإلنترنت بالجزائر: )3-3(الجدول رقم 

 )%( نسبـــة االختراق عــــدد المستخدمين عـــــدد السكان السنوات
2000 31795500 50000 0,16 
2005 33033546 1920000 5,81 
2007 33506567 2460000 7,34 
2008 33769669 3500000 10,36 
2009 34178188 4100000 12 
2010 34,586,184 4,700,000 13.6 
2012 37,367,226 5,230,000 14 

Source : 27/02/2013, http://www.internetworldstats.com/af/dz.htm, 
Algerian Internet Usage and Population Growth   

، فإن نسبة االختراق تشير الى أن هذا النمو بطيء، من النمو المالحظ في عدد المستخدمينبالرغم من 
 ، ات المتعلق بالتجارة االلكترونيةناحية ثانية ال يمكن ضبط مساهمتها في الدخل الوطني وهذا لغياب المؤشر 

 صعوبات يشكل دقيقا تحديدا الجزائر في االنترنت عبر االلكترونية التعامالت حجم بتحديد  القيام نكما أ
 ومقارنة البحث على يقتصر االنترنت فاستخدام جزئي بشكل تمارس اإللكترونية التجارة أن كون إلى تعود
 لعدة التراجع هذا ويعزى، التقليدية بالطرق تتم ....)، تسديدشراء، بيع( المعامالت فإن النهاية في لكن السلع

  :التالي في إيجازها يمكن أسباب
 واقــــــــــــاألس كل وتشمل الوقت توفر كونها إلكترونيا التجارية الصفقات عقد بأهمية الوعي انخفاض - 

 ؛العالم في المحتملين والمستهلكين

   ؛)الحاسوب استخدام( الحديثة األمية ظهور الى راجع وهذا االنترنت مستخدمي عدد انخفاض - 

 ؛اإللكترونية التجارة في المتعاملة األخرى باألطراف الثقة ونقص: واألمان السرية عنصري توفر عدم - 

  ؛وقتهم ويضيع المستخدمين يعيق البطء وهذا: االتصاالت شبكة بطء - 

 ينقص كفاءتها عدم مع ووجودها المنظمة والقواعد القوانين فغياب: المنظمة والقواعد القوانين كفاءة عدم - 
  .اإللكترونية التجارة لغرض الشبكة استخدام في الثقة

  تحليل وضعية تكنولوجيا المعلومات واإلنترنت في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر :المطلب الثالث

المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة وتطـوير االسـتثمار بالتعـاون مـع  باالعتماد على الدراسة التي  قامت بها وزارة
سنحاول توضيح مستوى استخدام وامتالك المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة لتقنيـة  « Eco technique »مكتب 

المعلومات الحديثة وقد ارتكزت هذه الدراسة باألساس على استخدام اإلنترنت في نشاط المؤسسات المدروسة، 
 .مؤسسة صغيرة ومتوسطة 500وقد بلغت حجم العينة 
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  غيرة والمتوسطة لتجهيزات اإلعالم اآلليتحليل مستوى امتالك المؤسسات الص: الفرع األول

889
 44.5حســب الدراســة المعتمــدة فالنتــائج أوضــحت أن حــوالي �مــن المؤسســات المدروســة تمتلــك تجهيــزات  (��
اإلعــالم اآللــي، وقــد اختلفــت كثافــة امــتالك هــذه التجهيــزات بــاختالف حجــم المؤسســة و حســب طبيعــة نشــاطها 

  :وهذا ما يوضحه الجدول التالي

  مستوى امتالك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتجهيزات اإلعالم اآللي ):4-3(الجدول رقم 

  اإلجمالي  مؤسسة متوسطة  مؤسسة صغيرة  مؤسسة مصغرة  حجم المؤسسة
  44.5  89  75  42  )%( النسبة

  طبيعة النشاط
البناء واألشغال 

  العمومية
  الصناعة  الخدمات  التجارة

  30  37  52  68  )%( النسبة

  حسب معطيات وزارة المؤسسات الصغيرة: المصدر
مــن الجــدول يمكــن أن نســتنتج أن المؤسســات المتوســطة الحجــم هــي األكثــر امــتالك لتجهيــزات اإلعــالم اآللــي 

 75بالمائــة، أمـــا المؤسســات الصــغيرة فحـــاولي  89حيــث بلغــت نســبة المؤسســـات التــي تمتلــك هـــذه التجهيــزات 

الخاصة باإلعالم اآللي وفـي األخيـر نجـد المؤسسـات المصـغرة حيـث هنـاك  بالمائة منها من يمتلك التجهيزات
  .بالمائة من المؤسسات المصغرة التي اتضح أنها تملك معدات وتجهيزات اإلعالم اآللي 42ما يقارب 

فالمؤسســات المتوســطة الحجــم غالبــا مــا تخصــص الســيولة القتنــاء مثــل هــذه التجهيــزات، وبالتــالي فــإن حجــم 
  .عالقة طردية وامتالك التجهيزات التكنولوجيةالمؤسسة ذو 

أمــــا بتحليــــل كثافــــة اســــتخدام تجهيــــزات اإلعــــالم اآللــــي حســــب طبيعــــة نشــــاط المؤسســــة فيتضــــح لنــــا جليــــا أن 
المؤسســات التــي تنشــط فــي قطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة هــي األكثــر امتالكــا لهــذه المعــدات حيــث بلغــت 

 37بالمائــة ثــم قطــاع الخــدمات والقطــاع الصــناعي بنســبة  52لتجــارة بمعــدل بالمائــة ثــم يليهــا قطــاع ا 68نســبتها 

بالمائة على التوالي، وعموما فإن كثافة اعتماد المؤسسات التابعـة لقطـاع البنـاء واألشـغال العموميـة يعـود  30و
  .ألهمية معدات اإلعالم اآللي والشبكات الداخلية والبرامج وغيرها في نشاطها بكثافة

ياق أوضحت الدراسة أن المؤسسات ذات الكثافة العالية في امتالك تجهيزات اإلعـالم اآللـي  فـي في نفس الس
وأسـفرت الدراســة كـل مـن قطـاعي الصـناعة والخـدمات هـي فـي األسـاس مؤسسـات متوسـطة أو صـغيرة الحجـم 

  :على النتائج التالية

امتالك تجهيزات اإلعالم اآللي هـي مؤسسـات من المؤسسات الصناعية ذات الكثافة العالية في  بالمائة  83 -
  .مصغرة
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مـن المؤسسـات الخدميـة ذات الكثافـة العاليـة فـي امـتالك تجهيـزات اإلعـالم اآللـي هـي مؤسسـات  بالمائـة 87 -
  .مصغرة

  :أما بالنسبة للمؤسسات المتوسطة التي تمتلك معدات وتجهيزات اإلعالم اآللي فنجد

ة ذات الكثافة العالية في امتالك تجهيـزات اإلعـالم اآللـي هـي مؤسسـات من المؤسسات الصناعي بالمائة 92 -
  .متوسطة

من المؤسسات الصناعية ذات الكثافة العاليـة فـي امـتالك تجهيـزات اإلعـالم اآللـي هـي مؤسسـات  بالمائة 94-
 .متوسطة

الحاسـوب،  وعلى العمـوم فتتمثـل معـدات وتجهيـزات اإلعـالم اآللـي فـي معظـم المؤسسـات المدروسـة فـي جهـاز
  :حيث وجدنا أنا 

 .معدل امتالك المؤسسات المصغرة ألجهزة الحاسوب هو حاسوبين لكل مؤسسة - 
بالنســبة للمؤسســات الصــغيرة فــإن معــدل امتالكهــا ألجهــزة الحاســوب هــو أربعــة حواســيب فــي المتوســط  - 

 لكل مؤسسة
 .ؤسسةأما معدل امتالك المؤسسات المتوسطة ألجهزة حاسوب فبلغ سبعة حواسيب لكل م - 

م باقتنـــاء المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة المدروســـة لـــديها اهتمـــا مـــن بالمائـــة 16كمـــا أوضـــحت النتـــائج أن 
  .تجهيزات اإلعالم اآللي

  لشبكة اإلنترنتغيرة والمتوسطة تحليل مستوى واختراق المؤسسات الص: الفرع الثاني

حيث أنه لم يكن  كبير من تأخرفي الجزائر يعاني كان سوق االتصاالت  03-2000قبل صدور قانون 
9
ز ستة يتجاو �
مقابل  (���:�� 
9�في الدول المتقدمة باإلضافة  بالمائة 40في باقي دول المغرب العربي و  (��

حاولت الجزائر منذ صدور هذا وقد ت، إلى ذلك، أكثر من نصف البلديات لم تكن موصولة بشبكة االتصاال
تم تشغيل أكثر  لتكنولوجيا اإلنترنت لتتناسب ومتطلبات المؤسسات الجزائرية حيثالقانون توفير البنية التحتية 

 بالمائة 55 خاص بالمؤسسات الخاصة أو العامة على حد السواءذو التدفق السريع  رابط انترنت 83000من 

انتقل عدد الوصالت ، منها وصالت متخصصة بالمائة 39و SHDSLو ADSLلالنترنت ذو التدفق السريع 
 71أي زيادة قدرها  2013في  32500إلى  2005في  19000المتخصصة المقدمة للمؤسسات والشركات من 


ال تمثل إال  ذات التكنولوجيا القديمة X25وصالت ، أما الل هذه الفترةخ بالمائة$; 
9�، من هذه الروابط (��
  .)1(2013تحويل الزبائن إلى تكنولوجيا جديدة في بداية سنة برنامج إليقاف هذه التكنولوجيا و كما تم وضع 

ويوضح الشكل الموالي مستوى امـتالك المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة عينـة الدراسـة لشـبكة اإلنترنـت وشـبكة 
  .اإلنترانت الداخلية

                                                             

(1 .)  17/07/2013, http://www.algerietelecom.dz/AR/?p=at_histoire_realisations 
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  المؤسسات ذات الكثافة العالية في امتالك معدات وتجهيزات اإلعالم اآللي): 1-3(الشكل رقم 

  
 Excelمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

نالحظ أن مؤسساتنا ال تزال بعيـدة كـل البعـد عـن امـتالك الشـبكة الداخليـة لتبـادل المعلومـات أو امـتالك شـبكة 
اإلنترنت وهذا راجع إلى نقـص اعتمادهـا علـى مثـل هـذه التقنيـات فـي مجـال نشـاطها فهـي تراهـا اسـتثمار غيـر 
فعــال والمالحـــظ أنــه كلمـــا انخفــض حجـــم المؤسســة كلمـــا كــان هنـــاك ضــعف فـــي امــتالك اإلنترنـــت والشـــبكات 

  .الداخلية

، فعلـى العمـوم فـإن لموقع إلكتروني عبر اإلنترنت أما عن امتالك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قيد الدراسة
  :الشكل التالي يؤكد ذلكهذا التواجد فهو متوسط خاصة بالنسبة للمؤسسات المتوسطة الحجم، و 

  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في الكتروني موقع امتالك معدل ):2-3(الشكل رقم 

  

 Excelمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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المدروسـة تمتلـك موقـع إلكترونـي ثـم تليهـا  المتوسطةبالمائة من المؤسسات  12.5من الشكل نالحظ أن حوالي 
 4.5بالمائـــة وفـــي األخيـــر المؤسســـات المصـــغرة حيـــث بلغـــت نســـبتها  10المؤسســـات الصـــغيرة الحجـــم بمعـــدل 

بالمائــــة مــــن إجمـــالي المؤسســــات المدروســــة بــــاختالف حجمهــــا تملــــك موقــــع  27بالمائـــة، وفــــي المجمــــوع نجــــد 
  .مؤسسة 500مؤسسة من أصل  135ا يقارب إلكتروني أي م

 غيرة والمتوسطةتحليل مؤشرات اعتماد تكنولوجيا المعلومات من طرف المؤسسات الص: الفرع الثالث

  المبحوثة

مختلف المؤشرات التي تسمح لنا بتقدير مستويات اختراق تكنولوجيا المعلومات ) 5- 3(يوضح الجدول رقم 
  .المبحوثةللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  مؤشرات اختراق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات المبحوثة): 5-3(الجدول رقم 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


����1ت  :ا����ر    � . (CREAD) �#"! ا�� �ث �� ا�����د ا������� �� أ�� ا���

يوضح الجدول مختلف المؤشرات التي تمكن من تقييم مستوى اعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
المبحوثة لتكنولوجيا المعلومات في نشاطها اليومي، وتعتبر النتائج المتحصل عليها متوسطة على العموم إذ 

  .بالمائة 45.81العام لتكنولوجيا المعلومات  سط االستخدامبلغ متو 

 المؤشر   )%(معدل اإلختراق 

 لكل عامل) النقال أو الثابت(كثافة استخدام الهاتف  .1 28.17
 معدل االعتماد على الهاتف النقال في العمل .2 60.45
 معدل امتالك حاسوب لكل عامل  .3 25.74
 معدل المؤسسات المتصلة باإلنترنت .4 82.78
 معدل االتصال باإلنترنت مقارنة مع عدد الحواسب فقي المؤسسة .5 29.48
 بعدد المؤسسات المتصلة باإلنترنت مقارنة l’ADSLمعدل المؤسسات المستفيدة من  .6 59.2
 معدل المؤسسات المنظمة عبر الشبكة مقارنة مع المؤسسات المتصلة باإلنترنت .7 48

 معدل المؤسسات المتصلة باإلنترنت مقارنة مع المؤسسات المنظمة عبر شبكة .8 51.66
 معدل المؤسسات التي تملك شبكة داخلية مقارنة مع المؤسسات المنظمة عبر شبكة .9 65.83
 المؤسسات المتصلة باإلنترنت مقارنة معمعدل المؤسسات التي تملك موقع الكتروني  .10 37.2
 المتصلة باإلنترنت مقارنة مع المؤسسات التي تملك اسم مجالمعدل المؤسسات   .11 19.2
 معدل المؤسسات المتصلة باإلنترنت مقارنة مع المؤسسات التي تملك عنوان إلكتروني .12 73.6
 معدل المؤسسات التي تملك بينية تحتية  لإلعالم اآللي .13 36.3
 اإلنترنتنسبة المؤسسات التي تمارس أنشطة تجارية فعليا عبر  .14 56.7
 نسبة المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت في اليقظة اإلستراتيجية .15 39.3
 نسبة المؤسسات التي استفادت من تكنولوجيا المعلومات في عملية التصدير .16 19.5
 النسبة المؤوية المتوسطة الستخدام تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات المبحوثة  41.44
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  :ومن النتائج المحصل عليها يمكن تقسيم المؤشرات المعتمدة إلى مجموعتين

)  13إلى 1( تمثل مؤشرات كثافة امتالك تكنولوجيا المعلومات وتتمثل في المؤشرات من  :المجموعة األولى
  .بالمائة 47.5وقد بلغ المعدل المتوسط لهذه المؤشرات  

وقد بلغ المعدل المتوسط ) 16إلى  14(تمثل مؤشرات االستخدام وتتمثل في المؤشرات من  :المجموعة الثانية
  .بالمائة 38.5لهذه المؤسسات 

تكنولوجيا المعلومات مقبولة وبتقسيم المؤشرات إلى مجموعتين يمكن أن نستنتج أنه بالرغم من كثافة امتالك 
إال أن مستوى استغاللها كان متوسط حيث نجد أن أعلى مستوى استخدام هو في ممارسة التجارة عبر 

بل  راحلها إلكترونياوبطبيعة الحال لن تكون ممارسة بحتة للتجارة اإللكترونية التي تتم مختلف م ،االنترنت
ض المتعلقة بالمؤسسة وٕارسال الطلبيات والبحث عن تستخدمها في عملية الترويج للمنتجات والعرو 

المعلومات، ثم تليها نسبة االعتماد على اإلنترنت من أجل القيام باليقظة اإلستراتيجية حيث تمكن اإلنترنت 
من جمع المعلومات عن المنافسين واألسواق ومختلف المعلومات التي تحتاجها المؤسسة بسهولة وبسرعة 

بالمائة من المؤسسات تستغل تطبيقات  19.5ة عالية، وفي األخير نجد أن حوالي وبتكلفة أقل وبفاعلي
تكنولوجيا المعلومات  وبرامج أما فيما يتعلق بمختلق تطبيقات .تكنولوجيا المعلومات لتعزيز عملية التصدير

  :المبحوثة فهي موضحة وفقا للشكل التالي اتالمعتمدة من طرف المؤسس

  البرامج والتطبيقات المستخدمة من طرف لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبحوثة مختلف): 3-3(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Excelمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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من المالحظ أن المؤسسات تعتمد على كل من تطبيقات المحاسبة والبرامج الخاصة بتسيير العمليات 
بالمائة ثم تليها باقي البرامج وبنسب  23و 24حيث بلغ معدلهما على التوالي  ،التجارية والفوترة بشكل واضح

  .متفاوتة

 4وحسب التقارير الواردة من وزارة تكنولوجيا المعلومات فقد بلغت مساهمة قطاع االتصال في الناتج الداخلي 
بالمائة، أما الجدول  20رتبطة باإلنترنت بلغت وعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الم ،2012بالمائة سنة 

التالي فيوضح عدد مشاريع تكنولوجيا المعلومات والمبالغ المستثمرة في هذا القطاع إضافة إلى مساهمته في 
  ).2012- 2002(توفير مناصب الشغل خالل الفترة الممتدة بين 

  )2012-2002(وضعية قطاع تكنولوجيا المعلومات في الجزائر  ):6-3(الجدول رقم 

مناصب عدد 

 الشغل
 قطاع النشاط عدد المشاريع المبلغ

�+��ن دج   8276  االتصالتكنولوجيا المعلومات و  105 633 441

Source: 05/02/2013, http://www.andi.dz/index.php/ar  

في قطاع تكنولوجيا  2012 - 2002تقدر عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار لفترة 
 8276الفترة في خلق ما يقارب وقد ساهم هذا القطاع خالل نفس  مشروع 105ـالمعلومات واالتصاالت ب

  .مليون دج 441633، أما تكاليف هذه االستثمارات فقد بلغت شغلمنصب 
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  الطريقة وٕاجراءات الدراسة الميدانية: الثانيلمبحث ا

هدفت الدراسة الحالية الى التعرف على أثر المحاذاة االستراتيجية لتكنولوجيا االنترنت على اداء المؤسسات 
تمثلت  ،إلجراء الدراسة الميدانية األساسيةمجموعة من النقاط التطرق للبلوغ ذلك تم و الصغيرة والمتوسطة، 

  .إلخ....التحليل اإلحصائي وتحديد مجتمع وعينة الدراسة وأساليب مصادر جمع المعلوماتفي توضيح 

  ومتغيرات الدراسة نموذجتقديم : المطلب األول

تتمثل متغيرات الدراسة في الجوانب التي يتكون منها األداء الذي يمثل المتغير التابع، والمحاذاة اإلستراتيجية 
إستراتيجية األعمال، وٕاستراتيجية األعمال عبر (تتكون من و لتكنولوجيا اإلنترنت والتي تمثل المتغير المستقل 

  .  الدراسات السابقة وعرض مختلف المتغيرات، وفيما يلي نوضح الفرق بين هذه الدراسة و )اإلنترنت
  ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة :الفرع األول

 إستراتيجية مع االنترنت األعمال عبر إستراتيجية بين التنسيق يتطلب االنترنت عبر النشاط محاذاة إن 
واتفقت مع األهداف العامة وأهدافها، فكلما تعددت أهداف استراتيجيات التنافس عبر االنترنت  المؤسسة

  .جيد بين المتغيرين محاذاةهناك  تللمؤسسة كلما كان
على مختلف الدراسات السابقة الذكر نحاول تحديد أهم  دالدراسة المقترح، وباالعتما نموذجوقبل تحديد  

  :العناصر والنقاط التي تميز الدراسة الحالية والنموذج المقترح عن باقي الدراسات
عظم الدراسات على دراسة المحاذاة اإلستراتيجية بين إستراتيجية األعمال وٕاستراتيجية تكنولوجيا اعتمدت م - 

المعلومات، ونحاول في هذه الدراسة التركيز على تكنولوجيا اإلنترنت بدل االعتماد على تكنولوجيا المعلومات 
أي  Click & mortarات فـي مؤسس المحاذاةككل، بهدف التركيز على نقطة أساسية هي تحليـل اثر 

  ).نشاط عبر اإلنترنت ونشاطها العادي(المؤسسات التي تزاوج بين نوعين من النشاطات 
، وهذا ما سيمكننا معرفة السلوك الصغيرة والمتوسطة الصناعيةستتم الدراسة في قطاع المؤسسات  - 

  .بالدناهذا القطاع االستراتيجي في االنترنت في  ااالستراتيجي لتبني تكنولوجي
يمكن  'فعالية استخدام االنترنت'حتى نتوصل الى نتائج أكثر مصداقية وواقعية نحاول إدماج متغير ثالث  - 

  .بين اإلستراتيجيتين ومستوى أثرها على األداء المحاذاةأن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على درجة 
) متغيرات داخلية أو خارجية(داء الكلي من المتغيرات المتعلقة باأل ةركزت معظم الدراسات على مجموع - 

التركيز فقط على مؤشرات األداء التي لها عالقة مباشرة بنشاط المؤسسة عبر  ةونحاول في هذه الدراس
  .االنترنت

  الدراسة المعتمد ومتغيراته نموذجتقديم : الفرع الثاني

مباشر أو غير مباشر، وحددت  بعد االطالع على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة بشكل 
  :مفهوم المحاذاة وكيفية تحقيقها وقياسها، فقد تم تحديد عالقات النموذج بالمراحل التالية

 .تحليل مستوى استخدام تكنولوجيا االنترنت في نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبحوثة -1

