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دراسة حالة شركات  –دور نظم المعلومات االداریة في تطویر المیزة التنافسیة 
 االتصال العراقیة للھاتف النقال

 2علي حسین المیاحي م.م.لبیب  و  1م.م.سراج رزوقي عباس المشھداني
 كلیة االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبة  . 1

 كلیة االدارة واالقتصاد /قسم ادارة االعمال. 2 
المستخلص 

تعد نظم المعلومات االداریة من اساسیات عمل المنظمة ویتضح ذلك بمواردھا التي تتداخل في االقسام الرئیسیة 
 نتاجھا انفراد المنظمة بمنتج (سلعة ,خدمة)والحیویة للمنظمة مما یؤدي الى امتالكھا الستراتیجیة خاصة یكون 

یتمتع بمیزة تنافسیة خاصة تتنافس من خاللھا مع المنظمات ,و بما ان المیزة التنافسیة  تعتمد كلیا على نظم 
 المعلومات االداریة حیث تلعب دورا مھما ومباشرا في تطویر وتنمیة وتقویة ھذه المیزة .

نظم المعلومات االداریة في تطویر المیزة التنافسیة لشركات االتصاالت  ومن ھنا جاء ھدف البحث لمعرفة دور
العراقیة للھاتف النقال ,حیث وتوصل الباحثان الى مجموعة من االستنتاجات من اھمھا وجود دور للموارد 

ة من البشریة في تطویر المیزة التنافسیة لشركات االتصاالت العراقیة للھاتف النقال ,كما لخص البحث مجموع
 موارد ونظم المعلومات االداریة بھدف تطویر المیزة التنافسیة . كإحدىالتوصیات اھمھا االھتمام بالتكنلوجیا 

Abstract 

Administrative information systems are the basic principles of the Organization's 
work. This is reflected in their resources, which overlap in the main and vital 
sections of the Organization, which leads to the acquisition of a special strategy, 
the result of which is the uniqueness of the Organization by a product (service, 
service) that has a special competitive advantage in which it competes with the 
organizations. Management information systems, which play an important and 
direct role in the development and enhancement of this feature. 

Hence, the aim of the research was to find out the role of management information 
systems in developing the competitive advantage of the Iraqi telecom companies 
for the mobile phone. The researchers reached a number of conclusions, the most 
important being the role of human resources in developing the competitive 
advantage of Iraqi telecom companies for mobile phone. The interest of technology 
as a resource and management information systems in order to develop 
competitive advantage. 
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 سراج رزوقي عباس المشھداني  و  لبیب علي حسین المیاحي ........دور نظم المعلومات االداریة في تطویر المیزة التنافسیة

 Introduction                  -المقدمة :

امكانیات  حدیة لنظم المعلومات االداریة تاریخ قدیم ولكن لم ینجح في تحقیق اھدافھا بسبب

ات القرن الماضي حیث یالحاسبات االلكترونیة وقلة قاعدة البیانات ولكن بعد الذي حصل في سبعین

بدأ العالم بالتوجھ نحو نظم المعلومات االداریة لما لھا من دور مھم في تطویر الھیكل التنظیمي 

ھد وبما ان المیزة للمنظمة وما ینعكس ایجابیا على اداء عملھا  بأسرع وقت واقل كلفة واقل ج

م المعلومات التنافسیة ھي الھدف الرئیسي الذي تطمح الیھ  المنظمة , وھذا یعتمد على موارد نظ

(المنظمة ,الموارد البشریة ,التكنلوجیا  ,البیانات والمعلومات) التي تساعد على بـ االداریة المتمثلة 

تحقیق ھدف المنظمة  ومن ھنا تأتي مشكلة صناعة واتخاذ القرارات الصائبة والتي من خاللھا یتم 

تصاالت البحث لمعرفة دور نظم المعلومات االداریة في تطویر المیزة التنافسیة لشركات اال

بھدف الكشف عن اسباب عدم تطور المیزة التنافسیة من خالل دور نظم العراقیة للھاتف النقال 

 المعلومات االداریة .

بحث الى اربعة محاور تمثل المحور االول باالطار النظري لنظم ولتحقیق ھذا الھدف تم تقسیم ال

(المنظمة والموارد البشریة  بـ   المعلومات االداریة واھمیتھا واھدافھا ومكوناتھا ومواردھا المتمثلة

تمثل بمفھوم المیزة التنافسیة وابعادھا فوالتكنلوجیا والبیانات والمعلومات) , اما المحور الثاني 

یجیات العامة لھا  مع المحددات التي تحد عمل المیزة التنافسیة , اما المحور الثالث فتمثل واالسترات

بالجانب التطبیقي للبحث المتمثل بدور نظم المعلومات االداریة في تطویر المیزة التنافسیة لشركات 

برنامج  مت لھذا الغرض وباستخدامصماالتصاالت العراقیة للھاتف النقال من خالل عمل استبانة 

)S.p.ss لتحلیل فقرات االستبانة باستعمال جدول تحلیل التباین وھي طریقة لتحلیل البیانات (

(ان :للتجارب المختلفة , اما المحور الرابع فتمثل باالستنتاجات التي توصل الیھا البحث واھمھا 

راقیة للھاتف النقال ھناك دور للموارد البشریة في تطویر  المیزة التنافسیة لشركات االتصاالت الع

موارد  كإحدى(االھتمام بالتكنلوجیا   :في العراق), والتوصیات التي اوصى بھا الباحثان  واھمھا

 نظم المعلومات االداریة بھدف تطویر المیزة التنافسیة ).
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 منھجیة البحث

 -:  Research problemاوال": مشكلة البحث       

  التیةتتمحور مشكلة البحث باألسئلة ا

 ھل یوجد دور للمنظمة في تطویر المیزة التنافسیة على شركات االتصال في العراق؟ -1

ھل یوجد دور للموارد البشریة  في تطویر المیزة التنافسیة على شركات االتصال في  -2

 العراق؟

 ھل یوجد دور للتكنلوجیا   في تطویر المیزة التنافسیة على شركات االتصال في العراق؟ -3

 -:Research importanceثانیا" : اھمیة البحث       

لنظم المعلومات االداریة اھمیة كبیرة في شركات االتصال العراقیة للھاتف النقال حیث یقوم 

االعتماد علیھا من خالل ادخال المعلومات ومن ثم معالجتھا واالعتماد على مخرجاتھا لكي یتسنى 

 الوقت المناسب . لمجلس ادارة الشركة اتخاذ قرارات في

وبما ان المیزة التنافسیة تعد احدى الطرق االساسیة لنجاح الشركة  فال بد من معرفة دور نظم 

 المعلومات االداریة في تطویر المیزة التنافسیة لشركات االتصال في العراق.

 -: Research goalsثالثا": اھداف البحث         

 -:جاء ھذا البحث لتحقیق االھداف االتیة

 بیان دور نظم المعلومات االداریة في تطویر المیزة التنافسیة لشركات االتصال في العراق. -1

الكشف عن اسباب عدم تطور المیزة التنافسیة من خالل دور نظم المعلومات االداریة في  -2

 شركات االتصال العراقیة للھاتف النقال.

 -:Research Hypothesisرابعا": فرضیات البحث        

 لتحقیق اھداف البحث و لإلجابة  عن االسئلة تم صیاغة الفرضیات االتیة:

 ال یوجد دور للمنظمة في تطویر المیزة التنافسیة على شركات االتصال في العراق. -1

 ال یوجد دور للموارد البشریة في تطویر المیزة التنافسیة على شركات االتصال في العراق. -2

 المیزة التنافسیة على شركات االتصال في العراق. ال یوجد دور للتكنلوجیا في تطویر -3
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 -:Search limitsخامسا": حدود البحث        

تحدیدا شركات اتصال الھاتف و اقتصر الباحثان في الجانب التطبیقي للبحث على البیئة العراقیة 

 .النقال المتمثلة بشركة زین العراق واسیا سیل وكورك تیلیكوم

 -: Data collection methodsسادسا": اسالیب جمع البیانات       

اعتمد الباحثان في ھذا الجانب على المراجع واالدبیات العربیة واالجنبیة  -الجانب النظري: -1

طاریح التي تناولت ھذا الموضوع الرسائل واأل فضالً عنوالمنظمة لھا متغیرات البحث 

 الدولیة (انترنت).وباالستعانة من شبكة المعلومات 

الجانب العملي : اعتمد الباحثان نموذج استبیان ُخصص لغرض معرفة دور نظم  -2

المعلومات االداریة في تطویر المیزة التنافسیة دراسة حالة شركات االتصاالت في العراق 

 للھاتف النقال.

