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   التكنولوجيظافراإلنترنت والت: المبحث األول 
  

أن العمود ذلك  ،االتصاالت إبداعا تكنولوجيا وجتديدا فريدا من نوعه يف عصر االنترنتتعترب شبكة 
 ،، فاإلتصال هو الذي يسمح بتبادل املوارد املادية اخلارجياالتصالوالداخلي  االتصال هو مؤسساتالفقري لل

 ؤسسةيؤثر يف إستراتيجية امل 29هذا املبتدعأن   فال شك،)متوين وتصريف(حمليط وإىل احمليط  امنالبشرية واملالية 
 بل هو مكسب وتنمية ، ليس عشوائيا أو أداة فخرؤسسةمن طرف امل اإلنترنت ماستخدا قرار ف،ومنوها

  .لقرار مث اارباالخت املنفعة، التقييم، ،الوعيمرحلة اإلدارة العليا  ترمأن حت ة شريط،مؤسسةلل
  
 وأخرى يف مرحلة املنفعة حتاول ، من هي يف طور الوعي نتيجة الضجة اإلعالميةاملؤسساتهناك من ف

 أخرى مؤسسات هناك و،  ومزاياهااستخداماهتادماهتا و وتتعرف عن خأن جتمع املعلومات الكافية عن الشبكة
) www.internic.com( عن طريق التسجيل هالختبار وتستعد ،عليها يم الفائدة أو املنفعة اليت تعوديف طور تقي

 أي ، هذه التكنولوجيااستخدامال بعد إوحجز موقع يف الشبكة، أما مرحلة القرار فلن تكون سارية املفعول 
 ،وسط جتاري متطور يلتقي فيه العارضون واملستهلكونكه ؤسساتبعدما يقتنع املسري جبدية ومنفعة الشبكة مل

 ميكن أن ،ار اإلبداعب قد تستغرق مدة طويلة ألن كل مرحلة من مراحل إختاراالختبونشري إىل أن عملية 
 فمنهم من يعلم بوجود الشبكة دون معرفة خدماهتا ،عنصر الوعي مثال خيتلف من مسري إىل آخر، فةًءكون جمزت

لب  واحلقيقة أن الوعي يتط،)وعي ثانوي(ومنهم من له علم بذلك ) وعي مبدئي(لتجارية ا واستخداماهتا
  .جديد والتحديث كل يف جمال نشاطهاإلطالع والت
  

 واملتواجدة منها غري واعية أو مل تبلغ مرحلة ، غائبة عن الشبكةية اجلزائراملؤسسات الكثري من لال تزا
، فمثال شركة اخلطوط اجلوية االختباررغم من أهنا ختوض مرحلة  بال،الوعي وبالتايل لن تبلغ مرحلة التقييم

 الشبكات يرتكز على أساس أن نشاطها ىتعترب قريبة جدا من هذا اإلبداع عل )www.airalgerie.dz(اجلزائرية 
 تمتع خبصائص جتارية مقبولة، إال أنه يبقى جمرد وسيلة دعايةي، فهي متتلك موقعا إفتراضيا يف الشبكة املعلوماتية

 واعني بعد بفكرة التسويق اإللكتروين كون أن املسريين غريل ويعزى هذا ، احلقيقي إىل مستوى التسويقتبلغمل 
، ملا تشهده من إختالالت شة ومن جهة أخرى إن البنية التحتية لإلتصاالت باجلزائر غري مستقرة وه،من جهة

 املؤسسات جمال املنافسة أمام تلك وضهاويقلل من خ) dz.(  ذات النطاقاملؤسساتوهذا ما يهز من صمعة 

                                                           
  .]  B.  KOTLER  P. & Dubois- 1997[ أو فكرة حمدثة ظهرت للوجود من طرف شخص ما  اإلبداع هو سلعة - 29