 .االنترنت معتمدة عبرواإلستراتيجية الدراسة عالقة المحاذاة بين إستراتيجية األعمال  -2
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 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطةدراسة تأثير مستوى المحاذاة بين االستراتيجيين على أداء  -3

التركيب النهائي للعالقات بين متغيرات الدراسة والذي يوضح التوجه المتبع للوصول  )4-3(ويشير الشكل رقم 
 .الى أهداف الدراسة

  أداء المؤسسة علىالمحاذاة اإلستراتيجية عبر االنترنت  أثر تحديدالمعتمد ل نموذجال): 4-3(الشكل رقم     

    

  

    

  

  

 

  
  

  

  من إعداد الباحثــــــــــــــــة: المصدر

 النموذج ويفرض ،المؤسسة أداء على االنترنت عبر النشاط محاذاة أثر لتحديد مقترحال نموذجال الشكل يوضح
 أنه بحيث اإلنترنت، عبر األعمال وٕاستراتيجية المؤسسة نشاط بين للمواءمة ضرورية حالة تعتبر المحاذاة أن

 االتساق غياب أن حين في المؤسسة، أداء على قوي أثر له سيكون ذلك فإن بينهما اتساق هناك كان كلما
 أن الحالة هذه في ونعتبر المؤسسة أداء انخفاض إلى سيؤدي االنترنت وٕاستراتيجية األعمال إستراتيجية بين
 يكون أين الثالثة الحالة أما تنافسية، ميزة كونه من بدل لألموال هدر المؤسسة طرف من االنترنت تبني

  .لغياب الدعم للمؤسسة بالنسبة منخفض أداء عنه سيتولد كذلك فهذا االنترنت إستراتيجية على فقط االعتماد
 أثناء استراتيجيات األعمال عبر االنترنت  االعتبار بعين تأخذ أن فيجب األعمال إلستراتيجية بالنسبة أما

  .، لتفادي وقوع التضارب بين األهداف والرؤيا اإلستراتيجية للمؤسسةللمؤسسة العامة اإلستراتيجية صياغة
  

  

  

  
 

 

  

 إستراتيجية األعمال

 المبادر استراتيجية -

  استراتيجية المدافع -
 استراتيجية المحلل -

 المحاذاة 

 

 أداء المؤسسة عبر اإلنترنت

  .حجم المبيعات -
  .السوقية ةالحص -
 .مستوى والء ورضا الزبون -
المعامالت مع  إلتمام الالزمالوقت  -
 ...) الموردين،الزبائن(
، اإلشهارية ( التكاليفحجم  تخفيض  -

 .)المعلوماتاالتصاالت، جمع 
 .قدرة االستجابة للضغوط التنافسيةتحسين  -

 

 

 حجم المؤسسة

االنترنت كثافة استخدام  

 

إستراتيجية األعمال عبر 

 االنترنت

 استراتيجية المبادر -

  استراتيجية المدافع -
 استراتيجية المحلل -
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  النموذج متغيراتدراسة  :الفرع الثالث
الدراسة المتغيرات التي اعتمدت عليها معظم الدراسات السابقة التي تحدثت عن أهمية  نموذجيشمل  

المتغيرات على النحو  وتمثلت هذه المحاذاة االستراتيجية وأثرها على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
  :التالي

ؤسسة وٕاستراتيجية األعمال عبر األعمال العامة للموتتمثل في كل من استراتيجية : المتغيرات المستقلة :أوال
  :االنترنت

  Snow &Millsتعتمد الدراسة على نموذج استراتيجيات األعمال المقدمة من طرف : إستراتيجية األعمال -1
النموذج جيد لفهم سلوك المؤسسات الصغيرة  ذاحيث أشارت العديد من الدراسات الى أن االعتماد على ه

فيفرض النموذج أن األعمال، قدم تصنيف لالستراتيجيات على مستوى والمتوسطة، إضافة إلى كونه ي
 .)1(المؤسسات تتطور نسبيا وتتبنى سلوكا استراتيجيا مختلفا، من أجل تحقيق محاذاة جيدة مع محيطها

  أعمال مختلف الفقرات المندرجة ضمن كل استراتيجية): 7-3(الجدول رقم

  الفقــرات  نوع االستراتيجية  

إستراتيجية 
  األعمال

  المبادر ةإستراتجي

  

  منافسينا  تجاه نا قدراتنسعى دوما إلى تحسين  -
  قبل منافسيناتجارية جديدة الفرص ال الكتشافدائما  نبادر -
  نعتمد على تخفيض التكاليف للحصول على حصص سوقية جديدة -

 ستراتيجية الدفاعيةاال

  

   مختلف وظائفنا وأنشطتناحسين التنسيق بين لتنسعى  -
  في نشاطنا على أنظمة مراقبة التكاليفنعتمد  - 

  أنظمة تحسين الجودة من خالل استخدام انركز على جودة خدماتنا ومنتجاتن - 

  إستراتيجية المحلل
  اليوميةتطلب قدرا كبيرا من المعلومات الواقعية لدعم قرارنا ن -
  اإلستراتيجيةالقرارات نلجأ الى تحليالت شاملة ألعمالنا عندما يتعلق األمر باتخاذ  -

  من إعداد الباحثة: المصدر

حيث يتم تبني نفس نموذج استراتيجية األعمال السابق، ويتم إسقاطه : استراتيجيات تكنولوجيا االنترنت -2
  .، يوضح ذلك)8-3(مع طبيعة التنافس عبر االنترنت، والجدول رقم 

  
  
  
  
 

  
  

                                                             
(1). Fernando A. P. Gimenez, Op.cit, 2005, P:04. 
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  إستراتيجية معتمدة عبر االنترنتمختلف الفقرات المندرجة ضمن كل ):  8-3(الجدول رقم

  الفقــرات  نوع االستراتيجية  

إستراتيجية 
المؤسسة 

 عبر
  االنترنت

  المبادر ةإستراتجي

 .منتجات جديدة قبل منافسينا/تقديم خدمات -

 .تخفيض التكاليف المتعلقة باالتصاالت الداخلية والخارجية -
  .خدماتنا/تخفيض التكاليف التسويقية لمنتجاتنا  -
 .الوقت الالزم إلنهاء إجراءات تقديم الخدمةتقليص  -

ستراتيجية اال

  الدفاعية

زبائن، موردين، (تحسين جودة خدماتنا من خالل االتصال المباشر مع كل المتعاملين  -
   ).جهات أخرى

 .تدعيم عمليات البحث والتطوير -

  تعزيز عالقتنا مع عمالءنا وموردينا  -

  استراتيجية المحلل
  .اليومية اقراراتنالحقائق واألرقام التي نحتاجها لدعم  الحصول على -

 .عن الوضع الحالي ألعمالناتحليالت مفصلة  إجراء  -

  من إعداد الباحثة : المصدر

لنشاط عبر لويتمثل في أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناتج عن ممارستها : المتغير التابع- ثانيا
 .)6-3(المؤشرات مدرجة في الجدول رقم، وقد اقترحنا مجموعة من تاالنترن

العديد من النماذج المقترحة لقياس االداء، ولكن في دراستنا  هناك:أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-1
تم التأكيد على نقطة أساسية، وهي أننا سنحاول تحديد العناصر التي يمكن ان تؤثر بشكل مباشر على أداء 

االعتماد على االنترنت لتعزيز نشاطاتها، أي أداء اإلنترنت وليس أداء المؤسسة المؤسسات التي تسعى الى 
  :المقترحة، والفقرات المدرجة في كل متغير) المؤشرات(ككل، والجدول التالي يوضح المتغيرات 

  مؤشرات األداء المعتمدة في الدراسة): 9-3(الجدول رقم

المتغير 
  التابع

  المؤشرات 

أداء 
   المؤسسة

  .حجم المبيعاتنمو  
  .الحصص السوقيةزيادة  
 .مستوى والء ورضا الزبونتعزيز  
 ...) الموردين،الزبائن(المعامالت مع  إلتمام الالزمالوقت تقليص  
 )، االتصاالت، جمع المعلوماتاإلشهارية ( حجم  التكاليفتخفيض  
 .قدرة االستجابة للضغوط التنافسيةتحسين  

  من إعداد الباحثة : المصدر

يتم خالل الدراسة اختبار مجموعة من المتغيرات التي يمكن ان يكون لها أثر على : متغيرات الفروق -2
  :، وتتمثل هذه المتغيرات في)المستقلة، التابعة(المتغيرات 
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الدراسة حيث نحاول تحديد تأثير مستوى استخدام اإلنترنت على متغيرات  :مستوى استخدام االنترنت - 
  .الرئيسية
  الميدانية إجراءات الدراسة: الثانيالمطلب 

تحسين مستوى  وهو، البحث موضوع لمعالجة تحقيقها إلى ىتسع التي واألهداف الدراسة طبيعة من انطالقاً 
 التساؤالت على وبناءً  ،أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا بتحقيق محاذاة عالية لتكنولوجيا اإلنترنت

مصادر جمع  تشمل التي للدراسة المنهجية اإلجراءات هذا المطلب ليشم ،عنها لإلجابة الدراسة سعت التي
  .إلخ..البيانات جمع وأداة البيانات جمع أسلوب، و الدراسة ومجتمع ،المعلومات

  مصادر جمع المعلومات: الفرع األول

 أكثر من لكونه الدراسة إجراء في التحليلي الوصفي المنهجاستخدمت تم اإلشارة في الفصل األول أن الباحثة 
 أجل ومن الدراسة، موضع الظاهرة يناسب وألنه واإلنسانية، االجتماعية الظواهر دراسة في مالئمة المناهج
  :البيانات من مصدرين هما تم االعتماد على الدراسة، أهداف تحقيق

استخدام  طريق عن وذلك الميدانية الدراسة خالل من تجميعها تم التي البيانات ضمنت  :األولية المصادر - أوال
 ضوء في عينة كل مفردات من جمعها المطلوب البياناتحددت  قدو  الدراسة، عينة إلى الموجه االستبيان

  .وفقرات أسئلة صورة في صياغتها وتم فروض الدراسة

تفاعال لفظيا يتم عن طريق موقف متواجه يحاول فيه  تعتبروالتي  المقابلة تم اللجوء إلى االستبيانإضافة إلى 
الباحث القائم بالمقابلـة أن يستشـير معلومـات أو آراء أو معتقـدات شـخص أو أشـخاص آخـرين للحصـول علـى 

  )1(.بعض البيانات الموضوعية

  :لألسباب التالية وذلك اإلستبانة  لملء األفراد المبحوثين مع تماستخد كما

 . تحيزهم وعدم منهم المبحوثين تجاوب لضمان منه والغرض وأهميتها الدراسة من الهدف حيتوض - 

 للمبحوثين؛ ومدلوالتها األسئلة وتوضيح شرح - 

 لسلوك الشخصية المالحظة طريق عن وذلك عليها الحصول تم التي اإلجابات صدق مدى عن رؤية تكوين - 

 ؛بهم المحيطة والظروف المبحوثين

  .المبحوثين ثقة اكتساب طريق عن متاحة، غير بيانات على الحصول - 

بعـــض المعلومـــات التـــي لـــم تـــرد فـــي أســـئلة  أيضـــا علـــىحصـــول تأكيـــد المعلومـــات والأي ان المقابلـــة تفيـــد فـــي 
  . موضوع الدراسةحول  االستبيان

                                                             
  .184: ، ص2002دار الجامعية للنشر، دون ذكر مدينة النشر . على منهجية البحث في العلوم االجتماعية تدريباترشيد زرواتي، . )1(
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 والمراجع الكتب على للدراسة الالزمة الثانوية البيانات جمع فية الباحث تاعتمد: الثانوية المصادر - ثانيا

اإلحصائية التي تخدم  والتقارير المنشورات في المتوفرة البيانات، المتخصصة والمجالت العلمية والدوريات
 الرجوع تم وأيضا الدراسة، مراحل جميع في ساعدت والتي مباشرة، غير أو مباشرة بطريقة البحث موضوع

  .والمتوسطة واالنترنت في الجزائر المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة واألنظمة والقوانين القواعد إلى

  الدراسةوعينة مجتمع  :الفرع الثاني

 على بناءاً و  ،إن اختيار العينة المناسبة للبحث من العناصر األساسية والمهمة في بداية العمل الميداني

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواقعة بالمنطقة الصناعية العلمة مجموعة ب المجتمع تحدد فقد الدراسة أهداف
 الشامل المسح أسلوب استخدامتم  فقد الدراسة مجتمع ةلمحدودي ونظراً مؤسسة   41  عددهم البالغوالية سطيف 

  .استبيان 37تمكنا من استعادة  توزيع االستبيان وبعد الدراسة، لمجتمع

  والمعلومات للبيانات اإلحصائية المعالجة :الفرع الثالث

 SPSS( Statistical Package for Social Sciences( االجتماعيةالحزمة اإلحصائية للعلوم  استخداملقد تم 
عتماد وذلك من خالل اال االختباراتتائج لتفسير ن )0.05(مستوى داللة  االعتمادللتحليل اإلحصائي، وتم 

  :التالية اإلحصائيةعلى األساليب 

)�د �ن در!� '��ت ا���
�س ا����دم Cronbach Alpha �"��ل - ��. 

 .لمعرفة إجابات أفراد عينة الدراسة اوتم استخدامه التكراري والتوزيع النسبة المئوية - 

وقد استخدم لتحديد اتجاهات أفراد ، قاييس النزعة المركزية استخداماً وهو أكثر م: الوسط الحسابي -
  .وهو عبارة عن حاصل قسمة مجموع القيم على عددهاالعينة ضمن مقياس الدراسة 

وقد استخدم لبيان درجة تشتت اإلجابة عن وسطها الحسابي وهو عبارة عن : االنحراف المعياري -
  .الوسط الحسابي لمربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي


ل ا���دار ا���
ط  - ��)Sample Regression( ر
'(
ر ���ل، وذ�ك ��
�س �
ر  ��وا�د -�, �
��. وا�د. 


رات) Multiple Regression(ا���دار ا��"دد  - �
ر ��.  �درا�� أ'ر �!�و-� ��� ,�- �����
 .�0ن وا�د وا�د

ويهدف إلى معرفة معنوية العالقات بين المتغيرات من خالل هذا التحليل يتم معرفة قيمة : (T-Test)اختبار  -
(T) حدد القيم المعنويةالمحسوبة التي من خاللها ت. 


ل ا����1ر  - ��Path Analysis  1ر ا�����1ر

ر ا�����1ر و2'(1
� -�1, ا4داء ��
�1ن ا�!
�����1ذاة ا1�5را

ر ��وى ا��دام ا�5ر�ت� .�و!ود �
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 -  ��م �د
دھ� ط���ً ����
�س ا�   :ا4ھ�
� ا����
�، ا�

 �
  =ا4ھ�
� ا����
  ���د
ل ا��د ا4د�, - ا��د ا4-�, ���د
ل

  -دد ا���و
�ت

  2.33إلى   1وبذلك يكون المستوى المنخفض من 

  3.67إلى  2.34 والمستوى المتوسط من

 .فأكثر 3.68والمستوى المرتفع من 

 -  "

راتوھذا ��"ر:� �� إذا  ا���ر ا�وز
. ا�ط���.  ��ن �
� أم � وز
"�ا�درا�� "
  .ط�

 :التالية بالحدود الدراسة تحددت :الدراسة حدود :الفرع الرابع

على  تاإلنترنحساب أثر المحاذاة اإلستراتيجية لتكنولوجيا  على الدراسة هذه الموضوعية اقتصرت الحدود -1
 .أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

المؤسسات الصغيرة وبالمتوسطة الواقعة في المنطقة  على الدراسة هذه المكانية اقتصرت الحدود -2
 .والية سطيف –الصناعية العلمة 

  واختبار التوزيع الطبيعي ةالدراس أداة: الثالث المطلب

قد علقة بموضوع الدراسة قصد تحديد العالقة بين متغيراتها، و تتم االعتماد على االستبيان لجمع المعلومات الم
 :مر هذا بمجموعة من المراحل يمكن توضيحها في التالي

  بناء أداة الدراسة: الفرع األول

 تمـت األسـئلة مـن مجموعـة تضـمن اسـتبيان باسـتخدام البحـث فرضـيات مـن للتحقـق المعلومـات جمـع تـم
 عليهـا حصـلنا التـي ضـوء المالحظـات يفـو  ،البحـث موضـوع عالجـت التـي الدراسـات علـى اعتماداً  صياغتها

 .الدراسةللمؤسسات محل  الميدانية الزيارات أثناء

لكـل مؤسسـة سـواء مـن طـرف مـدير المؤسسـة أو مـن أحـد رؤسـاء  اسـتبيانبحيـث يـتم ملـئ  توزيعهـا تـم قـد و
 الطلـب مـن تـم وقـد المصالح الذين يشرفون بشكل مباشر على متابعة سيرورة نشاط المؤسسة عبر االنترنـت،

 أو النسـبية األهميـة يوضـح الـدرجات خماسـيليكـارت ال  مقيـاس بموجـب األسـئلة علـى اإلجابة العينة مفردات
  : يلي ما وفق ذلك و السؤال محل الفقرة تجاه الفرد يبديه يالتأييد الذ مستوى

  )1( بدرجة قليلة جدا -
  )2( بدرجة قليلة -
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  )3( بدرجة متوسطة -
  )4( بدرجة كبيرة -
  )5( بدرجة كبيرة  جدا -

  .التأييد درجة حول المتوقعة اإلجابة مدى لتوسيع المقياس هذا استخدم وقد

  صدق وثبات االستمارة : الفرع الثاني

وبعدها تم حساب معامل الصدق حتى  ،على مجموعة من المحكميناالستبيان في انجازه بشكل نهائي  اعتمد
  .يتسنى إجراء الدراسة بدقة وموثوقية عالية

) 05( في البداية على ىاحتو  والذيالخاص بالدراسة الميدانية  االستبيانبعد إعداد : صدق المحكمين - أوال

سؤال متعلق بمستوى استخدام  )18(بالمعلومات العامة عن المؤسسة والمبحوثين، وبالنسبة للمحور المتعلق 
سؤال متعلق بمحور إستراتيجية األعمال عبر  )13(بالنسبة لمحور إستراتيجية األعمال و سؤال )14( االنترنت،

 مر، وبعدفي بادئ األ) 68(أي أن االستبيان ضم  .سؤال متعلق بمحور األداء )18(اإلنترنت وفي األخير 
) 03أنظر الملحق رقم(مع المشرف وعرضها على مجموعة من المحكمين ذوي الصلة بالموضوع  همراجعت

وفي ضوء التوجيهات المقدمة تم إدخال بعض التعديالت سواء تعلقت بتحسين الصياغة وحذف بعض 
لهذه  وتبعا ،المحور أو تكون مكررة أو تفشل في قياس ما وضعت ألجله ىالعبارات التي ال تنتمي ال

  .سؤال )38(إلى  األسئلةالتعديالت انخفض عدد 
أكثر من مرة لنتيجة لو تم إعادة توزيعها يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس ا: الثبات - ثانيا
نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في نتائج اإلستبانة وعدم  في

  .تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة

  :وذلك كما يلي معامل ألفا كرونباخ باالعتماد علىمن ثبات إستبانة الدراسة  تم التحققوقد 

ألفا كرونباخ لقياس ثبات تم االستعانة بالمعامل  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ   -
 .يوضح قيمة المعامل لكل محور من محاور اإلستبانة ) 10- 3(اإلستبانة، والجدول رقم 

  معامل ألفا كرونباخ): 10- 3(الجدول رقم 

  ألفا كرونباخقيمة   عدد الفقرات  المتغيرات

  0.73  08  األعمال ةإستراتجي
  0.60  09  األعمال عبر اإلنترنت ةإستراتجي

  0.82  06  األداء
  0.79  23  المعامل الكلي

  ) Spss(من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل محور  )10-3( رقم دولالجنالحظ من النتائج الموضحة في 
قيمة معامل ألفا لجميع فقرات اإلستبانة  وبلغت. لكل محور من محاور اإلستبانة )0.82- 0.60(وتتراوح بين 

 رقم وتكون اإلستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع،) 0.79(
صالحيتها لتحليل النتائج الدراسة مما يدل على  إستبانةتأكد من صدق وثبات تم الوبذلك . قابلة للتوزيع) 04(

  .واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

 سـمرنوف -كـولمجروف اختبار جراءتم إ الفرضيات، باختبار القيام أجل من :اختيار التوزيع الطبيعي -ثالثا
 التوزيـع تتبـع اإلسـتبانة خـالل مـن جمعهـا تـم التـي البيانـات كانـت إذا مـا لمعرفـة ضـرورًيا اختبـاًرا يعتبـر الـذي

 حيث معلمية؛ غير أم معلمية اختبارات هي هل استخدامها يجب التي االختبارات نوع وتحديد ال، أم الطبيعي
 اسـتخدام يجـب فيمـا طبيعًيـا، البيانـات توزيـع يكـون أن المعلميـة االختبـارات تشـترط األحيـان عظـمم  فـي أنـه

   .الطبيعي التوزيع تتبع ال البيانات كانت إذا المعلمية غير االختبارات

  اختبار التوزيع الطبيعي): 11-3(الجدول رقم 

  

  ) Spss(إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج من : المصدر

مما  )0.05(أكبر من  كان مستوى الداللةأوضحت نتائج االختبار مدى إتباع البيانات للتوزيع الطبيعي حيث 
  .يدل على إتباع البيانات للتوزيع الطبيعي

