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 المستخلص:
في تحقيق الميزة التنافسية في  Databaseهدفت الدراسة للتعرف على دور قاعدة البيانات  

ة في اإلجابة على السؤال التالي: ما هو دور الشركة السودانية لإلتصاالت وتمثلت مشكلة الدراس

قاعدة البيانات في تحقيق الميزة التنافسية للشركة في ظل حدة المنافسة القادمة من وراء الحدود، كما 

تساءلت الدراسة عن كفاءة قاعدة البيانات في توفير المعلومات الكافية والدقيقة لمتخذي القرارات 

لمتعلقة بتحقيق الميزة التنافسية. قامت الدراسة على فرضية واحدة لتعينهم على ترشيد قراراتهم ا

مؤداها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين قاعدة البيانات وتحقيق الميزة التنافسية في الشركة 

 السودانية لإلتصاالت.

بين قاعدة البيانات وتحقيق الميزة  متوسطةوتوصلت الدراسة إلى أن هنالك عالقة إيجابية  

ً كبيراً وتوفر لها كافة اإلمكانات لذلك قد ا لتنافسية وإن إدارة الشركة تولي قاعدة البيانات إهتماما

يرجع ضعف الميزة التنافسية للشركة إلى عوامل أخرى لهذا أوصت الدراسة بمراجعة الخطة 

 اإلستراتيجية المعدة لتحقيق الميزة التنافسية وتالفي القصور فيها إن وجد.

 الشركة السودانية لإلتصاالت. –الميزة التنافسية  –قاعدة البيانات  مفتاحية:الكلمات ال

Abstract 

The study aimed to identify the role of the database in achieving the 

competitive advantage of Sudanese Telecom Company. The research problem 

was the question about the role of the database in achieving the competitive 

advantage of the company in light of the intensity of competition coming from 

beyond the borders, the study also inquired about the efficiency of the 

database in providing sufficient and accurate information fore would help 

them rationalize competitive advantage decisions. The hypothesis of the study 

was that there was a statistically significant relationship between the database 

and competitive advantage of the Company. 

The study reached the right of a Medium and a positive relationship that the 

database finds attention from the company’s management and provides all the 

potential, which means that the Inequality competitive advantage may be due 

to other factors. Therefore, the study recommended reviewing the strategic 

plan on achieving competitive advantage. 

Keywords: database - competitive advantage - Sudanese Telecom Company. 

 المقدمة:

والميزة التنافسية وإلى أي  Databaseتتناول هذه الدراسة العالقة بين قاعدة البيانات 

مدى إستطاعت الشركة السودانية لإلتصاالت من إستثمار هذه العالقة في تحقيق الميزة التنافسية، 

ليه ( وغيره من الكتاب إلى أن الهدف الرئيسي الذي تسعى ا2006فقد أشار )غسان العمري، 

المنظمات من بناء قاعدة للبيانات هو توفير البيانات إلستخدامها في رفع كفاءة األداء وتحقيق 

 الميزة التنافسية.

إن قاعدة البيانات هي المستودع الذي تتداول فيه البيانات والمعلومات بين األنشطة 

منظمة )ديمون المختلفة للمنظمة وفيها تجمع البيانات وتصنف وتوفر لكل أجزاء وأنشطة ال
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( وهي تشكل أحد عناصر تكنولوجيا المعلومات التي تتكامل مع الحواسيب 1990مكليود، 

والمعدات والبرامج وشبكات اإلتصال ومهارات العاملين لتشكيل جزءاً ال يتجزا من اإلدارة 

 الناجحة في العصر الحديث.

تها على جمع كم هائل من لقد إرتبط تحقيق الميزة التنافسية بتطور قاعدة البيانات وقدر

البيانات وتحليلها وتمكين المنظمة من المواكبة والمتابعة واإلطالع على كافة المتغيرات 

واإلطالع على كافة المتغيرات والمستجدات في مستوى البيئتين الداخلية والخارجية، كما إرتبط 

وتزويدها بالمعلومات  بقدرتها على وضع صورة متكاملة عن وضع المنظمة أمام اإلدارة العليا

 (.2006والتقارير المختلفة إلتخاذ القرارات السليمة في الوقت المالئم )الديمي، 

 مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة الدراسة في أن الشركة السودانية لإلتصاالت تعاني من عدم تحقيق الميزة  

بسبب ضعف مهارات  التنافسية ولعل ذلك يرجع إلى حدة المنافسة القادمة من وراء الحدود أو

العاملين أو بسبب قلة اإلستثمارات الموظفة في قاعدة البيانات وعدم قدرتها على توفير البيانات 

الكافية حول البيئة الداخلية والخارجية، لهذا يحاول البحث اإلجابة على السؤال التالي ما هو دور 

مطية( في تحقيق الميزة التنافسية قاعدة البيانات )التقارير، اإلستعالمات، الماكرو، وحدات الن

 بالشركة السودانية لإلتصاالت؟

 اي مدى تولى الشركة اهتماماً بقاعدة البيانات؟ الى-1

مدى كفاءة قاعدة البيانات في توفير البيانات الالزمة إلتخاذ القرارات الميزة التنافسية في  ما-2

 ظل المنافسة القادمة من وراء الحدود.

 أهمية البحث:

يغطي البحث فجوة بحثية لم يتم تتناولها الدراسات السابقة على حد علم الباحثة خاصة فيما / 1

 قاعدة البيانات. بكفاءةيتعلق 

/ يدعم البحث المكتبة العربية بمرجيعة علمية عن العالقة بين قاعدة البيانات والميزة التنافسية 2

 والمهتمين بهذا األمر. الباحثين يستفيد منها

البحث بيانات ومعلومات لمتخذي القرارات بالشركة السودانية لإلتصاالت في ترشيد / يوفر 3

 قراراتهم.

/ يلفت البحث إنتباه العاملين بالشركة السودانية لإلتصاالت حول أهمية قاعدة البيانات في تحقيق 4

 الميزة التنافسية في الشركة.

 أهداف البحث:

بيانات وتحقيق الميزة التنافسية في الشركة يهدف البحث للتعرف العالقة بين قاعدة ال

لسودانية لإلتصاالت، والتعرف على مدى إدراك اإلدارة بأهمية قاعدة البيانات في تحقيق الميزة 

 التنافسية في ظل المنافسة القادمة من وراء الحدود.

 فرضية البحث:

نافسية في الشركة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قاعدة البيانات وتحقيق الميزة الت

 السودانية لإلتصاالت.

 منهجية البحث:
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 الدراسات السابقة:

 م:2002/ دراسة خيري 1

تناولت الفجوة بين خصائص المعلومات الحالية وما يتبقى أن تكون عليه في إطار قياس  

معلومات الحالية في ميدان البحوث وتوصلت الدراسة إلى أن تقانة علمي لتحديث نظم ال

المعلومات تؤثر في إتخاذ القرارات كقاعدة مصرفية واسعة ولكن إثقالها بمعطيات من ضمنها 

 التبعية السياسية للدولة تجعلها غير قابلة لتجويد إتخاذ القرارات.