كل جديد أو تطوير يف ميدان االقتصاد والصناعة، ذو فعاليـة وتـأثري يف              ، حيث عرف اإلبداع التكنولوجي ب     سعيد أوكيل .  م لفؤاملونعطي ملخصا خمتصرا ملا جاء يف كتاب          
خوض املنافسة   ، وأن يكون حمفزا على     من وجهة اإلقتناء واإلستخدام    تقنية معترف هبا ؛ ويشترط يف اإلبداع أن يتميز بتكلفة متندنية          معارف  طبيق   ت اإلنتاج واإلنتاجية، نابع من   

  .]112-110ص . ص- 1992السعيد، .أوكيل م[ احلرة
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رحلة القرار هو األكثر إجيابية عليه فإن التواجد يف الشبكة املتمخض عن م و،) net. أو com.(ذات النطاق 
  .مؤسسةمنفعة للو

  
   :مؤسسة التكنولوجي على إستراتيجية الالتظافرأثر  -1
  

تسبب يف ظهور إحتياجات ي لكنه ،حتياجات كامنة بالسوقإل ليس بالضرورة يستجيب نترنتإن اإل
 متعددة تسهر على مؤسسات اجلديدة أنشئت من أجلها حتياجاتاال هذه ،جديدة مل تكن معروفة من قبل

عدة دمت  لنموها، ولقد قُاملؤسساتتلبيتها، مما تسبب يف ظهور صور عدة لإلستراتيجيات املتبعة من قبل 
 حسب السوق وحسب النشاط، منها ؤسسةوحتديد اإلستراتيجية اليت توافق املحتليالت هتتم بكيفية إختيار 

 وخدمات من سلعيت هتتم بتحليل عالقة تصميم املنتجات ال30M.A.C.S  السلوك اإلستراتيجي مصفوفة حتليل
ملعرفة مواطن القوة والضعف ومعرفة الفرص 31S.W.O.T  التشخيص  بالسوق ومصفوفةؤسسةبطبيعة عالقة امل

ة وعلى مستوى النشاط املتاحة واملخاطر احملتملة الوقوع على مستوى التنظيم واملوارد املالية واملوارد البشري
  .اإلنتاجي والتسويق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   املؤسساتتشخيص مصفوفة -1.2الشكل 
  http://virtualufi–had.ac.uk/dpg/Ms/coporate20%stategy/unit1/u1-swot-htm ,27/07/2000: املصدر 

  
  
  

                                                           
30 - M.A.C.S : Matrice d’Analyse des cheminements stratégiques 
31 - S.W.O.T: Strength, Weakness, Opportunities,Threats  
  

  نظام التسيري حتليل  املنتجاتحتليل
 التسويقحتليل

 

 املايلتحليلال
  املوارد املادية حتليل  البشرية  املوارد حتليل

S.W.O.T  
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  : املؤسسات بعض معايري تشخيص نورد فيما يلي   
  
  : على مستوى مواطن القوة  -أ

  
  . تتمتع بقاعدة جيدة من الزبائنؤسسةامل 
  . كبرية يف السوقمتتلك حصة 
  .سوق النشاط مستقر 
  .لديها قاعدة واسعة من املنتجات 
  .لديها التمويالت الكافية 
 .قابل للتغيري والتكيف مع احمليط مرن ؤسسةنظام امل 

  
  : على مستوى مواطن الضعف  -ب
  

  .غري مقبوللزبائن لمستوى اخلدمات املقدم  
  .نتجات وجودة اخلدمة غري متوفرةملا 
  .تسيري املوظفني غري حمكم 
  .تقادم املوارد املادية 
  .)أصناف جد حمدودة ( من املنتجات قاعدة غري واسعة  
  .هيكلة التسيري بريوقراطية 
 .وآفاق املؤسسة غري واضح املستقبلي ورالتص 

