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 دور التوافق االستراتيجي ألدوات الرقمنّة
 في دعم قدرات املؤسسّة

ّ(1) بد النور مجددع

ّ ّمةمقد 

في منظمة األعمال املعاصرة حيزا من االهتمام سيطر على    أدوات الرقمنة لقد احتلت 

املؤسسة   في جميع مفاصل  انتشارها  إلى  بذلك  أدى  القرار،  اتخاذ  املسؤولين وأصحاب 

وأعمالها؛ ولعل من بين أهم املواضيع التي أفرزت هذه النتائج ما يتعلق بدعم قدرات  

املحقق وامليزة  والتنافسية  املنافسة  مجال  في  ثورة  املؤسسة  أن  من  الرغم  فعلى  بها،  ة 

إال أن   تكنولوجيا املعلومات أدخلت كما يرى الخبراء تغييرات قوية على أداء املؤسسات،

و  استخداماتها  سبل  نظرية،  آحصر  أفكار  تنامي  محل  تزال  ال  االستخدامات  هذه  ثار 

بسبب   إال  ظننا  في  هذا  وليس  التخصص،  وأصحاب  الباحثين  بين  ميدانية  ودراسات 

 فاعالت التي خلفتها التطورات املستمرة لهذه التكنولوجيا. الت

أدوات   من  بها  يتصل  وما  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  مشروع  تبني  رقمنة  لإن 

تنتجها    أنشطة التي  املختلفة  املنافع  بسبب  ضرورة،  من  أكثر  بات  املعاصرة  املؤسسة 

ع  الناجمة  والتحوالت  التكنولوجية  الطفرة  ظل  في  النماذج  املعلومة  كون  وبسبب  نها، 

املستخدمة في تحليل مؤشرات املنافسة وتحقيق مفاهيم التنافسية ال يمكن تفعيلها إال  

 بواسطة أدوات معالجة هذه املعلومة.

إن قدرات املؤسسة املجسدة في امليزة التنافسية هي أوضح مظهر تتجلى فيه تنافسية  

التي تتعامل بها هذه األخيرة حين يتعلق األمر   املؤسسة، كما أن االستراتيجية هي اللغة 

 
(1) Université de Mostaganem, 27 000, Mostaganem, Algérie.  
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أهم   إحدى  تشكل  والرقمنة  املعلومات  تكنولوجيا  أدوات  فإن  وبالتالي  املنافسة،  بلعبة 

في املستخدمة  إذا    الوسائل  املختارة  وامليزة  املقررة  االستراتيجية  بين  العالقة  إنجاح 

 أحسن استخدامها، وهو ما سنوضحه من خالل التعمق أكثر في تحليل هذه العالقة وما

 ينتج عنها من أثار مفترضة أو ملموسة باستخدام التكنولوجيا املقصودة. 

ّأثر استخدام تكنولوجيا الرقمنة في املؤسسّة

ّالهيكلي وتحقيق األداء والفعاليةالتغييرّ 

إن تكنولوجيا املعلومات وما يتصل بها من أدوات للرقمنة تؤدي دورا فاعال بالنسبة  

ملنظمات األعمال ذات التوجه االستراتيجي الساعية لتعزيز القدرة التنافسية، وذلك من  

امل في  تطور  من  ذلك  يحدثه  وما  العالي،  األداء  وفاعلية  كفاءة  تعزيز  نتجات  خالل 

وتحسين   التكاليف  وخفض  والتسويق  اإلنتاج  عمليات  تحسين  عن  فضال  والخدمات، 

الجودة وتعزيز العالقات مع الزبائن، وهذا ما يحقق النمو والتميز في بيئة تتزايد فيها حدة  

 . (Kotler, 2000) املنافسة العاملية

كفاءة وفعالية حيث  يعرف األداء بأنه "إنجاز األهداف التنظيمية باستخدام املوارد ب

تعني الكفاءة تعظيم النتائج باستخدام أقل املوارد بينما تتعلق الفعالية بإنجاز األهداف  

املرغوبة أو املرجعية التي يمكن التعبير عنها ماديا وترتبط بكميات املخرجات النهائية دون  

 . (2003،ستارالعلي عبد ال) النظر إلى كمية املوارد املستنفدة في سبيل الحصول عليها" 

وال يقاس األداء بإنجاز األعمال الداخلية وتحقيق األهداف قصيرة األمد فحسب، بل  

 يرتكز على نمو املوجودات وتعلم العاملين واالبتكار وغيره. 

إدارة  في  والتنظيمات  والجماعات  األفراد  سلوك  يعكس  األداء  مفهوم  "إن 

 حيحة"األشياء الصحيحة بطريقة ص املهمات، وهو مفهوم يرتبط بمدى عمل  

  (17 ص. ،2003 ،العلي عبد الستار)

دعم في  املؤسسة  نجاح  و   يتوقف  أدوات  قدراتها  بامتالك  التنافسية  امليزة  تحقيق 

العمل أداء  رفع  في  ودورها  نوعية  الرقمنة  على  التنظيمي    ؛  الهيكل  بين  االنسجام 

هذه   واستخدام  تملك  ودرجة  التغير  للمؤسسة  أن  الدراسات،  أثبتت  حيث  األدوات، 

التنافسية   التنظيمي يعتبر من أهم املحددات لتحقيق الربحية والنجاح في العالقة بين 

 وبين تكنولوجيا املعلومات. 
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الدراسات  هذه  أظهرت  لقد    ; Hitt et Brynjolfsson, 1994, 1995)أساسا 

Amabile et Gadille, 2003 ; Gollac, Kramarz et Baudelot, 2000) ،   التغيرات أن 

لألفراد اللذين لهم عالقة باستخدام املعلومة   التنظيمية مرتبطة بتطور الوظائف واملهام

فإن نجاح العملية    ،وبصورة تكميلية وربط هذه الوظائف بمختلف املراكز في املؤسسة. 

ورفع   تكوين  عملية  يستلزم  مما  واالتصال  اإلعالم  مجال  في  كفاءات  وجود  يتطلب 

 املستوى في حالة عدم توفر ذلك.

هذه العملية تتطلب اندماج كامل وتام بين هيكل املؤسسة ومواردها البشرية، وبين  

الفاعلة في    هذه األدوات املؤسسة من  ؛ حيث يستدعي نجاحها تدخل كل من العناصر 

مصالح وموظفين ومالك حصص وغيرهم، بشكل كامل في ثقافة  مسيرين ومدراء ورؤساء

 إنجاح عملية اإلدماج هذه. 

لتكنولوجيا  الجديدة  األدوات  حول  الهيكلي  التنظيم  وفعالية  جودة  "إنها 

يرتبط  فيما  منافسيها  على  التغلب  من  املؤسسة  تمكن  التي  املعلومات 

 ، وذلك من خالل تحقيق مفهوم اإلنتاجية التنظيمية"بالتنافسية والفعالية

(Hallet, Mairess et Molet) . 

