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The impact of using Internet on the performance of small and medium enterprises 

active in tourism sector – Sample study of tourism agencies in Algeria –  

Abstract 

Since the global economy has entered the information age at the end of the twentieth 

century, Small and Medium Enterprises (SME’s) were obliged to compute and adopt 

information technologies and internet to compete and improve their performance.  

While the growth of Internet has already had an impact upon most sectors of the 

economy, it is within Tourism that the most significant impact is likely to be experienced 

particularly the reengineering of the industry by the emergence of new actors, 

disintermediation, the spread of direct marketing and the up growth of E-Tourism.  

This study aims to identify the impact of using internet (website, E-commerce, Cross-

companies cooperation, Internal communication and Business intelligence) on the 

performance of Small and Medium Enterprises(SME’s) active in tourism sector.                                           

A questionnaire has been conducted in a sample of tourism agencies in Algeria, then the 

gathered data have been treated with the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS ). 

The results indicate a positive impact of internet usage on the performance of tourism SME’s. 

Key words: Information, Information Technologies and Internet, Internet usage, 

Performance, Small and Medium Enterprises ( SME’s) ,tourism sector. tourism agencies. 
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L’impact de l’utilisation d’internet sur la performance des petites et moyennes 

entreprises ( PME ) active dans le secteur touristique                                                                            

– Etude d’un échantillon d’ agences touristiques en Algérie - 

Résumé 

La fin du XXe siècle est celle de l’entrée de l'économie mondiale dans l'ère de 

l'information ayant poussé les petites et moyennes entreprises (PME), en quête de 

compétitivité et d’amélioration de performance, à adopter les technologies de l'information et 

l’internet dont l’expansion a eu un impact sur la plupart des secteurs économiques, en 

particulier celui du tourisme, considéré par ailleurs comme immatériel et pour qui 

l’information est d’un grand apport. Ce secteur a subi d’importantes et inhabituelles 

restructurations avec l'apparition de nouveaux acteurs, la désintermédiation, l’accroissement 

du marketing direct et l’émergence du tourisme électronique. 

Cette étude vise à identifier l'impact de l'usage d’Internet (site web, E-commerce, la 

coopération inter-entreprises, la communication interne et la veille stratégique) sur la 

performance des petites et moyennes entreprises (PME) actives dans le secteur du tourisme.  

Un questionnaire a été mené auprès des dirigeants d’un échantillon d'agences 

touristiques en Algérie, puis les données recueillies ont été traitées avec le logiciel SPSS. Les 

résultats indiquent un impact positif de l'utilisation d'internet sur la performance (financière, 

marketing et commerciale) des PME touristiques étudiées. 

Mots clés : L’information, Technologies de l’information et Internet, Usage d’Internet, 

La performance, Les petites et moyennes entreprises, Secteur touristique, Agences 

touristiques. 
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  ب 
  

 
ُ
�مسا�معت�َ � �واملتوسطة �الصغ��ة �ا��ام��املؤسسات �الداخ�� �الناتج ��� �م�ّما �ا �وكذا�، التوظيف

%�من�املؤسسات��95سبة�(إذ��ش�ل��،�وقد�ش�دت�ان�شارا�كب��ا�يات�العامليةقتصاد��معظم��بت�ار��� 

ملة�يات�ا���م�بفضل�العو اقتصاد�عاظمت�أ�مي��ا�ومسا�م��ا�مع�انخفاض�أ�مية�،�كما�)1العالمحول�

،�التبعية�ال�املة�دة�عوائق�من�بي��ا�صعو�ة�التمو�لباملقابل�تواجھ�علك��ا�� .وان�شار�تكنولوجيا�املعلومات

 
ُ
 مل

ّ
��اس��اتيجية�للتخطيط�وتب�ّ �باإلضافة�إ���أ��ا�تفتقر �،ك�ا�وما��ش�لھ�ذلك�من�خطورة�ع���استمرار���اال

  .يةقتصادوالتحوالت���خاصة����ظل�املنافسة�الشديدة�،ير�ن�مستقبل�ا�مما،�محددة

بت�ار�والتم���الصغ��ة�واملتوسطة�الس���نحو�� �يجب�ع���املؤسسات�،والنمو��ستمرار�ةو�التا���لضمان�

�املعلومات �تكنولوجيا �تب�� �خالل �استخدامو �ن��نتو� �من �باعتبار�أّن بفعالية�ا �التكنولوجيا��ّ، �ذه

 ���جميع�أ�شطة�املؤسسات�ا��ديثة�أصبحت�مدمجة
ٌ
���املؤسسات�ال���ال�تملك�موقعا�إلك��ونيا��،�وقلة

  .قل�حضورا�إلك��ونيا�ع���الشبكةأو�ع����

،�حيث�اقتصر����املؤسساتلقد�تطور�دور�تكنولوجيا�املعلومات��ش�ل�م��وظ�منذ�إدخال�ا�إ���

القرارات�من��اتخاذ،�وكأداة�لدعم�ات��دار�ة�مثل�الفوترة�و�جور البداية�ع���أدوار�ثانو�ة�كأتمتة�العملي

ل�ثم��عد�ذلك،�عرف��ذا�الدور�توسعا�ل�شم�خالل��نظمة�ا��ب��ة�لتصبح�أداة�لدعم�العمل�ا��ما��.

�قد.�و )العمالء،،�إدارة�املوارد�ال�شر�ة،�إدارة�عالقات�يمالعمليات�ال�شغيلية�الرئ�سية�(من�إنتاج،�تصم

ذلك�إ���إعادة�النظر����كيفية�أداء��عمال�من�تصميم�و�سو�ق�و�يع��عد��ن��نتظ�ور�وان�شار�� أدى�

ا�ليمتد�إ���عة�وتنامي���م�ومجال��شاط�وإدارة،�وأدى�أيضا�لدخول�املؤسسة����شب�ات�أعمال�موّس 

� E-businessن��نتع���� �أعمال�ا�رتكز ت�ؤسساتإضافة�إ���ظ�ور�نماذج�جديدة�مل�،أسواق��عيدة�جغرافيا

  .�Amazon , Dell , Googleمثل

�� �إّن  �لتكنولوجيا �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات ��ن��نتتب�� �تحس�ن�يلن �إ�� �بالضرورة ؤدي

� �تنافسية �مزايا �وإكسا��ا �لمنتائج�ا �وا��ة�ما �إطار�اس��اتيجية ��� �ذلك �تحديد��يتم �خالل�ا �من يتم

أو���لق�،��ل���دف�تخفيض�الت�اليف�أو�لتقديم�عروض�متم��ة�ن��نت� �ستخدام��داف��ساسية�ال 

ن��نت�ور�طھ�ببا���الوظائف�،�يجب�التفك���كذلك����كيفية�إدارة�ال�شاط�ع���� جديدة�قناة��سو�قية

�،تكنولوجية�الضرور�ة�للقيام�ب�شاط�ع���الشبكةاملوارد�ال�شر�ة�واملالية�وال�وف�� ،�كما�يجب�ت���املؤسسة

  �.�ذه�التكنولوجيا����عملية�تب���التدرجو �من�وحماية�التعامالت��وف�� باإلضافة�إ���ت

  

ملوقع�ا������املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة��ن��نتتكنولوجيا�� ساسية�ل� ات�ستخدام� تتمثل�

�ن��نت� �استخدامبالداخ����تصال��،ع����ن��نت�املؤسسا�يالتعاون�،�التجارة��لك��ونية�،�لك��و�ي

  �.اليقظة��س��اتيجيةو 

                                                           
1 Edinburgh Group, Growing the global Economy through Sme’s, Available on: www.edinburgh-group.org, Seen in 

02/07/2016. 
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و�داء����املؤسسات�الصغ��ة��ن��نتات�� استخدام���دراس�نا��ذه�سنحاول�تحديد�العالقة�ب�ن�

�السيا��وامل �القطاع ��� �الناشطة �من�توسطة �غ��ه �دون �السيا�� �القطاع �ال��ك���ع�� �ارتأينا �وقد ،

�طبيعتھ�الالماديةلنظرا��،من�با���القطاعات�ن��نتلأل وحاجة�ا�استخدام�ك����باعتبار�أنھ�،القطاعات

السياحية،�إ���ا���ز�ثم��املعلومات�ابتداء�من�البحث��و���عن�املعلومات�مكثف�ع��ه��ش�ل�اعتمادو 

�مية�القطاع�السيا���أل كذلك�و ���أفضل�وسيلة�إلدارة�املعلومات.��ن��نت� �،����ح�ن�نجد�أّن ال�سديد

  �ية.قتصادالوط���باعتباره�أحد�البدائل���قتصادلالبال�سبة�

  الدراسة�إش�الية .1

�� �ن��نت�عت����  �شك �أبدون �حيث �العشر�ن، �القرن ���اية ��� �ظ�ور بت�ار���م وسع�وت��احدث

طرق�أداء��عمال����عدة�ية�و قتصاداملي�انزمات���ا�من�طرف�املؤسسات�تحوالت�عميقة����استخدام

أبدت�تجاو�ا�،�واملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�السياحية�أبرز�ا�القطاع�السيا���يةاقتصادقطاعات�

  ��ا�والتحكم����قوى�املنافسة.�داأرغبة����تحس�ن��،كب��ا�من�خالل�تب����ذه�التكنولوجيا

  :املوضوع�الرئ�سية�إش�اليةا�ت��ز�من��ن

  

  ما�ي��:فيالرئ�سية�عدد�من�ال�ساؤالت�الفرعية�ن��ز�ا��ش�اليةيندرج�ضمن��ذه�� 

�يؤثر� - �مدى �أي �لال �� �وفتإ�� ��ساسية �� املتطلبات �من �����ن��نتستفادة الصغ��ة�املؤسسات

 ؟�ا�ع���أدا)�سطة�الناشطة����القطاع�السيا���(الو�االت�السياحيةواملتو 

املوقع��لك��و�ي����املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�الناشطة����القطاع��استخدامإ���أي�مدى�يؤثر� -

 ؟�ا�ع���أداالو�االت�السياحية)�(�السيا��

�يؤثر� - �مدى �أي �واملتو �استخدامإ�� �الصغ��ة �املؤسسات ��� ��لك��ونية ����التجارة �الناشطة سطة

 ؟�ا�ع���أداالو�االت�السياحية)�القطاع�السيا���(

سطة�لغرض�التعاون�املؤسسا�ي����املؤسسات�الصغ��ة�واملتو �ن��نت� �استخدامإ���أي�مدى�يؤثر� -

 ؟�ا�الو�االت�السياحية)�ع���أداالناشطة����القطاع�السيا���(

سطة�الداخ������املؤسسات�الصغ��ة�واملتو �تصاللغرض���ن��نت� �استخدامإ���أي�مدى�يؤثر� -

 ؟�ا�الو�االت�السياحية)�ع���أداالناشطة����القطاع�السيا���(

سطة�س��اتيجية����املؤسسات�الصغ��ة�واملتو لغرض�اليقظة�� �ن��نت� �استخدامإ���أي�مدى�يؤثر� -

 ؟�ا�ع���أداالو�االت�السياحية)�(الناشطة����القطاع�السيا���

- �� عزى
ُ
�� ��داء �تحسن ��� �إحصائيا �دالة �فروق �توجد �املؤسسات�ل �مس��ي الصغ��ة���صائص

 ؟)(العمر،�ا����ة�واملستوى�التعلي��السياحية��واملتوسطة

ر� -
ّ
  ؟���القطاع�السيا���ع���م�انة�الو�االت�السياحية�ن��نت� �استخدامكيف�أث

؟توسطة�الناشطة����القطاع�السيا��املؤسسات�الصغ��ة�وامل�ع���أداء�ن��نت� �استخدامما�مدى�تأث���  
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  فرضيات�الدراسة .2

،�يمكن�صياغة�الفرضية�الرئ�سية�وال�ساؤالت�الفرعية�املرتبطة���االرئ�سية�املطروحة��ش�اليةلإل تبعا�

  والفرضيات�الفرعية�التالية:

 الفرضية�الرئ�سية 

�واملتو �ن��نت� �استخداميؤثر� �الصغ��ة �املؤسسات �أداء �ع�� �إيجا�ي �����ش�ل �الناشطة سطة

  �ا�املا��،�ال�سو�قي�والتجاري.�تحس�ن�أدا�الو�االت�السياحية)�من�خاللالقطاع�السيا���(

 الفرضيات�الفرعية  

- � �إّن �السيا���املؤسساتتوف�� �القطاع ��� �الناشطة �واملتوسطة ��ساسية�ل�الصغ��ة لمتطلبات

 .�اأدا��ع���اإيجابيثر�يؤ �ن��نتمن�� �ةستفادلال 

�السيا���ستخدامال  - �القطاع ��� �الناشطة �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات ��� ��لك��و�ي ���������������املوقع

 .�اأدا�(الو�االت�السياحية)�أثر�إيجا�ي�ع���

�السيا���ستخدامال  - �القطاع ��� �الناشطة �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات ��� ��لك��ونية ����������������التجارة

 .�اأدا�(الو�االت�السياحية)�أثر�إيجا�ي�ع���

لغرض�التعاون�املؤسسا�ي����املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�الناشطة����القطاع��ن��نت� �ستخدامال  -

 .�اأدا�السيا���(الو�االت�السياحية)�أثر�إيجا�ي�ع���

اشطة����القطاع�الداخ������املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�الن�تصاللغرض���ن��نت� �ستخدامال  -

 .أدا��االسيا���(الو�االت�السياحية)�أثر�إيجا�ي�ع���

�� �ن��نت� �ستخدامال  - �اليقظة �لغرض �واملتو س��اتيجية �الصغ��ة �املؤسسات ������ �الناشطة سطة

 �ا.أدا�الو�االت�السياحية)�أثر�إيجا�ي�ع���القطاع�السيا���(

عزى��توجد�فروق�دالة�إحصائيا� -
ُ
العمر،��صائص�مس��ي�املؤسسات�السياحية�(���تحسن��داء��

 .)ا����ة�واملستوى�التعلي��

ر� -
ّ
�العرض��ن��نت� �استخدامأث �سلسلة ��� �وم�ان��ا �السياحية �الو�االت �وضعية �ع�� �وا�� �ش�ل

 بفعل�ان��اج�املنتج�ن�للبيع�املباشر�وتذليل�دور�الوساطة�السياحية.�،السيا��

 الدراسة�أ�مية .3

���التأث���ع���أ�شطة��ن��نتأ�مي��ا�من�الدور�امل�م�الذي�تلعبھ�تكنولوجيا�� �ستمد��ذه�الدراسة�

و�التا���من�الضروري�معرفة�كيفية�إدارة��شاط�املؤسسات�املؤسسات�و�غي���ا�ألساليب�أداء��عمال.�

تكمن���مية�.�كما��ذه�التكنولوجيا�استخدامب�وكيفية�ا��صول�ع���نتائج�جيدة�وأداء�عاٍل �ن��نتع���� 

�ظل� �ا��زائر��� ��� �وتنافسي��ما �السيا�� �وال�شاط �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �وضعية �دراسة ��

�� �اقتصاد �وشبكة �املعلومات �مرتكز�ع�� �املؤسسات��ن��نتمعر�� �مس��ي �إدراك �اختبار�مدى وكذا

  .ة�للفرص�ال���ت�يح�ا�التكنولوجياالسياحي
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 أ�داف�الدراسة .4

������ ��سواق �عوملة �ظل ��� �املؤسسات ��سي�� �تحّديات �ضمن �تندرج �الدراسة ��ذه والتطورات�إّن

  إ��:من�خالل�ا��دف��حيث�التكنولوجية�املتالحقة�

ع���كفاءة�وفعالية�املؤسسات�الصغ��ة��ن��نتتكنولوجيا�� �استخدامحد��ا�يف�م�أك���للتأث��ات�ال��� -

 ؛خاصة����القطاع�السيا���،واملتوسطة

ساسية�والداعمة�س��اتيجية�املؤسسة�وع�����شطة�� اع����ن��نتمعرفة�أ�م��ثار�ال���تحد��ا��  -

 ؛���سلسلة�القيمة

�تكنولوجيا��  - �إدخال ع���العرض�والطلب�السيا����ن��نتالتعرف�ع���أ�م�التحوالت�ال���أحد��ا

 ؛�l’ère du Netن��نتول�حقبة�� ع���الوساطة�السياحية�ال����انت��عت���حتمية�قبل�دخ�أث��هوكذا�ت

-  �� �ظل ��� �السيا�� �وال�شاط �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �واقع �ا��زائر�وكذا��ن��نتمعرفة ��

�2025املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية�آلفاق��ومية�لل��وض���ذه�القطاعات�مثل�ا���ود�ا��

� Meda II(�2 ميدا�و�رنامج �و �لتأ�يل) �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات تكنولوجيا��استخدامتكثيف

 ؛�اعلوما�ماملعلومات�وعصرنة�نظم�

لتحقيق��،وضرورة�ت�ّن��ا�ن��نتتوعية�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�بأ�مية�تكنولوجيا�املعلومات�و�  -

 ؛ليف�أو�تم������العروض�أو�كال�ماإما�تحكم����الت�ا

طبيعة�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�و تحديد�كيفية�بناء�اس��اتيجية�لل�شاط��لك��و�ي�تتما���� -

 
ُ
 جن��ا�مخاطر�التعامالت�ع���ا��ط.السياحية�وت

 أسباب�اختيار�املوضوع .5

  تّم�اختيار�موضوع�الدراسة�ألسباب�عّدة�م��ا�الذا�ي�وم��ا�املوضو��:

�ملواضيع - �ال��صية ��امليول �املعلومات�ك�Sujets d’Actualitéالساعة �وتكنولوجيا �املعلومات نظم

 ؛��ا����املجال�السيا��اوتطبيق

ع���وجھ��ن��نتع���آخر�املستجدات�املتعلقة�بتوظيف�تكنولوجيا�املعلومات�و� ��طالعالرغبة���� -

خيارات�بال�سبة�للمس��لك�السيا���(سواء�زايا�ا��صوص������شطة�السياحية�وما�ت�يحھ�من�م

لمؤسسات�السياحية�(تم���العروض،�تجاوز�ل�أو�بال�سبة)�،�خدمات�متم��ةأسعار�تنافسية،�متعددة

 ؛تحكم����الت�اليف)�ا��دود،

�مس�ّ  - �تحس�س ��� �الرغبة �واملتوسطة، �الصغ��ة �املؤسسات ����ار اعتببا�ي �التنمية ية�قتصادأساس

 ؛مدروسةوفق�اس��اتيجية�بأ�مية�ممارسة��عمال��لك��ونية�



 املقّدمـــــــــة

 

 

  ح 
  

ا���ومية�بضرورة���يئة�الب�ية�التحتية�الالزمة�للقيام�باألعمال��لك��ونية�من��سلطاتال�حس�ست -

� �ومستمر��متطورة�اتصالشب�ات �عا�� �تدفق �إتمام�و ذات �للمؤسسات �ت�يح �إلك��ونية �دفع وسائل

 وأمان.�ثقةاملعامالت�ب�ل�

 مرجعية�الدراسة� .6

مداخالت)،�و �مقاالت�علميةكتب�و أطروحات�دكتوراه،�مراجع�(نا����دراس�نا��ذه�ع���عدة�اعتمدلقد�

،�وسوف�نكتفي��نا�باإلشارة�إ���أ�م�أطروحات�ن��نتتحميل�ا�إلك��ونيا�من�شبكة�� �تّم م��ا��سبة�كب��ة�

 �الدكتوراه��جن�ية�والعر�ية
ّ
  ال���عا��ت�موضوع�الدراسة:و �لع�عل��ااملط

    �عنوان�Toulouse)�جامعة�LUU Anh – Duc�)2012أطروحة��-

  

  

� �الباحث �الداخلية��استخدامدرس �وامل�ام �بتغي���التنظيم ��سمح �اس��اتيجية �كأداة ��لك��و�ي املوقع

�(املالك)س��اتي���للمس���وإعادة�التموقع�ال�سو�قي�للمؤسسات�الفندقية،�وركزت�الدراسة�ع���الدور�� 

�املبادر �باعتباره �تكنولوجيا �لتب�� �والدافع �املنفذ �إ��، �الباحث �وتوصل �اس��اتيجية��أّن �املعلومات، تب��

�شرط�وجود�مسّ��ين�داعم�ن��ا�أدا�من�طرف�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة��سمح�ل�ا�بتحس�ن��أن��نت

  ومبدع�ن.

  �  ���������������������  �عنوان:�بإنجل��ا�Wolverhamptonجامعة��،)Idisemi Apulu�،)2012أطروحة���-

 

�  

����حّد � �املعلومات �تكنولوجيا �لتب�� �الدافعة �املفتاحية �العوامل �ميدانية �دراسة �خالل �من �الباحث د

� �وكذا �النيج��ية �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �ا���ومةاق��ح �بتطو�ر�� �ع�� �الكفيلة س��اتيجيات

 .����ذا�البلدالفعال�لتكنولوجيا�املعلومات��ستخدام� 

  �        :�عنوان�Paris Dauphineجامعة�،)�Yann Rival�،)2005طروحة�أ�-

 

�ا�معتمدا�ع���مف�وم�املحاذاة��س��اتيجية�أدا��ي�و ودرس�الباحث�العالقة�ب�ن��شاط�املؤسسة��لك��

واق��ح�الباحث�نموذجا�فر�دا�درس�فيھ�تأث����ل�من�املحاذاة��Henderson et Venkatramanاملق��ح�من�طرف�

املحاذاة�التنظيمية،�املحاذاة�التكنولوجية�ومحاذاة�الكفاءات�ع���أداء�ال�شاط��لك��و�ي�،�س��اتيجية� 

 للمؤسسة.

Analyse stratégique et impacts de performance des sites web dans l’hôtellerie française 

indépendante 

Developing a Framework for Successful Adoption and Effective Utilisation of ICT by 

SMEs in Developing Countries 

L’évaluation de l’activité Internet de l’entreprise : une application au secteur du tourisme français 
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   ��    :�عنوان�Aix – Marseille IIIجامعة��،)��Lopez Da silva،��)2002أطروحة�-

 

س��اتيجية�أ�مية�املعلومات����القطاع�الصنا��،�و�التا���ضرورة�تأس�س�نظام�لليقظة�� درس�الباحث�

���إدارة�املعلومات�و�ناء�أنظمة�خب��ة��سمح�ع���تكنولوجيا�املعلومات��عتمادو� ع���مستوى�املؤسسات�

 بتجميع�املعرفة�الضمنية�ل����اء����املجال�و�شر�ا�داخليا�لتعم�الفائدة����املؤسسة.

  :��عنوان��ردنية�امعة�ا��،)2011(�،أطروحة�وصفي�الكساسبة�-

 

س�ثمار����تكنولوجيا�املعلومات�(�ج�زة،�ال��مجيات،�قواعد�ف��ا�الباحث�أثر�� �عا���،�عت���دراسة�كمية�

)�ع����داء�املؤس�������مؤسسة�املناطق�ا��رة��ردنية�ومؤ�ال��م،�عدد�العامل�ن�البيانات،�الشب�ات

 وقد�توصل�إ���وجود�أثر�إيجا�ي�معنوي�ب�ن�املتغ��ين�املستقل�والتا�ع.

  :جامعة�ا��زائر��عنوان�،)2002(�،أطروحة�إبرا�يم�بخ���-

� 

���تقديم���ن��نت����أ�شطة�املؤسسة�واس��اتيجيا��ا�ال�سو�قية�ودور �ن��نت� �استخدامدرس�الباحث�

�الفرص �وإتاحة �تنافسية �لأل وتوصّ �،مزايا �ا��زائر�ة �املؤسسة �تب�� �ضرورة �إ�� �الباحث كقناة��ن��نتل

السوق�الدولية�مع�ضرورة��رة��عناية�للبقاء����السوق�املحلية�واقتحام�سو�قية����إطار�اس��اتيجية�محضَّ 

 .ا���ومة�للب�ية�التحتية�الالزمة�تطو�ر 

  :�عنوان�2جامعة�قسنطينة��،)2013(�،م��وب�أطروحة�سماح�-

  

� 

لتكنولوجيا�املعلومات�من�خالل�عرض�ا���دمات�مصرفية��الفر�سية�تب���البنوكتوصلت�الباحثة�إ���أن�

�ا�التجاري�أدا��ا�املا���من�ج�ة�وتحس�ن�أدا�عن��عد�وتقديم�ا�ألدوات�دفع�إلك��و�ي��سمح�ل�ا�بتطو�ر�

 من�ج�ة�أخرى.

  ����������        :جامعة��سكرة��عنوان�،)2014(�،أطروحة�س�ام�مو����-

  

L’information et l’entreprise : des savoirs à partager et à capitaliser. 

.حس�ن�فاعلية��داء�املؤس����من�خالل�تكنولوجيا�املعلوماتت  

–دراسة�حالة�ا��زائر� –دور��ن��نت�وتطبيقاتھ����مجال�ال�سو�ق�  

��������ت�ع����داء�التجاري�واملا���للمصارف�الفر�سيةتصاال أثر�تكنولوجيا�املعلومات�و�

-حالة��شاط�البنك�عن��عد-  

املحاذاة��س��اتيجية�لتكنولوجيا��ن��نت�ع���أداء��أثر مسا�مة����بناء�نموذج�قياس�

 باملنطقة�الصناعية�بالعلمة.�املؤسسات�الصغ��ة�املتوسطة
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� �(�عمال/درست �اس��اتيجية �أثر�محاذاة �� الباحثة �ن��نتتكنولوجيا �الصغ��ة�) �املؤسسات �أداء ع��

الكمية�من�عينة�البحث�عن�طر�ق�العلمة،�وتم�جمع�البيانات�بواملتوسطة�الواقعة����املنطقة�الصناعية�

��ست�يان�  ��ناك �أن �إ�� �التوصل �للوتم �إيجابية �و عالقة ��عمال �اس��اتيجية �ب�ن اس��اتيجية�محاذاة

 ع���أداء�املؤسسة.��لك��ونية�عمال�

� �عن �بح��ا ��� �السابقة �الدراسات �مع ��ذه �دراس�نا �ال ��ثراتفقت �أداء��ن��نت� �ستخداماملتوقع ع��

���املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�الناشطة�����ن��نت� �استخداماملؤسسات،�لك��ا�تنفرد�ب��ك���ا�ع���

�ما�ب�ن�العرض�زائر�وسيطا�مو�التحديد�الو�االت�السياحية�ال����عت������ا���،القطاع�السيا������ا��زائر

  .والطلب�السيا��

�أّن  ��لك��و�ي�اتستخدام��عاد�املدروسة����محور�� �كما �واملتمثلة����املوقع ��لك��ونية،،�التجارة

 �تصال،��ن��نت� �استخدامالتعاون�املؤسسا�ي�ب
ُ
دكتوراه�العتمد����دراسات�الداخ���وكذا�اليقظة�لم��

 سابقة.ال

  داملعتمَ املن��� .7

� �ع�� �وتح�إش�اليةلإلجابة �الفرعية �و�ساؤال��ا ��ديدالدراسة �ب�ن وأداء��ن��نت� �استخدامالعالقة

،�لوصف�وتحليل�مدى�نا�ع���املن���الوصفي�التحلي��اعتمد،�سسات�الصغ��ة�واملتوسطة�السياحيةاملؤ 

�� �استخدام �لتكنولوجيا �واملتوسطة �الصغ��ة �ع���ن��نتاملؤسسات �املؤسسات��وتأث��ا��ا أ�شطة

ند�ع�ش�ل�محدود�املن���التار�����استخدام.�كما�قمنا�بو�داء�واس��اتيجيا��ا�وع���الصناعة�السياحية

�است�يانمستعين�ن����ذلك�ب�،ع���أسلوب�دراسة�حالة�نا�كذلكاعتمدو �.�وتطور�ا�ن��نتعرضنا�ل�شأة�� 

 عينة�الدراسةع�ع���زّ ُو ،�و Google Formsع���برنامج��عتمادباال �مّمِ إلك��و�ي�صُ 
ُ
للت�دخلت�بياناتھ�وُح ،�ثم�أ

  .SPSSع���برنامج�ا��زمة��حصائية�للعلوم��جتماعية��عتمادباال 

 صعو�ات�الدراسة .8

� �ال�� ��برز �الصعو�ة �� �واج�نا�اإّن �توز�ع �عملية ��انت �الدراسة �إنجاز��ذه وإقناع��ست�يانعند

العملية�.�حيث�لقيت��ذه�ست�يان�ش�ل�موضو��،�ثم�اس��جاع�� �ين�بالرد�ع����سئلة�الواردة�فيھ�املس�ّ 

�وا�تمام� �خاصةعدم�تجاوب �للو�االت�السياحية.�املرَس �اتست�يان� �املس��ين، لة�ع���ال��يد��لك��و�ي

  .اتست�يان� املس��ين�أو�عدم�اك��ا��م�أو�ر�ما�عدم�وجود�ثقافة�الرد�ع����ال�شغالو�ذا�قد�يرجع�
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 الدراسةنموذج� .9

 

 �ي�ل�الدراسة .10

  .مة�وخاتمةمقّد �،الدراسة�إ���أر�عة�فصول �منا�بتجزئةق�

��ول  �الفصل :� �و �عنوان �املعلومات �وتكنولوجيا �� استخدامنظم �الصغ��ة��ن��نتات �املؤسسات ��

حيث�تم�تخصيصھ�لدراسة��طار�املفا�ي���للمعلومات�ونظم�املعلومات����البداية�باعتبار��.واملتوسطة

ثت�ل�س�يل�معا��ة�وانتقال�حِد أ��ما�أساس�الدراسة�ثم�تدرجنا�لدراسة�تكنولوجيا�املعلومات�ال���استُ 

�لتفعيل�عمل�نظم� �مفصل�املعلومات�وكذا ��ش�ل ��عد�استعرضنا �وفيما تطور�املعلومات����املؤسسة

واملتمثلة����املوقع��لك��و�ي،�التجارة��ا��ا�ا��مسة����املؤسسةاستخداموتقنيا��ا�ثم�استعرضنا��ن��نت� 

  الداخ���وكذا�اليقظة��س��اتيجية.�تصال،��ن��نت� �استخدام،�التعاون�املؤسسا�ي�ب�لك��ونية

� �السيا���وقياس�واقع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�الناشطة����القطاع��عنوانالفصل�الثا�ي:

�واملتوسط .�اأدا� �الصغ��ة �املؤسسات �لدراسة �الفصل ��ذا �خصص �ا��زائر�وكذا��ةبحيث ��� وواقع�ا

واقع�املؤسسات�مفا�يم�حول�السياحية�وكذا�،�ثم�استعرضنا�تلف�السياسات�الوطنية�لل��وض���امخ

� �إل�عاش�ا. �الدولة �واس��اتيجيات �م��ا ��عا�ي �ال�� �النقائص �ا��زائر�وأ�م ��� �آخر�الفصل�السياحية و��

 درسنا�
ُ
  صنا�إ���تطبيق��سلوب�الكيفي�����ذه�الدراسة.أساليب�قياس��داء�الكمية�والكيفية�وخل

 

 

 

 

 

 

الصغرية   ملؤسساتا  أداء

السياحية واملتوسطة  

 توفير المتطلبات

 الموقع اإللكتروني

 التجارة اإللكترونية 

 التعاون المؤسساتي

الداخلي تصالاال  

ستراتيجيةاليقظة اال  

نترنتستخدام األا  

 ينخصائص�املس�� 

 العمر

 ا����ة

 التعلي��املستوى�

 رئ�سيةالفرضية�ال

1ف  

2ف  

3ف  

4ف  

5ف  

6ف  
7ف  
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وتأث��ه�ع���املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة��ن��نتس��اتي���لأل � �ستخدام� �:��عنوانالفصل�الثالث

�و  ��اأدا�السياحية .� �ب�ن �العالقة �بدراسة �اسُ��ل �املؤسسة�ن��نت� �استخدامحيث إذ��،واس��اتيجية

عّرجنا�ثم��،ع���القوى�التنافسية�وكذا�ع���سلسلة�القيمة�ن��نتتأث���� �حول  Porterأعمال��ستعرضناا

� ثم��عد��املؤسسة،واس��اتيجية��ن��نتحول�ال��ابط�ب�ن�اس��اتيجية�� �Venkatramanلدراسة�أعمال

ع���ال�شاط��ن��نت���املؤسسة�ثم�تأث���� �ن��نتالعوامل�املؤثرة�ع���تب���� ذلك�درسنا��ش�ل�تفصي���

� �واملؤسسات ��خ����السياحية،السيا�� �ب�ن��ّم أل �تطرقناو�� �العالقة �درست �ال�� �استخدام�النماذج

  املؤسسة.�وأداء�ن��نت� 

  ع���أداء�عينة�من�الو�االت�السياحية�ن��نت� �استخدامدراسة�أثر���عنوان�:الفصل�الرا�ع

�املعّد �ست�يانمن�خالل�تحليل�فقرات�� �،خصصنا��ذا�الفصل�إلسقاط�الدراسة�النظر�ة�ع���الواقع

�مّ )�ثم�ت�ختالفاملعياري�ومعامل��و�نحرافاملتوسط�طرق��حصاء�الوصفي�(�استخدامض�بل�ذا�الغر 

  ب�ن�متغ��ات�الدراسة.��نحدار رتباط�ومعامل�معامل�� �استخدامفرضيات�بالاختبار�

 فقد�ا��اتمة�أما��
ّ

وآفاق��ق��احاتصنا�ف��ا�نتائج�البحث�النظر�ة�والتطبيقية�كما�عرضنا��عض����

  البحث.



 
 
 

 
 
 

 

 

 

نظم�وتكنولوجيا�املعلومات�واستخدامات��ن��نت����املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة���ول الفصل��   
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  تم�يد

عرف��عصر�املعلومات�ش�د��������
ُ
�P. Druckerاكما�أسما�،�l’ère du savoirواملعرفة��العالم�حاليا�مرحلة�متم��ة��

ِ �باالس�ثمار عصر��ذا�اليتم���
ّ

املؤسسات�من�التحكم����املعلومات��ناملكثف����تكنولوجيا�ونظم�املعلومات�ال���تمك

أنھ��،����ذا��طار� Herbert Simonإذ�يذكر�،ا�لضمان�البقاء�والنمواس��اتيجي�باعتبار�ا�موردا�،وإدار��ا�بفعالية

ن�املش�ل�بال�سبة�للمؤسسات�حاليا����معرفة�كيفية�إدارة��نتاج�وإنما����معرفة�كيفية�إدارة�املعلومات�ال�يكُم 

�القر  �ال��يحةاار التخاذ �� �1.ت �ظ�ور ��ن��نتومع �ألغراض�استخداموتوسع ��ستخدم�ا �املؤسسات �أصبحت �ا

إذ�ُ�ستخدم�املوقع��لك��و�ي�لعرض�املعلومات�والدعاية��،رصد�ونقل�وإرسال�املعلوماتمختلفة�ترتبط�معظم�ا�ب

��لك��ونية�،للمنتجات �إطار�التجارة ��� �البيانات �إرسال �إ��  �،باإلضافة
ُ
�� �� ستخَد كما �التعاون��ن��نتم لغرض

�ال �وشر�ااملؤسسا�ي �املؤسسة �ب�ن �معلومات �إرسال �يقت��� �املعامالت�ذي �إلتمام ��،�ا الشب�ات��استخدامأما

لرصد��ن��نت� �استخدامكما�يتم��،وإرسال�املعلومات�ب�ن�الفاعل�ن�داخل�املؤسسة�تصالالداخلية�في�ون�لدعم��

� �املعلومات �بوتحليل �املناملتعلقة �للمؤسسة �ا��ار�� �واملحيط �� افس�ن �اليقظة �نظام �خالل إذن��،ةس��اتيجيمن

العناصر�ذا�الفصل���درس���ارتأينا�أن�نولذلك��.مرتبطة�بتداول�املعلومات����املؤسسة�ن��نتات�� استخدامأغلب�

  :التالية

 مفا�يم�أساسية�حول�املعلومات���:ل وّ � بحث�امل

 �والتطبيقي�لنظم�املعلومات�فا�ي���طار�امل�:املبحث�الثا�ي

 �ن��نت� املعلومات�و�تكنولوجيا:�املبحث�الثالث

  ���املؤسسة�ن��نت� �اتاستخدام�:املبحث�الرا�ع

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Herbert Simon , Administration et processus de décision , 1983 , in , Antonio Da Silva , L’information et l’entreprise: Des savoirs à 

partager et à capitaliser , Méthodes , outils et application à la veille, thèse de doctorat en sciences de l’information et de la 

communication , Université Aix Marseille III ,2002,  P.27. 
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  مفا�يم�أساسية�حول�املعلومات:�املبحث��ّول 

كرأس�املال،�املورد�ال�شري،��الت��نتاجية��Tangibleتحتاج��ل�املؤسسات�����شاطا��ا�ملوارد�قد�ت�ون�ملموسة�

���عصر��ااس��اتيجي،��ذه��خ��ة��عت���موردا����ش�ل�معلومات�Intangible،�وقد�ت�ون�غ���ملموسة�والتكنولوجيا

قرارات�غ����اتخاذمعلومات�غ���جيدة��ع����استخدام�القرارات،�إذ�أّن �اتخاذاملعرفة�ألنھ�ُ�عتمد�عل��ا����عملية�

  .صائبة

  :�مف�وم�املعلومة�وخصائص�اأوال

�معا�اتاملعلوم - �تمت �بيانات �قيمة�� �وذات �داللة �ذات �لتصبح �ا��قائق�����ا �من �مجموعة �عن �عبارة �و�� ،

،�و�مكن�ا��صول�تخاذ�القراراتاا�ز�ادة�املعرفة�و ،�و��ون�ال�دف�م��يم�و�راء�املتعلقة�بموضوع�مع�نواملفا�

 .1...،�الرؤ�ة�أو�السمعقراءةلعل��ا�من�خالل�ا

يمكن�،�ت�ون�الغاية�م��ا�ز�ادة�املعرفة�،واملفا�يم�املتعلقة�بموضوع�مع�ن�املعلومات����مجموعة�من�ا��قائق -

 .2وت�ون�ذات�قيمة�ول�ا�مع���تصال،�القراءة�أو��ا��صول�عل��ا�من�خالل�البحث

ن�املستفيد�من�وت�من�الدقة�واملوثوقية���عاتتم���بمستوى��،�حيثاملعلومات����نتاج�معا��ة�البياناتو�التا���ف
ّ

مك

 .مؤّسس�وصائب�قرار اتخاذ�

البيانات����املادة��ولية�ال����ستخلص�م��ا�املعلومات�أي��أّن �عن�املعرفة���و �وتختلف�املعلومات�عن�البيانات

أما��.أ��ا�مجموع�ا��قائق�واملشا�دات�و�رقام�والقياسات�والرموز�لوصف�موضوع�أو�حدث�أو�ظا�رة�معينة

���ة�أما�بال�سبة�للمعرفة�ف���الرصيد�امل��اكم�من�ا��.املعلومات�ف���ناتجة�عن�معا��ة�البيانات�وتحليل�ا�وتركي��ا

املعرفة�وقتا�أطول�من��اك�سابو�تطلب��.أو����الف�م�املك�سب�با����ة�،واملعلومات�والدراسات����مجال�مع�ن

  �:والش�ل�املوا���يب�ن�مسار��ش�ل�املعرفة�.�تحصيل�املعلومات

  

  

  

  

                                                           
  .31ص.��،�2008،عمان�،الوراق�لل�شر�،نظم�املعلومات�املحاس�ية�وتكنولوجيا�املعلومات�،سليمان�مصطفى�الدال�مة� 1
  �34.ص�،�2004،عمان�،دار�الصفاء�،���نظم�املعلومات��دار�ةمقدمة��،ز�دان�محمد�الشرمان�2

 �:)1/1الش�ل�رقم�(
ّ
 ل�املعرفةمسار��ش�

حكمة

معرفة

معلومات

بيانات

  , Stratégies et moyens d’action , Solutions adaptées à  Transferts des SavoirsFrançoise Rossion ,:املصدر

votre organisation , Hermès Lavoisier, Paris , 2008 , p.37.  

 

 إدراكفهم



نظم�وتكنولوجيا�املعلومات�واستخدامات��ن��نت����املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����الفصل��ول   

 

 

   4  
  

  �:تخاذ�القرارات�يجب�أن�تتوفر�ع���ا��صائص�التاليةال�ناسبةمة�ومولت�ون�املعلومة�قيّ 

 �،الية�من�أخطاء�ال���يل�واملعا��ةيجب�أن�ت�ون�املعلومات�خ�:دقيقة�و��يحة .1
ُ
��حاجة�ل�ّ كما�يجب�أن�ت

 �.املستفيد�وأن��عكس�الواقع�بدقة�متنا�ية
ُ
��خاصية�الدقة�أمرا��س�يا�يرتبط��عوامل�م��ا�طبيعة�عت�َ و�

مجال�البنوك�واملعامالت�املالية�يجب�أن�ت�ون����فمثال��،ستخدام� املستوى��داري�وطبيعة��،املعلومات

ا��صول��وعموما�فإّن �،بمعدل�دقة�أقل�����سي���املخزون�مثال��كتفاءب�نما�يمكن��،عاليةدقة�املعلومات�

 .ل�ت�اليف�إضافيةع���مستو�ات�عالية�من�الدقة�يتطلب�تحّم 

ال�يجب�أن�تتضمن�املعلومات�أية�إذ��،الوضوح:�وضوح�املعلومات��ع���خلّو�ا�من�الغموض�وس�ولة�ف�م�ا .2

بل�يجب�أن��،م�ف�م�اال��ستطيع�املستخِد �،�عب��ات�أو�معادالت�ر�اضية�غ���معروفة�،مصط��ات�،رموز 

 
ُ
كما�أنھ�من��فضل�أال�ت�ون��،ل�من�حيث�كتاب��ا�بلغة�س�لة�ومف�ومةم�بالش�ل���سب�للمستقبِ قّد ت

 مختصرة�أك���من�الالزم�فتفقد�قيم��ا�وال�مفصّ 
ُ
 .ت�فكر�املستقبلش�ِ لة�ف�

فقيمة�املعلومة�ترتبط�مباشرة�بتوقيت�ا��صول��،أي�توف���املعلومات����الوقت�املناسب�:إتاحة�املعلومات .3

الوقت�الالزم��قليصلقائم�ن�ع���نظام�املعلومات�تو�التا���ع���ا�،إذ�تفقد��ذه�القيمة�بتأخر�وصول�ا�،عل��ا

 .للمعا��ة�من�خالل�أتمتة�النظام

لة�و�التا���غ���موثوقة�وضعيفة��:�كتمال .4
ّ
يجب�أن�ت�ون�املعلومات��املة،�وأّي�حذف�يجعل�ا�خاطئة�أو�مظل

 .�1من�حيث�مالءم��ا

 .��2اأو�خارجاملؤسسة�أن�ت�ون�املعلومات�مؤكدة�املصدر�سواء��ان�املصدر�داخل��:موثوقية�مصدر�ا .5

 �:املوضوعية .6
ُ
�� �أن �املوقفع�ّ �ع�� �عن �بصدق �التح�����املعلومات �تخلو�من �من��،وأن �التأكد �إم�انية مع

 .مضمو��ا

�أي�:ةالسر�ّ  .7 �ومنع �املؤسسة �داخل �املتداولة �املعلومات �سر�ة �ضمان �املعلومات �نظام �ع�� �القائم�ن �ةع��

 �.�امحاولة�ل�سر��

 ِص �ذاتيجب�أن�ت�ون�املعلومات��الصلة: .8
ُ
ت�عّد لة�وثيقة�باملوضوع،�بمع���أن�تتالءم�مع�الغرض�الذي�أ

 .3لھألج

 أن�ت�ون�ت�لفة�ا��صول�ع���املعلومات�معقولة.�ت�لف��ا�منخفضة:�ال�بّد  .9

 ��ّل 
ُ
 �،ة�املرجّوة�م��اقيمم�املعلومة�العت���م�مة�ل�ي�تقّد �ذه�ا��صائص��

ّ
�ل�خاصية�من�ا��صائص��أّن �إال

لذا�البد�أن�ت�ون�الفائدة�املحققة�من�املعلومة�أك���من�ت�لفة�ا��صول��،السابقة�تتطلب�ت�لفة�معينة�لضما��ا

  .ل�التا���ي��ص�لنا�ا��صائص�الواجب�توفر�ا����املعلومات�والش�.عل��ا

                                                           
�1 زو�نة�بن�فرج،�املخطط�املحاس���البن�ي�ب�ن�املرجعية�النظر�ة�وتحديات�التطبيق،�أطروحة�دكتوراه����العلوم��قتصادية،�جامعة�سطيف،�

.35،ص.2013-2014  
2 Alex Wright, the characteristics of good Information, Available on : https://prezi.com/rmk05bjnwoyj/the-characteristics-of-good-

information/ ,Checked in 22-12-2016. 
3 Idem 
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  خصائص�املعلومة�القّيمة�:)1/2الش�ل�رقم�(

  

  

  تص�يف�املعلومات�:ثانيـا

  :عدة�تص�يفات�للمعلومات��ستعرض�أ�م�ا�فيما�ي���يمكن�إيجاد

مصادر�مختلفة�للمعلومات����املؤسسة،�صنف�ا�ب�ن��Zartarianو�� Huntيفّرق��:التص�يف�حسب�املصدر .1

 1تتمثل���:��Familles de sourcesإ���عائالت�مصادر�

  يقّدمون�معلومات�عن�املنتجات�ال���يرغبون����اس��الك�ا،�كما�يقّيمون�منتجات�املؤسسة.�العمالء:�1.1

تبعا�لنوع�ال�شاط�املماَرس،�يقدمون�معلومات�مرتبطة�باملواد��ولية،�املنتجات�ال��ائية،��املوردون:�2.1

  واملنتجات�املناِفسة.

  ومعلومات�عن�أساليب�التمو�ل.ؤسسة�واملؤسسات�املالية،�ال���تقّدم�اس�شارات�للم�البنوك�3.1

  :�مثل�و�االت��ش�ار،�شر�ات�ال��يد.شر�ات�خدماتية�4.1

املؤسسة�بمعلومات��امة�عن��وكالء�حصر��ن�أو�عادي�ن�ف�م�يزّودون �ا:�سواء��انو املوزعون�والوكالء�5.1

  ،�املس��لك�ن�واملنافس�ن.السوق 

ي�تمون�إ���م�اتب،�ي�يعون�معارف�م����ش�ل�اس�شارات��مستقل�ن�أو انوا�:�سواء��املس�شارون�وا����اء�6.1

  وتقار�ر�متخصصة.

  :�مثل�ا��رائد�املحلية،�الوطنية�والدولية.امل�شورات�العامة�7.1

  :�مثل�املجالت�العلمية�والتقنية�املتخصصة.امل�شورات�املتخصصة�وقواعد�البيانات�8.1

اتفاقيات�مع�عمالء،�موّردين�وإقامة�شرا�ات،��:�إذ��سمح��ذه�التظا�رات��عقداملعارض�وامللتقيات�9.1

�املعروضة، �والتكنولوجيات �املنتجات �ع�� �لدى��و�طالع ��بحاث �تقّدم �درجة �معرفة �إ�� باإلضافة

  املنافس�ن.

                                                           
1� Charles Hunt , Vahé. Zartarian , Les renseignements stratégiques au service de votre entreprise , édition first, Paris, 1990,p55,56 

المعلومة  

القّيمة

دقيقة

مكتملة

سّرية

موضوعية

مصدر 

ذات صلةموثوق

تكلفة 

منخفضة

متاحة في 

الوقت

واضحة

  ع���ما�سبق�باالعتماد:�إعداد�الباحث�املصدر
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لتنظيم��شاط�املؤسسات،��النصوص�القانونية:�تقوم�بفرض�معاي���من�خالل��دارات�العمومية�10.1

ظ�����رشيف،�وت�ون�متاحة�ل��ميع.
َ

حف
ُ
 و�ذه�املعلومات�ت

 :�1املعلومات�حسب�غايا��ا�إ���Lesca.�Eو���Lesca .�Hل�من�ف�صنّ �:التص�يف�حسب�الغاية .2

أي�أ��ا�معلومات�الضرور�ة�للعمل�اليومي�للمؤسسة،�(العملية):�����ّل�املعلومات��معلومات�ال�شغيل�2-1

�أو�إم�انية� �امل�ام ��ذه �تحقق ��ستحيل �دو��ا �من �املتكررة، �ووظائف�ا �بم�ام�ا �واملرتبطة �ا��ار�ة العمليات

املعلومات��ومن�أمثل��ا�مراقب��ا.�تتم���املعلومات�العملية�بأ��ا�متكررة،�رسمية�وآلية�ضرور�ة�لعمل�املؤسسة

  الفوات��،�الطلبيات،�كشوف�املخزون.�املتوفرة���

�التأث���معلومات�2-2 �تصرفات �التأث����� �م��ا �الغاية �املؤسسة: ��� �التحف���الفاعل�ن �التأث����ع�� �،و�ذا

ومن�أمثلة��ذه��بحيث��سمح��ذه�املعلومات�بضمان�تماسك�املؤسسة�وتالحم�أفراد�ا�،الت�سيق�و�ثارة

 املعلومات�نذكر�التعليمات�املوج�ة،�ا��ر�دة�الداخلية،�قوائم�عرض�املنتجات،�عروض�العمل،��عالنات.

�حيث��سمح�بتوقع�التغ��ات�ال���ستحصل��،:�وتخص�املعلومات�املوج�ة�لإلدارة�العامةمعلومات�التوقع�2-3

�ة�س��اتيجيمن�خالل�اليقظة�� ���امصدر�ا�خار���و�يمكن�ا��صول�عل�،و�جتما��ي�قتصاد���محيط�ا��

 ومن�أمثل��ا�معلومات�السوق�واملنافس�ن.�و�ستعالم

 �:تص�يف�املعلومات�حسب�طبيع��ا .3
ُ
تكتيكية��،ف�املعلومات�حسب�طبيع��ا�إ���معلومات�تنفيذيةصنّ ت

 �.ةاس��اتيجيو 

:�و���املعلومات�التفصيلية�املتعلقة�باألحداث�والعمليات�اليومية�املختلفة�ال���تجري�معلومات�تنفيذية�3-1

  .الروتي�يةداخل�املؤسسة،�و���ضرور�ة�ألداء�العمليات�وامل�ام�

�تكتيكية�3-2 �وفقا��معلومات �املؤسسة ��� �الوظيفية ���شطة �ب�نفيذ �املعلومات ��ذه �تتعلق (وظيفية):

تتم����ذه�املعلومات�ب�و��ا�ذات�طبيعة�وصفية�وتار�خية��،طرف��دارة�العليااملوضوعة�من�ات�س��اتيجيلال 

ي�ف��ة�زمنية�قص��ةوتتعلق�باألداء�ا��ا���للمؤ 
ّ
  ��������������������������������������������������������������������.سسة�و�غط

3-3�� ��س�يا�:ةاس��اتيجيمعلومات �طو�لة �مستقبلية �زمنية �بف��ة �املتعلقة �املعلومات ��ذه��،و�� تصف

� �أ�داف �الال �اتاس��اتيجيو املعلومات �واملوارد ���دافاملؤسسة ��ذه �لتحقيق �خار���،زمة كما��،مصدر�ا

�� �التغ��ات �حول �والتوقعات �الت�بؤات �ا��ص�يةقتصادتتضمن �اليقظة�و�تم �آلية �خالل �من �عل��ا ول

 .ةس��اتيجي� 

�ةس��اتيجي� حيث��لما�زادت�أ�مي��ا��،بتدرج�اتتم���املعلومات��:إتاح��ادرجة�تص�يف�املعلومات�حسب� .4

 .�2الرمادية�والسوداء�،ب�ن�املعلومات�البيضاء� Martinetق�ومن��ذا�املنطلق�فر ،�ب�ا��صول�عل��اعُ صَ 

�البيضاء�4-1 �ما�:املعلومات �نوعا �منخفضة �قيم��ا �و �،ت�ون ��متاحة �عل��اس�ل �����،ا��صول �متوفرة ت�ون

  �.امل�شورات�املتخصصة�،قواعد�البيانات�،العامة��جتماعات�،وسائل��عالم

                                                           
1 H.Lesca. , E. Lesca., Gestion de l'information: qualité de l'information et performances de l'entreprise. 1995, LITEC, Les essentiels de 

la gestion , p.209. 
2 Frédéric Martinet, Veille et recherche d’informations, Toulouse, France,2005, p.11. 
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�الرمادية�4-2 ��:املعلومات �عالية ��و قيم��ا �صعب �عل��ا �اخ��اعا��صول �(براءة �ملكية �محل حقوق��،أل��ا

ل��ا�تفعيل�آلية�الذ�اء�يتطلب�ا��صول�ع�،حصر�ة�ل�ست�متوفرة�ل��ميعو ف���معلومات�خاصة��،)املؤلف

  ��������������������.يقتصاد�

ا��صول�عل��ا�يمكن�أن�يخضع�إلجراءات��،���ذات�طا�ع�سّري�مثل�أسرار��نتاج�:املعلومات�السوداء��4-3

  �.والسرقةعقابية�أل��ا�تدخل����خانة�التجسس�الصنا���

�مع�وال��وء�إ���املصدر�ا�ل�مرحلة�البحث�و س�ّ �ُ التحديد�املسبق�لنوع�املعلومات�ال���تحتاج�ا�املؤسسة��إّن 

  .املناسب�للمعلومة

 ات�املعلومات�استخدام�:ثالثا

�التخاذحيث��عت���املعلومات����مجال��دارة�وال�سي���املادة��ولية��،�ااستخدامتظ�ر�قيمة�املعلومات�عند�

  :1ات�أساسية�للمعلومة�داخل�املؤسسة�و���استخداموجود�ب�  Reixوقد�أقر��،القرار

 املعلومة�كدعامة�أساسية�لعملية�ال�سي�� .1

إجراءات�ال�سي������مجموع�العمليات�وال�شاطات�والقرارات�امل�سقة�واملرتبة�للوصول�إ���النتائج�املنتظرة�

�املؤسسة �طرف ��،من ��ّل �أّن ��و�مس��لِ حيث ��سي��ي �ملعلومةومنتِ �كإجراء �تكنولوجيا��،ج �سمحت وقد

�تنفي �وسرعة �فّعالية �من �بالرفع �باملعلومات �ال�سي���وذلك �إجراءات �معظم �بمعلومات�ذ �املؤسسة إمداد

عدد�كب���من�القرارات�وال���بدور�ا��اتخاذحيث��ستلزم��سي���املؤسسة��،جيدة�ومنخفضة�الت�لفة�،سر�عة

ر�معلومات�تتم���با��ودة
ّ
الكمية�والكيفية�الضرور�ة�لتقليص�حاالت�عدم�التأكد�لدى�متخذ��،�ستلزم�توف

 القرار.

 داخل�املؤسسة�تصالاملعلومة�لتأم�ن�عملية�� .2

ن�الت�سيق�والر�ط�ب�ن�مختلف��شاطات�املؤسسة�وأفراد�ا�من�خالل�تبادل� حيث��،املعلومات�انتقالو يؤمَّ

�حتميا�تصال��ُ�عّد  �أمرا �وال��يد��،باملؤسسة �املعلوماتية �وظ�ور �البيانات �قواعد �بروز�وتطور �مع خاصة

�� �وشب�ات ��،تصال�لك��و�ي �داخ�� �ر�ط �أداة �دور �املعلومة �تلعب ��اتصالو و�التا�� ���ب�ن �الفاعل�ن

  املؤسسة.

 املعلومة�لر�ط�املؤسسة�بمحيط�ا .3

�ذا��مر�أصبح�أس�ل�مع�ان�شار�تكنولوجيا��،ملعلوماتاب�ن�املؤسسة�ومحيط�ا�يتطلب�تبادل��تصال��إّن 

  .املعلومات

الطاقة�املعرفية�و�بداعية�للمؤسسة�تت�ون�من�معارف��إّن :� املعلومة�دعامة�للمعرفة�الفردية�وا��ماعية .4

املعلومات�وتكنولوجيا�املعلومات�دورا��اما����تنمية�املعارف�تلعب�و����ذا��طار��،ال�اوقدرات�طاقم�ا�وعّم 

 .ملؤسسةأفراد�الدى�

 

                                                           
1 Robert REIX , systèmes d’information et Management des organisations , éd. Vuibert , 5e édition, Paris, 2004, P.67. 
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 املعلومة�دعامة�للتماسك��جتما���داخل�املؤسسة .5

�و �انتقال�إّن  �أع�� �إ�� �أفراد�املعلومات �ب�ن �والتعاون �املبادرة �روح �بتوليد ��سمح �التنظي�� �ال�ي�ل أسفل

  .كما�يؤدي�لز�ادة�التحف���والت�اثف�،املؤسسة

 املعلومات����املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�:را�عا

ج�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�إ���معلومات�خاصة�تحتا�،والتنمية�تصاللالحسب�دراسة�للمع�د�الدو���

  :1مرتبطة�بالعناصر�التالية�

ي�قتصادكمعرفة�أين�تتواجد�الوسائل�الالزمة�للقيام�بال�شاط���،املالية�وال�شر�ة�،توف���املوارد�املادية -

 ...تكنولوجيا�،عقارات�،م�ارات�،من�أموال

 ؛ا��الي�ن�وا��دد�عمالءاملعلومات�املتعلقة�بال�:الطلب�ع���املنتجات -

 ؛�ن�ا���ومية�وال�شر�عات�الضر��يةاملعلومات�املتعلقة�بمحيط��عمال��القوان�:املحيط -

  .�الت�ديةكإنتاجية�العمال�ومردو �املعلومات�املتعلقة�باألعمالوتضم��:العمليات�الداخلية -

  املعلومات����املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�:)1/3الش�ل�رقم�(

  

  

  

                                                           
1 International Institute for Communication and Development, Op.Cit, p.3 

, L’Information , la Technologie et les Petites EntreprisesInternational Institute for Communication and Development , :�املصدر

Manuel pour les Agences d’Assistance aux Entreprises dans les Pays en Voie de Développement, Rapport n°15 ,2003 

 العمليات الداخلية للمؤسسة

عإنتاج سل  

خدمات وأداء   

 توفير موارد للمؤسسة 

 أموال

 عمل

 كفاءات

 تكنولوجيا اإلنتاج

 أراضي وعقارات

 قدرات إنتاجية

 محيط األعمال
الطلب على منتجات 

 المؤسسة

 

 أسواق لتسويق المنتجات

 

 مبيعات / مداخيل
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��طار��ش��� �نفس �أّن و�� �إ�� �السابقة �يفتقدون �الدراسة �النامية �الدول ��� �الصغ��ة �املؤسسات �أ��اب

  �:���1بثالثة�مجاالتاملعلومات�املرتبطة�أساسا�

 ؛ا��الي�ن�وا��دد�عمالءاملعلومات�املتعلقة�بال�:الطلب 

 املعلومات�املتعلقة�بكيفية�ا��صول�ع���تمو�ل�ملختلف�املشار�ع؛�:التمو�ل 

 الالزمة��:الكفاءات� �الكفاءات �وكمية �نوعية �تحس�ن �كيفية �إدراك �ع�� �املساعدة املعلومات

 .���عالم��عمال�و�بداع لالستمرار

  :2و�عتمد�املؤسسات�الصغ��ة�ع���مصادر�ثالث�الس�يقاء�املعلومات�

 ؛�صدقاء�واملحيط��جتما���،وتتمثل����العائلة�:املصادر��جتماعية -

 الشر�اء�واملس�شار�ن؛�،عمالءال�،دينوتتمثل����املوّر �:املصادر�التجار�ة -

�ا���ومية�:املصادر�املؤسسية - �املؤسسات ��،و�� �غ���ا���ومية �الدعم�ONGاملنظمات �وو�االت

 واملساعدة.

بأك���عدد��تصالع������ا�ملساعد�(ا��اضنات)تدخل�و�االت�دعم�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة��من�الضروري �

كما�ي��ز�دور�ا�أيضا��.نظرا�لضعف�ال�ي�ل�التق���واملعلوما�ي�للمؤسسات�الصغ��ة�،من�مصادر�املعلومات�وتنو�ع�ا

  .علومات�جيدة�ونوعية�للمؤسسات�ومساعد��ا�ع���إدخال�تكنولوجيا�املعلوماتم���إيصال�

 لنظم�املعلومات�والتطبيقي��طار�املفا�يمي�:الثا�ي�املبحث

  3.و��دف�لتحقيق�غاية�،�و�مجموعة�من�العناصر�ال���تتفاعل�بصورة�ديناميكية�Rosnayالنظام�حسب�

 يف�أعرّ و�ُ �
ُ
سق����س�يل�تحقيق�أ�داف�ا�نب�مل،��عناصر�م��ابطة�ومت�املةع�أو ن�من�أجزاء�امل�وَّ �ّل ضا�بأنھ�ال�

  .4وغايات�

ال�شر�ة�والتقنية�ال����،�ذه��خ��ة����مجموعة�من�العناصر�املادية،�املالية�وتبعا�للتحليل�النظامي�للمؤسسة�فإّن 

 ،نظام�القيادة�:املؤسسة�تت�ون�من�ثالث�أنظمة�فرعية���ف��عمل����إطار�عالقات�تبادلية�لتحقيق�أ�داف�مش��كة.

تحديد��،اتس��اتيجيرسم�� �،القرارات�اتخاذفنظام�القيادة��و�املسؤول�عن��ونظام�املعلومات.�عملياتنظام�ال

�ذا��خ���مسؤول�عن�تحو�ل�املدخالت���املواد��ولية�إ����،ة�ع���النظام�العمليا�يو�ممارسة�الرقاب�اف��د

عة�و��و��خر�يمثل�مجموعة�من��نظمة�الفرعية�ع���حسب�وظائف�مخرجات��املنتجات�املصّنعة�ونصف�املصنّ 

يعمل�فنظام�املعلومات�أما�مو�ل،�نظام��سي���املوارد�ال�شر�ة�و�نظام�ال�سو�ق،�نظام�التو املؤسسة�كنظام��نتاج�

�املعلومات�وكذا�تزو�د�نظام�القيادة�بمختلف�املعلومات�من�أجل�
ّ

القرارات�ور�طھ�بالنظام��اتخاذع���إنتاج�و�ث

م�خدمات�للنظام��خر�فنظام�املعلومات��و�الرابط��سا����حيث�يتلقى�قّد و�ل�نظام�داخل�املؤسسة�يُ �.العمليا�ي

                                                           
1Idem. 
2International Institute for Communication and Development, Op.cit , p.5 
3 J.D.Rosnay , le Macroscope , Édition du Seuil , 1975 in Guillaume Rivière , Informatisation du Système d’Information, – ESTIA 2è 

année , Mars 2016 ,p.9. 
  18ص،2005،انعّم �،لل�شر�والتوز�ع�دار�املنا���،أساسيات�نظم�املعلومات��دار�ة�وتكنولوجيا�املعلومات�،سعد�غالب�ياس�ن� 4
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 �،املعلومات�والقرارات�من�نظام�القيادة�فيقوم�بحفظ�ا�ثم�إرسال�ا�للنظام�العمليا�ي
ّ
د�معلومات�والذي�بدوره�يول

  لك.والش�ل�املوا���يو���ذ�،قراراتالذ�الفعل�واتخا�بالرقابة�وردّ �ھ�سمح�ل�،القيادةنظام�باتجاه�

  موقع�نظام�املعلومات����املؤسسة�:)1/4الش�ل�رقم�(�������������������������������

  

  

  

  

  

  

  

 

 

    

    

      

 p ESTIA  Institute of Technology ,Système d’Information, �Guillaume Rivière.  11:املصدر

  مف�وم�نظام�املعلومات��:أوال��

�بأنھ� Reixفعرِّ �ُ  - �املعلومات �املادية :نظام �املوارد �من �منظمة �،إجراءاتو �بيانات�،أفراد�،برامج�،مجموعة

�،أصوات�،نصوص�،�شر�ا�وإتاح��ا����ش�ل�بيانات�،تخز���ا�،معا����ا�،�سمح�با��صول�ع���املعلومات

 .1داخل�وما�ب�ن�املؤسسات��...صور 

  ال���سنفصل�ف��ا�الحقا.�،�ذا�التعر�ف�يركز�ع���م�ونات�النظام�ووظائفھ�

ل�سي����،ا��ي�يات�ال���من�خالل�ا�تتحرى�املؤسسة�أو��ستعلم�ع���أنھ�نظام�املعلومات��Lescaفكما��عرِّ  -

 .2عمليا��ا�وتطو�ر�ا�

                                                           
1 Robert REIX , Op.cit  , p.3  
2 H.Lesca , Op.cit., p.75. 
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-  
ُ
�املعلومات� �لنظم ��مر�كية �ا��معية �املعلومات�عّرف �بجمع�نظام �يقوم �آ�� �نظام �وإيصال��،بأنھ: تنظيم

�التخطيط �مجاالت ��� �ال�شر�ة �املوارد �طرف �من �الستعمال�ا �أ�شطة�الت�،املعلومات �ع�� �والرقابة وجيھ

 .1املؤسسة

 �ذا�التعر�ف�يُ �
ّ

مؤسسة،�كما�ز�ع���وظائف�نظام�املعلومات�وأ�ميتھ�بال�سبة�للوظائف��دار�ة�للرك

  .مكن�إيجاد�نظام�معلومات�يدوي ح�ن�يُ ���،�حصره����الش�ل����

،�ؤسسةحيث�أنھ�مجموع�تدفقات�املعلومات�داخل�امل�:ن�إعطاء��عر�ف�أك���دقة�لنظام�املعلوماتمِك يُ  -

�،حواس�ب�،شب�ات�،برمجيات�،إضافة�ملجموعة�من�الوسائل�املستخدمة�ل�سي���ا�من�ب�ية�تحتية�مادية

 .ت�ومعاي��اتصاال �،إجراءات�داخلية�،وسائل��شر�ة�،قواعد�بيانات

 نظام�معلوما�ي�يتألف�من�ثالثة�ُم �و�لُّ  -
ّ

 بات�أساسية�ُم رك
ّ

بة�تكنولوجية�تتمثل����تكنولوجيا�املعلومات�رك

�حواس�باملَم  �من �املعلومات �لنظام نة
ّ

�وتقنيات�،ك  ُم �،برمجيات
ّ

�النظام�رك �تفاعل ��� �تتمثل �تنظيمية بة

� ��نظمة �با�� �مع �املعلوما�ي �العمليات) �ونظام �القيادة �(نظام �املؤسسة ��� �م��ا �جزءا  وُم باعتباره
ّ

بة�رك

 .2علومات�املإنتاج�و�ث��،قوم�بمعا��ةتحيث�معلوماتية�

  موارد�ووظائف�نظام�املعلومات�:انيثا

 إّن�ف�،كما�سبق�وأشرنا
ّ
فة�با���ام�و�ذا�ألداء�وظائف�جمع�نظام�املعلومات�مجموعة�من�املوارد�املوظ

  .معا����ا�و�شر�ا�،��اتخز��،املعلومات

  :تتمثل���نة�لنظام�املعلومات�املوارد�امل�وِّ ف

 .م�نج�ن�أو�مستخِد م��مِ �،�نعاملِ ��انواوجود�م�ضروري�بال�سبة�لنظام�املعلومات�سواء��:فراد�  -

 .ا��واس�ب�والشب�ات�املرتبطة���ا�تتمثل����:لوسائل�املاديةا -

 .ا��واس�ب���ال���تضمن��شغيل��:اتال��مجي -

ِ تماملعطيات:� -
ّ
 .ستخداملال مة�وقابلة�بتحو�ل�ا�إ���معلومات�قيّ م�،�وال���يقو ل�املادة�ا��ام�لنظام�املعلوماتث

 :فتتمثل���وظائف�نظام�املعلومات��أ�ّم �أما

�ال - ��الشر�اء، �النظام �محيط �أي �مصادر�خارجية �من �و��ون �البيانات: �املوّر عمالءجمع �أو��دارات�دُ ، ������������ون

أو�ح���املنافس�ن�وقد�ي�ون�من�مصادر�داخلية�كتدفق�املعطيات�من�الفاعل�ن�داخل�النظام�مثل�قسم�

 املحاسبة�والبيع...�،�نتاج�،التمو�ن

�املعلومات - �لال �:تخز�ن �باألرشيف �حفظ�ا �القانونية�ستخدامأي �أو�للضرورة �يضمن��،الالحق �ما و�ذا

 �� �م��استفاداستمرار�ة �املضغوطة�،ة ��األقراص �إلك��ونية �دعائم �خالل �من �ا��فظ ا��وامل��،و��ون

 .أو�من�خالل�دعائم�ورقية�،�قراص�الصلبة�أو�قواعد�البيانات�،�لك��ونية

                                                           
  .27،�ص.�9921،�دار�الكتب�للطباعة�وال�شر،�العراق،�مدخل�لنظم�املعلومات��دار�ة،��الل�عبود�البيا�ي�1

2 Robert REIX , Op.cit  , p.8 
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ال��ت�ب�والت��يص�و�و�ما��سمح�باستغالل�ا��،التص�يف�،معا��ة�البيانات:�أي�إجراء�عمليات�ا��ساب -

 .وجعل�ا�ذات�قيمة

أو����ش�ل�إلك��و�ي�يضمن�السرعة��،أو��عليمة�داخلية�)�،وقد�ت�ون����ش�ل�ور���(�بر�د�:�شر�املعلومات -

  .EDIوالدقة��ال��يد��لك��و�ي�والتبادل��لك��و�ي�للبيانات�

  .والش�ل�املوا���يو���موارد�ووظائف�نظام�املعلومات

  موارد�ووظائف�نظام�املعلومات�:)1/5الش�ل�رقم�(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 p.4Op.cit REIX ,  Robert,:�املصدر

  أصناف�نظم�املعلومات��:ثالثا

وسنعتمد����دراس�نا�ع����،ا��ا�ووظائف�ااستخدامتتعدد�أصناف�نظم�املعلومات�املستخدمة����املؤسسات�بتعدد�

  .تة�ونظم�املعلومات�املدمجةنظم�املعلومات�املؤتَم �،نظم�املعلومات�الوظيفية�:�صناف�الثالثة�التالية

 نظم�املعلومات�الوظيفية .1

�ةامل�وتتمثل����النظم   .املحاسبة�واملالية�واملوارد�ال�شر�ة�،ال�سو�ق�،لدعم�وظيفة��نتاج�وجَّ

  نظام�معلومات��نتاج�و�سي����نتاج�1.1

 
ّ
��شطة�املتعلقة�بتخطيط��نتاج�والرقابة�ع���عمليات�ر�نظام�معلومات��نتاج�املعلومات�الالزمة�لدعم�جميع�يوف

م�أر�عة�مستو�ات�رئ�سية����وظيفة�دعَ نظام�معلومات��نتاج�من�املف��ض�أن�يَ �إّن �،تص�يع�مختلف�املنتجات

  .مراقبة�العمليات�وأداء�العمليات�،التخطيط�التكتي�ي�،س��اتي���نتاج�و���التخطيط�� 

�،تحديد�سياسات�الشراء�والشراكة�،التصميم�،ف�شمل�تحديد�القدرات��نتاجية�س��اتي��بال�سبة�للتخطيط�� 

��نتاج �الفع���،واختيار�أساليب �لإلنتاج ��عت���م�ما �والذي �التكتي�ي �التخطيط ��نتاج��،أما �تخطيط فيتضمن

 نظام 

 المعلومات

مختصين األفراد (

مين )أو مستخِد  

 معطيات 

برمجيات 

 وإجراءات

        وسائل مادية

دعائم ) ،( آالت  

الحصول على 

 المعلومات

تحليل وتحويل 

 المعطيات

تخزين وحفظ 

 المعلومات

نشر وإيصال 

 المعلومات
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�التج���ات�،والتمو�ن �وتخطيط �التعاقدات �العملية��.وكذا �ومتا�عة �إصدار�أوامر��نتاج �العمليات �أداء و�تضمن

 .��1مراقبة��نتاج�ومراقبة�املش��يات�وال�سليم�نتاجية�وعمليات�التخز�ن�والصيانة�أما�املراقبة�فتتمثل��

  نظام�املعلومات�ال�سو�قي�2.1

��عرّ  ��فراد�Kotlerف �من �املتفاعل �ال�ي�ل �بأنھ �ال�سو�قي �املعلومات ��،نظام �ال���التج���ات و�جراءات

��������تقييم�و�شر�املعلومات�املالئمة����الوقت�املناسب�و�تية�من�مصادر�داخلية��،تحليل�،تص�يف�،��دف�إ���جمع

 .2عن�املؤسسة�واملوج�ة���دمة�القرارات�ال�سو�قية�أو�خارجية�

  :إ��و��دف�نظام�املعلومات�ال�سو�قي�

 ؛القرار�اتخاذ�و�س�يل�عمليةتحليل�املعلومات�امل��لة� -

 ..؛.آثار�ا��مالت�ال��و�جية�،�ثار�املتوقعة�للز�ادة�����سعار�تحليل -

 ..؛.املنتجات�ا��ديدة�،التموقع�،ف�ناملس��َد �عمالءة�كتحديد�نوع�الس��اتيجيالقرارات�� �دعم -

 �وقات؛���أفضل��و�س�ثمار استغالل�الفرص�قبل�املنافس�ن� -

 إيجاد�مصادر�تمو�لية�للمؤسسة؛ -

  .One to Oneمن�خالل�ال�سو�ق�ال�������عميلالتقرب�أك���من�ال -

  :يت�ون�من�العناصر�التاليةفإن�نظام�املعلومات�ال�سو�قي��Kotlerوحسب�

م�من�طرف�مدير�ال�سو�ق�ملراقبة�تقار�ر�حسابات�يتمثل����النظام��سا����املستخَد �:نظام�محاس���داخ�� -

متا�عة�املوازنة�وتحليل�املبيعات�املحققة�و�سي���املنتجات�وقوى��،املخزونات�والديون �،املبيعات�،الطلبيات

 البيع.

- � �وتمك�ن���ستعالم:نظام �غ���رس�� ��ش�ل �واملنافس�ن �ا��ارجية �الب�ئة �عن �املعلومات �تجميع ��� يتمثل

� �من �التغ���طالعاملس��ين �مختلف ��ع�� �باملحيط �املرتبطة �واملستجدات �قتصاد�ات �و�جتما��ي

�جالتمن�خالل�امل��ستعالمومن�املمكن��،وتقييم�مستمر�لنقاط�القوة�والضعف����املؤسسة�،والسيا���

 .3املؤتمرات�واملعارض��،الدور�ات�امل�نية�،املتخصصة

�التحليل - �املعلومات�:نظام �تحليل �مصادر��،يتطلب �عدة �من �الداخ���(نظامأخذ�ا �،اليقظة�،املحاسبة

�ال�سو�قية) �والت�بؤ�بتقلبماستخداو �،البحوث �السوق �عمل �كيفية �حول �نموذج �لبناء �ع����ا �الطلب ات

�ع���اتخاذ�القرارات�ال�سو�قية��.منتجات�املؤسسة� �للمساعدة �نظاما �التحليل�أيضا �يتضمن�نظام كما

 4املنافس�ن.�،قنوات�التوز�ع�،�عتمد�ع���تكنولوجيا�املعلومات�لتجميع�وتحليل�املعلومات�املرتبطة�باألسواق

                                                           
1   R. Reix , Op.cit, p.78 
2  Philipe Kotler et Bernard Dubois, marketing management, 10�ème�édition, publi-union Edition, paris ,2000,�p.137 
3  Rigaut Bricmont , Le système d’information marketing , voir le site: http://www.fsa.ulaval.ca/simkaid,consulté le 16 - 08 - 2015 
4 Idem 
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ن�وظيفتھ����إيجاد�ا��لول�املمكنة�للمشا�ل�ال�سو�قية����املؤسسة�والت�بؤ�تكُم و �:البحوث�ال�سو�قيةنظام� -

 :والش�ل�التا���يو���ذلك�.باملبيعات�ووضع�مخطط�لل��و�ج�وتحديد��سعار

  نظام�املعلومات�ال�سو�قي�:)1/6الش�ل�رقم�(

  

 

  نظام�معلومات�املوارد�ال�شر�ة�3.1

�التنفيذية�و�النظام�الذي�يقوم�بتخز�ن�ومعا��ة�املعطيات�الالزمة�لعملية�تخطيط�وتنظيم�الوظائف��

  وتطو�ر�املورد�ال�شري����املؤسسة�واملحافظة�عليھ.�استخداماملتعلقة�ب

  :�1ونظام�معلومات�املوارد�ال�شر�ة�يتضمن�ما�ي��

  ؛قيادة�عامة�للموارد�ال�شر�ة -

 .)التعي�ن�،التوظيف�،العمل�(احتياجات�سي���وإدارة�العمل� -

 ��سي���التعو�ضات -
ُ
 .جر�ةوالكتلة��

- � �ال��قية �خالل �من �العنصر�ال�شري �املناصبتطو�ر�وتثم�ن �والدرجات�،�� �املسار�امل�� تدر�ب��،إدارة

 .وضع�برامج�تحف��ية�،املوظف�ن

 من�من�خالل�طب�العمل�ومتا�عة�ا��وادث.ضمان�النظافة�و�  -

 إدارة�العالقات�امل�نية�للموظف�ن. -

                                                           
1 Gilles Exbrayat et al, Le Système d’Information des Ressources Humaines (SIRH) : un atout dans l’optimisation de la GRH au 

service de l’entreprise, MBA Management des Ressources Humaines - Promotion 7, Université Paris-Dauphine - Octobre 2010, p.29. 

 

 

 نظام محاسبي داخلي نظام البحوث التسويقية

ستعالماالنظام  نظام التحليل  

 البيئة

  التسويقية

 مسؤولو

 ال�سو�ق
�سواق�املس��دفة-  

قنوات�التوز�ع�-  

املنافسة�-  

قوى�بي�ية�����لية���-  

تحليل�-  

تخطيط�-  

تنفيذ�-  

مراقبة�-  

تتصاالواالقرارات التسويق   

 نظام�املعلومات�ال�سو�قي

  p.10 Belgique ,Centre IFAPME , Liège, d’information  marketing, Le système Grégory Hendrickx:�املصدر
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رضية.إدارة�الوقت�وال�شاطات�من�خالل�تنظيم�التوقيت،�التأخر،�الغيابات،�العطل�السنو�ة�والعطل� -
َ
 امل

إدارة�اس�شرافية�للمورد�ال�شري�من�خالل�تحليل�ا��اجات�واملوارد،�تحليل�التعو�ضات�و�ستخالفات� -

 ���املناصب�وحركة�العامل�ن.

  م�املعلومات�املالية�واملحاس�ية�نظا�4.1

 
ُ
�،�مثل�ل�ذه�املوارد�ستخدام� ��الوظيفة�املالية�بتدب���املوارد�املالية�ال���تحتاج�ا�املؤسسة�والعمل�ع���ع�َ �

�ذات�عوائد ����مشار�ع �تول�،من�خالل�اس�ثمار�ا �ممارسة �معلومات��،�ذه�الوظيفة�بكفاءةتم وجب�توف���نظام

 
ّ
 ر�للمس�ّ محاس���وما���يوف

ّ
  .القرارات�التخاذزمة��ين�املعلومات�الال

علومات�املالية�املالئمة�والالزمة�املتحليل�وإيصال��،معا��ة�،تبو�ب�،بجمعنظام�املعلومات�املا���واملحاس���يختص�

  .1دائن�ن�ومصا���ح�ومية��،مسا�م�ن�،التخاذ�القرارات�إ���أ��اب�املصا������املؤسسة�من�إدارة

�،لمحاسبةل�فر���و�ت�ون�نظام�املعلومات�املالية�واملحاس�ية����املؤسسة�من�ثالث�أنظمة�فرعية����نظام

  :راقبة�ال�سي���كما��و�مو������الش�ل�التا��فر���ملل�سي���املا���ونظام�فر���ل�نظام

  نات�نظام�املعلومات�املالية�واملحاس�يةم�وّ �:)1/7ش�ل�رقم�(ال

  
  

                                                           
العلوم�مذكرة�ماجست�������،واملتوسطة�ا��زائر�ة�أ�مية�نظم�املعلومات��دار�ة�كأداة�للتحليل�البي������املؤسسات�الصغ��ة�،مرمي�مراد� 1

  .47ص�،�2010،جامعة�سطيف�،يةقتصاد�

 تسيير مالي

لتمويلا  

 اإلستثمارات

 الخزينة

 مراقبة التسيير

 (الميزانية)

 معامالت أخرى ذات طابع محاسبي

 استثمارات، ديون، ضرائب...

 معامالت البيع

تسليم » طلبية

فوترة »تسجيل »  

 معامالت الشراء

استالم  »طلبیة 

تسجيل  »ومراقبة  

 معامالت المستخدمين

أجور»  مراقبة    

 محاسبة عامة

 تحصيل

 تسديد

محاسبة تكاليف 

 العمال

 محاسبة عمليات متنوعة

 محاسبة المبيعات

 محاسبة المشتريات

وثائق محاسبية 

 :إجبارية

 ،الدفاتر ،الميزانية

 جدول النتائج 

 معطيات

 أخرى

 معطيات

 أخرى

  éd   ème, Vuibert: 6 , systèmes d’information et management des organisationsM.Kalika ,R.Reix et al:املصدر

www.vuibert.fr/sites/default/files/.../9782711743810_diapo_simgt_pani01.ppt voir le site , p.9 , 
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�ا  عّد �،لش�لحسب
ُ
�العامة�� �مدخالت�املحاسبة �من �تت�ون �حيث �واملحاس�ية �املالية �املعلومات �نظام �،أساس

  .مخرجات�وعمليات�املعا��ة

�املعاَم  �من �املتولدة �البيانات ��� �فتتمثل �للمدخالت �والشراءبال�سبة �البيع ��� �املتمثلة �للمؤسسة �ا��ارجية �،الت

تتحصل�ع���البيانات�من�ال�يئات�التجار�ة�وا���ات�ا���ومية�كتعليمات�وقد��،املدفوعات�واملتحصالت�النقدية

 �السوق،�كمامص��ة�الضرائب�أو�سياسات�جديدة�لضبط�
ُ
جمع�البيانات�من�العمليات�الداخلية�ن�يجة�يمكن�أن�ت

������    ���������������������������������������������������.املخزون�و�جور كحركة�الت�ب�ن��قسام�املعاَم 

مذكرات��،ع���مجموعة�من�املس�ندات�القانونية�كفوات���البيع�والشراء�عتماديتم�إدخال�البيانات�إ���النظام�باال 

����������������                  .أوامر�الشراء�،إدخال�املواد�إ���املخازن 

 �فالغرض�م��ا�:بال�سبة�للمعا��ة
ُ
دخلت�للنظام�إ���معلومات�مفيدة��ساعد�ع���اتخاذ��و�تحو�ل�البيانات�ال���أ

�دف����ستاذ��.القرارات �إ�� �ترحيل�ا �ثم �املحاس�ية �للقواعد �تبعا �اليومية ��� �العمليات ����يل �املعا��ة وتتضمن

 
ُ
�املأّم   .د�إلعداد�القوائم�املاليةرصّ و�عد�ا�تجمع�املبالغ����ا��سابات�وت �يخص �فيما �القوائم�ا ��� �فتتمثل خرجات

  املالية�من�م��انية�وجدول�النتائج�وجدول�التدفقات�النقدية.

�لل�سي���املا�� �الفر�� �للنظام �املالية�،بال�سبة �القوائم �من �املستقاة �املعلومات ��ستخدم �القيام��فإنھ �خالل من

����������                      :1بالعمليات�الثالثة�التالية

والذي���دف�أساسا�للتعرف�ع���الوضعية�املالية�للمؤسسة�وتحديد�نقاط�القوة�لدعم�ا��:ال���يص�املا���:أوال

������        ونقاط�الضعف�ملعا����ا�وذلك�من�خالل�تحليل�القوائم�املالية�للمؤسسة.

���������  ا��ز�نة.برامج��س�ثمار�وقرارات��،برامج�التمو�ل�،القرارات�املالية�املتعلقة�بإدارة�املخاطر�املالية�اتخاذ�:ثانيا

 ��نحرافاتملشار�ع�وتحديد�امراقبة�متا�عة�و �:ثالثا
َ
 .�نحرافاتت��يح��ذه��ّم ب�ن��نجازات�وما��ان�متوقعا�ومن�ث

�ملراقبة�ال�سي�� �الفر��  مختلف من املس��ين ل��و�د املتخذة �جراءات مجموع أنھ ع�� فعرّ يُ ف�،بال�سبة�للنظام

�مقارنة املؤسسة، س�� تخص دور�ةو  رقمية بمعلومات املستو�ات ����������� السابقة املعلومات مع املعلومات �ذه وتؤدي

 �.2ذلك� �مر استد�� �لما املالئمة �جراءات�الت��يحية اتخاذ ع�� املس��ين حث إ�� املتوقعة أو
ُ
 كما�ت

ّ
ن�مراقبة�مك

ت�سيق�ب�ن���شطة�ومتا�عة�أفضل�ال�،تفعيل�اليقظة�،ال�سي���من�معرفة�جوانب�الضعف�الداخلية�وا��ارجية

 للعوامل��ساسية�للنجاح.

  :3ومراقبة�ال�سي���باعتباره�نظاما�للمعلومات�داخل�املؤسسة�فإنھ�يت�ون�من�العناصر�التالية

�،ومعطيات�أخرى�للمحاسبة��دار�ةف�املستخرجة�من�املحاسبة�العامة�وتتمثل�����يرادات�والت�الي�:املدخالت

  �.التدفقات�النقدية�الداخلية�وا��ارجية

  .بناء�امل��انيات�وحساب�الت�اليف�والفروقات�،وتتمثل�����جراءات�املحاس�ية�:املعا��ة

 .�نحرافاتوتحليل��تقار�ر �،املخططات�،تتمثل����امل��انيات�:املخرجات

                                                           
1�  Elie Cohen , Gestion financière de l’entreprise et développement financier , éd. EDICEF, Vanves, France, 1991, p.24.  
2 Claude Alazard , Sabine Sépari , Contrôle de gestion , manuel et applications ,édition Dunod, 2 ème éd, Paris, France  , p.9.  
3 �Idem,  p.53. 



نظم�وتكنولوجيا�املعلومات�واستخدامات��ن��نت����املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����الفصل��ول   

 

 

   17  
  

  .�نظم�املعلومات�املؤتمتة2

 وتتمثل����نظم�املعلومات�
ُ
املستوى��،للمستو�ات�التنظيمية�الثالث�داخل�املؤسسةة�لتقديم�الدعم�عّد امل

�،نظم�معلومات�ال�سي���،وتتمثل����نظم�معا��ة�املعامالت�.س��اتي��العمليا�ي�واملستوى�التكتي�ي�واملستوى�� 

  .رات�ونظم�املعلومات�التنفيذيةانظم�دعم�القر 

  TPS( Transaction processing systems(�.�نظم�معا��ة�املعامالت:1.2

�،الالزمة�لعمل�املؤسسة�مثل�املبيعاتبة�تقوم�ب���يل�املعامالت�اليومية�الروتي�ية�حوَس و���نظم�معلومات�ُم 

�غ���املخزون�و���تخدم�املستوى�ال�شغي������املؤسسة�و��دف�إ���ضمان�فعالية�وكفاءة��،الرواتب�،املش��يات

  .املعلومات�الضرور�ةالعمليات�وتزو�د�نظم�املعلومات�العليا�ب

معا��ة�فظ�رت�نظم��،نولوجيا�املعلوماتتك�استخداموقد�ش�دت�نظم�معا��ة�املعامالت�تطورا�كب��ا�من�خالل�

وال����سمح�بإدخال�املعلومات�الروتي�ية�ع���ا��ط��OLTP(�Online transaction processing(�ت�ع���ا��طعامال امل

  .ومعا����ا�آنيا

  �Management Information Systemsنظم�معلومات�ال�سي����2.2

لدعم��للمس��ينتقدم�معلومات����ش�ل�تقار�ر�دور�ة��،تدعم�مستوى��دارة�التكتي�ي�بةحوَس ُم و���نظم�معلومات�

  .1القرارات�اتخاذالعمل��داري�وعملية�

�املعامالت �معا��ة �نظم �من �ال�سي���مدخال��ا �معلومات �نظم �وقيادة��،و�ستمد �بتوجيھ �للمدير�ن ��سمح حيث

�،مؤسسا��م�من�خالل�إمداد�م�بمختلف�املعلومات�الالزمة�التخاذ�القرارات�ودعم�الوظائف��دار�ة�من�تخطيط

  .وكذا�التعرف�ع���الفرص�املتاحة����ب�ئة�املؤسسة�،تنظيم�ورقابة

  �Decision support systemsنظم�دعم�القرارات��3.2

�استخدامبة�تفاعلية�تفيد����دعم�ومساندة�عمليات�اتخاذ�القرارات��دار�ة�من�خالل�حوَس و���نظم�معلومات�ُم 

 .2البيانات�والنماذج���ل�املشكالت�غ���امل��مجة�ع���مستوى��دارة�الوسطى

والفكرة�ا��و�ر�ة�ال���تقوم�عل��ا�نظم�دعم�القرارات����إعطاء�املستفيد�ال��ا�ي�أدوات�مفيدة�لتحليل�البيانات�

أي��عمل��ذه�النظم�ع����شر��.وتقديم�ا��لول�املمكنة�للمشكالت�،نماذج�ر�اضية�وقواعد�البيانات�استخدامب

    .تقدرا��ا����معا��ة�البيانات�وإيجاد�ا��لول�ملختلف�املشكال 

�)� �الفور�ة �التحليلية �املعا��ة �نظم �نجد �املن�شرة �القرارات �دعم �نظم �ب�ن  OLAP( Online analyticalومن

processing وتتم����ذه�النظم�بقدر��ا�ع���تحقيق�م�ام��،لتقديم�قدرات�التحليل�امل�����للبيانات��عد����يل�ا�

�للبيانات ��لك��و�ي �ال�،ال���يل ��� �واس��جاع�ا �املالئمتخز���ا ���عاد��،وقت �متعدد �التحليل �قدرات وكذا

�.تقنيات�متطورة�لتقييم�البدائل�وتقديم�املعلومات�الالزمة�للمس��ين�خاصة����ظل�فرط����املعلومات�استخدامب

غ����،ةمعلومات�م�ّم �استكشافوال����عرف�ع���أ��ا��Data miningكما�نجد�أيضا�نظم�التنقيب�عن�البيانات�

                                                           
1 Gaebi , types of information systems , ISR , lecture 4 , p.5. disponible sur le lien : araku.ac.ir/~a_fiantial/ISR_Lec_%5B4%5D.pdf, 

Consulté le : 12-01-2016. 
2 Ibid , p.6. 
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�متوقعة�وقيّ  ���م�كب���من�البيانات ��استخداممن�خالل�مة����ظل �نظم��.1نماذج�ر�اضية�خوارزمية إذ��سمح

  .التنقيب�باستخراج�املعلومات�القيمة�من�قواعد�البيانات�لصناعة�القرارات�الذكية

النظام�الفر���إلدارة�قاعدة��،نظم�دعم�القرارات�نظما�فرعية����النظام�الفر���إلدارة�قاعدة�البيانات�وتضّم 

إضافة�إ���الب�ية�التنظيمية�ال����ش�ل��،النظام�الفر���إلدارة�ا��وار�البي���وموارد�النظام�من��فراد�،النماذج

  .�2ي�ل�النظام�و�جراءات�وقواعد�العمل�

ات�وعن�جميع��و�النظام�املسؤول�عن�إدارة�موارد�قاعدة�البيان�:النظام�الفر���إلدارة�قاعدة�البيانات -

م�برمجية�لت�و�ن�قاعدة�البيانات�وإدارة�زَ أما�تقنيا�ف�و�عبارة�عن�ُح �،عمليات�تخز�ن�واس��جاع�املعلومات

 .و�س��جاعاملعا��ة��،�ستعالمأ�شطة�

�و�الذي�يتو���إدارة�موارد�قاعدة�النماذج�وال���تتمثل����حزمة��:النظام�الفر���إلدارة�قاعدة�النماذج -

�،املحاس�ية�،املالية�:من�ال��امج�ا��ا�زة�ال����ستخدم���ل�مشكالت�نوعية����أ�شطة��عمال�املختلفة

 ..�.العملياتية�وال�سو�قية

�ل��وار�البي�� - �الفر�� �ير�ِ �:النظام �الذي �الوسيط �املستخِد و�مثل �ط �من �بالنظام  م
ّ

�تحك �أدوات م�خالل

 .مختلفة�اتصالو 

  � Executive Information Systems:نظم�املعلومات�التنفيذية��4.2

و�ساعد�ا�ع����،تدعم��دارة�العليا�تفاعليةبة�حوَس و���نظم�ُم �،3ة�س��اتيجيو�عرف�أيضا�بنظم�املعلومات�� 

  �.تحديد�وتحليل�عناصر�القوة�والضعف�الداخلية�والفرص�وال��ديدات�ا��ارجية

ع���قواعد��عتمادية�من�خالل�� قتصادة�التنافسية�للوحدات��س��اتيجي� �ةغاصيع����عمل��ذه�النظم�

وحدات�البحث�والتطو�ر��،السوق �،املنافس�ن�،ديناملوّر �،ة�ال���ترتكز�ع���بيانات�العمالءس��اتيجيالبيانات�� 

ات�التنافسية����ظل�معرفة�الفرص�وال��ديدات�س��اتيجي� �ساعد����بناء��،ةاس��اتيجيوتحو�ل�ا�إ���معلومات�

بأ��ا��O’learyو�� �Crepsا�عت�� و���.املوجودة�ودراسة�أ�شطة�املنافس�ن�وتحديد�قوى�املؤسسة�وجوانب�ضعف�ا

 ِ
ّ
 �،مةر�معلومات�قيّ نظم�توف

ُ
متعددة�من�وتحقق�أ�دافا��.جمع�من�مصادر�داخلية�وخارجية�لدعم��دارة�العليات

  .4توصيل�املعلومات�وتوف���إدراك�لدى�املستفيد�،اتخاذ�القراراتدعم�

تلعب�نظم�املعلومات�التنفيذية�دورا��اما����إمداد��دارة�العليا�بمعلومات��سمح�ل�ا�بأداء�وظيفة�التخطيط�

�الغتنام��س��اتي���  �املحيطة �الب�ئة �عن �املعلومات �ورصد �للمؤسسة �الداخلية �للوضعية �وصف�ا �خالل من

ة�التنافسية�للمؤسسة�والرقابة�ع���تنفيذ�ا�س��اتيجيكما�تدعم�مرحلة�تصميم�� �.الفرص�وتجنب�املخاطر

 و�ساعد��دارة�ع���التحكم����قوى�املنافسة.

  

                                                           
1 Gilbert Saporta , Introduction au Data Mining et à l’apprentissage statistique ,disponible sur le lien:  http://cedric.cnam.fr/~saporta, 

Consulté le : 10-01-2016. 
  109ص.��،مرجع�سبق�ذكره�،سعد�غالب�ياس�ن 2

 �3 نفس�املرجع،�ص.115
4� William Creps and Daniel O’leary , Executive Information Systems,  American Institute of  Certified Public Accountants, New York, 1994 , p.1. 
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  �� Expert systems النظم�ا��ب��ة�5.2

�ِخ و  �تضا�� �اس�شارات �إعطاء �ع�� �قادرة �متخصصة �معلوماتية �نظم �خب���متخصص�� ��س����،��ة �أ��ا أي

�للمشكالت �وحلھ �تحليلھ �وطر�قة �تفك��ه �ا��ب����� �أّن �،1ملحا�اة ��� ��نا �بتغذية��والفكرة �يقومون ا����اء

�معارف �من �يمل�ونھ �بما �مستخِد �،ا��اسوب �طرف �من �إل��ا �الرجوع �يمكن �النظامحيث �ع����مي ل��صول

  .�س�شارات�والنصائح

مما��،ومحدودية�املتخصص�ن�،إ���وجود�تطور��ائل�للعلوم�واملعارفو�رجع�الس�ب����تصميم�النظم�ا��ب��ة�

 
ُ
إضافة�إ���وجود�خ��ات�نادرة�لدى���ص�مع�ن�داخل�املؤسسة��،خزن�فيھ��ذه�املعارفيتطلب�تصميم�نظام�ت

 توقف�عل��ا�س��ورة�املؤسسة�و�شاط�ا�ت
ّ
  .ب�إبقاء�ا�وتطو�ر�الذا�تطل

�،�ستداللآلة��،الذاكرة�العاملة�،قاعدة�املعرفة�:يت�ون�النظام�ا��ب���من�عناصر�أو�نظم�فرعية�تتمثل���

  :2يتو����ل�نظام�فر���أداء�م�ام�محّددة�كما�ي��،�حيث��س�يالت�التفس���والواج�ة�البي�ية

و�تم�اشتقاق�ا�من��،املعرفة�املتخصصة����مجال�مع�نحتوي�ع���تو �:Knowledge Base قاعدة�املعرفة -

باس�يعاب�معرفة�ا��ب���ثم�إدخال�ا�إ����،�حيث�يقوم�ا��ب���من�خالل�تقنيات��ستخدم�ا�م�ندس�املعرفة

 .برنامج�وتخز���ا����قاعدة�املعرفة

فعندما�يقوم��،وتحتوي�ع���ا��قائق�ا��اصة�باملش�لة�موضوع�البحث�:Working memoryالعاملةالذاكرة� -

يتو���النظام�مقارنة��ذه�البيانات�باملعرفة��،املستفيد�باس�شارة�النظام�ا��ب���وإدخال�البيانات�محل�البحث

 .ال���يحتو��ا�النظام

�ومقار�ة�ا��قائق��:inference engine �ستدالل�محّرك - �ا��ب���يقوم�بوظيفة�مزج �النظام �معا����� و��

� �املعرفة �قاعدة ��� �املوجودة �ال��صية �املعرفة �مع �العاملة �الذاكرة ��� ا��لول��الست�باطاملوجودة

 .و�ست�تاجات

�التفس�� -  �:Explanation Facilities �س�يالت
ُ
�ت �تركي�ية �وحدة �تفس����دراك�كِس �� �ع�� �قدرة �النظام ب

 .وإعطاء�م��رات�عن�اختيار�النظام���ل�مع�ن�دون�سواهوالتفك���

من�خالل�ا��ستطيع�املستفيد��،و���أداة�للتفاعل�ب�ن�املستفيد�والنظام�:User Interface الواج�ة�البي�ية -

 �.و�ستفساراتتوجيھ��سئلة�

  :والتفاعالت�ب�ن�م�وناتھوالش�ل�التا���يو����ي�ل�النظام�ا��ب���

  

                                                           
1 James O’brien, Georges Marakas, Management Information systems , McGraw-Hill, 10th éd., Irwin , USA , 2011 , p.424 

  2 سعد�غالب�ياس�ن،�مرجع�سبق�ذكره،�ص123.

�يتمتع�بخ��ة�وكفاءة�عالية����مجال�نظم�املعلومات�ولھ�دراية�بنظر�ة��دارة�والتنظيم�،م�ندس�املعرفة��و�مصمم�النظام�ا��ب���وامل��مج�   
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  �ي�ل�النظام�ا��ب���:)1/8الش�ل�رقم�(

  
 Hill, 10th -McGraw, nformation systems I Management , Georges Marakas,James O’brienاملصدر:

édition., Irwin , USA , 2011 , p.425  

  1:مم��ات�النظام�ا��ب���بال�سبة�للمؤسسات����العناصر�التاليةوتتمثل�أبرز�

 ؛وتوثيق�ا�الستخدام�ا�عند�ا��اجة�تخز�ن�املعرفة�الصر�حة�والضمنية -

 ��سانية؛الفكر�ة�توثيق�ا����ات�وامل�ارات� -

 القرارات��دار�ة؛�اتخاذضمان�املوضوعية�والّدقة���� -

 قرارات��اّمة؛�اتخاذوالتجرد�من�العواطف�والتأث��ات�النفسية�عند��ضمان�العقالنية�وا��ياد -

 بة��عض�امل�ام�الروتي�ية��ساسية؛وَس َح  -

 القرار؛�تقديم�الّدعم�و�سناد�للمسّ��ين�وصّناع -

 ���أّي�وقت�و���أّي�م�ان.�ھاستخداممكن�حيث�يُ �،مرونة�الزمان�وامل�ان�ال���ي�يح�ا�النظام�ا��ب�� -

  مجة�دنظم�املعلومات�امل.�3

� �ظ�رت �املدمجة �املعلومات �والتحوالتنظم �التطورات �فرض��ا �املؤسسات�،كضرورة ��� ���شطة �،وتنوع

 �استخدامفبدال�من�
ُ
 �،ع����ل�م��ا�بدعم�وظيفة�معينة�داخل�املؤسسةأنظمة�وظيفية�متعددة��

ُ
أت�النظم��ِش أ

ب�ن�املصا����تصالجة�من�مختلف�النظم�الوظيفية�وكذا�مشا�ل��تضارب�املعلومات�املنتَ �لتفادياملدمجة�

 �Enterprise Resourceوأ�م�النظم�املدمجة��و�نظام�تخطيط�موارد�املؤسسة�،وصعو�ة�مراقبة�العمليات

planning� �و�ُ ، �ال�سي���املدمجة �برمجيات �بالفر�سية �عليھ والش�ل��Progiciels de gestion intégrésصط��

  املوا����عطي�فكرة�حول�الوظائف�ال����غط��ا��ذا�النظام:

  

 

 

                                                           
،�2013،�منظور�إداري�تكنولو��،�عّمان،�تكنولوجيا�وأنظمة�املعلومات����املنظمات�املعاصرة،�محمود�حسن�جمعة،�حيدر��شاكر�ال��زن���1

 .341ص.

