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Abstract
The study focused on measuring the level of alignment strategy  by

using  The Matching & Moderation Approach, the sample of the study was the
industrial enterprises located  in  "Eulma -Sétif", and the size of sample was 37
enterprise.

The objective of this study was to examine the awareness of the
managers about the importance of the strategic alignment of IT Internet in their
activities. The result of the study as the following:

- The high level of alignment
- The overall level of alignment (75/125).
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عمالإستراتيجية األولوجيا المعلومات و): األهداف األساسية لتكن01الجدول رقم (
أهداف إستراتيجية تكنولوجيا االنترنتأهداف إستراتيجية األعمال

تحسين التوجه نحو العمالء والخدمات.-
االمتثال لألنظمة والقوانين الخارجية.-
ضمان استمرارية الخدمات وتوافرها.-
TICإدارة مخاطر االعمال ذات العالقة بـ: -

تنافسية.تقديم منتجات وخدمات -
تحسين وصيانة إجراءات األعمال الوظيفية.-
الحصول على عوائد االستثمارات ذات العالقة بـ: -

TIC.
االستجابة السريعة للتغيرات البيئية.-
الحصول على المعلومات الموثوق والمفيدة في صنع -

القرارات االستراتيجية.

العمل على محاذاة الى إستراتيجية االعمال-
حفاظ على أمن المعلومات وتجهيز البنية التحتية.ال-
.TICالتحقق من موثوقية الخدمات التي تقدمها -
تقديم خدمات تتماشى مع متطلبات األعمال.-
تمتثل مع األنظمة والقوانين التي TICبـ:التزويد-

.الخارجية
للتغيرات ضمان التحسين المستمر واالستعداد -

.المستقبلية
مشاريع في الوقت المحدد ووفقا للميزانية تسليم ال-

المسطرة مع مراعاة الجودة.
دعم اإلدارة التنفيذية.-
تحسين فعالية تكاليف تكنولوجيا المعلومات.-
صيانة وحساب كل األصول التكنولوجية.-

Source: Wim Van Grembergen, Steven De Haes (2009), Enterprise Governance of
Information Technology: Achieving Strategic Alignment and Value, Springer Science
Business Media, USA, P: 13.
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): مقاربة التطابق واالعتدال01الشكل رقم(

Source: Wim Van Grembergen, Steven De Haes (2009), Enterprise Governance of
Information Technology: Achieving Strategic Alignment and Value, Springer Science
Business Media, USA, P: 78.
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التقييم باالعتماد على مقاربة التطابق واالعتدال):02(الجدول رقم 
أبعاد إستراتيجية 

Tic

أبعاد إستراتيجية 
األعمال

المحاذاة حسب 
طريقة المطابقة

المحاذاة حسب 
ريقة االعتدالط

(محاذاة عالية)25(محاذاة عالية)550الحالة األولى
(محاذاة منخفضة)6(محاذاة عالية)321الحالة الثانية

Source: Wim Van Grembergen, Steven De Haes, Enterprise Governance of Information
Technology: Achieving Strategic Alignment and Value, Springer Science Business
Media, USA, 2009, P: 78.
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URBA230

        
65

        
803 

توزيع المؤسسات حسب وضعية النشاط بالمنطقة الصناعية العلمة): 03(الجدول رقم 
النسبة المئويةعدد المؤسسات

%4163المؤسسات النشطة

%1117المؤسسات قيد اإلنشاء

%1320المؤسسات التي أنشأت ولم تباشر  النشاط بعد

%65100المجموع

سطيفSGIثائق داخلية خاصة بمؤسسة التسيير العقاري و: المصدر
63
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(T-Test)

(T)



         

 


0440.5%
  59.5%     


 

طبيعة المستجوبين): 04(الجدول رقم 
النسبةالعدد

%1540.5مدير

%2259.5رئيس مصلحة أو قسم

%37100المجموع

SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
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توزيع عدد سنوات الخبرة للفئة المستجوبة): 05(الجدول رقم 
النسبةالعدد