تحقيق   أجل  من  األدوات  هذه  وبين  املؤسسة  تنظيم  بين  الدمج  عملية  نجاح  إن 

 :عنهالفعالية ينجم 

 ؛  األفراددعم استقاللية  -

 ؛ التنظيميخفض عدد املستويات اإلدارية في الهرم   -

  املعتمد  االفتراض ي   التوجيه   إلى  لألنشطة  التسلسلي  أو   اآللي  التوجيه   من   االنتقال -

 ؛ املعلوماتية النظم  على

 ؛العرض يالعمل بالتنظيم   -

-  ((L’organisation Transversal . 

الباحثة   بينت  السياق  نفس  أدوات    .1Woodward Jفي  أن  أعمالها،  خالل  من 

 ؛  و تكنولوجية املعلومات املستعملة تحدد هيكل التنظيم الفعال بشكل متناسب   الرقمنة 

 
مجال   1 في  بريطانية  بين    ؛  التنظيمات  اسيولوجيو سباحثة  العالقة  بموضوع  أعمالها  ارتبطت 

التنظيمية للمؤسسات كتابا يجمع أعمالها   1970؛ نشرت سنة    التكنولوجيا وأنظمة اإلنتاج والهياكل 
 : بعنوان  1962وأعمال مجموعتها منذ 



 بد النور مجددع

20 

وهو    ، ( (déterminisme technologique  وهو ما يعرف اليوم بمبدأ الحتمية التكنولوجية

مثل   املؤسسة  جوانب  بقية  يحدد  التكنولوجي  االختيار  بأن  يقض ي  الهيكل  مفهوم 

الخارجي  املحيط  مع  املعلومة  تبادل  أجل  من  مثال  اإلكسترانت  فاستخدام  التنظيمي، 

بمكوناته املختلفة )موردون، زبائن، هياكل حكومية، بنوك...( يتطلب وجود شبكات توفر 

)حواسب، برامج،    وتسند عملية التبادل، مع ضرورة نشر مختلف املكونات التكنولوجية

 جميع املراكز األساسية في املؤسسة بالشكل الذي يضمن الفعالية. أجهزة مختلفة...( في

لهذا   على    ؛املنطقتأييدا  التكنولوجيا  تأثير  أن  أظهر  العملي  املجال  في  الشائع  فإن 

التكنولوجيا  الهيكل خاضع لحجم املؤسسة، فكلما كان هذا الحجم صغيرا كلما كان أثر  

 .(Saim, 2012/2013) دعم العالقة بين الهيكل واألداء مرتفعا في

األ  منظمة  في  الفعالية  وزيادة  األداء  ارتفاع  بإن  املعاصرة  استخدام  عمال  سبب 

أهمها  عوامل  عدة  عن  ناتج  للرقمنة  وأدواتها  املعلومات   قنديلجي)  تكنولوجيا 

 : ( 2007،والجنابي

 انخفاض بيروقراطية وتعقيد التنظيم.  -

 فصل العمل عن املوقع.  -

 إعادة تنظيم انسيابية العمل. -

 زيادة مرونة املؤسسة.  -

 للتعاون. إعادة تعريف حدود املؤسسة وإيجاد طرق جديدة  -

املؤسسة - هيكلة  والتنظيم   Reengineering))   إعادة  الشامل  االنفتاح  منطق  وفق 

 الشبكي. 

 سهولة نشر وتوصيل املعارف واملهارات داخل املؤسسة وتبادلها مع الشركاء. -

 استخدام أدوات الرقابة والتسيير الذاتي.  -

الفيزيائية بال - التجريدية واستبدال اآللة  الحالة  إلى  العمل  كمبيوتر واألعمال  تحول 

 املجردة.

 العمل الجماعي. -

 تقلص الزمان واملكان.  -

 
"Industrial organisation ; Behavior and control " Oxford University Press; numérisé Le 04 

Janvier 2008 par Google books. 
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  SIIO  تكييف املؤسسة مع معايير إجراءات نظم املعلومات املشتركة بين املنظمات  -

(système d’information inter organisation) . 

على   - املرتكزة  األعمال  استراتيجيات  مع  للمؤسسة  التنظيمية  الهياكل  تكييف 

 املعلومة.

مشتركة  - معلوماتية  هياكل  عمل،    بناء  آليات  تطبيقات،  بيانات،  قواعد  )أجهزة، 

 إجراءات تنظيمية...(. 

حسب بين    2st)aaV (Emmanuelle  أخيرا  العالقات  من  أنواع  ثالثة  يوجد  فإنه 

 وبين تنظيم املؤسسة يتحدد وفقها األداء والفعالية:   تكنولوجيا املعلومات والرقمنة 

نوعية    :التكنولوجيةالصيغة ّ  .أ خصائص  التكنولوجيا  هذه  تمتلك  أن  ويقتض ي 

تستدعي إحداث تغييرات جوهرية مقصودة ومحدودة؛ وفي هذه الحالة يخضع    ،خاصة

 تنظيم املؤسسة كليا لهذه التكنولوجيا.

ّ .ب استخد   :التنظيميةالصيغة  أن  ملنطق  ومفادها  خاضع  التكنولوجيا  هذه  ام 

وفي هذه الحالة تندمج التكنولوجيا في التنظيم املتواجد    ؛ذلكتنظيمي خاص يستدعي  

 مع بعض التغييرات في طبيعة العمل.

البروّز ّ.ج الرقمنة  :ّ صيغة  أدوات  تقرير استخدام  أنه عند  يعني  وتكنولوجيا    وهذا 

حالة   وخصوصية  املقررة  التكنولوجيا  خصائص  االعتبار  بعين  أخذ  يجب  املعلومات 

التنظيم   خضوع  بين  وسطية  حالة  الحالة  وهذه  خاص،  ديناميكي  إطار  في  املؤسسة 

 . للتكنولوجيا أو خضوع التكنولوجيا للتنظيم

ّقياس األثر على األداّء

واالتصال املعلومات  تكنولوجيا  أثر  قياس  أدوات    إن  من  بالضرورة  بها  يتصل  وما 

الرقمنة على األداء يجب أن يندرج في إطار شامل للمؤسسة حيث تشمل هذه العملية  

بين املؤسسة   التكنولوجيا  املشترك في استخدام هذه  الترابط  التنظيمي، وكذا  التحليل 

بحيث يجب  وشركائها وزبائنها؛ وأخيرا تحليل العالقة بين االستخدام والنتيجة املحققة،  

 ؟  معرفة أصل النتائج وارتباطها، أي هل هي ناجمة عن استخدام تكنولوجيا الرقمنة

 
  : بكندا متخصصة في إدارة الشبكات MC GLL أستاذة مشاركة بجامعة2

"Beyond control, Transforming old policies into new value". IESE insight in coll with Evgeny  

Kaganer, (Issue 9, 21-28), 2011. 
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 CSI  (Conceptuel system informatique)  ترتكز آلية قياس هذا األثر على نموذج