 
تخِدمالمس  
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 املعرفة
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 املعرفة

 من
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 ERPنظام�تخطيط�موارد�املؤسسة��:)1/9ش�ل�رقم�(ال

 
 ن��نتع���� �عتمادإعداد�الباحث�باال �:املصدر

 

  ��ERPعر�ف�نظام�تخطيط�موارد�املؤسسة��1.3

�(املالية �الوظائف �من �مجموعة �بمعا��ة ��سمح �مت�امل �ال�شر�ة�،املحاسبة�،�نتاج�،�و�برنامج �،املوارد

  1.��اأ�شط�ب�ن�ت�سيقال�وضمان�،لتأم�ن��سي���ا�املت�امل)�داخل�املؤسسة��سي���املخزون

 �،ERPمن�خالل�نظام�تخطيط�موارد�املؤسسة�
ُ
حيث�يرتكز��،املؤسسة�مجموعة�من���شطة�املت�املةعت����

  ال�للنظام.�ذا�النظام�ع���إجراءات�محددة�مسبقا�البد�ع���املؤسسة�مراعا��ا�لضمان��شغيل�فعّ 

�ومركز�ة �موحدة �بيانات �قاعدة �خالل �من ��سي���البيانات �� �،يتم �املعلومات��نتقالو�عت���عملية �أنظمة من

�نظام ة�تطو�ر��جراءات�واملقاي�س�داخل�النظام�يعمل�إذ�أّن �،صعبة�ومعقدة��ERPالوظيفية�املنفصلة�إ��

للمعطيات�من��نظمة�القديمة�إ���النظام��متخصصا�للعمال�وتحو�ال �اكما�تحتاج�عملية�تطبيقھ�ت�و�ن�،م�لفة

 .ا��ديد

ل�من�وّ ألن�النموذج�التنظي���تح�،ERPتم�التحول�من��نظمة�الوظيفية�املنفصلة�إ���نظام�معلومات�موحد�

)�إ���تنظيم�أفقي�بحث�وتطو�ر�،موارد��شر�ة�،مالية�،محاسبة�،�سو�ق�،إنتاجتنظيم�عمودي�حسب�الوظائف�(

ھ���دمة�موّج مسار�التجديد�)��،مسار�بناء�الكفاءات�،(�مسار�املقاوالتية�واملبادرة�Processesت�حسب�املسارا

  .2العميل�

  �ERPمزايا�نظام�تخطيط�موارد�املؤسسة��2.3

 ؛مثلو�ة�عملية�ال�سي�� -

 ع���قاعدة�بيانات�موحدة�ومتاحة؛�عتماد� تناسق�ووحدو�ة�املعلومات�ن�يجة� -

                                                           
1 Paul Brislen, Enterprise Resource Planning, Available on http://searchsap.techtarget.com/definition/ERP, Consulté le 10-06-2016. 
2 Philippe Norigeon , Cours PGI , ERP , Master CCA ,p.12 , Disponible sur le lien : http://www.organisationmsi.org/docs/mooc/ 

Introduction%20aux%20ERP-PGI%20_%20Philippe%20Norigeon.pdf, Consulté le 10-01-2016. 
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 ،ت�امل�ووحدو�ة�نظام�املعلومات -

 ؛ومناسبة���ميع�أنواع�املؤسسات�والوظائف�إتاحة�أداة�متعددة�اللغات -

 الداخ���وا��ار��؛�تصال�س�يل�� -

 تحكم�أفضل����املخزونات��ش�ل�م��وظ�بفضل�التخطيط�ا��يد؛ -

 ؛)الت�و�ن�والصيانةتخفيض�الت�اليف�( -

 .تحس�ن�خدمة�العمالء�وخدمات�ما��عد�البيع -

 ؛ا��تملك�عدة�فروع�متباعدة�جغرافيً تناسق�����سي���املوارد�ال�شر�ة�خاصة�بال�سبة�للمؤسسات�ال� -

�استمرار��إّن  �ضمان �املؤسسة ��شاط �أداة �للوقت��،النوعية(��ا�وتحس�ن �و�سي���أمثل �الت�اليف ��� ��������������������تحكم

   .ERP�1واملواعيد)��و�القيمة�املضافة�املك�سبة�من�نظام�تخطيط�موارد�املؤسسة�

لدمج�أ�شط��ا�وتحس�ن�أداء�عمليا��ا�لكنھ��،فرصة��امة�للمؤسسات�ERPتخطيط�موارد�املؤسسة��عت���نظام�

�العيوبال�يخلو� �(�من �العالية �الت�لفة �� مثل �املستخدم�ن)ستفادحقوق �ت�و�ن �وكذا �ل�،ة شروط�ا��ضوع

ونادرا�ما��غطي�جميع��،معقدا�نوعا�ما�ھاستخدامكما��عت����،ضرورة�إجراء�صيانة�مستمرة�،لكةالشركة�املا

  .إذ�يتطلب�تطو�ر�برامج�إضافية�،احتياجات�املؤسسة

  �ERPمثال�عن�نظام�تخطيط�موارد�املؤسسة��3.3

ال���توفر�نماذج�مختلفة�من���SAP�شركةأنظمة�تخطيط�املوارد�املن�شرة�����سواق�العاملية�نجد��منت���من�أ�م

�النظم ��،�ذه �برنامج ��SAP R/3أ�م�ا ��� �أساسية �أ�شطة �ثالثة �ب�ن �يجمع ��،اللوجس�يكوالذي املوارد�و�املالية

  :كما��و�مو������الش�ل�املوا��.Modulesوحدات�معلوماتية�تدير�ا�ال�شر�ة�

  SAP R /3نظام��:)1/10الش�ل�رقم�(

  

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                           
1 Ibid, p.11. 

  Systems ,Applications ,and Products  

  ,p.57Op.cit.Guillaume Rivière,:�ملصدرا
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  :��1سمح�للمؤسسة�بإدارة�عدة�وظائف�����اآل�ي�SAP /R3إذن�نظام����

���FIو�حتوي�ع����ل�الكتابات�املحاس�ية�للمبيعات�واملش��يات�وا��ز�نة�:املالية�حاسبة�امل�.  

���Coمراقبة�الت�لفة�ل�ل�منتج�،وتضم�مراقبة�املصار�ف�العامة�:ال�سي���مراقبة��.  

���AMبإعداد�مخططات���تالكوترتبط��:الثابتة�إدارة��صول��،�  

���PSاملشار�ع�إدارة��:� 
ُ
  .متا�عة�ت�اليف�وموازنات��نجاز�،ع���ب�ناء�املشار�عو�

���SDالفوترة�،ال�سليمات�،الطلبيات�،العقود�،العروض�،تتعلق�بإدارة�املبيعات�:املبيعات�والتوز�ع�.  

���MMا��رد�،مراقبة�الفوات���،حركة�املخزون�،الطلبيات�،ترتبط�بإدارة�التمو�ن�:املواد�إدارة�. 

���PPالرقابة�ع����،طاقاتتخطيط�ال�،تخطيط�املبيعات�و�نتاج�،�حتياجاتوترتبط�بتحديد��:تخطيط��نتاج����

 .�نتاج

���QMمخطط�الرقابة�ع���املنتجات.�،تخطيط�ا��ودة�:إدارة�ا��ودة� 

���PMإدارة�طلبات�التدخل�،وعالجيةوتضم�صيانة�وقائية��:صيانة�. 

���HRإدارة��،متا�عة�املسار�امل���،متا�عة�أوقات�العمل�،و�شمل�بيانات�أساسية�عن�املوظف�ن�:إدارة�املوارد�ال�شر�ة�

  .�جور �،الكفاءات

 دورة�حيـاة�نـظام�املعلومـات�:را�عا�

�بنفسھاتطو�ر�نظام�عملية�عت���� �قائما �مشروعا  �،ملعلومات
ُ
�متم��ة�تبدأ�من�مرحلة�قّس إذ�ت �مراحل م�إ��

  .وت�ت���ب�شغيلھ�والرقابة�ع���ال�شغيلتحديد�متطلبات�النظام�

  مرحلة�تحديد�املتطلبات��.1

�املعلومات �نظام �حياة �دورة ��� �خطوة �وتحديد��،�عت���أول �ا��ديد �املعلومات �نظام �متطلبات �تجميع تتضمن

فيتم�حفظ��،ذلك�من�خالل�تحليل�النظام�القائم�ومعرفة�نقاط�قوتھ�وضعفھ�.املتوقع�أن��شبع�ا��حتياجات

باإلضافة�إ���دراسة�املشروع�من�ناحية��.العناصر�ا��يدة����النظام�ا��ديد�والتخ���عن�اختالالت�النظام�القائم

  .الت�اليف

 �Feasibility studyا��دوى .�دراسة�2

  :2دراسة�النقاط��ساسية�التالية�ع���sMarakaو��O’brien تبعا�ليركز�تحليل�ا��دوى�        

 أي�مدى�توافق�النظام�ا��ديد�أو�املطور�مع�ال�ي�ل�التنظي���للمؤسسة؛�:التنظيميةا��دوى� -

�ل�سيقدم�النظام�ا��ديد�قيمة�مضافة�و�ل�ست�ون�العوائد�املتوقعة�من��ذا��:يةقتصادا��دوى�� -

 .النظام�أك���من�ت�اليف�تطو�ره�و�شغيلھ

 النظام؛�استخدامأي�قدرة��دارة�واملوظف�ن�واملتعامل�ن�ع����شغيل�و �:ا��دوى�العملياتية -

 .أي�القدرة�ع���توف���احتياجات�ومتطلبات�النظام�من�موارد�مادية�و�شر�ة�:ا��دوى�الفنية -

                                                           
1 Organisme de recherche et d’information sur la logistique et le transport , Les modules principaux de l’ERP SAP�,disponible sur le 

lien : www.logistiqueconseil.org/Fiches/New-tech/Modules-SAP.pdf, Consulté le : 12-01-2016. 
2  James O’brien, Georges Marakas, Op.cit. p.486 
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�وقف�عند��ذا�ا��د�وإلغاء���تطو�ر�النظام�أو�الت��ستمرار سواء��،وتبعا�لدراسة�ا��دوى�يقدم�تقر�ر�لإلدارة�العليا

  .1املشروع

  :تصميم�تفصي��صميم�من�مرحلت�ن؛�تصميم�إجما���و تت�ون�عملية�الت�:�Design.�مرحلة�التصميم3

حيث�يتم�وضع�نموذج�تصوري�للنظام��،��دف�لتحديد��طار�العام�للنظام�ا��ديد�:التصميم��جما�� -

�عد�ا�يقوم��،لغات�ال��مجة�املعلوماتية�استخدامومختلف�العمليات�والوظائف�املف��ض�أن�يؤد��ا�دون�

 .التقنية�استخداممطور�النظام�بتحو�ل�النموذج�التصوري�إ���ملموس�من�خالل�

 2:��دف�إ���إعداد�تصاميم���ائية�من�خالل�ما�ي���:التصميم�التفصي�� -

 م�والنظام؛م�وال���ت�يح�التفاعل�ب�ن�املستخِد تصميم�الواج�ة�البي�ية�للمستخِد  _

 ؛وامللفات�ال���س�ستخدم�ا�النظام�قواعد�البياناتتصميم� _

 ؛تصميم�املدخالت� _

 ؛و�جراءات�الالزمة�لعمل�النظام�أي�ال��امج�:تصميم�العمليات _

 .تصميم�إجراءات�ا��ماية�و�من�من�خالل�إ�شاء�جدران�نار�ة�كفيلة�بضمان�ا��ماية _

 .�مرحلة�التنفيذ4

 �وتجر�تھ�والتدر�بمن�تصميم�النظام�ب�ل�تطبيقاتھ�يتم�وضعھ�ح���التنفيذ�من�خالل�اختباره���ن��اء�عد�

 �كما�يتم�تدر�ب�املستخدم�ن�ع���،فيتم�التأكد�من�مدى�جودة�النظام�وتحقيقھ�للمتطلبات�،ھاستخدامع���

�ت�و��ية �دورات �خالل �من �� �،استعمالھ �يتم �الحقة �املع�نتقالوكمرحلة �النظام �بدال�من�لتطبيق �ا��ديد لوما�ي

  :نتقاللال القديم�وفق�ثالث�طرق�

 محدودة؛�اختبار�ةيتم��شغيل�النظام�ا��ديد�إ���جانب�النظام�القديم�ولف��ة��:املوازي �نتقال�  -

جديد�إ���وفقا�لذلك�يتم��شغيل�النظام�ا��ديد�ع���مراحل�����ل�مرة�يتم�إدخال�تطبيق��:املرح���نتقال�  -

 تطبيقات�النظام؛ح�ن��شغيل�جميع�

املباشر�من�النظام�القديم�إ���ا��ديد�حيث�يطبق��ذا��خ���بصورة�جذر�ة�مع�مراعاة�التخطيط��نتقال�  -

 .والتنظيم�ا��يد

تقييم�أداء�نظام�املعلومات�ا��ديد�من�خالل�مقارنتھ�بمعاي����داء�املس��دفة�واملحددة��يتم�التقييم:مرحلة��.5

  .الت��يحيةوالقيام�إن�لزم��مر�بالعمليات���نحرافاتو�التا���تحديد��،خالل�املرحلة��و���من�ف��ة�حياة�النظام

�،ة�منھ�من�خالل�التحس�ن�والتطو�رستفاد� يانة�النظام�وتحديثھ�إلدامة�تتم�ص�:مرحلة�الصيانة�والتحديث�.6

  .ليواكب�التغي��ات�واملستجدات

  

                                                           
  1  مجدي�عر�ف،�نظم�املعلومات�ودور�ا����حل�مشكالت��دارة�العامة،�مذكرة�ماجست�� ����إدارة��عمال،�جامعة��شر�ن،�سور�ا،�2008،�ص.67.

�2 �الطيب�الوا��،�دور�و�أ�مية�نظام�املعلومات����اتخاذ�القرار����املؤسسة��قتصادية-دراسة�حالة�مجمع�إسمنت�الشرق�ا��زائري ،�أطروحة�

36ص.�،2012-2011،�جامعة�سطيف،�يةقتصاد���العلوم��دكتوراه�علوم�  
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  ن��نتو� تكنولوجيا�املعلومات�ل��طار�املفا�يمي�:الثالث�املبحث

 .ن��نتأ�ّم�املفا�يم�املتعلقة�بتكنولوجيا�املعلومات�وتكنولوجيا�� �بحث�ستعرض�����ذا�امل

  تكنولوجيا�املعلومات�:أوال

�ا�اعتماد�أّن حيث��،يةقتصادؤسسات��تكنولوجيا�املعلومات����وقت�قص���رك��ة�من�ر�ائز�املأصبحت�

  .�ولو�اتمن��ُ�عتَ�� �ا�استخداموالتحكم����

  .ا��ا�وآثار�ا�ع���املؤسساتاستخدام�،خصائص�ا�،ف�وم�تكنولوجيا�املعلومات�حاطة�بم�ي���فيماحاول�ن

  مف�وم�تكنولوجيا�املعلومات .1

  :وفيما�ي���أ�م�التعار�ف�،علومات�نظرا�لتعدد�املداخلالتعار�ف�ا��اصة�بتكنولوجيا�امل�عددت�

تخز�ن�وإرسال�املعلومات�سواء��انت��،معا��ة�،تتمثل�تكنولوجيا�املعلومات����الوسائل�املستخدمة�إلنتاج -

  1.صورة�أو�صوت�،نص�،���ش�ل�معطيات�رقمية

مجموعة�من�التكنولوجيات�ال����:تكنولوجيا�املعلومات�بأ��ا�يةقتصادف�منظمة�التعاون�والتنمية���عرِّ  -

و����شمل��لك��ونيك��،أصوات�أو�بيانات�،ومعا��ة�املعلومات����ش�ل�صور �،نقل�،تخز�ن�،�سمح�بجمع

  2.عديات��لك��ونية�والتكنولوجيات�امل��قةعلم�البُ �،الدقيقة

تكنولوجيا�املعلومات�ترتكز�ع���مجموعة�من��ج�زة�ال���يتمثل��شاط�ا��يتفق��ل�من�التعر�ف�ن�ع���أّن 

  .���العمل�ع���إتاحة�املعلومات�بأي�ش�ل�من��ش�ال

�وغ��� - ��ا��واس�ب �امللموسة ��لك��ونية �التج���ات �مختلف ��� �املعلومات �تكنولوجيا �فإن �عام �ش�ل

ة�ستفادتخز���ا�و� �،معا����ا�،ملعلوماتحيث��عمل�ع����س�يل�ا��صول�ع���ا�،امللموسة��ال��مجيات

وتفيد�تكنولوجيا�املعلومات�والتطورات�ال����ش�د�ا����دعم�وأتمتة�أنظمة�املعلومات�وجعل�ا�أك����،م��ا

  .كفاءة

حيث��سمح�من�ج�ة�بمعا��ة�و�شغيل��،تصالومف�وم�تكنولوجيا�املعلومات�يجمع�ب�ن�املعلوماتية�وأنظمة��

�ب ��استخداماملعلومات �وتوصيل �نقل �أخرى �ج�ة �ومن �املعلوماتية �املختلفة�تطبيقات �املواقع �ب�ن املعلومات

  .عن��عد�تصالأنظمة���استخدامل��واس�ب�ب

  عالقة�تكنولوجيا�املعلومات�بنظم�املعلومات .2

�ما�يحدث�خستخَد �ُ  �م��ادفة�مع�مف�وم�نظم�املعلومات�وكث��ا �بصورة �املعلومات �تكنولوجيا �مصط�� �لط�م

  نظم�املعلومات.�ب�ن�تكنولوجيا�املعلومات�و لذلك�البّد�من�وضع�حدود�فاصلة��.مفا�يملل

شرنا�أكما�نظم�املعلومات�تت�ون�ّن�إذ�أ�،فدراسة�نظم�املعلومات��غطي�مجاال�أوسع�من�تكنولوجيا�املعلومات

  .مجال�تدخل�تكنولوجيا�املعلومات�و �خ�����ا�ذ�،تنظيمية�وتكنولوجية�،؛�معلوماتيةأ�عاد�من�ثالث�سابقا

                                                           
1 Michel Paquin, Gestion des technologies de l’information, édition Agence d’arc, canada, 1990, p.17.  
2 Freeman et Soete, Technologies de l’information et nouveaux domaines de croissance,�OCDE, 1989, p.148.  
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�املعلومات ��وتكنولوجيا ��دوات �امل�ةستخدمامل�� �نظم �لبناء �ع�� ��دارة ��ساعد �ال�� �استخدامعلومات

تكنولوجيا��اعتبار إذن�يمكن� .املؤسسة �� ال�شغيلية العمليات بمختلف للقيامو  القرارات اتخاذ �� املعلومات

  .1أو�موردا�من�موارده��ساسية�،نظاما�فرعيا�ضمن�نظام�املعلومات�تتصاال و�املعلومات�

  الب�ية�التحتية�لتكنولوجيا�املعلومات .3

  .قواعد�البيانات�والشب�ات�،ال��مجيات�،لتكنولوجيا�املعلومات�م�ونات�أساسية�تتمثل�����ج�زة

�(ثابتة��:املادي)�امل�ّون (�Hardware ���ج�زة�1.3 �أنواع�ا ��ش�� ���� ��عالم �أج�زة �مختلف ������������������و�شمل

 .و�ج�زة��ستعمل���فـظ�ومعا��ة�البـيانات�،)نا��ات�،طا�عاتإضافة�إ���مختلف�م��قا��ا�(�،)و�محمولة

 �:�Softwareال��مجيات�2.3
ُ
�ت �ال�� �و�وامر�امل��مجة �التعليمات �مجموع �حَم و�� �الذاكرة ��� �،الرئ�سيةل

 :لتوجيھ�ا��اسوب�نحو�إنجاز�العمليات�املطلو�ة�وتنقسم�إ���برمجيات�النظم�و�رمجيات�التطبيقات

و���ال���تتحكم�وتوّجھ�و�شرف�ع���عمل�نظام�ا��اسوب�بأكملھ��:�System softwareبرمجيات�النظم� -

و�وجد�نوع�آخر�من�برمجيات��.وأ�م�ا�نظام�ال�شغيل�،ق�بي��امن�م�ونات�مادية�و�رامج�التطبيقات�وت�ّس 

�صلة�بنظام�ال�شغيل��ستخدم����تطو�ر�وتأس�س�ال��امج �معاِ� ،�النظم�ذات �ات�لغات�ال��مجة��س��

Programming language processors،أدوات��� �و�س�� �ا��اسوب �نظام �مع �التعامل �ل�س�يل وأخرى

  .Utilitiesاملساعدة�

الذي�يت�ون�من��،ع�ا��اسوب�من�خالل�نظام�ال�شغيلم�يتعامل�مفاملستخِد �،لنظم�ال�شغيلبال�سبة�

يقوم�نظام�ال�شغيل�بتوجيھ�ا��اسوب�وم�وناتھ�و�شراف�ع���وحدات��.مجموعة�برامج�منفصلة�ومت�املة

  .�دخال�و�خراج�و�شغيل�ال��امج�واستدعاء�ال��امج�املساعدة�و�رامج�التطبيقات�من�وحدات�التخز�ن

التحكم��،توف���واج�ة�لل��امج�،User interfaceومن�وظائف�نظام�ال�شغيل�توف���واج�ة�بي�ية�للمستخدم�

� �املركزي �املعا�� �ب�ن �بالر�ط �ا��اسوب �م�ونات �ع�� �امل�ونات�CPUوالسيطرة �و�ا�� �الرئ�سية �2.والذاكرة

  .Windows , Unix , Ms Dos , Macintoshو�أ�م�نظم�ال�شغيل�الشا�عة��،إضافة�إ���مراقبة�تخز�ن�امللفات

ا��اسوب��من�املعروف�أّن �،ف���عبارة�عن�برامج�ترجمة�اللغات�:فيما�يخص�نظم�معا��ة�لغات�ال��مجة

� �ال��م���الثنا�ي �بواسطة �داخليا ��رقام��Binary codeعمل �ع�� �فقط �يحتوي �من�)0،�1(�الذي �و�التا�� ،

ن��،فظ�رت�ا��اجة�لوجود�لغة�تواصل�ب�ن���سان�و�لة�،الصعب�التعامل�مع�ا��اسوب���ذا�النظام
ّ

تمك

ن�من�نقل��ذه��وامر�للمعا��
ّ

مت�برامج�ل��جم��ا�إ���لغة��لة�ّم صُ ف�،من�إعطاء��وامر�ل��اسوب�وتمك

تقوم�بتحو�ل��عليمات�ال��مجة�املكتو�ة�بإحدى��إذن�نظم�معا��ة�لغات�ال��امج�.3ا��ات�اللغات�س���مع

ضعت�ل�س�يل�عمل�امل��مج�ن�حيث��ستخدم��لمات�متداولة�يمكن�لل��نامج�قراء��ا�(وُ وى�العا���لغات�املست

م�)�إ���برنامج�م�ا���بلغة��لة�(�لغات�املستوى�املنخفض�ال����ستخدم�النظاGo to�، Printوف�م�ا�مثل�

  .)الثنا�ي�البعيد�عن�لغة���سان

                                                           
  .38ص.�،�2011ردن،�عّمان،�،دار�اليازوري �،تحس�ن�فاعلية��داء�املؤس����من�خالل�تكنولوجيا�املعلومات�،وصفي�الكساسبة��1
  .75،�76.ص�ص�،بدون�سنة��شر�،جامعة�أم�القرى �،برمجية�ا��اسب�����،صابر�محمد�الرفا��� 2

3 Nell Dale & John Lewis, High-Level Programming Languages, Available on: http://mathstat.slu.edu/~fritts/CSCI140_F10 

/schedule/highlevel_lang_python.pdf. Downloaded in 20 – 10 -2016. 
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�:1ال��مجة�نجدمن�أ�م�لغات�املستوى�العا���املستخدمة����

Fortran(1954),Lisp(1958),COBOL(1959),Simula(1964)Basic(1964),Smalltalk(1969), 

Prolog(1970),,Pascal(1970),C(1971),ML(1973),Scheme(1975),Ada(1979),C++(1983), 

Perl(1987),Python(1991),Java(1995),C#(2000), VB.NET(2001)  

 �،م��ا�وظيفة�محددة�ف���برامج�يؤدي��ٌل �ألدوات�املساعدةأما�بال�سبة�
ُ
ستخدم�للسيطرة�ع���م�ونات��

�استخدامف���برامج��س�ل��)،ال��امج�املضادة�للف��وسات�،PC tools(�ا��اسوب�املادية�وغ���املادية�من�بي��ا

  .نظام�ال�شغيل�وتكمل�وظائفھ

   �Application programsمج�التطبيقاتابر  -

  .�شاط�أو�وظيفة�تنظيمية�محددة�ك�سي���املخزون�أو�إدارة�الرواتبمة���دمة�و���برامج�مصمَّ 

�ب �ال��امج �تطو�ر��ذه �املتوفرة�استخداميتم �ال��مجة �تطوّ او�ر �،لغات �أن �إما �التطبيقات �املؤسسة�مج ر�ا

مع�إم�انية�تكييف�ا��،وإما�أن��ش��ي�برمجيات�جا�زة�ت�تج�ا�شر�ات�متخصصةج��ا�من�خالل�م��مِ نفس�ا�

  .املؤسسة�احتياجاتمع�

امل��ابطة،�من�البيانات�ومتناسقة�قواعد�البيانات����مجموعة�مت�املة��:�Data basesقواعد�البيانـات.�3.3

 
ُ
 ت

َّ
 نظ

ُ
 خزَّ م�وت

ُ
�نموذجية�� �أ��ا�تخزن�بطر�قة��،اس��جاع�ال�س�ِ ن�بطر�قة �يم���ا ة�ستقالليل�ا�� �تضمنوما

  .2و�من

�وحفظ�ا �البيانات �قواعد �إ�شاء �ا��ذف�و�تم �عمليات ��افة �وإجراء �مع�ا �التعامل �إم�انية �ضافة��،مع

 ,MySQL, MS Accessمثل�(�Data base managementم�إدارة�قواعد�البيانات�نظ�استخداموالتحديث�ب

Oracle, Sybase, Informix, postgres and SQL Serveوال����عتمد�ع���لغة��،(SQL�3لغة�برمجة�معيار�ة�.  

 �Networksالشبـ�ات�.4.3

مرتبط�ن�مع��عض�ما�البعض�عن�طر�ق�موصالت�ناقلة��،الشبكة�املعلوماتية�تت�ون�من�حاسو��ن�أو�أك��

أو�موجات��شعة�تحت�ا��مراء��استخدامقد�ت�ون�أسال�ا�نحاسية�أو�أليافا�ضوئية�أو�موصولة�السلكيا�ب

  4.فيما�بي��ا�استقبالرسال�و ب��كيب�أج�زة�إ�،الراديو�أو�عن�طر�ق��قمار�الصناعية

  :والشب�ات�املعلوماتية�تنقسم�إ���ثالث�أصناف���

���نفس�املقر��،تر�ط�ب�ن�حواس�ب�داخل�املؤسسة�الواحدة�:)Local Area Network�)LANالشبكة�املحلية� -

 بفضل�أج�زة�الر�ط�الشب�ي.

متباعدت�ن�جغرافيا�:�وتر�ط�ب�ن�شبكت�ن�محليت�ن�أو�أك���Metropolian area Networkعة�الشبكة�ا��امِ  -

 �.سسات�متعددة�الفروع�عملية�الر�طل��ذه�الشبكة�ع���املؤ ف�س�ّ �،عن�طر�ق�خطوط�ال�اتف

                                                           
1 Idem 
2 Robert J. Robbins, Database Fundamentals, Johns Hopkins University, Available on: www.esp.org/db-fund.pdf  
3 SQL TUTORIAL, Simply Easy learning, Available on : http://www.tutorialspoint.com/sql/sql_tutorial.pdf. 

  .22،ص2003-�2002،جامعة�ا��زائر�،يةقتصادأطروحة�دكتوراه�دولة����العلوم���،وتطبيقا��ا����مجال�ال�سو�ق�ن��نت��،إبرا�يم�بخ���4
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تحل�محل�الشبكة�ا��امعة����حالة�التباعد�ا��غرا���الكب���ب�ن��:Wide area Networkعة�الشبكة�الواِس  -

 �.ت�رقمياوا��طوط�املتخصصة�لنقل�البيانا�Routersا��واس�ب�ف����ستخدم��ج�زة�املوج�ة�

  تص�يف�تكنولوجيا�املعلومات� .4

 :1إ���ثالث�مجموعات��ا�استخدامحسب�مجاالت�تكنولوجيا�املعلومات�ٌتصّنف�

،�ال�ندسة�املدعمة�با��اسوب�،التصميم�املدعم�با��اسوب�:تضم�تكنولوجيا�املعلومات�التالية�:املجموعة��و��

  .أنظمة�حيازة�ورقابة�البيانات�،�نتاج�املدعم�با��اسوب��،تخطيط�موارد��نتاج�،واملحا�اة�تكنولوجيا�النمذجة

الشب�ات��،EDIوتضم�التبادل��لك��و�ي�للبيانات�وامللفات��،شب�اتتكنولوجيا�المتعلقة�ب�:املجموعة�الثانية

  .الشب�ات�املعلوماتية�ب�ن�املؤسسات�،املعلوماتية�املوسعة

  أنظمة�التخز�ن����.�،الرو�وت�،جةتج���ات�التحكم�امل��َم �،نظم��نتاج�املرنة�تضّم �:الثالثةاملجموعة�

أما�با����،تكنولوجيا�املعلومات�ال�����م�أك���املؤسسات�الناشطة����القطاع�السيا������تكنولوجيا�الشب�ات

�الصنا����صناف �القطاع ��� �فنجد�ا ��لفصّ سن�ول�ذا، �و�� �املوجودة �الشب�ات �تكنولوجيا �،�ن��انتأ�م

  .ن��نتو� ��كس��انت

 �ن��انت�1.4

��ن��انت - ��عر�ف �معّينة: �أو�إدارة �بمؤسسة �خاّصة �داخلية �شبكة "� �أ��ا �ع�� ��ن��انت بحيث��،�عّرف

  2".ن��نت�ستخدم�تقنيات�ووسائل�عادة�ما��ستعمل����عالم�� 

� �ع�� ��ن��انت ��عّرف �معينةكما �بمؤسسة �خاصة �محلية �معلوماتية �شبكة �وقواعد��،أ��ا �ب��وتو�والت �عمل

بي��م�والوصول�إ���املعلومات�فيما��تصال،�وذلك�لتمك�ن��فراد�داخل�املؤسسة�من��TCP/IPخصوصا��ن��نت� 

  3بطر�قة�أسرع�وأك���كفاءة�وأقل�ت�لفة".

ر�دخوال�مؤّمنا�ومراقبا�للمعلومات�و�ش�ل�أدّق�تمثل��ن��انت�"�شبكة�معلوماتية�داخلية
ّ
قواعد�البيانات��،توف

  4املتاحة".�ن��نتوموارد�املؤسسة�بفضل�تكنولوجيات�� 

متصّفحات��،موّزع( ن��نتمن��شكيلة�من�التكنولوجيات�املستعملة����� �انطالقاو�تم�بناء�أو�ت�و�ن�أن��انت�عادة�

و���عبارة�عن�برامج�؛� �Fire-wallsمحّرك�بحث)�باإلضافة�إ���جدران�نار�ة�ل��ماية�،موقع�واب�داخ���،أن��نت

 
َ
  .ل��ن��انت�عن�با���الشب�ات�ا��ارجيةفِص عازلة�ت

�تتصاال ��سمح��ن��انت�بر�ط�العديد�من�املوظف�ن�داخل�املؤسسة�عن�طر�ق�شبكة�محلية���دف��س�يل�

فيما�بي��م�وز�ادة��عاو��م�من�خالل�تقسيم�وتبادل�املعلومات�داخل�املؤسسة�خاّصة�عند�تبع���وحدات�املؤسسة�

  و�ش�ت�فروع�ا����أماكن�مختلفة.

  �سمح�إ�شاء�شبكة�أن��انت�داخل�املؤسسة�بما�ي��:

                                                           
1 Mohamed Kossai_. Les Technologies de L'Information et des Communications (TIC), le capital humain, les changements 

organisationnels et la performance des PME manufacturières. _Economies et finances. Université Paris Dauphine , 2013.p.31. 
2�Nadège Gunia , la Fonction Ressources humaines face aux transformations organisationnelles des entreprises, Impacts des 

NTIC, thèse de doctorat en Sciences de gestion , Université�Toulouse I,2002,p104.   
 .32ص�،مرجع�سبق�ذكره�،برا�يم�بخ��ا�3

4�Nadège Gunia, Loc.cit. 
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ضافة�الفاكس�وت�اليف�التنقل،�إ�،ال�اتف�،وتخفيض�ت�اليف��وراق�لمعلوماتوصول�السر�ع�لال -

 ؛1إ���تحس�ن�نوعية�املعلومات�ومصداقي��ا

 �.2،�وتطو�ر�خدمة�العمالء،�تحس�ن��نتاجية��%� 60تخفيض�العمل�الور���ب�سبة� -

 املؤسسة؛ا��اص�لفائدة�شر�اء���ستعمالخلق�خدمات�ع���ا��ط�ذات� -

رق��،��وضع�إم�انيات�وموارد��سمح�بز�ادة�فعالية�املوظف�ن�(ف��ات�ت�و�ن،�محاضرات�ع���ش�ل -

 ��ف�إلك��ونية،�تصر�حات�وأخبار�رسمية...)؛

 ؛ن��نتع���� �ستخداملال خلق�تطبيقات�وقواعد�معلومات�موّج�ة�مستقبال� -

ف��ا�املتنقل�ن.�تصاللالخلق�جسور� -
ّ
 ب�ن�املؤسسة�وشر�ا��ا�أو�موظ

ع���فتح�شبكة��ن��انت��عتمد�إذ��،Extended intranetو���عبارة�عن�شبكة�أن��انت�موسعة��:�كس��انت�2.4

�خارجيون  �شر�اء �إل��ا �موّزعو (موّرد�ليدخل �أو�عمالء)و ن، �السر��ن ��لمات �words- Passبواسطة و�ستعمل�،

  .ي�والشراكةقتصادالتعاون���بصفة�خاصة����برامج

  بال�سبة�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�تكنولوجيا�املعلومات�مزايا .5

�ملا�تقدمھ�من�مزايا�اموردلوجيا�املعلومات����عصر�املعرفة�أصبحت�تكنو  خاصة��،أساسيا�للمؤسسات�نظرا

  :�3املزايا�من�أ�مبال�سبة�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�و 

ا�استخداممة�أو�أقل�ع���حصص�سوقية�ملؤسسات�غ���مستخِد ��ستحواذتحس�ن�رقم��عمال�بفضل� -

 .لتكنولوجيا�املعلومات

 والرقابة�ع���عمليات�ال�سليم�والفوترة�وتخفيض�ت�اليف�ا��رد؛�،نظام�اللوجس�يكتحس�ن�فعالية� -

  .ع�الفاعل�نالت�مع�جميوتفعيل�املعاَم �،مع�املحيط�ا��ار���للمؤسسة�تصالتحس�ن�� -

 ؛دل�املعر���والتعلم�داخل�املؤسسةتحس�ن�عملية�التبا - 

 ،العملياتتخفيض�ت�لفة��نتاج�وت�اليف�اليد�العاملة�بفضل�تألية� - 

ن�من�ال�سي����  - 
ّ

 .والتعاون ت�تصاال تفعيل���،للمؤسسة�س��اتي��تمك

  �ن��نتلتكنولوجيا�� �طار�املفا�يمي��:اثاني

إذ�يكفي�النظر�إ����حصائيات�املتوفرة��،ية�نفسھ�بقوةقتصاد���املؤسسات���ن��نت� �استخدامرض�ف

�عملية��ابلغ�عدد����اص�الذين�قامو �حيث�،يقتصاد���املجال���ن��نت� �استخدامملعرفة�املدى�الذي�بلغھ�

�و�املؤسسات�وأمام��ذه�الظا�رة�يجد�مس�ّ ��،4مليار���ص�6201،�1.61سنة��ن��نتشراء�واحدة�ع����قل�ع���� 

سنحاول�يقا��ا�و�و�ما�وتطب�ن��نت� �استخدامالصغ��ة�واملتوسطة�أنفس�م�أمام��ساؤالت�عديدة�تتعلق�بجدوى�

  .�حاطة�بھ

                                                           
1 Linda V. Knight et al. ,An Exploratory Analysis of Intranet Benefits, Proceedings of the 2005 Informing Science and IT Education 

Joint Conference, Chicago, USA. 
2 Idem 
3 Mohamed Kossai , Op.cit. , p33.34. 
4 https://www.statista.com/statistics/ِ� Consulté le 9 -1 – 2017. 
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  �ن��نتمف�وم�وتطور�شبكة��  .1

��ن��نت�  �الدولية �الشبكة ��International Network،�� �ذات �شبكة �من��امتدادو�� �بمجموعة �ترتبط واسع

تتصل��،تت�ون�من�مجموعة�من�ا��واس�ب����أماكن�مختلفة�من�العالم�،الشب�ات�دون�اعتبار�ل��دود�ا��غرافية

�غض�النظر�عن�نوعية��ج�زة��تصالحيث�يتم��ذا���،بروتو�والت�محددة)لغة�مش��كة�(�استخداميما�بي��ا�بف

 . Hostضيفبامل�ل�حاسوب����الشبكة��عرفو�ُ �،تة�ف��اأو�أنظمة�ال�شغيل�املث�َّ 

ب�ن�مجموعة��ائلة��تصالباال�سمح��،عدد�كب���من�الشب�ات�الفرعية�ال����عمل�بنظام�مفتوحل���مز�ج��ن��نت� 

ال����سمح�بخلق�نوع�من�التفاعل�عن�طر�ق�تبادل�،�TCP/IP�من�ا��واس�ب�وفق�لغة�مش��كة�واحدة����مراسيم�

  .1ال�مركز�ة،�لومات��سرعة�عالية�و�طر�قة�مرنةاملع

شب�ات� ب�ن بالتوصيل �سمح ،�عي��ا شبكة أي عن مستقلة منطقية عمار�ةأ��ا�م ع�� أيًضا ن��نت�  وصف و�مكن

�متعددة مختلفة نو ،
ّ

ت�وإجراءا بروتو�والت�استخدامب�بي��م فيما تصال� من ستخِدم�نوامل ا��واس�ب تمك

  2.محددة

 �� �املتقدمة��ن��نتظ�رت ��بحاث �مشروعات �و�الة �خالل �من ��مر�كية �الدفاع �وزارة ���ا �قامت �أبحاث ن�يجة
ARPAلوس�بتوصيل�أر�ع�حواس�ب�متباعدة�أحد�ا����جامعة��1969سنة�ال���ن��ت��،)�1957(�أ�شأت�سنة��

�UCSBليفورنيا�االثالث����جامعة�س�تا�بر�را�ب��،SRI،�الثا�ي����مع�د�ستانفورد�لألبحاث��UCLAاليفورنيا�أنجلس�ب

�دف��ذه�الشبكة�مراقبة�و�ان��،ARPANet�3فت��شبكة�أر�انت�رِ وعُ �،ersityUtah Univوالرا�ع����جامعة�يوتاه�

� �نظام �خالل �من �العسكر�ة �امللفات �وتبادل ��س��ة �ال�يتأثر�بال��ماتنظم �أحد��،غ���مركزي �أص�ب �إذا ح��

  .انقطاعبالعمل�دون��ر النظام��ستم�ا��واس�ب�فإّن 

والذي�يضم��،1971سنة��Unixتطو�ر�نظام�ال�شغيل��حيث�تّم �،�ذه�الشبكة����السبعينات�استخداموقد�توسع�

خدمة� �ARPANet����Telnet �عد�ذلك�ظ�رت����ة�تجار�ة�ل�،�سمح��عمل�ا��اسوبال���مجموعة�من�ال��امج�

ن�  بروتو�ول�الر�ط�عن��عد
ّ

ل��صول�ع���مختلف�الشب�ات�ا��زئية�املتصلة��املستخِدم�من�التنقل�ع�� وال���تمك

فا��امعات�الغر�ية�مثال��،�ستغاللل�إل��ا�وشفرات�معلومات�معّينة����مجال�معّ�ن�شر�طة�معرفة�عناو�ن�الدخو 

�أنظمة  �،تملك
ُ
�ع��ات �الصادرة �العلمية �والدور�ات ��بحاث �ف��ا ��،جمع �من �ال�بّد بروتو�ول��استعمالولتصفح�ا

Telnet.ھ����مجاالت�بحثية�وأ�اديمية�وتجار�ة�ثم�تاله��سنة�استخدام�توّسعو ظ�ر�ال��يد��لك��و�ي��1972سنة��

أي�نقل�امللفات�وتحو�ل�ا��،��نو املؤقت�ب�ن�حاس�تصالباال�سمح�ال��� ،FTPظ�ور�خدمة�بروتو�ول�نقل�امللفات�

�حاس �و من �أو�برامج�،خر�ع���الشبكةآل ب �تقار�ر�أو�بحوث �عن �عبارة �ت�ون �قد �امللفات �توالت��.و�ذه ��عد فيما

                                                           

��TCP: Transmission and Control Protocol   / IP: Internet Protocol 
،�3املناجمنت،�العدد��قتصاد�،�مجلة�يةقتصاد���املؤسسة���تصالأثر�التكنولوجيات�ا��ديثة�لإلعالم�و�فارس�بو�ا��ور�وآخرون،��1

 .212،�ص2004مارس
 3،�ص.  الصلة ذات واملسائل �ن��نت�واملوضوعات بروتوكول  ع�� القائمة الشب�ات ،�كتّ�بتتصاال �تحاد�الدو���لال� 2

 Advanced Research Projects Agencyو�الة�مشروعات��بحاث�املتقدمة� 
3�Raphael Cohen-Almagor, Internet History, ,�International Journal of Technoethics,  University of Hull, UK, 2(2), 45-64, April-June    

2011. Disponible sur le site www.hull.ac.uk/rca/docs/articles/internet-history.pdf 
 File Transfert Protocol�� 
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بفعل�قيام��ن��نتسنوات�ال�سعينات�تطورا�كب��ا�لأل عرفت� .كة�ألغراض�تجار�ةالشب�استخداموتوسع���ك�شافات

� �أمر��ا ��� �للعلوم �الوطنية ��NSFاملؤسسة �� �1995سنة ���ن��نتبخوصصة �عملية �الرئ�سية�تصاال وتحو�ل ت

 الشر�ات�إ���مجموعة�من��ن��نتلأل 
ُ
شر�ات� ��(��Internet services Providersن��نت� �اتمي�خدمف�بمقّد عرَ ال����

  .)ن��نتأل ل النفاذو �التوصيلة��ساسية توفر لدول،ا �عض �� العام القطاع ملك ت�ون  قد ولك��ا عادة خاصة

�العالمو �،ن��نت� �تطورت �ال�شر�حول �من �املالي�ن ��ستخدم�ا  �،أصبح
ُ
�� �أصبحت �أنواع�ستخَد كما ��ل �لتبادل م

وحسب�آخر��حصائيات�فقد�بلغ�عدد��.�ذا�يحدث�دون�نقطة�ت�سيق�أو�مراقبة�مركز�ة��ّل �،املنتجات�وا��دمات

من�س�ان�العالم����جو�لية��%�46.1مليار���ص�أي�ما�يمثل��3.424حول�العالم�أك���من��ن��نتمستخدمي�� 

2016�1.  

  :وأ�م�ا�ع�ال��وتو�والت�املستخدمة�����ن��نت،ت�نوّ �ن��نت� �بروتوكوالت .2

  �IP / TCPبروتوكول �.����1.2

�ذه��خ��ة�تتصل�فيما��،�ا�تمثل�ارتباطا�لشب�ات�معلوماتية�محليةأي�أ�ّ �،شبكة�الشب�ات�ن��نت� ��عت�� 

 .وال���ت�ون�مستقلة�تماما�عن��ج�زة�والشب�ات�،اة�بروتو�والتبي��ا�بفضل�مجموعة�من�القواعد�املسّم 

�و�أول�بروتو�ول�سمح�بر�ط�شب�ات�فرعية�بخصائص�ف��يائية�مختلفة�من�خالل���IPن��نتو�روتو�ول�� 

  .TCPالتعاون�مع�بروتو�ول�

حيث�يقوم�بتجزئة��،ن��نتو�و�بروتو�ول��عتمده�جميع�أج�زة�الكمبيوتر�املتصلة�باأل �:�IPن��نت� �بروتوكول  -

مبدأ��ع���عتمادباال �لل�إ���املستقبِ ثم�ينقل�ا�من�املرِس �،)الرسائل��لك��ونية�إ���وحدات�من�البيانات�(حزم

Datagram،� ا�إ���وحدات�أو�حزم�صغ��ة�تحتوي�ع���عنوان�ئ�ل�عملية�إرسال�مللفات�تتطلب�تجز �أي�أّن��

�امللف �طبيعة �عن �ومعلومات ��،املستقِبل �ا��ادم �الشبكة��Serveurيقوم �ع�� �املعلومات �بإرسال ��عد فيما

  �.م�ال��ا�يل�ستقبل�ا�ا��ادم�املستقِبل�و�عيد�تركيب�امللف�بتجميع��ل�ا��زم�و�بعثھ�للمستخِد 

 )�Transmission control protocol�)TCP:التحكم�بالنقلبروتوكول� -

 ي
ّ
حيث�يراقب�تجزئة�الرسالة�أو�امللف��،و�ول�التحكم�بالنقل�درجة�عالية�من�موثوقية�نقل�البياناتتر�برو وف

� �حزم �نقلھإ�� �� �قبل �إ����،ن��نتإ�� �تصل �عندما ��صلية ��شكيل��ا �إ�� �ا��زم �تلك �تجميع �إعادة و�راقب

حيث�يضمن�وصول�ا��زم�إ���ال�دف��ش�ل���يح�و�ال��ت�ب��،و�و�بروتو�ول�موثوق�بدرجة�عالية�.مقاصد�ا

 
ُ
با���از�املرسل�ل�ي��عيد��تصال�عيد���TCPو���حال�فقدان�إحدى�ا��زم�فإن�بروتو�ول��،لت�بھرِس الذي�أ

  2.إرسال�ا��زمة�الضا�عة�مرة�أخرى 

تمتلك��ل�ا��واس�ب�املتصلة�عنوانا��سمح��ن��نت���شبكة�� :��IP Adressingن��نتنة�بروتوكول�� عنوَ �2.2

يتم��شف����،IPv4املستخدم��ن��نت���بروتو�ول�� �.لاملستقبِ ل�وا��اسوب�بتعر�ف�ا�وكذا�معرفة�ا��اسوب�املرِس 

� �� IPعنوان �مثل �بنقاط �بي��ا �الفصل �يتم �أرقام �بأر�عة �نقطي �التقسيم��،  192.168.123.132بت�سيق �سمح

�ي�� �كما �الثنا�ي �النظام �وفق �ا��واس�ب �برقمنة �الداخ�� �10101000/01111011/10000100/املنطقي

11000000 .  

                                                           
1 http://www.internetlivestats.com/internet-users/, Consulté le 30-06-2016. 

  .2016-07-01،�تّم�تحميلھ����book-free-ebooks.com/3342-pdf-internet-http://downloadمتاح�ع���الرابط��،3.ص�،ن��نت�عض�بوتو�والت�� � 2



نظم�وتكنولوجيا�املعلومات�واستخدامات��ن��نت����املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����الفصل��ول   

 

 

   32  
  

�IPعنوان���� �2ناك�حوا����ما��ع���أّن �.ب�ت�32=�4*8ب�ت�و�التا���املحصلة��8أرقام�ل�ل�م��ا��إذن�أر�عة

  .فر�د

���ة��ابت�ار �ذا��مر�دفع�إ����.IPز�ادة�عدد��ج�زة�املضيفة�املتصلة�بالشبكة�أدى�إ���اس��الك�عناو�ن��لكّن �

� ��� ��ال���IPv6جديدة �حزم �ذلك ��� �بما �التطبيقات �من �العديد �بتحس�ن �املعلومات��IPسمح �نقل �،وتأم�ن

� ��IPv6ول��وتو�ول �من �أك�� �ترم�� ��،IPv4نظام �م��ا ��ل �مجموعات �ثما�ي ��ستخدم ��16إذ كما�ب�ت

EFDC:BA65:7654:3201:EFDC:BA72:7654:3120 ّفاملحص� �و�التا�� ،� �لة �من �م�ونة �مما��128عناو�ن � ب�ت،

  .IP�1عنوان����� 2املتاحة�إ����ن��نتز�ادة�عدد�عناو�ن�� يؤدي�إ���

  �Domain Name systemالنطاق��اءسمنظام�أ�.3.2

الذي���IP Adressن��نتما�دامت�طر�قة�التخاطب�ب�ن��ج�زة��عتمد�أساسا�ع���العنوان�الرق���ل��وتو�ول�� 

معرفة�العنوان�الرق���للطرف��خر�ح����ن��نتز�ع���شبكة�� افيتحتم�ع���أي�ج��،ب�ت�128أو��32يت�ون�من�

�املعلومات�يتم �� �ولكّن �،تبادل �لصعو�ة��ن��نتمستخدمي �مباشرة ��رقام ��ذه �مع �التعامل �ع�� غ���قادر�ن

  .DNSنظام�أسماء�النطاق��ابت�ار �لذلك�تّم �،حفظ�ا

�النطاق �أسماء �نظام �(�و�عّرف �غ���مركز�ة �بيانات �قاعدة �شبكةبأنھ �ع�� �معلومات��ن��نت� �موزعة) تحتوي

�مثال  Google.Frملوقع�ن��نتيتكفل�بتحو�ل�عنوان��  و�ذا�النظام�،2النطاقات�وأسماء��ج�زة�وعناو���ا�الرقمية

  .�209.85.229.94و� ب�رق���مف�وم�من�طرف�ا��واس�Adress IPعنوان����إ

  �URLاملحّدد��.4.2

�سمح�بتحديد��،ن��نتو�ع���محدد�موقع�امللف�ع���شبكة�� �Uniform Resource Locatorل�لمة��اختصار و�و�

و�ن�تھ��.النطاق�ومسار�الدخول�للملف�ع���ا��ادم�اسم�،)http أو�Ftpالطر�قة�املستخدمة�لتحو�ل�امللف�(�

  �:�اآل�ي

 URLب�ية�املحدد��):1/11ل�رقم�(الش�

  

  

  

  

  �أسماء�النطاق�.5.2

 
ُ
جذر�،�Prefixنطاق�من�بادئة��اسم�و�ت�ون��ّل �،لتمثيل�ج�ة�معينة�إلك��ونيا�ن��نتم�ع���� ستخَد و���أسماء��

Radical�� �Suffixوالحقة �للسياحة، �الوط�� �الديوان �بموقع �ا��اص �التا�� �املثال ��� ����كما

�  http://www.Onat.dz:ا��زائر النطاق����الدول�مؤسسات�متخصصة��اسمد�شروط�ا��صول�ع���و�حّد .

                                                           
  .2016-07-02،�تّم�تحميلھ�����http://raypub.com/pdf2003/chapter/Protocol.pdfمتاح�ع���الرابط:�،IPلل��وتوكول���6صدار�� 1

2 Daniel Karrenberg, The Internet Domain Name System Explained for NonExperts, Downloaded from: 
https://www.internetsociety.org, in 12 -07 -2016 

طريقة الدخول:  

Access Protocol 

النطاق اسم  

Domain name 

 مسار الدخول

Access path 

 :�إعداد�الباحثاملصدر
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ل���يل���DZ.NICففي�ا��زائر�نجد�مؤسسة�،ICANNمرخصة�من�طرف�املؤسسة��مر�كية�لألسماء�و�رقام�

  وإدارة�أسماء�النطاق.

 .�التأكد�من�دخولھ�إ���الشبكة�ن��نتو���ذات�طا�ع�تق����سمح�ملستخدم�� :�http://wwwالبادئة� -

��:Onatا��ذر� - ��� ���م �ا��زء �واملعرّ �اسمو�مثل �لصاحبھالنطاق ��سا��� �يُ �،ف �أمر�تحديده���َ لذلك ك

 .1التجاري�أو�إحدى�العالمات�التجار�ة�امل��لة�اسمھ�،لصاحب�املوقع�وعادة�ما�ي�ون�عنوانھ

وتحدد�طبيعة�ال�شاط�املم���للموقع�و�/أو�املنطقة�ا��غرافية�ال���ي�شط�ف��ا�صاحب�املوقع�مثل�:الالحقة -

 ).dzا��زائر�(�  

  :ن�ألسماء�النطاقيان�أساساو�ناك�نوع

��ع��ا�برموز��ش���إ���أ�شطة�دولية�عامة�ال�ت�ت���لدولة�ع�ّ ):�و�ُ GTLD(��النطاق�العليا�العامة�أسماء -

 �عي��ا�
ُ
�ا�املؤسسة��مر�كية�لألسماء�وتتو���تحديَد �،للناشط�ن����مجاالت�معينة����جميع�الدول ھ�وّج وإنما�ت

 �،)ICANNو�رقام�(
ُ
 ي��:ف�ا�كما�صنّ حيث�ت

  أ�م�أسماء�النطاق�العليا�العامة�:)�1/1دول�رقم�(ا�

  

  

  

  

  

  

  

 

  ن��نتع���شبكة�� �عتمادإعداد�الباحث�باال �:املصدر

و���نطاقات�يخصص��ل�م��ا�ل�ل�دولة�و�عّرف�بواسطة�رمز��:)*ccTLD(�العليا�الوطنية�� أسماء�النطاق����-

  .ISO 3166�2-��1يزو ال��م���..�وذلك�حسب�قائمة�.dz, fr, cn , us , tnمن�حرف�ن�

  **http� :.�بروتوكول�نقل�النص�امل�شعب�26.�

  .0.9http،�1�http، http 1.1وتوفرت�منھ�عدة�إصدارات��،�1990ذا�ال��وتو�ول�سنة��استخدامبدأ�

                                                           
�،2006جانفي��،25العدد��،جامعة��مارات�،مجلة�الشر�عة�والقانون �،أسماء�النطاقات�ع���الشبكة�العاملية�املعلوماتية�،عدنان�ابرا�يم�سرحان 1

  �/�http://www.ahlalhdeeth.com:متاح�ع���الرابط�.301ص.�

Generic Top Level Domain   

 Country Code Top Level Domain * 
  �http://www.iso.org/iso/fr/french_country_names_and_code_elementsمتاحة�ع���الرابط��ISO 3166-1يزو�أقائمة�ال��م���الدو��� 2

 Hypertext transfer Protocol**  

  التخصيص  الرمز  التخصيص  الرمز

Edu املؤسسات�ال��بو�ة  Biz  قطاع��عمال  

Gov  ا���وميةاملؤسسات�  Univ  ا��امعات  

Mil  املؤسسات�العسكر�ة  Info  خبار�  

Com  شطة�التجار�ة��  Pro  م���استخدام  

Net  الشب�ات  Museum  املتاحف  

Org  املنظمات  Travel  السفر  
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� �استخدام��دف �النوع �من �امللفات �نقل �عملية �لتأم�ن �طل��ا�Htmlھ �الذي �العميل ���لغة����� Htmlو�،إ��

 
ُ
�� �الو�بستخَد معلوماتية �ومواقع �صفحات �وتصميم �إ�شاء ��� ��،م �م�شعبة �وصالت �ع��  liensتحتوي

hypertexte،� أّن� ��أي �يحتوي �ملف ��ل �عن��ارتباطاتع�� �إضافية �معلومات �تحتوي �أخرى �ملفات إ��

  املوضوع.

  حيث�يقوم�بالوظائف�التالية:�،ستجابةا�،�عمل�ع���أساس�آلية�طلب�httpو�روتو�ول����

 ؛إ�شاء�الوصلة�مع�ا��ادم -

 إرسال�الطلب�ل��ادم؛ -

 ؛من�ا��ادم��ستجابة�استالم -

 إغالق�الوصلة؛ -

 .عرض�صفحة�الو�ب�للمتصفح -

  �ن��نتأساليب�الر�ط�باأل  .3

 �� �م��ابطة�ن��نتتت�ون �شب�ات �مجموعة ���،من �يوفر�مقدمو�خدمة �ما خيارات��ن��نتباأل �تصالوغالبا

ت�النطاق�العر�ض�وا��ط�املتخصص�واملستأجر�اتصاال �،ال�اتف�استخدامب�تصالمتعددة�ت�نوع�ب�ن���اتصال

 �اتصالوأ�م�ما�يم����ّل�خيار��،الالسل�ي�تصالو�
ّ
�والذي�يحدد�،Bandwidthر�عن��خر��و�عرض�النطاق�املوف

��يكم �من�خالل�خط �وحدة�زمنيةتصاال ة�البيانات�املمكن�نقل�ا �زادت��،ت��� ��لما �زاد�عرض�النطاق و�لما

  �.سرعة�نقل�امللفات�وسرعة�ظ�ور�صفحات�الو�ب�ع���الشاشة

�ال�اتف�تصال��1.3 �خالل ��ك���شيوعا�:من �الطر�قة  �،و��
ُ
�� �وج�از�ستخَد إذ �املوجودة �ال�اتف �خطوط م

�ن��نتباأل �تصالو�حتاج���،كيلو�ايت�56و�28)�تماث���لتوف���عرض�نطاق�ي��اوح�ب�ن�Modem(�استقبالإرسال�و 

�� �اش��ا�ا �خدمة �مقدمي �أحد �لدى �ا��دمة �الطر�قة�،�ISPن��نت�� ��ذه �عيوب  �ءبط�،ومن
َ
�وق طع�السرعة

 .عند�استعمال�ال�اتف�ن��نتباأل �تصال�

 ��Broad band connexionتوصيالت�النطاق�العر�ض�2.3

 
ُ
�عرَ � �بأك���من �العاملة �التوصيالت �العر�ض�كيلو�ايت�200ف �النطاق �خدمات �الثانية �تقنيات��،��1 وأ�م

و���تقنية�لتبادل�البيانات�من��،�ADSLا��ط�املش��ك�الرق���غ���املتماثل��؛تقديم�خدمة�النطاق�العر�ض

ة�من�ال��ددات�غ���ستفادوذلك�من�خالل�� �،خالل�خطوط�ال�اتف�النحاسية��ش�ل�أسرع�من�الطر�قة��و��

ا�تماما�كب��ا�لقدر��ا�ع���توصيل�بيانات�ذات�نطاق�ترددي�عا����ADSLوتجذب��.املستغلة����امل�املات�ال�اتفية

ميجابايت����الثانية�ألسفل��24سرعة�نقل�البيانات�وال���قد�تصل�إ����ADSLومن�مزايا��،إ���مواقع�متباعدة

Down Streamميجابايت�ألع����3.5و�Up Stream،� بالشبكة�وكذا��تصالخط�ال�اتف�عند���ا�شغالعدم�و

  .انخفاض�ت�لف��ا

                                                           
  .134ص.�،2008السعودية،��،ردار�املر�خ�لل�ش�ترجمة�سرور�ع���ابرا�يم،�،التجارة��لك��ونية�،جاري�شنايدر �1
ineLubscriber Sigital Dssymetric A   
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تقنية�أك���تطورا�وذات��ابت�ار صة����الدول�املتقدمة�و�ذا�بفعل�خا�،تراجعا�ADSLدت����السنوات��خ��ة�ش�ِ 

و�و�بروتو�ول�لنقل�البيانات��� *VDSL 2 �ط�املش��ك�الرق���ذو�سرعة�عالية�جدا�ا�����،تدفق�أع���بكث��

ألياف�ضوئية�موصلة�إ���علبة�مقّسمة�ثم�يوصل�التدفق�للعميل�من��استخدامذو�تدفق�جد�عا���إ���عميل�ب

�عمل�.RJ 45ومأخذ��VDSLمودم��،Boitier répartiteurسمة�يحتاج�تنص�بھ�إ���علبة�مق�،نواقل�نحاسية�خالل

فة�ب�ن�املوزع�واملستخدم�ميجابايت����الثانية�واملسا�100تصل�سرعة�التدفق�إ����ميجا��رتز��30ع���ال��دد�

  .��1مو ليك�2و�1ت��اوح�ب�ن�

�،بدون�انقطاع�ن��نتو�و�خط�ي�يح�الر�ط�املباشر�واملستمر��شبكة�� �:عن�طر�ق�ا��ط�املستأجر�تصال��3.3

و�تطلب��،2م�اتب�متباعدة�جغرافياال���ترغب����توصيل��املؤسساتلنوع�من�الر�ط�من�طرف��ستخدم��ذا�ا

  3:توف���التج���ات�التالية�تصال�ذا�النوع�من��

 ؛ج�از�كمبيوتر�موزع�ذو�طاقة�كب��ة -

 ينظم�حركة�البيانات�من�شبكة�املؤسسة�إ���با���الشب�ات�والعكس؛�Routeurج�از�موجھ� -

- � �شب�ي ��Hubج�از�ر�ط �الطرفية �وا��واس�ب �املوزع �ا���از�املس���با��اسوب �لشبكة�ير�ط امل�ونة

 ؛املؤسسة

 ؛تصل�ا��اسوب�بج�از�الر�ط�الشب�ي�بطاقة�شبكة -

 ؛خط�متخصص�مستأجر�من�مص��ة�ال��يد -

 .ن��نتللدخول�إ����  Navigateur برنامج�مالحة� -

  .�ا�من�طرف��فراد�أو�املؤسسات�الصغ��ةاستخدامن���بيُ �لذا�ال �،ت�لفة��ذه�الطر�قة�عالية

 ��FTTHمن�خالل��لياف�الضوئية�تصال�������4.3

�،بتدفقات�عالية�جدا�ن��نتأسلو�ا�متطورا�للر�ط�باأل أو��لياف�الضوئية�إ���امل��ل���TTHFعت���شب�ات�

����وتبلغ�التدفقات��،ضوئيةك�ن�بألياف�وحواس�ب�املش��ِ �ن��نتحيث�ي�ون�الر�ط�ب�ن�مقدمي�خدمات�� 

  .4و�عت����ذه�التقنية�مستقبل�الر�ط�باألن��نت�،يجابايت����الثانيةم��100تجا��ن�

 ��Via Sateliteعن�طر�ق�القمر�الصنا���تصال�������5.3

حسب�رغبة��،وتوفر�تدفقات�مختلفة�،تصالع���القمر�الصنا���ثورة����تقنيات���ن��نتخدمة�� �ّد �ع

��،املش��ك �بطاقة �خالل �بج�از��ن��نت� �استقبالومن �املوصول �ا��اسوب ��� �تركي��ا �يتم �������.استقبالال��

�� �املستخدم ��ستطيع �ا��اسوب ���يئة ��تصالو�عد �التصفح�بالشبكة ��� �عالية �سرعة �ع�� وا��صول

  .والتحميل����وقت�قيا���

                                                           
ine *Lubscriber Sigital Dery High Speed V 

1 Voir le lien : http://www.futura-sciences.com/tech/definitions/tech-vdsl-2-3846/, consulté le 15- 09 – 2016. 
2 Voir le lien : http://www.webopedia.com/TERM/L/leased_line.html, Consulté le 15- 09 – 2016. 

  .33ص.�،مرجع�سبق�ذكره�،ابرا�يم�بخ�� 3
 Fiber to the home   
4 David St. John,  Fiber-to-the-Home: Basic Questions and Answers, Fiber-to-the-Home Council North America. 
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  :يحتاج�املستخدم�للتج���ات�التالية�،من�القمر�الصنا���ن��نت� �ستقبالوال 

 طبق��وا�ي�موجھ�نحو�القمر�الصنا���املقصود؛ -

 مستقبل�للبث؛�LNB. Kuج�از� -

 ؛�Serial cableابل�محوري� -

 ؛ن��نت� �استقبالبطاقة� -

 ؛ن��نت� �استقبالنظام��شغيل�يدعم�و � ج�از�كمبيوتر -

 .Open sky clientبرنامج� -

 WiFiمن�خالل�تقنية�الواي�فاي��تصال������6.3

لتوف���الدخول�للشبكة��،املوجات�الالسلكية�دون�ا��اجة�لتوصيل��سالك�استقبال�عتمد�ع���إرسال�و 

إذ��عمل�تقر�با��،مبدأ�عمل��ذه�التقنية�يكمن����استغالل�موجات�الراديو�لنقل�البيانات�و�شارات�.املعلوماتية

ومن�ثم�يتم�إرسال�ا��،حيث�يقوم�ا���از�الالسل�ي�ب��جمة�بيانات�ا��اسوب�إ���موجات�راديو�.�ال�اتف�الالسل�ي

  .ات�املرسلة�و�فك��شف���ا�ثم�يرسل�ا�إ���شبكة�املعلومات�الدولية�ستقبل�ج�از�التحو�ل�تلك�املوَج �،ع����وا�ي

�،�11b�802.��ستخدم�املعاي���القياسية�كما�أ��ا�،يجا��رتزج�5و���2.4فاي�ع���ترددات�يتم�بث�موجات�الواي

802.11g802.11و��aللشب�ا�� �موحدة �دولية �قواعد �مجموعة �الالسلكيةو�� �الواي�.1ت �ملوجات اي�ف�يمكن

�شرط�أن�ي�ون��،�سرعة�واستعمال�نفس�الوصلة�الالسلكية�لعدد�أك���من��ج�زة����نفس�الوقت�نتقال� 

  .carte réseau wifiببطاقة�شبكة��اا��اسوب�مج�ز 

�wifiكما�تتم���شبكة��،Hot spotنقطة�ساخنة��،ستخداممتاحا�لال �الواي�فاي�ون�ف��ا�ي�عرف�املواقع�ال���

  :با��صائص�التالية

 ؛تمديدات�لألسالكتركيب�شبك��ا�س�ل�وال�يتطلب� -

 ؛عالية�تصالسرعة�� -

 كة�منخفضة؛�ت�لفة�تركيب�الشب -

ِ �،املرونةت�يح�قدرا�من� -
ّ

  .ن�املتنقل�البقاء�متصالإذ�تمك

ال���تبلغ�سرعة�نقل�البيانات�ف��ا�إ����2014إم�انية�عرض�نطاق�مختلفة�أفضل�ا����ة��wifiلدى�شبكة�

 2.م��ا�60و�غطي�مساحة��،جيجا�ب�ت����الثانية�1.3حد�

  WiMax�من�خالل�تقنية�الواي�ماكس��تصال��7.3

لك��ا��عمل�ع���مسافات�أك����،wifiمبدأ�عمل�ا�مماثل�لتقنية��،WANو���من�الشب�ات��قليمية�الالسلكية�

تطّبق��ذه�إذ��،أن��نتح���لو�لم�تكن��ناك�خدمات��اتف�أو��وابل��،وسرعات�أع���لتصل�إ���جميع��نحاء

                                                           
1 Christian CALECA, Le Wi-Fi, Disponible sur le lien : csricted.univ-setif.dz/files/cours%20informatique/Wifi.pdf 

  .2015 – 03 – 28،�شو�د�يوم�www/intel.com/support/wirelessنقال�عن�موقع:�� 2

World wide Interoperability for Microwave Access  
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ت��رضية�تصاال املناطق�ال���تفتقر�لب�ية�� اء�وال��ر ،�ا��بال،�ناطق�املعزولة�(املواقع�الر�فيةمل���االتقنية�

  .�1)ة�(البنوك،�التأمينات،��دارات�العامةس��اتيجي� �ؤسساتامل ��و

  :�2من�الواي�ماكس�ن�نظام�يت�و 

 .لوم���مر�عيك�8.000و�غطي�مساحة��،قالنلف�او�شبھ�برج��رسال����شب�ات�ال�ات�،�Towerالواي�ماكس�برج -

 �PCMCIA cardو�توفر����أج�زة�ا��اسوب�املحمول�أو����ش�ل�بطاقة��،WiMaxل�مستقبِ  -
ُ
 ث�ت�با��اسوب؛ت

 ؛�Modemاستقبالج�از� -

  .T3 lineأسالك��استخدامب�ن��نتبمزودي�خدمة�� �WiMaxيتصل�برج� -

��66ستخدم�ترددات�عالية�تصل�إ����:مر�ي�ب�ن��براج�اتصالوجود�إّما��:3بطر�قت�ن��ما���WiMaxعمل�تقنية�

��رتز؛ ��براجأو��جيجا �ب�ن �عوائق ��،وجود �لنقطة �ال�وجود ���،مر�ي�اتصالأي ترددات��استخدامب�تصاليتم

 .ميغابايت����الثانية�280و�صل�التدفق�����ذه�التقنية�إ���أك���من��،جيجا��رتز�11إ����2منخفضة�من�

  

  ���املؤسسة�ن��نت� �استخداماتاملبحث�الرا�ع:�

� �عدة �لأل استخدامتوجد ��و��،ن��نتات ��ذا �بحثنا ��� ���منا �ما �و�سي���أ�شطة��ن��نت� �استخداملكن إلدارة

  :4تتمثل�����ن��نتات�أساسية�لأل استخدامالفر�سية�خمسة��قتصاد�وقد�حّدد�تقر�ر�لوزارة��،املؤسسة

 ؛استخدام�املوقع��لك��و�ي -

 ؛�لك��ونيةجل�التجارة�أل �ن��نت� �استخدام -

 .التعاون�املؤسسا�ي�غرضل�ن��نت� �استخدام -

 ؛�الداخ���تصالألجل���ن��نت� �استخدام -

 .ةس��اتيجياليقظة�� �لغرض�ن��نت� �استخدام -

  .وفيما�ي���إحاطة�مستفيضة�ب�ل�عنصر�من�العناصر�السابقة

 املوقع��لك��و�ي�استخدام�:أوال

  �عر�ف�املوقع��لك��و�ي� .1

�شعبيا�لتغطية��ارتباطاف�املوقع��لك��و�ي�ع���أنھ�مجموعة�من�الصفحات�امل��ابطة�مع��عض�ا�البعض��عرّ 

موضوع�مع�ن�أو�تمثيل�أ�شطة�املؤسسة�ومنتجا��ا�وخدما��ا�بطر�قة�تضمن�تحقيق�أ�داف�ا�من�ا��ضور�

  .5ع���شبكة��ن��نت

                                                           
   www.algerietelecom.dzنقال�عن�موقع�شركة�اتصاالت�ا��زائر�� 1

2  http://thebestwirelessinternet.com/what-is-wimax.html , consulté le 10 – 01 - 2015 
3 Idem 
4 Emmanuel MONOD , Internet et performance de I'entreprise: Etude de I'organisation industrielle de 104 PME en Loire-Atlantique, 

ANN. TI~LI~COMMUN., 58, n ° 1-2, 2003. 
  .286ص.�،�2004،السعودية�،دار�املديح�لل�شر�،ة�والوظائف�واملشكالتس��اتيجي� �،�دارة��لك��ونية�،نجم�عبود�نجم 5
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 :��موقع�إلك��و�ي�ات�حيازةب�سمك .2
َ
يلعبھ�املوقع��لك��و�ي����إطار��أ�م�دور �الدراسات�أّن ��العديد�من�عت�ِ �

�،1أو�مؤسسات�اسواء��انوا�أفراد�،�ف��اضي�نة�ال�سو�قية�للمؤسسة��و�توف���املعلومات�للزوار�س��اتيجي� 

ونوعية�املعلومات�ال���يوفر�ا�وال���تر�����اكتمالية�،حيث�يتم�تقييم�جودة�املواقع��لك��ونية�تبعا�لدقة

فالو�االت�السياحية�ع���س�يل�املثال�تقوم��عرض�املعلومات�ا��اصة��عروض�السفر�إ���مختلف��،عميلال

��ذاو �،والتخفيضات�سعار��،�ماكن�السياحية�املتوقع�ز�ار��ا�����ل�رحلة�،خصائص��ل�عرض�،الوج�ات

  .ع���اتخاذ�القرار�املناسب�عميلما��ساعد�ال

من�خالل�املوقع��لك��و�ي��سمح�بخلق�وتطو�ر�تموقع�مناسب�للمؤسسة�عرض�املعلومات�بفعالية��إّن �����

Positioningوعالمة�ملنتجا��ا�.  

املحتمل�ن��عمالءا��الي�ن�وال�عمالءم�م�يمكن�أن�يلعبھ�املوقع��لك��و�ي��و�تطو�ر�العالقات�مع�ال�ثا�ي�دور 

� �أو�مؤسسات،�سواء��انوا �Active Online Communitiesال�شطة���ف��اضيةاملجتمعات��حيث�أّن أفرادا

الذين��عاملوا�سابقا��عمالءال�أّن �إذ�،تحّسن�من�تجاوب��فراد�مع�املواقع��لك��ونية�وتثمي��ا��ش�ل�إيجا�ي

  .عمالءمما�يز�د�من�عدد�ال�ن��نتمع�املوقع��لك��و�ي�للمؤسسة�ينقلون�تجار��م�إ���با���املتصفح�ن�ع���� 

�ال�أّما �الدور ���ثالث ��يتمثل �إلك��ونية �املؤ �E. Channelتوف���قناة ن
ّ

�ع���تمك �التجاري �التعامل �من سسة

�الدعا2ا��ط �من �بمجموعة �املوقع �إرفاق �من �البد �ذلـك �ولتحقيق �ا��صوصية، �وحماية �كتوف����من �،ئم

  ما��سمح�للمتعامل�ن�مع�املؤسسة�إتمام��عامال��م�ب�ل�ثقة.�،ال�سع����لك��و�ي�والتوصيل

�،�و�تمك�ن�املؤسسة�من�دخول�أسواق�جديدة�سواء��انت�وطنية�أو�إقليمية�أو�دوليةفرا�ع�الدور�للبال�سبة�

�ال �عدد �بز�ادة ��سمح �الصغ��ة��عمالءما �املؤسسات ��� �لل�سو�ق �املوج�ة �املوارد �محدودية �ظل ��� خاصة

  .واملتوسطة

فاملوقع��لك��و�ي�ي�يح�ل�ا�عرض�منتجا��ا����أسواق�داخلية�وح���خارجية��،بال�سبة�للو�االت�السياحية

كما�أ��ا�أصبحت�غ���ملزمة��،القنوات�التقليدية�استخدام��م�ب�تصال�صعب��ان�من�ال�عمالء��تصالو�

  .بفتح�فروع����جميع�املناطق

�إذ�أّن �،البد�أن�يتوفر�ع���خصائص�محددة�،السابقة�ر�عة�لك��و�ي�بتحقيق��دوار�� �سمح�املوقع��ي�ل

  .جيدة�تھتكن�تجر��،�ما�لمملوقع�لن��ستخدمھ�مجدداا�متصفح

  خصائص�املوقع��لك��و�ي�ا��يد .3

البد�أن�تتوفر�فيھ�ا��صائص�جودة،�ذات��املقدمة�من�خاللھي�ون�املوقع��لك��و�ي�جيدا�وا��دمة�ح���

  التالية:�

�Onlineاملنتجات�وا��دمات�املباعة�ع���ا��ط��بالرغم�من�أّن :�ية�املعلومات�املقدمة����املوقع�كمية�ونوع -

� �التقليدية �نفس�ا�Offlineأو�بالطر�قة �مؤتمتة�إال�أّن �،�� �تتم���ب�و��ا ��لك��ونية �تقت�����؛الطر�قة أي

                                                           
1 J.Madille , C.Neilson , Web utilisation in SME Business Strategy , Journal of Small Business and Entrepreneurship , N°4 , 2010 , 

p.493. 
2 Idem. 
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� �إ�سان �املادي –التعامل �والتفاعل �التواصل �غياب ��ع�� �ما �تو �،آلة �يتطلب �املعلومات�ما ف���أك���قدر�من

كما�يجب��،باملنتج�أو�ا��دمة�سواء��انت�املعلومات�تقنية�أو�تجار�ة��،الدقيقة�والوا��ة�املتعلقة�باملؤسسة

حديثة�وقابلة��،ذات�رؤ�ة�وعمق�،معّ��ة�،س�لة�القراءة�والف�م�،املوقع�أ�دافوثيقة�بصلة�ذات�أن�ت�ون�

 .1ستخداملال 

- � ���Usabilityاملوقع�استخدامس�ولة ��استخدام�عت���س�ولة ��لك��و�ي �جودة��ا�ام�ا�عداملوقع �أ�عاد من

�،طلبيات�،ل�إتمام�العمليات�املرتبطة�بھ�من�تصفحإذ�يجب�تصميم�املوقع��ش�ل��س�ّ �،ا��دمة��لك��ونية

��،�سديد�،شراء �ي�ب�� �أصوات�استخدامكما �من �املتعددة �والوسائط فيديو�وعناصر��،صور �،الرسومات

  .2إضافة�إ���ر�ط�املوقع�بمحر�ات�البحث�لتفعيل�الوصول�إليھ�،ستخدامتفاعلية�أخرى�ل�س�يل�� 

�املر�ي - �والش�ل �والتأث��������Designالتصميم �املتصفح�ن �ان�باه ���ذب ��اما �واملر�ي �ا��يد �عت���التصميم

��رغب��م�مدى�رضا�م�(تثمي��م)�للموقع��لك��و�ي�و�التا��والذي�بدوره�يحدد��ش�ل�ج��ّ �،انطباع�م��و��

تأث��ات��،أيقونات�،أش�ال�،نصوص�استخدامو�تم�تصميم�املوقع�ب،�3وز�ارة�املوقع�مستقبال����معرفة�املز�د

 .ثر����نفسية�املتصفحؤ �لوان�املرحة�وا��ذابة�بصورة�ت�استخدامصوتية�و 

 �Accessibilityس�ولة�الولوج�للموقع -

ع�املوقع�وخدماتھ�تحت�تصرف�ا��ميع�م�ما��انت�نوعية�ضْ وَ �،�Berners Leeن��نتقصد���ا�حسب�مخ��ع�� يُ 

  .4موقع�م�ا��غرا���وقدرا��م�ا��سمية�والعقلية�،ثقافا��م�،شب�ا��م�،لغا��م�،برامج�م�،أج�ز��م

 ��Navigabilityتصفح�املوقع -

�لتطلعات� ��ستجيب �من�حيث�تنظيم�املعلومات�وتماسك�املستخِد ي�ون�املوقع�ذو�تصفح�جيد�عندما م�ن

�و�شا���ا ��،الصفحات �ا��صائص�تضّم��اأي �املساعِد �،نفس �الوسائل �ع�� �توفر�املوقع �إ�� �ع���إضافة ة

خاصة�إذا��ان�املوقع�يحتوي�ع����،مثل�وسائل�البحث�املساعدة�ع���إيجاد�ما��و�مطلوب��سرعة�حالتصف

�ذا�و�بقى�تصميم��،ألوان�مغايرة�����ل�منطقة�استخدام�،ع�للمتصفح�نإتاحة�خر�طة�املوق�،آالف�املعلومات

  .م�ن�أمام�ر�انات�كب��ةتطرأ�عليھ��غي��ات�سر�عة�تضع�املصّم �ا�ام��اابت�ار �املواقع�مجاال 

 التعقيد�وتناسق�املوقع�،املقروئية -

كتابات�خاصة��استخدامواملقروئية����نتاج��،ما�وأ��بھ�لما��ان�املوقع�س�ل�القراءة��لما�اعت��ه�الزائر�قيّ 

أل��ا��،و�و�����عض�املختص�ن�باختيار�خطوط�س�لة�القراءة�،باملواقع�من�حيث�نوع�ا��ط�و��مھ�ولونھ

�املستخِد م�س �مع �ا��يد �بالتواصل �ع����،م�نح ��بيض �فاللون �املقروئية ��� ��اما �دورا �اللون �يلعب كذلك

 .5اء��و��فضل�للقراءة�سودخلفية�

                                                           
1 Grégory Bressolles , François Durrieu , Impact des dimensions de la qualité des services électroniques sur la satisfaction et les 

intentions de fidélité , revue de sciences de Gestion N° 252 , France ,2011,p.39.بتصرف 
2 Idem 
3 Nicholas M. Pasculli, Web-Site Design: Best Practices, Available on: http://sfp.ucdavis.edu/files/184178.pdf 
4 Voir le lien : https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility , Consulté le 12-06 -2016. 
5 Faisal Ahmed Salebi , The important characteristics to make a good Website ,Rochester Institute of Technology  , 2010 , p.5. 
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�ف �املوقع ��عقيد �لدرجة �بال�سبة �النصوص�حّدد�اتأما �كمية �م��ا �عوامل �الروابط�،عدة �ي�لة��،وضوح

وعادة�املوقع�إذا��ان�جّد��سيط�أو�جّد�معقد�ف�و�ال��،وجود�حركية�وتناسق�ب�ن�صفحات�املوقع�،املحتوى 

  .1ير����املتصفح�الذي�يقبل�بموقع�ب�ن�املجال�ن

وكال�ما�مرتبط�كما��و�ا��ال����التعامالت�التقليدية�بقدرة�البا�ع�أو�مقّدم���ل��اماتاملوثوقية�واح��ام� -

� �واس�يفاء �بوعوده �الوفاء �ع�� �املنتَ �استحقاقاتھا��دمة ��سليم �و�سعار�املتفق�مثل �بالكميات �املطلوب ج

 .2مواعيد�ال�سليم�اح��ام�،تقديم�ا��دمات�املرغو�ة�،عل��ا

 ��من�واح��ام�ا��صوصية -

�مخاطر� �من �املستخدم�ن �حماية ��من �وا��سائر�املالية��حتياليقت��� �ا��صوصية��،والغش �حماية أما

  .وعدم��فصاح�ع��ا�للغ���عمالءفتتضمن�حماية�املعطيات�ال��صية�لل

جدد�من�خالل�تحو�ل��عمالءع���موقع�ا��لك��و�ي����جذب��عتماد� العوامل�يمكن�للمؤسسة��ذه�بتوف���

  .حتياجاتھ�ع���املوقعادائم�يقت����عميلالزائر�ال�سيط�للموقع�إ���

 أصناف�املواقع��لك��ونية� .4

���املواقع�التجار�ة،�� �لك��ونية�من�املواقع�يمكن�التمي���ب�ن�خمسة�أنواع�مختلفة،�Lin 3و��Changتبًعا�ل�

  الدعائية،�الوساطة،�محر�ات�البحث�ومواقع�البيع�ب�ن����اص.

حيث��،مو���مواقع�ديناميكية�مصممة�لتتفاعل�مع�املستخِد �:�Online store-Frontsاملواقع�التجار�ة�1.4

 �.جاتنتَ املالتواصل�وطلب��،يمكن�ل�ذا��خ���التعليق�ع���املحتوى 

 
ُ
 ت

ّ
�مث �الش�ل �التجار�ة��ف��ا���ل �قوائم��،للمحالت �باستعمال �املباشر �البيع �خدمة �توفر حيث

بإرسال�طلبيا��م�من�خالل�مأل�صفحات�خاصة�أو�من�خالل��عمالءإلك��ونية�و�سمح�لل� Catalogsعرض

ما��عطي�فرصة�لتطو�ر�عالقات�املؤسسة��،ال��يد��لك��و�ي،�و�عت���مز�جا�ب�ن�ال�سو�ق�املباشر�والتبضع

 �4.ا��عمال�مع

 
ُ
 �،�ف��ا���م�املواقع�التجار�ة����ش�ل�مراكز�لل�سوق�العام�صَم و�مكن�أن�ت

ُ
تعددة�من�مض�ف��ا�أنواع�عرَ �

ض�أو����ش�ل�مواقع�خاصة��عرِ �،املنتجات�من�خالل�عدد��ام�من�الصفحات�املتاحة���ميع�املتصفح�ن

املفضل�ن�الذين�يمل�ون�دخوال�حصر�ا�للموقع�من�خالل��عمالءمنتجا��ا�وعروض�ا�ع���عدد�محدود�من�ال

  .رقم�سري 

              Flat-ad presence مواقع�إعالمية�دعائية�ساكنة�2.4

��عرِ  �واحدة �صفحة ��� �املؤسسة �ض �محدودة �أو�صفحات �م�شعبة �وصالت �منتجا��ا�دون �عن معلومات

 .أي�أ��ا�موج�ة�للقراءة�فقط�دون�وجود�خاصية�التفاعل�،وعروض�ا

                                                           
1 Henry Isaac, Pierre Volle, E-Commerce , de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle , Pearson Education, 2ème édition, 

France,2011 ,p.229. 
2 Grégory Bressolles , François Durrieu ,Op.cit, p.39. 
3 Chang-Tseh Hsieh , Binshan Lin , Internet commerce for small businesses , University of Mississippi , USA, 1998 , p.113. 
4 Ibid , p. 115.  
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وظيف��ا����عرض�معلومات�عن�مؤسسات�صاحبة�مواقع�وعروض�تجار�ة��تكمن�:مواقع�الوساطة�3.4

 .يةانتقالإذ�تقوم�بتوجيھ�املتصفح�ن�إ���املوقع��ص���و�التا����عت���مواقع��،مقابل�ا��صول�ع���عموالت

لتعرف�ع���مواقع�أخرى�من�خالل��لمات�دالة�ُيبحث�ع��ا����قاعدة��ستخَدم�ل�:محر�ات�البحث�4.4

 .موقع�من��ذا�النوع�أ�ّم  Google محرك�البحث�عت����،بيانات�املوقع

�ذه�املواقع�كقنوات�لبيع�أو�تبادل�السلع��استخداميتم��:�C2Cمواقع�البيع�والتبادل�ب�ن����اص�5.4

 .Ouedknissا����ا��زائر�في��ز�موقع�أّم �،E-Bayوأ�م�ا�ع����طالق�موقع��،وا��دمات�ب�ن����اص

دعم��ش�ل�محسوس�املؤسسات�السياحية����سع��ا�نحو�عرض�صنف�من��ذه��صناف�يمكن�أن�يَ ��ّل ��

موقع��ل�ّل �عتبار��و�أّن �مر�امل�م�الواجب�أخذه��ع�ن�� لكن��،عمالءمنتجا��ا�وجذب�أك���عدد�ممكن�من�ال

 �و و�،�1بحوا���ثالث�سنواتتقدر��،إلك��و�ي�ف��ة�حياة�محدودة
ّ
لة�ما�يقودنا�ل��ديث�عن�املراحل�املش�

  .لدورة�حياة�املوقع

  دورة�حياة�املوقع��لك��و�ي .5

�مرحلةأوّ  �تحقيق�ا�،ل �املرغوب �و��داف ��لك��و�ي �املوقع �رسالة �تحديد ��،� ُ�� �الدعاية�ستخَد �ل �ملجرد م

  .أو�لدخول�أسواق�جديدة�لقيام�بمعامالت�تجار�ةأو�ل�و�عالن

التصميم�الذي�يتضمن�دراسة�جيدة�للمحيط�وتحديد�طبيعة�املعلومات�املعّدة�لل�شر،�وكذا�����،ثا�ي�مرحلة

املحتوى�والش�ل��ال�ندسة،�من�حيث�تصميم�موقع�للمؤسسةثم���2.تحديد�املوارد�املالية�وال�شر�ة�املتاحة

مناسب�للموقع��اسمختيار�،�مع�ا�عطي�صورة�جيدة�ع��ا�و�ساعد�ا��ش�ل�كب������تحقيق�أ�داف�ا�،املر�ي

  .�لك��و�ي

مع�ضرورة�ر�طھ�بمحر�ات��،من�خالل�تث�يتھ�ع���ا��ادم�ھ�شغيلثم��تطو�ر�املوقع�تتمثل����،مرحلة�ثالث�

�������                        �.البحث

�وحماي�،مرحلة�ورا�ع ��عطاب �تحديد �خالل �من �املوقع، �متا�عة ��� �متا�عة�تھ �إ�� �باإلضافة �القرصنة، من

تحي�ن�املعلومات�املتوفرة�وتجديد�التصاميم�،�املوقع�من�خالل�إثرائھ�حس�نوكذا�ت�،إحصائيات�الدخول�للموقع

  3.وإصالح�الروابط�غ���الشغالة�املتقادمة

 �،ا��دد�عمالءامتالك�املؤسسة�ملوقع�إلك��و�ي�ال��ع���بالضرورة�كسب�العديد�من�ال�إّن 
ّ
ما�وجود�إم�انية�وإن

�العدد�من�ال ع���املؤسسة�ترقية�موقع�ا��لك��و�ي�وجعلھ�أك���جاذبية�مع��يجب�لذلك�،عمالءكسب��ذا

  .تحس�ن�مرئ�تھ�ضرورة

                                                           
1  Louis-David Noël, soyez attentif au cycle de vie de site-web pour générer un meilleur retour sur investissement, Marketing Web, 

2014. 
2 Michel CARTEREAU, Eléments de méthodologie pour la conception d’un site web, Agro Paris Tech,  Novembre 2013, paris, p.4 

3 Ibid., p.6 
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  ملوقع��لك��و�ي�وتحس�ن�مرئ�تھتفعيل�ا .6

� �ما �باأل عادة �املرتبطة �املؤسسات �ن��نت�عا�ي �انخفاض، �م��ا �الصغ��ة ���خاصة �ملواقع�ا��ا �الز�ارات عدد

م�عل��ا�العمل�أك���ع���يحتّ حيث��،ور�حية�املوقع�ROIما�ينعكس�سلبا�ع���العائد�ع����س�ثمار��،�لك��ونية

              .عمالءجذب�أك���عدد�من�املتصفح�ن�وتحو�ل�م�إ���

عدم��عرف�محر�ات�البحث�ع���املوقع�أو�عدم�تمتع�املؤسسة��،نخفاض�عدد�الز�اراتا�س�بقد�ي�ون�  

نحاول�فيما�ي����،وتوجد�عدة�تقنيات�لتحس�ن�مرئية�املوقع�وجعلھ�أك���تصفحا�.ن��نت�سمعة�كب��ة�ع���� 

  �حاطة�بأ�م�ا:

�البحث�6-1 �محّر�ات �ع�� �املوقع � Referencingمرجعية :� �أن ��حصائيات �� �ش�� �ن��نتمتصف��

،��1الدخول�إ���املواقع�يتم�ع���ا�%�من��50إ����30ما��س�تھ�إذ�أّن �،�ستخدمون�أك���فأك���محر�ات�البحث

و�تم�الولوج�للمواقع��،%�بال�سبة�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�غ���املعروفة�70وترتفع�ال�سبة�لتصل�إ���

عبارة����محرك�البحث�ت�ون�موجودة����صفحة�من�صفحات�أو���ذه�الطر�قة�من�خالل�كتابة��لمة�مفتاحية�

�،للموقع��لك��و�يو�عت���التموقع�مناسبا��.ليظ�ر�املوقع�فيما��عد����قائمة��جابات�املقدمة�للمتصفح�،املوقع

عادة�ما�يتجا�لون�الصفحات��ن��نتألّن�مستخدمي�� �،إذا�ظ�ر�ع����قل����الصفحة��و���لنتائج�البحث

لتحس�ن�مرجعية�املوقع�ومرئ�تھ�يو����الباحثون��.ة�ملرجعية�املواقعس��اتيجيو�التا���تت�����مية�� �،التالية

�مر�الذي��سمح�بتداول��عض�محتو�ات�املوقع�من�طرف�مواقع�أخرى�مما��سمح��،بتحس�ن�وتطو�ر�محتواه

وتبقى��.ة�للموقع��عيدا�عن�صفحة�الواج�ةس��اتيجياملحتو�ات�� ���عدم�وضع�نَ� كذلك�يُ �،بالتعرف�عليھ

،�حيث�تدفع�املؤسسة�مقابال�لضمان�SEA�وسيلة�أخرى�م�لفة�نوعا�ما�و����ش�ار�ع���محر�ات�البحث�

ة�ع���املزايدة��،الوجود����الصفحة��و���للنتائج
ّ
�،حيث�ت��اوح��سعار وتتم�العملية�من�خالل�بيع�ال�لمات�الدال

�50مبلغ�لتصل�إ����،AdWords �Googleبال�سبة�ملحرك�البحث�)CPC*(عن��ل�نقرةدوالر��2و�دوالر��1ب�ن�

�السياحة�لل�لمات�دوالر� �مجاالت ��� �خاصة �الطلب �عل��ا �يز�د �والتأمينات�،ال�� �الشر�ات�البنوك �تدفع �إذ ،

  2مليون�دوالر�كت�اليف�����ذا�املجال.�50الك��ى�متوسط�

  �Displayن��نت� �ع�� �ش�ار��6-2

و�ذه�التقنية�مستخدمة�بك��ة�من�طرف�العالمات�التجار�ة��،ومضات�إش�ار�ة�متفاوتة�ا���م�استخداميتم�

  .و�سمح�بتحس�ن�صورة�املؤسسة�،املرموقة

 �Emailingال��يد��لك��و�ي�6-3

ن�من�إرسال�و عبارة�عن�
ّ

��ال��يد�عت�َ �ُ �،امللفات��لك��ونية��سرعة�وأمان�ودون�ت�لفة�استقبالأداة��امة�تمك

�للشراء �الناس �تدفع ��امة �وسيلة  �،�لك��و�ي
ُ
�ت ����رِس حيث �أ��اص �عدة �إ�� �إلك��ونية �رسائل �املؤسسة ل

                                                           
1 Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse , Comment améliorer la visibilité de son site web , 2006,p.2. 
 Search Engine Advertising 

* CPC = Cost per Click ت�لفة�النقرة�الواحدة 
2 Voir le lien : http://www.wordstream.com/blog/ws/2015/05/21/how-much-does-adwords-cost. Consulté le 20 – 12 -2016. 
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�يتم�توج���م�مباشرة�نحو�املوقع��،الوقت�مناسب�مظ�رة�منتجا��ا �فتح�الرسالة �و�مجرد عروض�ا�وأسعار�ا

�جذب�املتصفح�ن��لك��و�ي �.1و�و�نوع�من�ال�سو�ق�املباشر�القادر�ع�� ال�تملك��و�مكن�للمؤسسات�ال���

  .�ف��ا���ال��يد��لك��و�ي�كأسلوب�ل��ضور��استخدام�،مواقع�إلك��ونية

  ّوناتاملنتديات�واملد�،شب�ات�التواصل��جتما���استخدام�6-4

إذ��،ن�شارا�كب��ااFacebook، Twitter، Viadeo، Linked-inشب�ات�التواصل��جتما���مثل��استخدام�ش�د�

و�نا�تكمن�أ�مية��،واملعارفاملشاركة�وتبادل�املعلومات��،�سمح�ملستخدم��ا�بالتواصل�والتعب���عن�أف�ار�م

إذ�يكفي�أن�تقوم�املؤسسة�بإ�شاء��،�ذه�الشب�ات�����شر�املعلومة�وتداول�ا�ب�ن�عدد�كب���من�املستخدم�ن

صفحة�باسم�ا�ع���إحدى�الشب�ات�وعرض�ومضات�إش�ار�ة�عن�منتجا��ا�ع����ذه�الصفحة�ح���يز�د�معدل�

  .ح�املوقعتصّف 

� �بإ�شاء�مدّونات �تقوم�املؤسسة�أيضا ما��،من�خالل�ا��عرض�محتو�ات�موقع�ا��لك��و�ي�،Blogsيمكن�أن

�مر�الذي��،عمالءكما��سمح�املدونات�بخلق�حوار�مباشر�ب�ن�املؤسسة�والليھ�ن�ن�ع�سمح�بتعرف�با���املدوِّ 

  .يفيد�ا����تحس�ن�جودة�منتجا��ا�وخدما��ا

  مقاِرنات��سعارش��اك����� �6-5

 
ّ
املنتجات�والعروض�ال���تقدم�ا�مختلف��،املواقع�املتخصصة�معلومات�للمتصفح�ن�عن��سعار��ذه�ر توف

يتصفحون��ذه��ن��نتحيث�أن�عددا�كب��ا�من�املتبضع�ن�ع���� �،���صناعة�معينة�ن��نتاملؤسسات�ع���� 

 �،م�املشورة�حول�أفضل�العروض�و�سعاراملواقع�ال���تختصر�الوقت�وا���د�وتقّد 
َ
فاش��اك�املؤسسة��ّم ومن�ث

 Tripadvisorقع�اومن�ب�ن�أ�م�املواقع�املتخصصة����صناعة�السياحة�نجد�مو �،����ذه�املواقع�يز�د�من�مرئي��ا

،��Booking.com،� Voyager moins cher و���مواقع�تجمع��ل�املعلومات�عن�مختلف�العروض�السياحية�

،�يجب�ع���املؤسسات�املش��كة����مراكز�ال�سليةو �الو�االت�السياحية�،شر�ات�الط��ان�،املقدمة�من�الفنادق

  .2mis à jourومحّينة��،�قّيمةمكتملة�Cataloguesاملقارنات�توف���قوائم�عرض�

  �عالن����ال��افة��لك��ونية�6-6

و�التا���يمكن��3أو�إعالنات�ع���مواقع�ا�باملجان��سمح�العديد�من�املواقع�ال��فية��لك��ونية�ب�شر�بيانات

  �ذه�السانحة�وتحس�ن�مرئي��ا.ستغالل�اللمؤسسة�

ةالإ�شاء�أو��6-7
ّ
  تعاقد�مع�مواقع�دال

�للم �دالةيمكن �إلك��ونية �مواقع �إ�شاء �للمؤسسة�ؤسسة �الرئ���� �نحو�املوقع �املتصفح�ن �توجيھ �وظيف��ا ،���������

  .أو��تفاق�مقابل�عمولة�مع�مواقع�مستقلة�للداللة�ع���موقع�ا

  �Off -lineخارج�ا��ط��تصال��6-8

من�خالل�نقاط�البيع�مثال�و�ش�ار����ال��ف��،واملقصود�بھ�التواصل�مع����اص�ع���القنوات�الكالسيكية

 .ال��يد�وال�اتف�استخدامواملجالت�أو�ب

                                                           
1 L’IAB France, le Marketing à la performance, Publication novembre 2010,p.20. 
2  Ibid., p.23. 

 fr.com-www.press و�موقع:  www.sitebuzz.comكمثال�عن��ذه�املواقع: 3
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  التا��:مرئية�املوقع��ستعرض�الش�ل��وكخالصة�لتقنيات�تحس�ن

  تقنيات�تحس�ن�مرئية�املوقع��لك��و�ي�:)1/12الش�ل�رقم��(

  

  E-Commerceلتجارة��لك��ونية�ل�ن��نت� �استخدام�:ثانيا

�التحو�ل� �وأنظمة ��لك��و�ي �السداد �لعملية �الداعمة ��نظمة �إ�شاء �مع ��لك��ونية �التجارة ظ�رت

�1990لكن�التطور�ا��قيقي��عود�لسنة��،ات�القرن�العشر�نللملفات�ب�ن�املؤسسات����ثمان�ن��لك��و�ي

حيث�تحولت��،�عد�أن��انت�منحصرة�ع���املجال�البح���والعسكري �،ل��ميع�ن��نتإتاحة�شبكة�� �أين�تّم 

  .�سمح�ب�بادل�املعلومات�والسلع�وا��دمات�ب�ن��فراد�واملؤسسات�،�ذه��خ��ة�إ���قناة�توز�ع�إلك��و�ي

�البداية �الكب��ة�تمَّ �،�� �املؤسسات �طرف �من ��لك��ونية �التجارة �الصغ��ة��،تب�� �املؤسسات �تبع��ا ثم

  واملتوسطة�نظرا�للفرص�واملزايا�الكب��ة�ال���ت�يح�ا.

