
 

  
581 

   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال    

 

 التنافسيةتحقيق األسبقية  مساهمة الترصد االستراتيجي في
 "-الجزائر– لالتصاالت " OOREDOO""دراسة ميدانية عمى شركة 

 

 زالسي سامر .د د. بعمي حمزة د. بن خميفة أحمد
 جامعة الوادي؛ الجزائر جامعة قالمة؛ الجزائر جامعة الوادي؛ الجزائر

Benkhifa_ahmed@gmail.com 

 

Hamza_baali@yahoo.fr 

 

samer.zelaci@yahoo.fr 

Received: May 2018                                   Accepted: July 2018                             Published: September 2018 

 االسرتاتيجي)تكنولوجية، تنافسية، جتارية( كأحد األبعاد ادلهمة للذكاء  االسرتاتيجية  البحث يف شلارسة اليقظة  ةدراسىذه الحتاول : ملخص
لالتصاالت، وقد تبنت الدراسة ادلنهج الوصفي والتحليلي،  أوريدووعالقتو بتحقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة من خالل دراسة ميدانية على شركة 

عرب  زل  الدراسة( مكتب من مكاتب شركة 22ستبانة ألج  استلالع رراء عينة الدراسة، وادلكونة من اطإاارات ادلختلفة يف )واستخدمت اال
 يلي: وقد أظهرت نتائج الدراسة ما ( إاار.66الوان، والذين بلغ عددىم )

 لالتصاالت. أوريدوية ادلستدامة لشركة بتحقيق ادليزة التنافس االسرتاتيجية  عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية لليقظة  -1
 لالتصاالت. أوريدووجود عالقة ذات داللة إحصائية لبعد اليقظة )التكنولوجية( بتحقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة لشركة  -2
 لالتصاالت. أوريدوة عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية لبعدي اليقظة )التجارية، التنافسية( بتحقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة لشرك -3

من أج  تزويدىا بادلعلومات الضرورية الغتنام  االسرتاتيجيتوصي الدراسة يف األخًن بضرورة تشكي  الشركة ادلبحوثة لوحدة خاصة بالذكاء 
 .الفرص البيئية وجتنب ادلخاار احمليلة، بغية حتقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة

 .االسرتاتيجي، اليقظة التكنولوجية، اليقظة التجارية، اليقظة التنافسية، الذكاء يجية  االسرتاتاليقظة  الكلمات المفتاحية:
Sommaire: Cette étude essaie de faire des recherches dans la pratique de la vigilance 

stratégique (technologique, concurrentielle, commerciale) comme l'une des dimensions 

importantes de l'intelligence stratégique et de ses relations pour obtenir un avantage 

concurrentiel durable grâce à une étude sur le terrain sur ooredoo la société de 

télécommunications, a adopté l'étude l'approche du descriptif et analytique, et a utilisé le 

questionnaire pour une enquête sur les vues de l'échantillon d'étude , Composé de 

différents pneus dans (22) bureaux de la société a joué dans tout le pays, et le nombre de 

(66) cadre. Les résultats de l'étude ont montré ce qui suit: 

1- Il n'y a pas de relation statistiquement significative avec la vigilance stratégique pour 

obtenir l'avantage concurrentiel de ooredoo, Telecom. 

2 - Il existe une relation de signification statistique à la dimension de vigilance 

(technologique) pour atteindre l'avantage concurrentiel de ooredoo, Telecom durable. 

3- Il n'y a pas de relation statistiquement significative entre les secteurs commerciaux et 

compétitifs en obtenant l'avantage concurrentiel de ooredoo, Telecom. 

L'étude recommande ce dernier besoin de former une entreprise recherché unité de 

renseignement stratégique spécial afin de leur fournir les informations nécessaires pour 

tirer parti des possibilités d'environnement et d'éviter les risques environnants, afin 

d'obtenir un avantage concurrentiel durable. 

Mots clés: la veille stratégique,: la veille technologique, : la veille commerciale, : la 

veille concurrentielle, intelligence stratégique 

Mots clés: vigilance stratégique, vigilance technologique, vigilance commerciale, 

vigilance concurrentielle, intelligence stratégique  
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 ة:مقدم
شهد العقد األخًن من القرن العشرين تلورا بالغا ومستمرا يف التحديات والتهديدات اليت تواجو منظمات األعمال، شلا فرض 

 عليها العم  بآليات ومداخ  جديدة.
جهة حاالت الالتأكد وندرة يتيح للمدير إمكانية التفكًن الشمورل يف مستقب  ادلنظمة وموا االسرتاتيجيلع  تبين مدخ  الذكاء 

ادلعلومات أو زلدوديتها، شلا يستوجب فهما واسعا دلتللبات البيئة احمليلة والبحث عن أفض  السب  واطإمكانات اليت هتدف إذل 
 حتقيق ادلكانة ادلرموقة وادلوقع ادلتميز للتفوق على اآلخرين والوصول إذل ادليزة التنافسية.

أحد أىم األنظمة ادلعلوماتية اليت توفر للمؤسسة ادلعلومات ادلناسبة حول بيئتها، حيث أصبحت  جية  االسرتاتييعترب نظام اليقظة 
ىو أمر  االسرتاتيجيةيدعم بقاء واستمرارية ادلنظمة يف السوق، لذا فتحلي  ادلنظمة لبيئتها بواسلة اليقظة  اسرتاتيجيادلعلومة سالح 

الوسائ  اليت توضع حتت تصرف ادلنظمة دلواجهة حتدياهتا، وامتالك أكرب حصة سوقية ضروري، إذ تعترب ىذه األخًنة من بٌن أحد 
 وصوال إذل حتقيق ما يعرف بادليزة التنافسية ادلستدامة.