هي للتحليل  أساسية  عوامل  ثالثة  يتضمن  مفاهيمي  نموذج  والتملك    وهو  اإلعداد 

  العملي،   بالتنفيذ   والتملك  باالستراتيجية،  اإلعداد   يرتبط  حيث   ؛  واالستخدام 

  أثر   قياس  من  نتمكن  العوامل  هذه  خالل  فمن  وبالتالي  النتائج،  بتحقيق  واالستخدام

 . (Mebarki, 2013)  وأدائها  املؤسسة  وظائف  مجمل  على الرقمنة  تكنولوجيا

 :  األداء على األثر  هذا  لقياس املفتاحية  املؤشرات أهم  يجمع جدول  يلي وفيما

ّّشبكة املؤشرات املفتاحية لقياس أثر تكنولوجيا املعلومات في املؤسسّة:  01 الجدوّلّ

ّاآلثـارّاملؤشراّت
ّاقتصاديّة

)أجهزة،  االستثمار في تكنولوجيا الرقمنة
 برمجيات، يد عاملة، تكاليف......( 

 نسبة االستثمار مقارنة برقم أعمال املحصل 
 التموينانخفاض تكاليف  -
انخفاض تكاليف الخدمات باستعمال التعامالت   -

 اإللكترونية 
ّاستراتيجية

 )توسيع؛ تغطية السوق(  العمالء/الزبائن -
 )من حيث التواجد العاملي(  النمو  -
 الترابط الشبكي للمؤسسات  -
 اليقظة -
 أمن املعلومات  -

 اتساع نسبة املستهدفين في السوق املحلي  -
 املستهدفين عامليااتساع نسبة  -
 نسبة الترابط باإلنترنت واإلكسترانت -
يقظة استراتيجية)معلومات حول املنافسين   -

واملنتجات الجديدة وتطورات األسعار وأساليب 
 اإلنتاج( 

 أثر األعطال على البيانات والبرامج  -
ّتنظيمية

التحوالت الهيكلية للمؤسسة )تقسيم العمل،  -
 التنسيق،املرونة...( 

 تطورات العمل عن بعد -

تحسين درجة استجابة وردة فعل املنظمة   -
 لتفاعالت املحيط 

أو   - منازلهم  العاملين عن بعد )من  املوظفين  نسبة 
 أماكن متخصصة.........( 

ّاتصالية معلوماتيّة

 األطراف املعنيةطبيعة االتصاالت مع -
الهيئات   - مع  االتصال  ودرجة  عمليات  تحسين 

 واألطراف املعنية بعمل املؤسسة. 
ّتبادليّة

  العمليات املرتبطة بالتبادالت اإللكترونية-
(B TO B, B TO C, B TO G ) 

 املنجزة  اإللكترونية املبيعات نسبة
 املنجزة  اإللكترونية  املشتريات نسبة

 : من(  118. ،ص2013، مباركي) صدر ّ:امل

Chaabouni, « la mesure de l’impact des tic : cadre référentiel et approche pratique », 

colloque sur les indicateurs statistiques pour la mesure de la société de l’information, Tunis 

2007. 
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ّفي دعم أعمال املؤسسةّ دور تكنولوجيا الرقمنة

تختلف أنشطة املنظمة باختالف املستويات فيها، حيث تقسم املؤسسة استراتيجيا  

  وتنظيميا إلى ثالث مستويات، مستوى اإلدارة العليا وفيه تصاغ االستراتيجيات العامة،

وأخيرا    ثم مستوى اإلدارة التكتيكية الذي يهتم بصياغة استراتيجيات وحدات األعمال،

 مستوى تشغيل وحدات النشاط والذي يتكفل بتقرير االستراتيجيات التشغيلية. 

تهدف   أنها  الذي يرى   وإذا استعرنا مفهوم االستراتيجية من مقترحات ما يكل بورتر 

التنافس ي   لإلطار  املحددة  القوى  بين  للمؤسسة  مردودية  وذات  دائمة  مكانة  حيازة   إلى 

تكون املؤسسة مختلفة عن اآلخرين، وتقتض ي اختيار حدود  في القطاع، وأنها ترمي ألن  

؛ فإن األعمال التي نقصدها في هذا املقام   ممايزة للنشاط واقتراح تركيبة فريدة للقيمة 

باالستراتيجية مرورا  االستثمارية  بالفكرة  بداية  للمؤسسة  الشاملة  األعمال  وانتهاء    هي 

 عمال هنا يرمي للمؤسسة ككل. ؛ وبالتالي فإن مفهوم األ  عند تحقيق األهداف

من هنا يمكن القول أن تكنولوجيا الرقمنة في دعمها ألعمال املنظمة، تندرج في إطار  

استراتيجية  -سوسيو  نموذج ونجاح  لصياغة  ضروريان  هيكلين  بين  يجمع  تكنولوجي 

 ؛ األول بشري والثاني تكنولوجي.  املؤسسة في دعم قدراتها وتحقيق التنافسية

ل التقني األدوات التكنولوجية، باإلضافة إلى الصيغة التنظيمية  "يقدم الهيك

األعمال   أو   ؛  واألنشطةلتنفيذ  الهيكل  أساس  البشرية  املوارد  تشكل  بينما 

التنظيمية املمارسات  تعريف  في  تشارك  التي  االجتماعية  لتلبية    البنية 

 (Reguieg Issaad, 2010, p. 73)  ".احتياجات املنظمة

يمكن القول أيضا أن تكنولوجيا الرقمنة واالتصال تدعم منظمة األعمال في سعيها  

وامليزة التنافسية  خاص    لتحقيق  األول  اثنين،  مستويين  خالل  من  لها  املوافقة 

العملية   والوظائف  واملهن  األنشطة  بواسطة  بتنفيذها  خاص  والثاني  باالستراتيجية، 

 .املرتبطة بها

ّسيةالرقمنة باالستراتيجية وتحقيق امليزة التناف عالقة أدوات

بورتر  مايكل  ثالثة   يقترح  التنافسية،  امليزة  وتحقيق  املؤسسة  قدرات  دعم  أجل  من 

 : استراتيجيات أساسية 
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؛ والثانية تشتغل بتمييز املنتوج عن بقية املنتوجات   األولي تقض ي بخفض التكاليف 

؛ واألخيرة تركز على قطاع معين من السوق بخفض التكاليف أو بتمييز املنتوج،   املنافسة

 باستراتيجية التخصص السوقي.وهو ما يسمى أيضا 

الرقمنة تكنولوجيا  دور  خالل    يكمن  من  االستراتيجيات  هذه  وتحقيق  دعم  في  اذن 

تغذي   ذكية  وبرامج  وشبكات  أجهزة  من  بها  يرتبط  وما  االستراتيجية،  املعلومات  نظم 

القرار االستراتيجي، والسياسات العامة للمؤسسة، وكذا آليات تنفيذها بمعلومات مالئمة  

األهداف  لتجسيد  مناسبة  وبيانات  الصورة   ومعطيات  هي  وهذه  بها  ؛  تعمل  التي 

 التكنولوجيا في االستراتيجية.