 �عر�ف�التجارة��لك��ونية .1

  توجد��عر�فات�مختلفة�للتجارة��لك��ونية،�نتطرق�أل�م�ا�فيما�يأ�ي:

لتفعيل�قنوات�التوز�ع��ن��نت� �استخدامالتجارة��لك��ونية�بأ��ا��Digman�1و�  �Fruhlingعّرف��ل�من� -

 .����سواق�و�يع�سلع�وخدمات�للمس��لك�ن�ع���ا��ط

                                                           
1 Mohamed Amine Berrajah , Les facteurs d’adoption du commerce éléctronique au sein des PME en Tunisie , Mémoire de 

maitrise en Administration des Affaires , Université du Quebec , Montréal , 2008 , p. 55. 

 بالمقابل

 كمي

 بالمجان

 نوعي

 االستحواذ

 الوالء

 كلمات دالة مستهدفة شراء -

 إشهار موجه -

 عناوين بريد إلكتروني استئجار -

 Affiliationالداللة -

 االشتراك في المواقع المتخصصة-

االشتراك في قوائم العرض -

 شراء كلمات دالة عامة -

 إشهار عام -

جودة الموقع وقيمته -  

مرجعية الموقع على محركات البحث -  

مع مواقع أخرىتبادل المرئية  -  

زبائن أوفياء -  

التواجد في شبكات التواصل  -

 االجتماعي

العالقات مع الصحافة والمدونين -  

  الموقع شعبية-

  , �éd. ,paris ,2009 , p. 138 ème, Vuibert , 3 commerce -Marketing et e-eP.Lannoo , C.Ankriاملصدر:
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  التوز�ع�والبيع��لك��و�ي�فقط.���إذ�حصر�التجارة��لك��ونية��،�ذا�التعر�ف�يبدو�ضيقا�نوعا�ما�  �

��لك��و�ي����Malcom Frank�1ا�عّرف - �التبادل �وا��دمات�،السداد�،للمعلوماتبأ��ا و����،تبادل�السلع

 .تتم���بخلق�عالقات�أعمال�إلك��ونية�وتطو�ر�ا

تبادل�املعلومات�وكذا�بناء�العالقات�و����،السداد�،عملية�الشراء�،يضيف��ذا�التعر�ف�إ���عملية�البيع

  .جو�ر�التجارة��لك��ونية

�،ن��نتع���� �ياقتصادممارسة��شاط��أ��اع�����OCDE 2ة�يقتصادمنظمة�التعاون�والتنمية����ا�عّرفكما� -

قنوات�تقليدية�إضافة�إ���منتجات�رقمية�يمكن��استخدامبيع�سلع�وخدمات�ع���ا��ط�يتم��سليم�ا�ب

�املعلوماتية �وال��امج �املعلومات �مثل �ع���ا��ط ��،�سليم�ا �املؤسسات �ب�ن �التعامالت ب�ن��،B2Bوتتم

 .C2Cأو�ب�ن�املس��لك�ن�فيما�بي��م��B2Cاملؤسسات�واملس��لك�ن�

� �التامة ��لك��ونية �التجارة �م���ب�ن �التعر�ف �وال�سليم��حيث�ذا �الدفع �وطر�قة �رقميا �املنتج ي�ون

�.والتجارة��لك��ونية�ال�س�ية�أين�ي�ون�املنتج�غ���رق���و�/�أو�طر�قة�الدفع�وال�سليم�تقليدية�،إلك��ونية

  ال�التعامل��لك��و�ي.كما�فّرق��ذا�التعر�ف�ب�ن�أش�

�من - �مختلفةل�Whintons�3و�� Kalakotaينظر��ل �أوجھ �من ��لك��ونية الس��ورة��،تصال��،لتجارة

  .ا��دمة�ع���ا��طية�و قتصاد�

�استخدامالتجارة��لك��ونية����نقل�املعلومات�وتبادل�السلع�وا��دمات�والدفع�ب،�تصالمنظور��فمن�

ة�س��ور لنظور�ا،�أما�بال�سبة�ملأو�أية�وسيلة�إلك��ونية�أخرى �،الشب�ات�املعلوماتية�،الالسل�ي�تصالقنوات��

وفيما��و�عمال،ية�قتصادالتكنولوجيا�ألتمتة�املعامالت���استخدام���لتجارة��لك��ونية�فا�،يةقتصاد�

�فراد�و�دارة����تخفيض�ت�لفة�ا��دمات�مع��،���أداة��ستجيب�لرغبة�املؤسسةف���دمةمنظور�ايخص�

إم�انية�تبادل�السلع��فيع���،ع���ا��طأما�منظور��.تحس�ن�نوعية�السلع�وا��دمات�وز�ادة�سرعة�التنفيذ

  .ن��نتشبكة�� �استخداموا��دمات�واملعلومات�ع���ا��ط�ب

�كمحصّ  ��� ��لك��ونية �التجارة �أّن �القول �يمكن �السابقة �للتعار�ف �للمعلوماتلة �عالقات��،تبادل إقامة

  .الشب�ات�املعلوماتية�استخدامية�باقتصادية�والقيام�بمبادالت�اقتصاد

�،ية�مثل�تبادل�املعلوماتقتصادمن���شطة���واسعا�مجاال للتجارة��لك��ونية�تطبيقات�عديدة��غطي� -

العروض��،املزادات�العلنية��لك��ونية�،التعامل��لك��و�ي�����وراق�املالية�،التحو�ل��لك��و�ي�لألموال

البيع�املباشر��،التعاون��لك��و�ي�ب�ن�املؤسسات����عمليات�التصميم�وال�ندسة�،واملناقصات��لك��ونية

  4.س�شارات�القانونية�وخدمات�ما��عد�البيع�عن��عدا��دمات��لك��ونية��اال و �،عمالءلل

                                                           
1 Mohamed Amine Berrajah, Loc.cit. 
2 OCDE , Le commerce éléctronique: Conséquences et Défis pour la politique économique , Perspective économique de OCDE , 

2000 , p.214. 
3 Anil Khurana , Introduction to E-Commerce , Paper Code: MM-409/IB-419 , p.4 
4 L. Lefebvre, E. Lefebvre, E-commerce and virtual enterprises: issues and challenges for transition economies, Technovation 22 

(2002) 313–323. 
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واملواقع��ن��نتالكث���بأن�التجارة��لك��ونية�ظ�رت�مع�ظ�ور�وان�شار�� �عتقد�:�التجارة��لك��ونية�تطّور .�2

�أّن �،�لك��ونية �ا��قيقة �� �لكن �قبل �أخرى �تكنولوجيات �استخدمت �التبادل��ن��نتاملؤسسات أبرز�ا

املتعلقة��نات�أ��ا�تبادل�البيانات�واملعلوماتتقنية�التبادل��لك��و�ي�للبيا�و�عرف ،EDI �لك��و�ي�للبيانات

نموذج�محدد�متفق�عليھ�مسبقا�دون�تدخل��شري��استخدامبالعمليات�التجار�ة�إلك��ونيا�ب�ن�املؤسسات�ب
��ستعالمعن��سعار�إلك��ونيا�ب�ن�الطرف�البا�ع�واملش��ي�وكذا�ي�يح��و�ستفسار .�أي�تبادل�أوامر�الشراء�1

لغة��استخدامو�تم��ل�ذلك�ب�.طرق�الدفعسليم�و تنظيم�ال��ن�وال��،جدولة�املواعيد�،تنفيذ�الطلبياتعن�

من�حاسوب�آلخر�دون�تدخل���سان.��معلوماتية�معيار�ة��عمل�ع����شف���وإرسال�البيانات�التجار�ة�مباشرة

بالرغم��ولكن تتصاال ��سرعة وز�ادةوقد�سمح�التبادل��لك��و�ي�للبيانات�بتخفيض�محسوس����الت�اليف�

�،من�املؤسسات�تت�نا�ا�قليال �ا���توصيل�البيانات�إال�أن�ت�لف��ا�العالية�جعلت�عدد�EDIمن�نجاح�تكنولوجيا�

�أّن  �إ�� �باملعاَم �باإلضافة �فقط �مرتبط �للبيانات ��لك��و�ي �الشب�ات�التبادل �خالل �من �و�عمل �التجار�ة الت

  .ذات�طبيعة�مختلفةاملغلقة�ال����سّ���ب��وتو�والت�خاصة�ال��سمح�بالتبادل�ا��ر�للمعلومات�ب�ن�شب�ات�

������������أحدثت�التجارة��لك��ونية��غي��ات�عميقة����كيفية�أداء�:�لك��ونية�عن�التجارة�التقليديةتمي���التجارة��.�3

��التجارة��لك��ونية�عن�التجارة�التقليدية�م�ّ ما�يأ�م�و وعالقات�املؤسسة�بمحيط�ا�الداخ���وا��ار����،�عمال

  :ما�ي��

حيث��،التجارة��لك��ونية�متاحة����أّي�م�ان�وأّي�وقت�:Ubiquityزمنية�أو�جغرافية�التعامل�بدون�حدود� -

�ذه�ا��اصية��،أ��ا�ال�تحتاج�مل�ان�مع�ن�للقيام���ا�و�سمح�بالتعامل�من�املكتب�أو�امل��ل�دون�ا��اجة�للتنقل

كما��سمح�للمؤسسات�القيام��،ا���د�ت�يح�للمس��لك�انخفاضا����ت�اليف�التنقل�لألسواق�وتخفيضا���

 .2الت�تتخطى�حدود�ا��قليمية�و�لوغ�أسواق�عاملية�و�التا���ز�ادة�مبيعا��ا�وأر�اح�ابمعاَم 

����،ب�ن�املؤسسة�واملس��لك��تجا��ن����تصال�سمح�التجارة��لك��ونية�باال�:Interactivityالتفاعلية� -

 .قنوات�أخرى�ال��سمح�بالدخول����نقاشات�أو�إبداء��فراد�آلرا��م�حول�السلع�والعروض�ح�ن�أّن 

تعامل�ن�بأقل�ت�لفة���ميع�امل�،معلومات�كث��ة�ودقيقة�وذات�جودة�ن��نتت�يح�شبكة�� �:كثافة�املعلومات -

تتوفر�املعلومات�حول�املنتجات��E-Marketsحيث�أنھ�����سواق��لك��ونية��،سواء�مؤسسات�أو�مس��لك�ن

ن�امل�،والعروض�و�سعار�ب�ل�شفافية
ّ

ختيار��س�ولة.�كما��سمح�للمؤسسات�العارضة�من�� �س��لك�نما�يمك

نفس��القتناء�ل�فئة�قادرة�ع���دفع�مبالغ�معينة��،و�التا���تقسيم�م�إ���فئات�،�3ا�عمالبمعرفة�املز�د�عن�

�فمثال��،السلعة�أو�ا��دمة �ع���� و�الة �م�تمون��عمالعددا�من��يمكن�أن��ستعلم�أّن �ن��نتسياحية �ا

                                                           
 Electronic Data Interchange 

  .1ص.�،الر�اض�،جامعة�امللك�سعود�،دراسة�تقنية�تبادل�البيانات��لك��ونية�،محمد�السر�ري  1
2 N. Shafiyah et al, Review on Electronic Commerce, Middle-East Journal of Scientific Research 18 (9): 1357-1365, IDOSI Publications, 

Malaysia,2013. 
3 Idem 
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 �،برحالت�فر�دة�مرتفعة�الثمن
ً
�،Premiumم�ل�ذه�املجموعة�رحلة�ع���املقاس�بأسعار�خاصة�و�التا���تنظ

  .1مجموعة�أخرى�لد��ا�حساسية�لألسعار�يمكن�أن��ستفيد�من�نفس�الرحلة�بأسعار�أقل��ّن ح�ن�أ���

- � �الطا�ع ��ال�����إضفاء �العروض �التجارة��:Customisationع�� ��� �املتعاملة �للمؤسسات يمكن

� ���ستعالم�لك��ونية �تفضيالت �عن �منخفضة �وميوال��م�عمالبت�لفة �وتقديم��،�ا �سلع �إنتاج و�التا��

� �ل�ل �حصر�ة �وعروض �حد�عميلخدمات �سلع��ى،ع�� �إنتاج �ع�� ��عتمد �ال�� �التقليدية �التجارة عكس

���أج�زة��Dellمثل��عميلج�حسب�طلب�الو�مثلة�عديدة�ملؤسسات�ت�تِ �،عمالء��ميع�ال�Standardمعيار�ة�

 .���مجال�الكتب�Amazonو� �اسوبا�

 :أصنـاف�التجارة��لك��ونية.�4

� 
ُ
ف�التجارة��لك��ونية�حسب�معيار�ن�أساسي�ن�؛��ول�حسب�درجة�الرقمنة�والثا�ي�حسب�صنّ يمكن�أن�ت

  .املتدخل�نطبيعة�

  Degree of digitisation أصناف�التجارة��لك��ونية�حسب�درجة�الرقمنة�1.4

املباع،�الطر�قة�املستخدمة��جنتَ املرقمنة�درجة��تبعا�لثالث�أ�عاد���بوضع�تص�يف�2وآخرون��Choiقام�

  :الش�ل�املوا��كما��و�مو�������،وأتمتة�عملية�معا��ة�الطلبية�عميل����سليم�الطلبية�لل

  أصناف�التجارة��لك��ونية�حسب�درجة�الرقمنة�:)1/13رقم�(الش�ل�

  �،�زئيةا�تامة�و ال�لك��ونية�تقليدية،�:�التبعا�للش�ل�فإن��ناك�ثالث�أصناف�أساسية�للتجارة

 .ال���ت�ون�عناصر�ا�الثالثة�مادية�:التقليدية -

                                                           
1 No writer’s name , Introduction to e-Commerce: the revolution is begining , p.15. 
2 Rana Tassabehji , Applying E-Commerce in Business , Sage Publication , London , 2003, p.23. 
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عملية�معا��ة�الطلبية�رقمية�وال�سليم�إلك��و�ي��،ج�رقمياال���ي�ون�ف��ا�املنتَ �:�لك��ونية�التامةالتجارة� -

 .ع���ا��ط�عمالءلل�Cisco systemsأو� Microsoftومثال�ذلك�ال��امج�املعلوماتية�ال���ت�يع�ا�شر�ات�مثل�

��لك��ونية�ا��زئية - �ذه��خ��ة�توجد�ل�ا�ستة�أش�ال��.ماديعد�أو��عدين��ُ �ف��ا�حيث�ي�ون �،التجارة

��ع�ّ  �مختلفة ���ع��ا ��سود. �باللون �املضللة ��لك��ونية�املكعبات �للتجارة �أصناف ��و�ثما�ي �املجموع إذن

  .Pure e-comت��اوح�ب�ن�التجارة�التقليدية�والتجارة��لك��ونية�التامة�

  :�دول ا��كما����،يمكن�إيجاد�ا����الواقع�ف�فقط�للتجارة�ستة�أصنا�أّن �Volleو������Isaakنفس�السياق�أو��

  �صناف�العملية�للتجارة��لك��ونية�:)��1/2دول�رقم�(�ا�

  

���2.4�� �التجارة �أصناف �طبيعة �حسب �����:املتدخل�ن�لك��ونية �املتدخل�ن �معرفة �ع�� �التص�يف ��ذا �عتمد

  .Governmentsأو�ح�ومات��Consumersمس��لك�ن��، Businesses ية�سواء��انوا�مؤسساتقتصاداملعاملة��

  �B2B ؤسساتاملؤسسات�مع�املتجارة� - 

�،�وسيلة�تواصل�وتوصيل�ن��نت� �استخدامال���تتم�ب�ن�املؤسسات�ب،���عن�املبادالت�التجار�ة��لك��ونيةو�ع�ّ 

�املؤسسات �ب�ن �املالية �التحو�الت �التجارة �من �النوع ��ذا �والشراء�،و�ضم �البيع �املنتجات��،عمليات �سليم

أقدم�أنواع�التجارة��لك��ونية�و�انت��عتمد��B2Bو�عت���.�إدارة�العقود�التجار�ة�،�سي���الطلبيات�،وا��دمات

  .�ن��نتلك��ونيا�قبل�ظ�ور�� ع���تكنولوجيا�تبادل�البيانات�إ

عن�طر�ق�تحس�ن��التجارة��لك��ونية�ب�ن�املؤسسات��سا�م����تخفيض�ت�اليف�العمليات�ا��ار�ة�اعتماد

من�خالل�تدنية�ت�اليف��،وت�سيق��جراءات�كما��سمح�بتفعيل�وتحس�ن�عملية�التور�د�،تدفق�املعلومات

�موّر  �عن �البحث ��شأن �مع�م �والتفاوض ���،�سعاردين ���م �تخفيض �إ�� �تؤدي �ال��صية�تصاال كما ت

 1.الالزمة�ل�س�يل�إتمام�الصفقات

                                                           
1 W. K. Chong et Al, Development of Business to Business critical success factors framework for Chinese SME’s , Marketing 

Intelligence & Planning Vol. 29 No. 5, 2011 ,pp. 517-533. 

طبيعة�

  املنتج

عملية�

  ال�سليم

معا��ة�

  الطلبية

  مثال  نوع�التجارة

  شركة�ط��انشراء�تذكرة�سفر�من�  تجارة�تقليدية  مادي  ةمادي  مادي

  من�محل�تجاري �Kasperskyشراء�برنامج�مضاد�للف��وسات�  تجارة�تقليدية  مادي  ةمادي  رق��

 Amazon.comشراء�كتاب�من�موقع�  تجارة�إلك��ونية  رق��  ةمادي  مادي

  واستالم�ا�ع���ال��يد�العادي�،شراء�تصاميم�رقمية�من�موقع�إلك��و�ي  خدمة�إلك��ونية  رق��  ةمادي  رق��

  شراء�تذكر�سفر�إلك��ونية�من�و�الة�سياحية�ترسل�ا�ع���ال��يد��لك��و�ي  خدمة�إلك��ونية  مادي  ةرقمي  رق��

  وتحميلھ�ع���ا��ط���IBMشركة�لك��و�ي�ل�وقعاملمن�� SPSS 22شراء�برنامج�  تجارة�إلك��ونية�تامة  رق��  ةرقمي  رق��

  بتصرف , p.25 Op.citH.Isaak , P.Volle,:املصدر
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وفقا�للطلب�و�ناء�ع���،�Just at Timeإ���تخفيض�ت�اليف�التخز�ن�أل��ا��عتمد�ع����نتاج�الفوري��B2Bتؤدي�

  .مما��عطي�م��ة�تنافسية�للمؤسسة�،عميلمواصفات�يحّدد�ا�ال

�،ومن�املتوقع�أن��ستمر����النمو�أك���فأك��تطورا�كب��ا����السنوات��خ��ة��B2Bش�دت�التجارة��لك��ونية�

من�املتوقع�أن�تصل�مبيعات�التجارة��Frost & Sullivan �س�شارات�و�بحاث��ملركز �اس�شرافيةفحسب�دراسة�

  .1تر�ليون�دوالر��12إ����2020سنة���B2Bلك��ونية�

  B2Cس��لك�ن�املؤسسات�مع�املتجارة� - 

و����،E-Retailingأو�البيع��لك��و�ي�بالتجزئة��E-Shoppingو�طلق�عل��ا�أيضا�مصط���ال�سوق��لك��و�ي�

وتتطلب��ذه��،للقيام�بالعملية�ن��نت� �استخداملكن�الفرق�الوحيد�يكمن�����،�شبھ�البيع�بالتجزئة�العادي

ن��.ملواقع�املؤسسات�وتصفح�قائمة�املنتجات�ثم�إصدار�أوامر�الشراء�ن��نتالعملية�دخول�املس��لك�ع���� 
ّ

تمك

B2Cما��سمح�بتخفيض�الت�اليف�وتحس�ن��،املؤسسات�من�البيع�املباشر�للمس��لك�ن�دون�املرور�بالوسطاء�

  .Amazon، Dell، Last-minuteنجد��B2Cومن�ب�ن�املؤسسات�العاملية�ال���ت�ب����،الر�حية

قيمة��بلغتحيث��،من�طرف��فراد�ن��نت� �استخدامتطورا�كب��ا�مع�توسع��B2Cدت�التجارة��لك��ونية�ش�ِ 

تر�ليون�دوالر���اية���2.35من�املتوقع�أن�تبلغو ،�تر�ليون�دوالر�1.92إ����2016سنة�املبيعات�����ذا��طار���اية�

20182.  

ومثال��C2Bأي�مس��لك�ن�مع�مؤسسات��،التجارة��لك��ونيةيمكن�أن�ت�ون�العالقة�عكسية�����ذا�النوع�من�

  س�شارات�القانونية�واملالية.ع�خدما��م�للمؤسسات�ع���ا��ط��اال ذلك�قيام����اص�ب�ي

  ��B2Gكومة�مع�ا��املؤسساتتجارة� - 

�املمِك �وتضّم  �املعامالت ��دار�ة�ل �وال�يئات ��عمال �مؤسسات �ب�ن �املعلومات�،نة �تبادل ا��دمات��،مثل

�ع����  ���.ن��نتواملنتجات �السلع�قتصادفاملؤسسات ��ل �بتور�د ��لك��و�ي ��مداد �خالل �من �تقوم ية

كما�يمكن�أن�يتعاون�الطرفان�إلك��ونيا����إطار�عقود�ثنائية�من�خالل��،وا��دمات�ال���تحتاج�ا��دارات

ال��امج�وا��طط�ومراقبة�التطور�����نجاز��و�مناقشة،�أon line � Forumsواملنتديات�ع���ا��ط��جتماعات

 .3يصا�لإلدارات�ا���ومية�إضافة�لتوف���ال��مجيات�وقواعد�البيانات�املصممة�خصّ 

و�و�ما�يطلق�عليھ�ا���ومة��لك��ونية��،G2Bالعالقة�عكسية،�أي�تجارة�ح�ومة�مؤسسات��ت�ون يمكن�أن�

اس�شارات�ودعم�ما���ولوجس���للمؤسسات��،�س�يالت�،ال���تتمثل����توف���املؤسسات�ا���ومية�معلومات

�ع���� قتصاد� ِ �،ن��نتية
ّ
�تنظ �ال�� �والتنظيمات �القوان�ن �حول �بيانات �قواعد �إتاحة �إ�� �ال�شاط�إضافة م

  .كما�يمكن�تحميل�وثائق�أو�استمارات�رسمية��التصر�ح�الضر����مثال�،يقتصاد�

يتفاعل��فراد�مع��عض�م�البعض�����ذا�النمط�من�التجارة�من�خالل��C2Cس��لك�ن�املس��لك�ن�إ���املتجارة� -

�و�تبادل�السلع�وا��دمات�ب�ن�املس��لك�ن�من�خالل��C2Cتبادل�املعلومات�وا����ات�و�راء.�وأ�م�جوانب�

                                                           
1 http://ecommerceandb2b.com/b2b-e-commerce-trends-statistics , Consulté le 16-09-2016. 
2 http://www.statista.com/statistics�, Consulté le 17-09-2016. 
3 Rana Tassabehji , Op.cit,p.21 
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ن�من�توف���أرضية�صلبة��EBayوأبرز�مثال�موقع��،مواقع�إلك��ونية�مصممة�خصيصا�ل�ذا�الغرض
ّ

الذي�يمك

�النوع�من�املتاجرةوذات�م من�خالل�إعطاء�املعلومات�ال�افية�عن�البا�ع�ن�واملش��ين�وإتاحة��،وثوقية�ل�ذا

مقايضة�سلع��سلع�ب�ن�املس��لك�ن��C2Cكما�يمكن�أن�ت�ون�.آليات�إلك��ونية�لتحو�ل��موال�ب�ن�املتعامل�ن

  .Swapitshop.comموقع��لألموال�و�ذا�ما�يوفره�استخدامدون�

5. � ��لك��ونيةمجاالت �التجارة �املباشر: �ال�سو�ق �أ�م�ا �مجاالت �عدة ��لك��ونية �التجارة تبادل��،�غطي

  .التحو�الت�املالية�وخدمات�ما��عد�البيع�،املعلومات

�وا��دمات �املباشر�للسلع �وال�سو�ق �للبيع �املواقع��،بال�سبة �طرف �وترك���من �ا�تمام �محل فيعت���اليوم

  .ت�خاصة����مجال�السياحة�والسفرؤسساالعديد�من�امل�هإذ��عتمد�،�لك��ونية

املعلومة����العصر�ا��ديث��عت���أصال��إذ�أّن �،املجال�الثا�ي�يتمثل����تبادل�املعلومات�وتوز�ع�ا��ش�ل�آمن

يمكن�للمؤسسات�ا��صول�ع���أك���قدر�ممكن�من�املعلومات�وتبادل�ا�ب�ل�أمان��ن��نتومن�خالل�� �،م�ما

  .إدارة�ا��قوق�الرقمية�من�خالل�نظام

�بالصَّ  �كذلك ��لك��ونية �التجارة ��لك��و�يتتعلق �والدفع ��لك��ونية �الوسائط��،��فة �خالل �من �يمكن إذ

شراء�و�يع�ت�والتعامل�����سواق�املالية�(إجراء�التحو�الت�املالية�ب�ن�ا��سابا�،دفع�الفوات���لك��ونية�

  .بتوف���املال�والوقت�ع���املتعامل�ن�وراق�املالية)،�و�ذا�ما��سمح�

 �،إذ��سمح�التجارة��لك��ونية�،تصليح�و�شغيل�،واملجال��خر��و�خدمات�ما��عد�البيع�من�صيانة
ً
�إضافة

  .يل��ذه�التج���ات�وتصليح��عطابإ���شراء�التج���ات�وإتمام�الصفقات�بمتا�عة�تركيب�و�شغ

  التجارة��لك��ونية��فرص .6

�م�أل �نتطّرق وفيما�ي����،مؤسسات�أو مس��لك�ن�سواء��انوا�،�لك��ونية�فرصا��امة�للمتعامل�نت�يح�التجارة��

  :الفرص�املتاحة�ع���التجارة��لك��ونية

ن�استخدام�التجارة��لك��ونية�اي:�بال�سبة�للمس��لك�ن�1.6
ّ

 ملس��لك�ن�من��ستفادة�من�الفرص�التالية:مك

حيث�ت�يح��سواق��لك��ونية�للمس��لك�ن�تصفح�املواقع�والتبضع��،والوقتس�ولة�التبضع�وتوف���ا���د� -

 .دون�التحرك�من�أماكن�تواجد�م�،���اليوم�ساعة�24أيام�����سبوع�و��7لك��و�ي�

-  
ّ
توفر�التجارة��لك��ونية�للمس��لك�ن�فرصة�ا��صول�ع���أك���قدر�من�املعلومات�النوعية��:�ياراتا�ر�توف

وإم�انية�مقارنة�املنتجات�والعروض��،عن�املنتجات�املعروضة����مختلف�املواقع��لك��ونية�للمؤسسات

 .مع��عض�ا�من�خالل�مواقع�متخصصة

��سعار - ��:انخفاض �للبيع��ن��نت� �استخدامأدى �املؤسسات ���وء �بفضل �التوز�ع �ت�اليف �تخفيض إ��

نات��سعار��سمح�كما�أن�ان�شار�مقارِ �،مما�سمح�ل�ا�بتخفيض�أسعار�البيع�،باشر�دون�املرور�بالوسطاءامل

 .1للمتصفح�ن�اختيار�أقل�العروض�سعرا����السوق 

                                                           
  1 �سام�نور،�مرجع�سبق�ذكره،�ص.32
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الكتب��،�ال��مجياتنتجات�الرقمية�(فوري�لعدد�من�امل�سمح�التجارة��لك��ونية�ب�سليم��:فوريالال�سليم� -

 .مباشرة��عد�الدفع�Download)�من�خالل�القيام�بالتحميل�س�شاراتوكذا�� املجالت��،�لك��ونية

�الشبكة - �خالل �من �أو�ثوا�ي �دقائق �خالل �الالزمة �املعلومات �ع�� �و�راء��ا��صول �ا����ات �تبادل وكذا

  .1بخصوص�املنتجات�والعروض�من�خالل�املجتمعات��ف��اضية

 بال�سبة�للمؤسسات�2.6

  :ات��عمال�تتمثل�أ�م�ا�فيما�ي��ت�يح�التجارة��لك��ونية�العديد�من�الفرص�ملؤسس

�،تجار�التجزئةالوسطاء�(��ا�من�خالل�إلغاء�دور �عمالدمج�وتألية�جزء�كب���من�املراحل����عالقة�املؤسسة�� -

 .عمالء�يع�املنتجات�بأسعار�أقل�وا��صول�ع���أك���عدد�من�البالذي��سمح���مر �،)املوزعون�والسماسرة

ما�أدى�إ����غي���تام�����،ال���تفتقد�التواجد�املادي�وال���ت�يع�منتجات�رقمية��ف��اضيةظ�ور�املؤسسات� -

 .طر�قة�أداء��عمال

�املؤ  - �عالقات ��تحس�ن �باال�:�ا�عمالسسة ��لك��ونية �التجارة �ب�ن��تصال�سمح املباشر�وا��وار�التفاع��

ة�ستفادوكذا�� �عميلوالذي�ال�ي�ت���بتحقق�عملية�البيع�وإنما��ستمر�للتأكد�من�رضا�ال�،�ا�عمالاملؤسسة�و 

� �تحس�ن ��� �رأيھ �من �وإبقاءاملنتَ نوعية �أو�ا��دمة ��العميل�ج �ا��ديدةاع�� �بالعروض ���������������.�2للمؤسسة�طالع

رغبا��م�وميول�م�و�التا����،عمالءيالت�الضملعرفة�تف�ن��نتكما�يمكن�للمؤسسة�إجراء�تحقيقات�ع���� 

  ل�ا.��ستجابة

ن�التجارة��لك��ونية�املؤسسات�من�دخول�أسواق�تتعدى�مناطق�ا�املع�ودة��:ز�ادة�ا��صة�السوقية -
ّ

تمك

 .بفضل�إلغاء�العوائق�ا��غرافية

�سمح��عامل�املؤسسة�مباشرة�مع�العمالء�بحصول�ا�ع���ال�امش�الذي��انت�ست��كھ�للوسطاء�و�التا��� -

 ز�ادة�إيرادا��ا.

�الت�اليف - ��:تخفيض �باملعامالت��استخداميؤدي �املرتبطة �الت�اليف ��� �تخفيض �إ�� ��لك��ونية التجارة

���ي ��نتاج �بفعل �املخزون �مستوى �لتخفيض �نظرا �موّردين�،التجار�ة �عن �البحث �ت�لفة �،انخفاض

����عطينا�فكرة�عن�انخفاض�ت�اليف�وا��دول�التا�،انخفاض�ت�اليف��عالن�والتوز�ع�بفضل�البيع�املباشر

 .املعامالت

  �ت�اليف�املعامالت����التجارة��لك��ونية�سب�تخفيض��:)1/3ا��دول�رقم�(�
��ز�  

تذكرة�

  طائرة

تحو�ل�

  بن�ي

�سديد�

  فاتورة

�سليم�

  برنامج

بيع�أوراق�

  مالية

مصار�ف�

التطو�ر�

  والبحث

  الت��يحات

  و�خطاء

توز�ع�

  الوثائق

وقت�

  التصميم

�سبة�

  التخفيض
87%  89%  67-71%  99-97%  93-83%  25-35%  75-95%  80%  40-60%  

 L.A. Lefebvre, E´. Lefebvre, Op.cit, p.314:�املصدر

                                                           
  .32،�صمرجع�سبق�ذكره�سام�نور،�� 1

2 Malika Aboubekr, Suzanne Rivard, Commerce Électronique et Conflits de Canaux de distribution: Un État de la Question, 

Montréal ,Avril 2002.p.9 
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  .نخفاض�محسوس����أسعار�البيعاتطبيق�التجارة��لك��ونية�إ�������النفقات�ن�يجة�قتصاديؤدي��

  صغ��ة�واملتوسطة�ع���وجھ�ا��صوصبال�سبة�للمؤسسات�ال�3.6

� ��لك��ونية �التجارة �الفت�يح ��رص�عض �تمس �التحديدال�� �وجھ �ع�� �الصغ��ة �املؤسسات �تتمثل حسب�،

Erdener Kaynak et al�1���:  

 ؛�سبوعأيام�����7ساعة�و�24إتاح��ا� -

 ؛جدد�عمالءا��صول�ع���و �خارجيةس�ولة�الدخول�ألسواق� -

 ؛)(دراسة�السوق �إم�انية�جمع�املعلومات��س�ولة� -

 ؛تحس�ن�صورة�املؤسسة -

 ؛.خلق�فرص�اس�ثمار�ة�جديدة -

 ؛���فوات���ال�اتف،�تخفيض�ج�د�ووقت�رجال�البيع�قتصاد��،تصالت�اليف��و �تخفيض�ت�اليف��عالن -

 ؛دعاية�جيدة�للمؤسسة�توف�� و �املؤسسة�عمالءتحقيق�رضا�أك���ل�،عمالءتحس�ن�خدمة�ال� -

 ؛ا��صول�ع���منتجات�وخدمات�أفضل�من�املوّردين -

 ؛تطو�ر�مبيعات�املؤسسة�ع���ا��ط -

 .تحر�ا��ممعرفة�ع���بيانات�املنافس�ن�و ��طالع -

�،�لك��ونية�للمؤسسات�واملس��لك�نبالرغم�من��ل�الفرص�ال���ت�يح�ا�التجارة�:�ت�التجارة��لك��ونيةتحديا .7

 
ّ
  :ال���تحّد�من�ان�شار�ا�نذكر�أ�م�ا�فيما�يأ�ي�صعو�اتأن��ناك��عض�ال�إال

 للمس��لك�ن��بال�سبة�1.7

ج�إضافة�إ���التحاور�مع�رجل�البيع�حول�جودة�املنتَ �،يحتاج�املس��لك�غالبا�لرؤ�ة�املنتج�والتفاعل�معھ -

  ؛�ّل��ذه��مور��غيب����التجارة��لك��ونية�،السعرومزاياه�وكذا�التفاوض�معھ�حول�

يخشون�إرسال�بيانات��ن��نتإذ�أّن�العديد�من�متصف���� �،عدم�ثقة�املس��لك�ن����الدفع��لك��و�ي -

و�ذا�املش�ل�ي��ز�خاصة��،بطاقا��م��لك��ونية�للبا�ع�ع���ا��ط�ن�يجة�ان�شار�القرصنة��لك��ونية

 ؛ا�لضعف�ب�ي��ا�التكنولوجية���الدول�النامية�نظر 

�مصَد  - �تحديد �أّن صعو�ة �ات�� �إذا �املسؤوليات �تحديد �و�التا�� �دون��ر�املنتجات �املستلمة املنتجات

من�يتحمل��املادية؛خاصة�املنتجات��،�نا�ت�ون�الوضعية�معقدة�،ا��ودة�املطلو�ة�أو���ا�خلل�أو�عطب

 .مصدر�وإ���أّي �،ت�لفة�إرجاع�ا

التجارة��لك��ونية�ت�يح�العديد�من�الفرص�للمؤسسات�إال�أ��ا��بالرغم�من�أّن �:بال�سبة�للمؤسسات�2.7

 :تفرض�عل��ا��عض�التحديات�أ�م�ا

                                                           
1 Erdener Kaynak�et al , An analysis of the factors affecting the adoption of electronic commerce by SMEs Evidence from an 

emerging market, International Marketing Review,Vol. 22 No. 6, 2005,pp. 623-640. 
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�نحو املتصفح�ن��دفعو ت�ن��نوتحس�ن�مرئ�تھ�ع���� �،ھ�أك���تصفحاوجعلِ �املوقع�تصميم�وتطو�رت�اليف� - 

 1.تملك�عالمة�تجار�ة�قو�ة�ومعروفة�الشراء�خاصة�بال�سبة�للمؤسسات�الصغ��ة�ال���ال 

عة�ب�ب���البيع�املباشر�فقيام�املؤسسة�املصنِّ �،�لك��ونية�والتقليدية)(�إم�انية�تضارب�قنوات�التوز�ع - 

موزعون��ع�منتجا��ا�ع���قنوات�تقليدية�(���توز ��ستمرار مع��،للمس��لك�ن�انطالقا�من�موقع�ا��لك��و�ي

و�التا���ي�ت��ون��الوساطة إللغاء�دور ع���أنھ�محاولة��فَ�من�أن�يُ يمِك �،)تجار�تجزئة�،رةسماِس �،حصر�ون 

�املؤسسة �بمنتجات �ا��اصة �العرض �مساحات �كتخفيض �مضادة �الدعاية��،سياسات �حمالت تخفيض

�ملنافسة��،و�ش�ار�ملنتجا��ا �خاصة �تجار�ة �وتطو�ر�عالمة �إ�شاء �أو�ح�� �منافسة �مؤسسة أو�تفضيل

 2.عنيةاملؤسسة�امل

� �شركة �نجد �التوز�ع �قنوات �تضارب �إلش�الية ��عرضت �ال�� �العاملية �الشر�ات �أ�م إلنتاج��GMومن

ما�أدى�إ���انخفاض����مبيعا��ا��،لألل�سة�GAP و Levi’s شركتا�،لإللك��ونيات�Compaqشركة��،السيارات

 .3تن��نوإلغاء�البيع�املباشر�ع���� ���ا�ال�سو�قيةاس��اتيجيو�ضرار�بصور��ا�و�و�ما�دفع�ا�إلعادة�النظر����

وكن�يجة�لذلك��،ن��نتيمكن�أن�تؤدي�املشا�ل�التقنية�للشب�ات�إ����ع���البيع�ع���� �:مشا�ل�الشب�ات - 

 .�اعمالءتفقد�املؤسسة�مصداقي��ا�وح���

�،ففي�ظل�التعامالت�املالية��لك��ونية�(�تمو�ل�:املرتبط�باألنظمة�املالية�وأنظمة�ال�سديد�غياب��من - 

شراء�أوراق�مالية�)�ي�ون�من�الصعب�التأكد�من�صدق�ومصداقية�الطرف��خر��،تأمينات�،تحو�ل�ما��

 .إضافة�إ���مخاطر�قرصنة�بيانات�وسائل�الدفع�،وكذا�معرفة�مستوى�ا��طر�املرتبط�بالعملية

 .عمالءوحماية�بيانات�ال�مش�ل�ا��صوصية - 

بان�شار�املنتجات�املقلدة�والتعدي�ع���حقوق�امللكية�الفكر�ة��ن��نت:��سمح�� حقوق�امللكية�الفكر�ة - 

..و����ذا��طار�.الكتب��لك��ونية�،املقاطع�املوسيقية�،خاصة�املنتجات�الرقمية�مثل�ال��امج�املعلوماتية

� �شركة �بحالة  ��Napsterستدل
ُ

�ت�ش �ال�� �ع���العاملية �ا��ط �ع�� ��لك��و�يط ��عرضت�،موقع�ا �حيث

موسيقية�ملقاطع��Napsterن�يجة�عرض��ملتا�عة�قضائية�من�إحدى�شر�ات�ال���يل�والتوز�ع�املوسيقي

 �،حقوق��شر�ا��تمتلكللتحميل�املجا�ي�املباشر�مع�أ��ا�ال�معّدة�
ُ
ع���دفع��عو�ض�ما�����Napsterت�ج�ِ أ

 .4ك��و�يلموقع�ا���وإلغاء�جميع�املقاطع�املوسيقية�غ���الشرعية�من

�،ع���املواقع�ھتطبيقصعب�يلكن��،�ذا��جراء�الرد���يمكن�تطبيقھ�فقط�ع���املواقع�الرسمية�للمؤسسات

 .قواعد�البيانات�مج�ولة�امللكية�و�صل�،املنتديات

 

 

  

                                                           
1 H.Isaak , P.Volle,Op.cit,p.42 
2 Malika Aboubekr, Suzanne Rivard�,Op.cit,p.15. 
3 Ibid ,p.22 
4 Electronic Commerce , Technology and Prospects , p.13. 
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 بال�سبة�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ع���وجھ�التحديد����3.7

 ���Erdenerدراسة�حول�محدودية�التجارة��لك��ونية�بال�سبة�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�أو���

Kaynak et al � املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����مسعا�ا�نحو�تب���التجارة��لك��ونية�تواجھ�نوع�ن��أّن

  .1من�التحديات�؛�تقنية�وغ���تقنية�

�التقنيةاف -  �أّن �لتحديات �؛إذ �التحتية �والب�ية ��من �بمسائل �التجارة��تتعلق �ت�ب�� �عندما املؤسسة

خطر�تبادل�البيانات�وخطر��،serverخطر�ا��ادم��،عمالءلج�ل�ا�لض�نفس�ا���طر��لك��ونية�ف����عرّ 

املتكررة����شبكة��و�نقطاعاتباإلضافة�إ���ضعف�الب�ية�التحتية�لتكنولوجيا�املعلومات��،الف��وسات

 .ن��نت� 

فتتضمن�ارتفاع�ت�اليف��،ال���تحد�من�ان�شار�التجارة��لك��ونيةف����لتحديات�غ���التقنيةا�أّما - 

ت�اليف�تأس�س�وتحديث��،ت�اليف�اقتناء�أج�زة�و�رامج�معلوماتية�،����عض�الدول �ن��نتالر�ط�باأل 

بمحدودية���عتقادت�اليف�ت�و�ن�اليد�العاملة����مجال�تكنولوجيا�املعلومات�وكذا��،املوقع��لك��و�ي

  .تأث���التجارة��لك��ونية�ع���أداء�املؤسسة

  تب���التجارة��لك��ونية�من�طرف�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطةساعدة�ع���العوامل�امل .8

فإضافة�إ���الرغبة�����،التجارة��لك��ونيةاملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�لتب���تدفع��ناك�عدة�عوامل�

ن��ز�ا�خارجية�خرى�داخلية�وأجد�عوامل�تو �،ة�من�املزايا�والفرص�ال���ت�يح�ا�التجارة��لك��ونيةستفاد� 

  :فيما�ي��

  �العوامل�الداخلية�1.8

 دعم�وال��ام��دارة�والثقة����املعامالت:�،وتضم�الكفاءة����إدارة�التكنولوجيا����  ���

ف�لما��انت��،تتعلق�بمستوى�ا����ة�التقنية�املتاحة����املؤسسة�:الكفاءة����إدارة�التكنولوجيا�ا��ديثة -

  .�لما��ان�استعداد�ا�أك���لتب���التجارة��لك��ونية�متوفرةاملعارف�التكنولوجية����املؤسسة�

عندما�تدرك��،اتبت�ار � تب���دعم�وال��ام��دارة�العليا:�ومعناه�أن�ت�ون��دارة�متحمسة�ومحفزة�ع��� -

إضافة�إ���سع��ا�لتوف���الدعم�املا����،�دارة�أ�مية�العمل��لك��و�ي�تقوم�بإقناع�وتحف���با���الفاعل�ن

���ح�ن�عندما��غيب�دعم��دارة�تضعف�رغبة�املؤسسة����تب����،ةس��اتيجيالالزم�ل�ذه�ا��طوة�� 

  2.والتجارة��لك��ونية�ن��نت� 

فيما�يخص�القناة��لك��ونية�من��عمالءيجب�ع���املؤسسات��عز�ز�ثقة�ال�:والثقة����املعامالت�من� -

 .3خالل�حمالت�إعالنية�وتقديم�عروض�حصر�ة�للمتعامل�ن�ع���ا��ط�

 

                                                           
1 Erdener Kaynak�et al ,Op.cit, p.627 
2 Princely Ifinedo�, Internet/e-business technologies acceptance in Canada’s SMEs: an exploratory investigation, emerald 

publishing , Internet Research Vol. 21 No. 3, 2011,pp. 255-281 
3 W. K. Chong et Al ,Op.cit,p.522. 
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  �العوامل�ا��ارجية�2.5

  .ووجود�دعم�ح�ومي�عمالءاملوّردين�وال�،املنافس�ن�سة�من�ضغوطتضم�الضغوط�ا��ارجية�املمارَ ������

��اع���ت�ن�تجد�نفس�ا�مج��ة�،�B2Cأو��B2Bاملؤسسة�ال����ستخدم�منافسو�ا�التجارة��لك��ونية�سواء� -

�السوقية �ع���موقع�ا�وحص��ا ��ان�موّردو�املؤسسة�ل��فاظ ��ستخدمون�ؤ عمال و �ا�ؤ شر�ا�،كذلك�إذا �ا

 1لتطلعا��م.��ستجابةالتجارة��لك��ونية�ف���ملزمة�ع���

��لك��ونية - �التجارة �نحو�تب�� �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �دفع ��� �دور �أيضا �ا���ومي و�ذا��،للدعم

الدعم�يمكن�أن�ي�ون����ش�ل�خ��ات�تقنية�ومعارف�أو�ي�ون����ش�ل�دعم�ما���وقد�ي�ون�دعما�لوجس�يا�

خلق�جّو�مالئم�للتعامالت�ل�ع���املؤسسات�تطبيق�التجارة��لك��ونية�و متمثال����إقامة�ب�ية�تحتية��س�ّ 

 .�لك��ونية�من�خالل�التنظيم�القانو�ي

   �E.Cooperationللتعاون�املؤسسا�ي�ن��نت� �استخدام�:ثالثا

� �ملنع �تفعيل�ا �الواجب �اللوجس�� �الدعم �إطار�سلسلة ��� �املؤسسا�ي �وتخفيض�يظ�ر�التعاون �التمو�ن انقطاعات

�.عملية�ال�سديد��ش�ل�آ���،وقت�تور�د�ا�،نوع�ا�،ب��م�الطلبية�،�حيث�يتم�تبادل�املعلومات�املتعلقةاملخزون

�وشر�ات� �السياحية �الو�االت �ب�ن �املؤسسا�ي �التعاون �عن �الطائرات ��� �لألماكن �ا���ز�املعلوما�ي و�عت���أنظمة

  الط��ان����مجال�السياحة.

 للبيانات�لدعم�التعاون�املؤسسا�يالتبادل��لك��و�ي� .1

  .بيانات�والوثائق�من�حاسوب�آلخرإ���تألية�تبادل�ال�EDIى�ظ�ور�تكنولوجيا�التبادل��لك��و�ي�للبيانات�أدّ 

  .الر�ط�املباشر�وشب�ات�القيمة�املضافة�:يتم�نقل�البيانات�إلك��ونيا�وفق�تقن�ت�ن�أساس�ت�ن

�املباشر�1-1 ���يقوم�:الر�ط �أج�زة �ب�ن �الر�ط �وإرسال��تصالع�� �التجار��ن �وشر�ا��ا �املؤسسة ��� املوجودة

يتصالن��،���كال�املوقع�ن�EDIم�تتطلب�العملية�وجود�حاسوب�م��ِج �.البيانات�من�املوقع��ول�إ���الثا�ي�والعكس

لكن�العيب�ا��و�ري�����ذه��،وخطوط��اتف�خاصة��Modemsاستقبالببعض�ما�من�خالل�أج�زة�إرسال�و 

ت�عل��ا�أن�تث�ّ �EDIواملؤسسات�املش��كة�����،تة����املؤسسةتتما����مع��نظمة�والشب�ات�املث�ّ التقنية��و�أ��ا�ال�

و�ل��.2تتفق�ع���نماذج�إلك��ونية�ذات�معاي���لتتمكن�من�التواصل�إلك��ونيا�مسبقا�برامج�معلوماتية�خاصة�و 

 .شر�ك�تجاري�جديد�يضاف�إ���قائمة�املتعامل�ن�يحتاج�إ���التج���ات�وكذا�تب���معاي���الشر�اء

�املضافة�1-2    ����تقنية�أك���تطورا�وفعالية�VANsشب�ات�القيمة �(وسيط�،: �طرف�ثالث �تدخل )�إذ�تتطلب

�� �عملية �والذيتصالإلتمام ��يتمثل�، �مثل��� �متخصصة �شر�ات �توفر�ا �ال�� �املضافة �القيمة شب�ات

Kleinshmidt، IBM Global services، Sterling Electronic Networks...،معدات��� �الشر�ات ��ذه �تقّدم حيث

                                                           
1 J K. van Akkeren , A. L.M. Cavaye, Factors affecting entry level internet  technology adoption by small businesses in Australia, 

Journal of Systems & Information Technology 3(2),p.35 
2 C.J. Anumba , K. Ruikar, Electronic commerce in construction—trends and prospects, Loughborough University, Automation in 

Construction 11 (2002) 265– 275,p.3 

 * Value-Added Networks 
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تخز���ا�ثم��،الرسائل�من�املرسل�ستقبالوامل�ارات�الالزمة�ال � EDI شب�ات�خاصة�ب�،برامج�معلوماتية�،تصال�

 .1إرسال�ا�للمستقِبل�

 والش�ل�املوا���يو���مبدأ�عمل�تكنولوجيا�التبادل��لك��و�ي�للبيانات.

  ):�مبدأ�عمل�التبادل��لك��و�ي�للبيانات1/14الش�ل�رقم�(

  

    , Op.cit, P. 219systèmes d’information et Management des organisationsRobert REIX ,املصدر:

 حسب�الش�ل�فإن�املؤسسة�من�
ُ
طلبية)����ش�ل�ملف�خاص�يتما�����،أمرأ�رسالة�(�ِش خالل�ال��نامج�التطبيقي�ت

ثم�إرسال�ا��EDIثم�يتم�تحو�ل�الرسالة�من�خالل�برنامج�ال��جمة�إ���ملف�من�نوع��،متطلبات�ال��نامج�التطبيقيو 

  آليا�ع���شبكة�القيمة�املضافة�إ���حاسوب�الشر�ك�التجاري.

  :2للمؤسسات�بتحقيق�املزايا�التالية��EDIتقنية��استخدام�سمح�

 وتحس�ن�الت�سيق�ب�ن�املؤسسات؛تنمية�املبادالت� -

 ؛%�70الورق�ب�سبة��استخدامتخفيض���� -

 تخفيض�العمل��داري�الالزم�ملعا��ة�الطلبيات؛ -

 إلغاء��خطاء�الكتابية�وتحس�ن�املوثوقية����تدفق�املعلومات؛ -

 حفظ�املعلومات����ذاكرة�معلوماتية؛ -

 )؛EDIز�ادة�حواجز�الدخول�أمام�املنافس�ن�(�ملزمون�ب�ب��� -

 ز�ادة���م�ال�شاط�وتوسيع�مجاالتھ؛ -

 من�املؤسسات.�عمالءاملحافظة�ع���ال -

                                                           
  .305ص.��،مرجع�سبق�ذكره�،جاري�شنايدر� 1

2 Robert Reix , Op.cit, p.221 
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  دعم�التعاون�املؤسسا�يل�كس��انت� .2

�املؤسسات �ب�ن �و�عاون �شرا�ات �من ��عمال �عالم �يتطلبھ �ملا �استجابة ��كس��انت �شبكة��،�شأت ف��

إذ��سمح��،مفتوحة�ع����طراف�ا��ارجية�املتعاملة�مع�املؤسسة�واملتعاونة�مع�ا����إطار�شراكة�أو�تحالف

  ع���قاعدة�بيانات�املؤسسة�أو�جزء�م��ا.�و�طالع�Firewallsل�ؤالء�املتعامل�ن�املرور�ع���ا��دران�النار�ة�

استالم��،متا�عة�تنفيذ�ا�،��ا�من�إرسال�الطلبياتاستفاد�كس��انت�من�طرف�املؤسسات�ب�استخدام�سمح�

  الفوات���والدفع�إلك��ونيا.

  لك��ونية�لدعم�التعاون�املؤسسا�ي�سواق�� .3

�عتمد�ع���ب�ية��تصالفضاءات�اف��اضية�لال�،��B2Bسواق��لك��ونية����أنظمة�معلومات�ب�ن�املؤسسات

�قتصادية،� �سمح�للبا�ع�ن�واملش��ين�من�املؤسسات�تبادل�املعلومات�والقيام�باملبادالت�،تحتية�تكنولوجية

  :2نوعان و���،1نفس�الوظيفة�ال���تؤد��ا��سواق�التقليدية��سواق��ذه�تؤدي

و���أنظمة�تبادل�معلوماتية�متعددة��طراف،�دخول�ا�حصري�لألعضاء�:�Privateإلك��ونية�خاصة��أسواق -

مثال��Cisco،�فشركة�لبيع�أو�لعمليات�الشراء�والتور�دشركة�واحدة،�وقد�ت�ون�موج�ة�لعمليات�ا�وتملك�ا

���،عميلة�أو��ش��ي�من�شر�ات�موّردة�يمكن�أن�ت�يع�منتجا��ا�لشر�ات
ّ

من�تخفيض�الت�لفة�ع���ا�إذ�تمك

سعار�والتفاوض�كما�ت�يح�انخفاض�� �،تألية��جراءات�وتخفيض�ت�اليف�التخز�ن�وتقليص�مدة�ال�سليم

  املباشر�مع�املوردين.

�ال�سوق  - �العامة�أماكن �من�: �والطالب�ن �العارض�ن �من �العديد �لتال�� �مصممة �إلك��ونية �مواقع و��

�املنتجات�واملؤسسات��،املؤسسات �وت�يح�خدمات�عديدة�مثل�عرض�جميع �الدخول�إل��ا�بحر�ة يمكن

قوائم��،إم�انية�البيع�والشراء�والدفع�ع���ا��ط�،املتاحة����السوق�مع�توجيھ�مباشر�نحو�موقع�العارض

 .NTE.net،�ومن�أمثل��ا�نات�أسعار�وإم�انية�القيام��عمليات�بيع�باملزايدة�إلك��ونياعرض�مدعمة�يمقارِ 

  الداخ���تصاللال�ن��نت� �استخدام�:را�عا

�استخدامالداخ����و�عملية�نقل�وتبادل�املعلومات�املوج�ة�أساسا�للعمال�داخل�املؤسسة�و�ذا�ب�تصال�

 الندوات�عن��عد�،الرسائل�املوج�ة�للعمال�،لوحات�العرض�املر�ي�،عدة�دعائم�من�بي��ا�مجلة�املؤسسة

Teleconference الداخ���أداة�ل�شر�قيم�املؤسسة�وفلسف��ا�ب�ن��تصالو�عت�����،والوسائل��لك��ونية

 .�3ا�وتحقيق�الت�امل�ب�ن�مختلف�مستو�ات�ال�ي�ل�التنظي���أعضا

                                                           
1 Prentice Hall, E-Marketplaces:� Structures, Mechanisms, Economics, and Impacts,2008, Available from: http://www.issr-

forum.com/index.php?action=dlattach;topic=1963.0;attach=1994, Downloaded in 20-11-2016. 
2  Idem 
3 Jean-Marc Décaudin et al., La communication interne , Stratégies et techniques , édition Dunod , Paris , 2006, p.1 
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�� �خالل �من �املؤسسة �إدارة �ع����تصال�س�� �والعمل �املؤسسة �أجزاء �ب�ن �التفاعل �إلحداث الداخ��

ت�لدعم�ما��و�مناسب�من�تصرفا�وممارسة�التأث���ع����خر�ن�،الت�سيق�ب�ن��ذه��جزاء���دمة�أ�داف�ا

  .يجب��غي��ه�وتوج�ات�و�غي���ما

�أّن  �املعلوم ���من �املرِس �تصالس��ورة ��� �تتمثل �عناصر�أساسية �ستة �من �تت�ون �(الداخ�� �دارة)،�ل

ل�املستقبِ �،كتابية�أو�إلك��ونية)�،شف�ية(�تصالوسيلة�أو�قناة���،..).أوامر،�توج��ات�،معلومات(الرسالة�

كما��و�موّ����،املؤثرات�(�املحيط)�،سلوك�مع�ن)التغذية�العكسية�(�رد�فعل�أو��،العمال����املؤسسة)(

  ���الش�ل�املوا��:

  داخل�املؤسسة�تصال):�س��ورة��1/15الش�ل�رقم�(

  

  سبقع���ما��عتمادإعداد�الباحث�باال �:املصدر

 �،الداخ������املؤسسة�تصاليتطلب�القيام�باال
ُ
د�ع���أساسھ��دارة�العامة�موضوع�و�دف�حِدّ وضع�مخطط�ت

����شر�ثقافة�املؤسسة�وفلسف��ا�أو�توصيل�معلومات�محددة�للعمال�أو�خلق��،بدقة�سواء�تمثل�تصالعملية��

  عالقة�ب�ن��دارة�والعمال.

 الداخ���تصاللك��و�ي�لدعم��ال��يد�� .1

فمعظم�املؤسسات��،الداخ���باملؤسسة�تصالوتطبيقا��ا�املجال�واسعا�لتحس�ن�وتفعيل���ن��نتفتحت�� 

 �،ن��نتحاليا�مزودة�ع����قل�بج�از�حاسوب�مرتبط�باأل 
ّ

��ا�من�إرسال�املعلومات�وتملك�بر�دا�إلك��ونيا�يمك

�منخفضة �وت�لفة �و�سرعة �املناسب �الوقت �بمجلة��،�� �اليومية �مجل��ا ��عو�ض �املؤسسة ��ستطيع كما

 �Newsletterإلك��ونية�
ُ
  .ملختلف�املتعامل�نل�ع���ال��يد��لك��و�ي�رَس ت

� �عدد��استخدام�سمح �تخفيض �خالل �من �املؤسسة �داخل �للوقت �فعالة �بإدارة �أيضا ��لك��و�ي ال��يدي

 .�1جتماعاتباإلضافة�إ���تحس�ن�إنتاجية��،ومد��ا��جتماعات

�،تطو�ر�العمل�التعاو�ي�ب�ن�العمال�،ال��يد��لك��و�ي�بتحس�ن�الت�سيق�داخل�املؤسسة�استخدام�سمح�

  .2تحس�ن��داء�ا��ما���و�منح�استقاللية�أك���للعمال

                                                           
1 G.de la Rupelle ,M.Kalika,Variables d’influence de l’utilisation de la messagerie électronique sur la relation hiérarchique ,AIM , 

2010,P.2. 
2 N.Boukef et al , Théorie du millefeuille , de la non substitution entre communication électronique et face à face , Revue 

française de gestion , 2007,P.2. 
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 الداخ���تصاللدعم����ن��انت .2

ان�شارا�محسوسا�ب�ن�املؤسسات�نظرا�لكفاء��ا��Intranetالشبكة�املعلوماتية�الداخلية��استخدامعرف�

وتتم�إدارة��ذه�الشبكة�من�طرف�مسؤول��،العالية�����شر�و�ث�املعلومات�داخل�املؤسسة����الوقت�املناسب

ية�تصال���املؤسسة�نظرا�لكفاءاتھ���تصالنظرا�لكفاءتھ�التقنية�ومن�طرف�امل�لف�باال�Webmasterاملوقع�

  ومعرفتھ�للعمال.

 �الداخ���تصاللدعم���Groupwareبرمجيات�العمل�ا��ما��� .3

ال����سا�م����تحقيق��دف�مش��ك�من�طرف�مجموع�التقنيات�و�ساليب�����رمجيات�العمل�ا��ما��ب

تية�اتصاالبمساعدة�أج�زة�و�رامج�معلوماتية�و �،ل�ن����الزمان�وامل�انمجموعة�أ��اص�مجتمع�ن�أو�منفِص 

  وطرق�قيادة�املجموعات.

لكّن�ال�دف��ول��و�تطو�ر�العمل��،برمجيات�العمل�ا��ما���لعّدة�أغراض�داخل�املؤسسة�استخداميتم�

مما�يؤدي�إ���تخفيض�حّدة�التدرج�الوظيفي�وتحس�ن�س��ورة�القرار�باإلضافة��،ا��ما������مشار�ع�محّددة

�ساعد�ع���ترقية��،كب�ية�تحتية����املؤسسة�Groupwareو�عّد��1.تصالالتعاون�و��،إ���تحس�ن�الت�سيق

  كما��سّ�ل�الت�سيق�والتعاون.فات�وتبادل�املعلومات�واملل�تصال�

  ةس��اتيجيليقظة�� لغرض�ا�ن��نت� �استخدام�خامسا:��

  ةس��اتيجي� ��عر�ف�اليقظة .1

 �� �س��اتيجي�عت���اليقظة �أل�ّم ن��نتلأل �استخدام�خامسة �عرض �ي�� �وفيما �لليقظة�التعار�ف�، �املقدمة

  .علوم�ال�سي������أدبيات��س��اتيجية

اليقظة�بأ��ا�عملية�مستمرة�ومتكررة���دف�للمراقبة�الفعالة�للمحيط� AFNORالفر�سية�للقياسف�ال�يئة��عرِّ 

           .2لتوقع�التغ��ات�والتطورات�ا��ادثة�فيھ�س��اتي��و� التكنولو����،التجاري 

من�خالل�ا�تقوم�املؤسسة��،بأ��ا�مسار�طو�ل�املدى�مرتبط�باملعلومات�،ةس��اتيجياليقظة�� �Da Silvaف��عرِّ 

�لغايا��ا �وتحقيق�ا ��شاط�ا �استمرار�ة �تؤثر�ع�� �قد �أحداث �عن �واملن��ات �املؤشرات �وتحليل ��دف��،بتحديد

 �� ��س��اتيجياليقظة �املحيط ��� �املمكنة �التحوالت �توقع �إ�� �قتصادة و�التا����،والتكنولو���و�جتما��ي

  .3تخفيض�حالة�عدم�التأكد

                                                           
1�M.Saadoun, Technologies de l’information et Management, éd. Hermès, Paris, 2000, p 45-46. 
 Association  Française de Normalisation 
2 Frederick Martinet , Veille et recherche d’informations , 2006 , p.2. 
3 Antonio Da Silva  , Op. cit. p.43. 
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 س��اتيجيإذن�اليقظة�� 
ُ
ِ ة����عملية�ت

ّ
خاصة��،ن�املؤسسة�من�التأقلم�مع�محيط�ا�املتم���بالتغ���وعدم�اليق�نمك

و�تم�ذلك�من�خالل�رصد�واستغالل�املعلومات�املتوفرة�أثناء��عامل�املؤسسة��،���ظل�العوملة�وتنامي�املنافسة

  وذلك�الستغالل�الفرص�وتقليل�املخاطر�وعدم�التأكد.�،�ا�ومنافس��ا�شر�ا�،د��اموّر �،�ا�عمالمع�

  1:ة����إطار�ثالثة�مراحل�أساسيةس��اتيجيتتم�اليقظة�� و ����

 �.من�املعلومات�و�حتياجاتأول�مرحلة����تحديد�مخطط�لليقظة�من�خاللھ�تظ�ر���داف� -

 �.ادرادر�ا�وتلق��ا�من��ذه�املصثا�ي�مرحلة�تتمثل����جمع�املعلومات��عد�رصد�مص -

�املعلومات - �فحص ��� �تتمثل �مرحلة �ملتخذي��،ثالث �توصيل�ا �ثم �النتائج �واستخالص �وتحليل�ا مراقب��ا

  القرار.

  رئ�سية���:�ة�مجاالتخمسبIsaak�2ة�حسب�س��اتيجيترتبط�اليقظة�� �:ةس��اتيجي� �مجاالت�اليقظة .2

�باألسواق - �مرتبطة �املس��لك�ن�:يقظة �وميول �اتجا�ات �دراسة ��� �ا���،وتتمثل الفروع��،ديدة�سواق

 .ا��ديدة

�تنافسية: - �� �يقظة �القدرات �بمعرفة �للمنافس�نس��اتيجيمرتبطة �البدي�،ة �والداخل�ن�املنتجات لة

 .املحتمل�ن�للسوق 

�تكـنولوجية: - �بالتكنولوجيا�يقظة �املرتبطة �و�ر�اح �الت�اليف �عن �املعلومات �برصد الفوارق��،تتعلق

 �.�خ��اعا��قوق�و�راءات��،التكنولوجية�ب�ن�املؤسسات

 .ال�شر�عات�والتنظيمات�ا���ومية�،متعلقة�باملعاي���القانونية�:يقظة�قانونية -

�جيوسياسية - �استقرار��سواقيقظة �تدرس :،��� �(قتصادالظروف �ال�لية �ماليةية ت��م��،سياسة

 .)،�التقلبات�السياسيةخوصصة

  ن��نت� �استخدامة�بس��اتيجيتفعيل�اليقظة��  .3

نأداة��امة�تم�ن��نت�عت���� 
ّ

جديدة�ت�يح�ل�ا�خلق�أف�ار��،ا��صول�ع���معلومات�متنوعةمن�ملؤسسات�ا�ك

 �،اتابت�ار �أو 
ّ
و�ذا�يتأ�ى�من�.�3سأو�ع����قل�التحوط�ضد�التحوالت�املمكنة����محيط�ا�املتم���بالتعقيد�والل

جات�املنتَ �،�خ��اعمثل�املعلومات�املرتبطة�ب��اءات��،قاء�املعلومات�من�مصادر�إلك��ونية�متعددةخالل�است

جات�وردود�أفعال�م�املتوفرة�����عض�املواقع�املتخصصة�ومنتديات�النقاش�حول�منتَ �عمالءراء�الآ�،ا��ديدة

  �.املنافس�ن

كذلك�يمكن�للمؤسسة�أن��ستخدم�املواقع��لك��ونية�للمؤسسات�املنافسة�كمصدر�م�م�للمعلومات�املتعلقة�

  .عمالء�سياس��ا�ال�سو�قية�وكيفية�استجاب��ا�لطلبيات�ال

                                                           
1 Idem., p.48 
2 Henry Isaak, Utilisation d’Internet pour la veille stratégique : facteurs déterminants des pratiques des entreprises françaises 8ème                

congrès de l’AIM, p.2. 
3 H.Lesca , J.Muniz, PME:Utilisation d’internet pour la veille stratégique orientée client ,CIFPME 2002 , Montréal , CANADA ,p.5. 
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والتقار�ر��Infomediaمصدر�آخر�م�م�للمعلومات�عن�محيط�املؤسسة�ومنافس��ا�يتمثل����املواقع��خبار�ة�

ة����املؤسسة�البد�س��اتيجيولتطو�ر�اليقظة�� �.ن��نتال���تصدر�ا�و�االت�متخصصة�عن�املؤسسات�ع���� 

نظرة��دارة��،تنظيم�ا�الداخ���،���محيط�املؤسسة� �Isaakن��عتبار�أر�عة�عوامل�رئ�سية�حدد�ا��ع من��خذ

  �و�مب�ن����الش�ل�أسفلھ:كما��1.ن��نت� �استخداملتكنولوجيا�املعلومات�ودرجة�

  ةس��اتيجي):�عوامل�تطو�ر�اليقظة�� 1/16الش�ل�رقم�(

  

p.5Op.cit.,Utilisation d’Internet pour la veille stratégique, H.Isaak,  

املنافسة����القطاع��لما��تداشتاملنافسة�(حيث��لما�شدة�و بحركية�املحيط�قاس�بال�سبة�ملحيط�املؤسسة�فيُ 

  .ادت�ا��اجة�لتطو�ر�نظام�اليقظة)ز 

����م�ا��لما�زادت�ا��اجة�لتطو�ر�اليقظة)�ودرجة�تدو�ل�بال�سبة�للتنظيم�فيحدده���م�املؤسسة�(�لما�ك�ُ 

  �شاط�املؤسسة�املقاس�برقم��عمال�املحقق����ا��ارج.

 �� �للنظرة �س��اتيجيبال�سبة �تكنولوجيا �اتجاه �بأّن �،املعلوماتة �العامة ��دارة �رؤ�ة ��انت تكنولوجيا��ف�لما

  .ةس��اتيجيومصدر�للم��ة�التنافسية��لما�طورت�أك���منظومة�اليقظة�� �اس��اتي��املعلومات����ر�ان�

ال���تؤدي�إ���ف��تبط�بدرجة�إدخال��ل�من��ن��انت�و�عمال��لك��ونية��ن��نت� �استخدامبال�سبة�لدرجة�

  .���املؤسسة�اليقظة�ر �تطو 

  

  

  

  

  

                                                           
1 H.Isaak, Utilisation d’Internet pour la veille stratégique, Op.cit.,P.5. 

ةستراتيجياليقظة اال  
ة ستراتيجيالنظرة اال

 لتكنولوجيا المعلومات

 التنظيم

درجة استخدام 

 األنترنت في المؤسسة

محيطال  
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  الصةخ

فنا�ع���أ�مية�املعلومات����املؤسسات�كما�استعرضنا�مختلف�أش�ال�نظم��عرّ �،�ذا�الفصلمن�خالل�

�الوظيفية �سواء �أو�املدَم �،املعلومات �املؤسسة�،جةاملؤتمتة �موارد �تخطيط �نظم � ERP خاصة �سمحت�، ال��

مة����تكنولوجيا�املعلومات�املستخَد ل�تطرقناثم��،برنامج�واحدللمؤسسات�بإدارة�عدة�وظائف�وعمليات�من�خالل�

�وأ�مي��ا �� �،املؤسسات �تكنولوجيا �ذلك ��� ��،ن��نتبما  كما
ّ
�حل �مختلف ����استخداملنا �التكنولوجيا ��ذه ات

�،نات�املتغ���املستقلاستوفينا�بالدراسة�والتحليل�مختلف�م�وّ لن�ون�بذلك�قد��،املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة

  و�أ�ي�الدور�ع���العناصر�امل�ونة�للمتغ���التا�ع����الفصل�املوا��.
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  تم�يد

 
ُ
أ��ا��سا�م��اعتبار ب�،عظم�دول�العالمية����مقتصاداملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�أساس�التنمية���ّد ع�

وتحس�ن�الناتج�والدخل�القومي،�و�������غلب�تجسيد�ألف�ار��ا��اص�س�ثمار ���يع�� �،���خلق�مناصب�الشغل

نمو�إذا�لقيت�ا�تماما�ومرافقة�رة�ع���الكب��ة�ومقِد �ةابت�ار�إذ�تتم���بقدرات��،ومبادرات�الشباب�وخر����ا��امعات

ن�القوان�ن�عدة�إجراءات�ومبادرات�لل��وض���ذه�املؤسسات�من�خالل�َس �تخذتاوالسلطات�ا��زائر�ة��،وتوج��ا

وإن��،�سبة�كب��ة�من��ذه�املشروعات�تفشل����سنوا��ا��و���لكّن �،املا���والف��التوج��ية�وإ�شاء��يا�ل�الدعم�

عة�أن�أغل��ا�ي�شط����قطاعات�خدماتية�مشبَّ �اعتبار مرت�ف���ال��سا�م�بالش�ل�املطلوب����عملية�التنمية�باست

����س�ثمار لال ولذلك�من��فضل�توجيھ�أ��اب��ذه�املؤسسات�...كراء�السيارات�،التجارة�،جة��النقلوغ���منتِ 

ا��خ����ش�و�من�نقص�فادح����،��ذسيا��ال�القطاعمن�أ�م�ا�جة�لل��وة�و�ديلة�لقطاع�املحروقات�قطاعات�منتِ 

��ذا�ومن��نا�تت���خطة�.بالرغم�من�أ�ميتھ����جذب�العملة�الصعبة�وتدعيم�م��ان�املدفوعاتات�س�ثمار � 

  :كما�ي���الفصل

  

  يةقتصادوأ�مي��ا���املبحث��ول:��طار�املفا�يـ���للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة

  سات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائراملؤس�واقع�املبحث�الثا�ي:

  ة�الدوليةسياحيوالسوق�ال�سياحةالنظري�لل�التأصيلاملبحث�الثالث:�

  ة����ا��زائر�سياحياملؤسسات�الو �سياحةال�وتنافسية�املبحث�الرا�ع:�واقع

  ؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����امل�ھقياسو املبحث�ا��امس:��داء�
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  يةقتصادوأ�مي��ا���ا�يـمي�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�طار�املف�:املبحث��ول 

 �،يقتصاد�عت���املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�عنصرا��اما����ال�سيج�الصنا���وأداة�للتنو�ع��
ُ
�ّد عكما��

  .يةجتماعية�و� قتصادمصدرا�أساسيا�لل��وة�ومحر�ا�لل��ضة��

  .يةقتصادثم�أ�مي��ا���سسات�الصغ��ة�واملتوسطةنحاول�����ذا�املبحث�توضيح��طار�املفا�ي���للمؤ 

  �طار�املفا�يمي�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�:أوال

  مف�وم�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة .1

د�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�يحظى�باإلجماع�وذلك�راجع�لصعو�ة�وضع�معيار�وّح يوجد��عر�ف�ُم �ال 

ي�ب�ن�قتصادباإلضافة�لتباين�درجة�النمو���،ل�ذه�املؤسساتالنظرة��اختالفواحد�لقياس���م�املؤسسة�و 

  .1س�ي�املمارَ قتصادال�شاط���اختالفالدول�و 

ب�ن�املعاي���الكمية�واملعاي����افم��و�،وقد�حاول��عض�الباحث�ن�إيجاد�معاي���ع���أساس�ا�تصنف�املؤسسات

  :النوعية

�� �:املعاي���الكمية.�1.1 ��ع�ن �امل��انيةالعناصر�ا�عتبار تأخذ �مجموع �مثل �للمؤسسة �العمال�،لظا�ر�ة ���������������عدد

 .ولكن�ال�يوجد�إجماع�ب�ن�الدول�حول�حدود��ذه�املعاي���،أو�رأس�املال

�العمال�- �املؤسساتعدد �من �أنواع �أر�عة �املعيار�التمي���ب�ن ���ذا �العمل ��سمح :�� �املصغرة�� ،�املؤسسات

لكن��ناك�اختالف�ب�ن�الدول����تقدير�ا��دود��املؤسسات�الكب��ة.و �سطةاملؤسسات�املتو ،�املؤسسات�الصغ��ة

حيث��،عدم�قابليتھ�للتعميم�ع���جميع�القطاعات�،عاب�ع����ذا�املعيار�ُ �الفاصلة�ب�ن��ذه�املؤسسات،�كما

ؤسسة�نظر�ملؤسسة����قطاع�مع�ن�ع���أ��ا�كب��ة�ب�نما����قطاع�آخر��عت���مأخذ�نفس�عدد�العمال�يمكن�أن�يُ بِ 

  ا.استخداممعيار�العمالة��ك����اعتبار لكن��ذا�ال�يمنع�من��،صغ��ة

��م�املبيعات�املحققة��عتبار ،�حيث�يأخذ��ع�ن�� �عت���من�املعاي���الكمية:�رقم��عمال�ومجموع�امل��انية�-

  .امل��انية�أو�إجما���أصول�وخصوم�سنو�ا�من�طرف�املؤسسة

اي���نوعية�تتما����أك���مع��عض�الباحث�ن�ع���مع�اعتمد�،إ���املعاي���الكميةضافة�باإل �:�املعاي���النوعية�2.1

� ��يةجتماعو� ��قتصاديةالطبيعة �واملتوسطة �الصغ��ة �� للمؤسسات �البعد ��دارة�جتما�مثل �ونوعية �

ن�حيث�باملجتمع�املح���م�رتباطباإلضافة�إ���قوة�� �،ات�وأ�داف��دارةاس��اتيجيوصعو�ة�التمو�ل�وكذا�

 التوز�ع�وا��صول�ع���املعلومات.�،ال�شغيل،�التمو�ل

                                                           

�1 �عثمان���لف،�واقع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�وسبل�دعم�ا�وتنمي��ا،�دراسة�حالة�ا��زائر،�أطروحة�دكتوراه����العلوم��قتصادية،�

4ص.�،2004-��2003،جامعة�ا��زائر  
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 عت���املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�تبعا�ل�ذا�املعيار��ل�مؤسسة�يدير�ا�مس���يتحمل�نوعية�ال�سي����:

 �.1ية�و�خالقية�للمؤسسة�جتماع� �،التقنية�،��صيا�املسؤوليات�املالية

دائم��اتصالمس���املؤسسة�ع���كما�أن�الوظيفي��حيث�يالحظ�����ذه�املؤسسات�انخفاض�التخصص

  .��مع�مختلف�املتعامل�نو����

 غ���م�ي�لة�ومب�ية��ةس��اتيجيؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ت�ون�� امل���:�وأ�داف��دارة�اتاس��اتيجي

 حيث��عتمد�املس���فقط�ع���خ��تھ�ال��صية�وحدسھ�عند�اتخاذ�القرارات�وتنفيذ�ا.�،ع���ا��دس

 2واستحالة�ال��وء�إ����سواق�املالية�التمو�ل�البن�يا��صول�ع���صعو�ة�.  

 واملوردين.�عمالءضعف�املركز�التفاو����مع�ال 

 
ّ

ولك��ا�تبقى�غ����افية�لتمي����ذه��،زت�ع���خصائص�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ذه�املعاي���النوعية�رك

  إذ�ال�تص���للتعميم.�،�خ��ة�عن�املؤسسات�الكب��ة

 �القاانط
ُ
����مت��عر�فات�مختلفة�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطةّد من�معاي���التفرقة�الكمية�والنوعية�ق

  �عض�الدول��ستعرض�أ�م�ا�فيما�ي��:

 �،���أمر��ا��عت���املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة -
ُ
 �ل�املؤسسات�ال����

ّ
عامل�وتحقق��500ل�أقل�من�شغ

مليون��25ملؤسسات�العاملة����قطاع�التكنولوجيا�فأقل�من�مليون�دوالر�باست�ناء�ا�7دخال�سنو�ا�أقل�من�

 .3دوالر

 �،���كندا -
ُ
 املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ال��

ّ
  .4مليون�دوالر�25عامل�وأصول�ا�ال�تتجاوز��500ل�أك���من�شغ

رقم�أعمال�ا��،عامل�250املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����مؤسسات�توظف�أقل�من��،�ورو�ي�تحاد���� -

  .5مليون�أورو�43مليون�أورو�وامل��انية�السنو�ة�ال�تتعدى��50ي�ال�يتجاوز�السنو 

�فقحظ�تباينا�ب�ن�الدول�����عر�ف�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة،�إال�أ��ا�تتالتعار�ف�السابقة�نال خالل�من�

  .خاصة�معيار�العمالة�،���تطبيق�املعاي���الكمية

ملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�بمجموعة�من�ا��صائص�تنفرد�ا:�خصائص�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة .2

  .ال���تم���ا�عن�با���املؤسسات��ستعرض�أ�م�ا�فيما�ي��

مال�كب���و�التا����ال�تحتاج�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�عند�تأس�س�ا�لرأس:�س�ولة�التأس�س�1.2

�تدب���املوارد�لبداية�ال�شاط�من�خالل�مدخرات��فراد�باإلضا�س�ُ  ة�إ���انخفاض�الت�اليف�فل�عملية

  �دار�ة.

                                                           
1 Robert Wtterwulghe , La PME , une entreprise humaine ,édition De Boeck , Paris, 1998,p.15 

  �10ص.�،مرجع�سبق�ذكره�،عثمان���لف2
3 MSITC, SME’s overview participation in US exports, investigation no 332.508, January 2010 ,p19. 
4 MIPME, Mise à niveau des PME, Bulletin de veille ,2012, p.1 
5MEDEF : Fond social européen, Guide sur la définition d’une PME,2006, p.6 



واقع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�الناشطة����القطاع�السيا���وقياس�أدا��ا�����الفصل�الثا�ي���      

 

 

 ����67  
  

خاصة��،عادة�ما�يتم�ا��مع����املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ب�ن��دارة�وامللكية:��دارة�وال�سي���2.2

�العائلية �املؤسسات �حالة �باتخاذ��،�� �و�نفرد �مؤسستھ ��� ���شطة �جميع �املؤسسة �مالك �يتو�� حيث

�التمركز�حول���ص�املالك�ا�،القرارات �يقود�املؤسسة�إ���مشا�ل�سوء�التقدير�وعدم�و�ذا ملس���قد

أما�ال�ي�ل�التنظي���فيتم���بال�ساطة�و�رتكز�حول�املس���وعالقاتھ�الداخلية�بالعامل�ن��،استغالل�الفرص

�ا�ع���تقسيم�الوظائف�اعتمادكما�يالحظ�عدم��،اف�من�عمالء،�موردين�و�نوكوا��ارجية�بمختلف��طر 

  .1وم�بمعظم�اأن�املس���يق�اعتبار ب

املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�تأخذ���ا�فإّن �شا�رأس�املال�الالزم�إل�نظرا�لصغر :�تنوع�أش�ال�امللكية�3.2

�مسؤولية��،أو�عائلية�،عادة�ش�ل�مؤسسة�فردية �أ��ا�قد�تأخذ�ش�ل�شركة�ذات شركة�أ��اص�كما

  .محدودة

ة�خاصة����بداية��شاط�ا�من�مشا�ل��عا�ي�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسط:�ارتفاع�معدالت�فشل�ا�4.2

  .نقص�مصادر�التمو�ل�مش�لة�و نذكر�م��ا�عدم�كفاءة�ورشادة�املس��ين��،تؤدي�أحيانا�إ���فشل�ا

5.2� 
ّ

�� محف �ع�� �و�بداعزة �بت�ار :� �خصبة �ب�ئة �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �لالبت�اراتتوفر

ع���والدليل��،كما�تحفز�م�ع���املبادرة�،�ر�اف������ع��فراد�ع���تنمية�أف�ار�م�وتطو �،و�بداعات

� ���و�أّن ذلك �مثل �العمالقة �التكنولوجيا �شر�ات �Apple،�Facebookأغلب ،Google� ،Yahoo����� بدأت

  كما��عت���ا��اضنة��و���ألف�ار�ونظر�ات�الباحث�ن�ا��امعي�ن.�.ش�ل�مؤسسات�صغ��ة

إذ��،خل�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�بال�ساطةيتم���نظام�املعلومات�دا:�طنظام�املعلومات�م�ّس �6.2

�،املس����عرف���صيا�العمال�أّن �حيث�،الشفوي�املباشر�وا��وار�ا������تصاللون���ين�يفضّ املس�ّ �أّن 

  2.دينوكذا�املوّر �عمالءال

املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة��عدم�قدر��ا�ع����سمت�:�ودية�ال�شاط��نتا���و�ال�سو�قيمحد�7.2

ال�شر�ة�واملالية�وعدم��،من�طاق��ا��نتاجية�والتوسع����ال�شاط�نظرا�ملحدودية�إم�انيا��ا�الفنيةالرفع�

  ).أما�عملية�ال�سو�ق�ف���جوار�ة�(خدمة��سواق�املحلية�،�ا�ع���تكنولوجيا�متطورةاعتماد

وا��ة��ة��اتيجياسال���تم�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�كث��ا�بوضع�وتنفيذ�:�ةس��اتيجيإ�مال�� �8.2

ال��عتمد�عادة�ع���املنا���العلمية�����،بل�يقتصر��مر�ع���ردود�أفعال�مب�ية�ع���التخم�ن�،ألعمال�ا

  .فق� ضيق�ت�ي�ون�تخاذ�القراراا�التحليل�كما�أّن 

من�خالل�استعراضنا�أل�م�خصائص�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة،�ي�ب�ن�لنا�أن��ذه��خ��ة�تحتاج�إ���

  واملتا�عة�ل�ستمر�وتنمو.الدعم�

 

                                                           
1 Olivier Torres , Les PME , édition Dominos Flammarion ,p.26 
2 Idem 
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  والتحديات�ال���تواج��ا�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�يةقتصاد���مية��:اثاني

  يةقتصاد��مية�� .1

يات�الدول�النامية�واملتقدمة�ع���حد�سواء،�اقتصاد����بالغةتك�����املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�أ�مية�

ية�وما�قتصادن�يجة�لتطورات�وتراكمات�أ�م�ا��زمات��و�ذه���مية�لم�تكن�وليدة�الصدفة�بل�جاءت�

 �� �القدرات ��� �ضعف �من �الدول س�ثمار سب�تھ �لبعض ��،�ة �املؤسسات ��ذه �ع�� ��عتمد �جعل�ا ل�يبدكما

�الكب��ةل �أّن �،لمؤسسات �إ��  �إضافة
ّ
�تب� ��خ��ة ��ذه �بي��ا��اتاس��اتيجيت �من �الت�اليف �لتخفيض جديدة

  وتتج���أ�مية��ذه�املؤسسات�فيما�ي��:��.بروز�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطةوال���سا�مت�����،املناولة

كثافة�اليد�العاملة،�إذ�ب��املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�م�ّ تت:�توظيف�عدد��ام�من�اليد�العاملة�1.1

� �أك���من �العنصر�ال�شري �ع�� �املالاعتماد�عتمد �رأس �ع�� �والتنمية��ا �التعاون �منظمة �دول �ففي ،

 �OCDEية�ادقتص�
ّ
،�حيث��ستوعب�أك���عدد�من�خر����1%�من�اليد�العاملة�70إ����60ل�ما��س�تھ��شغ

 كما��عت���عامل�أسا����لتدر�ب�العامل�ن�وإكسا��م�م�ارات�متعددة.�نظام�التعليم�والت�و�ن.

 اتس�ثمار بئة�املدخرات�وتنمية�� �ع�2.1

��ة�واملتوسطة����ع�ع���تجميع�و�عبئة�مدخرات�املؤسسات�الصغ�مال�كب���فإّن �نظرا�لعدم�حاج��ا�لرأس�

وال�شغيل�وتحس�ن��س�ثمار ما��سمح�بز�ادة�مستوى�� �،خر�ن�وتأس�س�م�ملؤسسات����إطار�مح��صغار�املّد 

 ي.قتصادمعدالت�النمو��

 روح�املبادرة�الفردية�وا��ماعية�ترقية�3.1

تجات�وعمليات�إنتاجية�جديدة،�وكذا�ية�لم�تكن�موجودة�من�قبل�وابت�ار�مناقتصادباستحداث�أ�شطة�

  .2تم�التخ���ع��ا�مثل�الصناعات�التقليدية�وا��رف�،يةاقتصادإحياء�أ�شطة�

 قيق�الت�امل�مع�املؤسسات�الكب��ةتح�����4.1

ية�كثيفة�رأس�املال�وتتخ���عن��عض�حلقات�اقتصادعادة�ما�تتخصص�املؤسسات�الكب��ة����أ�شطة�

أ�ي�الدور�ع���املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ممارسة��ذه���شطة�سواء��نتاج�غ���املر�حة،�و�نا�ي

�املناولة �خالل �من �الكب��ة �املؤسسات �أو���دمة �مستقل �الت�امل����Sous-traitanceش�ل �يحدث و�نا

  .يقتصاد�

 التوازن�التنموي�ا���وي تحقيق��5.1

و�ذا�ما��ساعد����إحداث�تنمية�محلية��تتم���املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�بان�شار�ا�����ل�املناطق،

�و�  �منطقة �ل�ل �وال�شر�ة �املادية �املوارد �استغالل �خالل �املحلي�نستجابمن �الس�ان �لرغبات وكذا��،ة

  امتصاص�البطالة�املحلية�ورفع�مستوى�مع�شة�الس�ان�و�شر�الو���املقاوال�ي.

  

  

                                                           
1 Synthèses OCDE, Les petites et moyennes�entreprises : force locale, action mondiale, p.1 

 �2 �محمد�ال�ادي�مبار�ي،�املؤسسة�املصغرة�ودور�ا����التنمية،�امللتقى�الوط���حول �املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة،�غواط،�9أفر�ل�2002،ص.86
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 تمو�ل�امل��انية�العامة�6.1

خاصة��،ات�الضر��يةقتطاعمن��إ���ز�ادة�حصيلة�الدولة�املتوسطة�يؤدي�ان�شار�املؤسسات�الصغ��ة�و 

  �عد�مدة��عفاء�ال����ستفيد�م��ا��ذه�املؤسسات����بداية��شاط�ا.

 التحديات�ال���تواج��ا�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة� .2

 �،القصوى ���اأ�ميبالرغم�من�
ّ
ئق�تقف�أمام��عا�ي�من�مشكالت�وعوا�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�أّن �إال

��نتاجية�،نمو�ا�وتطور�ا �من�الناحية �بطبيعة��ذه�املؤسسات ��و�متعلق �ما �ما��و�إداري�وم��ا �،م��ا

  املالية�وال�سي��ية.�،ال�سو�قية

  ال�سي��ضعف��1.2

صاحب�املؤسسة�الصغ��ة�واملتوسطة�بثالث�وظائف�محور�ة،�ف�و�املالك؛�صاحب�رأس�املال�الذي�يقوم�   

املفكر�،�و�و�كذلك�ص�ا��ش�ل�أمثلو�و�املس���الذي�يقوم�بتعبئة�عوامل��نتاج�و�خصّ �يتحمل�املخاطر،

�ل��ذه�الوظائف�ال��ستطيع��.جديدة،�أساليب�عمل�ومناصب�شغل�واملبدع�الذي�يقوم�بخلق�منتجات

ل،���ص�واحد��ملام���ا�وتأدي��ا�بالش�ل�املطلوب،�باعتبار�أّن��سي���املؤسسة�يحتاج�إ���ت�و�ن�مكتم

  �1كما�أّن�تفرغ�املس�����ل�املشا�ل�اليومية�املستمرة�يجعلھ���مل��س��اتيجية�والتفك����عيد�املدى.

 صول�ع���تراخيص�ممارسة�ال�شاطمش�ل�ا���2.2

ع���املس�ثمر�اس�يفاء�مجموعة�من�الشروط�ا��اصة�ال����يجب�،بداية�ال�شاطل��صول�ع���ترخيص�

  ثمر�ن�للعمل��ش�ل�غ���رس��.تدفع�املس��،تتطلب�ت�اليف�مرتفعة

 تنظيمات�سوق�العمل�3.2

�تحّد  �ا��د��د�ى�لألجر����إطار�قوان�ن�العمل�ال�� بالعمل�وتنظيم�العالوات�وامل�افآت���لتحاق�ّن وِس د

ل�عوائق�أمام�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�والعطل
ّ
�،2وا��ماية�ضد�ال�سر�ح�ومؤ�الت�العمال�وال����ش�

�عتماد� مثل��ساليب،القوان�ن�أو�ال��وء�إ����عض�� ت�نفس�ا�مج��ة�ع���اح��ام��ذه�املؤسسا��ذه�تجد

 
ُ
 أو�العمالة�امل�اِج �العمالة�املوسمية�،العمالة�املؤقتة�،سر�ةع���العمالة��

ّ
مما��،صة�بالعملرة�غ���املرخ

  ب�ضعفا�����نتاجية.س�ّ عن�العمل�و�ٌ �و�نقطاعيؤدي�إ���ارتفاع�معدالت�الغياب�

 املشا�ل�املالية�4.2

�املصر���عا� �التمو�ل �ع�� �ا��صول ��� �صعو�ات �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات  �،ي
ُ
�توف �ع���لعدم ر�ا

باإلضافة�إ����ال��وء�لألسواق�املالية�،�كما�أنھ�من�الصعبوضعف�قدرا��ا�التفاوضية�مع�البنوك ضمانات

  .قدرا��ا�املحدودة�للتمو�ل�الذا�ي

  

  

                                                           
1 Mansour Dechera, Stratégie de développement des PME et le développement local, mémoire de magistère en sciences 

économiques, université d’Oran, 2014, p.30 
2 Grégoire Chertok et al, Le financement des PME, Rapport sur les PME, La Documentation française. Paris, 2009 - ISBN : 978-2-11-

007613-7,p.20. 
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لةلة�املعامنقص�اليد�ال�5.2  ؤ�َّ

العمل�باملؤسسات�الكب��ة���م�ة��س�ب�تفضيلتفتقر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�لإلطارات�الفنية�املدرّ 

مما��،باإلضافة�إ���ارتفاع�ت�اليف�ت�و�ن�املورد�ال�شري �،ات�مادية�ومعنو�ة�أفضلامتياز�ة�من�ستفادلال 

  ا��ا.إنتاجية��ذه�املؤسسات�و�قلل�من�جودة�منتج�ع��سلبا��يؤثر 

 معوقات��سو�قية�6.2

صعو�ات�كب��ة�����سو�ق�منتجا��ا�محليا�وخارجيا��س�ب�املنافسة�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة��واجھت

 �.ا��ودة�وانتظام�التور�د�وال�سليم�،الشديدة�املفروضة�من�املؤسسات�الكب��ة�من�ناحية�السعر

 مش�ل�العقار�الصنا���7.2

 � 
ّ
�قطعةش� �ع�� �ا��صول �عملية ��ل �مشروع �إلقامة �تصادف�ا�اس�ثمار أرضية �ال�� �التحديات �أ�م �من ي

�أ�شط��ا �بداية �عند �واملتوسطة �الصغ��ة �مناطق��،املؤسسات �تخصيص �وعدم �أسعار�العقارات فارتفاع

  .�عيق�تطور�ا�ناعية�خاصة���ذه�املؤسساتص

  املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائرواقع�:�املبحث�الثا�ي

بع�من�ي�املتَّ قتصادل�املن����حوّ منذ�تات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائر�قفزة�نوعية�عرف�قطاع�املؤسس

ات��جن�ية�س�ثمار � ز�ع���السوق�املرتِك �اقتصادات�العمومية�الك��ى�إ���س�ثمار د�ع���� ھ�معتمِ موَج �اقتصاد

�س�ثمار � و �ا��اصة �التوجھات ��ذا �ا���م. �أو�متوسطة �صغ��ة �أغل��ا ��� ��� �صغ��ة��ال�� نحو�الصناعات

 �سّن �فرضومتوسطة�ا���م�
ّ
باإلضافة�إ���إ�شاء�عدد��،س��اتي��م�عمل��ذا�القطاع�� �شر�عات�وقوان�ن�تنظ

 .الوط���قتصادرغو�ة�وال��وض�باالمن�ال�يئات�الداعمة�ل��صول�ع���النتائج�امل

  �طار�القانو�ي�والتنظيمي�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�:أوال

ثم�تاله�،�2001التوجي���سنة��ن و انالقنظيم��شاط�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائر،�صدر����إطار�ت

  فيما�ي��:��اأ�ّم �وّ��ن�لدعم�وترقية�القطاععدة��يئات�إ�شاء�

  01-18القانون�التوجي���ل��قية�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�رقم� .1

  :ات�الصغ��ة�واملتوسطة،�أ��ااملؤسس�2001د�سم����12الصادر�����ف��ذا�القانون عرّ 

 مؤسسات�إنتاج�سلع�أو�تأدية�خدمات، -

 ،�بدوام��امل�وملدة�سنة�ع����قل�عامال �250و�واحد�توظف�ما�ب�ن�عامل� -

،�وتح��م�معاي���مليون�دينار���500انية�ال�يتعدى�مليار�دينار�ومجموع�امل�2رقم�أعمال�ا�السنوي�ال�يتجاوز� -

 .�1يةستقالل� 

                                                           

�1 MIPME, Mise à niveau des PME, Bulletin de veille 
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،�حيث�ال�يتجاوز�رقم�2017تعلق�برقم��عمال�ومجموع�امل��انية�طرأ�عليھ��عديل�سنة�لكن�العنصر�امل

 1مليار�دينار.�1مليار�دينار�وال�يتعدى�مجموع�امل��انية��4أعمال�املؤسسة�الصغ��ة�واملتوسطة�

�واملتوسطة�صّنفوت �الصغ��ة �ا��زائر �املؤسسات �أصناف��� �ثالث �ال�،إ�� �املؤسسات �،جدا��ة�صغو��

  :التا��سطة�كما��و�مو������ا��دول�ؤسسات�الصغ��ة�واملؤسسات�املتو امل

  املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�صناف):�أ�2/1دول�رقم�(ا�

  6،�ص.2017جانفي11،�الصادر����2ية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة،�العدد�ا��ر�دة�الرسم :املصدر

  :�2ذه�املؤسسات�واملتمثلة�فيما�يأ�يذلك�أشار�القانون�ملجموعة�من��جراءات�ال�ادفة�لتدعيم��باإلضافة�إ��

 إدراج�تطو�ر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ضمن�حركية�التطور�والتكيف�التكنولو��؛ -

ت�علقة�بقطاع�املؤسساتامل�)ي،�م���وتكنولو��اقتصادذات�طا�ع�صنا���ـ�تجاري،�(ترقية��شر�املعلومات� -

 الصغ��ة�واملتوسطة؛

 ���يع�تنافسية�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة؛ -

 ا��ث�ع���وضع�أنظمة�جبائية�مكيفة�ومراعية���صوصيات�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة؛ -

 �س�يل�حصول�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ع���التمو�ل�الالزم�واملالئم�الحتياجا��ا؛ -

�وتحس�ن - ��جراءات �نحو�ت�سيط �البنوك �الصغ��ة��أدا�دفع �املؤسسات �إقراض �ملفات �معا��ة �حيال �ا

 واملتوسطة؛

 رة�وتذليل�الصعو�ات�أمام�ا.دعم�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�املصّدِ  -

  

  

 

                                                           
  .5،�ص�2017جانفي�11الصادر���،�2ية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة،�العدد�ا��ر�دة�الرسم� 1
دراسة�حالة�مجموعة�من�مؤسسات�ا��نوب�ا��زائري�خالل�الف��ة��واقع�مراقبة�ال�سي������املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�محمد�قر����،� 2

  .162ص�،�2013،ة�لنيل�ش�ادة�الدكتوراه����إدارة��عمال،�جامعة�ورقلةأطروحة�مقدم�)،2011-2012(

  مجموع�عناصر�امل��انية  رقم��عمال�السنوي   عدد�العمال  اتاملؤسس�أصناف

  مالي�ن�دينار�20أقل�من�  مليون�دينار�40أقل�من�  9إ����1من�  جدا��ة�صغمؤسسة�

  مليون�دينار�200إ����20من�  مليون�دينار�400إ����40من�  49إ����10من�  مؤسسة�صغ��ة

  دينار�ار ملي�1إ����200من�  مليار�دينار�4مليون�إ����400من�  250إ����50من�  مؤسسة�متوسطة
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  ANDI س�ثمار� �طو�ر لو�الة�الوطنية�لتا .2

 
ُ
 �شأت�أ

َ
تطورات�ش�دت�د�قو ،�مباشر��ا����ا��زائر�خالل�ال�سعي�يات�ّم الو�الة����إطار��صالحات��و���ال���ت

����صل�و�الة�ترقية�ودعم��س�ANDI����ّية�للبالد.��انتجتماع� ية�وقتصادتغ��ات��المع����دف�للتكيف

فتس�ثمارثم�أصبحت�الو�الة�الوطنية�لتطو�ر�� �2000إ����1993من��س�ثمار ومتا�عة�� 
ّ
ل

ُ
�م�مة��س�يلب�،�و�

 .س�ثماروترقية�� 

����عديالت��س�ثمار إ���الو�الة�الوطنية�لتطو�ر�� �س�ثمار دعم�ومتا�عة�� رقية�و تجسد��نتقال�من�و�الة�ت�لقد 

 :1املؤسساتية�والتنظيمية�واملتمثلة�فيما�ي����يا�لع���مستوى�ال

 أولو�ات�التطو�ر؛و �اتاس��اتيجيبئ�س�ا���ومة�م�لفة�،��يئة�ي��أس�ا�ر س�ثمارإ�شاء�املجلس�الوط���لال  -

�للو�الة - �ج�و�ة ��يا�ل �تت�،إ�شاء �ا���و�ة. �التنمية ��� �املحلي�ن �الفاعل�ن �مع �بال�شاور �ذه��ج���سا�م

 ؛س�ثمارت�سيط�عمل�� و �مادية�من�أجل��س�يل�مة�خاصة����توف���وسائل��شر�ة�و املسا

 ��شاءإ -
َّ
 الفصل�ف��ا؛املس�ثمر�ن�و �ى فة�باستقبال�ش�او ��نة�طعن�ما�ب�ن�وزار�ة�م�ل

 ؛س�ثمارمراجعة�نظام�التحف���ع����  -

 ساعة؛�72يوما�إ����60تخفيض�آجال�الّرد�للمس�ثمر�ن�من� -

 التمو�ل�الذا�ي�املطلوب�من�أجل�ا��صول�ع���املزايا؛�إلغاء�حّد  -

 .�سيط�إجراءات�ا��صول�ع���املزايات -

�����املقاي�س�الدولية�مع�مؤسسات�تقديم�خدمات�وفقا�للمعاي���و �ع���س�ثمار �عمل�الو�الة�الوطنية�لتطو�ر�� 

  .لية�مختلفة�مثل�البنك�العال���يئات�دو و 

  :2كما�تتمثل�أ�م�م�ام�ا����������

 ؛واملرافقة�رةاملشو وتقديم��ا���و�ة�ن�ع���مستوى��يا�ل�ا�املركز�ة�و استقبال�املس�ثمر  -

تظا�رات�ال�ستجداتبمومختلف�نقاط��ستعالمات��ن��نتموقع�ا�ع����  إطالع�املس�ثمر�ن�من�خالل -

 ���ا��ارج؛�زائر�ونظمة����ا�املية�قتصاد�

مع�مختلف�املؤسسات�املعنية�(ا��مارك،�الضرائب...ا��)�لقرارات�التحف�����تفاقياتتنفيذ�ا��رص�ع��� -

 .س�ثمارع���� 

 

                                                           
1 Voir le lien : http://www.andi.dz/,� Consulté le 08-08-2015 بتصرف 
2 Idem 
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  ANDPMEة�الو�الة�الوطنية�لتطو�ر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسط� .3

���مؤسسة�عمومية�ذات�و �، 2005ماي� �03املؤرخ�����165-05املرسوم�التنفيذي�رقم� �ا�بموجبءتم�إ�شا

�إداري  �و� �،طا�ع �املعنو�ة �بال��صية �وصستقاللتتمتع �تحت �وتقع �املالية �باملؤسسات�ية �الوز�ر�امل�لف اية

 .1الصغ��ة�و�املتوسطة�

� �الوط�� �ال��نامج �تنفيذ ��� �الدولة �أداة ��� �واملتوسطة �الصغ��ة �لتطو�ر�املؤسسات �الوطنية لتأ�يل�الو�الة

 مؤسسة�جزائر�ة.�200.000مليار�دينار�لصا�����386املؤسسات،�بم��انية�قدر�ا

  :2تتمثل�أبرز�م�ام�الو�الة���

  القطاع����ترقية�وتطو�ر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة؛�ةاتيجياس�� تنفيذ� -

  سن�س��ه؛تنفيذ�ال��نامج�الوط���لتطو�ر�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ومتا�عة�ُح  -

  املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة؛ �عز�ز�ا����ات�و�س�شارة�لصا�� -

  ي���ال�شاط؛�غالتوقف�و �،متا�عة�وضع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�من�حيث���شاء -

  تدعيم�التأ�يل�املباشر�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة؛ -

  تحس�ن�محيط�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة،�السيما�من�حيث�إم�انية�النفاذ�إ���املعلومات؛ -

  تطو�ر�من���القطاعية�وإ�شاء�شب�ات�الر�ط�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة؛ -

  .ةالصغ��ة�واملتوسطو�ستماع�إ���املؤسسات��،تطو�ر�من���ا��وار�ة -

  �ANSEJالو�الة�الوطنية�لدعم��شغيل�الشباب .4

 
ُ
و����يئة�وطنية�تتمتع��،1996س�تم����8الصادر�����96 – �296شأت��ذه�الو�الة�بموجب�املرسوم�التنفيذي�رقم�أ

ب����والراغ�،م�م��ا��ساسية����دعم��شغيل�الشباب�العاطل�عن�العمل�،املا���ستقاللو� بال��صية�املعنو�ة�

��،س�ثمار�  �من���ANSEJستفيد�املس�ثمرون����إطار��،ع����قلب�شغيل�ثالث�أفراد���ل��اممع من�دعم�ما��

  %�من��لفة�املشروع.2و�1مع�ضرورة�تقديم�مسا�مة�خاصة�ت��اوح�ب�ن��،الو�الة�باإلضافة�إ���قرض�بن�ي

  :3تتمثل�م�ام�الو�الة�فيما�ي��

 قة�للمس�ثمر�ن�الشباب����إطار�إ�شاء�مؤسسا��م؛واملراف��س�شارة�،تقديم�الدعم -

- �� �املعلومات �ع�� �ا��صول �من �املس�ثمر�ن �املرتبطة��،الفنية�،يةقتصادتمك�ن �والتنظيمية ال�شر�عية

 ي؛س�ثمار ب�شاط�م�� 

 �؛جتما�تطو�ر�العالقات�مع�مختلف�الشر�اء�من�بنوك�ومصا���ضر��ية�والضمان��  -

                                                           
1 Voir le lien: http://www.andpme.org.dz/  Consulté le 10 -08 -2015 
2 Idem 
3 Voir le lien :http://www.ansej.org.dz/� Consulté le 10 – 10 -2015. 
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 �ة�املتاحة����مختلف�القطاعات؛س�ثمار ملعرفة�مختلف�الفرص�� �تطو�ر�الشرا�ات�ب�ن�القطاعات -

 ضمان�الت�و�ن�املستمر�للمس�ثمر�ن؛ -

و��دف�الو�الة�من�وراء��شاط�ا�لل��وض�باملقاوالتية����ا��زائر�وتمك�ن�الشباب�من�تجسيد�أف�ار�م�وكذا�

 املسا�مة����خلق�ال��وة�والقضاء�ع���البطالة.