 المحور االول
 االطار النظري لنظم المعلومات االداریة 

 -المعلومات االداریة:مفھوم نظم -1-1

The concept of management information systems 

یعد النظام ھو مجموعة من العناصر التي تعمل بصورة متكاملة لتحقیق ھدف محدد وفي حالة 

 غیاب احدى تلك العناصر سوف یؤدي الى خلل في تحقیق ذلك الھدف .

نظام  ضبط  بأنھا ) "Joel E.ross Modren ,1971 :10فقد عرفت بعدة تعاریف  حیث عرفھا (

وتحكم یتخصص بتحویل المعلومات الى المستویات االداریة بعد تجھیزھا وتحدیثھا لكي یمكن من 

 اتخاذ القرارات بأفضل السبل".

) على انھا" مجموعة من العناصر البشریة واآللیة مكلفة بجمع 6:  1985كما عرفھا (عبدالستار, 

قواعد واجراءات محددة  بغیة تھیئة  المعلومات الالزمة الحتیاجات االدارة البیانات وتشغیلھا وفق 

 لتمھد لھم القیام بواجباتھم بشكل جید باالضافة الى امكانیة اتخاذ القرار الصائب ".

) بأنھا " مجموعة منظمة من الوسائل التي توفر معلومات 11:  2000وعرفت من قبل (ابراھیم ,

بؤ بالمستقبل فیما یتعلق بأنشطة وعملیات المنظمة وایضا بما یحدث في عن الماضي والحاضر للتن

بیئتھا الخارجیة والتي تؤدي الى دعم وظائف التخطیط والرقابة والعملیات في المنظمة من خالل 

 ما توفره من معلومات في التوقیت المناسب لصانع القرار".
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من االجراءات والوثائق التي تعطي ) على انھا " مجموعة 74: 2000(  كاریش صلیحة ،عرفھاو

المعلومات المفیدة وتساعد في الوظائف والوسائل المادیة والبشریة الضروریة لمعالجة تخزین 

 وتحویل المعلومات بھدف استغاللھا الجید الصحیح ".

یمكن تعریف نظم المعلومات االداریة على انھا مجموعة من البیانات یتم معالجتھا  ما تقدموم

 وتحویلھا الى معلومات بھدف الوصول الى غایة المنظمة  واتخاذ القرار المناسب من قبل االدارة.

 -اھمیة نظم المعلومات االداریة: -2-1

The importance of administrative information systems 

ظل التطور الھائل والكبیر في الوقت الحاضر وشدة التنافس الحاد بین المنظمات االنتاجیة بكافة  في

انواعھا (التجاریة ,المالیة ,الصناعیة ,الخدمیة) اخذت تتوجھ ھذه المنظمات في بناء او تكوین اساسا 

صة  نظم المعلومات قویا تستند الیھ وذلك بتوجھھا نحو االھتمام  في نظم المعلومات وانواعھا وخا

االداریة  التي تتجلى اھمیتھا  في دعم المستویات االداریة للمنظمة  والوظائف االداریة ومسؤولیة 

ھذه  النظم عن البیئة الداخلیة و الخارجیة  وتعد ایضا بأنھا الداعم االساسي والرئیسي لتطویر كفاءة 

في االنتاج والتسویق والرقابة واتخاذ القرار وفاعلیة المنظمة وھذا یتبین من خالل تأثیرھا المباشر 

حیث كلما كانت موارد ھذه النظم  دقیقة ومتطورة ومتواصلة ومترابطة كانت النتائج ایجابیة 

للمنظمة وانجاز عملھا في اقل جھد واسرع وقت وبھذا تعتمد علیھا انشطة المنظمة االساسیة 

من تمیز المنتوج وجودتھ وتحقیق موقع او مركز  والفرعیة وصوال لتحقیق اھدافھا التي تصبوا الیھا

 خاص بھا في االسواق وخوض التنافس .

 -اھداف نظم المعلومات االداریة: -3-1

Objectives of Management Information Systems 

ان الھدف الرئیسي لنظم المعلومات االداریة ھو تحدید المشاكل والحصول على الحل االفضل 

مع التأكد من فھم المشكلة و ان حلھا قد تم بأفضل الطرق الصحیحة  وبالوقت المناسب

 ).50: 2008(عریف,

 -ھذا وتوجد اھداف اخرى لنظم المعلومات االداریة متمثلة باالتي:

للرقابة دور كبیر على جمیع مدخالت النظام ومتابعة مخرجاتھ من خالل   -الرقابة والمتابعة : -1

ل في النظام والعمل على معالجتھا بغیة لتحقیق اعلى كفاءة الوقوف على االنحرافات التي تحص

 ).33: 1997بھدف الوصول الى اتخاذ قرار مناسب (البكري,
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یعد االتصال من االھداف الرئیسیة لنظم المعلومات االداریة سواء كان ذلك   -االتصال المنظم: -2

ل الوظائف مثل وظیفة االتصال افقیا او عمودیا حیث كلما كان االتصال متسلسل ومنسق مع ك

التسویق ومدى امكانیة تسویق المنتج ومن ثم وظیفتھ المالیة وكلفة المنتج مع الحصول على المواد 

االولیة عن طریق وظیفة التموین  كان الغرض متكامل للحصول على احد اھداف نظم المعلومات 

 ).44: 1999زي,االداریة وذلك من خالل التنسیق الفعال والمنظم لالتصال (غراب وحجا

تعد مخرجات نظم المعلومات االداریة من االساسیات التي تعتمد علیھا  -المساعدة في اتخاذ القرار : -3

االدارة في عملیة اتخاذ القرار ومن ھنا یأتي ھدفھا في مساعدة االدارة التخاذ القرار الصحیح في 

 الوقت المناسب ولجمیع المستویات االداریة .

ان ھدف نظم المعلومات االداریة وبشكل عام یلخص بتوفیر المعلومات الالزمة  ویتضح مما سبق    

لإلدارة على صعید الماضي والحاضر والتنبؤ بالمستقبل من خالل جمع تلك المعلومات وتحلیلھا 

والحصول على مخرجات  تفید المنظمة للوصول الى تحقیق اھدافھا المنشودة .(غراب ومجازي 

,1999 :45.( 

 -ونات نظم المعلومات االداریة :مك -4-1
Components of Management Information Systems 
تداول اغلب المختصین  في علم النظم ان طبیعة مكونات كل نظام تتمثل بالمدخالت والتي تعد 

النتاج المعلومات بعد اجراء المعالجة لھا ومن ثم الحصول على المخرجات  لمادة االساسیة (الخام)ا

المتمثلة بالتقاریر ومن ھذا المنطلق یمكن توضیح مكونات نظم المعلومات االداریة باالتي (البكري 

 ).159 – 156:  1996ومسلم , 

تتمثل المدخالت باالنظمة الفرعیة ومنھا انظمة معالجة البیانات والتي تختص  -المدخالت : -1

 : ظام البحوث والدراسات المتمثلبالنشاطات الداخلیة للمنظمة بشكل كامل  من نظام تخطیط  ون

نشاطھا بجمع البیانات من البیئة الخارجیة  ومن ثم تحلیلھا  مع الحصول على معلومات خارجیة 

عن طریق جھات المنظمة االخباریة لالستفادة من تلك المعلومات  ینتخص المنافسین األخر

 الداخلیة والخارجیة  في عملیة اتخاذ القرار.