  
  : على مستوى الفرص املتاحة  -ت
  

  . طفيف يف تصميم املنتجاتق بتعديلإمكانية رفع حصة السو 
  .مهمة التموين اخلارجي إىل خمتصنيإسناد  
  .يف السوقرح منتجات جديدة ط 
  .)التصدير ( حلالية إىل سوق جديد طرح املنتجات ا 
 .تكوين روابط متوين وتصريف فعالة 
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  : على مستوى األخطار احملتملة  -ث
  

   .التقليل من حصة السوق 
  .تقادم املنتجات 
  .على املنافسةعدم القدرة  
 .)البطالة ( املوظفني والعاملني القضاء على مصدر معيشة  

  
  
 للتحليل FANSOFمبصفوفة   وتعرف،ANSOFFgorI32 عود للباحث تملصفوفة اهذه  : مصفوفة النمو - 1

كون هذه املصفوفة من أربعة تت ؛ ANSOFFـل وممبصفوفة الن، وتعرف أيضا ملنتجاتااإلستراتيجي للسوق و 
  . تنوع املنتجاتإستراتيجيةإختراق السوق، تنمية السوق، تنمية املنتجات و : ، هييجياتإسترات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بتصرفANSOFF مصفوفة النمو لـ-2.2كل شال
  [ANSOFF H. Igor – 1965]: املصدر 

  
  
  
  

                                                           
  [ANSOFF H.I, 1965]:  راجع I.ANSOFFيالت املتعلقة مبصفوفة النمو لـلملزيد من اإلطالع على هذه التح - 32

2 
تنمية املنتجات

1  
خرق السوق

4 
 املنتجاتتنوع

3  
تنمية السوق

املوجودالسوق 

اجلديدالسوق 

 منتجات موجودة منتجات جديدة
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  .إختراق السوقإستراتيجية  :أوال 
  

 لتنمية صناعة أو منتج معني وهي مالئمة جدا وال خماطرة فيها، االختيار سهلة اإلستراتيجيةتعترب هذه 
، ومتثل هذه احلالة يف  كون أن السوق يستوعب ما يطرح به بسبب كرب قاعدة الزبائنؤسسةيف بداية عمر امل

   :1مصفوفة النمو باخلانة رقم 
  
  
  
  

  تنمية املنتجات إستراتيجية   :ثانيا 
  

 ، قاعدة زبائن قوية وواسعةالقائمسوق  عندما يكون لل املؤسساتخذ هباأتهذه اإلستراتيجية 
تنمية و طويرتتطلب قدرا من تاإلستراتيجية جديدة، هذه  وخدمات تستوعب ما يطرح هلا من منتجات

 أن جتلب منتجات جديدة حتمل عالمتها التجارية بالرغم من أهنا صنعت من قبل ؤسسةبإمكان املأو املنتجات 
   :2الة يف مصفوفة النمو باخلانة رقم ومتثل هذه احل ؛  لفائدهتا أخرىمؤسسات
  

  
  
  
  

  تنمية السوقإستراتيجية  :ثالثا 
  

وخدماهتا املوجودة سلعها لتصريف للمؤسسة حث عن سوق جديد البحتاول هذه اإلستراتيجية 
ومتثل هذه احلالة   ؛ يف السوق ولو عن طريق التصدير حنو منطقة جغرافية جديدة بقصد رفع حصتها،)ةالقائم(

   :3صفوفة النمو باخلانة رقم يف م
  

  
  
  
  

  موجودةخدمات /منتجات -
 وجوداملالسوق -

   جديدةخدمات/منتجات -
 وجوداملالسوق -

  موجودةخدمات /منتجات -
 سوق جديد -
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  تنوع املنتجات إستراتيجية :رابعا 
  

 جديدة يف سوق خدمات  أو بسبب طرح منتجات،اختيارهاعد جمازفة وخماطرة يف تهذه اإلستراتيجية 
اخلربة لمؤسسة اخلدمة أو ليس ل/سلعيد قاعدة زبائن قوية تطلب هذا الجديد، فلرمبا لن يكون بالسوق اجلد