   وصف مجتمع وعينة الدراسة :الرابعالمطلب 

  .وعينة الدراسة بشكل أكثر تفصياليعرض هذا المطلب كل من مجتمع 

  )مجتمع الدراسة( تقديم المنطقة الصناعية محل الدراسة: الفرع األول

هكتار وهي غير  230(ــ، تتربع على مساحة إجمالية تقدر سطيف  URBAمن طرف  1985أنشأت سنة  
  .مستغلة بالكامل

Kolmogorov-Smirnov(a)  

Z df Sig. المتغيرات 

 األداء 0.515 37 0.818

 المحاذاة اإلستراتيجية 0.974 37 0.483



 

منها  مؤسسة 65تحتوي المنطقة : بالمنطقة الصناعية العلمة
من باشرت نشاطها، وأخرى قيد اإلنجاز ومؤسسات أخرى قائمة فعال ولكن لم تنطلق في عملية النشاط 

  بالمنطقة الصناعية العلمة وضعية النشاط

  سطيف SGIمؤسسة التسيير العقاري 

هي " العلمة" بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواقعة في المنطقة الصناعية 
بالمائة  20وبالمائة منها من هو قيد اإلنشاء، 

  بالمنطقة الصناعية العلمة 

  Excel(#:��@ باالعتماد على 

                                                             
(1) . http://www.sgpziest.com/sgi_de_setif.htm

  النسبة المئوية  عدد المؤسسات

41  63 

11  17  

13  20  

65  100  
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بالمنطقة الصناعية العلمة وضعية النشاطتوزيع المؤسسات حسب 

من باشرت نشاطها، وأخرى قيد اإلنجاز ومؤسسات أخرى قائمة فعال ولكن لم تنطلق في عملية النشاط 
  : ويمكن توضيح ذلك وفقا للجدول التالي

وضعية النشاطتوزيع المؤسسات حسب ): 12-3(جدول رقم 

مؤسسة التسيير العقاري وثائق داخلية خاصة ب: المصدر

بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواقعة في المنطقة الصناعية  63
بالمائة منها من هو قيد اإلنشاء،  17مؤسسات نشطة باشرت أعمالها اإلنتاجية، في حين هناك 

  .من المؤسسات المنشأة ولكن لم تزاول نشاط بعد

 وضعية النشاطتوزيع المؤسسات حسب ): 5-3(شكل رقم

باالعتماد على  من إعداد الباحثة: المصدر    

http://www.sgpziest.com/sgi_de_setif.htm 

عدد المؤسسات

41  المؤسسات النشطة

11  المؤسسات قيد اإلنشاء

13  المؤسسات التي أنشأت ولم تباشر  النشاط بعد

  65

توزيع المؤسسات حسب  - أوال

من باشرت نشاطها، وأخرى قيد اإلنجاز ومؤسسات أخرى قائمة فعال ولكن لم تنطلق في عملية النشاط 
ويمكن توضيح ذلك وفقا للجدول التالي .)1(بعد

جدول رقم ال

  

  

المصدر                

63يشير الجدول أن 

مؤسسات نشطة باشرت أعمالها اإلنتاجية، في حين هناك 
من المؤسسات المنشأة ولكن لم تزاول نشاط بعد

شكل رقمال

  

 

  

  

المؤسسات النشطة

المؤسسات قيد اإلنشاء

المؤسسات التي أنشأت ولم تباشر  النشاط بعد

  المجموع



 

تتكون المنطقة الصناعية العلمة من مجموعة 

  توزيع المؤسسات حسب طبيعة النشاط بالمنطقة الصناعية العلمة

  النسبة المئوية  عدد المؤسسات النشطة

09  22  

08  20  

08  20  

05  12  

10  24  

01  02  

41  100  

SGI  ، 2013سطيف.  

المؤسسات الواقعة في والية سطيف،  تزاولها
بالمائة تنشط في صناعة الصلب والمعادن، ثم كل 

بالمائة من  12ونجد بالمائة،  20والعمران ومواد البناء بنسبة 
بالمائة فقط من المؤسسات تنشط في  02

  طبيعة النشاط بالمنطقة الصناعية العلمة

  

  Excelباالعتماد على برنامج 
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تتكون المنطقة الصناعية العلمة من مجموعة : توزيع  المؤسسات بالمنطقة الصناعية العلمة
  : مؤسسات تعمل في صناعات متنوعة  ويمكن تصنيفها كالتالي

توزيع المؤسسات حسب طبيعة النشاط بالمنطقة الصناعية العلمة): 13-3(الجدول رقم 

عدد المؤسسات النشطة  مجال النشاط

  صناعة الصلب والمعادن
  الصناعات االلكترونية والكهربائية

  العمران ومواد البناء
  صناعة المواد الكيماوية الصيدالنية

  صناعة البالستيك
  الصناعة التحويلية للمنتجات الزراعية

  

SGIمؤسسة التسيير العقاري وثائق داخلية خاصة ب :المصدر

تزاولهاأنشطة رئيسية '�
 الجدول أن هناك بتشير النتائج الموضحة 
بالمائة تنشط في صناعة الصلب والمعادن، ثم كل  22بالمائة منها في صناعة البالستيك، 

والعمران ومواد البناء بنسبة  الصناعات االلكترونية والكهربائية
02و، صناعة المواد الكيماوية الصيدالنيةالمؤسسات الناشطة في مجال 

  .لصناعة التحويلية للمنتجات الزراعية

طبيعة النشاط بالمنطقة الصناعية العلمة حسبتوزيع المؤسسات ): 6-3(الشكل رقم 

باالعتماد على برنامج  من إعداد الباحثة: المصدر

توزيع  المؤسسات بالمنطقة الصناعية العلمة - ثانيا

مؤسسات تعمل في صناعات متنوعة  ويمكن تصنيفها كالتالي

الجدول رقم 

مجال النشاط
صناعة الصلب والمعادن

الصناعات االلكترونية والكهربائية
العمران ومواد البناء

صناعة المواد الكيماوية الصيدالنية
صناعة البالستيك

الصناعة التحويلية للمنتجات الزراعية
  المجموع 

تشير النتائج الموضحة 
بالمائة منها في صناعة البالستيك،  24تنشط حيث 
الصناعات االلكترونية والكهربائيةمن 

المؤسسات الناشطة في مجال 
لصناعة التحويلية للمنتجات الزراعيةمجال ا

الشكل رقم 
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يوضح الجدول التالي توزيع المؤسسات حسب  :حسب الحجمت الصغيرة والمتوسطة المؤسسا تصنيف -ثالثا
  .الحجم وفقا للقانون التوجيهي المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر

  بالمنطقة الصناعية العلمةحجم التوزيع المؤسسات حسب ): 14-3(الجدول رقم 

    
  

 
  

  ).2013سطيف ،  SGIمؤسسة التسيير العقاري وثائق داخلية خاصة ب(من إعداد الباحثة باالعتماد على  :المصدر

بالمائة من المؤسسات الواقعة في المنطقة الصناعية محل  61نسبته  يتضح لنا جليا من الجدول أن ما
بالمائة المتبقية تبين أنها مؤسسات صغيرة، في حين ال نجد المؤسسات  39والدراسة ذات حجم متوسط، 

  .أفراد 10المصغرة في هذه المنطقة وهذا راجع لطبيعة النشاط الذي يتطلب عمالة تفوق على األقل 

  الدراسةوصف عينة : لفرع الثانيا

إلى وصف عينة الدراسة، من خالل توضيح مختلف المعلومات سواء المتعلقة بالمستجوبين  الفرعيهدف هذا 
  .أو المؤسسات المبحوثة

 - على كل من مدراء المؤسسات أو رؤساء المصالح، ويوضح  االستبيانتم توزيع : طبيعة المستجوب - أوال
9
 40.5أن )12- 3(الجدول �9
59.5ومن المستجوبين يمثلون مدراء المؤسسات،  (���عبارة على رؤساء (��
استخدام  ، والمالحظ أن مدراء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهتمين بشكل مباشر علىأو األقسام المصالح

  .نشاطاتهم اليوميةاالنترنت لتدعيم 

  ة المستجوبينــــــطبيع :)15-3(م ــــــــــالجدول رق

    

  

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

نالحظ من الجدول أن أكبر نسبة من المستجوبين لهم خبرة في مجال نشاط  :عدد سنوات الخبرة - ثانيا
بالمائة  12سنوات في حين نجد أن  5بالمائة لديهم خبرة تقل عن  27سنوات، وهناك  10المؤسسة أقل من 

وتؤثر عدد سنوات الخبرة بشكل مباشر على مردودية العامل، ومن . سنة 11 خبرة تفوقالمتبقية ذوي 
 المالحظ أن سنوات الخبرة بالنسبة للفئة المستجوبة موزعة بشكل مقبول، ألن هناك مؤسسات حديثة ولم

  . نشاطها مباشرةعلى تتجاوز الخمس سنوات 
  

  النسبة المئوية  لعددا    

 61  25  )عامل 250إالى  50من (مؤسسات متوسطة 
  39  16  )عامل 49إالى  10من (مؤسسات صغيرة 

  المئوية النسبة  العدد   

   40.5  15  مدير

   59.5  22  أو قسم رئيس مصلحة

   100  37  المجموع
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  توزيع عدد سنوات الخبرة للفئة المستجوبة: )16-3( الجدول رقم

  المئوية النسبة  العدد  

   27  10  سنوات 5أقل من 

   40.5  15  سنوات 10إلى  5من 

   16.25  6  سنوات 15إلى  11من 

   16.25  6  سنة 15أكثر من 

   100  37  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

وفقا لمفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعمول ) عدد العمال(تقسيم المؤسسات حسب الحجم  -ثالثا

أن المنطقة الصناعية محل الدراسة ال تحتوي على مؤسسات  تم اإلشارة سلفا: بها في القانون الجزائري
 10مصغرة، ومن المعلوم ان المؤسسات المدروسة ذات طابع صناعي لذا فإن عدد العمال لن يقل على 

بالمائة من المؤسسات هي مؤسسات متوسطة الحجم وذلك يرجع  62.2عمال في معظم األحيان، ونجد أن 
من  )18- 3 جدول رقمال(بالمائة  59.5، وقد أظهرت الدراسة أن التي تزاولها األنشطةلطبيعة النشاط وعدد 

ات المتوسطة الحجم في عينة المؤسسات تزاول أكثر من نشاط وهذا ما يعزز وجود عدد كبير من المؤسس
  .من المؤسسات المبحوثة صغيرة الحجم 37.8البحث، و

  تقسيم عدد المؤسسات حسب الحجم): 17-3(الجدول رقم 

  المئوية النسبة  العدد  

  00  00  مؤسسات مصغرة

   37.8  14  مؤسسات صغيرة

   62.2  23  مؤسسات متوسطة

   100  37  المجموع

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

بالمائة من  59.5أن ) 18-3( ميوضح الجدول رق: عدد األنشطة التي تزاولها المؤسسات المبحوثة -رابعا
بالمائة من المؤسسات المبحوثة تزاول نشاط  40.5تزاول أكثر من نشاط، في حين نجد  المبحوثةالمؤسسات 

  .وهي في معظمها مؤسسات صغيرة وحيد

  توزيع  المؤسسات المبحوثة حسب عدد األنشطة التي تزاولها: )18-3(الجدول رقم 

  المئوية النسبة  العدد  

   40.5  15  نشاط وحيد

   59.5  22  أكثر من نشاط

   100  37  المجموع

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

  



160 

 

  الدراسة متغيرات : الثالثلمبحث ا

أفراد عينة الدراسة للمتغيرات المعتمدة، وذلك بعرض  إجاباتيستعرض هذا الجزء التحليل اإلحصائي لنتائج 
والقيم المؤشرات اإلحصائية األولية إلجاباتهم باالعتماد على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .المحاذاة اإلستراتيجية مستوى ، كما تم حسابالدنيا والقصوى

  التواجد االفتراضي للمؤسسة عبر الموقع االلكترونيت و إلنترناتحليل مستوى استخدام  :المطلب األول

يقدم هذا الجزء تحليال مفصال لمستوى استخدام تكنولوجيا اإلنترنت في المؤسسات المبحوثة، وتبيان تواجدها 
  .االفتراضي عبر موقعها اإللكتروني وتحديد أسباب اعتماد اإلنترنت وكذا دواعي التواجد عبر اإلنترنت

  تتحليل مستوى استخدام لإلنترن: الفرع األول

تم التركيز خالل هذا الفرع على تحديد مستوى استخدام االنترنت في المؤسسات المبحوثة من خالل 
معدل استخدام اإلنترنت، الخبرة في اعتماد اإلنترنت، ومستوى انتشار اإلنترنت عبر مختلف تشخيص، 

  .أهم األسباب الداعية إلى استخدام اإلنترنتالمستويات الوظيفية في المؤسسة، وفي األخير تم عرض 

بالمائة من المؤسسات  83.8أن  )19-3(يوضح الجدول رقم : استخدام اإلنترنت في نشاط المؤسسة - أوال
بالمائة من المؤسسات  16.2المبحوثة تشير إلى أن استخدام اإلنترنت أساسي لنشاط المؤسسة، في حين 

 .ذات أهمية كبيرة نشاطها تالمتبقية ترى أن اإلنترنت ليس

  استخدام اإلنترنت في نشاط المؤسسة:)19-3(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد  استخدام اإلنترنت أساسي لنشاطكم

   83.8  31  نعم

   16.2  6  ال

   100  37  المجموع

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

أن أكثر من  )20-3(نالحظ من الجدول رقم : اإلنترنت لدى المؤسسات المبحوثةالخبرة في استخدام - ثانيا
 18.9سنوات، في حين نجد  4تستخدم اإلنترنت في نشاطها منذ أكثر من ) بالمائة 59.5(نصف المؤسسات 

 21.6بالمائة من المؤسسات المبحوثة تستخدم االنترنت لمدة أكبر من سنتين وأقل من اربع سنوات، كما نجد 
  .بالمائة من المؤسسات استخدمت االنترنت حديثا أي في فترة تقل عن سنة
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  الخبرة المكتسبة في استخدام اإلنترنت لدى المؤسسات المبحوثةمستوى  :)20-3(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد  الخبرة في استخدام اإلنترنت

   21.6  8  أقل من سنة واحدة

   18.9  7  سنوات 4إلى  2من 

   59.5  22  سنوات 4أكثر من 

   100  37  المجموع

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

تؤكد نتائج الدراسة : مستوى انتشار استخدام االنترنت في المستويات اإلدارية للمؤسسات المبحوثة -ثالثا
نشر اإلنترنت عبر كل المستويات ترى أن ) بالمائة 83.8(على أن عدد كبير من المؤسسات المبحوثة 

، ويعتبرونها اإلدارية ضروري لتشجيع العمال على العمل الجماعي وبالتالي تحفيز اإلبداع وتبادل األفكار
وأننا في عصر المعلوماتية والسرعة في إجراء المعامالت في الكثير من الحاالت، خاصة  للنشاطمدعمة 

بالمائة من المؤسسات  16.2بدل وسائل االتصال األخرى، أما واالتصاالت سواء الداخلية أو الخارجية 
المستجوبة ال ترى أن هناك ضرورة قصوى لنشر اإلنترنت عبر كل المستويات اإلدارية، بل يركزون 

 .استخدامها في مستويات معينة فقط

  المبحوثةتوزيع  مستوى انتشار اإلنترنت في المستويات اإلدارية للمؤسسات  ):21-3(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد  استخدام اإلنترنت أساسي لنشاطكم

   83.8  31  نعم

   16.2  6  ال

   100  37  المجموع

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 في مجموعة من الفقرات  لإلنترنت لعدة أغراض تم حصرهاتلجأ المؤسسات : اإلنترنت اتاستخدام -رابعا
  :كما هو موضح في جدول التالي

  استخدامات اإلنترنت: )22-3(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  ال  المئوية النسبة  نعم  الفقـــــرات

   29.7  11   70.3  26  إجراء االتصاالت الداخلية والخارجية

   40.5  15   59.5  22  جمع المعلومات باستخدام محركات البحث

   32.4  12   67.6  25  البحث عن أسواق جديدة

   45.9  17   54.1  20  البحث عن أفكار جديدة

   32.4  12   67.6  25  الترويج لنشاط المؤسسة

  27  10   73  27  إجراء المعامالت مع الموردين والزبائن عبر البريد اإللكتروني

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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في أقل وقت ممكن أهم المنافع الخاصة  ، الموردين أو الموظفينالزبائنسواء مع يعتبر االتصال المباشر 
9
 70.3ونجد حوالي  عبر االنترنتبعامل االتصال �من المؤسسات المدروسة تلجأ الى االتصال المباشر،  (��

9
 59.5وفي المقابل نجد �جمع المعلومات باستخدام محركات البحث وذلك من المؤسسات التي تلجأ إلى  (��
نظرا لميزة السرعة وتخفيض التكلفة التي تقدمها اإلنترنت في هذا المجال، ويالحظ أهمية اإلنترنت في البحث 

9
 67.6عن أسواق جديدة بمعدل �كما تفيد هذه األخير في سهولة تبادل المعارف والحصول على أفكار ، (��
لنشاط أو في مجال اة االستراتيجيات التي تتبعها المؤسسات سواء في نفس مجال جديدة عن طريق متابع

9
 54.1نشاط مخالف تماما وبلغ مؤشر هذا العنصر ���).  

ومن المعلوم أن اإلنترنت تقدم خدمة ترويج نشاط المؤسسة بسهولة وألكبر عدد ممكن من زائري موقعها لذا 
9
 67.6تظهر أهمية هذه التكنولوجيا بالنسبة للمؤسسات المستجوبة والتي بلغ مؤشرها �وفي األخير نجد  ،(��

كتروني استحوذ على أكبر نسبة حيث نجد إجراء المعامالت مع الموردين والزبائن عبر البريد اإللأن عنصر 
9
 73أن �من المؤسسات المستجوبة تعتمد على اإلنترنت بشكل مكثف لتحقيق مختلف تعامالتها سواء  (��

 .إلى مورديها استقبال طلبيات الزبائن أو إرسال فواتيرب

  معلومات حول التواجد االفتراضي للمؤسسة عبر الموقع االلكتروني: الفرع الثاني

وهذا ، عبر اإلنترنت من خالل موقعها اإللكترونيتواجد المؤسسات المبحوثة تشخيص  تناول هذا الفرع
  .بتحديد عدد المؤسسات التي تملك موقع على اإلنترنت، كذلك تحديد الغرض من امتالكه، ومعدل تحديثه

9
 92تشير نتائج البحث أن  :عدد المؤسسات التي تملك موقع إلكتروني- أوال�من المؤسسات المستجوبة  (��
كما يمكنها لى تقديم المؤسسة وتوضيح مختلف منتجاتها وخدماتها إتملك موقع إلكتروني تسعى من خالله 

9
 08من تتبع مسار الزبون وتقديم خدمات ما بعد البيع، في حين هناك �من المؤسسات التي ال تملك  (��
  .ليموقع على اإلنترنت ، وهذا ما يوضحه الجدول التا

 امتالك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للموقع اإللكتروني ):23-3(الجدول رقم 

  المئوية النسبة  العدد  

   92  34  نعم

   8  3  ال

   100  37  المجموع

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 فإن) 24-3(حسب النتائج الموضحة في الجدول رقم : تحديد الغرض من امتالك موقع إلكتروني - ثانيا

وتمكنا من حصر بعضها ووجدنا أن  ،وذلك لجملة من األغراض ،المؤسسات تمتلك موقع الكتروني خاص
وفي المرتبة الثانية نجد  ،)% 83.8( تقديم نشاط المؤسسة يأتي في مقدمة أسباب امتالك الموقع االلكتروني 

9
 24.3أن تتبع مسار الزبون الذي يزور موقع المؤسسة ذو أهمية بالنسبة لـ �من المؤسسات المستجوبة،  (��
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9
 8.1كما أن �المؤسسات المستجوبة أشارت إلى وجود أغراض أخرى المتالك الموقع االلكتروني من  (��
  :منها

لمعرفه عدد التي يمكن اعتمادها عبر الموقع اإللكتروني للمؤسسة  والبرامج التحليل أدواتوجود العديد من  -
 .شاهدها العمالء التيالمنتجات والخدمات  ، أكثرالموقع زوار، عمالء

بدون  واألسعار مختلفة كالعروض الجديدة معلومات من الموقعمحتوى  فيسهوله وسرعه التعديل والتغير  -
  .تكاليف

 دواعي امتالك موقع إلكتروني ):24-3(لجدول رقم ا

  النسبة المئوية  ال  النسبة  نعم  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

   16.2  6   83.8  31  تقديم نشاط المؤسسة

  75.7  28  24.3  9  تتبع مسار الزبون

  91.9  34  8.1  3  عمليات أخرى

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

9
 35.1أن  )25-3(النتائج الموضحة في الجدول تشير  :معدل تحديث الموقع -ثالثا�من المؤسسات تقوم  (��
9
 24.3، في حين نجد أن هناك كل سنة بتحديث موقعها مرة�من المؤسسات تحدث موقعها أكثر من مرة في  (��

9
 40.5السنة، والنسبة األكبر أي �بمعدل تحديث الموقع ألن العملية تتم بشكل  من المستجوبين ال علم لهم (��
  .غير منتظم

  معدل تحديث الموقع حسب المستجوبين ):25-3(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد  

   35.1  13  مرة واحدة في السنة

   24.3  9  أكثر من مرة

   40.5  15  ال أدري

   100  37  المجموع

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

المعلومات التي يتم تحديثها في الموقع  إلى )26-3( يشير الجدول رقم: اإللكتروني تحديث الموقع -رابعا
9
 75.28فحوالي  ،تختلف من مؤسسة إلى أخرى�المعلومات من المؤسسات المستجوبة تقوم بتحديث  (��

9
 70.3أن  ، وفي المرتبة الثانية نجدالمؤسسةالمتعلقة بمنتجات �من المؤسسات تحدث المعلومات العامة  (��
9
 40.5و عن المؤسسة،�األخبار المتعلقة بالتظاهرات التي تجريها المؤسسة، من المؤسسات تقوم بتحديث  (��

9
 5.4كما أشارت حوالي �الشكل العام للموقع  من المؤسسات أن هناك جوانب أخرى يتم تحديثها مثل (��
  . وطريقة عرض المعلومات والبيانات على الموقع
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  الموقع علىالتحديثات التي تطرأ  ):26-3(الجدول رقم 

  النسبة  ال  النسبة  نعم  الفقــــــــــرات
   29.7  11   70.3  26  المعلومات العامة عن المؤسسة

  24.39  9  75.28  28  المعلومات المتعلقة بمنتجات المؤسسة

  59.5  22  40.5  15  األخبار المتعلقة بالتظاهرات التي تجريها المؤسسة

  94.6    5.4  2  أخرى

  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

لقد تم طرح مجموعة : بشكل عاموتطبيقاتها مستوى اعتماد المؤسسات المبحوثة على اإلنترنت : خامسا
استخدام اإلنترنت  في النشاط اليومي بالنسبة للمؤسسات كثافة من األسئلة المختلفة، الهادفة إلى معرفة 

المبحوثة، ولتأكيد إجابات المستجوبين، تم طرح سؤال وحيد يهدف الى تقييم شامل لمستوى استخدام 
  :، والجدول التالي يوضح ذلكاإلنترنت

  اإلنترنت تطبيقات مستوى اعتماد المؤسسات المبحوثة على ):27-3(الجدول رقم 

الوسط    

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  النسبة  التكرار  درجة االتفاق

درجة 

  األهمية

المستوى العام 

  لالستخدام
3.72  0.80  

  00  00  بدرجة قليلة جدا

������  

  05  02  بدرجة قليلة 

  32.4  12  بدرجة متوسطة

  45.94  17  كبيرةبدرجة 

  16.66  06  بدرجة كبيرة  جدا

    100  37  المجموع      

 Spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج : المصدر

وهذا ما يشير له الوسط الحسابي  بدرجة كبيرةتطبيقات اإلنترنت إلى يتضح أن المؤسسات المبحوثة تلجأ 
وهذا ما يدل على أن هناك تقارب في إجابات األفراد  0.80، أما االنحراف المعياري فقد بلغ  3.72الذي بلغ 

المستجوبين بالنسبة لهذا السؤال، وبالتالي فإن هناك اتفاق على أن المؤسسات المبحوثة تعتمد على تطبيقات 
 45.94حيث نجد أن ، وما يؤكد هذا هو توزيع المؤسسات حسب درجات االتفاق متقارباإلنترنت بشكل 

بالمائة تعتمد على ذلك بدرجة متوسطة،  32.4وبالمائة من المؤسسات تستخدم تطبيقات اإلنترنت بدرجة كبيرة 
بالمائة من المؤسسات التي تعتمد على اإلنترنت وما تقدمة من تطبيقات مختلفة بدرجة كبيرة  16.66وحوالي 

، وعموما فإن مستوى تعتمد على اإلنترنت بدرجة قليلةبالمائة من المؤسسات التي  05جدا، في حين نجد 
مرتفعة مما يدل على اهتمام مدراء ومسيري المؤسسات استخدام االنترنت في المؤسسات المبحوثة كان بدرجة 

   .المبحوثة في استخدام اإلنترنت
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  وٕاستراتيجية األعمال عبر اإلنترنت األعمالإستراتيجية  :الثانيالمطلب 

اإلشارة إلى المتغيرات المستقلة للدراسة والمتمثلة في إستراتيجية األعمال وٕاستراتيجية األعمال عبر سبق 
اإلنترنت، وهنا يتم وصف مختلف الفقرات المتعلقة بها، وهذا باستخدام مجموعة من مقاييس اإلحصاء 

  .الوصفي

  استراتيجية األعمال: الفرع األول

) ..الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، القيم الدنيا والقصوى(في تم استخدام مقاييس اإلحصاء الوص 
  :ألسئلة االستبيان المتعلقة باإلستراتيجيتين، والجدول التالي يلخص ذلك

  نتائج اإلحصاء الوصفي إلستراتجية األعمال): 28-3(الجدول رقم 

    البيان
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

قيمة 

« t » 

  المحسوبة

Sig* 

مستوى 

  الداللة

القيم 

  الدنيا

م ــــــالقي

  القصوى

  إستراتيجية

  العمل

    0.60  3.98  المبادر ةإستراتجي
47.46  

  
0.00  

2.33  5.00  
  5.00  2.67  0.60  3.83  ستراتيجية الدفاعيةاال

  5.00  3.00  0.54  3.67  إستراتيجية المحلل
  SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر     =0.05α (t≥(الجدولية عند مستوى داللة ) t(قيمة 

المؤسسات المبحوثة ألعمال وٕاستراتيجية، حيث يتضح أن بكل من إستراتيجية ايبين الجدول النتائج المتعلقة 
وفاق نوعا ما  3.98وهذا ما يشير له الوسط الحسابي الذي بلغ  بدرجة مرتفعةتلجأ إلى إستراتجية المبادر 

أي هناك فعال انسجام في  0.6، وبانحراف معياري قدر بـ )∗( )03(الوسط المعياري المرجح الذي يقدر بـ 
، ونجد نفس المالحظة على الفقرات المتعلقة بإستراتيجية المدافع بالنسبة مقبولةإجابات أفراد العينة بدرجة 
وبدرجة تشتت مقبولة بين إجابات األفراد، وفي األخير  3.83الوسط الحسابي  بلغللمؤسسات المدروسة حيث 

ويقترب أكثر إلى الوسط المعياري المرجح  3.67بلغ  المحللنجد الوسط الحسابي المتعلق بفقرات إستراتيجية 
في إجابات أفراد العينة على  نوعا ما تشتت وهذا يدل على وجود 0.54بينما نجد أن االنحراف المعياري بلغ 

  .وجاءت بدرجة متوسطة لمتعلقة بتبني هذه اإلستراتيجيةاألسئلة ا

 tفاقت المحسوبة حيث   t ةوما يؤكد ويعكس التقارب في وجهات النظر بالنسبة لألفراد المستجوبين هو قيم
، وكنتيجة نهائية نالحظ أيضا اعتماد مدراء المؤسسات )0.05(عند مستوى داللة  )6.314(الجدولية والبالغة 

 بدرجة مرتفعة ثم تليها اإلستراتيجية الدفاعية في المرتبة األولى رإستراتيجية المبادالصغيرة والمتوسطة على 
بالرغم من التباين المالحظ في نتائج الدراسة المتعلقة بمستوى تبني ، متوسطةبدرجة  إستراتيجية المحللثم 

  . ضحاو إال أنها مطبقة في المؤسسات قيد الدراسة بشكل  Snow and Milesإستراتيجية األعمال الخاصة بـ 

                                                             
)∗ (.  K�# 03= 5)/5+4+3+2+1=(ا��'M ا���1ري ا�
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  .وللتفصيل أكثر نحاول عرض نتائج اإلحصاء الوصفي  المتعلقة بالفقرات المتعلقة بكل إستراتيجية

 الخاصةالعبارات ب المتعلقةإلى إجابات عينة الدراسة  )29-3(الجدول رقم  شيري: إستراتيجية المبادر - أوال
بالنسبة للعبارتين  4.08بإستراتيجية المبادر، حيث بلغت أقصى قيمة المتوسطات الحسابية لهذا المتغير 

، )3.98(كما انه أكبر من الوسط الحسابي الكلي ) 03(األولى والثانية وهي أكبر من الوسط المعياري المرجح 
 3.8بالنسبة للعبارتين على التوالي، بينما بلغ االنحراف المعياري للفقرة الثالثة  0.80و 0.76وبانحراف معياري 

، ويالحظ من الجدول أيضا التشتت 0.80وهو مقبول مقارنة مع الوسط الحسابي المرجح بانحراف معياري 
بات أفراد عينة الدراسة المستجوبين حول اعتماد استراتيجية المبادر بفقراته وهو ما يمكن المنخفض في استجا

أن يعكس التقارب في وجهات نظر المستجوبين حو لهذا المتغير، وهذا ما يؤكده أيضا التقارب في قيم 
ت في وجهات المتوسطات الحسابية، حيث يالحظ أنه من خالل مستويات الداللة أنه لم يكن هناك اختالفا

الجدولية والبالغة  « t »من قيمة حسوبة أكبرم  « t »نظر المستجوبين حول العبارات حيث كانت كافة قيم
لجميع الفقرات، وعموما نالحظ اهتمام مدراء المؤسسات الصغيرة  )0.05(عند مستوى الداللة ) 6.413(

  .بدل من الوقوف ساكنا مرتفعةوالمتوسطة بإستراتيجية المبادرة وبدرجة 

  الفقرات المتعلقة بإستراتيجية المبادر ):29-3(الجدول رقم 

الوسط   استراتيجية المبادر

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 « t »قيمة 

  المحسوبة

Sig* 

  مستوى الداللة

درجة 

  األهمية

  مرتفعة  0.000  32.69  0.76  4.08  منافسينا  تجاه نا قدراتنسعى دوما إلى تحسين  
قبل تجارية جديدة الفرص ال الكتشافدائما  نبادر 

  منافسينا
  مرتفعة  0.000  31.22  0.80  4.08

نعتمد على تخفيض التكاليف للحصول على  
  حصص سوقية جديدة

  مرتفعة  0.000  28.01  0.82  3.8

االنحراف المعياري والوسط الحسابي العام 
  إلستراتيجية المبادر

3.98  0.60  

  spssباالعتماد على مخرجات برنامج  من إعداد الباحثة: المصدر       0.05α (t=6.314≥(مستوى داللة  الجدولية عند) t(قيمة 

إلى إجابات عينة الدراسة المتعلقة بالعبارات الخاصة  )30- 3( يوضح الجدول رقم: إستراتيجية المدافع- ثانيا
وقد جاءت في المرتبة األولى فقرة  )4-3.75( بإستراتيجية المدافع، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين

وهو أعلى من المتوسط  )04(بمتوسط حسابي بلغ ' مختلف وظائفنا وأنشطتناحسين التنسيق بين نسعى لت'
نركز على جودة خدماتنا '، فيما تحصلت الفقرة )0.76(وبانحراف معياري  )3.83(الحسابي العام والبالغ 

على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي مساوي للمتوسط ' من خالل استخدام أنظمة تحسين الجودة اومنتجاتن
نعتمد في نشاطنا على '، أما الفقرة الثالثة )0.83(لكن بانحراف معياري يقدر بـ  )3.83(الحسابي العام البالغ 
وهو أقل من المتوسط الحسابي العام، لكن كانت  )3.75( فقد كانت بمتوسط حسابي 'أنظمة مراقبة التكاليف

، )03( درجة الموافقة على العبارات ككل كبيرة ألن كل المتوسطات الحسابية فاقت الوسط الحسابي المرجح
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المحسوبة حيث كانت كلها   tوما يؤكد ويعكس التقارب في وجهات النظر بالنسبة لألفراد المستجوبين هو قيم 
وكنتيجة نهائية نالحظ أيضا اعتماد مدراء  ،)0.05(عند مستوى داللة  )6.413( والبالغة  ةالجدولي  tتفوق قيمة

  .مرتفعةبدرجة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اإلستراتيجية الدفاعية

  الفقرات المتعلقة بإستراتيجية المدافع ):30-3(الجدول رقم 

  استراتيجية المدافع
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 « t »قيمة 

  المحسوبة

Sig* 

  مستوى الداللة

درجة 

  األهمية

مختلف وظائفنا حسين التنسيق بين لتنسعى  
   وأنشطتنا

04  0.76  31.4  0.000  
  مرتفعة

من خالل  انركز على جودة خدماتنا ومنتجاتن - 
  أنظمة تحسين الجودة استخدام

3.83  0.83  28  0.000  
  مرتفعة

  مرتفعة  0.000  24.7  0.92  3.75  مراقبة التكاليفنعتمد في نشاطنا على أنظمة  

االنحراف المعياري والوسط الحسابي العام 
  إلستراتيجية المدافع

3.83  0.6  

  spssباالعتماد على مخرجات برنامج  من إعداد الباحثة: المصدر    0.05α (t=6.314≥(الجدولية عند مستوى داللة ) t(قيمة 

إلى إجابات عينة الدراسة المتعلقة بالعبارات الخاصة  )31-3(يشير الجدول رقم : إستراتيجية المحلل-ثالثا
على التوالي، وجاءت في  3.67و 3.51بإستراتيجية المحلل، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية للعبارتين 

وهو مساوي للمتوسط  3.67بمتوسط ' اليوميةتطلب قدرا كبيرا من المعلومات الواقعية لدعم قرارنا ن 'المرتبة األولى الفقرة 

شاملة ألعمالنا عندما يتعلق  تنلجأ الى تحليال '، أما المرتبة الثانية الفقرة 0.71الحسابي العام أو الكلي وانحراف معياري 
بالرغم من هذا فقد كانت وهو أقل من المتوسط الحسابي الكلي،  3.51بمتوسط حسابي ' اإلستراتيجيةالقرارات األمر باتخاذ 

وبالنظر الى النتائج المحصل عليها بالنسبة لهذه ، 03المتوسطات المتعلقة بكل فقرة أكبر من الوسط الحسابي المرجح البالغ 
 .أيضا متوسطةوبدرجة اإلستراتيجية فإنه يمكن القول ان المؤسسات المبحوثة تسلك سلوك المحللين 

  الفقرات المتعلقة بإستراتيجية المحلل ):31-3(الجدول رقم 

  استراتيجية المحلل
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 « t »قيمة 

  المحسوبة

Sig* 

مستوى 

  الداللة

  درجة األهمية

  متوسط  0.000  31.52  0.71  3.67  اليوميةتطلب قدرا كبيرا من المعلومات الواقعية لدعم قرارنا ن 
شاملة ألعمالنا عندما يتعلق األمر باتخاذ  تنلجأ الى تحليال 

   اإلستراتيجيةالقرارات 
  متوسط  0.000  19.5  1.09  3.51

  0.54  3.67  االنحراف المعياري والوسط الحسابي العام إلستراتيجية المحلل

  spssباالعتماد على مخرجات برنامج  من إعداد الباحثة: المصدر         0.05α (t=6.314≥(الجدولية عند مستوى داللة ) t(قيمة 
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 استراتيجية األعمال عبر االنترنت:فرع الثانيال

بإستراتيجية األعمال عبر اإلنترنت، حيث يتضح أن عدد محدود النتائج المتعلقة  )32-3( رقميبين الجدول 
فقط من المؤسسات المبحوثة تلجأ إلى إستراتجية المبادر بشكل متوسط وهذا ما يشير له الوسط الحسابي 

، أما االنحراف معياري قدر بـ  )03(الوسط المعياري المرجح الذي يقدر بـ  من نوعا ما ويقترب 3.19الذي بلغ 
تشتت في إجابات األفراد في هذه مما يدل على االنسجام المتوسط في إجابات أفراد العينة أي أن هناك  0.40

 3.62الوسط الحسابي الذي بلغ  بلغ فقدستراتيجية المدافع بالنسبة للمؤسسات المدروسة أما بالنسبة إل، النقطة
بدرجة  جية المدافع عبر اإلنترنتعلى إستراتي اعتماد المؤسساتمما يدل على  0.45وبانحراف معياري 

بانحراف  3.54، وفي األخير نجد الوسط الحسابي المتعلق بفقرات إستراتيجية المحلل بلغ متوسطة أيضا
في إجابات أفراد العينة على األسئلة المتعلقة بتبني إستراتيجية وهذا يدل على وجود انسجام  0.78معياري بلغ 

  .طةمتوسوبدرجة  المحلل عبر اإلنترنت

  نتائج اإلحصاء الوصفي إلستراتجية األعمال عبر اإلنترنت: )32-3(الجدول رقم 

 spssباالعتماد على مخرجات برنامج  من إعداد الباحثة: المصدر          0.05α (t=6.314≥(الجدولية عند مستوى داللة ) t(قيمة 

  .وللتفصيل أكثر نحاول عرض نتائج اإلحصاء الوصفي  المتعلقة بالفقرات المتعلقة بكل إستراتيجية

�� ا����در -أو���أن المتوسطات الحسابية للعبارات المتعلقة  )33-3(رقم  يتبين من الجدول :إ! �ا�
تخفيض " ، وقد جاءت في المرتبة األولى فقرة )3.32- 3.00( بإستراتيجية المبادر عبر اإلنترنت تراوحت بين

وهذا ما يعكس أهمية الخدمات التي تمنحها اإلنترنت في " التكاليف المتعلقة باالتصاالت الداخلية والخارجية
مما يعكس تقارب  0.85تنويع وسائل االتصاالت بتكلفة أقل وبسرعة أكبر، أما االنحراف المعياري فقد بلغ 

على " منتجات جديدة قبل منافسينا/تقديم خدمات" وقد تحصلت الفقرة . هذه العبارة إجابات األفراد حول
  . 0.81وانحراف معياري  N3.00$�(�بمتوسط " المرتبة األخيرة

وتبين النتائج أيضا التشتت المنخفض في إجابات أفراد العينة حول تبني إستراتيجية المبادر عبر اإلنترنت 
توسطات الحسابية، حيث نالحظ أنه من خالل مستويات الداللة عدم وجود كما نالحظ تقارب في قيم الم

. لجميع الفقرات )0.05( اختالفات في وجهات نظر أفراد عينة الدراسة إذ كانت كافة مستويات الداللة أقل من
تؤكد على تبني المؤسسات قيد الدراسة هذه االنحراف المعياري والوسط الحسابي العام إلستراتيجية المبادر  أما

  .متوسطةاإلستراتيجية بدرجة 

  
  

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 « t »قيمة 

  المحسوبة

Sig* 

مستوى 

  الداللة

درجة 

  األهمية

القيم 

  الدنيا

القيم 

  القصوى

  اإلستراتيجية

عبـــــــــــــــــــــــر 

  اإلنترنت

  0.40  3.19  المبادر ةإستراتجي

70.74 
  

0.000  


�'���  3.06  3.33  

'�
  0.45  3.62  ستراتيجية الدفاعيةاال�3.77  3.47  ��  

'�
  0.78  3.54  إستراتيجية المحلل�3.80  3.27  ��  



169 

 

  نتائج اإلحصاء الوصفي إلستراتجية المبادر عبر اإلنترنت: )33-3(الجدول رقم 

  استراتيجية المبادر
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 « t »قيمة 

  المحسوبة

Sig* 

  مستوى الداللة

درجة 

  األهمية


  0.000  22.34  0.81  3.00 .منتجات جديدة قبل منافسينا/تقديم خدمات �'���  

تخفيض التكاليف المتعلقة باالتصاالت الداخلية  -
 .والخارجية

3.32  0.85  23.74  0.000  
�'���  


  0.000 29.10 0.67 3.21  .خدماتنا/تخفيض التكاليف التسويقية لمنتجاتنا  -�'���  

تقديم تقليص الوقت الالزم إلنهاء إجراءات  -
 .الخدمة

3.24  0.80  24.78  0.000  
�'���  

االنحراف المعياري والوسط الحسابي العام 
  إلستراتيجية المبادر

3.19  0.40  

  spssباالعتماد على مخرجات برنامج  من إعداد الباحثة: المصدر  ) 0.05α≥(عند مستوى داللة  2.02= الجدولية ) t(قيمة 

إجابات أفراد عينة الدراسة حول العبارات المتعلقة  )34- 3( الجدول رقميوضح : إستراتيجية المدافع: ثانيا
- 3.30(باعتماد استراتيجية المدافعين عبر االنترنت، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية المتعلقة بكل فقرة 

، حيث تجلت هذه االستراتيجية في اعتماد االنترنت لتحسين جودة الخدمات من خالل االتصال )3.78
وبانحراف معياري  3.78بالدرجة األول بوسط حسابي ) زبائن، موردين، جهات أخرى(شر مع المتعاملين المبا
 3.30بمتوسط حسابي ' تدعيم عمليات البحث والتطوير' ، وفي المرتبة الثالثة تأتي العبارة المتعلقة 0.82

بمتوسط ' مع عمالءنا وموردينا تعزيز عالقتنا' ، وفي المرتبة الثانية تأتي الفقرة 0.66وبانحراف معياري 
، وهناك تقارب في وجهات النظر بالنسبة لألفراد المستجوبين وهذا ما 0.71واالنحراف المعياري  3.78 حسابي

  ).0.05(عند مستوى داللة  ) 2.02(  الجدولية والبالغة  tالمحسوبة حيث كانت كلها تفوق قيمة   tوضحته قيم 

تؤكد على تبني المؤسسات قيد الدراسة هذه  المدافعالحسابي العام إلستراتيجية االنحراف المعياري والوسط أما 
  .متوسطةاإلستراتيجية بدرجة 

  نتائج اإلحصاء الوصفي إلستراتجية المدافع عبر اإلنترنت ):34-3(الجدول رقم 

  استراتيجية المدافع
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 « t »قيمة 

  المحسوبة

Sig* 

  الداللةمستوى 

درجة 

  األهمية

تحسين جودة خدماتنا من خالل االتصال  
زبائن، موردين، (المباشر مع كل المتعاملين 

   ).جهات أخرى
3.78  0.82  28.03  0.000  
1�,#�  


  0.000  30.34  0.66  3.30 .تدعيم عمليات البحث والتطوير �'���  

1
  0.000  32.30  0.71  3.78 تعزيز عالقتنا مع عمالءنا وموردينا  �,#�  

االنحراف المعياري والوسط الحسابي العام 
  إلستراتيجية المدافع

3.62  0.45  

 spssباالعتماد على مخرجات برنامج  من إعداد الباحثة: المصدر     ) 0.05α≥(عند مستوى داللة  2.02= الجدولية) t(قيمة 