 مشكلة الدراسة:
رص وما يتضمنو من ف االسرتاتيجيعلى الرغم من أن العديد من ادلواضيع والدراسات األجنبية احلديثة قد تناولت موضوع الذكاء 

، يف -خصوصا يف بيئة األعمال اجلزائرية–وإمكانيات جملاهبة التهديدات اليت تفرضها بيئة األعمال، إال أن ىناك نقص معريف 
يف حتقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة. وعلى ىذا األساس  االسرتاتيجيكأحد مداخ  الذكاء   االسرتاتيجية  البحث يف دور اليقظة 

 ا اطإجابة عن التساؤل الرئيسي التارل:سنحاول من خالل دراستن
 أوريدوبتحقيق الميزة التنافسية المستدامة لشركة  االستراتيجيكأحد مداخل الذكاء االستراتيجية  عالقة اليقظة  ما" 

 ؟"الجزائر لالتصاالت
 يندرج تحت هذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية:

 ؟أوريدولوجية بتحقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة لشركة ما ىي عالقة اليقظة التكنو  .1
 ؟أوريدوما ىي عالقة اليقظة التجارية بتحقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة لشركة  .2
 ؟أوريدوماىي عالقة اليقظة التنافسية بتحقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة لشركة  .3

 أهمية الدراسة:
 تكمن أمهية الدراسة فيما يلي:

أحد أنواع الذكاء الذي يتصف بو القادة الناجحون ومن األدوات ادلهمة اليت تساعد على حتقيق  االسرتاتيجيالذكاء يعترب  .1
 أىداف ادلنظمة؛
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أداة داعمة جملاهبة التحديات احمليلة بادلنظمة باطإضافة إذل اغتنام الفرص ادلختلفة شلا يساىم يف االسرتاتيجية تعترب اليقظة  .2
 ؛االسرتاتيجيةرات حتسٌن نوعية القرا

يف ادلؤسسات  االسرتاتيجيةتوجيو أنظار ادلدراء إذل أمهية حتقيق ادلزايا التنافسية ادلستدامة من خالل تبين مدخ  اليقظة  .3
 على وجو اخلصوص؛لالتصاالت  أوريدواجلزائرية على وجو العموم، وشركة 

يف حتقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة يف االسرتاتيجية ة كون ىذه الدراسة تساعد يف تقدمي معلومات عملية عن أمهية اليقظ .4
 الشركة ادلبحوثة، وبالتارل ديكنها االستفادة من نتائج ىذه الدراسة.

 أهداف الدراسة
 تتمث  أىداف ىذه الدراسة فيما يلي:

 ؛أوريدومعرفة عالقة اليقظة التكنولوجية بتحقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة لشركة  .1
 ؛أوريدوقة اليقظة التجارية بتحقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة لشركة توضيح عال .2
 .أوريدوحتديد عالقة اليقظة التنافسية بتحقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة لشركة  .3

 فرضيات الدراسة:
بصياغة الفروض  الباحثٌنيف ضوء موضوع الدراسة واستجابة دلتللبات حتقيق أىدافها وما أسفرت عنو الدراسات السابقة، قام 

 التالية:
ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بٌن اليقظة االسرتاتيجية كأحد مداخ  الذكاء االسرتاتيجي وحتقيق ادليزة الفرضية الرئيسية: 

 التنافسية ادلستدامة لشركة أوريدو لالتصاالت اجلزائر.
 على النحو التارل:ويندرج حتت ىذه الفرضية الرئيسية رلموعة من الفرضيات الفرعية صيغت 

ذات داللة إحصائية بٌن اليقظة التكنولوجية وحتقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة لشركة  موجبة ىناك عالقة الفرضية األوذل: .1
 .أوريدو

ذات داللة إحصائية بٌن اليقظة التجارية وحتقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة لشركة  موجبة ىناك عالقة الفرضية الثانية: .2
 .دوأوري
ذات داللة إحصائية بٌن اليقظة التنافسية وحتقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة لشركة  موجبة ىناك عالقة الفرضية الثالثة: .3

 .أوريدو
 (: المخطط االفتراضي للدراسة1الشكل رقم ) المخطط االفتراضي للدراسة:
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  المتغير التابع )الميزة التنافسية المستدامة(                    المتغير المستقل )اليقظة االستراتيجية(                        

 المصدر: من إعداد الباحثين.
 يتبٌن من ادلخلط ما يلي:

حيث ، )ادليزة التنافسية ادلستدامة(وادلتغًن التابع )اليقظة االسرتاتيجية  ( يشم  متغًنين رئيسيٌن مها: ادلتغًن ادلستق   .1
 .(يقظة التجارية، اليقظة التنافسية)اليقظة التكنولوجية، الى ثالثة أبعاد ىي يشتم  ادلتغًن ادلستق  عل

وادلتغًن التابع  (االسرتاتيجية)اليقظة إن حركة ادلخلط تفرتض وجود عالقة مباشرة بٌن ك  بعد من أبعاد ادلتغًن ادلستق   .2
 ه.، وذلك ما تشًن إليو األسهم يف ادلخلط أعال)ادليزة التنافسية ادلستدامة(

 منهج الدراسة:
بناء على ابيعة الدراسة واألىداف اليت تسعى إذل حتقيقها، فقد استخدم الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي، والذي يعتمد على 
دراسة الظاىرة كما ىي على الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها تعبًنا كميا وكيفيا، كما ال يكتفي ىذا ادلنهج جبمع 

دلتعلقة بالظاىرة من أج  استقصاء أبعادىا وعالقاهتا ادلختلفة، ب  يتعداه إذل التحلي  والربط والتفسًن للوصول إذل البيانات ا
 استنتاجات يبىن عليها التصور ادلقرتح يف الدراسة.