خفض    إن أقلها  نتائج  في  تساهم  بها،  املنوط  عملها  خالل  من  الرقمنة  تكنولوجيا 

كان منتوج املؤسسة ذو    إذاالتكاليف كتلك املتعلقة بالتبادالت التجارية مثال، وباألخص  

وخدما السياحة  وشركات  والتأمينات  املصارف  كمنتوجات  خدمي،  االتصال  طابع  ت 

وغيرها؛ فان املؤسسة وعمالئها يحققون منافع عديدة من التعامل عبر شبكة االنترنت  

 على السواء.  مثال،

املادية أيضا، تلعب هذه املنافع ليست حكرا على ما ذكرنا؛ ألنه وفي املنتوجات    إن

سلسل دعم  من خالل  األقل  التكلفة  ميزة  تحقيق  في  رئيسيا  دورا  الرقمنة  ة  تكنولوجيا 

 القيم. 

وبنفس الوتيرة، فإن نظم املعلومات االستراتيجية تساهم في تأمين روابط متينة بين  

الشبكات،   خالل  من  والزبائن  والشركاء  املوردين  قيم  وسالسل  املؤسسة  قيم  سلسلة 

 وهذا يساهم في تأمين منتجات وخدمات تتوافق مع استراتيجية التمييز. 

اال  املعلومات  نظم  تلعب  أخر  جانب  استراتيجية  من  دعم  في  هاما  دورا  ستراتيجية 

بتوفيرها معلومات حول ربحية قطاعات سوقية معينة وتحليل اتجاهات   التركيز السوقي،

ن منظمة األعمال من تصميم وتسويق منتجات    ؛ وأذواق الزبائن وتفضيالتهم ِّ
 
مما يَمك

 وخدمات تتوافق مع حاجات ورغبات هذه القطاعات السوقية املشخصة. 
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رات املؤسسةّ نموذج تحليل العالقة بين تكنولوجيا الرقمنة وبين دعم قد
ّفي امليزة التنافسيّة

الباحثين  حول    Serge AmabileوMartine Gadille   يقترح  أعمالهما  خالل  من 

املؤسسات   في  والرقمنة  املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  التنافسية  امليزة  خلق  شروط 

 :  الصغيرة واملتوسطة نموذجا للتحليل يرتكز على خمسة أبعاد

هو اعتماد فرضيات بورتر في تحقيق امليزة من خالل االستراتيجيات    :ّ البعد األوّل ّ.أ

 املتجانسة. 

ه االستراتيجيات بشكل إداري وبطرق محددة على هياكل  ذارتكاز هّ : الثانيالبعدّ  ّ.ب

 تكنولوجية تلعب فيها تكنولوجيا املعلومات وأدوات الرقمنة منها دورا جوهريا.

الثالث .ج الرقمنة   ّ: البعد  تكنولوجيا  استراتيجية    اعتماد  وفق  يكون  بها  والعمل 

استراتيجي توافق  تعكس  أصحاب  خاضع    (Alignment Stratégique)  استخدام  لرؤية 

أنشطة   ومجاالت  تطبيقات  مقررة حسب  وخارجية  داخلية  شراكات  وفق  القرار  اتخاذ 

ّمتنوعة. 

الرابّع .د استخدام    : البعد  واستراتيجية  التنافسية  االستراتيجيات  بين  العالقة 

خاضعة الرقمنة  مشروع    تكنولوجيا  في  الشراكة  وقدرات  التنظيمية  املؤسسة  لقدرات 

 التبني واالستخدام. 

يعكس التحوالت الديناميكية لتكنولوجيا املعلومات عبر الزمن    : البعد الخامس .ه

 سباب إرادية وأحيانا غير إرادية.وتفاعالتها مع مختلف االستراتيجيات أل 

ّ قدرات  دعم  في  االستراتيجي  التوافق  القدرةّ دور  لتحقيق  املؤسسة 

ّالتنافسيّة

أعمال  بينت  االستراتيجي    M. Kalika & H. Kefi  لقد  الدور  بخصوص  امليدانية 

لتكنولوجيا املعلومات أن "تكنولوجيا الرقمنة كأدوات في حد ذاتها ال تمثل مصدر تمايز  

داخليا   املؤسسة  عمل  آليات  مع  األدوات  هذه  توافقت  إذا  إال  باملنافسين،  مقارنة 

اآلخرين مع  وبالشراكة  ال  وخارجيا  فإن  وبالتالي  الفارق،  يحدث  ما  وهذا  بين  ؛  عالقة 

 .(Kefi, 2006, p. 144) الرقمنة وبين امليزة التنافسية ليست عالقة مباشرة"  أدوات
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لذلك فإن تكنولوجيا املعلومات وما يتجزأ منها من أدوات للرقمنة كي تنجح في دعم  

السند،  دور  وتلعب  تطويرها    التنافسية  بشأن  االستراتيجية  القرارات  تكون  أن  يجب 

مع  متوائمة  وفقها واستخدامها  وممنهجة  للمؤسسة  العامة  يحقق  ،  االستراتيجية  بما 

 التماسك بينها والتوافق. 

أو   املباشرة  العالقة  انعدام  مالحظة  من  االستراتيجي  التوافق  نموذج  ينطلق  مبدئيا 

داء  اآللية بين رأس املال املستثمر في أدوات تكنولوجيا املعلومات وأدواتها للرقمنة وبين أ

استراتيجية نظم    ؛ وبالتالي فإن التوافق االستراتيجي هو آلية تهدف إلى إسقاط   املؤسسة 

يحقق   ومتوافقا  متزامنا  إسقاطا  التشغيل  أو  الوظائف  استراتيجيات  على  املعلومات 

األدوات وجعلها من أصول   في دعم قيمة استخدام هذه  التي تتلخص إجماال  األهداف 

 .3املؤسسة وقوتها 

ك  من يعرف  بأنها   Venkatramanو   Henderson  ل  االستراتيجية  املوائمة  أو    التوافق 

  "مجموعة من العالقات املتبادلة بين استراتيجية تكنولوجيا الرقمنة وهيكل هذه التكنولوجيا 

 .  (pp. 4-16, cité par Kefi & Kalika ,1993)واآلليات التنظيمية والوظيفية" 

استراتيجي وتكامل وظيفي، بشكل يحقق الفعالية في  ينجم عن هذه العالقات تناسب 

 وتنفيذها عمليا. دعم الحلول االستراتيجية 

 : التوفيق بين   (Fimbel, 2007)تعتمد املوائمة االستراتيجية على

الالزمة   - املهن  وتحديد  )سوق/منتوج(  الثنائية  تحديد  في  املؤسسة  استراتيجية 

 شبكات األعمال )شراكات؛ تحالفات......(. والكفاءات املختلفة لذلك، وبناء 

تصميم بنية تنظيمية تغطي خيارات الهيكل اإلداري )تقسيم الوحدات، التسلسل   -

املركزية...( التخصص،  املنظمة الهرمي،  أعمال  آلية  وتحديد  إدارة    ؛  منتجات،  )تطوير 

 العالقة مع الزبون، إدارة الجودة، إدارة التموين واللوجستيك....(.