 املتوسطة�املؤسسات�الصغ��ة�و �مشاتل .5

��عرّ  �املشاتل �التج���ات�Pépinièresف �من �مت�امل �نظام �بأ��ا ��خدماتو �ال�س�يالت، �و�س�شارة،الدعم

إيجاد�آليات�التمو�ل�املالئم�����إدارة�وتطو�ر�أعمال�ا�وكذا�Start-upsاملخصصة�ملساعدة�املؤسسات�الناشئة�

  وا��صول�ع���الدعم�الف��.

مة�ت�ون�عادة�مستل�َ �،ا��ام���الطموح�ع���إقامة�مشار�ع�خاصة�نا��ةملساعدة�الشباب��و��دف�املشاتل

لصعو�ات�ا�مع�تذليل�،���الواقع�العم���ابت�اراتو �نظر�ات�،أي�محاولة�تجسيد�أف�ار�،ج�ممن�مشار�ع�تخرّ 

��ندماجلتطو�ر�ثقافة�املقاوالتية�والعمل�ا��اص�ومرافقة�املؤسسات�ع����كما���دف�والتحكم����املخاطر.

  الوط���والدو��.�قتصاد����

من�خالل�املرسوم�التنفيذي�مشاتل�املؤسسات�وا��زائر����سع��ا�لدعم�إ�شاء�املؤسسات�عمدت�إ���تأس�س�

� ��78-�03رقم ��� ��25املؤرخ �2003فيفري ،� �املشاتلعرّ حيث ��ف �عمومية �مؤسسات �تتمتع�اقتصادبأ��ا ية

� �املعنو�ة �دع�ستقاللو� بال��صية �إ�� �و��دف �املؤسساتاملا�� �إ�شاء ��م ��واملتوسطة.الصغ��ة

   
ُ
  .1املؤسساتنزل�و الر�ط��حاضنات،�ورشاتف�املشاتل�إ���صنّ وت

 ا��اضنات�Incubateursو����يا�ل�دعم�أل��اب�املشار�ع����قطاع�ا��دمات؛�: 

 الر�ط�تورشا�Atelier relais؛الصناعة�وا��رف����قطاع�:�و���موج�ة�لدعم�املشار�ع�الصغ��ة 

 ساتنزل�املؤس�Hôtel d’entreprisesو�بت�ار�ة:�و����يئات�لدعم�املشار�ع�البحثية�.  

�ال �املؤسسات �بي��ا �ومن �ا��دمات �مؤسسات �لدعم �امل�شأة �ل��اضنات �م�ام�ا�سياحيبال�سبة �فتتمثل ة

  �ساسية�فيما�ي��:

 استقبال�واحتضان�ومرافقة�املؤسسات�حديثة�ال�شأة�ملدة�محددة؛ -

 بالتوط�ن��داري�والتجاري�للمؤسسات�ا��ديثة؛�تقديم�ا��دمات�املتعلقة -

 نة�م�اتب،�تج���ات�ووسائل��عالم����؛تضع�تحت�تصرف�املؤسسات�املحتضَ  -

 احتياجات�املؤسسات؛و ��سي���وإيجار�املحالت�ال���ت�ناسب -

                                                           
1 Asmani Arezki, Amdaoud Mounir, La gestion de l’innovation dans les entreprises algériennes : enjeu majeur pour l’obtention 

d’un avantage concurrentiel durable, Sciences Conférence, Université de Tizi Ouzou, 2014. p.10. 
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 املالية�والتجار�ة�للمؤسسات؛�،القانونية،�املحاس�ية�س�شاراتتقديم��  -

 تقنيات��دارة�ا��ديثة�وال�سي���العقال�ي.�ت�و�ن�املس��ين����مجال -

  .نقر���ا�أك���من�املس�ثمر�توز�ع�حاضنات��عمال�ع���مختلف�الواليات�لت�تّم 

  املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ن��نتو� �:�تفعيل�تكنولوجيا�املعلوماتاثاني

موقع�ا����السوق�ورفع�تحس�ن�لعمدت�السلطات�ا��زائر�ة�ع���تأ�يل�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�

�� �امل��ايدةقتصادأدا��ا �الدولية �املنافسة �ظل ��� �البقاء �شروط �تضمن �ح�� �التأ�يل��،ي �برنامج �خالل من

�� �ميدا"ورو�ي�املعروف�باسم�� �تحاداملش��ك�مع ��"برنامج �مع�برنامج�ميدا �البداية بم��انية��1حيث��انت

  :1وارتكز�ع���تحقيق���داف�التالية�،مج�بخمس�سنواتوحددت�مدة�ال��نامليون�أورو��63قدرت�بحوا���

-   �� �ال���يص ��عمليات �القيام �خالل �من �واملتوسطة �الصغ��ة �املباشر�للمؤسسات �س��اتي��الدعم

 للمؤسسـات،�إضـافة�إ���دعـم�تكـو�ن�مس��ي��ذه�املؤسسات؛

�تمو�ــل�املؤسســات�الصــغ��ة�واملتوســطة�مــن�خــالل�وضــع�و   - �عقــود�الشــراكة�مــع�املؤسســات�دعــم تنفيــذ

�ودعــم �مســاندة �أجــل �مــن �التأ�يل املاليــة ��شاطات ��� �تدخل �ال�� �دعم�و  املؤسسات �إ�� التطو�ر�إضافة

 ��ا؛املؤسسات�املالية�����شاطا

املتوسطة�من�خالل�الدعم�املؤسسا�ي�ودعم�جمعيات�أر�اب�العمل�دعم�محيط�املؤسسات�الصغ��ة�و   -

لتطـو�ر�املؤسسـات�الصـغ��ة�واملتوسـطة،�وكـذا�الـدعم��ةاس��اتيجي�معيات�ا��رفية�وامل�نية����إعداد�وا�

�املتخصـص ��،التقـ�� �وامللتقيات �النـدوات �وتنظـيم �وانجـاز�الدراسـات �التكـو�ن �أجـل �املحيط�لمـن تحس�ن

 .املؤسسا�ي

�و�  �املعلومات �تكنولوجيا �دور �لتفعيل ��تن��نبال�سبة �تضمنھ�داخل �فقد �واملتوسـطة، �الصـغ��ة املؤسسـات

لتكثيف��،ن�تقديم�دعم�مباشر�للمؤسساتوتضّم �،2009الذي�انطلق�العمل�بھ����سنة��2برنامج�التأ�يل�ميدا�

  .تكنولوجيا�املعلومات�وعصرنة�نظم�املعلومات�باإلضافة�إ���إرساء�نظام�ا��ودة�����ذه�املؤسسات�استخدام

  سـات�الصـغ��ة�واملتوسـطة����ا��زائراملؤستطور��:اثالث

من�حيث�سواء�����السنوات��خ��ة�م��وظا����ا��زائر عرف�قطاع�املؤسسـات�الصـغ��ة�واملتوسـطة�تطورا�

 
َ

�عت���بداية�تطبيق�املخطط��2015حيث�أن�سنة��،ة�أو�من�حيث���شطة�املمارسةأعدد�املؤسسات�امل�ش

و����.الذي��ش�ده�أسعار�النفطمع�ال��اجع��خاصة�،لوط���وتنو�عھا�قتصادالذي���دف�لتعز�ز��ا��ما����

من�خالل�ترقية��س�ثمار طموحة�ل���يع��نتاج�الوط���و� �ةاس��اتيجي�ذا��طار�فإن�الدولة�ا��زائر�ة�ت�ب���

                                                           
،�09،�2011مجلة�الباحث،�العدد��،�PME2سياسة�تأ�يل�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائر�مع�ال��ك���ع���برنامجس�ام�عبد�الكر�م،��   1

  .4ص.
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�وفيما�ي����ستعرض�آخر��حصائيات.1الشرا�ات�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�وتفعيل�مدع�،س�ثمارمناخ�� 

  .2015لسنة�الوصية�ع���قطاع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة��،امل�شورة�من�طرف�وزارة�الصناعة�واملناجم

 �املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�حسب�ملكي��ا�توز�ع .1

وا��دول�التا���يب�ن�تفصيل�ا�ب�ن��،مؤسسة���2015،�934.569اية��بلغ�عدد�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة

  عمومية�وخاصة.

  ):�توز�ع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�حسب�ملكي��ا�2/2رقم�(�ا��دول�

  %ال�سبة�  عدد�املؤسسات  صنف�املؤسسة

 57,56  537.901  مؤسسات�ص�م�خاصة�(أ��اص�معنو�ة)

  42,39  396.136  مؤسسات�ص�م�خاصة�(أ��اص�طبيعية)

  0,06  532  مؤسسات�ص�م�عمومية

  100  934.569 املجموع

 �Ministère de l’industrie et des Mines, Bulletin d’information statistique�N°28,�Edition Mai 2016 :املصدر 

�،���مؤسسات�خاصة�)%�99,94(�ا��زائر يظ�ر�من�ا��دول�أعاله�أن�أغلبية�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة����

ه�فاعال�أساسيا����ر اعتبازة�ع���دعم�و���يع�القطاع�ا��اص�باملرتِك و �،و�ذا�ما��عكس�السياسة�املنت��ة

،�كما�يرجع�ذلك�أيضا�لس�ولة�إ�شاء�املؤسسات�العمومية�أمامھ�أس�مالوفتح�ر �يةقتصادعملية�التنمية��

  �ذا�النوع�من�املؤسسات�ال���ال�تتطلب�موارد�مالية�أو�فنية�كب��ة.

 سات�الصغ��ة�واملتوسطة�حسب���م�ااملؤستوز�ع� .2

تعدى�عدد�م�الذي�ال�ي��ا��زائر�صغر�ا���م�من�حيث�عدد�العمال�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة���غلب�ع���

  �كما�يظ�ر����ا��دول�املوا��:�،أو�رقم��عمال�الذي�ال�يفوق�العشر�ن�مليون�دينارعشرة�

 املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�حسب���م�اتوز�ع��:)�2/3(��ا��دول�رقم�

  ال�سبة�%  عدد�املؤسسات  نوع�املؤسسة

 97,12  907.659  عمال)�10(أقل�من��TPEمؤسسة�مصغرة�

  02,57  24.054  عامل)�49إ����10(من��PEمؤسسة�صغ��ة�

  0,31  2.855  عامل)�249إ����50(من��MEمؤسسة�متوسطة�

  100  934.569  املجموع

   Ministère de l’industrie et des Mines, Op.cit :املصدر

  .%�97,12ي����ا��زائر�ب�سبة�تقدر�ب�قتصاد�سيج��فإن�املؤسسات�املصغرة����الغالبة�ع���ال�،حسب�ا��دول 

 

                                                           

� 1�Ministère de l’industrie et des Mines, Bulletin d’information statistique�N°28,�Edition Mai 2016. 
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 سةواملتوسطة�حسب���شطة�املمارَ �توز�ع�املؤسسات�الصغ��ة .3

  ���قطاع�ا��دمات�كما��و�مو������ا��دول�التا��:�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة���كز�معظمت

  ارستوز�ع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�حسب�ال�شاط�املم�:)�2/4ا��دول�رقم�(�

  %ال�سبة�  عدد�املؤسسات  ال�شاط�املمارس  
�����

ص�معنو�ة
��ا

أ
 51,54  277.524  خدمات  

  1,08  5.805  فالحة

  0,49  2.647  طاقة�ومناجم�،محروقات

  31,31  168.595  أشغال�عمومية

  15,58  83.862  صناعة

  100  538.433  املجموع  

أ��اص�

  طبيعية

  45,18  178.994  م�ن�حرة

  54,81  217.142  �شاط�حر��

  100  396.136  املجموع  

  Ministère de l’industrie et des Mines, Op.cit :بتصرف�:املصدر

أ��اص�معنو�ة)�تمارس��شاط�من�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�(%��51,54يظ�ر�من�ا��دول�أن��سبة�

 
ّ

...،�،،،�التجارةة)سياحيفنادق�مطاعم�وو�االت�(�سياحةال�،�من�النقل�واملواصالتا��دمات�الذي��شمل�كال

� �لوجود �ا��اجة �وعدم �املؤسسات ��ذه �مثل �تأس�س �لس�ولة �راجع �كب��ةاس�ثمار و�ذا �قطاع��،ات عكس

إضافة�كب��ة�ات�مادية�و�شر�ة�س�ثمار حيث�يحتاج�ال �،من�مجموع�املؤسسات�%��15,58الذي�يمثلالصناعة�

  ات�الصغ��ة.�إ���حاجتھ�للتكنولوجيا�املتقدمة�و�و�ما�ال�تتوفر�عليھ�املؤسس

�رفية�بتعداد�ا�أ��اص�طبيعية)�تتوزع�ب�ن���شطة�املتوسطة�(املؤسسات�الصغ��ة�و ����ح�ن�نالحظ�أّن 

�املس�ثمرات�الفالحية�54,81و��سبة��217.142 �ا��رة�املتمثلة��� قطاع�ال��ة�وقطاع�العدالة��،%�وامل�ن

  .% 45,18و��سبة��178.994بتعداد�

 حسب�املناطق�ا��اصة�توسطةتوز�ع�املؤسسات�الصغ��ة�وامل .4

�،الغالبية�ت��كز����الشمال�تتوزع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة��ش�ل�غ���متوازن�ب�ن�مناطق�الوطن�إذ�أّن 

  :)2/5(بدرجة�أقل����ال�ضاب�العليا�وا��نوب�كما�يب�نھ�ا��دول�

 ):�توز�ع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ا��اصة�حسب�املناطق�2/5ا��دول�رقم�(

  ال��كز��سبة  2015ت�سنة�اعدد�املؤسس  نطقةامل

  %�69  373.337  الشمال

  %�22  118.039  ال�ضاب�العلـيا

  %�09  46.525  ا��نـوب

  .Ministère de l’industrie et des Mines, Op.cit :املصدر
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�و�التفاوت�الكب���ب�ن�الشمال�و�ا���املناطق�من�حيث�عدد�املؤسسات�ا��اصة�و �،ا��دول �خالل�من�ت��ي

املناطق�الشمالية�بحكم�قر��ا�من�مركز��حيث�أّن �،ية�ب�ن�املناطققتصادعدم�التوازن����التنمية��ما��عكس�

�أك���من�غ���ا�من�برامج�التنمية�� �يُ �،يةقتصادالقرار�ف����ستفيد ��ذا��مرحتّ ما �تدارك �ع���الدولة �،م

  يا�وا��نوب.والعمل�ع���ال��وض�بقطاع�املؤسسات�الصغ��ة����ال�ضاب�العل

  ة�الدوليةسياحيوالسوق�ال�سياحةالتأصيل�النظري�لل�:املبحث�الثالث

ا�ثقافية�وسياسية،�وتلعب�دورا�م�ّم �،يةاجتماع�،يةاقتصاد�شاطا�إ�سانيا�حركيا�ذو�أ�عاد��سياحة�عت���ال

من�الدول�إذ�غدت�صناعة�متم��ة��سا�م��ش�ل�كب������الناتج�القومي�للعديد��،يات�الدول اقتصاد���ت�شيط�

  .سواء�املتقدمة�أو�املتخلفة

  وخصائص�ا�سياحةمف�وم�ال�:أوال

�سياحة،�وكذا�تطور�مف�وم�الخلفيا��م�العلمية�ختالفال �سياحةلب�ن�املفكر�ن����تحديد�مف�وم�ا�اختالفيوجد�

  ع���الزمن�وفيما�ي����ستعرض��عض�التعار�ف�الواردة�����دبيات.

  سياحةال�مف�وم.�1

- � �عرّ �Guyer Freulerعر�ف �املفكر�ال: ��ذا  �سياحةف
ُ
�ت �ظا�رة �أ��ا وترتكز�ع����،��العصر�ا��ديثم�ّ ع��

�بأّن �و�عتقادا��اجات�امل��ايدة�لإل�سان�للراحة�و�غي���ا��و�والرغبة����اك�شاف�جمال�الطبيعة�والفن�

التجاري��ة�التطور و���ثمر �،ما�يقّرب�أك���ب�ن��فراد�واملجتمعات�والدول �،الطبيعة�تمنح�السعادة�لإل�سان

  .1وكذا�وسائل�النقلوالصنا���

من�تقر�ب��سياحةلل��جتما��و�والراحة،�كما�ا�تم�با��انب�� ا�ا�تم��ذا�التعر�ف�با��انب�النف����من��غي���

  .ب�ن�الناس

�لل - �الدولية ���اديمية �السياحة�عر�ف �مف�وم �يطلق �من��سياحة: ���ا �يتعلق �ما �و�ل �ال��فيھ �رحالت ع��

  اع�لرغبات�السائح.أ�شطة�وإشب

بأ��ا��شاط�يتضمن�أر�ع�أر�ان��سياحة�عّرف��ذه�املنظمة�ال��: OMSسياحة�عر�ف�املنظمة�العاملية�لل -

  :2أساسية���

 موقع�آلخر�خارج�مجتمع�م�املح��؛�نتنقل����اص�م�سياحةتتطلب�ال -

�الاقامل - ���شطة��Destinationsةسياحيصد �من �النقل(�ال�س�يالت�،توفر�عددا �،�يواء�،وسائل

 ا����ات�وا��دمات؛�،)�طعام

 يا؛اجتماعتتطلب�إشباعا�و���بدور�ا�تخلق�تأث��ا��سّياحا��اجات�والرغبات�املختلفة�لل -

                                                           
1 Ionela Butnaru, Iuliana Timu, European Union and  Development of  Romanian Tourism, CES Working Papers, III, 2011  ,p.372 

  10،�ص.2013-2012،جامعة�ا��زائر�،يةقتصادأطروحة�دكتوراه����العلوم���،ر���ا��زائ�سياحةالعبد�القادر�عو�نان،�� 2
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عددا�من���شطة�الفرعية�وال����سا�م�مجتمعة����توليد�دخل�بالعملة��سياحةتتضمن�صناعة�ال -

 الصعبة�للبلد�املضيف.

� �إذن �التعر�ف ��ذا ��عت�� حسب �لف��ة��سياحةفال�،شامال�والذي �إقامتھ �م�ان �خارج ���سان �حركة ��

�معينة�،زمنية �رغبات �واملرافق��،إلشباع �وال�س�يالت �ا��دمات �ع�� �املقصود �توفر�امل�ان �يتطلب مما

و�املقابل��ستفيد�امل�ان�املقصود�من��،الضرور�ة�ال���تضمن�خدمة�احتياجات�السائح�وتحقيق�رفا�يتھ

  إيرادات�مالية��امة.

 :�سياحة.�خصائص�ال2
ُ
  تتم���با��صائص�التالية:إذ�ية�خلقا�لل��وة،�قتصادمن�أك���القطاعات���سياحةال��عت�َ �

�ال - �ال�شاط �م�ونات ���ھارتباطو �سيا��تنوع ���شطة ��النقلقتصادبالكث���من ��خرى ا��دمات��،ية

 1.الصناعة ،املصرفية

بل�يتعداه��،ة�فحسبسياحيوتنوع�املقومات�وا��دمات�الع���مدى�توفر�املوارد��سيا��ال�يتوقف�الطلب�ال -

 .2واملواصالت�والعوامل�الثقافية�والسياسية�داخل�الدولة�املضيفة�تصالإ���مستوى�التقدم����وسائل��

،�لذلك�يجب�التصرف�فيھ�قبل�perishableج�غ���قابل�للتخز�ن�وسر�ع�التلف��و�منتَ �سيا��ج�الاملنتَ  -

 فيض��سعار����آخر���ظة.من�خالل�تخ�،فوات��وان

املس�ثمر�ن��،�لذا�وجب�دعم�و���يعالداخ���س��الكصدير�عالوة�عن�� ج�موجھ�للت�و�منتَ �سيا��ج�الاملنتَ  -

د����ذا�القطاع�امل
ّ
 للعملة�الصعبة.�ول

-  
ُ
 .ل�ب�ن�الشعوب�والثقافات�و�ديانوسيلة�تواص�سياحة���العتَ �

  سياحةأصناف�ال�:اثاني

حسب�املنطقة��الدوافع�أو إذ�يمكن�تص�يف�ا�من�حيث��د،املعتَم املعيار��اختالفب�ةسياحتختلف�أصناف�ال

  .ا��غرافية

وال���تقودنا�ضمنيا��سيا��ي�باألفراد�للقيام�ب�شاط�تختلف�الدوافع�ال���تؤدّ :�التص�يف�حسب�الدوافع .1

  ي��:�أ�م�ا�ماو �سياحةلتحديد�أنواع�ال

�الالدي�ية�سياحةال - �أنواع �أقدم �من ��� �ال�،سياحة: �ي�نقل �التعبّ �سّياحإذ �أو�أماكن�بدافع �مناطق �إ�� د

 .قدس�الشر�فال�،سة����ديانا��م�مثل�ا����إ���ب�ت�هللا�ا��رام����مكة�املكرمة�وز�ارة�املدينة�املنورةمقّد 

�مثل��:�ثر�ة�سياحةال - �القديمة �ا��ضار�ة �واملعالم �التار�خية ��ثر�ة �املناطق �لز�ارة �التنقل ��� وتتمثل

 ات����مصر�و�ثار�الرومانية����ت�بازة،�تيمقاد.��رام

�ة�امات�معدنية�ساخنة�وك��ي�ية�موّج ظ�ر��ذا�النوع�لوجود�مناطق�تتوفر�ف��ا�حّم �:العالجية�سياحةال -

 لعالج�أمراض�املفاصل�وا��لد�ع���وجھ�خاص.

                                                           
  .16ص.�،�1992،مصر�،املكتب�العر�ي�ا��ديث�،���مصر�سياحةمحاضرات����صناعة�العبد�السالم�ابوقحف،� 1

 �2 نفس�املرجع�والصفحة.
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�مقومات�خاصةع����س�ف��ا�ر�اضات�معينة�بفعل�توفر�اوتتمثل����املناطق�ال���تمارَ �:الر�اضية�سياحةال -

 الغطس...�،أو�ع���الرمال�،ال��حلق�ع���ا��ليد�،مثل�ر�وب��مواج

 جمال�الطبيعة�من�جبال،�بحر.والغرض�م��ا�التمتع�باملناخ�و �:يةصطيافال��ف��ية�� �سياحةال -

 .الب���ضور�تظا�رات�فنية�أو�معارضو������الغ�:الفنية�سياحةال -

�الثقافية�سياحةال - �العل����وغاي��ا�:العلمية �املستوى �بتحس�ن ��سمح �وندوات �علمية �ملتقيات حضور

 1والثقا���للسائح.

 التص�يف�حسب�املناطق .2

  ة�حسب��ذا�املعيار�إ��:سياحييمكن�تص�يف���شطة�ال�

كقيام�مواطن�مقيم����والية�شمالية�بز�ارة�للمناطق��،وتتم�داخل�ال��اب�الوط���لدولة�ما�داخلية:�سياحة -

 و�تم��است.ة����جانت�أسياحيال

:�وتتم�داخل�إقليم�واحد�يضم�عددا�من�الدول�ال���تتقاسم�ا��دود�ا��غرافية�إضافة�إقليمية�سياحة -

�تحادب�ن�دول�املغرب�العر�ي�أو�ا��ليج�العر�ي�أو�ب�ن�دول���سياحة�ال�،إ���التار�خ�والعادات�والتقاليد

 �ورو�ي.

 ث�ت�ون�الثقافة�والعادات�والتقاليد�واللغة�مختلفة.حي�،و�قليمم�خارج�نطاق�الدولة�ت:�وتةدولي�سياحة -

3. � �حسب �لل�:  Belattafالتص�يف �أخرى �رؤ�ة ��سياحة�� ��أّن �،Belattaf�2يرى �،كالسيكية�سياحة�ناك

ركز�عدد�كب���من����اص����متظ�ر�من�خالل�ت،��Tourisme de masseدة�ع���ا���م�معتمِ �سياحة

 ة�محددة�عادة�ما�تنظم����سياحيمواقع�
ّ
وت�ون�التجر�ة�مش��كة��Voyages organisésمة�ش�ل�رحالت�منظ

�املحيط �ع�� �كب��ا �ضغطا �يخلق �ما ��فراد �جميع �ال�،ب�ن �من �النوع ��ذا �تأث��ات �أ�م نجد��سياحةومن

القضاء�ع���التنوع�البي���وال��اث��،املياه�تبذير �مش�ل�الطاقة،�،التدفق�الكب���لألفراد�،الكثافة�الس�انية

  املح���وإدخال�عادات�غ���مألوفة�للمجتمع�املح���املضيف.

�،س����مناطق�طبيعية���دف��ستمتاع�ذه�البدائل�تمارَ �،التقليدية�سياحةباملقابل�توجد�أش�ال�بديلة�لل

 التعلم�وتذوّ 
ّ

  ��:Belattaf�3  ص�اق�الطبيعة��ش�ل�عقال�ي،���

وتتمثل����القيام�برحالت�استكشافية����إطار�ر�ا����ملناطق�لم��:�Tourisme d'aventureاملغامرة�ياحةس -

 
ُ
� 

َ
�قبل�فستكش �من �ي�ون �لل�يا�ل�، �وتفتقر�عادة �غ���معروفة �طبيعية �مناطق �عن �خالل�ا �من البحث

  .سّياحالضرور�ة�الستقبال�ال

                                                           
  .135،ص.�2011د،قتصا�لية���،م�شورات�جامعة�دمشق�،إدارة�املؤسسات�ا��دميةمحمد�ناصر،�� 1

2 Matouk BELATTAF, Evolution, Formes et Impacts de l’activité touristique : pour un tourisme durable, Colloque international sur 

Economie du tourisme et développement durable , l’Université de Biskra, 9 ,10 mars 2010. 
3 Idem 
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�ب:�Tourisme de natureالطبيعة�سياحة - �القيام �النبا�ي�ترتكز�ع�� �التنوع �ومالحظة �لدراسة رحالت

  وا��يوا�ي�والطبي��.

نية�والتحرر�املؤقت�من�أسلوب�ا��ياة�املَد �ستقاللوتتمثل����الرغبة����� �:�Tourisme ruralر�فية�سياحة -

  والبحث�عن�أماكن�للراحة�النفسية.

بيعية�واملوروث�املح���ة�تقت����التح���بروح�املسؤولية�وحماية�املناطق�الطسياحي�ل��ذه��نماط�ال

�عتبار املستدامة�ال���تأخذ��ع�ن�� �سياحة،�و�و�ما�يقودنا�ملف�وم�الست��افوتال���جميع�أش�ال�ال�در�و� 

ة�وضمان�استمرار���ا�ع���الزمن�وعدم�املساس�سياحيإشباع�حاجات�السائح�مع�املحافظة�ع���املواقع�ال

  بالب�ئة�والتنوع�البيولو��.

  �سياحةأ�مـية�ال�:اثالث

ه�مصدرا�م�ما�للمداخيل�بالعملة�الصعبة�وم�شئا�اعتبار ب�،�سيا�ال�القطاع�أ�ميةأدركت�معظم�دول�العالم����

،�إسبانيا�والواليات�سواء�املتقدمة�مثل�فر�سا�ية�مما�أدى���ذه�الدول قتصادملناصب�الشغل�وقاطرة�للتنمية��

�املغرب �تو�س، �النمو�مثل �طر�ق �أو��� ��مر�كية ��ومصر �املتحدة �اس�ثمار لتوجيھ �م�مة �القات طاع�ل�ذا

  .سياحةلل�ية،�والثقافيةجتماع� ،�يةقتصاد���مية��و��،�وفيما�ي���نس��اتي��� 

 ���العناصر�التالية:�سيا��ية�لل�شاط�القتصاد:�تكمن���مية��سياحةية�للقتصاد��مية�� .1

 خلق�مناصب�شغل�1.1

���الفندقة،��طعام،�النقل��مباشر �ش�ل�ا�ملناصب�العمل�سواء�ئا�م�مم�ِش �سيا���عت���ال�شاط�ال�

�والبحري  �الو�االت�السياحيت�الآ،�امل�شا��وي�وال��ي أو�بطر�قة�غ����،ة�ومنظمو�الرحالتسياحية،

������  �.وا��رف�التقليدية�التجارة�،�الزراعة�سياحةالقطاعات�املرتبطة�بالمن�خالل�مباشرة�

�283بلغ�أك���من��التوظيف����العالم����إجما���سياحةقطاع�المسا�مة�آخر��حصائيات�فإن�فق�و 

مليون��290قرابة�و�توقع�أن�يبلغ��،%�من�مجموع�التوظيف�)�9,5(��2015سنة��عمل�مليون�منصب

من�املتوقع�أن�تصل��2026من�مجموع�التوظيف�)،�و���آفاق�� %9,6 (��2016سنة�عمل�منصب�

 1.%�11بة�إ���ال�س

 ملسا�مة����الناتج�الداخ���ا��اما�2.1

�ال� �ال�شاط �الناتج�سيا��يحقق �تحس�ن ��� �وا�� ��ش�ل ��سا�م �إذ ��مم، �ثروة ��� �معت��ة �ز�ادات

الناتج�%�من��9,8ب�سبة��أي�،بليون�دوالر�7,17مسا�متھ��تبلغحيث��،الداخ���ا��ام�لدول�العالم

  .20152الداخ���ا��ام�العال���سنة�

 

                                                           
1 World Travel & Tourism Council, Travel & Tourism Economic impact 2016 World, Disponible sur le lien: www.wttc.org , Consulté 

le 16-10-2016 
2 Idem 
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 م��ان�املدفوعات�وضعية�وتحس�ن�تدفق�رأس�املال��جن���3.1

ات��جن�ية�س�ثمار ���جذب�رأس�املال��جن����عدة�طرق،�سواء�من�خالل�� �سياحة�سا�م�قطاع�ال

ة�مقابل�منح�تأش��ات�سياحيقطاع�أو�من�خالل�ما�تتحصل�عليھ�الدولة�من�إيرادات�الاملباشرة����

�ال �وإقامة �ال�سّياحالدخول �ال�،فنادقداخل �ا��دمات �مقابل �اليومي �إلنفاق�م ة�سياحيباإلضافة

املصدر��ول�للعمالت��سياحةواملنتجات�الوطنية�املقتناة�باإلضافة�إ���فروق�تحو�ل�العملة،�و�عت���ال

حيث�تتصدر�الواليات�املتحدة��مر�كية�قائمة�الدول�من�حيث��،1%�من�دول�العالم���38جن�ية�ل�

  ��.مليار�دوالر�204ة�البالغة�أك���من�سياحي�يرادات�ال

 ا���وي تحقيق�التوازن��4.1

بال��ك����وال��راءوال�ضاب�يدة�غ���حضر�ة��الر�ف�ة����مناطق��عسياحيمن�خالل�إقامة�مشار�ع�

املغامرة����ال��راء،�و�ذا�ما�يخلق�مناصب�شغل�للس�ان�املحلي�ن��سياحةالر�فية،�و �سياحةع���ال

 �ن�مستوى�مع�ش��مو�حّس 
ّ

  ط��عمال�التجار�ة�والصناعات�التقليدية.و��ش

 سياحةية�والثقافية�للجتماع� ���مية .2

برفع�مستوى�ا��ياة�لدى��فراد�وز�ادة�فرص�التعليم�والثقافة�وتقليل�الفوارق��سياحة�سمح�ال�1.2

 ية.جتماع� 

لصناعات�التقليدية�وز�ادة�ة�إ���ترقية�املوروث�الثقا���و�عث�اسياحي�����شطة�ال�س�ثمار يؤدي�� �2.2

 ��تمام�بالعادات�والتقاليد�والقيم.

  وتوطيد�العالقات�وتلطيف��جواء.أداة�للتبادل�الفكري�والثقا���ب�ن�الشعوب��سياحة�عت���ال�3.2

  �ة�الدوليةسياحيالسوق�ال�:اا�عر 

  :2ي���ة�الدولية�بماياحيسحيث�تم��ت�السوق�ال�،ع���املستوى�العال���تطورا�وازد�ارا�كب��ا�سياحةعرفت�ال

 لل� �ا��اذبة �املناطق �عدد �كب����� �� �سياحةتطور �وز�ادة �املجالس�ثمار عامليا ��ذا ��� �تحولت��،ات حيث

�ومناصب�الشغلية�من�خالل�خلق�مؤسسات�جديدة�جتماعية�و� قتصادإ���قاطرة�للتنمية���سياحةال

 وتطو�ر�الب�ية�التحتية.

 تطورا����العالم��اوأسرعالقطاعات�ا�لتصبح�من�أك���نموا�مستمرا�وتنوع�سياحةش�دت�ال. 

 1980مليون�سنة��278إ����1950مليون�سائح�سنة��25الدولي�ن�نموا�حيث�ارتفع�من��سّياحعرف�عدد�ال�

 .2015مليون�سائح�����1186ليبلغ��،2000مليون�عام��674م�وصل�إ���ث

                                                           
ية، العدد قتصادمجلة بغداد للعلوم اال ،ئرحالة الجزا ،يةقتصادفي تحقيق التنمية اال سياحةمساهمة قطاع ال ،العمراوي سليم ،يحي سعيدي  1

36، 2013.  

2 United Nations World Tourism Organization (UNWTO),Tourism Highlights , 2016 Edition, p.2. disponible sur le lien :www.e-

unwto.org 
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 104ثم��،1950مليار�دوالر�سنة��2بلغت�إذ��،ة�الدولية�ارتفاعاسياحيبنفس�ال�سق�عرفت��يرادات�ال�

 .2015مليار�دوالر�سنة��1260ثم�وصلت�إ����،2000مليار�دوالر�سنة��495لتبلغ��1980مليار�دوالر����

 �7سبة��من�إجما���الصادرات�العامليةالدولية��سياحةالنص�ب�بلغ��%. 

 متقدمة�ع���املواد��،والكيميائياترة��عد�النفط�املرتبة�الثالثة����قائمة�املنتجات�املصّد �سياحةتحتل�ال

  كما��عت������العديد�من�الدول�النامية�القطاع�التصديري��ول.��.ية�وصناعة�السياراتس��الك� 

ن�مختلف�وكذا��يرادات�املالية�املحققة�م�سّياحعدد�التطورا�كب��ا�من�حيث��ةالدولي�ةسياحيش�د�السوق�ال�

ة�سياحيقة�ألك���مداخيل�ول�املحّقِ ���العالم�وكذا�الّد �سياحة�ك���جذبا�لل�ول لّد قائمة�اعرض�سنوفيما�ي����،الدول 

  �.2015سنة�

  2015ة�ألول�عشر�دول�سنة�سياحي�جانب�واملداخيل�ال سّياح):�عدد�ال�2/6ا��دول�رقم�(�

  

  

  

  

  

  

  

  

تل��ا�الواليات�املتحدة��،مليون�سائح�84.5ب���جانب����فر�سا�سّياحأفضل�وج�ة�لل�أّن �)،2/6(�يظ�ر�من�ا��دول 

 ة�فنجد�الواليات�املسياحيأما�بال�سبة�للمداخيل�ال�.واسبانيا
ُ
ر�ب�قّد تحدة����صدارة�ال��ت�ب�بمداخيل�سنو�ة�ت

204.5�� �راجع �و�ذا �المليار�دوالر، �البلد�سياحةملداخيل ��ذا ��� �الكب��ة �مؤشر�'املداخيل��اعتبار ب�،الداخلية أن

  الداخلية�وا��ارجية.�سياحةة'�يتضمن�كال�من�مداخيل�السياحيال

 بلدا�صغ��ا�مثل�تايلند��كما�نالحظ�أيضا�أّن 
ُ

�44.6ة�تقدر�ب�سياحي)�مساحة�ا��زائر�يحقق�إيرادات�1/5س�(ْم بخ

  مليار�دوالر.

  

  

  مداخيل�سياحية���(بليون�دوالر)  الدولة  ال��ت�ب  �جانب�عدد�السّياح  الدولة  ال��ت�ب

  204,5  الواليات�املتحدة  1 مليون���ص�84,5  فر�سا  1

  114,1  الص�ن  2  77,5  الواليات�املتحدة  2

  56,5  إسبانيا  3  68,2  إسبانيا  3

  45,9  فر�سا  4  56,9  الص�ن  4

  45,5  اململكة�املتحدة  5  50,7  إيطاليا  5

  44,6  تايلند  6  39,5  تركيا  6

  39,4  إيطاليا  7  35,0  أملانيا  7

  36,9  أملانيا  8  34,4  اململكة�املتحدة  8

  36,2  �و�غ��و�غ  9  32,1  املكسيك  9

  31,3  ما�او�(الص�ن)  10  31,3  روسيا  10

  ,Op.cit Tourism HighlightsUNWTO , :املصدر
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  ���ا��زائر�ةسياحيال�ؤسساتاملو �سياحةال:�واقع�وتنافسية�املبحث�الرا�ع

�للسياحيتمتلك�ا��زائر�إم�انيات� �متم��ة�يمكن�أن�تجعل�ا�من�أك���الدول�جذبا ع���املستوى���جانب�سّياحة

 لك��،�قلي���وح���الدو��
ُ
�1.710بلغ�فقط��2015سنة��سّياحعدد�ال�أّن �اعتبار ب�،ستغل�أحسن�استغالل�ا�لم��

� �املغرب ��� �بلغ �ح�ن ��� �سائح، ��10.177مليون �تو�س �و�� �سائح �مداخيل��باملقابل�،مليون �5.359مليون قدرت

مليار�دوالر�����2.35ب�و�مليار�دوالر����املغر �7ب�نما�بلغت��،2014سنة��مليون�دوالر �258فقط��ا��زائر�ة�سياحةال

  1.تو�س

    املمكن�تطو�ر�ا����ا��زائر�سياحةأش�ال�ال�:أوال

ساحلية��سياحةإذ�نجد��،ف��ا�وتم���ا�سياحةنظرا�لتنوع�أش�ال�ال�سّياحيمكن�ل��زائر�أن�ت�ون�وج�ة�مفضلة�لل

ية�وتار�خية،�و�التا���ثقاف�،دي�ية�سياحة�،و�ةحم�سياحة�،جبلية�سياحة�،��راو�ة����ا��نوب�سياحة���الشمال،�

  ا���م�املنت��ة����تو�س.�سياحةمتنوعة�ومتم��ة�للسائح�بدل��ةسياحييمكن�تقديم�منتجات�

 ةساحلي�سياحة .1

لھ�شواطئ�رملية�وأخرى��،لوم��يك�1200ا�ممتدا�ع���طول�أك���من�ياحلستمتلك�ا��زائر�شر�طا��
ّ
تتخل

��يوانات�ال��ية.�إضافة�إ���احتواء�املناطق�وغابات�كثيفة�عذراء�وأش�ال�مختلفة�من�ا�،��ر�ة�ساحرة

 
ُ

فة�وتتواجد�قرب�الساحل�حضائر�مصنّ �،)عب�مرجانية�خاصة�بالشرق�(عنابة�والقالةالساحلية�ع���ش

 �كتار.�78000كمحميات�طبيعية�من�منظمة�اليو�س�و�مثل�حض��ة�القالة�ال���تبلغ�مساح��ا�

خاصة)����أغلب�املناطق�الساحلية�و��ز�ا�عن��بال�ستقة�(��يا�ل�سياحياملالحظ��و�قلة�ال�يا�ل�ال

����ذه��سيا��ال�س�ثمار الداخلية،�ما��ستد���اتخاذ�إجراءات�تحف��ية�لال �سياحة�غطية�الطلب�امل��ايد�لل

  .املناطق

 جبلية�سياحة .2

يمكن��،تتوفر�ا��زائر�ع���سالسل�جبلية�وغابية�متنوعة�مثل�سلسلة��طلس�الت���و�طلس�ال��راوي 

 �سياحةالل�ا�لغرض�استغ
ُ
 س�ف��ا�ر�اضة�ال����.مارَ املغامرة�واستكشاف�الطبيعة�كمرتفعات�الشر�عة�ال���ت

 ��راو�ة�سياحة .3

�،�جمالية�%�من�املساحة 87تمثل�ال��راء����ا��زائر�ما��س�تھ����ا��زائر،�إذ��سياحة�ة�للو���عالمة�مم�ِ 

وتنقسم��،ائح��مر��ي�و�ورو�ي�خدمات�متنوعةة�متم��ة�توفر�للّس سياحي�يا�ل�ة�و���أفضل�م�ان�إلقام

تنفرد��ّل��،تم��است�وتندوف�،وادي�م��اب�،إل��ي �،ال��راء�ا��زائر�ة�إ���خمس�مناطق�ك��ى����أدرار

�بتضار�س�ا �قديمة.�،عادا��ا�،منطقة �عصور �إ�� �تمتد �ال�� �وآثار�ا �ال�تقاليد�ا �التنمية ة�سياحيتحتاج

  والنقل�ا��وي�وتوسيع�شبكة�املطارات����ا��نوب.ال��راو�ة�تفعيل�النقل�ال��ي�

 

                                                           
1 United Nations World Tourism Organization, Op.cit. 
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 )امات�املعدنيةا��مّ (�حمو�ة�سياحة .4

أ�م�ا��،1منبع�ما�ي�معد�ي�ذو�خصائص�عالجية�ي��كز�أغل��ا����شمال�البالد�200تزخر�ا��زائر�بأك���من��

�وحّم حّم  �ع�� �أوالد �بقاملةام �دباغ ��سطيفحّم �،ام �قرقور �ب�سكرةحّم �،ام �الصا���ن �بوغرارة�احّم �.ام م

ن�حلي�امل�سّياحو�ش�د�إقباال�كب��ا�من�الام�ر�غة��ع�ن�الدف���وحّم �،ام�بوحنيفية�بمعسكرحّم �،بتلمسان

�ب �لك��ا �عدو�جانب، �الستقبال �تطو�ر�وتحديث �إ�� �الحاجة �أك���من �مركبات��سّياحد �إقامة �خالل من

  ة�رفيعة�املستوى.سياحي

 ثقافية�وتار�خية�سياحة .5

م��ا�إرثا��تركت��ٌل �،�سالميةالفي�يقية�العثمانية�و�،�ماز�غية�،مّرت�با��زائر�عدة�حضارات�م��ا�الرومانية

 :عال���من�طرف�منظمة�اليو�س�و�ك��اث�ت�سبعة�مواقع�م��افنّ صُ �،تار�خيا�وثقافيا

و�ان�ذلك�سنة��ف�لدى�اليو�س�و (املسيلة):��عت���قلعة�ب���حماد�أول�موقع�أثري�مصنّ �قلعة�ب���حماد -

1980،� 
ُ
 ولم�يبق�م��ا�إال�املئذنة�و�قايا�من�امل��د.�،م�ع���يد�حماد�بن�بلك�ن1007ست�سنة�ّس أ

ك��اث�عال���عام��فتنّ صُ �و �،م�98و��96سنة��Nervaس�ا��م��اطور�الروما�ي�(سطيف):�أّس �ميلةمدينة�ْج  -

1982. 

 .1982ك��اث�عال���سنة��فتنّ صُ �،م�100ا��م��اطور�تراجان�سنة�أ�شأ(باتنة):��مدينة�تيمقاد -

 .1982فت�من�طرف�اليو�س�و�سنة�نّ صُ �،:�أسس�ا�الفي�يقيون�كمركز�تجاري ت�بازة -

،�وتمتاز�عن�بقية�املناطق�املجاورة�ا��زائر�ضبة���ر�ة��لسية،�تقع�شما�����راء� (غرداية):�وادي�م��اب -

 .1982فت�سنة�نّ صُ �،ل�ا�بطبيع��ا�القاسية

�،لوم���مر�عيألف�ك�12م��ا�فوق�سطح�البحر�ومساحة��2000):�و����ضبة�ترتفع�(إل��ي ناجرطاسي��� -

�،بل�امليالدق�6000تحتوي��شكيالت�مختلفة�من�ال��ور�ال���انية�والرملية�وموقع�أثري�وف����عود�إ���عام�

 .1982سنة��فنّ صُ �.رسم�ونحت�15000يحتوي�ع���

من�طرف��م���بولوغ�ن�بن�ز�ري����الع�د�العثما�ي�و����شبھ�املتا�ة�ن�ت�ا��زائر�العاصمة):�بُ (�القصبة -

تم�تدم����،�شاوة���تصميم�ا�وتحتوي�عدة�قصور�ومساجد�أ�م�ا�قصر�الداي�وا��امع�الكب���وجامع�ِك 

�الظروف�الطبيعية.���ستعمار لقصبة�بفعل�أجزاء�كب��ة�من�ا ك��اث�عال���سنة��فتنّ صُ الفر�����وكذا

1992. 

  

  

  

  

 

                                                           
  .14ص.�،33،�عدد�سياحة،�مجلة�ا��زائر�ا��مامات�املعدنية�منتوج�خاص�ياحة،سالديوان�الوط���لل 1
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  �زائرة����ا�سياحيمحدودية�الب�ية�التحتية�ال�:اثانـي

  تية�الب�ية�التح .1

�الداخلية �من�الطرق�ال��ية طرق��كيلوم�� �573 �29كيلوم��،�م��ا�039 112بطول��تمتلك�ا��زائر�شبكة

�1216باإلضافة�للطر�ق�السيار�الذي�ير�ط�شرق�البالد��غر��ا�ع���مسافة��،والئيةطرق��كيلوم�� ��23.926و �،وطنية

ومن�املتوقع�إنجاز�مطار��،مطارا�دوليا�15م��ا�املد�ي��لالستخدام مطار�32بال�سبة�للنقل�ا��وي�فيوجد��،لوم��يك

� �سنة �بالعاصمة �جديد ��2018دو�� �اس�يعابية �مسافر�سنو�ا�10بقدرة ��مليون �يورو�317و�ت�لفة ���������������������.�1مليون

� �الوطنية �الشركة ��سيطر �ا��زائر�ة(كما �ا��و�ة �لأل��اص،��)ا��طوط �وا��ار�� �الداخ�� �النقل ���������������ع��

�ف �البحري �للنقل �العاصمةبال�سبة �من ��ل ��� �بحر�ة �محطات �ستة سكيكدة��،بجاية�،الغزوات�،و�ران�،يوجد

  أورو�ا).(�سّياحرة�لل��زائر�قر�بة�من�أ�م��سواق�املصّد كما�أن�ا�.وعنابة

مع�تحس�ن����نوعية�القطارات�ا��اصة��،كيلوم���4000مسافة���أما�فيما�يخص�السكك�ا��ديدية�فتمتد�حاليا�ع�

  .2كيلوم������الساعة�220بنقل�املسافر�ن،�ال���من�املتوقع�أن�تبلغ�سرع��ا�

فندقا�بمختلف��صناف�و�طاقة�1176 بحسب�الديوان�الوط���لإلحصائيات��ر قّد فيما�يخص�الطاقة�الفندقية�فتُ 

  .20133سر�ر�سنة���98.804اس�يعابية

  القطاع�السيا���محدودية .2

�ب �يتعلق ��أ�ّم فيما �م��االنقائص ��عا�ي �ال�ال�� ��سيا��القطاع ��تّم �وال�� ا��زائر،�� �وزارة����يص�ا �طرف من

  �:���ا��دول�التا��،�فيمكن�إيجاز�ا�السياحة�و��يئة��قليم

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Algeria Infrastructure, 4 ème salon international des transports et de la Logistiques et de la mobilité, 2017, disponible sur le lien : 

www.symbiose-env.com/download/AI/Algeria%20infrastructure.pdf, Consulté le 30-01-2017. 
2 Algeria Infrastructure, Op.cit. 
3 Office National des Statistiques, L’Algérie en quelques chiffres, N°44, Edition 2014. 
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  أ�م�النقائص�ال���تّم����يص�ا����قطاع�السياحة�):�2/7(ا��دول�رقم�

 ة�����غياب�تنافسية�املنتجات�السياحي

 تحديث.التأ�يل�و التحتاج�الفنادق�إلعادة� - 

�Produits pharesغياب�منتجات�مم��ة�جاذبة� - 

 قادرة�ع���إحداث�الفارق.

  عدم�وجود�عالمة�سياحية�مم��ة - 

 �يا�ل�استقبال�وفندقة�غ����افية�وذات�نوعية�رديئة

،�الفنادق�واملطاعم�ذات�جودة��ستقبال��ز�فيما�يخص��يا�ل� - 

 .originalitéوأصالة�

 - � �و�يا�ل �الثمن���ستقبالالفنادق �ومرتفعة �تأ�يل �بدون م�ملة،

 �س�يا�بال�سبة�للسائح�الوط��؛

  %�فقط�من�الفنادق��ستجيب�للمعاي���الدولية.�10 - 

ضعف�استخدام�تكنولوجيا�املعلومات����

 السياحة

عدم�كفاية�املواقع��لك��ونية�للدعاية�وا��ذب� - 

 السيا���خاصة�ل��نوب.

لة�أو�غائبة�باعتبار�غ���مفعّ ��لك��ونيةالسياحة� - 

�ا���ز� �ال�ت�يح �املتوفرة ��لك��ونية �املواقع أن

 ع���ا��ط�أو�الدفع.

 - � ��تصاليةاا�عدام �التفاعلية ب�ن��لقنوات

 العارض�ن�وطال���ا��دمات�السياحية.

�عصر� -  �متطلبات �مع �التكيف �ع�� �القدرة عدم

 .املعلومات

  

 ضعف�أداء�البنوك�وعدم�تكيف�ا�مع�املستجدات

��لك��و�ي� -  �الدفع �وسائل �ع�� ��عتماد عدم

 ا��ديثة�ع���مستوى�البنوك�وكذا�الفنادق.

�املعامالت� -  �و�عقد �الصرف �م�اتب �وجود عدم

 املالية.

��س�ثمارات�عد �وتمو�ل �دعم �ع�� �ال��ك�� م

  .السياحية�من�طرف�البنوك

 السياحية�و�ح��افيةنقص�الكفاءات�

 فيما�يخص�ا��دمات�املقدمة�للسّياح.�و�ح��افيةنقص�الكفاءة� - 

 نوعية�الت�و�ن�ال�تتما����مع�متطلبات�العرض�السيا���املتم��. - 

�السي -  �الت�و�ن ��� �املتخصصة �واملعا�د �املراكز �املتم���نقص ا��

�الوط��� �املع�د �بالعاصمة، �للفندقة �الوطنية �املدرسة باست�ناء

للتقنيات�الفندقية�والسياحية�بت��ي�وزو�واملع�د�الوط���للفندقة�

 والسياحة�ببوسعادة�وسبع�مدارس�للت�و�ن�امل��.

 تد�ي�مستوى�املنتجات�وا��دمات�السياحية

 مشا�ل�النظافة�وال��ة�العمومية. - 

ذات�نوعية�متدنية�و�أسعار�مرتفعة�مقارنة�بتو�س��خدمات�سياحية - 

 مثال،�ال����عت���قبلة�السائح�ا��زائري.

  �ج�التقليدي�املح��.ا�عدام�برامج�ال��يئة�وال��وض�باملنتَ 

 نوعية�متدنية�للنقل�وعدم�إتاحتھ�وغالءه

�املطلو�ة� -  �والنوعية �بالكمية �النقل �توف���وسائل �ع�� �القدرة عدم

 ھ�من�طرف�السّياح.والتنوع�املرغوب�في

خدمات�النقل�ا��وي�رديئة�خاصة�الوج�ة�ال��راو�ة،�مع�عدم� - 

 وجود�الت�سيق�ال�ا������املطارات.

 - ���� �سا�م �ا��وي �النقل �ع�� �ا��زائر�ة �ا��و�ة �ا��طوط سيطرة

�أسعار�التذاكر�مقارنة� �كب����� �ارتفاع �مع �ا��دمات �مستوى تد�ي

  �شر�ات�الط��ان�العاملية.

 سو�ق�صورة�ا��زائر�كوج�ة�سياحية��ز�كب�������

 ا��زائر��وج�ة�سياحية.��ز�����سو�ق� - 

 - ���� �الفاعل�ن �مختلف �ب�ن �ت�سيق �وجود عدم

 القطاع�السيا��.

عدم�فعالية�املشار�ات����املعارض�والفعاليات� - 

  السياحية�الدولية.

 
َ

 �ن�مع�السياحة�ا��ديثةإدارة�وتنظيم�غ���متوافق

 املبالغة����إجراءات�الدخول.إجراءات�معقدة�ملنح�التأش��ات�و  - 

 غياب�أدوات�التقييم�ومتا�عة�تطور�السياحة�ع���املستوى�الوط��. - 

�مجال� -  ��� �للمس�ثمر�ن �فعلية �تحف��ية �إجراءات �وجود عدم

 السياحة.

  

 Schéma , et du Tourisme Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement:املصدر 

"SDAT 2025. Directeur d’Aménagement Touristique et du Tourismeبتصرف� 
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  ة�املنت��ة����ا��زائرسياحيال�ةس��اتيجي� �:اثالث

�ال�عّد �ُ  �للتنمية �التوجي�� �جديدسياحياملخطط �لسياسة �مرجعا �املخطط�ة �من �جزءا �و��عد �الدولة �ت�ن��ا ة

)�ف�و�املرآة�ال����عكس�مبت���الدولة�فيما�يخص�التنمية�املستدامة��SDAT(��2030الوط���ل��يئة��قليم����آفاق�

ة�سياحيخطط�التوجي���للتنمية�الو�عت���امل�ي�ع���الصعيد�الوط��قتصاد��و��جتما�و�ذلك�من�أجل�الر���� 

  .والقضاء�ع���النقائص�ال���سبق�ذكر�ا�سيا��لة�لل��وض�بالقطاع�الافعّ �ةاس��اتيجي

  ة�سياحيال�ةس��اتيجيأ�داف��  .1

  :�1اآل�ي��ـيو �،ةسياحيللسياسة�الخمسة�أ�داف�ك��ى�ة�سياحياملخطط�التوجي���للتنمية�الد�حّد 

 بديل�للمحروقات.�اقتصادترقية� -

 .امتياز�ا�بسياحيجعل�ا�مقصدا�تثم�ن�صورة�ا��زائر�و � -

 ت�شيط�التوازنات�الك��ى�وا�ع�اس�ا�ع���القطاعات�الك��ى. -

 ال��اب�الوط��.�منطقة�من�تثم�ن�ال��اث�التار���،�الثقا���مع�مراعاة�خصوصية��ل -

  الب�ئة.�ا��فاظ�ع��و �سياحةالدائم�ب�ن�ترقية�ال�ال��ابط -

  ةسياحيال�ةس��اتيجيا��ركيات�ا��مس�لال  .2

  ة�ع���خمس�حركيات:سياحييرتكز�املخطط�التوجي���لل��يئة�ال

  ةسياحيمخطط�ا��زائر��وج�ة��:ا��ركية��و���

� �ا��زائر��ةاس��اتيجي��دف �� �Destination Algérieوج�ة �وتحس�ن��عتبار إلعادة �ا��ارج �ا��زائر��� لصورة

�،ة�حقيقية�تتمتع�بأصالة�وعمقسياحية�من�خالل�بناء�صورة�مرئية�ومقروءة�عن�وج�ة�سياحيسمع��ا�ال

ن�ال
ّ

  ال�توجد����وج�ة�أخرى.من�ع�ش�تجارب�ثر�ة�وفر�دة��احسيّ تمك

  :2ترتكز�ع���محاور�أساسية�����اآل�ي�سو�قية��ةاس��اتيجيوضع��تّم �،ألجل�ذلك

 .سيا��ال�دراسة�سوق�العرض�والطلب -

�الفئات�ال - �الة�املس��دفة�سياحيالتعرف�ع�� �،ا��ارجب�ون ن�املقيمو ا��زائر��،حلي�نامل�سّياحاملتمثلة���

 .Les seniorsكبار�السن��سّياح�جانب�وال�احسيّ ال

أسواق�واعدة�����،إيطاليا�وأملانيا�،إسبانيا�،تقسيم��سواق�املس��دفة�إ���أسواق��ولو�ة�و���فر�سا -

�� �،�ولندا�،نيابر�طا �والدول �����،سكندنافيةالنمسا �الطو�ل �املدى �ع�� �مس��دفة �لكن ��عيدة أسواق

 �ا�الشمالية�وا��ليج.أمر��،روسيا�،الص�ن�واليابان

                                                           
  .2016-�10 – 24تم�تصفحھ�����،dz.org/ar-http://www.andtسياحةالة�الوطنية�لتطو�ر�الموقع�الو� 1

2 Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement et du Tourisme , Livre 2 Le plan stratégique : les cinq dynamiques et 

les programmes d’actions touristiques prioritaires , p.24. Disponible sur le lien www.andt-dz.org , Consulté le 28-10-2016. 
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ا��زائر�ة�واملتمثلة�أساسا����ال��راء�ا��زائر�ة�نافذة�العالم�ع����سياحةال��ك���ع���املزايا�التنافسية�لل -

�ال�فر�قياا �إ�� ��،ال��ية�،الثقافية�سياحةإضافة �ومنتجات ��الصيدسياحيالبحر�ة �أخرى الغطس��،ة

 .والك�وف

 .ل�شر�املعلومات�ةسياحيمن�خالل�خلق�بوابات�إلك��ونية��ئر بناء�صورة�جديدة�وتوسيع�ش�رة�وج�ة�ا��زا -

 .سّياحومراقبة�تطور�رغبات�ومتطلبات�ال�ةسياحيوضع��ي�ل�للرصد�واليقظة�ال -

�ن�وضمان�مشارك��م�ال�ادفة����التظا�رات�سياحيدعم���شطة�ال��و�جية�ا��اصة�بمختلف�الفاعل�ن�ال -

 ة�الوطنية�و�جن�ية.سياحيواملعارض�ال

 جزائري.�سيا��ار�عالمة�منتوج�و���يلھ�منتج�بت�ا -

  متياز�ة�ذات�� سياحي�قطاب�ال :ا��ركية�الثانية

�ال ��سيا��القطب �مركبات ��قامةسياحي�و�مجموعة �تج���ات �تتوفر�ع�� �ممتازة ��شطة��،ال�سلية�،ة

�وال��ف��يةسياحيال �السوق �،ة �لطلب �و�ستجيب �املحلية �التنمية �مشروع �مع ��عاون �لرقعتھ�كم�،�� �يمكن ا

  .1رافية�أن�تمتد�لعدة�مناطق�أو�مدنا��غ

 �فقد�،املعتمد�سياحةو���إطار�املخطط�التوجي���لل
َ
ع���املستوى��متياز ة�لال سياحير�إنجاز�سبعة�أقطاب�قرّ ت

  :���الوط��

 شرق؛ –شمال��:متيازلال �سيا��القطب�ال -

 وسط؛ –شمال��:متيازلال �سيا��القطب�ال -

 غرب؛ –شمال��:متيازلال �سيا��القطب�ال -

 ؛غرداية�واملنيعة�،وادي�سوف�،و�شمل��سكرة�شرق  –جنوب��:متيازلال �سيا��القطب�ال -

 ؛تميمون�و�شار�،أدرار�،و�شمل�القرارة�غرب –جنوب��:متيازلال �سيا��القطب�ال -

 ؛إل��ي�وجانت�،:�و�ضم�طاسي���ناجرا��نوب�الكب��:�متيازلال �سيا��القطب�ال -

 .كال�من�أدرار�وتم��است�الكب���و�ضمنوب�ا���متياز:لال �سيا��القطب�ال -

مع�خلق�تنوع��،وتفعيل�التوازن�التنموي��قلي���سياحةة��و�تنمية�السياحيال�دف�من�إنجاز��ذه��قطاب�ال�

  ة�وال��ك���ع����م�انيات�ا��اصة�ب�ل�منطقة.سياحي���ا��دمات�ال

  ةسياحيمخطط�ا��ودة�ال :ا��ركية�الثالثة

التار�خية�للبلد�من�أجل�ترقيتھ�ولة����دعم��م�انات�الطبيعية�والثقافية،�و إرادة�الد�ةجيس��اتي�عكس��ذه�� 

�سياحة.�يرتكز�مخطط�جودة�الامتيازة�بسياحي���املنطقة��ورومتوسطية�وجعل�ا��زائر�وج�ة�متياز�إ���مرتبة�� 

�سيا��عالمة�خاصة�تم���املنتوج�الز�ادة�ع���تطو�ر�املوارد�ال�شر�ة�و�تحديث�املؤسسات�والتج���ات،�ع���وضع�

                                                           

تخصص��سي���املؤسسات��،أطروحة�دكتوراه����علوم�ال�سي���،-حالة�ا��زائر –�املستدامة�سياحةية�لتنمية�القتصاد��مية��عامر�ع�سا�ي،� �1

  .139ص.���2010 – �2009،باتنةجامعة��،
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�سياحةو��ذه�العالمة����"�جودة�ال الن��من�قبل�املؤسسات�املل��مة���ذا��عميلوتضمن�ا��ودة�لل�،ا��زائري 

 "ا��زائر

ة،�ف����ش�د�سياحيتتجاوز�مف�وم�تص�يف�املؤسسات�الو �متياز ا��زائر�"�ع���� �سياحةلترتكز�عالمة�"�جودة�ا

  .عمالءراديا�بان��اج�ا��ودة�و����س���دائما�إلرضاء�الإاملؤسسة�ال��مت�ّن�أبصورة�وا��ة�ع���

  ا��اصطط�الشراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�و مخ :ا��ركية�الرا�عة

�� �لتحقيق�التنمية �العام�والقطاع�ا��اص�أمرا�حتميا ية�امل�شودة،�فالدولة�قتصاد�عت���الشراكة�ب�ن�القطاع

ب�نما�يتو���القطاع�ا��اص��،موا�ئ�وطرق�وكذا�توف����من�،ة�التحتية�من�مطاراتوإ�شاء�الب�يتتو�����يئة��قليم�

 سياحي�����شطة�ال�س�ثمار � 
ُ
 ة�وإقامة�الفنادق�وامل

ّ
  .ةسياحيبات�الرك

  :1ة�ب�ن�القطاع�ن�لتحقيق���داف�التاليةسياحيالشراكة�ال�ةاس��اتيجيو��دف�

املراكز��،املطارات�،القنصليات�،ع���غرار�السفارات�:اذبيةجعل�بوابات�الدخول�إ���ال��اب�الوط���أك���ج -

 ؛املوا�ئ�واملحطات�،ا��دودية

 ؛متيازة�لال سياحية�والقرى�السياحي�س�يل�الوصول�إ���املواقع�ال -

 ؛ن��نت� �،الطاقة�،املياه�،ة�مثل�النظافةسياحيمة����املواقع�التحس�ن�ا��دمات��ساسية�املقدَّ  -

 ؛اوضمان�استمرار���م�لطبيعية�والتنوع�البي��ا��فاظ�ع���ال��وة�ا -

 .ن�خالل�الت�و�ن�والتأ�يل�املستمرة�مسياحيتحس�ن�نوعية�ا��دمات�ال -

ة�سياحيمن�مس�ثمر�ن�وو�االت��سياحةلتحقيق��ذه���داف��س���السلطات�للر�ط�ب�ن�الفاعل�ن����قطاع�ال

�ة�وجعل�ا�أك���ر�حية�س�ثمار الفعال�للمشار�ع�� �باملختص�ن����املجال�املا���لتحقيق�التخطيط�ا��يد�والتنفيذ

شر�ات�الط��ان��،شرا�ات�ب�ن�القطاع�العام�وأ��اب�الفنادقكما��س���أيضا���لق��،وضمان�استمرار���ا

�سيا��ال�س�ثمار ال����عت���أساسية�لال �،باإلضافة�إ����نفاق�ع���مشار�ع�الب�ية�التحتيةة�سياحيوالو�االت�ال

  .سيا��وتمكي��م�من�ا��صول�ع���العقار�ال�لفائدة�املس�ثمر�نمالية�وجبائية�و�س�يالت�وتقديم�تحف��ات�

 ةسياحيالاملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�مخطط�تمو�ل��:ا��ركية�ا��امسة

نظرا�للصعو�ات�و �،�عت���بطيئا�س�ثمار العائد�ع���� �كما�أّن �،فة�تحتاج�ألموال�كب��ة�لِ صناعة�ُم �سياحة�عت���ال

ة����ا��صول�ع���التمو�ل�املصر���فقد�ارتأت�سياحيال���تواجھ�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�الالكب��ة�

تمثل�أ�م�ت�،خاصةتمو�لية��ةاس��اتيجيمن�خالل��لضمان�استمرار���ا�ونمو�ا�،يم�االسلطات�العمومية�تدع

  :2ما�ي��أ�عاد�ا�في

 ة.سياحيحماية�ومرافقة�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ال -

 ة�وحماي��ا�من�أخطار�الفشل�والتوقف.سياحيع���ضمان�استمرار�ة�املشار�ع�ال�العمل -

 ة�الوطنية�و�جن�ية�وحماي��ا.سياحيات�الس�ثمار جذب��  -

                                                           
1 Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement et du Tourisme , Le plan stratégique, Op.cit  p.52.  
2 Ibid,p.57. 
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،�اس�شارات�من�ة�من�خالل�التحف��ات�ا��بائية�واملالية�وتوف���الدعم�الف��سياحيات�الس�ثمار ���يع��  -

 .تحليل�املخاطر،�دراسات�جدوى 

وتمديد�ف��ة��ة�وتخفيض��جراءات�والت�اليفسياحيصول�ع���التمو�ل�البن�ي�للمؤسسات�ال�س�يل�ا�� -

 .ال�سديد

  .للقائم�ن�عل��اة�وت�و�ن�نو���سياحيتمو�ل�عمليات�التأ�يل�والصيانة�للمؤسسات�ال -

  التنافسية�العامليا��زائر�ة�بناء�ع���تقر�ر��سياحةالتقييم�تنافسية��:ارا�ع

 �سيا��ع�التتمثل�تنافسية�القطا
ُ
ة�سياحي��القدرات�التنافسية�النّ� ���مجموع�العوامل�و�جراءات�ال���ت

ي�العال���مؤشرا�لتنافسية�قتصادد�املنتدى��ّد وقد�ح�،بمختلف�خلفيا��م�سّياحوجعل�ا�أك���جذبا�لل�،لدولة�ما

بعد�الثا�ي�يتمثل����السياسات�ال�،البعد��ول�يتمثل����الب�ئة�التمكي�ية�،والسفر�يت�ون�من�أر�ع�أ�عاد�سياحةال

والسفر�والظروف�التمكي�ية،�البعد�الثالث�يتمثل����الب���التحتية�والرا�ع�يرتبط�باملوارد��سياحةاملنت��ة����ال

 Travel & Tourism والسفر�سياحة��أ�عاد�مؤشر�تنافسية�الو�م�انيات�الطبيعية�والثقافية،�والش�ل�املوا���يوّ� 

Competitiveness Index�.العال��  

  والسفر�سياحة):�مؤشر�تنافسية�ال2/1الش�ل�رقم�(

  

  

�ال�عتمادباال  �مؤشر�تنافسية ���،والسفر�سياحةع�� �املنتدى �بتقييم�قتصاديقوم �س�ت�ن ��ل �العال�� ي

�و  �املعاي����ر�عة، �أساس �ع�� �و�صنف�ا �الدول، �مختلف �ا�تنافسية �ترت�ب ��ان �حيث�وقد �من ��و�� لعشر�دول

 مؤشر تنافسية السياحة والسفر

 سياحةسياسات ال البيئة التمكينية البنى التحتية

والسفر والظروف 

الموارد واإلمكانيات 

 الطبيعية والثقافية

 بيئة األعمال

تكنولوجيا المعلومات 

نترنتواأل  

الموارد البشرية 

 وسوق العمل

 الصحة والنظافة

واالستقراراألمن   

 سياحةال قطاع أولوية

 والسفر

العالم على االنفتاح  

األسعار تنافسية  

البيئية االستدامة  

 البنية التحتية

للنقل الجوي   

 للنقل البنية التحتية

 البري والبحري

 الموارد الطبيعية

 الموارد الثقافية 

 البنية التحتية

 للخدمات السياحية

 World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, p.4:املصدر
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:�اخامسنيا،�را�عا:�الواليات�املتحدة،�إسبانيا�أوال�تل��ا�فر�سا�ثم:�أملا��اآل�ي�2015والسفر�لسنة��سياحةالتنافسية�

  1:�إيطاليا،�تاسعا:�اليابان�وعاشرا:�كندا.اثامندسا:�سو�سرا،�تل��ا�أس��اليا�ثم�اململكة�املتحدة،�سا

منطقة�أورو�ا�����و���نظرا�لتص�يف��كما�أّن �،2015ة�لسنة�سياحيتتصدر�إسبانيا�قائمة�الدول��ك���تنافسية�

بال�سبة��ستة�دول�أورو�ية�ضمن�قائمة�العشر�دول��و��،�و�و�ما��عكس�تنافسية�وجاذبية��ذه�املنطقة�عامليا.

�12واملرتبة��،دولة�141عامليا�من�أصل��123املرتبة��2015والسفر�لسنة��سياحةفتحتل�وفق�مؤشر�ال�ل��زائر

  �دولة.�14عر�يا�من�أصل�

  .من�العوامل�والسفر�وتص�يف�ا��زائر�بال�سبة�ل�ل�عامل�سياحةوفيما�ي���توضيح�مل�ونات�مؤشر�ال

  والسفر�سياحةتص�يف�ا��زائر�حسب�مؤشر�تنافسية�ال�:)2/8ا��دول�رقم�(

  )�7 – 1القيمة�(�  دولة�)�141ال��ت�ب�(�من�  

  2.93  123  والسفر�سياحةمؤشر�تنافسية�ال

  4.15  99  الب�ئة�التمكي�ية

  3.78  121  ب�ئة��عمال

  4.90  95  �من�والسالمة

  4.97  84  ال��ة�والنظافة

  4.04  109  املوارد�ال�شر�ة�وسوق�العمل

  3.09  105  جا�ز�ة�تكنولوجيا�املعلومات

  3.32  135  والسفر�والشروط�التمكي�ية�سياحةسياسة�ال

  2.74  139  والسفر�سياحةأولو�ة�ال

  1.51  137  ع���العالم��نفتاح

  5.50  10  تنافسية��سعار

  3.51  113  البي�ية��ستدامة

  2.19  133  الب�ية�التحتية

  1.98  113  الب�ية�التحتية�للنقل�ا��وي 

  2.56  121  الب�ية�التحتية�للنقل�ال��ي�والبحري 

  2.03  138  ةسياحيالب�ية�التحتية�ل��دمات�ال

  2.04  90  املوارد�الطبيعية�والثقافية

  2.04  127  الطبيعيةاملوارد�

  2.05  50  املوارد�الثقافية

    ,p Op.citWorld Economic Forum 72 .– 73 :املصدر

                                                           
1 World Economic Forum, Op.cit, p.5. 
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ا��زائر�ة�ع����افة�املستو�ات�باست�ناء�عامل��سياحةتظ�ر�املرتبة�املتدنية�لل�،)2/8(�ا��دول خالل�من�

ة��ثر�ة�مصنفة�ك��اث�عال���من�سبعة�من�املواقع�الثقافي�أّن �اعتبار تنافسية��سعار�وكذا�املوارد�الثقافية�ب

ك��اث��الطبيعية�املصنفة�انخفاض�عدد�املواقع�ب�نما�تظ�ر�املوارد�الطبيعية����مركز�متأخر�ن�يجة�،طرف�اليو�س�و

  .الب�ئةبمعاي�����ل��امعدم�كذا�وقع�واحد�و رة�بماملقّد و عال���

  سسات�الصغ��ة�واملتوسطة���املؤ وقياسھ�داء�:�� املبحث�ا��امس

إذ�تتداولھ�مختلف�الكتابات��،ّد��داء�أحد�املفا�يم�ال���ال�ت�اد��غيب�عن�أدبيات�مختلف�علوم�ال�سي���ع

ومن�منطلق��ونھ��.أّن�تحس�نھ��عت���ال�دف��سا����ألّي�مسّ������أّي�مؤسسة�اعتبار ع����،ولو��ش�ل�غ���صر�ح

يقھ،�فإّن�ضبط�مف�ومھ�وتحديد�املجال��عكس�مستوى�النجاح�أو�التطّور�الذي�حققتھ�املؤسسة�أو�تر�د�تحق

  الدال���الذي��غطيھ�يبقى�ضرورة�م�ّ�ة.

 �داء�:أّوال

  �عر�ف��داء�1.

ھ�لم�ُيتوّصل�إ���إجمـاع�حول�مف�وم�محـّدد��،العديد�من�الباحث�ن�بدراسة�مف�وم��داء�ا�تّم ���
ّ
�أن

ّ
  .وشامل�لألداءإال

��� �� ��ختالفإّن �من �ي�بع ��داء �مف�وم �وال����ختالفاحول �وقياسھ �دراستھ ��� عتمد
ُ
�� �ال�� املعاي���واملقاي�س

إ���ك��ة�وتنّوع�املجاالت�ال����س���املؤسسة�لقياس��ختالف�ستخدم�ا�املس��ون�واملؤسسات،�وقد��عود��ذا�� 

  أ�مي��ا.��اتجاه�ذه�املجاالت�من�مؤسسة�ألخرى�وحسب�طبيعة��شاطا��ا�وفلسفة��دارة�العليا��اختالفأدا��ا�ف��ا�و 

� �أو�بتعب���آخر��و���داءإّن �لتحقيق�ا �املؤسسة ��س�� �ال�� �املرغو�ة �النتائج ل
ّ
�املؤسسة��ا�ع�اسيمث لقدرة

  .1وقابلي��ا�ع���تحقيق�أ�داف�ا

�� ��P. Druckerأّمـا �ع�� �املؤسسة �قدرة "� ھ
ّ
�بأن ��داء �رضا��،البقـاءو ��ستمرار�ةفيعّرف �ب�ن �التوازن محققـة

                    ؛2"الوالعماملسا�م�ن�

موارد�ا�وتوج���ا�نحو�تحقيق���داف��استغالل�عّد��داء�من�منظور�املوارد�محصلة�قدرة�املؤسسة�ع����  

بالصورة�ال����واستغالل�ااملؤسسة�ملوارد�ا�املادية�وال�شر�ة��استخداملكيفية��ا�ع�اسفاألداء��و��،امل�شودة

                  3تجعل�ا�قادرة�ع���تحقيق�أ�داف�ا.

موارد�ا��استخدام����قتصادير�ط�أغلب�الباحث�ن��داء�بمدى�بلوغ�املؤسسة�أ�داف�ا�من�ج�ة�و�مدى����  

و�عبارة�أخرى�يتجسد��داء�بمستو�ات�الكفاءة�والفعالية�ال���تحّقق�ا��،املتم��ة�بالندرة�ال�س�ية�من�ج�ة�أخرى 

                        .املؤسسة

ية�ال���يتّم���ا�قتصادو���بذلك��ش���إ���الطر�قة���،ة�ال��يحةُيقَصد�بالكفاءة�إنجاز��عمال�بالطر�ق  

                                                           
1 Eccles,1991, p131.in 38.وائل�إدر�س�طا�ر �الغال��،�أساسيات��داء�و�طاقة�التقييم�املتوازن ،�دار�وائل�لل�شر،�عمان،�2009،ص�� 
2Peter Drucker, L’avenir du management selon Drucker , Ed. Village Mondial, Paris, 1999, p73 
3 Miller&Bromiley,1990, p757 in 38.وائل�إدر�س�طا�ر �الغال��،�مرجع�سبق�ذكره،�ص. 
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    �.وتمثل�إ���حّد��عيد�بالعالقة�ب�ن�املدخالت�واملخرجات�،إنجاز�العمليات�املتعلقة�باأل�داف

�،أي�إبقاء�الت�لفة����حدود�ا�الدنيا�،كما�أّن�الكفاءة��ع���ا��صول�ع���الكث���مقابل�دفع�ما��و�أقل  

                  .��حدود�ا�القصوى و�ر�اح��

البقاء� ع�� القدرة إ�� أيضا و�ش�� الطرق، ب�افة س�ثمار�  ع�� العائد �عظيم�معدل تع��ف�،أّما�الفعالية  

 ��م ز�ادة ش�ل أ�داف�ا��� تحقيق ع�� املؤسسة قدرة بأّ��ا� ��kastعّرف�ا كما .املحيط �� والتحكم�و�ستمرار 

�وا �� حص��ا ز�ادة و املبيعات، �باإلضافة املوارد و�تنمية العمالء،و  العامل�ن رضا تحقيق لسوق،  إ�� ال�شر�ة

   �1.الر�حية و النمو تحقيق

  العوامل�املحّددة�لألداء .2

يمكن� ال���داخليةال�ام�� إيجابا، أو سلبا فيھ تؤثر قد ال�� املتغ��ات من للعديد تا�عة دالة �داء��عت�� ���

�و للمؤسس  عن صادر �و ما وم��ا السلبية، آثار�ا وتقليص �يجابية آثار�ا لتعظيم اف�� التحكم مسّ����ا،ة

 تؤثر قد ال�� العوامل ك��ة قدر وع�� ��.أك� التكيف تقت��� ف�� و�التا�� ،ف��ا التحكم ا��ار���يصعب املحيط

  .�اتحديد أ�مية تزداد �داء ��

  أّن�العوامل�ال���يرتكز�عل��ا�أداء�املؤسسة�تتمثل���:�erP. merci .J�2يرى� �طار �ذا �����

  ،ةس��اتيجي� �-

  الرؤ�ة،�القيم،�الرسالة؛�-

  املوارد�ال�شر�ة؛-

  �ي�لة�املؤسسة؛-

  العمليات�و�نظمة؛�-

  �3:ثمانية�عوامل�ع�� يتوقف �داء ّن إف� Petersو Watermanبال�سبة�ل�أّما

  التم������العمل؛�-

  ؛عميللل��ستماع�-

  ية�و�بداع؛ستقالل���يع�� �-

  ترسيخ��نتاجية�بتحف����فراد؛�-

  القيم�ا��ماعية؛�-

  ��ي�لة��سيطة،�حتفاظ� -

  املزج�ب�ن�الليونة�والصرامة؛�-

  القيام�بھ.�املؤسسة�جيدتبما��رتباطو� ���تمام�-

                                                           
،�،حالة�ا��زائر�،�أطروحة�دكتوراه����العلوم��قتصادية�،�جامعة�ا��زائر��ع���أداء�املؤسسات�العمومية��قتصادية�أثر�الب�ئةع���عبد�هللا،��1

  . 7ص،�1999
2- J. P. Mercier, Mesurer et Développer les performances, les éditions A Quebecor, Montréal, 2003, p7.  
3�Tom Peters, robert Waterman, Le prix D’excellence, les 8 leviers de la performance, éd. Dunod, Paris, 1999, p8.  
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 ونجاح�ا املؤسسة أداء يتوقف ،(Ressources Based View)للموارد��ةس��اتيجيو�ال�سبة�لرّواد�املقار�ة�� � �

ن إذ .ةاس��اتيجي موارد من وتوظفھ تملكھ ما أي ؛الداخ�� �عد�ا ع�� خصوصا الدخول� عوائق أّن  امليدان �� تب�َّ

  لم الك��ى  املؤسسات ��ا تحت�� ال��
َ
 وتحقق املحمية القطاعات دخول  من واملنافسة الناشئة املؤسسات منعت

 .املحيط قبل نفس�ا املؤسسة من تأ�ي املرتفع �داء تحقيق عوامل أ�م أّن  حيث�.مرتفعة إيرادات جان��ا إ��

  �داء�قياس�:اانيث

  �داء�مف�وم�قياس1

�داء��و�عملية�قياس�ما�حققتھ�املؤسسة�من�إنجازات�مقارنة�باملستو�ات�املراد�تحقيق�ا�أو�باإلم�ان��قياس��

ث�و�حدث�فعال.�أي�معاينة�مدى�تحّقق���داف�وتنفيذ�ا��طط�ا��صول�عل��ا�لت�ّون�صورة�حّية�ملا�حد

  .املوارد�استخدامنت��ة�وكيفية�ات�املس��اتيجيوتجسيد�� 

���� ِ
ّ

ـھ�"عملية�مرش
ّ
دة�لل�شاطـات،�لتقديـر�ما�إذا��انت�الوحدات�املستقلـة�قد�حصلت�ع���موارد�ـا�كما��عـّرف�بأن

ل�إ���ا��كم�ع���درجـة�كفـاءة�القصد�من��ذه�العملية��و�التوصّ وانتفعـت���ـا����س�يل�تحقيـق�أ�ـداف�ا.�و 

جب�أن�ت�ون�ل�افـة�جـوانب�ال�شاط�والعالقـات�املختلفة،�و�التا���فعملية�القيـاس�يّل�و فعـالية�املؤسسة�ك�و 

جّمع�النتائـ�أداء�أقسام�ال�شاط����املؤسسة،�فيتّم�قياسشاملة�ل�ّل�جـزئيات�و 
ُ
ج�ليتـّم��ّل�مركز�ع���حدة�ثّم�ت

� �رغم �املؤسسة ���ا �تقوم �ال�� ���شطة �أّن �حيث �ك�ّل، �للمؤسسة �الشامـل �تتمّ���بال��ابطاختالفالقياس ���ـا

  1والت�امل�مّمـا�يجعل�كفـاءة�املركـز�الواحد�تؤثـر�ع���املراكـز��خرى.

�الك�شافمسبقا�وذلك��داء��و�قياس��عمال�و�نجازات�املحّققة�ومقارن��ا�با��طط�املعّدة��قياسإذن���

  �داء����ا��وانب��تية:�قياس�خطاء�وتحديد�نقاط�القوة�ومواطن�الضعف����املؤسسة.�وتظ�ر�أ�مّية�

ر� -
ّ
  �داء�مقياسا�ملدى�نجاح�املؤسسة����سع��ا�لتحقيق�أ�داف�ا�من�خالل��شاط�ا؛�قياسيوف

ية�من�خالل�الس���جتماع� ية�وقتصاد�املؤسسة����التنمية�ر�مدى�إس�ام�تقييم��داء�ُيظ�ِ قياس�و إّن� -

ل�مما�املاو �،�ا���دالتخلص�من�عوامل�تض�يع�الوقتو �إ���تحقيق�أك���قدر�من��نتاج�بأقل�الت�اليف

�و  ��سعار، �تخفيض �إ�� �يؤدي  من
َ
�ع���ث ��عود �مما �القومي، �الدخل �وز�ادة �الشرائية �القدرة �ت�شيط م

  ئدة؛واملس��لك�بالفا�العامل�،جاملنتِ �،املجتمع

ر�عملية� -
ّ
�ة����املؤسسة،�ألغراض�التخطيط��داء�معلومات�متنوعة�ملختلف�املستو�ات��دار �قياستوف

  إتخاذ�القرارات،�فضال�عن�أ�مية��ذه�املعلومات�ل���ات��خرى�خارج�املؤسسة؛والرقابة�و 

يدفع�املؤسسة��ساعد�ع���إيجاد�نوع�من�املنافسة�ب�ن��قسام�والوحدات�داخل�املؤسسة�و�ذا�بدوره� -

  لتحس�ن�مستوى�أدا��ا؛

�ا�حقيقاملعتمدة�لت�اتس��اتيجيو� ب�ن���داف��و����ام�داء�درجة�التوافق��قياس�عكس�عملية� -

  عالق��ا�بالب�ئة�التنافسية�للمؤسسة؛و 

�ف��ا،�و�ذلك��ستطيع��قياس��عملية�توّ�  - �داء،�املركز�التناف����للمؤسسة����إطار�الب�ئة�ال����عمل

 .ديد��ليات�وإجراءات�التغي���املطلو�ة،�لتحس�ن�مركز�ا�التناف���تح

                                                           

  .15،�ص�مرجع�سبق�ذكرهع���عبد�هللا،��1 
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املنت��ة��اتس��اتيجيو� ��دف��ل�املؤسسات�:�واملتوسطة���املؤسسات�الصغ��ة���داء�قياسأساليب��2.

وال��أّن�ما�ال�يمكن�قياسھ�ال�يمكن�إدارتھ�اعتبار ب�،ھقياسوملعرفة�مدى�تحسنھ�البد�من��،إ���تحس�ن��داء

)�وأسلوب�موضو��.�أسلوب�ك���(قياسل�ذا�الغرض��ستخدم�املحللون�أسلو��ن�أساسي�ن�لل�،يمكن�تحس�نھ

  .ذا�ي)كيفي�(

  سلوب�الكمي� �1.2

�،�نتاجية�،رقم��عمال�،مثل�الن�يجة1يمكن�عرض�ا����ش�ل�أرقامعن�املؤسسة��أساسا�ع���معطيات�عتمد�و 

،�باعتبار�أفضل�أداة�للقياس�الك���Balanced Scorecardاملتوازن�داء�..و�عت���بطاقة�� .القيمة�السوقية�للس�م

  أ��ا��شمل�أر�عة�أ�عاد�مت�املة.

 أداة��سي���ُم ���املتوازن��بطاقة��داء:�أداء�املؤسسة�قياسة�لكأدااملتوازن��بطاقة��داء 
ّ

بـة�موج�ـة�ملتا�عة�رك

ن�املس��ين�من�ت�و�ن�صورة�عن��شاط�أداء�املؤسسات�تتضمن�مجموعة�من�املؤشرات�متعّددة���عا
ّ

د�تمك

  املؤسسة�املنجز�واملستقب��.

ل�ا�أ�عادا�أخرى��،البعد�املا��إضافة�إ����ضمبطاقة�للتقييم�املتوازن�تS. Kaplan و� D. Nortonوضع��ّل�من

  العمليات�الداخلية�ومنظور�التعلم�والنمو.��،���منظور�العمالء�����شاط�املؤسسة�ةاس��اتيجي�أ�مية

 املنظور�املا�� 

�ذه��،ؤشرات�املالية��تم�املنظور�املا���بقياس�النتائج�املالية�املحققة����املؤسسة�من�خالل�عدد�من�امل

 .�2ستقرار�والن���،املؤشرات�تختلف�تبعا�ملراحل�دورة�حياة�املؤسسة�واملتمثلة����النمو

�عمالءواق�جديدة�وا��صول�ع���دخول�أس�،���مرحلة�النمو�يتم�ال��ك���ع����سب�ز�ادة�املبيعات -

 �،تطو�ر��نظمة�وتنمية�قدرات�العامل�ن�،�سب��نفاق�ع���تطو�ر�املنتجات�والعمليات�،جدد

فيتم�ال��ك����،أموال�ا�وجذب�رؤوس�أموال�جديدة�اس�ثمار ���مرحلة��ستقرار�تقوم�املؤسسة�بإعادة� -

معدل��،ال�امش��جما���،الر�ح�ال�شغي���،س�ثمارالعائد�ع���� �،ع����سب�العائد�ع���رأس�املال

�الت�لفة �ا��ديدة�،تخفيض �املنتجات �من ��يرادات ���،�سبة �املضافة �و قتصادالقيمة �قيمةالية

 لس�م.السوقية�ل

 .لتدفقات�النقدية�وف��ة��س��داد،�ر�حية�العميل�وخط��نتاج���مرحلة�الن���يتم�ال��ك���ع���ا -

 عمالءمنظور�ال 

واملؤشرات�املستخدمة��.و�سواق�ال���ست�نافس�ف��ا�عمالءاملنظور�تحدد�املؤسسة�المن�خالل��ذا��

�عمالء�اك�ساب�سبة�و �عمالءبال�حتفاظ� �سبة��،عمالءرضا�ال�سبة�لقياس��داء�����ذا��طار����

                                                           
1 Lampathaki F., Koussouris S, Business Process Reengineering and performance measurement, Decision Support Systems 

Laboratory,2013, p.9 
2 David P. Norton, Robert S. Kaplan, Linking the Balanced Scorecard to Strategy, California Management Review, Vol 39., P.56.  
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رح�تولد�عن�العميل��عد�طأي�صا���الر�ح�امل(�1ور�حية�العمالء�وإجما���املبيعات�للعمالء�ا��دد�جدد

 �.وحصة�السوق )�املصار�ف

�اك�سابو �يؤدي�للمحافظة�عل��م�عمالءضا�الر لتحقيق�املؤسسة�فإن��P. Norton, R. Kaplan�2وحسب�

ن�املؤسسة�من�ز�ادة�ر�حي��م�بجدد�عمالء
ّ

أن�ت�اليف�ا��ذب�ت�ون��اعتبار .�وا��فاظ�ع���العمالء�يمك

��،منعدمة �ب�ن �ا���اك�سابا��مع �ع�� �واملحافظة �جدد ��ُ عمالء �وتحس�ن�س�ِ الي�ن �املبيعات �ز�ادة ��� م

 .ا��صة�السوقية�للمؤسسة

�ال �رضا �ع�عمالءو�تحقق  بام��اج
ّ
��ش� �عوامل �للعمالءدة �املق��حة �القيمة �مجموع�ا ��� �العوامل��،ل �ذه

العالقة�مع�العميل�وصورة�املؤسسة�وسمع��ا�كما�يت������الش�ل��،جتتمثل����ا��صائص�املم��ة�للمنتَ 

  املوا��:

  عالقة�القيمة�املقدمة�للعمالء�بالرضا�:)�2/2ل�رقم�(الش

 

وظائف��،ج�تتمثل����تم��ه�وتفرده�عن�با���املنتجات�املنافسةن�خصائص�املنتَ إف�)،2/2(�حسب�الش�ل�،إذن

�و املنتَ  �املنتَ �،اتھاستخدامج �وال�جودة ��نتاج �بوقت �املؤسسة �ال��ام �مدى �وكذا �التناف��� �وسعره �،سو�قج

ج�وكذا�عن�املنتَ �عمالءتحقيق�رضا�ال�����سا�مانالعالمة�التجار�ة�وسمعة�املؤسسة��ذلك�فإّن باإلضافة�إ���

                                                           
1 Ranay Ak , Başar Öztayşi, Performance  Measurement of Insurance companies by using balanced scorecard, Istanbul Technical 

University, Faculty of Management, p.3 
2 David P. Norton, Robert S. Kaplan, Loc.cit. 

جصائص المنَتخ  المؤسسة عالقة صورة المؤسسة 

 مع العمالء
 القيمة

تسويق                      مالئمة        ثقة     استجابة سريعةالسعر وقت ال النوعية   التميز الوظيفية   

العالمة التجارية 

 للمؤسسة

عمالءرضا ال  

جدد عمالء كسب العمالء المحافظة على   

  Op.cit., p.62 Linking the Balanced Scorecard to Strategy ton, R. Kaplan,P. Nor,:�املصدر
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ج�السر�عة�لرغبا��م�و�سليم�املنتَ ��ستجابةتقت�����ا��عمالعالقة�املؤسسة�مع�����ح�ن�أّن �،جدد�عمالءجذب�

  .�عمالء���الوقت�مما�يخلق�ثقة����املعامالت�وانطباع�جيد�لدى�ال

 يات�الداخليةمنظور�العمل 

املؤسسة�عن�غ���ا�وال���من�خالل�ا�يتم�مقابلة��ااملقصود�بالعمليات�الداخلية�جميع���شطة�ال���تتم�����

أ�شطة�داخلية��سمح�للمؤسسة��ةثالث�Kaplan وNorton.�وقد�حدد�وإرضاء�املسا�م�ناحتياجات�العمالء�

لعمليات�وخدمات�ما��عد�البيع�كما�يظ�ر����الش�ل����دورة��بداع�وا�،�ا�بتحقيق�التم���وإشباع�حاجات�عمال

  التا��:

  العمليات�الداخلية�:)2/3لش�ل�رقم�(ا

  Op.cit, p.63 Linking the Balanced Scorecard to Strategy ,P. Norton, R. Kaplan,:�املصدر

 �،ر�الش�لظ�ِ يُ 
ُ
رة�تحديد�العمليات�و�نا�يتوجب�ع����دا�،للعمالء�ث�قيمةحِد ��شطة�الداخلية�ال���ت

ففي�دورة��بداع�يتم�تحديد�السوق�املناسب�لعرض�املنتجات�بناء��،عمالءلال����ساعد����تحقيق�قيمة�متم��ة�ل

.��م�ستجيب�لتطلعا�ص�و�ناء�ع���رغبات�العمالء�يتم�تصميم�املنتج��ش�ل�م��َّ �،ع���دراسات�سوقية�مستفيضة

و����خ���نجد�خدمة�ما��عد�البيع�ال����عت���ضرور�ة��،ة�العملياتثم�تأ�ي�مرحلة��نتاج�ثم�ال�سليم�ضمن�دور 

  لكسب�رضا�العميل.

ال�سليم����عدد�املنتجات�ا��ديدة،�من�أ�م�املؤشرات�املستخدمة�لقياس�كفاءة�العمليات�الداخلية�نجد:�

 
َ
�امل �املنتجات ��سبة �املستمر، �التحس�ن �املخزون، �دوران �معدل �املحدد، �املوعد لطلبات��ستجابة� �زمنعيبة،

  �.1زمن�تحقق�التعادل�،العمالء

 ثالثة�موارد�أساسية��س�ثمار يتحقق�التعلم�والنمو�داخل�املؤسسة�من�خالل�� :�منظور�التعلم�والنمو���

�و  �املعلومات �ونظم �تكنولوجيا �تفعيل �العامل�ن، �قدرات �وتحديث �تأ�يل ��� �التنظيمية�تحس�ن �جراءات

  و�دماج����العمل.�التمك�ن�،املتمثلة����التحف��

�ال��قية �فرص �العامل�ن، �والء �العامل�ن، �رضا �والنمو�الشا�عة: �التعلم �مقاي�س �أ�م �التدر�ب�،من �نفقات

  .2ز�ن�بحواس�ب�سبة�العامل�ن�املج�َّ و �والت�و�ن،�ساعات�العمل،�التحف�� 
                                                           

  .233ص.،�2009،ان،�دار�وائل�لل�شر،�عّم أساسيات��داء�و�طاقة�التقييم�املتوازن �،طا�ر�الغال��،وائل�إدر�س�1
 .250ص.�،�رجعنفس�امل2
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  �سلوب�الكيفي�2.2

  �ھ.��مؤشرات��داء�بال�سبة�ملؤسستحسن��دى�التتقييم�وإدراك�مسّ���املؤسسة�مل�عتمد��ذا��سلوب�ع���

�العدي�عت�ِ  �الباحث�� �من �د �املعلومات �وتكنولوجيا ��داء �مجال ���  Dess et Robinson (1984)ن

(1987)Venkatraman  , Gauzente (2000)  � أّن� 
ّ

عطيان�نتائج�م�شا��ة��من��سلوب�الك���و�سلوب�الكيفي��ُ كال

 .1 ي�ب�ن�مقاي�س�كال��سلو��ن�)إيجا��ارتباطوم�ساو�ة�(�وجود�

فيما�يتعلق�باملؤسسات��،�داء�����عض�ا��االت�خاصة�قياسكما�يرى��عض�الباحث�ن�أفضلية��سلوب�الكيفي�ل

�بحثنا �(موضوع �واملتوسطة �ا��قيقية�،)الصغ��ة �واملحاس�ية �املالية �املعلومات �ع�� �ا��صول �يصعب ���������.2 أين

  .�الكيفي�قياس���أسلوب�اللذلك�سنعتمد����دراس�نا�ع

 �ي����ستعرض�اوفيم
ّ
 �لقياس��داء�Venkatramanم�سل

ّ
  .ع����ول �عتمادباال �رهالذي�طوّ ��Rivalمثم�سل

 2/9ا��دول�رقم�(
ّ
  ءالقياس��د�Venkatramanم�):�سل

 نمو�املبيعات .1

 درجة�نمو�املبيعات�باملقارنة�مع�أ�م�املنافس�ن. -

 .درجة�الرضا�عن�معدل�نمو�املبيعات -

  معدل�نمو�ا��صة�السوقية�باملقارنة�مع�أ�م�املنافس�ن. -

 الر�حية .2

 ر.درجة�تحسن�معدل�العائد�ع���رأس�املال�املس�ثَم  -

 ر.الرضا�عن�معدل�العائد�ع���رأس�املال�املس�ثَم  -

 .الرضا�عن��امش�الر�ح�املحقق -

 تحسن��ر�اح�الصافية�املحققة�مقارنة�باملنافس�ن. -

  .�املنافس�ن��ّم املالية�مقارنة�بأالسيولة� -

 

  

  

�مس�ّ �فإّن �Venkatramanملقياس�تبعا�،إذن �بإجابة �مرتبط �املؤسسة ��� ��داء �وتقييمھقياس �����������������������������ا

  (باستعمال�سلم�ليكرت)�لألسئلة�املب�نة����ا��دول�واملرتبطة�بنمو�املبيعات�ور�حية�املؤسسة�مقارنة�بمنافس��ا.