 

 :2003/ دراسة عرفة 2

مات في عملية بناء وتكوين اإلستراتيجية في الشركة تناولت دور نظم وتقنية المعلو

السودانية لإلتصاالت وتوصلت الدراسة الى أن المعلومات تشمل المورد األساسي للشركة إال 

 أنها لم تلعب الدور المناط بها في تكيف أداء الشركة بالقدر المطلوب.

 :Nowduri/ دراسة 3

لمعلومات اإلدارية في صنع القرار وتوصلت تناولت القيود والتحديات التي تواجه نظم ا 

إلى أن بعض المنظمات ال تمتلك القدرة المادية على تطبيق هذا النظام وأن بعضها ال يملك 

الخبرة والمهارات الكافية لذلك ظل تطبيق نظم المعلومات محصوراً في المستوى إال على 

 الشركات.

 وبالرجوع إلى هذه الدراسات السابقة يتضح:

تجد الباحثة دراسة تناولت العالقة بين قاعدة البيانات والميزة التنافسية مما تمثل فجوة  / لم1

 تسعى الباحثة في تغطيتها ألهميتها كمكون أساسي في تكنولوجيا المعلومات.

/ لم تجد الباحثة دراسة عن أهمية تحقيق الميزة التنافسية في قطاع اإلتصاالت بالرغم من 2

 الناتج القومي السوداني. مساهمته الكبيرة في

/ أستعانت الباحثة من الرجوع للدراسات السابقة في تطوير األدب المنشور حول أهمية 3

التي جمعت   المعلومات كما إستفادت من النتائج التي توصل اليها الباحثون في تحقيق األغراض

 من أجلها.

 اإلطار النظري للبحث:

 / قاعدة البيانات:1

انات المستودع الذي تتداول فيه البيانات والمعلومات بين األنشطة المختلفة تعتبر قاعدة البي

 في المنظمة.

ففي قاعة البيانات تجمع البيانات وتحقق وتوصف ويتم توفرها لكل أنظمة المنظمة )ريموند 

(. وتعرف قاعدة البيانات بأنها ذات العالقة المتبادلة فيما بينها والمخزونة معاً 1990مكليود، 

دون زيادة غير ضرورية أو ضارة الستخدامها في تطبيقات متعددة، ويتم تخزين البيانات بحيث ب

تكون مستقلة عن البرامج التي تقوم باستخدام هذه البيانات. ويتم استخدام أساليب شائعة ومحكمة 

إلضافة بيانات جديدة، وفي تعديل واسترجاع البيانات المخزونة في قاعدة البيانات وتكون 

لبيانات في شكل بنائي بحيث يمكن أن تعطي أساساً من أجل تطوير التطبيقات في المستقبل ويقال ا

الواحد يمكن أن يشمل مجموعة من قواعد البيانات، إذا كانت هذه القواعد منفصلة تماماً  إن النظام

 (.187م، ص1998عن البناء الخاص لكل منها )محمد السعيد خشبة، 

يانات بأنها مجموعة من عناصر البيانات المنطقية المرتبطة مع كذلك يشار لقاعدة الب

بعضها البعض بعالقة رياضية، وتتكون قاعدة البيانات من جدول واحد أو أكثر ويتكون الجدول 

أو أكثر مثل السجل الخاص  Fieldأو أكثر ويتكون السجل من حقل  Databaseمن سجل 

موظف، اسم الموظف، درجة الموظف، تاريخ بموظف معين يتكون من عدة حقول مثل: رقم ال

التعيين، الراتب، القسم التابع له، وغير ذلك من بيانات الموظف تخزن في جهاز الحاسوب على 

نحو منظم، أي أنها مجموعة منظمة من البيانات التي تجمع بينها عالقات منطقية يسهل تخزينها 
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أو إعادة تقارير عن واقعها )محمد  واسترجاعها بغرض إجراء تعديل عليها أو إضافة إليها

 (.54-53هـ: ص ص 1431محمود زين العابدين، 

بالنسبة للمنشآت التي لها عدة أنشطة متداخلة تقوم بها مثل اإلنتاج والتسويق والمشتريات 

والحسابات والمخازن، فإن قاعدة البيانات توفر لها طريقة متكاملة لربط بعضها ببعض بدالً من 

لة بمعنى فتح ملف لكل نشاط وربما أكثر من ملف فتكرر المعلومات المخزونة تخزينها مستق

فقاعدة البيانات تجعل البيانات مترابطة ببعضها يتم حفظها بطريقة منتظمة تتفق مع احتياجات 

المنظمة وتساعد على سرعة وسهولة استخدامها بواسطة أكثر من مستخدم في تطبيقات متعددة، 

يق أهداف ومزايا أخرى يصعب تحقيقها باستخدام أسلوب الملفات التقليدي وتساعد أيضاً في تحق

 (.1997لنظم وحفظ البيانات )خالد مصطفى بركات، 

يشير العديد من الكتاب إلى مزايا استخدام قواعد البيانات على النحو اآلتي: )محمد سعد 

 خشبة، محمد عقوني وآخرون(:

منشأة بطريقة متكاملة ودقيقة وبتصنيف وترتيب يمكن / تجميع البيانات لكافة األنشطة في الأ

أو التكامل البياني  Data Integrationاسترجاعها فور طلبها وهو ما يطلق عليه تكامل البيانات 

يوفر للمستخدمين رؤية موحدة لهذه البيانات، فتكامل بيانات استمارة اإلحصاء السكاني مثالً 

طيط اإلستراتيجي وفي مجاالت التسويق من خالل معلومات يمكن االستفادة منها في عمليات التخ

 مستوى الدخل وعدد المستهلكين وتركيبتهم العمرية وتوزيعهم الجغرافي...ألخ.

/ متابعة التغيرات التي تحدث في البيانات المخزونة وإدخال التعديالت الالزمة عليها حتى ب

ها. فقواعد البيانات تخضع لعملية التطوير تكون دائماً في الصورة المالئمة الستخدامها فور طلب

والتحديث بصورة دائمة ومستمرة مع التطورات والمتغيرات والعمليات واألحداث التي تحدث 

 بصورة مستمرة.

/ تخزين كم هائل من البيانات التي تتجاوز اإلمكانيات البشرية في تذكر تفاصيلها ومن ثم ج

 تحيل تنفيذها يدوياً.إجراء بعض العمليات والمعالجات التي يس

تساعد قواعد البيانات على تخزين البيانات بطريقة متكاملة بمعنى الربط بين النوعيات  /د

 المختلفة للبيانات المعبرة عن كافة األنشطة وتخزينها بطريقة نمطية شكالً ومضموناً.

يث ال تتاح أي / تساعد قواعد البيانات في تحقيق السرية الكاملة للبيانات المخزونة بها بحه

معلومة ألي شخص إال لمن له حق اإلطالع عليها. وتحدد قاعدة البيانات إجراءات الخصوصية 

من خالل البرامج المتضمنة بها والتي تشير إلى حقوق األفراد واألنشطة في داخل المنظمة من 

لهم الحق  أن تجد نفسها متى وكيف ومن وإلى أي مدى يمكن أن ترسل البيانات لآلخرين أو يكون

 Dataفي الحصول على المعلومات المتضمنة بالقاعدة كما تحدد إجراءات أمن البيانات )

Privacy and Security وحمايتها ضد االطالع أو النشر المتعمد من قبل األفراد أو غير )

 الرسميين وغير المصرح لهم أو ضد تزوير المعلومات أو سرقتها أو إتالفها أو ما شابه ذلك.