 مجتمع وعينة الدراسة:
ٌن واالااارات يف شاركة أوريادو لالتصااالت  بناء على مشكلة الدراسة وأىدافها فإن اجملتمع ادلستهدف يتكون من شرحية من ادلوظف 

 مستجوب. ( إاار66)االاارات  بلغ عددمكتب للشركة و  22يف 
استبانة، وبعد فحص  66قد مت االعتماد على اريقة ادلسح الشام  والذي يتناسب وحجم رلتمع الدراسة، حيث مت توزيع  

 إلجابة على االستبانة.االستبانات دل تستبعد أي منها نظرا لتحقق الشروط ادلللوبة ل
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 األدوات اإلحصائية المستخدمة:
 وقد مت االعتماد على األدوات اطإحصائية التالية: SPSSمت تفريغ االستبانة وحتليلها من خالل برنامج التحلي  اطإحصائي  

 ادلتوسلات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والنسب ادلئوية ألج  وصف عينة الدراسة. -1
 رونباخ دلعرفة ثبات أداة الدراسة.اختبار ألفا ك -2
معام  االرتباط البسيط كاندل؛ لقياس عالقة ادلتغًن ادلستق  )اليقظة االسرتاتيجية( وسلتلف أبعادىا الثالثة )اليقظة  -3

 التكنولوجية، اليقظة التجارية، اليقظة التنافسية( بادلتغًن التابع )ادليزة التنافسية ادلستدامة(.
 أدوات جمع البيانات:

ادلصادر الثانوية: حيث اجتو الباحث يف معاجلتو للجوانب النظرية للدراسة إذل مصادر البيانات الثانوية، وادلتمثلة يف الكتب  -1
وادلراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، إضافة إذل الدوريات وادلقاالت والتقارير، واألحباث والدراسات السابقة اليت تناولت موضوع 

 الدراسة.
ادر األولية: دلعاجلة اجلوانب التحليلية دلوضوع الدراسة جلأ الباحث إذل رتع البيانات األولية من خالل االستبانة كاأداة ادلص -2

 رئيسية للبحث، صممت خصيصا ذلذا الغرض.
 (:1ل رقم )مت االعتماد على اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة االستبانة وكانت النتائج كما ىي مبينة يف اجلدو 

 (: معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات االستبانة1الجدول رقم )
 االستبانة ككل الميزة التنافسية المستدامة اليقظة االستراتيجية اسم المتغير

 6.91 6.86 6.76 معامل الثبات )كرونباخ ألفا(

 spss  v 25المصدر: من إعداد الباحثيين باالعتماد على مخرجات برنامج 

( أن قيمة معام  )كرونباخ ألفا( كانت مرتفعة بالنسبة ألبعاد الدراسة وذلك 1من النتائج ادلوضحة يف اجلدول رقم )اتضح 
(. وبذلك تكون االستبانة قابلة للتوزيع وصاحلة لغايات التحلي  اطإحصائي واختبار 0.60بادلقارنة مع النسبة ادلعيارية ادلقدرة ب )

 فرضيات الدراسة.

I. ظــرياإلطــار الن 
 أوال: مفهوم الذكاء االستراتيجي:

بدأ الباحثون واألكاددييون يدركون أمهية الذكاء االسرتاتيجي حيث تعددت التعاريف وتباينت وجهات نظر الباحثٌن والكتاب 
 حول مفهوم الذكاء االسرتاتيجي، ويرجع ىذا التباين إذل احلداثة النسبية يف دراسة أبعاده.



 التنافسيةتحقيق األسبقية  مساهمة الترصد االستراتيجي في -، د. زالسي سامر، د. بعمي حمزة، د. بن خميفة أحمد
 "-الجزائر– لالتصاالت " ooredoo""دراسة ميدانية عمى شركة 

 

  
   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     511

الذكاء االسرتاتيجي بأنو " ابتكار خرائط اريق توجو متخذي القرار ضلو  (Kuhlmann et al, 1994 :14)حيث يعرف 
اختاذ قرارات صائبة وذلك من خالل توفًن ادلعلومات يف الوقت ادلناسب وباجلودة والدقة والكمية ادلللوبة الختاذ قرارات صائبة "، 

"ىو أداة لتوفًن ادلعلومات الشاملة عن البيئة اخلارجية لكبار بأن الذكاء االسرتاتيجي  (Pauker et al, 2000 :23 )ويرى 
يف مفهومو ويرى بأنو "ك  ما حتتاجو ادلنظمة عن  (Tham & Kim, 2002 :1)صناع القرار يف الوقت ادلناسب"، ويوسع 

ع تصورا اجتاه عملياهتا بيئتها اخلارجية من معلومات )األنشلة، ادلصادر، الزبائن، األسواق، ادلنتجات، اخلدمات، السعر( لتض
الراىنة وادلستقبلية وتصميم اسرتاتيجيات مالئمة خللق القيمة للزبون وحتسٌن القيمة يف األسواق احلالية واجلديدة"، يف حٌن يربط 

( مفهوم الذكاء االسرتاتيجي بقادة ادلنظمات الذين يتمتعون )بالرؤية ادلستقبلية، احلدس، 142: 2010)صاحل ورخرون، 
شراف، اطإبداع(، ويرتكزون على نظام معلومايت يتيح ذلم استقصاء ادلعلومات ومعاجلتها، ليتسىن ذلم توظيف ادلادة الفكرية االست

( على أنو أحد مكونات العق  االسرتاتيجي الذي 231: 2009الناجتة يف صناعة قرارات فاعلة، بينما يعرفو )اللائي واخلفاجي، 
لتفكًن والتعلم االسرتاتيجي، وىو بذلك أحد ادلوارد غًن ادللموسة ومن أىم مصادر القوة يتفاع  مع مكوناتو كاطإدراك وا