 ولذلك يطلق عليها البعض ،)تفضيالهتم ( السوق وإحتياجات الزبائن وتوجهاهتم  ملعرفة ية الالزمةالكاف
   :4ومتثل هذه احلالة يف مصفوفة النمو باخلانة رقم ؛  تحارإستراتيجية اإلن

  
  

  
  

 من  يرى الكثري،ANSOFFخالل ما عرض من توضيحات حول إستراتيجيات مصفوفة من 
كما هو موضح يف الشكل ( Zوفقا للحرف ، ستراجتياتهذه اإلم استخدإ املؤسسات  أن علىاإلقتصاديني،

بالسوق و تكسب قاعدة زبائن  اخلربة الكافية ؤسسة لتكسب امل،)4←3←12← (خطوة خبطوة، )السابق
 ؛ ويرى فريق آخر أن ال مانع من التخطي، إذا كانت املؤسسة تستند واسعة، ترضى وتثق بعالمتها التجارية

  . دراسات وحتليالت مسبقةعلى
  
منذ عمدت ،  متخصصة يف ميدان اإلتصاالت الالسلكيةwww.motorola.com)(  موتوروالشركةف
لقد إستطاعت إكتساح السوق الدولية مبنتجاهتا اليت و، 33GSMإلستثمار يف ميدان اهلاتف النقال إىل اسنوات 

هذه ف،  متخصصة يف ميدان اإلتصال اهلاتفي بالرغم من وجود شركات دولية أخرى،والتنوععرفت باجلودة 
  .إعتمدت يف رفع حصتها يف السوق إستراتيجية خطوة خبطوة شركةال

  
  
 املزدوج املركبة      2D مشكلة يف الفضاء الثنائي األبعاد ،ANSOFF النمو لـالحظ أن مصفوفةن

منتجات، سوق، إبداع (هي ختلو من اإلبداع التكنولوجي كمركبة ثالثة و ،)، سوقخدمات/منتجات(
التكنولوجي  يف ظل هذا اإلبداع ANSOFFترى كيف تتحول مصفوفة   فيا،3Dيف الفضاء الثالثي ) تكنولوجي

   [ARNAUD D., 1998 - PP.72-75] .الباحثهذا ما تطرق له  ؛ ؟) اإلنترنت(
  
  

                                                           
33 - GSM : Global System for Mobile communication  

   جديدةخدمات/منتجات -
 سوق جديد -
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  بعاد النمو ثالثية األ  مصفوفة -3.2كل شال

  ]ARNAUD D., 1998 - PP. 72-75[: املصدر 

  
  

 املصفوفة 1،2،3،4 متثل املكعبات األربعة يف القاعدة ،الشكل أعاله من مثانية مكعبات جزئيةيتكون 
 5،6،7،8، بينما متثل املكعبات األربعة املتبقية يف القمة ANSOFFالتقليدية للتحليل اإلستراتيجي لـ

التقليدية لمصفوفة لإمتداد وتعترب هذه املكعبات التكنولوجي اجلديد، داع تيجيات املعتمدة على األباإلسترا
النمو  ؛ وسنطلق على هذه املصفوفة الثالثية األبعاد، مصفوفة للنمو، وكل منها متثل إستراتيجية معينة

  :نستعرضها يف اآليت و ،التكنولوجي
  

   ) ختراقاال( الالمباالة إستراتيجية  :أوال 
  

 ،ؤسسة يف أنشطة امل أيضا وال يؤثر،تنتج حالة الالمباالة عندما ال يؤثر اإلبداع التكنولوجي يف السوق
؛ ومتثل  مؤسسة و لذلك تعترب هذه اإلستراتيجية نقطة البداية لل، مل يظهر أصال،وكأن التجديد التكنولوجي

   :1 باخلانة رقم النمو التكنولوجي،هذه احلالة يف مصفوفة 
  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