ً المرونة في التناول إذ يمكن وضع صورة متكاملة عن وضع / و من مزايا قاعدة البيانات أيضا

المنشأة في أي فترة من الفترات أمام اإلدارة العليا وتزويدها بالمعلومات المناسبة والتقارير 

لبية المختلفة بأسرع وقت ممكن التخاذ القرارات السليمة في الوقت المالئم. فالبرنامج قادر على ت

رغبة المدير العام أو مدير التسويق مثالً في الحصول على تقارير مفصلة عن مبيعات فرع بعينه 

 أو عن مبيعات أو أعلى سعر بيع ألي من األصناف أو أعلى فاتورة مبيعات...إلخ.

/ تمكن قاعدة البيانات من رفع كفاءة األداء بجميع اإلدارات واألفراد والمنشأة وذلك بتوفير ز

ياجاتهم من المعلومات وتحقيق التنظيم األمثل للعالقة بينهم، وكذلك لتقديم برامج إلدارة قواعد احت

البيانات ذات قدرات عالية مثل برنامج الوصول المتزامن لقاعدة البيانات بأكثر من طريقة 

 وإتاحتها لمستخدمين متعددين دون الحاجة إلى كتابة برنامج أو توفير خبرات متخصصة.

محمد إلى خاصية استقاللية البيانات التي تتميز بها قاعدة البيانات إلى أنها عقوني ير محمد / يشح

من الدوافع الرئيسية التي أدت إلى تطوير وتطبيق تكنولوجيا المعلومات إلدارة قواعد البيانات في 

امج من وجهة المنظمات المختلفة حيث أن هذا المفهوم يكون جلياً لمبرمج التطبيقات الذي يعد البر
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( في نظم البيانات. وبذلك تحتفظ البيانات Conceptual shreaنظر تتصف بالمخطط الفكري )

في نطاق قاعدة البيانات بصفة مستقلة على برامج التطبيق التي ال تتأثر بواسطة أي تغيرات في 

البرنامج مما ( على Retrospectiveكما أن ذلك ال يستتبعه أي تأثر راجع ) مادياً،نظم البيانات 

 يقلل إلى حد كبير من صيانة البرنامج.

 / الميزة التنافسية:2

ظهر مصطلح الميزة التنافسية في نهايات الثالثينات من القرن العشرين للداللة على  

وتتمثل هذه القدرة في العوامل  ،امتالك المنشأة القدرة الموضوعية التي تواجه به اآلخرين

منشأة في تحقيق أداء عالي يمكنها من التغلب على منافسيها في األسواق واإلمكانات التي تساعد ال

 وإكتساب رضا العمالء.

يرى البعض أن تحقيق الميزة التنافسية مربوط بكفاءة األداء ويرى آخرون أنها مربوطة 

بإستراتيجية المنشأة وفي راي ثالث أنها مربوطة بالفرص والمهددات ونقاط القوة والضعف في 

 ة، بيد أن النظرة الحديثة ترجح ربطها باألداء المتميز.المنشأ

في ظل حدة المنافسة القائمة وسرعة التغير في رغبات واحتياجات العمالء أصبح لزاماً 

على المنشآت أن تسعى للتطوير المستمر في أدائها لتضمن البقاء في األسواق واكتساب والء 

فقط تتمكن من مواجهة حدة المنافسة التي تتزايد  زبائنها الحاليين واستقطاب عمالء جدد وبذلك

 يومياً بفعل زيادة التحالفات اإلستراتيجية وتحرير التجارة الدولية وحتمية العولمة االقتصادية.

بدأ مفهوم الميزة التنافسية في البلورة واالنتشار بعد ظهور كتابات مايكل بوتر 

(M.Porter, 1993من جامعة هارفرد في ثمانينات )  القرن العشرين حول إستراتيجية التنافس

والميزة التنافسية، وتعريفه للميزة التنافسية بالقيمة التي يمكن للمؤسسة أن تنشئها لزبائنها في 

مقابل التكاليف التي تتحملها من أجل إنشاء هذه القيمة، فهذه القيمة قد تكون خاصية ضمن 

ً أو أي شيء آخ ر يجعل المستهلك يرضى على المؤسسة خصائص المنتوج أو سعراً منخفضا

ويقبل منتجاتها، الشيء الذي يعطي هذه األخيرة أفضلية عن غيرها من المؤسسات، علماً بأن هذه 

 (.2011القيمة هي التي تسمح للمؤسسة بتحقيق األرباح )عيسى جيرش، 

القتصادية يتداخل مفهوم الميزة التنافسية مع عدة مفاهيم أخرى من بينها النمو والتنمية ا

واالزدهار االقتصادي بحسب مستوى القطاع، فعندما يكون الحديث على مستوى الدولة أو 

القطاع العام فإن عدم قدرة الدولة على التدخل المباشر في العملية اإلنتاجية في ظل اقتصاد 

سعر السوق فإن القدرة التنافسية يقصد بها القدرة على التحكم في المؤشرات الكلية كالتضخم و

الصرف وحجم العمالة والمهارات المتوفرة...إلخ وقدرتها على خلق المحيط المناسب للنشاط 

 االقتصادي أو تحقيق معدالت نمو مرتفع في دخل الفرد.

أما عندما يكون الحديث على مستوى المؤسسات حيث المحرك الرئيسي لالقتصاد هي 

عبر عن القدرة التنافسية للمؤسسة، حيث يعتبر المؤسسة فإن النتائج اإليجابية على المدى الطويل ت

المركز التنافسي الذي يكون به المؤسسة والذي تعمل على تطويره في مواجه منافسيها، ولها 

فرصة التفوق عليهم وجذب الزبائن وبناء المكانة وزيادة القيمة المدركة لهم وتحقيق رضائهم 

 (.2007ي، على نحو متميز عما يقدمه المنافسون )تامر البكر

إن الميزة التنافسية ترتبط بالمنافسين الحاليين والمتوقعين مستقبالً، وهذا ما يجعل الكثير 

من الباحثين يتكلمون عن الميزة التنافسية المستديمة ويقصدون بها الميزة التنافسية طويلة األجل، 

في البيئة المحيطة ال  هي أن هناك من الباحثين من يرى أن التطورات الكبيرة والسريعة التقلبات

تفرض على المؤسسات الحصول على الميزة التنافسية المستديمة فحسب إنما الحصول على ميزة 

تنافسية متجددة حتى تتمكن من مسايرة تلك التطورات والتقلبات ألن ما يمثل اليوم ميزة ليس 

 بالضرورة أن يكون ميزة بعد أيام أو شهور.

 ت:/ الشركة السودانية لإلتصاال3
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لتحل محل  1993أنشئت شركة سوداني )سوداتل( كشركة مساهمة عامة في سبتمبر 

برأس مال مصرح  1994المؤسسة العامة للمواصالت السلكية والالسلكية وباشرت عملها في عام 

 به قدره ثالثمائة مليون دوالر.