 االسرتاتيجية.
تأسيسا دلا سبق ديكن تعريف الذكاء االسرتاتيجي بأنو ذكاء يتمتع بو قادة ادلنظمات من خالل االستفادة من ادلعلومات ادلتوفرة  

 سياسات واالسرتاتيجيات واالستعداد دلواجهة التهديدات قب  وقوعها.الختاذ القرارات الصائبة، وصياغة اخللط وال
 االستراتيجية:  ثانيا: مفهوم اليقظة 

إن منظمات األعمال يف حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إذل أصلع اللرق دلعرفة ما جيري يف بيئتو، وعن أفض  الوسائ  
افسية، وىذا ما يربر ضرورة وضع نظام يقظة اسرتاتيجي هبدف رصد ك  ما لتدعيم مصادر معلوماهتا ومن ذتة تدعيما لقدرهتا التن

يتعلق بشأن ادلنافسٌن والعمالء وباقي ادلتغًنات اخلارجية، وتتميز اليقظة االسرتاتيجية   يف ادلنظمة بأهنا وظيفة عملية، ختتص 
 دلنظمة وضمان نشااها.باالستمرار والتسيًن األمث  للمعلومات اليت تساعد صناع القرار على تلوير ا

 من أج  التلرق لليقظة االسرتاتيجية، وجب تناول تعريفها بصفة عامة وسلتلف أبعادىا. 
 :االستراتيجيةتعريف اليقظة  -1

، حيث ختتلف أفكارىم ومفاىيمهم ووجهات االسرتاتيجية  لقد تلرق عدة مفكرين وسلتصٌن يف علم اطإدارة إذل تعريف اليقظة 
 صاصهم وبيئة عملهم.نظرىم باختالف اخت

اليقظة االسرتاتيجية على أهنا أسلوب منظم، يف اطإدارة االسرتاتيجية،  (Dhenin et Fournier.1988.P :203)يعرف 
يركز على حتسٌن تنافسيتها، باجلمع، معاجلة ادلعلومات ونشر ادلعرفة ادلفيدة للتحكم يف احمليط )التهديدات والفرص(، كما يضيف 

(Rabhi, 2008 :07)  ،بأهنا عملية مستمرة من إدارة ادلعلومات ودعم القرار من أج  تنمية و تلوير ادلؤسسة وضمان بقائها
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كذلك على أهنا العملية اجلماعية ادلستمرة، واليت يقوم هبا رلموعة من األفراد   (Muniz& Lesca, 2003 :01)ويعرفها 
لومات ادلتوقعة اليت ختص التغًنات اليت من احملتم  أن حتدث يف احمليط بلريقة تلوعية، فيتتبعون ويتعقبون ومن مث يستخدمون ادلع

 اخلارجي للمؤسسة، وذلك هبدف إنشاء فرص األعمال و تقلي  األخلار  وظروف عدم التأكد بصفة عامة.
و " بأهنا عملية مستمرة تؤدي إذل اجلمع ادلخصص وادلتكرر للبيانات )أ (Boudjemia, 2008 :07)يف حٌن يعرفها 

ادلعلومات أو االستخبارات(، ومعاجلتها وفقا لغرض أو أكثر من أغراض ادلستخدمٌن باستخدام اخلربة ذات صلة بادلوضوع أو 
 ابيعة ادلعلومات اجملمعة".

فإن اليقظة االسرتاتيجية ىي ادلتابعة اطإرتالية والذكية حمليط ادلؤسسة ألج  رصد ادلعلومات  (Ribault, 2008 :12 )حسب 
 لة لفرص ادلؤسسة.احلام

اليقظة االسرتاتيجية تتضمن نشاط مستقبلي يتنبأ فيو مبا سيجري يف ادلستقب  وذلك بالقيام  (Lesca, 2008 :12)بالنسبة لا 
 بأربعة مهام أساسية:

 مالحظة احمليط االسرتاتيجي؛ -1
 اكتشاف ادلعلومات ادلتعلقة بالتغًنات ادلمكن حدوثها؛ -2
 ديكن أن تؤثر على تنفيذ االسرتاتيجية؛حتلي  وتصفية ادلعلومات اليت  -3

القول أن اليقظة ىي ذلك النشاط الذي يدعو متخذ القرار لتنظيم )رؤيتو ( دلا حولو بتقدمي ادلعلومة اجليدة للشخص ادلناسب ويف 
يدة للوصول يف الوقت شلا سبق ديكن ادلناسب الختاذ القرار ادلناسب وذلك خالل عملية حبث، حتلي  وانتقاء، لذلك ادلعلومة اجل

 النهاية خللق مزايا تنافسية تسمح للمؤسسة بتحقيق التفوق ادلستمر.
 االستراتيجية  أبعاد اليقظة  -2

 ,Verna)االسرتاتيجية حددهتا دراسة، وسنتناول ثالثة أبعاد رئيسية لليقظة االسرتاتيجيةتتعدد وختتلف أبعاد اليقظة 
 واليت سيتم تناوذلا كما يلي: (13: 2004

بأهنااا االساااتغالل النظااامي وادلنسااق للمعلومااات؛ خاصاااة  (bouroubi, 2005 :22)يعرفهااا  اليقظــة التكنولوجيــة:-2-1
 الصناعية، من خالل متابعة ك  االبتكارات ادلفيدة واليت تضمن مساعدة ادلنظمة على مواجهة ادلنافسة.