170 

 

علقة تعينة الدراسة حول العبارات المإجابات أفراد  )35-3(يوضح الجدول رقم  :إستراتيجية المحلل -ثالثا
- 3.51(عبر االنترنت، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية المتعلقة بكل فقرة  المحللباعتماد استراتيجية 

الحقائق واألرقام التي نحتاجها لدعم  لحصول علىل تجلت هذه االستراتيجية في اعتماد االنترنتو  ،)3.56
تأتي العبارة  الثانيةوفي المرتبة ، 1.01وبانحراف معياري  3.56بوسط حسابي  بالدرجة األول اليومية اقراراتن

وبانحراف معياري  3.51بمتوسط حسابي "عن الوضع الحالي ألعمالناتحليالت مفصلة  إجراء" بـالمتعلقة 
وتؤكد النتائج على تقارب وجهت نظر المستجوبين حول فقرات المتعلقة بإستراتيجية المحلل عبر ، 0.83

الجدولية والبالغة   tالمحسوبة حيث كانت كلها تفوق قيمة   tما وضحته قيم االنترنت بدرجة متوسطة، وهذا 
  ).0.05(عند مستوى داللة ) 2.02(

  نتائج اإلحصاء الوصفي إلستراتجية المحلل عبر اإلنترنت ):35-3(الجدول رقم 

  استراتيجية المحلل
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 « t »قيمة 

  المحسوبة

Sig* 

  مستوى الداللة

درجة 

  األهمية

الحقائق واألرقام التي نحتاجها  الحصول على 
  .اليومية اقراراتنلدعم 

3.56  1.01  21.38  0.000  
�'���  

عن الوضع الحالي تحليالت مفصلة  إجراء  
  .ألعمالنا

3.51  0.83  25.52  0.000  
�'���  

االنحراف المعياري والوسط الحسابي العام 
  إلستراتيجية المحلل

3.54  0.78  

  spssباالعتماد على مخرجات برنامج  من إعداد الباحثة: المصدر      ) 0.05α≥(الجدولية عند مستوى داللة ) t(قيمة 

  المؤسسي األداء :الثالثالمطلب 

، للتفصيل أكثر نحاول عرض نتائج اإلحصاء الوصفي  المتعلقة بكل فقرة من الفقرات المتعلقة باألداء الكلي
  :وفقا للجدول التالي

  نتائج اإلحصاء الوصفي لفقرات األداء ):36-3(الجدول رقم 

  الفقرات المتعلقة باألداء
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 « t »قيمة 

  المحسوبة

Sig* 

  مستوى الداللة

درجة 

  األهمية


  0.000 22.63 0.95 3.56  .نمو حجم المبيعات �'���  

1
  0.000 25.79 0.92 3.91  .الحصص السوقيةزيادة  �,#�  

1
  0.000 24.70 0.92 3.75 .مستوى والء ورضا الزبونتعزيز  �,#�  

المعامالت مع  إلتمام الالزمالوقت تقليص  
 ...) الموردين،الزبائن(

3.89 0.93 25.28 0.000  
1�,#�  

، اإلشهارية ( حجم  التكاليفتخفيض  
 )االتصاالت، جمع المعلومات

3.86 0.75 31.28 0.000  
1�,#�  


  0.000 24.568 0.86 3.51 .قدرة االستجابة للضغوط التنافسيةتحسين  �'���  

 0.64 3.75  االنحراف المعياري والوسط الحسابي العام 

  spssباالعتماد على مخرجات برنامج  من إعداد الباحثة: المصدر      ) 0.05α≥(الجدولية عند مستوى داللة ) t(قيمة 
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والتي  بأبعاد األداء المعتمدةعلقة تإجابات أفراد عينة الدراسة حول العبارات الم )36- 3(يوضح الجدول رقم 
، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية المتعلقة تتأثر بشكل مباشر باستخدام اإلنترنت في المؤسسات المبحوثة

وقد أوضحت النتائج أن اعتماد اإلنترنت أثر في زيادة الحصص السوقية في المرتبة ، )3.91-3.51(بكل فقرة
تقليص " بـتأتي العبارة المتعلقة  لثانيةاوفي المرتبة ، 0.92وبانحراف معياري  3.91بوسط حسابي األولى 
 ،0.93معياري  نحرافاوب 3.89 بمتوسط حسابي"..)الموردين،الزبائن(الالزم إلتمام المعامالت مع الوقت 

، كما أن اعتماد اإلنترنت ساهم 0.75وانحراف معياري  3.86وتليها فقرة تخفيض التكاليف بمتوسط حسابي 
، أما في المرتبة الخامسة 0.92وانحراف معياري  0.75بمتوسط حسابي  الزبونمستوى والء ورضا تعزيز في 

وفي األخير نجد أن استخدام  0.95وانحراف معياري  3.56بمتوسط حسابي " نمو حجم المبيعات "فنجد فقرة 
اإلنترنت في نشاط المؤسسة أدى إلى تحسين قدرة االستجابة للضغوط التنافسية وذلك لكون اإلنترنت تقدم 

وانحراف  3.51خدمات تساعد في وضع نظام لليقظة اإلستراتيجية حيث جاءت هذه الفقرة بمتوسط حسابي 
مرتفعة المستجوبين حول فقرات المتعلقة باألداء بدرجة  وتؤكد النتائج على تقارب وجهت نظر ،0.86معياري 
عند  )2.02(الجدولية والبالغة   tالمحسوبة حيث كانت كلها تفوق قيمة   t، وهذا ما وضحته قيم إجماال

ما عدا كل من  والمالحظ أن كل مؤشرات األداء المعتمدة جاءت بدرجة أهمية مرتفعة، )0.05(مستوى داللة 
  .فقد جاءت بدرجة متوسطة قدرة االستجابة للضغوط التنافسيةتحسين مؤشر نمو المبيعات و

  لتكنولوجيا اإلنترنت ةاإلستراتيجي المحاذاةتحليل : الرابع المطلب

عليها  توقد اعتمد، االنترنت باستخدام مقاربة المطابقة واالعتدال تم قياس المحاذاة االستراتيجية لتكنولوجيا
ن عملية القياس يتم فيها قياس مدى التفاعل بين االستراتيجيات الداخلة ضم ؛العديد من الدراسات حيث

 ويتضمن الجدول، د عليها في قياس مستوى المحاذاةمختلف المعادالت المعتم )01( يوضح الملحق رقم
  :النتائج المتحصل عليها التالي

  الوصفي للمحاذاة اإلستراتيجية لتكنولوجيا اإلنترنتنتائج اإلحصاء : )37-3(الجدول رقم 

   استراتيجية المبادر  استراتيجية المدافع

القيمة 

 العظمى

القيمة 

 الدنيا

االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

القيمة 

 العظمى

القيمة 

 الدنيا

االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

  المحاذاة

 الحقيقية 12.7 2.4 8.17 17.33 13.8 2.21 09 18.67

 المثلى - - 01 25 - - 01 25

    استراتيجية المحلل  االستراتيجية الكلية 

القيمة 
 العظمى

القيمة 
 الدنيا

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
القيمة 
 العظمى

القيمة 
 الدنيا

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
  المحاذاة

 الحقيقية 13.13 4.2 7.5 25 47.75 12.41 27 75

 المثلى - - 01 25 - - 01 125

  spssباالعتماد على مخرجات برنامج  من إعداد الباحثة: المصدر       0.05α(1≥(الجدولية عند مستوى داللة ) t(قيمة 
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أقصى قيمة المحاذاة المحققة من اعتماد استراتيجية المبادر فقد بلغت  إلى أنحسب الجدول فالنتائج تشير 
لذا تعتبر  25في حين أن القيمة المثلى للمحاذاة هي  ،2.4وانحراف معياري  12.7بوسط حسابي  17.33لها 

وهي محاذاة متوسطة  المحاذاة المحققة أقل من القيمة المثلى التي تمثل أعلى درجات التوافق الممكن تحقيقها
  .عموما

ومستوى المحاذاة  2.21وانحراف معياري  13.8حسابي  بوسطالمدافع فقد كانت  إلستراتيجيةأما بالنسبة 
  .25إذا ما قورن بمستوى المحاذاة األمثل والبالغ  متوسطمستوى وهو  18.67األعظم فقد بلغ 

وفي األخير نجد أن المحاذاة المتحققة في المؤسسات المدروسة والذي يخص االعتماد على استراتيجية 
وهو  25أما المستوى األعلى للمحاذاة فقد بلغ  4.2وانحراف معياري  13.13المحلل كانت بوسط حسابي 

  .متوسطة كذلكمساوي للمستوى األمثل أي ان اعتماد استراتيجية المحلل كان ذو محاذاة 

وانحراف معياري  47.75وعند تحليل المحاذاة الكلية لإلستراتيجيتين فتم الحصول على وسط حسابي يقدر بـ 
فإنه  125وبمقارنتها مع القيمة القصوى الكلية والبالغة  75أما القيمة القصوى للمحاذاة الكلية فقد بلغت  12.41

  .إذا ما قورنت بالقيمة المثلى متوسطةيمكن القول أن المحاذاة المتحققة 

وبناءا على مستويات المحاذاة الكلية داخل العينة المدروسة فقد تم تصنيف المؤسسات ضمن ثالث 
  : وذلك على النحو التالي) THE QUARTILE(جموعات باستخدام الربيعيات م

 <Align  55.5:عالية محاذاةدرجة 
 
'�
 � �ذاةدر��55.5:��   >Align≤47  

   Align≤47:ةمنخفض محاذاةدرجة 

 :وبتقسيم المؤسسات المبحوثة حسب درجة المحاذاة توصلنا الى النتائج التالية

  المؤسسات المبحوثة حسب درجة المحاذاةعدد توزيع : )38-3( الجدول رقم

  المئوية النسبة  التكرار  درجة المحاذاة

  51.35  19  منخفضة

�#!	 � 08  21.62  

  27.03  10 عالية

�4�د Q� R+4#��ت (#:��@: ا����ر��) 
SNإ4-اد ا��� ��Spss   

نالحظ أن حوالي نصف المؤسسات تملك مستوى منخفض من المحاذاة وهذا راجع لكون مدراء ومسيري 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال تدرك بشكل جيد أهمية بلوغ المحاذاة للحصول على مستويات أعلى من 

ول على فوائد ومن ناحية ثانية غياب الوعي بأن بأهمية استغالل التكنولوجيا بشكل فعال للحصاألداء، 
ن يكون ألموال بدل من أاالستثمار في مثل هذه المشاريع وٕاال فإن اعتماد هذه التكنولوجيا سيكون هدر ل

بالمائة  27.03المائة وب 21.62أما المؤسسات المتبقية فقد سجلت محاذاة متوسطة بمعدل مصدرا لها، 
االستفادة من اإلنترنت وخدماتها، وتؤكد بدرجة محاذاة مرتفعة مما يدل على أن هذه المؤسسات تسعى الى 
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هذه النتائج بشكل عام أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواقعة بالمنطقة الصناعية العلمة والية سطيف 
  .متوسطتسعى إلى بلوغ محاذاة إستراتيجية عبر اإلنترنت بشكل 

ستخدام اإلنترنت والذي جاء بدرجة وانطالقا من النتائج المتحصل عليها سابقا سواًء عند تحليلنا لمستوى ا
مرتفعة أو االعتماد على استراتيجيات األعمال واستراتيجيات األعمال عبر اإلنترت التي كانت كذلك بشكل 

 استغالل اإلنترنتجيد في معظم الحاالت إال أن المحاذاة جاءت بمستوى متوسط فهذا يدل على نقص في 

 ، وأن االستراتيجيات توضع بشكل منفصلاإلنترنت أو امتالك استخداموليس في  في أنشطة المؤسسة
  .تقريبا
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 ونتائجها اختبار فرضيات الدراسة: الرابعلمبحث ا

يستعرض هذا المبحث التحليل اإلحصائي لنتائج استجابة أفراد عينة الدراسة للمتغيرات المعتمدة بها، إذ تناول 
اختبار فرضيات الدراسة واالستدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها، باستخدام االنحدار البسيط ومعامل 

، وفي األخير تم الخروج بمجموعة من بين متغيرات الدراسةوالغير مباشر التحديد لقياس األثر المباشر 
   .النتائج التي تستدعي قبول أو رفض الفرضيات المطروحة

  )تحليل النتائج( اختبار فرضيات الدراسة: المطلب األول

 H0 الفرضية الرئيسية األولى

على أداء المؤسسات ص م الواقعة في  لمستوى استخدام اإلنترنتأثر ذو داللة إحصائية  ال يوجد" 

 .")0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"المنطقة الصناعية العلمة 

  .)39-3(الختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل االرتباط سبيرمان  والنتائج موضحة في الجدول رقم 

  بين مستوى استخدام اإلنترنت واألداء الكلي معامل االرتباط سبيرمان): 39-3(الجدول رقم

 

  Spss عتماد على برنامجمن إعداد الباحثة باال: المصدر

من خالل قياس معامل االرتباط سبيرمان لعالقة االرتباط بين مستوى استخدام االنترنت في المؤسسات 
، حيث بلغ معامل قويةطردية بين المتغيرين وتعتبر عالقة توصلنا الى وجود عالقة  المبحوثة وأداءها

  .)0.05α≥(عند مستوى داللة  0.687االرتباط بين المتغيرين 

على  لمستوى استخدام اإلنترنتأثر ذو داللة إحصائية  هناك: ترفض الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ومنه 

  .)0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"أداء المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة 

  

  

  

1,000 ,687**

. ,000

37 37

,687** 1,000

,000 .

37 37

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

la Performance

utilisation
d'internet

Spearman's rho

la
performance utilisation d'internet

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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نمو حجم المبيعات على  لمستوى استخدام اإلنترنتأثر ذو داللة إحصائية  ال يوجد :H0 األولى الفرضيات الفرعية"

 .")0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة  في

 :التاليالختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل االرتباط سبيرمان  والنتائج موضحة في الجدول 

  معامل االرتباط سبيرمان بين مستوى استخدام اإلنترنت ومتغيرات األداء ):40-3(الجدول رقم

  مستوى استخدام اإلنترنت            

  مؤشـــــــــــــــــــــــــرات األداء

االرتباط معامل 

  سبيرمان

Sig* 

  مستوى الداللة

**0.572  .نمو حجم المبيعات   0.000  

  0.051 0.324  .الحصص السوقيةزيادة  

**0.435 .مستوى والء ورضا الزبونتعزيز    0.007  

المعامالت مع  إلتمام الالزمالوقت تقليص  
 ...) الموردين،الزبائن(

0.727**  0.000  

، اإلشهارية ( حجم  التكاليفتخفيض  
 )االتصاالت، جمع المعلومات

0.789**  0.000  

*0.339 .قدرة االستجابة للضغوط التنافسيةتحسين    0.040  
                                   ** :  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                                   * :  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  Spss عتماد على برنامجمن إعداد الباحثة باال: المصدر

 حجم المبيعات في ونموبين مستوى استخدام االنترنت في المؤسسات المبحوثة  سبيرمان االرتباطبلغ معامل 
مما يدل على وجود عالقة ، 0.05أقل من عند مستوى داللة  0.572 المبحوثة الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات 

، عن طريق مبيعاتال مما سبق نستنتج أن استخدام اإلنترنت ترفع من حجم، بين المتغيرين جيدةارتباط 
  .الترويج عبر اإلنترنت مباشرة من خاللتوسيع قاعدة الزبائن، وبلوغ منتجات المؤسسة نطاق واسع عن 

على  لمستوى استخدام اإلنترنتأثر ذو داللة إحصائية  هناك: ومنه ترفض الصفرية ونقبل الفرضية البديلة 

عند مستوى داللة " والية سطيف"ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة  نمو حجم المبيعات في

)≤0.05α(.  

 الحصة السوقية فيعلى  لمستوى استخدام اإلنترنتأثر ذو داللة إحصائية  ال يوجد: H0 الفرضيات الفرعية الثانية

 .)0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة 

، حيث )40-3(الختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل االرتباط سبيرمان  والنتائج موضحة في الجدول رقم 
 المبحوثةالمؤسسات  في الحصة السوقيةو االرتباط سبيرمان بين مستوى استخدام االنترنت بلغ معامل 

أقل أو عند مستوى داللة  موجب مما يدل على أن هناك طردية بين المتغيرين لكن ليس لها وهو، 0.324
  .ضعيفة بين المتغيرينأن هناك عالقة  ، ومنه نستنتج0.05يساوي 
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وما يمكن أن نستنتجه هو أن مؤسساتنا ال تزال بعيدة كل البعد عن اعتماد اإلنترنت كوسيلة الختراق أسواق 
كترونية كما يحكم المعامالت اإلل الذيجديدة وهذا راجع لمجموعة من العوامل أهمها غياب اإلطار القانوني 

 .في الجزائرممارسة التجارة اإللكترونية ال تزال ضعيفة أن البنية التحتية ل

الحصة على  لمستوى استخدام اإلنترنتأثر ذو داللة إحصائية  ال يوجدأي أنه ومنه نقبل فرضية العدم 

عند مستوى داللة " والية سطيف"المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة السوقية في 

)≤0.05α(. 

 مستوى والء الزبونعلى  لمستوى استخدام اإلنترنتأثر ذو داللة إحصائية  ال يوجد: H0 الفرضيات الفرعية الثالثة

 .)0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة في 

تشير ، و )40- 3(الختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل االرتباط سبيرمان  والنتائج موضحة في الجدول رقم
النتائج المتحصل عليها أن هناك فعال عالقة  بين مستوى استخدام االنترنت ومستوى والء ورضا الزبون، 

وهذا راجع في الكثير  متوسط، لكن االرتباط كان 0.05 عند مستوى داللة 0.435حيث بلغ معامل سبيرمان 
 االنترنتفي بيئة األعمال عبر  الثقة في المعامالت عبر االنترنت ال تزال منخفضةأن من الحاالت إلى 

بالنسبة للزبون الجزائري خاصة في غياب قوانين واضحة تضبط المعامالت االلكترونية، ومن ناحية ثانية 
نجد أن هناك من يرفض التعامل عبر االنترنت وهذا بطبيعة الحال يعود إلى ذهنية الزبون ومستواه 

 .إلخ...الثقافي

مستوى على  لمستوى استخدام اإلنترنتأثر ذو داللة إحصائية أي أن  هناك H0 ومنه نرفض فرضية العدم 

عند مستوى داللة " والية سطيف"المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة رضا ووالء الزبون في 

)≤0.05α(. 