�:يتضمن�ثالثة�أ�عاد�أساسيةبوضعھ�لنموذج�شامل��،Rivalمن�طرف�الباحث��Venkatramanتّم�تطو�ر�مقياس�

  �داء�التجاري�و�داء�ال�سو�قي�كما��و�مو������ا��دول�املوا��:�،����داء�املا��

                                                           
1 Yann Rival, Performance de l’activité Internet et développement de compétences : quel lien existe-t-il ?, XVème Conférence 

Internationale de Management Stratégique, Annecy / Genève 13-16 Juin 2006,p.11 
2 M.Kalika, N.Jouirou, Strategic alignment: a performance tool (An empirical study of SMEs), Conference on Information Systems, 

New York, New York, August 2004,p.3 

 une application au secteur du  L’évaluation de l’activité Internet de l’entreprise Rival , Yann ,:املصدر

tourisme français, Thèse de doctorat en Sciences de Gestion, Université Paris Dauphine, 2005, p.185. 



واقع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�الناشطة����القطاع�السيا���وقياس�أدا��ا�����الفصل�الثا�ي���      

 

 

 ����100  
  

  ن��نت�داء�املرتبط�باأل �قياسل�Rivalنموذج��:)2/10ا��دول�رقم�(

 Items:�تّم�ر�طھ�بثالثة�عناصر��داء�املا�� .1

 .ن��نت� �استخدامتحسن�العائد�ع���رأس�املال�املس�ثمر�بفضل� -

 تحسن�الن�يجة�الصافية�مقارنة�بأ�م�املنافس�ن. -

  أصبح�التحكم�أفضل����الت�اليف.�ن��نتبفضل��  -

 Items:�تّم�ر�طھ�بثالثة�عناصر��داء�التجاري  .2

 .ن��نتمعدل�نمو�املبيعات�تحسن�بفضل��  -

 .ن��نتحسن�بفضل�� معدل�نمو�ا��صة�السوقية�ت -

-  
ّ

  .ن��نتن�املؤسسة�من�دخول�أسواق�جديدة�بفضل�� تمك

 Items:�تّم�ر�طھ�بثالثة�عناصر��داء�ال�سو�قي .3

 (العروض�والرحالت�م��صة).�ن��نتتحسن�إدارة�رغبات�العمالء�بفضل��  -

 .ن��نتز�ادة�رضا�العمالء�بفضل�ا��دمات�ا��ديدة�املق��حة�ع����  -

  .ن��نتاملؤسسة�بفضل�� تحسن�صورة�عالمة� -

   Op.cit, p.L’évaluation de l’activité Internet de l’entreprise ,Yann Rival ,212:املصدر

ه�أ�م�مقياس�اعتبار ب�ROIر�مؤشر�العائد�ع���رأس�املال�املس�ثَم �عتبار ،�فقد�تّم��خذ��ع�ن�� للبعد�املا��بال�سبة�

ملا�ل�ا�من�داللة��امة�ع���مردودية��شاط��ن��نتيجة�الصافية�بفضل�� للر�حية،�كما�أخذ�تطور�الر�ح�أو�الن�

  .ستخدام� كمقياس�لكفاءة��ن��نتاملؤسسة�وفعالي��ا�املالية�وأخذ�التحكـم����الت�اليف�بفضل�� 

ن�البعد�التجاري فيما�يخص�
ّ

جدد��عمالءاملؤسسة�من�الوصول�إ���أسواق�جديدة�و �،ن��نت� �استخدام،�فيمك

�عمالءإ���ز�ادة�عدد�ال�ن��نت� �استخدامكما�يؤدي��،القنوات�التقليدية�استخدامبط�ال�يمك��ا�مالقا��م�ع���ا��

  و�التا���تحسن�مستوى�املبيعات.

� �ال�سو�قيبال�سبة �الللبعد �(الو�الة �املؤسسة ��شاط ��� �أساسيا �مبدأ �العمالء �رضا �فيعت���تأم�ن ة)�سياحي،

مع�إم�انية�إشراك�م����تصميم�املنتج�كأخذ��،خدمات����مستوى�تطلعا��م�لك��و�ي�من�خالل�توف���منتجات�و 

املراد�القيام���ا�و�ذا���ستكشافيةية�لشركة�الط��ان�وطبيعة�الرحالت�قتصاد�م����نوع�الفندق�والدرجة���آرا

�لتطلعا��م ��ستجيب �الراحة �ب�.لتوف���جّو�من �أنھ �خدمات�ن��نت� �استخدامكما �خلق �للمؤسسة متم��ة��يمكن

الدفع��لك��و�ي�وا��صول�إلك��ونيا�ع���تذكرة�السفر�أو�ا���ز��،مثل�ا���ز��لك��و�ي�ن��نتللعميل�ع���� 

  ).ةسياحيالو�الة�الالتنقل�إ���مقر�املؤسسة�(دون�

�ن�يمكن�للمؤسسة�أن��س�ثمر�����سو�ق�عالم��ا�التجار�ة�من�خالل��ش�ار��لك��و�ي�وتحس�ن��نتعن�طر�ق�� 

  ن�شار�ا.ااملرئية�و�التا���توسيع�
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� ��طار�يرى �نفس ��Hittو�� Brynjolfssonو�� �أّن �معظم �أّن ��ش���إ�� �من�مس�ّ الدراسات ���دفون �املؤسسات �ي

،�وتقديم�خدمات�ذات�نوعية�أك���من�اس�ثمار�م����تكنولوجيا�املعلومات�و�ن��نت،�إ���تحس�ن�خدمة�العمالء�

  �ذا��مر�يدفعنا�لل��ك���ع����داء�ال�سو�قي�أك���من��داء�املا��.،�1فاس��داف�م�تخفيض�الت�الي

  ،�نق��ح�املقياس�التا���لتقييم��داء�كيفيا����املؤسسات�السياحية�املدروسة.مّمــا�سبقوانطالقا�

  ):�املقياس�املعتَمد�لتقييم�أداء�املؤسسات�السياحية2/11ا��دول�رقم�(

 �نت:بفضل��ن�:��داء�املا��

 �.الن�يجة�الصافية�نتحّس  -

  .ن�عملية�التحكم����الت�اليفتحّس  -

 بفضل��ن��نت::��داء�التجاري 

 .معدل�نمو�املبيعاتن�تحّس  -

 معدل�نمو�ا��صة�السوقية.ن�تحّس  -

-  
ّ

  ن�املؤسسة�من�دخول�أسواق�جديدة.تمك

  بفضل��ن��نت::��داء�ال�سو�قي�����

 ���.عمالءن�عملية�خدمة�رغبات�التحّس  -

 .ر�عالم��ا�التجار�ةاوان�ش�املؤسسةن�صورة�تحّس  -

 .ة���مؤسسوتحس�ن�عالقة�امل�عمالءرضا�ال�ز�ادة -

 .م�عروض�متم��ة�بأسعار�تنافسيةيتقد -

  .ن�عملية�مراقبة�الوضع�التناف����والتكيف�معھتحّس  -

  :�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���ما�سبقاملصدر

  

  

  

  

  

                                                           
1 Brynjolfsson, E., and Hitt, L. Beyond the productivity paradox: Computers are the Catalyst for Bigger Changes, Communications of 

the ACM, 1998, p.4, Available from: http://ebusiness.mit.edu/erik/bpp.pdf 



واقع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�الناشطة����القطاع�السيا���وقياس�أدا��ا�����الفصل�الثا�ي���      

 

 

 ����102  
  

  خالصة

املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�الناشطة����القطاع��أداء�املتمثل����،عدرسنا�����ذا�الفصل�املتغ���التا�

��داء�سيا��ال ��� �املتمثلة ��ساسية �م�وناتھ �إ�� �تفكيكھ �خالل �وال�شاط��،من �واملتوسطة �الصغ��ة املؤسسات

�،ية�للتنميةاملؤسسات�الصغ��ة�واملتوّسطة����أداة�أساس�فوجدنا�أّن �،�سقاط�ع���ا��الة�ا��زائر�ةمع��،سيا��ال

ودعم�املؤسسات��،تنو�ع�ال�ي�ل��نتا���،اتس�ثمار تتمّ���بقدر��ا�ع���خلق�فرص�عمل،��عبئة�املدخرات�وتنمية�� 

ولتفعيل�دور��.كما��س�م����خلق�التوازن�التنموي�ا���وي�وز�ادة�الدخل�القومي�،الكب��ة�من�خالل�نظام�املناولة

�ا��زائر� ��� �السلطات ���أت �املؤسسات �مثل��ذه �و�ليات ��جراءات �من �جملة �خالل �من �وتحف���ا �دعم�ا إ��

�سياحة.�أما�فيما�يتعلق�بال2وميدا��1من�خالل�برنامج�ميدا�اتل�باإلضافة�إ���برامج�التأ�يل�و�االت�الدعم�واملش

ة�سياحياللكن�باملقابل��عا�ي�من�نقص�كب������ال�يا�ل��،ة�كب��ة�طبيعية�وثقافيةسياحيإم�انيات��ا��زائر �فتملك

�ال�،القاعدية �من �تخسر�املالي�ن �جعل�ا �و�جانب�سّياحما ��ستوج�،الداخلي�ن �� ما �إعادة �القطاع��عتبار ب ل�ذا

تقييم��داء����املؤسسات�فوجدنا�أنھ�و و�ال�سبة�لقياس��.والذي�يمكن�أن�ي�ون�بديال�للر�ع�النفطي�س��اتي��� 

فاألسلوب�الك����عتمد��،و�سلوب�الكيفي؛��سلوب�الك���للقياستبعا�لألدبيات����علوم�ال�سي���يوجد�أسلو�ان�

ل�فضّ يُ و�التا�������حالة�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطةلية�ومحاس�ية�يصعب�ا��صول�عل��ا�ع���مؤشرات�ما

� ن����مؤشرات��داء�لدى�مؤسستھ.ملدى�التحس�املؤسسة�� س�ّ ُم املعتمد�ع���إدراك���سلوب�الكيفي�استخدام

�والثا�ي�ن��ائناو�ا ��ول �الفصل�ن ��� �الدراسة �متغ��ات �عرض �ب�ن��،من �النظر�ة �العالقة �وتحليل �لدراسة ن�تقل

  .وا��و�داء����الفصل�امل�ن��نتتكنولوجيا�� �استخدام
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  تم�يد

�لقِ  �� �تكنولوجيايت �واملس�ّ ن��نت �املؤسسات �أ��اب �من �كب��ا ��،�ينا�تماما �أدى �وتوسع�ان�شار وقد �ا

����استخدام �عنھ�ي�توظيف�ا�بأّن �ر تصوّ الإ���الصغ��ة�واملتوسطة�املؤسسات�ا��ا لكن��،ةس��اتيجي� �إ�مال��تب

ن�املؤسسات�من�تحقيق�مزايا�تنافسية�ولن�ة�لن�تتمكاس��اتيجيألنھ�دون��،Porter�1حسب��العكس��و�ال��يح

قد�تؤثر�سلبا�ع����،قرارات�غ���رشيدة�تخاذالبل�يمكن�أن�يؤدي���ا�ذلك��،�ا�من�خالل�التكنولوجياءَ ن�أداتحّس 

  وإلثراء��ذا�التوجھ�سنقوم�بدراسة�العناصر�التالية:�،�شاط�ا�واستمرار���ا

 ة�املؤسسةاس��اتيجيو �ن��نت� �:املبحث��ول   �

 ���املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ن��نتة�� اس��اتيجي�:بحث�الثا�يامل

 ع���ال�شاط�السيا���ن��نتلأل �س��اتي��التأث���� �:املبحث�الثالث

 تأث���ت�ن�:املبحث�الرا�ع
ّ
  السياحيةالصغ��ة�واملتوسطة�ع���أداء�املؤسسات��ن��نتي�� ـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                           
1 M. Porter , Strategy and the Internet , Harvard Business Review , 2001 , p .1 . 
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  ؤسسةامل�ةاس��اتيجيو �ن��نت� املبحث��ول:�

أن��سا�م�����ن��نت� خاصة��،ن�لتكنولوجيا�املعلوماتمِك لذ�ن��و�كيف�يُ إ���اال�ساؤل�الذي�ي�بادر��إّن 

 �عمال����املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة.�ةاس��اتيجيدعم�

وكذلك��ة�أعمال�وا��ة�ومحددةاس��اتيجياملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�قليال�ما�ت�ون�لد��ا��من�الشا�ع�أّن 

 � �� �لتب�� �قرار�يُ �ن��نت،مر�بال�سبة �العادة �معينةف�و��� �أو�ضغوط �لظروف �ن�يجة �أنھ�،تخذ �ح�ن �����������������������������يتطلب����

  من��ذا�املورد�ال�ام.�ستفادة�ة�محددة�لال اس��اتيجي�ضعو 

� �ب�ن �العالقة �دراسة �س�يل �املؤسسةاس��اتيجيو �ن��نت� �استخدامو�� ��،ة �ر ظ�رت �نظم�دراسات �مجال ��� ائدة

 ،�نتَج IS / ITوتكنولوجيا�املعلومات�
َ
ة�قادرة�ع���اس��اتيجيموارد��ن��نت��تكنولوجيا�املعلومات�و� عت�ِ ت�ع��ا�نماذج��

�املؤسسة �واملتوسطة�تمك�ن �أ�م�ا�الصغ��ة �دائمة �تنافسية �مزايا �تحقيق ��،من ونموذج��Porterنموذج

Venkatraman.  

��دعم�مختلف���ن��نت� �نتعرف�ع���مدى�مسا�مةثم��،ةس��اتيجيلال �� �Porterنظرة�أوال ��ِ�زاملبحث�سنُ �او����ذ

  .س��اتي��لل��ابط�� �Venkatramanج�ع���نموذج��عد�ذلك��عرّ �،املؤسسة�اتاس��اتيجي

 Porterات�العامة�للتنافس�حسبس��اتيجي� �:أوال

��ةس��اتيجي� ��A. Chandlerعّرف� ��ية�داف��ساس� تحديد�بأ��ا خطط��اعتمادو ؤسسة�داخل�املطو�لة�املدى

  .1املوارد�الضرور�ة�لبلوغ�تلك���داف�صالعمل�وتخصي

� ��Porterأّما �أّن ������س��اتيجيةف��ى �التنافسية �القوى �ضد �دفاعات �موقعإقامة �عن �مالئم�والبحث �تناف���

محا�ا��ا�من��يصعبية�للمؤسسة�ة��و�تحقيق�مزايا�تنافساس��اتيجي.�وال�دف��سا����ل�ل�2للمنظمة����السوق 

ات�اس��اتيجيثالثة��Porterو���س�يل�تحقيق�ذلك�وضع��،�ة�وأداء�عا�و�التا���ضمان�ر�حية�مستمر �،طرف�املنافس�ن

  :�ااعتمادأساسية�يمكن�

 Cost-leadership �فة�السيطرة�بالت�الياس��اتيجي -1

وقد��،ة�لذلكعدَّ سياسات�وظيفية�ُم �داماستخة�ع���تخفيض�الت�اليف����الصناعة�بس��اتيجي�عتمد��ذه�� 

ع���وفرات�ا���م��عتماد� ة�أو�الت�اليف�ببحث�املؤسسة�عن�مصادر�جديدة�للمواد��ولي�يتحقق�تخفيض

أي�تخفيض��،أو�من�خالل�البيع�املباشر�للمس��لك�ن�،)الثابتة�ع���عدد�كب���من�الوحداتتوز�ع�الت�اليف�(

ة����تمك�ن�املؤسسة�من�بيع�منتجا��ا�بأسعار�أقل�من�س��اتيجيية��ذه�� وتكمن�أ�م�،دور�الوسطاء�واملوزع�ن

��،منافس��ا �ان�يجة �ت�اليف �الط��ان� �نتاجنخفاض �شر�ات ��س��اتيجية ��ذه �تطبيق �ع�� ��مثلة �أ�م ومن

                                                           
1 Fred Nickols , Strategy , strategic management, strategic planning and  strategic thinking ,2016 , Available on: 

www.nickols.us/strategy_definitions.pdf 
2 Arnoldo C. Hax, Nicolas S. Majluf , Strategy and the strategy formation process, 1986, available on:  

https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/2149/SWP-1810-15686178.pdf 
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ي��ا����كما�أّن��ذه��س��اتيجية�قد�أثب�ت�فعال،�Southwest Airlines1و�� yanairR ،EasyJet الت�لفة�ةمنخفض

� �شركة �خاصة �اليابانية، �كب����Toyotaالشر�ات ��ش�ل �ال�سليم �ووقت � �الت�اليف �تخفيض �استطاعت �ال��

  .2 وأصبحت�مثاال�ُيحتذى�بھ�عامليا

  ���Differentiationّ ة�التماس��اتيجي – 2

 �� ��ذه �لتس��اتيجي��دف �املنافسون قدة �يقدمھ �عما �مختلفة �متم��ة �منتجات �رغبات�،يم �مع �لت�ناسب

�ال �بالسعر�عمالءواحتياجات �ا�تمام�م �والتم���أك���من �والنوعية �با��ودة ���تمون ��س����،الذين بحيث

ثمن�لالعمالء�املؤسسات�إ���تمي���نفس�ا�وتنظيم�أ�شطة�سلسلة�القيمة���لق�منتجات�وخدمات��ستحق�دفع�

� �ي�،Premium Priceأع�� �املنافسمما �املؤسسات �أمام �عائقا ��ذه�.ةخلق �خالل ��س����ومن �س��اتيجية

���عن�منتجات�املنافس�ن�من�حيث�املنتجات�ال���ت�يع�ا�تتم�أّن باملؤسسات�إ���خلق�تصور����أذ�ان�الز�ائن�

و�مكن�خلق��ذا�التصور�من�خالل�تمي���فع����،التصميم�والنوعية�،،�ا��دماتاملوثوقية�السمعة،�لصورة،ا

ومن�أ�م�الشر�ات�املعتمدة�ل�ذه��س��اتيجية�نجد��.3و�قللمنتجات�وا��دمات�و�رامج��ش�ار�وتقنيات�ال�س

,Benz-Apple ,Mercedes Honda , Nike,.4   

ما�ي�تج�عنھ�حساسية�أقل��،لمؤسسةلالتجار�ة�لعالمة�لووالء��عمالءعالقة�جيدة�مع�ال�التمّ�� ة�اس��اتيجي��ِشأت

  للسعر�و�التا���ز�ادة�العوائد�املالية�للمؤسسة.

  � Focus Strategyال��ك��ة�اس��اتيجي�-� 3

بدال�من��،���nicheقطاع�صغ���ع���تلبية�رغبات�املس��لك�ن��ل��ك�� ل ة�ت��أ�املؤسسةس��اتيجيمن�خالل��ذه�� 

�بأكملھ �السوق �مع �ال�،5التعامل �رغبات �خدمة �س�يل �إما��عمالءو�� �املؤسسات �ت�ب�� �املس��دف �القطاع ��

و�عت����ذه�السياسة�فعالة�بال�سبة�للمؤسسات�الصغ��ة�.�التمّ��ة�ياس��اتيجة�القيادة�بالت�لفة�أو�اس��اتيجي

 
ّ

نخفاض�نظرا�ال �،ز�طاقا��ا�وإم�انيا��ا�ع���قطاعات�إقتصادية�صغ��ة�غ���مس��دفة�من�الشر�ات�الكب��ةال���ترك

  لقطاع.و�م�انيات�الالزمة�للسيطرة�ع����ذا�اتوفر�امل�ارات�ة�البد�من�س��اتيجيلنجاح��ذه�� و �ر�حي��ا.

 إ����غي���أو�تحول�عميق����ظروف�للمؤسسة�يؤدي�ن��نتفإن�إدخال�تكنولوجيا�املعلومات�و� �Porterحسب�

�القيمة�،املنافسة �سلسلة ��� �للمعلومة ��سا��� �الدور �بفضل �تنافسية �ملزايا �املؤسسة �بتحقيق إذ��،و�سمح

  كما�ي��:�ات�العامة�للتنافسس��اتيجي���دعم�� �ن��نت�سا�م�� 

�إطار� �بالت�اليفاس��اتيجي�� �السيطرة �� �،ة ��ن��نت�سمح �العمل��،املواد�استخدامبتخفيض �كمية تخفيض

�البحث�عن�موردين�أفضل�من�،إضافة�إ���تخفيض�الوقت�الالزم�إليصال�املعلومات�ب�ن�املؤسسات�،�جما��

                                                           
1 Ritika Tanwar, Porter’s Generic Competitive Strategies, IOSR Journal of Business and Management, 2013, p.2. 
2 Mas Bambang Baroto et al, Hybrid Strategy: A New Strategy for Competitive Advantage, International Journal of Business and 

Management, 2012, p.3. 
3 Idem. 
4 Ritika Tanwar , Op.cit,p.3 
5 Jeff Bordes, Strategic Management Assignment Building and sustaining competitive advantage, Atlantic International 

University, Hawaii, 2009, p.15 
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�والسعر� �ا��ودة ��لك��و�يحيث �ال�سوق �أماكن �خالل �الدعاي�،من �ت�اليف �و�ش�ار�بتخفيض �استخدامة

�سمح�بتخفيض�املخزون�إ���أد�ى��الذيو �،�نتاج����الوقت�املحدد�إضافة�إ���،املوقع��لك��و�ي�للمؤسسة

  .مما��سمح�بتخفيض�ت�اليف�التوز�ع�،عمالءبالبيع�مباشرة�لل�،تقليص�دور�الوسطاء�املستو�ات�وكذا

 للمؤسسة��ن��نت�سمح�� �،التمّ��ة�اس��اتيجي���إطار�
َ

خدمات�(�عمالءرة�للب�يع�منتجات�وتقديم�خدمات�مبتك

وسماع��عميلمتا�عة�تنفيذ�الطلبية�ع���ا��ط�والتفاعل�ال��ظي�مع�ال�،إم�انية�البيع�امل��ص�،ما��عد�البيع

إضافة��،�عزز�جمع�املعلومات�من�خالل�اليقظة��لك��ونية�الالزمة�لتطو�ر�املنتجات�ن��نت� �ّن ،�كما�أق��احاتھ)ا

  ي.بت�ار � تحس�ن�التعاون�املؤسسا�ي�إ���

  ة�س��اتيجيباال �ن��نتر�لعالقة�� املفّس �Porterنموذج��:ثانيا

يمكن�أن�يحقق��ن��نتة�املؤسسة�و� اس��اتيجيأي�الر�ط�ب�ن��ن��نت،لتكنولوجيا�� �س��اتي��� �ستخدام� �إّن 

����ذا��و��لذا�ن�،املؤسسة�و���الصناعة�ك�لعمل�ث�تحوال����طر�قة�حِد كما�يمكن�أن�يُ �،معت��ةة�مزايا�تنافسي

خاصة�طو�لة��جل�و�ذا�لتحس�س�املس��ين�وأ��اب��،لبلوغ�أ�داف�املؤسسة�ن��نتا��زء�كيفية�توظيف�� 

  .ع���سلسلة�القيمة�ن��نتوكذا�أ�م�تأث��ات�� املتوسطة�بأ�مية��ذا�املورد�املؤسسات�الصغ��ة�و 

  املنافسة����التحكم����قوى��ن��نتدور�� �-1

 �،�ف��اضيةآليات�جديدة�مثل�املزادات��لك��ونية�و�سواق�قد�أدت�إ���إ�شاء��ن��نت� �أّن �� Porterيرى�
ّ
�إال

ونجاح�املؤسسة����تحقيق�أ�داف�ا��،أداء��عمال�داخل�املؤسساتا��سا����يكمن����تحو�ل�ا�لطرق�أن�تأث���

  :1مرتبط�بدرجة�تحكم�ا����خمس�قوى�تنافسية���

 ؛ن����الصناعةشدة�املنافسة�مع�املنافس�ن�ا��الي� -

 ؛عمالءالتفاوضية�للالقوة� -

 ؛دينلموّر لالقوة�التفاوضية� -

 ��ديدات�الداخل�ن�ا��دد����الصناعة؛ -

 .��ديد�املنتجات�وا��دمات�البديلة -

 ؤ ت�ن��نت� �أّن �Porterيرى�
ّ
وزع�ن�من�خالل�إيجابيا�ع���املؤسسة�فيما�يتعلق�بتخفيض�القوى�التفاوضية�للم�ر ث

�عمالءإ���توسيع���م�السوق�و�التا���الوصول�إ����ن��نتكما�تؤدي�� �،إتاحة�قناة�جديدة�ومباشرة�نحو�املس��لك�ن

بإم�انية�حصول�املس��لك�ع���خيارات�متعددة�من�ث���ا�ي�ون�سلبيا�ع���املؤسسة�فيما�يتعلق�تأ�.����ح�ن�أّن جدد

�و  �إلك��ونالبا�ع�ن �املعروضة �ا�،يااملنتجات �لعدم �للصناعة �املتعامل�ن �دخول �عوائق �تخفيض �إ�� ��اجة�إضافة

  .لألصول�املادية�وقوى�البيع

البد�ع���املؤسسات�أن�تتحرك��ش�ل�مضاد�،�Porterوللتحكم����قوى�املنافسة�و�ثار�السلبية�ال���استعرض�ا��

  :2من�خالل�القيام�بما�ي��وتكنولوجيا�املعلومات��ن��نت� �استخدامب

                                                           
1 M. Porter, Op.cit, p 5 . 
2 Robert REIX, systèmes d’information et Management des organisations, Op.cit, p. 283 ,284 
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�ملو  - �إما �تب�� �املؤسسات �ع�� �الصناعة ��� �ا��الية �املنافسة �خالل�اس��اتيجياج�ة �من �بالت�اليف �التحكم ة

من�خالل�توف���خدمات�الصيانة��لية�ع����التمّ�� ة�اس��اتيجي�نتاج�والتوز�ع�أو��،تخفيض�ت�اليف�التصميم

 الشبكة.

�لل - �التفاوضية �القوى ��� ��عمالءللتحكم ��شر��استخداميمكن �املؤسسة�شب�ات ��عروض �للتعر�ف املعلومات

�Switching Costsأو�من�خالل�ز�ادة�ت�اليف�التحول��،جدد�عمالءملختلف�املتصفح�ن�و�التا���ا��صول�ع���

نظم��استخداممثل�خدمة�إرسال�الطلبيات�ب�،ال�يجد�ا�عند�املنافس�ن�عميلعن�طر�ق�توف���خدمات�متم��ة�لل

 .اناو�ي����الفنادق�والطائرات�مّج ت�وإم�انية�إلغاء�ا���ز��لك��أنظمة���ز��ماكن����الطائراخاصة�و 

للبحث�عن�موردين�جدد�ح����سواق��لك��ونية� �استخداميمكن��،لتحس�ن�القوة�التفاوضية�مع�املوردين -

 خارج�املنطقة�ا��غرافية.

�سعار�وتحس�ن�جودة��تخفيض�الت�اليف�و�التا���يتم�،مام�الداخل�ن�ا��دد�للصناعةلتطو�ر�عوائق�الدخول�أ -

�استخدامكأنظمة�ا���ز��لك��و�ي�وحسن��عمالءإضافة�إ���خلق�شب�ات�آلية�تر�ط�املؤسسة�بال�،املنتجات

 .أنظمة�خب��ة�لإلنتاج�والتصميممن�خالل�ا����ات�السابقة�

�ودعم�� ،�تنوع�املنتجات،�تخفيض�الت�اليف�اعتماديتم�املنتجات�البديلة�ملواج�ة� - من��بت�ار تم���ا��دمات

  .FAO،�CAOم�با��اسوب�إدخال�أنظمة��نتاج�والتصميم�املدعّ �خالل

ا����نفس�الوقت�و�التا���اس��اتيجيتمثل���ديدا�للمؤسسات�وسالحا��ن��نت� �ي�ب�ن�أّن �،ممن�خالل�ما�تقّد 

س�ا�أمام�قوى�تنافسية�املؤسسة�ال���ال��ستخدم�ا�تجد�نف�لم��عد�تب����ذه�التكنولوجيا�خيارا�أمام�املؤسسات�ألّن 

  خمس�قد�تدفع�ا�ح���ل��روج�من�الصناعة.

 ع���أ�شطة�سلسلة�القيمة�ن��نتأثر��  -2

أي�أداء�أعمال�ا�بت�اليف��،لتحقيق�مزايا�تنافسية�البد�أن�ت�ون�املؤسسة�قادرة�إما�ع���تخفيض�الت�اليف

�بمنافس��ا �مقارنة ��،أقل �طر�ق �عن �بأسعار�أع�� �البيع �ع�� �قادرة �يقّد أو�ت�ون �عما �وخدما��ا مھ�تمي���منتجا��ا

 .1منافسو�ا�أو�أن�ت�ون�قادرة�عل��ما�معا�

ع���سلسلة�القيمة�داخل����إكساب�املؤسسة�م��ة�تنافسية�من�خالل�تأث���ا��ن��نتدور�تكنولوجيا�� و�ظ�ر�

�ا��شأمة�ال���توالقي�،)عمالءمجموع���شطة�ال���يتم�من�خالل�ا�خلق�منتجات�وخدمات�و�سليم�ا�للاملؤسسة�(

  وت�لفة�السلعة�أو�ا��دمة�املباعة.�عميلاملؤسسة����الفرق�ب�ن�املبلغ�املدفوع�من�ال

.�إ���أ�شطة�رئ�سية�وأ�شطة�داعمة�Porterم�ا�واملؤسسة����س�يل�خلق�ا�للقيمة�تقوم�بمجموعة�من���شطة�قّس 

الداخ���(يتضمن���شطة�ا��اصة�دعم�اللوجس���الفاأل�شطة�الرئ�سية����س�ب�وجود�املؤسسة�وتتمثل����

�اللوجس���ا��ار���(التغليف�،(العمليات)��نتاج�،باستالم،�تخز�ن�وتوصيل�املواد��ولية) ،�ال��ن�إ���الدعم

��عد�البيع.�ال�سو�ق�واملبيعات�املخازن�والتوصيل�للعمالء)، �ما أما���شطة�الداعمة�فتتمثل����الب�ية��وخدمة

                                                           
 FAO : Fabrication Assistée par Ordinateur  
 CAO :  Conception Assistée par Ordinateur 
1�M. Porter, Op.cit, p10  
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التطو�ر��،إدارة�املوارد�ال�شر�ة�،،�أ�شطة�املحاسبة�واملحاماة�و�دارة)اتصالوشب�ات��م�اتب(التحتية�للمؤسسة�

  �1.(املش��يات)�التكنولو���والتمو�ن�العام

دة����ال�شاط��نتا���فمثال�درجة�ا��ودة�املعتَم �،ت�ون�جميع�أ�شطة�املؤسسة�مرتبطة�وتؤثر�����عض�ا�البعض

�البيع ��عد �ما �خدمة ���،تؤثر�ع��  و�ل
ّ

�مرك �ع�� �يحتوي �القيمة �سلسة ��� �(�،بت�نشاط �مادية �،نقل�،إنتاجواحدة

)� �معلوماتية �و�خرى �العملية)�،تحو�ل�،جمعصيانة) �لتنفيذ �الالزمة ��ستخدم��،و�شر�املعلومات ��شاط ف�ل

���ع���تكنولوجيا�املعلومات����التأثو �ن��نتو�نا�تظ�ر�أ�مية��  .2معلومات�و��يح�معلومات��ستخدم�ا�أ�شطة�أخرى 

�بي��ا �والر�ط �والداعمة �الرئ�سية �و �و�التا���،��شطة �الت�اليف �أك����� �تحكم �ي�����املنتجات�تميتحقيق �وفيما .

 مة�لدعم�أ�شطة�املؤسسة.ستخَد امل�ن��نت� �تطبيقاتسلسلة�القيمة�و�عض�

  لقيمةع���أ�شطة�سلسلة�ا�ن��نت� تأث���تطبيقات�تكنولوجيا�املعلومات�و�:)3/1الش�ل�رقم�(

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  :����اآل�ية��شطة�الداعم��إلسنادتكنولوجيا��ن��نت�املستخدمة��)،�فإّن 3/1ناء�ع���الش�ل�رقم�(ب

�وأنظمة��ستخَد �:تيةلب�ية�التحا - �أنظمة�دعم�التخطيط م�أنظمة�امل�اتب�املدعمة�ب��يد�إلك��و�ي�إضافة�إ��

�تصاللدعم���ن��انت�وكذا�قواعد�البيانات�و� �،ت�إلك��ونيةقيام�املؤسسة�بمعامال �س�يل�لالدفع��لك��و�ي�

 والت�سيق�الداخ��.

د�ع���أنظمة�توجيھ�املوظف�ن�املرتبطة�بقواعد�بيانات�تصف�مؤ�ال��م�وخ��ا��م�عتَم فيُ �:إدارة�املوارد�ال�شر�ة -

�استخدامكما�يمكن��، �E.Learningلك��و�يالتدر�ب�والتعليم��استخدامومسار�م�امل���باإلضافة�إ���إم�انية�

                                                           

  .pdfalqashi.com/unv/unv2 ،�متاح�ع���الرابط:9،�ص.2012،�نظم�املعلومات�املحاس�ية�ش���خم�س،�� ��1
2 R.Reix , Op.cit , p 286  
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��ن��نت�  �ا��ار�� �التوظيف �عمليات �إدارة ��E.Recrutementاملوقع��� �ع�� �التوظيف ��شر�إعالن �خالل من

د�العمل�عن��عد�واملعتَم �ان�شار ����ن��نتكما�سا�مت�� �،�لك��و�ي�للمؤسسة�ثم�استقبال�الطلبات�ومعا����ا

 .INTELمن�طرف�شر�ات�عاملية�مثل�

كما��،ن�من�النوعية�و�نتاجيةإذ�أنھ�يحّس �،ا��اسوبدّعم�بالتصميم�امل�اعتمادفيمكن��:لتكنولو��لتطو�ر�اا -

 يتم�إتاحة�قواعد�بيانات�للعمال�لتقاسم�املعارف�وتبادل�ا����ات.

��ال����سمح��EDIبأنظمة�تبادل�البيانات�املؤسسات�ترتبط��:لتمو�نا - �الور���و�سر�ع �التعامل �تصالبإلغاء

إضافة�إ���كما�يتم�إشعار�املوردين�آليا�من�خالل�نظام�إدارة�املخزون،��،�ات�وفو �اتلوثائق�من�طلبيوتبادل�ا

شبكة��كس��انت�ال����وأيضا�املؤسسات�باألسواق��لك��ونية�ال���ت�يح�ل�ا�اختيار�املوردين�إلك��ونيا.�ارتباط

  ت�يح�التعامل�مع�شر�اء�املؤسسة.

  كما�ي��:�وتكنولوجيا�املعلومات�عل��ا�ن��نتجليا�تأث���� فيظ�ر��،��شطة�الرئ�سيةأما�

واملتمثل����التدفقات�املادية�داخل�املؤسسة�ب�ن�مواقع��نتاج��:Inbound Logisticsالداخ����عم�اللوجس��لدا -

�املؤسسة �املؤتمتة�،ومخازن �املخازن �نظام ��ستخدم �الصناعية �املواد�،فاملؤسسات �حفظ �يتم ترتي��ا��،حيث

 .1حددة�امل��ادين�بضرورة�تور�د�املواد����مواعيد��ا�بطر�قة�آلية�إضافة�إ���إشعار�املوّر و�سي�

التكنولوجيا�من�خالل�الصنع�املدعم�با��اسوب�حيث��عد�تصميم��استخدامفيظ�ر��:العمليات)�شاط��نتاج�( -

�،يضا�إ���إلغاء��خطاءفة�و�ؤدي�أ�شرع����إنتاجھ�بمساعدة�ا��اسوب�ما�يوفر�ا���د�والوقت�والت�ل�،املنتج

� �يظ�ر�أيضا �و�ال����س�ّ الورشات�املرنة��اعتمادكما �ا��اسوب �العامل�ال�شري �قل��ا ���سي���إضافة�إ��ف��ا

 وب.�نتاج�املدعم�با��اس

���ا���ن�من�خالل�أنظمة��عمالءفيتمثل�������يل�طلبيات�ال�:Outbound logisticsا��ار����عم�اللوجس��الد -

 .استالم�اواملوزع�ن�بت�بع�مسار�طلبيا��م�وتوار�خ��عمالءوإتاحة�الفرصة�لل�ن��نت� �ع�� عتمادو�اال معدة�لذلك�

حيث�يمكن����يص��عطاب�ومعا����ا�خاصة�بال�سبة��،نظام�الصيانة�������زفي�:�شاط�خدمات��عد�البيع� -

 ستجابة�ال�شغاال��م.و� �للعمالء�ع���ا��ط��س�شارةتوف���ت�يمكن����نفس�الوق�،لألج�زة�املعلوماتية

املوقع��لك��و�ي��استخدامو �عمالءلدراسة�السوق�ورغبات�ال�ن��نت� �استخدامفيتم��:�شاط�البيع�وال�سو�ق -

�ن��نتتكنولوجيا�� �ان�شار كما�أدى��.دون�ا��اجة�للوسطاء�،عمالءل�سو�ق�و�يع�منتجات�املؤسسة�مباشرة�لل

ف�حيث��عرّ �،و�قأش�ال�ال�س�ثطبيقھ����املؤسسات�و�و�من�أحدإ���ظ�ور�مف�وم�ال�سو�ق��لك��و�ي�وت

ع����عتماد�سو�ق�السلع�وا��دمات�باستخدام��ن��نت�و�تعلق�بتطبيق�مبادئ�وتقنيات�ال�سو�ق�باال ع���أنھ�

  ،�و�تم���ال�سو�ق��لك��و�ي�عن�ال�سو�ق�التقليدي��عدة�مم��ات�أبرز�ا:�2ن��نت�

 ؛3ت�يمكن�للمؤسسة�أن�تتفاعل�مع�املس��لك�ن،�و�ستجيب�لطلبا��م�بفعالية:�من�خالل��ن��نالتفاعلية -

                                                           
1 R. Reix ,Op.cit. , p 286   
2 Mahmood A. Khan ,Use of E-Marketing for e-ttractions , Virginia Tech , available on : http://www.iaapa.org/docs/handout-archive-

--ops/Mon_KHAN_E-MARKETING.pdf 
3 Grégory Bressolles , L’E-Marketing, Dunod, Paris, 2012,p10. 
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من���متفضيال�العمالء�و �سلوكيات معرفة�املس��لك�ن:��سمح��ن��نت�بجمع�معلومات��سو�قية،�ومعرفة -

 1خالل�صفحات�الو�ب�ال���يتصفحو��ا؛

 مع�العمالء؛مستمرة�ومتم��ة�عالقة���صية� -

 ؛أيام�7��/7ساعة�و�24��/24إتاحة� -

 مع��ساليب�ال�سو�قية�التقليدية.باملقارنة�نخفاض�ت�لفة�ال�سو�ق��لك��و�ي�ا -

 ع���املز�ج�ال�سو�قي�ن��نتأثر��  -3

�،والتوز�ع�ال��و�ج�،السعر�املنتج،��Marketing-Mixاملز�ج�ال�سو�قيع���عناصر��ن��نت�ر�جليا�أثر�� يظ�

  وفيما�ي���أ�م�التأث��ات.

ج���1.3
َ
  ع���املنتج�من�عدة�نوا���نذكر�م��ا:�ن��نت� �استخداميؤثر��:Product  املنت

-  
ُ
��مع�املعلومات�عن�السوق�ورغبات�العمالء�و�التا���تصميم�وتطو�ر�منتجات��ن��نتم�� ستخَد يمكن�أن��

 
ُ
 وخدمات��ستجيب�للتطلعات.�كما�يمكن�أن��

َ
  ؛عن�موارد�ومواد�أولية�بت�لفة�أقلللبحث��ن��نتل�� ستغ

عا�مسبقا�رحلة�السابقة�أين�ي�ون�املنتج�مصنّ وحسب�مقاي�سھ�عكس�امل�عميلتاج�بناء�ع���طلب�اليتم��ن -

 2؛Dellومن�أ�م�الشر�ات�املعتمدة�ع���ذلك�شركة��وجا�زا�للبيع

 �ا؛�عمالبناء�ع���معلومات�متوفرة�عن��One-to-Oneتقوم�املؤسسة�ب�سو�ق�م��ص� -

 ؛ا�نحو�تحس�ن�النوعيةلذين�يدفعو��ا�عمالءتتحمل�املؤسسة�ضغوط�ال -

 �تِ يمكن�للمؤسسة�أن�تٌ  -
ُ
 ؛ن��نتق�منتجات�حصر�ا�ع���� سوّ ج�و�

لون�الشراء�حيث�أ��م�يفضّ �،عمالءدورا�محور�ا����جذب�ال�ن��نتتلعب�العالمة�التجار�ة�للمؤسسة�ع����  -

�ُس  �ذات �املعروفة ��لك��ونية �املؤسسات �ال من �وا��صوصيةعتبار معة �الثقة �فكس�،ات �ثقة�و�التا�� ب

 3ع���الشبكة��عت���أمرا����غاية���مية.�عمالءال

  وعملية�ال�سع���فيما�ي��:ع���السعر��ن��نت:�يكمن�تأث���� Price السعر������2.3

�املؤسسات - �طرف �من ��سعار�املق��حة �التقليدية�لالنخفاض�ن��نتع���� �تميل �بالقنوات بفعل��،مقارنة

 4؛عمالءد�ا��يارات�بال�سبة�لل�ة�ب�ن�املؤسسات�و�عّد البيع�املباشر�وكذا�املنافسة�الكب�

-  
ُ
ِ ت

ّ
�وف �يؤثر�ع����سعار��لك��ونية�ر�مواقع�املزايدة فرصة�التفاوض�املباشر�ب�ن�العارض�ن�واملش��ين�مما

 ؛�نخفاضو�دفع�ا�نحو�

                                                           
1 Grégory Bressolle, Op.cit, p.11. 
2S. Morin-DELERM , le commerce électronique B2C et son influence sur les éléments du Mix-Marketing, Ann . 

Télécommunication , 58 n 1-2 , 2003 , p 173. 
3 Peter Yannopoulos, Impact of the Internet on Marketing Strategy Formulation , International Journal of Business and Social 

Science  , Canada ,Vol. 2 No. 18; October 2011, p.2. 
4 Idem. 
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�تأث���لأل  - ��ن��نتأ�م �السياحية �املؤسسات �ال�سع����� �سياسة ���ع�� ��يتمثل �إدارة  Yield خيلاملداتقنية

management. 

 �إدارة�املداخيل�
ُ
أي��عديل�أسعار�ا��دمات��،تمي�������سعارالرت����الواليات�املتحدة�وترتكز�ع���وّ ���تقنية�ط

ن�بيع�جميع�وضما�،من�ج�ة�مة����ظرف�زم���مع�ن��غرض��عظيم��يرادات�وأر�اح�املؤسسة�السياحيةاملقّد 

�أخرى  �ج�ة �من  1املتاحات
ُ
�� ��ذستخَد . �شر�ات�م �طرف �من �املقدمة �السياحية �ا��دمات �ل�سو�ق �التقنية ه

غ���قابلة�للتخز�ن��،ا��دمة�السياحية��عت���غ���مادية�إذ�أّن �،الط��ان�والفنادق�ال���ترتفع�ف��ا�الت�اليف�الثابتة

أي��،وم��اية�الي�بالفندق�قبللذا�البد�من�بيع�تذكرة�السفر�قبل�إقالع�الطائرة�و�يع�إقامة��،معرضة�للتلفو 

ئة (Tarification en temps réel) آ�يبيع�املتاحات�بأسرع�وقت�وأع���سعر�ممكن.�و���تقنية��سع��� حسب��م�يَّ

الذي�قام�با���ز�بوقت�مبكر�ع���سعر�منخفض��عميل(حيث�يتحصل�ال�ج�ووقت�طلبھنوع�املنتَ �،عميلنوع�ال

  .��ز�لتوه)�عميلمقارنة��

���رحلة�جو�ة�مثال�(عميق�للسوق�،�تحليل�الطلب�والقيام�بتقسيم�عل���يجب�بدايةس��ورة�إدارة�املداخيل:�

و�ا��دمة�أ����املنتج�عميلالقيمة�ال���يرا�ا�ال�عتبار ذ��ع�ن�� مع��خ�2)فئة�سعر�ة�مختلفة�20نجد�أك���من�

�للسعر�وا��ودة �ومعطيات��ثم�.وحساس�تھ ��ماكن �من �املتاحات �معرفة �خالل �من �السوق �معطيات دراسة

�ساب �ذلك،قة. ��،الت�بؤ�باملبيعات��عد �الر�اب ��عض �حضور �عدم الت�بؤ�باألحداث��،No showsاحتماالت

عدد�عمليات�البحث��،معرفة�عدد�ا���وزات�ال���تمتة.�ثم�تل��ا،�ت�بؤات�جو��،)م�رجانات�،أعياد�،مؤتمرات(

ات�حول�املسافر�ن�ثم�املعلوم�،أسعار�املؤسسات�املنافسة�،النقرات)�ع���محر�ات�البحث�وأنظمة�ا���ز(

�أخ��ا�إذا�لوحظ�تقدم����عمليات�ا���ز�ا��ار�ة�أفضل�من�املتوقع�يتم�إغالق�الفئات�السعر�ة�املنخفضة

  .3عدم�بيع�املخزون�فيتم�تخفيض��سعارأما�إذا��ان�تأخر�أو�احتمال��،ورفع��سعار

ا��الي�ن�واملتوقع�ن��عمالءإقناع�الو�عرف�بأنھ��ل�مج�ود��سو�قي�وظيفتھ�إعالم�و �:Promotionال��و�ج��3.3

�معينة �أو�خدمة �منتج �وقيمة ��4بأ�مية �باأل و . �املرتبطة �امل�ن��نت� �م�ستخد�ن��نتاملؤسسة �تصفح�نإلعالم

منخفضة�مقارنة��فيبفعالية�و�ت�ال��م�وال��و�ج�و�يع�منتجا��ا�وخدما��ا�ع���ا��ط��تصالوكذا����عروض�ا

  :ب�ن��نت� بالقنوات�التقليدية.�كما��سمح�

 ؛ل�ن�ف��اتعامتحس�ن�صورة�املؤسسة�وز�ادة�ثقة�امل -

 ؛والبيع�املباشر�تصالال��ا�ي�من�خالل���عميلخلق�عالقة�وثيقة�مع�ال� -

 ؛جد�املؤسسات�وتمكي��ا�من�التصديرترقية�وتطو�ر�توا -

 .عمالءلل�سمح�الشبكة�من�توف���معلومات�واس�شارات� -

                                                           
1 Lisa Daoud, Vers une approche plus globale du revenue management, mémoire de Master en tourisme, Université de Paris1 

Panthéon Sorbonne,2012, p.9 
2 Jordy Staelen, Comment battre le Yield Management , conférence  disponible sur YouTube, ,Vu le 20-02-2016. 
3  Idem. 
4 J.O Olujide ,J.A.Bamiduro ,Elements of marketing management ,Available on https://www.unilorin.edu.ng/publications. 
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  Place)�امل�انالتوز�ع�(�4.3      

ن�� 
ّ

فمن�خالل�موقع��،ع���الوسطاء�ووكالء�البيع�واملوزع�ن�عتماد� املنتج�ن�من�تخفيض�درجة��ن��نتتمك

� �للمؤسسة �يمكن �دينامي�ي �أإلك��و�ي �للتن �مباشرة �منتجا��ا �مصنعة��،عمالء�يع �املنتجات �ت�ون �ما وعادة

يمكن�للمنتج�ن��كما�يعف�البو�سمح�البيع�املباشر�من�إلغاء��وامش�الوسطاء�وتخفيض�ت�الي�،حسب�الطلب

 1.من�تخفيض�تواجد�م�املادي�ن��نتع���� 

  Hendersonو��Venkatramanل��س��اتي��نموذج�ال��ابط�� �:ثالثا

 تقديم�النموذج -1

��إّن � �وتاس��اتيجيصياغة �لنظم �املعلوماتة �� �كنولوجيا �مع �يتالءم �أن �للمؤسسةس��اتيجييجب �العامة �،ة

ت�و�ن�شرا�ات��،طرق��نتاج�،قنوات�التوز�ع�،�سواق�،نوع�ال�شاط�ختيار (اا�ة�العمل�داخل�تحقيقا�لوحد

�للتضارباس��اتيجي �ومنعا �ال��ابط��،ة...) �بنموذج ��عرف �رائد �ظ�ر�نموذج �التناسق ��ذا �تحقيق �س�يل و���

  .Fitأو�ما�يصط���عليھ�نموذج���Strategic Alignmentس��اتي��� 

 �� �ال��ابط ��س��اتي��نموذج ��تّم الذي �طرف �من ��Hendersonو�Venkatramanوضعھ ���أّن عت�ِ �َ �1993سنة

�ن��نت،نحو�� �س��اتي��والتوجھ�� �ة�للمؤسسة�البد�أن�تتوافق�مع�املوارد�التكنولوجيةس��اتيجيا��يارات�� 

�فأ�داو ��عمال�ةاس��اتيجي�مع�توافقبال�،�ناملناسب�والوقت�بالش�ل�املعلومات�تكنولوجيا�تطبيق�مدى�أي

  املؤسسة.�واحتياجات

  :���2من�خالل�تأم�ن�التوافق�ب�ن�ا��يارات�املتعلقة�بأر�عة�أ�عاد��س��اتي��� �يتحقق�ال��ابط:�أ�عاد�النموذج -2

 ة�املؤسسة�اس��اتيجي:�البعد��ول �2-1

 :ثالثة�مجاالتو�مكن�مالحظة��

 ؛)مجال�ال�شاطسواق�(و� املرتبطة�باملنتجات��و�تعلق��مر�با��يارات�:س��اتي��التموقع��  -

�،السعربا��صول�ع���مزايا�تنافسية�مثل��عن�منافس��ا�و�سمح�ال���تم���املؤسسة����:�ةامل�ارات�املم�ِّ  -

 ؛قنوات�توز�ع�متم��ة�،خدمات�نوعية�،ا��ودة

�عتماد�اال ترتبط�با��يارات�املتعلقة�بطرق�تنظيم�وإدارة�العمليات�داخل�املؤسسة��:إدارة�أعمال�املؤسسة -

�� ع� �التحالفات ��،ةس��اتيجي� ��،ستغالل� رخص �خارجية �أطراف �مع ������Externalisationالتعاقد

 .شرا�اتوال

 ال�يا�ل�القاعدية�التنظيمية�والعمليات�لبعد�الثا�ي:ا�2-2

  :أيضا�ثالثة�مجاالت��ونم�ّ 

 الفاعل�ن.ة�التنظيمية�وتوز�ع��دوار�داخل�املؤسسة�ب�ن�مختلف�يال�يا�ل��دار�ة:�وتضم�الب� -

�،و�ع���تصميم�و�ي�لة�العمليات��ساسية�لألعمال����املؤسسة�كتطو�ر�املنتجات�:Processesالعمليات� -

 .وا��ودة�الشاملة�عمالءخدمة�ال�،�سليم�املنتجات

                                                           
1 S. Morin-Delerm, Op.cit. P.188. 
2 J.C.Henderson and N. Venkatraman, Strategic alignment:Leveraging information technology for transforming organizations  , 

IBM Systems Journal, VOL38, 1999, p 473 ,474 
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 يقصد���ا�القدرات�الفكر�ة�لألفراد�الالزمة�لتنفيذ�امل�ام�املو�لة�إل��م.�:الكفاءات -

 ة�تكنولوجيا�املعلوماتجياس��اتي:�البعد�الثالث�3 – 2

  ة�املؤسسة:س��اتيجيمماثلة�ال �بثالثة�مجاالتو�تعلق��مر�

التموقع�التكنولو��:�واملقصود�بھ�نوعية�ودرجة�تطور�أنظمة�وتكنولوجيا�املعلومات�مثل�الشب�ات�املحلية� -

 ة�املؤسسة.اس��اتيجيو�نظمة�ا��ب��ة�املستخدمة�والالزمة�لدعم�

�املم��ة - �والشب�اتوا�:امل�ارات �النظم �كموثوقية �املعلومات �بتكنولوجيا �وكفاء��ا�،ملتعلقة وال����مرون��ا

 .ة�القائمةس��اتيجية�أعمال�جديدة�أو�دعم�� اس��اتيجي�سا�م����خلق�

- � �املعلومات �تكنولوجيا ��:ITإدارة �ب�نظيم �ا��اصة �ا��يارات ��� �مثل�وتتمثل �املعلومات �تكنولوجيا وإدارة

البحث�والتطو�ر�املش��ك�لكسب�م�ارات�جديدة����مجال��،عقود�طو�لة�املدى�،ةس��اتيجيالشرا�ات�� 

 .ن��نتتكنولوجيا�املعلومات�و� 

 ب�ية�نظم�وتكنولوجيا�املعلومات��:البعد�الرا�ع�2-�4

 :بثالثة�مجاالتوترتبط�

�التطبيقات - ��عالم�:�ندسة �وتج���ات �وال��مجيات �التطبيقات �بمحفظة �املرتبطة �ا��يارات �����و��

 .للمؤسسة�التكنولوجية)���مجمل�ا�تحدد�الب�ية�التقنية�(وال����،تصالوشب�ات��

إضافة�إ����دارة�والرقابة��،التكنولوجيات�وصيان��ا�استغاللو طو�ر��نظمة�وتتعلق��عمليات�ت�:العمليات -

 ع����نظمة.

باإلضافة�إ���قدرات��فراد�الالزمة��،ا��صول�عل��ا�وتطو�ر�ا�،أي�ا��يارات�املرتبطة�باملعارف�:الكفاءات -

 إلدارة�و�شغيل�الب�ية�التكنولوجية�للمؤسسة.

  للنموذج:����عاد��ر�عة�والش�ل�التا���يوّ� 

  Venkatraman و�� Hendersonنموذج��:)3/2الش�ل�رقم�(

  

 

اس��اتيجية�أعمال��������������

 املؤسسة

اس��اتيجية�تكنولوجيا�

 املعلومات

الب�ية�التنظيمية��������������

 والعمليات

ب�ية�وعمليات�تكنولوجيا�

 املعلومات

اس��اتي���اندماج  

يوظيف�اندماج  

 ,de l’entreprise inessebusVers un modèle de l’alignement Yann Rival  ,:�املصدر

Université Paris Dauphine, p .6  
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  :�ندماجنوع�ن�من��يف��ض�وجود�س��اتي��ال��ابط�� �،�يظ�ر�أّن�نموذج)3/2رقم�(من�خالل�الش�ل�

أي�قدرة��،ة�تكنولوجيا�املعلوماتاس��اتيجية�أعمال�املؤسسة�و اس��اتيجيو�و�الر�ط�ب�ن��،اس��اتي���اندماج�ول�

  .ة�املؤسسةاس��اتيجيتطبيقات�تكنولوجيا�املعلومات�ع���تصميم�ودعم�

ظيمية�للمؤسسة�والعمليات�يرتبط�باملجاالت�الداخلية�للمؤسسة�أي�الر�ط�ب�ن�الب�ية�التن�،وظيفي�اندماجوالثا�ي�

  والب�ية�التكنولوجية�والعمليات�املرتبطة���ا�من�ج�ة�أخرى.من�ج�ة�

  �ب�ن�املجاالت��ر�عـة�للنموذج�س��اتي��كيفية�تحقيق�ال��ابط��  -3

  ع���عالقات�متعددة���عاد�ب�ن�مجاالت�النموذج�نوجز�ا�فيما�ي��:�س��اتي���عتمد�ال��ابط�� 

  �Strategy Executionةس��اتيجييذ�� تنف�:�ول �نظور امل

 
ُ
�،ة�املؤسسة����القائد�واملحدد�ل��يارات�املرتبطة�بالب�ية�التنظيمية�والب�ية�التكنولوجيةاس��اتيجي���عتَ �

فيما�يكمن�دور�إدارة�تكنولوجيا��،ة�العامةس��اتيجيحيث�تلعب�����ذه�ا��الة��دارة�العليا�دورا��اما����صياغة�� 

�� �� املعلومات �تنفيذ �س��اتيجي� �خالل �من �الداعمة�اة �والعمليات �املناسبة �التكنولوجية �الب�ية �ش�ل ختيار

 و�تم�تقييم��داء�من�خالل�معاي���مالية.�.ة�املختارةس��اتيجيلال 

 ةس��اتيجيال��ابط�من�منظور�تنفيذ�� �:)3/3الش�ل�رقم�(

  

  

  

    

  

  �Technology Transformationل�التكنولو��التحوّ �:الثا�ي�نظور امل

ة�تكنولوجيا�املعلومات�مع�اس��اتيجيع����عتمادة�املؤسسة�باال اس��اتيجي�عتمد��ذه�الرؤ�ة�ع���تنفيذ�

مؤسسة��عمل����مجال�ا��دمات��عتمد��،�ذه�الرؤ�ة�ع��وكمثال��املناسبة. والعمليات�تكنولوجيةالب�ية�الوضع�

ة�تتطلب�تطو�ر�نظم�حديثة�ال�تملك�ا�املؤسسة�فتتجھ�نحو�س��اتيجي�ذه�� �ف،يلاالت�ب�السيطرة�ةاس��اتيجيع���

ة�التكنولوجية�يتطلب�تطو�ر�م�ارات�س��اتيجيتنفيذ��ذه�� �،شراكة����مجال�تطو�ر�النظم�مع�شركة�متخصصة

�تكنولوجيا�ونظم� �ب�ية�و�ندسة ��غي����� �يظ�ر �املعلومات.مم��ة�باملوازاة�مع ع���ة�املؤسسة�اس��اتيجيتأث����إذن

و�كمن�دور��دارة�العليا�����املعلومات.ة�التكنولوجية�وما�ي�بعھ�من�تأث���ع���ب�ية�و�ندسة�تكنولوجيا�س��اتيجي� 

ة المؤسسةاستراتيجي  

 بنية تكنولوجيا المعلومات البنية التنظيمية

ة المؤسسةاستراتيجيلدافع: ا  

تصميم  :دور اإلدارة العليا

ةستراتيجياال  

  ةستراتيجيتنفيذ اال :ITدور إدارة 

  مالي :معيار األداء
   Strategic Alignment: Analysis of  ond Papp, Jeff Lackey,Raymاملصدر:�

University of Tampa, 2007,p.8, Perspectives 



�ائــوأدا�السياحية�واملتوسطة�الصغ��ة�املؤسسات�ع���وتأث��ه�ن��نتلأل �س��اتي��� �ستخدام� �����الثالث�الفصل  

 

 

 
116 

 
  

أّما�إدارة�تكنولوجيا�املعلومات�فدور�ا�يتمثل�����،بعةة�املتّ س��اتيجي���توف���رؤ�ة�تكنولوجية�تدعم�� �تجاه��ذا�

  .1املناسبةتصميم�وتنفيذ�الب�ية�التكنولوجية�

  ال��ابط�من�منظور�التحول�التكنولو���:)3/4الش�ل�رقم�(

  

  

  

  

  �Competitive Potentialتطو�ر��م�انيات�التنافسية:�الثالث�نظور امل

ة�اس��اتيجيللتأث���ع����،تكنولوجيا�املعلومات)�للمؤسسةالقدرات�التكنولوجية�(�استغاللتتمثل��ذه�الرؤ�ة�������  

ا��صول�ع���م�ارات�مم��ة�وتطو�ر�أش�ال�جديدة�للعالقات�داخل��،لق�منتجات�وخدمات�جديدةاملؤسسة�وخ

 
َ
  .��الب�ية�التنظيمية�للمؤسسة�م�التأث���عاملؤسسة�ومن�ث

تموقع�ا�التكنولو���بفضل�شراك��ا��استغاللبية�طبللمنتجات�ال�Baxterقيام�شركة��،كمثال�عن��ذه�الرؤ�ة     

ن�الشركة�من�تخفيض�ت�اليف�الكتابة�اليدو�ة��،�الذيBaxter ASAP systemلنظام��وتطو�ر�ا��IBMمع�شركة�
ّ

مك

�سمح�للمس�شفيات�بإرسال�طلبيا��ا�إلك��ونيا��دوالر�للواحدة،�كما�30للبيانات�املرتبطة�ب�ل�طلبية�واملقدرة�ب�

� �و�التا�� �الشركة �للمس�شفياتملحالت �بال�سبة �املخزون �وال��تخفيض �بالنظام �املرتبطة �عدد�ا �بلغ �5500�

 �،�2،�إلغاء�عمليات�إدارة�املخزونات�وتخفيض�فرص��سرب��دو�ة�من�املس�شفىمس�شفى
ّ

��Baxsterن�مر�الذي�مك

  من�املس�شفيات�إضافة�إ���إعادة�تصميم�ب�ي��ا�وعمليا��ا�التنظيمية.�لعمال��امن�خلق�خدمات�مم��ة�وقَيمة�

  انيات�التنافسيةال��ابط�من�منظور��م��:)3/5الش�ل�رقم�(

  

  

  

   p.479., Op.citHenderson and Venkatraman ,:�املصدر

  

                                                           
1 Pierre Y. Ansias et al, Strategic Business/IT Alignment using Goal Models, available on http://ceur-ws.org/Vol-336/paper3.pdf,p.3 
2 Erik Brynjolfsson ,Lorin M. Hitt, Beyond Computation: Information Technology, Organizational, Transformation and  Business 

Performance, Journal of Economic Perspectives, Volume 14, N 4, 2000, p.28. 

ة المؤسسةاستراتيجي  

 بنية تكنولوجيا المعلومات

وماتة تكنولوجيا المعلاستراتيجي  

ة المؤسسةاستراتيجي اتتكنولوجيا المعلوم ةاستراتيجي  

 البنية التنظيمية

ة المؤسسةاستراتيجيلدافع: ا  

تصور التكنولوجيا :دور اإلدارة العليا  

  مهندس التكنولوجيا :ITدور إدارة 

  تـكـنولوجيا رائدة :معيار األداء

تكنولوجيا ة استراتيجيلدافع: ا

 المعلومات

تصور  :دور اإلدارة العليا

 األعمال

  محفز :ITدور إدارة 

  أعمال رائدة :معيار األداء

 ,Loc.cit. Raymond Papp, Jeff Lackeyاملصدر:�             

   .Supporting Business and IT Alignment by Modeling Business Hinkelmann,  . K, Pasquini A:�املصدر

,2014, p.150Shanghai, China ,International Conference on Enterprise Systems  th4, and IT Strategy 
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  �Service Levelن�مستوى�ا��دمةتحّس �:الرا�ع�نظور امل

� �يقّد �تجاه��ذا �تنظيم �بناء �كيفية �ا��ودةيرتكز�حول �فائقة �خدمات ��،م �ب�ن �ر�ط �ذلك ة�اس��اتيجيو�تطلب

�لالستجابةيخلق�قدرات��س��اتي��و�ذا�الر�ط�� �،ية�تكنولوجية�متقدمةتكنولوجيا�املعلومات�وتصميم�و�ناء�ب�

  .�1املؤسسة�عمالءملتطلبات�

  ال��ابط�من�منظور�مستوى�ا��دمة�:)3/6الش�ل�رقم�(

  

  

  

  

  ���املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ن��نتة�� اس��اتيجي�:املبحث�الثا�ي

� �� اس��اتيجيتتمثل ��ن��نتة �� �� �رسالة �ع���� تحديد �وأ�داف�ا�ن��نت،عمال �وضع�.أغراض�ا �وأصبح

����ذا�املجال�دون��س�ثمار لال ملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ال���تميل�عادة�ا����حتميا�أمرا�ن��نتة�لأل اس��اتيجي

� �وا��ةاس��اتيجيوجود �ة �من �وال�دف �اس��اتيجي. ��ن��نت� ة �وتحس�ن ��خطار�املحتملة �من �احتماالت�و�ا��د

�واملتوسطة�ملؤسساتنجاح�ا �املجا�الصغ��ة �املبحث��ل.����ذا �ع���مراحل�إعداد��،و����ذا ة�اس��اتيجينتعرف

  .بالتنفيذ�واملراجعة�ان��اءو �التحض���والصياغةب ابتداء�ن��نت،�شاط�املؤسسة�ع���� 

  ةس��اتيجيالتحض���لال �:أوال

 �� �املحيط �لتحليل �املؤسسة�س��اتي����دف �فيھ �ت�شط �واملتوسطةالصغ��الذي �املوارد��،��ة ����يص ثم

  .ن��نت� �استخدام�عد�ذلك�يمكن�تحديد���داف�املرجوة�من��،ستفادة�م��االكفاءات�ال���تملك�ا�املؤسسة�لال و 

والتغ���املستمر�و�ذا�ينعكس�ع���املؤسسة���ستقرار محيط�املؤسسة��عدم��سمي��س��اتي��:�تحليل�املحيط� -1

)�ما�عمالء�غ���حاجات�ورغبات�ال�،ل��ديدات�املحتملة�(كدخول�منافس�ن�جددمن�خالل�الفرص�املتاحة�وا

أساليب�تحليلية�معيار�ة�مثل��استخدامو�مكن�تقييم�محيط�املؤسسة�ب .ؤسسةستجابة�سر�عة�من�املايتطلب�

  .SWOTتحليل

�� �SWOTتحليل �والقوة: �الضعف �م�امن �بدراسة ��الداخلية� يرتبط �ودراسة �ج�ة �من �املؤسسة رص�الف��

 :ل�التا���دو من�ج�ة�أخرى�كما��و�مو������ا�وال��ديدات�ا��ارجية�

 

                                                           
1 Pierre Y. Ansias et al, Op.cit.,p.3 

Strengths ,Weaknesses , Opportunities, Threats 

ة تكنولوجيا المعلوماتاستراتيجي  

 البنية التنظيمية بنية تكنولوجيا المعلومات

تكنولوجيا ة ياستراتيجلدافع: ا

 المعلومات

تحديد األولويات :دور اإلدارة العليا  

  التنفيذ :ITدور إدارة 

 رضا العمالء :معيار األداء

  Loc.cit. ,  Hinkelmann .K, Pasquini .A:�املصدر
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  SWOTتحليل��:)3/1ا��دول�رقم�(

  تخفيـض  استغالل  

�القوة  داخ�� �بھ��:نقاط �القيام �املؤسسة ��ستطيع ما

  قع�ا�التناف����لدعم�وتطو�ر�مو �ھاستغاللو �،بفعالية

�الضعف ��ةمعرف�:نقاط �واملنتجات داخل�العمليات

  ال���تحد�من�نمو�ا�املؤسسة�

�ا��ديدة��:الفرص  خار�� �وا��دمات �املنتجات تحديد

  املمكن�إنتاج�ا�و�سواق�ا��ديثة�املمكن�دخول�ا.

من�املنافس�ن�حّسن�وضعيتھ�����معرفة�أّي �:ال��ديدات

  السوق�والبحث�عن�السبل�الكفيلة�بتدنية��خطار.

 ,The role of Information and Information systemsh in SME’sStrategy for growtM. Levy , P. Powell ,  ,�:�املصدر

ISS,2005., p .117. 

�ان�شار فيعت���تحليل�ا�ودراس��ا�م�ما�جدا�نظرا�ألّن�عّدة�شر�ات�عمالقة�ذات�سمعة�عاملية�و �،بال�سبة�لل��ديدات

لك��ونيات�الدقيقة��عرضت�العاملية�لصناعة���Alcatelشركة��وجود�ا.�فمثال واسع��عرضت�ل��ديدات�ح������

ة�أعمالھ�ع���اس��اتيجييب����،�الذيCisco Systemsو�روز�منافس�قوي�مثل��ن��نتظ�ور�� �جّدية�مع�ل��ديدات

والتجارة��لك��ونية�ول�ذا�وجب�ع���املؤسسات�الصغ��ة��ن��نتف��ديد�املنافس�ن�كب���جدا����ظل�� .1ن��نت� 

� �ا�عتماد� واملتوسطة ��ذه �ملواع�� �وتطبيقا��ا �جلتكنولوجيات ��ذا �خاصة�ة �قطاع��ا��طر، ��� الناشطة

 .اتدما��

 البد�أيضا�أن�
ُ
�ن��نت� �ستخدامال و�مكن��،د�مسيطرملوّر �يةتبعالومخاطر��عتبار �ع�ن�� دين�خذ���ديدات�املوّر ؤ ت

 
ّ
)�وت�اليف�جذب��نتخز �،نقلبتحمل�ت�اليف�لوجس�ية�(�ن��نتكما�يرتبط�إدخال�� �.ن��ذا�ال��ديدل�مأن�يذل

 للموقع��لك��و�ي.�عمالءال

ال����الفرصدراسة�الصغ��ة�واملتوسطة�ع���املؤسسة�يجب�وتطبيقا��ا��ن��نتفقبل�تب���� �،بال�سبة�للفرص

  :ت�يح�ا��ذه�التكنولوجيا�واملرتبطة�أساسا�بما�ي��

 الت�� �معا��ة�ا�ن��نت� �استخدام�سمح��:اليفتخفيض �العمليات�وتحس�ن إضافة�إ����،ملعلوماتبتألية

كما��.2وت�اليف�التعامالت�املتعلقة�بإ�شاء�محالت�تجار�ة�أو�توظيف�قوى�البيعالثابتة��تخفيض�الت�اليف

 :ب�ن��نت�سمح�� 

 ؛ت��لك��ونية�املجانيةتصاال التخلص�من�أعباء�امل�املات�ال�اتفية�خاصة�الدولية�و�عو�ض�ا�باال -

�عالنات��،وإرسال�قوائم�البيع�بال��يد�العادي�وكذا�ال�شرات�الفنية����املصار�ف�ا��اصة�بإنتاج��قتصاد -

 ا��ط؛ع����وتقديم�ا�باملجان�و�ش�ارات

 ؛عدأو�ندوات�عن��ُ �اجتماعاتتخفيض�مصار�ف�التنقل�من�خالل�عقد� -

 .ية�خبار�ة��لك��ون�وال�شرات و�ن��انتوراق�و�عو�ض�ا�بال��يد��لك��و�ي�� �استخدامالتخلص�من� -

 

                                                           
1Henry Isaak ,Op.cit., p 53 . 
2 Lawrence Wu et al, The Role of the Internet and Mobile Computing in Improving the Efficiency and Competitiveness of 

Australian Small Business, Nera Economic Consulting, 2014, p.11. 
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 ي��:�بنمو�وتطور�املؤسسة����عدة�مجاالت�نوجز�ا�فيما�ن��نت�سمح�� �:نمو�املؤسسة 

خاصة����املناطق�ال���بتغطية�أك���للسوق��ن��نتإذ��سمح�� �،جدد�عمالءدخول�أسواق�جديدة�وجذب� -

�بيع �نقاط �ف��ا ��،ال�توجد �للمؤسسات ��سمح �خارجية�كما �أسواق �بدخول �واملتوسطة �الصغ��ة خاصة

 ر؛بالتصديلقيام�وا

والتفاعل��حاجا��م�وتفضيال��م�،عمالء�ا�من�خالل�املعرفة�ا��يدة�لل�عمالتطو�ر�عالقات�املؤسسة�مع� -

و�التا���ا��صول��عميلو�التا���خدم��م�بأفضل��ساليب�وكذا�البيع�امل��ص�حسب�رغبة��ل��مع�م،

 ؛1وال��مع���

�الشر�اء - �مع �املؤسسة �ت�و�ن�امل�،املوّردين�،تطو�ر�عالقات �إم�انية �إ�� �إضافة �املس�شار�ن �وكذا وزع�ن

 ا،��عض�أ�شطة�سلسلة�القيمةوإخراج�ة�اس��اتيجيروابط�وشرا�ات�
ّ
 .ع���املؤسسة�اعبئل�ل����ش�

معرفة�مواطن��يجبوإنما��،تكتفي�املؤسسة�بدراسة�املحيط�ا��ار���فال �:نقاط�القوة�والضعفأّما�بال�سبة�ل

ة�اس��اتيجيتملك�املؤسسة��م�انيات�واملوارد�الالزمة�لنجاح��ل��ل�ساؤل �جابة�عن�اأي��،القوة�والضعف

فيما��ن��نتة�� اس��اتيجيالالزمة�لنجاح��املوارد وتتمثل�؟قادرة�ع���دعم�أداء�املؤسسة�و�ل��ن��نت�؟ن��نت� 

  :2ي��

 ؛�الوالتطبيقات�املصاحبة��ن��نتموارد�مالية��افية�إلدخال��  -

 ؛بالشراء�عمالءإلقناع�العالمة�تجار�ة�قو�ة� -

 الشب�ات�الداخلية)؛�،املوقع��لك��و�ي(�ن��نتتوى�ل�سي���تكنولوجيا�� كفاءات�فنية�عالية�املس -

 ؛اتعروض�مفصلة�ذات�محتوى�مم���ت�نوع�ف��ا�محفظة�املنتجات�وا��دم -

 ؛املتوقع�التعامل�مع�م�إلك��ونيا�دينواملوّر �عمالءقاعدة�بيانات�لل -

 ؛ةتوقعول�ع���العوائد�املوقت�ل��ص�انتظار  -

 والتجارة��لك��ونية؛�ن��نتمع�� �متطور،�يتالءمنظام�معلومات� -

 ؛الطلبيات�و�سليم�ا����مواعيد�ا�إم�انيات�لوجس�ية�ملعا��ة -

 ؛تخفيض�املخزون��ش�ل�محسوس�،بأسعار�تنافسيةاملواد�قدرات�تفاوضية�ل��صول�ع��� -

و���أنظمة�الدفع��،وخلق�ثقة����عالمة�املؤسسة�ومنتجا��ا�م�ورغبا��عمالءالفور�ة�لتطلعات�ال��ستجابة -

 ؛�لك��و�ي

 وال��م.للموقع��لك��و�ي�وا��فاظ�ع����عمالءالقدرة�ع���جذب�ال -

��عت��� ��اك�سابإذن �لنجاح�أّي عامال�املوارد �شركة�ذلك��مثالو �اس��اتي��توجھ��م�ما النجاح�الذي�حققتھ

Amazon3وال���تملك�ن��نت� الرائدة����مجال�البيع�ع����:  

  

                                                           
1 Lawrence Wu et al, Op.cit, p.4 

2 www.pearson.fr/resources/titles/27440100283330/7279_ecommerce_chap02.pdf, p.51, Consulté le 12-2-2016. 
3 Stéphane Brossard,�Synthèse e-commerce ‘Les facteurs clés de succès’,www.amomenti.com , p 13 consulté le 24/02/2015. 
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  قدرات�فنية�فائقة؛�-

  ؛���املجال�Pioneerقيمة�عالم��ا�التجار�ة�املك�سبة�بفضل�ر�اد��ا�وحياز��ا�ع���مركز�املبدع��ّول��-

  ؛)داخل�الكتاب��طالعإ���حّد�ثراء�محتو�ات�عروض�ا�وتفصيل�ا�(�-

  ؛عمالءالثقة�ال���تتمتع���ا�لدى�ال�-

  ؛ورغبا��م�عمالءعة�عن�الل�قاعدة�بيانات�موّس ��صنة�العروض�بفض�-

  ؛نظام�لوجس���جّد�متم���-

�سمح�با��صول�ع���مرئية�مضاعفة�للموقع��Réseaux d’affiliation �ع���شبكة�من�املواقع�الّدالة�عتماد� �-

 ع���الشبكة�.

  ة�س��اتيجيصياغة�� �:ثانيا

� �للم��ن��اء�عد �وا��ار�� �الداخ�� �املحيط �تحليل �واملتوسطة�ؤسسةمن �أال�و����،الصغ��ة �الثانية �املرحلة تأ�ي

�،���ضوء�إم�انيات�املؤسسة�ن��نتة�من�تب���تكنولوجيا�� ليتم�ف��ا�تحديد���داف�املرجوّ �،�س��اتيجية�صياغة

 
ّ
��داف�ال���تدخل�ضمن��وأ�ّم �،وأ�داف�ا�العامةسق�وت���م�مع�رسالة�املؤسسة��ذه���داف�يجب�أن�ت�

  :1ن��نت� �م�مة

 ؛الت�اليف�خفيضت -

 ز�ادة�ا��صة�السوقية؛ -

 ؛ت�و�ن�شرا�ات����سلسلة�التور�د -

 ؛ستجابة�لتطلعا��مو� �عمالءتحس�ن�خدمة�ال -

 تحس�ن�ر�حية�املؤسسة؛ -

 تحس�ن�صورة�املؤسسة؛� -

 .��املؤسسة�عن�منافس��استدامة�تم�ّ بناء�م��ة�تنافسية�م -

�ضاملناسب�الذي�يُ �س��اتي��ختيار�البديل�� اتأ�ي�عملية��،�نتن��عد�تحديد���داف�املرجّوة�من�تب���� 
َ
أن��ف�

  �:�2ذه�البدائل�وأ�ّم شبكة�ب�املؤسسة�مزايا�تنافسية�تجعل�ا�قادرة�ع���النجاح����ظل�املنافسة�الشديدة�ع���الكِس يُ 

 فقط؛�وتزو�د�باملعلومات�اتصالكقناة��ن��نت� �استخدام -

 ؛�خرى�و�سا�م����دعم�اضافية�تضاف�إ���القنوات�التقليدية�كقناة�أعمال�إ�ن��نت� �استخدام -

 ؛كقناة�وحيدة�لألعمال�ن��نت� �ستخدامالتحّول��ليا�ال  -

 ؛كقناة�أساسية�ألسواق�التصدير�ن��نت� �استخدام -

 .نظام�مختلط�من�قنوات��عمال�استخدام -

                                                           
�،مداخلة�ضمن�فعاليات�املؤتمر�العل���الدو���حول��داء�املتم���للمنظمات�وا���ومات�،ن��نتة��عمال�ع���� اس��اتيجي�،يوسف�أحمد�بوفارة1

  .�384ص��،جامعة�ورقلة�،2005مارس�
  .386،�ص�نفس�املرجع2
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�صاح��ابمصفوفة�النمو�ل��ستعانةمكن�ي�،الصغ��ة�واملتوسطة�باملؤسسة�ن��نتة�لأل اس��اتيجيو���إطار�صياغة�

Ansoff�، ّوالتطو�ر�ع����بت�ار وتمركز�املنتج�وتحديد�خيارات�� �ع���املركز�السو���ن��نتن�كيفية�تأث���� وال���تب�

 �ن��نت� 
ّ
  :1ات��ر�عة�التالية�س��اتيجيحدى�� اباع�وذلك�بات

املز�د�من�املنتجات�املوجودة�مسبقا�من�خالل�لبيع��ن��نت� �استخداميتم��:السوق �اخ��اقة�اس��اتيجي -1

��سو�قيةالتكن�استغالل �إعالنية �كأداة �ولوجيا �ال، �من �أك���عدد �لعالمة��عمالء��ذب �وال��م وتحقيق

�ومن �تاملؤسسة �جا��ا �فمثال�قد �البداية ��� �املؤسسة �املؤسساتت�ون �قطاع �مس��ِدفة ،� �قاعدة�توّس ثم ع

 .املس��لك�ن�ا�ل�شمل��عمال

�بموجب �� �إذن �فاملنتجس��اتيجي�ذه �ة �موجودةوا�ات �موجود�،�دمات �جديدة�،ةالسوق �������������والتكنولوجيا

  .)ن��نت� (

 �:ة�تطو�ر�املنتجاتاس��اتيجي -2
ُ
�ن��نتع���� �عمالءقّدم�لل����ذه�ا��الة�يتم�خلق�سلع�أو�خدمات�جديدة�وت

ن�� 
ّ

�عز�ز�عملية�التطو�ر�و�التا���فاملنتجات�املؤسسة�من�تقليص�دورة�تطو�ر�املنتجات�و �ن��نتكما�تمك

 .ةموجود��التكنولوجيا�جديدة�أما�السوق�ف�جديدة�و 

ة�لبيع�املنتجات����أسواق�جديدة�س��اتيجي���ظل��ذه�� �ن��نت� �استخداميتم��:ة�تطو�ر�السوق اس��اتيجي -3

�التوجھ��،)Ciblesوأ�داف�جديدة�(�ليا� للقيام��عمليات��ياملوقع��لك��و��استخدامو�دخل�ضمن��ذا

 .تصدير�ة

�ن��نت� �استخدامبو�تم�من�خالل�ا�خلق�منتجات�جديدة�وطرح�ا����أسواق�جديدة��:ة�التنو�عاس��اتيجي -4

�  .للمنتجات�ا��ديدة�ل�موحاجا��م�ومدى�تقبّ �عمالءو�تطلب��ذا�التوجھ�دراسة�مستفيضة�لرغبات�ال

 .خول�للسوق�ا��ديد�بمنتج�ا�ا��ديدالدالبّد�أن�ت�ون�للمؤسسة�عالمة�تجار�ة�قو�ة��سمح�ل�ا�ب

  أدا��ا.�ات�السابقة�لدعم�مركز�ا�التناف����وتحس�نس��اتيجيواحدة�من�� �اعتمادذن�يمكن�للمؤسسات�إ

  ة�س��اتيجيتنفيذ�� �:ثالثا

 
ُ
ة�اس��اتيجي.�و���إطار�تنفيذ�فسوء�التنفيذ�قد�يؤدي�إ���الفشل�،ة�م�مة�جداس��اتيجي��مرحلة�تنفيذ�� عت�َ �

��ن��نت�  �واملتوسطةباملؤسسة �� �،الصغ��ة �أو�التوافق �ال��ابط �دراسة �من ��خ��ة��س��اتي��البّد ��ذه ب�ن

ن�من��،ةس��اتيجياملتطلبات�� �توف�� ة�املؤسسة�وكذا�اس��اتيجيو 
ّ

باإلضافة��ن��نتستفادة�املث���من�� � ال���تمك

  ة.لتوف���املوارد�املالي

 �ن��نتستفادة�املث���من�� ة�لال س��اتيجياملتطلبات��  -1

خاصة�ما��علق��،وتكنولوجيا�املعلومات�ن��نتستفادة�املرجّوة�من�� ق�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�� لتحّق 

�من�املتطلبات �توف���مجموعة التوافق��:محاور�أساسية�أر�عة��� Rival حّدد�ا�،بتحس�ن��داء�توجب�عل��ا

  .وتوف���الكفاءات�توافق�التكنولو��ال�،التوافق�التنظي���،س��اتي��� 

                                                           
  .52ص�،�2002،جامعة�ا��زائر�،أطروحة�دكتوراه�دولة����العلوم��قتصادية�،وتطبيقا��ا����مجال�ال�سو�ق�ن��نت� �،بخ���إبرا�يم2
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�ن��نتة�� اس��اتيجية�املؤسسة�و�اس��اتيجيب�ن��ارتباطو�قصد�بھ�وجود�تناسق�و �:�س��اتي��التوافق��1-1

 �1:�نرئ�سي�ين�عدو�مكن�قياسھ�من�خالل�

ياس��ذا�و�مكن�ق�،ة�التكنولوجيةس��اتيجيمدى�مسا�مة��دارة�العامة�للمؤسسة����وضع�� �:البعد��ول 

  :�جابة�عن�ال�ساؤالت�التاليةالبعد�من�خالل�

  ة؟ملسؤولون����املؤسس�ل�يقوم�بھ�ا�ن��نتقيادة��شاط�املؤسسة�ع���� �-

  ؟ن��نت�شاط�� �عتبار قرارات����املؤسسة��ل�يأخذ��ع�ن�� �اتخاذعند��-

  .رعتبا�ع�ن�� �ن��نتاملؤسسة�ع���� �احتياجاتتأخذ��-

  :العناصر�ذه�من�خالل��او�مكن�قياس��،داخل�املؤسسة�ن��نتالقيمة�املعطاة�ل�شاط�� �:البعد�الثا�ي������

  م�ما�لتطو�ر�املؤسسة؛�ن��نت���شاط�� عت�َ �ُ �-

  .�ن��نتالو���باإلم�انيات�ال���ت�يح�ا�� �-

������،لمؤسسةلوالب�ية�التنظيمية���ن��نتتكنولوجيا�ومعناه�وجود�تناسق�ب�ن�إدخال��:التوافق�التنظيمي-1-2

�ا��ديثة �التكنولوجيا �مع �تماشيا �تنظيمية �بتغي��ات ��دارة �قيام �خالل�،ومدى �من �قياسھ ��عاد�� و�مكن

  :2الثالثة�التالية

  .ن��نتمستوى�التطو�ر�التنظي���املرتبط�بإدخال�� �:البعد��ول 

  ��أسلوب�العمل�الداخ���باملؤسسة؛�ل��غ�ّ �ن��نت�عد�إدخال�� �-����������

  .تصالأعيد�تنظيم�أساليب���ن��نت�عد�إدخال�� �-

  :قاس�من�خاللو�ُ �،���Back-Officeب�ية�وعمليات�املؤسسة�الداخلية��ن��نتدرجة�إدماج�� �:البعد�الثا�ي

  ؛ن��نتإدارة�الفوات���ع���� �-

-� 
ُ
  ؛ن��نتتاحات�ع���� �سي���املخزون�ومتا�عة�امل

  .ن��نتالتمو�ن�والشراء�ع���� �-

  :من�خالل�ھو�مكن�قياس�،Front- Officeا��ارجية����الب�ية�والعمليات��ن��نتدرجة�إدماج�� �:البعد�الثالث        

  خاص�باملوقع��لك��و�ي؛�Call-centerاتصالخلق�مركز��-

  ؛ن��نت� �استخدام�ش�ار�ب�-

  ؛ن��نت� �استخدامال�سو�ق�ب�-

  .خدمات�ما��عد�البيع�ع���ا��ط�-

                                                           
1  Yann Rival, Une exploration des mécanismes formateurs de la performance liée à Internet, Revue de gestion, paris, p .5. 
2 Yann Rival, Explaining Internet-Related Performance from the Alignment Point of View, AMCIS (Americas Conference on 

Information Systems)2006., 2006, Acapulco, Mexico. pp.14, 2006. <halshs-00166023> 
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�وتطو�ر�الب�ية�التكنولوجية�للمؤسسة.�ن��نتو�قصد�بھ�ال��ابط�ب�ن�إدخال�� �:افق�التكنولو��التو �1-3

و�كس��انت��ن��انت�كتكنولوجيا�� �،ن��نتو�قاس�بدرجة�تب���املؤسسة�لتكنولوجيات�أخرى�تدعم��شاط�� 

  .1ملعلوماتية�املتطورةو�رمجيات�العمل�ا��ما���ومدى�تطو�ر�املؤسسة�لنظام�معلوما��ا�وتوفر��ج�زة�ا

ر�أي��:توف���الكفاءات�1-4
ّ
 �ءالكفالداخ���ال�شري��ورداملمدى�توف

ّ
ن����مجال�تكنولوجيا�املعلومات�واملتمك

�املحيط.فاملؤسسة�ملزمة�بتطو�ر�الكفاءات�للتكيف�املستمر�مع��غ��ات��،بالكفاءات�ا��ارجية��ستعانةأو�  

 ُ�� �خالل �من �املطلب ��ذا �قياس �للكفاءات��،عدينو�مكن �ال��وء �والثا�ي �الداخلية �تطو�ر�الكفاءات �ول

  ا��ارجية.

 2م�من�خالل�ثالث�أ�عادو�مكن�أن�يقيّ �:تطو�ر�الكفاءات�الداخلية:  

تكنولوجيا�املعلومات�يكسب�العامل�معارف�جديدة�حول��استخداموجود�برنامج�ت�و����متعلق�بكيفية��-

  التكنولوجيا�و�منع�مقاومة�التغي���لديھ؛

  التكنولوجيا؛�استخدامفيما�يخص��Usersم�ن�حتياجات�املستخِد ال �لالستجابةوجود�مساعدة�داخلية��-

وسيلة�لتنظيم�و�شر��و���Base de gestion des connaissancesوجود�قاعدة�إدارة�املعارف�باملؤسسة��-

  ل�ا��ما��.التعلم�التنظي���والعم�و�التا���ضمان�،ال�شري �مورداملعارف�باملؤسسة�وإتاح��ا�لل

 3خالل�من�:الكفاءاتال��وء�ل��ارج�لتطو�ر�:  

-�� �خار�� �ال اتوظيف �� ستجابة ��شاط ��ن��نتحتياجات �املوقع �مسؤول �م�ندس�Webmaster(توظيف ،

  .النظام)

�و� �- �املساعدات �إ�� �ال��وء �ا��ارجية �وتطو�ر�املوقع�س�شارات �تصميم �مجال ��� �شرا�ات أو�إقامة

  خلية.الدا�لك��و�ي�والشب�ات�

أ�م���عاد�ال���يتّم�صيص�املوارد�املالية�بقدر��اف�و ة�البد�من�تخاس��اتيجيلتنفيذ�أي��:تخصيص�املوارد�-2

  :4تخصيص��موال�ألجل�ا�ما�ي���

  ؛��و�ي�والشب�ات�الداخلية�للمؤسسةت�اليف�التأس�س��و���للموقع��لك�-

  ؛لك��و�يوالداللة�ع���املوقع���ت�اليف��ش�ار�وال��و�ج�-

  ؛صيانة�املوقع�والنظم�املعلوماتيةت�اليف��-

  ؛املوقع�استضافةت�اليف��-

  ؛مجال�تكنولوجيا�املعلوماتت�اليف�التعاقد�مع�كفاءات�����-

  ).حماية�التعامالت��لك��ونية�،ال�سليم�،النقلت�اليف�لوجس�ية�(�-

                                                           
1 Idem 

2 Yann Rival, Performance de l’activité Internet et développement de compétences : quel lien existe-t-il ? Op.cit, p.7. 
3 Idem., p.8 
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ة�س��اتيجياجعة�م�مة�للتأكد�من�فعالية�� �عت���مرحلة�التقو�م�واملر �:ةس��اتيجيتقو�م�ومراجعة�� �:را�عا

�املسطرة �لأل�داف �تحقيق�ا �عل��ا��،ومدى �القائم�ن �ع�� �فإنھ �املؤسسة �محيط �للتغ���املستمر��� ونظرا

� �� اس��اتيجيتحديث ��باستمرار.�ن��نتة ��� �طر�قة �� �اعتمادوأفضل �تب�� ��� و�عمال��ن��نتالتدرج

وتحقيق��ذا��خ����،املستوى��ع���عند�النجاح����املستوى��د�ى�نتقال�إ��بحيث�يتم�� �،�لك��ونية

ما�ب�ن�ا��ضور�الشك���إ���التحول�ال�امل��ن��نتأن�ت��اوح�مستو�ات�تب���� �و�مكن�.ةس��اتيجيأل�دافھ�� 

يتمثل����تصميم�موقع�إعال�ي��سيط�للمؤسسة�ع���شبكة�ملستوى��ول�فا�،نحو��عمال��لك��ونية

يتم�تطو�ره����ش�ل�موقع�إلك��و�ي�تجاري��،�ن�باهاملوقع��لك��و�ي�ال�سيط����جذب���نجاح.�و ��نتن� 

�تم�من�خاللھ�التعامل�مع�عدد�غ���محدود�و �سمح�للمؤسسة�بدعم�عمليا��ا�وأ�شط��ا�التقليدية�،�تفاع��

  .عمالءمن�املوّردين�وال

تواجد�الف��يا�ي�التقليص�ح�����تمو �،عملياتال���أداء��ن��نت�ش�ل�أسا����ع���� �عتماد�خ���يتم�� ���

  تواجد��لك��و�ي.اللصا���

تلك�خاصة��،ل�ذا�التدرج����تب���تكنولوجيا�املعلومات�آثار�إيجابية�ع���املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة

  .املادية�وال�شر�ة�ال�افية�انياتم�لإل ال���تفتقر�

 ع���ال�شاط�السيا���ن��نتلأل �س��اتي��التأث���� �:املبحث�الثالث

  .ن��نتكب���ب�ن�ممارسة�ال�شاط�السيا���وتكنولوجيا�� �ا���ام�ناك�

��عتمدال�شاط�السيا����أّن �القطاعات.�كمابا���سياحة�أ�مية��ن��نت�أك���من����قطاع�ال�املس��ون�دركي�حيث

�.���أفضل�وسيلة�لنقل�املعلومات�ن��نت� ����ح�ن�نجد�أّن �،إ���ا���ز�ثم�ال�سديد�،�ستعالمع���املعلومات�من�

�ذلك �إ�� �أك���للمس��لِ �إضافة �ميل �ال يوجد �ع���العالم �املناطق��يكمصدر�معلوما��ن��نت� �ستخدامك�ن حول

  .1عروض�املناسبة�وأفضل�املتعامل�نال،�السياحية

�اعتبار ب�ن��نتاملعلومات�و� �كذلك�يتأثر�قطاع�السياحة�تلقائيا�بإعادة��ندسة�العمليات�ال���أوجد��ا�تكنولوجيا

  وتكنولوجيا�املعلومات�أمر�حت��.�ن��نت� �استخدامو�التا���ف�،أّن�املعلومات����عصب��ذه�الصناعة

ثم�تأث����،مف�وم�السياحة��لك��ونيةو ����القطاع�السيا���ن��نت� �استخدام�ستعرض�����ذا�املبحث�دوافع�

 .الطلب�والعرض�السيا��ع����ن��نت� 

  ���القطاع�السيا���ن��نت� �استخدامدوافع��:والأ

  تمي لن السياحية ا��دمات جودة تحقيق�إّن 
ّ

 السياحة مجاالت مختلف �� التكنولوجيا استخدامو  بإتاحة إال

 العاملية السياحة منظمة �تن�ّ  وقد وغ���ا، مالية و�سو�ة و�عاقد و��ز وترو�ج�و�سو�ق تخطيط من والفندقة،

 ؛��والفند �السيا� قطاعال �� تصالو� املعلومات تكنولوجيا استخدامبأ�مية� واملؤسسات اتوال�يئ ا���ومات

                                                           
1 Pean Ioana Cristiana, The Tourism industry and the use of Internet, University Romano Americana, p.1, Available on: 

http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v2-economy-and-business-administration/057.pdf 
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  تصالو� املعلومات تكنولوجيا وأصبحت
ّ
 ع�� للقائم�ن بال�سبة خيارا �عد ولم السياحية، �ساسية�للتنمية بنةالل

   .1والفند�� القطاع�السيا�� ةوتنمي لتطو�ر ،الرا�نة قتصادية� �وضاع ض�اتفرِ  حتمية بل القطاع،

 :2ي���ا�فيما�����شاط�ن��نت� �ستخدامال �املؤسسات�السياحية�دفع���تأ�ّم�العوامل�التتمثل�و 

 يــسلل املقّدمة وا��دمات ،املنتجاتو  عمالاأل ب التعر�ف� -
ّ
 ؛احـ

���� ���احسيّ ال يرغب وال�� والفندقية، السياحية املؤسسات تخص ال�� املتاحة املعلومات ل�ل �لك��و�ي ال�شر�-

  ؛السياحية املؤسسة إ�� لتنقلا دون  معرف��ا

 ؛�لك��و�ي ال��يد طر�ق وعن ن��نت�  طر�ق عن الس�ولة، و السرعة حيث من للسائح مم��ة خدمات تقديم� -

  ؛ن��نتباأل  اتصال ع�� �م الذين سياحال من جديدة فئة جلب� -

 ؛والدو�� �قلي�� املح��، السوق  ع�� قيةوالفند السياحية املؤسسات انفتاح� -

 .السياحية املؤسسات وخدمات ملنتجات ش�ار� و عالنات�  �شر� -

  ،�فتتمثل�دوافع�استخدام�م�لألن��نت���:للسياحأّما�بال�سبة�

  ا��صول�ع���معلومات�دقيقة��سرعة�و���أّي�وقت؛�-

  ؛3انخفاض�الت�اليف�مقارنة�باستخدام�الوسطاء�-

  لرحالت�السياحية�بحر�ة؛تخطيط�ا�-

  نت،�واس�شارة�املتصفح�ن�وا����اء؛مقارنة�العروض�السياحية�املتوفرة�ع����ن�� �-

  �. تن��ن�  ع�� ��زا� م�انيةإ�-�

  ���ال�شاط�السيا���ن��نت� �ستخدامالسياحة��لك��ونية�كن�يجة�ال �:اــــــثاني

السياحة��أال�و���،ى�إ���خلق�مف�وم�جديد�للسياحةة�أدّ تكنولوجيا�املعلومات����صناعة�السياح�استخدام�إّن 

  ،�وال���وردت�ل�ا�التعر�فات�التالية�����دبيات:�لك��ونية

  ّداخل�املنظمة�السياحية�إلعادة�تنظيم�العمليات�ن��انت�شبكة�� �استخدام��السياحة��لك��ونية�عن��ع�

للتفاعل�والتواصل�مع��ن��نت� �استخدامشر�اء�و ت�مع�العالقالتطو�ر�ال�كس��انت��استخدام�،الداخلية

 مختلف�أ��اب�املصا���وكذا�العمالء.