استراتيجية تطوير تكنولوجي متوافقة مع تموقع املؤسسة في سوق التوريد    تحديد -

واملهارات   أعمالها  بنطاق  واملرتبطة  املتاحة  التكنولوجيا  معرفة  حيث  من  التكنولوجي، 

بغرض املطلوبة بين   ؛  العالقة  حيث  من  التكنولوجيا  لهذه  األمثل  االستخدام  ضمان 

 
3  Rapports publiés par CIGREF (2001-2002). Alignement stratégique du système 

d’information, un a tout pour l’entreprise. Lien : www.Cigref.Fr. 
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؛ ومن ثم تحديد العالقات الالزمة إلدارة هذه   لخ إ ..التكاليف واألداء واملرونة والفعالية.

 )تحالفات، تراخيص االستخدام، االستعانة بالتفويض الخارجي...( التكنولوجيا

 :  صياغة بنية هيكلية لنظام معلومات يشمل  -

الهندسية ✓ التحتية  الخيارات  التكنولوجية  البنية  أجهزة  التطبيقات،   : )محفظة 

 أدوات، برامج، تطبيقات....(

 تحديد آليات تطوير وصيانة ومراقبة وأمن األنظمة املوصولة. ✓

املعلومات  ✓ نظم  واستخدام  لتنفيذ  الالزمة  واملعارف  املهارات  وتطوير  تحديد 

 املستحدثة واملطورة.

واملنظور   الرقمنة  لتكنولوجيا  التقليدي  املنظور  بين  الفارق  يظهر  جدول  يلي  وفيما 

 :  املتكامل لها بعد املوائمة االستراتيجية

ّ: الفرق بين املنظور التقليدي واملنظور املتكامل لتكنولوجيا الرقمنّة 02الجدول 

ّاملنظور املتكامّلّاملنظور التقليدّي

 تكلفة املعلوماتية تمثل مركز 
نظام املعلومات عنصر من عناصر سلسلة  

 قيم املؤسسة 

 نظام املعلومات أصل من أصول املؤسسة  املعلوماتية أداة 

املعلوماتية وظيفة عرضية داعمة وليست  

 استراتيجية 
 نظام املعلومات وظيفة تحول استراتيجي 

في كل   مجتزئةاملعلوماتية ممتلكات خاصة  

 )خاصة بأفراد بعينهم( مصلحة أو مديرية

نظام املعلومات ممتلكات عامة منتشرة في  

 املؤسسة ومستخدمة من طرف الجميع 

املعلوماتية مجال مخصص فقط 

 )املتخصصين(  للمعنيين به

نظام املعلومات مجال عرض ي في املؤسسة  

 وفي خدمة الجميع 

ّاملؤلّف  املصدر ّ:
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ّقة تكنولوجيا الرقمنة باإلنتاجيّةعاّل

أظهرت   فلقد  املؤسسة،  إنتاجية  رفع  في  أساسيا  دورا  الرقمنة  تكنولوجيا  تلعب 

امليدانية، وجود عالقة الدراسات  اإلنتاجية وبين االستثمار   4غالبية  بين تحسن  إيجابية 

أعمال  الدراسات  هده  أهم  بين  ومن  التكنولوجيا  هذه  سنة     Hitt et Brynjolfsson   في 

تكنولوجيا1996 استخدام  أن  األعمال  هذه  أظهرت  حيث  والرقمنة   ،   املعلومات 

إلى يؤدي  اإلنتاج  مدخالت  ز  في  بعد  مخرجاتها  في  املؤسسة  إنتاجية  الناتج  ارتفاع  يادة 

القيمة املضافة التي   املنتجات ذات  ارتفاع طلب استهالك  الحدي، وقد انعكس هذا في 

 أنتجتها هذه التكنولوجيا. 

إلى نفس    1999سنة  Lehrومعه    1995سنة    Lichtenberg  من جانبهم توصل كل من 

اإلنتاجية،   اآللي على  أدوات اإلعالم  في  التأثير اإليجابي لالستثمار  النتيجة السابقة حول 

إنتاج من نوع التفريق بين رأسمال    Cob Douglas  وهذا من خالل استخدام دالة  بعد 

اآللي تلعبه   اإلعالم  الذي  اإليجابي  الدور  قرر  ما  وهو  املستثمرة،  األموال  رؤوس  وبقية 

 .  (Belaaj)يا املعلومات في رفع اإلنتاجية للمؤسسة تكنولوج

 أو مفارقة اإلنتاجية Solow مفارقة

، جاءت  1987قبل ذلك في سنة    R.Solow  دراسة   ن؛ فإ   عكس الدراسات السابقة

وأدواتها   املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  أثر  حيث  من  املذكورة  للنتائج  منافية  بنتيجة 

األداء   قائال على  استخلص  ماعدا    واإلنتاجية، حيث  مكان  كل  في  الحواسيب  نرى   "إننا 

اإلنتاجية" إحصائيات  وعلى     (Missaoui)في  االرتباط  على  األدلة  بغياب  نتائجه  مبررا  ؛ 

املعلومات تكنولوجيا  بين  وبين    العالقة  بعض  اإلنتاجية والرقمنة  ذلك  في  وأيده   ،

 الباحثين بدراسات تثبت طرحه. 

يرى إن   كما  األدلة  سنة    Brynjolfsson  غياب  الظاهرة  هذه  ألدبيات  دراسته  في 

العالقة1993 غياب  في  حجة  ليست  مفارقة  ،  تفسير  في  ذهب  حيث  سنة    Solow  ؛ 

 : إلى اقتراح أربعة تفسيرات هي  Hitt ، بمعية زميل أبحاثه1997
  

 
ترتكز هذه الدراسات على النظرية االقتصادية، التي تبحث في إيجاد الشكل األمثل لدالة اإلنتاج مع  4

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصال، كعاملاستخدام 
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 احتمالية سوء قياس املخرجات. ✓

 وائد االستثمار في هذه تكنولوجيا.ضرورة توفر مدة زمنية للحصول على ع ✓

 تكنولوجيا. السوء إدارة هذه   ✓

 إعادة توزيع أو تبديد الفوائد.  ✓

التفسيرات هذه  إلى  من   ،باإلضافة  كل  وهم  املجال  في  الباحثين   فإن 

 Kerker et Padhayay  تحدثا عن وجود قصور في الدراسات التي سعت لتقدير أو تقييم

 استخدام تكنولوجيا املعلومات والرقمنة، يتمثل هذا القصور في نقطتين أساسيتين: 

يستدعي   ✓ ذلك  أن  حين  في  األداء؛  لتفسير  وحيد  كعامل  التكنولوجيا  هذه  أخذ 

 نظرة شاملة ومنهجية لنظام املؤسسة ككل. 