  

  

1  

3  

2 

4 

5 

7  8 

6 

ي  
وج
كنول

ع ت
بدا
إ

     
ديد
  ج

    
  

   
جود

 مو
  

       جديدة          موجودة       منتجات

   موجودةخدمات/منتجات -
 سوق موجود -
 بداع تكنولوجي موجودإ -
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  )املنتجاتتنمية (إستراتيجية التكيف  :ثانيا 
  

أو حنو  نشاط جديد  حنو على اإلجتاه حنو تنمية منتجاهتا أوؤسسة املربتنتج هذه اإلستراتيجية عندما جت
؛ ومتثل هذه احلالة  املوجودأثرت باإلبداع التكنولوجي  ألن إحتياجات السوق ت،منتج جديد من طرف احمليط

   :2لنمو التكنولوجي، باخلانة رقم يف مصفوفة ا
  
  

  
  
  
  

  إستراتيجية تنمية السوق  :ثالثا 
  

 سوق تصريف منتجاهتا لتعظيم أرباحها ؤسسة توسع امل، عندماإستراتيجية تنمية السوق حنصل عليها
؛ ومتثل  عن طريق التصدير هارافية أو خارجغ وذلك بالبحث عن سوق جديد بنفس املنطقة اجل،ورفع حصتها

   :3ه احلالة يف مصفوفة النمو التكنولوجي، باخلانة رقم هذ
  
  

  
  
  
  

  التنوع يف املنتجات ستراتيجية  إ:رابعا 
  

 جديدة خدمات  أو يف طرح منتجاتؤسسة عند شروع امل،تظهر إستراتيجية التنوع يف املنتجات
   :4لتكنولوجي، باخلانة رقم ؛ ومتثل هذه احلالة يف مصفوفة النمو ادة وجوتكنولوجيا املديد يستخدم البسوق ج

  
  

  
  

  جديدة خدمات/منتجات -
 سوق موجود -
 إبداع تكنولوجي موجود -

   موجودةخدمات/منتجات -
 سوق جديد -
 إبداع تكنولوجي موجود -

   جديدةخدمات/منتجات -
 سوق جديدة -
 موجودإبداع تكنولوجي  -
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  إستراتيجية األمثلية  :خامسا 
  

 من املوجود اإلبداع التكنولوجي يف ظل السوق استغالل إىل ؤسسةتسعى هذه اإلستراتيجية إىل دفع امل
  : 5 ، باخلانة رقممتثل هذه احلالة يف مصفوفة النمو و، بصفة مثلى أو خدماهتاأجل تصريف منتجاهتا

  
  

  
  ري يلتغإستراتيجية ا :سادسا 

  
، نتيجة ظهور )القائم(يف ظل السوق املوجود  خدمة أو سلعة جديدةطرح إستراتيجية تنتج عن 

   :6 ومتثل هذه احلالة يف مصفوفة النمو التكنولوجي، باخلانة رقم ؛اإلبداع التكنولوجي 
  

  
  

  إستراتيجية التوسع  :سابعا 
  

 أو منتجاهتابداع التكنولوجي اجلديد لتوسع من توزيع  اإلؤسسةيف هذه اإلستراتيجية تستغل امل
   :7 ومتثل هذه احلالة يف مصفوفة النمو التكنولوجي، باخلانة رقم ؛ ة يف أسواق جديدةاملوجود خدماهتا

  
  
   
  

   التجديد إستراتيجية :ثامنا 
  

 خدمات جديدة  اإلبداع التكنولوجي اجلديد يف تنمية سلعاستغاللتنتج اإلستراتيجية التجديد عند 
 اجلديدة اليت ظهرت املؤسسات على السوق جديد، وهذا شأن تلك االستيالءمن أجل التوسع يف األسواق أو 

