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 مقدمـــــــــــــــــة  

ةيها يعةيش العامل الةيوم طفرة تكنولوجةي  هائل  جنمت عن ضخام  األعمال الفكري  واالبداعةي  اليت توصلت إل
االنسان. وقد مس هذا التطور العلمي اهلائل كاف  مناحي احلةياة وعلى وجه اخلصوص اجلانب االقتصادي حةيث 
حتول االقتصاد العاملي من االقتصاد القائم على رأس املال املادي اىل االقتصاد املعلومايت أو املعريف القائم على 

 خريتني من املقادير املهم  لتققةي  رفاهةي  اتجمتمع.الةيقظ  االسرتاتةيجةي  واملعلومات، حةيث تعد هاتني اال

تشكل تكنولوجةيا املعلومات واالتصال إحدى الدعائم فنقن الةيوم نعةيش ما يسمى باالقتصاد اجلديد أين 
األساسةي  له. فاملعلومات حتتاج اىل ختزين ومعاجل  ونشر بني أطراف العملةي  االتصالةي ، مما يستدعي تطوير الوسائل 

فمنذ اخرتاع جهاز الكمبةيوتر اىل الةيوم نكون قد مررنا بأجةيال من االخرتاعات  اتةي  واالتصالةي  الالزم .املعلوم
 العامل ككل.واالبتكارات اليت كانت مصدر تغري 

ومع كل هذه التغريات احلاصل ، فقد توجب على املؤسسات اختاذ القرارات اليت تكون يف صاحلها ملواجه  
 يشكلها يحةيطها اخلارجي أو املشاكل الداخلةي ، وذل  بدراس  وحتلةيل تختلف سلوكةيات األزمات والتغريات اليت

تكوين قاعدة صلب  متكنها من وتصرفات منافسةيها، ونظرا لطبةيع  هذه املؤسسات الصغرية واملتوسط  فالعمل على 
افسةي  بواسط  الةيقظ  الصمود يف وجه املخاطر اليت تواجهها، فهي تعتمد بشكل أساسي على حتلةيل بةيئتها التن

  االسرتاتةيجةي ، إذ تعترب هذه األخرية من بني أحد الوسائل اليت توضع حتت تصرف املؤسس  ملواجه  حتدياهتا.

 أوال: إشكالية الدراسة.  

 AMCمن أجل دراس  وحتلةيل دور تكنولوجةيا املعلومات واالتصال يف تفعةيل الةيقظ  االسرتاتةيجةي  مبؤسس     

 فقد مت حتديد مشكل  الدراس  يف التساؤل الرئةيسي التايل: بناء على ما طرح

 "؟AMC اليقظة االستراتيجية بمؤسسة  االتصال علىتكنولوجيا المعلومات  ما مدى تأثير"

 ولإلجاب  على إشكالةي  الدراس  مت وضع األسئل  الفرعةي  التالةي :

 جةي  يفتكنولو ومات واالتصال والةيقظ  التكنولوجةيا املعل بني إحصائةي ذات دالل   ارتباطةيههل توجد عالق   .1
 ؟AMCمؤسس   
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مؤسس    ةي  يفتنافستكنولوجةيا املعلومات واالتصال والةيقظ  ال بني إحصائةي ذات دالل   ارتباطةيههل توجد عالق   .2
AMC؟ 

 جةي  يفتكنولو تكنولوجةيا املعلومات واالتصال والةيقظ  ال بني إحصائةي ذات دالل   ارتباطةيههل توجد عالق   .3
 ؟AMCس   مؤس

 ثانيا: فرضيات الدراسة.

 لإلجاب  على تساؤالت البقث، مت صةياغ  الفرضةي  الرئةيسةي  التالةي :

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال على اليقظة االستراتيجية الفرضية الرئيسية: 
 . α≤0.05عند مستوى أقل أو يساوي  AMCفي مؤسسة 

 فرعةي  التالةي :اللفرضةيات اةي  الرئةيسةي  وتتفرع من هذه الفرض

 مؤسس  يف تكنولوجةياال الةيقظ  على واالتصال املعلومات لتكنولوجةيا إحصائةي  دالل  ذو أثر يوجد 
AMC يساوي أو أقل مستوى عند α≤0.05 . 

 مؤسس  يف تنافسةي ال الةيقظ  على واالتصال املعلومات لتكنولوجةيا إحصائةي  دالل  ذو أثر يوجد 
AMC يساوي أو أقل مستوى عند α≤0.05 . 

 مؤسس  يف تجاري ال الةيقظ  على واالتصال املعلومات لتكنولوجةيا إحصائةي  دالل  ذو أثر يوجد 
AMC يساوي أو أقل مستوى عند α≤0.05 . 

 ثالثا: أهمية الدراسة.

 تكمن أمهةي  الدراس  يف ما يلي:

 .AMC إبراز واقع تطبةي  تكنولوجةيا املعلومات واالتصال يف مؤسس   -1
 .إىل مصطلح تكنولوجةيا املعلومات يف العصر احلايل AMCلفت انتباه املؤسس   -2
 من شأهنا تقدمي تطبةي  تكنولوجةيا املعلومات واالتصال. اقرتاحاتتقدمي  -3
 تزويد وإضاف  مرجع أكادميي لفائدة الطلب .  -4
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 رابعا: أهداف الدراسة.
 :تتمثل أهداف الدراس  فةيما يلي

 تكنولوجةيا املعلومات واالتصال والةيقظ  االسرتاتةيجةي  وتوضةيح مفاهةيمها. شامل  حول تقدمي نظرة .1

 دراس  العالق  بني متغريات الدراس  والتعرف على أثرها. .2

 حتديد البعد األكثر تأثرا بتكنولوجةيا املعلومات واالتصال. .3

 خامسا: منهج الدراسة. 

هر واألحداث موضوع الدراس  بصورة مت استخدام املنهج الوصفي التقلةيلي الذي يقوم بوصف الظوا   
دقةيق ، واليت من خالهلا ميكن حتقةي  تقدم كبري يف حل املشكالت، والوصول إىل استنتاجات يف فهم الواقع 

 املراد دراستها وتطويرها، وما يوفره من بةيانات دقةيق  وتفصةيلةي ، عن حال  موضوع الدراس . 

  سابعا: حدود الدراسة.

 احلدود التالةي : االعتبارئج البقث والعمل على تعمةيمها أخذنا بعني ميكن االعتماد على نتا

هذا البقث على معرف  أثر جودة بةيئ  العمل، على الوالء التنظةيمي مبؤسس   اقتصر: الحدود الموضوعية -1
AMC. 

 هذا البقث على املوظفني يف اإلدارة الوسطى. اقتصر: الحدود البشرية -2
 جماال للبقث والدراس  العلمةي . -سطةيف-بالعلم  AMC: حددت مؤسس  الحدود المكانية -3
 .م2021 جويلةي م حىت 2021: حددت مدة االجناز هذا البقث من شهر فةيفري  الحدود الزمنية -4

 ثامنا: تقسيمات البحث.
، ثالث مباحثم إىل لإلحاط  باملوضوع وتغطةي  متغرياته الرئةيسةي  مت تقسةيم املذكرة إىل فصلني، حبةيث قس

الذي قسم بدوره إىل ثالث مطالب   تكنولوجةيا املعلومات واالتصالكان حول املفاهةيم األولةي  املبقث األول  
 جمالت االسرتاتةيجةي  الةيقظ  وأمهةي  أهداف، واالتصال املعلومات تكنولوجةيا وأمهةي  مفهوم: كانت كالرتتةيب التايل 

وبالنسب  للمبقث الثاين .  سابق دراسات: الثالث املبقث، واالتصال املعلومات تكنولوجةيا واستخدامات
 الةيقظ  مفهومإىل من خالهلم ، مت التطرق  مطالب ثالث إىلحبةيث مت تقسةيمه  الةيقظ  االسرتاتةيجةي فخصص 
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قث ويف املب ،االسرتاتةيجةي  الةيقظ  وأبعاد أنواع االسرتاتةيجةي ، الةيقظ  وأمهةي  أهداف التارخيي، وتطورها االسرتاتةيجةي 
 املعلومات تكنولوجةيا تناولت اليت الدراسات: األول املطلبىل ثالث مطالب، الثالث الذي قمنا بتقسةيمه ا

أما الفصل الثاين فقد قمنا .الدراسات بني مقارن و ، االسرتاتةيجةي  الةيقظ  تناولت اليت الدراساتو  ،واالتصال
ا السةيكومرتي  وخصائصه االستطالعةي بتوضةيح اإلجراءات املنهجةي  للدراس ، حةيث تطرقنا من خالله إىل الدراس  

دود الدراس  ، ألدوات القةياس، مث الدراس  األساسةي  ابتداء من منهج الدراس ، جمتمع الدراس  ، عةين  الدراس  ، ح
احتوت على أهم النتائج خامت  ويف األخري الوصول إىل . أخريا األسالةيب اإلحصائةي  املستخدم أدوات الدراس  ، و 

 .واالقرتاحات وآفاق الدراس 
 النموذج البياني للدراسة.تاسعا: 

 يف ضوء مشكل  الدراس  وأهدافها قمنا بإعداد املخطط املوضح يف الشكل التايل:

 .النموذج البياني للدراسة (:1الشكل رقم )

  
 

 

 

 

 

 

 المصدر: من اعداد الطالبة.

 

 املتغير املستقــــل

 

 املتغير التـــــابع

 

تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصال

 

 .اليقظة التكنولوجية .1

 اليقظة التنافسية. .2

 اليقظة التجارية .3
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 :األول الفصل

 تكنولوجيال النظري اإلطار

 اليقظةو واالتصال المعلومات

  بالمؤسسات االستراتيجية
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 :تمهيد

ل واملؤسسات، فتدخل تكنولوجةيا شكل خاص عامل االعمابيعرف العامل الةيوم تطورات سريع  ومتالحق ، و 
ت واالتصال يف عمل املؤسسات زاد حدة التنافس يف السوق وجعل العامل قري  صغرية تتشارك كل املعلوما

والذي يعترب من كما أن ظهور نظام الةيقظ االسرتاتةيجةي   ، مؤسساته يف التساب  حنو التمةيز والبقاء واالستمراري
عتمد على االسبقةي  يف مجع املعلومات وتسخريها والعمل هبا لتكون األوىل على أساسةيات االدارة احلديث ، الذي ي

    منافسةيها، ويكون هذا باالستغالل االمثل لتكنولوجةيا املعلومات واالتصال.
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 عموميات حول تكنولوجيا المعلومات واالتصال.المبحث األول: 

حنو الفرص والتهديدات اليت توجهها، وملواكب  التغريات والتطورات  إن املؤسسات تسعى لالستجاب  السريع       
املتوقع  والغري املتوقع  سواء اجتماعةي ، اقتصادي  وتكنولوجةيا... ومن أجل أن تتمكن املؤسس  من حتقةي   السريع 

  بأدوات تكنولوجةيا النجاح والبقاء يف هذه البةيئ  يتوجب علةيها اختاذ قرارات وخطوات مبتكرة بطرق ممةيزة باالستعان
 .املعلومات واالتصال لتسهةيل نشاطها

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصال وأهمية مفهوم المطلب األول:

 أوال: مفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصال.

الت التعريف تتعد التعاريف وتتباين تباينا كبريا يف حتديد مفهوم تكنولوجةيا املعلومات واالتصال، وذل  حسب جما
ووجهات النظر، ولكن قبل التطرق اىل مفهوم تكنولوجةيا املعلومات واالتصال علةينا التطرق اىل بعض املفاهةيم 

 واملصطلقات اليت هلا عالق  باملوضوع:

عرفها جلربيث بأهنا التطبةي  النظامي للمعرف  العلمةي ، أو أي  معرف  منظم  من أجل  مفهوم التكنولوجيا: .1
 1أغراض علمةي .

موع  من العملةيات تسمح من خالل طريق  واضق  جم وجةيا أيضا حسب البعض هي" عملةي  أو التكنول_ 
   2.اإلنتاج الصناعيللبقث العلمي، بتقسني التقنةيات األساسةي  وتطبةي  املعارف العلمةي  من أجل تطوير 

اج  إلةيها، املعلومات مت تسجةيلها وتنظةيمها وتصنةيفها يف قالب معني إلظهارها عند احل مفهوم المعلومات: .2
أو ويتم إرساهلا ومعاجلتها واالحتفاظ هبا يف احلاسوب، هذه املعلومات قد تكون معطةيات عددي  مثل األرقام 

تكون معطةيات أجبدي  كاحلروف والرموز، أو تكون معطةيات خلةيط من الصنفني السابقني وتدعى املعلومات 
 .Alphanumériques3حةينئذ باملعطةيات األجبدي  العددي  

                                                             
 .21، ص 2008، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، ط تكنولوجيا االتصال في التعليم الفعاليحسن علي عطةي ،  - 1
، رسال  ماجةيستري، بسكرة، نولوجيا المعلومات واالتصال على التوجهات االستراتيجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةأثر تككامةيلةيا يزغش،   - 2

 .67، ص2009
، مذكرة ماجةيستري، بسكرة، دور تكنولوجيا المعلومات في عملية التنبؤ بالمبيعات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعزيز سطقاوي،  -3

 .51، ص 2008
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يف العقل ووظائفه، أي القدرة غويا كلم  معلومات هي كلم  مشتق  من علم وتدور معاين مشتقات هذه املادة _ ل
 1على إدراك طبةيع  األمور واملعرف .

هي االدوات والتقنةيات والنظم اليت مين استخدامها للقصول على املعلومات  مفهوم تكنولوجيا المعلومات: .3
اسرتجاعها، إذ تتضمن التقنةيات احلاسوب بأنواعه، أسالةيب التخزين، والطبع والبةيانات ومعاجلتها وختزينها و 

 2والقراءة فضال عن االستالم، والنقل وشبكات احملمول، والفاكس، وأنظم  الربجمةيات وتطبةيقاهتا.

تعرف تكنولوجةيا املعلومات على أهنا انطالق  واسع  من القدرات، املكونات والعناصر املختلف  يف خزن، _ 
 امتزاجعاجل ، اسرتجاع وتوزيع البةيانات واملعلومات، فضال عن دورها يف تأمني املعرف  املطلوب  اليت هي صنةيع  م

   3النظم احملاسبةي ، شبكات االتصال واملعرف  التكنولوجةيا.

يرتبط مفهوم كلم  االتصاالت يف الوقت احلاضر باالتصاالت التلةيفزيونةي   مفهوم االتصال  )االتصاالت(: .4
ليت أصبقت ممكن  بسبب "حامل االتصاالت" الذي حيدد نوعه من قبل شركات التلفونات. ومع ذل  فان ا

مفهوم "احلامل" يتوسع اىل ما وراء نطاق صناع  التلةيفونات وأصبح الناس يدركون ذل ، حةيث أن شبكات 
بل االتصاالت يف جزءا عاما من عناصرها حبةيث أصبقت كواالتلفزيون وشركات الكةيبل تعترب االتصاالت 

الوقت احلاضر قادرة على نقل كل أنواع اإلشارات الرقمةي  )الصوت، والصورة، والفةيديو، ...اخل( عرب 
 الكةيبالت احملوري  املتصل  بشبكات التلفزيون. كما أن تكنولوجةيا املعلومات اخلاص  بالنقل التلةيفوين أصبقت

 4أكثر تعقةيدا.

شكل ومن مكان اىل أخر باستخدام نولوجةيا االتصال يف نقل يف أي تتمثل تك مفهوم تكنولوجيا االتصال: .5
بأهنا جمموع  التقنةيات والوسائل أو النظم املختلف  اليت نوظف ملعاجل  اإللكرتونةي ، كما تعرف  أحد الوسائل

من خالل عملةي  االتصال اجلماهريي أو الشخصي أو التنظةيمي أو  يراد توصةيله املضمون واحملتوى الذي
املعلومات والبةيانات املسموع  واملكتوب  أو املصورة أو املرسوم  أو املسموع  وي واليت من خاهلا يتم مجع اجلمع

                                                             
، جمل  اإلبداع استخدام تكنولوجيا المعلومات وعالقتها بجودة إجراء العمل في معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةزرباخ، رابح  - 1

 .251، ص 2019، 10، اتجملد 01الرياضي، العدد 
 .252، ص مرجع سبق ذكرهرابح زرباخ،  - 2
، رسال  دكتوراه قسم االقتصاد، جامع  ى األداء التجاري والمالي للمصارف الفرنسيةأثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال علمساح مةيهوب،  - 3

 .4، ص2014، 2قسنطةين  
 .20، ص 2002، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2، طتكنولوجيا المعلوماتعالء عبد الرزاق،  - 4



 بالمؤسساتة االستراتيجي اليقظةو واالتصال المعلومات تكنولوجيال النظري اإلطار ول..........الفصل األ 
 

 
5 
 

 1أو الرقمةي  من خالل احلاسبات االلكرتونةي  مث ختزين هذه البةيانات واملعلومات واسرتجاعها املرئةي  أو املطبوع 
ضامني مسموع  أو مسموع  املرئةي  أو أو الرسائل أو امل يف الوقت املناسب مث عملةي  نشر هذه املوارد االتصالةي 

 2رقمةي  من مكان اىل أخر وتبادهلا.

كما عرفه إياد شاكر البكري: بأنه ببساط  نقل املعلومات واألفكار من طرف اىل أخر من خالل عملةي  _ 
 3دينامةيكةي  مستمرة لةيس هلا بداي  أو هناي .

تصال تستخدم لتشري اىل التفاعل بواسط  العالمات والرموز، وتكون وحسب الباحث جورج لندبرج: إن كلم  ا_ 
الرموز عبارة عن حركات أو صور أو لغ  أو أي شيء أخر تعمل كمنبه للسلوك، أي أن االتصال هو نوع من 

   4أنواع التفاعل الذي حيدث بواسط  الرموز.

   تكنولوجةيا املعلومات  ، مت التطرق اىل مجع املصطلقات لتصبح مصطلح واحد "1996ويف سن
انتشر يف التسعةينات هذا املصطلح، حةيث انضم  واالتصال" من طرف دوري  العلوم االجتماعةي ، وهكذا 

" من خالل وصفهم لعامل التكنولوجةيا احلديث  Champeaux et Bret اىل هذا الرأي كل من "
فوارق بني املعلوماتةي  واالتصال للمعلومات واالتصال بتأكةيدمها على أن التقارب التكنولوجي قد مسح ال

 5واملعاجل  الرقمةي  لألصوات والصور، وعلةيه يبقى مصطلح تكنولوجةيا املعلومات واالتصال واسعا.

  عرفهاP. Druckerموجه  للمعطةيات،  ت: " اىل حد االن ومنذ مخسني سن  تكنولوجةيا املعلوما
 6.للقصول علةيها وإرساهلا وتقدميها..."

