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القدمة:
 ير العال بوجات من التغيات و التطورات التسارعة ف شت مالت الياة القتصادية  و
صالت و ف وسائل الت لائل  قدم ا ل الت لك إ عود ذ ية، و ي سية و الثقاف ية و السيا  الجتماع
 تطور التكنولوجيا، و تكنولوجيا العلومات، الت جعلت من العال قرية واحدة يسهل عبها
سة و عد الناف بدل قوا ل ت لذي أدى إ لمر ا لدول، ا ية ل سية و الغراف لدود السيا ختراق ا  ا
 تغيها، من خلل ما أفرزته التحديات العالية الديدة، خاصة مع انتشار مفاهيم الصخصة
 و العولة و النفتاح نو السواق العالية. كل ذلك عزز من أهية العلومات الت أصبحت
يزة لى ال ف الصول ع ها الؤسسات  مد علي لت تعت سية و الستراتيجية ا لوارد السا حد ا  أ

التنافسية.

ها، و ثة لمع يات الدي شيوع التقن مات، و صادية للمعلو مة القت نامي القي قد أ̀دى ت  و 
 تصنيفها، و معالتها و حفظها، و نشرها، إل ضرورة توفي نظم و أساليب للتعامل مع هذه
ظائف فة الو يام بكا قرار للق خذو ال ها مت لت يتاج بة ا ية الطلو ها بالنوع مات، و توفي  العلو
سة، و ف الؤس مل  مالت الع فة  ف كا بة  توجيه و رقا يم، و  يط و تنظ من تط ية،   الدار

RIST Vol.14 N°02 Année 200427

mailto:m.houari@mail.lagh-univ.dz


ستوى جات ال من احتيا تداء  فة اب ية الختل ستويات الدار بات ال عي متطل لذي يرا شكل ا  بال
ظم العلومات كواحد من لدارة الستراتيجية. و قد جاءت ن بات ا هاء بتطل  التشغيلي و انت
 تلك النظم القادرة على ذلك، من خلل ما تقدمه من منافع الؤسسة من مرونة و سرعة و

دقة ف كافة وظائف الؤسسة التسويقية و النتاجية و الالية...ال.

 و بسبب النافسة الادة  الت يشهدها هذا العصر، أصبح من الصعب على الؤسسات الت ل
سريع ي ال يد و التغي سم بالتعق ف بيئة تت قاء  هة و الب لة الواج سية فعا ستراتيجيات تناف ن إ  تتب
ستراتيجيات طوير ا ناء و ت نو ب تا  توجيه اهتماما سات  هذه الؤس لى  تم ع لذي ي لمر ا  ا

.)100، ص1986يس عامر، (تنافسية تصمن إستمراريتها و تفوقها على منافسيها

I:الطار العام للدراسة .
 

I.1:مشكلة الدراسة 
عالي، لي و ال ستويي ال لى ال جدا ع شديدة  سة  ية مناف صناعية الزائر سات ال  تواجه الؤس
 حيث تواجه هذه الؤسسات العديد من التحديات الت تتم عليها استعمال  وسائل وآليات،
 و استراتيجيات عصرية و حديثة، لكي تتماشى مع الظواهر الستجدة الت أفرزتا العولة و
 النفتاح على السواق العالية، إذ ند الزائر تدخل ف هذه اليام مرحلة جديدة و صعبة
 ناتة عن توقيع اتفاقيات الشراكة العالية الختلفة أهها النضمام إل مؤسسة التجارة العالية

WTOالت ازدادت بعدها حدة النافسة و ما يترتب على ذلك من انفتاح السوق الزائري ، 
يا، و فة عال ية العرو ية ذات الساء و العلمات التجار جات الجنب مام النت صراعيه أ لى م  ع

السمعة القوية ف جودتا و مستوى أدائها.

ظم ناء ن لزائر ب ف ا صناعية  سات ال لى الؤس ضروري ع من ال صبح  قدم أ ما ت لى  ناء ع  ب
 معلومات فاعلة، و قادرة على تلبية متطلبات و استراتيجياتا التنافسية الختلفة، من خلل ما

تقدمه من تكنولوجيا معلومات متقدمة و مسايرة للتطورات البيئية.
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I.2:أهية الدراسة 
 تكمن أهية هذه الدراسة ف كونا تعتب من أول الدراسات الت تتناول الربط بي موضوعي
لبيئة الدارية الزائرية، خاصة و يزة التنافسية ف ا  حيويي و هامي ها نظم العلومات و ال

أنا تتناول قطاعا مهما، و هو القطاع الصناعي، ذا تنافسية عالية جدا.

لم سب ع ية (ح صناعية الزائر لبيئة ال ف ا يدة  نا الوح من أ سة  هذه الدرا ية  تأت أه ما   ك
يزة يق ال ستراتيجية لتحق كأداة ا مات  ظم العلو به ن لذي تلع لدور ا ناول ا لت تت باحثي) ا  ال
لى تأثي ع ف ال مات  ظم العلو تؤديه ن لذي  لدور ا ل ا سة إ ية درا عرض أ لم تت سية. ف  التناف
لت سية ا يا التناف لزائر، و الزا ف ا صناعية  ها الؤسسات ال لت تتبع سية ا  الستراتيجيات التناف
 تسعى لتحقيقها. بناء على ذلك يكن التأكيد أن هذه الدراسة تثل إضافة لدبيات الدارة
هذه تأت  يث  لال. ح هذا ا ف  جوة  سد ف بذلك ت هي  مات و  ظم العلو ستراتيجية و ن  ال
 الدراسة لتبز بعض جوانب هذا التأثي ف الوقت الذي أصبحت العلومات أحد أهم الوارد
 الت تستخدمها الؤسسات الختلفة ف تتبع منافسيها، و تلمس رغبات عملئها، و التسويق

مع مورديها و مواكبة التغيات التسارعة ف البيئة الارجية.

لت تدرس باحثي) ا  كما تكمن أهية الدراسة ف كونا من أول الدراسات (حسب علم ال
سات ية الؤس ي جاهز بط ب ناول الر ية تت نات كم لى بيا ماد ع من خلل العت ضوع   الو

الصناعية الزائرية لتكنولوجيا العلومات و مدى تأثيها على اليزة التنافسية.

I.3 :أسلوب الدراسة
هج الوصفي ( ستخدام الن ناولDescriptive Methodologyت ا هج يت  ) من النطلق أن هذا الن

قدرة و خارج  جراءات  لب إ قع، و ل يتط لى أرض الوا هي ع ما  ظواهر ك سات و ال  المار
 سيطرة الباحثان، بالضافة إل أنه يتجاوز جع البيانات و وصف الظواهر إل تليل واشتقاق

).2002الستنتاجات ذات الدللة بالنسبة للمشكلة الت يعالها الباحث. (ملكاوي، 
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يث عة، ح ستقلة و التاب يات ال ي التغ سببية ب قة ال ضح العل لذي يو هج ا ستخدم الن ما ا  ك
ية صناعية الزائر سات ال ية الؤس ثل جاهز ستقلة م يات ال ثر التغ هج أ هذا الن ضح   يو

لتكنولوجيا العلومات على التغيات التابعة الت تثل معايي تقيق اليزة التنافسية.

I.4:طرق جع البيانات 
ت العتماد على مصدرين أساسيي للحصول على البيانات ذات العلقة و ها:

أول: الصادر الثانوية: والت تشمل ما يلي :
مل ضوع  قة بالو سابقة ذات العل سات ال باث و الدرا قالت و اللت و ال تب و ال  الك
 الدراسة، و ذلك لتكوين فكرة واضحة عن الفاهيم و العطيات النظرية و اليدانية و بالتال

الصول على اللفية النظرية الكافية للدراسة.

لق لت تتع تادات مثل و ا سية و ال هات الر عن ال صدر  لت ت شريات ا صائيات و الن  الح
بالقطاع الصناعي الزائري.

ثانيا: الصادر الولية :
ثان بل الباح من ق صميمه  عداده و ت ت إ ستبيان  سطة إ نات بوا جع البيا ف  ثل  لت تتم  و ا
بل عدد من ستبيانات الدراسات السابقة، و قد ت تكيمها من ق ماد على عدد من ا  بالعت
ضيات، و يار الفر ضرورية لخت مات ال لى العلو غرض الصول ع لال ل هذا ا ف  صي   الخت

الوصول إل النتائج و تقدي بعض القترحات و التوصيات.

I.5     :متمع الدراسة 
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 14تتكون عينة الدراسة من مؤسسات جيعها  تنتمي للقطاع الصناعي الزائري و عددها 

 مؤسسة. و قد ت اختيار القطاع الصناعي نظرا لهية هذا القطاع  ف دعم القتصاد الوطن،
يا ف تكنولوج طور  تاح و ت من انف عال  شهده ال با ي تأثرا  عات  كثر القطا من أ تب   حيث يع

).2001التصالت و العلومات،  و ذا تنافسية عالية(الطراونة، 

I.6:عينة الدراسة 
بدت  ية و أ  مؤسسة، أي ما نسبته (12قام الباحثان بالتصال مع الؤسسات الصناعية العن

 ) من متمع الدراسة استعدادها للتعاون، و هي نسبة كافية لتعميم النتائج. كما ت85.7%
 اختيار أقسام معينة ضمن كل مؤسسة لتوزيع الستبيان عليها تثلت بأقسام: نظم العلومات،
يع بأن ج ما  طوير، عل حث و الت ية، الب عات، الال سويق / البي شرية، الت لوارد الب تاج، ا  الن
مؤسسات عينة الدراسة تتوي على أربعة من هذه الوحدات على القل. و قد ت توزيع (

 ) استبيان يدويا من قبل الباحثي على أفراد عينة الدراسة الت ت اختيارها عشوائيا، وقد110
).% 70) استبيان أي بعدل استجابة (77ت  استعادة (

I.6 :منهجية تطوير الستبيان 
 مرت عملية تطوير الستبيان بعدة مراحل حت وصلت إل شكلها النهائي الذي ت اعتماده و

استخدامه لتحقيق أهداف الدراسة.
لول: لة ا ضوعالرح شرة بو قة البا سات ذات العل يات و الدرا لى الدب لطلع ع ت ا   

يل،  سة (عق لون، 1996الدرا  )،2001، Robert) ،(Kettinger، 1994)، (1998)، (العج
).2002)، (اللكاوي، 2001(الطراونة، 

  ت عرض الستبيان على لنة مكمي من الساتذة ف بعض كليات القتصادالرحلة الثانية:
 و علوم التسيي ف الزائر و ذلك للتأكيد من دقة و صحة فقرات الستبيان، و من أنا تقيس
عض ضافة ب عديل و إ بذف و ت ثان  قام الباح هم  ضوء آرائ لى  سه.و ع صممت لقيا  ما 
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 العبارات، و إعادة صياغة بعضها الخر لتصبح أكثر فهما و تقيقا لهداف الدراسة. أصبح
الستبيان ف شكله النهائي تتوي على أربعة أقسام على النحو التال.

  و يتعلق بالصائص الشخصية العامة لفراد عينة الدراسة من حيث النس،القسم الول:
العمر، الؤهل العلمي، البة، الوظيفة الالية، و مدة الدمة ف الوظيفة الالية.