  
ُ
�كذلكعرّ � ��لك��ونية �السياحة ��،ف �ا��دمات��استخدامبأ��ا �وترو�ج �إلنجاز �املعلومات تكنولوجيا

إ����إضافة�،ع���أسس�التجارة��لك��ونية�عتمادالسياحية�ع���مختلف�الشب�ات�املفتوحة�واملغلقة�باال 

 .4إقامة�كيانات�سياحية�يتطلب��شغيل�ا�قدرا�من�املعرفة�التكنولوجية�

  
ُ
  �:ف�السياحة��لك��ونية�من�منظور�نعرّ كما��

                                                           
  .280ص��،7،�2010العدد��،مجلة�الباحث�،والفندقة السياحة قطاع تنمية �� تصالو� املعلومات تكنولوجيا دور �،شعو�ي�م.�فوزي�،إبرا�يم�بخ��� 1
  281.ص�،نفس�املرجع 2

3 Oana Tugulea et al., Using Internet and Travel agencies in planning a trip, A�qualitative approach, CES Working Papers – Volume 

VI, Issue 1, p.193 
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  :1شاشة�ا��اسوب�استخدام؛�حيث�أّن�السياحة��لك��ونية����إم�انية�القيام�بما�ي���بممنظور�املستخِد ��������

 ؛وس�لة�ي�املعلومات�بطر�قة��سيطةّق وتل��ستعالم -

 ؛والتعرف�ع����سعار�والتخفيضات�ج�ناملنتِ �طرف�مة�منمقارنة�العروض�املقّد  -

 ؛ت�ل��صول�ع���رحالت�مم��ة�وم��صةدمج�املعلوما -

 ؛ر���ز�والشراء��لك��و�ي�املباشإتمام�املعامالت�من�خالل�ا -

  :2تكنولوجيا�املعلومات�ل�تخداماسحيث�أّن�السياحة��لك��ونية����؛�مو�ا��دمة�السياحيةمنظور�مقّد ����������

 ع���ا��ضور��لك��و�ي؛�استضافةعرض�خدمات�وأ�شطة�وتقديم�واج�ة� -

 ؛تطو�ر���شطة�ع���ا��ط -

 ؛وكسب�وال��م�تطو�ر�العالقات�مع�العمالء -

 .البيعو �ا���ز ،��ستعالمتألية��عض�العمليات�مثل� -

ظ�رت�بظ�ور��،�ونية����نمط�جديد�من�السياحةمن�خالل�التعار�ف�السابقة�يمكن�القول�أّن�السياحة��لك�

  ن��نت.احية�ع���� عروض�ا��دمات�السي�مع�ّياح�وطلبا��مرغبات�السحيث�تتال���ف��ا��،ن��نت� �ان�شار و 

  لب�والعرض�السيا��ــع���الط�ن��نتر�� ــــــأث�:اثالثـــ

  لعرض�السيا��.أّدى�استخدام��ن��نت�إ���إحداث�تأث��ات�عميقة�����ل�من�الطلب�وا

  لب�السيا��ـــع���الط�ن��نتر�� ـــــأث�-1

�ال �لرغبات �املبكرة �املعرفة ��� �السياحة �لصا��� �بال�سبة �النجاح �مفتاح �مف�ومةإو �عمالءإّن �معلومات �،يصال

  .ل�ناملحتَم �عمالءم��صة�وحديثة�لل

نتجات�ذات�إذ�يطلبون�م�،با��مأك����عقيدا����طبيعة�ونوعية�متطل�أّن�طال���ا��دمات�السياحية�أصبحواكما�

 ،�نوعية�عالية�وذات�قيمة
َ

رة���دمة�و�التا���ظ�رت�حاجة�مقّدمي�ا��دمات�السياحية�ألساليب�حديثة�وأدوات�مبتك

ة�والتجارب�املتنوعة�تم�� صيل�املعلومات�حول�الرحالت�امل���تو �ن��نتو�نا�يظ�ر�دور�� �،�ذا�النوع�من�الطلبات

 
ّ
�،لوقتا�اختصار من�التفاعل�مع�م�إلشباع�حاجا��م�ورغبا��م�ا��اصة�مع��عمالءمك�ن�الالعارضون�وتر�ا�ال���يوف

وتال���الت�اليف�وتحس�ن��ح�ن�القيام�ب��وزات����ثوانلمتصّف ل�ن��نت�سمح�تكنولوجيا�� كما��.ا���د�والت�لفة

  مة.نوعية�ا��دمات�املقّد 

بحث�عن�تجارب�سياحية�الذي�أصبح�ي�،السائح�لدى�اكدر � عرفة�وامل�ز�ادةأدى�إ����ن��نت� �استخدامإّن�تطور�

الرحالت�التقليدية�يخسرون�حصصا�سوقية��منظمو حيث�أض����،فر�دة��عيدا�عن�الرحالت�املنظمة�التقليدية

  .وإثرا��ا���تصميم�ا��عميلم�ال��الرحالت�امل��صة�ال����ساِ� لصا���منظّ� 

                                                           
1 Denis Genevois, Introduction à l’e-tourisme, FOREM formation, Marche-en-Famenne, Belgique,Février 2011, p6. 
2 Ibid, p.7 
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 �� �من�عمالءلل�ن��نت�سمح �املتوفرة �العروض ��بمقارنة �موقع �مثل �متخصصة �مواقع موقع�و �Tripadvisorخالل

Booking،� كما��سمح�أيضا�با���ز�الفوري��،��شطة�ال��ف��يةالعطل�و،�ضل�عروض�السفر�والرحالتأف�واختيار

  .MasterCardو�Visaمثل���ئتمانع���بطاقات���لك��و�ي�من�خالل�إدخال�البيانات�ع���ا��اسوب�والدفع

  للبحث�عن�املعلومات�نتن�� � �استخدام�1.1

�عت�َ �ُ  �السياحية �املعلومات �عن �السياحيةأ��البحث �املنتجات �ع�� �الطلب �عملية ��� ���مية �بالغ ��سمح��،مرا إذ

�إضافة�إ���تحس�ن�نوعية�ا��دمات�السياحية�،عدم�التأكد�وتذليل��حساس�باألخطارحالة�بتخفيض��ن��نت� 

�،)Destination(�قصودامل�ان�امل�،الرحلةّم��ائل�من�املعلومات��شأن�من�خالل�ا��صول�ع���ك�،1)حالتر و ��أسعار (

  ا��سمح�للسائح�بالتفاعل�والتعامل�مع��ل�الظروف.ـمم�،اللغة�املستخدمة��ناك�وكذا�الثقافات�املحلية�السائدة

ار�م�مليون���ص)�قاموا�بتحض���أسف�23الفر�سي�ن�(%�من�السياح��71أّن��2014لسنة�فر�سية� و�ش���إحصائية

  �2.اإلك��ونيمليون���ص)�قاموا�با���ز��14.8%�من�السياح�(��45وأّن �ن��نتورحال��م�ع���� 

�وتحض���الرحالت �البحث �س�يل �لأل �،�� �تطبيقات �عّدة �السياح �ا���ز��ن��نت�ستخدم  Reservationكأنظمة

Systems،� ّات�البحث�املتخصصة�مثلمحر��)Google أو�Kayak (لك��ونية�مثل�،�الو�االت�السياحية��Expedia،�

� �الرحالت �إدارة �(�Destination management Systemsنظم �الشب�ات��،)Visitbritain.comمثل �إ�� باإلضافة

  .3والعروض�السياحيةومقارنات��سعار���جتماعية

ستفادة�و� �ياحية�من�فنادق�ومراكز�ترفيھاملباشر�بصا����ا��دمة�الس�تصالمن���ن��نتع���� �عمالء�ستفيد�ال

�وا��سومات�املمنوحة�للمتعامل�ن� �الشركة��لك��و�يفقط�من��سعار�املخفضة �دفع��،ع���موقع �عدم و�التا��

ر�ا��يارات�وتجاوز�ا�للبعد�امل�ا�ي�عميلعموالت�للوسطاء�كما��ستفيد�ال
ّ
ختيار�اما�ي�يح�لھ��،ع���ا��ط�من�توف

ال����عتمد�ع���توف���ا��ّد��د�ى�من�،��Low-costن��نت���� أفضل�ا�خاصة�مع�ظ�ور�شر�ات�الت�لفة�املنخفضة�ع

  .بأقل��سعار�منَتجا��اا��دمة�للتحكم����الت�اليف�و�التا���عرض�

ع����عض�م���ف��اضيةبال�سبة�للشب�ات��جتماعية�فتظ�ر�قيم��ا�من�خالل�التأث���الذي�يلعبھ�أعضاء�ا��ماعات�

�.سلوك�مع�ن�ان��اجمما�يدفع�امل�تم�ن�إ����،تجر�تھ�ونصائحھ�ع���من��و�م�تمالعديد�م��م��عرض��إذ�أّن �،البعض

 
ُ
�،عمالءإذ��سمح�ل�م�بف�م�سلوك�ال�،مي�ا��دمة�السياحية���ذه�الشب�ات�مصدر�للمعلومات�بال�سبة�ملقّد عت�َ و�

  .مةا�من�خالل�تطو�ر�ا��دمات�املقّد و�التا���العمل�ع���إشباع��،تطلعا��م�ورغبا��م

  لتقييم�العروض�السياحية�ن��نت� �1-2

 �� �املنتديات�عميللل�ن��نتت�يح �خالل �من �وفعالية ��سرعة �السياحية �العروض �مختلف �ب�ن �املقارنة �������������������إم�انية

�Tripadvisorوال���يأ�ي����مقدم��ا�موقع��،والعروض �سعاراملواقع��لك��ونية�املتخصصة����مقارنة��استخدامأو�ب

�سمح�للمتصفح�التعرف�ع���جميع�الفنادق�حول�العالم�إضافة�إ���عرض�آراء�جميع�من��انت�ل�م�تجارب��والذي

                                                           
1  Dimitrios Buhalis and Robert Law, Twenty years on and Ten years after Internet, The state of E.Tourism research  Publication 

Tourism Management , UK , 2008 , p 5 .� 
2 Guy Raffour, Baromètre E.Tourisme 2015 , diponible sur le site: http://www.etourisme.info/ consulté le 25-01-2016. 

3 Dimitrios Buhalis , Robert Law , Op.cit , p�6 . 
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و�التا���توف���قاعدة�بيانات��عتمد��،كما�يوفر�مقارنة�لألسعار�،سابقة�����ذه�الفنادق�باإلضافة�إ���آراء�ا����اء

  القرار��شأن�الوج�ة�السياحية.�تخاذعل��ا�املتصفح�ال

  للقيام��عملية�الشراء���نتن� �1-3

ففي��،تطّورا�مستمرا����معظم�دول�العالم�خاّصة�املتقدمة�ن��نتف�عمليات�شراء�املنتجات�السياحية�ع���� �عرِ 

مليار�أورو�سنة��18.3أي�ما��عادل��،%�من�التجارة��لك��ونية�32فر�سا�مثال�تبلغ�حصة�شراء�املنتجات�السياحية�

  .ن��نتالئحة�املنتجات�املسّوقة�ع���� �،تذاكر�سفر�و��وزات�الفنادق�منالسياحية��،�إذ�تتصدر�املنتجات20141

�                    ��لتقييم�عملية�الشراء�ن��نت� �1-4

��خر�ن�ع���التعامل�مع��،�تھ�السياحيةب�شر�رأيھ�وتقييمھ�لتجر �عميلعادة�ما�يقوم�ال
ّ

مقّدم�ا��دمة�و�التا���حث

و���ال�شاط�السيا���عادة��،تبعا�لدرجة�رضاه�عن�املنتجات�وا��دمات�املقدمة�،معھ�أو�عدم�التعاملالسياحية�

�السيّ  �يقوم �ع���� ما �تجار��م ��عرض �السيّ �ن��نتاح �با�� �م��ا �املحتمل�نل�ستفيد �بصور�مدعّ �،اح �تجار��م م�ن

 وفيديو�ات�يمكن�للمتصفح�ن�
ّ
���تقييم�ا��دمات��تخصصةباإلضافة�إ���وجود�العديد�من�املواقع�امل�،عل��ا�الع�ط

  .��ا��س��شاديمكن��،السياحية

������                  ع���العرض�السيا���ن��نتأثر�� �-2

  للفاعل�ن��ساسي�ن����صناعة�السياحة.تعرض�ألثر��ن��نت�ع���العرض�السيا��،�ن�قبل�التطرق 

�،صا����ا��دمات�السياحية�إّن�الفاعل�ن����ال�شاط�السيا���يتمثلون���الفاعلون����ال�شاط�السيا��:��2-1

  .(منظمو�الرحالت�والو�االت�السياحية)�الوسطاء�،أنظمة�التوز�ع

 (املنتجون)صا�عو�ا��دمات�السياحية� 

املواقع��،املتاحف�،مراكز�ال��فيھ�وال�سلية�،والبحري �ال��ي �،شر�ات�النقل�ا��وي �،املطاعم�،و�تمثلون����الفنادق

مما��،توسع�املؤسسات�جغرافيا�كما�أتاحت�ل�ا�فرصا��سو�قية�و�شغيلية��امةفرصا�ل�ن��نتوفرت�� وقد��.�ثر�ة

  .ن����القطاع�السيا���ل�ذه�القناةأدى�إ���تب���جّل�الفاعل�

نت�� 
ّ

�عمالءحيث�أصبح�ال�،دون�املرور�بالوسطاء�واملوزع�ن�عمالءج�ن�من�الوصول�مباشرة�إ���الاملنتِ �ن��نتمك

  ،�أّن �2حصائيات�و����ذا��طار��ش�� �،من�خالل�خدمة�ا���ز�املباشر�ع���ا��ط�ن��نتيختارون�فنادق�م�ع���� 

،�من�إجما���ا���وزات�%47بلغت��سبة��2016ع����ن��نت����أورو�ا،�سنة�املباشرة��سبة�ا���وزات�السياحية�

  ،�مع�تراجع�مستمر�ل�شاط�الو�االت�السياحية.مليار�يورو�126ورقم�أعمال�بلغ�

�ن��نتوال���ت�ب����  No frills Airlines بظ�ر�إ���الوجود�ش�ل�جديد�من�شر�ات�الط��ان�املعروفة��،تن��نبفضل�� 

  �،�Ryanairوشركة EasyJetكقناة�توز�عية�وحيدة�مثل�شركة�

  :3لألغراض�التالية��ن��نتشر�ات�الط��ان�بصورة�عامة��ستخدم�� �ظ�أّن واملالَح 

  

                                                           
1 Chiffres clès 2015 , disponible sur le site: www.fevad.com , consulté le: 25-01-2016. 
2 E-tourisme : les tendances à l'horizon 2016, Voir le lien : http://www.lechotouristique.com/article/e-tourisme-les-tendances-a-l-���� 

horizon-2016,71399, Consulté le 10-01-2017. 
3 D.Buhalis , E-Airlines ,Strategic and tactical use of ICT in Airlines industry , information and management , 2004 , p.8.  
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 ا���ز��لك��و�ي؛ -

 ؛ا��ط�مع�ضمان��سع���شفاف�اكر�ع��بيع�التذ -

 ؛مقاعد�املتبقية�آخر���ظةل��ونية�لمزادات�إلك -

 �عظيم��نتاجية�والتحكم����الت�اليف؛ -

 ؛�م�والتفاعل�مع�م�وتطو�ر�وال�عمالءتحس�ن�خدمة�ال -

 .تنمية�العالقات�مع�الشر�اء -

خالل�التواجد��لك��و�ي��إذ���دف�من�،كأداة��سو�قية�ن��نتف�ستخدم�� �،ا�بال�سبة�للمؤسسات�الفندقيةأّم 

  .وكذا��سعار�و�التا���القيام�با���ز�املباشر�،من�الغرف�اتمن�التعرف�ع���العروض�واملتاح�عمالءلتمك�ن�ال

 أنظمة�ا���ز�ا��اسو�ي� CRSs 

لصا���شركة�الط��ان��SABREنظام��IBM،�حيث�طّورت�شركة�1962سنة��أول�مرة�ظ�رت�أنظمة�ا���ز�ا��اسو�ي

 ،���1American Airlinesمر�كية
ً
محور�ة�����شاط�شر�ات�الط��ان�و�عت����ذه��نظمة�من�أول��وأصبحت�أداة

  .����عصر�الرقمنة�اتبت�ار � 

،��سعار�ت�السر�عة�والدقيقة�حول�املتاحات���أنظمة�معلومات�ُمعّدة�لتوف���املعلوماا���ز�ا��اسو�ي��ةنظمأ

�ا�� �ا���وزات �وا��دماوكذا �باملنتجات �السياحيةاصة �2ت �من �املستخِدم�ن ن
ّ

مك
ُ
�ت �حيث �قائمة�. �إ�� الدخول

كما��سمح��ذه��نظمة�لشر�ات�الط��ان� .��ان�والقيام�با���وزات�وتأكيد�االرحالت�املتوفرة�عند�شر�ات�الط

  .وا������الت�اليف�وتحس�ن�الر�حيةبمراقبة�و�يع�منتجا��ا�عامليا�مع�تخفيض�والفنادق�ومنظمو�الرحالت�

��عد�رتتطوّ  �فيما �ا���ز��لك��و�ي �الشامل�،أنظمة �التوز�ع �أنظمة ���GDSلتصبح ��غطي��ا�، �توسعت بحيث

عمودي�ل�شمل�مختلف��اندماجأفقي�مع�أنظمة�ا���ز��خرى�و �اندماجإضافة�إ����،ا��غرافية�ل�شمل�مناطق�أ�عد

  ق.والفنادا��دمات�السياحية�مثل�ا���ز����وسائل�النقل�ال��ي�والبحري�وا��وي�

و�عت���أساس�الصناعة���ستخدم�أنظمة�التوز�ع�الشامل�لدعم�التوز�ع��لك��و�ي�ملقاعد�السفر����شر�ات�الط��ان

ت�شاملة�وقناة�توز�عية�إلك��ونية�للمنتجات�السياحية�وتحولت��ذه�اتصاال إذ�سمحت�بتأس�س�معيار��،السياحية

ومن��،صة�ت�يح�سوقا�إلك��ونيا�للسفر�والسياحة�نظمة�من�وسائل�تملك�ا�شر�ات�الط��ان�إ���مؤسسات�متخص

�سيطر��ل�نظام�بحيث��،  Amadeus , Galileo , Sabre , Worldspanأ�م�أنظمة�التوز�ع�الشامل�املوجودة�حاليا�

�وا��دول�التا���يو���ا��صة�السوقية�يرتبط�ف��ا�بأ�م�الو�االت�السياحية�املوجودة��،ع���منطقة�جغرافية .

 ھ�مع�الو�االت�السياحية��ورو�ية.ارتباطنظام�و ودرجة�تواجد��ل�

 

 

                                                           
 Computer Reservation Systems 
1 Angelina Njegus, From Computer Reservation Systems to Global Distribution Systems, Lesson 3, Available on the link: 

http://fr.slideshare.net/AngelinaNjegus/lesson-3-from-computer-reservation-systems-to-global-distribution-systems 
2 Idem 
 Global Distribution Systems 
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  )�أنظمة�التوز�ع�الشامل3/2(�ا��دول�رقم

 p. .citOp, Strategic use of information technologies in the tourism industry ,uhalis D. B. �9:املصدر

)� �ا��دول �من �أن3/2ي�ب�ن ،(�� �ا���ز�الشامل �خالل��Amadeusنظام �للسفر�من ��ورو�ية �السوق �سيطر�ع��

  ارتباطھ��عدد�كب���من�الو�االت�السياحية،�خاصة����أملانيا،�فر�سا�واسبانيا.

 � ت�منظمو�الرحالTour Operators 

�الرحالت� �ب�نظيم �و�ي�،يقومون �النقل �خدمات �تجميع �وال��فيھمع ��،واء �حزما �يقّدمون من��Packagesإذ

 �متوفرة����الو�االت�السياحية��Brochuresكتّ�بات�ا��دمات�السياحية�يتم�بيع�ا�ع�� 
ّ
 رحالتال���ومن�أ�م�منظ

�،ن��نتأك���س�ولة�بفضل�� ط�م�وأصبح��شا�.Europe Visitو�����Thomson Holidays�،�Tui Travelأورو�ا�

�ال  �إصدار�،الت�اليف�نخفاضباإلضافة �نحو �التوجھ �تم �إلك��ونية حيث وتطو�ر���E. Brochuresكتّ�بات

  :1ي���تحقيق�ماب�ن��نتأل منظ���الرحالت�ل�استخدامأدى��وقد�،ات�إلك��ونيةاس��اتيجي

  ؛عمالءجذب�أك���قدر�ممكن�من�ال�-

  عرض�رحالت�سياحية�مت�املة�وم��صة؛�-

  ؛ديث�دوري�للكتالوجات��لك��ونيةتح�-

-�� ��س�تھ ��10توف���ما ��20إ�� �التحف��ات �ت�اليف �وتخفيض �العموالت �من �للو�االت�% �والت�و�ن والعالوات

  السياحية؛

 أورو�للوحدة.�20حفظ�وتوز�ع�الكتالوجات�الورقية�واملقّدرة�بحوا����،طباعة�،توف���ت�اليف�تطو�ر�-

 الو�االت�السياحية 

�ا��دمات�السياحتقوم�بم�ّم  �منت�� �الوساطة�ب�ن �توز�ع�املنتجات�وا��دمات��،ية�وطالب��اة �عملية إذ�تتو��

إ�شاء�أول�و�الة�سياحية�����الذي�ُوجدت�الصناعة�السياحية���دمة�رغباتھ.�تّم ،�ال��ا�ي�عميلالسياحية�لل

 .Thomas Cook�2من�طرف��1850بر�طانيا�سنة�

�،ل�عمليات�ا���ز�ودعم�الوساطة�ستخدم�الو�االت�السياحية�تكنولوجيا�املعلومات�لتوف���املعلومات�و�س�ي

  .ت�متنوعةملعرفة��ماكن�املتاحة����الطائرات�و�رمجة�رحال �،و�عتمد�معظم�الو�االت�ع���أنظمة�التوز�ع�الشامل
                                                           

 www.thomson.co.uk  
  www.tuitravelplc.com 

1 D.Buhalis , S.H.Jun , E.Tourism , contemporary Tourism Reviews , 2011 , p 18 . 
2 Yann Rival , , L’évaluation de l’activité Internet de l’entreprise , Op.cit. , p 121 . 

  املجموع  لوكسمبورغ  إيرلندا  يونان  بر�غال  ب��ي�ا  �ولندا  إيطاليا  بر�طانيا  دنمارك  إسبانيا  فر�سا  أملانيا  

Amadeus 11.000  3.150  2.291  188  20  0  0  100  11  0  0  0  16.760  

Galileo  200  124  101  22  2.185  2.384  403  158  350  84  47  0  6.058  

Sabre  600  358  91  21  624  518  79  96  1  178  17  13  2.596  

Worldspan  300  150  100  90  500  180  200  150  160  120  30  0  1.980  
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حيث�أصبح�بإم�ا��ا�الوصول�إ���قواعد�بيانات��،إ���إعادة��ندسة��شاط�الو�االت�السياحية�ن��نتت�� أدّ 

� �الط��ان ��شر�ات �السفر�ا��اصة �والفنادق �ا��اجة �دون �أنظمة�س�ثمار ال مباشرة �إدخال ��� �والوقت ��موال

إضافة�إ����،فنادق�وشر�ات�الط��ان)�وا���ز�ع���ا��طمكن�البحث�عن�املوّردين�(من�املأصبح�إذ��،التوز�ع

 �.1ملنتجات�من�خالل�مواقع�إلك��ونيةعرض�ا��دمات�وا
ّ
لم��أنھ�من�املالحظ�أّن�معظم�الو�االت�السياحية�إال

 
َ
�� �لفقدا��ا �نظرا �املعلومات �تكنولوجيا �جيدا �ستغل �العميق�اس��اتيجيرؤ�ة �وف�م�ا �خ����ا �وعدم �وا��ة ة

�الو�االت�تفتقد��.عمالءعامل�ال��������سا�ي�مع�الللتكنولوجيا�وترك���ا�ع���الت و�التا���فإن�العديد�من

خاصة��،ما�يفقد�ا�سوقا��امة�،ول�النامية���الد�و�ا��صوص�،ع���الشبكة�اف��ا���ملواقع�إلك��ونية�وتواجد�

ع���مواقع��عمالءأي���وء�املنتج�ن�إ���البيع�مباشرة�لل،� Disintermediationمع�تنامي�ظا�رة�إلغاء�الوساطة�

  إلك��ونية�تجار�ة�معّدة�ل�ذا�الغرض.

  ياحية.�ن�جدد����صناعة�السياحة�سيؤثر�حتما��ش�ل�سل���ع����شاط�الو�االت�السلعفاكما�أن�دخول�

  ن��نتبفعل�� �عادة��ندسة�الوساطة�السياحيةإ�2-2

الو�االت��ّن أحيث��،���القطاع�السيا���يتمثل����إعادة��ندسة�الوساطة�السياحية�ن��نتأ�م�تأث���أحدثتھ�� �إّن �

عوامل�لورود��ن��نتف����عصر�� عُ دور�ا�قد�ضَ �إال�أّن �،�ت�أ�م�وسيط����سلسلة�السياحة�ِ السياحية�لطاملا�اعتُ 

  :2عّدة�أ�م�ا�

دون�املرور�بالو�االت��ن��نتستفادة�من�ا��دمات�السياحية�(تذاكر�ورحالت)�مباشرة�ع���� لال �عمالء��وء�ال - 

 السياحية؛

�سياحية�إلك��ونية� -  �مثل�(�100ظ�ور�و�االت %Expedia، Travelocity، Orbitz Lastminute ، Priceline �(

 والتحالف؛��ندماج�ن��ا�لسياسة�ن�يجة�ت�،احية�ونموا�م��راوال���حققت�دخوال�سر�عا�للسوق�السي

���ا��دمات�السياحية�لتطو�ر�تواجد�م��لك��و�ي�وذلك�لدعم�صور��م�وجذب�أك���عدد�ممكن���وء�منتِ  - 

��م�من�تخفيض�نفقات�التوز�ع�وتطو�ر�إدارة�عالقات�ال�،ع���ا��ط�عمالءمن�ال
ّ

 .عمالءما�مك

لبقاء��وجود�دوافعآخرون�و�املقابل�يرى��،رات�إللغاء�دور�الوسطاء����السياحة�ناك�م�ّ� �بأّن �باحثون و�رى�

  .ن��نت� �ونمو�الوساطة�السياحية����ظّل 

  �ّرات�إلغاء�الوساطة�السياحيةم� 

  :3،�فإّن�م��رات�إلغاء�الوساطة�السياحية�تتمثل���Buhalisتبعا�ل�

 ؛و�ستعالمإذ�يقتصر�دور�ا�ع���ا���ز��،ج�السيا��قيمة�كب��ة�للمنتَ ال�تضيف�و�االت�السياحة�ال -

 ؛ا���وزاتو�سي����تقوم�الو�االت�السياحية�فقط��عملية�إدارة�املعلومات -

 ؛مة�السياحية��عمولة�عمل�الو�االت�السياحية���ساب�مقدمي�ا��د -

                                                           
1 D.Buhalis , S.H.Jun ,Op.cit. , p20 . 
2 Ibid, p.14. 

3 D. Buhalis , Strategic use of information technologies in the tourism industry ,Op.cit .p. 13. 
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 ؛ع���الو�االت�السياحية�عتمادلال تجر�ة�حاجة�ال���ة�و ا�ال�يرى�السياح�ذوو� -

 للوقت�ومحصور����أوقات�العمل�فقط؛�لة�السياحية��درٌ الذ�اب�إ���مقر�الو�ا -

 ؛ج�السيا��ع�السعر��جما���للمنتَ العموالت�املمنوحة�للو�االت�السياحية�ترف -

 وجود�ميل�نحو�الرحالت�املستقلة�ع���حساب�الرحالت�املنظمة�من�طرف�الو�االت؛ -

نظمة�برؤ�ة��ل�املناطق�مح�الرحالت�امل���ح�ن�ال��س�،ة�ومتنوعةمتم�� يتطلع�غالبية�السياح�لز�ارة�أماكن� -

 ؛السياحية

�����������          .نية�مرونة�كب��ة�وخيارات�متعددةتوفر�الو�االت�السياحية��لك��و -

� �فإّن �املنطلق، ��ذا ����ومن ��سا�م �أن �شأنھ �من ��ن��نت �ظل ��� �التقليدية �السياحية �الو�االت �دور إلغاء

استقاللية�أك���للسياح.�و�املقابل��ناك�من��عتقد�بضرورة��بقاء�تخفيض�أسعار�املنتجات�السياحية�وإعطاء�

 ع���دور�وكالء�السياحة.

 افع��بقاء�ع���الوساطة�السيا��و د 

  :��1 بقاء�ع���الوساطة�السياحية�تتمثل� م�ّ�رات��أّن �Law et alيرى��

-  
ُ
 ت

ّ
ن�دائما�أل��اص�ي�بادلون�مع�م�الذين�يحتاجو �،مع�العمالء�اإ�ساني�ر�الو�االت�السياحية�ملسة�وتفاعال وف

 ؛،�الرحالت�و�سعارو�مكن�أن�يفاوضو�م��شأن�العروض�،ا��وار

- � �وحدات ��� �السياحة  �اح��افيةو�االت
ّ
�السياحة�اس�شاراتر�توف �مجال �قيّ والسفر�وتقّد ��� �خدمات مة�م

 ؛للسياح

 السياحة؛���مجال�بتوظيف�خ��ا��ا�املتنوعة��عمالءتوفر�الو�االت�السياحية�الوقت�وا���د�ع���ال -

 �؛ال��اما��اأ��ا�مسؤولة�عن��ل��اعتبار �عمل�الو�االت�السياحية�ع���تذليل�مخاطر�السفر�ب -

ما�لذلك�يحتاجون�دائ�ن��نت،الشب�ات�املعلوماتية�وتكنولوجيا�� �استخدامال�تجيد��سبة�كب��ة�من��فراد� -

 ؛لدعم�ومساعدة�خ��اء����املجال

 ر.��و�ي�غ���آمنة�ومحفوفة�باملخاطخاصة�وسائل�الدفع��لك�،يةال�تزال�املعامالت��لك��ون -

�أ��ا�الزالت�
ّ

إذن�بالرغم�من�تراجع�الدور�الذي�تلعبھ�الو�االت�السياحية����الصناعة�السياحية����ظل��ن��نت،�إال

��م�من�ا��صول�ع���خدمات�سياحية،�بفعالية�وأ
ّ

عتَ���لدى�الكث���من�السياح�وسيطا�أساسيا،�يمك
ُ
مان،��عيدا��

  عن�املخاطر.���

  

  

  

  

 

                                                           
1 Rob Law et al, The impact of the Internet on travel agencies, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 

Volume 16. N 2, Emerald Group Publishing Limited, 2004. pp. 100-107. 
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 �،ن��نتقبل�ظ�ور�� :�ن��نتة�قبل�و�عد�� السياح�2-3
ّ
 :بالش�ل�التا��مة��انت�صناعة�السياحة�منظ

  ن��نتالسياحة�قبل�ظ�ور�� �:)3/7الش�ل�رقم�(

  

ت���ا��دمة�)����ا��مع�ب�ن�منو�االت�السياحة�،الدور�املحوري�للموزع�ن�(منظمو�الرحالت�،)3/7(الش�ل�ز���ِ يُ 

 .السياحية�واملس��لك�ن

وتقليص��عمالءرة�مع�الإ���ت�ن��ا�كقناة�توز�ع�مباِش �ا�أدى�بمنت���السياحة�استخدام�ان�شار و �ن��نتظ�ور�� �إّن 

�الوسطاء�أو�املوزع�ن�التقليدي�ن�(إلغاء�الوساطة)اعتماددرجة� �النمو�املستمر�الذي��عرفھ��،�م�ع�� �إ�� إضافة

م�ع���الو�االت�التقليدية�تقديم�منتجات�وخدمات�ذات�جودة��ذه�ا��قائق�تحتّ �،�لك��ونيةالو�االت�السياحية�

ية�اتصالكقناة��سو�قية�و �ن��نتتب���� إ���باإلضافة��،عمالءم�ارات�وتطو�ر�ا�وتنمية�الثقة�مع�ال�واك�سابعالية�

� �شرا�ات �وإقامة �واملس��لك�ن �املنتج�ن �التناف��اس��اتيجيمع �موقع�ا �لدعم �يوّ� �ة �ش�ل �ي�� �وفيما ��ي�لة�. �

  .ن��نتالصناعة�السياحية��عد�إدخال�� 

  ن��نتصناعة�السياحة��عد�إدخال�� �:)3/8ش�ل�رقم�(ال

  

  

  

  

������������ 

  

�����

شر�ات�الط��ان•

شر�ات�النقل�•

بالسكك

وكالء�السيارات•

������

فنادق•

غرف•

منازل�للكراء•

 األنترنت

 األنترنت

موزعونال  

 السياح

 األنترنت ال

ن��نت�   املس��ل�ون  املنتجون  

 ��guidetourism , éd. Technofutur TIC , 2010-, WP3 Destination E. tourismeong , Pierre Lel  :املصدر

 النقل

شر�ات�الط��ان�-  

شر�ات�النقل�بالسكك�-  

تالسياراوكالء��-  

إليواءا  

    فنادق�-

منازل�للكراء�-  

 أنظمة�ا���ز�الشامل

 

��������������������موزعون�با��ملة

 (منظمو�الرحالت)�

 

������������ �موزعون�بالتجزئة

 (الو�االت�السياحية)

 السّياح

ونموّزعال المنتجون ونستهلكالم   

  ,p.8Op.cit.Pierre Lelong ,:�املصدر
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إذ��سمح�التكنولوجيا�بحصول��،إ���السياحة�يتم�إلغاء�الوساطة�ب�ن�املنتج�ن�واملس��لك�ن�ن��نتإذن�بإدخال�� 

  .سعار�ممباشرة�ع���املعلومات�ومقارنة�العروض�السياحية�و�سمح�للمنتج�ن��عرض�منتجا��م�وأ�الءعمال

�،عصر�املشاركة�ن��نتدخلت�� �،ال����عت���أك���تفاعلية�Web 2.0إ����Web 1.0من��ن��نتبتطور�تكنولوجيا�� 

ل�املس��ل�ون�كما�تحوّ �،ادا�وتم�� عقيأك�����،تفاعلية�،ديناميكيةلت�صفحات�الو�ب�الساكنة�إ���مواقع�حيث�تحوّ 

Consormmateurs إ����� �فاعل�ن ��Consom’acteursمس��لك�ن ��� �املنتديات�Web 2.0ظل الشب�ات��،بفعل

ع����وكذا�التجاربس�شارات�ء�و� ال����شار�ون�ف��ا�و��بادلون�من�خالل�ا��را��ف��اضية�جتماعية�واملجتمعات�

�تحوالتا��ط �ذلك �أحدث �حيث �املنتجات��، �تصميم ��� �املس��لك�ن �مشاركة �بفعل �السياحة �صناعة ��� عميقة

الذي��عت���أك���موقع��،Tripadvisorموقع�ذلك��،�وأو���مثال�ع��تجار��م�السياحية�مع�الغ���وتقاسمالسياحية�

عدد�املتصفح�ن�مليون�باإلضافة�إ����170سيا���إلك��و�ي����العالم�من�حيث��راء�والتجارب�املتوفرة�ال���بلغت�

  �1.مليون�زائر�ش�ر�ا�300،الذي�بلغ�

  .Web 2.0ة�السياحة����ظل�وضعيوالش�ل�املوا���يو���

  Web 2. 0السياحة����ظل��:)3/9ش�ل�رقم�(ال

  

  

  

  

  

  

 

  

  

يقات�معّدة�ل�ذا�الغرض�و���مج�رحالت�ترف��ية،�باالعتماد�ع���تطب را�سياحية،��ستل�م�السائح�أف�ا���Web2.0ظل�

� �واختيار�الفندق�Tripbodو��Babeltripمثل ��فضل �السياحية �الوج�ة �عن �املفصل �بالبحث �يقوم �ذلك ��عد ،

� �باملنتدياتاملناسب ��ستعانة �خالل �محرّ واملدّونات�من ،� ��سعار�املختلفة �ومقارنات �البحث �������������������tripadvisorات

،�يتم�ا���ز�مباشرة�من�خالل�املوقع��لك��و�ي،�أو�من�خالل�الوسطاء،�ثم�ذ�القرار.��عد�اتخاBooking.comو�

                                                           
1 Christian Longhi, Sylvie Rochhia, Long tails in the tourism industry: Towards knowledge intensive service suppliers, GREDEG 

Working paper No. 2015-07, France,2015,p.11. 

ة في ظل احالسّي

Web2.0 

استلهام  -1

 أفكار سياحية

البحث والمقارنة  -2 

 بين العروض السياحية

مشاركة ال -5

 وتقاسم التجارب

عالردود أف+  

  سفر واالستمتاعال 4.

  واالستعالم

حجز ال -3

والتسديد   

 المباشر 

  إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���شبكة��ن��نت�املصدر:
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بتقاسم�تجار��م�مع�با���املتصفح�ن،�.��عد�السفر�والسياحة،�يقوم�السياح��ئتمانال�سديد�باستخدام�بطاقات�

،�يتفاعل�مع�ا�سعارنات�� ع���وسائل�التواصل��جتما���وح���ع���مقارِ �من�خالل��شر�آراء،�صور�و�عليقات

  وع���أساس�ا�ي�نون�انطباعات�واعتقادات�و�تخذون�قرارات.�،املتصفحون 

  �ية�كفاعل�أسا�������صناعة�السياحةالو�االت�السياحية��لك��ون���2-4

مھ�من�خدمات�متم��ة�من�خالل�ما�تقّد �،أصبحت�الو�االت�السياحية��لك��ونية�فاعال��اما����صناعة�السياحة

   ��م�من�حيث�رقم��عمال.�،�مر�كية� Expediaو�عت���و�الة��ن��نت،ع���� ��ا�عمالل

�،من�حيث�رقم��عمال�السنوي �2013وفيما�ي���جدول�يب�ن�أ�م�ثالث�و�االت�سياحية�إلك��ونية����العالم�سنة� 

  رة.الن�يجة�الصافية�والعالمات�التجار�ة�املطوّ 

  فة�ضمن�أفضل�عشرة�و�االت�سياحية����العالم�ياحية�إلك��ونية�مصنّ ثالث�و�االت�س�أ�ّم �:)3/3ا��دول�رقم�(

ـــالت ـــرتــ   الثامن  الثالث  �ول   يـــيب�العاملــ

ـــالمـــــــــالع  Expedia  Priceline Orbitz  ةـــــــ

العالمات�التجار�ة�

ـــامل ـــوّ طـ ـــ   رةــ

Expedia, Hotels.com, Egencia, 

TAAP (programme agences), 

Trivago  

Booking, Agoda, 

Rentalcars  

Orbitz for Business, 

HotelClub, CheapTickets, 

réseau Away, eBookers  

م��عمال�ـــرق

ـــنـالس   وي ـ

  مليار�دوالر�11.2  مليار�دوالر�28.5  مليار�دوالر� 34

ـــالن ـــتــ ـــجة�الصافيــيــ   )�مليون�دوالر302(  مليار�دوالر�1.42  مليون�دوالر�280  ةـــــــ

  

 ر�الو�االت�السياتطوّ �إّن 
ّ
�،يا����وجھ�الو�االت�التقليديةالة��عت���تحّد قتصادية�فعّ ا�ا�لنماذج�ـيحية��لك��ونية�وتب�

  .موقع�ا�وحتمية��غي���آليات�عمل�امما�يدفع��ذه��خ��ة�إلعادة�ت

  ياحة��لك��ونية��ن����قطاع�السنموذج��عمال�املعتمد�من�طرف�الفاعلرا�عـــا:�

البد�من��،بداية�:نا�من�أر�ع�مراحل�أساسية�عتمدون�نموذجا�تقنيا�م�وّ �ن��نتس�ن�أل�شطة�سياحية�ع���� املمارِ �إّن 

�إختيار�املوّر  �و�دين �السياحية �ا��دمات �العروضوصا��� �مختلف �حول �مع�م �التعر�ف��،تفاق �يتم �ذلك �عد

�،دائم�ن�للموقع�عمالءثم�تحو�ل�أك���قدر�م��م�إ����،املتصفح�ن�نحو�اباملواقع��لك��ونية�وجذب�أك���عدد�من�

  .عمالءو���ال��اية�إدارة�العالقات�مع��ؤالء�ال

  

  

 dgccrf éco , N 27 , Mai 2014. isme en ligneLe développement du tour, Odile Lefranc,:�املصدر
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  e.sourcing ديناملوّر �ختيار ا .1

ياحية�ب�نما�دين�وصا����ا��دمة�الستقييم�والتفاوض�مع�املوّر ال�،تحديدال�،تتمثل��ذه�العملية����البحث

دين،�ختيار�والتفاوض�مع�املوّر � �،ف��دف�لتفعيل�عملية�الشراء�من�خالل�تألية�البحث�ختيار��لك��و�ي� 

  :1و�تضمن�خطوت�ن

 وتتعلق��شروط�عملية�التور�د�وتحديد�دقيق�ل��قوق�والواجبات�خاصة:�:دخطوة��عاقدية�مع�املوّر 1.1

 .�رأو�بالبيع�ا��لطلببا�، ص؛�سواء�بالتخصيأساليب�الدخول�إ���املخزون -

 املتنازل�ع��ا؛�،رةشروط�إعادة�ا��صص�املقرّ  -

 ؛قوق�الدخول�سواء�ثابتة�أو�متغ��ةاملبالغ�وطرق�التعو�ض�وح -

�السياحيةطرَ ال�يُ  �ا��دمات �ملنت�� �بال�سبة �التور�د �مش�ل �ح�ن�،ح �لبا���عت�َ �ُ ��� �بال�سبة �للفعالية ��مقياسا

��دف�من�خالل�أ�شط��ا�لتنو�ع�عروض�ا�وإرضاء�وال����،الو�االت�السياحية�ن�مثل�منظ���الرحالت�و املتعامل

  .عمالءالأك���شر�حة�من�

وأنظمة�ا���ز�وتكنولوجيا��من�خالل�إدخال�تكنولوجيا�التبادل��لك��و�ي�للبيانات�:خطوة�تكنولوجية�2.1

�املنتِ �الطالعل��ن��نت، �بيانات �قاعدة ��� �املوجودة �املعلومات �باستمرارع�� �وتحدي��ا �ال�،ج�ن و�االت�لتمك�ن

 
ُ
  تاحات�من�مقاعد�الط��ان�أو�غرف�الفنادق.السياحية�من�معرفة�امل

 ذب�أك���عدد�من�املتصفح�ن�للموقعج .2

� 
ُ
ما�ينعكس�سلبا��،نخفاض�عدد�الز�ارات�ملوقع�ا��لك��و�ياأحيانا�من��ن��نتعا�ي�املؤسسات�املرتبطة�باأل �

أك���ع���تكثيف�عدد�املتصفح�ن�ملوقع�ا��العمل�م�عل��امما�يحتّ �،ور�حية�املوقع�س�ثمار ع���العائد�ع���� 

  .عمالءوتحو�ل�م�ل

ف�محر�ات�البحث�ع���املوقع��لك��و�ي�أو�لعدم�تمتع�نخفاض�عدد�املتصفح�ن�قد�ي�ون��س�ب�عدم��عرّ ا

  �.ن��نتاملؤسسة��سمعة�كب��ة�ع���� 

كنا��،ن��نتطرف�مستخدمي�� �وتوجد�عّدة�أساليب�لتحس�ن�مرئية�املوقع��لك��و�ي�وجعلھ�أك���تصفحا�من

  .ول ل�ا�بالتفصيل����الفصل�� �تطرقناقد�

3.  
ّ

 دائم�ن�عمالءح�ن�إ���تحو�ل�املتصف

�ناك�عوامل�و �،لدى�املؤسسة�عمالءإ���ي��لك��و�ح�ن�العادي�ن�للموقع����محاولة�تحو�ل�املتصّف �ةمرحلثالث�

  :ما�يأ�يتتمثل�أبرز�ا�في�عمالءمؤثرة����عملية�تحو�ل�املتصفح�ن�إ���

 مواقع�أخرى؛�عنلبحث�لاملتصفح����أ�ا،ف�لما��ان�العرض�أقل�تنوع�،تنوع�وتم���العروض�املق��حة -

 �لمات�دالة��عكس��شاط�املؤسسة��ش�ل�جيد؛�استخدام -

 .تحس�ن�نوعية�وجودة�املوقع��لك��و�ي -

                                                           
1 François Victor, Commercialisation des produits et des destinations touristiques , Ministère du tourisme ,France , Avril 2007,p21   

  التخصيصAllotment �:عبَ يضمن�إتاحة�املنتجات�لف��ة�من�الزمن��عالوة�معينة،�مع�إم�انية�رّد�املنتج�إذا�لم�يُ �مع�املنتج�اتفاق .  

بالطلبRequest ش�ل�دوري�للتأكد�من�إتاحة�املنتجات�السياحية�لدى�املنتج�ن.:�تقوم�بھ�الو�االت�السياحية��    
ا��ر�البيعFree sale :مسبق.�اتفاقللو�االت�السياحية�دون�وجود�لھ�املنتج�السيا���ب�يع�منتجاتھ�يقوم�من�خال�   
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ملواقع�املتعامل�ن��%�فقط�من�الز�ارات�0.5د�أّن�ِج وُ �،2010سنة��Benchmark Groupو���دراسة�ملجموعة�

%�من��2.4ب�نما��،لت�إ���عمليات�شراءتحوّ �،Bricks and Clicksالذين�يمل�ون�قناة�إلك��ونية�وأخرى�تقليدية�

  .1تحولت�لعمليات�شراء�players-Pureالز�ارات�ملواقع�املؤسسات�السياحية�البحتة�

�ا�وتطو�ر�ا��ية�وعمل�ا�املستمر�ع���إثرااملؤسسات�السياحية�البحتة�بمواقع�ا��لك��ون�ا�تمامو�و�ما��عكس�

 .وتحس�ن�مرئي��ا

 إلك��ونيا�عمالءإدارة�العالقات�مع�ال .4

 
ُ
ات�املمكن�س��اتيجي� �أ�ّم من�� (Customer Relationship Management) العمالء���إدارة�العالقات�مع�عتَ �

و�س���املؤسسات�من��،أخرى من�التحول�ملؤسسات��عمالءمن�طرف�املؤسسات�السياحية�ملنع�ال��ااستغالل

  العمالء.خالل��ذه�التقنية�إ���تنمية�الوالء�لدى�

 ومن����م،واللتطو�ر��،�م��ش�ل�أفضلومعامل��عمالءع���أ��ا�ف�م�ال�عمالء�عّرف�إدارة�العالقات�مع�ال
َ
�ز�ادة�مث

  .2املؤسسة�أر�اح

ة��عيدة�املدى�من�خالل�توليد�قيمة�ة�أعمال���دف�لتحقيق�مزايا�تنافسياس��اتيجيأ��ا��ع�� Kellenف�ا�و�عرّ 

 ؛�3وكذا�قيمة�للمؤسسة�عمالءلل
ّ

رغبات��بذلك�يتفاعالن��ش�ل�جيد�محقق�ن�عميلمن�املؤسسة�وال�أي�أّن�كال

  وأر�اح�مستمرة�للمؤسسة�من�ج�ة�أخرى.�،من�ج�ة�عميللل�ةخدمات�متم�� �،�عض�ما�البعض

ھ�لعالم��ا�ئوتنمية�وفا�عميلتخدم�ا�املؤسسة���ذب�الإلك��ونيا����أداة�فعالة��س�عمالءإذن�إدارة�عالقات�ال

  .�نتقال�ملؤسسة�أخرى �من�رغبتھ����مما�يحّد �،�ش�ل�م��ص�حتياجاتھاالتجار�ة�من�خالل�إشباع�جميع�

بتطو�ر�وتفعيل��ن��نت� �ان�شار إذ�سمح�ظ�ور�و �،دوما�بالتطور�التكنولو���عمالءإدارة�عالقات�ال�تارتبطوقد�

إضافة��،سرعة�أك���وتحكم����الت�اليف�،ت�أفضلاتصاال �،تفاعلية�أك���بإعطا��ا�عمالءقات�الوظيفة�إدارة�عال

 إ���تبادل�فعّ 
ّ

  .عميلصة�للال�للمعلومات�وخدمة�م��

تحتوي�معلومات�تفصيلية�عن��،إلك��ونيا�ترك���املعلومات����قاعدة�بيانات�عمالءو�تم����إطار�إدارة�عالقات�ال

و�التا���فإنھ�من�املمكن�معرفة�مختلف�التعامالت��،س��الكيةحتياجاتھ�وأنماطھ�� ا�،تفضيالتھ�،سلوك�العميل

 �،السابقة�مع�العميل
َ
�العميل�ا��اصة�وتطو�ع�املنتجات�وا��دمات�حسب�طلبھ�احتياجاتمعرفة��ّم ومن�ث

  .لعميلخاصة�ل�وعروض�وكذا�تحديد�أسعار 

  �:)3/4(كما�يو��ھ�ا��دول���سبعة�أ�عاد����CRMعن E.CRMإلك��ونيا��إدارة�عالقات�العمالءوتتم���

  

                                                           
1 E-Tourisme au Maroc, p.19, Disponible sur le lien : www.abhatoo.net.ma/content/download/29693/641426/version/1/file/E-

TOURISME+AU+MAROC.pdf, Consulté le 20-12-2016. 
2 H. Kimilogly, H. Zarali , What signifies success in E.CRM , University of Istanbul ,Jan 2008 , p.2.  
3 Idem. 
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  تمي���إدارة�عالقات�العمالء�إلك��ونيا�عن�عالقات�العمالء�التقليدية�:)��3/4دول�رقم�(ا

  عالقات�العمالء�التقليدية  E.CRMإدارة�عالقات�العمالء�إلك��ونيا�  ��عاد

محددة�من��الستفساراتستجابة�اتقديم�معلومات�  �عالن

  العميل

  منتظمة�ل�ّل�العمالء�تإعالنا

  تجزئة�السوق   ستجابة�ل�ادراسة�سلوكيات�وتفضيالت�العمالء�و�   س��داف� 

  نفس�ال���ء�ل�ّل�العمالء  ةم��ص  ال��و�جات�وا��صومات

أو�من�خالل�الوسطاء�الذين�يختار�م��،مباشرة  قنوات�التوز�ع

  العميل

من�خالل�الوسطاء�الذين�يختار�م�

  البا�ع

  يحّدده�البا�ع�ل�ّل�العمالء  التفاوض�مع�العميل�  وا��دمات��سع���املنتجات

 
َ

يحّدد�ا�البا�ع�بناء�ع����بحاث�  لطلبات�العميل��استجابةت�تج�  رةخصائص�املنتجات�املبتك

  والتطو�ر

  املعاي���املستخدمة���

  إدارة�العالقة�مع�العميل

  ا��فاظ�ع���العمالء�

  إجما���القيمة�لعالقة�العميل�الفردي

 
ّ
  ة�السوق�حصـ

  الر�ح

  

  

ة�عن�با���يؤسسات�السياحامل��اقطبّ ���تف�عملية�إدارة�عالقات�العمالء�الختلفال�ت�،بال�سبة�لل�شاط�السيا��

م�ما�يحتّ �،ستفادة�من�أفضل��سعار�والعروضقارنة�ب�ن�املؤسسات�السياحية�لال إذ�يقوم�العميل�بامل�،��شطة

�لكسب�سمعة�جيدع���مقّدمي�ا��دمة�السياحية��عز�ز�الع �مع�العميل �وال القة �من�ج�ة�وكسب �ج�ة�ئة �من ھ

 .1أخرى 

واسعا�وسمع��ا��ن��نت�ا�ع���� ان�شار من�امل�م�ع���املؤسسات�أن�ي�ون��:�Notorietyا��يدةللسمعة�بال�سبة�

ش�ار����مجال�� �ا��ماس�ثمار جيدة�و�و��مر�الذي�أدى�بالعديد�من�املتعامل�ن����صناعة�السياحة�إ���تكثيف�

  �لك��و�ي.و�عالن�

  :ف��تكز�ع���املزج�ب�ن��Fidelityللوالءأما�بال�سبة�

ورسالة�عة�لعالم�الو�ب�مثل�بطاقة�الوالء�تقنيات�ال�سو�ق�املباشر�املستخدمة����العالم�ا��قيقي�واملطوّ  -

 .مع�عروض�خاصة �Newsletterأخبار 

�،عميلنتج�أو�ا��دمة�ال��صية�حسب�طلب�التقنيات�خاصة�فقط��عالم�الو�ب�تتمثل�أساسا����توف���امل -

 .ن��نتوتوف���تجارب�فر�دة�ومتم��ة�ع���� 

  

                                                           
1 François Victor, Op.cit. p.29 .  

  257،�مرجع�سبق�ذكره،�صالتجارة��لك��ونيةاملصدر:�جاري�شنايدر،�
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 ت�ن�تأث�� �:را�عاملبحث�ال
ّ
  أداء�املؤسسات�السياحيةع����ن��نتي�� ـ

 
ُ

�صّ خ �لص �املبحث ��ذا �املؤسسات،�عرض ��� �استخدام�ا �وتقبل �التكنولوجيا �لتب�� �املفسرة �النظر�ات أ�م

�وأداء�الدراسات�ال���أ�م�النماذج�و �ولتحليل �املعلومات عا��ت�العالقة�ب�ن�استخدام��ن��نت�وتكنولوجيـا

  املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة.

  من�طرف�املؤسسات���ااستخداموتقبل��ن��نتتب���� �:أوال

�نجّر�عنھ��غي��ات�عديدة�وتحوالت�ع���مستوى�املؤسسة�وح���ع��ت�اس��اتي��مع�ن��و�قرار��ابت�ار إّن�تب��� 

�ان�شار و �ن��نتمثل�� ات�بت�ار وقد�حاول�العديد�من�الباحث�ن�دراسة�عوامل�تب���املؤسسات�ال �،مستوى��فراد

�Davisوالباحث��،بت�ار� �ان�شار الذي�وضع�نظر�ة��،Rogersمن�ب�ن��ؤالء�الباحث�ن�نجد�الباحث��،�ااستخدام

�ا�النظر�ت�نتل�ِ �تيلق�قدو �،Technology Acceptance Modelالتكنولوجيا��استخدامل�الذي�أوجد�نظر�ة�تقبّ 

  ا�واسعا����مجال�تكنولوجيا�ونظم�املعلومات.ان�شار 

  )Diffusion of Innovation )DOI بت�ار� �ان�شار نظر�ة��.1

وجد�أّن��،العوامل�املؤثرة����عملية�تب���التكنولوجيا�ع���مستوى�الفرد�وع���مستوى�املنظمة�Rogersدرس�

ة�واملحيط�ة�بخصائص�التكنولوجيا����حّد�ذا��ا�وعوامل�أخرى�مرتبطة�بخصائص�املنظم�عض�العوامل�مرتبط

  �.ا��ار���الذي��عمل�فيھ

ين�شر��ش�ل�أسرع�من�معينا�ا�ابت�ار العوامل�ال���تجعل�����:التكنولوجيا�ان�شار العوامل�املؤثرة�ع����1-1

 :1،�واملتمثلة���رآخ�ابت�ار 

 � �ال�س�ية �درجة�:Relative advantagesاملزايا ��� �سابق��ا�تم�� �وتتمثل �عن �� �،التكنولوجيا �متياز ودرجة

ف�لما��انت�امل��ة�ال�س�ية��،املالءمة�والرضا�،القيمة��جتماعية�،ال�س���تقاس�عادة�بالعائد��قتصادي

�أك��املدرَ  ��،كة �ذلك �سا�م �و �لما �تب�� �لأل �ان�شار �� �و�ال�سبة �ال�س�فإّن �ن��نتالتكنولوجيا. �ال���املزايا �ية

 
ّ
�،�غطية�أك���للسوق�والدخول�ألسواق�عاملية�،ر�ا��شمل�تخفيض�الت�اليف�مقارنة�بالقنوات�التقليديةتوف

�واملوّر  �العمالء �مع �العالقات �وتحس�ن �وامل�انية �الزمانية �ا��دود �مداخيل�إلغاء �ز�ادة �وكذا �والشر�اء دين

 .س�ثماروتحس�ن�العائد�ع���� الصغ��ة�واملتوسطة�املؤسسة�

 التوافق�Compatibility:م�ناملمارسات�ورغبات�املستخِد �،وتتمثل����درجة�توافق�التكنولوجيا�مع�القيم�،�

� �أّن �اعت��تو�لما �واملتوسطة �الصغ��ة ��قتصادي��ن��نت� �استخدام�املؤسسات ��شاط�ا �مع يتما���

�و �،وأعمال�ا ��سو�قية �كقناة �التكنولوجيا ��ذه �تب�� �سرعة �زادت �املوّردون�خا�،يةاتصال�لما �قام �إذا صة

 .ب�ب���التكنولوجيا�ءعمالالوكذا��املباشرون�للمؤسسة

 التعقيد�Complexity:� و�� �درجة ��� �و� �اعتبار تمثل �الف�م �أو�س�لة ��س�يا �معقدة �ستخدام،التكنولوجيا

 
ُ
�ئبطفيما�تتم���تكنولوجيات�أخرى�بالتعقيد�ما�يُ �،ستخدام��س�لة�التعلم�و� عت�َ فبعض�التكنولوجيات��

�بال�سبة�لأل من�سرعة�ت�نّ  فتقاس�درجة��عقيد�ا�من�خالل�توفر�أو�عدم�توفر�املعارف�التقنية��ن��نت��ا.

                                                           
1 Everett Rogers, Diffusion of Innovation, 3rd edition, The Free Press, p. 211.  
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وسائل��اتجاهإضافة�إ���النظرة��ن��نت،للقيام�باألعمال�ع���� �الصغ��ة�واملتوسطة�والكفاءات����املؤسسة

 .1ية�املعلومات�من�القرصنةوالقدرة�ع���تأم�ن�املعامالت��لك��ونية�وحما�،الدفع��لك��و�ي

 قابلية�التجر�ب�Trialability:ع���تجر�ة�التكنولوجيا�ع���الصغ��ة�واملتوسطة�و�ع���مدى�قدرة�املؤسسة��

ة���ا�و�ذا�ملعرفة�مزايا�ا�ال�س�ية�وتحسس�املخاطر�املرتبط�،القرار�ال��ا�ي��شأ��ا�اتخاذقبل��،نطاق�محدود

 .�2عدم�التأكدحالة�و�التا���تخفيض�

�عالية�أولية�تحمل�املؤسسة�لت�اليف�ا�دون�استخدامف��تبط�قابلية�التجر�ب�بإم�انية��ن��نتبال�سبة�لأل 

خاصة�من�الناحية��ن��نتووجود�أو�عدم�وجود�إعانات�للقيام�باألعمال�ع���� �،�3عند�تب���التكنولوجيا

  .التكنولوجيا�ون��ت����جّر�تال�الصغ��ة�واملتوسطة�إضافة�إ���محا�اة�با���املؤسسات�،الفنية

 مالحظة�النتائج�Observability:لما�زادت�إم�انيات��،التكنولوجيا�استخدام�لما��ان�س�ال�مالحظة�نتائج���

 .ض�عدم�التأكدوضوح�النتائج�يخّف �أّن حيث��،الصغ��ة�واملتوسطة�ت�ن��ا�من�طرف�املؤسسات

�،ن�تحس�ن�النتائج�من�خالل�التكنولوجيا�ا�من�طرف�املنافس�ن�وتمك��م�ماستخدامفإن��ن��نت،بال�سبة�لأل 

�ن��نتدين�والعمالء�والشر�اء�يدفع�املؤسسة�إ���إدخال�تكنولوجيا�� �ا�من�طرف�املوّر ستخدامباإلضافة�ال 

  .�عميم�ا�ع���مختلف�أ�شطة�املؤسسةو 

� �ل  �،Rogersتبعا
ُ
�ت �املزايا ��ذه ن

ّ
�و مك �تب�� �من ��ان�شار ا��مس �التكنولوجيا �ب�ن �ت��اوح �����������������إ���%�49ب�سبة

وى�الثقا���املستو �الت�لفة�املادية�:التكنولوجيا�م��ا�ان�شار دات�أخرى�تؤثر�ع���باملقابل�توجد�محّدِ �، 87�%�4

  .ملستخدمي�التكنولوجيا

�،تكنولوجيا�بخمس�مراحل�أساسيةالعملية�تب���تمرّ��:Rogersحسب��ن��نتمراحل�تب���تكنولوجيا�� �1-2

�تصرفا �ل�ست ��،��ظيا�ف�� �التكنولوجياحيث �وجود �ومعرفة �بالو�� ��،تبدأ �قناعات �اتجاهت�و�ن

  .�التنفيذ�ثم�تأكيد�القرار�املتخذ��عد�ا�تأ�ي�مرحلة�،قرار�التب���أو�الرفض�اتخاذثم��،التكنولوجيا

 وطرح��،ك�املؤسسة�وجود�التكنولوجيا�وتقوم�بجمع�معلومات�ع��ا����ذه�املرحلة�تدرِ �:مرحلة�املعرفة

�التكنولوجيا�سا ��ذه �تمثل �ماذا �مثل ��عمل�؟ؤالت ��؟كيف �يتم �املؤسسة�؟�ااستخداموملاذا �و�س��

 :����ذه�املرحلة�لتجميع�ثالث�أصناف�من�املعرفة�الصغ��ة�واملتوسطة

 ؛القرار�بت�ن��ا�تخاذالأي�معرفة�وجود�التكنولوجيا�وتجميع�أك���قدر�من�املعلومات�ع��ا��:و���معر�� -

-  �� �كيفية �املؤسسة�يجب�خدام:ستمعرفة �واملتوسطة�ع�� ��الصغ��ة �كيفية �استخداممعرفة

� ��ش�ل �ولذلكالتكنولوجيا �تمتلك���يح �أن �� �البد �لضمان �وامل�ارات الفعال��ستخدامالكفاءات

 ؛ن��نتلتكنولوجيا�� 

                                                           
1 J.D.Kandall et al. , Receptivity of Singapore’s SME’s to E-commerce adoption  , Journal of Strategic Information Systems, 2001 , 

p.p.223 , 242 .  
2 Evan T. Straub, Understanding Technology Adoption: Theory and Future Directions for Informal Learning, Review of 

Educational Research, June 2009, Vol. 79, No. 2, pp. 625–649  
3 J.D.Kandall et al., Loc.cit. 
4 Everett. M. Rogers, Op.cit., p 232.  



�ائــوأدا�السياحية�واملتوسطة�الصغ��ة�املؤسسات�ع���وتأث��ه�ن��نتلأل �س��اتي��� �ستخدام� �����الثالث�الفصل  

 

 

 
141 

 
  

-  �� �من �الغاية ��ستخدام:معرفة �املؤسسة �ت�ّون �ان �البّد �واملتوسطة �الصغ��ة ��شأن�اس��اتيجيرؤ�ة ة

 وكيفية�إدماج�ا����مختلف�أعمال�ا.�ن��نت� �تخداماس

 من�خالل�تفاعل�املؤسسة�مع�الغ����،التكنولوجيا�اتجاهوتتضمن�بناء�قناعة�أو�سلوك��:�قتناعمرحلة�

تقييم�نتائج��و�استطاع��م���أعمال�م��ن��نتتكنولوجيا�� �استخدمواخاصة�الذين��،دين�والشر�اء�املوّر 

 �� �يم�ستخدام،�ذا �� كما �املؤسسة �تجّرب �أن �املرحلة ��ذه ��� �جز�ي�ن��نتكن �موقع��،�ش�ل كإطالق

  .حھإلك��و�ي�ساكن�ومالحظة��سب�تصّف 

 إما�الصغ��ة�واملتوسطة�تقّرر�املؤسسة��،ن��نت�عد�التجر�ة��ولية�لتكنولوجيا�� �:القرار�اتخاذمرحلة�

ا�عدم�ت�ن��ا��عد�وإّم �،عمال����املؤسسة�ا�ع���معظم�� استخدامتب����ذه�التكنولوجيا�و�التا����عميم�

ل�بالنجاح�أو�عدم�التفك������ت�نّ �استخدام
ّ
  .��1ا�منذ�البدايةأو���لم�ي�ل

 الصغ��ة�واملتوسطة�التكنولوجيا�ع���نطاق�واسع�داخل�املؤسسة��استخداموتتمثل�����:مرحلة�التنفيذ

دماج�إكما�يتم��،موّرد��ا�وشر�ا��ا�،�ا�عمالمن�خالل�الشب�ات�الداخلية�و���إدارة�عالقات�املؤسسة�مع�

  .��ا�العامةاس��اتيجيمن�ضعمال�املؤسسة�وكتوجھ�أسا����أالتكنولوجيا����مختلف�

 التقييم� ��:مرحلة �املؤسسةالتكنولو �استخدام�عد �أداء �ع�� �وآثار�ا �نتائج�ا �تقييم �يتم الصغ��ة��جيا

و��س�ب�ألصا���تكنولوجيا�أفضل��،التخ���عنا�ا�أو�تقّرر�استخدام����املؤسسة�ا�أن��ستمر فإّم �،واملتوسطة

 .�2عدم�الرضا�عن��داء

  )�Technology Acceptance Model )TAMالتكنولوجيا�استخدامنظر�ة�تقبل�.�2

التغي��ات�الواجب��وتحديد�أ�ّم �،بصياغة�نظر�ة�للت�بؤ�بقابلية�تطبيق�التكنولوجيا��1989سنة�Davisقام�

  م�ن.)���علھ�مقبوال�لدى�املستخِد ا(التكنولوجيإحدا��ا����النظام�

� �نموذج  �TAMحّدد
َ
�عامل ��ما�ن �املؤسسة �داخل �املعلومات �تكنولوجيا �لتقبل �منفعة��:أساسي�ن إدراك

�ذين�العامل�ن����ال���تحدد��اتجاه�فاالعتقاداتو�التا���  .3التكنولوجيا�استخدامالتكنولوجيا�وإدراك�س�ولة�

�تقبّ  �املؤ ل �داخل �التكنولوجيا �سسةأو�رفض .� �يرى ��Davisكذلك �� �ارتباطوجود �س�ولة �درجة �ستخدامب�ن

�املنفعة. ��وإدراك �وجود �أمام �أنھ �التكنولوجيا،حيث �من  ي�خيار�ن
ّ
�يجد�وف �والتطبيقات �الوظائف �نفس ران

  .يو���نموذج�تقبل�التكنولوجيا�)3/10رقم�(والش�ل��.4أك���منفعة��،ااستخداماملستخِدم�التكنولوجيا��س�ل�

  

  

                                                           
1 Ismail SAHIN, Detailed review of Roger’s DOI theory, Iowa University, Turkish online journal of Educational technology ,2006, p.16.  
2 Evan T. Straub, Op.cit. p.630. 
3 Priyanka Surendran, Technology Acceptance Model: A Survey of Literature, International Journal of Business and Social Research 

(IJBSR), Volume ‐2, No.‐4, August 2012. 
4 Luu Anh Duc, Op.cit, p.126. 
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  �التكنولوجيا�استخدامتقبل�ل�Davis نموذج�:)3/10رقم�(�الش�ل

  

  

   

�،�ااستخداممن�خالل�خصائص�التكنولوجيا�كس�ولة��علم�تتحدد��ستخدامفإن�درجة�س�ولة�� �Davisتبعا�ل�

  .س�ولة�تحديث�وتطو�ر�التكنولوجيا�ع���ما�يحتاجھ�من�خالل�ا�وكذام�املستخِد حصول�س�ولة�التأقلم�مع�ا�و 

حس�ن��داء�مقارنة�ت�،تحس�ن��نتاجيةنولوجيا�(تة�للتكفيقاس�من�خالل�النتائج�املث�َ إدراك�املنفعة�ب�نما�

  .التكنولوجيا�وكذا�صورةالفعالية��،)مع�املنافس�ن

 إضافة�إ���العامِ 
َ
قرار�تب���أو�عدم�تب����اتخاذ���الصغ��ة�واملتوسطة�ؤسسة�ي��ز�دور�مس���امل�،�ن�السابق�نل

ي�ون��املؤسسات��ذه�،�االتكنولوجيا�ف��استخداموكذلك����تخفيض�مستوى�مقاومة��،علوماتتكنولوجيا�امل

والذي�عادة�ما�ي�ون�نفسھ�املالك)�مؤثرا�ومحور�ا�حيث��لما�تم���املس���(املالك)�بكفاءات�ف��ا�دور�املس���(

�لما��،تكنولوجيا�املعلومات�رغبة����التجديد�ودرجة�عالية�من��دراك�بأ�مية�،خ��ات�،معارف�،إدار�ة�،تقنية

  زاد�مستوى�تب���التكنولوجيا����املؤسسة.

أر�ع�أصناف�من�املس��ين�تبعا�لدرجة�تفاعل�م�وإدراك�م�أل�مية�تكنولوجيا��Boutaryو�Monnoyerوقد�حّدد�

  :1املعلومات

لتطبيقات�:�و�و�الذي���تم���صيا�بتكنولوجيا�املعلومات�و�قوم�بإدخال��عض�اCurieuxاملس���الفضو��� -

 ؛ّم�محّددةتدر�جيا�ألداء�م�ا

:�والذي�تحت�تأث���عوامل�معينة�يقبل�إدخال�تكنولوجيا�املعلومات�إ���املؤسسة�مع�Suiveurاملس���املت�بع� -

 ع���مبادرات�طاقمھ؛�عتماد� 

                                                           
1 Luu Anh Duc , Op.Cit . , p. 137  

إدراك 

المنفعة

نتائج 

مثَبتة

فعالية 

تكنولوجيا 

األنترنت

إدراك 

سهولة 

االستخدام

صورة 

التكنولوجيا

استخدام
رغبة في 

االستخدام

  المسير معرفة وخبرة

 , dans l’hôtellerie Analyse stratégique et impacts de performance de sites web Luu Anh Ducاملصدر:�

française indépendante , thèse de doctorat  en Sciences de gestion, Université de Toulouse 1 , 2012 , p. 127. 
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ّور�إذ�يملك�أف�ارا�و�ط�،و�و�من��عطي�أ�مية�بالغة�لتكنولوجيا�املعلومات�:Entrepreneurاملس���املقاول� -

 ؛نولوجيا�املعلوماتمشار�ع�معتمدة�ع���تك

 اس��اتيجي�ا�أداة�اعتبار :�والذي�ينظر�إ���تكنولوجيا�املعلومات�ب�Stratègeس��اتي��املس����  -
ّ

نھ�من�ة�تمك

و�و�من��ستخدم�مؤسستھ��،تحس�ن�تموقع�مؤسستھ�وتطو�ر�منتجا��ا�وخدما��ا�وإكسا��ا�مزايا�تنافسية

 ة�التكنولوجية.س��اتيجية��عمال�باال اس��اتيجيفة�وفعالية�مع�ر�ط�تكنولوجيا�املعلومات�بكثا

فإن�املستوى�التعلي���والتق���وكذا��درا�ي�لدى�مس���املؤسسة��،إذن�كخالصة�لنظر�ة�تقبل�التكنولوجيا

� �وس�ولة �املدركة �املنافع �إ�� �إضافة �والسفر)، �السياحة �(و�الة �واملتوسطة تكنولوجيا��استخدامالصغ��ة

  .ة�لتب���التكنولوجيا)����العوامل�الدافعن��نتعلومات�(� امل

  أداء�املؤسسات�السياحيةع����ن��نت� رة�ألثر�النماذج�املفّس �:انيثا

���تحس�ن��داء�ع����ن��نتما���م�املس��ين����املؤسسات��قتصادية��و�ضمان�مسا�مة�تكنولوجيا�� �إّن 

�،نتائج�ار�����ذه�التكنولوجيا��سمح�للمؤسسة�من�تطو��ثمار س�� �ّن أأي�التأكد�من��،مستوى�مؤسسا��م

حيث��،ع����داء�ن��نتلتكنولوجيا�� وقد�حاول�العديد�من�الباحث�ن�دراسة��ثر�املحتمل��،خاصة�املالية

� �عالقة �إيجاد �عدم �إ�� �م��م �العديد �املتغ��ين�ارتباطتوصل ��،ب�ن ��� �عليھ �يصط�� �ال�سي�� �أدبياتو�و�ما

��، �Solow�Paradox deبمتناقضة ��ل ��� �املعلومات �تكنولوجيا �توجد "� �أنھ �ع�� �تنص �باست�ناء�ال�� م�ان

  .مجال�تكنولوجيا�املعلومات�ا�واسعا���ان�شار وقد�لقيت��ذه�العبارة��،1"��داء�نتاجية�وإحصائيات�

 
ّ

  2:�ا���دت��عض�الدراسات�عدم�وجود�عالقة�ب�ن�املتغ��ين�تتمثل�أ�ّم وقد�أك

�،ع���مجموعة�من�البنوك�ودراسة�أخرى�ع���قطاع�ال�سيج����أمر��ا1975سنة��Lucasام���ا�دراسة�ق -

 .ولوجيا�املعلومات�وأداء�املؤسساتتكن�استخدامحيث�وجد�عالقة�ضعيفة�ب�ن�

 .�ينلم�يالحظ�أي�عالقة�ب�ن�املتغ�ّ ���قطاع�ا��دمات�و �1985سنة��Strassmanدراسة�قام���ا� -

- � ��لية ���Macroدراسة ��مر��يع�� ���ا�،قتصاد �حيث�1988سنة Roachقام �أّن �، ����س�ثمار � �وجد

 .���تحس�ن�الناتج�القومي��مر��يتكنولوجيا�املعلومات�فشل�

لم�يتم�إيجاد�أية�عالقة�ب�ن��نفاق�ع���تكنولوجيا�املعلومات�����،1990سنة��Michelmanو�Kimدراسة� -

 .سا�م�ننوات�والعائد�ع���حقوق�املس�8البنوك�لف��ة�

ت�بناء�ع���معطيات�قطاعية�أّن�تج����امل�اتب�بتكنولوجيا�أظ�ر �،1995سنة��Morissonو� Berndtدراسة -

 .لومات�مرتبط�سلبا�بإنتاجية�العملاملع

                                                           
1 P.A. Muet , Impact économique de la révolution numérique , Revue économique , 6 ème congrés de l’association Française de 

Sciences de économiques , Mai 2006 , p 347.  
2 Imene Missaoui , Cahier de recherche n°5 , 2008 – 2009 , p. 5.  
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مة�لتكنولوجيا�املعلومات�تحقق�نموا�منخفضا�أثب�ت�أن�املؤسسات�املستخِد �،1996سنة��Greenanدراسة� -

  .ا�للتكنولوجياستخداماباملقارنة�مع�املؤسسات��قل�

 �،Solowتناقضة�ه�ملتفس�� �������
ّ
  :1ما�ي��بذلك��ssonfBrynjolل�عل

- � �القياس: �أخطاء �صدق �عدم �(أإم�انية �للمدخالت �بال�سبة �القياس التكنولوجيا)��استخدامو�مصداقية

 .)(�داء�واملخرجات

- � �الزمنية: �� الفوارق �عوائد �ع�� �املعلومات�س�ثمار ا��صول �تكنولوجيا ���� �معينة��نتظار يتطلب ،�لف��ة

 .و�التا���فاملقارنة�ب�ن�الت�اليف�والعوائد��نية�يؤدي�إ���تظليل�النتائج

 .ملعلومات�داخل�املؤسسات�املدروسةلتكنولوجيا�ا�ء�سي���غ���كف -

�،ل���ب�ية�تكنولوجيا�املعلومات�تتحملھ�املؤسسة�ك��س�ثمار � إذ�أّن��،ع�العوائدوتوّز ظا�رة�تفكك��ثار� -

و�التا����،مصا��)�،جماعات�،تطبيقات�تكنولوجيا�املعلومات�ع���مستوى�جز�ي�(أفراد�استخدامب�نما�يتم�

قياس��داء�ع���مستوى�جز�ي�����ح�ن�أّن �،قياس��داء�املؤس�����جما���ي�ون�من�خالل�مقاي�س�مالية

 �يتم�بمعاي���كيفية.

تكنولوجيا��استخدامتأثر�أداء��عض�املؤسسات�بفعل��عدم�أّن ،�Gadilleو�Amabileش������نفس�السياق��ُ 

 �،املعلومات
ّ

م��ذه�املؤسسات����التكنولوجيا�أو�عدم�توف���ا�للمتطلبات��ساسية�إنما�يرجع�إ���عدم�تحك

  2.القياسعدم���ة�ي�ون�الس�ب�وقد�ة،�ستفادلال 

�استخدامة�ب�ن�يباجإي�ارتباطلكن�فيما��عد�ظ�رت�عدة�دراسات�تمخضت�ع��ا�نماذج�بي�ت�وجود�عالقة�

 :�ستعرض�أ�م�ا�فيما�ي���،و�داء�ن��نتتكنولوجيا�املعلومات�و� 

�،���تكنولوجيا�املعلومات�وأداء�املؤسسة�س�ثمار عمل�الباحث�ع���تحديد�العالقة�ب�ن�� �:Weillنموذج� .1

و�ل�نوع��،غيلية)معلوماتية�و�ش�،ةاس��اتيجي(�أنظمة�املعلومات���أنھ�يوجد�تنوع����تكنولوجيا�و حيث�اعت

تأث���تكنولوجيا�املعلومات��.�وأو���الباحث�بأّن دة�و�سا�م����تحس�ن�أداء�املؤسسةم�أ�داف�محديخِد 

املستوى��،ودعم��دارة�العليا�لعملية�تب���التكنولوجيا�ال��امده�عوامل�تنظيمية�تتمثل����ع����داء�تحّد 

�للمس��ين �ت�،التعلي�� �مع �للمؤسسة �السابقة �املعلوماتالتجارب �املستخِد �،كنولوجيا �داخل�قدرة م�ن

فالعوامل�السابقة��.�و�التا��مات�وكذا�درجة��ستقرار�الداخ��املؤسسة�ع���التحكم����تكنولوجيا�املعلو 

 من�طرف�مؤسستَ ����داء� كاختالف��ثر�املدرَ إ������ال���تؤدي�
َ

 .ت�ن�ن�مختلف

 :Weill)�يو���محتوى�نموذج�3/11والش�ل�رقم�(

  

  

                                                           
1 Erik Brynjolfsson, The  Productivity Paradox of Information Technology, Business computing, communications of the  ACM 

December1993/Vol.36,No.12,p.76. 
2 S.Amabile et M.gadille , Les NTIC dans les PME , 2003 , p.14 
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 Weillنموذج��:)3/11ش�ل�رقم�(ال

  

�  

يؤدي��س�ثمار����تكنولوجيا�املعلومات�إ���تحس�ن�أداء�املؤسسة،�ما�يدفع�ا����السنة�الالحقة�إ���ز�ادة�

 اس�ثمارا��ا�وتنو�ع�ا�لتحقيق�مستو�ات�أداء�أع��.

مرة����تكنولوجيا�املعلومات�بتحليل�مسا�مة�مجموع�املوارد�املس�ث�ان:�قام�الباحث�Mannو�Mahmoodنموذج�.�2

  :كما��و�مو������الش�ل�التا���،���1التأث���ع���أداء�املؤسسات�

Mannو�� Mahmoodنموذج��:)3/12ش�ل�رقم�(ال

  

���تكنولوجيا�املعلومات�وال���اعت��ت�كمدخالت�للنظام�إ����س�ثمار ف�الباحثان�املوارد�املرتبطة�باال صنّ �

برمجيات)��،حواس�ب�،شب�اتنوع�التكنولوجيا�(�،�ثمر����تكنولوجيا�املعلوماترأس�املال�املس�،ثالث�مجموعات

 وموارد��شر�ة�متخصصة����تكنولوجيا�املعلومات.�باملقابل�تتمثل�املخرجات�����داء�والذي�تم�قياسھ�من�خالل

(معدل�الكميات��)�ومؤشر��نتاجيةس�ثمارثالث�مؤشرات؛�مؤشرات�مالية�(العائد�ع���املبيعات�والعائد�ع���� 

 . (�معدل�املوارد�املستخدمة�إ���إجما���املوارد�املتاحة�)�ستخداماملباعة�إ���إجما����صول)�ومؤشر�� 

                                                           
1 Naoufel Remili , Impact des TI de gestion de la production sur la performance des PME manufacturières ,Mémoire de Maitrise 

de gestion des PME , Université trois rivières , Québec ,2002 , p 69 . 

مرة����املوارد�املس�ث:  املدخالت

تكنولوجيا�املعلومات

رأس�املال�املس�ثمر�•

نوع�التكنولوجيا•

املورد�ال�شري •

 نظام�التحو�ل����������
ةتفاعل�ب�ن�م�ونات�املنظم

نظام��دارة�•

�فراد•

الب�ية�التنظيمية•

املخرجات������������������

املحققة النتائج

أداء�ما���•

إنتاجية•

استخدام�أمثل�للموارد•

الثانية�السنة  

س�ثمار����تكنولوجيا�املعلومات�   

 اتيجيةاس�� 

معلوماتية 

تنفيذية 

�نستح  

 أداء�املؤسسة

 عوامل تنظيمية

 �س�ثمار����تكنولوجيا�املعلومات

اس��اتيجية 

معلوماتية 

تنفيذية 

 

و��� السنة�  

 تحس�ن

 أداء�املؤسسة

 عوامل تنظيمية

  p 68 , Impact des TI de gestion de la production sur la performance des PME manufacturièresNaoufel Remili ,:�املصدر

  ,p.441.Op.cit R. Reix .:�املصدر
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�العمليا�ي �التحو�ل �نظام �خالل �من �مخرجات �إ�� �املدخالت �تحو�ل �(إدارة��،يتم ��دارة �نظام �من �يت�ون والذي

 والب�ية�التنظيمية.�فراد��،املؤسسة�وإدارة�تكنولوجيا�املعلومات)

ل�ل�من�تكنولوجيا�املعلومات��Multidimensionnelsعطى�مؤشرات�متعددة���عاد�أ�عت����ذا�النموذج�أول�من�

�ذه�العالقة�تتأثر��،تكنولوجيا�املعلومات�وأداء�املؤسسة�استخداموحسبھ�فإنھ�توجد�عالقة�إيجابية�ب�ن��،و�داء

  ���التكنولوجيا�واملورد�ال�شري�وتطو�ره.�س�ثمار �م�� �عوامل�داخلية�وعوامل�خارجية�أ�م�ا��

  �Kauffmanو�� Davern.�نموذج�3

 Kauffmanو�� Davernنموذج��:)3/13لش�ل�رقم�(ا

  

   ,p 73  Op.citNaoufel REMILI ,:املصدر

�د�املؤسسة�مسبقا�النتائج�أو�الغايات�منينطلق��ذا�النموذج�من�فكرة�أساسية�مفاد�ا�ضرورة�أن�تحِدّ 

�استخدامو�ذا�ما��سمح�بمراقبة��، 1تكنولوجيا�املعلومات����ظل�املوارد�املتاحة�وا��صائص�ال���تم���ا��استخدام

.�كما�أشار�الباحثان�تم�تحقيقھ�فعال�من�طرف�املؤسسة�التكنولوجيا�وإجراء�مقارنة�ب�ن�ما�تم�التخطيط�لھ�وما

والذي��عت����،���تحقيق�النتائج�أ�م�ا�املحيط�التنظي���إ���وجود�عدة�عوامل�مؤثرة�بصورة�مباشرة�أو�غ���مباشرة

�اتخاذعند��عتبار لذا�وجب�أخذه��ع�ن�� �،تكنولوجيا�املعلومات�استخدامعامال�أساسيا�لنجاح�أو�فشل�أي�مشروع�

حتمل�فإن�إدخال�تكنولوجيا�املعلومات�إ���املؤسسة�ال��ع���بالضرورة�إدراك�القيمة�امل�،.�حسب�الباحث�نقرار�التب��

كة�ع���عوامل�مرتبطة�باملؤسسة�يمكن�التحكم�ف��ا�مثل�تدر�ب�وت�و�ن�املورد�وإنما��عتمد�القيمة�املدرَ �،تحقيق�ا

�املعلومات �تكنولوجيا �مع �للتعامل  �،ال�شري
ُّ
�ع�توف �(ر�املؤسسة �متطورة �تكنولوجية �تحتية �ب�ية ،�حواس�ب�

  �داء�فيقاس�ماليا�من�خالل�العائد�ع����س�ثمار.ا�ـــــ.�أّم يام�ببعض�التغي��ات�التنظيميةالق�،)وشب�ات

  

  

                                                           
1 Naoufel REMILI, Op.cit, p 72. 

ل�تحقيق�ا�القيمة�املحتَم 

 املعلومات�من�تكنولوجيا

� �س�ثمار���

 تكنولوجيا�املعلومات

عملية�التحول�

 (عوامل)

أثر�تكنولوجيا�

 املعلومات

 
ُ
كة�من�درَ القيمة�امل

 تكنولوجيا�املعلومات

 عائد�ع����س�ثمارال

ROI 

إدارة�تكنولوجيا�

 املعلومات
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  �Sohو���Markus.�نموذج4

���������������تكنولوجيا�املعلومات��استخداميصف�العالقة�ب�ن��،Processesالباحثان�نموذجا�معتمدا�ع���العمليات��اق��ح

  :كما�يو��ھ�الش�ل�التا���،���ش�ل�عمليات�خالقة�للقيمة�،و��داء

  Sohو�Markus)�نموذج�3/14(�:مش�ل�رقال

  

 

 

 من�خالل�ثالث�عمليات:�تكنولوجيا�املعلومات�و�داء�تتحقق)،�فإن�العالقة�ب�ن��س�ثمار����3/14تبعا�للش�ل�(

إ���حيازة�مجموعة�من��س�ثمار نتقال�من�فكرة�� تكنولوجيا�املعلومات�و� ل�ب�ية�إقامةتتمثل�����:العملية��و��

  �:1وتت�ون��ذه�العملية�من�أر�ع�مراحل�أساسية�ستخدام،لال �صول�القابلة�

اء�إدخال�أي�تحديد�الفرص�ال���يمكن�أن�تتحصل�عل��ا�املؤسسة�جرّ صياغة�اس��اتيجية�لتكنولوجيا�املعلومات:��-1

رة�تكنولوجيا�املعلومات�وكذا�إم�انية�تطبيق��ذه�التكنولوجيا����املؤسسة�ودراسة�ت�اليف�املشروع�ودرجة�املخاط

  .إضافة�إ���دراسة�أ�داف�املشروع�،املرتبطة�بھ

�ا�استخداماملتوقع�التصميم�التفصي���ملشروع�تب���تكنولوجيا�املعلومات�من�خالل�تحديد�نوع�التكنولوجيا��-2

  .����مع�تطبيق�التكنولوجيا�ا��ديثةوكذا��جراءات�التنظيمية�ال���تتما

  .قواعد�بيانات�وت�و�ن�املستخدم�ن�ج�زة�وال��مجيات�وإقامةو�ذا�يتطلب�تركيب�لأل �،إدخال�التكنولوجيا�-3

  صيانة�التكنولوجيا�وتحدي��ا�م���اقت�����مر�ذلك.�-4

التكنولوجيا�وتفعيل�دور�ا����املؤسسة�ل��صول��استخدامأي��ستخدام،� ���النموذج����عملية��العملية�الثانية

�املطلو�ة �التأث��ات ��،ع�� �مف�وم �إ�� �ل�ستخدام� وأشار�الباحثان �ير �مثل �أن �وضرورة �املعلومات افق�تكنولوجيا

إضافة�إ����،إحداث��غي��ات�تنظيمية�داخل�املؤسسة�وتطو�ر�قدرات�وم�ارات�مورد�ا�ال�شري إدخال�التكنولوجيا�

                                                           
1 Soh Christina and Markus, M. Lynne, Op.cit, p.38 

في تكنولوجيا  ستثماراال

 المعلومات

لوجيا أصول تكنو

 أداء تأثيرات              المعلومات

لبناء عملية ا

 والتحول

 إدارة المشروع

ستخدامعملية اال  

 استخدام

 أمثل أم ال

 عملية المنافسة

الوضعية 

ةيالتنافس  

A Process Theory  How IT Creates Business Value:"Markus, M. Lynne,  ,stina Soh Chri:�صدرامل

Synthesis".International Conference on Information Systems, ICIS 1995 Proceedings. 4,p.37. 
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ة�اس��اتيجية�تكنولوجيا�املعلومات�مع�اس��اتيجيومحاذاة��،1دينمع�املوّر �ن��نتة�ع���� اس��اتيجيإقامة�شرا�ات�

  .املؤسسة

نتائج�وأداء�املؤسسة�من�خالل�مسا�مة�التكنولوجيا�ن����إ���تحّس �ستخدامل�عملية�� ���تحوّ �:ثالثةالعملية�ال

تحس�ن�رضا�،�إضافة�إ������تخفيض�الت�اليف�والتحكم����قوى�املنافسة�وتدعيم�الوضع�التناف����للمؤسسة

 .�العمالء

 Resources Based Viewة�للموارد�س��اتيجياملقار�ة�� .�5

�ع     �لإلجابة �املدخل ��نظ�ر��ذا �إم�انية �حول �املطروح �مزايا��استخدامال�ساؤل �لتحقيق �املعلومات تكنولوجيا

�مستمرة �بصورة ��داء �وتحس�ن �دائمة �� �اعتبار ب�،تنافسية �تنافسية��ن��نتأن �مزايا �لضمان �ال�تكفي لوحد�ا

وإدماج�التكنولوجيا����جميع���شطة��و�ما��ستخدام� �بل�كيفية�،للمؤسسة�نظرا�إلتاح��ا���ميع�املؤسسات

  يخلق�الفارق�.

 
ّ
�املؤسسة����مجموعة�من�املوارد�أّن �Peteraf , Barney , Wernerfelt )ة�للموارد�(�س��اتيجياملقار�ة�� �ارو يرى�منظ

.�ا�أمثالاستخدام�ا�استخدامو �ر�املؤسسة��عتمد�ع���إدارة�املوارد�ال���تملك�اوتطوّ �،�2ال�شر�ة�والتنظيمية�،املادية

  :3شروط�ةول�سمح��ذه�املوارد�بتحقيق�مزايا�تنافسية�البد�أن�تتوفر�ع���أر�ع

 ت�ون�موارد�ذات�قيمة؛ -

 ؛���مك�سبة�من�طرف�املنافس�نت�ون�نادرة�وغ -

 ؛غ���قابلة�للتقليد -

 .غ���قابلة�لإلحالل -

ا��ا�وقدرا��ا�ع���ءن�منافس��ا�بموارد�ا�وإنما�بكفاأن�املؤسسة�ال�تتم���ع�)�Amitو ��Shoemakerعت���باحثون�مثل�(

  .4توظيف�تلك�املوارد�لتحقيق���داف�املرجّوة�

قة����املؤسسة�وكذا��جراءات�التنظيمية�املطبّ �،والكفاءات�بدور�ا�ت�تج�عن�املعارف�املك�سبة�وم�ارات�العمال

 �و�التا���يحدث�التعلم�داخل�املؤسسة�،املوارد�بفعالية�ستخدامال 
ُ
والش�ل�التا���يو��� ��الكفاءات�القاعدية�.نً� وت

  ر.موارد�املؤسسة�لتحقيق�أداء�مستم�كيفية�دمج

  

                                                           
1 Johan FINEL , IT investment Management , a case study and survey on the effects of IT usage on Organisational strategy 

performance in Financial institutions , p 463 .  
2 Imène MISSAOUI , Valeur et Performance des SI , CIGREF , Cahier de Recherche N°5 ,2009 , p.19. 
3 Ibid. , p.20. 
4 Yann Rival , , L’évaluation de l’activité Internet de l’entreprise , Op.cit., p.81.  
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  )�نموذج�املوارد3/15(�:الش�ل�رقم

  

  

��� 
ّ
�توظ �ماديةإذن �موارد �املؤسسة �و� �،ف �املعلومات �تكنولوجيا �إ�� �إضافة �ومالية ع����عتمادباال �ن��نت�شر�ة

فتك�سب�من�خالل��علم�ا�التجر�ب���املستمر�قدرات�وكفاءات��،معارف�ا�املك�سبة�ماستخداعمليا��ا�التنظيمية�و�

 
ُ
�ا�وكسب��ج�����داء�الروتي���لألعمال�و�رامج�العمل�و�سمح�للمؤسسة�بتحس�ن�أدادَم مفتاحية�صعبة�التقليد�ت

  مزايا�تنافسية�دائمة�.

   Gadille و�Amabileنموذج��.�6

كنولوجيا�املعلومات�ع���أداء�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ومعرفة�أ�م�متطلبات����س�يل�دراسة��ثر�املتوقع�لت

للم��ة�التنافسية�من�ناحية�وع���مف�وم��Porterعتمد�الباحثان�نموذجا�متم��ا�مب�يا�ع���نظر�ة�ا�،تحقق��ذا��ثر

  من�ناحية�أخرى�.�Marchل�� التعلم�التنظي��

�أّن  �الباحثان �طر �وجد �من �املحقق ��داء �بفعل �املؤسسة �وثيق��استخدامف ��ش�ل �يرتبط �املعلومات تكنولوجيا

تكنولوجيا�يت�ون�اليومي�لل�ستخدامأي�أنھ�مع�وجود�كفاءات�داخل�املؤسسة�ومع�� �؛بظا�رة�التعلم�التنظي��

 
َ
مطي�العادي�الن�ستغاللنتقال�من�س��ورة�� �ا�من�� م�املؤسسة�ك�ل�رصيد�معر���يمك�ّ لدى�أفراد�املؤسسة�ومن�ث

  .�من�خالل�إيجاد�طرق�وأساليب�مبتكرة�،�ذه�التكنولوجيا�استخدامإ���س��ورة��بداع����لتكنولوجيا�املعلومات�

 
َ
يتحقق�ع���تكنولوجيا�املعلومات��عتمادسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ألدا��ا�باال تحس�ن�املؤ �فإّن �،�نحسب�الباحث

  :1اد�أساسيةة�أ�عأر�عمن�خالل�����ام�والتفاعل��يجا�ي�ب�ن�

����Porterد�ا�عامة�للتنافس�وال���حّد ة�اس��اتيجيأعمال�ا�ع���املؤسسة�����اعتماديتمثل����ضرورة��:البعد��ول 

  .�ك��ة�ال�اس��اتيجيو �التمّ�� ة�اس��اتيجي�،سيطرة�بالت�اليفة�الاس��اتيجي

                                                           
1�S.Amabile et M.Gadille , Op.cit .p. 5.  

مهارات  ،عمليات(قدرات تنظيمية 

 لتوظيف الموارد)

عدية تدمج في األداء كفاءات قا

 الروتيني لألعمال

يـمـأداء تنظي  

 ،موارد مادية

 مالية

تكنولوجيا المعلومات 

نترنتواأل  

م ـّتعل

رـتمـمس  

  , p .290 Op.cit.R.Reix:�املصدر
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دة�ف���ترتكز�ع���ب�ي��ا�التحتية���ا�املعتَم جيس��اتيعند�تنفيذ�املؤسسة�ال �:ب�ية�النظام�التق������يتمثل�:البعد�الثا�ي

�أن��انت��أن��نت،الشب�ات�املستخدمة�من��،التكنولوجية�وال���تت�ون�من�مجموع�ا��واس�ب�املتوفرة����املؤسسة

�املؤ�ل�ن��،ال��مجيات�،وإكس��انت ��فراد �وكذا �الشب�ات �ع�� ��شاط�ا ��� ��عتمد �ال�� �املؤسسة �داخل الوظائف

  ب�ات�.�إضافة�إ���برامج�صيانة�وتطو�ر�النظام�وتقو�مھ�من�طرف�إدارة�املؤسسة�.الش�ستخدامال 

  :؛�واملقصود���ا��Stratégies d’Usageستخدامات�� اس��اتيجييتمثل�����:البعد�الثالث

 ؛الدوافع�ال���أدت�باملؤسسة�لتب���تكنولوجيا�املعلومات��ل�للتجر�ة�فقط�أو����إطار�مشروع -

ستعانة��شر�اء�من�ع���الكفاءات�الداخلية�أو�� �عتمادالتكنولوجية�سواء�باال �م�انيات� �استغاللكيفية� -

 ؛خارج�املؤسسة

�،التبادل��لك��و�ي�للملفات�،مثل�ال��يد��لك��و�ي�ن��نتاملؤسسة�لتطبيقات�مرتبطة�باأل �استخداممدى� -

�بيانات �قواعد �إلك��و�ي�تأس�س�،تأس�س �موقع ���،وتطو�ر �التجارة �واليقظة�ممارسة لك��ونية

�لتطو�ر��،ةس��اتيجي�  �مشار�ع �وجود �ور�ط�ا��استخداموكذلك �املؤسسة �داخل �املعلومات تكنولوجيا

 .وإدارة�سلسلة�القيمة�إلك��ونيا��،الشب�ات�مثل�إدارة�عالقات�العمالء�إلك��ونيا�استخدام�شر�ا��ا�ب

  :وتتحدد�من�خالل�العناصر�التالية�؛�Capacités Organisationnellesيتمثل����القدرات�التنظيمية��:البعد�الرا�ع

ستفادة�القصوى�من��ذا�جيا�املعلومات�و� تكنولو �استخدامالتغي��ات�التنظيمية�ال���تم�إدخال�ا�لتفعيل� -

 ؛املورد

- � �باملؤسسة �ا��اصة �املعلومات �إتاحة �طر�درجة �عن �املعلومات �وتبادل �داخل�ا �ب�ن�للعامل�ن �الشب�ات ق

 ؛��العامل�ن�واملصا

 ؛القرارات�داخل�املؤسسة�اتخاذو �تصالتكنولوجيا�املعلومات�لتطو�ر�عملية���استخدامدرجة� -

 ؛طاراتيات�لت�و�ن�وتأ�يل�� التكنولوجيا�من�خالل�توف����م�ان�ستغاللبناء�املؤسسة�لكفاءات�داخلية�ال  -

                  .والتدرجات�الوظيفية�داخل�املؤسسةالتكنولوجيا�لتخفيض�املسافات��استغالل -

إذ�يتحتم��،توافق�ب�ن���عاد��ر�عة�سالفة�الذكر�إيجاديجب�ع���املؤسسة��،لتحقيق�مستو�ات�عالية�من��داء

�مناسبةاس��اتيجي�اعتمادعل��ا� مع��،والشب�ات�الداخلية�وتوف���ا��واس�ب�وال��مجيات�الالزمة�ن��نتتب���� �،ة

  .ا�التكنولوجيـةيانة�وتطو�ر�ب�ي��صضرورة�وضع�برامج�ل

�التعاقد�مع��استخدامتأ�يل�وت�و�ن�املورد�ال�شري�لتحقيق��،البد�ع���املؤسسة�أيضا كفء�للتكنولوجيا�وكذا

تطو�ر�عالقا��ا��شر�ا��ا�من�خالل�الشب�ات�وإحداث��غي��ات�تنظيمية��،مختص�ن����مجال�تكنولوجيا�املعلومات

  ��لنا�أك���فكرة�النموذج.ستفادة�أك���.�والش�ل�التا���يو�تمك��ا�من�� 
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  Gadilleو�Amabileنموذج��:)3/16الش�ل�رقم�(

  

 

علومات�ع���إنتاجية�ونمو�قام�الباحثان�بتحليل�تأث���املعلوماتية�وتكنولوجيا�امل�:Hittو��Brynjolfssonة�ـــدراس�.7

.�حيث�الحظ�الباحثان�والنمواملعلومات�ع����نتاجية��تكنولوجيا�ستخدام.�حيث�وجدا�تأث��ا�إيجابيا�ال اتاملؤسس

�س�ثمار أنھ�من�سنة�ألخرى�تتحسن�مؤشرات��نتاجية�والعائد�ع���� �،سنوات�سبعةمن�خالل�دراسة�امتدت�

ROI�� �بفضل �محسوس صالتكنولوجيا�استخدام�ش�ل
ُ
�خل �وقد .�� �الباحثان �توف����عضإ�� الشروط��ضرورة

لديھ�معرفة�حول�كيفية�مثل�وجود�مورد��شري�مؤ�ل�علومات�ستفادة�من�تكنولوجيا�املالتنظيمية�لتعظيم�� 

  .�1التكنولوجيا�استخدام

                                                           
1 Martin Curley , Managing Information Technology for Business Value , IT Best Practices series , Intel Press , 2004 ,P.4 

 �س��اتيجيات�العامة�للتنافس:�التحكم����الت�اليف،�التم��،�التنو�ع

 :اس��اتيجيات��ستخدام

 تطبيقات

ستخداممجاالت اال  

 شراكات

�التكنولوجيةالب�ي �التحتية  نترنت،شبكات األ :ة

  التجهيزات/  كسترانتاإل ،األنترانت

Hardware والبرامج  Software 

الممارسات التنظيمية  استغالل

 الروتينية في أنظمة المعلومات

قواعد جديدة  اكتشاف  

تكنولوجيا المعلوماتمبتكرة لوتطبيقات   

 ستخدامفاءات االك       

 والتنظيمية لخلق القيمة مكانيات التكنولوجيةمعارف حول اإل

 ـ�داء�املح
ّ

ــــــاليف،�التميــــــفيض�التكــــخــــق:�تــــق
ّ
عـــــــــــو�ــــتنــــــز،�الـ  

 

 القدرات التنظيمية

  ,.elles stratégies, capacités organisationn Les NTIC dans les PME:S. Amabile. et M. Gadille:املصدر

et avantages concurrentiels, Revue française de gestion 2003/3, n° 144,p.5 . 
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كما�الحظ�الباحثان�أيضا،�وجود�تباين�كب���ب�ن�املؤسسات،�حيث�أّن��عض�ا�أنفق�مبالغ���مة�ع���تكنولوجيا��

تباين����املعلومات�ولم�يحقق�عوائد�مناسبة،����ح�ن�حقق�البعض��خر�نجاحات��امة.�أرجع�الباحثان��ذا�ال

باس�ثمارات�تكميلية�ضرورة�إرفاق��س�ثمارات����تكنولوجيا�املعلومات��أّن�تحقيق�أداء�أفضل�يتطلب�النتائج�إ��

�� �إعادة �وعمليات ��عمال، �ألداء �جديدة �طرق �جديدة، �اس��اتيجيات �تب�� �أساسا �و �ندسةتتمثل تصميم�إعادة

  �.1تنظي��

إ���آثار�ملموسة�قابلة��الصغ��ة�واملتوسطة�ع���أداء�املؤسسات�ن��نتم�الباحث�آثار�� قّس �:D. Chaffeyدراسة�.�8

  :���ستعرض�ا����ا��دول�املواللقياس�وآثار�غ���ملموسة�

  Chaffeyع����داء�حسب��ن��نت):�آثار�� 3/5ا��دول�رقم�(�

  

  

�ا �من �(��دول �3/5رقم ��لك��ونية) �والتجارة �لألن��نت �التأث����يجا�ي �الصغ��ة��ي�ب�ن �املؤسسات �أداء ع��

سة�القابلة�للقياس�الك���مثل�تخفيض�الت�اليف�وتحس�ن�العوائد،�أو�ما�واملتوسطة،�سواء�ما��علق�باآلثار�امللمو 

  .�علق�باآلثار�غ���امللموسة�كتحس�ن�صورة�عالمة�املؤسسة،�وتحس�ن�خدمة�العمالء

                                                           
1 Brynjolfsson, E., and Hitt, L. Beyond the productivity paradox, Op.cit , 1998, p.3. 

  �ثار�غ���امللموسة  �ثار�امللموسة

  :؛�من�خاللادة���م�املبيعات�وتحس�ن�العوائدز��-1

 ؛جدد�عمالءدخول�أسواق�جديدة�وكسب� - 

 ؛ا��الي�ن�مالءعتكرار�عملية�البيع�لل - 

  ا��الي�ن.�عمالءتنو�ع�املبيعات�لل - 

 تحس�ن�صورة�املؤسسة�؛ - 

 ؛دعم�العالمة�التجار�ة�للمؤسسة - 

 ؛حتياجات�السوق الة�ال ستجابة�سر�عة�وفعّ ا - 

 �سر�ع�دورة�تطو�ر�املنتجات�؛ - 

 ؛�عمالءتحس�ن�خدمة�ال - 

 ؛س�شراف�للمستقبلتحقيق�التعلم�و�  - 

�من�خالل�املوقع�عمالءتحقيق�تطلعات�ال - 

 ؛�لك��و�ي

إدارة�ناجعة�للمعلومات�ال�سو�قية�ومعلومات� - 

 ؛عمالءال

حول�املنتجات��عمالء�غذية�عكسية�من�ال - 

  .��دماتوا

  :تخفيض�ت�اليف�ال�سو�ق�من�خالل�-2

 ؛عمالءتقليص�وقت�خدمة�ال - 

 ؛البيع��لك��و�ي�املباشر - 

�والكت�ّ  -  �امل�شورات �طباعة �ت�اليف �وخفض�تخفيض بات

  .تصالت�اليف�التوز�ع�و�

  :تخفيض�ت�اليف�سلسلة�العرض�من�خالل�-3

 ؛تخفيض�مستوى�املخزون - 

 ؛�سليم�املنتج����الوقت�املناسب - 

 تقليص�وقت�إدارة�الطلبيات؛ - 

�و  -  �املوردين �ب�ن �املنافسة �عروض�ز�ادة �ع�� ا��صول

  .منخفضة�الت�لفة

تخفيض�الت�اليف��دار�ة�عن�طر�ق�تفعيل��عمال�الروتي�ية�من��-4

  إدارة��جور�واملدفوعات�واملسار�الوظيفي�للعمال�.�،لك��و�يتوظيف�إ

Dave Chaffey , E.Business and E.Commerce Management , Strategy Implementation and�:املصدر

Practice,Pearson Education Limited , 4th edition , 2009 , p .31. 
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����ولندا�أداء�املؤسسات�الصغ��ة�ع����ن��نتقام�الباحثون�بدراسة�أثر�تب���� �:Walczuch et al دراسة��.�9

  :ثار�تتمثل���ووجدو�أن�أ�م��

  Walczuchحسب��ن��نتأثار�� �:)3/6ا��دول�رقم�(

  املؤشر��������  عد��داء�ُ 

  إعالن�وإش�ار�مباشر�وغ���مباشر  لمنتجاتالدعاية�ل�تطو�ر 

  قناة�جديدة�للبيع

  

  

  

  املحتمل�ن��عمالءس�ولة�الوصول�لل

  بيع�إلك��و�ي�ومعامالت�ع���ا��ط

  إم�انية�دخول�أسواق�دولية�

  �صة�السوقية�للمؤسسةنمو�ا�

  قتصاد����الت�اليف�ا

  

  

  

  

  تصالتخفيض�ت�اليف��

  تخفيض�ت�اليف��ش�ار

  تحس�ن��نتاجية

  ية�للمنتجات�وا��دماتّد تخفيض�الت�اليف�ا�َ� 

  تخفيض�ت�اليف�التمو�ن

  ال�سليم����الوقت�املحدد  الوقت�للسوق 

  عمالء�عظيم�رضا�ال  عمالءخدمة�ال

  ة�املؤسسةدعم�صور   صورة�العالمة

 
ّ
  من�خالل�املحادثات�مع��خر�ن�ع���ا��ط�know-howتحصيل�املعارف�  م�تكنولو���وتنظي���عل

  تأس�س�وتوسيع�شب�ات��عمال  عمالءعالقات�ال

  �ة�جديدةاس�ثمار خلق�فرص�  نماذج�جديدة�لألعمال

  ا��صول����الوقت�املحدد�ع���املعلومات�من�املواقع��لك��ونية

  تصالتفعيل�عملية��

  فعالية�جمع�املعلومات�واليقظة

  و���أي�وقت� س�شارات�وا����ات�من��ل�م�انإتاحة�� 

  دينخدمة�أفضل�من�طرف�املوّر 

  

  

  

،�ت�ب�ن���مية��س��اتيجية�لتكنولوجيا��ن��نت�بال�سبة�للمؤسسات�الصغ��ة،�حيث�)3/6(من�خالل�ا��دول�رقم�

،�للبيع�جديدة�قناة،�إ�شاء�للمنتجات�الدعاية�تطو�ر املؤسسات�من�خالل��سا�م��ذه�التكنولوجيا����تطو�ر�أداء�

 European  Internet adoption Barriers for Small Firms in Netherlandslczuch et al , Rita Waاملصدر:

Management Journal Vol. 18, No. 5, 2000,p.562� Management Journal Vol. 18, No. 5, 2000,p.562 
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م،�العالمة�صورة،�تحس�ن�لعمالءأفضل�ل�خدمة،�ال�سليم����الوقت�املحدد،�الت�اليف����اقتصاد
ّ
�تكنولو����عل

 .لألعمال�جديدة�نماذجوتأس�س��وتنظي��

  Sebastien Tran �وFavre-Bont دراسة�.�10

�الباحثان����� �أثر�� �قام �حول �ميدانية �دراسة �وتموقع�ا��ن��نتبإجراء �الصغ��ة �السياحية �املؤسسات �أداء ع��

�استخدامحيث�وجدا�أنھ�بالرغم�من�العوائق�ال���تواج��ا�املؤسسات�الصغ��ة�السياحية�إال�أ��ا�ب�،س��اتي��� 

�،)��شطةعوملة��،نافسةشدة�املية��امة����ظل�محيط�متقلب�وصعب�(يمكن�أن�تحقق�مزايا�تنافس�،ن��نت� 

نما�يجب�توف���وتفعيل�موارد�ال�يكفي�لوحده�لتحقيق��ثر��يجا�ي�وإ�ن��نت� �استخدام�وتوصلت�الدراسة�إ���أّن 

  .أخرى 

���املؤسسات�الصغ��ة�يرتكز�ع�����شطة�ال�شغيلية�ونادرا�ما�ي�ون��ن��نت� �استخدام��ش���الدراسة�إ���أّن كما����

�سو�ق�موجھ��،ز�ادة�مداخيل�املؤسسة�،���تخفيض�الت�اليف�ن��نتوتتمثل�أ�م�تأث��ات�� �،ةجياس��اتيألغراض�

�)Marketing Ciblé (،1.جات�السوق حتياستجابة�السر�عة�ال � �،تحس�ن�جودة�املنتجات�،عمالءتحس�ن�رضا�ال�  

إ���تأس�س�عالقات�إقتصادية��نتن�� � �استخدامإذ�يؤدي��،من�أ�م�التأث��ات�عمالءعت���تحس�ن�العالقات�مع�الو�ُ 

  للمعلومات�ب�ن�الطرف�ن�.مستمر�وتبادل��،عمالءمنتظمة�وتفاعلية�مع�ال

 
ّ
ما�تكتفي�بتألية��عض�العمليات�فقط�ترى�الدراسة�بأن�املؤسسات�الصغ��ة�ال�ت��أ�لألعمال��لك��ونية�التامة�وإن

ت�اليف��،برمجيات�،���تكنولوجيا�املعلومات�(تج���ات�س�ثمار حيث�أن�� �،ن�يجة�افتقار�ا�للموارد�املالية�وال�شر�ة

  ت�و�ن�املستخدم�ن)��عت���جّد�م�لف�بال�سبة�ل�ذه�املؤسسات�.�،الصيانة

حيث��،ة�املؤسسةاس��اتيجيو �ن��نت� �استخدامإذا�ما��ان��ناك�ترابط�ب�ن��،ااس��اتيجي�ن��نت� �استخدامو�عت���

وسائل�الدفع��استخدام�،(تطو�ر�أنظمة���ز�إلك��و�ي�خاصة�باملؤسسةاملتقدم�للتكنولوجيا��ستخدام�سا�م�� 

واملؤسسات�ال���تحقق�أفضل�النتائج�بفضل��للمؤسسة�.�س��اتي���لك��و�ي)��ش�ل�فعال����تحس�ن�التموقع�� 

ا��دمات��ة�فيما�يخص�املنتجات�و ابت�ار ولد��ا�ممارسات�ات�التم���أو�التخصص�اس��اتيجي���ال���ت�ب����،ن��نت� 

  2والعمليات�التنظيمية.