 اون والتنمةي  عرفتها منظم  التع OCDE على أهنا: تل  اليت تسمح جبمع، ختزين، معاجل  ونقل
املعلومات يف شكل أصوات بةيانات وصور. فهي تشمل اإللكرتونةي   الدقةي ، علم البعديات اإللكرتونةي  

 1والتكنولوجةيا امللقق .

                                                             
، رسال  دكتوراه ختصص اقتصاد صناعي، اجلزائر بناء التنظيمي للمؤسسات الجزائريةتأثير تكنولوجيا المعلومات  واالتصال على اليحمد لعريب،  - 1
 .42، ص2012، 3
، شهادة ماجةيستار، بومرداس، دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةشهرزاد بن بوزيد،  - 2

 .69، ص2012
 .81، ص2015، 15، جمل  علوم اإلنسان واتجمتمع، العدد ية االتصال االداري في المؤسسة الصناعية، فعالعةيسى قبقوب، وردة برويس - 3
 .24، ص1998، الدار املصري  اللبنانةي ، مصر، 1، طاالتصال ونظرياته المعاصرةحسن عماد مكاوي، لةيلى حسني السةيد،  - 4
 ، بتصرف.70، صمرجع سبق ذكرهشهرزاد بن بوزيد،  - 5

 .72ص مرجع،نفس ال  6-
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 ةيزات والربجمةيات تكنولوجةيا املعلومات واالتصال هي تقنةيات مستخدم  يف مجةيع اتجماالت بدءا من جته
 2.االتصالوصوال اىل التقنةيات املستخدم  يف جمال 

  تكنولوجةيا املعلومات واالتصال هي تل  األدوات اليت تستخدم لبناء نظم املعلومات لدعم احتةياجاهتا يف
نات اختاذ القرارات والعملةيات التشغةيلةي  يف املؤسس ، وتتضمن الربامج الفنةي  والربامج اجلاهزة وقواعد البةيا

 3وشبكات الربط بني احلواسةيب وعناصر أخرى ذات عالق .

ركزت على جانبني مها الفكري واملادي، فاجلانب الفكري يتمثل يف ومما سب  فإن تكنولوجةيا املعلومات واالتصال 
علم املعلومات الذي يهتم بضبط السلوك وخواص املعلومات ويهتم بأنشط  جتهةيز املعلومات وإنتاجها وبثها 

ةيمها وختزينها واسرتجاعها وتفسريها واالستفادة منها، أما اجلانب املادي فهو الذي يتمثل يف التطبةي  العلمي وتنظ
لالكتشافات االخرتاعات والتجارب يف جمال معاجل  املعلومات وعلةيه البد من تكامل اجلانبني للقصول على 

 ف  جماالت احلةياة.يف كاالتقنةيات املتطورة اليت تستخدم من قبل املستفةيدين منها 

 ثانيا: أهمية تكنولوجيا المعلومات.

 4تكنولوجةيا املعلومات واالتصاالت كوهنا: اجتاهحيدد بعض الباحثني األسباب اليت تدفع املؤسسات يف 

 _ تساعد يف زيادة معدل مقابل  طلبات العمالء.

 _ حتسني مهارات حل املشكالت.

 _ زيادة فعالةي  املوارد.

 ةيادة._ حتسني دور الق

 _ إمداد تختلف الوظائف باملعلومات الالزم  ويف الوقت املناسب.

                                                                                                                                                                                              
1- Smail Amrouch; Utilisation des NTIC et de l intranet dans le management de l 

information et des connaissances; thése de magister non publié; Université d Alger; Alger 

2005; p 34. 
 .3، صمرجع سبق ذكرهمساح مةيهوب،  - 2
، 1، العدد 5عمل، اتجملد  -تربةي  -، جمل  جمتمعتكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسن أداء العاملين مصطفى بن مريي، علي فالق، - 3

 .  39، ص2020
، رسال  دكتوراه علوم دور التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحسين التنمية االدارية بمؤسسات الخدمة العمومية_ أمساء بن عبد اهلل،  4

 .08_07، ص 2019 ،1اقتصادي ، سطةيف 



 بالمؤسساتة االستراتيجي اليقظةو واالتصال المعلومات تكنولوجيال النظري اإلطار ول..........الفصل األ 
 

 
7 
 

أما من اجلانب االسرتاتةيجي لتكنولوجةيا املعلومات واالتصال فلهذه األخرية أمهةي  كبرية سواء على مستوى القطاع 
 احلكومي أو اخلاص، يف تساعد على:

 خفض تكالةيف االنتاج النامج  عن اقتصاديات احلجم._ 

 دة سرع  االتصال وكفاءته وخفض تكالةيفه._ زيا

 _ توفري وتقدمي خدمات أكثر وأفضل للعمال وبالتايل تنظةيم أحسن.

 _ استغالل الوقت بطريق  أفضل، وحسن استغالل املوارد واملخزونات.

 .واالتصال تكنولوجيا المعلومات نواعالمطلب الثاني: خصائص وأ

 .الواالتص المعلومات تكنولوجياأوال: خصائص 

يتم التطرق اىل اخلصائص املهم  لتكنولوجةيا املعلومات واالتصال حةيث أهنا عوامل أساسةي  لفهم كةيفةي  دمج 
 تكنولوجةيا املعلومات واالتصال يف احلةياة الةيومةي  للفرد,

 :يما يلومن أهم هذه اخلصائص نذكر 

 :اىل اليت كنا منلكها، مثل  أي أن تكنولوجةيا املعلومات واالتصال جتلب لنا طرق جديدة إضاف  الزيادة
 1اهلاتف النقال.

 :املعلومات االتةي  على شكل كتاب ، صورة، أو صوت يتم تبادهلا بسرع  كبرية من خالل اجزاء  السرعة
 من الثانةي  حنو كل العامل وبني عدة متواصلني.

 :أجهزة  عملةي  التصغري مس  هام  يف مةيدان تكنولوجةيا املعلومات واالتصاالت، مثل تطور الصغر
تطورت من أجهزة كبرية جدا عند ظهورها اىل يحمول  بالةيد يف أيامنا هذه، بل احلواسب االلكرتونةي  اليت 

 يحمول  يف اجلةيب، واالمثل  على هذا كثرية متنوع .

 :تكلف  اقتناء واستعمال تكنولوجةيا املعلومات واالتصال على ما يبدو يف اخنفاض مستمر مبا  التكاليف
 ، حةيث أصبقت يف متناول غالبةي  اتجمتمعات.سهل انتشارها

                                                             
إشكالية  مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تطوير التجارة الخارجية، الريادة كرمي  بكوش، حكةيم بناول ، زهرة بوعبديل ،   -1

 . 21، ص 2017، 03، اتجملد، 02، الشلف، العدد القتصاديات األعمال
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   حةيث أصبقت كل األماكن إلكرتونةيا متجاورة. المكان:تقليص 

 :تاب  اليت تشمل الكتاب  تصال تستعمل ثالث قنوات، قناة الكتكنولوجةيا املعلومات واال تعدد القنوات
لثابت ، املتقرك ، الصورة اليت تشمل الصورة ا، سواء كانت حبثا، مقاال... اخل، بكل أشكاهلا

 1واأليقونات...اخل وقناة الصوت قرأن، دروس ويحاضرات، أناشةيد، موسةيقى...اخل.

 :تكنولوجةيا املعلومات واالتصال جتعل مستعمل املعلوم  ومرسل ومستقبل يف نفس الوقت، مما  التفاعلية
تبادل تختلف األدوار، يؤدي اىل خل  نوع من التفاعل بني تختلف املشاركني يف عملةي  االتصال، نتةيج  

 وهكذا تصبح عملةي  االتصال عملةي  خطةي  ذات اجتاهني.

  :2اليت تعين أنه بإمكان أكثر من شخص استعمال نفس املعلومات يف وقت واحد.الالتزامن 

 .واالتصال المعلومات تكنولوجيا أنواع: ثانيا

 ات وتصنةيفات.تتعدد تكنولوجةيا املعلومات واالتصال أدى اىل وجود اختالف يف تقسةيم

 E. Brousseau:3تصنيف  .1

تصنةيفا قائما على الوسائل أو نوع تكنولوجةيا وحسبه فإن تكنولوجةيا املعلومات  E. Brousseauلقد اقرتح 
 جمموعات أساسةي  هي:3واالتصال تتجسد يف 

  وسائل االتصال عن بعدLes Outils de Télécommunication  : 

باشر بني األفراد بتعبري ولفظ طبةيعةيني، من بني هذه الوسائل جند اهلاتف، تساعد هذه الوسائل على االتصال امل
 الفاكس، الربيد االلكرتوين...إخل.

  الوسائل املعلوماتةي Les Outils de Informatique : 

ترتبط بأنشط  يحددة تتمثل يف مجع وختزين ومعاجل  املعلومات وهذه العملةيات تبقى الرتكةيب  التنظةيمةي  سواء كانت 
 مركز عمل أو خدم  أو مؤسس .

 : وسائل التةيلةيماتةي 
                                                             

 ، نفس الصفق .نفس المرجع  1-
 .21، صمرجع سبق ذكرهزهرة بوعبديل،  ،كرمي  بكوش، حكةيم بناول   - 2
 .  77، صمرجع سبق ذكرهبن بوزيد،  شهرزاد -3
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 (.EDI للمعطةيات )وسائل وأسالةيب عمل هتدف اىل ربط نظم معلوماتةي  فةيما بةينها كالتبادل األيل 

 التنسةي .وختتلف وسائل التةيلةيماتةي  عن الوسائل املعلوماتةي  من حةيث أهنا تأثر مباشرة على مةيكانةيزمات 

 1معلومات.التصنيف حسب معيار تسيير ال .2

والوسائل  (Synchrones)حسب هذا املعةيار جند صنفني من تكنولوجةيا املعلومات واالتصال الوسائل املتزامن  
( فالوسائل املتزامن  تضمن تبادل املعلومات يف الوقت احلقةيقي، أما الوسائل غري Asynchronesتزامن  )الغري م

  . املتزامن  فتضمن تبادل املعلومات يف أوقات تختلف

 واجلدول التايل يبني هذا التصنةيف:

 : تصنيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال حسب معيار الزمن.(01)جدول 

 اهلاتف الثابت، النقال، الوسائل اللقظةي ، احملادثات، احملاضرات املصورة.  Synchronesوسائل متزامن  

 متزامن  الغري والوسائل
Asynchrones 

، Wikiل االلكرتونةي ، املواقع االلكرتونةي ، الفاكس، االنرتنت، الوسائ
 ( Blogاملدونات االلكرتونةي  ) 

، شهادة ماجةيستار، دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةشهرزاد بن بوزيد، المصدر: 
 .69، ص2012بومرداس، 

 .واالتصال معلوماتال تكنولوجيا واستخدامات مجالت: الثالث المطلب

 .واالتصال المعلومات تكنولوجيا تطبيق مجالتأوال: 

إن ألي تكنولوجةيا طبةيع  اقتقامةيه، وذل  مبا تقدمه من سلع جديدة أو مبا تولده من حاج  اىل السلع اجلديدة أو 
 2اتجماالت:اخلدمات، فتطبةيقات هذه التكنولوجةيا غري يحدودة ألهنا مشل  مجةيع اتجماالت، ومن بني أهم هذه 

 :اخل من تاستخدام هذه التكنولوجةيا يف أمتته أعمال البنوك، إدارة االستثمارا ميت االقتصاد ...
 العملةيات.

                                                             
 . 78، ص مرجع سبق ذكرهشهرزاد بن بوزيد،  - 1
، 05، اتجملد 01، أبعاد إقتصادي ، بومرداس، العددواقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الوطن العربييحمد حلسن عالوي،   - 2

 .238، ص 2015
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 برجمةيات مساندة التعلةيم ونظم نظم التدريب، : تستخدم هذه التكنولوجةيا يف دريب:التعليم والت
 املعلومات الرتبوي .

 :نون، االعالم، البةيئ ...اخل.والقاالنقل، الطب، األمن  عدة مجاالت مثل 

 .واالتصال المعلومات تكنولوجيا استخدامات ثانيا:

 هلا:يف املؤسس  إما على املستوى الداخلي أو اخلارجي  واالتصال عدة استخداماتتكنولوجةيا املعلومات ل

 : داخليا .1

 ملعلومات عن تعترب مصدر للمعلومات اخلاص  باملؤسس  من حةيث التعريف باملؤسس ، نشاطها، تختلف ا
 اخلدمات أو املنتوجات...

   مساعدة العاملني يف احلصول على املعلومات الشخصةي  من خالل جمموع  من التقنةيات والربامج اخلاص
 بذل  حةيث تسمح مبعرف  الرتقةيات، العقوبات، الوظائف...

 التطورات  الربط بني مجةيع فروع وأجزاء املؤسس . فهي تسمح بتواصل كل جزء من األخر ومعرف  كل
 احلاصل  يف تختلف األجزاء.

 . تساهم تكنولوجةيا املعلومات واالتصال يف عملةي  معاجل  البةيانات والوصول اىل أكرب قدر منها بسرع 

  حول املنتجات ومواصفاهتا وجتنب التكرار. حتديد الوظائف املعلومات الالزم 

 . تدف  السهل والسريع للمعلومات بني املوظفني داخل املؤسس 

 1يف نقل الوثائ  واملستندات. توفري التكالةيف والوقت املتخذ 

 :خارجيا .2

  تعترب تكنولوجةيا املعلومات واالتصال وسةيل  إغراء وجذب للعمالء والزبائن من خالل التسوي  ) االشهار
 واإلعالن( للمنتجات واخلدمات.

 اإللكرتوين للزبائن. تسهةيل عملةي  الشراء 

                                                             
 .40، ص 2020، مذكرة ماسرت، تلمسان، أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أداء األفراد في المؤسسةحلةيم  جعواين،   - 1
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 رجةي  للمؤسس  واألطراف املوجودين خارج املؤسس  كمثال الربيد سهول  التواصل مع الفروع اخلا
 اإللكرتوين.

 . تساهم يف كسب املؤسس  ملةيزة تنافسةي  وتسهةيل معرف  يحلها من املنافس  اخلارجةي 

  تساعد تكنولوجةيا املعلومات واالتصال يف حصول املؤسس  على تختلف املعلومات حول املواد اليت
 1حتتاجها ويحل تواجدها.

 اخلرباء والدكاترة واملتخصصني  اللجوء اىل االستثمار من تختلفخربة املؤسس  عن طري   تساهم يف زيادة
 دون أي تكالةيف.

  العمال  وجذب تختلف جديد يف سوق توفر تكنولوجةيا املعلومات واالتصال للمؤسس  املعرف  كل ما هو
 الكفاءات إلةيها.

 س  وقةياس معدل الرضا لديهم.معرف  ردود أفعال املستهلكني منتجات املؤس 

  تساعد تكنولوجةيا املعلومات واالتصال املؤسس  يف معرف  التطورات احلاصل  يف جمال نشاطها من خالل
 توفري مجةيع املعلومات الالزم  حول هذا النشاط.

  سهول  التواصل مع مؤسسات ذات نفس النشاط جمموع  من اخلدمات االلكرتونةي  مثال: التبادل
  للمعلومات.االلكرتوين

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .41، صمرجع سبق ذكرهحلةيم  جعواين ،  - 1
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 .االستراتيجية اليقظة حول أساسيات: الثاني المبحث

يف كل املةيادين، يعةيش عامل األعمال الةيوم وأكثر من أي وقت مضى مرحل  تتمةيز باالعتماد الكبري على املعلومات 
 يف مجةيع القطاعات. املنافس  متارس ضغطها على املؤسسات أصبقتوهذا يعود للتقدم السريع حةيت 

ويف ظل دينامةيكةي  يحةيط املؤسسات فهي تعمل جاهدة لتقسني جودة منتجاهتا وخدماهتا، والعمل على معرف  
األسواق وألةيات عملها، وحتسني وضعها مقارن  باملنافسني وكذا تعظةيم أرباحها، وهلذا توجب على املؤسسات تبين 

حيدث يف يحةيطها ومواكب  تطوراته وحتقةي   نظام جديد وهو الةيقظ  االسرتاتةيجةي  الذي ميكنها من تتبع كل ما
 أهدافها واملتمثل  يف البقاء والنمو واالستمراري .

 .وتطورها التاريخي يةاالستراتيج اليقظة مفهوم: األول المطلب

 أوال: مفهوم اليقظة االستراتيجية.

ىل بعض التعاريف علةينا شرح ، ولكن قبل التطرق ا املقدم  أو املعطاة للةيقظ  االسرتاتةيجةي تتعد وختتلف التعريف
 بعض املصطلقات اليت هي من أساسةيات الةيقظ  االسرتاتةيجةي .

والذي يعين القةيام باحلراس  واملراقب  على   VIGLLAهي كلم  التةينةي  األصل، مشتق  من اللفظ : _ اليقظة
وتلقي لكل ما يريده من محاي  مكان أو منطق  معةين  واحلفاظ علةيها، فهي تعين بقاء الفرد يف وضعةي  استقبال، 
  1يحةيطه اخلارجي، من إشارات، أفعال وأقوال دون معرف  ماهي بالضبط ومىت وأين حتدث.

_ كما تعرف الةيقظ  بأهنا: حال  تالةي  تنقشع فةيها بقايا اخلمار العقلي، ويعرف فةيها املرء مكانه ووضعه بالنسب  ملا 
ظم عالقته بعامل عامل املوجودات املادي  حوله وين سري بنيحيةيط به من أشةياء، فتتضح الرؤي ، ويكةيف حركته لةي

 2البشر احملةيط به.

أهنا املراقب  والتابع  الذكةي  حملةيط املؤسس  من خالل البقث على املعلومات الواقعةي    RIBAULT_ عرفها 
 3واملستقبلةي .

... إخل،   القوات والسفنختطةيط حركيشرحها معجم اجلةيب ألكسفورد: هي فن احلرب، خاص   _ االستراتيجية:
 1اىل مواقع تختارة. التخطةيط لعمل أو سةياس  يف عمل جتاري أو سةياسي ...إخل.

                                                             
 .27، ص 2014امع  بومرداس، ، رسال  ماجةيستري، جمحاولة بناء خلية لليقظة االستراتيجية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةأنةيس  قمان،  - 1
 .44، ص 2010، مصر، 04، أم القرى،  ط من الصحوة الى اليقظة استراتيجية االدراك للحركةجاسم سلطان،  - 2
 .81، ص 2011، شهادة ماجةيستري، تلمسان، اليقظة االستراتيجية كعامل للتغير في المؤسسةنصرية عالوي،  - 3
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فإن الةيقظ  االسرتاتةيجةي  هي املتابع  االمجالةي  والذكةي  حملةيط ألجل رصد املعلومات  Ribaultوحسب  _ 
 2.لفرص املؤسس احلامل  

لى أهنا فن استخدام املعلومات ودجمها هبدف صةياغ  تخططات فعرفها على أهنا: االسرتاتةيجةي  عMorin أما _ 
 3عمل، والقدرة على مجع أكرب قدر ممكن من األمور الةيقةينةي  ملواجه  األمور غري املؤكدة.