الت بين وهي تعد إحدى الشركات الكبرى في السودان وإفريقيا التي شكلت جسراً لالتصا

السودان والعالم العربي واإلفريقي وبقية دول العالم، حيث تقوم بكل إجراءات االتصاالت بين 

السودان والمملكة العربية السعودية عن طريق الكيبل البحري ويتم االتصال بين السودان ومصرو 

فريقيا إثيوبيا عن طريق شبكة األلياف البصرية كما يتم االتصال بين السودان ودول غرب إ

 ووسطها وصوالً إلى جنوب إفريقيا عبر الكوابل األرضية. )موقع الشركة باإلنترنت(

تمتلك شركة سوداني بنية تحتية كفؤة تقدم من خاللها خدمات متنوعة في مجال االتصاالت 

الداخلية والخارجية مثل خدمات الهاتف المحمول والثابت وخدمات نقل الصوت والصورة 

( المنسجمة مع البنية NGN( والتالي )G3التقنيات عبر شبكات الجيل الثالث ) والمعلومات بأحدث

التحتية والمتكاملة مع عناصر االتصاالت المتعلقة بشبكات األلياف البصرية أو الشبكات النحاسية 

أو الالسلكية. فإلى جانب خدمات االتصاالت الداخلية تقدم شركة سوداني خدماتها في تشغيل كافة 

التصاالت في ثالثة دول إفريقية أخرى هي موريتانيا والسنغال وغينيا وحيث تقدم خدمات أعمال ا

 الهاتف المحمول والهاتف الثابت واإلنترنت وخدمات السعات العريضة من خالل شركات فرعية.

في الكيبل البحري لشرق إفريقيا  %13إلى جانب تلك الشركات تساهم سوادتل بنسبة 

(Easyالممتد من بو )( ًدولة على الساحل الشرقي ألفريقيا كما 13رتسودان إلى كيب تاون رابطا )

( والكيبل البحري الثاني SAS1من مشروعي الكيبل البحري األول ) %50تساهم سوداتل بنسبة 

SAS2  اللذان يربطان مدينة بورتسودان بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وتساهم سوادتل

( الذي يربط دول الساحل الغربي إلفريقيا من كيب تاون ACEالكيبل القاري )في  %9أيضاً بنسبة 

 إلى فرنسا فضالً عن المساهمة في شبكة األلياف الضوئية التي تربط السودان بمصر وإثيوبيا.

تمارس شركة سوداني نشاطها وفق األسس التجارية المعروفة بالرغم من تملك الحكومة 

عتبر الشركة من أهم الشركات المدرجة في سوق الخرطوم من رأسمالها. وت %56لحوالي 

م. فضالً عن إدراجها في 1997لألوراق المالية حيث يتم تداول أسهمها وفق آليات السوق منذ عام 

التوالي إلى جانب تعامالتها مع  م على2003و 2000منذ عامي  يوأبو ظبأسواق البحرين 

اليمن وقطر وإيران وسلطنة عمان واألردن وتعاملها المستثمرين في المملكة العربية السعودية و

ً وأكثر من  14المالي مع أكثر من ً وإقليميا ً محليا شركة سودانية وأجنبية. )الموقع  80مصرفا

 اإللكتروني لسوداتل(

 الدراسة الميدانية:

 / مجتمع وعينة والدراسة:1

  أ/ مجتمع الدراسة:

اإلداريين ورؤساء األقسام والموظفين،  المدراء من يتكون المجتمع األساسي للدراسة

  (.136البالغ عددهم ) والتقنيين العاملين بشركات اإلتصاالت

  ب. عينة الدراسة:

( مفردة وفق معادلة إستيفن ثامبسون الموضحة أدناه 100حجم العينة البالغة ) تحديدتم 

في ظل  العشوائي ومن ثم توزيعها على مجتمع البحث بطريقة ميسرة نسبة لصعوبة اإلختيار

 الظروف كانت سائدة في السودان في فترة جمع البيانات

الباحثه عينه من مجتمع  تإعتمدحساب حجم العينة وفق معادلة روبرت ماسون: 

الدراسة الموضح وذلك بغرض الحصول على البيانات المطلوبة وتم إختيار العينه بعناية وفق 

 الية:التستيفن ثامبسون المعادلة اإلحصائية ل 

 

 حيث إن:

nحجم العينة : 
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Nحجم المجتمع : 

: Z (1.96( وتسأوي )0.95المعيارية المقابلة لمستوى الداللة ) الدرجة 

 d( 0.05: نسبة الخطأ وتسأوي) 

P( 0.50: نسبة توفر الخاصية والمحايدة وتسأوي) 

  بالتطبيق في المعادلة:

اء اإلداريين ورؤساء األقسام المدر( من المستهدفين من 136)حجم المجتمع والبالغ 

وبعد تطبيق المعادلة يكون حجم  السودانية والموظفين، والتقنيين العاملين بشركات اإلتصاالت

 العينة المطلوبة هو:
n = 136 * 0.50 (1 – 0.50) / [136 – 1 * {(0.05)2 / (1.96)2] + 0.50 (1 – 0.50)] 

n = 136 * 0.50 * 0.50 / [135 * (0.0025 / 3.841)] + 0.50 * 0.50] 

n = 136 *0.25 / [135 * 0.00065] + 0.25] 

n = 34 / 0.08775 + 0.25  

n = 34 / 0.33775 =       100 

 100المطلوب  حجم العينةأي أن 

 وعند( إستبانة 98تم استرجاع )( إستمارة إستبيان على مجتمع البحث، و100تم توزيع )

والجدول التالي يوضح  الثة إستمارات غير صالحةوجد أن هنالك ث استخدامها في التحليل

اإلستبانات التي تمت إعادتها مكتملة وصحيحة، واإلستبانات التى لم يتم إعادتها واإلستبانات 

 الغير مكتملة:

 ( االستبيانات الموزعة والمعادة1جدول )

 النسبة العدد البيـــــــــــان

 %95.0 95 يحةاستبيانات تم إعادتها بعد تعبئتها كاملة صح

 %2.0 2 استبيانات لم يتم إعادتها

 %3.0 3 استبيانات غير مكتملة )ناقصة(

 %100.0 100 إجمالي االستبيانات الموزعة

 .م2021المصدر: إعداد الباحثه، من بيانات الدراسة الميدانية، 

ذا ( من االستبيانات الموزعة وه%95.0( يتضح أن معدل االستجابة بلغ )1من الجدول )

 اً لقياس ما صمم لقياسه.جد المعدل جيد

 / أداة الدراسة:2

تصميم أداة الدراسة )اإلستبانة( وفق مقياس ليكرت الخماسي )أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال تم 

 ( التالي.2أوافق، ال أوافق بشدة( وحساب الوسط الفرضي على النحو الموضح في الجدول )

 متدرج( مقياس ليكرت الخماسي ال2جدول )

 ال اوافق يشدة ال اوافق محايد اوافق اوافق بشدة العبارة

 1 2 3 4 5 الوزن

الوزن 

 المرجح

5 – 4.2 4.2 -3.4 3.4–2.6 2.6 – 1.8 1.8 – 1 

 م.2021المصدر: إعداد الباحثه، من بيانات الدراسة الميدانية، 

( كما تم 1تم عرض اإلستبانة على بعض ذوي الخبرة من أساتذة الجامعات )ملحق 

حساب معامل )الفا كرونباخ( للتأكد من ثبات وصدقية عبارات اإلستبانة ووجد أن معامل الثبات 

( وهي معدالت عالية 952.( ولعبارات الميزة التنافسية )907.لعبارات قاعدة البيانات بلغت )

 تعكس ثبات إجابات المبحوثين.