  و يهدف إل التعريف على متطلبات نظم العلومات (التغي الستقل)، و يتوي هذاالقسم الثان:
  يتكون من مموعةالقسم على جزأين الول منهما يتعلق بالتطلبات التنظيمية لنظم العلومات، و

من   ( مات و9-1من السئلة  ظم العلو بات التكنولوجية لن لق بالتطل ثان فيتع لزء ال ما ا  ) أ
). 16-10الذي يتكون من السئلة من (

  و يهدف إل التعرف على مدى مساهة نظم العلومات ف تقيق اليزة التنافسيةالقسم الثالث:
 ف الؤسسات موضوع الدراسة، و الت تثل أبعاد التغي التابع. و قد ت تصيص فقرة واحدة لكل

 )19-17 السئلة، فالسئلة (معيار من معايي اليزة التنافسية و كل فقرة تتوي على مموعة من
 ) تتعلق بالداء الال للمؤسسة، أما السئلة من22-20تتعلق بودة النتجات، و السئلة من (

من (23-26( سئلة  سواق، و ال لى ال سيطرة ع لق بال بداع و29-27) فتتع لق بال  ) فتتع
) فتتعلق بكفاءة العمليات.32-30التطوير، و أخيا فإن السئلة من (

ستجابات ياس ا باعي لق ياس ر ماد على مق ت العت قرات الستبيان  بة على ف غرض الجا  و ب
أفراد عينة الدراسة، و قد ترجت الستجابة على النحو التال:

الدرجة الستجابة
4 موافق بشدة
3 موافق
2 غي موافق
1 غي موافق بشدة
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من  ساب ( سط ال بأن الو ما  ل 1عل نة2 إ لفراد عي ضة  قة منخف جة مواف لى در يدل ع  ( 
 ) فيدل على درجة موافقة متوسطة، و يدل الوسط3 إل 2الدراسة، أما الوسط الساب (من 

) على درجة موافقة مرتفعة.4 إل 3الساب (من 
بع: عم / ل)القسم الرا بة الددة (ن لت تتمل الجا   و يهدف إل الصول على بعض البيانات ا

ظم العلومات ية التكنولوجية لن غرض ربط الاهز قد تI.T Readiness (ل ية. و  نات الال  ) بالبيا
ماد على دراست كل من (  Robert,)، (1999 2001تصميم هذا القسم من الستبيان بالعت

Arribas,.(

I.7:(الستبيان) الختبارات الاصة بأداة القياس 
:)Instrument Validity(أول صدق الداة 

ما يس  سة و تق يات الدرا صلة بتغ ستبيان ذات  ها ال لت تتوي قرات ا لداة أن الف صدق ا ن   يع
  وصممت لقياسه. و للتأكد من ذلك ت عرض الستبيان على مموعة من الساتذة الختصي،

 الخذ بلحظاتم و تعليقاتم كما ذكرنا ف منهجية تطوير الستبيان. تدر الشارة هنا إل
 بالعتماد حيث ت بناؤها )Pilot study(أن الباحثان ل يقوما بإجراء دراسة تريبية للستبيان 

شابة و عات م لى قطا طاع و ع فس الق لى ن يت ع لت أجر سابقة و ا سات  ستبيانات لدرا لى ا  ع
ضمن فترات زمنية قريبة.

:)Instrument Reliability (ثانيا ثبات الداة 
 و يشي إل عدم تعرض النتائج للتغي مع ظروف القياس، و قد ت احتساب ذلك باستخدام

  من)Statistical Package For Social Sciences SPSS(الزمة الحصائية للعلوم الجتماعية 
 فردا  لثن عشر)Cronbach – Alpha(خلل استخراج معامل التساق الداخلي كرونباخ – ألفا 

  الداخلي ككلت استبعادهم عند توزيع الستبيان على عينة الدراسة حيث بلغ معامل كرونباخ
ستبيان ( قرات ال يع ف ستبيان0.916لم صحة ال مدى  كد  ية تؤ سبة عال هي ن حظ) و   ، ل

).4 (الدول
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): نتائج (كرونباخ – ألفا) لتغيات الدراسة4الدول رقم (

قيمة ألفا عدد الفقرات التغي الرقم
0.761 9 التطلبات التنظيمية لنظم العلومات 01

0.848 7 التطلبات التكنولوجية لنظم العلومات 02

0.665 3 جودة النتجات 03

0.771 3 الداء الال للمؤسسة 04

0.807 4 السيطرة على السواق 05

0.730 3 البداع و التطوير 06

0.690 3 كفاءة العمليات 07

0.916 32 الموع الكلي

 ) أن معاملت التساق الداخلي لتغيات الدراسة تفوق4و يلحظ من خلل الدول رقم (
لداخلي، و نسبة يكن قبولا لغراض التحليل،0.65(  )  و هي قيمة جيدة لثبات التساق ا

.)Sekaran, 1992(إذ أنا تاوزت الد الدن التفق عليه للعتمادية 

I.8:إجراءات توزيع الستبيان 
 بعد إكمال الستبيان و التأكد من صدق و ثبات أداة الدراسة (الستبيان) لقياس الهداف
عدد لغ  باحثي، و ب بل ال من ق سة  نة الدرا لى عي ها ع ت توزيع ها،  من أجل ضعت  لت  و   ا

 ) استبيان. و قد سعى الباحثان ف عملية التوزيع إل ضمان إيصال110الستبيانات الوزعة (
سارات و ضيح الستف ضوع، و تو شرة بالو قة مبا لم عل لذين  شخاص ا ل ال ستبيان إ  ال
لة  الستيضاحات اللزمة لتوضيح أهية الدراسة  و أبعادها و شرح فقرات الستبيان، و إزا

أي لبس أو غموض فيها.
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ت يث  سة، ح مل الدرا سات  من الؤس ستبيانات  مع ال ثان ب قام الباح ية  فترة زمن عد   ب
 ) من الموع الكلي للستبيانات الوزعة، و بعد% 70) استبيان أي بنسبة (77استرجاع (

فرزها تبي أن الستبيانات صالة للستخدام.

I.9   :الساليب الحصائية الستخدمة 
 بعد تبويب البيانات و إدخالا ف الاسب الل، استخدم برنامج الرزمة الحصائية للعلوم

لت جعت للحصول على مرجات تتمثل بالتكرارات،)SPSS(الدارية    ف تليل البيانات ا
فات العيارية على جيع فقرات الستبيان لعرفة  النسب الئوية، الوساط السابية و النرا

مدى موافقة أفراد عينة الدراسة على الفقرات المثلة للستبيان.
سبيمان  باط  مل ارت ستخدم معا لك ا ل ذ ضافة إ  )Spearman Correlation Coefficient(بال

سات مات للمؤس يا العلو ية تكنولوج لة باهز ستقلة التمث يات ال ي التغ قة ب ياس العل  لق
سبة سة، ن كل مؤس مات ل يا العلو ف تكنولوج لبة  ضم: ا لت ت لزائر، و ا ف ا صناعية   ال
هزة عدد أج سبة  سة، ن كل مؤس مة ل ية العا ل اليزان مات إ يا العلو ف تكنولوج ستثمار   ال
يا سم تكنولوج ف ق عاملي  عدد ال سبة  سة، ن ف الؤس لي  عاملي الك عدد ال ل  سوب إ  الا
 العلومات إل عدد العاملي الكلي للمؤسسة من جهة، و التغيات التابعة التمثلة بؤشرات

اليزة التنافسية: العائد على البيعات و الصة السوقية.
فاءة ( ياس الك ظام مق ستخدم ن ما ا EMS، Efficiencyك  Measurement  Systemلذي  ) ا

سلوب ( ستخدم أ DEA، Dataي  Envelopment  Analysisعدة سبية ل فاءة الن يل الك  ) لتحل
 مؤسسات أو وحدات بالعتماد على بيانات متلفة تثل مموعة منها مدخلت لذا التحليل

و الخرى تثل الخرجات.
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II : الدراسة النظرية .
II.1 : أهية التكنولوجيات الديثة 

 مع حلول القرن الادي والعشرين، أدى التساع غي السبوق ف تقنية العلومات، اختراعا
من مات. و ل عصر العلو صناعة إ من عصر ال سارع  شكل مت عال ب قل ال ل ن ستخدام̄ا، إ  وا
 مظاهر ذلك بروز مصطلحات ومفاهيم أصبحت جزء° من الياة اليومية للمجتمعات. ففي
 مال القتصاد برزت مفاهيم مثل نظم العلومات، التجارة اللكترونية والعمال اللكترونية
عة للكترون والام يم ا للكترون والتعل ية، وف مالت التصال: البيد ا قود اللكترون  والن
ل لك إ كل ذ قد أدى  لذكرها. و مال  يدة ل  خرى عد مالت أ± ل  ضافة إ ضية بال  الفترا
لور مهن جديدة مثل عمال العرفة ومهندسو العرفة، ومزودو  ظهور متمع العلومات، وتب

الدمة اللكترونية ومطورو الواقع اللكترونية للمؤسسات وما إل ذلك.
ية القتصادية ية لذه التقنيات أنا ساهت ف زيادة الكفاءة والفعال  وكان من الفوائد الياب
لة التمعية وتقيق المن وزيادة النمو القتصادي ورفع  والدارية، وتسي مستويات العدا
 كفاءة انتقال الموال الستثمارية عب الدود. ف نفس الوقت خففت ف التكلفة القتصادية
لت تدر الكثي من الموال فة وحاصرت البيوقراطية والروتي وقصرت الجراءات ا  الختل
قل والزدحام على الطرق، ود̀نت معدلت لت من الضغط على شبكات الن لوقت، وقل  وا
ف مل  ماطر الع ية و ستويات الر فت م ما خف لوث، ك سب الت تال ن قة وبال ستخدام الطا  ا
 الصانع والكاتب. وقد أدت الستفادة من مقدرات التقنية بالمل إل تسي مستوى حياة
 التمعات والتجمعات السكانية الختلفة. وبطبيعة الال ل يكن ذلك ليحصل لول تكريس
 التخصصي من فنيي وأكادييي وتنفيذيي لهودهم، وتصيص القدرات التمويلية الناسبة

 .)50، ص2004(ناصر دادي عدون، لتحقيق هذه الهداف
 إن سر تقدم الدول الصناعية الكبى هو اعتمادها لسياسات إدارية وتنظيمية ف شت برامها 

 التنموية. وأن تلك الدارة والتنظيم تقف وراءها هي الخرى دعامات وأسس، ومن تلك
الدعامات والسس الديثة تكنولوجيا العلومات والتصالت.
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 ويقصد بتكنولوجيا العلومات ف هذا البحث بأنا اندماج ثلثي الطراف بي اللكترونيات
 الدقيقة والواسيب ووسائط التصالت الديثة، وتشمل جيع الجهزة والنظم والبميات
ها، ها، تزين صنيفها، تليل ها، ت ها، ترتيب يا: استقصاؤها، معالت مات آل تداول العلو قة ب  التعل
سب، شكل النا ساخها وعرضها بال يدة أو استن سافات بع عب م ها  ها وكذلك بث قاء من  النت

مرئية أم مطبوعة أم مسموعة.  