الدراسات على عينات ذات حجم صغير ومدد زمنية قصيرة لجمع  اعتماد بعض   ✓

املعطيات، وهذا يؤدي إلى عدم قدرة هذه الدراسات إعطاء نتائج مرضية خصوصا إذا  

 كانت القيمة املضافة لتكنولوجيا املعلومات تستدعي أكثر من ذلك.

مفارقة دته 
 
ول الذي  النقاش  إن  ف   Solowعموما  دعم  إلى  أدى  الخبراء،  كرة  بين 

ضرورة تفاعل تكنولوجيا املعلومات والرقمنة مع عناصر عديدة في املنظمة منها الهيكلة  

؛ وكذا االستراتيجية والتوافق االستراتيجي، باإلضافة إلى ضرورة اندماج    وإعادة الهيكلة 

 الكادر البشري في توليد النتائج اإليجابية املرجوة، وهو ما أشرنا إليه سابقا. 

ّلتكنولوجيا املعلومات والرقمنة األثر التنافس ي

حسب راجع  والرقمنة  املعلومات  لتكنولوجيا  االستراتيجي  الدور     إن 

Kalika  et  Helfer, Jorsoni    هما متزاحمتين  قوتين  وتقارب  التقاء  "نتيجة  كونه  إلى 

وانخفاض أسعارها من جهة،    الطفرة التكنولوجية متمثلة في نمو القدرات التكنولوجية 

والطموح التنافس ي للمؤسسات من خالل مختلف محاوالتهم للبقاء في حلبة التنافسية  

 .  (Helfer, Kalika, 2006)  وبحثهم املستمر عن قدرات جديدة للتميز من جهة أخرى"

على املستوى االستراتيجي يتطلب فحص    "إن فهم أثر تكنولوجيا املعلومات والرقمنة

مدى قدرة هذه التكنولوجيا على دعم االستراتيجيات التنافسية ملجابهة القوى الفاعلة  

املنافسة  لهيكل  أثر    .(Reix, 2005)  "املحددة  بقياس  الخبراء  من  الكثير  قام  ولذلك 
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التنافسية  على  الرقمنة  وأدوات  املعلومات  خال5تكنولوجيا  من  فقط  ليس  هيكل  ،  ل 

 املنافسة فقط بل من خالل مستوياتها الثالثة املعروفة. 

على مستوى القطاع مثال تبين من خالل أعمال هؤالء الخبراء أن هذه التكنولوجيا  

 : تساعد في

 تغيير دورة. ✓

 دعم آليات توزيع املنتوج وتغيير الحدود الجغرافية للسوق.  ✓

 .التأثير على القواعد االقتصادية لإلنتاج ✓

القدرة   لديها  والرقمنة  املعلومات  تكنولوجيا  فإن  التنافسية  البيئة  أما على مستوى 

على تغيير عالقات القوة بين املؤسسة وبين القوى املشكلة للبيئة التي تنشط فيها، كما  

 تساعد في تسريع إيقاع بروز سلع اإلحالل وخفض حواجز السوق وإعادة تشكيلها. 

كنولوجيا الرقمنة في انجاز وتنفيذ أنشطة سلسلة  وفي املؤسسة يساعد استخدام ت

ما يؤدي إلى دعم استراتيجيات تنافسية كاستراتيجية خفض    ؛ وهو   القيم بشكل أفضل

 التكاليف واستراتيجية التميز من خالل اإلبداع وتحقيق الجودة.

 أثر تكنولوجيا املعلومات على القوى التنافسيّة

املعلو  تكنولوجيا  فإن  الذكر  سبق  القوى  كما  توازن  تغيير  على  القدرة  لديها  مات 

القدرة تختلف باختالف قطاع النشاط ؛ فهي ظاهرة في قطاع    التنافسية، إال أن هذه 

 أكثر ما هي ظاهرة في قطاعات األنشطة الصناعية التقليدية.  النشاطات الخدمية

الت  القوى  على  الرقمنة  أدوات  استخدام  في  أمثلة  لضرب  محاولة  التالي  ي  الجدول 

 تنشط في البيئة التنافسية للمؤسسة.
  

 
5 Ives Learmouth, 1984,  Porter et Millar, 1985. 
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ّ: استخدام تكنولوجيا املعلومات في التأثير على القوى التنافسية 03 الجدوّل

ّمواجهة املنافسة الحالية في قطاع النشاّط

 أجوبة مرتكزة على تكنولوجيا املعلومات والرقمنة )حلول(  )األهداف(  : املحددات

 :  باألسعار املنافسة

 التكاليف خفض 

 السعي لخفض تكاليف التصميم واإلنتاج والتوزيع...الخ. 

التصميم برمجيات  اآلنية  CAOمثال:  املتابعة  برمجيات   ،

 CODES-BARRESالتسلسلي.عن طريق الرقم  

 برمجيات إدارة اإلنتاج بالحاسوب....

 تمييز املنتوجات والخدمات 

 عرض خدمات إلكترونية مشخصة.-

ا  - تكنولوجيا  جودة  استخدام  تحقيق  في  ملعلومات 

 الشبكات. 

 االستخدام في خدمات ما بعد البيع كالصيانة...  -

ّتحسين القوة التفاوضية مقابل الزبائّن

 توسيع السوق -

بنك   استخدام- خالل  من  املعلومات  لنشر  الشبكات 

استهداف   في  املؤسسة  بعروض  للتعريف  معطيات 

 مستهلكين جدد.

االستبدال  رفع تكاليف  -

 عند الزبون 

عرض خدمات التسهيل للزبون من أجل القيام بطلبيات،  -

أنظمة   أو  الطيران  شركات  عند  الحجز  أنظمة  ذلك  ومثال 

أخذ وتسجيل الطلبيات عند املؤسسات ذات خدمات البيع  

 باإلنترنت أو حتى عرض بطاقات شراء خاصة. 

ّاملورديّنتحسين القوة التفاوضية للمؤسسة مقابل 

توسيع قاعدة االختبار   -

 املتعلقة باملوردين

مثل:   بحث  آليات  باستخدام  جدد  موردين  عن  البحث 

بنوك املعطيات وأنظمة تبادل املعلومات اإللكترونية وكذا  

محتملين   موردين  عن  البحث  لتوسيع  اإلنترنت  استخدام 

 بواسطة طلب عروض خدمة....
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ّمواجهة تهديدات الدخالء الجدد

 خفض األسعار -

 تحسين املنتوج. -

 دعم حواجز الدخول. -

تكنولوجيا  - باستخدام  التكاليف  خفض  خالل  من 

 املعلومات وأدوات الرقمنة. 

 ومشخصة.  من خالل عرض خدمات إضافية

وتلقائيا  - إلكترونيا  مترابطة  زبائن  شبكة  إدارة  خالل  من 

مع   السياحة  بوكاالت  الخاصة  األماكن  حجز  أنظمة  مثل: 

 الطيران. شركات 

االقتصاديات  - تحقيق  أجل  من  معقدة  برمجيات  اعتماد 

  GPAO, CAO :  السلمية

األنظمة  - طريق  عن  ونشرها  املكتسبة  الخبرات  استعمال 

 الخبيرة من أجل التصميم واإلنتاج وغيرها. 