 النحو التالي: كانت خصائص عينة الدراسة على :/ وصف عينة الدراسة3

 ( التوزيع التكراري والنسبي وفق البيانات الشخصية3جدول )
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 البيانات الشخصية
 عينة الدراسة

 النسبة التكرار

 

 أ/ النوع

 %50.5 48 ذكر

 %49.5 47 انثى

 %100.0 95 المجموع

 

 ب/ العمر

 

 %18.9 18 سنة 30أقل من 

 %33.7 32 سنة 40إلى أقل من  30من 

 %29.5 28 سنة 50لى أقل من إ 40من 

 %15.8 15 سنة 60إلى أقل من  50من 

 %2.1 2 فأكثر  60من 

 %100.0 95 المجموع

ج/ المستوى 

 الوظيفي

 %1.1 1 مدير عام

 %18.9 18 مدير ادارة

 %25.3 24 رئيس قسم

 %25.3 24 تقني

 %27.3 26 موظف

 %2.1 2 أخرى أذكرها

 %100.0 95 المجموع

 / المؤهل العلمي د

 %4.2 4 ثانوي

 %25.3 24 بكالريوس

 %32.6 31 دبلوم عالي

 %26.3 25 ماجستير

 %11.6 11 دكتوراة

 - - أخرى أذكرها

 %100.0 95 المجموع

 ه/ سنوات الخبرة

 %14.7 14 سنوات 5أقل من 

 %16.8 16 سنة 10إلى أقل من  5من 

 %21.1 20 سنة 15إلى أقل من  10من 

 %17.9 17 سنة 20إلى وأقل من  15من 

 %12.6 12 سنة 25إلى وأقل من  20من 

 %11.6 11 سنة 30إلى وأقل من  25من 

 %5.3 5 سنة فأكثر 30من 

 %100.0 95 المجموع

و/ عدد الدورات 

التدريبية في 

 مجال اإلتصال

 %7.4 7 ال توجد دورة

 %8.4 8 دوره واحده

 %35.8 34 وراتدورتان أو ثالثة د

 %48.4 46 أكثر من ثالثة دورات

 %100.0 95 المجموع
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 م.2021المصدر: إعداد الباحثه، من بيانات الدراسة الميدانية، 

 ( االتي:3يتضح من خالل الجدول )

(، بينما اإلناث بلغت نسبتهم %50.50الذكور بنسبة ) الدراسة منإن غالبية أفراد عينة  أ/ النوع:

(49.5%). 

حيث بلغت  سنة( 40أقل من  إلى 30من أن غالبية إفراد العينة من الفئة العمرية )/ العمر: ب

بلغت نسبتهم حيث سنة(  50إلى أقل من  40الفئة العمرية )من  بينما(، %33.7نسبتهم )

الفئة العمرية  بينما( %18.9سنة( فقد بلغت نسبتهم ) 30(، إما الفئة العمرية )أقل من 29.5%)

سنة فأكثر( بلغت  60أما الفئة العمرية )من  (%15.8( بنسبة )سنة 60إلى أقل من  50من )

 (.%2.1نسبتهم )

أن غالبية إفراد العينة يشغلون وظيفة موظف حيث بلغت نسبتهم ج/ المستوى الوظيفي: 

 مدير إدارةوظيفة  أما( %18.9)تساوية بلغت بنسبة تقني ورئيس قسم وظيفة  بينما(، 27.3%)

(، أما وظيفة %2.1بينما األفراد الذين يشغلون وظيفة أخرى بلغت نسبتهم )(، %18.9)نسبتهم 

 .(%1.1مدير عام بلغت نسبتهم )

أن المؤهل العلمي لغالبية أفراد العينة هو بكالريوس حيث بلغت نسبتهم د/ المؤهل العلمي: 

بينما  (،%25.3م )بلغت نسبته بكالريوس( بينما %26.3(، بينما بلغت نسبة ماجستير )32.6%)

 .(%4.20(، أما نسبة ثانوي بلغت نسبتهم )%11.6بلغت نسبة دكتوراة )

سنة( حيث  15إلى أقل من  10)من  أن غالبية إفراد العينة سنوات خبرتهمه/ سنوات الخبرة: 

( بلغت نسبتهم سنة 20من  إلى أقل 15من ) ( بينما الفئة العمرية%21.1بلغت نسبتهم )

سنة( فقد بلغت نسبتهم  10أقل من  إلى 5من راد العينة الذين خبرتهم )(، أما إف17.9%)

 (،%12.6( بلغت نسبتهم )سنة 25إلى أقل من  20من (، بينما الذين سنوات خبرتهم )16.8%)

(، %11.6سنة( فقد بلغت نسبتهم ) 30إلى أقل من  25أما أفراد العينة الذين سنوات خبرتهم )من 

 .(%5.3سنة فأكثر(، فقد بلغت نسبتهم ) 30ن سنوات خبرتهم )من بينما أفراد العينة الذي

فيما يتعلق بعدد الدورات  المبحوثين غالبية أنو/ عدد الدورات التدريبية في مجال اإلتصال: 

بلغت  دورات( حيث)أكثر من ثالثة  المبحوثين هم غالبيةالتدريبية في مجال اإلتصاالت كانت 

 )دوره واحدة((، أما %35.8بلغت نسبتهم ) أو ثالثة دورات( ( بينما )دورتان%48.4نسبتهم )

 .(%7.4بلغت نسبتهم ) الفئة )ال توجد دوره((، بينما %8.4فقد بلغت نسبتهم )

 اإلحصاء الوصفي لقياس المتغيرات:

 المتغير المستقل: قاعدة البيانات:

 البيانات()قاعدة  المتغير المستقل التوزيع التكراري والنسبي لعبارات( 4جدول )
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة العبارات

 بشدة

 النسبة ت النسبة ت النسبة ت النسبة ت النسبة ت

 . تمتلك الشركة قاعدة بيانات متكاملة1
41 

43.2
% 

49 
51.5
% 

4 
4.2
% 

1 
1.1
% 

- - 

. توفر الشركة نظم كفؤة لتشغيل قاعدة 2

 البيانات
29 

30.5
% 

52 
54.8
% 

12 
12.6
% 

2 
2.1
% 

- - 

 . يتم تحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر3
26 

27.4
% 

56 
58.9
% 

11 
11.6
% 

2 
2.1
% 

- - 

 . يتم فلترة البيانات قبل معالجتها4
30 

31.6
% 

52 
54.7
% 

12 
12.6
% 

1 
1.1
% 

- - 

 . تمتاز قاعدة بيانات الشركة بدقة معلوماتها5
36 

37.9
% 

44 
46.3
% 

12 
12.6
% 

3 
3.2
% 

- - 

 م.2021ر: إعداد الباحثه، من بيانات الدراسة الميدانية، المصد

 يتضح اآلتي: (4)من خالل بيانات الجدول 
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تمتلك  الشكركة ( من المبحووثين يوافقوون علوى أن )%94.7. يتبين من العبارة االولى أن نسبة )1

ت نسوبتهم (، بينما غيور الموافقوون بلغو%4.2( أما المحايدون بلغت نسبتهم )قاعدة بيانات متكاملة

(1.1%.) 