II.2 :استخدام نظم العلومات ف تقيق اليزة التنافسية 
لجراءات، يزات، و ا لفراد، و التجه من ا عة  نا ممو لى أ مات ع ظم العلو يف ن كن تعر  ي
 البميات، و قواعد البيانات ، تعمل يدويا أو آليا على جع العلومات، و تزينها و معالتها

 و بعبارة أخرى توفر نظم  .)100، ص1995 الطيب ممد رفيق،(و من ث  بثها للمستفيد
سويق، و تاج و ت من إن فة للمؤسسة  شطة الختل عن الن ية  قة  و كاف مة دقي مات معلو  العلو
 تطيط و أنشطة بث و تطوير، وف نفس الوقت تكون قادرة على تلبية حاجات الدارة من
ستراتيجية لت تكون ضرورية لصياغة و تطوير خطط ا بالبيئة الارجية، ا  العلومات الاصة 

بعيدة الجل و خطط تكتيكية قصية الجل.  
هذا شمل  عم الهداف الستراتيجية للمؤسسة، و ي ف د ما  مات دورا ها ظم العلو عب ن  تل
يات و لدمات، و القابل جات و ا طوير النت ف ت مات  يا العلو ستخدام تكنولوج لدور ا  ا
ها هذه التكنولوجيا للمؤسسة ف تقيق ميزة استراتيجية لواجهة القوى لت تعطي قدرات ا  ال
 التنافسية عب السوق اللي و الارجي. إن نظم العلومات الستراتيجية تساعد الؤسسة ف

 Briole Alain et Craipeau(تقيق استراتيجيتها التنافسية من خلل الدوار الساسية التالية 

Sylvie,2000,P100:(
 حيث يساهم الستثمار ف تكنولوجيا العلومات ف زيادةتسي الكفاءة النتاجية:-

يات و تسي مستوى الودة، كما يل تكاليف هذه العمل  الكفاءة النتاجية عن طريق تقل
يات ستخدام تكنولوجيا العمل لك ا لة ذ من أمث لدمات. و  جات  و ا قدي النت ف ت ساعد   ي

التصنيعية العتمدة على الاسوب.
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 حيث تساهم تكنولوجيا العلومات ف تطويرالساهة ف تقيق البداع ف العمل: -
 منتجات جديدة، خدمات جديدة، و طرق و أساليب ذات كفاءة عالية ف جيع العمليات،
ستحداث فرصا لى ا مل ع هذا يع لبيع. و  عد ا ما ب بدمات  هاء  صميم و انت لة الت  بدء برح
 متعددة للمؤسسة ف توسيع أسواقها من خلل دخول أسواق جديدة أو ف تعزيز أسواقها

الالية.
ستراتيجية: - مات ا يا معلو موارد تكنولوج ناء  ماتب يا العلو لن تكنولوج لك   و ذ

مدة يا العت لى الزا صل ع ها ت ستراتيجية، تعل مات ا موارد معلو ناء  ف ب سة  ساعد الؤس  ت
مدة على طورة، العت ظم العلومات الت جة لستخدام ن فرص الستراتيجية كنتي ستخدام ال  با
مج لجهزة و البا توفي ا من خلل  ية  يات النتاج فاءة للعمل سي الك ف ت سوب،    الا
ظم مالت ن ف  صي  لفراد الخت ي ا صالت، وتعي طوير الت لى ت مل ع فة، والع  الختل

  .  )Ellis Clarence,Gibbs,1991,P125(العلومات و تدريب الستخدمي

III:الدراسة اليدانية .
III.1:وصف عينة الدراسة 

 ت اختيار مموعة من التغيات الشخصية و الوظيفية و الت تضمن كل من (النس، العمر،
 التحصيل العلمي، مدة الدمة ف الؤسسة، و مدة الدمة ف الوظيفية الالية). يظهر الدول

) الصائص الشخصية للعينة.5رقم (
النس:.1

 ) زيادة عدد الذكور ف العينة بشكل ملحوظ عن عدد الناث5يلحظ من الدول رقم (
لغ عدد الناث (% 84.4) فردا با نسبته (65حيث بلغ عدد الذكور (  ) أي12) ف حي ب

سبة ( لة مشاركة% 15.6بن جة على ق هذه النتي من  نة. و يكن الستدلل  جال العي من إ  ( 
 الرأة الزائرية  ف الناصب الدارية  و الشرافية، و هذا ما أكدته العديد من الدراسات الت

أجريت ف بيئة العمال الزائرية.
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العمر:.2
تائج ف الدول رقم  لذين تقل أعمارهم عن )5(أشارت الن نة ا  )29 ( سنة بلغ30 أن عدد أفراد العي

تتراوح أعمارهم بي% 37.7أي ما نسبته ( لذين   سنة) (40-31 () ف حي كان عدد الفراد ا
سبة (42 فردا بن ي% 54.4)  ما ب مارهم  تتراوح أع لذين  عدد ا لغ  ما ب سنة) (50-41 ()، بين  6( 

سبة فراد أي بن نة). % 7.8 (أ لفراد عي سطات  من متو سبة  لى ن لى أن أع تائج ع هذه الن تدل   و 
 و هي الفئة الت تثل العدد الكب من مديري القسام)  سنة40-31 (الدراسة تقع ضمن الفئة العمرية

و الوحدات الختلفة ف الؤسسات الصناعية، و الذي يعن توفر البة العملية الكافية ف مال أعمالم.

مدة الدمة ف الؤسسة:.3
عادل (39) أن (5يتضح من الدول رقم (  ) تقل خدمتهم عن خس% 50.6) فردا أو ما ي

 ) سنوات، ف حي كان10-6) تتراوح خدمتهم بي (% 39) فردا بنسبة (30سنوات، و (
 )، و يلحظ عدم% 10.4 أفراد بنسبة (8) سنة 15-11عدد الفراد الذين تقع خدمتهم بي (

 سنة.16وجود أفراد تزيد خدماتم عن 
مدة الدمة ف الوظيفة الالية:.4

  خدمتهم عنأما بالنسبة لدة الدمة ف الوظيفة الالية فقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة الذين تقل
سنوات (5( سبة) 58)  ي) 16)، و (% 75.3 (فردا بن ما ب خدمتهم  تتراوح   10-6 (فردا 

-11(أما عدد الفراد الذين تقع مدة خدمتهم ف الوظيفة الالية بي )، % 20.8 (بنسبةسنوات) 

فراد بنسبة) 3 (سنة فقد بلغ) 15 لذين تزيد% 3.9 (أ نة الدراسة على الفراد ا  )، و ل تتو عي
لذين) 16مدة خدمتهم ف الوظيفة الالية عن (   لديهمسنة. يلحظ الفارق بي عدد الفراد ا

عن ( قل  سة ت ف الؤس مة  سنوات) 5خد مة   مدة الد فس  لديهم ن لذين  لفراد ا عدد ا  فو 
 ويفسر ذلك انتقال) فردا ف الثانية،  58) فردا ف الول و (39الوظيفة الالية حيث بلغت (

فة مدة خدمتهم ف الوظي كون  ل أن ت لذي أدى إ لمر ا خل الؤسسة، ا فة لخرى دا لوظفي من وظي  ا
الالية أقل من خدمتهم ف الؤسسة.
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)77) الصائص الشخصية و الوظيفية أفراد العينة (ن=5الدول رقم (

النسبة الئوية التكرار التغيات الشخصية و الوظيفية
84.4 % 65 ذكر

النس
15.6 % 12 أنثى
37.7 % 29  سنة فأقل30

العمر
54.4 % 42  سنة40 – 31
7.80 % 6  سنة50 – 41

0 % 0   - سنة فأكثر51
50.6 % 39  سنوات فأقل05

 مدة الدمة ف
الؤسسة

39 % 30  سنوات10 – 6من 
10.4 % 8  سنة15 – 11من 

0 % 0  سنة فأكثر16
75.3 % 58  سنوات فأقل5

 مدة الدمة ف
الوظيفة الالية

20.8 % 16  سنوات10–  6من 
3.9 % 3  سنة15 – 11من 
0 % 0  سنة و أكثر16

III.2:تليل أسئلة الدراسة و مناقشتها 
  ما مدى توفر التطلبات التنظيمية لنظم العلومات لدى الؤسسات الصناعيةالسؤال الول:

الزائرية؟
توفر لق ب يا يتع قرة متغ كل ف ثل  يث ت قرات ب سع ف يد ت ت تد سؤال  هذا ال عن  بة   للجا

).6التطلبات التنظيمية كما هو مبي ف الدول رقم (
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قم ( لدول ر ل ا مع6بالنظر إ سجم  مات تن ظم العلو ستراتيجية لن طط ا جود خ تبي و  ) ي
ية من خلل الستجابة العال لك  ضح ذ صناعية ويت لدى الؤسسات ال مة   الستراتيجيات العا

ساب ( سط ال لغ الو يث ب لك، ح يس ذ لت تق قرة ا عن الف نة  كانت3.25لفراد العي  ). و
لغ ية من الدول ضمن الوافقة الرتفعة أيضا، حيث ب نة على الفقرة الثان فراد العي  استجابة أ

 ) ما يدل على أن الؤسسة تنظر للمعلومات على أنا مصدر أساسي3.26الوسط الساب(
يتم استخدامه ف عملية دعم اتاذ القرار.

 ويتبي من نتائج الجابة على الفقرة الثالثة التعلقة بشاركة الدارة العليا ف تطيط، وتصميم
 وبناء نظم العلومات لدى الؤسسات الصناعية، حيث كانت درجة الوافقة على ذلك عالية

لغ( ساب ب لى وسط ح من خلل الصول ع لك  قة3.03وذ جة الواف كانت در ي  ف ح  .( 
 متوسطة على الفقرة الرابعة الت تنص على "يشارك العاملون ف تصميم، وبناء وتطوير نظم

لا ( ساب  سط ال لغ الو سة"وب ف الؤس مات  سة2.88العلو مع درا قة  جة متواف هي نتي  ). و
هم ف2002(اللكاوي،  ظم العلومات، وأخذ آرائ لة مشاركة مستخدمي ن لت اعتبت ق  ) ا

ناء وتنفيذ وتطوير نظم العلومات لدى الؤسسات الصناعية ف الزائر من أهم  عملية تصميم وب
معوقات تقيق فاعلية نظم العلومات.

بادل سرعة ت ف  ها  صناعية ودور سات ال لدى الؤس ية  ية الال كل التنظيم لق باليا ما يتع ما في  أ
 العلومات، والستفادة منها بشكل أفضل، فقد مثلتها الفقرة الامسة والت نصها: "يساعد
بادل العلومات والستفادة منها بشكل أفضل"، حيث  اليكل التنظيمي الال على سرعة ت

 ويعود). 2.97حصلت هذه الفقرة على موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة وبوسط حساب (
سات عام و الؤس شكل  ية ب صناعية الزائر سات ال لدى الؤس ية  كل التنظيم ل أن اليا لك إ  ذ

الصناعية بشكل خاص تيل إل العيارية والرسية والتخصص.       
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)77) مدى توفر التطلبات التنظيمية لنظم العلومات (ن=6الدول رقم (

النرا
ف

العياري

الوسط
الساب

شدة الجابة

الفقرة
رقم

الفقرة
 غي

 موافق
بشدة

 غي
موافق

موافق
 موافق
بشدة

0.61 3.25
0
0% 

7
9.1% 

44
57.1% 

26
33.8% 

مات ظم العلو ستراتيجية لن طة ا توفر خ  ت
تنسجم مع الستراتيجية العامة للمؤسسة 1

0.59 3.26
0
0% 

6
7.8% 

45
58.4% 

26
33.8% 

يدعم سي  صدر أسا مات كم ظر للمعلو  ين
عملية اتاذ القراري ف الؤسسة 2

0.81 3.03
3
3.9% 

15
19.5% 

36
46.8% 

23
29.9% 

يا ف تطيط  و تصميم  تشارك الدارة العل
و بناء نظم العلومات ف الؤسسة 3

0.71 2.88
2
2.6% 

18
23.4% 

44
57.1% 

13
16.9% 

 يشارك العاملون ف تصميم و بناء و تطوير
نظم العلومات ف الؤسسة 4

0.74 2.97
3
2.6% 

13
23.4% 

44
57.1% 

17
22.1% 

 يساعد اليكل التنظيمي الال على سرعة
شكل ها ب ستفادة من مات و ال بادل العلو  ت

أفضل
5

0.78 2.84
5
6.5 %

15
19.5 %

44
57.1 %

13
16.9 %

 البنية التنظيمية للمؤسسة تشجع البداع و
التطوير  6

0.68 3.04
3
3.9 %

7
9.1 %

51
66.2 %

16
20.8 %

ية بات حا توفي متطل لى  مل الؤسسة ع  تع
العلومات و النظام بشكل عام 7

0.73 2.97
3
3.9% 

12
15.6% 

46
59.7% 

16
20.8% 

ناء و تطوير ية لب ية الكاف تم تصيص اليزان  ي
نظم العلومات 8

0.65 2.91
3
3.9% 

11
12.3% 

53
68.8% 

10
13.0% 

ظام مة ن مة لد شريعات اللز تم وضع الت  ي
العلومات و تسهيل عمله 9

3.02 التوسط العام

 الوسط الساب على مقياس من أربع درجات. كلما ارتفع الوسط الساب فإن ذلك يشي إل
توفر التطلبات التنظيمية لنظم العلومات.
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  فحيث يد ذلك من سرعة تبادل العلومات و توفرها عند طلبها ف الوقت الناسب كما جاء
). 2002نتائج دراسة (اللكاوي، 

 أما بصوص الفقرة السادسة فقد أبدى أفراد العينة موافقة متوسطة، على أن البنية التنظيمية
نة ( فراد العي لغ الوسط الساب لستجابات أ طوير، حيث ب للمؤسسة تشجع البداع و الت

 ). و قد يعزي ذلك إل أن البنية التنظيمية للمؤسسات الصناعية الزائرية ل توفر الرونة2.84
 الكافية و اللزمة للبداع و التطوير. حيث تتسم الياكل التنظيمية لذه الؤسسات بالعيارية

و الرسية و التخصص كما ت الشارة إليه. 