ویقصد بھا تحویل البیانات التي تم الحصول علیھا من بیئة المنظمة الداخلیة  -ة :المعالجة الداخلی -2

ومن المصادر الخارجیة والمتمثلة بجمع البیانات واعدادھا ومن ثم معالجتھا وتخزین تلك البیانات 

 واعداد التقاریر .

والثاني یشمل االدارة تتمثل  مخرجات نظم المعلومات االداریة بثالث تقاریر االول   -المخرجات: -3

ي االعمال الروتینیة التشغیلیة واالدارة الوسطى وھذین التقریرین یساعدان تلك  االدارات ف

ھذه المعلومات متوفرة لدى ھذا النظام في قاعدة بیاناتھا المختصة اما التقریر  وتُعدوالمجدولة ,
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ائیة  تعد حسب احتیاج االدارة الثالث فیختص باإلدارة العلیا  ویستخرج ضمن نماذج ریاضیة واحص

 العلیا لھا ویتم االستفادة منھا التخاذ  قرارات مصیریة للمنظمة.

تعرف على انھا المتابعة او الرقابة على المخرجات في النظام والتي یتم من  -التغذیة العكسیة : -4

بسبب خالھا معرفة ما اذا حقق النظام  الھدف المطلوب او انھ یحتاج الى اجراء تصحیحات 

االنحرافات التي تحصل اثناء عملیة االنتاج او غیرھا والتي تؤثر على المخرجات ومعرفة االسباب 

التي ادت الى حصول الخلل وتصحیحھ  اول بأول .ومن خاللھا یتم ایضا تقییم المخرجات اذن ھي 

ھو مخطط متابعة ورقابة وتقیم بنفس الوقت للحصول على اكثر فاعلیة واكثر دقة وجودة حسب ما 

 لھ.

   -موارد نظم المعلومات االداریة: -5-1
Management information systems resources 

لنظم المعلومات االداریة عدة عناصر ومكونات اساسیة تقوم من خاللھا المنظمة باالعتماد علیھا  

تلك الموارد كمورد اساسي لمعرفة ما یدور حولھا سواء كانت بیئة داخلیة او خارجیة ومن خالل 

 -تتمكن من اداء الوظائف االداریة بأفضل وجھ وھذه الموارد تتمثل باالتي:

تعد المنظمة االساس  الذي یبنى علیھ نظام المعلومات االداریة بغض النظر عن  -المنظمة : -1

فلطبیعة وثقافة المنظمة والبیئة  , سواء كان تجاري او صناعي او ماليعمل تلك المنظمة 

 محیطة بھا تمثل اساس عمل نظام المعلومات الذي تستند الیھ تلك المنظمة.الخارجیة ال

وھذا یرجع الى  ةللعنصر البشري اھمیة كبیرة لنظام المعلومات االداری -الموارد البشریة: -2

امكانیة ذلك العنصر وبما یتمتع بھ من مؤھل علمي وعملي وذلك لالستفادة من ھذا العنصر 

لمعلومات االداري , وفي رفد النظام ذاتھ بمدخالت جدیدة تنبع عن بأستخدامھ لمخرجات نظام ا

 معلومات حدیثة تفید نظام المعلومات االداري في انجاز مھامھ بشكل صحیح.

فضال ویقصد بھا االجھزة والمكونات الحدیثة سواء كانت صناعیة او الكترونیة   -التكنلوجیا : -3

رئیسي في ھذه كلھا تعتبر مورد ویقات حدیثة االسالیب  والطرق الفنیة من برامج وتطب عن 

الوقت الحالي ثم االستفادة منھا وبشكل واضح لنظام  المعلومات  االداري لیتسنى لذلك النظام 

 مواكبة التطور الحاصل في الوقت الحاضر.

تعد البیانات والمعلومات التي یتم الحصول علیھا من مصادر مختلفة   -البیانات والمعلومات : -4

كانت ورق او الكترونیة وتم معالجتھا من خالل البرامج واالسالیب الحدیثة ومن ثم  سواء

تخزینھا من خالل العنصر البشري المؤھل وتعتبر تلك البیانات مدخالت للنظام والتي تعتبر 

اساس عمل المنظمة واالستفادة منھا في عملیة التخطیط والتنظیم واتخاذ القرار والرقابة 

 )46: 2009ابي ,(قندلجي والجن.
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  -فوائد نظم المعلومات االداریة : -6-1
Benefits of Management Information Systems 
یتفق اكثر المختصین بعلم االدارة انھ ال بد من وجود نظام معلومات اداري ھدفة تخطیط وتنظیم 

المنظمة ومن ھنا تأتي الفائدة لنظم المعلومات االداریة لتقدیم المعلومات  بإدارةالمعلومات الخاصة 

 Irvinaforner( -التي تحتاجھا ادارة المنظمة لتسییر  االنشطة االداریة وتتمثل تلك الفوائد باالتي:

173( 

 تخزین البیانات والمعلومات القدیمة والضروریة والتي تعد اساس عمل المنظمة. -1

في وضع االستراتیجیات المستقبلیة وللظروف الطارئة التي تحصل في تساعد المنظمة  -2

 حالة عدم تحقیق  االھداف .

 تسھیل مھمة اتخاذ القرار عن طریق توفر المعلومات  بشكل موجز وبأقل وقت. -3

اتاحة المعلومات وتقدیمھا لكافة المستویات االداریة  حین طلبھا بھدف تطبیق وظائف  -4

 م ورقابة واتخاذ قرار.االدارة من تخطیط وتنظی

بتقییم جمیع انشطة المنظمة مقارنة مع النتائج مع تصحیح   یقوم نظم المعلومات االداریة -5

 االنحرافات  ان وجدت.

 المحور الثاني
 االطار لنظري للمیزة التنافسیة

 
 The concept of competitive advantage     -مفھوم المیزة التنافسیة: -1-2

یعد مصطلح المیزة التنافسیة امتداد لمصطلح المیزة النسبیة وخاصة في مجال العمل الصناعي 

تختلف التي نسبة الموارد  والمقصود باألخیرةویمكن التمییز بین المیزة التنافسیة والمیزة النسبیة 

ا حسب بأختالف تكالیف المنتج نفسھ بین المنظمات اما االولى یمكن الحصول علیھا او اكتسابھ

 ).25: 2009(شمت ,    طبیعة عوامل االنتاج 

وم المیزة التنافسیة ھي قدرة المنظمة على صیاغة وتطبیق االستراتیجیات التي فھوعلیھ یقصد  بم

:  2008(ابو بكر ,  تجعلھا في مركز افضل بالنسبة للمنظمات االخرى العاملة في نفس النشاط

13.( 

ھي تنشأ اساساً من القیمة التي تستطیع مؤسسة ما ان تخلقھا ) "وPorter  ,1999  :8كما عرفھا (

لزبائنھا بحیث یمكن ان تأخذ شكل اسعار اقل بالنسبة السعار المنافسین بمنافع متساویة ,او بتقدیم 

 منافع منفردة في المنتج تعوض بشكل واسع لزیادة السعریة المفروضة .

288



                                                                      2018نة الثالثة     الس    2المجلد الثاني   العدد    Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلیة الكوت الجامعة    
ISSN: 2414 – 7419                                                                                                                                    

ز الشركة عن الشركات المنافسة من جراء ) بأنھا "خاصیة تمی30:  2005ویراھا (العزاوي ,

امتالكھا موارد وعوامل مساعدة بما یمنحھا  قوة داخلیة حركیة تؤسس لھا موقفا قویا اتجاه 

االطراف المختلفة من المنتفعین یتجلى بما تقدمة  من سلع وخدمات ذات قیمة منفردة لزبائنھا 

 المستفیدین"

لمیزة التنافسیة تتمثل في تمیز الشركة على منافسیھا ) بأن " ا416:  2006كما یراھا (مصطفى ,

 بمركز فرید یتیح لھا تقدیم منتج متمیز او اكثر بأسلوب ناجح وربحیة اكثر"

ویتضح من التعاریف اعاله  ان المیزة التنافسیة ھي امكانیة المنظمة بالحصول على میزة لمنتجاتھا 

االمكانات الموجودة لدیھا مع الحفاظ على نوعیة  تمنحھا التفوق عن باقي المنظمات المنافسة وبنفس

 المنتج.