%1027سنوات5أقل من 

%1540.5سنوات10إلى 5من 

%616.25سنوات15إلى 11من 

%616.25سنة15أكثر من 

%37100المجمــــــــوع

SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
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تقسيم عدد المؤسسات حسب الحجم): 06(الجدول رقم 
سبةالنالعدد

0000مؤسسات مصغرة

%1437.8مؤسسات صغيرة

%2362.2مؤسسات متوسطة

%37100المجموع

SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 
07

59.5
40.5

 
توزيع المؤسسات المبحوثة حسب عدد األنشطة التي تزاولها): 07(الجدول رقم 

النسبةالعدد
%1540.5نشاط وحيد

%2259.5أكثر من نشاط

%37100المجموع

SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
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): نتائج اإلحصاء الوصفي إلستراتجية األعمال08الجدول رقم (

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة 
«t»

المحسو
بة

Sig*
مستوى 
الداللة

القيم 
الدنيا

القيم 
القصوى

إستراتيجية
العمل

3.980.60إستراتجية المبادر

47.46
0.00

2.335.00

3.830.602.675.00االستراتيجية الدفاعية

3.670.543.005.00إستراتيجية المحلل

=0.05α (t≥) الجدولية عند مستوى داللة (tقيمة (



  3.98  

0390.6
          


    3.83   


  3.67        

0.54 
 


tt6.314

 0.05   

       

 


   SNOW AND Miles  
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3.19
       0310 

   0.40     
          

     
3.62

0.45        
        

3.540.78
         


األعمال عبر اإلنترنتةالستراتيجي): نتائج اإلحصاء الوصفي 09الجدول رقم (

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

يمة ق
«t»

المحسو
بة

Sig*
مستوى 
الداللة

درجة 
األهمية

القيم 
الدنيا

القيم 
القصوى

اإلستراتيجية
عبر 

اإلنترنت

3.190.40إستراتجية المبادر

70.740.000

3.063.33متوسطة

3.473.77مرتفعة3.620.45االستراتيجية الدفاعية

3.273.80مرتفعة3.540.78إستراتيجية المحلل

0.05α (t=6.314≥) الجدولية عند مستوى داللة (tقيمة (
: من إعداد الباحثةالمصدر
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): نتائج اإلحصاء الوصفي للمحاذاة اإلستراتيجية لتكنولوجيا اإلنترنت10الجدول رقم (
استراتيجية المدافع ستراتيجية المبادرا

القيمة 
العظمى

القيمة 
الدنيا

االنحراف 
المعياري

المتوسط القيمة 
العظمى

القيمة 
الدنيا

االنحراف 
المعياري

المتوسط المحاذاة

18.67 09 2.21 13.8 17.33 8.17 2.4 12.7 الحقيقية
25 01 - - 25 01 - - المثلى

االستراتيجية الكلية استراتيجية المحلل
القيمة 
العظمى

القيمة 
الدنيا

االنحراف 
المعياري المتوسط

القيمة 
العظمى

القيمة 
الدنيا

االنحراف 
المعياري المتوسط المحاذاة

75 27 12.41 47.75 25 7.5 4.2 13.13 الحقيقية
125 01 - - 25 01 - - المثلى

0.05α(1≥) الجدولية عند مستوى داللة (tقيمة (
داد الباحثة: من إعالمصدر

  
      17.33 12.7

2.425
          

 
        13.8
2.2118.67
25 

        
13.13

 4.2      25 
 

  47.75  12.41  

    75    
125
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THE QUARTILE

 
55.5Align>

55.5<Align≤47 
Align≤47 
11 
): توزيع عدد المؤسسات المبحوثة حسب درجة المحاذاة11الجدول رقم (

النسبةالتكراردرجة المحاذاة
%1951.35منخفضة

%0821.62متوسطة

%1027.03عالية

Spssجالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنام
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27.03
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