تقليص الوقت الالزم على  لمستوى استخدام اإلنترنتأثر ذو داللة إحصائية  ال يوجد: H0 الفرعية الرابعةة الفرضي

عند " والية سطيف"المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة في ) الزبون، المورد(إلتمام المعامالت 

 .)0.05α≥(مستوى داللة 

مستوى استخدام االنترنت في المؤسسات المبحوثة أن هناك عالقة بين عامل االرتباط سبيرمان يوضح م
، ومنه نستنتج أن هناك عالقة طردية 0.01عند مستوى داللة  0.727، حيث بلغ  المعامالتتقليص وقت و 

فحسب وجهت نظر أفراد العينة فإن اإلنترنت وسيلة جد فعالة في تسهيل  .قويةبين المتغيرين وتعتبر عالقة 
الموردين والزبائن وحتى إجراء المعامالت وٕارسال واستقبال الطلبيات وتبادل المعلومات بشكل أسرع سواء مع 

  .الشركاء

تقليص على  لمستوى استخدام اإلنترنتأثر ذو داللة إحصائية  أي أن  هناكH0 ومنه نرفض فرضية العدم 
المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة في ) الزبون، المورد(الوقت الالزم إلتمام المعامالت 

  .)0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"
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تخفيض حجم أثر ذو داللة إحصائية لمستوى استخدام اإلنترنت على  ال يوجد: H0 الفرضيات الفرعية الخامسة

عند مستوى داللة " والية سطيف"في المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة التكاليف 

)≤0.05α.( 

تخفيض حجم التكاليف و نترنت مستوى استخدام اإلعال عالقة  بين تشير النتائج المتحصل عليها أن هناك ف
، ن المتغيرينبي قوياالرتباط  ويعتبر، 0.01عند مستوى داللة  0.789، حيث بلغ معامل سبيرمان المختلفة

مما سبق يتضح أن استخدام اإلنترنت أثر بشكل كبير في تخفيض التكاليف سواء تلك المتعلقة باالتصاالت 
  .إلخ....ج وتكاليف جمع المعلوماتتكاليف الترويالداخلية والخارجية، 

تخفيض حجم أثر ذو داللة إحصائية لمستوى استخدام اإلنترنت على ونقر بوجود H0 ومنه نرفض فرضية العدم 
  ).0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"في المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة التكاليف 

قدرة تحسين على  لمستوى استخدام اإلنترنتأثر ذو داللة إحصائية  ال يوجد: H0السادسةالفرضيات الفرعية 

عند " والية سطيف"المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة في ) .االستجابة للضغوط التنافسية

 .)0.05α≥(مستوى داللة 

 مستوى ثقة داللة إحصائية عند وذو بين المتغيرين النتائج المتحصل عليها أن هناك تأثير إيجابي توضح
)≤0.05α(،  وترجع النتائج الوعي الكافي لدى مسيري المؤسسات الصغيرة 0.339حيث بلغ معامل سبيرمان ،

والمتوسطة المبحوثة إلى كون اإلنترنت وسيلة فعالة لجمع المعلومات عن المنافسين واعتمادها في تكوين 
الطردية بين المتغيرين إال أنها متوسطة على  العالقةبالرغم من وجود قاعدة بيانات عن أسواقها المستهدفة، 

كما أن الواقع م في مؤسساتنا الجزائرية بشكل عام والمؤسسات محل الدراسة على وجه الخصوص، العمو 
يشير إلى ضرورة إيجاد واستكشاف استخدامات جديدة لتطبيقات اإلنترنت واستغاللها في النشاط اليومي، 

  .وهذا ما ال نلمسه في مؤسساتنا

قدرة تحسين على  لمستوى استخدام اإلنترنتإحصائية  أثر ذو داللةونقر بوجود H0 ومنه نرفض فرضية العدم 
عند مستوى " والية سطيف"المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة في ) .االستجابة للضغوط التنافسية

  .)0.05α≥(داللة 

على أداء المؤسسات  إلستراتيجية األعمالداللة إحصائية  ال يوجد أثر ذو: H0 الثانية الفرضية الرئيسية 

 .)0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة 
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 .)41-3(، والنتائج موضحة في الجدول رقم حساب معامل سبيرمانختبار هذه الفرضية تم ال

  نتائج معامل سبيرمان لإلستراتيجيتين ):41-3(الجدول رقم 

 

  Spss عتماد على برنامجالباحثة باالمن إعداد : المصدر

 ذو ومستوى األداء، وهواعتماد استراتيجية األعمال النتائج المتحصل عليها أن هناك تأثير إيجابي بين  تؤكد
 0.539وهذا يعني أن ما قيمته ، 0.539حيث بلغ معامل سبيرمان  ،)0.05α≥(داللة إحصائية عند مستوى ثقة 

ناتج عن التغيير في مستوى االهتمام بإستراتيجية األعمال، مما  المبحوثةمن التغيرات في أداء المؤسسات 
، كما أكدت الدراسة على دراسة لديها فعال توجه استراتيجييؤكد أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل ال

اتيجي التي تتبناه المؤسسات الصغيرة والسلوك االستر   Snow and Millsتوافق اإلستراتيجيات التي قدمها كل 
  .المبحوثة والمتوسطة

على أداء المؤسسات  إلستراتيجية األعمالداللة إحصائية  ونقر بوجود أثر ذوH0 ومنه نرفض فرضية العدم 
 .)0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة 

على أداء اإلنترنت  عبرإلستراتيجية األعمال ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية : H0 الثالثةالفرضية الرئيسية 

 .)0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة 

أن هناك تأثير إيجابي بين اعتماد استراتيجية األعمال  )41- 3( في الجدول رقم  تشير النتائج المتحصل عليها
حيث بلغ معامل سبيرمان  ،)0.05α≥(داللة إحصائية عند مستوى ثقة  وهي ذاتواألداء عبر اإلنترنت 

من التغيرات في أداء المؤسسات المدروسة ناتج عن التغيير في  0.585، وهذا يعني أن ما قيمته 0.585
  .والعالقة بين المتغيرين طرديةإستراتيجية األعمال عبر االنترنت، مستوى االهتمام ب

على  عبر اإلنترنت إلستراتيجية األعمالداللة إحصائية  ونقر بوجود أثر ذوH0 ومنه نرفض فرضية العدم 
  .)0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"أداء المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة 

 

Correlations

1,000 ,539** ,585**

. ,001 ,000

37 37 37
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,001 . ,486

37 37 37
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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اإلنترنت على  الكلية عبر داللة إحصائية للمحاذاة اإلستراتيجيةعالقة ذات  ال توجد: H0 الرابعةالفرضية الرئيسية 

 .)0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"أداء المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة 

الخطي البسيط حيث المتغير المستقل المحاذاة االستراتيجية الكلية  االنحدار الختبار هذه الفرضية تم استخدام
  .)42- 3(عبر االنترنت بينما المتغير التابع هو االداء، والنتائج موضحة في الجدول رقم 

  اختبار تحليل االنحدار البسيط لتحديد اثر المحاذاة اإلستراتيجية الكلية على االداء :)42-3(جدول رقم 

المتغير 

  التابع

(R) 

  االرتباط

(R2) 

معامل 

  التحديد

(F) 

  المحسوبة

(DF)  

  درجات الحرية

Sig*  

مستوى 

  الداللة

B  

معامل 

  االنحدار

T  

  المحسوبة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

  32.97  0.48  0.69  األداء

  2  االنحدار

  1  البواقي  0.000  5.7  1.44  0.000

  36  المجموع

  Spss عتماد على برنامجمن إعداد الباحثة باال: المصدر  )0.05α≥(يكون التأثير ذو داللة عند مستوى 

العالقة بين المحاذاة اإلستراتيجية لتكنولوجيا اإلنترنت على األداء، إذ  )42- 3( يتضح لنا من الجدول رقم 
بالمائة، وبلغ معامل االرتباط  95أظهرت النتائج وجود تأثير ذي داللة إحصائية للمتغيرين عند مستوى ثقة 

من التغيرات في األداء للمؤسسات المدروسة  0.48أي أن ما قيمته  0.48أما معامل التحديد فقد بلغ  0.69
ناتج عن التغيير في مستوى االهتمام بالمحاذاة اإلستراتيجية لتكنولوجيا اإلنترنت مع استراتيجية األعمال، كما 

وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى االهتمام  في بلوغ المحاذاة ، B=1.44بلغت درجة التأثير 
 .، وعلى العموم نعتبر ان هناك أثر متوسط  بين المتغيرين44,1إلى زيادة األداء بقيمة  اإلستراتيجية تؤدي

  . )0.05α≥(وهي دالة عند مستوى  32.97المحسوبة والتي بلغت  Fوتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 

اإلنترنت  الكلية عبر إحصائية للمحاذاة اإلستراتيجية داللةعالقة ذات بوجود ونقر H0 ومنه نرفض فرضية العدم 
  .)0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"على أداء المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة 

، المدافع استراتيجية المبادر( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمحاذاة اإلستراتيجية: H0 األولى الفرعيةالفرضية 

عند " والية سطيف"اإلنترنت على أداء المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة  عبر )والمحلل

 .)α≥0.05(مستوى داللة 

االستراتيجية نوع من  للكالمحاذاة  ةالمستقل اتحيث المتغير  المتعددالختبار هذه الفرضية تم استخدام الخطي 
  ).43-3(رقم بينما المتغير التابع هو االداء، والنتائج موضحة في الجدول 

 

  

 اثر المحاذاة اإلستراتيجية على االداءالمتعدد لتحديد  االنحدار نتائج اختبار: )43-3(جدول رقم
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المتغير 

  التابع

(R) 

  االرتباط

(R2) 

معامل 

  التحديد

(F) 

  المحسوبة

(DF)  

  درجات الحرية

B  

  معامل االنحدار

T  

  المحسوبة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

  11.88  0.51  0.72  األداء
  Aling-Pros  0.855  3.001  0.005  03  االنحدار
  Aling-Defen  0.171  0.511   0.613  33  البواقي
  Aling-Analyser  0.436  2.75  0.009  36  المجموع

  Spss عتماد على برنامجمن إعداد الباحثة باال: المصدر  )0.05α≥(يكون التأثير ذو داللة عند مستوى 

يوضح الجدول اثر المحاذاة االستراتيجية للمؤسسات المبحوثة والتي تعتمد على استراتيجية المبادرة على 
أداءها، وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود اثر ذي داللة إحصائية بين المتغيرين عند مستوى 

من  0.52أي أن  ما قيمته  0.52أما معامل التحديد فقد بلغ  0.72، إذ بلغ معامل االرتباط  0.05معنوية 
، كما بلغت درجة لتكنولوجيا اإلنترنتالحاصلة في األداء ناتج عن االهتمام بالمحاذاة االستراتيجية  التغيرات 
بالمحاذاة بالنسبة للمبادرين أي أن زيادة االهتمام ) المبادر(بالنسبة للمحاذاة االستراتيجية  0.855التأثير 

بالنسبة للمحاذاة  0.436بلغت درجة التأثيرو ، 0.855بدرجة واحدة تؤدي الى زيادة مستوى األداء بمقدار 
بالمحاذاة بالنسبة للمحللين بدرجة واحدة تؤدي الى زيادة أي أن زيادة االهتمام  المتعلقة بإستراتيجية المحلل

أما بالنسبة إلستراتيجية المدافع فنجد أن ، 0.05مستوى داللة أقل من  عند وهذا، 0.436داء بمقدارمستوى األ
 Fوما يؤكد معنوية هذا األثر هو ، 0.05بين المتغيرين ولكن درجة الثقة كانت أكبر من  عالقة هناك

  ).α≥0.05(وهي دالة عند مستوى   21.49المحسوبة البالغة 

اإلنترنت على أداء  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمحاذاة اإلستراتيجية: H0 الخامسةالرئيسية الفرضية 

بوجود مستوى استخدام االنترنت كمتغير " والية سطيف"المؤسسات ص م الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة 

 ).α≥0.05(عند مستوى داللة وسيط 

المدعوم  Amos16باستخدام برنامج  Path Analysisهذه الفرضية تم االستعانة بتحليل المسار  الختبار
على وذلك للتحقق من وجود أثر للمحاذاة اإلستراتيجية  Spssببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  ).41- 3( رقم، والنتائج موضحة وفقا للجدول األداء من خالل مستوى استخدام اإلنترنت كمتغير وسيط
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نتائج اختبار تحليل المسار للتحقق من أثر المحاذاة اإلستراتيجية على األداء بوجود مستوى استخدام  :)44-3(الجدول رقم 

  اإلنترنت

  البيان
Ch2 

  التأثير المباشر  GFI CFI  المحسوبة
التأثير الغير 

  المباشر

Sig*  

مستوى 

  الداللة

العالقـــــــــة بـــــــــين المحـــــــــاذاة 
االســـــــــــــــــــــــــــــتراتيجية واألداء 
بوجـــــود مســـــتوى اســـــتخدام 

  اإلنترنت كمتغير وسيط

21.9  0.767  0.711  

المحاذاة االستراتيجية 
ومستوى استخدام 

  اإلنترنت
0.367  

0.269*  0.000  
مستوى استخدام 
  اإلنترنت واألداء

0.731  

  

  )Goodness of Fit Index must Proximity to one GFI( مؤشر مالءمة الجودة ومن المفترض ان يقترب من الواحد صحيح -

  )CFI Comparative Fit Index must Proximity to one(  مؤشر المواءمة المقارن ومن المفترض ان يقترب من الواحد صحيح -

  .التأثير غير المباشر عبارة عن حاصل ضرب معامالت قيم التأثير المباشر بين المتغيرات* 

مع  ته تظهرمصداقيألن   RMSEA الجذر التربيعي لمتوسطات الخطـأ التقريبيلم يتم حساب : مالحظة
 .)1(200العينات كبيرة الحجم والتي تفوق 

يوضـــح الجـــدول  نتـــائج تحليـــل المســـار لتـــأثير المحـــاذاة اإلســـتراتيجية لتكنولوجيـــا اإلنترنـــت علـــى األداء بوجـــود 
ـــة . مســـتوى اســـتخدام اإلنترنـــت كمتغيـــر وســـيط ـــائج التحليـــل اإلحصـــائي وجـــود أثـــر ذي دالل حيـــث أظهـــرت نت

 المحسـوبة Chi2ئية للمحاذاة اإلستراتيجية على األداء بوجـود مسـتوى اسـتخدام اإلنترنـت، إذا بلغـت قيمـة إحصا

وهـو مؤشـر ) GFI( Goodness of Fit Indexوبلغـت قيمـة ). α ≤ 0.05(، وهي ذي داللـة عنـد مسـتوى )21.9(
وبــنفس  للنمــوذج الجـودة لهــذامالءمــة  أن مؤشــر وهــو مرتفــع ممــا يـدل علــى) 0.767(مالءمـة الجــودة مــا قيمتـه 

وهـو مرتفـع ممـا يـدل علـى وجـود  Comparative Fit Index )CFI (0.711السياق بلغ مؤشـر المواءمـة المقـارن 
  .درجة مالءمة جيدة للنموذج

وهـو مـا يشـير  0.367وقد بلغ التأثير المباشر للمحاذاة اإلستراتيجية عبر اإلنترنت ومستوى استخدام اإلنترنـت 
إلــى أن مســتوى اســتخدام اإلنترنــت يــؤثر علــى درجــة المحــاذاة، والمالحــظ أن درجــة التــأثير منخفضــة نوعــا مــا 
وهـــذا راجـــع إلـــى عـــدم اعتمـــاد هـــذه التقنيـــة بشـــكل فعـــال وبالتـــالي فـــإن زيـــادة االهتمـــام باســـتخدام اإلنترنـــت فـــي 

خيــرة وتشــجيع اإلبــداع واالبتكــار التكنولــوجي المؤسســات المبحوثــة ومحاولــة اكتشــاف خــدمات جديــدة لهــذه األ
سيؤثر على مستوى المحاذاة اإلستراتيجية، وفي نفس  السياق بلـغ التـأثير المباشـر لمسـتوى اسـتخدام اإلنترنـت 

وهــو تــأثير مرتفــع أي أن التركيــز علــى اســتخدام اإلنترنــت فــي نشــاط  0.731علــى مؤشــرات األداء بشــكل عــام 
  .طة سيؤثر بشكل كبير على مستوى أدائهاالمؤسسات الصغيرة والمتوس

                                                             
(1). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2743032/table/T1/ (14/07/2013) 
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 األداء بوجـود مســتوى اســتخدام اإلنترنـت كمتغيــر وســيطعلــى لمحــاذاة االسـتراتيجية أمـا التــأثير الغيـر المباشــر ل
، وهو ما يؤكد على أن تفعيل استخدام اإلنترنت يلعب دورا في تأثر المحاذاة اإلستراتيجية على 0.269فقد بلغ 

  .ت الصغيرة والمتوسطة المدروسةمستوى أداء المؤسسا

 أداءاإلستراتيجية على  لمحاذاةلداللة إحصائية عالقة ذات بوجود ونقر H0 ومنه نرفض فرضية العدم 
 )0.05α≥(عند مستوى داللة " والية سطيف"الواقعة في المنطقة الصناعية العلمة  الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات 

  .كمتغير وسيط بوجود مستوى استخدام اإلنترنت

لتحقيق مستويات  الدراسة المقترح لتفعيل المحاذاة اإلستراتيجية لتكنولوجيا االنترنت نموذج: الثانيالمطلب 

  أعلى من األداء

هم أستراتيجية هو موضوع مهم جدا ويعتبر واحد من اإل المحاذاةأكدت الدراسات السابقة ان موضوع 
  .المحاذاة تتطلب مجموعة من العوامل منها التنظيمية واإلستراتيجية ، وبلوغ عمليةالعليا اإلدارةاهتمامات 

  مشاريع تكنولوجيا االنترنتعوامل نجاح : الفرع األول

  : مجموعة من العناصر تتمثل في التاليمشاريع تكنولوجيا االنترنت يتوقف  نجاح 

تشير الدراسات الى  أهمية تطوير استراتيجية المؤسسة حتى تكون قادرة على  :العوامل التنظيمية - أوال
مواجهة التغير في البيئة الخارجية، ومن ثم تحقيق أهدافها، ويتطلب ذلك تقويم ومعرفة المتطلبات التنظيمية 

 :يم العناصر التاليةالالزمة لتدفق المعلومات عبر مختلف المستويات اإلدارية، حيث يتم تقو 

 :ويتم تقييمها من خالل العناصر التالية: استراتيجية المؤسسة -1

 وجود رسالة للمؤسسة؛ - 

 وجود رؤية مستقبلية للمؤسسة؛ - 

 وجود أهداف استراتيجية للمؤسسة؛ - 

 وضوح كيفية تنفيذ األهداف االستراتيجية؛ - 

 :ويتم تقييمه من خالل العناصر التالية :الهيكل التنظيمي -2

 للجميع؛ وجود هيكل تنظيمي واضح - 

 تطوير الهيكل التنظيمي وفقا للمتغيرات الداخلية والخارجية؛ - 

 وضوح العالقة بين مختلف المستويات التنظيمية؛ - 

 وضوح تدفق المعلومات عبر الهيكل التنظيمي؛ - 

 ضمن الهيكل التنظيمي؛ ةتغييرات أجرتها المؤسسال إدراج - 
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يجب على المؤسسة تقييم الجوانب التقنية حتى تتمكن من بناء وتطوير استراتيجية  :التقنيةالعوامل  - ثانيا
  :متوافقة مع استراتيجية المؤسسة أو تطوير كليهما لتحقيق أفضل موائمة، وتتضمن العوامل التقنية كل من

  :ويتم تقييمها وفقا للعناصر التالية: االنترنتاألعمال عبر  استراتيجية - 1

 ؛متفقة مع الرسالة المدرجة مع استراتيجية المؤسسةوضع رسالة   - 

 ؛لتواجد المؤسسة عبر اإلنترنترؤية مستقبلية  تحديد - 

 ؛متعلقة بنشاط المؤسسة عبر اإلنترنتوجود أهداف استراتيجية  - 

 ؛المتعلقة بالنشاط عبر اإلنترنت وضوح كيفية تنفيذ األهداف االستراتيجية - 

ف العوامل التي لها عالقة بمستوى استخدام هذه التكنولوجيا، ويمكن وتتضمن مختل: التنظيميةالجوانب  -2
  :عرض بعضا منها في التالي

  وجود إدارة تكنولوجيا المعلومات؛ - 

 وجود قسم للبرمجة والمتابعة والصيانة؛ - 

 وجود قسم للتطوير ومتابعة التغيرات الخارجية؛ - 

 أهداف المؤسسة؛االنترنت وقدرتها على تحقيق المعتمدة عبر خطة المرونة  - 

 وجود دعم من اإلدارة العليا؛ - 

 ؛على المستوييندمج التغيرات الجديدة ضمن استراتيجية المؤسسة  - 

ويمكن توضيح المحاذاة اإلستراتيجية لتواجد المؤسسة عبر اإلنترنت باالعتماد على الموقع اإللكتروني 
  :وفقا للشكل التالي
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 المحاذاة عبر اإلنترنتنموذج ): 7-3(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 

من إعداد الباحثة :المصدر  

باإلضافة إلى العوامل التنظيمية والتقنية، فنجد أن هناك عناصر أخرى تؤثر على : عوامل أخرى -ثالثا
، تتمثل خاصة في البنية التحتية لتكنولوجيا مستوى نجاح االستثمار في مشاريع تكنولوجيا اإلنترنت

، وهنا يجب على الدولة أن تضع كل مقومات األعمال عبر اإلنترنت من تطوير أساليب الدفع المعلومات
، كذلك يجب الوعي بأهمية التخطيط بممارسة النشاط عبر االنترنتاإللكتروني، ووضع القوانين المتعلقة 

  :، إضافة إلىالمالي وتحديد الميزانية الالزمة لتنفيذ المشروع

تعد الموارد المالية من أهم العوامل التي يعتمد عليها نجاح أي استثمار ترغب : الموارد الماليةتوفير  - 1
المؤسسة في تنفيذه، فبدون توفير الموارد المالية تتدنى كفاءة العملية التنظيمية األمر الذي سينعكس سلبا 
على سيرورة المشروع، لذا فإن الشروع في االستثمار في التكنولوجيا الحديثة يتطلب التمويل الالزم لشراء 

  .المعدات والتجهيزات الالزمة لقيام المشروع

تقدم تمكين في البحرين فقد لدولة في تمويل مشاريع االستثمار في تكنولوجيا المعلومات فوهنا ننوه بدور ا
لمساعدة المؤسسات البحرينية لتعزيز البنية التحتية  واالتصاالتبرنامج تمويل تكنولوجيا المعلومات 

سالسل القيمة االت داخل فيها ولتسخير تكنولوجيا المعلومات واالتص لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 البرنامج يهدف إلى تسهيل تطبيق أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل مؤسسات إن ،الداخلية

الصغيرة  القطاع الخاص من خالل جعل تكلفة تطبيق األنظمة مناسبة لهذه المؤسسات، خصوصا الشركات

االستراتيجية عبر 

 االنترنت

التواجد عبر الموقع 

 اإللكتروني

 إستراتيجية األعمال

 للمؤسسة

  المؤسسة

الرؤية اإلستراتيجية 
 المؤسسة

�1-ة #�4 ا�#ؤ%
 ا�
V:#�:� ا
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مبلغ التمويل األساسي  خصم علىلمستفيدين الحصول على منحة تمكين في شكل يمكن اكما ، والمتوسطة
  :)1(كالتالي

 بالمائة؛ 25 التمويل األساسي على مبلغ تمكين الماليةالسنة واحدة منحة مدة التمويل  - 
 بالمائة؛ 20 التمويل األساسي على مبلغ تمكين الماليةالمنحة  مدة التمويل سنتان - 
 بالمائة؛ 15 التمويل األساسي على مبلغ تمكين الماليةالمنحة  مدة التمويل ثالث سنوات - 
 بالمائة؛ 10 التمويل األساسي على مبلغ تمكين الماليةالمنحة  مدة التمويل أربع سنوات - 
 .بالمائة 5 التمويل األساسي على مبلغ تمكين الماليةالمنحة  مدة التمويل خمس سنوات - 

أكدت الدراسة التي أجرتها : المهارات والكفاءاتوتعظيم االستثمار فى التكنولوجي اإلبداع تشجيع  - 2
على نظم تكنولوجيا  العربيلمنظمة العربية للتنمية اإلدارية أنه على الرغم من تزايد اإلنفاق في الوطن ا