 Distinguish competitive advantage -ابعاد المیزة التنافسیة : -2-2

 -تختص المیزة التنافسیة بعدة ابعاد متمثلة باالتي:

المطلوب ویقصد بھذا البعد على الشركة ان تصنع منتجاتھا بأقل كلفة وبنفس المستوى  -بعد الكلفة : -1

بھدف الحفاظ على نوعیة المنتج ,ویمكن للشركة تخفیض تلك التكالیف عن طریق االستخدام االمثل 

 للطاقة االنتاجیة مع زیادة جودة المنتج .

تعد الجودة من اھم المزایا التنافسیة التي تھتم بالمنتج ونوعیتھ بما یتالئم مع متطلبات  -الجودة : -2

ً  عادة ما یكون الزبونوالزبون  ن إعن المنتج الذي یكون ذا جودة عالیة وبمواصفات خاصة ف باحثا

الشركة  التي تفتقد نظام الجودة في منتجاتھا ال یمكن لھا ان تستمر في سوق المنافسة وال یمكن 

 بدون الجودة الحصول على میزة تنافسیة .

لتنافسیة ویتم ذلك عن یعد بعد المرونة من االساسیات لدى المنظمة في تحقیق المیزة ا -المرونة: -3

طریق االستجابة  للتغیرات التي تحصل في تصمیم  بعض المنتجات بما یتالئم مع متطلبات الزبون 

 المنظمة الخارجیین. من خالل مندوبيومعرفة احتیاجات السوق من نوعیة ومواصفات وذلك 

الوقت فإن كما معروف یعد التسلیم من الركائز االساسیة للمنظمة في سوق العمل النھ  -التسلیم : -4

سریعا ومحدد كلما كانت شدة المنافسة  محلقة رئیسیة بین المنتج والمستھلك فكلما كان وقت التسلی

 ).13: 2008اقوى (الطویل واسماعیل ,

یشیر بعض كتاب علم االدارة الى ان االبداع ھو النشاط الذي یمیز المنظمة عن قریناتھا  -االبداع : -5

لیة یتمیز عن باقي المنتجات المشابھ بفرق معین تتیح للمنظمة وبشكل بمنتج ذات مواصفات عا

 ).Scott &Mithell  ,1994 :560واضح بما یسمى المیزة التنافسیة داخل سوق العمل (
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 -االستراتیجیات العامة للمیزة التنافسیة : -3-2

General strategies for competitive advantage 

الشركات بشكل عام سواء كانت طبیعة عملھا انتاجیة او خدمیة بتبني     من المعروف الوجوب على 

االستراتیجیات العامة للمیزة التنافسیة وعلیھا اختیار استراتیجیة معینة من اجل تحقیق المیزة 

 -التنافسیة ,وتتمثل االستراتیجیات العامة للمیزة التنافسیة باالتي:

النوع االول من االستراتیجیات العامة للتنافس یعتمد على وھو  -استراتیجیات زیادة التكلفة : -1

تخفیض التكلفة للمنتج مع مراعاة المواصفات الخاصة بالمنتج وبنفس الكفاءة ,وان ذلك التخفیض 

ال یقع على المنتج بل على عملیات االنتاج والتسویق والتوزیع اضافة الى التخفیض في التكالیف 

میم المنتج ,بھدف الحصول على تحقیق المیزة التنافسیة  وفي الوقت  االداریة والمالیة وتكلفة تص

 ).273: 2002نفسھ تحقیق االرباح ( المرسي واخرون ,

ویقصد بأنھا تمیز المنتج عن باقي المنتجات من ناحیة التطور واالبداع ,وال  -استراتیجیة التمیز : -2

نافسیة بل یتطلب تمیز في عملیة یقتصر التمیز فقط في المنتج لغرض الحصول على المیزة الت

تسویقھ  وتوزیعھ الى العمالء ,وتختلف طرق التمیز حسب طبیعة نشاط المنظمة .وان ھذه 

االستراتیجیة یمكن ان تتطلب كلفة اعلى للمنتج عائدة للجودة المضافة للمنتج التي تمیزه عن باقي 

 ).M.porter  ,1982  :26(  المنتوجات في السوق

ویقصد بھذه االستراتیجیة  موجھة الى فئة محددة من العمالء دون غیرھا  -لتركیز:استراتیجیة ا -3
 )121: 1998في السوق بغیٍة للتعامل مع السوق بصورة عامة .(خلیل , 

ویتم الحصول على ھذ المیزة التنافسیة من خالل التركیز على موقع جغرافي  معین لمجموعة من     
فتعتبر المیزة االساسیة لھذه  االستراتیجیة  ھي تقدیم الخدمة المستھلكین باستخدامات معینة ,

لمجموعة معینة من السوق ككل بكفاءة عالیة مع االخذ بنظر االعتبار تخفیض التكلفة .(خلیل , 
1998 :121( 

 Competitive feature determinants     -محددات المیزة التنافسیة : -4-2

عي المنظمة للحصول على العوامل التي تجعلھا  ممیزة عن بقیة ترتبط عملیة المیزة التنافسیة بس

المنافسین بھدف الحصول على مركز مرتفع من التنافس في سوق العمل ,ولوجود ذلك المركز في 

 )100:  1998السوق البد من االھتمام بالمحددات االتیة.(خلیل , 

سم باالستمراریة فعلى المنظمة الحفاظ من الواضح ان المیزة التنافسیة تت -حجم المیزة التنافسیة : -1

على میزة اقل كلفة وفي الوقت نفسھ  وضع بصمة للمنتج تمیزه عن باقي المنتجات المشابھ لھ 

بھدف البقاء بنفس المستوى التنافسي  ألطول فترة زمنیة ممكنة امام المنظمات المنافسة , وبذلك 

 تغلب علیھا من قبل المنظمات المنافسة.كلما كانت میزة المنتج اقوى  كلما كانت  صعوبة ال
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ویقصد  بنطاق التنافس  بمدى توسعة نشاط المنظمة في جمیع النواحي ومنھا   -نطاق التنافس : -2

اتساع حجمھا جغرافیا  وتعدد المنتجات مع وجود الخبرة الفنیة باستعمال منافذ التوزیع لقطاعات 

مستمرة في السوق مع العمالء من اجل الحفاظ السوق المختلفة ,ویتطلب من المنظمة العالقات ال

 على نطاق واسع من المیزة التنافسیة.