العلمةي  والتكنولوجةي ، واالثار الةيقظ  االسرتاتةيجةي  على اهنا مراقب  وحتلةيل البةيئ    F.jakobiakعرف _ 
 4ملستقبلةي ، الستنتاج التهديدات وفرض التطوير.االقتصادي  احلالةي  وا

وتعرف أيضا على أهنا: نشاط مستمر ميكن املؤسس  من متابع  التجديد، ومواكبته وخل  مةيزة تنافسةي  تسمح _ 
. اي أهنا هتتم بتسةيري موارد املعلومات جلعل املؤسس  أكثر ذكاء هلا أو لدول  بالتكةيف مع متغريات يحةيطها

 5وتنافسةي .

الةيقظ  االسرتاتةيجةي  هي نظام أساسي يف املؤسس  حةيث تعترب على نظام Mouline من جه  نظر _ و 
أوبن  املعرف  يف تقدم  SIP   un systéme d'information prospective)املعلومات املستقبلةي  ) 

  6.تكون منظم  وحقةيقةي   اسرتاتةيجةيمعلومات مستقبلةي  ذات رؤي  

 .يقظة االستراتيجيةثانيا: التطور التاريخي لل

"، La veille et L'intelligence stratégique" صاحب  كتاب: " Corine cohenحسب " 
 مراحل أساسةي :  3فإن تطورها ميكن أن يالحظ من خالل 

ابتداء من ، مرحل  التدعةيم أو التقوي  1990_  1980، مرحل  النضج 1979_ 1967مرحل  الظهور بني 
 ص التطور التارخيي يف الشكل املوايل:، وميكن أن نلخ1991سن  

                                                                                                                                                                                              
 .33، ص2010، أ/ القرى للرتمج  والنشر، املنصورة، مصر، 02، ط والخروج من المأزق الراهن التفكير االستراتيجيجاسم سلطان،  -1

، فعالية اليقظة االستراتيجية في تحسين األفضلية التنافسية المستدامة، مجلة االفاق للبحوث والدراساتأمحد بن خلةيف ، سامر زالسي،  - 2
 .441، ص2018، 01، اتجملد 02الوادي، العدد 

، أطروح  دكتوراه يف العلوم االقتصادي ، تأثير نظام المعلومات على اليقظة االستراتيجية في المؤسسات الغيرة والمتوسطةحنان حيي شريف،  - 3
 .97، ص 2018، 1جامع  سطةيف

 .108، ص مرجع سبق ذكرهحيي شريف حنان،  -4
 .28، صمرجع سبق ذكرهأنةيس  قمان،  - 5
، 8، جمل  االدارة التنمةي  للبقوث والدراسات، البلةيدة، العدداقع اليقظة االستراتيجية في البنوك االسالمية بالجزائرو نادي  رافع، خالد قاشي،  - 6

 .115، ص2015
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 تطور مفهوم اليقظة االستراتيجية: (:02الشكل رقم )

 
 ماجةيستري، رسال  ،المؤسسات تنافسية تحسين في االستراتيجية اليقظة دورة الدين، ضةياء زواواملصدر: 

 .06ص ،2018 سطةيف، جامع 

ولقد  1سات مبراقب  وتتبع التطورات يف يحةيط أعماهلا،متةيزت هذه املرحل  بأوىل بوادر قةيام املؤس مرحلة الظهور: .1
" اكتشاف ظهرت هذه املمارس  ألول مرة حتت تسمةيت " مسح أو حتلةيل احملةيط" لةيظهر فةيما بعد مصطلح 
 ألول وظهراإلشارات الضعةيف "، ويف نفس الوقت تطور مفهوم الذكاء يف كل من الواليات املتقدة وبريطانةيا، 

أول تعريف رمسي هلا كان يف وسط سنوات  أن إال، 1970التكنولوجةيا" يف فرنسا سن   " الةيقظ  مصطلحمرة 
 الثمانةينات.

بدأ االهتمام مبراقب  يحةيط املؤسس  ) مسح احملةيط( بظهور أساسةيات مناذج التخطةيط االسرتاتةيجي بني  ولقد
بفضل وضع طرق ، وفهم مصطلقات الفرص والتهديدات املمةيزة حملةيط املؤسس ، وأيضا 1961_ 1959

 ..علمةي  ميكن أن تستخدمها املؤسسات يف دراس  يحةيطها ألجل التكةيف مع املستجدات.

                                                             
 .06، ص  مرجع سبق ذكرهضةياء الدين زواو ،  - 1
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مرحل  الظهور، أصبقت املؤسسات حساس  ملصطلقات املسح/ التقلةيل، املراقب  والةيقظ ، وأكثر  خالل 
املرحل  بالنزع  املتزايدة حنو وعةيا بأمهةي  وضرورة مراقب  أو متابع  التطورات احلاصل  يف يحةيطها، إذ متةيزت هذه 

 البقث عن املعلومات ومجع البةيانات.

"، حدث تطور نوعي يف مفهوم Porter مع بداي  سنوات الثمانةينات، وبفضل أعمال " مرحلة النضج: .2
مراقب  أو متابع  يحةيط املؤسس ، واجته حنو مصطلح جديد هو الذكاء التنافسي، أين أصبح التقلةيل التنافسي 

 La"  يف نفس الوقت، تطورت مصطلقات أخرى مثل: احلذرز عملةي  مسح احملةيط. حيتل مرك
vigilance"  احلراس ،"La surveillance  " االسرتاتةيجةي  "  والةيقظLa veille stratégique."  

  بازدياد عدد املؤسسات اليت متارس عملةي  مراقب  احملةيط، هذه املمارسات أصبقت تتم بطريق مرحل  النضج ةيزتمت
منظم  وف  منهجةي  علمةي ، إذ أصبقت وظةيف  جديدة من وظائف املؤسس  هلا مكانتها ضمن اهلةيكل التنظةيمي، 
فلم تب  فقط جمرد نشاط جلمع املعلومات وحتلةيلها من أجل التكةيف، بل أصبح هلا هناي  اسرتاتةيجةي ، تسعى ألن 

ومات ال تعترب فقط على الوضع احلايل بل تبقى دائما يف وضعةي  االستماع التوقعي للمقةيط، تستهدف مجع معل
تشري اىل وضع مستقبلي، خاصةي  هذه املعلومات أهنا معلومات جزئةي  وقلةيل  تتطلب جهود كبرية لتفسريها 

 1واستخراج املعىن منها.

هي املرحل  اليت مت االنتقال فةيها من املمارس  اىل النظري ، فأثناء فرتة النضج، املؤسسات  مرحلة التدعيم: .3
انتهت من وضع وتشغةيل نظام الةيقظ  اخلاص هبا، وبدأت تطرح أسئل  تتعل  باألثر احلقةيقي لنشاط الةيقظ  

االجاب  عن هذا السؤال، مجد نوعا ما عزمي  املؤسسات وجعلها تتبع أسالةيب  صعوب ، هارحب على تتبعهاليت 
كرة   عندما اتضقت أن الةيقظ  أكثر عملةي  على غرار املقارن  املرجعةي ، لكن سرعان ما تالشت هذه الف

تتطلب موارد بشري  ومالةي  أقل وأن تقةيمها يكون من خالل دمج نتائجها يف االدارة االسرتاتةيجةي   االسرتاتةيجةي 
 للمؤسس  وقدرهتا على بناء القرارات االسرتاتةيجةي .

االسرتاتةيجي والذي ال  أيضا، بتطور مفهوم الةيقظ  االسرتاتةيجةي ، وظهور ما يعرف بالذكاء متةيزن هذه املرحل 
يهدف اىل احلصول على معلوم  مفةيدة بل يتعدى ذل  للقصول على معرف  مفةيدة، إذ يعرف بأنه: عملةي  رمسةي  

مجع، معاجل  املعلومات، ومن توصةيل معارف مفةيدة لإلدارة االسرتاتةيجةي ، وبعةيدا عن الوظةيف  ، من حبث
ات املستقبلةي ( فإن مهمته األساسةي  هي التأثري على احملةيط اخلارجةي  اإلعالمةي ، والتنبؤي  ) التوقع بالفرص والتهديد

 غري متوقع  للمنافسني...خلل  فرص وهتديدات 
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 أهمية اليقظة االستراتيجية.أهداف و المطلب الثاني: 

 أوال: أهداف اليقظة االستراتيجية.

 نذكر منها:

وقع اجلةيد والفعال للفرص واكتشاف كل التهديدات اهلدف الذي يرتبط بالوظةيف  التنبؤي  للةيقظ  هو حتقةي  الت_ 
 احملتمل ، مهما اختلفت درجاهتا.

احتةياجات املستخدمني وتزويدهم باملعلوم  املالئم  يف _ اهلدف الذي يرتبط بالوظةيف  اإلعالمةي  للةيقظ  هو تغطةي  
 الوقت املناسب.

ستخراج أفضل النتائج والدالئل من املعلومات _ اهلدف الذي يرتبط بالوظةيف  التقلةيلةي  والرتكةيب  هو احلصول وا
 اتجمتمع .

_ محاي  املؤسس  من تراكم معارف املؤسسات املنافس  )ضد التعلم التنظةيمي للمؤسسات(، ومحاي  جةيدة من 
 التضلةيل واألعمال غري املشروع .

 1_ إحداث تنسةي  وتواف  أكثر بني القرارات والعملةيات.

 تيجية.ثانيا: أهمية اليقظة االسترا

الصقةيق ، وميكن تلخةيص تركز على املعلومات االسرتاتةيجةي ، فهي تساعد يف اختاذ القرارات  الةيقظ  االسرتاتةيجةي 
 2أمهةيتها فةيما يلي: 

تسمح الةيقظ  من الناحةي  املالةي  بتققةي  الوفرة ألن املعلومات اليت مت مجعها قادرة على التقسني من اخلصائص _ 
 والتخفةيض من تكلفته.للمنتج، جودته، التقنةي  

_ تسمح مبرور جةيد للمعلوم  عرب تختلف املستويات التنظةيمةي  يف املؤسس ، كما تسمح هلا أيضا مبراقب  مستمرة 
 ومتواصل  لبةيئتها.

 _ تسمح بالتقذير والتنبؤ بالعراقةيل املستقبلةي  اليت سوف تواجهها املؤسس .
                                                             

 .20، ص  نفسهمرجع ضةياء الدين زواو،  - 1
، االكادميةي   للدراسات االجتماعةي  أليات تطبيق اليقظة االستراتيجية بالمؤسسات االقتصادية الجزائريةابد، لةيمني علواطي، عمر ولد ع  -2

 .05، ص2017، 17واالنسانةي ، العدد 
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الةيقظ  على مناط  النفوذ، التهديدات والفرص واليت تستطةيع _ تعد وسةيل  اسرتاتةيجةي  للتسةيري، أين تكشف خلةي  
  1أن تغري من اسرتاتةيجةي  املؤسس  ومن املناسف  يف السوق.

 .االستراتيجية اليقظة  وأبعاد أنواع: لثالثا المطلب

 .االستراتيجية اليقظة أنواعأوال: 

اع الةيقظ  االسرتاتةيجةي  حسب مةيدان النشاط لتنوع جماالت البةيئ  احملةيط  باملؤسس ، فإنه قد مت تصنةيف أنو نظرا 
 املستهدف واليت متثل مكونات البةيئ  احملةيط ، فةيما يلي نتناول هذه األنواع: 

 :تقنةيات مشروع  ملراقب  ما  باستخداموالةيقظ  التكنولوجةي  ذل  النشاط الذي يسمح  اليقظة التكنولوجية
تطورات، من خالل مجع، تنظةيم، حتلةيل ونشر املعلومات حيدث يف البةيئ  العلمةي ، التقنةي  والتكنولوجةي  من 

فإن   Jakobiakاالسرتاتةيجةي ، اليت تسمح للمؤسس  بتنبؤ بتل  التطورات وتسهةيل عملةي  اإلبداع، وحسب 
الةيقظ  التكنولوجةي  عبارة عن عملةييت مالحظ  وحتلةيل للبةيئ  متبوع  بنشر املعلومات اليت مت انتقاؤها ومعاجلتها حىت 

  2مفةيدة يف عملةي  اختاذ القرار.تكون 

ويف تعريف أخر تعد الةيقظ  التكنولوجةي  عنصرا مكونا للةيقظ  االسرتاتةيجةي ، فهي هتتم بتأثري التطورات التكنولوجةي  
على التقركات االسرتاتةيجةي  للمنافسني، هذا النوع من الةيقظ  مكرس بصف  على اسرتاتةيجةي  املؤسس ، وكذل  

 3جةيات والتقنةيات، أي االكتشافات العلمةي  واالبداعات التكنولوجةي .أساسةي  لتطور التكنولو 

 

 

 

 

 

                                                             
 .05، صمرجع سبق ذكرهعمر ولد عابد، علواطي لةيمني،  - 1
، 2019، 05، اتجملد 02، جمامةيع املعرف ، العدداتيجية في المؤسسة االقتصاديةأثر بيئة المؤسسة على نشاط اليقظة االستر يحمد قادري ،  - 2
 .45ص
 .32، ص مرجع سبق ذكرهأنةيس  قمان،  - 3
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 تراتيجية في المؤسسة االقتصادية.دور اليقظة االس(: 03الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال  ماجةيستري، جامع  بومرداس، ، رسمحاولة بناء خلية لليقظة االستراتيجية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةأنةيس  قمان، المصدر: 

 .33، ص2014

  هي النشاط الذي تتعرف املؤسس  من خالله على منافسةيها احلالني واحملتملني، وبالبةيئ  التنافسية: اليقظة
اليت تتطور فةيها املؤسس  املنافس ، وهي عملةي  مجع وحتلةيل املعلومات اليت تسمح بتققةي  اخرتاقات يف 

 1السوق واملنافس .

                                                             
 .46، صمرجع سبق ذكرهيحمد قادري،  - 1

 برامج البحث

 شراء وحدات االنتاج

 بيع التراخيص

 شراء الترخيص

 عقود التعاون والشراكة

 مشارع التطوير

 ةمعلومات غير رسمي

 معطيات السوق

 معطيات تكنولوجية

 براءات

 معطيات علمية

 اليقظة التكنولوجيا
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لةيقظ  التنافسةي  اىل ذل  املسار الذي يقوم جبمع وحتلةيل وتقةيةيم بأسلوب منهجي منظم للمعطةيات املتعلق  تشري ا
باملنافسني احلالني واملرتقبني، بغرض توفري منتوج هنائي يكون يف شكل معلومات مفةيدة للمسريين يف عملةي  اختاذ 

   1القرار.

 :يهتم هذا النوع من الةيقظ  أساسا بدراس  كل من وتسمى كذل  بالةيقظ  التسويقةي  اليقظة التجارية ،
الزبائن الذين يعرفون بالسوق اخللفةي ، وباملوردين الذين يعرفون بالسوق األمامةي ، فاملؤسس  حباج  دائم  ملعلومات 

 2ينها املستمر باملوارد، وعن الزبائن للقفاظ علةيهم وكسب والئهم.عن املوردين لضمان متو 

ذل  النشاط الذي تتمكن من خالله املؤسس  من دراس  العالق  بني املوردين والزبائن  هي والةيقظ  التجاري 
ومعدل منوه، وهبذا تستطةيع معرف  نقاط قوهتا وضعفها يف تعامالهتا مع  واملهارات اجلديدة اليت تظهر يف السوق

الزبائن على الدفع، ومبا أن  بغرض حتسني أدائها وتنافسةيتها، وتسمح الةيقظ  التجاري  للمؤسس  وكذا قدرةالسوق 
املؤسس  تقدم منتوجات جديدة وختل  أسواقا وقنوات توزيع جديدة فالبد هلا من متابع  تطور عرض السلع 
اجلديدة وتطور العالقات اليت تربطها مبورديها وقدراهتم يف تقدمي حاجاهتا بأقل تكلف ، دون أن هتمل املؤسس  

 3ا تتبع تطور عرض املهارات اجلديدة وأسعار الةيد العامل .سوق العمل كقال  خاص  إذ جيب علةيه

 :خيتص هذا النوع من الةيقظ  مبا بقي من عناصر يف بةيئ  املؤسس ، وهي هتتم باجلوانب  اليقظة البيئية
املختلف  للبةيئ  اخلارجةي  العام  للمؤسس  وهي العوامل االجتماعةي ، الثقافةي ، االقتصادي ، السةياسةي ، اجلةيوسةياسةي  

 عةي .اجتموالدولةي  للمؤسس ، وهناك من الباحثني واملهتمني يف اتجمال من يطل  علةيها اسم الةيقظ  اال

وتعرف أيضا بالةيقظ  الشامل ، وتضم باقي   Environmental Intelligenceكما تعرف الةيقظ  البةيئةي : 
ة جبمع املعلومات املتعلق  بالتطورات املتغريات البةيئةي  دون متغريات احملةيط التشغةيلي وتسعى اىل املراقب  املستمر 

واألحداث اليت تطرأ يف تختلف املةيادين االقتصادي ، السةياسةي ، القانونةي  والثقافةي  والتطورات اجلبائةي  واملالةي  
 4...إخل.

 والشكل املوايل يبني االنواع االربع  للةيقظ  االسرتاتةيجةي  حسب بورتر
                                                             

، 04، العدد واالنسانيةأنواع اليقظة االستراتيجية في المؤسسات الحديثة، مجلة الميدان للدراسات الرياضية واالجتماعية مرمي ملروس،  - 1
 .73، ص 2019، 02اتجملد 

 .46، ص مرجع سبق ذكرهقادري يحمد،  - 2
 . 36، ص 2012، رسال  ماجةيستري، عناب ، دور اليقظة االستراتيجية في ترشيد االتصال بين المؤسسة ومحيطهانور العابدين قوجةيل،  - 3
، اتجملد 01، بسكرة، العددظة االستراتيجية في المؤسسات االقتصادية الجزائريةتشخيص ممارسات اليقنورهان قرون، حسام الدين غضبان، - 4
 .314_313، ص2020، 14
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 لبورتر جية طبقا لقوى المنافسةأنواع اليقظة االستراتي(: 04الشكل رقم )

 
، جمل  أحباث االسواق الدولية اختراقتأثير اليقظة االستراتيجية في رضوان أنساعد، حلةيم  قمري ، : المصدر

 .30، ص 2020، 14، اتجملد 01اقتصادي  وإداري ، العدد 

 .ثانيا: مزايا اليقظة االستراتيجية

، قكم يف املعلومات اليت متكنها من التكةيف مع احملةيط اخلارجي هلامتكن الةيقظ  االسرتاتةيجةي  املؤسسات من الت
 حىت تتمكن من البقاء واالستمرار وحتقةي  األهداف املسطرة من طرف املؤسس .