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Véronique Favre-Bont_et , Sébastien Tran. L'apport d'internet aux Petites Entreprises (PE) touristiques dans la construction de 

leur positionnement stratégique: le cas des hébergeurs. Revue Internationale PME, 2013,p.7. 
2 Ibid., p.10. 
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  خالصة

� ��ن��نت� �استخدام�سمح �بدعم �املؤسسة �املنتَ� اس��اتيجي�� �بالت�اليف�����������������������������������������ا �السيطرة �سواء �ة

��ا�من�التحكم����قوى�املنافسة�ا��مس�و�ؤثر�إيجابيا�ع���س��ورة��،ة�التم��اس��اتيجيأو�
ّ

أ�شط��ا�الرئ�سية�كما�يمك

ة�تكنولوجيا�اس��اتيجية�أعمال�املؤسسة�و اس��اتيجير�ط�ب�ن�والداعمة.�لكن����نفس�الوقت�البد�أن�ي�ون��ناك�

  مع�توف���املتطلبات�التنظيمية�والتكنولوجية�واملورد�ال�شري�الكفء.�،املعلومات

ن�خالل�الر�ط�املباشر�ب�ن�العرض�والطلب����الصناعة�السياحية�إ���إعادة��ندس��ا�م�ن��نت� �استخداموقد�أدى�

�ا�بفعالية�استخدامال���أصبحت�مج��ة�ع���تب���التكنولوجيا�و �،مما�قلص�من�دور�الو�االت�السياحية�،السيا��

�أدا �وتحس�ن �استمرار���ا �ع�� �املا���ل��فاظ �أثر�إيجا�ي��،�ا �وجود �دراسات �عدة �أثب�ت �وقد �وال�سو�قي. التجاري

�اعتماد��املؤسسات�م�ع�يحتّ كما�اتفقت�ع���أّن�إدراك�ذلك��،ع���أداء�املؤسسات�ن��نتمات�و� لتكنولوجيا�املعلو 

 �ن��نتتب���� �،ة�مناسبةاس��اتيجي
ّ

مع�ضرورة�وضع��،زمةوالشب�ات�الداخلية�وتوف���ا��واس�ب�وال��مجيات�الال

�التكنولوجيـة. �وتطو�ر�ب�ي��ا �لصيانة �إ���برامج �ا�باإلضافة �وت�و�ن �تأ�يل �لتحقيق �ال�شري كفء��استخدامملورد

تطو�ر�عالقا��ا��شر�ا��ا�من�خالل�الشب�ات��،للتكنولوجيا�وكذا�التعاقد�مع�مختص�ن����مجال�تكنولوجيا�املعلومات

زة�وداعمة�لتب���وقبل��ل��ذا�البد�من�وجود�إدارة�محِفّ �،ستفادة�أك��ن�� �ا�موإحداث��غي��ات�تنظيمية�تمك�ّ 

  التكنولوجيا.

 �عد�أ
ّ

نمّر�إ���الفصل��،دنا�من�خالل��ذا�الفصل�من�وجود�عالقة�إيجابية�ب�ن�املتغ��ين�املستقل�والتا�عن��تأك

�،ست�يان�املوزع�ع���عينة�من�الو�االت�السياحية����ا��زائرل�ستعرض�النتائج�الوصفية�والتحليلية�لال �،الرا�ع

 ونخت�����ة�فرضيات�الدراسة.
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  تم�يد

 
ُ
تلعبھ�ب�ن�ن�يجة�لدور�الوساطة�الذي��،ةا����السوق�السياحي��الو�االت�السياحية�فاعال�م�ّم عت�َ �

 �نالطلب�والعرض�السياحي
ُ
 م�من�ج�ة�خدمات�اس�شار�ة�قيّ قّد ،�حيث�ت

ُ
�ت ه�بجميع�ّد مِ مة�للمس��لك،�كما

 
ّ

خرى�تقوم�بتوز�ع�منتجات�ال�سديد،�ومن�ج�ة�أو نھ�من�ا���ز�املعلومات�الضرور�ة�حول�الرحالت،�وتمك

��العارض�ن�لقنوات�إلك��ونية�تقلص��ذا�الدور�ن�يجة�تب�ّ �ن��نت� ���ظل��،�لكنالعارض�ن�مقابل�عمولة

ل��فاظ��ن��نت� تكنولوجيا��استخدامم�ع���الو�االت�السياحية�����خرى�رة�مع�املس��لك�ن،�ما�يحتّ مباِش 

�منخفضة�السعر�مقارنة�العمل�ع���تب�،�ا�وتحس�ن�أدا�ع���تنافسي��ا خفيض�الت�اليف�وتقديم�منتجات

  �ة�ذات�جودة�عالية�و�يع�ا�لفئة�معينة�من�املس��لك�ن.أو�تقديم�خدمات�سياحية�متم�ّ �باملنافس�ن�

الو�االت�السياحية�ا��زائر�ة�عينة�من�����ن��نت� �استخداموجود�عالقة�ب�ن��تأكد�من�و����ذا�الفصل�س

من�خالل�التطرق���،�ا�ومتوسطة�ناشطة����القطاع�السيا���و��ن�مستوى�أداباعتبار�ا�مؤسسات�صغ��ة�

  للعناصر�التالية:

  الو�االت�السياحية����ا��زائراملبحث��ول�:

  وعرض�البيانات�الوصفية�العامة�مجتمع�وعينة�الدراسةاملبحث�الثا�ي�:�

  ست�يانالتحليل��حصا�ي�لعبارات�� املبحث�الثالث�:

  فرضيات�الدراسة�اختبار :املبحث�الرا�ع�
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  الو�االت�السياحية����ا��زائر�املبحث��ول:

 
ُ
 �نظرا�ا����السوق�السياحية�ا��زائر�ة،��الو�االت�السياحية�فاعال�م�ّم عت�َ �

ُ
مھ�من�خدمات�الوساطة�قّد ملا�ت

  .ب�ن�العرض�والطلب�السيا��السياحية�

  أوال�:��عر�ف�الو�الة�السياحية�

                س�بصفة�دائمة��شاطا�سياحيا�يتمثل����بيع�مباشر�تمارِ �،حية������ل�مؤسسة�تجار�ةالو�الة�السيا

�ستعالم� ،�مات�املرتبطة���ا��ا���زأو�غ���مباشر�للرحالت�و��قامات�الفردية�أو�ا��ماعية�و�ل�أنواع�ا��د

  .1والدفع

 مة�من�الو�االت�السياحيةثانيا�:�ا��دمات�املقّد 

 :2ي����مايفية�و�الة�السياحال�طدمات�املرتبطة�ب�شاتتمثل�ا��

  ؛فردية�وجماعيةقامات�إتنظيم�و�سو�ق�أسفار�ورحالت�سياحية�و  -

طا�ع�السيا���والثقا���دين�داخل�املدن�واملواقع�و�ثار�ذات�التنظيم�جوالت�وز�ارات�رفقة�مرِش  -

  ؛والتار���

�ال��ّ تن - �الصيد ��شاطات �و ظيم �الفنيةي �والتظا�رات �واملؤتمرات��البحري �والر�اضية والثقافية

  ؛�شاط�الو�الة�أو�بطلب�من�منظم��الة�لوامللتقيات�املكّمِ 

  ؛ن�تحت�تصرف�السياح�دين�السياحيم�ن�واملرِش وضع�خدمات�امل��ِج  -

  ؛وكذا�تقييم�ا��دمات�املرتبطة���او��ز�غرف����املؤسسات�الفندقية��يواء� -

  ؛املعمول���ا�لدى�مؤسسات�النقل�حسب�الشروط�أنواع�تذاكر�النقل�النقل�السيا���و�يع��ل -

  ؛ع�الثقا���أو�الر�ا����ا��فالت�ال��ف��ية�والتظا�رات�ذات�الطا�بيع�تذاكر  -

  ؛بال�ومساعدة�السياح�خالل�إقام��ماستق -

 ؛طر�الناجمة�عن��شاطا��م�السياحيةاملخا�بإجراءات�التأم�ن�من��ّل �عمالءالقيام�لصا���ال -

  .ات�التخييمتعة�وكراء�البيوت�املنقولة�وغ���ا�من�معّد راء�السيارات�ونقل��مِك  -

  أصناف�الو�االت�السياحية�ثالثا�:�

 :)ب(�)�و أ(�ن�للو�االت�السياحية����ا��زائر فان�أساسيانيوجد�ِص 

� ��:أالصنف �السياحية �الو�االت �السياحة�و�خص ��� �و/أو�حصر�ا �خصوصا ��شاط�ا �ممارسة ��� الراغبة

  لطلب�الداخ���أو���دمة�الطلب�ا��ار��.سواء�لفائدة�ا�قبالية�ستِ 

�موّج �و�و �: ب الصنف �خصوصا ��شاط�ا �ممارسة ��� �والسفر�الراغبة �السياحة �لو�االت ���� ھ أو�حصر�ا

  دة�للسياح�ع���املستوى�الدو��.السياحة�املوفِ 

�فإّن  �العموم  �وع��
ّ

�كال �تمارس �املوجودة �السياحية �الو�االت �� معظم �السياحية ���شطة لية�ستقبا�من

  .دة�للسياحواملوفِ 

                                                           
1 http://www.dtatissemsilt-38.com/agence.php� , Consulté le 01 – 12 – 2016. 
2 Idem.بتصرف 
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  وعرض�البيانات�الوصفية�العامة�نة�الدراسةمجتمع�وعيّ �املبحث�الثا�ي�:

  أوال�:�مجتمع�وعينة�الدراسة

  ،��حداث�أو��شياء�ال�����تم�الباحث�بدراس��ا.عناصرجتمع�مجموعة��املة�من�الاملد�بُيقصَ 

لغ�عدد�ا�بال���و ،�املن�شرة�ع���ر�وع�الوطن�السفر و�االت�السياحة�و ����يتمثلف�مجتمع�الدراسة�املس��َد 

  .1فرعا�146و�الة�سياحية�و���2014�،1215اية�سنة�

عن�طر�ق�دراس��ا�يمكن�الوصول�إ���است�تاجات�قابلة�للتطبيق��،ة�ف���مجموعة�فرعية�من�املجتمعأما�العين

  ع���با���أفراد�املجتمع.

رة�من�املبحوث�ن�ا����اء��ّس ألن�الباحث��ستخدم�عينة�ُم �،�نظراة)التحكمياعتماد�املعاينة�القصدية�(�وقد�تّم 

املعاينة�القصدية�ال�ادفة��و�ا��صول�ع���معلومات�من�مجموعة�من��استخدام.�والغرض�من�2املتاح�ن�لھ

�املتوفر�ن �أو �املتاح�ن �دقيقة.��،املبحوث�ن �نتائج �ع�� �ل��صول �محددة �خصائص �ف��م �تتوفر ����������������الذين

ي�الو�االت�السياحية�مسّ�� حصر�ا�من��،ست�يان�ذا�فقد�تحصلنا�ع���املعلومات�من�خالل�� �و���بحثنا

مما�يمكّ��م�من�إصدار�أح�ام�،�ف��م�الكب��ة�ب�ل�خبايا�مؤسسا��منظرا�ملعر ��،واجدة����عدد�من�الوالياتاملت

ذا�إدراك�مدى�تحسن�والشب�ات�املعلوماتية����مؤسسا��م�وك�ن��نت� ات�استخدامموضوعية�وم�نية�حول�

  التكنولوجيا.�استخداممؤشرات��داء�ن�يجة�

 :��ثانيا
َ

  مة���مع�البيانات�دوات�املستخد

  ست�يان� 

 مجموعة�من��سئلة�املكتو�ة��و�
ُ
�ا��صول�ع���معلومات�أو�التعرف�ع����صّممال���ت راء�آقصد

تداولھ����ا��انب�النظري�من��ّم تصميمھ�بناء�ع���ما�ت�املبحوث�ن�حول�ظا�رة�أو�موقف�مع�ن.�حيث�تّم 

،�داء�املا��،�التجاري�وال�سو�قي���املؤسسات�السياحية�وتأث���ا�ع���� �ن��نت� �اتاستخداممعلومات�حول�

 رِ ثم�عُ 
ّ

 .ومالحظا��م�املن��ية�واملوضوعية��م�م�ن�إلبداء�آراض�ع���مجموعة�من��ساتذة�املحك

إرسالھ�ع����آخر�تّم �45م��ا�تم�توز�عھ�باليد�و�80،�ت�السياحيةع���الو�اال �است�يانقائمة��125تّم�توز�ع�

  .ن��نت� ال��يد��لك��و�ي�للمؤسسات�ال���توفرت�عناو�ن�بر�د�ا��لك��و�ي�ع���

                                                           
1 Les statistiques du Tourisme Fin 2014 , disponible sur le lien : ww.matta.gov.dz/images/STATISTIQUE TOURISME-

FR.pdf,Consulté le 13 – 11 – 2016. 
�سي�اران، 2 ��دارة�أوما ��� �البحث �البحثيةمد�،طرق �امل�ارات �لبناء ��سيو�ي،،خل �إسماعيل

ً
�لل�شر�ترجمة ������������،�2006،السعودية�،دار�املر�خ

  .�396.ص
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لة�ع���ال��يد��لك��و�ي�فلم�،�أما�بال�سبة�للمرَس م��ا�75ات�املوزعة�باليد،�تّم�اس��جاع�ست�يانبال�سبة�لال 

���مقدر با�شغال�أ��اب�املؤسسات�أو�عدم�ر�ذلك�فّس ،�قد�يُ مرسلة�45ارات�من�أصل�استم�5إال���س��جع

  و�الة.�80،�و�التا���فعدد�الو�االت�السياحية�املدروسة��و��لك��و�ي�ست�يانع���متا�عة�فقرات�� 

  محاور�أساسية���:�أر�عةالدراسة�من��است�يانو�ت�ون�

��ول  - �العامةاملحور �الوصفية �البيانات �تموت�،: �ا��اصة �البيانات ��� ��ستجَوبباملثل الو�الة��مسّ�� (

واملتمثلة��بالو�الة�السياحية،�املستوى�التعلي���و�يانات�خاصة�ا����ة����السن،�ةالسياحية)�واملتمثل

 .عدد�العمال�و ���تار�خ�ال�شأة�

�الثا�ياملحور� - ،�دةقيّ امل�سئلة� �من�تّم�طرح�مجموعةاستخدام�ا��واس�ب�والشب�ات�املعلوماتية،�:

،�موقع�إلك��و�ي�أو�صفحة�استقبال�ع���الو�ب�وكذا�نوع�أن��نتتدور�حول�امتالك�املؤسسة���ط�

إضافة�،�ن��نت� وأ�م�العوامل�ال���دفعت�املؤسسة�لتب���تكنولوجيا��منظام�ا���ز�املعلوما�ي�املستخّد 

 �شاط�ا.����ن��نت�ا�لأل استخداماملعوقات�ال���واج���ا�املؤسسة�عند��برز أإ���

إ���توف���م�واملقّس ���الو�الة�السياحية��ن��نت� �استخدام�،ل��املستقِ تّم�دراسة�املتغ�ّ :�الثالث�املحور  -

�لال  ��ساسية �� �ستفادةاملتطلبات �استخدامو �ن��نتمن �(�ن��نت� ات �املؤسسة ��لك��و�ي�� ،�املوقع

 .ة)س��اتيجيواليقظة�� الداخ����تصال��،التعاون�املؤسسا�ي�،التجارة��لك��ونية

 ُوّجھ�لدراسة�املتغ���التا�ع�؛���:را�عاملحور�ال -
ُ
م�إ���ثالثة�محاور�فرعية�����داء�ّس �داء�والذي�بدوره�ق

  �داء�التجاري�و�داء�ال�سو�قي.�،املا��

����نتن�� � ات�استخدامبسواء��علق��مر��،ع���مقياس�ليكرت�ا��ما����ست�يانوقد�اعتمدنا����أسئلة�� 

 
ُ
�ق �وال�� �السياحية �يّ الو�الة :� ��اآل�ي �مت ��شدة � ��،1غ���موافق ��،2غ���موافق ��،3محايد ����������������،4موافق

 �5موافق���شدة�
ُ
�،1جدا��ضعيفةبدرجة��م�كما�ي���:يّ .�أو�ما��علق�باألداء����الو�االت�السياحية�والذي�ق

  .5ة�جدا�عاليجة�بدر �،�4عاليةبدرجة��،3بدرجة�متوسطة��،�2ضعيفةبدرجة�

  عرض�نتائج�البيانات�الوصفية�العامة�:��اثالث

 
ُ
�ا����ة�واملؤ�ل�العل���،من�حيث�العمرعينة�الدراسة�تجا�ات�ابيانات�الوصفية�العامة����معرفة�فيد�الت

  .عدد�العمال�وطبيعة�ال�شاط،�وكذا�بيانات�حول�املؤسسات�املدروسة�مثل�تار�خ�ال�شأة

 ن�ستجَو�خاصة�باملبيانات� .1

تص�يف�م�فيما�يأ�ي�تبعا��الو�االت�السياحية�دون�با���العمال�وقد�تّم ي�مسّ�� ���حصرا�ون�ستجَو�يتمثل�امل

  عل���وسنوات�خ����م����مجال�السياحة�والسفر.مؤ�ل�م�ال�،فئ��م�العمر�ةل
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 شرّ امل�واملعلوم�أّن ����
ّ
  :1ة�تتمثل���ي�الو�االت�السياحيمسّ�� ر�ا����ع�ا��زائري�وضع�شروطا�محددة�يجب�توف

 ؛ات�العليا����السياحة�أو�الفندقةع���ش�ادة�الدراس�أن�ي�ون�متحصال ا�إّم  -

ع���ش�ادة�التعليم�العا��،�مع�إثبات�أقدمية�ثالث�سنوات�متتالية،�م��ا�سنة��أن�ي�ون�متحصال أو� -

  ؛و�ما�يماثلھ،����امليدان�السيا��واحدة�كإطار�أ

��الفندقة،�مع�إثبات�أقدمية�ثالث�سنوات�متتالية،�ع���ش�ادة�تق���سامي���أن�ي�ون�متحصال أو� -

  ؛م��ا�س�تان�كإطار�أو�ما�يماثلھ،����امليدان�السيا��

 أن�ت�ون�لھ�أقدمية�عشر�سنوات،�م��ا�خمس�سنوات�كإطار�أو�ما�يماثلھ،����امليدان�السيا��. -

و�االت�السياحية�ي�المسّ�� �ستعرض����ا��دول�املوا���تص�يف��:�عمر ال�ن�حسب�ستجَو�ص�يف�املت�1-1

  العمر.�ر تبعا�ملعيا

  �ن�حسب�معيار�العمرستجَو�)�:�تص�يف�امل�4�/1ا��دول�رقم�(�

  املعياري �نحراف�   املتوسط  �ع��  �د�ى  العينة

80  22  69  43.90  12.601  

  املصدر:�إعداد�الباحث

�22يبلغ��مسّ�� صغر�،�أسنة����43املؤسسات�السياحية��و��ينسّ�� متوسط�عمر�امل�أّن �،يظ�ر�من�ا��دول 

  سنة.��69مسّ�� سنة�وأك���

  ر�ماعمأ�ن�حسب�فئات�ستجَو�تص�يف�امل�1-2

  العمرفئات��ن�حسب�معيار�ستجَو�:�تص�يف�امل)4/2(�ا��دول�رقم�

  ةــ�سبة�املجمعـال  %��سبةـال  تكرارـال  الفئة�العمر�ة

  12.50  12.50  10  سنة�29أقل�من�

  48.75  36.25  29  39إ����30من�

  66.25  17.50  14  ��49إ��40من�

  88.75  22.50  18  59إ����50من�

  100.0  11.25  09  69إ����60من�

    100.0  80  املجموع

  املصدر:�إعداد�الباحث

                                                           
1 http://www.dtatissemsilt-38.com/agence.php� , Consulté le 01 - 12 - 2016 
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ب�سبة��59إ����50تل��ا�الفئة�من��،%�36.25سنة�ب�سبة��39إ����30الفئة�العمر�ة��ك���أ�مية����من�

سنة�ب�سبة��29وأخ��ا�ب�سب�متقار�ة�الفئة�أقل�من��%�17.50ب�سبة��49إ����40ثم�الفئة�من��،22.50�%

  %.�11.25سنة�بمعدل��60%�وأك���من��12.50

  علميؤ�ل�م�ال�ن�حسب�مستجَو�تص�يف�امل�1-3

  �ن�حسب�معيار�املؤ�ل�العل��ستجَو�تص�يف�امل):��4�/3ا��دول�رقم�(�

  املصدر:�إعداد�الباحث

���اختصاصات�ين����الو�االت�السياحية�يحملون�ش�ادات�جامعية�سّ�� %�من�امل��35يظ�ر�من�ا��دول�أّن 

��،مختلفة �والفندقة�27.5ب�نما �السياحة �تخصص ��� �عليا �ش�ادات �ع�� �يحوزون �تقدم�ا��،% وال��

%�من�العينة��م�����13.75ح�ن�نالحظ�أن��،املدارس�الوطنية�للسياحة�أو�مؤسسات��عليمية�أجن�ية

  تقنيون�ساميون����السياحة�متخرجون�من�مراكز�متخصصة����الت�و�ن�امل���السيا��.

  �ن�حسب�سنوات�خ����مَو�ستجتص�يف�امل�1-4

  �ن�حسب�معيار�سنوات�ا����ةستجَو�تص�يف�امل:�)4/4ا��دول�رقم�(

  ال�سبة�املجمعة  ال�سبة�%  التكرار  سنوات�ا����ة

  21.3  21.3  17  سنوات�5أقل�من�

  58.8  37.5  30  سنوات�10إ����5من����

  92.5  33.8  27  ةسن�15إ����10من��

  98.8  6.3  5  ةسن�20إ����15من��

  100.0  1.3  1  سنة�20أك���من����

  ــــ  100.0  80  املجموع

  

  ال�سبة�املجمعة  ال�سبة�%  التكرار  ؤ�لامل

  23.75  23.75  19  ثانوي 

  37.50  13.75  11  سامي����السياحةتق���

 72.5  35.0  28  ش�ادة�جامعية

 100  27.5  22  ش�ادة�الدراسات�العليا����السياحة�والفندقة

ــ  100.0  80  املجموع  ـــ

  املصدر:�إعداد�الباحث
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�10و��5ن�لد��م�خ��ة����مجال�السياحة�ت��اوح�ب�ن�ستجَو�%�من��فراد�امل��37.5ظ�من�ا��دول�أّن يالَح 

خ��ة��و ين�ذو مسّ�� %�لل�21.3،�ثم��سبة�سنة�15إ�����10م�لد��م�خ��ة�من�%�م�����33.8ح�ن�أن��،سنوات

  سنة.�15،�و�قل�تمثيال����العينة��م�من�لد��م�خ��ة����املجال�ألك���من�تخمس�سنوا�أقل�من

 البيانات�ا��اصة�بالو�الة�السياحية .2

�،�ا���ز تمارس�أ�شطة�بيع�التذاكر��افيما�يتعلق�بالو�االت�السياحية�محل�الدراسة�فقد�الحظنا�بأ�

� �الوطنوتنظيم �وخارج �داخل �متعلقةالرحالت �بيانات �ع�� �تحصلنا �وقد �املؤسسات��. ��� �العمال �عدد

  ،��ستعرض�ا����ا��داول�املوالية:املدروسة�وكذا�سنة�إ�شاء�الو�الة

  عدد�العمال����املؤسسات�املدروسة�2-1

  ؤسسات�حسب�معيار�العمالة:�تص�يف�امل)4/5ا��دول�رقم�(

  املعياري �نحراف�   املتوسط  �ع��  �د�ى  العينة

80  4  30  12.05  5.468  

  د�الباحثاملصدر:�إعدا

مال�عا�30عمال�والعدد��ع����4عدد�العمال��د�ى����املؤسسات�املدروسة�بلغ��نالحظ�من�ا��دول�أّن 

ل����ّ� عمال�ُ� �10،�واملالحظ�أيضا�أن�أك���تكرار�لعدد�العمال��و�عامل�12.05بمتوسط�حسا�ي�بلغ�

جميع�املؤسسات�����أّن مما�يدل�ع����و�الة�سياحية.��13ل����عامال�ُ� �12يليھ�عدد��،مؤسسة�15

  .العينة�املدروسة����مؤسسات�صغ��ة�

  تص�يف�املؤسسات�حسب�تار�خ��شأ��ا�2-2

 30ظ�أن��سبة�يالَح 
ُ
 %�من�الو�االت�السياحية�املدروسة�أ

َ
�%2013�،�23.75و��2009ت����الف��ة�ما�ب�ن��شأ

ما�ب�ن�����الف��ة�%�من�املؤسسات�21.25تم�إ�شاء���ح�ن��،2003و�����1999الف��ة�ب�ن��تم��ا�أ�شأ

��دول وا��%�من��الو�االت�السياحية.�20فقد�تم�تأس�س��2008و��2004أما����الف��ة�ب�ن��،1998و��1994

  املوا���يب�ن�ذلك:

  ؤسسات�حسب�تار�خ�ال�شأة)�:�تص�يف�امل4/�6ا��دول�رقم�(�

  عةال�سبة�املجّم   ال�سبة�%  التكرار  سنة���شاء

  21.25  21.25  17  1998و��1994ب�ن�

  45  23.75  19  2003و��1999ب�ن�

  65  20.0  16  2008و��2004ب�ن�

  95  30.0  24  2013و��2009ب�ن�

  100  05.0  04  2016و��2014ب�ن�

  املصدر:�إعداد�الباحث
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  :(استخدام�ا��واس�ب�والشب�ات�املعلوماتية)املحور�الثا�ي��إجاباتتحليل�:�ا�را�ع

 �السؤال��ول:
ّ
  ؟ف�ن�ل�يتوافق�عدد�ا��واس�ب����و�التكم�مع�عدد�املوظ

�،عتماد�ع���ا��واس�ب�����شاط�الو�الة�السياحيةل��و�معرفة�درجة�� طرح��ذا�السؤاال�دف�من��

�بأّن  �امل�فوجدنا �ستجَو�جميع �العمال �عدد �مع �يتما��� �ا��واس�ب �عدد �بأن �اعت��وا �بمعدل��ن �الو�الة ��

�عامل �ل�ل �باعتبار�أّن حاسوب �الو�الة �لس���أ�شطة �و�و�أمر�ضروري �خالل��، �من �تتم ���شطة معظم

  أو�تنظيم�الرحالت.�أو�البحث�أو�ا���ز��ستعالمعلق��مر�باال ا��اسوب�سواء��

 �السؤال�الثا�ي:
ّ
  ؟أن��نت��ل�تملك�مؤسستكم�خط

�عت����ن��نت� شبكة��باعتبار�أّن �،��ميع�املؤسسات�املدروسة�بنعم�انت��جابة�عن��ذا�السؤال�

وقد��،�من�خالل��ذه�القناة�ا�إال �عصب�ال�شاط�السيا���وال�يمكن�للو�الة�السياحية�التعامل�مع�شر�ا

،�أن��نتد�جميع�الو�االت�السياحية�بخط�ش��اك����تزّو فاض�ت�لفة�� ���ا��زائر�وانخ�ن��نت� سا�م�ان�شار�

�املوّر  �املؤسسة �تقدم�ا �ال�� �ا��يدة �العروض �مع �خاصة ���دمة �ا��زائراتصاال (�ن��نت� دة �لفائدة�ت (

الذي�ي�يح��،Le pack Moohtarifأ�م�ا�عرض�مح��ف��ني�ن�(واملوالو�االت�السياحية�املؤسسات�الصغ��ة�

ميغا��8أو��4بتدفق�يصل�إ����ADSLغ���محدود�عن�طر�ق�خط��ن��نتدخول�لأل �دينار�للش�ر ��5000سعر�

ل�ج�از��اتف�ثابت�ومستقبِ �،باإلضافة���ط��اتف�ثابت�بم�املات�مجانية�غ���محدودة�،يت����الثانيةاب

ADSL،و�رنامج��One Clickإسم�النطاق�توف���إل�شاء�وت�شيط�املوقع��لك��و�ي�للمؤسسة�مع��dz.�(1.  

  ؟ستقبال�ع���الو�باؤسستكم�موقعا�إلك��ونيا�أو�صفحة��ل�تملك�م�السؤال�الثالث�:

 �،السؤال�محور�ا�ا�عت����ذ
ّ

و�التا���إجاب��ا�ع����،من�عدمھننا�من�معرفة�حضور�املؤسسة�إلك��ونيا�ألنھ�يمك

جميع�الو�االت�السياحية��أو�توقف�ا�عند��ذه�املرحلة�.�وقد�وجدنا�بأّن �ست�يانقة�ا��اصة�باال �سئلة�الالح

ستقبال�ع���أحد�املواقع�اوقع�إلك��و�ي�خاص���ا�و/أو�صفحة�دون�است�ناء����حاضرة�إلك��ونيا�من�خالل�م

  .��خرى�

ث�املوقع��لك��و�ي�أو�صفحة�يتحد%�من�املؤسسات�املدروسة�تقوم�ب��90كما�الحظنا�من�ج�ة�أخرى�بأّن 

�عمالءرغبة����جذب��،�ا�أ�مية�بالغة���ضور�ا��لك��و�ي�مما�يدل�ع���إعطا�،ستقبال�دور�ا�و�انتظام� 

  %�ال�تقوم��عملية�التحديث.����10ح�ن�أن��،أك��

  ؟م����و�التكمما�نوع�نظام�ا���ز�املعلوما�ي�املستخَد �:�را�عالسؤال�ال

�عت����ك���ان�شارا�ب�ن�املؤسسات��GDSنظام���ز�معلوما�ي��ؤال�معرفة�أّي �ان�الغرض�من��ذا�الس

�ا��زائر�ة �بأّن �،السياحية ��جابة �امل�ف�انت �الو�االت �ا���ز�املعلوما�ي�ستجَو�جميع �نظام �ع�� ��عتمد ة

                                                           
1 www.algerietelecom.dz�Consulté le : 01 – 12 - 2016 
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Amadeus،عتمد�باإلضافة�إ���نظام�مع�وجود��عض�الو�االت�ال�����Amadeusع���أنظمة�أخرى�مثل��Sabre �

  .��Galileoو�

� �نظام �تب�� �وراء �تقف �ال�� ��سباب �عن �بحثنا �أّن �،Amadeusو�� ��ستخدمھ��وجدنا �السياحية الو�االت

ر�%�من�ا���وزات�تتم�من�خاللھ�)�70(�ا����العالم�استخدامباعتباره��ك���
ّ
�دائما�مع�أك���اتصاال ،�إذ�يوف

� �العالم�480من ��� �ط��ان �للمعلوم�،شركة ���ظي �تحديث �ا���ز�مع �من �السياحية �الو�االت �وتمك�ن ات

مرتبطة��شركة�الط��ان�الوطنيةف�،���ا��زائر�Amadeusا�بال�سبة�لنظام�أّم  . 1 موثوقية�والتأكيد���ي�ب�ّل 

  .ھاستخدامض�ع���الو�االت�السياحية�����خرى�ما�يفرِ �،%�من�أس�مھ��60بھ�وتملك

�ا��امس: �امل�تّم �السؤال �الو�اال سّ�� سؤال ��� �ين �عن �السياحية �ت �ال�� �لدفعالعوامل ���م ����ن��نت� تب��

بة���ذا��فتحصلنا�ع���النتائج�،،�و�انت�صياغتھ����ش�ل�سؤال�ذو�خيارات�متعددة�اال��م�السياحيةو 
ّ
مرت

  :�الش�ل

��  �مة�ل�شاط�املؤسسة�واملتمثل�أساسا����الوساطة�السياحيةمالئِ �ن��نت� �عت���تكنولوجيا� -

 ات�.%�من��جاب�70 »»

- � �املؤسسة  �ن��نت� �ستخدم
ّ
�توف �ال�� �املزايا �من �تخفيض�ل�ستفيد )� �التكنولوجيا ��ذه ر�ا

�  ز�ادة�ا��صة�السوقية،�الوصول�إ���أسواق�جديدة).�،تحس�ن�النتائج�املالية�،الت�اليف

 %�من��جابات�35 »»

�����������  ��������������������  �من�طرف�املوَردين�ا�ستخدامنظرا�ال �ن��نت� �ستخدم�املؤسسة�تكنولوجيا� -

 %�من��جابات.�30 »»

- � �تكنولوجيا �املؤسسة �ال �ن��نت� �ستخدم �املنافس�ن�ا�ستخدامنظرا �طرف ����������������������������من

 من��جابات.�10�% »»

ا�تتالءم��ش�ل�كب���مع�ال�شاط�السيا���باعتبار��ن��نت� تكنولوجيا��ون�بأّن ستجَو�اعت���امل�،إذن

و�ذا�ما�دفع�أغلب�املؤسسات��،ال�شاط�السيا���كثيف�املعلومات�أيضا�أفضل�ناقل�للمعلومات�و�اعتبار�أّن 

  لتب����ذه�التكنولوجيا.

تكنولوجيا��استخدامطرح�سؤال�متعلق�بالعوائق�ال���تواج��ا�الو�االت�السياحية�عند��تّم �السؤال�السادس:

نقطاعات�املستمرة����الشبكة�و� �تصالين�مركزة�ع���مشا�ل��� س�ّ ف�انت�إجابات�امل�،���أ�شط��ا�ن��نت� 

�السياحية�،املعلوماتية �الو�االت ��شاط �ع�� �يؤثر�سلبا �الدفع��،ما �توفر�وسائل ��و�عدم �الثا�ي والعائق

باإلضافة�إ���مشا�ل�الثقة����املعامالت��لك��ونية�وا��وف��،�لك��و�ي�ال���ت�يح�ا���ز�والدفع�عن��عد

  صنة�املعلومات.من�قر 

                                                           
1 https://sites.google.com/site/manuelamadeusair/presentation-du-systeme-de-reservation-amadeus Consulté le 01 - 12 - 2016 
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 ست�يانالتحليل��حصا�ي�لعبارات�� املبحث�الثالث�:�

  .ست�يانات�لقياس�صدق�وثبات�عبارات�� اختبار عدة��استخدامتّم�:�ات�الصدق�والثباتاختبار أوال�:�

 صدق�املحتوى  -

 �است�يانعرض��تّم 
ّ

،�1ماعجت�حصاء�وال�سي���وعلم�� م�ن�ا����اء����مجال�الدراسة�ع���عدد�من�املحك

 �ست�يانمو�تقييما�لال وقد�قّد 
ُ
 ال��ا�ي.�ست�يانعتبار�عند�إعداد�� ذت��ع�ن�� ِخ �و���ومالحظات��امة�أ

 �Alpha Cronbachألفا�معامل�الثبات -

فسنحصل�ع���نفس����نفس�الظروف���داة،�و�ع���أنھ�إذا�أعيد�تطبيق�ختبار�و�مقياس�لثبات�� 

و�تم��فإذا��ان�مرتفعا�فإنھ��عت���مؤشرا�جيدا�ع���ثبات�أداة�الدراسة�.1و��0قيمتھ�ب�ن�وت��اوح��.النتائج

 0.6.2قبولھ�إذا��انت�قيمتھ�أك���من�

 �Split-halfالتجزئة�النصفية -

ا�بطر�قة�عشوائية�أو�ع���أساس��رقام�الفردية�إ���نصف�ن�م�ساو��ن�إّم �ختبار و�عتمد�ع���تجزئة�� 

�Guttmanستخدم�معامل�و�ُ �ب�ن�درجات��ذين�النصف�ن�تباطر و�تم�حساب�العالقة�أو�� �،والزوجية

ذلك�ع���ثبات�أداة��املعامل�كب��ا�دّل ��ان�حيث��لما�،الذي��عت���من�معامالت�اختبار�الصدق�البنا�ي

 3.الدراسة

 الداخ����ساق��معامل -

الدرجة�ب�ن��ل�عبارة�و ��Pearsonرتباطمن�خالل�حساب�معامل�� �ستخدم�لقياس�صدق�أداة�الدراسة�

%�.�وت��اوح�قيم�معامل�5و�عت���د��إحصائيا�إذا��ان�مستوى�الداللة�أقل�من��،ا��اص���ا�بعدال�لية�لل

أك���من�،متوسط�ارتباط�0.59إ����0.4من��،ضعيف�ارتباط�0.39إ����0حيث:�من��1و+�1-ب�ن��رتباط� 

�4 قوي�جدا�ارتباط�0.8قوي�وأك���من��ارتباط�0.6 ة�إحصائية�البد�أن�تقل�دالل�ذو �رتباطولي�ون�� .

  %.�5ة�عن�حتماليالقيمة�� 

  عد�توف���املتطلبات.وا��اصة�ببُ �،ات�املشار�إل��ا�آنفاختبار �ستعرض�نتائج�مختلف�� �)،4/7(���ا��دول�

  

  

  

  

  

                                                           
  �1امل��ق�رقم� 1

  .138.ص،2011ن،�عّماالكتب�ا��ديث،�عالم��،�SPSSاستخداممدخل�إ���تحليل�البيانات�ب�،خالد�محمد�السوا�� �2
  3.ص2009ان،�ع،�عّم ،�دار�وائل�لل�شر�والتوز�2،الطبعة��SPSSاستخدامالتحليل��حصا�ي��سا����بمحفوظ�جودة:�� 3

4 Pearson’s Correlation, available on : www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/pearsons.pdf , viewed in 20 – 11 -2016. 
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  ن��نت� �من�ستفادةتوف���متطلبات�� �عدبُ الثبات�لو �الصدق�اختبار :�)4/7ا��دول�رقم�(

  

  العبارة

ألفا�عند�

ف�حذ

  العبارة

معامل�

  رتباط� 

القيمة�

  ةحتمالي� 

  

التجزئة�

  النصفية

 

و���م�جميع�   ااس��اتيجي�عت����ن��نت� �سي����شاط�و�التكم�ع��� .1

  املسؤول�ن

.686 ** 471. .000    

  ا��زء

عند�اتخاذ��ن��نت� �دارة�العامة�تأخذ��ع�ن��عتبار�رأي�مسؤول� .2  �ول 

  القرارات

.766  ** 62.5  .000  

  000.  .742**  607.  تم��عديل�أساليب�أداء��عمال����و�التكم�،ن��نت� �عد�إدخال� .3

كس��انت�داخل�و�التكم�وتحديث�إتم�تطو�ر�شبكة�أن��انت�وشبكة� .4

  نظام�املعلومات

.686  ** 736.  .000    

  

  ا��زء

  الثا�ي

�ن��نت� �استخدامحصل�العمال�ع���ت�و�ن�أسا����حول�كيفية� .5

  تمدة�من�طرف�و�التكموال��مجيات�املع

.547  **718.  .000  

قامت�و�التكم�بتعاقد�خار���مع�مختص�ن����مجال�تكنولوجيا� .6

  ونظم�املعلومات

.620  ** 447.  .000  

  Guttman .700   .659 للبعد�ومعامل�التجزئة�النصفية�Cronbach’s Alphaمعامل�

 SPSS v22املصدر:�إعداد�الباحث�بناء�ع���مخرجات�

�Alpha cronbachإذ�بلغ�معامل�الثبات��،أداة�القياس�تتم���بدرجة�عالية�من�الثبات�ا��دول�أّن ي�ب�ن�من�

كما�أن�قيم��،و���قيمة�جيدة��0.700ن��نت� من��ستفادةت�امل�ونة�لبعد�توف���متطلبات�� بال�سبة�للعبارا

�عبا �حذف �حالة ��� �ألفا �الثبات ��معامل �و �عت�� رة �للبحثمقبولـة �مناسبة �معأ. �النصفية�ما �التجزئة امل

Guttman� 0.659قد�بلغ�ف)��6إ����4و�سئلة�من��3إ����1ب�ن�نصفي�البعد�(�ب�ن��سئلة�من��رتباطأي���،

  �ول�.�ختبار � ن�يجة�قر�بة�من�قيمة�كرونباخ�ما�يؤكد��مقبولةقيمة��و��

فيظ�ر��،ن��نت� من��ستفادةعد�توف���متطلبات�� الداخ���ب�ن�الفقرات�الستة�و�ُ ��ساقبال�سبة�ملعامل��

بقيمة��2،�العبارة�0.471بقيمة��1بال�سبة�للعبارة�(�ي��اوح�ب�ن�درجة�متوسط��رتباطمعامل�� �من�ا��دول�أّن 

��درجةو �)0.526 �للعبارة(قوي ���3بال�سبة ���4العبارة،0.742بقيمة �،0.673بقيمة ��5العبارة ���������������0.871بقيمة

  .0.000ودرجة�املعنو�ة�����)�0.744بقيمة�6العبارة��و 

���املؤسسة�فتظ�ر�نتائج�دراسة�الصدق�و�الثبات����ا��دول��املوقع��لك��و�ي��استخدامعد�بال�سبة�لبُ 

)4/8(:  
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  ���املؤسسة�وقع��لك��و�يات�املاستخدام�عدبُ الثبات�لو الصدق��اختبار :��)�4�/�8ا��دول�رقم�(�

  

  العبارة

ألفا�عند�

حذف�

  العبارة

�معامل

  رتباط� 

القيمة�

  ةحتمالي� 

التجزئة�

  النصفية

  ا��زء  000. 55.8 ** 796.  �سرعة�عمالء�عتمد�و�التكم�ع���املواقع��لك��ونية�إلتاحة�املعلومات�لل .1

  

  �ول 

  000.  58.7 **  822.  �ستخدم�و�التكم�موقع�الو�ب�لتحقيق�دعاية�أك���ملنتجا��ا�وخدما��ا .2

�الو  .3 �مواقع �ع�� �و�التكم �العروض�عتمد �حول �املعلومات �لتحديث �،�ب

  �سعار�وا��دمات

.824  ** 48.7  .000  

  ا��زء  000.  .828 **  806.  جدددين����و�التكم�إليجاد�موّر �ستخدم�املوقع��لك��و�ي� .4

  

  الثا�ي

  000.  99.8 **  785.  جدد�عمالء�ستخدم�املوقع��لك��و�ي����و�التكم�إليجاد� .5

  000.  86.4 **  895.  ��و�التكم�للتحكم����قوى�املنافسة�ستخدم�املوقع��لك��و�ي�� .6

  Guttman  .849   .757    للبعد�ومعامل�التجزئة�النصفية�Cronbach’s Alphaمعامل�

 SPSS v22املصدر�:�إعداد�الباحث�بناء�ع���مخرجات�

�ا��دول  �قيم�)،4/8(�يظ�ر�من �باعتبار�أن �الثبات �من �عالية �بدرجة �تتمتع �القياس �أداة �معامل�أن ة

Cronbach’s Alpha����0.849�،كما�أن�قيمة�املعامل�تبقى�عالية�إذا�تم�اس�بعاد�إحدى�العبارات�إذ�ت��اوح�

موجب�و���اوح�ب�ن�ف�و�ب�ن��ل�فقرة�والبعد�الذي�ت�ت���إليھ��رتباطما�معامل�� أ�،0.895و���0.785ب�ن�

مما��،0.05مستوى�الداللة�أقل�من��ما�أّن ك� للعبارة�السادسة�وقوي�لبا���العبارات�0.493متوسط�بقيمة�

أيضا��للتجزئة�النصفية�عال�Guttmanكما�نالحظ�أن�معامل��،ا��يد�ب�ن�العبارات�والبعد��ساقيدل�ع����

  ،�و�و�ما�يؤكد�بأن�عبارات��ذا�البعد��ع���فعال�عن�متطلبات��ستفادة�من��ن��نت.0.757بقيمة�

  ات�الصدق�والثبات����ا��دول�التا��:اختبار ��لك��ونية�فتظ�ر �لتجارةبال�سبة�ل

التجارة��لك��ونية�بعدالثبات�لو الصدق��اختبار :�)���4�/9ا��دول�رقم�(  

  

  العبارة

ألفا�عند�

حذف�

  العبارة

معامل�

  رتباط� 

القيمة�

  ةحتمالي� 

التجزئة�

  النصفية

  ا��زء  000. .627 ** 707.  إلك��ونيا�،يتم����و�التكم�شراء�منتجات .1

  000.  689. **  655.  ك��ونية�لقع��ااملو �استخداميتم����و�التكم�بيع�منتجات�ب .2  ل �و 

  000.  .530 **  702.  لك��ونياإيتم�إرسال�وإدارة��وامر�والطلبيات����و�التكم� .3

    000.  .629**  722.  لك��ونياإ���و�التكم��عمالءيتم�استقبال�وإدارة�أوامر�ال .4

  ا��زء

  الثا�ي

  000.  .568**  676.  لك��ونيا�إقواعد�بيانات�املوردين����و�التكم�يتم�الدخول�إ��� .5

6.  
ُ
�ت �و�التكم ن

ّ
�بعمالءمك �إلك��ونيا �الدفع �من بطاقا��م��استخدام�ا

  �لك��ونية.

.747  ** 507.  .000  

  Guttman    .739   .708   للبعد�ومعامل�التجزئة�النصفية�Cronbach’s Alphaمعامل�

 SPSS v22بناء�ع���مخرجات�املصدر�:�إعداد�الباحث�
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�أّن  �ي�ب�ن �ا��دول �خالل ��من �معامل �النصفية���Cronbach’s Alpha�.739قيمة �التجزئة �معامل وقيمة

Guttman�0.708،ب�ن�العبارات��رتباطكد�ذلك�قيم�معامل�� ؤ والذي�ي�،مما�يدل�ع���ثبات�أداة�الدراسة�

 .��اوح�ب�ن�متوسط�وقوي ت���وال�،والبعد�الذي�ت�ت���إليھ

�ل ��ن��نت� �استخدام�بعدبال�سبة ��لك��و�ي �املؤسسا�ي ��اآل�ي:للتعاون �النتائج ��انت ����������������فقد

  ن��نت� �استخدامب�لتعاون�املؤسسا�يا�لبعدالثبات�و الصدق��اختبار �):�4��/10ا��دول�رقم�(�  
ألفا�عند�  العبارة

  حذف�العبارة

معامل�

  رتباط� 

القيمة�

  ةحتمالي� 

ة�التجزئ

  النصفية

  ا��زء  000. .716 ** 721.  ن��نت� يتم�تبادل�املعلومات�والوثائق�ب�ن�و�التكم�وشر�ا��ا�من�خالل�.1

  

  �ول 

  000.  .804 **  683.  �س�ل�نظام�ا���ز�املعلوما�ي��التعاون�ب�ن�و�التكم�وشر�ا��ا.�2

  000.  .157 **  770.  الشب�ات�املعلوماتية����و�التكم�يتم�اختيار�املوردين��استخدامب.�3

الكميات�والعروض�،يتم�التفاوض�ب�ن�املؤسسة�ومورد��ا�حول��سعار.�4

  ن��نت� �استخدامب

.680  ** 803.  .000    

  ا��زء

  

  الثا�ي

�عمالءنظام�املعلومات�ب�ن�املؤسسات�بتلبية�رغبات�ال�استخدام�سمح�.�5

  بفعالية

.797  ** 488.  .000  

للتواصل�مع�ا���ات�الوصية�(�وزارة��ن��نت� �ستخدم�مؤسستكم�.�6

  الشؤون�الدي�ية�...)�،السياحة

.704  ** 417.  .000  

  Guttman  .763   .817 للبعد�ومعامل�التجزئة�النصفية�Cronbach’s Alphaمعامل�

  

  

��بي�ت �والثبات �الصدق �(�اختبارات �ا��دول ��4/10� ��أّن )، �معامل �بلغت��Cronbach’s Alphaقيمة للبعد

مما�يدل��،و���قيمة�ممتازة�Guttman �0.817 ة���ح�ن�بلغ�معامل�التجزئة�النصفي،����قيمة�جيدةو �0.763

موجب�ل�ل�العبارات�عند�مستوى�داللة�أقل��رتباط.�كما�أن�معامل�� ستقرار�عبارات��ذا�البعد�وثبا��اع���ا

 �.0.05من�

املتعلقة�)�4/�11املب�نة����ا��دول�(�النتائج�تثب�فقد�أالداخ����تصالالصدق�والثبات�لال�اختبار �وفيما�يخص

فعالية�العبارات�املستخدمة����قياس��عد��Guttman�0.755ومعامل��Cronbach’s Alpha�0.733بمعامل�

����ن��نت�استخدام �أّن �،الداخ���تصاللتحقيق �� �كما �معامل �والبُ �رتباطقيم �الستة �العبارات عد�ب�ن

 قوي.موجبة�وت��اوح�ب�ن�املتوسط�وال

  

  

  

 SPSS v22املصدر�:��إعداد�الباحث�بناء�ع���مخرجات�
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  �لك��و�ي�الداخ���تصال��بعدالثبات�ل�و �الصدق�اختبار :�):��4��/11ا��دول�رقم�(�

ألفا�عند�  العبارة

  حذف�العبارة

معامل�

  رتباط� 

القيمة�

  ةحتمالي� 

التجزئة�

  النصفية

ت�وتبادل�املعلومات�تصاال ال��يد��لك��و�ي�ب�سر�ع���استخدام�سمح� .1

  داخل�و�التكم

.669 ** 562. .000    

  ا��زء

  

  �ول 

  000.  .491 **  644.  أداة��امة�لتوصيل�املعلومات�داخل�و�التكم��Intranetعت����ن��انت� .2

3. � ���استخداميؤدي �لتحقيق �الداخلية �املعلوماتية �تصالالشب�ات

  التفاع���ب�ن��دارة�والعمال

.751  ** 515.  .000  

��استخدام .4 ���Intranetن��انت ��� �العمال �طرف ��سمح�من و�التكم

  بتعلم�م�الذا�ي�ودمج�م����املجموعة

.652  ** 530.  .000    

  ا��زء

  

  الثا�ي

5. � �ب�ن��استخداميؤدي �العالقات �تقو�ة �إ�� �و�التكم �داخل الشب�ات

  العمال�وتفعيل�العمل�ا��ما��.

.742  ** 430.  .000  

ن� .6
ّ

الشب�ات�الداخلية�من�التأكد�من�ال��ام�العمال�بأداء��استخداميمك

  م�وخدمة�أ�داف�املؤسسةم�ام�

.704  ** 605.  .000  

 Guttman   .733   .755   للبعد�ومعامل�التجزئة�النصفية�Cronbach’s Alphaمعامل�

 SPSS v22املصدر�:�إعداد�الباحث�بناء�ع���مخرجات�

ن��نت�فيما�يتعلق�باختبار�الصدق�والثبات�ا��اص�ببعد�اليقظة��س��اتيجية�املعتمدة�ع���تكنولوجيا�� 

  فقد��انت�النتائج�كما�ي��:�

  ن��نت� �استخدامة�بس��اتيجياليقظة�� �بعدالثبات�ل�و �الصدق�اختبار :��)�4��/12ا��دول�رقم�(�

  

  ارةــبـالع

فا�عند�ألـــ

حذف�

  العبارة

معامل�

  رتباط� 

القيمة�

  ةحتمالي� 

التجزئة�

  النصفية

1. � �و�التكم �املعلوم�،لرصد�ن��نت� �ستخدم �وتحليل �املتعلقة�جمع ات

  عمالءو�رغبات�ال�اتسلو�،راءآ�،بخصائص

.699 ** 97.7 .000   

  ا��زء

  

  �ول 

2. � �و�التكم �املتعلقة���،لرصد�ن��نت� �ستخدم �املعلومات �وتحليل جمع

  بتطور�ونمو�السوق�بصورة�عامة

.723  ** 745.  .000  

3. � �و�التكم �املتعلقة��،لرصد�ن��نت� �ستخدم �املعلومات �وتحليل جمع

  قوان�ن�والسياسات�ا���وميةبتطور�ال

.782  ** 954.  .000  

4. � �و�التكم �املتعلقة��،لرصد�ن��نت� �ستخدم �املعلومات �وتحليل جمع

  ات�املنافس�ن�وتحر�ا��ماس��اتيجيب

.699  ** 8.79  .000    

  

  ا��زء

  

  الثا�ي

5. � �و�التكم �املتعلقة��،لرصد�ن��نت� �ستخدم �املعلومات �وتحليل جمع

  السوقية�للمنافس�ن�بمستوى�املبيعات�وا��صص

.771  ** 52.6  .000  

6. � �و�التكم �املتعلقة��،لرصد�ن��نت� �ستخدم �املعلومات �وتحليل جمع

  باملنتجات�والعروض�املقدمة�من�طرف�املؤسسات�املنافسة

.755  ** 636.  .000  

 Guttman ������� .774   .740 للبعد�ومعامل�التجزئة�النصفية�Cronbach’s Alphaمعامل�

  SPSS v22ر�:�إعداد�الباحث�بناء�ع���مخرجات�املصد
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داة�القياس�تتمتع�بدرجة�عالية�من�الثبات�باعتبار�أ�أّن �)،�4/12رقم�(��ا��دول ي�ب�ن�من�النتائج�املو��ة����

كما�أن�قيمة�املعامل�تبقى�عالية�إذا�تم�اس�بعاد�إحدى��،Cronbach’s Alpha����0.774أن�قيمة�معامل�

ب�ن��ل�فقرة�والبعد�الذي��رتباطمعامل�� �ّن إضافة�إ���ذلك�فإ�،0.797و���0.549العبارات�إذ�ت��اوح�ب�ن

ا��يد���ساقمما�يدل�ع�����0.05ت�ت���إليھ�موجب�و���اوح�ب�ن�متوسط�وقوي�عند�مستوى�داللة�أقل�من�

  .0.740أيضا�بقيمة���للتجزئة�النصفية�عا��Guttmanمعامل��كما�نالحظ�أّن �،ب�ن�العبارات�والبعد

  :ك�ل�فتظ�ر�لنا�نتائج�الصدق�والثبات�كما�ي���ن��نت� �استخدام�ر ال�سبة�ملحو ب

ن��نت� �استخدامملحور�الثبات��و �الصدق�اختبار :��)4/13ا��دول�رقم�(  

  Guttmanمعامل� Cronbach’s Alphaمعامل�  عبارة�)�36(�عدد�العبارات:�� املحور 

  884. 917.  ���الو�الة�السياحية�ن��نت� ات�استخدام

  

���الو�االت�السياحية�تق�س��ن��نت� ات�استخدامالعبارات�املعتمدة����محور��أّن �،)4/13(��دول�من�ا�ي�ب�ن

�و���قيمة�جيدة�جدا�كما�أّن �0.917بلغت���Cronbach’s Alphaمعامل�قيمة��إذ�أّن �،املحور �ش�ل�جيد��ذا�

  .��ول �ختبار ئج�� و���قيمة�مرتفعة�تث�ت�نتا�،0.884بلغ�مستوى�� Guttmanمعامل�

  ��انت�النتائج��التا��:فقد���داء�تعلق�بمحور يا�فيما�أّم 

الثبات�ملحور��داء����املؤسسة�و �الصدق�اختبار �):���4/14دول�رقم�(�ا  

  

  لعبارةا

ألفا�عند�

حذف�

  العبارة

معامل�

  رتباط� 

القيمة�

  ةحتمالي� 

التجزئة�

  النصفية

   000. 326.** 871.  التكماملحققة�لو�تحس�ت�الن�يجة�الصافية� .1

  ا��زء

  

  �ول 

  000.  479.**  851.  تحس�ت�عملية�التحكم����الت�اليف�����و�التكم .2

  000.  655.**  840.  تطورت�املبيعات�السنو�ة�لو�التكم .3

  000.  550.**  848.  دخلت�و�التكم�أسواقا�جديدة� .4

  000.  .552**  845.  تحسن�معدل�نمو�ا��صة�السوقية�لو�التكم .5

    000.  577.**  850.  ���و�التكم�عمالء�ت�عملية�خدمة�رغبات�التحس .6

  �زءا�

  

  الثا�ي

 000. 602.**  832.  تحس�ت�صورة�و�التكم�وان�شرت�عالم��ا�التجار�ة. .7

 000. .660**  834.  وتحس�ن�عالقة�الو�الة���م�عمالءز�ادة�رضا�ال .8

 000. 83.6**  831.  تقدم�و�التكم�عروضا�متم��ة�بأسعار�تنافسية .9

 000. 618.**  843.  تحس�ت�عملية�مراقبة�الوضع�التناف����والتكيف�معھ.�10

. Guttman  ومعامل�التجزئة�النصفية�محور معامل�ألفا�كرونباخ�لل 628   .799 

 SPSS v22املصدر�:�إعداد�الباحث�بناء�ع���مخرجات�

  SPSS v22املصدر�:�إعداد�الباحث�بناء�ع���مخرجات�
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يمة�جيدة�تؤكد�ثبات�نتائج��ذا�و���ق�Cronbach’s Alpha�0.862قيمة��أّن �)،4/14(��دول تظ�ر�النتائج����ا�

 
ُ

�ك �إذا �� رّ املحور �أّن �،ختبارر ��داء�كما �محور �مع �وم��ابطة �م�سقة ��� �املحور �عبارات باعتبار��،جميع

�النصفية�الذي�بلغ��،0.000مستوى�املعنو�ة�أن�ّ �يث�ت��ذه�النتائج�قيمة�معامل�التجزئة و����0.799وما

  قيمة�عالية.

  ع�البياناتطبيعية�توز��اختبار ثانيا�:�

ات�ختبار )�للبيانات�مرحلة�م�مة�للتأكد�من�قابلية�تطبيق�� �Gausseالتوز�ع�الطبي���(�توز�ع��اختبار ُ�عت���

�اختبار ات�نجد�ختبار ومن�أ�م�� ��وتحليل�التباين.�نحدار � �،رتباطاملتمثلة�أساسا����� �،�حصائية�املعلمية

Smirnov-Kolmogorov�1ُيقبل�الفرض�الصفري��،0.05أك���من��ختبار املعنو�ة����� ،�حيث�إذا��انت�درجة�

ت�درجة�املعنو�ة�عن��،البيانات�ت�بع�التوز�ع�الطبي���الذي�ينص�ع���أّن 
ّ
فُيقبل�الفرض��0.05أّما�إذا�قل

�الطبي��. �للتوز�ع �البيانات �اتباع ��عدم �القائل � البديل �نتائج �يو�� �املوا�� ملحور���K-Sاختبار وا��دول

          �.ومحور��داء�ن��نت� ات�استخدام

  التوز�ع�الطبي���للبيانات�اختبار ):�4�/15(�ا��دول�رقم

  �Kolmogorov-Smirnovاختبار   

   .Sig درجة�املعنو�ة dfدرجة�ا��ر�ة�  ��Statisticحصائية�  املتغ��ات

  085.  80 165.  ن��نت� �استخدام

  051.  80  104.  �داء

  

و�ال�سبة��،0.05و���أك���من��0.085بال�سبة�للمتغ���املستقل��ساوي��.�Sigدرجة�املعنو�ة��ش���النتائج�إ���أّن 

ومن��،،�و�التا���فبيانات��ست�يان�تتوزع�توز�عا�طبيعيا0.05و���أك���من����0.051التا�ع�ف����ساوي��للمتغ

 
َ
 .�ختبارات��حصائية�املعلمية�استخدامم�يمكن�ث

  ست�يانالوصفي�لعبارات�� �ي��حصا�التحليلثالثا:�

غ����-،�حيث��ستعرض�تكرارات��جابة�ب�ن�ة�س�ستخدم��عض��حصاءات�الوصفية���ا��داول�الالحق

       (�ك�)�وال�سبة�املئو�ة�لتكرارات��جابة�عن�السؤال�ست�يانعن�فقرات�� �-موافق�تماما�وموافق�تماما�

�و��دف�ا��كم�ع���قيمة�،ست�ياناملبحوث�ن�عن��ل�عبارات�� حساب�املتوسط�ا��سا�ي�إلجابات��تّم �.(�ن�)

                                                           
1Asghar Ghasemi , Saleh Zahediasl, Normality Tests for Statistical Analysis: A Guide for Non-Statisticians , Available on : 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3693611/. 
 

  SPSS v22احث�بناء�ع���مخرجات�املصدر�:�إعداد�الب
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)�ع���عدد�خيارات��جابة��4=��1 – 5املتوسط�ا��سا�ي�تم�قسمة�املدى����مقياس�ليكرت�ا��ما����(�

  �:1و�التا���ي�ون�تقييم��جابات�كما�ي���0.80ا��مسة�فتحصلنا�ع���

 ���1.80إ�1من�  «    
ً
 ؛غ���موافق�تماما

 ق؛غ���مواف �»����2.60إ� 1.81 من 

 ؛محايد  » ������3.40إ2.61   من� 

 ؛موافق�»�4.20 ��إ3.41  من� 

 مو   »�5.00 ���إ4.21  من 
ً
 .افق�تماما

البيانات�عن�وسط�ا���ـو�أحـد�املقـاي�س�امل�مـة�ملعرفـة�مـدى��شـ�تو �،املعيـاري �نحراف� �استخدام�كما�تّم 

ال�ش�ت��ف�لما�اق��بت�قيمتھ�من�الصفر��لما�قّل �،املعياري �نحرافأما�بال�سبة�لتفس���قيم�� �،ا��سا�ي

  �.2وزاد�تجا�س��فراد�حول�استجاب��م�واتفاق�م�ع���قيمة�املتوسط�ا��سا�ي

،�حيث��عطى�الرتبة��فضل�للفقرة�ال���انحراف�ا��عض�ا�كما�أنھ�يفيد����ترتيـب�املتوسـطات�عنـد��سـاوي 

  .�املعياري�أقل

�ا�� �للمتوسط �و� باإلضافة �� �تّم �،املعياري �نحرافسا�ي �معامل ��عت���مقياسا�CV �ختالفحساب والذي

�ا��سا�ي �متوسط�ا �حول ��جابات �ل�ش�ت �� �،�س�يا �بقسمة �املتوسط��نحرافو�حسب �ع�� املعياري

  .�3جابات�أك����اختالف�لما��ان��ش�ت�و كب��ة�،�ف�لما��انت�قيمتھ�ا��سا�ي

 ن��نت� من�تكنولوجيا��ستفادة� �متطلبات�� توف��ُ�عد�نتائجتحليل� .1

�ستفادةين�حول�توف���مؤسسا��م�ملتطلبات�� سّ�� �ستعرض�إجابات�امل�،)�4��/16رقم�(�����ا��دول�التا��

واتجاه��ختالفاملعياري�وكذا�معامل�� �نحراف� �،باإلضافة�للمتوسط�ا��سا�ي�،ن��نتمن�تكنولوجيا�� 

  �جابات.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1 مصطفى�طو�طي،�ميلود�وعيل،�أساليب�تصميم�وإعداد�الدراسات�امليدانية�– منظور�إحصا�ي-�مطبوعة�م�شورة،��لية�العلوم�

.111ص.�،2014-��2013،جامعة�البو�رة�،�قتصادية  
 :ع���املوقعمتاح�،�جاباتمقياس�ليكرت�ا��ما����والتحليل�الوصفي�لالستاسماعيل�الصمادي،� 2

http://www.maqalaty.com/47803.html،2016-�11-�24شو�د�يوم�� . 
3 http://www.statsoft.fr/concepts-statistiques/glossaire/c/coefficient-variation.html , Consulté le 24 – 11 -2016. 



 

 االت�السياحيةــة�من�الوكـــع���أداء�عين�تـرنــ�نت�استخدامر�ــدراسة�أث�����الفصل��الرا�ع���

 

 
174 

 
  

 ن��نت� من��)�:�نتائج�توف���متطلبات��ستفادة�4��/16ا��دول�رقم�(�

 SPSSv22املصدر:�إعداد�الباحث�بناء�ع���مخرجات�

�ن��نت� �استخداممن��ادةستفة�لال ل��ام�الو�االت�السياحية�بتوف���املتطلبات��ساسيا�يت���من�ا��دول�أّن 

  .0.685معياري�يقدر�ب��انحرافو �3.28ر�ب�تقع����مجال�محايد�قر�ب�من�املوافقة�بمتوسط�حسا�ي�يقّد 

�مفصّ  ��فإّن �،لو�ش�ل �حسا�ي �بمتوسط ���يار�محايد �تميل ��و�� �العبارة ��3.46إجابات �������������اختالفومعامل

ا.�اس��اتيجيواعتبار�ا��شاطا��ن��نت� ملرتبطة�بإدراك�أ�مية�،�ما�يدّل�ع����ش�ت�كب���لإلجابات�ا33.53�%

�،عند�اتخاذ�القرارات�ن��نت� أخذ��ع�ن��عتبار�رأي�مسؤول�ال�تالو�االت�السياحية�املدروسة��نجد�أّن كما�

اتخاذ�ك�ا�ع����دارة�و قد�يرجع�لسيطرة�مالِ �او�ذ�،2.55حيث���لت�العبارة�الثانية�أد�ى�متوسط�حسا�ي�

فتتجھ��جابة�ف��ا�إ���خيار�سبة�للعبارة�الرا�عة��بال�،القرارات�دون�ال�شاور�مع�مسؤول�املوقع��لك��و�ي

ط�ا�ا��سا�ي�ما�يدل�ع����ش�ت��جابات�حول�متوّس �1.24معياري��انحرافو �2.76بمتوسط�حسا�ي��،محايد

�عض����م�عزى�إ���صغر و�ذا�قد��ُ �،تكس��انن��انت�و�فيما�يتعلق�بإدخال�� وعدم�تجا�س�املؤسسات�
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1� �ع���. �و�التكم ��شاط �سي��

و���م�  ااس��اتيجي�عت����ن��نت� 

  جميع�املسؤول�ن

   80 11 23 29 11 6  ك

3.28 

  

 

1.10  

  

33.53  

يد
حا

م
  

  %100  13.8  28.8  36.3  13.8  7.5  ن

�دارة�تأخذ��ع�ن��عتبار�رأي�.�2

� �اتخاذ��ن��نت� مسؤول عند

  القرارات

   80  2  9  23  43  3  ك

2.55  

 

0.84  

  

32.94  

ق
اف

مو
غ�

  

  %100  2.5  11.3  28.8  53.8  3.8  ن

�تم��عديل�،ن��نت� �عد�إدخال�.�3

  أساليب�أداء��عمال����و�التكم

  22.56  808.  3.58  80  4  47  23  3  3  ك

ق
اف

مو
  

  %100  5  58.8  28.8  3.8  3.8  ن

4� �أن��انت�. �شبكة �تطو�ر تم

كس��انت�داخل�و�التكم�اوشبكة�

  وتحديث�نظام�املعلومات

   80  4  27  10  24  15  ك

2.76  

 

1.24  

  

44.92  

يد
حا

م
  

.18  ن

8  

30.0  12.5  33.8  5.0  100%  

5� �ت�و�ن�. �ع�� �العمال حصل

� �كيفية �حول �استخدامأسا���

  .وال��مجيات�املعتمدة��ن��نت� 

   80  8  49  11  9  3  ك

3.63  

 

.946  

  

ق  26.06
اف

مو
  

  %100  10.0  61.3  13.8  11.3  3.8  ن

6� �خار���. �بتعاقد �و�التكم قامت

مع�مختص�ن����مجال�تكنولوجيا�

  ونظم�املعلومات

   80  21  28  22  3  6  ك

3.69  

 

1.13  

  

ق  30.62
اف

مو
  

  %100  26.3  35.0  27.5  3.8  7.5  ن

  20.88  685. 3.28  ن��نت� من�تكنولوجيا��ستفادةعد�توف���متطلبات�� �ُ 

يد
حا

م
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شبكة�الداخلية����البعض��خر�وامتالكھ�لفروع�وحاجتھ�للالو�االت�وعدم�حاج��ا�لتطو�ر�شبكة�داخلية�وِك 

  .�وا��ارجية

العبارة�السادسة��انت��ع����أّن حيث��،موافقتج�ت��جابات�ف��ا�إ���خيار�افيما�يخص�با���العبارات�فقد�

،�و�ذا�يدل�ع���حاجة�الو�االت�%���يار�موافق35و��سبة��3.69لغ���سا�ي�الذي�بمن�حيث�املتوسط�ا

السياحية�للتعاقد�مع�مختص�ن����مجال�تكنولوجيا�املعلومات،�لتصميم�موقع�إلك��و�ي�جذاب�وتحس�ن�

بة�و��س�3.63مرئ�تھ�وتحديث�محتو�اتھ�باستمرار.�بال�سبة�للعبارة�ا��امسة��ان�املتوسط�ا��سا�ي�لإلجابات�

�ن��نت� ذلك�لضرورة�قيام�الو�االت�السياحية�بت�و�ن�عمال�ا����مجال��وقد�يرجع�،%���يار�موافق�61.3

،�أما�العبارة�الثالثة�املتعلقة�نظرا�لتعقد��ذه��نظمة�GDSوكيفية�التعامل�مع�أنظمة�ا���ز�املعلوما�ي�

� �إدخال ��عد ��عمال �أداء �أساليب ��جابات�ن��نت� بتعديل �خيار�املوافقة��فاتج�ت �إ�� ��خرى ��� ف��ا

ر�ذلك�وقد�يفسَّ ما�يدّل�ع���تجا�س��جابات�وتوافق�ا�،�0.808ي�معيار �انحرافو �3.58بمتوسط�حسا�ي�

الشف���واملكتوب�وكذا��تصال�ا�ع���ال��يد��لك��و�ي�بدل���عمالمع��تصالة�لاليب��وء�الو�االت�السياح

�و�ش�ار�� �الدعاية �ع�� ��ش�ار�اعتماد�ا �عوض �لك��و�ي �وتخفيض�ا �وال��ف �املجالت �ستخدامال ��

  .�وراق

 املوقع��لك��و�ي�استخدام�عد�ُ �نتائجتحليل� .2

  ك��و�يلاملوقع���استخدام)�:�نتائج��4��/17ا��دول�رقم�(�
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1� ��لك��ونية. �املواقع �ع�� �و�التكم  �عتمد

  �سرعة�عمالءإلتاحة�املعلومات�لل

  33.9  1.22  3.59  80  22  24  20  7 7  ك

ق
اف

مو
  %100  27.5  30  25  8.8  8.8  ن  

�لتحقيق�.2 �الو�ب �موقع �و�التكم �ستخدم

  دعاية�أك���ملنتجا��ا�وخدما��ا

  25.7  998.  3.88  80  19  44  9  4  4  ك

ق
اف

مو
  %100  23.8  55  11.3  5.0  5.0  ن  

�عتمد�و�التكم�ع���مواقع�الو�ب�لتحديث�.�3

  �سعار�،املعلومات�حول�العروض

  27.7  1.03  3.71  80  19  31  21  6  3  ك

ق
اف

مو
  %100  23.8  38.8  26.3  7.5  3.8  ن  

�و�التكم�.4 ��� ��لك��و�ي �املوقع �ستخدم

  جددإليجاد�موردين�

  35.0  1.29  3.68  80  26  27  8  13  6  ك

ق
اف

مو
  %100  32.5  33.8  10  16.3  7.5  ن  

�و�التكم�.5 ��� ��لك��و�ي �املوقع �ستخدم

  جدد�عمالءإليجاد�

 29.6  1.08  3.63  80  15  38  13  10  4  ك

ق
اف

مو
  %100  18.8  47.5  16.3  12.5  5.0  ن  

�خَد ست�ُ �.6 ��لك��و�ي �املوقع �����م للتحكم

  املنافسة�قوى 

  33.9  1.27  3.74  80  25  31  11  4  9  ك

ق
اف

مو
  %100  31.3  38.8  13.8  5.0  11.3  ن  

  23.3 873.  3.70  املوقع��لك��و�ي�استخدامعد��ُ 

ق
اف

مو
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املوقع��لك��و�ي��تأ�ي��استخدامجميع��جابات�عن�العبارات�الستة�لبعد��أّن �)�4�/17(�يت���من�ا��دول�

و�و�ما�يؤكده�املتوسط��،ظرا�لأل�مية�الفائقة�للموقع��لك��و�ي�كقناة�معلوماتية�ودعائية���خانة�املوافقة�ن

�ش�ل�مفصل�فقد��الذي�يدل�ع���عدم��ش�ت��جابات.� 0.873املعياري��نحرافو� �3.70ا��سا�ي�للبعد�

ر�موافق�وموافق�من��جابات�ب�ن�خيا� 57.5 % وتراوحت��سبة��،3.59بلغ�املتوسط�ا��سا�ي�للفقرة��و���

.�عمالءاملوقع��لك��و�ي�كقناة�معلوماتية�ت�يح�معلومات�حديثة�لل�استخدامو�و�ما�يدل�ع���أ�مية��،تماما

�ب �املتعلقة �الثانية �للفقرة �أك���ملنتجا��ا��استخدامبال�سبة �دعاية �لتحقيق �الو�ب �موقع �السياحية الو�الة

�ا��سا�ي��،وخدما��ا ��3.88فقد�بلغ�املتوسط �من��جابات���يار�موافق�55و�سبة �يدل�ع����،% و�و�ما

� �ع�� �السياحية �املؤسسات �ا��اص���ن��نتاعتماد ��لك��و�ي �موقع�ا �خالل �من �و�ش�ار�سواء ����������������للدعاية

��استخدامأو�ب �بدل �واملدونات �واملنتديات �الدالة ��استخداماملواقع �وقوائم�ال��ف ��ش�ار�ة واللوحات

  .العرض

%��38.8،�تؤكده��سبة�3.71لفقرة�الثالثة�فقد�اتج�ت��جابة�عل��ا�إ���خيار�املوافقة�بمتوسط�حسا�ي�أما�ا

�باستمرار�وإتاح��ا��،��يار�موافق �يدل�ع���حاجة�املؤسسات�السياحية�لتحديث�عروض�ا�وأسعار�ا و�ذا

�3.68ا�ي�ف��ما�ع���التوا���فقد�بلغ�املتوسط�ا��س�،بال�سبة�للفقرت�ن�الرا�عة�وا��امسةو��للعمالء�مباشرة.

و�و�ما��عكس�استخدام�الو�االت�السياحية�ملواقع�ا��لك��ونية�إليجاد�موّردين�وكذا�عمالء�جدد�،3.63و�

ح���خارج�مناطق�تواجد�مقر�ا�و�التا���توسيع�قاعدة�موّرد��ا�من�فنادق�ومطاعم�وشر�ات�ط��ان�باإلضافة�

م�لوال�تواجد�ا��لك��و�ي.�أما�بال�سبة�للفقرة�السادسة�املتعلقة�لتعاقد�ا�مع�عمالء�جدد�لم�تكن�لتصل�إل��

مما�يدل��،3.74بلغ�حسابيا�باستخدام�املوقع��لك��و�ي�للتحكم����قوى�املنافسة�فقد���لت�متوسطا�

ع���أن�املوقع��لك��و�ي��سمح�للو�الة�السياحية����تقو�ة�املركز�التناف����للمؤسسة�وإضعاف�مركز�الطرف�

 عمالء�أو�موردين.�،ر�سواء��انوا�منافس�ن�حالي�ن�أو�محتمل�ن�خ

 لتجارة��لك��ونيةاستخدام��ن��نت�ل�عد�ُ �نتائجتحليل� .3

�استخدامين����الو�االت�السياحية�عن�العبارات�امل�ونة�لبعد�سّ�� نتائج�إجابات�امل�)،�4/18(���ا��دول��تظ�ر�

  .ةالتجارة�والتعامالت��لك��وني�لغرض�ن��نت� 

� ��أّن حيث ��ُ مسّ�� إجابات �حول �السياحية �الو�االت �محايد�ي �مجال ��� �يقع ��لك��ونية �التجارة �تب�� عد

عد��و�تباين�اتجاه�واملالحظ�بال�سبة�ل�ذا�البُ �.0.609معياري�بلغ��انحرافو �3.23بمتوسط�حسا�ي�قدر�ب

مجال�املوافقة�الثالثة�وا��امسة����ين�حول�الفقرة��و���و سّ�� إذ�تركزت�أجو�ة�امل�،�جابات�من�فقرة�ألخرى 

بخيار��3.63%�للفقرة��و���ومتوسط�حسا�ي�35،��عكسھ�أك����سبة���يار�موافق�ب�3.71بمتوسط�حسا�ي�

،�%�ملوافق�بال�سبة�للفقرة�ا��امسة�38.8عكسھ��سبة��3.71%�للفقرة�الثالثة�ومتوسط�حسا�ي��35موافق�

�ا�لطلب�املنتجات�املختلفة�من�تذاكر��ة�بمنت���السياحة�و��و الو�االت�السياحي�ارتباطو�و�ما�قد�يفسر�ب

�ب �بيانا��م �وقواعد �املنتج�ن �املباشر�ملواقع �الولوج �خالل �من �فنادق �ا���ز��استخدامسفر�أو�غرف نظم

  .األن��نتاملعلوما�ي�املرتبطة�ب
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ن�الفقرة�الثانية�حول�فقد�تركزت��جابات�ع�،أما�بال�سبة�لعمليات�التجارة��لك��ونية�املوج�ة�للعمالء

�املوافقة ��،خيار�عدم �ا��يار�ب �ل�ذا �أك����سبة �أغلب���51.3عكسھ ن
ّ

�تمك �عدم �ع�� �يدل �ما �و�ذا ،%

�ا��زائر� ��� ��لك��ونية �للتجارة �التحتية �الب�ية �لتخلف �نظرا �ع���مواقع�ا ��لك��و�ي �البيع �من املؤسسات

دعائية�غ���تجار�ة.��،ات�بتصميم�مواقع�معلوماتيةوعدم�وجود�و���إلك��و�ي�لدى�العمالء�واكتفاء�املؤسس

%�من��جابات���يار��28.8تدعمھ��سبة��3.10بال�سبة�للفقرة�الرا�عة�فقد���لت�متوسطا�حسابيا�قدر�ب�

،�و�و�ما�يدل�ع����ش�ت����إجابات�املؤسسات�املدروسة�فبعض�ا�يملك�1.13مرتفع��انحراف�معياري محايد�و 

�ال�ت�يح�للعميل�تقديم�طلب�،والبعض��خر�يكتفي�بمواقع�غ���تفاعلية�مع�العمالءمواقع�ديناميكية�تفاعلية�

  ال�اتف�أو�الفاكس�أو�التنقل�إ���مقر�ا.�استخدامأو�إرسال�أمر�للو�الة�إال�ب

املوافقة�بمتوسط�حسا�ي�بلغ��مت�إجابات�الفقرة�الرا�عة�من�حيث�عدمبال�سبة�للفقرة��خ��ة�فقد�دعّ 

�أّن 2.68 �حيث ��لك��و�يأغل�، �خيار�الدفع �ت�يح �ال �السياحية �الو�االت �الدفع��،ب �أنظمة �لتخلف نظرا

  �لك��و�ي����ا��زائر�من�ج�ة�وكذا�ارتفاع�ت�اليف�حماية�و�شف���عمليات�الدفع.

 للتجارة��لك��ونية�ن��نت� �استخدام)�:�نتائج��4��/18ا��دول�رقم�(�

 SPSSv22املصدر:�إعداد�الباحث�بناء�ع���مخرجات�
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�منتجات�.1 �شراء �و�التكم ��� يتم

  إلك��ونيا

  35.5  1.32  3.71  80  27  28  9  7  9  ك

ق
واف

م
  %100  33.8  35.0  11.3  8.8  11.3  ن  

�منتجات�.2 �بيع �و�التكم ��� يتم

  املواقع��لك��ونية�استخدامب

  30.9  805.  2.60  80  1  11  25  41  2  ك

ق
واف

�م
غ

  

  %100  1.3  13.8  31.3  51.3  2.5  ن

3� ��وامر�. �وإدارة �إرسال يتم

  والطلبيات����و�التكم�إلك��ونيا

  36.3  1.32  3.63  80  24  28  12  6  10  ك

ق  
واف

م
  %100  30.0  35.0  15.0  7.5  12.5  ن  

4� �أوامر�. �وإدارة �استقبال يتم

  �التكم�إلك��ونياالعمالء����و 

  36.4  1.13 3.10  80  9  22  23  20  6  ك

يد
حا

م
  %100  11.3  27.5  28.8  25.0  7.5  ن  

�بيانات�.5 �قواعد �إ�� �الدخول يتم

  املوردين����و�التكم�إلك��ونيا

  35.0  1.30  3.71  80  25  31  10  4  10  ك

ق
واف

م
  %100  31.3  38.8  12.5  5.0  12.5  ن  

6� �عمالء�ا. �و�التكم ن
ّ

من��تمك

�ب �إلك��ونيا �استخدامالدفع

  بطاقا��م��لك��ونية.

  2.68  80  4  13  21  37  5  ك

  

.991  36.9  

ق
واف

��م
غ�

  

  %100  5.0  16.3  26.3  46.3  6.3  ن

  18.8 609.  3.23  التجارة��لك��ونية�استخدامعد��ُ 
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حا
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  لغرض�التعاون�املؤسسا�ي��ن��نت� �ماستخدا�عد�ُ �نتائجتحليل� .4

  للتعاون�املؤسسا�ي�ن��نت� �استخدام)�:�نتائج��4��/19ا��دول�رقم�(�

  SPSSv22املصدر:�إعداد�الباحث�بناء�ع���مخرجات�

لغرض�التعاون�املؤسسا�ي�بدرجة���ن��نتة��ستخدم�الو�االت�السياحي،�ي�ب�ن�أّن�)4/19(من�خالل�ا��دول�

 �،مرتفعة
ُ
�ق �عاما �حسابيا �متوسطا ��جابات ���لت �ّد إذ �معياري و �3.69ر�ب ��انحراف �من ���������������و�ساوي �1أقل

ما�يدل�ع���تركز��جابات�وعدم��شت��ا�و�استعراض�النتائج�املفصلة�ل��دول�ي�ب�ن�أن��جابات��،)0.80(

كما���لت��،3.88و��3.54فقرات�توج�ت�إ���خيار�موافق�بمتوسطات�حسابية�تراوحت�ب�ن�عن�جميع�ال

%���40،%�للثانية��45،%�للفقرة��و����35جابة�باملوافقة�أع����سبة�إجابات�بال�سبة���ميع�الفقرات�(�

  %�للسادسة�).55%�ل��امسة�و����35،%�للرا�عة��35،للثالثة

ن�املنتج�ن�واملوردين��،رك��ة�ال�شاط�السيا����عت�����ن��نتبات�إ���أّن�قد�يرجع��ذا�التوافق�����جا
ّ

إذ�تمك

� �شب�ات �ت�و�ن �من �اتصالوالوسطاء �املعلومات� �لتبادل �بي��م �فيما وكذا��ستعالم� �،ا���ز�،وشرا�ات

�العروض �حول �و�سعار�،التفاوض ��عت����،الكميات �باال كما �املوردين �عن �للبحث ��امة �ع�عتماأداة ��د

أداة��امة�للتواصل�مع���ن��نتكما��عت����،ستعانة�باملواقع�السياحية�املتخصصةمواقع�م��لك��ونية�أو�� 
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1� �ب�ن�. �والوثائق �املعلومات �تبادل يتم

  ن��نت� و�التكم�وشر�ا��ا�من�خالل�

  35.5  1.32  3.71  80  27  28  9  7  9  ك

ق
اف

مو
  %100  33.8  35.0  11.3  8.8  11.3  ن  

�املعلوما�ي��س�ّ �ُ �.2 �ا���ز �نظام ل

  التعاون�ب�ن�و�التكم�وشر�ا��ا

  29.0  1.03  3.54  80  12  36  18  11  3  ك

ق
اف

مو
  100  15.0  45.0  22.5  13.8  3.8  ن  

3� الشب�ات�املعلوماتية�����خداماستب.

  و�التكم�يتم�اختيار�املوردين�

  33.7  1.26  3.73  80  24  32  11  4  9  ك

ق
اف

مو
  %100  30.0  40.0  13.8  5.0  11.3  ن  

4� �املؤسسة�. �ب�ن �التفاوض يتم

��سعار �حول الكميات��،ومورد��ا

  .ن��نت� �استخداموالعروض�ب

    80  18  28  22  4  8  ك

3.55  

  

1.19  

  

مو   33.5
ق

اف
  

  %100  22.5  35.0  27.5  5.0  10.0  ن

نظام�املعلومات�ب�ن��استخدام�سمح�.5

�ال �رغبات �بتلبية �عمالءاملؤسسات

  بفعالية

    80  25  28  12  7  8  ك

3.74 

  

1.27  

  

33.9  

ق
اف

مو
  

  %100  31.3  35.0  15.0  8.8  10.0  ن

6� .� �مؤسستكم �ن��نت� �ستخدم

وزارة��-�ةرسميللتواصل�مع�ا���ات�ال

  �،الشؤون�الدي�ية�،لسياحةا

    80  19  44  9  4  4  ك

3.88  

  

.99  

  

25.5  

ق
اف

مو
  

  %100  23.8  55.0  11.3  5.0  5.0  ن

  موافق  80. 3.6  ُ�عد�استخدام��ن��نت�لغرض�التعاون�املؤسسا�ي
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،�الت�سيق�مع�وزارة�الشؤون�الدي�يةا���ات�الوصية�مثل�وزارة�السياحة�والديوان�الوط���للسياحة�وكذا�

�،��ا�من�رقم�أعمال�الو�االت�السياحية)فيما�يتعلق�ب�نظيم�رحالت�ا����والعمرة�(�وال���تمثل��امشا�معت

�أّن  �إ�� �عمال��ن��نت�باإلضافة �رغبات �وتلبية �العروض ����صنة �السياحية �للو�االت �حيث���سمح �من �ا

)�وإم�انية�تجميع�عدة�خدمات�و�أ�شطة�سياحية�للعميل��VIPنوعية�ا��دمة�املق��حة�(�عادية�أو�متم��ة�

،�سياحي�ن�تنظيم�رحالت�استكشافية�مع�مرشدين�،وا���ز�فيھ�،دقالتوصيل�إ���الفن�،�ا���ز����الطائرة

 ضمان��من�ال������...

  �الداخ���تصاللغرض���ن��نت� �استخدام�عد�ُ ��نتائجتحليل� .5

  الداخ���تصاللال�ن��نت� �استخدام)�:�نتائج��4��/20ا��دول�رقم�(�

  SPSSv22املصدر:�إعداد�الباحث�بناء�ع���مخرجات�

� �من )� �رقم ��يظ�ر�أن�)4/20ا��دول �للبعد �ا��سا�ي �املتوسط �قد �يصنّ �3.52بلغ ��و�التا�� �خانة�ف �

ما�يدل�ع���عدم��ش�ت��جابات�حول�متوسط�ا��،�0.602منخفضاملعياري�نحراف�كما�أن�� �،املوافقة

ظ�ر�النتائج��ا��سا�ي.
ُ
الداخ����تصاللغرض����ن��نتالو�االت�السياحية�لتكنولوجيا��استخدام�أّن كما�ت

�2.69ت�أد�ى�قيمة�للمتوسط�ا��سا�ي�بلو�ش�ل�أدق�فإن�العبارة�الثانية��ّ� �،ي��اوح�ب�ن�املتوسط�والعا��

%�مما�يدل��43.86ر�ب�إذ�قّد �،ختالف�عاٍل و���قيمة�محايدة�قر�بة�من�اتجاه�غ���موافق�كما�أن�معامل�� 
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1� .� ��لك��و�ي�استخدام�سمح ب�سر�ع� ال��يد

  .ت�وتبادل�املعلومات�داخل�و�التكمتصاال �

  33.5  1.25  3.73  80  25  29  13  5  8  ك

ق
واف

م
  %100  31.3  36.3  16.3  6.3  10.0  ن  

ة�لتوصيل�املعلومات��عت����ن��انت�أداة��ام.2

  .داخل�و�التكم

  43.8  1.18  2.69  80  7  15  15  32  11  ك

يد
حا

م
  %100  8.8  18.8  18.8  .40  13.8  ن  

3� .� �املعلوماتية��استخداميؤدي الشب�ات

�� �لتحقيق �ب�ن��تصالالداخلية التفاع��

  .�دارة�والعمال

    80  25  30  16  2  7  ك

3.80  

  

1.17  

  

30.7 

ق
واف

م
  

  %100  31.3  37.5  20.0  2.5  8.8  ن

4� �����استخدام. �العمال �طرف �من �ن��انت

 
ّ
�بتعل ��سمح �و و�التكم �الذا�ي تطو�ر�م�م

  كفاءا��م

  1.09  3.15  80  12  18  20  30  0  ك

  

34.6  

يد
حا

م
  %100  15.0  22.5  25.0  37.5  0  ن  

الشب�ات�داخل�و�التكم�إ����استخداميؤدي�.�5

�العمل� �وتفعيل �العمال �ب�ن �العالقات تقو�ة

  ا��ما��.

   80  25  24  15  6  10  ك

3.60  

  

1.33  

 

36.9  

ق
واف

م
  

  %100  31.3  30.0  18.8  7.5  12.5  ن

6� ن
ّ

�يمك �من��استخدام. �الداخلية الشب�ات

التأكد�من�ال��ام�العمال�بأداء�م�ام�م�وخدمة�

  .أ�داف�املؤسسة

    80  11  18  25  23  3  ك

3.14  

  

1.09  

 

34.7  

يد
حا

م
  

  %100  13.8  22.5  31.3  28.8  3.8  ن

 موافق 602.  3.52  ن��نت� �استخدامالداخ���ب�تصالُ�عد��



 

 االت�السياحيةــة�من�الوكـــع���أداء�عين�تـرنــ�نت�استخدامر�ــدراسة�أث�����الفصل��الرا�ع���

 

 
180 

 
  

حيث�ال��عت����،�ن��انت�داخل�الو�االت�السياحية�املدروسة�استخدامع����ش�ت�كب���لإلجابات�نظرا�لتباين�

%�من�املؤسسات�وال������ع����غلب�صغ��ة�ا���م��40ل�سبة�ألك���من�الداخ���با�تصالأداة��امة�لال

�،عة%�من�املؤسسات�وال������ع����ر���مؤسسات�موّس �20وال�شاط�ب�نما��عت���كذلك�بال�سبة�ألز�د�من�

الفقرة�الرا�عة�����خرى�اتج�ت��جابات�ف��ا�إ���خيار�محايد�بمتوسط�حسا�ي�بلغ��وعدد�عمال�ا�أك��.

%�ما�يدل�ع���أن��ن��انت�ال��س�م��ش�ل�فعال����تحقيق�التعلم�الذا�ي���34.60اختالفومعامل��3.15

�الفقرة�السادسة�����خرى���لت��جابات�ف��ا�متوسطا�بلغ� مع�تباين�وا����،3.14وتنمية�الكفاءات.

�لإلجابات. �خيار�امل� �توجھ �فقد �وا��امسة �والثالثة ��و�� �للعبارات �بال�سبة �املوافقة�ّ�� سأما �مجال �إ�� ين

و�و�ما��عكسھ�ال�سبة�العالية���يار�موافق�بال�سبة��3.60و��3.73،�3.80بمتوسطات�حسابية�ع���التوا���

  %.��30و��36.3،�37.5للفقرات�الثالثة�ع���التوا���

ية�سواء�عزى�ذلك�أل�مية�ال��يد��لك��و�ي����توصيل�املعلومات�و�س�يل��تصال�داخل�الو�االت�السياحو�ُ 

ب�ن�العمال�أو�بي��م�و��ن��دارة،�حيث��عمد��ذه��خ��ة�لتوجيھ�العمال�وتوز�ع�امل�ام�بي��م�إلك��ونيا�مما�

�املؤسسة �بأ�داف �لتذك���م �باإلضافة �أّن �،يوفر�الوقت ��س�كما �الداخلية �العمل�ِ� االشب�ات �دعم ��� م

  ا��ما���وتطو�ر�العالقات��جتماعية�ب�ن�العمال.