 أما عن توفر متطلبات حاية العلومات و نظام العلومات بشكل عام، و الت تعكسها الفقرة
ظام بشكل ية العلومات و الن بات حا توفي متطل لت نصها : "تعمل الؤسسة على  سابعة ا  ال
ساب سط ال لغ الو لك، و ب لى ذ عة ع قة مرتف سة مواف نة الدرا فراد عي هر أ قد أظ  عام "، ف

قرة ( هذه الف عن  بات  تم3.04للجا لى:  "ي نص ع لت ت نة ا قرة الثام  ). ف حي حصلت الف
 تصيص اليزانية الكافية لبناء و تطوير نظم العلومات" على موافقة متوسطة و بوسط حساب

)، و يعود ذلك لدودية رؤوس الموال التوفرة لدى الؤسسات الصناعية ف الزائر.2.97(
ما الفقرة الخية من الدول رقم ( تم وضع التشريعات اللزمة6أ لت تنص على:  "ي  ) و ا

قة متوسطة و بوسط  لدمة نظام العلومات و تسهيل عمله" فقد حصلت على درجة مواف
قداره ( ساب م قواني و2.91ح توفي ال سات ل هذه الؤس لدى  لدارات  توجه ا ن  ما يع  ،( 

 القواعد و الجراءات الاصة بنظم العلومات لتحقيق الرونة و الستجابة السريعة ف العمل
و لكنها لزالت دون الستوى الطلوب.

مات ظم العلو ية لن بات التنظيم ي التطل ند أن متغ عام  شكل  لدول ب تائج ا ل ن بالنظر إ  و 
 )،3.02متوفر بدرجة مرتفعة لدى الؤسسات الصناعية ف الزائر، حيث بلغ التوسط العام (
فات العيارية ما بي ( ية، و تراوحت قيم النرا لذي يدل على درجة موافقة عال   –0.59و ا
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 )، و يدل ذلك على تقارب إجابات عينة الدراسة على فقرات الدول. كما يلحظ0.81
بات التنظيمية لنظم العلومات عن غيها، فعلى سبيل6من الدول (  ) انفاض بعض التطل

ية التنظيمية الؤسسات الصناعية الزائرية البداع  الثال حصلت الفقرة التعلقة بتشجيع البن
قداره ( ساب م سط ح لى و طوير ع توفر2.84والت بدى  قة  قرة التعل صلت الف ي ح ف ح  ( 

 خطط إستراتيجية لنظم العلومات تنسجم مع الستراتيجيات العامة للمؤسسات الصناعية ف
).3.25الزائر على وسط حساب مقداره (

ثان: سؤال ال ساتال لدى الؤس مات  ظم العلو ية لن بات التكنولوج توفر التطل مدى  ما    
الصناعية الزائرية ؟

 للوقوف على مدى توفر التطلبات التكنولوجية لنظم العلومات ف الؤسسات الصناعية ف
ظم ية لن ية التكنولوج توفي البن لق ب يا يتع قرة متغ كل ف ثل  قرات ت سبع ف يد  ت تد لزائر،   ا

).7العلومات،  و كما هي موضحة ف الدول رقم (

قم ( لدول ر ضح ا سوبية7يو يات حا هزة و برم ستخدم أج صناعية ت سات ال  ) أن الؤس
 متطورة، توفر السرعة ف  الصول على العلومات و تعمل على تديثها باستمرار. يتضح ذلك

سة على الفقرة الول ضمن هذا نة الدرا فراد عي بدتا أ لت أ قة الرتفعة ا  الدول، من خلل الواف
ظم ية ن ية بأه صناعية الزائر سات ال لدى الؤس لدارات  يان ا لى إ جة ع هذه النتي تدل  يث   ح
لى قدرة ع نة و ال تؤمن الرو طورة ل يات مت يا و برم ستخدام تكنولوج ل ا سعيها إ مات و   العلو

التكيف. 

 كذلك أبدى أفراد العينة موافقة مرتفعة على الفقرة الثانية ضمن نفس الدول، و الت تنص على
 "تتوفر ف الؤسسة قاعدة بيانات شاملة و كافية و متاحة للقسام و الوحدات متلفة" حيث تتوفر

حة ية و متا شاملة و كاف نات  عد بيا ية قوا صناعية الزائر سام لدى الؤسسات ال  للوحدات و الق
لغ لذي ب قرة ا لذه الف من خلل الوسط الساب  لك  فة و يتضح ذ ية منالختل   على درجة عال

). 3.01الوافقة(
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ستخدام الؤسسات الصناعية الزائرية لقواعد ما يص ا قة متوسطة في  ف حي كانت الواف
مة من خلل أنظ ستخدميها  ها ل سة و إتاحت فة بالؤس لالت الختل مة ا سبة لد ية منا  معرف

 ) ،2.86العلومات الستخدمة ف هذه الؤسسات حيث كان الوسط الساب لذه الفقرة (
 أما فيما يص توفر شبكة اتصالت حديثة و فعالة لدمة نظام العلومات ف الؤسسة، و الت
سط لغ الو عة و ب قة مرتف لي مواف صولا ع تائج ح هرت الن قد أظ عة ف قرة الراب ستها الف  عك

). 3،08 (الساب لا

ظام صة بن يات الا لجهزة و البم ستخدام ا لي ا عاملي ع تدريب ال صة ب قرة الا ما الف  أ
لغ الوسط الساب لا (  )، و هذا يدل على درجة موافقة2.94العلومات و التعامل معها فب

 متوسطة. و يكن تفسي ذلك بأن الفراد قد يفضلون تنقل العلومات و تناولا بطريقة يدوية
 تقليدية، اعتادوا عليها، بدل من استخدام الجهزة و البميات الاصة بنظم العلومات، و

). 2002 (ملكاوي،بالتال عدم الهتمام بالتدريب عليها

تديث و لي  مل ع صناعية تع سات ال سة إن الؤس قرة الساد لى الف بة ع تائج الجا هر ن  و تظ
لى بذلك ع قة  قرة التعل صلت الف يث ح ستمرار، ح صة با يات الا لجهزة و البم طوير ا  ت

ية و قة عال قداره (مواف ساب م سط ح سة3.13 بو يه درا صلت إل ما تو مع  فق  هذا يتوا  ) و 
لون،  لى1998(العج ية ع سات الزائر ستخدم بالؤس مات ال ظام العلو قدرة ن يث  من ح  ( 

 الستجابة للمتغيات الستجدة من خلل التطوير الستمر للجهزة و البميات الاصة بنظم
العلومات و العمل على تديثها بشكل متواصل.
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قم ( لدول ر من ا لخية  قرة ا جاءت الف مات7و  ظام العلو تاز ن لى "ي نص ع لت ت  ) و ا
نات و تديث البيا سترجاع و  صنيف و ا ين و ت ف تز ية  فاءة عال سة بك ف الؤس ستخدم   ال

لا لغ الوسط الساب  ضا، حيث ب عة أي قة الرتف لي"، ضمن الواف لت احتاجها بعم  (العلومات ا
 ) ، ما يدل على قدرة النظام على تزين و استرجاع و تديث البيانات بطريقة كفؤة3.17

 تعل الستخدم أكثر اطمئنانا على البيانات، و العلومات و أنا مفوظة بطريقة تميها من الضياع
و اللط مع غيها من البيانات و العلومات و يتم استرجاعها بسهولة و سرعة عند الاجة إليها.

نده لذي  مات ا ظم العلو ية لن بات التكنولوج توفر التطل لدى  عام  سط ال ل التو بالنظر إ  و 
ية و بوسط حساب ( قة العال توفر3.08ضمن الواف سة ت نة الدرا سات عي ستدل أن الؤس  )، ي

 ) إل انفاض بعض7لديها التطلبات التكنولوجية لنظم العلومات. كما يشي الدول رقم (
 قيم الوسط الساب التعلقة بالتطلبات التكنولوجية لنظم العلومات ف الؤسسات الصناعية
بأن الفقرة التعلقة باستخدام الؤسسات الصناعية الزائرية  الزائرية عن غيها، فنجد مثل 

 )،2.86لقواعد معرفية مناسبة لدمة الالت الختلقة حصلت على وسط حساب مقداره (
 ف حي حصلت الفقرة التعلقة باستخدام الؤسسة لجهزة و برميات حاسوبية متطورة توفر
 السرعة ف الدخول و الصول على العلومات و تعمل على تديثها باستمرار، على وسط

).3.4حساب مقدار (
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) مدى توفر التطلبات التكنولوجية لنظم العلومات ف الؤسسات الصناعية الزائرية7الدول رقم (

النراف
العياري

الوسط
الساب

شدة الجابة

الفقرة رقم
غيالفقرة

 موافق
بشدة

غي
موافق موافق

موافق
بشدة

3.4
0
0% 

4
5.2% 

38
49.40 %

35
45.5 %

سوبية يات حا هزة و برم سة أج ستخدم الؤس  ت
 متطورة توفر السرعة ف الدخول و الصول على

العلومات و تعمل على تديثها باستمرار. 
1

3.01
4
5.2% 

8
10.4% 

48
62.3% 

17
22.1% 

 تتوفر ف الؤسسة قاعدة بيانات شاملة و كافية و
متاحة للوحدات و القسام الختلفة.  2

2.86
5

6.50 
%

15
19.5% 

43
55.8% 

14
18.2% 

مة سبة لد ية منا عدة معرف سة قا ستخدم الؤس  ت
ها فة بالؤسسة و تعمل على إتاحت لالت الختل  ا

للجميع من خلل نظام العلومات الستخدم.
3

3.08
2
2.6% 

9
11.7% 

47
16.0% 

19
24.7% 

 تتوفر شبكة اتصالت حديثة و فعالة لدمة نظام
العلومات ف الؤسسة. 4

2.94
5
6.5% 

13
16.9% 

41
53.2% 

18
23.4% 

لجهزة و ستخدام ا لى ا عاملي ع تدريب ال تم   ي
البميات الاصة بنظام العلومات و التعامل معها. 5

3.13
3
3.9% 

9
11.7% 

40
51.9% 

25
32.5% 

لجهزة و طوير ا تديث و ت لى  مل الؤسسة ع  تع
البميات الاصة بنظام العلومات باستمرار. 6

3.17
3
3.9% 

12
15.6% 

31
40.3% 

31
40.3% 

 يتاز نظام العلومات الستخدم ف الؤسسة بكفاءة
تديث سترجاع و  صنيف و ا ين و ت ف تز ية   عال

البيانات و العلومات الت احتاجها بعملي. 
7

3.08 التوسط العام
 الوسط الساب على مقياس من أربع درجات. كلما ارتفع الوسط الساب فأن ذلك يشي

إل توفر التطلبات التكنولوجية لنظم العلومات.
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ثالث: سؤال ال سية للمؤسساتال يزة تناف يق م ظم العلومات ف تق ستخدام ن ما مستوى ا   
الصناعية الزائرية ؟

 للوقوف على مستوى استخدام نظم العلومات ف تقيق ميزة تنافسية للمؤسسات الصناعية
 الزائرية، ت تديد عدد من التغيات الت تقيس اليزة التنافسية لذه الؤسسات، و ت قياس

كل متغي بشكل مستقل من خلل عدد من الفقرات و كما يلي:

): جودة النتجات8الدول رقم (

النراف
العياري

الوسط
الساب

شدة الجابة
الفقرة رقم

 غي موافقالفقرة
بشدة

 غي
موافق موافق  موافق

بشدة

0.78 3.12
3
3.9% 

10
13.0% 

39
50.6% 

25
32.5% 

ستخدم مات ال ظام العلو ساعد ن  ي
جودة سي  ف ت سة   ف الؤس
شى و با يتما تا  جات و كفاء  النت

رغبات الستهلكي و حاجاتم.