 ومن أهم املزايا اليت تقدمها الةيقظ  االسرتاتةيجةي  للمؤسس :
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 اسرتاتةيجةي  حول يحةيط ع  تسمح باختاذ أفضل القرارات: وهذا من خالل ما توفره من معلومات ذات طبةي
 1املؤسس .

  احلاصل  يف احملةيط سواء   رصد، ومراقب  وسب  التغريات احلاصل : حبةيث ال تتفاجئ املؤسس  بالتغريات
 كانت تكنولوجةي ، تنافسةي ، اجتماعةي ...إخل.

  ةيط املؤسس  ملوضوعي لوضعةي  املؤسس  التنافسةي : حةيث ومن خالل املراقب  املستمرة واملتواصل  حملالتقةيةيم ا
 فإهنا تسمح هلا مبعرف  وضعةيتها التنافسةي  احلالةي  واملستقبلةي  وتقةيةيمها ومنه توقع الوضعةي  املستقبلةي .

   زيادة هامش الربح: تسمح الةيقظ  االسرتاتةيجةي  من الناحةي  املالةي  بتققةي  الوفرة ألن املعلومات اليت يتم
تج، جودته والتخفةيض من كلفته وذل  التموقع يف مجعها قادرة على التقسني من اخلائص التقنةي  للمن

 أسواق جديدة.

 .2التسةيري اجلةيد للوقت يف كل نشاطاهتا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، جمل  احلقوق والعلوم االنسانةي ، اجللف ، مساهمة اليقظة االستراتيجية في تنمية وتطوير المزايا التنافسيةخلةيدة بلبصري، عبد الوهاب بن بريك ،  - 1

 .333، ص 12، اتجملد 03العدد
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 .سابقة دراسات: الثالث المبحث

من خالل عملةي  املسح املكتيب الذي قمنا به للتعرف على الدراسات السابق  حول موضوع دراساتنا، تبني يف 
تكنولوجةيا رة يف الدراسات اليت تناولت املوضوع من خالل الربط بني متغريات حدود علم الباحث  أن هناك ند

تكنولوجةيا املعلومات ، حةيث هناك العديد من الدراسات تناولت  االسرتاتةيجةيالةيقظ  املعلومات واالتصال و 
اتةيجةي  وعالقتها الةيقظ  االسرت  تناولت اليت الدراسات من العديد هناك حني يفواالتصال وعالقتها مبتغريات أخرى، 

، وهذا ما يربز املسامه  اليت حنن بصدد إجنازها، وسةيتم عرض هذه الدراسات وفقا للشكل عديدةباملتغريات 
  املوايل:

 عرض الدراسات السابقة.(: 05الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: اعداد الطالبة.

 

 

 الدراسات السابقة

دراسات تناولت تكنولوجيا المعلومات  ةاالستراتيجي اليقظة
 واالتصال

 دراسة التي تناولت كال المتغيرين
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 المعلومات واالتصال.: الدراسات التي تناولت متغير تكنولوجيا المطلب األول

، دراس  استطالعةي  للواقع الفلسطةيين بعنوان)تكنولوجةيا املعلومات احلديث  وتوفريها 2005البحيصي،  .1
 .)ملتخذي القرارات اإلداري  يف منظمات األعمال

هتدف هذه الدراس  للتعرف على مدى استغالل املنشآت الفلسطةينةي  للتكنولوجةيا احلديث  وتوفريها ملتخذي 
ارات، و تناقش هذه الدراس  املزايا اليت ميكن ملنظمات األعمال حتقةيقها نتةيج  استخدامها تكنولوجةيا القر 

 واخلارجةي  (Intranet) املعلومات و على األخص تكنولوجةيا االنرتنت و شبكات االتصال الداخلةي 
(Extranet)دراس  إىل أن اجلزء األكرب ، وقد مت استخدام استبان  مت توزيعها على أفراد العةين  و قد خلصت ال

من الشركات الفلسطةينةي  ال تستخدمها إمنا تقوم بذل  بشكل جزئي فقط، وقد تبني أن عدم معرف  املدراء بأمهةي  
االنرتنت نابع من ضعف إمكانةياهتم يف اللغ  االجنلةيزي ، ويوصي" البقةيصي" بضرورة إحداث حتول يف نظم 

دم  يف الشركات الفلسطةينةي  باإلضاف  إىل مواكب  التطورات التكنولوجةي  املعلومات اإلداري  التقلةيدي  املستخ
 .احلديث ، مع ضرورة تطوير قدرات املديرين باملهارات اإلداري  يف كةيفةي  استخدام التكنولوجةيا احلديث 

لى ، دراس  بعنوان "منوذج مقرتح لدراس  تأثري تكنولوجةيا املعلومات ع2006دراسة قام بها قدور وياسين،  .2
 .االستخدام األمثل للموارد يف املنشأة"، األردن

هتدف هذه الدراس  إىل تقدمي منوذج مقرتح لدراس  تأثري تكنولوجةيا املعلومات على االستخدام األمثل للموارد يف 
ة و املنشأة الصناعةي  و كةيفةي  تفعةيل هذا التأثري مبا حيق  االستخدام األمثل للموارد من خالل معرف  طبةيع  املنشأ

عالق  ذل  مبا حتصل علةيه من عائد. كما حتاول الدراس  حتلةيل بعض النماذج املعروف  اليت حتاول تقومي تكنولوجةيا 
املعلومات يف املنشأة االقتصادي  احلديث  و بصورة خاص  دورها يف حتقةي  املةيزة التنافسةي  االسرتاتةيجةي  للمنشأة، و 

ةيع أفراد العةين  و توصلت الدراس  إىل أن ما حيصل علةيه املنتج من قد مت استخدام استبان  مت توزيعها على مج
خفض يف التكلف  التسويقةي  نتةيج  لتغري تكنولوجةيا املعلومات يتناسب طرديا مع مرون  الطلب بشرط ثبات مرون  

 .العرض

لوجةيا ، بعنوان " مدى تأثري االستثمار يف التكنو 2006دراسة قام بها الباحث سعيد فرح العالوانة،  .3
املعلومات واالتصاالت على األداء املايل للشركات املسامه  العام  املدرج  يف سوق فلسطني لألوراق املالةي "، 

 .أطروح  دكتوراه، األكادميةي  العربةي  للعلوم املالةي  واملصرفةي ، عمان، األردن
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ستخدام الصريف  اإللةيكرتونةي  هدفت الدراس  اىل التعرف على تختلف األسباب اليت حتد من عملةيات التوسع يف ا
 :من قبل عمالء املصاريف األردنةي ، حةيث توصلت الدراس  اىل عدد من النتائج أمهها

%، أما باقي القنوات اإللةيكرتونةي  فالتعامل من خالهلا 85االستخدام الواسع للصراف األيل وقدرت نسبته ب•
 .%3% واهلاتف 5ضعةيف جدا، حةيث قدر استخدام األنرتنت 

ت الدراس  أن السبب الرئةيسي لعدم انتشار اخلدمات املصرفةي  االلكرتونةي  هو غةياب الدور اإلعالمي، صعوب  بةين•
 .االستخدام وعدم توفر األمان والسري 

أوصى الباحث بعمل محالت تسويقه لزيادة الوعي املصريف مع ضرورة الرتكةيز على عنصري األمان والسري  يف 
 .ملصرفةي  االلكرتونةي اخلدمات املصرفةي  اخلدمات ا

بعنوان "الدور االسرتاتةيجي لتكنولوجةيا املعلومات واالتصاالت يف  ،2017قام بهذه الدراسة لحمر عباس،  .4
املؤسسات االقتصادي "، هدفت هذه الدراس  اىل دراس  مسأل  الدور االسرتاتةيجي لتكنولوجةيا املعلومات 

ةيم  واالبداع يف تنظةيم العمل، وكذل  األثار النامج  عن واالتصاالت من خالل التطرق اىل دورها يف خل  الق
استخدام هذه التكنولوجةيا، أكدة هذه الدراس  على ان تكنولوجةيا املعلومات واالتصاالت هي وسةيل  فاعل  يف 

 .خدم  اسرتاتةيجةي  املؤسسات تعمل على خل  النوعةي  والفعالةي  والتمةيز

 ظة االستراتيجية.: الدراسات التي تناولت اليقطلب الثانيمال

1. Françoi brouard  ،2004  حتت عنوان "تطوير أداة تشخةيصةي  ملمارسات الةيقظ  االسرتاتةيجةي ،
باملؤسسات الصغرية واملتوسط " اهلدف من البقث هو مساعدة مسريي املؤسس  باألمهةي  اليت توفرها أنشط  

ير أداة تشخةيصةي  ملمارسات الةيقظ  الةيقظ  االسرتاتةيجةي  لتققةي  التقدم وأهداف املؤسسات، حةيث مت تطو 
االسرتاتةيجةي  باملؤسسات الصغرية واملتوسط  من خالل بناء منوذج أويل كنظام خبري، يركز اهلةيكل التشخةيصي 

، عملةيات الةيقظ ، وأمن على مخس  مكونات رئةيسةي  هي: أنواع الةيقظ ، سةياق الةيقظ ، تنظةيم الةيقظ 
ن أجل تصمةيم خبري م 33مؤسسات متوسط  كندي  مبشارك   6على مت إجراء الدراس  املةيدانةي   ،املعلومات

قامت الشركات الست بالعديد من االتصاالت لتطوير األداة التشخةيصةي  مرت بأربع   ،منوذج النظام اخلبري
مراحل: املرحل  األوىل تعرض لإلطار املفاهةيمي لألداة، تسلةيط الضوء من خالل تركةيز على منهجةي ، مناقش  

 .حتديد فوائد البقثالنتائج، 
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، بعنوان: الةيقظ  االسرتاتةيجةي  كخةيار اسرتاتةيجي لتعزيز تنافسةي  املؤسس  2016دراسة العيداني حبيبة، .2
االقتصادي ، دراس  حال  املؤسس  االقتصادي  اجلزائري "، هدفت الدراس  إلبراز الدور الفاعل ملعلومات الةيقظ  

استبان ، منها  109ات االقتصادي ، متثلت عةين  الدراس  يف االسرتاتةيجةي  كأساس لتعزيز تنافسةي  املؤسس
 0.01صاحل  للتقلةيل. توصلت الدراس  لوجود عالق  ذات دالل  احصائةي  عند مستوى معنوي  ) 103

( بني الةيقظ  االسرتاتةيجةي  وحتقةي  املةيزة التنافسةي  من وجه  نظر مسؤويل مؤسس  كوندور للصناع  ∝≥
%،توصي الدراس  بضرورة تبين املؤسسات  57.1لةي  حةيث بلغ معامل االرتباط االلكرتونةي  والكهر ومنز 

اجلزائري  لثقاف  الةيقظ  االسرتاتةيجةي  وتفعةيل وظةيف  الةيقظ  االسرتاتةيجةي  يف مؤسس  كوندور من خالل 
 .استقداث وحدة منفصل  يف مديري  البقث والتطوير

يف إطار احلصول على درج  دكتوراه يف ، مقدم  كذل  Nicoles Lesca"  ،2002 "دراسة مقدمة، .3
 :علوم التسةيري من مدرس  الدكتوراه بقرونوبل وحتمل عنوان

"Construction du sens; le cas de la veille stratégique et de l’exploitation 
collective des signes d’alerte précoce (Application aux entreprises 
tunisiennes)". 

 ت هذه الدراس  إىل أدوات معاجل  معلومات الةيقظ  االسرتاتةيجةي  كما تناولت تختلف النماذجحةيث تطرق

 .اليت ميكن للمؤسس  االستعان  هبا الستخراج املعىن من املعلومات، من أمهها النموذج اجلماعي لبناء املعىن

تداول يف هذه الدراسات هي ، ومن أهم األدوات كثرية الاالسرتاتةيجةي ودراسات أخرى تتناول أدوات الةيقظ  
 االنرتنةيت، من بةينها دراس  اهلدف منها هو البقث عن إمكانةي  يتم إدماج االنرتنةيت كأداة من للةيقظ  يف

Sophie Espitalier مرسلةيا–من املدرس  العلةيا للتجارة  – 2000مناقش  سن   -، يف شكل مذكرة خترج- 
 :، بعنوان

"l’intégration d’Internet en tant qu’outil de veille dans une entrepri 
internationale". 

 واقع الةيقظ  االسرتاتةيجةي  يف البنوك االسالمةي  يف اجلزائر،"، بعنوان 2015، نادية رافع، خالد شاقي دراسة .3
 ._ "اجلزائر_بن  السالم  دراس  حال 
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االسالمي السالم _ اجلزائر_  حةيث هدفت الدراس  للكشف على واقع تطبةي  الةيقظ  االسرتاتةيجةي  يف البن 
وقد خلصت الدراس  اىل اظهار ذل  النقص يف اعتماد الةيقظ   ألمهةيتهاومدى ادراك املدراء واملوظفني 

االسرتاتةيجةي  يف غةياب االهتمام هبا يف البن  وامنا يتم القةيام مبراقب  البةيئ  حىت يتم االطالع على تختلف القوانني 
ف نشاطها و املسامه  يف اختاذ القرارات االسرتاتةيجةي  وقد بةينت الدراس  ايضا اىل تكةيةي ألجلوالفتاوى الشرعةي  

ادراك كبري وسط املستجوبني لقةيم   وامهةي  الةيقظ  االسرتاتةيجةي  وقد اوصت الدراس  بضرورة االهتمام وجود 
اجلماعةي  يف حتلةيل ونشر املعلومات  بالةيقظ  االسرتاتةيجةي  وتوفري املوارد املادي  والبشري  لتفعةيل دورها وتعزيز املشارك 

 اخلاص  هبا.

 .نالمتغيري: الدراسة التي تناولت كال المطلب الثالث

، "مسامه  تكنولوجةيا املعلومات واالتصال يف تفعةيل خلةي  الةيقظ  2020ي، فدراسة رضوان أنساعد، حليمة قمر 
 االسرتاتةيجةي " دراس  حتلةيلةي  مبؤسس  كوندور.

عرف على مسامه  تكنولوجةيا املعلومات واالتصال يف تفعةيل خلةي  الةيقظ  االسرتاتةيجةي  هتدف الدراس  اىل الت
موظف باملؤسس  يحل الدراس  وهذا باالعتماد على العةين  املسرية،  33مبؤسس  كوندور، تتكون عةين  الدراس  من 

 ظ  التنافسةي ، الةيقظ  التجاري .أبعاد متمثل  يف: الةيقظ  التكنولوجةي ، الةيق 3اىل  ومت تقسةيم الةيقظ  االسرتاتةيجةي 

لتكنولوجةيا  (∝≤0.05 حةيث توصلت الدراس  اىل وجود أثر ذو دالل  إحصائةي  عند مستوى الدالل  )
وعدم وجود أثر ذو دالل  إحصائةي   ،املعلومات واالتصال على الةيقظ  االسرتاتةيجةي  بأبعادها الثالث  مبؤسس  كوندور

اجلنس، العمر، املستوى التعلةيمي، املركز ملتغريات )ى الةيقظ  االسرتاتةيجةي  لتكنولوجةيا املعلومات واالتصال عل
الوظةيفي، سنوات اخلربة(. توصي الدراس  بضرورة االهتمام أكثر بتكنولوجةيا املعلومات واالتصال وهذا من أجل 

 تبين نظام الةيقظ  االسرتاتةيجةي  بفعالةي  مبؤسس  كوندور.

 لسابقة مع الدراسة الحالية.مقارنة الدراسات ا :المطلب الرابع

، دراس  استطالعةي  للواقع الفلسطةيين بعنوان)تكنولوجةيا املعلومات احلديث  2005البحيصي، تطرقت دراس        
جلمع املعلومات،  ستبان طريق  االوقد مت استخدام ،)وتوفريها ملتخذي القرارات اإلداري  يف منظمات األعمال

جلزء األكرب من الشركات الفلسطةينةي  ال تستخدمها إمنا تقوم بذل  بشكل جزئي أن اوكانت نتةيج  هذه الدراس  
، يف حني فقط، وقد تبني أن عدم معرف  املدراء بأمهةي  االنرتنت نابع من ضعف إمكانةياهتم يف اللغ  االجنلةيزي 

علومات على ، دراس  بعنوان "منوذج مقرتح لدراس  تأثري تكنولوجةيا امل2006قدور وياسين، تطرقت دراس  
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، واعتمدت هذه الدراس  أيضا على طريق  االستبان  يف التقصي عن االستخدام األمثل للموارد يف املنشأة"، األردن
توصلت الدراس  إىل أن ما حيصل علةيه املنتج من خفض يف التكلف  التسويقةي  نتةيج  لتغري تكنولوجةيا املعلومات، 

، بعنوان " 2006سعيد فرح العالوانة، ، شرط ثبات مرون  العرضاملعلومات يتناسب طرديا مع مرون  الطلب ب
مدى تأثري االستثمار يف التكنولوجةيا املعلومات واالتصاالت على األداء املايل للشركات املسامه  العام  املدرج  يف 

االستخدام  وتوصلت هذه الدراس  اىل نتائج التالةي :، األردندكتوراه، سوق فلسطني لألوراق املالةي "، أطروح  
بةينت الدراس  أن السبب الرئةيسي لعدم انتشار اخلدمات املصرفةي   %،85الواسع للصراف األيل وقدرت نسبته ب

دراسة لحمر عباس، ، أما االلكرتونةي  هو غةياب الدور اإلعالمي، صعوب  االستخدام وعدم توفر األمان والسري 
حةيث أكدت  مات واالتصاالت يف املؤسسات االقتصادي "،بعنوان "الدور االسرتاتةيجي لتكنولوجةيا املعلو  ،2017

ن تكنولوجةيا املعلومات واالتصاالت هي وسةيل  فاعل  يف خدم  اسرتاتةيجةي  املؤسسات تعمل على هذه الدراس  أ
 .خل  النوعةي  والفعالةي  والتمةيز

، Françoi brouard  ،2004 دراس س  متغري الةيقظ  االسرتاتةيجةي ، فالتالةي  قامت بدرا دراس اليف حني 
مت  ،حتت عنوان "تطوير أداة تشخةيصةي  ملمارسات الةيقظ  االسرتاتةيجةي  باملؤسسات الصغرية واملتوسط "واليت كانت 

تطوير أداة وخرجت هذه الدراس  ب ،خبري 33مؤسسات متوسط  كندي  مبشارك   6إجراء الدراس  املةيدانةي  على 
، خالل بناء منوذج أويل كنظام خبريؤسسات الصغرية واملتوسط  من تشخةيصةي  ملمارسات الةيقظ  االسرتاتةيجةي  بامل

، بعنوان: الةيقظ  االسرتاتةيجةي  كخةيار اسرتاتةيجي لتعزيز تنافسةي  املؤسس   2016العيداني حبيبة، أما دراس  
، مت مت اعتماد طريق  االستبان  يف مجع املعلومات االقتصادي ، دراس  حال  املؤسس  االقتصادي  اجلزائري "،

( بني الةيقظ  االسرتاتةيجةي  وحتقةي  ∝≥ 0.01لوجود عالق  ذات دالل  احصائةي  عند مستوى معنوي  )استخالص 
 واليت حتت عنوان:، Nicoles Lesca"  ،2002 "، دراس  ، واملةيزة التنافسةي 

Construction du sens; le cas de la veille stratégique et de l’exploitation 
collective des signes d’alerte précoce (Application aux entreprises 
tunisiennes)".  