تكوفر الشكركة ( مون المبحووثين يوافقوون علوى أن )%85.3. يتبين من العبوارة الثانيوة أن نسوبة )2

( بينموا غيور الموافقوون %12.6( أموا المحايودون بلغوت نسوبتهم )نظم كفؤة لتشغيل قاعدة البيانات

 (.%2.1بلغت نسبتهم )

يتم تحديث قاعدة لمبحوثين يوافقون على أن )( من ا%86.3. يتبين من العبارة الثالثة أن نسبة )3

( بينما غير الموافقون بلغت نسوبتهم %11.6( أما المحايدون بلغت نسبتهم )البيانات بشكل مستمر

(2.1%.) 

يككتم فلتككرة ( موون المبحوووثين يوافقووون علووى أن )%86.3. يتبووين موون العبووارة الرابعووة أن نسووبة )4

( بينما غير الموافقون بلغوت نسوبتهم %12.6بلغت نسبتهم )( أما المحايدون البيانات قبل معالجتها

(1.1%.) 

تمتكاز قاعكدة ( مون المبحووثين يوافقوون علوى أن )%84.2. يتبين من العبارة الخامسة أن نسبة )5

( بينمووا غيوور الموافقووون %12.6( أمووا المحايوودون بلغووت نسووبتهم )بيانككات الشككركة بدقككة معلوماتهككا

 (.%3.2بلغت نسبتهم )

فيما يلي جدول يوضح المتوسط  :)قاعدة البيانات(: المتغير المستقلالوصفي لعبارات  اإلحصاء

 وفقاً إلجابات المستقصى منهم. ومستوى الموافقةالحسابي واالنحراف المعياري 

 )قاعدة البيانات(: المتغير المستقلاإلحصاءات الوصفية لعبارات  (5)جدول 

المتوسط  العبارات

 المرجح

االنحراف 

 ياريالمع

مستوى 

 الموافقة

 أوافق بشدة 620. 4.37 تمتلك الشركة قاعدة بيانات متكاملة. 1

 أوافق 709. 4.14 توفر الشركة نظم كفؤة لتشغيل قاعدة البيانات. 2

 أوافق 682. 4.12 يتم تحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر. 3

 أوافق 679. 4.17 يتم فلترة البيانات قبل معالجتها. 4

 أوافق 776. 4.19 تاز قاعدة بيانات الشركة بدقة معلوماتهاتم. 5

 أوافق بشدة 594. 4.20 المجموع

 م.2021المصدر: إعداد الباحثه، من بيانات الدراسة الميدانية، 

  يتضح اآلتي: (5)من خالل بيانات الجدول 

نات( ( عبارات والتي جميعها اعتمدت لقياس أهمية )قاعدة البيا5أشتمل المحور على )

، ووفقا لمقياس ليكارد الخماسي نجد أن اإلتجاه العام إلجابات أفراد عينة الدراسة ر مستقلكمتغي

( 594.(، وإنحراف معياري )4.20عن هذا المحور تميل إلى )الموافقة بشدة( بمتوسط مرجح )

عدة )قا المتغير المستقلوفيما يلي المتوسط واإلنحراف المعياري ومستوى الموافقة لعبارات 

 البيانات(:

( 620.) ( بانحراف معياري4.37ألفراد عينة الدراسة للعبارة األولى ) بلغت قيمة المتوسط. 1

 على العبارة األولي. )موافقون بشدة(وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة 

( 709.) ( بانحراف معياري4.14بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية ). 2

 على العبارة الثانية. )موافقون( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة

( 682.) ( بانحراف معياري4.12ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة ) بلغت قيمة المتوسط. 3

 على العبارة الثالثة. )موافقون(وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة 

( 679.) ( بانحراف معياري4.17ألفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ) بلغت قيمة المتوسط. 4

 على العبارة الرابعة. )موافقون(وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة 
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( 776.) معياري ( بانحراف4.19) الخامسةألفراد عينة الدراسة للعبارة  بلغت قيمة المتوسط. 5

 على العبارة الخامسة. (موافقون)د العينة وهذه القيمة تدل على أن معظم أفرا

 اإلحصاء الوصفي لقياس المتغيرات:

 :الميزة التنافسية: التابعالمتغير 

 (الميزة التنافسية) التابعالمتغير  التوزيع التكراري والنسبي لعبارات( 5جدول )
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة العبارات

 بشدة

 النسبة ت النسبة ت النسبة ت النسبة ت النسبة ت

. اسعار الخدمات المقدمة من الشركة 1

 مناسبة.
18 

18.9
% 

55 
57.9
% 

15 
15.8
% 

6 
6.3
% 

1 
1.1
% 

. ساعدت التكنولوجيا في تخفيض تكلفة 2

 الخدمات بالشركة.
34 

35.8
% 

52 
54.7
% 

8 
8.4
% 

1 
1.1
% 

- - 

 . تهتم الشركة برضا الزبائن وتلبية رغباتهم3
13 

13.7
% 

66 
69.5
% 

12 
12.6
% 

4 
4.2
% 

- - 

 . يقابل موظفو الشركة الزبائن بلطف4
7 

7.4
% 

60 
63.1
% 

23 
24.2
% 

5 
5.3
% 

- - 

. تحرص الشركة على استقطاب ذوي 5

 المهارات والقدرات على االبتكار
26 

27.4
% 

57 
60.0
% 

11 
11.6
% 

1 
1.1
% 

- - 

 . توفر الشركة الماخ المناسب لالبتكار6
8 

8.4
% 

70 
73.7
% 

11 
11.6
% 

6 
6.3
% 

- - 

. يتميز العاملون بالشركة بالقدرة على 7

 اإلبداع
12 

12.6
% 

63 
66.3
% 

9 
9.5
% 

11 
11.6
% 

- - 

. تسعى الشركة الستقطاب المبدعين 8

 وضمهم لرصيدها المعرفي
25 

26.2
% 

60 
63.2
% 

9 
9.5
% 

1 
1.1
% 

- - 

. تتبوء الشركة مكانة متميزة بين الشركات 9

 المنافسة.
23 

24.2
% 

62 
65.3
% 

3 
3.2
% 

7 
7.4
% 

- - 

. تضع الشركة لنفسها معايير تميزها عن 10

 الشركات األخرى.
26 

27.4
% 

59 
62.1
% 

9 
9.5
% 

1 
1.1
% 

- - 

 م.2021المصدر: إعداد الباحثه، من بيانات الدراسة الميدانية، 

 يتضح اآلتي: (5)من خالل بيانات الجدول 

اسكعار الخكدمات ( من المبحوثين يوافقون على أن )%76.8. يتبين من العبارة االولى أن نسبة )1