1

0.78 2.88
4
5.2% 

16
20.8% 

42
54.5% 

15
19.5% 

ستخدم مات ال ظام العلو ساهم ن  ي
ف تقليل كلفة الودة للمنتجات. 2

0.86 2.75
7
9.10% 

19
24.7% 

37
48.1% 

14
18.2% 

ستخدم مات ال ظام العلو يح ن  يت
ل ستهلكي إ صول ال  سهولة و
سرعة تال  سة و بال قع الؤس  موا

الستجابة لرغباتم و توقعاتم.

3

2.92 التوسط العام

 الوسط الساب على مقياس من أربع درجات. كلما ارتفع الوسط الساب فأن ذلك يشي
إل ارتفاع مساهة نظم العلومات ف تسي جودة النتجات.
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جودة النتجات:-1
 لغرض الوقوف على مدى تأثي نظم العلومات على جودة النتجات، ت وضع ثلث فقرات

 ) حيث  ند التوسطات السابية والنرافات العيارية لكل فقرة.8يوضحها الدول رقم (
ف سة  ف الؤس ستخدم  مات ال ظام العلو ساعد ن صها: "ي لت ن لول وا قرة ا حظ أن الف  يل
 تسي جودة النتجات وكفاءتا با يتماشى ورغبات الستهلكي وحاجاتم" ، تيزت بدرجة

ساب( سط ح قة وبو من الواف ية  ف3.12عال ستخدمة  مات ال ظم العلو ل أن ن شي إ ما ي .( 
مع با يتناسب  تا  ساهم ف تسي جودة النتجات وكفاء ية  ت صناعية الزائر  الؤسسات ال
هذه لب  لى ت قادرة ع مات  ظم معلو ستخدام ن من خلل ا ستهلكي  بات ال جات ورغ  احتيا

الحتياجات والرغبات.
لى: نص ع لت ت ية وا قرة الثان لى الف سطة ع قة متو سة مواف نة الدرا فراد عي بدى أ ي أ  ف ح
سط كان الو جات" ، و لودة للمنت لف ا يل ك ف تقل ستخدم  مات ال ظام العلو ساهم ن  "ي

 )، ويدل ذلك على أن نظم العلومات الستخدمة لدى مؤسسات2.88الساب لذه الفقرة(
ية، جة كاف يس بدر كن ل جات ول لودة للمنت لف ا يل ك ف تقل ساهم  ية ت صناعية الزائر  ال
(ويكن تبير ذلك بتركيز الؤسسات الصناعات الزائرية على معلومات التغذية العكسية (

feedbackف ها  عن تركيز ضا  فتيش عو حص والت من خلل الف صنيعها  عد ت جات ب   للمنت
يوب، لى ع توي ع لت ت لك ا فة أو ت جات التال يل النت ف تقل مات  هذه العلو ستخدام   ا

والصول على مستوى جودة أفضل، وبالتال تقليل كلف الودة للمنتجات. 
ظام العلومات الستخدم سهولة وصول يح ن لت نصها: "يت ثة وا بالفقرة الثال لق  ما يتع ما في  أ
بدى قد أ عاتم"، ف باتم وتوق سرعة الستجابة لرغ تال  قع الؤسسة، وبال ل موا ستهلكي إ  ال

لا( لغ الوسط الساب  ها، وب قة متوسطة علي سة درجة مواف نة الدرا فراد عي عزى2.75أ  )، وي
فة عب ية الختل ها اللكترون لزائر على مواقع صناعية ف ا ماد الؤسسات ال لة اعت ل ق  ذلك إ
 النترنيت وغيه من وسائل التصال مع الستهلكي، وبالتال تقدي مستويات جودة تتناسب

مع رغباتم وحاجاتم.
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 ) يتبي أن الوسط الساب8من خلل إجابة أفراد العينة على الفقرات الثلثة بالدول رقم (
 )، ما يعن حصوله على درجة موافقة2.92لبعد أثر نظم العلومات ف جودة النتجات بلغ (

ي( قرات الثلثة ب ية للف فات العيار هذه0.86-0.78متوسطة، وتراوحت النرا عزى  قد ت  )و
صار جات، واقت بودة النت ية  صناعية الزائر كاف للمؤسسات ال مام ال عدم الهت ل  جة إ  النتي

توجيه استراتيجياتا وسياساتا نو أبعاد أخرى مثل تفيض السعار و غيها.

) الداء الال9الدول رقم (

النراف
العياري

الوسط
الساب

شدة الجابة

الفقرة
رقم

الفقرة
 غي

 موافق
بشدة

 غي
موافق

موافق
 موافق
بشدة

0.73 2.83
4
5.2% 

16
20.8% 

46
59.7 

%

11
 14.3 

%

 يعمل نظام العلومات الستخدم
كاليف فض الت لى خ  ع

للمنتجات و العمليات.
1

0.86 2.88
5
6.5% 

18
23.4% 

35
45.5 

%
19
24.7% 

مات ظام العلو ساعد ن  ي
عات يادة البي لى ز ستخدم ع  ال

ف الؤسسة.
2

0.86 2.75
6
7.8% 

22
28.6% 

34
44.2 

%
15
19.5% 

مات ظام العلو ساعد ن  ي
 الستخدم ف تقوية الوضع الال
يق من خلل تق سة   ف الؤس
يادة تال ز ية و بال ية عال  إنتاج

الرباح.

3

2.82 التوسط العام

 الوسط الساب على مقياس من أربع درجات. كلما ارتفع الوسط الساب فأن ذلك يشي
إل ارتفاع مساهة نظم العلومات ف تسي الداء الال.
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 - الداء الال:
قم ( لدول ر تائج ا من ن تبي  مات9ي ظام العلو مل ن صها:  "يع لت ن لول وا قرة ا  ) أن الف

يات"، حصلت على وسط حساب قدره ( كاليف النتجات والعمل الستخدم على خفض ت
 )، وهذا يدل على درجة موافقة متوسطة ما يعكس استخدام نظم العلومات ف العمل2.83

قدر الكاف على الرغم من أهية يس بال يات، ولكن ل  على خفض تكاليف النتجات والعمل
نة فراد عي ستجابة أ كانت ا هذا و سة.  ساس للمناف كاليف كأ يادة الت يات ق ستخدام متغ  ا
ساب سط ح ضا، وبو سطة أي قة التو ضمن الواف لدول  من ا ية  قرة الثان لى الف سة ع  الدرا

قداره( صناعية2.88م عات الؤسسات ال يادة مبي ف ز ظام العلومات  ستغلل ن تم ا  )، حيث ي
الزائرية ولكن بشكل غي كاف. 

قم ( لدول ر من ا ثة  قرة الثال يص الف ما  مات9وفي ظام العلو ساعد ن صها: "ي لت ن  ) وا
تال زيادة ية، وبال لال ف الؤسسة من خلل تقيق إنتاجية عال  الستخدم ف تقوية الوضع ا
الرباح" ، فقد أبدى أفراد العينة درجة موافقة متوسطة، وكان الوسط الساب لذه الفقرة(

 ). وقد يعزى ذلك إل استخدام الؤسسات الصناعية الزائرية  للمواد الولية الساسية2.75
 الستوردة من السواق الجنبية، واعتمادها أيضا ف تكنولوجيا صناعاتا، من آلت ومعدات
يل تال تقل ها وبال كاليف إنتاج فاع ت ل ارت يؤدي إ ما  مة،  لدول التقد لى ا يار، ع طع غ  وق

مستوى الرباح لديها.
 ) ند أن هناك عوامل مثل النافسة اللية والجنبية9وبإعادة تفحص مكونات الدول رقم (

 بي الؤسسات الصناعية، واعتماد الؤسسات الصناعية الزائرية على دول أجنبية ف استياد
لذه لال  ية الوضع ا ف تقو لديها  مات  ظم العلو قدرة ن من  تد  يا  لام والتكنولوج لواد ا  ا
 الؤسسات، وينضح ذلك من خلل درجة الوافقة التوسطة الت أبداها أفراد العينة حيث بلغ

قرات( لذه الف عام  ي(2.82التوسط ال ما ب ية  فات العيار يم النرا قد تراوحت ق -0.73)، و
) ويدل ذلك على تقارب إجابات عينة الدراسة على فقرات هذا التغي. 0.86
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)77) السيطرة على السواق(ن=10الدول رقم (

النراف
العياري

الوسط
الساب

شدة الجابة

الفقرة رقم
الفقرة

 غي
 موافق
بشدة

 غي
موافق موافق  موافق

بشدة

0.79 2.99
4
5.2% 

12
15.6% 

42
54.5% 

19
24.7% 

مات ظام العلو ساعد ن  ي
فاءة فع ك ف ر ستخدم   ال
خدمات جات و  يع النت  توز

البيع و ما بعد البيع.

1

0.69 2.87
1
1.3% 

21
27.3% 

42
54.5% 

13
16.9% 

مات ظام العلو مل ن  يع
يادة الصة لى ز ستخدم ع  ال
 السوقية للمؤسسة من خلل
يز يدة و تعز سواق جد تح أ  ف

السواق الالية.

2

0.68 2.96
1
1.3% 

16
20.8% 

45
58.4% 

15
19.5% 

مات ظام العلو عزز ن  ي
قدرة الؤسسة من   الستخدم 

على الترويج لنتجاتا.
3

0.80 2.81
4
5.2% 

21
27.3% 

38
49.4% 

14
18.2% 

قول أن كن ال عام ي شكل   ب
ستخدم مات ال ظام العلو  ن
صة يادة ال لى ز مل ع  يع

السوقية للمؤسسة. 

4

2.91 التوسط العام

 الوسط الساب على مقياس من أربع درجات. كلما ارتفع الوسط الساب فأن ذلك
يشي إل ارتفاع مساهة نظم العلومات ف السيطرة على السواق.
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ج-السيطرة على السواق: 
 للوقوف على قدرة نظم العلومات ف السيطرة على السواق ت وضع أربع فقرات كما هو

قم ( لدول ر ف ا ظام10مبي  ساعد ن صها: "ي لت ن لول وا قرة ا صلت الف يث ح  )، ح
لى لبيع"، ع عد ا ما ب لبيع و جات وخدمات ا يع النت فع كفاءة توز ف ر ستخدم  مات ال  العلو

بة الول وبوسط حساب ( يدل على أن2.99الرت قة متوسطة، وهذا   )، ما يعن درجة مواف
لبيع عد ا ما ب لبيع و خدمات ا جات و يع النت فاءة توز فع ك ف ر ساعد  مات ت ظم العلو  ن

للمنتجات، ولكنها مازالت دون الستوى الطلوب وباجة إل تعزيز واهتمام اكب.
سوقية يادة الصة ال لى ز ستخدم ع مات ال ظام العلو مل ن صها: "يع لت ن ية وا قرة الثان  و الف
 للمؤسسة من خلل فتح أسواق جديدة وتعزيز السواق الالية"، جاءت أيضا ضمن الوافقة

صناعية2.87التوسطة وبوسط حساب( قدرة تكم الؤسسات ال عدم  ل  عزى ذلك إ  )، و ي
الزائرية بأسعار منتجاتا.