، كما أن هذه الدراس  كانت عبارة عن اهلدف منها هو البقث عن إمكانةي  يتم إدماج االنرتنةيت كأداة من للةيقظ 
 ، واليت كانت بعنوان: Sophie Espitalier ،2000لدراس  تتم  

"l’intégration d’Internet en tant qu’outil de veille dans une entrepri 
internationale". 
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، واليت كانت بعنوان "واقع الةيقظ  االسرتاتةيجةي  يف البنوك االسالمةي  2015، نادية رافع، خالد شاقي أما دراس 
 االسرتاتةيجةي ، يف اجلزائر، دراس  حال  بن  السالم _اجلزائر_ "، فقد أظهر نتائجها ذل  النقص يف اعتماد الةيقظ 

 كما أظهرت وجود ادراك كبري وسط املستجوبني لقةيم   وامهةي  الةيقظ  االسرتاتةيجةي .

، وكانت هذه االخرية جتمع بني كال متغري الدراس ، 2020رضوان أنساعد، حليمة قمرفي،  كما وجدة دراس  
  االسرتاتةيجةي " دراس  حتلةيلةي  فهي حتت عنوان "مسامه  تكنولوجةيا املعلومات واالتصال يف تفعةيل خلةي  الةيقظ

وجود أثر ذو دالل  استخلصت هذه الدراس  جلمع املعلومات،  مبؤسس  كوندور، اعتمدت أيضا على االستبان 
لتكنولوجةيا املعلومات واالتصال على الةيقظ  االسرتاتةيجةي  بأبعادها  (∝≤0.05 إحصائةي  عند مستوى الدالل  )

أثر ذو دالل  إحصائةي  لتكنولوجةيا املعلومات واالتصال على الةيقظ   الثالث  مبؤسس  كوندور، وعدم وجود
 االسرتاتةيجةي  ملتغريات )اجلنس، العمر، املستوى التعلةيمي، املركز الوظةيفي، سنوات اخلربة(.

 املعلومات واالتصال يف تفعةيل الةيقظ  االسرتاتةيجةي  مبؤسس   اأما دراستنا فتندرج حتت عنوان "دور تكنولوجةي
AMCلعلم ، اشرتكت هذه الدراس  مع سابقاهتا بطريق  مجع البةيانات، كما درست نفس متغريات دراس  " با

 واختلفت معها يف مؤسس  يحل الدراس .، رضوان أنساعد، حليمة قمرفي
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 خالصة الفصل 

تعلق  بتكنولوجةيا نظري  للموضوع حةيث مت التطرق للمفاهةيم املحاولنا من خالل هذا الفصل اإلملام باجلوانب ال
 اجمالهتكما تطرقنا اىل خصائص وأنواع تكنولوجةيا املعلومات واالتصال، و   ،أمهةيتها املعلومات واالتصال

  كما مت التطرق اىل مفهوم الةيقظ  االسرتاتةيجةي  وتطورها التارخيي، أهدافها وأمهةيتها، أنواعها أبعادها،  ا،واستخداماهت
  ابق  اليت هلا صل  باملوضوع.ت الساكما اعتمدنا يف دراستنا على الدراس
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 :الثاني الفصل

لمؤسسة الميدانية الدراسة     
AMC 
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 تمهيد:

تكنولوجةيا املعلومات واالتصال بكل من  بعد استعراضنا يف الفصل األول ألهم املفاهةيم النظري  املتعلق          
لنا ال يحال  سةيتم يف هذا الفصل التطبةيقي إسقاط أهم األسس النظري  السابق ، كما يسمح  ،والةيقظ  االسرتاتةيجةي 

بالتأكد من الفرضةيات اليت وضعناها يف مستهل حبثنا، حبةيث يتناول هذا الفصل منهجةي  الدراس  ويبني جمتمع 
على حد سواء، وهذا تكنولوجةيا املعلومات والةيقظ  االسرتاتةيجةي  وعةين  الدراس  كما يوضح األبعاد اليت جاءت يف 
لكةيفةي  اكد من صدق وثبات أداة الدراس ، و مةي  املستخدم  يف التأبغرض مجع البةيانات الالزم ، واإلجراءات العل

 وكذا األسالةيب اإلحصائةي  اليت مت استخدامها يف حتلةيل بةيانات الدراس  . االستطالعةي اليت طبقت هبا الدراس  
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 .المبحث األول: تقديم المؤسسة محل الدراسة

 .المطلب األول: التعريف بالمؤسسة

 .[AMCقديم المؤسسة الوطنية ألجهزة القياس و المراقبة ]أوال: ت

قتصادي  على مستوى والي  سطةيف، تعترب املؤسس  الوطنةي  ألجهزة القةياس من أهم وأقدم املشاريع اإل     
الوحةيدة من نوعها على املستوى اإلفريقي يف جمال صناع  املةيكانةي  الدقةيق ، أنشأت بعد إعادة اهلةيكل  العضوي ، و 
هذه املؤسس  تابع  لقطاع ، 05/11/1953املؤرخ بتاريخ  63/83يت مست مؤسس  سونلغاز طبقا للمرسوم ال

الصناعات الثقةيل ، تتخصص يف صنع تختلف أجهزة القةياس و املراقب  املستعمل  يف قةياس املاء، و الكهرباء، والغاز،  
، وأزرار اللمس، واملوصالت احلراري ، كما تتخصص أيضا يف صناع  بعض أنظم  التقكم الكهربائي، كالقواطع

املنزلةي ، والفالحةي ، والصناعةي  أنشأت للصنع بتاريخ  االستعماالتوتعد منتجاهتا واسع  ومتنوع ، وموجه  ملختلف 
هكتار منها ومن مقرها اإلجتماعي حةيث يتواجد  13يف جنوب شرق مدين  العلم ، مبساح   12/06/1975

   العلم  و مدين  مجةيل . على الطري  الرابط بني مدين

و ارتفع دج  30 000 000دخلت املؤسس  يف مرحل  اإلستقاللةي  برأس مال يقدر ب: 1989مارس  19يف 
إىل  2000لةيصل سن  دج 560 000 000: قدر ب 1997 يفدج، و 10 500 000إىل 
 دج. 1 462 825 000 إىل 2015 ويف سن دج  770 000 000

العد و القةياس و التنظةيم و احلماي  و لواح  هذه األجهزة ومكوناهتا، كذل  من تقوم املؤسس  بتسوي  أجهزة 
التصدير وقد دخلت عملةي  اإلنتاج تدرجيةيا بعد حصوهلا على الفقص من ها البقث والتنمةي  و اإلسترياد و مهام

 قبل أصقاب املنتوج األصلةيني.

 .اإلنتاج أجهزة القياس و المراقبةثانيا: تقديم منتجات المؤسسة الوطنية 

تقم املؤسس  بتسوي  تشكةيل  متنوع  من املنتجات ذات اجلودة العالةي ، اليت تغطي كل جماالت القةياس املراقب ، 
 التقكم، احلماي ، وتوضح تختلف منتجاهتا يف اجلدول اآليت:
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 .AMCمؤسسة  (: أهم منتجات02جدول رقم )ال

 .وثائق داخلية للمؤسسة المصدر:

من خالل اجلدول يتضح أن أغلب منتجات املؤسس  الوطنةي  ألجهزة القةياس، ناجق  يف احلصول على تراخةيص 
 من أحسن الشركات األجنبةي  اليت تنشط على املستوى العاملي.

 عامل من بةينهم: 550وقد بلغ عدد العمال  

 صةمانح الرخ التشكيلية الطاقة السنوية الدخول في اإلنتاج المنتجات الخط

 
 
 
 
 
 

 الكهرباء

 ABB قواطع 700.000  5161أحادي القطب -

     ثنائي القطب -

 F 191  1985 300.000  STOTXتفاضلي-

 ألمانيا  45.000 1985 رباعي األقطاب

    F 194 1985تفاضلي 

 LANDIZ عداد كهرباء 220.000 1980 أحادي الطور -

 AND GYR  40.000 1980 ثالثي الطور -

 TELE أزرار إلتماس LC ID  200.000أزرار التماس القوة -

 MECANIQUE موصالت LR ID   100.000موصالت حرارية

 فرنسا حرارية LE IP  1980 35.000قاطع أزرار-

      أزرار إلتماس-

   CA2DN   50.000 مساعدة

   MAIP  85.000نحاس علب أزرار-
 
 
 
 

 السوائل

 AMCD منتجات AC 5 M  70.000منتجات غاز-

 OSA غاز B1293-18933  70.000منظم غاز -
 AQNA عداد    SNR  /سا ³م3قذف واحد-

METRO 
 سويسرا الماء    SNR/سا³م3قذف متعدد-

   SNR   200.000/سا³م5قذف متعددة

 NVOVO موزع بنزين 1.200  -50

 إيطاليا  300  -90
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 .133اإلطارات: -

 .150 املتقكمون-

  .267 املنفذون-

 .AMCالمطلب الثاني: أهمية وأهداف وأهم المؤسسات التي تتعامل معها مؤسسة 

 .للمؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة االقتصاديةأوال: األهمية 

  ،" الوحةيدة من نوعها يف الوطن اليت تنتج العدادات وأجهزة القةياس املختلف ENAMCباعتبار املؤسس  " 
 فإهنا تعترب ذات أمهةي  اقتصادي  بالغ  فهي:

 تستجةيب للطلبات الوطنةي  من منتوج العدادات وأجهزة القةياس واليت تشهد طلبا متزايدا ودائما. -

 تقوم خبل  صناع  جةيدة وجديدة يف جمال املةيكانةي  الدقةيق . -

 دة، وتعمل على التخفةيض من أزم  نظرا لكثرة منتوجاهتا وتنوع خدماهتا، فهي توفر بذل  مناصب شغل جدي -

 البطال  يف الوطن.

 ، مما جعلها تكون عالقات مع أكرب املتعاملني االقتصادين يف العامل.واالستريادكون املؤسس  تقوم بالتصدير   -

كون املؤسس  هي الوحةيدة من نوعها على املستوى اإلفريقي، فهذا جعل اإلقبال الواسع على منتوجاهتا يزيد من   -
   إىل أخرى.سن

 .ثانيا: أهداف المؤسسة الوطنية إلنتاج أجهزة القياس والمراقبة

السوق من العدادات وأجهزة الرقاب  كما تطمح أيضا لتصدير منتجاهتا عرب  احتةياجاتتسعى املؤسس  إىل تلبةي  
تجاهتا، وميكن أن توجز دخوهلا يف شراك  مع األجانب لتطوير اإلمكانةيات التكنولوجةي  املتوفرة لديها بغةي  تطوير من

 األهداف اليت تسعى املؤسس  إىل حتقةيقها فةيما يلي:

 تلبةي  حاجةيات السوق الوطنةي  من أجهزة القةياس واملراقب . -

 تصدير منتجاهتا إىل اخلارج وخصوصا بلدان املغرب العريب وإفريقةيا. -

 تطوير وتوسةيع تشكةيل  منتجاهتا. -
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 ص  الصناعات املةيكانةيكةي  الدقةيق .للصناع  الثقةيل  خا االعتبارإعادة 

 البقث عن شركاء أجانب بغةي  جذب أحدث التكنولوجةيات املستخدم  يف اخلارج.

 ثالثا: أهم المؤسسات التي تتعامل معها المؤسسة:

 على املستوى الوطين واإلفريقي، االقتصادي تعترب املؤسس  الوطنةي  إلنتاج أجهزة القةياس والرقاب ، من أهم املشاريع 
وينعكس ذل  على حجم العالقات التجاري  اليت تربطها بكبار املؤسسات، سواء كانت داخلةي  أم خارجةي  وميكن 

 تقسةيم هذه املؤسسات، جمموعتني رئةيسةيتني:

تضم هذه الفئ  مجةيع املؤسسات احمللةي  اليت تساهم يف متوين املؤسس ، مبختلف  المؤسسات الوطنية: .1
 ةيام بنشاطها، وميكن حصر هذه املؤسسات اليت تتعامل معها املؤسس  يف:اللوازم اليت تساعدها على الق

-  BCR .عني الكبرية متون الشرك  باللوالب 

- ENIP . والي  سكةيكدة متون املؤسس  باملواد األولةي 

- NAFTAL .بالعلم  متون املؤسس  بالزيوت 

- ENIP .للطالء والدهن، متون املؤسس  بالدهن 

- SMC  سكرة متون املؤسس  بالورق.تقع يف بازر 

- SOVTELEC .اجلزائر العاصم  متون املؤسس  باملواد املساعدة يف عملةي  التلقةيم 

 المؤسسات األجنبية:  .2

- B.MASON . إجنلةيزي  متون املؤسس  باملواد املعدنةي 

- CIBA GEIYOI . فرنسةي  متون املؤسس  باملواد الكةيمةيائةي 

- PERSTROP  باملواد األولةي . إيطالةي  متون املؤسس 

- GEBEAUET GRILLA . النمساوي  متون املؤسس  باملواد الكةيمةيائةي 

- KRUBERLU BRIC ATE . بلجةيكةي  متون املؤسس  باملواد األولةي 

- A.B.B . األملانةي  متون املؤسس  باملواد الكةيمةيائةي ، قطع الغةيار، مواد ثانوي 
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- ALLUBEU ZIREU د األولةي .سويسري  متون املؤسس  باملوا 

- AUGUSST KREMPEZ . ألدانةي  متون املؤسس  باملواد األولةي 

 .: الهيكل التنظيمي للمؤسسةالمطلب الثالث

 على اهلةيكل اعتمادهاتقوم املؤسس  الوطنةي  ألجهزة القةياس والرقاب  بتأدي  مهامها أو وظةيفتها، من خالل 
 يل:التنظةيمي التا

 .AMC ؤسسة الهيكل التنظيمي لم(: 06الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المصدر: دائرة الموارد البشرية

 

 

 المديرية العامة

 نائب مدير عام مستشار قانوني

 مديرية

 التطوير

ماإلعال  

 اآللي

 مديرية 

 التجارة

 مديرية

 المالية

 مديرية

 مراقبة

 التسيير

 مديرية 

 الموارد

 البشرية

الكهرباء قسم قسم األدوات السوائل قسم  الصناعية واإلمدادات الخدمات قسم   

 دائرة

 المشتريات

 دائرة المالية والمحاسبة 

 والموارد البشرية

 دائرة دائرة التجارة

 الصناعة

 دائرة إنتاج عداد

كهرباءال  

 الدائرة

 التقنية
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 .المبحث الثاني: الطرق واألدوات

 يربز هذا العنصر الطرق واألدوات اليت اعتمدنا علةيها يف مجع املعلومات املتعلق  هبذه الدراس .

 .أدوات الدراسة الطريقة: المطلب األول

 أوال: الطريقة المتبعة.

دور تكنولوجةيا املعلومات من أجل حتقةي  أهداف دراستنا واليت يدور يحتواها حول  تحديد منهج الدراسة:
بالعلم  وسعةيا لإلجاب  على اإلشكالةي  املطروح    AMCمبؤسس واالتصال يف تفعةيل نظام الةيقظ  االسرتاتةيجةي  

"،  AMC ؤسس ني نظام الةيقظ  االسرتاتةيجةي  مبتصال يف حتسما مدى مسامه  تكنولوجةيا املعلومات واال"
 اعتمدنا على املنهج الوصفي التقلةيلي.

 AMCاملديرين يف املستويات الوسطى واإلشرافةي  مبؤسس   علىهذه الدراس   انصبت مجتمع الدراسة:
 ( استمارة على جمتمع الدراس . 40كمجتمع دراس  حةيث مت توزيع ) 

 متغيرات الدراسة:

 ( تكنولوجةيا املعلومات واالتصالتغري املستقل ) امل 
  ( الةيقظ  االسرتاتةيجةي املتغري التابع) 

 .: أدوات الدراسةاثاني

 .األدوات اإلحصائية المستخدمة .1

من أجل حتلةيل البةيانات اليت مت مجعها من خالل قوائم اإلستبةيان، متت عملةي  تفريغ البةيانات يف برنامج     
Excel  نامج اإلستعان  برب وSpss ذل  على النقو جمموع  من األسالةيب اإلحصائةي  و  على االعتماد، حةيث مت
 التايل:

 . إستخدام التكرارات والنسب املئوي  لوصف اخلصائص الدميغرافةي  لعةين  الدراس 
 . إستخدام املتوسطات احلسابةي 
 . إستخدام االحنرافات املعةياري 
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  د عالق  بني إدارة املسارات املهنةي  وسلوك املواطن  أسالةيب حتلةيل االحندار واالرتباط إلثبات وجو
 التنظةيمةي .

 .معامل الثبات معةيار كرونباخ آلفا 
 (One way ANOVA.اختبار حتلةيل التباين األحادي ) 

 .األدوات المستخدمة في جمع البيانات .2

 اإلستبيان:_ 

  جلمع البةيانات اخلاص  بالدارس  يف موضوع حبثنا هذا سةيتم االعتماد على االستبةيان بشكل كبري كوسةيل      
 ن يف:جزئني يتمثال ويتكون االستبةيان من

التعلةيمي، اخلربة  مثل :)اجلنس، العمر، املستوى AMC: ويتعل  باملعلومات الشخصةي  لعةين  عمال الجزء االول
 يف جمال العمل، الرتب  الوظةيفةي ، عدد الدورات التدريبةي  (.