 Characteristics of competitive advantage     -خصائص المیزة التنافسیة : -5-2

 )356:  2007(بني حمدان وادریس ,  -تتسم المیزة التنافسیة بعدة خصائص وتتمثل باالتي :

 للمیزة التنافسیة  او تولدھا یتم من داخل المنظمة مع الحصول على قیمة لھا.یعد المصدر الرئیسي  -1

 تؤثر على العمالء واقناعھم بأفضلیة المنتج والترویج لعملیة الشراء . -2

  .من قیمة لدى العمالء تعد كفاءة االداء في المنظمة احدى الخصائص المھمة للمیزة التنافسیة لما لھا -3

 باالستمراریة في حالة تنمیتھا وتطویرھا.من خصائصھا انھا تتمیز  -4

 تعد نسبیھ  ویمكن تحقیقھا عن طریق المقارنة مع المنظمات المنافسة.    -5

 -دور نظم المعلومات االداریة في تطویر المیزة التنافسیة: -6-2

The role of MIS in developing competitive advantage 

االساسیة لعمل المنظمة حیث یتم من خاللھا تقسیم العمل تعد نظم المعلومات االداریة من القواعد 

للوحدات االداریة وفي الوقت نفسة معرفة اداء كل موظف وتقییم ذلك االداء ,فضال عن انھا توجھ 

االدارة لمعرفة نقاط الضعف والقوة باالضافة الى االستفادة من تلك النظم من خالل مخرجاتھا في 

 نفیذ والرقابة واتخاذ القرار.عملیة التخطیط والتنظیم والت

قدرة  دمة نحو المستوى المطلوب حیث تعُ وبما ان المیزة التنافسیة تعد احدى الطرق لالرتقاء بالمنظ

المنظمة على صیاغة االستراتیجیات التي تؤھلھا الى مستوى افضل واحتاللھا موقع تجاري تنافسي 

یمیزھا عن المنظمات االخرى حیث یتمیز بالمرونة ویقصد ھنا بالمرونة التجاوب وردة الفعل مع 

ب على الظروف التي تحصل بسوق العمل والبیئة الخارجیة وبما تتطلبھ حاجة الزبون وعلیھ یج

احدى خصائصھا للحفاظ على دیمومة تلك المیزة من  داالتصاف باالستمراریة وھذه تع تلك المیزة

 ,خالل تطویرھا وتنمیتھا

ان من خصائص المیزة التنافسیة ھي كفاءة االداء في المنظمة وبما ان من مسلمات نظم المعلومات 

ھذا المنطلق نتساءل ھل یوجد دور  االداریة وعن طریق محتویاتھا ھو تقییم اداء المنظمة ومن

الجانب لنظم المعلومات االداریة في تطویر المیزة التنافسیة , وسیتم معرفة ذلك واقعیا من خالل 

 العملي للبحث.
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 المحور الثالث
 الجانب العملي للبحث

 an introduction        -:مقدمة  -1-3

فقرة باربع فقرات لمحور المنظمة واربع  12عینة الدراسة بواقع  عن تم تصمیم استمارة للبحث

فقرات لمحور الموارد البشریة واربع فقرات تخص التكنلوجیا  واالجابات ھي موافق بشدة ,موافق, 

) استمارة استبیان موزعة على 100محاید, غیر موافق ,غیر موافق ,غیر موافق بشدة وتم توزیع (

)استمارة 35ومعاونین مدراء ورؤساء اقسام ومدراء شعب بواقع ( مدراء عامین في الشركات

)استمارة استبیان 30) استمارة استبیان لشركة اسیا سیل و(35استبیان لشركة زین العراق و(

 ) منھا  صالحة لالستعمال.95لشركة كورك تیلیكوم. وكان (

 -نبذة عن شركات االتصاالت في العراق عینة البحث: -2-3
About Iraq Telecom Companies Research Sample 

  -: Zain Iraqزین العراق     -1

في دولة الكویت /الخلیج العربي تحت تسمیة شركة االتصاالت  1983تم تأسیس ھذه الشركة عام 

سنوات وبعد طقة  لخدمات االتصاالت المتنقلة المتنقلة (ام تي سي) واعتبرت كأول مستقبل في المن

طالق استراتیجیتھا  التوسع والتحول الى شركة دولیة بدخولھا عدة دول حینما اعلنت عن ا عدة

عربیة خلیجیة وافریقیة واختراقھا لعدة اسواق عربیة لتنصیب منصة شبكاتھا في العراق واالردن 

ولبنان والبحرین وبھذا تم نجاحھا بخروجھا من شركة محلیة الى دولیة وابرمت العدید من االتفاقات 

حیث تحركت العالن ھویتھا وانطالقھا الكبیر في  2007اقي الشركات حتى عام والصفقات مع ب

ملیون عمیل في منظمة الشرق االوسط وقارة افریقیا   73تسمیة الشركة (زین)وھي تضم اكثر من 

 لیمثل اسمھا وعالقتھا التجاریة موقع متعدد في المنطقة.

https://ar.wikipedia.org /wiki/ مجموعة – زین   

في شمال  1999ھي شركة االتصاالت الخلویة حیث تأسست عام   -:Asiacellاسیا سیل       -2

تغطي ھذ الشبكة جمیع محافظات العراق االن  شماال وجنوبا حیث حصلت على موقعھا  والعراق 

المتمیز في العراق وذلك بنقل عروضھا وخدماتھا التي تتنافس من خاللھا مع الشركات االخرى 

ین یعتبرون منافسین في نفس المجال ولھا قوتھا في احتالل ذزین )ال –الموجودة في العراق (كورك 

عروض للسوق من  حیث تقوم بطرح خدمة مكونة ي السوق ومركزھا في سوق الخدمةفموقعھا 

المحلیة مما یجعل توافد العمالء والمستخدمین اكثر وخاصة االجانب الذین یزورون العراق بشكل 
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على انھا افضل مشغل للنظام العالمي لالتصاالت المتنقلة  2011وتم حصولھا في عام , دوري

)GSMقبل وزارة االتصاالت العراقیة. ) في العراق من 

https://ar.wikipedia.org /wiki/ اسیا سیل 

وھي شركة االتصاالت النقالة وحائزة على رخصة  -: Cork Telecomكورك تیلیكوم       -3

د احدى الشركات وتع,وبالتحدید في شمال العراق  2000للعمل في العراق والتي تأسست عام 

الثالثة المتمیزة لالتصاالت المتنقلة في العراق وھي تقدم خدماتھا في العراق من الشمال وحتى 

الجنوب ولھا المیزة الخاصة بھا التي  تمیزھا عن باقي الشركات المنافسة بأستخدامھا التكنلوجیا 

طي للزبائن من عمالئھا المتطورة وتقدیمھا لمجموعة من خدمات االتصاالت الالسلكیة والتي تع

المحلین كشركات حكومیة او مؤسسات تجاریة او مستخدمین  حریة التحرك بحسب عروضھا 

 المطروحة في مجال االتصاالت واالنترنیت .

https://ar.wikipedia.org /wiki/ كورك تیلیكوم 

 Sections of the questionnaire form       فقرات استمارة االستبیان -3-3

فقرة الستمارة االستبیان والتي تخص دور نظم المعلومات االداریة في تطویر المیزة  12تم تكوین 

دراسة حالة شركات االتصاالت العراقیة للھاتف النقال والمتمثلة بشركة زین العراق  –التنافسیة 

مارة االستبیان معلومات عامة تخص المؤھل العلمي وشركة اسیا سیل وشركة كورك وتضمنت است

فقرة   12والتخصص العلمي  والمسمى الوظیفي وسنوات الخبرة ھذا وقد تم تقسیم  البحث الى 

بواقع االربعة  االولى منھا لمحور المنظمة واالربعة الثانیة لمحور الموارد البشریة واالربعة الثالثة  

 ات كاالتي :لمحور التكنلوجیا  وكانت الفقر

 یعد الھیكل االداري للمنظمة من الركائز االساسیة لتحقیق المیزة التنافسیة. -1

 یستخدم الوصف الوظیفي في المنظمة كأساس لعملھا بھدف تحقیق التنافس. -2

 تفویض الصالحیات لرؤساء االقسام داخل المنظمة یحقق اعلى مستوى للمیزة التنافسیة -3

 ة من المسلمات الرئیسیة لالرتقاء بالمیزة التنافسیةیعد االطالع على البیئة الخارجی -4

 التأھیل العلمي لدى الموظفین یزید من قدرة المنظمة على التنافس. -5

 الخبرة المتراكمة للموظفین لھا دور في تحقیق المیزة التنافسیة. -6

 فیھ المنظمة للحصول على المیزة التنافسیة. تنفرد حسن التعامل مع العمالء (الزبائن) -7
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م المكافئات للحوافز واالسالیب التحفیزیة المعنویة تنعكس ایجابیا على اداء الموظفین نظا -8

 مما یزید قدرة المنظمة للمنافسة.

 امتالك المنظمة لالجھزة الحدیثة یزید من قدرتھا التنافسیة بین المنظمات االخرى. -9

في تحقیق المیزة  االنظمة والبرامج الحدیثة  المستخدمة في المنظمة لھا الدور الفعال  - 10

 التنافسیة.