األمثل  - االستخدام  أجل  من  املعارف  إدارة  أدوات  تحسين 

ميزة   يحقق  ما  املكتسبة  للمؤسسة  للخبرات  تنافسية 

 وتكاليف إضافية للدخالء املحتملين. 

ّمواجهة سلع اإلحالّل

بين - العالقة  تحسين 

 السعر/ األداء. 

املنتوجات  - فئة  توسيع 

 املباعة. 

 خفض تكاليف التمييز باستخدام تكنولوجيا املعلومات.-

نظام التصميم بالكمبيوتر   : استعمال نظم متخصصة مثل -

 أو نظام اإلنتاج بالكمبيوتر وغيرها.

 املؤلّف  املصدر ّ:

ّنولوجيا الرقمنة على سلسلة القيّمأثر تك

القوى   الالزمة ملجابهة  التنافسية  املؤسسة بعد اختيار وصياغة استراتيجيتها  تعتمد 

هذه   لتجسيد  الداخلية  أنشطتها  على  السوق،  في  لها  شكل  املنافسة  في  االستراتيجية 

؛   عالقة مثلى إلنتاج السلع املحددة للمستهلك املستهدف، بواسطة التكنولوجيا املالئمة
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؛ حيث ينجم عن هذه العالقة فارق يميز    يعرف بثالثية )سلعة/سوق/تكنولوجيا(   وهو ما 

؛ ومن    أو فيهما معا   منتجات املؤسسة عن منتوجات املنافسين في السعر أو في النوعية

أقترح   العالقة  القيم بصفتها    ، Millar  (1985)و Porterأجل إنجاح هذه  اعتماد سلسلة 

املعلومات   تكنولوجيا  دور  توضيح  أجل  من  بينها  فيما  املترابطة  األنشطة  من  نظام 

هذه    أن  حيث أكدا   والرقمنة في دعم االستراتيجيات التنافسية من خالل تحسين األداء،

تحسن التنسيق بين مختلف أنشطة سلسلة القيم، وأن تضمن    التكنولوجيا يمكنها أن

الداخلي والخارجي التكامل  التحسين ومن  ما يساعد املؤسسة    درجة عالية من   ؛ وهذا 

نها من احتالل مواقع تنافسية. ِّ
 
 في خفض تكاليفها و/أو تمييز منتجاتها ما يَمك

املعلومات   تكنولوجيا  فإن  الباحثين،  ذات  على  حسب  القدرة  تمتلك  والرقمنة 

طبيعة   تغيير  وكذا  األنشطة،  عمل  آلية  وتحويل  املؤسسة  قيم  سلسلة  في  التغلغل 

العمل على التوفيق بين سالسل    العالقات بين املؤسسة وبين مورديها وزبائنها من خالل

منهم  واحد  كل  من  قيم  كل  ذهب  جانبهم  من  اعتبار    Learmouth (1984 )و Ives  ؛  إلى 

أدائها،   يا املعلومات بمثابة سالح تنافس ي تستطيع املؤسسة استخدامه لتحسينتكنولوج

 ؛ وهو ما يؤكد طرح بورتر وميلر.  وخلق قدرات جديدة للتغلب على املنافسين

وهذا راجع    ؛التنسيقإن العالقة بين مختلف أنشطة سلسلة القيم تتطلب ضرورة  

نظرا   يؤدي  ما،  في ظرٍف  ما  بمتغيٍر  السلسلة  أي نشاط من  تأثر  أن  لسبب بسيط، هو 

سواًء كانت نتيجة هذا    ؛أنشطةلالرتباط ببقية األنشطة األخرى إلى تأثر نشاط أو عدة  

لذلك فإن أي نشاط في سلسلة قيم املؤسسة يمكن النظر إليه    ؛سلبيةيجابية أو  إاألثر  

 :بعديناويتين أو حسب بورتر من ز 

البعد الفيزيائي الذي يتضمن املهام املباشرة لتنفيذ النشاط، والبعد املعلوماتي الذي  

حيث أن كل    ؛النشاطيتضمن مهام امتالك، تحويل، ونشر املعلومة الضرورية لتنفيذ  

 خر أو أكثر. آنشاط يستخدم وينتج املعلومة التي يستخدمها أو ينتجها نشاط 

الق يمكن  هنا  املادية  من  بأدواتها  األنشطة  على  تؤثر  املعلومات  تكنولوجيا  أن  ول 

 والالمادية، مؤدية كما سبق الذكر إلى إحداث االنسجام. 
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املؤسسة قدرات  دعم  في  الرقمنة  تكنولوجيا  لبناءّ  ّدور  املعارف  وإدارة 

ّالتنافسيّةالقدراتّ 

في   املؤسسة  تساعد  واإلبداع  والتطوير  البحث  عمليات  قيمة  إن  ذات  سلع  إنتاج 

معارف   استخدام  خالل  من  وذلك  التنافسية  القدرة  أو  امليزة  تحقق  معتبرة؛  مضافة 

حيث ينتج عن هذا االستخدام ما يسمى بظاهرة تعلم   املجموعات املشرفة على املشاريع،

األعمال  تطبيقات  في  املعرفة  نشر  بواسطة  التنظيمي  التعلم  أو   املنظمة 

Solutions Business 6بعد املوائمة بين القدرات الفردية وقدرات املنظمة أو املؤسسة  ؛. 

آخرين،   أشخاص  بين  أشخاص  خبرات  ونشر  املؤسسة  في  املعرفة  إدارة  عملية  إن 

قلب   في  التعلم  لوضع  فعالة  أدوات  وتوفير  عملية؛  توجيهية  مبادئ  إلى  تحتاج  عملية 

 .  Dixon (2000) حسب اهتمام وعمل املنظمة، وهذا ما يجعل منها عملية معقدة

ضرورة تخطي النهج التقني إلدارة املعلومة    Dixonمن أجل تجاوز هذا التعقيد يرى  

عنه ومبنية    ؛  والتخلي  املعرفة،  ونشر  املعلومة  في  ومتخصصة  محترفة  شبكات  لصالح 

 وفق تحول ثقافي في املؤسسة. 

من كل  طور  ذلك  أجل  التعلم"    مفهوم (Moingeon & Metais, 2001)  من  "مزيج 

يرتكز  نظام  عنصرا    وفق  املعلومات  تكنولوجيا  فيها  تمثل  أساسية،  عناصر  أربعة  على 

 :  ؛ هذه العناصر هي األخرى بآثارها وخدماتها  بذاته، بينما تشارك في بقية العناصر 

واألدوات    :التكنولوجّيالبعدّ  ّ.أ البرمجية  الحلول  تقنية من  وتطبيق هندسة  اختيار 

 الالزمة لفهرسة وتخزين املعرفة وربط األفراد بها عن بعد.  