 عبارة. 14املعلومات واالتصال وحتتوي على تكنولوجةيايتعل  ب :الجزء الثاني

 عبارة. 12وحيتوي على  الةيقظ  االسرتاتةيجةي يتعل  بأبعاد  الجزء الثالث:

ومت االعتماد على سلم لةيكرت اخلماسي كأداة لقةياس اجتاهات العاملني، ومت وضع األوزان كما هو موضح 
 يف اجلدول التايل:

 .يكرت الخماسي(: يوضح األوزان في سلم ل03الجدول رقم)
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

5 4 3 2 1 
 : من إعداد الطالبتني باالعتماد على االستبةيان.المصدر

( وذل  لتفسري مستوى ومعدل 1كما مت االعتماد على املتوسط احلسايب مبجاالته املوضق  يف اجلدول رقم)
 عبارات االستبةيان أو على كل يحور من يحاور االستبةيان.إجابات أفراد العةين  على كل عبارة من 
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 .(: تقسيم متوسطات العينات04الجدول رقم) 
 اإلجابة درجات السلم المجاالت

 1.79إىل1من 1 غير موافق بشدة
 2.59إىل1.80من  2 غير موافق

 3.39إىل2.60من  3 محايد
 4.19إىل3.40من  4 موافق

 5إىل4.20من  5 موافق بشدة
 .ةلمصدر: من إعداد الطالبا

 ويوضح اجلدول املوايل عدد االستبةيانات املوزع .

 .الموزعة والمستردة االستبيانات(: يوضح 05الجدول رقم )

 %النسبة العاملين البيان
 %100 40  الموزعة االستمارات

 %100 40 اإلستمارات المستردة
 .Spssبناءا على نتائج  ةالمصدر: من إعداد الطالب

 :  المالحظة العلمية_ 

على املالحظ  و الذي كان هلا دور كبري يف فسح اتجمال الستكشاف مةيدان الدراس  والتعرف  االعتمادحبةيث مت 
على الفروع واهلةياكل و املصاحل، وذل  من خالل الزيارات والتنقل مبختلف األماكن مبةيدان الدراس  واليت مسقت 

 .ظ  سلوك وعالقات العمالعمل ومالحبالتعرف على طبةيع  وظروف ال

 .صدق وثبات االستبيان .3

لقد متت إجراء عدد من االختبارات على االستبةيان للتأكد من صقته وثباته مستخدما يف ذل  حتكةيم االستبةيان 
 يحكمني متخصصني يف هذا املوضوع، باإلضاف  لالختبارات الالزم  للتقق  من الصدق والثبات. من خالل
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 صدق المحكمين: _ 

غرض معرف  مدى وضوح أسئل  االستبةيان فقد مت عرضها على األستاذ املشرف للتعرف على توجةيهاته، وبعد ول
 ذل  مت صةياغ  العبارات بشكل مالئم وأكثر وضوحا وبساط  لتظهر يف شكلها النهائي. 

 ثبات االستبيان: _ 
جلدول الذي يف األسفل حلساب لقد مت فقص عبارات االستبةيان من خالل مقةياس آلفا كرونباخ، املوضح يف ا

 .ثبات املقةياس

نسبتها مقبول ، وتعد هذه النسب  ذات دالل  إحصائةي  عالةي  وتفي AMCفلوحظ ان معامل الثبات ملؤسس  
 % لكي نعتمد النتائج املتوصل إلةيها يف البقث. 60الدراس . حبةيث جيب ان ال تقل قةيم  املعامل عن  بأغراض

 .باستخدام طريقة آلفا الكروبانخ AMCثبات (: معامالت ال06جدول رقم )

 AMC المؤسسة
 0,979 معامل آلفا الكروبانخ

 .Spssبناءا على نتائج  ةالمصدر: من إعداد الطالب

% ،حةيث تعترب ذو مستوى ممتاز من الثق  والثبات ، وهذا  97,9من اجلدول نالحظ أن معامل ألفا يصل إىل 
يف نتائج االستبةيان وعدم تغريها بشكل كبري فةيما لو مت إعادة توزيعه على أفراد استقرار بدرج  عالةي   يعين أن هناك

 العةين  عدة مرات .

 .المناقشة: النتائج و نيالمطلب الثا

 نفي أو إثبات و كذا  املدروس ، العةين  معلومات معاجل  يف املستخدم الربنامج تخرجات العنصر هذا يف نعرض
   اس .الدر  منها انطلقت اليت الفرضةيات
 عرض نتائج الدراسة: 

 أوال: خصائص عينة الدراسة

 دراس  املةيدانةي  قسمناه كما يلي:قصد التعرف على اخلصائص الدميغرافةي  لألفراد املشاركني يف ال
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 توزيع عينات الدراسة حسب متغير الجنس _1

 يمثل الدائرة النسبية  (: 07شكل رقم)                    يوضح توزيع أفراد العينة حسب  :(07جدول رقم)

          لمتغير الجنس.                                                   متغير الجنس.                   

 

 

 

 

 

 

 .spss ائيبناءا على نتائج التحليل اإلحص ةمن اعداد الطالب المصدر:

من خالل اجلدول الساب  يتضح لنا توزيع النسب حسب اجلنس ألفراد العةين  حةيث نالحظ أن أغلب عةين   
و بالتايل فإن أعلب العاملني يف   %35أما اإلناث بنسب   % 65كلهم ذكور و ذل  بنسب    اكانو الدراس   
 الذكور.  باعتماد نشاط املؤسس  على فئ  لمن الذكور، و يفسر ذ AMCمؤسس  

 .توزيع عينات الدراسة حسب متغير العمر_ 2

 .مرالعلفئة الشكل البياني  يمثل(: 08)رقم شكل سب     ح العينة أفراد توزيع يوضح(: 08) رقم جدول

 .متغير العمر  

 النسبة % التكرار الجنس 

 %60 26 ذكر

 %40 14 أنثى

 100% 40 المجموع

 (%النسبة ) التكرار العمرفئة 

 %8 4 سن  30اقل من 

اىل اقل من 30من 
 سن  40

32 64% 

 %22 11اىل اقل من  40من 
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 .spss ياإلحصائ التحليل نتائج على بناءا لبةالط اعداد من :المصدر
 

وكذا  %35سن  واليت كانت بنسب   30يتضح من خالل اجلدول الساب  ان األفراد الذين أعمارهم أقل من 
سن   50ذين اعمارهم اكرب من اما األفراد ال  %40سن  بنسب   50و  30عمارهم بني األفراد الذين كانت أ

و هي أقل نسب ، هذه النتةيج  تدل على أن املؤسس  تعتمد على عنصر الشباب أكثر من  %25بنسب   تفكان
 غريه من الفئات العمري  األخرى.

 .توزيع عينات الدراسة حسب المستوى التعليمي_ 3

                                                                حسب(: توزيع افراد العينة 09شكل رقم)                      : يوضح توزيع افراد العينة (09جدول رقم )

 المستوى التعليميمتغير                                      .المستوي التعليميمتغير حسب       

 

 .spss اإلحصائي التحليل نتائج على بناءا الطالبة اعداد من :المصدر

،يف  %60نسبته  تيتضح من اجلدول  أن املستوى التعلةيمي ألغلب أفراد عةين  الدراس  هو جامعي حةيث كان
، أما الدراسات العلةيا % 37.5% ،اما مستوى الثانوي فبلغ 0حني أن املستوى االبتدائي لعمال املؤسس  يبلغ 

 سن  50

 %6 3 فما فوق 50من 

 %100 50 المجموع

النسبة  التكرار يستوى التعليمالم
(%) 

 %0 0 ابتدائي
 %37.5 15 ثانوي

 %60 24 جامعي
 %2.5 1 دراسات عليا

 %100 50 المجموع
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وهذا املؤشر يدل على ان مؤسس  بدر تعتمد بالدرج  األوىل على الكفاءات اجلامعةي  نظرا ،  % 2.5فنسبتها 
 لطبةيع  العمل الذي يتطلب ذل . 

 .سنوات الخبرةب توزيع عينات الدراسة حس :4

 حسب  (: يمثل الدائرة النسبية10) شكل رقم         (: يوضح توزيع افراد العينة حسب 10جدول رقم) 

 .سنوات الخبرةمتغير                                         .ر سنوات الخبرةمتغي 

 

 .spss اإلحصائي التحليل نتائج على بناءا الطالبة اعداد من: المصدر

مث تلةيها الفئ    %42.5( حتصلت على أكرب نسب   سن  20أكثر من تشري النتائج يف اجلدول أن الفئ  العمري  )
( سن  20 إىل 15و)%17.5سنوات ( بنسب   5مث تلةيها ) أقل من  %30ن  ( بنسب  س 20إىل  15)من 
 .  %10بنسب  

 

 

 

 

 (%النسبة ) التكرار سنوات الخبرة

 %17.5 7 سنوات5اقل من 

 15الى 5من 
 سنة

4 10% 

 20الى 5من 
 سنة

12 30% 

 %42.5 17 سنة 20اكثر من 

 %100 40 المجموع
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  .المستوي الوظيفي توزيع عينات الدراسة حسب :5

 ئرة النسبية  دا(: يمثل ال11) شكل رقم                (: يوضح توزيع افراد العينة حسب 11جدول رقم)

 .لمستوى الوظيفيا متغير                                       .لوظيفيا ىالمستو متغير              

 

 اإلحصائي.ل بناءا على نتائج التحلي ة: من إعداد الطالبالمصدر
 

فراد عةين  الدراس   هو اإلدارة الوسطى حةيث كانت نسبته ن املستوى الوظةيفي  لكل أأيتضح من اجلدول الساب  
100 .% 

 .ثانيا: عرض و تحليل البيانات

درجات الذي مت ذكره سابقا، و  5و من أجل حتلةيل بةيانات العبارات اعتمدنا على مقةياس " لةيكارت " ذي 
 النتائج التالةي  توضح ذل :

 

 

 

 

النسبة  التكرار لمستوى الوظيفيا
% 

 %100 40 اإلدارة الوسطى

 %0 0 إدارة االشراف
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 .واالتصال المعلومات تكنولوجيا_1

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصال : تحليل أبعاد(12جدول رقم )
 المتوسط العبارات الرقم

 الحسابي
انحراف 
 معياري

 المستوى

تطور املؤسس  تكنولوجةيا املعلومات واالتصال لتسهةيل عملةي  تبادل  1
 املعلومات.

 مواف  1,251 4,0750

 مواف  1,177 3,9500 تستخدم املؤسس  الوسائل املعلوماتةي  ) احلاسوب، الفةيديو...(. 2

 مواف  0,767 3,9500 .هتتم املؤسس  باإلنفاق على تكنولوجةيا املعلومات واالتصال 3

( لتبادل وتوزيع املعلومات أنرتانتلدى املؤسس  شبك  إلكرتونةي  داخلةي  )  4
  .بني العاملني

 مواف  1,703 3,7000

 مواف  1,938 3,6000 .سام املختلف توفر املؤسس  قاعدة بةيانةي  متاح  للوحدات والفروع، األق 5

 مواف  0,921 4,0500 .ميكنين استعمال تكنولوجةيا املعلومات واالتصال يف أي وقت 6

ميكنين التواصل باستخدام تكنولوجةيا املعلومات واالتصال مع زمالئي يف  7
 .أي وقت

 يحايد 1,471 3,3750

من احلصول على متكنين تكنولوجةيا املعلومات واالتصال يف املؤسس   8
 .املعلومات يف الوقت املناسب

 مواف  0,969 4,1750

 مواف  بشدة 0,702 4,3750 .توفر يل املؤسس  حاسوب مرتبط بشبك  داخلةي  للمؤسس  9

 مواف  0,948 3,9750 .تستخدم تكنولوجةيا املعلومات واالتصال يف الرتويج ملنتجاهتا 10

 يحايد 2,025 3,2250 .ال يف التواصل مع اخلارجتستخدم تكنولوجةيا املعلومات واالتص 11

 يحايد 1,567 3,1500 .تستخدم تكنولوجةيا املعلومات واالتصال يف تقلةيل الوقت 12

 مواف  1,507 3,9250 .تستخدم تكنولوجةيا املعلومات واالتصال يف حتسني العملةيات 13

 ف موا 1,179 4,0000 .تعتمد املؤسس  على تقنةيات وبرامج حديث  14

 موافق 1,119 3,8232 لتكنولوجيا المعلومات واالتصال المتوسط العام

 .بناءا على نتائج اإلستبيان ةبلالمصدر: من إعداد الطا
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 يف واالتصال املعلومات بتكنولوجةيا املتعل  البعد هذا لفقرات العام املتوسط أن أعاله اجلدول خالل من يتضح
AMCهذا ما يدع على أن املتوسط احلسايب أكرب من املتوسط  (1,11) احنراف معةياريو  (3,82) بلغ

، وبالتايل فان كل املتوسطات احلسابةي  املستخرج  ألفراد عةين  الدراس  من خالل 3الفرضي الذي يقدر ب 
استجابتهم على عبارات هذا احملور إذا فاقت املتوسط الفرضي فهذا يعين أن العبارة متوسط  األمهةي  أما العبارات 

ما دون املتوسط الفرضي فال يأخذ هبا أو ميكن القول بأهنا غري مهم ، وبناءا علةيه ميكن ترتةيب عبارات احملور اليت 
، (4,37( يف املراتب األوىل مبتوسط حسايب )1، )(8، )(9احتلت العبارات ) قدمن حةيث االجتاه كالتايل: ف

( يف 10ني جاءت العبارة رقم  )(، يف ح1,25(، )0,96، )(0,70) احنراف معةياريو ( 4,07، )(4,17)
( كما لوحظ ان كل العبارات يف 0,94مقدر ب ) احنراف معةياريو  ،(3,97املرتب  األخرية مبتوسط حسايب )

مرتفع  على  استعمال تكنولوجةيا املعلومات واالتصالاجلدول ذات متوسط حسايب مرتفع مما يدل على أن درج  
 .AMC مستوى املؤسس 

 .قظة االستراتيجية_ أبعاد الي2      

 .اليقظة التكنولوجية  _

 .بعد اليقظة التكنولوجية(: تحليل 13) جدول رقم

انحراف  المستوى
 معياري

 المتوسط
 الحسابي

 الرقم العبارات

 اليقظة التكنولوجية
 15 .تتبع املؤسس  أخر املستجدات العلمةي  والتكنولوجةي  3,5000 1,590 مواف 

 16 .املؤسس  املقارن  التطويري  تعتمد 3,7750 1,358 مواف 

 17 .التكنولوجةي  االبتكاراتتربم املؤسس  على  3,6750 1,815 مواف 

مواف  
 بشدة

 18 .تسعى املؤسس  لشراء الرتاخةيص 4,2750 0,666

 المتوسط العام 3,8063 1,213 موافق

 .ناءا على نتائج التحليل اإلحصائيالمصدر : من إعداد الطالب ب
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 بلغAMC يفالةيقظ  التكنولوجةي   املتعل  البعد هذا لفقرات العام املتوسط أن أعاله اجلدول اللخ من يتضح
هذا ما يدع على أن املتوسط احلسايب أكرب من املتوسط الفرضي الذي يقدر  (1,21) احنراف معةياريو  (3,80)

خالل استجابتهم على عبارات  ، وبالتايل فان كل املتوسطات احلسابةي  املستخرج  ألفراد عةين  الدراس  من3ب 
إذا فاقت املتوسط الفرضي فهذا يعين أن العبارة متوسط  األمهةي  أما العبارات اليت ما دون املتوسط هذا احملور 

الفرضي فال يأخذ هبا أو ميكن القول بأهنا غري مهم ، وبناءا علةيه ميكن ترتةيب عبارات احملور من حةيث االجتاه  
 ،(3,77) ،(4,27) حسايب مبتوسط األوىل املراتب يف( 17) ،(16) ،(18) اراتالعب احتلت قدكالتايل: ف

 األخرية املرتب  يف( 15)  رقم العبارة جاءت حني يف ،(1,81) ،(1,35) ،(0,66) احنراف معةياريو ( 3,67)
 ذات اجلدول يف العبارات كل ان لوحظ كما( 1,59) ب مقدر احنراف معةياريو  ،(3,50) حسايب مبتوسط
 .AMC املؤسس  مستوى على مرتفع الةيقظ  التكنولوجةي   أن على يدل مما مرتفع حسايب طمتوس

 .اليقظة التنافسية -

 .اليقظة التنافسية(: تحليل 14جدول رقم )

نحراف اال ىالمستو 
 معياري

 المتوسط
 الحسابي

 الرقم العبارات

 اليقظة التنافسية
 19 .ين احلص  السوقةي  للمنافسنيتراقب املؤسس  بشكل روتةي  2,7000 1,703 يحايد

تتقرى املؤسس  عن االسرتاتةيجةيات املتبع  من قبل املنافسني يف إعداد   2,8750 1,497 يحايد
  .تشكةيل  املبةيعات اجلديدة

20 
 

 21 .تقوم املؤسس  بالتقري عن القرارات االسرتاتةيجةي  للمنافسني  2,6500 1,105 يحايد
 

 22 .م املؤسس  بالبقث املعم  عن األسواق واملنافس تقو  2,3250 2,020 غري مواف 

 المتوسط العام 2,7000 1,703 محايد

 .بناءا على نتائج اإلستبيان ةبلالمصدر: من إعداد الطا

 بلغAMC يفالةيقظ  التكنولوجةي   املتعل  البعد هذا لفقرات العام املتوسط أن أعاله اجلدول خالل من يتضح
هذا ما يدع على أن املتوسط احلسايب أقل من املتوسط الفرضي الذي يقدر  (1,70) احنراف معةياريو  (2,70)
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، وبالتايل فان كل املتوسطات احلسابةي  املستخرج  ألفراد عةين  الدراس  من خالل استجابتهم على عبارات 3ب 
اليت ما دون املتوسط  هذا احملور إذا فاقت املتوسط الفرضي فهذا يعين أن العبارة متوسط  األمهةي  أما العبارات

الفرضي فال يأخذ هبا أو ميكن القول بأهنا غري مهم ، وبناءا علةيه ميكن ترتةيب عبارات احملور من حةيث االجتاه  
 ،(2,70) ،(2,87) حسايب مبتوسط األوىل املراتب يف( 21) ،(19) ،(20) العبارات احتلت قدكالتايل: ف

 األخرية املرتب  يف( 22)  رقم العبارة جاءت حني يف ،(1,10) ،(1,70) ،(1,49) احنراف معةياريو  (2,65)
، ويف هذه االخرية يظهر لنا أن تباين له نفس قةيم  (2,02) ب مقدر احنراف معةياريو  (2,32) حسايب مبتوسط

 كما،بالبقث املعم  عن األسواق واملنافس  أن العملني لةيس هلم عالق  على املتوسط احلسايب وهذا ما يدل على 
 علىتوسط  م الةيقظ  التنافسةي  أن على يدل مما متوسط حسايب متوسط ذات اجلدول يف العبارات كل ان لوحظ
 .AMC املؤسس  مستوى

 .اليقظة التجارية -

 .بعد اليقظة التجاريةيل (: تحل15جدول رقم )