سرعة االستجابة من قبل المنظمة للعمالء الكترونیا من حیث (االستالم ,التخزین,  -  11

 االسترجاع ) یزید من تنافس المنظمة.

یطور من اعتماد المنظمة على تقییم  الزبائن من خالل عمل استمارة استبیان الكترونیا  -12

 زیادة المیزة التنافسیة.

 Research sideالجانب التطبیقي للبحث            -4-3

 ANOVA – analysisباستعمال تحلیل التباین ( سیتم عرض و تحلیل نتائج فقرات االستبانة 
of variance  و ھي طریقة التحلیل  التي تم وضعھا من قبل االحصائي رونالد فیشر لذلك تعرف (

 احیاناً بتحلیل فیشر للتباین كأسلوب لتحلیل البیانات للتجارب المختلفة . 
مستوى الداللة یرتبط بمستوى الثقة ویعنى مستوى الداللة نسبة أو احتمال الخطأ الذي یمكن أن یقع 

) ھما أكثر مستویات الداللة استخداًما حیث  0.01) و( 0.05تویا الداللة ( فیھ الباحث . ویعد مس
 . 0.05)استعمل مستوى معنوي (

تم استخدام استبانة خماسیة التدریج على شاكلة مقیاس لیكرت الخماسي على النحو التالي(موافق 
میة بشدة ,موافق ,محاید ,غیر موافق ,غیر موافق بشدة),وتم اعطاء التقدیرات الرق

 ) على الترتیب لتقدیر درجة موافقة افراد عینة الدراسة .5,4,3,2,1التالیة(
 -اما بالنسبة للفرضیات فھي وسیلة الثبات صحة ادعاء معین لظاھرة وتقسم الى:

        یةفرضیة العدمال–1

صحیحة ) و تعرف بانھا تمتلك الفرضیة التي یتم اختیارھا على امل ان تكون غیر Hoو یرمز لھا ( 

اي یرغب الباحث برفضھا  وبتعبیر اخر ان فرضیة العدم تمثل وضع معین  الغرض منھ التعبیر 

 عن حالة یرفض تصدیقھا و تسمى احیاناً بفرضیة عدم وجود فروق.

 الفرضیة البدیلة       –2

 ) و تعرف بانھا الفرضیة التي تمثل كافة الحاالت التي ال تدرج تحت فرضیةH1و یرمز لھا (  

 )642:ص  1990العدم لذلك تسمى بالفرضیة المكملة .(ھرمز ,

مشاھدات منھا ( اتفق تماماً , اتفق , محاید ، ال اتفق ,  5) متغیر و لكل متغیر (12اذ تم استعمال 

 .تماماً)ال اتفق 

 .التكرار والنسب المئویة لعینة البحث )1یمثل الجدول رقم (
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 ) الخصائص الدیموغرافیة1جدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار الفئات المتغیر

 المؤھل العلمي

 41 39 بكالوریوس

 28 27 ماجستیر

 19 18 دكتوراه

 12 11 اخرى

التخصص 

 العلمي

 34 32 ادارة اعمال

 26 25 ادارة عامة

 16 15 اقتصاد

 24 23 محاسبة

المسمى 

 الوظیفي

 53 50 مدیر شعبة

 21 20 رئیس قسم

 16 15 مدیرمعاون 

 11 10 مدیر عام

 سنوات الخبرة

0-5 30 32 

5-10 31 33 

10-15 20 21 

15-20 14 15 

   380 المجموع  

) المتمثل بخصائص الدیموغرافیة ألفراد عینة البحث یتضح ومن خالل 1تبین من الجدول رقم (

) 39المجیبین على االستبیان (الحقل االول والذي یبین المؤھل العلمي ,حیث كان عدد البكالوریوس 

) وھذا ما یتطابق بالحقل الثاني المتمثل بالتخصص العلمي بأختصاص ادارة %41ونسبتھم (

)وھذا تقریبا ما یتطابق مع الحقل %28) ونسبتھم (27االعمال ,اما حقل الماجستیر فكان عددھم (

قل الدكتوراه الذي كان عددھم الثاني المتمثل بالتخصص العلمي لالدارة العامة .اما بالنسبة  لح

) فأنھا تتناسب مع الحقل الثاني المتمثل بالتخصص العلمي لقسم االقتصاد %19) ونسبتھم (18(

),اما بالنسبة للحقل %12) ونسبتھم (11,اما بالنسبة  للمؤھل العلمي المتمثل بأخرى كان عددھا (

) وھذا %53) وكانت نسبتھم (50ھم (الثالث المتمثل بالمسمى الوظیفي بفقرة مدیر شعبة كان عدد

)ونسبتھم 20) سنة ورؤساء االقسام كان عددھم (10-5ما یتناسب تقریبا مع سنوات الخبرة (

) سنة اما معاون 15-10%)كان یتناسب مع الحقل الرابع المتمثل بسنوات الخبرة و من (21(

),اما  20-15خبرة من () وھذا ما یتناسب مع سنوات ال%16)ونسبتھم (15المدیر فكان عددھم (

 ).%11)ونسبتھم (10فكانت عددھم ( حقل المدیر العام
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 اما بالنسبة لجدول التحلیل التباین حیث ان :

Sig  تمثل القیمة الجدولیة لتوزیع :F 

Mean square تمثل متوسط مجموع المربعات او التباین : 

Df درجات الحریة : 

Sum of squares.تمثل مجموع المربعات : 

) والتي تنص على ان (یعد الھیكل االداري  1) تحلیل فقرة االستبانة رقم (2یوضح الجدول رقم (
 للمنظمة من الركائز االساسیة لتحقیق المیزة التنافسیة )

 aANOVA:  )2جدول رقم (

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 8.562 1 8.562 17.863 .024b 

Residual 1.438 3 .479   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y  , b. Predictors: (Constant), x 

) اي اقل من المستوى المعنوي 0.024) مستوى المعنویة المحسوبة وھي (2یتبین من الجدول رقم (
) لذا سوف نرفض فرضیة العدم و نقبل الفرضیة البدیلة اي وجود فروق معنویة  وعلیھ یعد 0.05(

الھیكل االداري للمنظمة من الركائز االساسیة لتحقیق المیزة التنافسیة فالمنظمات تعمل جاھدة 
 لموالیة الحداثة الطارئة عل الھیاكل االداریة وتطبیقھا.  

) والتي تنص على ان ( یستخدم الوصف 2االستبانة رقم ( ) تحلیل فقرة3یوضح الجدول رقم ( 
 الوظیفي في المنظمة كأساس لعملھا بھدف تحقیق التنافس)

 aANOVA: )3جدول رقم (

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.347 1 7.347 8.306 .063b 

Residual 2.653 3 .884   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), x  

) اي اكبر من مستوى المعنوي 0.063) مستوى المعنویة المحسوبة وھي (3یتبین من الجدول رقم (
) لذا سوف نقبل  بفرضیة العدم و نرفض الفرضیة البدیلة اي عدم وجود فروق معنویة 0.05(

االعتبار الوصف الوظیفي كأساس لعملھا بھدف تحقیق التنافس وھذا وعلیھ ال تأخذ المنظمة بنظر 
 ما یُربك بعض اعمالھا.

والتي تنص على ان ( تفویض الصالحیات  )3) تحلیل فقرة االستبانة رقم (4یوضح الجدول رقم ( 
 .لرؤساء االقسام داخل المنظمة یحقق اعلى مستوى للمیزة التنافسیة)
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 aANOVA: )4جدول رقم(

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 8.148 1 8.148 13.195 .036b 

Residual 1.852 3 .617   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y,  b. Predictors: (Constant), x 

مستوى المعنوي ) اي اقل من 0.036) مستوى المعنویة المحسوبة وھي (4یتبین من الجدول رقم (
) لذا سوف نرفض فرضیة العدم و نقبل الفرضیة البدیلة اي وجود فروق معنویة وعلیة ان 0.05(

المنظمة  تفوض لرؤساء االقسام صالحیات لتمكینھم من اتخاذ قرارات مناسبة بھدف تحقیق اعلى 
 مستوى للمیزة التنافسیة.