المعلومات لتحقيق ميزة تنافسية في أسواقها، فإن العائد عن ذلك أقل كثيرًا من حجم اإلنفاق، على الرغم مما 
توجد  كما انه ال، األعمال الحديثة  مؤسساتية كبرى كأحد أهم أعمدة تشكله تكنولوجيا المعلومات من أهم

في  القابلة للتحقيق من االستثمار أيضًا تقديرات يعتمد عليها لحجم العوائد االقتصادية والمنافع االستراتيجية
المؤسسات العديد من العقبات والمشكالت التي تواجه االستثمار في  إلى وجود هذه التكنولوجيا، إضافة

األعمال الصغيرة والمتوسطة، عليها العديد من  تقدرمنها أن هذا االستثمار يتطلب رأسماال كبيرا ال  العربية
 .ألصول غير الملموسةوأيضًا فشل العديد من المستثمرين في التحقق ومراقبة وحماية حقوق ملكية ا

البشرية  الموارد فيبداع وتعظيم االستثمار البحث عن حلول غير تقليدية تعتمد على اإلومن هنا توجب علينا 
  .الستفادة من تكنولوجيا المعلوماتتعظيم ال

تدرج اقتصادي ُيدخل متغيرات مثل المردودية، التنافسية، أنه  ومن هنا يمكن تعريف اإلبداع التكنولوجي على
تتقارب، تمثيليات جماعية أو إلخ، وهو أيضا تدرج اجتماعي ُيدخل ممثلين وفوائد تتباعد أو ... االستثمار،

فردية، اإلبداع هو كذلك تدرج مؤسساتي يتم في برامج أو داخل تنظيمات عمومية أو خاصة، والتي يكون 
  .)2(موضوع مفاوضات وأساليب قرار

اإلبداع التكنولوجي هو جزء من اإلبداع الكلي داخل المؤسسة، يرتكز أساسا على التكنولوجيا وكيف يمكن و 
لنجاح المنتجات والخدمات واإلجراءات، والتكنولوجيا هي هيكل المعرفة لذا ينظر إليها على أنها تضمينها 

، ومن هنا يمكن أن نربط جوهر اإلبداع التكنولوجي، كما توصف على أنها أساس البحث والتصميم والتطوير
تي يعتمد عليها إلدارة مستوى اإلبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمستوى المهارات ال

، وفي ضوء الدراسة الحالية فالمهارة هي ما يملكه األفراد من تقنيات تاالستثمار في تكنولوجيا المعلوما
مع كل المشاكل ومعارف في كيفية وأساليب استخدام التكنولوجيا، وبتراكمها تتكون له خبرة تمكنه من التعامل 

                                                             
(1). 22/09/2013, http:// www.tamkeen.bh/icta  

  .143 ص ،1994الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية ،وتسيير اإلبداع التكنولوجياقتصاد ، أوكيل محمد السعيد. )2(
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التكنولوجيا، كما أن هذه الخبرات المتراكمة ستساعده على اإلبداع  التي يمكن ان تواجهه عند تعامله مع هذه
  .في مجال استخدام التكنولوجيا وانجاز مهامه بسهولة ومرونة تامة

إن الكفاءة التكنولوجية تشير إلى كفاءة األجهزة والمعدات المستخدمة، أي بمعنى : الكفاءة التكنولوجية- 3
المتوفرة لدى المؤسسة، ويعني مصطلح البرمجيات مجموعة األوامر كفاءة المكونات المادية والبرمجيات 

والتعليمات التي ُتمكن األجهزة المتوافرة لدى المؤسسة من معالجة البيانات وتخزينها واستخراج النتائج 
المطلوبة منها، وما بجدر اإلشارة له هو أن بعض الباحثين يضمن الكفاءة التكنولوجية ضمن البنية التحتية 

كنولوجيا المعلومات ولكن في واقع األمر أنهما مفهومان مختلفان فالبنية التحتية فتشير إلى ماهو متوفر لت
لدى المؤسسة من أساس تكنولوجي لممارسة أنشطتها العامة، أما الكفاءة التكنولوجية فتشير إلى كفاءة 

  .)1(األجهزة والمعدات التكنولوجية المستخدمة في العمل

  عبر اإلنترنتلنشاط المؤسسة التشخيص اإلستراتيجي : الثانيالفرع 

في الواقع تهمل العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر أهمية التشخيص اإلستراتيجي لنشاطها 
عبر اإلنترنت، األمر الذي يحول دون بلوغ مستوى عالي من المحاذاة، وحتى نوضح كيف إجراء عملية 

لنشاط المؤسسات الصغير والمتوسطة، ارتأينا تقديم نموذج تطبيقي حتى يتسنى لنا التشخيص اإلستراتيجي 
   .توضيح كيفية إجراء تحليل لنشاط المؤسسة، وأخذنا مؤسسة طهراوي نموذجا لهذا الغرض

، انطلقت أشغالها في مجال البناء واألشغال 1974تأسست مجموعة طهراوي سنة  :التعريف بالمؤسسة: أوال
سعت المؤسسة منذ إنشاءها الى البحث عن الجودة في خدماتها، كونها استراتيجية هامة للحفاظ العمومية، 

  .على سمعتها وتطورها

دوليا، مرت   اتنويع حافظة أنشطها، وتوسيع نشاطها محلي عن طريقاستراتيجية التوسع  ةاتبعت المؤسس
ة، وحاولت استغالل كل الفرص التي المؤسسة بمختلف التغيرات التي طرأت على السوق الوطنية والدولي

إال أن المجموعة استطاعت مقاومة  ةأتاحها المحيط، وبالرغم من بعض األزمات التي تخللت السوق الوطني
  :كل التغيرات من خالل إتباعها إلستراتيجية التنويع في ميادين النشاط حيث نجد، لديها الكيانات التالية 

تملك المؤسسة مستودع مركزي في والية بسكرة وخمس : الهيدروليكية وتسويق المعدات دمجال االستيرا - 
  .مراكز توزيع تابعة في كل من الجزائر العاصمة وهران عنابة ورقلة

  .تقع في مدينة بسكرة إال ان نشاطها يمتد الى معظم واليات الوطن: شركة  البناء واألشغال العمومية - 

  .بمعدات حديثة وذات أداء عالي عيادة طبية تقع في مدينة بسكرة، مجهزة - 

                                                             
، مجلة دور تكنوستراتيجية إدارة المعلومات في تحقيق أبعاد الجودة الشاملة للمنظمات التعليميةحامد كريم الحدراوي، علي حميد هندي العلي، . )1(

  .290، ص 2012، 27جامعة بغداد، العدد 
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  ".منبع الغزالن"، يتم تسويقها تحت اسم 2009وحدة تعبئة المياه المعدنية والغازية تم إنشاءها سنة  - 

  .ستمراريتهااأصحاب المؤسسة مكنتهم عال من الحفاظ على  امن المالحظ ان االستراتيجية التي انتهجه

 ام من ان المؤسسة تتواجد عبر االنترنت من خالل موقعهبالرغ: المؤسسة واستخدام االنترنت - ثانيا
االلكتروني منذ سنوات إال أنها ال تولي االهتمام الكافي لهذه التكنولوجيا، وال ترى أي فوائد من االستثمار في 

، وتم تحليل واقع استخدام االنترنت من ولوجيا، وتعتمد فقط على البريد االلكتروني بشكل ضعيفهذه التكن
  .مقابلة أولية تم إجراءها مع مسير المجموعة خالل

إن الهدف من المقابلة التي أجريت مع مسير المجموعة هو التأكيد على التواجد عبر  :المقابلةتحليل 
إيجابي إذا ما تم استخدامها بشكل فعال، كما أن استغالل ما تتيحه هذه التكنولوجيا سيوفر اإلنترنت له تأثير 

 مثل تكاليف البحث، وجمع المعلومات كذلك تكاليف االتصاالت الداخلية والخارجية تكاليف كثبر للمؤسسة
  :نوجزها في التاليوقد تم طرح مجموعة من األسئلة 

  : هل تعتقد أن تواجد المؤسسة عبر االنترنت يمكن أن يجذب متعاملين جدد -1

كافي وال يعي بالفوائد التي يمكن ان من خالل تحليلنا للمقابلة يتضح جليا أن المدير ال يولي االهتمام ال
، تم تقديم بعض الحقائق عن المؤسسة يجنيها جراء االستخدام الفعال لالنترنت، وللتأكيد على أهمية االنترنت 

  :باالعتماد على مجموعة من المؤشرات، وفقا للشكل التالي

  تطور زوار الموقع الذين استخدموا مصطلح طهراوي ككلمة مفاتحيه ):8-3(الشكل رقم 

 

  WSIمن إعداد الباحث، باالعتماد على بيانات مقدمة من طرف مكتب االستشارات الكندية : المصدر
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، إال 2004منذ سنة نالحظ أن هناك العديد من األفراد الذين حاولوا البحث عن المؤسسة من خالل االنترنت 
عبر االنترنت حال دون بلوغها، وبالتالي هذه النتائج تؤكد فعال على أهمية  بتواجدها المؤسسةاهتمام أن عدم 
  .في التواصل المباشر مع مختلف األطراف االنترنت

ال يمكن إهمال المنافسة التي يمكن أن تتيحها اإلنترنت، بالرغم : من هم أهم منافسيك عبر االنترنت -2
محل الدراسة ال يولي االهتمام الكافي بالمنافسين الذين يتواجدون عبر اإلنترنت من ذلك فمدير المؤسسة 

االهتمام الكافي افسي المؤسسة على المستوى المحلي،إال أن المسير  ال يولي ويشير الشكل التالي إلى أهم من
يعلم بوجود منافسين بإمكانية تواجد منافسين عبر االنترنت، ويرى أنهم ال يشكلون له أي تهديد، كما انه ال 

عبر االنترنت، ولكن الواقع يثبت العكس فهناك منافسين لهم مواقع عبر االنترنت ويشكلون له تهديد في 
يتجلى  مباشرة  Googleعبر محرك البحث (pompe Algérie)سوقه، فبمجرد كتابة أحد الكلمات المفتاحية 

  :أهم المنافسين وفقا للشكل التالي

  أهم منافسي المؤسسة ):9-3(الشكل رقم 

  
   WSIمن إعداد الباحث، باالعتماد على بيانات مقدمة من طرف مكتب االستشارات الكندية : المصدر
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يتضح أن المؤسسة تواجه منافسة عبر االنترنت، وقد اعتمد المنافسين على التواجد عبر االنترنت حتى 
  .وى الوطني أو الدولييتمكنوا من جذب زبائن جدد، سواء على المست

ينفي المدير إمكانية ذلك، : هل تعتقد أن هناك من الزبائن من يسعى للبحث عن منتجاتكم عبر االنترنت-3
إال أن نتائج البحث تشير إلى عكس ذلك، فالعديد من األفراد الذين استخدموا االنترنت للبحث عن المنتجات 

التالي يوضح  والجدولمحركات البحث،  كلمات مفتاحية مختلفة لكنها متعلقة بنشاط على من خالل كتابة 
  .ذلك

  البحث عن منتجات المؤسسة باالعتماد على بعض الكلمات المفتاحية ): 45-3(لجدول رقم ا

  كثافة المنافسة  الكلمات المفتاحية
البحث الشهري 

  المحلي
البحث الشهري 

  الخارجي
  البحث اليومي

pompe 0,08 9900 1830000 330 
pompe a gasoil 0,08 1300 110000 43 
pompe a eau 0,06 720 165000 24 
eau mineral 0,02 720 33100 24 
pompe beton 0,13 720 9900 24 
pompe a chaleur 0,07 480 246000 16 
pompe immergée 0,04 390 22200 13 
pompe a vide 0,14 390 33100 13 
pompe vide 0,14 390 33100 13 
pompe immergées 0,04 390 22200 13 
pompe immergé 0,04 260 18100 9 
pompe 0,08 9900 1830000 330 
pompe a gasoil 0,08 1300 110000 43 
pompe a eau 0,06 720 165000 24 
eau minérale 0,02 720 33100 24 

  )���1�2009ت ( WSIمن إعداد الباحث، باالعتماد على بيانات مقدمة من طرف مكتب االستشارات الكندية : المصدر

إلى بعض الكلمات المفتاحية التي يستخدمها مستخدموا االنترنت والمتعلقة بنشاط المؤسسة  الجدوليشير 
مختلفة محلية ودولية، والمالحظ أن  مناطقالنتائج أن زوار المؤسسة كانوا من  أوضحتبشكل مباشر، وقد 

هناك منافسة معتبرة في مجال نشاط المؤسسة عبر االنترنت، كما يتجلى لنا أن الباحثين عن منتجات 
المؤسسة على المستوى الخارجي أكثر منها على المستوى المحلي، لذا فإن اهتمام المؤسسة بنشاطها عبر 

 . واق خارجية في وقت أقل وبتكاليف منخفضةاإلنترنت بشكل فعال سيمكنها من اكتساح أس

  الدراسة المقترح نموذج: الرابع الفرع

بعد الدراسة النظرية لمختلف جوانب الموضوع، والوقوف على مختلف الدراسات ذات الصلة، وبعد الدراسة 
ؤسسة، تتطلب ة، تم التوصل إلى أن بلوغ محاذاة إستراتيجية فعالة تؤثر مباشرة على مستوى أداء المالميداني

وأخرى خارجية تتمثل باألساس في البنية ) كيفية ضبط اإلستراتيجيات المعتمدة(مجموعة من العوامل الداخلية 
التحتية لتكنولوجيا اإلنترنت بالجزائر، حيث أن تأخر الجزائر في بلوغ الحكومة اإللكترونية سيؤثر بشكل 

ل الجزائر بعيدة عن اعتماد التجارة اإللكترونية البحتة مباشر على نشاط المؤسسة عبر اإلنترنت، ألنه ال تزا
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، ويمثل الشكل وهذا في غياب قوانين تحكم المعامالت اإللكترونية) الدفع اإللكتروني، التوقيع اإللكتروني(
التالي كل العوامل التي يمكن أن تؤثر في مستوى بلوغ المحاذاة اإلستراتيجية عبر اإلنترنت، مما يحول دون 

هذا من جهة، ومن ناحية ثانية فغياب الدعم الكافي من طرف الدولة في هذا  البلوغ إلى مستويات أداء أعلى
المجال سيؤثر على مشاريع اعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اإلنترنت، ألنها ستصبح استثمارات 

 مقترح بمختلف أبعاده الداخليةوالشكل التالي يوضح النموذج ال ،غير مجدية بل تكلفة تتحملها المؤسسة
   .والخارجية
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  من إعداد الباحثة:  المصدر

 

 

خدمات 
 صحية

 

 

 

 البنوك

 

 

 

 النقل

 

 

 

 أخرى

 رحتــنموذج الدراسة المق ):10-3(الشكل رقم 

 المؤسسة
 البنية التحتية لتكنولوجيا اإلنترنت

 الحكومة اإللكترونية

التجارة 

 اإللكترونية

 تنظيم اإلنترنت

 جرائم الكمبيوتر الدفع اإللكتروني

 براءة اإلختراع

 الملكية الفكرية

  الضرائب
 والجمارك

تحقيق مستويات أعلى من األداء بالنسبة 

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

�ذاة ������(� )�*(� 

 استغالل في فشل اإلستراتيجية  اإلستراتيجية في دعم اV:#�:Wفشل 
V:#�:Wا   

 إستراتيجية األعمال

 ستراتيجية المحاذاة اإل

 عبر اإلنترنتستراتيجية اإل

 اإلنترنت استغالل               
 الدعم الذي تقدمه اإلنترنت    

 الدعـم اإلستغالل واإلستكشاف

 Mis-Alignment/4-م ا� �ذاة

  ا! 23�ف ��0�ت .���ة �-, �,+
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نظرا للمزايا الكبيرة التي  ضرورة حتمية مشروع تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا اإلنترنت إن السعي نحو
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، وهنا نشير  بالنسبةفي تحسين مستويات األداء  التكنولوجيا تقدمها

في أقرب اآلجال وٕاقامة حكومة إلكترونية ، "الجزائر اإللكترونية"ته الدولة إلى أهمية تحقيق الهدف الذي وضع
، مما يساعدها في واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات  في االستثمارقدرة مؤسساتنا على  أكثرألن هذا سيعزز 

  .ميزة تنافسية تمكنها من التنافس على المستويين المحلي والدوليامتالك 

أما على مستوى المؤسسة فيجب كذلك العمل على تطوير قدرات ومهارات للعاملين في مجال تكنولوجيا 
المعلومات، ألن تحقيق األهداف المرجوة من االستثمار في التكنولوجيا يعتمد على تضافر جهود كل أفراد 

  .مختلف المستويات الوظيفيةالمؤسسة في 

تفعيل باإلضافة إلى االستفادة من الخدمات التي تقدمها التكنولوجيا، فال يجب إهمال عنصر أساسي في 
شجيع االبتكار داخل وذلك بتي البحث عن خدمات جديدة للتكنولوجيا االستثمار وهو االستكشاف أ
    . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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 :خالصة الفصل

توصلت الدراسة إلى أن اعتماد تقنية تكنولوجيا اإلنترنت في الجزائر ال تزال في بدايتها، فإلى حد الساعة ال 
توجد قوانين صارمة وواضحة تنظم المعامالت اإللكترونية، وتعطي الثقة للمواطن والمؤسسات في مباشرة 

غم من الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بقطاع التعامل بمثل هذه التقنيات في مختلف األنشطة، بالر 
تكنولوجيا المعلومات ككل، كما أن تشخيص واقع استخدام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية 

  .لتكنولوجيا متوسط على العموم

ة الدراسة الميدانية لمجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواقعة بالمنطقة الصناعيأما عند تحليل 
محدود، كما تبين  للوالية سطيف أن جل المؤسسات تلجأ إلى اإلنترنت في بعض ممارسة نشاطاتها ولو بشك

كذلك أن هناك نقص في استغالل واستكشاف تطبيقات جديدة لإلنترنت فالمؤسسات المدروسة تستخدم فقط 
قق لها التميز في مجال الذي يح يبعض التطبيقات المعروفة وُتهمل جانب اإلبداع واالبتكار التكنولوج

  .ألعمال عبر اإلنترنت

وقد أسفرت النتائج على كذلك على تني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلستراتيجيات األعمال المقدمة من 
وبشكل متباين، وهذا ما يؤكد أن المؤسسات الصغيرة تسلك إما سلوكا دفاعيا  SNOW AND Milesطرف 

أو تكون مبادرة في خلق الفرص أو تعتمد بشكل كبير على تحليل محيطها قبل اتخاذ أي قرار وعموما 
بر فالمؤسسات تتخذ مزيجا بين اإلستراتيجيات الثالثة، كما أن هذه األخيرة تعتمد على استراتيجية األعمال ع

  .ومتباين كذلك اإلنترنت بشكل واضح

التحليل اإلحصائي لتحديد العالقة بين متغيرات الدراسة فقد أسفر على وجود عالقة إيجابية بين المحاذاة  أما
  ".مستوى استخدام اإلنترنت" اإلستراتيجية واألداء سواء بشكل مباشر أو بوجود وسيط 
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  : الخاتمة

تضـــمن البحــــث محاولــــة لدراســــة المحــــاذاة اإلســــتراتيجية لتكنولوجيــــا اإلنترنــــت علــــى أداء المؤسســــات الصــــغيرة 

المؤسســـات  ســـلوكعتمـــدة والتـــي تفســـر مال األعمـــالإلـــى التطـــرق لإلســـتراتيجيات  وذلـــك بـــالتطرقوالمتوســـطة، 

، كما تم اإلشارة إلى مختلـف التيـارات المنهجيـة التـي عالجـت موضـوع في بيئتها التنافسية الصغيرة والمتوسطة

   .تم تسليط الضوء على أهم نماذج وأساليب قياس األداءو ، التواجد عبر اإلنترنت

النظـــري والتطبيقـــي أن المحـــاذاة اإلســـتراتيجية لتكنولوجيـــا اإلنترنـــت دافعـــا مهمـــا نحـــو  بجانبيهـــا الدراســـة بينـــت

االنجــاز أي أنهــا مــن أهــم عوامــل نجــاح أو فشــل المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة، فاالســتثمار فــي تكنولوجيــا 

تحقيـق  مـن المعلومات عموما وتكنولوجيا اإلنترنت على وجه الخصوص يمثل ميـزة تنافسـية تمكـن المؤسسـات

ويتأتى هذا من خالل كفاءة وفعالية مدراء ومسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي  مركز تنافسي قوي،

إدراكــه لضــرورة المحــاذاة اإلســتراتيجية فــي تحقيــق أهــداف المؤسســة المســطرة وبلــوغ مســتويات  بمســتوىيتحــدد 

  .أداء أعلى

تـولي اهتمامـا  هـي التـي جحة عن غيرها من المؤسساتأن المؤسسات النا للموضوع ةالنظري وأشارت الدراسة 

بالغـــا بـــإدارة تكنولوجيـــا المعلومـــات واســـتغاللها بشـــكل أمثـــل، حيـــث تســـعى المؤسســـات الناجحـــة أن تصـــل إلـــى 

، وهــذا مــا أكدتــه الدراســة تحقيــق التوافــق بــين اســتراتيجية أعمــال التقليديــة وٕاســتراتيجية أعمالهــا عبــر اإلنترنــت

  .على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية العلمة والية سطيفالحالية التي تمت 

  :الدراسة على النحو التالي قافآو  ويمكن عرض مختلف النتائج والتوصيات

تم التوصل الى مجموعة من النتائج سواء انطالقا من الدراسة النظرية أو الميدانية ويمكن :  النتائج :أوال