حتصاااار ادلؤسسااااة ماااان خالذلااااا التقنيااااات اليقظااااة التكنولوجيااااة علااااى أهنااااا العمليااااة الاااايت  (Baumard, 1991 :24)تعاااارف 
والتكنولوجيات ادلستعملة من ارف زيائنها، مورديها، شركائها ومنافسيها، يف إاار رلال نشااها وذلك دلتابعة التلورات اليت قد ال 

كماا يعرفهاا )رتيباة تؤثر على مستقبلها فحسب وإمنا على مستقب  زبائنها ومورديها وشركائها ومنافسيها واختاذ اطإجراءات الوقائياة،  
( بأهنا مالحظة وحتلي  احمليط العلمي، التقاين، التكنولاوجي، متبوعاا بنشار جياد للمعلوماات ادلنتقااة وادلعاجلاة 2005،189ونوف ، 
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 ,Jakobiak)حساب الباحاث االسارتاتيجية ، كماا دتثا  اليقظاة االسارتاتيجيللمساؤولٌن يف ادلؤسساة الساتعماذلا يف اختااذ القارار 
عملية مراقبة تلور البحث األساسي أو القاعدي، مراح  التصنيع، ادلواد األولية، حيث تتمث  مهمتها يف التقريب  (11: 1988

 بٌن العلم والصناعة، وخلق تكامليات بٌن االثنٌن.
م أعماذلا من رق % 3كما ختصص الكثًن من ادلنظمات أمواال اائلة على اليقظة التكنولوجية، إذ ختصص ذلا ادلنظمات اليابانية 

 من رقم األعمال. % 0.5السنوي، بينما ختصص ذلا ادلنظمات الفرنسية 
بناء على ما سبق ديكن القول بأن اليقظة االسرتاتيجية ىي عملية البحث، ادلعاجلة والنشر للمعلومات ادلتعلقة بالتلورات 

التصنيع، البحوث األساسية، تسجي  براءات التكنولوجية يف اطإنتاج واليت تسمح مبراقبة ك  تلور التكنولوجيات، عمليات 
 االخرتاع، تلور ادلعايًن يف اطإنتاج، تكنولوجيا ادلنافسٌن...اخل.

بأهناا "ذلاك النشااط الاذي تاتمكن ادلؤسساة مان  (Martinet & Ribault, 1989 :33)يعرفهاا  اليقظـة التنافسـية:-2-2
تصادية ومالية( عادد، عالماات، اساتثمارات، مشااريع جارياة، بينماا يعرفهاا خاللو أن حتصر منافستها احلالية أو احملتملة من زاوية اق

( بأهنااا تلااك اليقظااة الاايت تتعلااق بادلنافسااٌن احلقيقيااٌن واحملتملااٌن، فهااي تساامح بتقياايم ادلنافسااة ) نقاااط القااوة 5، 2003)حااًنش، 
 والضعف( وتقود ادلؤسسة إذل وضع االسرتاتيجيات التجارية األكثر فعالية.

كن تعريف اليقظة التنافسية بأهنا عملية البحث، ادلعاجلة والنشر للمعلومة ادلتعلقة مبنافس ادلؤسسة، أي تتعلق مبراقبة عليو دي
ادلنافسٌن ادلباشرين وغًن ادلباشرين، احلاليٌن واحملتملٌن فيما يتعلق با )اسرتاتيجياهتم، سياساهتم التسعًنية، منتجاهتم وخدماهتم 

 الية، زبائنها اجلدد، موظفيهم، اتفاقياهتم وحتالفاهتم...اخل(.اجلديدة، نتائجهم ادل
بأهنااا ذلااك النشاااط الاذي تااتمكن ادلؤسسااة مان خاللااو ماان دراسااة  (Porter, 1985 :44)يعرفهااا  اليقظـة التجاريــة: -2-3

التجارياااة ختاااص النظاااام العالقاااات باااٌن ادلاااوردين والزباااائن، وادلهاااارات اجلديااادة الااايت تظهااار يف الساااوق ومعااادل مناااو الساااوق؛ فاليقظاااة 
التساااويقي، أي هتاااتم بالعالقاااات التجارياااة وبااااللرق والكيفياااات التساااويقية احلديثاااة، كماااا أهناااا هتاااتم بادلعلياااات ادلاااؤثرة علاااى سااالوك 

( بأهنا ختص رتع ادلعلومات يف ميادان ادلنتجاات اجلديادة، اكتشااف العملياات 29: 2000ادلستهلكٌن، يف حٌن يعرفها )حسن، 
سياسة أسعار ادلنافسٌن، تنظيم قوة البيع باطإضافة إذل تلاور العالقاة باٌن ادلاوردين وادلؤسساة، وإمكانياة ادلاورد علاى تاوفًن ادلستقبلية، 

 االحتياجات اليت تللبها ادلؤسسة بأق  تكلفة ويف الوقت ادلناسب.
عليو ديكن تعريف اليقظة التجارية بأهنا عملية البحث، ادلعاجلة والنشر وادلعلومات ادلتعلقة بسوق ادلؤسسة من خالل معرفة 
حاجات ورغبات وسلوكات ادلستهلكٌن احلاليٌن وادلستقبليٌن قصد كسب رضاىم، باطإضافة إذل معرفة أحوال ادلوردين ووضعيتهم 

 ية عند اختيار ادلورد الذي يعلي ميزة تنافسية للمؤسسة.ادلالية وتقييم قدراهتم التفاوض
 ثالثا: الميزة التنافسية المستدامة
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 يف ظ  ما تشهده بيئة األعمال من حتوالت وتغًنات سريعة، تسعى منظمات األعمال إذل كسب مزايا تنافسية.
شي وتضاؤل وصعوبة احملافظة على ادليزة لكنها تصلدم ويف سبي  حتقيق ىذا ادلسعى بعدة سلاار وهتديدات، ولع  حتمية تال

التنافسية يؤدي مبنظمات األعمال إذل ضرورة تنمية وتلوير ادليزة التنافسية بغية الوصول إذل ميزة تنافسية مستدامة ويصعب تقليدىا 
 وزلاكاهتا.
 تقوم هبا ادلنظمة ألج  ادليزة التنافسية ادلستدامة بأهنا رلموعة اجلهود اليت (Donald & Sanderson, 2001 :28)يعرف 