والتي تنص على ان (یعد االطالع على  )4) تحلیل فقرة االستبانة رقم (5یوضح الجدول رقم (
 .البیئة الخارجیة من المسلمات الرئیسیة لالرتقاء بالمیزة التنافسیة)

 aANOVA: )5جدول رقم ( 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.823 1 7.823 10.782 .046b 

Residual 2.177 3 .726   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y,  b. Predictors: (Constant), x 

) اي اقل من مستوى المعنوي 0.046) مستوى المعنویة المحسوبة وھي (5یتبین من الجدول رقم (
) لذا سوف نرفض فرضیة العدم و نقبل الفرضیة البدیلة اي وجود فروق معنویة وعلیھ ثبت 0.05(

عمالء ومنافسین ال بد من االطالع على آرائھم بالنسبة للعمالء  منان البیئة الخارجیة بكافة صفوفھا
 ومعرفة توجھات المنافسین بالنسبة لمنتوجاتھم بھدف زیادة المیزة التنافسیة للمنظمة. 

والتي تنص على ان ( التأھیل العلمي لدى  )5) تحلیل فقرة االستبانة رقم (6یوضح الجدول رقم (
 الموظفین یزید من قدرة المنظمة على التنافس). 

 aANOVA: ) 6جدول رقم (  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6.730 1 6.730 6.175 .089b 

Residual 3.270 3 1.090   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y,        b. Predictors: (Constant), x 

) اي اكبر من مستوى المعنوي 0.089) مستوى المعنویة المحسوبة وھي (6یتبین من الجدول رقم (
) لذا سوف نقبل  بفرضیة العدم و نرفض الفرضیة البدیلة اي عدم وجود فروق معنویة 0.05(

  الموظفین لزیادة قدرة المنظمة على التنافس.وعلیھ ال یوجد دور للتأھیل العلمي لدى 
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والتي تنص على ان (الخبرة المتراكمة  )6) تحلیل فقرة االستبانة رقم (7یوضح الجدول رقم (
 للموظفین لھا دور في تحقیق المیزة التنافسیة ).

 aANOVA: )7جدول رقم (
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 8.005 1 8.005 12.040 .041b 

Residual 1.995 3 .665   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: Y,      b. Predictors: (Constant), X 

) اي اقل من مستوى المعنوي 0.041) مستوى المعنویة المحسوبة وھي (7یتبین من الجدول رقم (
نقبل الفرضیة البدیلة اي وجود فروق معنویة وعلیھ ) لذا سوف نرفض فرضیة العدم و 0.05(

 یوجد للخبرة المتراكمة  لدى الموظفین دور كبیر  في تحقیق التنافس مع المنظمات االخرى.

) والتي تنص على ان ( حسن التعامل مع 7) تحلیل فقرة االستبانة رقم (8یوضح الجدول رقم (
 .على المیزة التنافسیة)العمالء (الزبائن) تنفرد فیھ المنظمة للحصول 

 aANOVA: )8دول رقم (ج

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.853 1 7.853 10.972 .045b 

Residual 2.147 3 .716   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y,       b. Predictors: (Constant), x 

) اي اقل من مستوى المعنوي 0.045) مستوى المعنویة المحسوبة وھي (8( یتبین من الجدول رقم
) لذا سوف نرفض فرضیة العدم و نقبل الفرضیة البدیلة اي وجود فروق معنویة وعلیھ 0.05(

التعامل الحسن والترحیب بالزبائن من قبل الموظفین لھ دور كبیر في تحقیق المیزة التنافسیة 
 للمنظمة. 

) والتي تنص على ان (نظام المكافئات للحوافز 8) تحلیل فقرة االستبانة رقم (9م (یوضح الجدول رق
      واالسالیب التحفیزیة المعنویة تنعكس ایجابیا على اداء الموظفین مما یزید قدرة المنظمة 

 .للمنافسة )

 aANOVA: )9جدول رقم ( 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6.661 1 6.661 5.984 .092b 

Residual 3.339 3 1.113   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y,      b. Predictors: (Constant), x 

298



                                                                      2018نة الثالثة     الس    2المجلد الثاني   العدد    Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلیة الكوت الجامعة    
ISSN: 2414 – 7419                                                                                                                                    

) اي اكبر من المستوى 0.092) مستوى المعنویة المحسوبة وھي (9یتبین من الجدول رقم (
) لذا سوف نقبل  بفرضیة العدم و نرفض الفرضیة البدیلة اي عدم وجود فروق 0.05المعنوي (

معنویة  وعلیھ ال یوجد دور النظمة المكافئات  للحوافز سواء كانت مادیة او معنویة في زیادة  
 قدرة المیزة التنافسیة. 

المنظمة ) والتي تنص على ان (امتالك 9) تحلیل فقرة االستبانة رقم (10یوضح الجدول رقم (
 لالجھزة الحدیثة یزید من قدرتھا التنافسیة بین المنظمات االخرى )

 aANOVA: )10جدول رقم ( 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5.647 1 5.647 3.892 .143b 

Residual 4.353 3 1.451   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y,       b. Predictors: (Constant), x 

) اي اكبر بكثیر من مستوى 0.143) مستوى المعنویة المحسوبة وھي (10یتبین من الجدول رقم (
) لذا سوف نقبل  بفرضیة العدم و نرفض الفرضیة البدیلة اي عدم وجود فروق 0.05المعنوي (

 ة بغیة لتحقیق المیزة التنافسیة.المنظممعنویة  وعلیھ ال یوجد تأثیر المتالك االجھزة الحدیثة من قبل 

) والتي تنص على ان (االنظمة والبرامج 10) تحلیل فقرة االستبانة رقم (11یوضح الجدول رقم (
 .الحدیثة المستخدمة في المنظمة لھا الدور الفعال في تحقیق المیزة التنافسیة )

  aANOVA  : )11جدول رقم ( 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 8.445 1 8.445 16.287 .027b 

Residual 1.555 3 .518   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: Y ,       b. Predictors: (Constant), X 
) اي اقل من مستوى المعنوي 0.027) مستوى المعنویة المحسوبة وھي (11یتبین من الجدول رقم (

لذا سوف نرفض فرضیة العدم و نقبل الفرضیة البدیلة اي وجود فروق معنویة وعلیھ  )0.05(
یوجد دور للبرامج الحدیثة التي تستخدم في المنظمة بھدف تحقیق او زیادة المیزة التنافسیة  للمنظمة 

. 

 ) والتي تنص على ان ( سرعة االستجابة 11) تحلیل فقرة االستبانة رقم (12یوضح الجدول رقم (
من قبل المنظمة للعمالء الكترونیا من حیث (االستالم , التخزین ,االسترجاع ) یزید من تنافس 

 المنظمة).
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 aANOVA: )12جدول رقم ( 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 8.403 1 8.403 15.787 .029b 

Residual 1.597 3 .532   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: Y,                  b. Predictors: (Constant), X 

) اي اقل من مستوى المعنوي 0.029) مستوى المعنویة المحسوبة وھي (12یتبین من الجدول رقم (
) لذا سوف نرفض فرضیة العدم و نقبل الفرضیة البدیلة اي وجود فروق معنویة  وعلیھ 0.05(

ة سریعة باالستجابة من حیث (االستالم ,التخزین, االسترجاع) یحقق ویطور كلما كانت المنظم
 المیزة التنافسیة للمنظمة.