لى قدرة ع من  ستخدم  مات ال ظام العلو عزز ن صها: "ي لت ن ثة وا قرة الثال جاءت الف ما    ك
ساب سط ح سة وبو نة الدرا فراد عي بل أ من ق سطة  قة التو ضمن الواف تا"،  يج لنتجا  الترو

صناعية2.96مقداره( ية الؤسسات ال لدى غالب ية  يات الاد ية المكان  )، ويفسر ذلك بحدود
مع جانب، و من  ية  سات لجنب مع الؤس نة  ية مقار تا التروي ضع خبا ية، وتوا  الزائر

الؤسسات الزائرية الت تتل قمة هرم القطاع الصناعي ف الزائر من جانب آخر.

ظام بأن ن قول  كن ال عام ي شكل  نه : "ب لى ا نص ع لت ت عة وا قرة الراب صلت الف ما ح  ك
قة جة مواف لى در سة"،  ع سوقية للمؤس صة ال يادة ال لى ز مل ع ستخدم يع مات ال  العلو

لغ الوسط الساب (  )، ما يعن أن نظم العلومات تساعد ف زيادة الصة2.81متوسطة وب
السوقية للمؤسسات، ولكنها ل تأخذ دورها الكاف والطلوب ف ذلك وباجة إل الزيد. 

 من الدول السابق يتبي بأن موافقة أفراد العينة حول الدور الذي تلعبه نظم العلومات ف
قرات ( عام للف سط ال لغ التو يث ب سطة، ح كانت متو سية  يزة تناف يق م ما2.91تق  )، ك

 )،ما يدل على تقارب إجابات أفراد العينة0.80-0.68تراوحت قيم النرافات العيارية بي(
على هذه النتيجة.
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).77) البداع والتطوير(ن=11الدول رقم(

النراف
العياري

الوسط
الساب

شدة الجابة

الفقرة رقم
الفقرة

 غي
 موافق
بشدة

 غي
موافق موافق  موافق

بشدة

0.77 2.78
5
6.5% 

18
23.4% 

43
55.8% 

11
14.3% 

مات ظام العلو ساعد ن  ي
فرص تأمي  لى  ستخدم ع  ال

البداع و البادرة.
1

0.76 2.82
4
5.2% 

18
23.4% 

43
55.8% 

12
15.6% 

مات ظام العلو مل ن  يع
طوير  الستخدم على سرعة ت
مة ها خد جات و تنويع  النت
ستهلكي و بات ال  لرغ

حاجاتم.

2

0.67 2.75
3
3.9% 

20
26.0% 

47
61.0% 

7
9.1% 

ستخدم مات ال ظام العلو  ن
حث يات الب سهل عمل  ي

التطوير.
3

2.78 التوسط العام

 الوسط الساب على مقياس من أربع درجات. كلما ارتفع الوسط الساب فأن ذلك
يشي إل ارتفاع مساهة نظم العلومات ف البداع و التطوير.

د-البداع والتطوير:
قم ( لدول ر صة با سة الا نة الدرا فراد عي يل أ صها:11لدى تل لت ن قرة ا  )، نلحظ أن الف

 "يساعد نظام العلومات الستخدم على تأمي فرص البداع والبادرة"، حصلت على درجت
قة متوسطة وبوسط حساب مقداره ( ية2.78مواف توفر الرونة الكاف عدم  يبر ذلك ب  )، وقد 

صناعية مي للمؤسسات ال كل التنظي جة لصائص الي عاملي بالؤسسة، نتي لدى ال حة   المنو
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قة لك الواف ل ذ ضف إ ية. أ صية العال ية والتخص سية والعيار صف بالر لت تت ية، ا  الزائر
صناعية سات ال لدى الؤس ية  ية التنظيم شجيع البن حول ت نة  فراد العي بداها أ لت أ سطة ا  التو

للبداع والتطوير كما ت الشارة إليه سابقا. 
 أما بصوص الفقرة الثانية من هذا الدول فقد أبدى أفراد العينة موافقة متوسطة أيضا حول
بات مة لرغ ها خد جات وتنوع طوير النت سرعة ت ف  ستخدم  مات ال ظام العلو ساهة ن  م

 )، وهذا نتيجة منطقية لسيما أن2.82وحاجات الستهلكي، إذ بلغ الوسط الساب للفقرة (
هذا يتطلب طورة و يا مت ستخدام تكنولوج ل ا تاج إ جات ي طوير النت من اللزم لت يل الز  تقل
لدى الؤسسات الصناعية توفر بالشكل الكاف  لموال وهذا ل ي ستثمارا كبيا ف رؤوس ا  ا

الزائرية. 
 وف الفقرة الخية من هذا الدول أبرزت عينة الدراسة موافقة متوسطة فيما يص استخدام
لغ الوسط الساب لستجابات طوير، إذ ب حث والت يات الب سهيل عمل ف ت مات  ظم العلو  ن

 )، ما يعن أن هذا النظام ل يلعب الدور الكاف ف عمليات جع البيانات2.75أفراد العينة (
والعلومات الاصة ف إنتاج النتجات الصناعية الديدة أو تطويرها.

نة عن الفقرات11وبالنظر إل الدول رقم ( فراد العي عام لستجابة أ  ) من خلل التوسط ال
لغ( لذي ب مات وا ظم العلو طبيق ن عب ت طوير  بداع والت قة بال بأن2.78الثلثة التعل تبي   )، ي

 هنالك موافقة متوسطة، بعن أن نظم العلومات لدى الؤسسات الصناعية الزائرية،  تدعم
بداع مج ال ضعف برا ل  لك إ عود ذ قد ي كاف، و ي  شكل غ كن ب طوير، ول بداع والت  ال
موال كبية وغي ستثمارات ورؤوس أ ظرا لكونا تتطلب ا طوير لدى هذه الؤسسات ن  والت
ها لت تتبع ية ا مج التقليد ف البا مات  ظم العلو ساهة  ن صار م تال اقت لديها، وبال توفرة   م

وحدات وأقسام البحوث والتطوير ف هذه الؤسسات.

).77) كفاءة العمليات(ن=12الدول رقم(
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النراف
العياري

الوسط
الساب

شدة الجابة

الفقرة
رقم

الفقرة
 غي

 موافق
بشدة

 غي
موافق

موافق
 موافق
بشدة

0.48 3.18
0
0 %

3
3.9 %

57
74.0 %

17
22.1 %

 يساعد نظام العلومات الستخدم على
يات و ي العمل سيق ب يادة التن  ز

الوحدات الختلفة و تكاملها.
1

0.57 2.99
1
1.3 %

10
13.0 %

55
71.4 %

11
14.3 %

ظام العلومات الستخدم على  يعمل ن
زيادة كفاءة التشغيل و النتاج 2

0.68 3.08
2
2.6 %

9
11.7 %

48
61.0 %

19
24.7 %

ستخدم مات ال ظام العلو تاز ن  ي
لى مات ع توفي العلو لى  قدرة ع  بال
يات جم العمل يد ح من تزا غم   الر

الختلفة و تنوعها 

3

3.08 التوسط العام

هـ- كفاءة العمليات:
 ) نلحظ بأن الفقرة الول الت نصها: " يساعد نظام12من خلل النظر إل الدول رقم (

 العلومات الستخدم على زيادة التنسيق بي العمليات و الوحدات الختلفة و تكاملها " ، قد
ية و بوسط حساب ( قة عال لى مواف قة3.18حصلت ع مات الطب ظم العلو ما يؤكد أن ن  ،( 

حدات و لدى و مل  سيق و التكا يق التن ف تق ساهم  ية ت صناعية الزائر سات ال  لدى الؤس
أقسام هذه الؤسسات.

هذه ف  مات  ظم العلو طبيق ن عب ت شغيلية  ية و الت فاءة النتاج يادة الك يص ز ما  ما في  أ
 الؤسسات،  و الت عكستها الفقرة الثانية فقد كانت موافقة أفراد العينة متوسطة عليها، و

). 2.99كان الوسط الساب للفقرة (
 ف حي عكست الفقرة الثالثة و الت نصها:  " يتاز نظام العلومات الستخدم بالقدرة على
 توفي العلومات على الرغم من تزايد حجم العمليات الختلفة و تنوعها " ، فقد أبدى أفراد
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 )، و هذا يؤكد3.08عينة الدراسة موافقة عالية تاه هذه الفقرة و بلغ الوسط الساب لا (
ما ستجدة في يات ال لى الستجابة للمتغ صناعية ع لدى الؤسسات ال مات  ظام العلو  قدرة ن

يص تطور حجم البيعات واتساعها.
نة عن الفقرات الثلثة هذا فراد العي عام لستجابة أ بأن التوسط ال تبي من الدول السابق   ن

 )، ما يدل على الوافقة العالية لذا التغي، ما يعن أن كفاءة العمليات3.08الدول  كان (
لدى الؤسسات الصناعية الزائرية تتأثر بتطبيق نظم العلومات لديها.              

III.3 :اختبار الفرضيات 
 ) بي≥0.05αتوجد علقة إيابية ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة (الفرضية الول: 

توفر التطلبات التنظيمية لنظم العلومات و اليزة التنافسية للمؤسسات الصناعية الزائرية.
ولختيار هذه الفرضية ت تزئتها إل خس فرضيات فرعية و هي:

ية ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  (-1 توفر≥0.05αتوجد علقة إياب ي   ) ب
صناعية سات ال جات للمؤس جودة النت مات و  ظم العلو ية لن بات التنظيم  التطل

الزائرية.
ية ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  (-2 توفر≥0.05αتوجد علقة إياب ي   ) ب

التطلبات التنظيمية لنظم العلومات و الداء الال لؤسسات الصناعية الزائرية.
لة (-3 ستوى الدل ند م لة إحصائية ع ية ذات دل قة إياب توفر≥0.05αتوجد عل ي   ) ب

صناعية سات ال لى السواق لؤس سيطرة ع مات و ال ظم العلو ية لن بات التنظيم  التطل
الزائرية.

ية ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  (-4 توفر≥0.05αتوجد علقة إياب ي   ) ب
صناعية سات ال طوير للمؤس بداع و الت مات و ال ظم العلو ية لن بات التنظيم  التطل

الزائرية.
لة (-5 ستوى الدل ند م لة إحصائية ع ية ذات دل قة إياب توفر≥0.05αتوجد عل ي   ) ب

صناعية سات ال يات للمؤس فاءة العمل مات و ك ظم العلو ية لن بات التنظيم  التطل
الزائرية.
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 و قد ت استخدام معامل الرتباط سبيمان لختبار العلقة بي توفر التطلبات التنظيمية لنظم
 ) درجة اتاه العلقة و تراوحت13العلومات و اليزة التنافسية، حيث يظهر الدول رقم (

).0.499 – 0.357قيم الرتباط الوجبة بي (

) العلقة بي متطلبات نظم العلومات و تقيق اليزة التنافسية (نتائج ارتباط – سبيمان)13الدول رقم (

كفاءة العمليات البداع و التطوير  السيطرة على
السواق الداء الال جودة النتجات اليزة          

           التناف
 سية

متطلبات
 نظم العلومات

الدللة الرتباط الدللة الرتباط الدللة الرتباط الدللة الرتباط الدللة الرتباط

0.001 0.357 0.000 0.385 0.001 0.368 0.000 0.499 0.000 0.493

 التطلبات
 التنظيمية لنظم

العلومات

0.000 0.426 0.017 0.270 0.032 0.244 0.001 0.375 0.004 0.328

 التطلبات
 التكنولوجية

لنظم العلومات

قم ( لدول ر تائج ا غت (13تبي ن ية بل باط إياب قة ارت جود عل بات0.493) و ي التطل  ) ب
يبي الدول أن هذه العلقة ذات دللة ظم العلومات و جودة النتجات، كما   التنظيمية لن
 إحصائية، ما يؤكد أن الؤسسات الصناعية الزائرية تتوفر لديها البنية التنظيمية و الدارات
تال ستهلك، و بال بات ال جات و رغ عة حا عن متاب مة  مات اللز ظم العلو تدعم دور ن لت   ا
 تقيق قيمة له من خلل عكس تلك الاجات بالنتج مع أخذ ملحظاتم عليه، إضافة إل