(، بينما غير الموافقوون بلغوت %15.8( أما المحايدون بلغت نسبتهم )المقدمة من الشركة مناسبة

 (.%7.4نسبتهم )

سكككاعدت ( مووون المبحووووثين يوافقوووون علوووى أن )%90.5. يتبوووين مووون العبوووارة الثانيوووة أن نسوووبة )2

( بينموا %8.4( أموا المحايودون بلغوت نسوبتهم )الخكدمات بالشكركة التكنولوجيا فكي تخفكيت تكلفكة

 (.%1.1غير الموافقون بلغت نسبتهم )

تهكتم الشكركة ( مون المبحووثين يوافقوون علوى أن )%83.2أن نسوبة ) الثالثوة. يتبين مون العبوارة 3

قووون (، بينمووا غيوور المواف%12.6( أمووا المحايوودون بلغووت نسووبتهم )برضكا الزبككاون وتلبيككة رمبككاتهم

 (.%4.2بلغت نسبتهم )

يقابكل موظفكو ( مون المبحووثين يوافقوون علوى أن )%70.5أن نسبة ) الرابعة. يتبين من العبارة 4

( بينما غير الموافقون بلغت نسوبتهم %24.2( أما المحايدون بلغت نسبتهم )الشركة الزباون بلطف

(5.3%.) 

تحككر  وثين يوافقووون علووى أن )( موون المبحوو%87.3أن نسووبة ) الخامسووة. يتبووين موون العبووارة 5

( أمووا المحايوودون بلغووت نسووبتهم الشككركة علككى اسككتقطاب موي المهككارات والقككدرات علككى االبتكككار

 (.%1.1(، بينما غير الموافقون بلغت نسبتهم )11.6%)
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تكوفر الشكركة ( من المبحوثين يوافقوون علوى أن )%81.9أن نسبة ) السادسة. يتبين من العبارة 6

( بينمووا غيوور الموافقووون بلغووت %11.6( أمووا المحايوودون بلغووت نسووبتهم )البتكككارالمككاا المناسكك  ل

 (.%6.3نسبتهم )

يتميز العكاملون ( من المبحوثين يوافقون على أن )%78.9أن نسبة ) السابعة. يتبين من العبارة 7

غوت (، بينما غيور الموافقوون بل%9.5( أما المحايدون بلغت نسبتهم )بالشركة بالقدرة على اإلبداع

 (.%11.6نسبتهم )

تسكعى الشكركة ( مون المبحووثين يوافقوون علوى أن )%89.4أن نسبة ) الثامنة. يتبين من العبارة 8

( بينما غير %9.5( أما المحايدون بلغت نسبتهم )الستقطاب المبدعين وضمهم لرصيدها المعرفي

 (.%1.1الموافقون بلغت نسبتهم )

تتبكوء الشكركة ( من المبحوثين يوافقوون علوى أن )%89.5أن نسبة ) التاسعة. يتبين من العبارة 9

(، بينموووا غيووور %3.2( أموووا المحايووودون بلغوووت نسوووبتهم )مكانكككة متميكككزة بكككين الشكككركات المنافسكككة

 (.%7.4الموافقون بلغت نسبتهم )

تضع الشركة ( من المبحوثين يوافقون على أن )%89.4أن نسبة ) العاشرة. يتبين من العبارة 10

( بينموا غيور %9.5( أموا المحايودون بلغوت نسوبتهم )تميزها عن الشكركات األخكرىلنفسها معايير 

 (.%1.1الموافقون بلغت نسبتهم )

 المتغير التابع: لعباراتاإلحصاء الوصفي 

 لعباراتفيما يلي جدول يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية 

 نهم.وفقاً إلجابات المستقصى مالمتغير التابع 

 الميزة التنافسيةالمتغير التابع  لعباراتاإلحصاء الوصفي  (6)جدول رقم 

 العبارات
المتوسط 

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الموافقة

 أوافق 828. 3.87 . اسعار الخدمات المقدمة من الشركة مناسبة1

 ق بشدةأواف 652. 4.25 . ساعدت التكنولوجيا في تخفيض تكلفة الخدمات بالشركة2

 أوافق 656. 3.93 . تهتم الشركة برضا الزبائن وتلبية رغباتهم3

 أوافق 675. 3.73 . يقابل موظفو الشركة الزبائن بلطف4

. تحرص الشركة على استقطاب ذوي المهارات والقدرات على 5

 االبتكار
 أوافق 646. 4.14

 أوافق 657. 3.84 . توفر الشركة الماخ المناسب لالبتكار6

 أوافق 807. 3.80 يتميز العاملون بالشركة بالقدرة على اإلبداع .7

 أوافق 618. 4.15 . تسعى الشركة الستقطاب المبدعين وضمهم لرصيدها المعرفي8

 أوافق 755. 4.06 . تتبوء الشركة مكانة متميزة بين الشركات المنافسة9

 أوافق 624. 4.16 . تضع الشركة لنفسها معايير تميزها عن الشركات األخرى10

 موافق 427. 3.99 المجموع

 م 2021المصدر: إعداد الباحث، من بيانات الدراسة الميدانية، 

 ( يتضح األتي:6من خالل بيانات الجدول )

 اعتمدت لقياسه بالكامل أسوفرت ات( عبار10على ) الميزة التنافسيةاشتمل المتغير التابع 

إلجابات أفراد عينة الدراسة عن المتغير التابع تجاه العام ووفقا لمقياس ليكارد الخماسي نجد أن اإل

وفيموا  ،(427.) ( وانحوراف معيواري3.99) بمتوسوط مورجح (الموافقة)تميل إلى الميزة التنافسية 

الميووزة ) التوابعالمتغيوور واإلنحوراف المعيواري ومسووتوى الموافقوة لعبوارات  الموورجح يلوي المتوسوط

 (:التنافسية

( 828.) ( بانحراف معياري3.87ألفراد عينة الدراسة للعبارة األولى ) سطبلغت قيمة المتو. 1

 على العبارة األولي. (موافقون)وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة 
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( 652.) ( بانحراف معياري4.25بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية ). 2

 على العبارة الثانية. )موافقون بشدة( د العينةوهذه القيمة تدل على أن معظم إفرا

( 656.) ( بانحراف معياري3.93) الثالثةألفراد عينة الدراسة للعبارة  بلغت قيمة المتوسط. 3

 على العبارة األولي. )موافقون(وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة 

( 675.) ( بانحراف معياري3.73) عةالراببلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة . 4

 على العبارة الثانية. )موافقون( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة

( 646.) ( بانحراف معياري4.14) الخامسةألفراد عينة الدراسة للعبارة  بلغت قيمة المتوسط. 5

 ولي.على العبارة األ )موافقون(وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة 

( 657.) ( بانحراف معياري3.84) السادسةبلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة . 6

 على العبارة الثانية. )موافقون( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة

( 807.) ( بانحراف معياري3.80) السابعةألفراد عينة الدراسة للعبارة  بلغت قيمة المتوسط. 7

 على العبارة األولي. )موافقون(قيمة تدل على أن معظم إفراد العينة وهذه ال

( 618.) ( بانحراف معياري4.15) الثامنةبلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة . 8

 على العبارة الثانية. )موافقون( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة

( 755.) ( بانحراف معياري4.06) التاسعةلدراسة للعبارة ألفراد عينة ا بلغت قيمة المتوسط. 9

 على العبارة األولي. (موافقون)وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة 

( 624.) ( بانحراف معياري4.16) العاشرةبلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة . 10

 على العبارة الثانية. قون()مواف وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة

 اختبار الفروض:

يعتبر هذا الجزء قاعدة أساسية تستند إليها الدراسات العلمية بشكل عام، والدراسة الحاليوة 

بشكل خاص، فمن خالل إختبار الفرضيات نحصل على النتيجة النهائيوة للدراسوة وفيوه يوتم إثبوات 

 أو نفي الفرضيات التي بنيت عليها الدراسة.