االنحراف  المستوى
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 الرقم العبارات

 اليقظة التجارية
 23 .تسعى املؤسس  القتناص الفرص 3,6000 1,477 مواف 

 24 .تسعى املؤسس  لتقدمي منتجات بأسعار مقبول  لدى العمالء 3,5000 1,795 مواف 

 25 .تعمل املؤسس  على تتبع مصادر املوردين 3,5750 1,379 مواف 

تتقرى املؤسس  عن االسرتاتةيجةيات املتبع  من قبل املنافسني يف  2,9250 1,917 يحايد
 .تعامل مع املوردينال

26 

 المتوسط العام 3,4000 1,570 موافق

 المتوسط العام لليقظة االستراتيجية 3,2813 1,333 محايد

 .المصدر: من إعداد الطاب بناءا على نتائج اإلستبيان

 غبلAMC يفالةيقظ  التكنولوجةي   املتعل  البعد هذا لفقرات العام املتوسط أن أعاله اجلدول خالل من يتضح
هذا ما يدع على أن املتوسط احلسايب أكرب من املتوسط الفرضي الذي يقدر  (1,33) احنراف معةياريو  (3,28)
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، وبالتايل فان كل املتوسطات احلسابةي  املستخرج  ألفراد عةين  الدراس  من خالل استجابتهم على عبارات 3ب 
سط  األمهةي  أما العبارات اليت ما دون املتوسط هذا احملور إذا فاقت املتوسط الفرضي فهذا يعين أن العبارة متو 

الفرضي فال يأخذ هبا أو ميكن القول بأهنا غري مهم ، وبناءا علةيه ميكن ترتةيب عبارات احملور من حةيث االجتاه  
 ،(3,57) ،(3,60) حسايب مبتوسط األوىل املراتب يف( 24) ،(25) ،(23) العبارات احتلت قدكالتايل: ف

 األخرية املرتب  يف( 26)  رقم العبارة جاءت حني يف ،(1,79) ،(1,37) ،(1,47) ةيارياحنراف معو ( 3,50)
 ذات اجلدول يف العبارات كل ان لوحظ كما( 1,91) ب مقدر احنراف معةياريو  ،(2,92) حسايب مبتوسط
 .AMC املؤسس  مستوى على توسط م الةيقظ  التجاري  أن على يدل مما مرتفع حسايب متوسط

  :لألبعاد الطبيعي التوزيع اختبار:  لثالثا المطلب

 :واالتصال المعلومات التكنولوجي الطبيعي التوزيع اختبارأوال: 

 المعلومات. التكنولوجي الطبيعي التوزيع (:16الجدول رقم )
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

 0,002 40 0,902 0,012 40 0,159 املعلومات_تكنولوجةيا

a. Lilliefors Significance Correction 

 .SPSS المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج ال 
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 (: التمثيل البياني لتوزيع الطبيعي لتكنولوجيا المعلومات.12الشكل رقم )

 

 .SPSS المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج ال 

 :من خالل اجلدول الساب  Shapiro-Wilkنستخدم  40مبا أن عدد العةين  
لذا نقوم بتعديله من أجل أن تصبح  يتبع التوزيع غري الطبةيعي وبالتايل هذا البعد %5من  اقلنالحظ ان المعنوية 

 .املغريات تتبع التوزيع الطبةيعي
 اجلدول التايل: SPSS لذا جند حسب برنامج 

 المعلومات. التكنولوجيالمعدل  الطبيعي التوزيع (:17الجدول رقم )

Tests de normalité 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistique Ddl Significatio
n 

Statistique Ddl Significatio
n 

 0,794 40 0,983 *0,200 40 0,072 1تكنولوجيا
*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 
a. Correction de signification de Lilliefors 

 .SPSS المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج ال 
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 .المعدلة واالتصال (: التمثيل البياني لتوزيع الطبيعي لتكنولوجيا المعلومات31الشكل رقم )

 
 .SPSS بناءا على نتائج ال المصدر: من إعداد الطالبة 

 :من خالل اجلدول الساب  Shapiro-Wilkنستخدم  40مبا أن عدد العةين  
 يتبع التوزيع الطبةيعي . وبالتايل هذا البعد %5من  أكربنالحظ ان المعنوية 

 .التوزيع الطبيعي لليقظة التكنولوجيا اختبار: ثانيا

 .ولوجيا(: التوزيع الطبيعي لليقظة التكن18الجدول رقم )
 

Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
 O,155 40 0,017 0,895 40 0,001 التكنولوجية_اليقظة
a. Lilliefors Significance Correction 

 .SPSS المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج ال 
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 لتكنولوجيا.لليقظة ا(: التمثيل البياني لتوزيع الطبيعي 14الشكل رقم )

 
 .SPSS المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج ال 

 :الساب  اجلدول خالل من Shapiro-Wilk نستخدم 40 العةين  عدد أن مبا
 تصبح أن أجل من ديلهبتع نقوم لذا الطبةيعي غري التوزيع يتبع البعد هذا وبالتايل% 5 من اقل املعنوي  ان نالحظ
 .الطبةيعي التوزيع تتبع املغريات
 :التايل اجلدول SPSS  برنامج حسب جند لذا

 .لليقظة التكنولوجيا المعدل (: التوزيع الطبيعي19الجدول رقم )
Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistiqu

e 
Ddl Significati

on 
Statistiqu

e 
Ddl Signification 

 0,252 40 0,965 *0,200 40 0,081 2تكنولوجيا
*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 
a. Correction de signification de Lilliefors 

 .SPSS المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج ال 
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 .المعدلة لتكنولوجيالليقظة االطبيعي  (: التمثيل البياني لتوزيع15الشكل رقم )

 
 SPSS المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج ال 

 .من خالل اجلدول الساب  Shapiro-Wilkنستخدم  40مبا أن عدد العةين  
 .الطبةيعييتبع التوزيع  وبالتايل هذا البعد %5من  اكربنالحظ ان المعنوية 

 عد اليقظة التنافسية:اختبار التوزيع الطبيعي للبثالثا: 

 نافسية.(: التوزيع الطبيعي لليقظة الت20الجدول رقم )
 

Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
 0,006 40 0,916 0,005 40 0,170 التنافسية_اليقظة
a. Lilliefors Significance Correction 

 .SPSS صدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج ال الم
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 .نافسيةلتلليقظة ا(: التمثيل البياني لتوزيع الطبيعي 16الشكل رقم )

 
 SPSS المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج ال 

 من خالل اجلدول الساب : Shapiro-Wilkنستخدم  40مبا أن عدد العةين  
لذا نقوم بتعديله من أجل أن تصبح  يتبع التوزيع غري الطبةيعي وبالتايل هذا البعد %5من  اقلنالحظ ان المعنوية 

 .املغريات تتبع التوزيع الطبةيعي
 اجلدول التايل: SPSS لذا جند حسب برنامج 

 .نافسيةلليقظة الت المعدل توزيع الطبيعي(: ال21الجدول رقم ) تعديل
Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistique Ddl Signification Statistique Ddl Signification 

 0,424 40 0,972 *0,200 40 0,084 2تنافسية
*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 
a. Correction de signification de Lilliefors 

 .SPSS صدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج ال الم
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 .نافسية المعدلةلتلليقظة ا(: التمثيل البياني لتوزيع الطبيعي 17الشكل رقم )

 
 .SPSS المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج ال 

 الساب  من خالل اجلدول Shapiro-Wilkنستخدم  40مبا أن عدد العةين  
 .الطبةيعييتبع التوزيع غري  وبالتايل هذا البعد %5من  كربا نالحظ ان المعنوية 

 :التجارية اختبار التوزيع الطبيعي للبعد اليقظةرابعا: 

 .اليقظة التجارية الطبيعي التوزيع (:22الجدول رقم )

Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

 التجارية_اليقظة
0,185 40 0,001 0,898 40 0,002 

a. Lilliefors Significance Correction 

 .SPSS المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج ال 
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 .جاريةلتلليقظة ا(: التمثيل البياني لتوزيع الطبيعي 18الشكل رقم )

 
 SPSS در: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج ال المص

 من خالل اجلدول الساب : Shapiro-Wilkنستخدم  40مبا أن عدد العةين  
لذا نقوم بتعديله من أجل أن تصبح  يتبع التوزيع غري الطبةيعي وبالتايل هذا البعد %5من  اقلنالحظ ان المعنوية 

 .املغريات تتبع التوزيع غري الطبةيعي
 اجلدول التايل: SPSS حسب برنامج  لذا جند

 جارية.(: التوزيع الطبيعي لليقظة الت23الجدول رقم )
 

Tests de normalité 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistiqu
e 

Ddl Significati
on 

Statistiqu
e 

ddl Signification 

 تجارية
 اليقظة

0,098 40 0,200* 0,945 40 0,050 

*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 
a. Correction de signification de Lilliefors 

 .SPSS المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج ال 
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 .المعدلة جاريةلتلليقظة ا(: التمثيل البياني لتوزيع الطبيعي 19الشكل رقم )

 
 SPSS ا على نتائج ال المصدر: من إعداد الطالبة بناء

 .من خالل اجلدول الساب  Shapiro-Wilkنستخدم  40مبا أن عدد العةين  
 يتبع التوزيع الطبةيعي. وبالتايل هذا البعد %5من  كربا نالحظ ان املعنوي  
 فرضيات الدراسة. اختبارالمطلب الرابع: 

 الفرضية الرئيسية. اختبارأوال: 
ل  إحصائةي  لتكنولوجةيا املعلومات واالتصال على الةيقظ  االسرتاتةيجةي  يف يوجد أثر ذو دال الفرضية الرئيسية:

، هنا نقوم باختبار صق  الفرضةي  من خالل مصفوف   α≤0.05عند مستوى أقل أو يساوي  AMCمؤسس  
 رتباطات بني املتغريات كالتايل:اال
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 اتيجية وتكنولوجيا المعلومات.يوضح العالقات االرتباطية بين أبعاد اليقظة االستر (: 24الجدول رقم )
 

Corrélations 
المعلومات  تكنولوجيا 

 واالتصال
 تجاريةاليقظة ال تنافسيةاليقظة ال اليقظة التكنولوجية

 تكنولوجيا
المعلومات 

 واالتصال

Corrélation de Pearson 
1 0,559** 0,462** 0,544** 

Sig. (bilatérale)  0,000 0,003 0,000 
N 40 40 40 40 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 .SPSS المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج ال 

من خالل مصفوف  االرتباط يف اجلدول الساب  نالحظ ان العالق  بةينت مجةيع العبارات هي عالق  طردي  ، كما أن 
واملتغري  تكنولوجةيا املعلومات واالتصال،  ماعدا العالق  بني  املتغري التابع سط متو العالق  بني العبارات بشكل عام 

،  مما يسمح بقبول الفرضةي  %2, 46، واليت هي الوحةيدة من نوعها حةيث بلغت  الةيقظ  التنافسةي املستقل البعد 
  .الرئةيسةي  

 ثانيا: اختبار الفرضية األولى.

عند  AMCاملعلومات واالتصال على الةيقظ  التكنولوجةيا يف مؤسس   يوجد أثر ذو دالل  إحصائةي  لتكنولوجةيا
 . α≤0.05مستوى أقل أو يساوي 

لإلجاب  على هذه الفرضةي  نستخدم االحندار اخلطي البسةيط، حةيث يتمثل املتغري التابع يف الطاق  التنظةيمةي  واملتغري 
 ج كما يلي:كانت النتائ  SPSSاملستقل يف البعد االنساين، وباستخدام برنامج 

 
 .أثر اليقظة التكنولوجية على تكنولوجيا المعلومات واالتصال(: 25الجدول رقم )

 الثابت معامل االنحدار R R-deux مستوى الداللة البيان

 0,559a 0,313 0,478 1,744 0,000 القيمة

 .SPSS المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج ال 
( وهيذا يبيني وجيود أثير ذو داللي  إحصيائةي  0.05( وهيي أقيل مين )0,000الل  )يظهر من اجلدول أن مستوى الد

اليذي يقيةيس قيوة العالقي  Rبني الةيقظ  التنافسةي  وتكنولوجةيا املعلومات واالتصال، حةيث أن قةيم  معاميل االرتبياط  
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قيدر  R-deuxد أي درج  االرتباط متوسط  طردي  وبالنسب  ملعامل التقدي %55.9بني املتغري املستقل والتابع 
مييييين التغيييييريات احلالييييي  يف تكنولوجةييييييا املعلوميييييات  %31.3أي أن الةيقظييييي  التكنولوجةيييييي  مسيييييؤول  عييييين  0.313ب

حةييث االعتمياد عليى الةيقظي  التكنولوجةيي  بوحيدة واحيدة ييؤدي اىل  0.478واالتصال، أما معدل االحندار قدر ب
ممييا يسييمح بقبييول الفرضييةي  ومنييه نسيييتخرج ميين هييذه الوحييدة،  %47.8حتقةييي  تكنولوجةيييا املعلومييات واالتصييال ب

 العالق  التالةي :
 
 

 .تكنولوجةيا املعلومات واالتصال= Y= الةيقظ  التكنولوجةي ، X حةيث: 
 ثالثا: اختبار الفرضية الثانية.

عند  AMCيوجد أثر ذو دالل  إحصائةي  لتكنولوجةيا املعلومات واالتصال على الةيقظ  التنافسةي  يف مؤسس  
 . α≤0.05ساوي مستوى أقل أو ي

لإلجاب  على هذه الفرضةي  نستخدم االحندار اخلطي البسةيط، حةيث يتمثل املتغري التابع يف الطاق  التنظةيمةي  واملتغري 
 ا يلي:كانت النتائج كم  SPSSاملستقل يف البعد االنساين، وباستخدام برنامج 

 االتصال.أثر اليقظة التنافسية على تكنولوجيا المعلومات و (: 26الجدول رقم )

 الثابت معامل االنحدار R R-deux مستوى الداللة البيان

 0,462a 0,214 0,519 2,069 0,003 القيمة
 .SPSS المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج ال 

( وهيذا يبيني وجيود أثير ذو داللي  إحصيائةي  0.05( وهيي أقيل مين )0,003يظهر من اجلدول أن مستوى الدالل  )
اليذي يقيةيس قيوة العالقي  Rالتنافسةي  وتكنولوجةيا املعلومات واالتصال، حةيث أن قةيم  معاميل االرتبياط   بني الةيقظ 

قيدر  R-deuxأي درج  االرتباط متوسط  طردي  وبالنسب  ملعامل التقديد  %46.2بني املتغري املستقل والتابع 
  يف تكنولوجةيا املعلومات واالتصال، من التغريات احلال %21.4  مسؤول  عن نافسةيأي أن الةيقظ  الت 2140,ب 

بوحييييدة واحييييدة يييييؤدي اىل حتقةييييي   نافسييييةي حةيييييث االعتميييياد علييييى الةيقظيييي  الت 0.519أمييييا معييييدل االحنييييدار قييييدر ب
ميين هييذه الوحييدة، ممييا يسييمح بقبييول الفرضييةي  ومنييه نسييتخرج العالقيي   %51.9تكنولوجةيييا املعلومييات واالتصييال ب

 التالةي :
 

Y=0,478X + 1,744 
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 .تكنولوجةيا املعلومات واالتصال= Y ، = الةيقظ  التنافسةيX حةيث: 
 اختبار الفرضية الثالثة: رابعا: 

عند  AMCيف مؤسس  واالتصال على الةيقظ  التجاري  يوجد أثر ذو دالل  إحصائةي  لتكنولوجةيا املعلومات 
 . α≤0.05مستوى أقل أو يساوي 

تغري التابع يف الطاق  التنظةيمةي  واملتغري لإلجاب  على هذه الفرضةي  نستخدم االحندار اخلطي البسةيط، حةيث يتمثل امل
 ا يلي:كانت النتائج كم  SPSSاملستقل يف البعد االنساين، وباستخدام برنامج 

 أثر اليقظة التجارية على تكنولوجيا المعلومات واالتصال. (:27الجدول رقم) 
 الثابت معامل االنحدار R R-deux مستوى الداللة البيان

 0,544a ,2960 0,494 1,894 0,000 القيمة
 .SPSS المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج ال 

( وهيذا يبيني وجيود أثير ذو داللي  إحصيائةي  0.05( وهيي أقيل مين )0,000يظهر من اجلدول أن مستوى الدالل  )
ة العالقي  اليذي يقيةيس قيو R وتكنولوجةيا املعلوميات واالتصيال، حةييث أن قةيمي  معاميل االرتبياط بني الةيقظ  التجاري  

قيدر  R-deuxأي درج  االرتباط متوسط  طردي  وبالنسب  ملعامل التقديد  %54.4بني املتغري املستقل والتابع 
يف تكنولوجةيا املعلوميات واالتصيال، من التغريات احلال   %29.6أي أن الةيقظ  التجاري  مسؤول  عن  2960,ب 

قظيييي  التجارييييي  بوحييييدة واحييييدة يييييؤدي اىل حتقةييييي  حةيييييث االعتميييياد علييييى الةي 0.494أمييييا معييييدل االحنييييدار قييييدر ب
ميين هييذه الوحييدة، ممييا يسييمح بقبييول الفرضييةي  ومنييه نسييتخرج العالقيي   %49.4تكنولوجةيييا املعلومييات واالتصييال ب

 التالةي :
 
 
 

 .تكنولوجةيا املعلومات واالتصال= Y= الةيقظ  التجاري ، X حةيث: 

Y=0,494X + 1,894  
 

Y=0,519X + 2,069 
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معنوي على   لنا أن الةيقظ  االسرتاتةيجةي  هلا أثرمن خالل ما سب  وبعد إثبات صق  الفرضةيات السابق  تبني
ةي  تكنولوجةيا املعلومات دا، حةيث تسعى املؤسسات اىل حتقتكنولوجةيا املعلومات واالتصال وهذه النتةيج  مقبول  ج

  واالتصال.
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 خالصة الفصل:

الةيقظ  االسرتاتةيجةي  بأنواعها ) الةيقظ  تعتمد على AMC من خالل النتائج املتوصل الةيها تبني أن مؤسس  
لومات واالتصال يف عملها وهذا تكنولوجةيا املع التكنولوجةي ، الةيقظ  التنافسةي ، الةيقظ  التجاري (، كما أهنا تستخدم

 ما مكنها من البقاء واالستمراري  يف جمال عملها، رغم تواجدها يف سوق تنافسةي .