جع العلومات اللزمة عن الواصفات و العايي الصناعية فيما يص الواد الام.
 ) بي متغي التطلبات0.499) وجود علقة ارتباط إيابية (13كما تبي نتائج الدول رقم (

مي كل التنظي يدل أن الي هذا  لال للمؤسسة. و  لداء ا ي ا ظم العلومات  و متغ ية لن  التنظيم
حدات و ي الو ما ب مات في بادل العلو توفي و ت سمح ب ية ي صناعية الزائر سات ال  للمؤس
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 القسام، و يوفر السرية الطلوبة حولا، و أن هذه النظم قادرة على خلق التوازن بي إمكانية
تدفق توفره ف  ما  كاليف من خلل  سيطرة على الت باح مرضية و ال يق أر  الؤسسة على تق
 العلومات عن أسعار الواد الام التوفرة ف السوق، حساسية الستهلك تاه السعر، أسعار

النتجات الماثلة الت يوفرها النافسون.
 ) وجود علقة ارتباط إيابية بي توفر التطلبات التنظيمية لنظم13و تبي نتائج الدول رقم (

 )، ما يعن توفر0.368العلومات ومتغي السيطرة على السواق حيث بلغ معامل الرتباط (
 خطط استراتيجية لنظم العلومات اللزمة ف تعزيز السواق الالية و فتح أسواق جديدة، و

ف رفع كفاءة توزيع النتجات و الترويج لا و بالتال زيادة الصة السوقية.
 ) بي توفر التطلبات0.385و تشي نتائج الدول أيضا إل وجود علقة ارتباط إيابية بلغت (

مة ية الداع ية التنظيم توفر البن كد  ما يؤ طوير،  بداع و الت مات و ال ظم العلو ية لن  التنظيم
ظم عد الاصة بن لدى الؤسسات الصناعية، و مرونة التشريعات و القوا طوير   للبداع و الت

العلومات و الت توفر للعاملي البيئة اللئمة للبداع و الستجابة السريعة للمستجدات.
 ) أيضا الرتباط بي توفر التطلبات التنظيمية لنظم العلومات و كفاءة13ويبي الدول رقم (

باط ( مل الرت لغ معا يات حيث ب مات0.357العمل ظم العلو بات ن لى أن متطل يدل ع ما   ،( 
يادة لى ز ساعد ع تاج، كما ي شغيل و الن يادة كفاءة الت ف ز ضحا  عب دورا وا ية بل  التنظيم

التنسيق و التكامل فيما بي العمليات  و الوحدات الختلفة.

مات و ظم العلو ية لن بات التنظيم ي التطل ي متغ ية ب قة إياب لك عل سبق أن هنا ما  ستنتج   ن
سة  له درا صلت  ما تو هذا  سية و  يزة التناف يات ال لى)Kettinger.1994(متغ قت ع لت طب   ا

لول و ضية ا بول الفر لى ق يدل ع هذا  ية. و  حدة المريك يات الت ف الول سة  ي مؤس  ثلث
فرضياتا الفرعية كاملة. 
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ية:  ية ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة (الفرضية الثان  )≥0.05α"توجد علقة إياب
صناعية سات ال سية لؤس يزة التناف مات و ال ظم العلو ية لن بات التكنولوج توفر التطل ي   ب

الزائرية.
و لختبار هذه الفرضية ت تزئتها إل خس فرضيات فرعية و هي:

لة (.1 ستوى الدل ند م لة إحصائية ع ية ذات دل قة إياب جد عل توفر≥0.05αتو ي   ) ب
صناعية سات ال جات للمؤس جودة النت مات و  ظم العلو ية لن بات التكنولوج  التطل

الزائرية.
ية ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  (.2 توفر≥0.05αتوجد علقة إياب ي   ) ب

التطلبات التكنولوجية لنظم العلومات و الداء الال للمؤسسات الصناعية الزائرية.
ية ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  (.3 توفر≥0.05αتوجد علقة إياب ي   ) ب

سات سواق للمؤس لى ال سيطرة ع مات و ال ظم العلو ية لن بات التكنولوج  التطل
الصناعية الزائرية.

ية ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  (.4 توفر≥0.05αتوجد علقة إياب ي   ) ب
صناعية سات ال طور للمؤس بداع و الت مات و ال ظم العلو ية لن بات التكنولوج  التطل

الزائرية.
ية ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  (.5 توفر≥0.05αتوجد علقة إياب ي   ) ب

صناعية سات ال يات للمؤس فاءة العمل مات و ك ظم العلو ية لن بات التكنولوج  التطل
الزائرية.

بار العلقة بي توفر التطلبات التكنولوجية  و قد ت استخدام معامل الرتباط سيبمان لخت
قم ( لدول ر سية حيث يظهر ا يزة التناف مات و ال ظم العلو تاه العلقة، و13لن  ) درجة و ا

).0.426 إل 0.244تراوحت قيمة الرتباط فيها بي (
  بي توفر التطلبات التكنولوجية)0.328(تبي نتائج الدول وجود علقة ارتباط إيابية بلغت 

 لنظم العلومات وجودة النتجات، ما يعن انه كلما زادت درجة توفر هذه التطلبات كلما
يات لجهزة و برم سة  ستخدام الؤس يث أن ا ضل، ح ستوى أف جات ب جودة النت  كانت 
 حاسوبية متطورة توفر سرعة الدخول و الصول على العلومات، يؤدي إل استجابة سريعة

RIST Vol.14 N°02 Année 2004 60



 و فعالة لرغبات الزبائن، وبالتال تقدي مستويات عالية من الودة تتفوق با الؤسسة على
منافسيها.

 بي توفر متطلبات 0.375) إل وجود علقة ارتباط إيابية قيمتها 13كما يشي الدول رقم (
 نظم العلومات التكنولوجية و الداء الال للمؤسسة، ويعن ذلك مدى أهية استخدام قاعدة
مات لى العلو صول ع ف ال لة  ثة و فعا صال حدي شبكات ات ثة، و طورة  و حدي نات مت  بيا
تاج و كاليف الن فض ت تال خ سي، و بال سعار الناف لام، أ لواد ا كاليف ا عن ت مة   اللز
 العمليات و التكاليف الدارية و تكاليف الودة با يلئم قدرات الستهلك و ما يفوق قدرة

النافسي على ذلك مع القدرة على تقيق ربح أكب.
قم ( لدول ر تائج ا تبي ن ها 13و  ية قيمت باط إياب قة ارت ناك عل لة0.244) أن ه   ذات دل

سيطرة على السواق، ظم العلومات و ال بات التكنولوجية لن توفر التطل ي  ضا ب  إحصائية أي
يع نوات التوز ي ق ما ب سيق في لى التن قادرة ع مات  يا معلو توفر تكنولوج ية  كد أه هذا يؤ  و
 الختلفة، و تطوير برامج فعالة ف الترويج لنتجاتا و وجود شبكات اتصالت فعالة يزيد من

كفاءة ذلك.
 كما تشي نتائج الدول أن هنالك علقة ارتباط إيابية بي توفر التطلبات التكنولوجية لنظم
ية  العلومات و البداع و التطوير حيث تستخدم الؤسسات الصناعية الزائرية قواعد معرف
بادرة، و تعمل على تديث و تأمي فرص البداع و ال تا و تساهم ف  طوير منتجا  تدعم ت

تطوير الجهزة و البميات باستمرار با يتلءم مع تغي مراحل البحث و التطوير.

ية  باط إياب تائج الدول أيضا أن هنالك علقة ارت بات نظم0.426و تظهر ن توفر متطل   بي 
 العلومات التكنولوجية و كفاءة العمليات، ما يعن قدرة الوحدات و القسام الختلفة على
لة سيق و ماو صال و التن لى الت قدرة ع من  ظام  يوفره الن ما  من خلل  ها،  ما بين مل في  التعا
ين و ف تز نات  عد البيا فاءة قوا يادة ك سي و ز ف ت ساعد  ما ي سبقا  طار م ف الخ  تل
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سامهم ضمن اق عاملي  ها ال لت يتاج مات ا نات و العلو شر البيا سترجاع و ن صنيف، و ا  ت
الوظيفية الختلفة. 

 و نلحظ ما سبق أن هنالك علقة إيابية بي متغي التطلبات التكنولوجية لنظم العلومات
متغيات اليزة التنافسية. و هذا يدعم الفرضية الثانية و الفرضيات الفرعية التابعة لا.

 )،≥0.05α"توجد علقة إيابية ذات دللة إحصائية، عند مستوى الدللة (الفرضية الثالثة: 
ية للميزة  بي جاهزية الؤسسات الصناعية الزائرية  لتكنولوجيا العلومات و الؤشرات الال

التنافسية (العائد على البيعات و الصة السوقية).
قم ( لدول ر من ا حظ  بط11) أن (14يل سة، ترت نة الدرا سات عي ي مؤس من ب سة   ) مؤس
شبكة معلومات خارجية  سبته ()Internet(ب ما ن من مموع هذه الؤسسات.%91.7 أي   ( 

 )%91.7) مؤسسة أيضا ترتبط بشبكة معلومات داخلية و بنسبة (11كما يبي الدول بأن (
بق ( ي تط ف ح ضا،  عدد (9أي هذا ال ثل  سامها، و ي يع أق مات بم ظم العلو سات ن ) مؤس

) من مؤسسات عينة الدراسة.     75%
سات مات للمؤس يا العلو ية تكنولوج قة باهز لخرى التعل عايي ا عض ال لدول ب يبي ا  و
ف ستثمار  سبة ال مات، ن يا العلو ف تكنولوج لبة  سنوات ا هي:  ية و  صناعية الزائر  ال
عاملي عدد ال ل  مات إ يا العلو سم تكنولوج عاملي بق عدد ال سبة  مات، ن يا العلو  تكنولوج
 الكلي، و نسبة عدد أجهزة الاسوب إل عدد العاملي الكلي. كما يشي الدول إل بعض
الؤشرات الالية للمؤسسات الصناعية الزائرية و هي العائد على البيعات و الصة السوقية.
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) بعض البيانات التعلقة باهزية تكنولوجيا العلومات و البيانات الالية 14الدول رقم (

 معدل
 الصة
السوقية

*

 معدل
 العائد على
البيعات

*

 عدد العاملي ف
 وحدة نظم

 العلومات/ عدد
العاملي الكلي

 عدد
 أجهزة

 الاسوب/
 عدد

 العاملي
الكلي

 نسبة
 الستثمار

 ف
 تكنولوجيا
العلومات

 سنوات
 البة ف
 تكنولوجيا
العلومات

 تطبيق نظام
 العلومات

 بميع
القسام

 توفر
 شبكة

 معلومات
خارجية

 توفر
 شبكة

 معلومات
داخلية

 رقم
الؤسسة

**

20.9 % 21.89 % 1.13 % 25 % 10 % 13 نعم نعم نعم 01

15.6 % 20.24 % 1.23 % 46.15% 10 % 15 نعم نعم نعم 02

1.3 % 14.09 % 2.88 % 23.53% 5 % 9 نعم نعم ل 03

1.1 % -26.01 
% 

2.5 % 18.75% 2 % 4 نعم نعم نعم 04

0.4 % -429.5 
%

1.9 % 53.57% 6 % 5 ل نعم نعم 05

2.7 % 14.88 % 1.15 % 9.62% 5 % 5 ل نعم نعم 06

18.9 % 21.2 % 1.09 % 39.1% 15 % 14 نعم نعم نعم 07

4.3 % 14.73 % 1.07 % 25 % 3 % 3 نعم نعم نعم 08

3.1 % 18.7 % 2.11 % 27.43% 5 % 13 نعم نعم نعم 09

1.6 % 10.31 % 2.86 % 8.9 % 1 % 8 ل ل نعم 010

- - 2 % 20 % - 3 نعم نعم نعم 011

2.1 % 11.57 % 1.28 % 35.7% 5 % 9 نعم نعم نعم 012

سات خلل*  سوقية للمؤس صة ال عدل ال ستثمار و م لى ال عائد ع عدل ال ساب م  ت ح
 . أما%72. مموع الصص السوقية لذه الؤسسات حوال م2001 – م1999السنوات من 

 النسبة التبقية فهي من نصيب مؤسسات الصناعية الخرى و الؤسسات الجنبية الت تسوق
منتجاتا بالزائر.