ات فرضيات الدراسة اعتمد الباحثه على أسلوب االنحدار الخطي البسيط وهوو دراسوة وإلثب

للتوزيع المشترك لمتغيرين أحدهما متغير يقاس دون خطأ ويسمى متغير مستقل ويرمز له بالرمز 
x ز له بى المتغير التابع ويرمواآلخر يأخذ قيماً تعتمد على قيمة المتغير المستقل ويسمy. 

الهدف من دراسة االنحدار هو إيجواد دالوة العالقوة بوين المتغيورين المسوتقل والتوابع والتوي 

( تبعاً لتغير في قيم المتغيور المسوتقل yتساعد في تفسير التغير الذي قد يطرأ على المتغير التابع )

(x.) 

خالل جداول االختبار الخطي البسيط يتم القياس بالنظر إلى عودد مون العوامول ويوتم ومن 

 اإلشارة إلى بعض األمور مثل:

( المحسووبة t(، من خالل مقارنوة قيموة )sigالعالقة أو االرتباط عن طريق المختصر ) معنوية-1

ن مسوتوى الداللوة ( المحسووبة أكبور مون الجدوليوة حيوث تكووtمع الجدوليوة، وهوذا يعنوي أن قيموة )

(sig < 0.05.) 

 ( لقياس قوة واتجاه العالقة بين المتغيرين.Rمعامل االرتباط ) حساب-2

( لقياس مسؤولية المتغير المستقل في التغير الذي يحدث فوي المتغيور 2Rمعامل التحديد ) حساب-3

 التابع.

ية(، وتقبول الفرضوية ، تفرض فرضوية العودم )ال توحود عالقوة ذات داللوة إحصوائsig(، t) قيمة-4 

 (.sig > 0.05(، وتقبل فرضية العدم إذا كانت )sig < 0.05البديلة إذا كانت )

توجد عالقة : ةلفرضيوغرض الباحثه معرفة العالقات واألثر بين متغيرات الدراسة من خالل ا

 .تصاالتبالشركة السودانية لإلالميزة التنافسية تحقيق وقاعدة البيانات مات داللة احصاوية بين 

، تحقيق الميزة التنافسية في قاعدة البياناتوالهدف من وضع هذه الفرضية بيان دور 

وللتحقق من صحة الفرضية سيتم إستخدام أسلوب اإلنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج حيث 
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ما ، وذلك كY)1(كمتغير تابع الميزة التنافسية( تحقيق (، )Xأن )قاعدة البيانات( كمتغير مستقل )

 :في الجدول اآلتي

 الميزة التنافسيةتحقيق ( العالقة بين قاعدة البيانات و7جدول )
 التفسير (Sig)مستوى الداللة  (Tاختبار ) معامل االنحدار 

0B 2.559 9.212 .000 معنوية 

1B .342 5.212 .000 معنوية 

  R .475)1(معامل االرتباط 

  R .226)2(معامل التحديد 

النموذج  27.169 (F)إختبار 

 المعنوي

 معنوية 000.

Y1= 2.559 + .342 X   

 م.2021المصدر: إعداد الباحثه، من بيانات الدراسة الميدانية، 

 ( كاآلتي: 7ويمكن تفسير نتائج الجدول )

تحقيق كمتغير مستقل، و قاعدة البياناتبين  متوسط موجب. أظهرت نتائج التحليل وجود إرتباط 1

 (. 475.حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط ) كمتغير تابع الميزة التنافسية

بنسبة  دورلها  قاعدة البيانات( وهذه القيمة تدل على ان 226.. بلغت قيمة معامل التحديد )2

 .الميزة التنافسية(، في المتغير التابع 22.6%)

 يساوي صفراً. شبكات اإلتصال عندما يكون  الميزة التنافسية( متوسط 2.559. )3

بنسبة  الميزة التنافسيةوحدة واحدة يزيد من وزيادتها  قاعدة البيانات تاثير( وتعني 342.. )4

(34.2% .) 

ً 000.( ومستوى الداللة لها )27.169( المحسوبة )Fبلغت قيمة ). 5  وأقل من( هي دالة إحصائيا

 .المتغيرينووجود تجانس وتباين بين مما يشير إلى معنوية النموذج  (0.05) معنويةالمستوى 

ً 000.( ومستوى الداللة )9.212( المحسوبة )Tقيمة ). بلغت 6 ً ايضا  أقل من ( وهي دالة إحصائيا

 الداللة اإلحصائية وقوة العالقة بين المتغيرين.ذلك وضح وي (0.05) معنويةالمستوى 

ن توجد عالقة مات داللة احصاوية بي) :التي تنص على الفرضيةمما سبق من نتائج يتم قبول 

 قد تحققت. (بالشركة السودانية لإلتصاالتالميزة التنافسية تحقيق قاعدة البيانات و

 النتاوج والتوصيات:

 / النتاوج:1

 لقد أفرزت الدراسة النتائج التالية:

وموجبة بين قاعدة البيانات وتحقيق الميزة التنافسية حيث بلغ معامل اإلرتباط أ/ توجد عالقة قوية 

( في %22.6( أي أن قاعدة البيانات مساهمة في ب )226.)مل التحديد ( كما بلغ معا524.)

( وهي 000.( ومستوى الداللة )27.169( المحسوبة )Fتحقيق الميزة التنافسية، كما بلغت قيمة )

 (.0.05أقل من مستوى المعنوية )

ك ( يرون أن الشركة السودانية لإلتصاالت تمتل%94.7ب/ تبين من عبارات اإلستبيان أن )

( %86.3( يرون أن قاعدة البيانات تتميز بالكفاءة، وان )%85.3قاعدة للبيانات متكاملة، وإن )

( أيضاً يرون أن الشركة تقوم بفلترة %86.3يرون أن قاعدة البيانات يتم تحديثها بإستمرار، وان )

 ( يرون أن قاعدة البيانات تمتاز بدقة بياناتها.%84.2البيانات، وان )

 :/ التوصيات2

من النتائج السابقة يتضح كفاءة قاعدة البيانات ومساهمتها في تحقيق الميزة التنافسية 

ولكن الواضح أن الشركة لم تبلغ مستوى تحقيق الميزة التنافسية من وجهة نظر العمالء مما يعني 

 أن هناك عوامل أخرى مؤثرة لذلك توصى الدراسة بمراجعة الخطة اإلستراتيجية للشركة.

 

 ر والمراجع:المصاد

 أوالً: الكت :
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