  :عرضها كما يلي

 :من خالل الدراسة النظرية فقد توصنا إلى التالي :نتائج الدراسة النظرية  -1

هناك العديد من الباحثين والمفكرين المهتمين بدراسة المحاذاة اإلستراتجية وهذا ألهميتها البالغة في  - 

 .اإلستراتيجيةوقد اتفق العديد من الباحثين على أهمية بلوغ المحاذاة تحسين مستوى أداء المؤسسات، 

أوضحت الدراسة النظرية أن اإلستراتيجيات المقترحة من طرف هي اإلستراتيجيات التي تتناسب مع  - 

 .وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها تتالءم وتطورها

أكدت الدراسة النظرية إلى اختالف في المفاهيم المتعلقة باألداء واختالف نماذج القياس حسب  - 

 .خدمة إال أن األداء يبقى مفهوما جوهريا وذو أهمية بالغة بالنسبة للمؤسساتالمؤشرات المست



190 
 

بالرغم من االختالفات على عدم وجود تعريف موحد إال انه يمكن االستناد على مجموعة من  - 

المعايير الكمية والنوعية لتحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمراعاة جملة من العوامل 

  .رجات النمو والتطور بين مختلف الدولكاالختالف في د

وهي بذلك تعلب دورا بارزا  االقتصاديةتنتشر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الميادين  - 

، بالرغم من ذلك فنجد عدم االتفاق على وجود مفهوم واالجتماعية االقتصاديةفي تحقيق التنمية 

  . يتناسب وخصوصيات كل دولةموحد لهذا القطاع نظرا لصعوبة إيجاد معيار صالح 

تستمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهميتها من الخصائص التي تميزها عن المؤسسات الكبيرة   - 

إلى كونها تتميز  باإلضافةوما لها من رؤية مستقبلية لتحقيق التنافسية على المستويات العالمية، 

  .بالديناميكية في تجديد النسيج االقتصادي

للجزائر فقد توصلنا إلى أن هذا القطاع فصل فيه عن طريق وضع تعريف قانوني يستمد أما بالنسبة  - 

ومن هنا يمكن التأكيد على أن المؤسسات  ،لمعتمد من قبل االتحاد األوروبيعناصره من التعريف ا

الصغيرة والمتوسطة عبارة عن قطاع قائم في حد ذاته له قوانين تقيده ودور يقدمه وخصائص تميزه 

  .لمؤسسات الكبيرةعن ا

  : من خالل الدراسة الميدانية توصلنا إلى التالي :نتائج الدراسة الميدانية  -2

بناءا على النتائج المتحصل عليها من دراسة مستوى استخدام االنترنت بالنسبة للمؤسسات الصغيرة  - 

بالمائة من تلك المؤسسات تعتبر ان  83والمتوسطة المبحوثة، فقد تم التوصل إلى ان ما يقارب 

اإلنترنت ضروري في نشاطها اليومي، ونفس النسبة تشير الى نشر االنترنت عبر مختلف 

بالمائة تركز اعتماد االنترنت على بعض المصالح  17المستويات الوظيفية للمؤسسة في حين 

سسات المبحوث تملك بالمائة من المؤ  92خاصة مصلحة التسويق، كما توصلت الدراسة إلى أنه 

موقع إلكتروني وهذا ألغراض مختلفة أهمها عرض منتجات وخدمات المؤسسة، التواصل المباشر 

مع مختلف أصحاب المصالح، وعلى العموم يمكن ان نستنتج أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

يوجد استغالل مقبول وواضح إال أنه ال  المبحوثة تعتمد على اإلنترنت وما توفره من خدمات بشكل

  .فعال لهذه التكنولوجيا

أما عن استراتيجيات األعمال المعتمدة فقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن المؤسسات  - 

، حيث تم التوصل Snow and Millsالمبحوثة تتبنى بشكل واضح االستراتيجيات التي قدمها كل من 

حين أثبتت الدراسة أن اعتماد هذه إلى وجود مستوى جيد من اعتماد هذه االستراتيجيات، في 

 .المؤسسات إلى استراتيجيات األعمال عبر االنترنت كان متوسط 
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أما فيما يتعلق بمؤشرات األداء فقد أكدت النتائج على وجود اتفاق واضح على ان استخدام االنترنت  - 

ف كما أن يساهم بشكل فعال في تخفيض التكاليف وتقليص مدة إجراء المعامالت مع مختلف األطر 

 .االنترنت أدت الى بلوغ أسواق جديدة

أما فيما يتعلق بتأثير إستراتيجية األعمال على األداء فقد أوضحت النتائج أن هناك عالقة مقبولة  - 

أما فيما يخص استراتيجية األعمال عبر ، 0.539بين المتغيرين حيث بلغ معامل االرتباط سبيرمان 

 . 0.585االرتباط سبيرمان اإلنترنت على األداء فقد بلغ معامل

وقد جاءت النتائج الخاصة بالمحاذاة االستراتيجية لتكنولوجيا اإلنترنت لتدل على ان المؤسسات محل  - 

الدراسة تتمتع  بمستوى جيد من المحاذاة االستراتيجية بين اإلستراتيجيتين، ويستدل من هذه النتيجة 

مؤسسات المبحوثة لالستفادة من تكنولوجيا أن هناك اهتماما فعلي باآلليات التي تستخدمها ال

بالمائة من المؤسسات المدروسة سجلت  40.54االنترنت، وقد كشفت الدراسة أنه هناك ما يقرب 

محاذاة فعال من المؤسسات تحقق  59.46ونتائج متوسطة في بلوغ المحاذاة بين اإلستراتيجيتين، 

 .جيدة بين اإلستراتيجيتين

اتيجية لتكنولوجيا اإلنترنت واألداء، فقد أشارات النتائج التي توصلت إليها أما عن المحاذاة االستر  - 

الدراسة باستخدام المقاييس النوعية أن هناك مستوى مقبول من أثر المحاذاة بين اإلستراتيجيتين بلغ 

 .وجود متغيرات أخرى لها تأثير على األداءالمتبقية فتعود إلى  0.52درجة أما  0.48

  :توصل لها البحث نورد التوصيات التالية التيضوء النتائج  في: التوصيات -ثانيا

كوسيلة للتواصل ما بين األطراف الفاعلة في ترتبط باستخدام االنترنت  إضافيةضرورة منح مزايا  - 

  .التكنولوجيا اإلنترنتتوجه نحو استخدام الوبما يساعد في زيادة  المؤسسة

  .لمباشرة النشاط عبر اإلنترنتتطوير خطط وبرامج توعية حول مزايا استخدام االنترنت  - 

مختلف وتنظم وضع قوانين تضبط تعامالت عبر االنترنت من خالل العلى جوانب الثقة في  التأكيد - 

  .االلكترونية التعامالت

لة التعامالت بيسر وسهو  إجراء فيالبنية التحتية المناسبة لنجاح وتسهيل استخدام االنترنت  تطوير - 

من خالل الدخول في شراكات استراتيجية وفنية مع شركات االتصاالت والمعلومات  وسرعة

  .المتخصصة

وتقديم خدمات متكاملة  المعلوماتالمواقع عبر االنترنت من خالل عدم االقتصار على الموقع  تطوير - 

 .عبر الموقع فضال عن االهتمام بمحتوى ولغة وتصميم الموقع

وضع خطة استراتيجية عبر اإلنترنت تتوافق واستراتيجيات األعمال التقليدية، حتى ال يحدث تضارب  - 

بين اإلستراتيجيات التي تتبعها المؤسسة من جهة ومن ناحية ثانية ضرورة جعل اإلنترنت فضاء 

 .تفاعلي ما بين مختلف أطراف المصالح في المؤسسة
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اليقظة (ن خدمات في تعزيز تنافسية المؤسسة مثل أهمية استغالل كل ما توفره اإلنترنت م - 

خلق خدمات جديدة لإلنترنت وعدم االكتفاء  ةحاولم ،)االستراتيجية اإللكترونية، الخدمات اإللكترونية

 . بما تقدمه فقط

ضرورة إعادة النظر في األساليب والنظم التي تربط بين استراتيجيات المؤسسة وعدم إهمال التنسيق  - 

 .متطلبات المؤسسة على مستوى اإلنترنت وعلى المستوى التقليديبين أهداف و 

 .العمل على تعزيز المحاذاة االستراتيجية واالستفادة الفعالة من المزايا التي تمنحها تكنولوجيا اإلنترنت - 

ضرورة إدراك المؤسسات إل أهمية المحاذاة في تعزيز مستويات األداء، وهذا ما أكدته العديد من  - 

 .لتي تم عرضهاالدراسات ا

تحديد نقط الضعف واألسباب الرئيسية التي تحول الى وصول محاذاة مرتفعة وهذا بتفعيل العالقة بين  - 

مسئولي اإلدارة العليا ومسئولي إدارة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة، وتحفيز مشاركة الطرفين في 

 .المتحصل عليهاصياغة استراتيجيات المؤسسة والتقييم الدائم للنتائج 

يجب التركيز على ان المحاذاة عملية مستمرة تحتاج الى وقت وجهد حتى تتم وتحقق ميزة تنافسية،  - 

والعمل على إعادة تحقيق المحاذاة من فترة إلى أخرى نظرا الحتمال حصول تغيرات في بيئة العمل 

 .الداخلية والخارجية

  آفاق الدراسة  : ثالثا

لذا نعرض مجموعة من العناصر التي لم  ،باحثة األفاق المستقبلية للدراسةمام البعد نهاية العمل يتجلى أ

  .لاجملا اذهالباحثين في نفتح المجال أمام تتضمنها الدراسة حتى 

 ،قيـاس المحــاذاةفــي عمليـة  المطابقـة واالعتـدال نمــوذج العديـد مـن الدراســات والدراسـة الحاليـة علـى  تاعتمـد

اآللـي  على مستوى أنظمة المعلومات وعالجها الباحثين فـي مجـال اإلعـالم عملية المحاذاة كان ما أن أصلبو 

قيــاس المحـــاذاة للباحـــث فـــي  )INSTAL(اســتخدم نمـــوذج و ، الحقـــا علـــوم التســييرأوال ثــم اعتمـــدت فــي مجـــال 

)(Laure Hélène Thevenet, 2010 ،يعتمـد علـى مقيـاس ليكـارت  وهـذا النمـوذج ال فـي مجـال تقنيـة المعلومـات

فــي مجــال  جلـذا يمكــن إســقاط المعادلـة المقترحــة فـي هــذا النمـوذ )1-0( الثنائيــةالخماسـي بــل يعتمـد علــى مبـدأ 

 .األعمال بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  .الجزائريةالعديد من نماذج المحاذاة يمكن تطبيقها على مؤسساتنا  الحاليةالدراسة  كما عرضت

في  (ACP)إضافة الى قياس المحاذاة فيمكن كذلك معالجة الموضوع باالعتماد على طريقة تحليل المعطيات 

  .تحليل االستبيان
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  الستراتيجية لتكنولوجيا اإلنترنتالمعادالت المستخدمة لقياس المحاذاة ا:  1رقم الملحق 

بمختلف وٕاستراتيجية األعمال عبر االنترنت حاصل ضرب األبعاد المتعلقة  األعمالمحاذاة استراتيجية تمثل 

  .اإلستراتيجيات

Al.IT.B.Str.Pros= AV.Str.Pros×AV.IT.Pros :             بالنسبة لإلستراتيجية المبادر -1  

Al.IT.B.Str.Defen= AV.Str. Defen ×AV.IT. Defen :    بالنسبة لإلستراتيجية المدافع - 2   

Al.IT.B.Str.Analy= AV.Str. Analy ×AV.IT. Analy :     بالنسبة لإلستراتيجية المحلل - 3   

  : أما بالنسبة لمعادلة المحاذاة االستراتيجية الكلية فتحسب وفقا للمعادلة التالية -4

TOT.AL.IT.STRA= Al. IT. B. Str. Pros × Al. IT. B. Str. Defen × Al. IT. B. Str. Analy  

  ).04(الجذر الثالث للمعادلة رقم  نأخذوعند تحديد العالقة بين المحاذاة االستراتيجية الكلية  واألداء 

التربيعي الجذر  نأخذواألداء  )حسب كل استراتيجية (الجزئية تحديد العالقة بين المحاذاة االستراتيجية أما ل

  ).3-2-1( للمعادالت بالنسبة 
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  قائمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبحوثة:  2الملحق رقم 

MAATOUG AMAR SARL MULTI FILS HADDAD  DOUADI 

SARL G.P.L. SARL NOUVELLE FONDERIE SAADOUNE & CIE 

SARL C.L.P. SARL SEMOULERIE BLE D’OR EURL  ARAMA  GLASS 

SARL  MARBRE et GRANITE SARL SIESTA EURL BRIQUETERIE FARES 

SARL BAHLOULI LYAZID SNC BOULANOUAR FRERES EURL GENERAL GRANIT 

SARL CERAMIQUE HADDAD 
SNC CERAMIQUE  EL MOST/ 

HADDAD 
EURL GREEN REVOLUTION 

SARL CERAMIQUE HADDAD SNC FRERES HACHLEF SOFEC EURL HOSNA KAMEL 

SARL EL ACHER MIN 

RAMADANE 
SNC RIADH EL FETH EURL LUMIERE INDUSTRIE 

SARL EL HYMALAYA SNC TOUABET et Cie EURL PROFORM 

SARL EULY PLAST INFRAFER  EURL SACS TISSES  Cherfa  

SARL GRID SAMIR  ET CIE TREFISOUD Filiale TPL GROUPE BENHAMADI 

SARL HARCEF  SARL MAPROGAZ LABABSA AZIZ 

SARL HIDHAB  MISBAH SARL METALEST  LABORATOIE SALEM 

SARL LATINO CERAM SARL Amar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

 

  المحكمين األساتذةقائمة :  3الملحق رقم 

 

 واللقب االسم الرتبة العلمية التخصص الجامعة
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  اإلستبانة الموزعة: 4الملحق رقم 

  ا���ور�� ا��زا�ر�� ا�د��راط�ـ� ا�����ـ�

�  وزارة ا�����م ا����� وا���ث ا���

�ر ��د � ���رة–����-  

���� ا���وم ا#"�!�د�� و �وم ا�����ر 

  

  ا����رة ���

 

 

 

 

  

  رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في علوم التسيير           

 سيدي

أثرها احملاذاة اإلسرتاتيجية لتكنولوجيا االنرتنت و إىل مجع البيانات الالزمة لدراسة العالقة بني  اإلستبانةدف هذه 

ضمن عينة البحث  مؤسستكم ، وقد مت اختيارة من املؤسسات الصغرية واملتوسطةجمموعيف  املؤسسياألداء  على

اإلجابة عنها مبوضوعية ملا لذلك من اثر كبري على صحة بتكرم المنكم يرجى وعليه ، أسئلة اإلستبانةلإلجابة على 

ن هذه البيانات سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط أالنتائج اليت سوف يتوصل إليها البحث، كما نعلمكم ب

         .وستعامل بسرية تامة، شاكرين لكم سلفا حسن تعاونكم

  

��م                                                                                                   مو                                          الطالبة                              إ��اد � ��

  السنة الجامعية

2012/2013  

  

مساهمة في بناء نموذج قياس اثر المحاذاة االستراتيجية لتكنولوجيا 

  الصغيرة والمتوسطةاإلنترنت على أداء المؤسسات 

 والية سطيفدراسة حالة عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 



198 

 

  في الخانة المناسبة (x) يرجى وضع عالمة معلومات عامة   :المحور األول

  بيانات حول المستجوب:  أوال

  : طبيعة المستجوب – 1

 مدير عام

 مدير

 رئيس مصلحة أو قسم 

  :عدد سنوات الخبرة -  2

  سنوات 5أقل من  �

  سنوات 10إلى  5من  �

  سنة 15إلى  11من  �

      سنة 15أكثر من  �

 بيانات حول المؤسسة: ثانيا

     9-1من              :  عدد العمال الحاليين -1

      49-10من                                          

     250-50من                                          

  نشاط وحيد       - :      عدد األنشطة التي تزاولها المؤسسة -2  

  أكثر من نشاط-                                                  

  

  معلومات حول استخدام االنترنت والتواجد االفتراضي للمؤسسة: المحور الثاني

 بيانات حول استخدام االنترنت: أوال

  :استعمال اإلنترنت أساسي لنشاطكميعبر  -1

   :المؤسسةداخل  اشتراك انترنتمنذ متى تملكون خط  -2

  . منذ  سنة أو أقل                                         

  .سنتين الى أربع سنوات منذ                                         

  منذ أكثر من أربع سنوات                                         

  :     يتم استخدام االنترنت في كل المستويات اإلدارية للمؤسسة -3

     :)Intranet(عبر شبكة إعالم آلي داخلية  يتم تقاسم  االعمال  -4

  

:نعـم :ال    

:نعـم :ال    

:نعـم :ال    
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 ):يمكن اختيار اكثر من اجابة(تلجأ المؤسسة لالنترنت لألغراض التالية  -5

   إجراء االتصاالت الداخلية والخارجية -

 محركات البحثجمع المعلومات  باستخدام  -

 .البحث عن أسواق جديدة -

 البحث عن أفكار جديدة -

 الترويج لنشاط المؤسسة  -

 :أخرى أذكرها -

 معلومات حول التواجد االفتراضي للمؤسســـــــــــــــــة : ثانيا

  المحور الثالثفيجب االنتقال الى ) ال( اإلجابةإذا كانت :                   تملك المؤسسة موقعا إلكترونيا - 1

  )يمكن اختيار أكثر من إجابة(ما الغرض من امتالك موقع الكتروني   -2

  .  المؤسسةنشاط تقديم  

  تتبع مسار الزبون 

  أذكرها عمليات أخرى 

 : ما هو معدل تحديث محتوى الموقع خالل سنة  -3

  مرة واحدة في السنة                                   

  أكثر من مرة                                  

  ال أدري                                  

 ): يمكن اختيار أكثر من إجابة(ما الذي يتم تحديثه في الموقع  -4

  عن المؤسسة    المعلومات العامة                                  

  المعلومات المتعلقة بمنتجات وخدمات المؤسسة                                  

  المؤسسة بالتظاهرات التي تجريهااألخبار المتعلقة                                   

  أخرى أذكرها                                 

 داخـــل المؤسســـة وى اعتمـــادكم علـــى االنترنـــت وتطبيقاتهـــاحســـب ماتقـــدم الرجـــاء إعطـــاء تقيـــيم عـــام لمســـت -5

)5(...../.  

  

  

  

  

  

  

  

:نعـم :ال    
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  حسب درجة االتفاق تحت االختيار المناسب) X(نرجو منكم التكرم بوضع إشارة  :المحور الثالث

  البنود المتعلقة بإستراتيجية األعمال: أوال

  إستراتيجية األعمال

  درجـــة االتفاق

بدرجة 

  قليلة جدا

بدرجة 

  قليلة 

بدرجة 

  متوسطة

بدرجة 

  كبيرة

بدرجة 

  كبيرة  جدا

            منافسينا  تجاه نا قدراتنسعى دوما إلى تحسين  -

            قبل منافسيناتجارية جديدة الفرص ال الكتشافدائما  نبادر -

            نعتمد على تخفيض التكاليف للحصول على حصص سوقية جديدة -

             وظائفنا وأنشطتنامختلف حسين التنسيق بين لتنسعى  -

            نعتمد في نشاطنا على أنظمة مراقبة التكاليف - 

            أنظمة تحسين الجودة من خالل استخدام انركز على جودة خدماتنا ومنتجاتن - 

            اليوميةتطلب قدرا كبيرا من المعلومات الواقعية لدعم قرارنا ن -

             اإلستراتيجيةالقرارات نلجأ الى تحليالت شاملة ألعمالنا عندما يتعلق األمر باتخاذ  -
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  إستراتيجية األعمال عبر اإلنترنتالبنود المتعلقة ب: ثانيا

  : إن االعتماد على إستراتيجية عبر االنترنت مكننا من
  درجـــة االتفاق

بدرجة قليلة 

  جدا

بدرجة 

  قليلة 

بدرجة 

  متوسطة

بدرجة 

  كبيرة

بدرجة كبيرة  

  جدا

           .منتجات جديدة قبل منافسينا/تقديم خدمات -

           .تخفيض التكاليف المتعلقة باالتصاالت الداخلية والخارجية -

            .خدماتنا/تخفيض التكاليف التسويقية لمنتجاتنا  -

           .تقليص الوقت الالزم إلنهاء إجراءات تقديم الخدمة -

جودة خدماتنا من خالل االتصال المباشر مع كل المتعاملين تحسين  -

   ).زبائن، موردين، جهات أخرى(

          

           .تدعيم عمليات البحث والتطوير -

           تعزيز عالقتنا مع عمالءنا وموردينا  -

            .اليومية اقراراتنالحقائق واألرقام التي نحتاجها لدعم  الحصول على -

            .عن الوضع الحالي ألعمالناتحليالت مفصلة  إجراء  -

  

  ةــــــــــــــالبنود المتعلقة بأداء المؤسس: ثالثا

هل ترونها أنها بعد اعتمادكم على االنترنت لتعزيز نشاطكم 

  :ساهمت في

  درجة االتفاق

تأثير   لم تؤثر

  قليل

تأثير 

  متوسط

تأثير 

  كبير

تأثير 

  كبير جدا

            .نمو حجم المبيعات -

            .الحصص السوقيةزيادة  -

           .مستوى رضا الزبونتعزيز  -

           ...) الموردين،الزبائن(المعامالت مع  إلتمام الالزمالوقت تقليص  -

، االتصاالت، جمع اإلشهارية ( حجم  التكاليفتخفيض  -

 )المعلومات

          

           .قدرة االستجابة للضغوط التنافسيةتحسين  -

  

  

  

  

  تعاونكمشكرا على 

  