RIST Vol.14 N°02 Année 200463



 ) نتائج تليل الندار التعدد التدرج لتأثي جاهزية تكنولوجيا العلومات15الدول رقم (
على الداء الال للمؤسسات الصناعية الزائرية 

fقيمة   R   مربع   

العدلة
الدللة tقيمة  العاملت  التغيات

الستقلة
 التغيات
التابعة

4.52 58.4% 

0.218 1.38 1.78 الثابت
 العائد على
البيعات

ع

0.018  -3.25  -7.415 س
0.037 2.68 0.222 ص
0.167  -1.57  -70.38 ل
0.418  -0.87  -13.54 ك

4.41 57.7 %

0.539 0.65 0.0496 الثابت
الصة
السوقية

ح

0.017 2.13 0.0105 ص
0.137 1 – 1.72  -4.55 ل
0.572  -0.60  -0.0805 ك
0.619 0.52 0.482 س

لذه لال  لداء ا لى ا ية ع صناعية الزائر سات ال ية الؤس تأثي جاهز مدى  لى  عرف ع  للت
.Stepwise Multiple (Regression(الؤسسات، استخدم أسلوب تليل الندار التعدد التدرج 

ستقلة بالتغيات ال بدأ  يات، حيث ي يار التغ كأداة لخت تدرج  عدد ال يل الندار الت ستخدم تل  ي
لذا هام  فتراض  لك ا موذج. إن هنا ف الن ي  خر متغ ل آ صل إ قل، لي لعلى فال لة ا  ذات الدل
 السلوب و هو أن بعض التغيات الستقلة ف الندار التعدد التدرج ل تكون هامة إحصائيا، و

أثرها يكون قليل على التغيات التابعة، لذا يتم استبعاد هذه التغيات من النموذج.
لبة هي: ا يات، و  عة متغ لة بأرب مات المث يا العلو ية تكنولوج ي جاهز قة ب تبت العل قد اخ  و
ية ل اليزان مات إ يا العلو ستثمار بتكنولوج سبة ال سة، ن كل مؤس مات (ص) ل يا العلو  بتكنولوج
 العامة للمؤسسة (س)، نسبة عدد أجهزة الاسوب إل عدد العاملي ف كل مؤسسة (ك)، نسبة
 عدد العاملي بقسم تكنولوجيا العلومات إل عدد العاملي الكلي ف كل مؤسسة (ل)،  من جهة

و مؤشرات اليزة التنافسية: العائد على البيعات (ع) و الصة السوقية (ح) من جهة أخرى.
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) بأن هنالك علقة ارتباط سلبية عند مستوى الدللة (15يلحظ من نتائج الدول رقم (
0.05α≤بي الستثمار ف تكنولوجيا العلومات (س) و العائد على البيعات  (ع) و يتضح ( 

مة  من خلل قي لك  غت (- )t(ذ لت بل غة (-3.25 ا ستثمار البال مل ال مة معا من قي  ) و 
 )≥0.05α)، و يشي الدول إل أن هنالك علقة ارتباط إيابية عند مستوى الدللة (7.415

بي سنوات البة ف استخدام تكنولوجيا العلومات (ص)  و العائد على البيعات. 

 كما يشي الدول إل التغيات التعلقة بالاهزية التكنولوجية و الت كان لا أكب الثر على
ل مات إ يا العلو ف تكنولوج ستثمار  سبة ال هي (ن يات  هذه التغ عات و  لى البي عائد ع  ال
 اليزانية العامة للمؤسسة (س)، و سنوات البة ف استخدام تكنولوجيا العلومات إل اليزانية
مة للمؤسسة (س)، و سنوات البة ف استخدام تكنولوجيا العلومات (ص)  و يتضح  العا

).% 58.4 العدلة الت فسرت (Rهذا من قيمة مربع 
) بأن هنالك علقة ارتباط إيابية عند مستوى الدللة (15يلحظ من نتائج الدول رقم (

0.05α≤تأثي من ال لك  ضح ذ سوقية، و يت صة ال مات و ال يا العلو ية تكنولوج ي جاهز  ) ب
صة لى ال سات ع ف الؤس مات (ص)  يا العلو ستخدام تكنولوج لبة با سنوات ا ضح ل  الوا

 ) تدل على هذه العلقة0.0105 الت بلغت (tالسوقية (ح). قيمة معامل ص الوجبة و قيمة 
 العدلة.R) الت وضحتها قيمة % 57.7اليابية. و قد فسرت هذه العلقة (

طبيق ف ت بالبة  لة  مات التمث يا العلو ية تكنولوج ل أن جاهز تائج أعله إ يل الن كن تعل  و ي
يادة تال ز تا، و بال يادة مبيعا من ز ية  صناعية الزائر سات ال كن الؤس يا، ي  هذه التكنولوج
 حصصها السوقية و عوائدها الالية. ف حي يثل الستثمار ف تكنولوجيا العلومات نفقات
تال تكون جزء لدفعها ف سبيل مسايرة التطورات الستجدة، و بال  تضطر هذه الؤسسات 

من أرباحها، المر الذي يؤدي إل تقليل عوائدها على البيعات.
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قم ( لدول ر تائج ا بط ن طبيق15و يكن ر لبة بت سنوات ا ي  ية ب لت تظهر علقة إياب  ) ا
ستثمار سبة ال ي ن سلبية ب قة  هة، و عل من ج سوقية  صة ال مات و ال يا العلو  تكنولوج
 بتكنولوجيا العلومات و العائد على البيعات من جهة أخرى، مع النتائج الشار إليها سابقا

 )، و الت قد تفسر الوافقة التوسطة الت أبدتا أفراد العينة حول مدى تأثي9ف الدول رقم (
نظم العلومات على الداء الال.

 لصياغة العلقة الرياضية الت تصف العلقة بي التغيات الستقلة التمثلة باهزية الؤسسات
 الصناعية الزائرية لتكنولوجيا العلومات، و التغيات التابعة التمثلة بؤشرات اليزة التنافسية

ت تطوير معادلت الندار كالتال:
(ل)1(ك)+ز1(ص)+و1(س)+د1+ج1ع=ب
(ل)2(ك)+ز2(ص)+و2(س)+د2+ج2ح=ب

 حيث تثل ع: العائد على البيعات، ح: الصة السوقية، س: نسبة الستثمار ف تكنولوجيا
 العلومات، ص: سنوات البة ف تكنولوجيا العلومات، ك: نسبة عدد أجهزة الاسوب إل
ل مات إ سم تكنولوجيا العلو ف ق عاملي  عدد ال سبة  عاملي الكلي للمؤسسة، ل: ن  عدد ال

عاملي الكلي، ف حي تثل ب  ،2، و1، و2، د1، د2، ج1 ثوابت و ج2، ب1عدد ال
 معاملت لكل متغي و كما هو موضح بالعادلتي السابقتي.2، ز1ز

لدول ( تائج ا ف ن هر  لت تظ عاملت ا يم ال لى ق ناء ع يات15ب عاملت للمتغ خذ ال  ) و بأ
لة( ستوى الدل ند م ية ع لكثر أه ستقلة ا ندار≥0.05αال عادلت ال صياغة م عادة  كن إ  ) ي

كالتال:

 (س)7.415 (ص) – 0.222ع= 
 (ص)0.0105ح= 
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النتائج و التوصيات:
أول النتائج:

بداع و   .1 سواق، ال لى ال سيطرة ع سات، ال لال للمؤس لداء ا جات، ا  النت
يات) ( فاءة العمل طوير، وك لى0.357، 0.385، 0.368، 0.499، 0.493الت  ) ع

التوال.
ظم.2 ية لن بات التكنولوج ي التطل صائية ب لة إح ية ذات دل قة إياب جود عل  و

 العلومات و تقيق اليزة التنافسية لؤسسات الصناعية الزائرية، حيث بلغت قيم
سية يزة التناف يات ال مات و متغ ظم العلو ية لن بات التكنولوج ي التطل باط ب  الرت
بداع و لى السواق، ال سيطرة ع لال للمؤسسات، ال لداء ا جات، ا جودة النت ) 

) على التوال. 0.426، 0.270، 0.244، 0.375التطوير، و كفاءة العمليات) (
يا.3 ية تكنولوج ي جاهز صائية ب لة إح ية ذات دل باط إياب قة ارت جود عل  و

 العلومات، الت مثلها متغي عدد سنوات البة ف تكنولوجيا العلومات، و الصة
السوقية الت تثل أحد مؤشرات اليزة التنافسية للمؤسسات الصناعية الزائرية.

ية تكنولوجيا العلومات.4 ي جاهز سلبية ذات دللة إحصائية ب باط   وجود علقة ارت
ف عات  لى البي عائد ع مات و ال يا العلو ف تكنولوج ستثمار  ي ال ها متغ لت مثل  ا

الؤسسات الصناعية الزائرية.

ثانيا التوصيات:
 ف ضوء الستنتاجات اليدانية لذه الدراسة، لبد من تقدي بعض التوصيات الت ربا يكون لا
هذه هم  ي أ من ب ستقبل، و  ف ال ها  لى إناح مل ع سات و يع لى أداء الؤس يا ع  تأثيا إياب

التوصيات ما يلي:
 ضرورة قيام الؤسسات الصناعية الزائرية  برفع إمكاناتا و قدراتا، و ذلك.1

 بتبن نوع من أنواع الشراكة فيما بينها كالندماج أو التاد الستراتيجي و
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مات و يا العلو ف تكنولوج مة للستثمار  لموال اللز توفي رؤوس ا لك ل  ذ
دعم وظائف البحث و التطوير الت تعب من أهم الوظائف.

  ضرورة التعامل مع العلومات على أنا مورد رئيسي و هام من بي الوارد.2
 الختلفة ف الؤسسات، بل قد يعد أهها ف ضوء ثورة العلومات السائدة،
حالت ية و  سات عمل باث درا يات و ال من الدب يد  ناولت العد يث ت  ح
ظم و مات و ن كان للمعلو مة  ف دول متقد قة  سات عمل ية، لؤس  عمل

تكنولوجيا العلومات دورا بارزا ف ناحها و تفوقها.
ية لتكنولوجيا العلومات للمؤسسات الصناعية.3 ية التحت  ضرورة استغلل البن

مس ف تل صالت  شبكات الت يات و  هزة و برم من أج ية،   الزائر
عد ناء قوا ف ب ها، و  عة موردي ف متاب بائن، و  ستجدة للز جات ال  الحتيا
مة و سي، و النظ عة الناف با متاب نوط  ية ال لبيئة الارج ظروف ا ية ل  معرف

القواني الكومية.
ظم و.4 ستخدام ن لة على ا بة و الؤه لة الدر يد العام توفي ال مام ب   تأكيد الهت

ية و سات الزائر لدى الؤس فة  سام الختل ضمن الق مات  يا العلو  تكنولوج
تم حت ي يا)  يا و خارج ية (مل مج تدريب توفي برا من خلل  لك  عم ذ  د

استغلل الستثمار بتكنولوجيا العلومات بالشكل الطلوب.
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