إدارة محفظة من املعارف على املدى املتوسط والبعيد وتحديد    البعد االستراتيجيّ: ّ.ب

 عرفي(.)جعلها ضمن رأس املال امل األهداف املرتبطة بأنواع املعارف املراد رسملتها

تبني أشكال تنظيمية جديدة تعتمد على الشبكات وبرامج تبادل    :التنظيميالبعدّ  .ج

 املعارف. 

الثقافي: .د وهوية    البعد  املؤسسة  بهوية  املرتبطة  العليا  املثل  تبني  على  العمل 

باملعلومة   االحتفاظ  عن  الناجمة  املشاكل  وتفادي  األفراد،  وسلوك  اإلدارية  املمارسات 

 لغرض السلطة.

 
6 COE–REXCODE : Centre d’observation économique et de recherche pour l’expansion de 

l’économie et le développement des Enterprises ;  2005.www.coe-rexecode.fr . 
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 وارد والقدرات لتحقيق التنافسيةتكنولوجيا الرقمنة في دعم امل دوّر

بناًء على األفكار السابقة في العالقة بين تكنولوجيا املعلومات وأدوات الرقمنة واألداء  

َبل عدد كبير  ذ؛ شهد االستخدام االستراتيجي له  وتحقيق التنافسية ه التكنولوجيا من قِّ

األخيرةمن منظمات األعمال   اآلونة  في  ؛    بأنواعها املتعددة، خدماتية وصناعية وتجارية 

 . تناميا مطردا بهدف تعزيز املنافسة املستندة إلى القدرات

أكثر   األخيرة  هذه  يجعل  التنافسية  امليزة  بناء  في  القدرات  على  االعتماد  ألن  ذلك 

التقليدية بالطرق  املبنية  التنافسية  امليزة  من  وديمومة  قابلية    استمرارية  ألن  وهذا  ؛ 

 تقليد امليزة املبنية بالطرق التقليدية مرتفعة. 

على   الرقمنة  أدوات  باستخدام  والقدرات  املوارد  على  املبنية  التنافسية  فكرة  ترتكز 

وحماية واملستندة   تعزيز  الفريدة  هذه    املوارد  ألن  املعلومات؛  تكنولوجيا  على  األصل  في 

موا احتالل  من  املؤسسة  تمكن  وتشكل  ملوارد  األداء  وتحقيق  متقدمة،  تنافسية  قع 

 .  (Matais et al., 1995)مصدرا من مصادر التنافسية 

 :  (Mebarki, 2013, p. 16)  تتلخص املوارد املبنية على تكنولوجيا املعلومات في

 رأس املال التكنولوجي. -

 امللكية التكنولوجية.  -

 املعلومات. الخبرات التقنية الخاصة بتكنولوجيا  -

 القدرات اإلدارية لتسيير وإدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال.  -

ه  املؤسسة من خالل  نادرة،  ذتستطيع  تكون  أن تصنع قدرات مدعومة،  املصادر  ه 

التقليد، غير قابلة لإلحالل، غير قابلة لالنتقال، الناجمة عن    صعبة  امليزة  وبالتالي فإن 

نفس   باملحصلة  ستأخذ  القدرات  قابلة هذه  غير  تنافسية  ميزة  ستكون  أي  صفاتها 

إال أن نجاح هذه العملية يعتمد بقوة على العنصر البشري    للتقليد وغير قابلة لإلحالل،

املوارد   بين  الجيد  للتوفيق  الالزمة  األنظمة  عالقات  طبيعة  على  يعتمد  كما  وكفاءته؛ 

 :  املذكورة، ويتحقق ذلك وفق املقاييس التالية 

 مية موجهة بالعميل.ضع أهداف هجو و  ✓

القدرة   ✓ لتحقيق  املطلوبة  واملوارد  املهارات  يمتلكون  العاملين  أن  من  التأكد 

 املختارة. 
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واملكافآت، ✓ املقاييس  بين  العالقة  وتوظيف  تقديم    تحديد  مثال  الهدف  كان  فإذا 

العاملين  الخدمات الفعالة للزبائن، فإنه على املؤسسة أن تقوم بقياس أداء    املزيد من

 وفق قدرتهم على توفير دعم أو إسناد الجهود الرامية لتقديم أفضل الخدمات للزبائن. 

إشراك املسؤولين عن العمليات الرئيسية مثل مسؤولي أقسام املبيعات وخدمة   ✓

 الزبائن في عملية اتخاذ القرار. 

  Den Micallef  وفي النهاية فإن أنواع املوارد الالزمة لتحسين التنافسية تتفرع حسب 

(1997, pp. 375-405)  هيإلى ثالثة مجموعات:   

فإن  النهاية  حسب  وفي  تتفرع  التنافسية  لتحسين  الالزمة  املوارد   أنواع 

Den Micallef : 

األعمال؛    موارد  ومجموعة  التكنولوجية  املوارد  ومجموعة  البشرية  املوارد  مجموعة 

إلى أنه    (Meta, Fuerst & Barney, 1995)  وأن في هذه املجموعات الثالث ذهب كل من  

اآلليات   خالل  من  معتبرا  دعما  التنافسية  دعم  تستطيع  من  اإلدارية  القدرات  وحدها 

 واإلجراءات. 

ّخاتمة

هي نتاج    ؛ يمكن القول أن أدوات وتكنولوجيا الرقمنة واملعلومات  البحث   ختاما لهذا 

العقبات    إبداع  ملجابهة  امللحة  الحاجة  عن  ناجمة  وهي  التطورية،  مسيرته  في  البشر 

نفسها   فرضت  الذكر  سبق  كما  التكنولوجيا  هذه  فأدوات  اليومية  وتذليلها،  الحياة  في 

املؤسسة نشاط  مجال  أهمها  املجاالت  شتى  في  وانعكست  التي    للناس،  األخيرة  هذه  ؛ 

لومات على املجتمع، الذي بات يستهلك املعلومة تجاوبت مع أثر استخدام تكنولوجيا املع

بوتيرة متزايدة، ويتعامل بها ومعها بما يفرض عليه استخدام األدوات الالزمة لذلك؛ كما  

التكنولوجيا على االقتصاد، الذي بسببها تحول وأصبح   أثر استخدام هذه  تجاوبت مع 

 يتصف بمواصفات ترتكز على املعلومة و على آليات االتصال. 

دعم   في  يساعدها  الرقمنة،  تكنولوجيا  منطق  في  واندماجها  املؤسسة  تجاوب  إن 

الفعالية واألداء الالزمين إلنجاز أعمالها، وهذا سببه خصوصية وظيفة هذه التكنولوجيا  

والعملية   والتنظيمية  الهيكلية  القدرات  رفع  في  وتطبيقاتها،  املذكورة  أدواتها  خالل  من 
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و  مإواالتصالية  ذلك  غير  تجاوز  لى  في  توظيفها  املؤسسة  تستطيع  التي  القدرات،  ن 

 املنافسين والتغلب عليهم في معركة التنافس ببناء واستخدام امليزة التنافسية. 
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