خدمات جديدة يف السوق اإلفتراضية منتجات أو للوجود من جراء ظهور الشبكة الدولية واليت طرحت 
   :8ة رقم ؛ ومتثل هذه احلالة يف مصفوفة النمو التكنولوجي، باخلاناجلديدة 

  
  

   موجودةخدمات/منتجات -
 سوق موجود -
 إبداع تكنولوجي جديد -

  جديدة خدمات/منتجات -
 سوق موجود -
 جديدإبداع تكنولوجي  -

  جديدة خدمات/منتجات -
 سوق جديد -
 إبداع تكنولوجي جديد -

  موجودة خدمات/منتجات -
 سوق جديد -
 إبداع تكنولوجي جديد -
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 أو قريبباشرة نشاط جديد  مب من املخاطرةتقليلال، ولدى يستحسن حماطة باملخاطرةإستراتيجية التجديد إن  
  .ؤسسة بالنشاط املوجود باملشبيه

  
نشط ت يف السوق اليت ا من حتديد وضعيتهؤسسة متكن امل،ثالثية األبعادالنمو التكنولوجي إذن مصفوفة 

 من معرفة  القائمني على إدارهتا ويف نفس الوقت متكنهلا، إختيار اإلستراتيجية املالئمة  من، أيضاابه و متكنه
واملخاطر احملتملة الوقوع ) التوسع يف السوق بإستغالل اإلبداع التكنولوجيك (ةمؤسسلالفرص املتاحة ل

التدرج (فضل  ولدى يبقى اإلحتفاظ بإستراتيجية خطوة خبطوة هي األ،) يف السوقؤسسةتقليل حصة املك(
  .)عدة ويف القمة يف القاZالالتيين وفق احلرف 

  
  [BAUMARD P., 2000] و [GAZON  J., 2000] : راجع اإلستراتيجياتعلى ملزيد من اإلطالع 

  
  
  

   المؤسسةاإلنترنت على آثار :  ثانيالمبحث ال
  

مل املنافسة، ومن   سوف نتطرق إىل السوق وعوا     ،هاي والتعرف عل   اإلنترنت على املؤسسة   لكشف آثار 
التعرف على  على  ساعدة  املجمموعة من الوسائل املرتكزة على أسس وقواعد علمية من شأهنا           خالل ذلك نقدم    

، ة املتجـدد  ة يف سوق املنافسة يف ظل التكنولوجيا      ؤسسامل موقع    من جهة، ومن جهة أخرى معرفة      هذه اآلثار 
  . منفصلة، إخترنا تقسيم و دراسة العوامل املؤثرةذلكومن أجل 

  
  :السوق  إستراتيجيات -1
  
يف حالة عدم وجود اإلحتكار، إن كل مؤسسة تتوجه إىل سوق معني مكون من زبـائن  يتنافسـون       

 وبالتايل فإن املؤسسة تقتسم السوق مع منافيسها، مبعىن أهنا تستحوذ على قسم             ،على إقتناء منتجاهتا وخدماهتا   
 فعـدم   ،نتيجة وجود زبائن مل يكتفوا باخلدمات والسلع املقدمة هلم         لكن هذا السوق قابل للتوسع       ،من السوق 

اإلكتفاء أو عدم اإلقتناع مبا هو معروض ينجر عنه بالضرورة إحتياجات غري مشبعة أو إحتياجـات كامنـة                  
)Besoins Latents(،  جـل  أ جتعل من املنافسة مستمرة وقائمة بالسوق، فاملتنافسون يصارعون ويقاومون مـن

لزيادة حصصهم الرحبية من جهة، ومن جهة أخرى يسامهون يف تنمية وتطوير السوق يف حماولة منـهم                  ،البقاء
 ؛ ويف احلقيقة أن السوق ليس بالضرورة يكون ممثال مبكان حمـدد وإمنـا               لسد اإلحتياجات الكامنة غري امللباة    

  .السوق يعرب عنه بفرصة اللقاء بني البائع واملشتري