حتقيق غاياهتا االسرتاتيجية وادلتمثلة يف تأسيس رحبية متفوقة دائمة وكسب رضا األاراف الداخلية واخلارجية، بينما يعرفها ك  من 
( بأهنا الرحبية اويلة األج ؛ وحسب ىذا التعريف صلد أن مفهوم االستدامة ارتبط بالزمن 133، 2007)نصيب والشايب، 

على عنصر الزمن يف حتديد مفهوم ادليزة التنافسية ادلستدامة ويعرفها بأهنا  (Barney, 1991 :103) ، حيث يؤكد اللوي
ادليزة التنافسية ادلستددية بأهنا  (Alderson, 1995 :193)القدرة على االحتفاظ بادليزة التنافسية ألاول فرتة شلكنة، ويعرف 

بأن ادليزة  (Dickson, 1992 :69)مال عن منافسيها احلاليٌن واحملتملٌن، ويرى اخلصائص الفريدة اليت دتيز منظمة األع
التنافسية ادلستدامة يقصد هبا ادليزات اجلديدة اليت حتص  عليها منظمة األعمال شلا جيعلها يف مركز متقدم باستمرار بالعالقة مع 

أو الفوائد اليت حتص  عليها ادلنظمة ألبعد مدى شلكن واليت ال ديكن منافسيها، كما مت وصف ادليزة التنافسية ادلستددية بأهنا ادلنافع 
، ب  أن بعض الباحثٌن قد ربط بٌن ادليزة (Hitt, et.al, 2001 :5)تقليدىا أو استنساخها من قب  ادلنظمات األخرى 

الستثمار ويف الصناعة واالستمرار يف التنافسية ادلستددية وبٌن حتقيق أعلى العوائد أي قدرة ادلنظمة على حتقيق أعلى العوائد يف ا
 .(Adams&Lamant, 2003 :149)احملافظة على ىذا التقدم 

رة استنادا إذل ما سبق ديكن تعريف ادليزة التنافسية ادلستدامة بأهنا رلموعة العمليات اليت تقوم هبا ادلنظمة ألج  إنشاء القيمة ادلستم 
 منظمات أخرى شلا يقود إذل حتقيق ربح أعلى من ادلنافسٌن.اليت ال ديكن استنساخها أو تقليدىا من قب  

 (.218: 2001تلخص العوام  ادلؤثرة يف استمرار ادليزة التنافسية فيما يلي: )شارلز وجونز،  
حيث أن ادلنظمات اليت تستحوذ على ادلزايا التنافسية؛ سوف حتقق أرباحا أعلى من ادلعدل ادلتوسط، وىو  عوائق التقليد: -1

ث بإشارات إذل ادلنافسٌن على امتالك ادلنظمة لكفاءات متميزة ذات قيمة عالية، ومن اللبيعي أن حيااول منافساوىا التعارف ما يبع
على ىذه الكفاءات وزلاولة تقليدىا، لذا فإن على ادلنظماة الباحثاة حتقياق مزاياا تنافساية مساتدامة بنااء حاواجز وعوائاق للتقلياد مان 

والايت يصاعب زلاكاهتاا وتقليادىا، باطإضاافة إذل اطإباداع  (intangible resource)غاًن ادللموساة خالل االعتماد علاى ادلاوارد 
 ادلستمر والذي يقضي على قواعد اللعبة التنافسية وخيلط أوراق ادلنظمات ادلقلدة.

بأىااادافها وغاياهتاااا لكاااي تسااتمر ادلنظماااة يف حتقياااق ادلزايااا التنافساااية الباااد ذلااا مااان أن تكاااون ملتزمااة  :االســـتراتيجيااللتــزام  -2
االساارتاتيجية   وأن تتفاااحت يف حتقيااق ىااذه األىااداف، وذلااك عاان اريااق التمسااك بثقافتهااا التنظيميااة وسلتلااف ادلمارسااات اطإداريااة، 
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والسعي ضلو التكيف مع التغًنات البيئية دون االغرتار بالكفاءات الايت دتتلكهاا والوقاوع يف فاف "نفاس اطإمكانياات تاؤدي إذل نفاس 
 يف ادلستقب ". النتائج

II. اإلطار العملي : 
 االستراتيجية:  النتائج المتعلقة بتصورات المبحوثين ألبعاد اليقظة أوال: 

 ( استجابات أفراد الدراسة لعبارات اليقظة االستراتيجية  2جدول رقم )
رقم 
 الفقرة

 العبارات
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 11.1 9104 يات اجلديدة.تعم  الشركة على متابعة التكنولوج 10
 11.0 9114 تتابع الشركة البحوث األساسية اليت تقوم هبا اجلامعات وادلعاىد. 10
 1140 .014 تتابع الشركة األساليب اجلديدة يف تقدمي اخلدمات. 1
 1140 01.1 الشركة على ااالع بالشركات ادلتلورة تكنولوجيا يف قلاع اطإتصال. 19
 ..11 01.0 عايًن ادلعمول هبا يف اجملال التكنولوجي.تتابع الشركة ادل 14

 - 01.0 اليقظة التكنولوجية 
 .011 01.0 الشركة على ااالع مبجاالت البحث والتلوير اخلاصة بادلنافسٌن. .1
 0104 0100 تتابع الشركة اخلدمات اجلديدة للمنافسٌن .1
 .011 0104 تتابع الشركة السياسات التسعًنية للمنافسٌن. .1
 0114 .010 تتابع الشركة النتائج ادلالية للمنافسٌن. 14
 0114 .011 تتابع الشركة نوعية ودرجة هتديدات ادلنافسٌن. 01
 0100 01.9 تتابع الشركة الزبائن احلاليٌن واحملتملٌن للمنافسٌن. 00