املعلومات واالتصال  حول واقع تطبةي  تكنولوجةيا يرات املبقوثنيدكما تبني عدم وجود فروقات يف أغلب تق
والةيقظ  االسرتاتةيجةي  تبعا خلصائصهم العام  باستثناء بعضها واليت كانت منطقةي  حةيث أن اخلربة واملركز الوظةيفي 

ةيفي ريق  ختتلف عن أصقاب اخلربة القلةيل  أو املركز الوظالذي يتمتع به االشخاص جتعله يقدر األمور بط
 القاعدي، كما اتضح أن الةيقظ  االسرتاتةيجةي  وكل أنواعها تأثريا إجيابةيا على تكنولوجةيا املعلومات واالتصال.
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 خاتمة:

تتوجه املؤسسات الةيوم اىل تفعةيل الةيقظ  االسرتاتةيجةي  فهي أحد أهم األسالةيب اإلداري  احلديث  اليت أصبقت من 
والقةيام وهذا راجع بدرج  اىل أن املؤسس  أصبقت أكثر تفاعل مع يحةيطها اخلارجي الضروري االعتماد علةيها، 

بردة فعل اجتاهه، ولةيس علةيها االنتظار للقةيام برد الفعل جتاه املتغريات البةيئةي  احملةيطةي  هبا، وخاص  من ناحةي  
ن خالل هاته الدراس  اليت تندرج مقتناص الفرص املتعلق  بتكنولوجةيا املعلومات واالتصال، وهذا ما حولنا معاجلته ا

"، وقد AMC دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تفعيل اليقظة االستراتيجية بمؤسسة  حتت عنوان "
 اليقظة االستراتيجية بمؤسسة  وجيا المعلومات واالتصال فيتكنول مدى تأثيرما مت طرح االشكالةي  املوالةي  " 

AMCةي  مت التطرق اىل أدبةيات الدراس  النظري  املتعلق  مبتغريات هذه االشكالوحىت نتمكن من االجاب  على  "؟
    ومت التوصل اىل النتائج التالةي : AMCالدراس ، متبوع  بدراس  مةيدانةي  مبؤسس  

 :النتائج الخاصة بالفرضيات

 دراس  هي:أنواع الةيقظ  االسرتاتةيجةي  املتبع  يف املؤسس  يحل الأن  املةيدانةي  الدراس  أظهرت نتائج

 نتائج الدراس  املةيدانةي  بأن أنواع الةيقظ  االسرتاتةيجةي  املتبع  يف املؤسس  يحل الدراس  هي: الةيقظ  أثبتت 
مبتوسط  التجاري  تلةيها الةيقظ  1,213واحنراف معةياري قدره  3,8063مبتوسط حسايب بلغ التكنولوجةي  
 وأخريا الةيقظ متوسط ، بدرج   مما يشري اىل تطبةيقها 1,570واحنراف معةياري  3,4000حسايب

 بدرج .  1,703قدر ب واحنراف معةياري 2,7000التنافسةي  مبتوسط حسايب

   أظهرت نتائج اختبار الفرضةيات وجود تأثري قوي لتكنولوجةيا املعلومات واالتصال على الةيقظ
 االسرتاتةيجةي  بأبعادها باملؤسس  يحل الدراس .

 لتكنولوجةيا  ذو دالل  إحصائةي   إذ بةينت النتائج وجود أثر مت قبول الفرضةي  الرئةيسةي  لثبوت صقتها
 .α≤0.05 راس  عند مستوى دالل املعلومات واالتصال يف الةيقظ  االسرتاتةيجةي  باملؤسس  يحل الد

 لتكنولوجةيا  ذو دالل  إحصائةي  مت قبول الفرضةي  الفرعةي  االوىل لثبوت صقتها إذ بةينت النتائج وجود أثر
 .α≤0.05يف الةيقظ  التكنولوجةي  باملؤسس  يحل الدراس  عند مستوى دالل   املعلومات واالتصال

 لتكنولوجةيا  ذو دالل  إحصائةي  مت قبول الفرضةي  الفرعةي  الثانةي  لثبوت صقتها إذ بةينت النتائج وجود أثر
 .α≤0.05املعلومات واالتصال يف الةيقظ  التنافسةي  باملؤسس  يحل الدراس  عند مستوى دالل  
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 لتكنولوجةيا  ذو دالل  إحصائةي  الفرضةي  الفرعةي  الثالث  لثبوت صقتها إذ بةينت النتائج وجود أثر مت قبول
 .α≤0.05املعلومات واالتصال يف الةيقظ  التجاري  باملؤسس  يحل الدراس  عند مستوى دالل  
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 االقتراحات:

 ةي  للقائمني باملؤسس  بضرورة:بناءا على النتائج املتوصل الةيها نقدم االقرتاحات التال

عالقتها مبقةيطها اخلارجي، ومتابعته املستمرة القتناص الفرص املالئم  وجتنب التهديدات من  االهتمام بتطوير _
 خالل االعتماد على االسالةيب احلديث .

للتغريات  بقاء املؤسس  يف حال  يقظ  مستمرة وهذا من أجل القدرة على السةيطرة على االسواق ومواكبتها _ 
 احلاصل  هبا.

 علومات._ البقث و توفري اجلهود ووضع دورات تدريبةي  تكوينةي  يف جمال البقث عن امل

 _ وضع دورات تدريب  إلتقان التعامل واستغالل االمثل لتكنولوجةيا املعلومات واالتصال باملؤسس .

 ختصةيص مةيزانةي  خاص  هبا. _اهتمام املؤسس  بالةيقظ  االسرتاتةيجةي  وجعلها ضمن أولوياهتا من خالل
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 : المراجع قائمة
I.  العربية:المراجع 

 الكتب :والأ
 مصر، اللبنانةي ، املصري  الدار ،1ط املعاصرة، ونظرياته االتصال السةيد، حسني لةيلى مكاوي، عماد حسن .1

1998. 
 املنصورة، والنشر، للرتمج  القرىم أ ،02 ط الراهن، املأزق من واخلروج االسرتاتةيجي التفكري سلطان، جاسم .2

 .2010 مصر،
 .2010 مصر، ،04 ط  القرى، أم للقرك ، االدراك اسرتاتةيجةي  الةيقظ  اىل الصقوة من سلطان، جاسم .3
 عمان، والتوزيع، للنشر املناهج دار ،1 ط الفعال، التعلةيم يف االتصال تكنولوجةيا عطةي ، علي يحسن .4

 .2008األردن،
 ثانيا: المقاالت

 جمل  التنافسةي ، املزايا وتطوير تنمةي  يف االسرتاتةيجةي  الةيقظ  مسامه  بريك ، بن الوهاب عبد ري،بلبص خلةيدة .1
 .12 اتجملد ،03العدد اجللف ، االنسانةي ، والعلوم احلقوق

 اقتصادي  أحباث جمل  الدولةي ، االسواق إخرتاق يف االسرتاتةيجةي  الةيقظ  تأثري قمري ، حلةيم  أنساعد، رضوان .2
 .2020 ،14 اتجملد ،01 لعددا وإداري ،

  االكادميةي  اجلزائري ، االقتصادي  باملؤسسات االسرتاتةيجةي  الةيقظ  تطبةي  ألةيات علواطي، لةيمني عابد، ولد عمر .3
 .2017 ،17 العدد واالنسانةي ، االجتماعةي  للدراسات

 واتجمتمع، اإلنسان علوم جمل  الصناعةي ، املؤسس  يف االداري االتصال فعالةي  برويس، وردة قبقوب، عةيسى .4
 .2015 ،15 العدد

 املعرف ، جمامةيع االقتصادي ، املؤسس  يف االسرتاتةيجةي  الةيقظ  نشاط على املؤسس  بةيئ  أثر ، قادري يحمد .5
 .2019 ،05 اتجملد ،02العدد

 إقتصادي ، أبعاد العريب، الوطن يف واالتصال املعلومات تكنولوجةيا استخدام واقع عالوي، حلسن يحمد .6
 .2015 ،05 اتجملد ،01العدد س،بومردا

 واالجتماعةي  الرياضةي  للدراسات املةيدان جمل  احلديث ، املؤسسات يف االسرتاتةيجةي  الةيقظ  أنواع ملروس، مرمي .7
 .2019 ،02 اتجملد ،04 العدد واالنسانةي ،
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 -تربةي  -عجمتم جمل  العاملني، أداء حتسن يف واالتصال املعلومات تكنولوجةيا فالق، علي مريي، بن مصطفى .8
 .  2020 ،1 العدد ،5 اتجملد عمل،

 للبقوث التنمةي  االدارة جمل  باجلزائر، االسالمةي  البنوك يف االسرتاتةيجةي  الةيقظ  واقع قاشي، خالد رافع، نادي    .9
 .2015 ،8العدد البلةيدة، والدراسات،

 االقتصادي  سساتاملؤ  يف االسرتاتةيجةي  الةيقظ  ممارسات تشخةيص غضبان، الدين حسام قرون، نورهان .10
 .2020 ،14 اتجملد ،01العدد بسكرة، اجلزائري ،

 ثالثا: أطروحة الدكتوراه ورسائل الماجستير
 جمل  املستدام ، التنافسةي  األفضلةي  حتسني يف االسرتاتةيجةي  الةيقظ  فعالةي  زالسي، سامر خلةيف ، بن أمحد .1

 .2018 ،01 اتجملد ،02 العدد الوادي، والدراسات، للبقوث االفاق
 اخلدم  مبؤسسات االداري  التنمةي  حتسني يف واالتصاالت املعلومات التكنولوجةيا دور اهلل، عبد بن أمساء .2

 .2019 ،1 سطةيف اقتصادي ، علوم دكتوراه رسال  العمومةي ،
 ماجةيستري، رسال  واملتوسط ، الصغرية باملؤسسات االسرتاتةيجةي  للةيقظ  خلةي  بناء يحاول  قمان، أنةيس  .3

 .2014 رداس،بوم جامع 
 تلمسان، ماسرت، مذكرة املؤسس ، يف األفراد أداء على واالتصال املعلومات تكنولوجةيا أثر جعواين، حلةيم  .4

2020. 
 واملتوسط ، الغرية املؤسسات يف االسرتاتةيجةي  الةيقظ  على املعلومات نظام تأثري شريف، حيي حنان .5

 .2018 ،1سطةيف جامع  االقتصادي ، العلوم يف دكتوراه أطروح 

 واملتوسط ، الصغرية املؤسسات تنافسةي  حتسني يف واالتصال املعلومات تكنولوجةيا دور بوزيد، بن شهرزاد  .6
 .2012 بومرداس، ماجةيستار، شهادة

 واملتوسط ، الصغرية املؤسسات يف باملبةيعات التنبؤ عملةي  يف املعلومات تكنولوجةيا دور سطقاوي، عزيز  .7
 .2008 بسكرة، ماجةيستري، مذكرة

 الصغرية للمؤسسات االسرتاتةيجةي  التوجهات على واالتصال املعلومات تكنولوجةيا أثر يزغش، كامةيلةيا .8
 .2009 بسكرة، ماجةيستري، رسال  واملتوسط ،

 .2011 تلمسان، ماجةيستري، شهادة املؤسس ، يف للتغري كعامل االسرتاتةيجةي  الةيقظ  عالوي، نصرية .9
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 رسال  ويحةيطها، املؤسس  بني االتصال ترشةيد يف تةيجةي االسرتا الةيقظ  دور قوجةيل، العابدين نور .10
 .2016 عناب ، ماجةيستري،

 المراجع باللغة األجنبية رابعا: 
1- Smail Amrouch; Utilisation des NTIC et de l intranet dans le management de 

l information et des connaissances; thése de magister non publié; Université d 

Alger; Alger 2005.
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 رقم اإلستمارة...

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية  

العلمي البحثو   العالي التعليم وزارة  

بوعريريج برج اإلبراهيمي البشير محمد جامعة   

التسيير علوم: قسم   

 أعمال إدارة:  التخصص

  AMCشرافية بمؤسسة استبيان موجه إلى املديرين في املستويات الوسطى واإل 

 بعد واجب التحية والتقدير،...

 :في إطار إنجازنا لبحث العلمي ميداني نضع بين أيديكم استمارة خاصة بدراسة 

 .-بالعلمة AMCدراسة حالة مؤسسة - دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال في تفعيل اليقظة االستراتيجية 

ماااد وج اااة  نرجااان مااد ساااياتركم الحكرماااة التكااارف باتجاباااة   ااا  فقرا  اااا والتاااي فإننااا نضاااع باااين أياااديكم ةااا   ا ساااتمارة،

نظارمم. ييااث أن اسااتكماا اتجابااة   اا  اافااة  بااارال ا سااتايان والدناة فااي اتجابااة سااانعك    اا  تنااة النتااا   التااي ساا تم 

تستخدف إ  ألغارا  البحاث  أو بيانال لد ووج ال نظر  مما نؤمد بأن ال العلنمال التي رقدمنن ا مد آراء  التنصل إلي ا.

 العلمي.

 ولكم منا جزيل الشكر     يسد تعاونكم.                         

 في الكان ال ي يعبر  د وانع مؤسستكم.(X): يرج  وضع إشارةمالحظة

 

 

 اشراف األستاذ:                                                                                    :ينالطالبداد إع
 بونقةيب أمحد -                                                                               بن زاوي شهرزاد -
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 الجزء األول: معلومات عامــــــة
 سن  50و 30بني   سن  30قل من أ . الســــــــــــــــــــــــن:1

 سن  50ر من أكث 
 دراسات علةيا              ثانييييييوي ابتدائي . المستــوى التعليمي:2

 جامعي  متوسط 
 أنثييييييى  ذكيييييييير . الجنـــــــــــــــــــــس:3
 سن  15 إىل05مييين  سنيييييييييييييييييييييوات   5أقل من   . عدد سنوات الخبرة:4

 سن  20 سن             أكثر من 20 إىل 15من                         
 إشرافةيهإدارة    :      إدارة وسطى        المستوى الوظيفي -5
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال.: ولالجزء األ
 

موافق  العبارات

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير موافق 

 بشدة

      لاس يل  ملية رباتا العلنمال. رطنر الؤسسة ركننلنجيا العلنمال وا رصاا  -1

      تستخدف الؤسسة النسا ل العلنمارية ) الحاسنب، الفيدين...(. -2

        تم الؤسسة باتنفاق     ركننلنجيا العلنمال وا رصاا. -3

       ( لتباتا ورنزيع العلنمال بين العاملين.أنكرن تلدى الؤسسة شبكة إلككرونية تاخلية )  – 4

      رنفر الؤسسة نا دة بيانية متاية للنيدال والفروع، األنساف الختلفة.-5

      ركننلنجيا العلنمال وا رصاا في أي ونت. استعماايمكنني  -6

      مع زمالئي في أي ونت. ركننلنجيا العلنمال وا رصاايمكنني التناصل باستخداف  -7

العلنمال في  '&<"في الؤسسة مد الحصنا     مال وا رصاارمكنني ركننلنجيا العلن  -8

 الننت الناسب.

     

      رنفر لي الؤسسة ياسنب مرربط بشبكة تاخلية للمؤسسة. -9

      تستخدف ركننلنجيا العلنمال وا رصاا في الكروي  لنتجا  ا. -10

      الخارج. تستخدف ركننلنجيا العلنمال وا رصاا في التناصل مع -11

      تستخدف ركننلنجيا العلنمال وا رصاا في رقليل الننت. -12

      تستخدف ركننلنجيا العلنمال وا رصاا في رحسين العمليال. -13

      تعتمد الؤسسة     رقنيال وبرام  يديثة. -14
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 ني: اليقظة االستراتيجية.ثاالجزء ال
موافق  العبارات

 بشدة

غير  يدمحا موافق

 موافق

غير موافق 

 بشدة

 اليقظة التكنولوجيةالبعد األول: 

      رابع الؤسسة أخر الستجدال العلمية والتكننلنجية. -15

      تعتمد الؤسسة القارنة التطنيرية. -16

      التكننلنجية. ا بتكارالربرف الؤسسة      -17

      تسع  الؤسسة لشراء الكراخيص. -18

 لبعد الثاني: اليقظة التنافسيةا

      ررانب الؤسسة بشكل روريني الحصة السننية للمنافسين. -19

رتحرى الؤسسة  د ا سكراريجيال التبعة مد نبل النافسين في إ دات تشكيلة  -20

 البيعال الجديدة. 

     

      رقنف الؤسسة بالتحري  د القرارال ا سكراريجية للمنافسين. -21

      رقنف الؤسسة بالبحث العمق  د األسناق والنافسة. -22

 البعد الثالث: اليقظة التجارية

      الفرص.  نتناصتسع  الؤسسة  -23

      تسع  الؤسسة لتقديم منتجال بأسعار مقبنلة لدى العمالء. -24

      تعمل الؤسسة     رابع مصاتر النرتيد. -25

      ؤسسة  د ا سكراريجيال التبعة مد نبل النافسين في التعامل مع النرتيد.رتحرى ال -26
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 :ملخص

بالعلم ،  AMC على الةيقظ  االسرتاتةيجةي  يف مؤسس  هدفت هذه الدراس  اىل معرف  أثر تكنولوجةيا املعلومات واالتصال           
ل حتقةي  الريادة والتمةيز، ولتققةي  أهداف الدراس  مت إستخدام االستبان  كأداة جلمع باعتبارمها مطلبني أساسني للمنظمات املعاصرة من أج
أبعاد ) الةيقظ  التكنولوجةي ، الةيقظ  التنافسةي ، الةيقظ  التجاري ( واملتعلق  باملتغري  3البةيانات واليت تشمل عبارات متعلق  باملتغري التابع، و

يف معاجل  البةيانات واستخراج النتائج، حةيث توصلت  SPSS21وباستخدام برنامج ، AMCالتابع اليت وجهت للموظفني يف مؤسس   
لتكنولوجةيا املعلومات واالتصال يف الةيقظ  االسرتاتةيجةي  باملؤسس  يحل الدراس  عند    اىل وجود أثر ذو دالل  إحصائةي الدراس

 .α≤0.05مستوى دالل  

اليقظة االستراتيجية، اليقظة التكنولوجية، اليقظة التنافسية، اليقظة التجارية،  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصالالكلمات المفتاحية: 
 .AMC مؤسسة 

 Summary: 

           This study aimed at knowing the impact of information and communication technology on strategic 

vigilance in AMC institution at El-alma as basic demands for modern organizations to achieve leadership and 

excellence. In order to achieve the objectives of the study, a questionnaire was used as a tool to collect data 

that involves a dependent variable and three dimensions (technological vigilance, competitive vigilance and 

commercial vigilance). The questionnaire is related to the dependent variable that was directed to the 

employees of AMC institution using the SPSS21 program to analyse data and draw results. The study reached 

the conclusion that there was a strategically significant effect of information and communication technology on 

strategic vigilance at the understudy institution at the level of ≤ 0.05. 

Key words: quality of life, organizational loyalty. 

information and communication technology on shategio, strategic vigilance, technological 

vigilance, competitive vigilance, commercial vigilance  .  

 
 