 ةس��اتيجيلغرض�اليقظة�� �ن��نت� �استخدام�عد�ُ �ائجنتتحليل� .6

لليقظة��ن��نت� �استخدامعد�ببُ �ةين�ا��اصسّ�� ن�توز�ع�إجابات�املنب�ّ �،)���4/21ا��دول�التا���رقم�(

  .ةس��اتيجي� 

  ةس��اتيجيلليقظة�� �ن��نت� �استخدام)�:�نتائج��4��/21ا��دول�رقم�(�

  SPSSv22املصدر:�إعداد�الباحث�بناء�ع���مخرجات�

  الفـقـرة

  ���نتن� �ستخدم�و�التكم��

  جمع�وتحليل�املعلومات�املتعلقة�،لرصد
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 �������اتسلو�،راءآ�،بخصائص .1

  عمالءال���و�رغبات���������

  34.60  1.18 3.41  80  11  34  22  2 11  ك

ق
واف

م
  100  13.8  42.5  27.5  2.5  13.8  ن  

  22.56  808.  3.58  80  4  47  23  3  3  ك  سوق�بتطور�ونمو�ال .2

ق
واف

م
  100  5.0  58.8  28.8  3.8  3.8  ن  

  33.33  1.11  3.33  80  7  38  16  12  7  ك  بتطور�القوان�ن�والسياسات�ا���ومية .3

يد
حا

م
  100  8.8  47.5  20.0  15.0  8.8  ن  

  40.00  1.2  3.0  80  8  24  17  22  9  ك  ات�املنافس�ن�وتحر�ا��ماس��اتيجيب .4

يد
حا

م
  100  10.0  30.0  21.3  27.5  11.3  ن  

بمستوى�املبيعات�وا��صص�السوقية� .5

  للمنافس�ن

  43.70  1.25  2.86  80  7  22  18  19  14  ك

يد
حا

م
  100  8.8  27.5  22.5  23.8  17.5  ن  

ملنتجات�والعروض�املقدمة�من�طرف�با .6

  املؤسسات�املنافسة

  29.45  1.09  3.70  80  20  32  15  10  3  ك

ق
واف

م
  100  25.0  40.0  18.8  12.5  3.8  ن  

 ب
ُ
 محايد 765. 3.31  ة��لك��ونيةس��اتيجيعد�اليقظة�� ـــ
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�اوح�ب�ن�ة��لك��ونية�ت�س��اتيجيين�حول�فقرات�اليقظة�� سّ�� إجابات�امل�يت���من�ا��دول�أّن 

���ء�من�التفصيل�نجد�أن�اتجاه��جابات�عن�الفقرة��و ،�3.31بمتوسط�حسا�ي��ل��ام�املتوسط�واملرتفع�

�يدّل و�ذا��،%�42.5تكرار���يار�موافق�بأع����و�ان�3.41حيث�بلغ�املتوسط�ا��سا�ي��،موافق�و����ان�

اولة�توف���عروض��ستجيب�ورغبا��م�و�التا���مح�عمالءع���س���املؤسسات�السياحية�ملعرفة�تفضيالت�ال

�والسعر  �ا��ودة �حيث �من �السائ�لتطلعا��م �يطمح �ال�� �ال��راو�ة �بالسياحة �املتعلقة �العروض ح�خاصة

وأع����3.58.�بال�سبة�للفقرة�الثانية�فقد���لت�متوسطا�حسابيا�يقدر�ب�املح���قبل��جن���للقيام���ا

ا��صول�ع���املعلومات�عن�لو�االت�السياحية�بو�ذا��عكس�مدى�ا�تمام�ا�،%�58.8تكرار���يار�موافق�ب�

�ن�إ���ا��زائر،�وكذا�املعلومات�ا��اصة�بالسياح��جانب�الداخل�ةاملحلي�ةواقع�ومستقبل�السوق�السياحي

السادسة�فقد�لفقرة�ا��اأّم س�ثمارات�السياحية�ا��ديدة�ال���يمكن�أن��ستقطب�السياح.�باإلضافة�إ���� 

عزى�لس���الو�االت�السياحية�و�ذا�قد��ُ �،%�40وخيار�موافق�ب�سبة��3.70ب����لت�متوسطا�حسابيا�يقدر 

ما�يقدمونھ�من�عروض��محاولة�معرفة��ّل ،�و�التا���أك���ع���حساب�منافس��ا�لتحقيق�حصص�سوقية

        ���������������وأسعار�ومن�ثم�تقديم�أفضل�م��ا�أو�ع����قل�محا�ا��ا.

فالفقرة�الثالثة���لت�متوسطا��،اتج�ت��جابات�ف��ا���يار�محايد�بال�سبة�للعبارات�املتبقية�فقد  

�يقدر�ب �وا���لإلجابات�3.33حسابيا �حيث�أّن ب�ن�الو�االت�مع�تباين �عن��، �ال��ستعلم�إلك��ونيا �عض�ا

�ن��نت� وظف�ت��ا%�م��47أك���من�����ح�ن�أّن �،القوان�ن�والسياسات�ا���ومية�املرتبطة�بال�شاط�السيا��

�القوان�ن�املرتبطة�ب�نظيم�دف���الشروط��،وتحليل�املعلومات�املتعلقة�باملحيط�التنظي���وال�شر���لرصد�

كذا�و و�جراءات�ا���ومية�لتنظيم�ا����والعمرة�وكذا��جراءات��منية���ماية�السياح�وتأم�ن�سالم��م�

املتعلقت�ن�ة�الرا�عة�وا��امسة�بال�سبة�للفقر �ا��صول�ع���التأش��ات�من�السفارات�املختلفة.معرفة�جديد�

�3.0فقد�بلغ�املتوسط�ا��سا�ي�لإلجابات�ع���التوا���ات�املنافس�ن�وحصص�م�السوقية�اس��اتيجيبمتا�عة�

  .%�43.7و�%�40املرتفع��ختالفجابات��عكسھ�معامل�� ���� مع��ش�ت�كب����2.86و�

��ئناان��ا��عد �إجابات �وتحليل �عرض �السياحيمسّ�� من �الو�االت �امل�وِّ ي �للعبارات �ة �ملحور ات�استخدامنة

  نمّر�لعرض�وتحليل�إجابا��م�حول�العبارات�املرتبطة�بأ�عاد��داء�الثالثة�.�،ن��نت� 

 �ملؤسسات���ا�محور��داء��نتائجتحليل� .7

� )� �رقم �التا�� �ا��دول �املدروسة��4/22 �الثالثة �بأ�عاده ��داء �محور �عن ��جابات �نتائج ��ستعِرض (�������������������

 ال�سو�قي�والتجاري�)�،(�املا��
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  التجاري�وال�سو�قي�)�،)�:�نتائج�محور��داء�(�املا���4��/22ا��دول�رقم�(�

 

درجات�تتفاوت�ب�ن�ب�،�ا�الو�االت�السياحية�قد�حققت�تحسنا����مؤشرات�أداي�ب�ن�من�ا��دول�أعاله�أن�

  .عاليةدرجة�و���قيمة�متوسطة�قر�بة�من� 3.39حيث�بلغ�املتوسط�ا��سا�ي�ملحور��داء��املتوسط�والكب�� 

�م �تظ�ر�فصّ و�ش�ل �ل �عن ��جابات �املا�� �للبعد �املش�لت�ن �والثانية ��و�� ��االعبارت�ن �حيث ن�متباي�ت�ن

أي�أن��عض�املؤسسات�تمكنت��،)�مع��ش�ت�وا���لإلجابات(درجة�متوسطة�3.36املتوسط�ا��سا�ي�لألو���

قناة��لك��ونية����ال�استخداممن�تحس�ن�ن�يج��ا�السنو�ة�من�خالل�ز�ادة�مبيعا��ا�ب�ن��نت� �استخدامب

لفقرة�الثانية�فقد��ان�اتجاه��جابات�نحو�لح�ن�أن�البعض��خر�لم�يتحصل�ع���نفس�الن�يجة.�بال�سبة�

� �حسا�ي �بمتوسط �كب��ة ��جابات�3.45درجة ��� ��ش�ت ��،مع �سا�مت �ت�اليف��ن��نت� حيث �تخفيض ��

��تصال� �تخفيض �و�ش�ار�وكذا �وت��استخداموالدعاية ��وراق �ل �التنقل �املؤسسات�27.5اليف �من %

  %�بدرجة�كب��ة�جدا.��26.3بدرجة�كب��ة�ول�
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�املحققة�1 �الصافية �الن�يجة �تحس�ت .

  لو�التكم

  36  1.22  3.36  80  16  24  20  13 7  ك

يد
حا

م
  %100  20.0  30.0  25.0  16.3  8.8  ن  

.�تحس�ت�عملية�التحكم����الت�اليف�����2

  و�التكم

  37  1.28  3.45  80  21  22  15  16  6  ك

ق
واف

م
  %100  26.3  27.5  18.8  20.0  7.5  ن  

ي  ر
ـــــــــا

ج
ء�ت

دا
أ

  

  35  1.16  3.23  80  16  10  37  10  7  ك  .تطورت�املبيعات�السنو�ة�لو�التكم3

يد
حا

م
  %100  20.0  12.5  46.3  12.5  8.8  ن  

  41  1.29  3.14  80  15  34  10  11  10  ك  .دخلت�و�التكم�أسواقا�جديدة�4

يد
حا

م
  %100  18.8  42.5  12.5  13.8  12.5  ن  

�تحسن5 �السوقية��. �ا��صة �نمو معدل

  لو�التكم

م  30  1.01  3.33  80  8  30  26  12  4  ك
يد

حا
  %100  10.0  37.5  32.5  15.0  5.0  ن  
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������عمالء.تحس�ت�عملية�خدمة�رغبات�ال6

  و�التكم

  31  1.07 3.41  80  6  41  21  3  9  ك

ق
واف

م
  %100  7.5  51.3  26.3  3.8  11.3  ن  

.�تحس�ت�صورة�و�التكم�وان�شرت�عالم��ا�7

  التجار�ة.

  35  1.22  3.48  80  11  42  13  2  12  ك

ق
واف

م
  %100  13.8  52.5  16.3  2.5  15.0  ن  

�ال8 �رضا �ز�ادة �عالقة��عمالء. وتحس�ن

  الو�الة���م

  35  1.22  3.42  80  10  41  14  3  12  ك

ق
واف

م
  %100  12.5  51.3  17.5  3.8  15.0  ن  

�بأسعار�9 �متم��ة �عروضا �و�التكم �تقدم .

  تنافسية

  31  1.04  3.29  80  2  43  20  6  9  ك

يد
حا

م
  %100  2.5  53.8  25.0  7.5  11.3  ن  

.تحس�ت�عملية�مراقبة�الوضع�التناف����10

  والتكيف�معھ

  32  1.16  3.55  80  14  39  11  9  7  ك

ق
واف

م
  %100  17.5  48.8  13.8  11.3  8.8  ن  

 محايد 782. 3.39  التجاري�وال�سو�قي�)�،محور��داء�(�املا��  

 SPSSv22املصدر:�إعداد�الباحث�بناء�ع���مخرجات�
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�التجاري  �لألداء ��،بال�سبة �والرا�عة �الثالثة �الفقرة �عن ��جابات ���لت �فقد �نحو�درجة�وا��امسة اتجاه

�بمتوسط�حسا�ي� �يفَس �،ع���التوا���مع��ش�ت�وا���لإلجابات�3.33و��3.23،�3.14متوسطة، م�ر��عدما

تكنولوجيا�وإنما�ال�استخدامالع��ة�ل�ست�ب�(�إذ�أّن �ن��نت� من��ستفادةفؤ����قدرة�املؤسسات�ع���� ت�ا

�عض�املؤسسات�تكتفي�بالتواجد��لك��و�ي�السط����إذ�أّن �،)�ااستخداممن��ستفادةبمعرفة�كيفية�� 

امة�شرا�ات�وتوسيع�قاعدة�،����ح�ن�أن�البعض��خر��س���إلقن��نتة�لأل س��اتيجيدون�إدراك���مية�� 

ودخول�أسواق�جديدة��تحس�ن�معدل�نمو�حص��ا�السوقية��،ما�سمح�ل�ا�بتحس�ن�رقم��عمال�،ھئعمال 

�عض�الو�االت�السياحية�استطاعت�من�خالل�حضور�ا��لك��و�ي���عيدة�جغرافيا�عن�مقر�ا�(�حيث�أّن 

  �.وفدةجال�السياحة�املأخرى�بفضل�عروض�ا�املتم��ة����م�مناطقمن��عمالءالتعاقد�مع�

ة�للبعد�ال�سو�قي�لألداء�فقد�اتج�ت�إجابا��ا���يار�(�تحس�ت�بدرجة�كب��ة)�باست�ناء�ّون�بال�سبة�للفقرات�امل

�بدرجة�متوسطةالعبارة�التاسعة�ال��� �ا��سابية�ب�ن��انت��جابة�ف��ا �������3.29،�حيث�تراوحت�املتوسطات

ع����ما�يدّل �%.�53.8و�%�48.8إذ�تراوحت��سب��ا�ب�ن��،��السائدةو�انت��جابة�بدرجة�كب��ة���3.55و�

�ال�سو�قي ��داء �مؤشرات �التحسن �رغبات �خدمة ��� �تحسنا �املدروسة �املؤسسات �حققت �حيث �عمالء،

�ع �رضا�م �السياحيةو�التا�� �الو�الة �مع ��عامال��م �حّق ن �كما �تحّس ، �املدروسة �املؤسسات �قت ��� صورة�نا

 �ا.�عمالوكذا�تقديم�ا�لعروض�متم��ة�لفائدة��ن��نت� �شار�ا�بفضل�وانعالم��ا�التجار�ة�

  فرضيات�الدراسة�اختبار �:املبحث�الرا�ع

  �الفرضية�الفرعية��و���اختبار �:أوال

 .)�السياحيةأثر�ع���أداء�املؤسسات�(الو�االت�ن��نت� من��ستفادةلتوف���متطلبات�� 

و���حال��،و�داء�ن��نت� من��ستفادةب�ن�توف���متطلبات�� �رتباطال�بدراسة�� �ذه�الفرضية�نقوم�أوّ �ختبار ال 

�نقوم�ب �داللة�إحصائية �ذات �التأث���من�خالل��نحدار نموذج�� �استخداموجود�عالقة  ملعرفة��سبة��ذا

  ب�ن�املتغ��ين.�نحدار واست�باط�معادلة�� �R²معامل�التحديد�

��رتباطتحليل��  .1 �و�معرفة��ل�توجد�ن�املتغ���املستقل�واملتغ���التا�ع�ب��رتباطمن�تحليل�� ال�دف�:

و�داء�من�خالل�حساب�معامل��ن��نت� من��ستفادةب�ن�توف���متطلبات�� �ذات�داللة�إحصائية�عالقة

  . �Pearsonرتباط� 

  و�داء�ن��نت� من��ستفادةب�ن�توف���متطلبات�� �رتباط� )�:��4�/23ا��دول�رقم�(�

  �داء ��������       طلباتاملت �رتباط� 

  رتباطمعامل�� 

  .Sigدرجة�املعنو�ة����

N ينةالع  

**696. 

.000 

80  
  0.01دال�إحصائيا�عند�مستوى�معنو�ة��رتباط� �**    

 Spss22عتماد�ع���مخرجات�املصدر:�إعداد�الباحث�باال 
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موجبة�ودالة�إحصائيا��ارتباط)�وجود�عالقة���4�/23(�ا��دول�رقم����ب�ن�املتغ��ين�رتباطبي�ت�دراسة�� 

��Pearson�0.696رتباطو�لغ�معامل�� �وأداء�الو�االت�السياحية.��ن��نتمن��ستفادةب�ن�توف���متطلبات�� 

 
ُ
%�فإن�العالقة�ذات��5درجة�املعنو�ة�أقل�من��،�و�اعتبار�أّن قوي ال�رتباطف�ضمن�خانة�� صنَ و���قيمة�ت

 .إحصائية� داللة

��ا��طي�نحدار �  .2 �� �نحدار د�نموذج�� حّد يُ : �معامل ،�كما��Rا��ز�ي�رتباطا��طي�ب�ن�املتغ��ين�قيمة

  والذي�يمثل��سبة�تأث���املتغ���املستقل����املتغ���التا�ع.�R²يحدد�قيمة�معامل�التحديد�

 .ودرجة�املعنو�ة��Fسمح�بمعرفة�إن��ان�النموذج�د��إحصائيا�من�خالل�تحليل�ف�شر��Anovaتحليل�التباين�

�معامل�ل�ل�والقيمة�املعيار�ة�،)t(قيمة��  Studentن�الداللة�من�خالل�تحليل�ب�ّ ا�جدول�معامالت�التباين�فيُ ّم أ

  وا��دول�املوا���يو���ذلك:�.نحدارمن�معامالت�� 

  

  من��ن��نت�و�داء�ستفادةنموذج��نحدار�ب�ن�متطلبات�� )�:��4�/24ا��دول�رقم�(�

  Model Summaryم��ص�النموذج�

  ا��طأ�املعياري   معامل�التحديد�امل���  �R² معامل�التحديد Rمعامل��رتباط�  النموذج

.696 .484  .478  .565  

ANOVA �نحدار جدول�تحليل�تباين�خط�� �  

  درجة�املعنو�ة Fقيمة�  اتر�عامل�متوسط  dfدرجة�ا��ر�ة��  مجموع�املر�عات  النموذج

  000.  73.230  23.41  1  23.41  �نحدار

ـــيال       320.  78  24.93  بواقـ

        79  48.34  املجموع

 Coefficients �جدول�معامالت�التباين

 .Sig درجة�املعنو�ة tقيمة�  املعامالت�املعيار�ة  املعامالت�غ���املعيار�ة  النموذج

 Beta  ا��طأ�املعياري  Bقيمة�املعلمة�

    Constant  .789  .311 الثابت

.696  

2.536  .013  

  000.  8.557  093.  794.  لك��ونيةالتجارة��

  املتغ���التا�ع�:��داء

�ملخرجات�
ً
  SPSSv22املصدر:�إعداد�الباحث�ترجمة

 �� �جدول �(�ا��طي�نحدار يظ�ر�من ��أّن �،)4/24رقم �التحديد �معامل �� R²قيمة �أّن ���0.484 ��ع�� ����������مما

ترجع��%51.6وال�سبة�املتبقية��ن��نت� من��ستفادة%�من�التباين�����داء�س�بھ�توف���متطلبات�� �48.4

  .لألخطاء�العشوائية
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��3.96�و���أك���من�قيم��ا�ا��دولية���73.23ساوي��Fأن�قيمة��Anovaكما�ي�ب�ن�من�جدول�تحليل�التباين�

  ما�يث�ت���ة�النموذج�ومعنو�تھ. ،Sig �=0.000درجة�املعنو�ة��كما�أّن 

�،%�) 5(أقل�من��0.00بمستوى�داللة���t����8.55ختبار قيمة�� �أّن من�خالل�جدول�معامالت�التباين�ي�ب�ن�

  .إذن�النموذج�ذو�داللة�إحصائية

  التالية:��نحدار نموذج�� است�باط�معادلة��من�خالل�ما�سبق�يمكن

  ن��نت� من��ستفادةمتطلبات��  × 0.794+��0.789=��أداء�الو�االت�السياحية

  

  

  

  �الثانيةالفرضية�الفرعية��اختبار �ثانيا:

 .املوقع��لك��و�ي�أثر�ع���أداء�املؤسسات�(�الو�االت�)�السياحية�ستخدامال �ل�

و�داء�من�خالل�حساب�املوقع��لك��و�ي��استخدامب�ن��رتباط�ذه�الفرضية�نقوم�أوال�بدراسة�� �ختبار ال 

 �� �ب�،�Pearsonرتباطمعامل �نقوم �إحصائية �داللة �ذات �عالقة �وجود �حال �� �استخدامو�� �نحدار نموذج

  ب�ن�املتغ��ين.�نحدار واست�باط�معادلة�� �R²معامل�التحديد� ملعرفة��سبة��ذا�التأث���من�خالل�

  رتباطتحليل��  .1

 والتجاري �يال�سو�ق�،املا���و�داء�لك��و�ياملوقع���استخدامب�ن��رتباط� )�:�4/25ا��دول�رقم�(�

  �داء�التجاري   و�قي�داء�ال�س   �داء�املا��  �داء رتباط� 

���رتباطمعامل�� 

  .Sigدرجة�املعنو�ة�

  Nالعدد����������

.580** 

.000 

80 

.139 

.220 

80  

**638. 

.000 

80  

.503** 

.000 

80 
  0.01دال�إحصائيا�عند�مستوى�معنو�ة��رتباط� �**    

 املصدر:��إعداد�الباحث�
ً
  SPSSv22ملخرجات��ترجمة

يمثل�ا�،�اط�موجبة�ومعنو�ة�ب�ن��داء�الك���واستخدام�املوقع��لك��و�يوجود�عالقة�ارتب�يت���من�ا��دول 

املوقع��لك��و�ي�و�داء��استخدامعالقة�ب�ن�معنو�ة�العدم��،�كما�يالحظ0.580معامل��رتباط�املقدر�ب�

ظ�ر�يح�ن�����،%5و���أك���من��0.220باعتبار�أن�معامل��رتباط�ضعيف�جدا�ودرجة�املعنو�ة�تقدر�ب�املا���

،�ال�سو�قياملوقع��لك��و�ي����الو�االت�السياحية�و�داء��استخدامموجبة�ب�ن��ارتباطبوضوح�وجود�عالقة�

موجب�معنوي�ب�ن��ارتباط�ل�كما�ُ� �،0.000كما�أن�درجة�املعنو�ة������،��0.638رتباط� حيث�بلغ�معامل

                                                           

 3رقم��أنظر�امل��ق�  

ستفادة�من��ن��نت�ع���وجود�أثر�لتوف���متطلبات�� ،�أي�تتأكد�الفرضية�الفرعية��و���و�التا��

  .السياحية�)الو�االتاملؤسسات�(أداء�
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كما�أن�مستوى��،�0.503رتباطبلغ�معامل�� �إذ�،املوقع��لك��و�ي�و�داء�التجاري�للمؤسسات�استخدام

ب�ن�،�ثم�الك���املوقع��لك��و�ي�و�داء�استخدامب�ن��نحدار مما�يقودنا�لدراسة�نموذج�� .��0.000الداللة�

  ����.التجاري و �ال�سو�قياملوقع��لك��و�ي�و�داء��استخدام

 �ك�ال�داءاملوقع��لك��و�ي�و� �استخدامب�ن��نحدار نموذج��  .2

 �ك�ملوقع��لك��و�ي�و�داء�النموذج��نحدار�ب�ن�استخدام�ا):��4/�26ا��دول�رقم�(�

 Beta  t  ا��طأ�املعياري � B  م��ص�النموذج

   314. 1.47  الثابت  املعنو�ة Fقيمة�  R R²  النموذج

.580  

4.686  

  6.294  083.  520.  املوقع��لك��و�ي  000.  39.619  337. 580.

  

�(يظ� �ا��دول ��نحدار��� �نموذج �أ�،)4/26ر�من �ع�� ��لك��و�ي �املوقع �أثر�الستخدام �الو�االت�دوجود اء

من�التغ��ات�ا��ادثة�����داء��%�33.7السياحية،�و�ت���ذلك�من�خالل�معامل�التحديد�الذي�يقدر�بأن

أما�املعنو�ة�ال�لية�للنموذج��سب��ا�استخدام�املوقع��لك��و�ي�وال�سبة�املتبقية�ترجع�لألخطاء�العشوائية.

  .0.000ال����ساوي��Fفتع���ع��ا�درجة�املعنو�ة�الختبار�

  استخدام�املـوقع��لك��و�ي × 0.520+��1.47=���داءومن��نا��ست�تج�معادلة��نحدار:�

 ال�سو�قي�و�داءاملوقع��لك��و�ي��استخدامب�ن��نحدار نموذج��  .3

 املوقع��لك��و�ي�و�داء�ال�سو�قي�استخدامب�ن��نحدار نموذج�� ):��4/�27ا��دول�رقم�(�

 Beta  t  ا��طأ�املعياري � B  م��ص�النموذج

   344. 977.  الثابت  املعنو�ة Fقيمة�  R R²  النموذج

.638  

2.841  

  7.318  090.  662.  املوقع��لك��و�ي  000.  53.555  407. 638.

  

%�من�التباين�����40.7ما��ع���أن��،�0.407ساوي��R²د�قيمة�معامل�التحدي�يظ�ر�من�ا��دول�أعاله�أّن 

  .تفسر�باألخطاء�العشوائيةأما�ال�سبة�املتبقية�ف�،املوقع��لك��و�ي�ستخداميرجع�ال ال�سو�قي�قيمة��داء�

مستوى��و�ما��أّن �،3.96و���أك���من�قيم��ا�ا��دولية�واملقدرة�ب��53.55املحسو�ة��ساوي��Fوحيث�أن�قيمة�

� �املعنو�ة ���0.000ساوي �من �)�0.05و�و�أقل �املعتمد �الداللة �مستوى �الصفر�ة��،( �الفرضية �نرفض فإننا

املوقع��لك��و�ي����الو�االت�السياحية��ستخدامإحصائيا�ال �لونقبل�الفرضية�البديلة�القائلة�بوجود�أثر�دا

  .ال�سو�قي��ا�ع���تحس�ن�أدا

���ال�سو�قي�املوقع��لك��و�ي�وتحس�ن��داء��خداماستا��طي�ب�ن��نحدار معادلة�� �كما�يمكن�است�تاج�

  .املوقع��لك��و�ي�استخدام × 0.662+��0.977=����داء�ال�سو�قيكما�ي��:��،املؤسسات�السياحية

  .0.662وقيمتھ��Bبواسطة�املعامل�ال�سو�قي�املوقع��لك��و�ي�ع����داء��استخداموتمثل��ذه�املعادلة�أثر�

�ملخرجات�
ً
  SPSSv22املصدر:�إعداد�الباحث�ترجمة

�ملخرجات�
ً
  SPSSv22املصدر:�إعداد�الباحث�ترجمة
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  املوقع��لك��و�ي�و�داء�التجاري �استخدامن�ب��نحدار نموذج��  .4

 جاري املوقع��لك��و�ي�و�داء�الت�استخدامب�ن��نحدار نموذج�� ):��4/�28ا��دول�رقم�(�

 Beta  t  ا��طأ�املعياري ��� B  م��ص�النموذج�

   386. 1.42  � الثابت  املعنو�ة Fقيمة�  R R²  النموذج

.503  

3.681  

  5.133  102.  522.  وقع��لك��و�يامل  000.  26.349  253. 503.

 املصدر:�إعداد�الباحث�
ً
  SPSSv22ملخرجات��ترجمة

من�التغ�������داء�التجاري��%�25.3،�أي�أّن��0.253ساوي��R²قيمة�معامل�التحديد��يب�ن�ا��دول�السابق�أّن 

،�حيث��سا�م�صفرما�أن�درجة�املعنو�ة��ساوي�الاملوقع��لك��و�ي�ك�ستخدامال �رجعللو�االت�السياحية�ي

املوقع��لك��و�ي�للمؤسسة����دخول�ا�ألسواق�جديدة�لم�تكن�متاحة����السابق�مما�يحسن�من�معدل�نمو�

  ا��صة�السوقية.

  .ع��لك��و�ياملوق�استخدام × 0.522+��1.42=����داء�التجاري ت�ون�بالش�ل�املوا��:��نحدار ومعادلة�� 

  

  

  

  ثالثةالالفرضية�الفرعية��اختبار ثالثا�:�

  .ا��التجارة��لك��ونية����الو�االت�السياحية�أثر�ع���أدا�ستخدام�ل�ال �

�وأداء�جارة��لك��ونيةتطبيق�التب�ن��رتباط�ذه�الفرضية�نقوم�أوال�بدراسة�� �ختبار ال :��رتباطتحليل��  .1

  .رتباطمن�خالل�حساب�معامل�� �املؤسسات�السياحية

  و�داء�التجارة��لك��ونية�ب�ن�تطبيق�رتباط� )�:��4/�29ا��دول�رقم�(�

  �داء          ������تجارة��لك��ونيةال �رتباط� 

  رتباطمعامل�� 

  .Sigدرجة�املعنو�ة�����

Nالعدد 

**584. 

.000 

80  

  0.01دال�إحصائيا�عند�مستوى�معنو�ة��رتباط� �**    

  

� �موجبة �عالقة �وجود �ا��دول �من �و يت�� �ب�ن �التمعنو�ة �املؤسسات�تطبيق ��� �و�داء ��لك��ونية جارة

ا�أن�درجة�املعنو�ة�أقل�،�كم0.584ب�ن�املتغ��ين�بلغت��رتباطقيمة�معامل�� �السياحية�املدروسة،�حيث�أّن 

�،و�ي�ع���أداء�املؤسسات�السياحيةلك��تتأكد�فرضية�وجود�أثر�معنوي�الستخدام�املوقع���و�التا��

  مع�وجود�أثر�ع����داء�ال�سو�قي�والتجاري�فقط.

�ملخرجات�
ً
  SPSSv22املصدر:�إعداد�الباحث�ترجمة
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إذن�يوجد�دور�لتطبيق�التجارة��لك��ونية����تحس�ن��داء،�و�حدد�ذلك�كميا�بدقة�وفق�النموذج��،0.05من�

  التا��.

  ا��طي��نحدار نموذج��  .2

والذي�يمثل��سبة�تأث���املتغ���املستقل�،�R²ا��طي�ب�ن�املتغ��ين�قيمة�معامل�التحديد��نحدار د�نموذج�� حّد يُ �

  ����املتغ���التا�ع.

 تطبيقات�التجارة��لك��ونية�و�داء�استخدامب�ن��نموذج��نحدار )�:��4/�30ا��دول�رقم�(�

  Model Summaryم��ص�النموذج�

  ا��طأ�املعياري   معامل�التحديد�امل���  �R² معامل�التحديد Rمل��رتباط�معا  النموذج

.584 .342  .333  .63886  

ANOVA 

  درجة�املعنو�ة Fقيمة�  اتر�عامل�متوسط  dfدرجة�ا��ر�ة��  مجموع�املر�عات  النموذج

  000.  40.46  16.514  1  16.514  �نحدار

ـــي       408.  78  31.835  البواقـ

        79  48.349  املجموع

 Coefficients املعامالت

 .Sig درجة�املعنو�ة tقيمة�  املعامالت�املعيار�ة  املعامالت�غ���املعيار�ة  النموذج

 Beta  ا��طأ�املعياري  Bقيمة�املعلمة�

   Constant  .967  .389 الثابت

.584  

2.487  .015  

  000.  6.361  118.  750.  التجارة��لك��ونية

  داءاملتغ���التا�ع�:�� 

�ملخرجات�
ً
  SPSSv22املصدر:�إعداد�الباحث�ترجمة

� �ا��دول �)4�/30(من ،� �التحديد ��R²يظ�ر�معامل �0.342بقيمة ،� �أن ��ع�� �التجارة��استخدامما تطبيقات

  .�ا�%�من�التباين�الذي�يحدث����أدا�34.2ر��سبة��لك��ونية����املؤسسات�السياحية�يفّس 

ما�يدل��0.000تقدر�ب� Fودرجة�املعنو�ة�الختبار��،قيم��ا�ا��دولية�و���أك���من�F�40.46كما�بلغت�قيمة�

  ع���معنو�ة�النموذج�وتمثيلھ�ا��يد�للعالقة�ب�ن�املتغ��ين.

 
َ
 أما�قيمة�امل

َ
ما�يدل�ع���أن�التغ���بدرجة�واحدة����التجارة��لك��ونية�يقابلھ��غ����،0.750فبلغت��Bمة�عل

  .����0.75داء�ب�

  .التجارة��لك��ونية × 0.75+����0.967=��داء���ا��طي�كما�ي���:�دار نحو�كتب�نموذج�� 

  

  �تتأكد�فرضية�وجود�أثر�معنوي�الستخدام�التجارة��لك��ونية�ع���أداء�املؤسسات��السياحية�و�التا��  
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  �را�عةالفرضية�الفرعية�ال�اختبار �:را�عا

 .أثر�ع���أداء�املؤسسات�(�الو�االت�)�السياحية�ن��نت� التعاون�املؤسسا�ي�ع���لتطبيق��ل��

�� �ختبار ال  �بدراسة �أوال �نقوم �الفرضية ��رتباط�ذه �التب�ن �تطبيق �ع�� �املؤسسا�ي �������������������������ن��نت� عاون

E-Collaborationو���حال�وجود�عالقة��،رتباطمن�خالل�حساب�معامل�� ����املؤسسات�السياحية،�و�داء�

معامل�التحديد� ملعرفة��سبة��ذا�التأث���من�خالل��نحدار نموذج�� �استخدامذات�داللة�إحصائية�نقوم�ب

R²ب�ن�املتغ��ين.�نحدار دلة�� واست�باط�معا�  

 �رتباطتحليل��  .1

  �رتباط�ب�ن�التعاون�املؤسسا�ي��لك��و�ي�و�داء)�:��4/�31ا��دول�رقم�(�

  �داء          ��������التعاون�املؤسسا�ي��لك��و�ي �رتباط�

  معامل��رتباط

  .Sigدرجة�املعنو�ة����

Nالعدد 

**808. 

.000 

80  

��������������������������������������            0.01ل�إحصائيا�عند�مستوى�معنو�ة��رتباط�دا�**

�ملخرجات�
ً
 SPSSv22املصدر:�إعداد�الباحث�ترجمة

معامل��رتباط�ب�ن�التعاون�املؤسسا�ي��لك��و�ي�و�داء����املؤسسات��أّن �،)4/31(�ي�ب�ن�من�ا��دول 

ما�يدل�ع���وجود�ارتباط�موجب�وقوي�ب�ن��،%�5من��عند�مستوى�داللة�أقل�0.808السياحية�قد�بلغ�

  املتغ��ين.�و�و�ما�يؤكد�اتجاه��جابات�نحو�اعتماد�التعاون�املؤسسا�ي��لك��و�ي�و�داء���يار�موافق.

 و�داء�ن��نت� �تطبيق�التعاون�املؤسسا�ي�ع�� ب�ن��نحدار نموذج��  .2

 و�داء�ن��نت� التعاون�املؤسسا�ي�ع���ب�ن�تطبيق��نحدار نموذج�� �):�4/�32ا��دول�رقم�(�

  Model Summaryم��ص�النموذج�

  ا��طأ�املعياري   معامل�التحديد�امل���  �R² معامل�التحديد �Rرتباطمعامل��   النموذج

.808  .652  .648  .46411  

ANOVA 

  درجة�املعنو�ة Fقيمة�  متوسط�املر�عات  dfدرجة�ا��ر�ة��  مجموع�املر�عات  النموذج

  000.  146  31.548  1  31.548  نحدار� 

ـــي       215.  78  16.801  البواقـ

        79  48.349  املجموع

 Coefficients املعامالت

 درجة�املعنو�ة tقيمة�  املعامالت�املعيار�ة  املعامالت�غ���املعيار�ة  النموذج

Sig. قيمة�املعلمة�B  ا��طأ�املعياري  Beta 

   Constant  .489  .246 الثابت

.808  

1.991  .050  

  000.  12.102  065.  788.  التعاون�املؤسسا�ي

  املتغ���التا�ع�:��داء

 املصدر:�إعداد�الباحث�
ً
 SPSSv22ملخرجات��ترجمة
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�ا��دول  �نتائج �من ��و��أّن �،)4/�32(�يت�� �التحديد ��،0.652معامل �ما �أن �ع�� التعاون��استخداميدل

�داء�من�التغ��ات�ال���تحدث�����%��65.2ر�فسَّ ي�حيةاملؤسسا�ي��لك��و�ي�من�طرف�املؤسسات�السيا

  .�0.05أقل�من��0.000عند�مستوى�معنو�ة��12.102البالغة���Studentاختبار و�ذا�ما�تث�تھ�قيمة��،الك��

 و�التا���يُ 
َ
�ستخدامر�بوجود�أثر�ذو�داللة�إحصائية�ال قِ ل�الفرض�البديل�الذي�يُ قبَ ض�الفرض�الصفري�و�ُ رف

  �داء����املؤسسات�السياحية.�ع����ي��لك��و�ي�التعاون�املؤسسا

  .3.96من�قيم��ا�ا��دولية�البالغة�و���أك����146البالغة�� �Fو�قيمة��،كد��ذا�التأث��ؤ وما�يُ 

  .التعاون�املؤسسا�ي × 0.788+��0.489=���داء��التالية:�نحدار يمكن�استخراج�معادلة�خط�� �

�  

  

 

  ��امسة�ية�ا�الفرضية�الفرع�اختبار خامسا�:�

 .أثر�ع���أداء�املؤسسات�(�الو�االت�)�السياحية�الداخ���تصاللغرض���ن��نت� تطبيقات��ستخدامال �ل��

و�داء��الداخ���تصالألغراض���ن��نت� �استخدامب�ن��رتباط�ذه�الفرضية�نقوم�أوال�بدراسة�� �ختبار ال 

  .�Pearsonرتباطمن�خالل�حساب�معامل�� 

  اطرتبتحليل��  .1

  و�داء�الداخ���تصاللال�ن��نت� �استخدام�ب�ن�رتباط� �):�4/33ا��دول�رقم�(�

  داء� �تصال�الداخ��������������� �رتباط� 

  رتباطمعامل�� 

  .Sigدرجة�املعنو�ة�����

Nالعدد 

.308** 

.005 

80 

 0.05دال�إحصائيا�عند�مستوى�معنو�ة��رتباط� �*   

  

�تصال(�ال��يد��لك��و�ي�و�ن��انت�)�لغرض���ن��نت� تطبيقات��استخدامأّن��)،4/33(�ي�ب�ن�من�ا��دول 

�0.005ودرجة�املعنو�ة���0.308رتباطحيث�بلغ�معامل�� �،لو�االت�السياحيةا�أداء�الداخ���يرتبط�معنو�ا�مع�

 عزى�ذلك�إ���تً و�مكن�أن��ُ �،0.05أي�أقل�من�مستوى�املعنو�ة�املعتمد�
ُ

لسياحية�من�خالل�ن�املؤسسات�امك

� �ت�اليف �وكذا �التعامالت �ت�اليف �تخفيض �من �و�ن��انت ��لك��و�ي �والكت�ِ �استخدامال��يد بات��وراق

�التنقل. �لت�اليف �� باإلضافة �لدراسة �يقودنا ��نحدار �ذا �وأداء��تصاللال�ن��نت� �استخدامب�ن الداخ��

 ملؤسسات�السياحية.ا

 

�ملخرجات�
ً
 SPSSv22املصدر:�إعداد�الباحث�ترجمة

تتأكد�فرضية�وجود�أثر�معنوي�الستخدام��ن��نت�لغرض�التعاون�املؤسسا�ي�ع���أداء��ومن�ثم

  .(�الو�االت�)�السياحية��املؤسسات
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 ملؤسسات�السياحيةاأداء�الداخ���و �تصاللال�ن��نت� �استخدامب�ن��نحدار �  .2

  الداخ���و�داء��تصاللال�ن��نت� �استخدامب�ن��نحدار � �):�4/34ا��دول�رقم�(�

  Model Summaryم��ص�النموذج�

  ا��طأ�املعياري   معامل�التحديد�امل���  �R² معامل�التحديد �Rرتباطمعامل��   النموذج

.308 .095  .083  .74904  

ANOVA 

  درجة�املعنو�ة Fقيمة�  ر�عاتامل�متوسط  dfدرجة�ا��ر�ة��  مجموع�املر�عات  موذجالن

  005.  8.173  4.586  1  4.586  نحدار� 

ـــي       561.  78  43.763  البواقـ

        79  48.349  املجموع

 Coefficients التاملعامِ 

 ةدرجة�املعنو� tقيمة�  املعامالت�املعيار�ة  املعامالت�غ���املعيار�ة  النموذج

Sig. قيمة�املعلمة�B  ا��طأ�املعياري  Beta 

   Constant  1.988  .500 الثابت

.308  

3.980  .000  

  005.  2.859  140.  400.  الداخ���تصال�

 املصدر:�إعداد�الباحث����            ����� املتغ���التا�ع�:��داء
ً
  SPSSv22ملخرجات��ترجمة

  

�ا��دول  �من �ال�أّن �،)4/34(�يت�� ��معامل �ب�ن ��لك�تصالتحديد �و الداخ�� ���و�ي ملؤسسات�اأداء

�استخدامر�بفَس يُ �%�فقط�من�التباين�����داء��9.5ما��ع���أن��0.095حيث�بلغ��،السياحية�ضعيف

��لك��و�ي�تصال� �أّن �،الداخ�� ��كما ��Fقيمة �ا��دولية�8.173املحسو�ة �قيم��ا �أك���من ودرجة����

  .،�مما�يدل�ع���معنو�ة�النموذج��0.005ساوي ��Fاملعنو�ة�الختبار�

  .الداخ����لك��و�ي�تصال� × 000.4+��.9881=���داء��التالية:��نحدار �ستطيع�كتابة�معادلة�� �إذن

  

  

  �سادسةالفرضية�الفرعية�ال�اختبار سادسا�:�

 .السياحية�أثر�ع���أداء�املؤسسات�(�الو�االت�)ة�س��اتيجيلغرض�اليقظة�� �ن��نت� �ستخدامال �ل�

و�داء��ةس��اتيجيلغرض�اليقظة�� �ن��نت� �استخدامب�ن��رتباط�ذه�الفرضية�نقوم�أوال�بدراسة�� �ختبار ال 

 �� �معامل �حساب �خالل �برتباطمن �نقوم �إحصائية �داللة �ذات �عالقة �وجود �حال �و�� نموذج��استخدام،

  ب�ن�املتغ��ين.�نحدار واست�باط�معادلة�� �R²معامل�التحديد� ملعرفة��سبة��ذا�التأث���من�خالل��نحدار � 

استخدام��ن��نت�لغرض�اليقظة�بأن�العالقة�ب�ن��)،4/35(�ي�ب�ن�من�جدول��رتباط:��رتباطتحليل��  .1

،����0.05و�و�أك���من��0.126ة�و�داء�املا���غ���موجودة�باعتبار�أن�مستوى�املعنو�ة��ساوي�س��اتيجي� 

��نت�لالتصال�الداخ���ع���أداء�ذو�داللة�إحصائية�الستخدام��نتث�ت�فرضية�وجود�أثر��و�التا��

  .املؤسسات�السياحية
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��ل���داء�التجاري�و�داء�ال�سو�قي�الذي�داء�الك��،�ة�لليقظة�مع�ح�ن�نالحظ�وجود�عالقة�موجب

  .0.804معامل�ارتباط�قوي�بلغ�

  ال�سو�قي�والتجاري �،املا���و�داء�اليقظة�ب�ن�رتباط� �):�4/35ا��دول�رقم�(�

  �داء�التجاري   �داء�ال�سو�قي  املا��� �داء  �داء �رتباط

  معامل��رتباط

  .Sigاملعنو�ة��درجة����

Nالعدد 

.683** 

.000 

80 

.173 

.126 

80 

**804. 

.000 

80  

**500. 

.000 

80 

    0.01معنو�ة���رتباط�دال�إحصائيا�عند�مستوى �**

 املصدر:�إعداد�الباحث�
ً
  SPSSv22ملخرجات��ترجمة

و�داء�الك���ثم��انطالقا�من�تحليل��رتباط،�نقوم�بدراسة�نموذج��نحدار�ب�ن�استخدام��ن��نت�لليقظة

  ال�سو�قي�والتجاري.

 �ك�ة�و�داء�الس��اتيجينموذج��نحدار�ب�ن�استخدام��ن��نت�لليقظة��  .2

 ك��ة�و�داء�الس��اتيجي�نحدار�ب�ن�استخدام��ن��نت�لليقظة�� �):�4/36(�ا��دول�رقم�

�ملخرجات�
ً
 SPSSv22املصدر:�إعداد�الباحث�ترجمة

)� �ا��دول �خالل �� �)،4/36من �لليقظة ��ثر��يجا�ي �وا�� �الو�االت�س��اتيجييظ�ر��ش�ل �أداء �ع�� ة

،�أي�أن�0.467الذي�بلغ��R²وكذا�معامل�التحديد��0.683املقدر�ب�Rياحية�من�خالل�معامل��رتباط�الس

وال�سبة�املتبقية��،ةس��اتيجيمن�التغ��ات�ال���تحدث�����داء�سب��ا�استخدام��ن��نت�لليقظة�� �46.7%

�                    ترجع�لألخطاء�العشوائية.�

  ة��لك��ونيةس��اتيجياليقظة��  × 0.698+��1.085=���داء�التا��:�النموذجومن�ا��دول��ست�تج�

 ال�سو�قي�و�داء�ةس��اتيجيلليقظة�� �ن��نت� �استخدامب�ن��نحدار موذج�� ن .3

 ة�و�داء�ال�سو�قيس��اتيجيلليقظة�� �ن��نت� �استخدامب�ن��نحدار � ):��4/37ا��دول�رقم�(�

 Beta  t  ا��طأ�املعياري ������ B  1م��ص�النموذج�

   270.  277.  � الثابت  املعنو�ة Fقيمة�  R R²  النموذج

.804  

1.02  

  11.95  080.  952.  اليقظة  000.  142.88  647. 804.

  املتغ���التا�ع�:��داء�ال�سو�قي

 املصدر:�إعداد�الباحث�
ً
 SPSSv22ملخرجات��ترجمة

 Beta  t  ا��طأ�املعياري ������ B  1م��ص�النموذج�

   287.  1.085  � الثابت  املعنو�ة Fقيمة�  R R²  النموذج

.683  

3.781  

  8.269  084.  698.  اليقظة  000.  68.371  467. 683.

  املتغ���التا�ع�:��داء�



 

 االت�السياحيةــة�من�الوكـــع���أداء�عين�تـرنــ�نت�استخدامر�ــدراسة�أث�����الفصل��الرا�ع���

 

 
193 

 
  

لليقظة��ن��نت� �استخدامع���أن�ما����0.647ساوي��R²معامل�التحديد��أّن �)،4/37(�ي�ب�ن�من�ا��دول 

املحسو�ة�أك���من��Fكما�أن�قيمة��،%��64.7داء�ال�سو�قي�ب�سبة��يفسر�التغ��ات�ا��ادثة���ة�س��اتيجي� 

  ما�يدل�ع���معنو�ة�النموذج�و��ة�تمثيلھ�للعالقة.�،قيم��ا�ا��دولية

  .ةس��اتيجياليقظة�� �0.952+��2770.=���داء�ال�سو�قيوفق�العالقة�التالية:��نحدار كتب�نموذج�� و�ُ 

 جاري ة�و�داء�التس��اتيجيلليقظة�� �ن��نت� �استخدامب�ن��نحدار �  .4

  ة�و�داء�التجاري س��اتيجيلليقظة�� �ن��نت� �استخدامب�ن��نحدار نموذج�� ):��4��/38ا��دول�رقم�(�

 Beta  t  ا��طأ�املعياري ������B  م��ص�النموذج�

   394.  1.39  الثابت  املعنو�ة Fة�قيم  R R²  النموذج

.500  

3.534  

  5.099  116.  592.  اليقظة  000.  25.998  250. 500.

  جاري املتغ���التا�ع�:��داء�الت

  

،�كما�أن�درجة�املعنو�ة����3.96وق�قيم��ا�ا��دولية�البالغة�و���تف�f �25.99تبعا�ل��دول�أعاله�تظ�ر�قيمة�

�25ة�يفسر�س��اتيجيوالنموذج�املق��ح�املعتمد�ع���اليقظة�� �.�ل�عامما��عكس�معنو�ة�النموذج��ش�0.000

���������        .�%�من�التباين�الذي�يحدث�����داء�التجاري�للمؤسسات�السياحية

  .ةس��اتيجياليقظة�� �0.592+��1.39=���داء�التجاري �و�التا���تكتب�معادلة�النموذج�بالش�ل�املوا��:

  

  

  

ين�سّ�� �عود���صائص�امل�تحّسن��داءوجود�فروق�دالة�إحصائيا������:�السا�عةرضية�فال�اختبار سا�عا�:�

  ،�ا����ة�واملستوى�التعلي���)(�العمر

املتغ���املستقل�(�خصائص��ألّن �،�One way anovaذه�الفرضية�تم�اعتماد�تحليل�التباين��حادي�ختبار ال 

�ستوى�التعلي��املالعمر،�ا����ة�و � الفروق�تبعا�ملتغ���اختبار وفيما�ي����.ين�)�يت�ون�من�عدة�فئات�سّ�� امل

  ع���التوا��:

  العمرالفروق�تبعا�ملتغ����اختبار ):�4/39(ا��دول�رقم�

  درجة�املعنو�ة  �Fقيمة�  متوسط�املر�عات  درجة�ا��ر�ة  مجموع�املر�عات  

  ب�ن�املجموعات

  داخل�املجموعات

  املجموع

4.025  

44.324  

48.349 

4  

75  

79  

1.006  

.591 

1.703  .158  

 SPSSv22مخرجات�بناء�ع���املصدر:�إعداد�الباحث�

لليقظة��س��اتيجية�ذو�داللة�إحصائية�الستخدام��ن��نت�فرضية�وجود�أثر��تث�تو�التا���

  �ال�سو�قي�والتجاري ع����داء��وجود�أثر�فقط�معات�السياحية.�ع���أداء�املؤسس

�ملخرجات�
ً
 SPSSv22املصدر:�إعداد�الباحث�ترجمة
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املعنو�ة�درجة��كما�أّن �،من�قيم��ا�ا��دولية�قلو���أ��1.703ساوي��Fقيمة��أّن �)،4/39(� نالحظ�من�ا��دول 

Sigالفرضية�القائلة�بوجود��رفضو�التا���فإننا�ن�،0.05من�مستوى�املعنو�ة�املعتمد��ك�� و���أ�0.158بلغت��

و�مكن�� ،ونقبل�الفرضية�الصفر�ة�عمر �عود�ملتغ���ال�تحسن�أداء�الو�االت�السياحيةفروق�دالة�إحصائيا����

  بتقارب�إجابات�املجموعات�املختلفة�امل�ونة�ملتغ���العمر�ومتوسطا��ا.تفس���ذلك�

  وفيما�ي���اختبار�الفروق�تبعا�ملتغ���ا����ة:

  ا����ة�تغ�� الفروق�تبعا�مل�اختبار ):�4/40ا��دول�رقم�(

  درجة�املعنو�ة  �Fقيمة�  متوسط�املر�عات  درجة�ا��ر�ة  مجموع�املر�عات  

  ب�ن�املجموعات

  داخل�املجموعات

  املجموع

1.427  

46.922  

48.349 

4  

75  

79  

.357 

.626 

.570  .685  

 SPSSv22مخرجات�بناء�ع���املصدر:�إعداد�الباحث�

عزى��)،�عدم�وجود�فروق�ذات�داللة4/40يظ�ر�من�ا��دول�(
ُ
إحصائية�لتحسن��داء����الو�االت�السياحية��

و�ذا�يفّسر�بتقارب��،5%و���أك���من�مستوى�املعنو�ة�املحدد��0.685ملتغ���ا����ة،�باعتبار�أن�درجة�املعنو�ة�

�15إ����10من�،�سنوات�10إ����5من�،سنوات�5أقل�من��إجابة�املجموعات�املختلفة�ا��اصة���ذا�املتغ���(

  ،�وتقارب�املتوسطات�كذلك.)سنة�20أك���من�،�سنة�20إ����15من�،�سنة

  و�ال�سبة�الختبار�الفروق�حسب�متغ���املستوى�التعلي���فتظ�ر�نتائجھ����ا��دول�املوا��:

  املستوى�التعلي���الفروق�تبعا�ملتغ�� �اختبار ):�4/41ا��دول�رقم�(

  عنو�ةدرجة�امل  �Fقيمة�  متوسط�املر�عات  درجة�ا��ر�ة  مجموع�املر�عات  

  ب�ن�املجموعات

  داخل�املجموعات

  املجموع

2.816  

45.533  

48.349 

3  

76  

79  

.939 

.599 

1.567  .204  

 SPSSv22مخرجات�بناء�ع���املصدر:�إعداد�الباحث�

ال�توجد�فروق�ذات�داللة�معنو�ة�لتحسن��داء�ترجع�ملتغ���املستوى�التعلي��،�)،�4/41حسب�ا��دول�(

  .5%تفوق�املستوى�املحدد�باعتبار�أن�درجة�املعنو�ة�

  

  

  

  

  

نفى�الفرضية�السا�عة؛�أي�أنھ�و�التا���
ُ
وجد�فروق�دالة�إحصائيا����ال�تمن�خالل�اختبارات�الفروق�ت

  .ا����ة�واملستوى�التعليمي�)�،��صائص�املسّ��ين�(�العمر�زى �ع�تحّسن��داء
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  اختبار�الفرضية�الرئ�سية�ونموذج�الدراسة�ثامنا:

�ش�ل�إيجا�ي�ع���أداء�املؤسسات��ن��نت� �استخداميؤثر�فرضية�الرئ�سية�ال���تنص�ع���أنھ�"الختبار�ال

�واملتو  �(الصغ��ة �السيا�� �القطاع ��� �الناشطة �أداسطة �تحس�ن �خالل �من �السياحية) ��الو�االت املا��،��ا

�رتباط�و�نحدار�ب�ن�املتغ��ين�املستقل�والتا�ع،�ثم��عد��"،�نقوم�بدراسة�مصفوف��ال�سو�قي�والتجاري 

�ي�لتدعيم�ما�تم�التوصل�إليھ��شأن�الفرضية�ذلك��عتمد�ع���التحليل�العام���التوكيدي�والنموذج�البنا

  الرئ�سية�والنموذج�املق��ح.

 تحليل��رتباط .1

  ؤسسات�السياحيةامل�وأداء�استخدام��ن��نت�رتباط�ب�ن��):4/42ا��دول�رقم�(�

  �داء�التجاري   �داء�ال�سو�قي  املا��� �داء  �داء �رتباط

  معامل��رتباط

  .Sigدرجة�املعنو�ة�����

Nالعدد 

**.773 

.000 

80 

**.303 

.006  

80 

**.814 

.000 

80  

**.646 

.000 

80 

    0.01معنو�ة��مستوى ��رتباط�دال�إحصائيا�عند�**

�ملخرجات�
ً
  SPSSv22املصدر:�إعداد�الباحث�ترجمة

  .و�داء�الك��انطالقا�من�تحليل��رتباط،�نقوم�بدراسة�نموذج��نحدار�ب�ن�استخدام��ن��نت�

 �ك�نموذج��نحدار�ب�ن�استخدام��ن��نت�و�داء�ال .2

 ك��نحدار�ب�ن�استخدام��ن��نت�و�داء�ال� �):4/43(���دول�رقم�ا

 Beta  t  ا��طأ�املعياري ������ B  م��ص�النموذج�

   339. 201.  الثابت  املعنو�ة Fقيمة�  R R²  النموذج

.773  

.593  

  10.766  097.  1.040  ستخدام�   000.  115.913  598. 773.

  املتغ���التا�ع�:��داء�

�مل
ً
 SPSSv22خرجات�املصدر:�إعداد�الباحث�ترجمة

،�كما�0.773)،�أن�معامل��رتباط�موجب�وقوي�حيث�بلغ���4/�43ش���نتائج�التحليل��جصا�ي����ا��دول�(�

� �التحديد �معامل ��عزى��R²أن �ال�� �السياحية �املؤسسات �أداء ��� �تحدث �ال�� �التغ��ات ��سبة �يمثل الذي

  .ألخطاء�العشوائية،�وال�سبة�املتبقية�ترجع�ل%�59.8الستخدام��ن��نت�قد�بلغ�

  ما�يدل�ع���معنو�ة�النموذج.�،0.000تقدر�ب�Fisherكما�أن�درجة�املعنو�ة�املقابلة�الختبار�

  .�ستخدام × 1.040+��0.201=���داءومن�خالل�ا��دول��ستخرج�معادلة��نحدار�التالية:�

  ولنتأكد�من���ة��ذه�الن�يجة�نطبق�التحليل�العام���التوكيدي.
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 �CFAام���التوكيديالتحليل�الع .3

��������املتغ��ات�املالحظة��و�اختبار�الفرض�حول�وجود�صلة�معينة�ب�ن�ال�دف�من�التحليل�العام���التوكيدي

�ل�ل��عد)�و  �العبارات�امل�ونة )� (مقياس�استخدام��ن��نت��ال�امنةغ���املشا�دة�أو��املتغ��اتأو�املشا�دة

� ��داء) �معومقياس �مسار�نظري �إ�� �اختبارا��ناس�نادا �مسبقا �اف��ضھ �الذي �النموذج �يخت���الباحث �ثم ،

           ،�وعليھ�فالتحديد�املسبق�لنموذج�التحليل�التوكيدي��سمح�للمتغ��ات�املالحظة�بحر�ة�ال�شبع�إحصائيا

(�رتباط)�ع���عوامل�محددة�دون�غ���ا،�ثم�يتم�تقييم�النموذج�لتحديد�دقة�مطابقتھ�للبيانات�املستخدمة�

  :2واملتمثلة���� .1Goodness of Fit Indicesخالل�مؤشرات�إحصائية��س���مؤشرات�حسن�املطابقة��من

عبارة�عن�قيمة�مر�ع��اي�املحسو�ة�من�النموذج�مقسومة�ع���درجات�ا��ر�ة،� :���وCMIN/DFمؤشر� -

�من��انت�فإذا �أقل �ال�سبة �5 �ذه �النموذج، �قبول �ع�� �منو تدل �أقل ��انت �أن2 إذا �ع��  تدل

�للنموذج�املف��ض�لبيانات�العينةال
ً
 .نموذج�املق��ح�مطابق�تماما

يق�س��ذا�املؤشر�مقدار�التباين����املصفوفة�املحللة،�عن�طر�ق�النموذج��: GFIمؤشر�حسن�املطابقة -

��ش���القيمة�املرتفعة�إ���تطابق�أفضل�للنموذج�مع�حيث�)1-0(ت��اوح�قيمتھ�ب�ن��،لدراسةاموضوع�

 .بيانات�العينة

�بلغتو�و�من�أ�م�مؤشرات�جودة�املطابقة�وإذا��(RMSEA):ر�جذر�متوسط�مر�ع�ا��طأ�التقر���مؤش -

 البيانات،�وإذا��انت�القيمة�محصورة�ب�ن�يطابق�تماما�دل�ذلك�ع���أن�النموذج�،فأقل0.05 قيمتھ

 .النموذج�يطابق�بدرجة�كب��ة�بيانات�العينة��دل�ذلك�ع���أن0.08 ،0.05

���ع�ؤشر �ذا�امللو�ش���القيمة�املرتفعة�)�1-0( ت��اوح�قيمة��ذا�املؤشر�ب�ن:�NFIي��ر مؤشر�املطابقة�املعيا -

  .للنموذج�مع�بيانات�العينةأفضل�تطابق�

ا��اص�باستخدامات��ن��نت����املؤسسات��CFA modelوفيما�ي���نقدم�نموذج�التحليل�العام���التوكيدي�

  السياحية.

  

  

  

  

                                                           
 Confirmatory Factor Analysis 
1 Barbara M. Byrne, Structural Equation Modeling with AMOS, Basic Concepts, Applications, and Programming,Multivate 

Applications Series, second edition, New York, USA, 2010, p.6 
ملتقى�دو����،مدى�نجاح��ندماج�ب�ن�شر�ات�التأم�ن�التعاو�ي�السعوديةباالعتماد�ع���عماد�عبد�ا��ليل�اسماعيل،�مداخلة��عنوان��2

 .Randall E.و�2012د�سم����4و��3جامعة�الشلف،�يومي��،تجارب�الدول  –الواقع�العم���وآفاق�التطو�ر�حول�الصناعة�التأمي�ية�

, Taylor & Francis Group, 3rd Edition., A Beginner's Guide to Structural Equation Modelingumacker, Richard G. Lomax, Sch

New York, 2010, p.85  
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  م���الستخدامات��ن��نت):�التحليل�العا�4/�1الش�ل�رقم�(

  

  

أن�العبارات�امل�ونة�ل�ل��عد�ترتبط��ش�ل�مناسب�مع�املتغ���ال�امن�الذي�تمثلھ،��)،4/1(�يت���من�الش�ل

�ستخدم�املوقع��لك��و�ي����و�التكم�تدل�عليھ�����و���(أفضل�عبارة�بال�سبة�املوقع��لك��و�ي�فإن�

،�فيما�يخص�التجارة��لك��ونية�فإّن�املؤشر�الذي�يدل�عليھ�0.84)�ب�شبع�معياري�دين�جددإليجاد�موّر 

،�أفضل�0.71)�ب�شبع�يتم�إرسال�وإدارة��وامر�والطلبيات����و�التكم�إلك��ونيا�(�و�الثالثبصورة�أفضل��

�املؤس �متغ���التعاون �ع�� �الداللة �حيث ��و�املسمؤشر�من ��لك��و�ي �(ا�ي �الرا�ع �اؤشر� �ب�ن�يتم لتفاوض

)،�بال�سبة�لالتصال�الداخ���فإن�الكميات�والعروض�باستخدام��ن��نت،املؤسسة�ومورد��ا�حول��سعار

ن�استخدام�الشب�ات�الداخلية�من�التأكد�من�ال��ام�العمال�بأداء�أفضل�مؤشر�يدل�عليھ��و�السادس�(
ّ

يمك

 Amos v22:�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�املصدر

 املوقع���لك��و�ي

يقظةال  

ةالك��وني�تجارة  

تصال�داخ��ا  

ؤسسا�ي�عاون�م  

تطلباتاملتوف���  

,61 

,48 
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�ك���داللة�ع���اليقظة�ف�و�املؤشر��،�أما�بال�سبة�للمؤشر 0.48)�ب�شبع�م�ام�م�وخدمة�أ�داف�املؤسسة

)� �لرصدالثا�ي ��ن��نت �و�التكم �بصورة��،�ستخدم �ونمو�السوق �بتطور � �املتعلقة �املعلومات �وتحليل جمع

حصل�العمال�ع���بال�سبة�ملتغ���توف���املتطلبات�فإّن�أفضل�عبارة�تمثلھ����ا��امسة�(.�0.91)�ب�شبع�عامة

  .0.94)�ب�شبع�معياري��ن��نت�وال��مجيات�املعتمدة�من�طرف�و�التكمت�و�ن�أسا����حول�كيفية�استخدام�

معنو�ة�النموذج�ومطابقة�البيانات�للواقع�حيث�كما���لت�مؤشرات�مطابقة�النموذج�قيما�جيدة�تث�ت�

  ).RMSEA��=0.075مؤشر�،NFI�:0.9مؤشر�،��CMIN/DF��=4.20لت�القيم�التالية�(�مؤشر�

  :�انت�النتائج�كما�ي���وفيما�يخص�متغ����داء،�فقد

  ):�التحليل�العام���ملتغ����داء4/�2الش�ل�رقم�(

  أما�بال�سبة�ملؤشرات�جودة�النموذج�فقد���لت�النتائج�التالية:

 

)،�يظ�ر�أن�املتغ��ات�املالحظة��عّ���فعال�عن�املتغ��ات�ال�امنة�املتمثلة�����داء�4/2ن�خالل�الش�ل�(م

بال�سبة�للعبارت�ن��0.71و�0.43مة��رتباطات�ب�ن�املا��،��داء�التجاري�و�داء�ال�سو�قي،حيث�ت��اوح�قي

بال�سبة��0.94و��0.35للعبارات�الدالة�ع����داء�التجاري�و��ن��0.69و��0.65الدالت�ن�ع����داء�املا��،�ب�ن�

تقدم�و�التكم�عروضا�متم��ة�بأسعار�(�Mperf4للعبارات�املعّ��ة�عن��داء�ال�سو�قي،�حيث���لت�العبارة�

��داء�ال�سو�قي�)تنافسية �مع �البعض،�أع���ارتباط ،�كما�يالَحظ�ارتباط�املتغ��ات�ال�امنة�مع��عض�ا

  .0.90و�67،�.0.25حيث�بلغت�قيمة�ال�شبعات�

 �داء�املا��

ي تجار ال�داء�  

ي�سو�قال�داء�  

 Amos v22:�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�املصدر
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ف�ذا�يدل�ع���املطابقة�ا��يدة�للبيانات�مع��5باعتبار�أن�قيمة�املؤشر�أقل�من��،CMIN/DF: 4.14مؤشر�

  الواقع.

  :�ما�يدل�ع���معنو�ة�النموذج�وتمثيلھ�للواقع.NFI�:0.936مؤشر،و�GFI�:0.943 ةمؤشر�حسن�املطابق

 إذن�النموذج�ممثل�جيد�للواقع.�0.05،�و���أقل�من�RMSEA��:0.028مؤشر

�جيد ��ش�ل �وتمثيل�ا �املستخدمة �للعبارات �البنا�ي �الصدق �يت�� �السابقة �النتائج �خالل للمتغ��ات��من

�ن��نت�كمتغ���مستقل�وأداء�املؤسسات�السياحية�كمتغ���تا�ع،�ليأ�ي�الدور��ال�امنة�املتمثلة����استخدامات

  ع���تحديد�ودراسة�العالقة�بي��ما�من�خالل�النموذج�البنا�ي.

�و�ذلك�النموذج�الذي�ير�ط�ب�ن�املتغ���املستقل�(�استخدمات��ن��نت)�واملتغ���املقصود�بالنموذج�البنا�ي�

  �عاد�امل�ونة�ل�ما،�كما�يخت���تطابق�البيانات�مع�الواقع.التا�ع�(�أداء�املؤسسات)�و�

  النموذج�البنا�ي�):4/�3رقم�(�الش�ل�

الك��و�ي�موقع �الك��ونية�تجارة  تطلباتاملتوف��� ليقظةا  تصال�داخ��ا  عاون�مؤسسا�ي�   

ستخدامات��ن��نتا  

أداء�املؤسسات�  

داء�املالــي�  داء�التجاري �   داء�ال�سو�قي�    

 Amos v22:�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�املصدر

)�أن�العالقة�موجبة�وقو�ة�ب�ن�املتغ��ين�ال�امن�ن�(�استخدامات��ن��نت�وأداء�4/3ش�ل�(ي�ب�ن�من�ال

� �بي��ما �ال�شبع �قيمة �بلغت �حيث �السياحية)، �ا��اصة��،0.91املؤسسات �السابقة �النتائج �يؤكد �و�و�ما

 رتبط�معھ��ش�ل،�كما�أن���عاد�الستة�املمثلة�ملتغ���استخدامات��ن��نت�تبتحليل��رتباط�و�نحدار

  .0.94إيجا�ي،�خاصة�التعاون�املؤسسا�ي��لك��و�ي�الذي�بلغ�معامل�ارتباطھ�باملتغ���ال�امن�
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كما�يالحظ�أن�كال�من��داء�املا��،��داء�التجاري�و�داء�ال�سو�قي�يمثلون�متغ����داء��ش�ل�جيد�خاصة�

  .�0.93لرابط�بي��ما��داء�ال�سو�قي�الذي�بلغت�قيمة�ال�شبع�املعياري�ا

  فقد��انت�النتائج�كماي��:� Model Fitأّما�بال�سبة�ملؤشرات�جودة�املطابقة�

ف�ذا�يدل�ع���املطابقة�ا��يدة�للبيانات�مع��5باعتبار�أّن�قيمة�املؤشر�أقل�من��،CMIN/DF: �2.75مؤشر�

  الواقع.

،�إذن�النموذج�0.1أقل�من�  RMSEA��:0.085مؤشر�و�0.9أك���من��NFI�:0.9مؤشر�و �GFI: 0.91 مؤشر

  يتمتع�بمطابقة�جيدة�وتمثيل�جيد�للواقع.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

تتأكد�الفرضية�الرئ�سية�ال���تنص�ع���وجود�أثر�ذو�داللة�إحصائية�الستخدام��ن��نت��ومن��نا

  ع���أداء�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�الناشطة����القطاع�السيا���(الو�االت�السياحية)�
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  خالصة

،��ش�ل�مكثف�ن��نت� الو�االت�السياحية����ا��زائر��ستخدم��أّن �من�خالل��ذا�الفصل�إ���النتوصّ 

من��ن��نت� ت�،�كما�أ��ا��ستخدم��عض�تطبيقاات�املدروسة�لد��ا�حضور�إلك��و�يجميع�املؤسس�حيث�أّن 

�� �لتفعيل �إلك��و�ي �و�ر�د ��تصالأن��انت �و�ستخدم ��ةنظمأالداخ�� �التعاون�معلومات �لضمان متطورة

�ستفادةمع�توف���ا�للمتطلبات��ساسية�لال �،ن��نت� باإلضافة�إلقام��ا�لنظام�يقظة�معتمد�ع����،املؤسسا�ي

ي�ع���أداء��ذه�املؤسسات�السياحية�.�أما�بال�سبة�ات��ان�ل�ا�أثر�إيجا�ستخداممن�التكنولوجيا.���ل��ذه�� 

نجم�يوما��ن��نت� نقطاعات�املتكررة����شبكة�ف�و�� �ن��نت� �استخدامأل�م�عائق�تواج�ھ�املؤسسات�عند�

  ����شاط�املؤسسة.��عطيلمن��عنھ

  

  

  

  



 
 
 

 
 
 

 

 

 

مةــــاتـــ�ا�  

  نتائج�الدراسة .1

 الدراسة�اق��احات .2

 آفاق�الدراسة .3



مــةــــا��ات  
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العال���من��قتصادنتقال��ا،�أبرز�ا�املجاالتدت��ونة��خ��ة�تطّورات�سر�عة�وغ���مسبوقة�����افة��ِ ش���

�استخداماملعلومات�و ت�ا��ديثة�للتحكم����معر����عتمد��ش�ل�أسا����ع���التقنيا�اقتصادصنا���إ����اقتصاد

ع���وجھ�ا��صوص�وسيلة�بقاء��ن��نتو� ث�أصبحت�تكنولوجيا�املعلومات�املعرفة�لرفع�مستوى��داء،�بحي

ستغناء�ع��ا،�حيث�عمدت�معظم�املؤسسات�ع���اختالف�أ��ام�ا�و�شاطا��ا�إ���إدماج��ذه�وأداة�ال�يمكن�� 

  .و�سو�ق�بديلةاتصال��ا�كقناة�اعتمادو �دار�ة�والفنية�التكنولوجيا����أعمال�ا�

�و� �إّن  �املعلومات �و �ن��نتان�شار�تكنولوجيا ك�ومسّ��ي�فعالي��ا�سا�م��إثباتوانخفاض�ت�اليف�ا
ّ
���إقناع�مال

�واملتوسطة �الصغ��ة ��،املؤسسات �والسياحة �ا��دمات �قطاع ��� �الناشطة �املؤسسات ��ذه�خاصة ب�ب��

�الن�يجة�والتحكم����الت�اليف)�والتجاري�(تحس�ن�املبيعاتاملا���(�ا�أدا�وذلك����س�يل�تحس�ن�التكنولوجيا�

  .)ملؤسسةن�صورة�ا�تحس�ورضا�م،ن�خدمة�الز�ائن��تحس(�)�وال�سو�قيجديدة�ودخول�أسواق

ع���أداء�املؤسسات��ن��نتتكنولوجيا�� �استخدام،�وال���حاولنا�من�خالل�ا�معرفة�أثر�انطالقا�من�دراس�نا��ذه

،�تحصلنا�ع���جملة�دلو�االت�السياحية�ع���وجھ�التحدي،�وااع�السيا��الصغ��ة�واملتوسطة�الناشطة����القط

  .��انب�النظري�أو�ا��انب�التطبيقيمن�النتائج�سواء����ا

  من�خالل�الدراسة�النظر�ة�توصلنا�للنتائج�التالية:

اتصال�،�وسيلة�لل�سي���أساسية�دعامة�،�إذ�تمثللمؤسساتليجيا�بال�سبة�دا�اس��ات�عت���املعلومات�مورِ  -

م�ع���املؤسسات�م�ما��ان���م�ا�توف���نظام�،�مما�يحتّ ،�ودعامة�للمعرفةداخ���ور�ط�باملحيط�ا��ار��

 .،�معا����ا�وتوصيل�ا�ملتخذ�القراربرصد�املعلومات،�جمع�ا،�تخز���ا�معلوما�ي�فعال��سمح

ال����سمح�بمعا��ة�مجموعة�من�الوظائف�(املالية،��نتاج،��ERPأحدث�ظ�ور�نظم�املعلومات�املدمجة� -

 .كيفية�أداء��عمال����املؤسسات�املحاسبة،�املوارد�ال�شر�ة،��سي���املخزون)�تحوال�عميقا���

د�من�تحس�ن�مرئ�تھ�،�الب(جذب�أك���عدد�من�املتصفح�ن)لتحقيق�نتائج�إيجابية�من�إ�شاء�موقع�إلك��و�ي� -

لبحث�واملواقع�الدالة�،�ر�طھ�بمحر�ات�اية،�تصميم�جيدمن�خالل�توف���معلومات�نوع�ن��نتع���شبكة�� 

 ���املواقع��لك��ونية�املتخصصة.�و�ش��اك،�وكذا��ش�ار�والدعاية�للموقع�واملنتديات

،�كما�سا�مت�معيار�ة�ل�افة�الز�ائنل�بيع�سلع�بإضفاء�الطا�ع�ال������ع���العروض�بد�ن��نت�سمح��  -

مما�غّ����ش�ل�جذري�من�طر�قة��،ف��اضية�ع���الشبكة�ل�س�ل�ا�وجود�ماديا���ظ�ور�مؤسسات��ن��نت� 

 .أداء��عمال



مــةــــا��ات  
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��صول�ع���ت�يح�التجارة��لك��ونية�للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�إم�انية�الدخول�ألسواق�خارجية�وا -

ن�من�خز�ائن�جدد
ّ

ن�املتعامل�ن�لق�فرص�اس�ثمار�ة�جديدة�من�خالل�ر�ط�املؤسسة��شبكة�م،�كما�تمك

،�باإلضافة�إ���تمك�ن�املؤسسات�ذات�ا���م�الصغ���من�تحقيق�رضا�الز�ائن�وتحس�ن�دينوالشر�اء�واملوّر 

 صور��ا�وتطو�ر�مبيعا��ا�وكذا�تخفيض�الت�اليف.

-  
َ
ر�مصا���املؤسسة�لذلك�ب�قنوات�التوز�ع�وتضرّ ضارُ قد�يؤدي�تب���التجارة��لك��ونية����املؤسسات�إ���ت

 يجب�التخطيط�ا��يد�قبل�إطالق�القناة��لك��ونية.

وكذلك����تخفيض�محور�ا����عملية�تب���التكنولوجيا���املؤسسة�الصغ��ة�واملتوسطة��عت���دور�مالك�أو�مس�ّ  -

)�بكفاءات�تقنية،�إدار�ة،�املس��(املالك�حيث��لما�تم���الصغ��ة�����املؤسسة��ااستخداممستوى�مقاومة�

،��لما�زاد�مستوى�دراك�بأ�مية�تكنولوجيا�املعلومات،�رغبة����التجديد�ودرجة�عالية�من�� معارف،�خ��ات

 تب���التكنولوجيا����املؤسسة.

ت�ا�تكنولوجيا��كس��انأّم �،الداخ��تصال�م�مة����تفعيل���وال��يد��لك��و�ي�ن��انت�عت���تكنولوجيا��  -

 فتعت��ان�ذات�أ�مية����ضمان�التعاون�ب�ن�املؤسسات.�EDIوالتبادل��لك��و�ي�للبيانات�

ة�مجاالت�رئ�سية�������املؤسسة�وال���ترتبط�بأر�ع�س��اتيجيةتفعيل�اليقظة�� ب�ن��نت� �استخدام�سمح� -

 يقظة�مرتبطة�باألسواق�و�قظة�قانونية.،�يقظة�تكنولوجية،�يقظة�تنافسية

املؤسسات�الصغ��ة�واملتوّسطة�أداة�للتنمية،�حيث�تتمّ���بقدر��ا�ع���خلق�فرص�عمل،��عبئة�املدخرات��عت��� -

س�ثمارات،�تنو�ع�ال�ي�ل��نتا���من�خالل�إنتاج�السلع�ال���تحتاج�ا��سواق�املحلية،�وعن�طر�ق�وتنمية�� 

 
ّ

ي�املؤسسات�الكب��ة�بما�تحتاجھ�مع�نظام�التعاقد�من�الباطن�تكّمل�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوّسطة�و�غذ

 .وز�ادة�الدخل�القومي�التوازن�التنموي�ب�ن�املناطق،�كما��سا�م����اقتصاديةمنح�ا�مزايا�

���ا��زائر�أ�مية�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�و�التا���عمدت�إ���دعم�ا�وتحف���ا�من��السلطاتأدركت� -

مع��شراكةباإلضافة�إ���برامج�التأ�يل�بال�،خالل�جملة�من��جراءات�و�ليات�مثل�و�االت�الدعم�واملشاتل

 .2وميدا���1تحاد��ورو�ي�من�خالل�برنامج�ميدا�

�����الب�ئة�لكن�باملقابل��عا�ي�من���ز�كب��،كب��ة�طبيعية�وثقافيةسياحية�تتوفر�ا��زائر�ع���إم�انيات� -

التمكي�ية�للسياحة�والب���التحتية�جعل�ا�تتذيل�قائمة�الدول�حسب�مؤشر�تنافسية�السياحة�والسفر�لسنة�

 ي�العال��.قتصادالذي�يصدره�املنتدى���2015

��داء - �املؤسسات�لقياس ���� �إّم �استخداميمكن �الكيفي�سلو ا �أو��سلوب �الك�� �و�ُ ب �فضّ ، �استخدامل

)� �الكيفي �الت�سلوب �املس���ملدى �إدراك �ع�� �مؤسستھاملعتمد �لدى ��داء �مؤشرات ��� �حالة�حسن ��� (

 املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�أين�يصعب�ا��صول�ع���املعلومات�املالية�واملحاس�ية�الفعلية.
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ن -
ّ

س��اتيجيات�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�من�تحقيق�مزايا�تنافسية�ودعم�� �ن��نت� �استخدام�يمك

���إباإلضافة��،��والتحكم����قوى�املنافسة�التمي�اس��اتيجيةالعامة�للتنافس�سواء�السيطرة�بالت�اليف�أو�

�� ا �ا��يارات �تتوافق �أن ��شرط �القيمة �سلسلة ��� �والداعمة ��ساسية ���شطة �يةس��اتيجلتأث���ع��

 .ن��نتس��اتي���نحو�� �ا�� �ِ للمؤسسة�مع�موارد�ا�التكنولوجية�وتوجُّ 

وتحديد�أ�داف�التواجد�من�خالل�التحض���ا��يد��ن��نتوا��ة�لأل �اس��اتيجيةيجب�ع���املؤسسات�وضع� -

وتزو�د�باملعلومات�اتصال�كقناة��ن��نت� �استخداماملناسبة�سواء��س��اتيجية،�ثم�صياغة�� ع���الشبكة

،�تقليدية��خرى�و�سا�م����دعم�اكقناة�أعمال�إضافية�تضاف�إ���القنوات�ال�ن��نت� �استخدام،�فقط

�ال  ��ليا �أو��ن��نت� �ستخدامالتحّول �لألعمال �وحيدة �ألسواق��ن��نت� �استخدامكقناة �أساسية كقناة

ية�لضمان�أفضل�استفادة�توف���املتطلبات�التنظيمية�وال�شر�ة�والتكنولوجية�واملالإضافة�إ����،التصدير

 .ن��نتمن�� 

لتحقيق��و�عمال��لك��ونية�ن��نتالتدرج����تب���� اعتماد�يتع�ن�ع���املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة� -

�ذا�نتقال�إ���املستوى��ع���عند�النجاح����املستوى��د�ى،�وتحقيق�،�بحيث�يتم�� مستو�ات�أداء�أفضل

ما�ب�ن�ا��ضور�الشك���من�خالل��ن��نتو�مكن�أن�ت��اوح�مستو�ات�تب���� �،�خ���أل�دافھ��س��اتيجية

����ن��نت�ش�ل�أسا����ع���� عتماد�موقع�إلك��و�ي��سيط�إ���التحول�ال�امل�نحو��عمال��لك��ونية�و� 

 أداء��عمال.

وأداء�املؤسسات��ن��نتلوجيا�� تكنو �استخداموجود�أثر�إيجا�ي�ب�ن�املعتمد�عل��ا�أثب�ت�معظم�الدراسات� -

 .الصغ��ة�واملتوسطة

 ،�توصلنا�للنتائج�التالية:مستوى�عينة�من�الو�االت�السياحيةال���قمنا���ا�ع����يةست�يان� من�الدراسة��انطالقا

�ا�أدا����املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�الناشطة����القطاع�السيا���إ���تحس�ن��ن��نت� �استخداميؤدي� -

 ،�التجار�ة�وال�سو�قية.بأ�عاده�املالية

���أعمال�م����ظل�ان�شار��ن��نتبضرورة�تب���تكنولوجيا�� �ي�الو�االت�السياحية�يوجد�إدراك�لدى�مس�ّ  -

�لتعظيم� ��ساسية �املتطلبات �السياحية �املؤسسات ��ذه �وفرت �و�التا�� ��لك��ونية، �السياحة مبادئ

 �ا.أدا�و�ذا�ما��سا�م����التأث����يجا�ي�ع����،ن��نت� �استخداماستفاد��ا�من�

�(الو�االتاملوقع��لك��و�ي����املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�الناشطة����القطاع�السيا����استخدامإّن� -

 السياحية)�
ّ
����إذ��سا�م�املوقع��لك��و�ي��ش�ل�كب�� �التجاري،�ا�أدا�و ��ا�ال�سو�قيأدا�إيجابيا�ع����ر يؤث

 تنافسية.م����تقديم�عروض�بأسعار��م�كما��س��العالقات�مع�الز�ائن�وا��صول�ع���والتحس�ن�
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- � �واملتو �استخداميؤدي �الصغ��ة �املؤسسات ��� ��لك��ونية �السيا���التجارة �القطاع ��� �الناشطة سطة

دين�املوّر ال�مع�من�خالل�القيام�باملبادالت�التجار�ة��ش�ل�سر�ع�وفعّ ��اأدا�الو�االت�السياحية)�لتحس�ن�(

 املقّدمة.،�ما��سمح�بتخفيض�الت�اليف�وتحس�ن�ا��دمة�عمالءوكذا�ال

�القطاع��ن��نت� �ستخدامال  - ��� �الناشطة �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات ��� �املؤسسا�ي �التعاون لغرض

ر�ط�املؤسسة��شبكة�من�املوردين�والشر�اء���ا�من�خاللأدا�السياحية)�أثر�إيجا�ي�ع����(الو�االتالسيا���

 .ما��سمح�ب�بادل�املنافع�واملصا���وتحس�ن��داء��س��اتيجي�ن،

الداخ������املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�الناشطة����القطاع�السيا���تصال�لغرض���ن��نت� �ستخدامال  -

مان��ش�ل�وا������تخفيض��س�ِ �ن��نت��انت�و� �ن�باعتبار�أّن �،�اأدا�السياحية)�أثر�إيجا�ي�ع����(الو�االت

 املعامالت.ت�اليف�

�� �ن��نت� �ستخدامال  - �اليقظة �واملتو �س��اتيجيةلغرض �الصغ��ة �املؤسسات �القطاع��� ��� �الناشطة سطة

 .ال�سو�قي�والتجاري ��ا�الو�االت�السياحية)�أثر�إيجا�ي�ع���أداالسيا���(

عزى���صائص�املس��ين�(العمر،�ا����ة�واملستوى�التعلي��).ال�توجد�فروق�دالة�إحصائيا����تحسن� -
ُ
 �داء��

اشرة�مع�العمالء�وتقليص�منت���السياحة�إ���ت�ن��ا�كقناة�توز�ع�مب�ا�استخدامن�شار�او �ن��نتظ�ور�� �دفع -

)،�كما�أدى�ذلك�لو�االت�السياحية�ومنظمو�الرحالت(ا��م�ع���الوسطاء�أو�املوزع�ن�التقليدي�ناعتماددرجة�

ل���ديدا�حقيقيا�ع����،ل�الو�االت�السياحية��لك��ونيةمث�ةلظ�ور�فاعل�ن�جدد����السوق�السياحي
ّ
ما��ش�

 استمرار�ة�الو�االت�السياحية�التقليدية.

  الدراسة�ق��احاتا

،�يجب�العمل�ع���رفع�رالسياحة��لك��ونية����ا��زائ�القطاع�السيا���و�التبعية�عرف�ا��الوضعية�ال������ظّل 

�،عاٍل من�خالل�إقامة�ب�ية�تحتية�للنقل�وا��دمات�السياحية�ذات�مستوى��لتحقيق�أفضل�عائد�منھ�تھتنافس�

باإلضافة�إ���توف����من��،املورد�ال�شري�الذي�يحتاجھ�القطاع�تنمية،�و س�ثمار�ا��اص����السياحة��يع�� و�

  وتأم�ن�شروط�ال��ة�والنظافة����ال�يا�ل�السياحية.

فالبد�من�تمك�ن�ا��واص�من�دخولھ�لتتحقق�املنافسة�وتتحسن��ن��نتبال�سبة�لقطاع�تكنولوجيا�املعلومات�و� 

  .واملتوسطة�العروض�املقدمة�و�التا����ستفيد�املؤسسات�الصغ��ة

� ��لك��ونية �التعامالت ��B to Cو�� ���B to Bيع �وكذا ��لك��ونية، �الدفع�السياحة �توف���وسائل �خالل من

  �ي�وتأم�ن�عمليات�الدفع�ع���ا��ط.�لك��و
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 تكنولوجيا�املعلومات�بال�سبة�للمقاول�ن�واملسي�استخدامعم�الف���والتدر�ب�ال�ا������توف���الّد البد�من�
ّ
،�ر�نـ

 لألعمال��لك��ونية�تتما����مع�إم�انيات�مؤسسا��م�الصغ��ة.�اس��اتيجيةباإلضافة�إ���املساعدة����بناء�

  آفاق�الدراسة

  دراسات�مستقبلية:�محّل لت�ون�واضيع�التالية�امل،�نق��ح�املوضوع�والتفصيل�����عض�جوانبھ�إلثراء

 .���تحس�ن��داء�ال�سو�قي�للمؤسسات�ا��دماتية�E-CRMإلك��ونيا��عمالءإدارة�العالقات�مع�الدور� -

 ع���أداء�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�الصناعية.�ERPنظام�تخطيط�املوارد��استخدامأثر� -

 ية.قتصاد���املؤسسة��التجارة��لك��ونية�وتضارب�قنوات�التوز�ع� -

دراسة�قطاع��تصاالت���� –�ودوره����التحكم����قوى�املنافسة�س��اتيجيةلليقظة�� �ن��نت� �استخدام -

 –ا��زائر�

والتأث��ات�املحتملة� ���شركة�ا��طوط�ا��و�ة�ا��زائر�ة Yield Management تطبيق�تقنية�إدارة�املداخيل -

  �ا�املا��.أدا�ع���
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  �لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��������������������������جامعة�العر�ي�بن�م�يدي�أم�البوا��������

  

  

  

��  

  إدارة��عمال:�بوكفة�حمزة�باحث�دكتوراه����إعداد���

  

���������عمال�واملوسومة�ب،�تخصص�إدارة�قتصاديةعلوم��الحة�دكتوراه�علوم�������إطار�تحض��نا�ألطرو 

دراسة�عينة� –�"أثر�استخدام��ن��نت�ع���أداء�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�الناشطة����القطاع�السيا��"

  .��جابة�ع���فقراتھست�يان�ع���حضرتكم��غرض�� ��ذا�ن�شرف��عرض�-���ا��زائر��الو�االت�السياحية�من

 
ُ
 �ونؤكدم����نجاح�ومصداقية�الدراسة�س�ِ نحيطكم�علما�بأن�دقة�إجاباتكم�س�

ّ
جميع�املعلومات��لكم�بأن

  س�ستخدم�فقط�ألغراض�الدراسة�وستعامل�ب�ل�سر�ة.

  ة.�������املحور��ول:�البيانات�الوصفية�العام

  (مسّ���الو�الة)�بأوال:�بيانات�خاصة�باملستجوَ 

  عمر:ال�

   ا����ة:�

  مي:علال�ؤ�لامل�

  السياحية�معلومات�خاصة�بالو�الةثانيا:��

  :�تار�خ�ال�شأة

  عدد�العمال�:

  أمام��جابة�املناسبة:��Xةالرجاء�وضع�عالم�استخدام�ا��واس�ب�والشب�ات�املعلوماتية�املحور�الثا�ي:

 �ل�يتوافق�عدد�ا��واس�ب����مؤسستكم�مع�عدد�املوظف�ن؟ .1

 �عم�:���������

  ال�:

  تملك�مؤسستكم�خط�ان��نت�؟�ل� .2

 �عم�:

  ال�:

  

  

  

  

  

است�يان�لتقييم�أثر�استخدام��ن��نت�ع���أداء�املؤسسات�الصغ��ة�.�1

  واملتوسطة�الناشطة����القطاع�السيا��

  "���ا��زائر�الو�االت�السياحية�دراسة�عينة�من"

 

  :��ستاذ�الدكتور�جمام�محمودفار إش���
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�ل�تملك� .3 ؟�بع���الو�page d’accueil)مؤسستكم�موقعا�الك��ونيا�أو�صفحة�استقبال�(

 �عم�:�������������

  ال�:

  دور�ا�و�انتظام؟��ستقباليتم�تحديث�املوقع��لك��و�ي�أو�صفحة�و�ل�

 �عم�:�����������������

  ال�:��

 اما�نوع�نظام�ا���ز�املعلوم .4
َ

 ؟تكمو�الم�����ي�املستخد

Amadeus 

Galileo 

Sabre 

Worldspan�� 

أخرى���������  أذكر�ا�:

 ؟���تب���تكنولوجيا��ن��نتإما����العوامل�ال���دفعت�مؤسستكم� .5

 .أمام��ق��اح�املناسب�مع�ام�انية�اختيار�أك���من�إق��احXة�الرجاء�وضع�عالم

 ب�ب���تكنولوجيا��ن��نت�؛تمتلك�املؤسسة�قدرات�تنظيمية�وإبداعية�كب��ة��سمح�ل�ا� -

 إدارة�املؤسسة�محفزة�وداعمة�لتب����ن��نت�؛ -

 ؛دين�ن��نت�نظرا�الستخدامھ�من�طرف�املوَر تكنولوجيا��ستخدم�املؤسسة� -

 �؛�ستخدم�املؤسسة�تكنولوجيا��ن��نت�نظرا�الستخدامھ�من�طرف�املنافس�ن� -

املؤسسة�واملتمثل�أساسا����الوساطة��عت���تكنولوجيا��ن��نت�مالئمة�ل�شاط� -

 ؛السياحية

�ستخدم�املؤسسة��ن��نت�ل�ستفيد�من�املزايا�ال���توفر�ا��ذه�التكنولوجيا�(�تخفيض� -

 الت�اليف�،�تحس�ن�النتائج�املالية�،�ز�ادة�ا��صة�السوقية،�

 ت�لتحس�ن�جودة�ا��دمة�املقدمة�للز�ون ن��ن� �ستخدم�و�التكم���-

 ؟عند�استخدام��ن��نت�����شاط�ا�العوائق�ال���واج���ا�مؤسستكمأ�م�ما���� .6

  املناسبة:���ق��احاتأمام��Xالرجاء�وضع�عالمة�

 نت�و�عميم�استخدامھ�داخل�املؤسسةالت�اليف�املرتفعة�إلدخال��ن��  -

 عدم�التعود�ع���استخدام��ن��نت�من�طرف�العمال -

 ع����ن��نتوسائل�الدفع��لك��و�ي�ال���ت�يح�ا���ز�والدفع�عدم�توفر� -

 �ستخدمون��ن��نتالز�ائن�واملوردون�ال� -
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 �ونية�وا��وف�من�قرصنة�املعلوماتمشا�ل�الثقة����املعامالت��لك� -

 مشا�ل��تصال�بالشبكة�املعلوماتية.�نقطاعات�و  -

  

  

ّسم��ذا�املحو 
ُ
،�استخدام�املوقع��لك��و�ي،��ن��نت��ستفادة�منتوف���متطلبات�إ�����عاد�التالية:��ر ق

  التجارة��لك��ونية،�التعاون�املؤسسا�ي��لك��و�ي،��تصال�الداخ���واليقظة��س��اتيجية.

  :أمام�درجة�املوافقة�املناسبة��Xنرجو�وضع�عالمة��

  

  

  

  

غ���موافق�  استخدام�املوقع��لك��و�ي

  �شدة

غ���

  موافق

موافق�  موافق  محايد

  �شدة

�عتمد�و�التكم�ع���املواقع��لك��ونية�إلتاحة�املعلومات� .1

 للز�ائن��سرعة

�ستخدم�و�التكم�موقع�الو�ب�لتحقيق�دعاية�أك���ملنتجا��ا� .2

 وخدما��ا

�عتمد�و�التكم�ع���مواقع�الو�ب�لتحديث�املعلومات�حول� .3

 العروض�،��سعار�وا��دمات�

  �ستخدم�املوقع��لك��و�ي����و�التكم�إليجاد�موردين�جدد� .4

 عمالء�جدد�ستخدم��و�التكم�املوقع��لك��و�ي��إليجاد� .5

�ستخدم�املوقع��لك��و�ي����و�التكم�للتحكم����قوى� .6

  املنافسة�

          

غ���موافق�� ة�لالستفادة�من�استخدام��ن��نتتوف���املتطلبات��ساسيمدى�

  �شدة

غ���

  موافق

موافق��  موافق  محايد

  �شدة

�سي����شاط�و�التكم�ع����ن��نت��عت���اس��اتيجيا�و���م�جميع� .1

 املسؤول�ن�

�دارة�العامة�تأخذ��ع�ن��عتبار�رأي�مسؤول��ن��نت�عند�اتخاذ� .2

 القرارات�

 ،�تم��عديل�أساليب�أداء��عمال����و�التكمإدخال��ن��نت�عد� .3

داخل�و�التكم��إكس��انتتم�تطو�ر�شبكة�أن��انت�وشبكة� .4

 وتحديث�نظام�املعلومات�

حصل�العمال�ع���تكو�ن�أسا����حول�كيفية�استخدام�� .5

 �ن��نت�وال��مجيات�املعتمدة�من�طرف�و�التكم

قامت�و�التكم�بتعاقد�خار���مع�مختص�ن����مجال�تكنولوجيا� .6

  ونظم�املعلومات�

  

  

  

  

  

  

    

  ةــالسياحين��نت����الو�االت�:�استخدام�� لثاــــر�الثاملحو 
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  e.collaboration:التعاون�املؤسسا�ي��لك��و�ي

    

غ���موافق��

  �شدة

غ���

  موافق

موافق��  موافق  محايد

  �شدة

يتم�تبادل�املعلومات�والوثائق�ب�ن�و�التكم�وشر�ا��ا�من�خالل� .1

 �ن��نت�

 �س�ل�نظام�ا���ز�املعلوما�ي�التعاون�ب�ن�و�التكم�وشر�ا��ا� .2

 باستخدام�الشب�ات�املعلوماتية����و�التكم�يتم�اختيار�املوردين� .3

الكميات��،حول��سعارب�ن�املؤسسة�وموّرد��ا�التفاوض�يتم� .4

 والعروض

�سمح�استخدام�نظام�املعلومات�ب�ن�املؤسسات�بتلبية�رغبات� .5

 الز�ائن�بفعالية�

  �ستخدم�مؤسستكم��ن��نت�للتواصل�مع�ا���ات�الوصية .6

          

  استخدام��ن��نت�لغرض�التجارة��لك��ونية

  

  موافق���شدة  موافق  محايد  غ���موافق  غ���موافق��شدة

 الك��ونيإت�يتم����و�التكم�شراء�منتجا .1

 الك��ونيةاملواقع�يتم����و�التكم�بيع�منتجات�باستخدام� .2

 يتم�إرسال�وإدارة��وامر�والطلبيات����و�التكم�الك��ونيا� .3

 ���و�التكم�الك��ونيا�عمالءيتم�استقبال�وإدارة�أوامر�ال .4

يتم�الدخول�إ���قواعد�بيانات�املوردين�والز�ائن���� .5

 و�التكم�الك��ونيا�

ن� .6
ّ

باستخدام�الك��ونيا��عمال��ا�من�الدفع�و�التكمتمك

  �بطاقا��م��لك��ونية
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 استخدام��ن��نت�لالتصال�الداخ��

 

غ���موافق��

  �شدة

غ���

  موافق

موافق��  موافق  محايد

  �شدة

تصاالت��سمح�استخدام�ال��يد��لك��و�ي�ب�سر�ع�� .1

 وتبادل�املعلومات�داخل�و�التكم

أداة��امة�لتوصيل�املعلومات���Intranetعت����ن��انت� .2

 داخل�و�التكم

الشب�ات�املعلوماتية�الداخلية�لتحقيق�يؤدي�استخدام� .3

 �تصال�التفاع���ب�ن��دارة�والعمال

من�طرف�العمال�����Intranetاستخدام��ن��انت� .4

 و�التكم��سمح�بتعلم�م�الذا�ي�ودمج�م����املجموعة

يؤدي�استخدام�الشب�ات�داخل�و�التكم�إ���تقو�ة� .5

 العالقات�ب�ن�العمال�وتفعيل�العمل�ا��ما��

ن�ا .6
ّ

ستخدام�الشب�ات�الداخلية�من�التأكد�من�يمك

  ال��ام�العّمال�بأداء�م�اّم�م�وخدمة�أ�داف�املؤسسة

          

إ���أي�مدى��ستخدم��استخدام��ن��نت�لليقظة��س��اتيجية

�ن��نت�(املنتديات،�املواقع�املتخصصة،�مواقع��و�التكم

�)�لرصد�،�جمع�وتحليل�املعلوماتالبيانات��املنافس�ن�وقواعد

 املتعلقة�ب:

غ���موافق��

  �شدة

غ���

  موافق

موافق��  موافق  محايد

  �شدة

 سلوك�و�رغبات�الز�ائن�،أراء�،خصائص .1

 تطور�ونمو�السوق�بصورة�عامة� .2

 تطور�القوان�ن�والسياسات�ا��كومية .3

 اس��اتيجيات�املنافس�ن�وتحر�ا��م� .4

 بيعات�وا��صص�السوقية�للمنافس�نمستوى�امل .5

  من�طرف�املؤسسات�املنافسة�املنتجات�والعروض�املقدمة .6
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  أمام��جابة�املناسبة:�Xلرجاء�وضع�عالمة�ا����������������������������������������������������������

 

  شكرا�جز�ال�ع����عاونكم�وا�تمامكم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قليلة�بدرجة  ،�التجاري�وال�سو�قي�داء�ببعده�املا��

  جدا

 بدرجة

  قليلة

 بدرجة

  متوسطة

 بدرجة

  كب��ة

 بدرجةكب��ة

  جدا

 البعد�املا�����بفضل�استخدام��ن��نت

 املحققة��لو�التكم�تحس�ت�الن�يجة�الصافية.�1

 ���و�التكمتحس�ت�عملية�التحكم����الت�اليف�.�2

 بفضل�استخدام��ن��نت��البعد�التجاري 

 لو�التكمتطورت�املبيعات�السنو�ة�.�3

 أسواقا�جديدة��و�التكمدخلت�.�4

 لو�التكمتحسن�معدل�نمو�ا��صة�السوقية�.�5

 بفضل�استخدام��ن��نت���البعد�ال�سو�قي

 ���و�التكم��تحس�ت�عملية�خدمة�رغبات�الز�ائن�.�6

 وان�شرت�عالم��ا�التجار�ة�و�التكمتحس�ت�صورة�.�7

 ز�ادة�رضا�الز�ائن�وتحس�ن�عالقة�الو�الة���م.�8

 متم��ة�بأسعار�تنافسيةتقدم�و�التكم�عروضا�.�9

تحس�ت�عملية�مراقبة�الوضع�التناف����والتكيف�.�10

  معھ

          

 ء�الو�االت�السياحيةاملتغ���التا�ع�:�أدا
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  �لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي�������جامعة�العر�ي�بن�م�يدي�أم�البوا�������������������������

  

م�ن.�قائمة��ساتذة�2
ّ

  �املحك

ذااسم�ولقب��ست الدرجة�العلمية ال�لية�وا��امعة  

��11لية��قتصاد�بجامعة�بار�س� التعليم�العا��أستاذ�   أحمد�دحما�ي 

 جبار�بوكث�� أستاذ�محاضر� �لية��قتصاد�بجامعة�أم�البوا��

 خليل�شر�� أستاذ�محاضر� �لية��قتصاد�بجامعة�أم�البوا��

بجامعة�أم�البوا���لية��قتصاد�  ر�اض�ع�شوش أستاذ�محاضر� 

 زديرة�خمار أستاذ�مساعد �لية�العلوم��جتماعية�بجامعة�الطارف
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 جامعة�العر�ي�بن�م�يدي�أم�البوا������������������لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي���������������

 Fisher.�اختبار�3

 