 - ..01 اليقظة التنافسية 
 0.99 0114 تتابع الشركة سلوكات وحاجات الزبائن. 00
 0100 0104 تتابع الشركة معدل منو األسواق اجلديدة. 00
 0109 0100 تتابع الشركة مكانتها ومسعتها التجارية. 09
 .011 0109 تتابع وتقيم الشركة القدرة التفاوضية للموردين. 04
 .010 0100 تتابع الشركة اللرق وادلمارسات التسويقية احلديثة. .0
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 - 0.94 اليقظة التجارية 
 .spss v 25المصدر: من إعداد الباحثيين باالعتماد على مخرجات برنامج 

 ثانيا: النتائج المتعلقة بتصورات المبحوثين لبعد الميزة التنافسية المستدامة:
 (:  استجابات أفراد الدراسة لعبارات الميزة التنافسية المستدامة3الجدول )

رقم 
 الفقرة

 العبارات
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 1149 01.0 حتقق شركتنا أعلى العوائد على االستثمار وتستمر يف حتقيق ىذا التقدم. 10
 1140 01.1 تتوفر شركتنا على ميزات خاصة جتعلها يف مركز متقدم باستمرار عن منافسيها. 10
 1144 .010 تتوفر شركتنا على مزايا يصعب تقليدىا واستنساخها من الشركات األخرى. 10
 0111 .019 تقدم شركتنا خدمات تستجيب حلاجات الزبائن وتوقعاهتم. 19
 .114 0191 هتتم شركتنا بتنمية االعتماد على ادلوارد غًن ادللموسة. 14
 .114 .014 دتتلك شركتنا رلموعة من ادلوارد النادرة. .1
 .114 0144 تتوفر شركتنا على نظام فعال لليقظة التكنولوجية. .1
 - 0149 ة التنافسية المستدامةالميز  #

 .spss v 25المصدر: من إعداد الباحثيين باالعتماد على مخرجات برنامج 

 :الدراسة فرضياتثالثا: اختبار 
ذات داللة إحصائية بٌن اليقظة التكنولوجية وحتقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة لشركة موجبة ىناك عالقة : الفرضية الفرعية األوذل

 .أوريدو
 (: معامل االرتباط بين اليقظة التكنولوجية والميزة التنافسية المستدامة4الجدول رقم )

 (sig)القيمة االحتمالية  معامل ارتباط كاندل الفرضية
ىناك عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بٌن اليقظة التكنولوجية 
 .وحتقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة لشركة أوريدو لالتصاالت اجلزائر

.91. *111. 

*
  الرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللةا

 .spss v 25المصدر: من إعداد الباحثيين باالعتماد على مخرجات برنامج 
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، وأن 0.640( أن معاماا  االرتباااط بااٌن متغااًن اليقظااة التكنولوجيااة ومتغااًن ادلياازة التنافسااية ادلسااتدامة يساااوي 4يبااٌن اجلاادول رقاام )
 موجباااة وىاااذا يااادل علاااى وجاااود عالقاااة  0005. وىاااي أقااا  مااان مساااتوى الداللاااة ادلعتماااد 000تسااااوي  (sig)االحتمالياااة  القيماااة
 شلا يقتضي قبول الفرضية. 0.05 بٌن اليقظة التكنولوجية وادليزة التنافسية ادلستدامة عند مستوى داللة ومعنوية

 ذات داللة إحصائية لليقظة التنافسية يف حتقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة لشركة أوريدو.ىناك عالقة موجبة  الفرضية الفرعية الثانية:
 معامل االرتباط بين اليقظة التنافسية والميزة التنافسية المستدامة : (5الجدول رقم ) 

 (sig)القيمة االحتمالية  معامل ارتباط كاندل الفرضية
قظة التنافسية وحتقيق ادليزة ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بٌن الي

 التنافسية ادلستدامة لشركة أوريدو لالتصاالت اجلزائر.
000. 0.0. 

  الرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللةا*

 .spss v 25المصدر: من إعداد الباحثيين باالعتماد على مخرجات برنامج 
، وأن القيمة 0.112 اليقظة التنافسية ومتغًن ادليزة التنافسية ادلستدامة يساوي ( أن معام  االرتباط بٌن متغًن5يبٌن اجلدول رقم ) 

وىذا يدل على عدم وجود عالقة ذات داللة   0005. وىي أكرب من مستوى الداللة ادلعتمد 361تساوي  (sig)الحتمالية 
 .ونقول أنو ال توجد عالقة موجبة معنوية رضيةإحصائية بٌن اليقظة التنافسية وادليزة التنافسية ادلستدامة شلا يقتضي رفض الف

أوريدو ذات داللة إحصائية بٌن اليقظة التجارية وحتقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة لشركة موجبة  ىناك عالقة  الفرضية الفرعية الثالثة:
 .لالتصاالت

 دامةمعامل االرتباط بين اليقظة التجارية والميزة التنافسية المست :(6الجدول رقم )

 (sig)القيمة االحتمالية  معامل ارتباط كاندل الفرضية
ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بٌن اليقظة التجارية وحتقيق ادليزة 

 التنافسية ادلستدامة لشركة أوريدو لالتصاالت اجلزائر.
1.0. 9.9. 