) والتي تنص على ان (اعتماد المنظمة 12) تحلیل فقرة االستبانة رقم ( 13یوضح الجدول رقم (
 .التنافسیة)على تقییم الزبائن من خالل عمل استمارة استبیان الكترونیا یطور من زیادة المیزة 

 aANOVA: )13جدول رقم (

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 8.289 1 8.289 14.538 .032b 

Residual 1.711 3 .570   
Total 10.000 4    
a. Dependent Variable: Y,        b. Predictors: (Constant), X 

) اي اقل من مستوى المعنوي 0.032مستوى المعنویة المحسوبة وھي () 13یتبین من الجدول رقم (
) لذا سوف نرفض فرضیة العدم و نقبل الفرضیة البدیلة اي وجود فروق معنویة  وعلیھ یعد 0.05(

اعتماد المنظمة على تقییم الزبائن من خالل عمل استمارة استبیان الكترونیا یزید من تطور المیزة 
 التنافسیة للمنظمة.

 -:Testing hypothesesاختبار الفرضیات     - 3 -5

ال یوجد دور للمنظمة في تطویر المیزة التنافسیة لشركات االتصاالت العراقیة  -الفرضیة االولى:

للھاتف النقال. یتضح من التحلیل االحصائي والجداول التي تخص ھذه الفرضیة ھي جدول رقم 

على انھ یوجد دور للمنظمة في تطویر المیزة التنافسیة  ) فكانت االجابات االحصائیة تدل2,3,4,5(

) وھذا ما یدل على ان المنظمة ال 0.063) فكانت داللتھ االحصائیة ھي (3بأستثناء جدول رقم (

تاخذ بنظر االعتبار (الوصف الوظیفي) عند توزیع الموظفین في االقسام االداریة وعلیة یتم رفض 

 البدیلة.الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة 

ال یوجد دور للموارد البشریة في تطویر المیزة التنافسیة لشركات االتصاالت  -الفرضیة الثانیة :

العراقیة للھاتف النقال . یتضح من التحلیل االحصائي والجداول التي تخص ھذه الفرضیة ھي 

ة في تطویر )فكانت االجابات االحصائیة تدل على انھ یوجد دور للموارد البشری6,7,8,9جدول (

300



                                                                      2018نة الثالثة     الس    2المجلد الثاني   العدد    Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلیة الكوت الجامعة    
ISSN: 2414 – 7419                                                                                                                                    

) والتي تنص فقرتھ على ان التأھیل 6) حیث كان جدول رقم (6,9المیزة التنافسیة بأستثناء جدول (

) 0.098العلمي لدى الموظفین یزید من قدرة المنظمة على التنافس حیث كانت داللتھ االحصائیة (

یة .اما بالنسبة للجدول رقم وھذا مایدل على انھ ال یوجد دور للتأھیل العلمي في زیادة المیزة التنافس

) التي كانت فقرتھ تخص نظام المكافئات والحوافز واالسالیب التحفیزیة والمعنویة تنعكس 9(

ایجابیا على اداء الموظفین مما یزید من قدرة المنظمة في التنافس حیث كانت داللتھ االحصائیة 

االحصائي ثبت ان وجود دور ) ولثبات الفرضیة الثانیة ومن خالل التحلیل 0.092تشیر الى (

للموارد البشریة في تطویر المیزة التنافسیة ولكن بمستوى مقبول الن الفقرتین تدل على وجود دور 

 للموارد البشریة والفقرتین االخرى تنفي ذلك الدور.

ة ال یوجد دور للتكنلوجیا في تطویر المیزة التنافسیة لشركات االتصاالت العراقی -الفرضیة الثالثة :

للھاتف النقال . یتضح من التحلیل االحصائي والجداول التي تخص ھذه الفرضیة ھي جدول رقم 

) فكانت االجابات االحصائیة تدل على وجود دور للتكنلوجیا في تطویر المیزة 10,11,12,13(

) والتي كانت فقرتھ 0.143) والتي كانت داللتھ االحصائیة (10التنافسیة بأستثناء جدول رقم (

ص على امتالك المنظمة لالجھزة الحدیثة یزید من قدرتھا التنافسیة بین المنظمات االخرى ولثبات تن

ھذه الفرضیة ومن خالل التحلیل االحصائي ثبت ان ھناك دور للتكنلوجیا في تطویر المیزة التنافسیة 

. 

الرئیسیة ثبت ومن خالل ماسبق واستنادا الى التحلیل االحصائي لفرضیات البحث ولثبات الفرضیة 
تصاالت العراقیة ان وجود دور لنظم المعلومات االداریة في تطویر المیزة التنافسیة لشركات اال

 للھاتف النقال.
 المحور الرابع

 االستنتاجات والتوصیات

یحتوي ھذا المحور عرضا مفصال لالستنتاجات والتوصیات التي توصل الیھا الباحثان بعد القیام 

وجمعھا وتحلیلھا بما یخص موضوع البحث المتضمن دور نظم المعلومات بتوزیع االستبانة 

 -االداریة في تطویر المیزة التنافسیة لشركات االتصاالت العراقیة للھاتف النقال وكما یلي:

 -: Conclusions          االستنتاجات -1-4

ي تطویر المیزة تبین من خالل التحلیل االحصائي ان ھناك دور لنظم المعلومات االداریة ف -1

 التنافسیة للھاتف النقال لشركات االتصاالت العراقیة للھاتف النقال.
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تبین من خالل التحلیل االحصائي یوجد دور الحدى موارد نظم المعلومات االداریة وھي  -2

 المنظمة في تطویر المیزة التنافسیة في شركات االتصاالت العراقیة للھاتف النقال.

ائي ان ھناك دور الحدى موارد نظم المعلومات االداریة وھي اتضح من التحلیل االحص -3

 لموارد البشریة في تطویر المیزة التنافسیة في شركات االتصاالت العراقیة للھاتف النقال.

یدل  ) وھذا ما0.098بأستثناء التأھیل العلمي لدى الموظفین وكانت داللتھ االحصائیة (

تطویر المیزة التنافسیة .ونظام المكافئات والحوافز على انھ الیوجد دور للتأھیل العلمي في 

) اي تشیر الى عدم 0.092واالسالیب التحفیزیة المعنویة ایضا كانت داللتھا االحصائیة (

 وجود دور لتلك المكافئات في تطویر المیزة التنافسیة .

ریة تبین من خالل التحلیل االحصائي ان ھناك دور الحدى موارد ونظم المعلومات االدا -4

وھي تكنلوجیا في تطویر المیزة التنافسیة لشركات االتصاالت العراقیة للھاتف النقال 

بأستثناء االجھزة الحدیثة التي تزید من قدرة المنظمة على التنافس بین المنظمات االخرى 

) وھذا یدل الى عدم وجود دور المتالك المنظمة 0.0143حیث كانت داللتھ االحصائیة (

 ثة في تطویر المیزة التنافسیة للمنظمة.لالجھزة الحدی

 -:Recommendations        التوصیات -2-4

 -على االستنتاجات التي توصل الیھا البحث فأن الباحثان یوصون بما یأتي:اءا بن

بالمیزة التنافسیة لشركات االتصاالت لومات االداریة من اجل االرتقاء تفعیل دور نظم المع -1

 ل .العراقیة للھاتف النقا

االھتمام بالمنظمة وبالھیكل التنظیمي لھا ,وزیادة االھتمام بالوصف الوظیفي كأساس لعمل  -2

 المنظمة من قبل شركات االتصاالت العراقیة للھاتف النقال .

التركیز على الموارد البشریة واعطاء االھمیة الكبرى للتأھیل العلمي للموظفین وزیادة  -3

 والحوافز بھدف تحقیق وتطویر المیزة التنافسیة.االھتمام بنظام المكافئات 

الموارد الرئیسیة لنظم المعلومات االداریة وبالتركیز على  كإحدىاالھتمام بالتكنلوجیا  -4

 امتالك المنظمة لالجھزة الحدیثة لما لھا من دور اساسي في تطویر المیزة التنافسیة .

طویر المیزة التنافسیة في منظمات یوصي الباحثان باالھتمام لعمل مثل ھكذا بحوث بھدف ت -5

 االعمال (سواء كانت صناعیة او تجاریة) .
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