 .spss v 25المصدر: من إعداد الباحثيين باالعتماد على مخرجات برنامج  
القيمة  ، وأن0.072( أن معام  االرتباط بٌن متغًن اليقظة التجارية ومتغًن ادليزة التنافسية ادلستدامة يساوي 6جلدول رقم )يبٌن ا

 موجبة معنوية وىذا يدل على عدم وجود عالقة  0005. وىي أكرب من مستوى الداللة ادلعتمد 464تساوي  (sig)االحتمالية 
 .ونقول أنو ال توجد عالقة موجبة ومعنوية بٌن ادلتغًنيننافسية ادلستدامة شلا يقتضي رفض الفرضية بٌن اليقظة التجارية وادليزة الت
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أوريدو ذات داللة إحصائية بٌن اليقظة االسرتاتيجية  وحتقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة لشركة  موجبة ىناك عالقة الفرضية الرئيسية:
 .لالتصاالت اجلزائر

 معامل االرتباط بين اليقظة االستراتيجية   والميزة التنافسية المستدامة: (7الجدول رقم )

 (sig)القيمة االحتمالية  معامل ارتباط كاندل الفرضية
ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بٌن اليقظة التجارية وحتقيق ادليزة 

 التنافسية ادلستدامة لشركة أوريدو لالتصاالت اجلزائر.
001. 0.0. 

 .spss v 25من إعداد الباحثيين باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر:  
 ، وأن0.120ومتغًن ادليزة التنافسية ادلستدامة يساوي  االسرتاتيجية( أن معام  االرتباط بٌن متغًن اليقظة 7يبٌن اجلدول رقم ) 

 موجبة ذا يدل على عدم وجود عالقةوى  0.05وىي أكرب من مستوى الداللة ادلعتمد  . 381تساوي  (sig)القيمة االحتمالية 
ونقول انو ال توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بٌن اليقظة االسرتاتيجية وادليزة التنافسية ادلستدامة شلا يقتضي رفض الفرضية 

 .ومعنوية بٌن ادلتغًنين

III.  :الخاتمة 

 :أوال: االستنتاجات 

كأحد مداخ  الذكاء االسرتاتيجي بادليزة التنافسية ادلستدامة، وقد  جاءت ىذه الدراسة لتحديد عالقة اليقظة االسرتاتيجية
 توصلت الدراسة من خالل اختبار الفرضيات إذل عدة نتائج نذكر منها:

ذات داللاة إحصاائية باٌن اليقظاة االسارتاتيجية وحتقياق ادليازة التنافساية  موجباة كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجاود عالقاة -1
، ويعاازو الباااحثٌن ىااذه النتيجااة لكااون نظااام اليقظااة االساارتاتيجية يف الشااركة يبااىن علااى  دو لالتصاااالت اجلزائاارأوريااادلسااتدامة لشااركة 

 .مةادلعلومات الروتينية ادلتكررة، دون ادلعلومات االسرتاتيجية اليت تصنع الفارق ودتكن الشركة من الوصول إذل ادليزة التنافسية ادلستدا
ذات داللاة إحصاائية باٌن اليقظاة التكنولوجياة وحتقياق ادليازة التنافساية  موجباة ت وجاود عالقاةتبٌن من نتائج اختبار الفرضايا -2

، ويعاازو الباااحثٌن ىااذه النتيجااة إذل أن الشااركة تتااابع وتااتحكم يف زليلهااا التكنولااوجي  أورياادو لالتصاااالت اجلزائاارادلسااتدامة لشااركة 
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اليت تتميز بالثبات النسيب وىذا ما جع  الشركة تتحص  على مزايا ادلبادر وسلتلف التلورات احلاصلة يف بيئة االتصاالت اجلزائرية، و 
 .يف بعض تقنيات االتصال The First moverالتكنولوجي األول 

ذات داللاااة إحصاااائية باااٌن اليقظاااة التنافساااية وحتقياااق ادليااازة التنافساااية  موجباااة يتضاااح مااان نتاااائج الدراساااة عااادم وجاااود عالقاااة -3
، ويعاااازو الباااااحثٌن ىااااذه النتيجااااة إذل ضااااعف توجااااو الشااااركة ضلااااو حصاااار التحركااااات  تصاااااالت اجلزائاااارأورياااادو لالادلسااااتدامة لشااااركة 

االساارتاتيجية للمنافسااٌن ادلباشاارين، وىااذا يرجااع إذل ضااعف ادلنافسااة يف ىااذا القلاااع شلااا حيااول دون تركيااز الشااركة علااى عنصاار تقياايم 
 .ادلنافسة )نقاط القوة والضعف / الفرص والتهديدات(

ذات داللة إحصائية بٌن اليقظة التجارية وحتقياق ادليازة التنافساية ادلساتدامة  موجبة تائج الدراسة عدم وجود عالقةتبٌن من ن -4
، ويعزو الباحثٌن ىذه النتيجة لعدم حتكم الشركة يف معدل مناو الساوق، ووجاود ناوع مان االتفااق  أوريدو لالتصاالت اجلزائرلشركة 

ال يف اجلزائار، باطإضاافة إذل أن الشاركة ال تاربط ميزهتاا التنافساية بتلمياع عالمتهاا التجارياة حول سياسة األسعار باٌن شاركات االتصا
 .والذي يعد مصدر مهم للميزة التنافسية ادلستدامة

 :ثانيا: التوصيات 

 يف ضوء نتائج الدراسة احلالية توصي الدراسة مبا يلي:  
بادلعلوماااات ادلهماااة وتسااااعدىا علاااى إجاااراء تقييماااات للفااارص  تزودىاااا ضااارورة تشاااكي  الشاااركة لوحااادة اليقظاااة االسااارتاتيجية -1

 .والتهديدات البيئية، لتحقيق الرحبية ادلتفوقة والوصول إذل ادليزة التنافسية ادلستدامة
 .ضرورة تعزيز ثقافة اليقظة االسرتاتيجية وسلتلف أبعادىا لدى ادلوظفٌن بالشركة ادلبحوثة وتدريبهم على كيفية استخدامها -2
وسيع االىتمام ببعدي اليقظة )التنافسية والتجارية( خصوصا وأن الدراسة قد بينت عدم وجود عالقة ذلما بتحقيق ضرورة ت -3

 .ادليزة التنافسية ادلستدامة
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