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  داءـــاإلھ

إلى الذي أتشرف بحمل اسمھ، إلى الذي أقتدي بخطوات رسمھ عینا 
  أبي الحبیب؛  ........ سھرت ویدا تعبت، زرعت وحق لك الحصاد

إلى مدرسة الحب والوفاء والحنان، إلى التي جعلت تحت أقدامھا 
إلى ضیاء قلبي ونور حیاتي، زھرة بیضاء كلما ابتسمت ذھب  الجنان

 أمي الحبیبة؛    .............  عني العناء

إلى سندي وقوتي ومالذي بعد اهللا، إلى من آثرني على نفسھ أخي 
العزیز  إلى من ھم أقرب إلي من روحي إلى من شاركني حضن األم 

  أخواتي؛

ھم اهللا إخوتي إلى من إلى من كانوا مالذي وملجئي إلى من جعل
  سأفتقدھم زمالئي ؛

  ..........إلى من ضاقت السطور من ذكرھم فوسعھم قلبي

  إلیكم جمیعا أھدي ھذا الجھد المتواضع

  عبد الوھاب بوبعة



  "دراسة حالة موبيليس" دور االبتكار يف دعم امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية: مذكرة ماجستري

5 

 شكـــر وعرفان

أحمد اهللا على جزیل نعمائھ، وأشكره شكر المعترف بمننھ وآالئھ وأصلى 
  :صحبھ وأولیائھ أما بعدوأسلم على صفوة أنبیائھ، وعلى آلھ و

واعترافا منا بالفضل وتقدیرا للجمیل، ال " من لم یشكر الناس، لم یشكر اهللا"
یسعني وأنا أنتھي من إعداد ھذه المذكرة إال أن أتوجھ بجزیل شكري وامتناني 

  :إلى

أستاذي ومشرفي، روابح عبد الباقي على قبولھ اإلشراف على ھذه المذكرة  -
قت وجھد وتوجیھ، و إرشاد وتشجیع، ودعم إلنجاز ھذا ولما منحھ لي من و

  العمل؛
كما ال یفوتني أن أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذین تكرموا  -

وتفضلوا بقراءة ھذا البحث وتحملوا عناء مناقشتھ وتقییمھ وتقویمھ، وتصویب 
  ما بدا من أخطاء و ھفوات؛

س رسالة في الحیاة، والذین مھدوا إلى أساتذتي األفاضل الذین حملوا أقد -
لنا طریق العلم والمعرفة و كان لھم فضل علي إلتمام ھذه المذكرة والوصول إلى 

  ھذه المرحلة ؛

عرفاني األكید وامتناني إلى كل زمالئي الذین كانوا عونا لي وزرعوا  -
 التفاؤل في دربي، دون نسیان تشجیعاتھم  المتواصلة وحرصھم الدائم على إتمام

  ھذه المذكرة  فلھم منى كل الشكر؛

  إلى كل من ساعدني من قریب أو من بعید ولو بسؤالھ ؛ -

فأملي أن یرقى ھذا العمل إلى تطلعات كل ھؤالء، ویستجیب إلى شروط 
  البحث العلمي، ویصل إلى الغایة التي رسمت لھ في بدایتھ؛

.                   وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
  عبد الوھاب بوبعة
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  :فهرس األشكال واجلداول

 ـالفهرس األشك:أوال

  انالعنــــو  الرقـم
رقـم 
  الصفحة

  08  والسوق املنتج الفكرة، إىل األول -االبتكار مفهوم  01

  12  االبتكار بينها ومن احلديثة التنافسية أساليب  02

  15  االبتكار يف املؤثرة العوامل  03

  58  صةمكونات البيئة اخلا  04

  62                مكونات البيئة اخلارجية  05

  69  سيةدورة حياة امليزة التناف  06

  69  مقومات احلصول على ميزة تنافسية متواصلة  07

  74  التنافسية) امليزة( املنطق األساسي يف تكوين القدرة  08

  85  كاستجابة لتحقيق امليزة التنافسية اإلستراتيجية  09

  90  اجلديدة للمنتجات تصنيف يوضح  10

  93  االبتكار برامج فشل أسباب ميثل  11

  94  تطوير مراحل خمتلف عرب اجلديدة نتجاتامل أفكار موت يوضح  12

  95  جديد منتج لتقدمي املتراكم والوقت التكاليف  13

  89  مصادر امليزة التنافسية  14
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  90  دور الكفاءة يف رفع امليزة التنافسية  15

  100  اجلودة كمصدر للميزة التنافسية  16

  121  قال باجلزائرمنوذج القوى اخلمس جلاذبية الصناعة يف قطاع اهلاتف الن  17

  125  اهليكل التنظيمي ملوبيليس  18

  145  الثالث للمتعاملني السوقية احلصص رتطو  19

  135  توزيع أفراد جمتمع اإلطارات حسب اجلنس يوضح  20

  159  حسب العمر جمتمع اإلطاراتيوضح توزيع أفراد   21

 160  ؤهلحسب امل جمتمع اإلطاراتيوضح توزيع أفراد  22
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 حسب العمر جمتمع اإلطاراتوزيع أفراد يوضح ت

 وظيفة املشغولةحسب ال جمتمع اإلطاراتيوضح توزيع أفراد 

161 
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 فهرس اجلداول: ثانيا
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  11  التنافسية مليزة النهائية املصادر كأحد االبتكار  01

  23  يدة أو املنتج اجلديد أو السوق حلاالت املمكنة الستباقية املؤسسة إىل الفكرة اجلدا  02

  34  األهداف االقتصادية النموذجية لالبتكار وعوامل إعاقته    03

  61  األبعاد احملددة لنطاق التنافس  04

  62  النوعية اإلستراتيجيات  05
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 109  عدد عمال املتعاملني يف خدمة سوق اهلاتف النقال 07

 110  2009عدد املوزعني و الوكالء و نقاط البيع املتعاملني لسنة  08
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  159  توزيع أفراد العينة حسب اجلنس  13
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  163  أفراد العينة حسب الوظيفة  17
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  :املقدمة 

وظهور منتجات جديدة مع قصر شديد  بتكاراتيتميز العصر الراهن بتزايد سرعة إيقاع اال
يف دورة حياا؛ فاملستهلك مل يعد يقف عند حاجة معينة، وال يرضى بإشباعها عند أول سلعة 

لبيئة االقتصادية من تزايد كبري يف املنافسة، وتطور هائل يف يراها يف ظل التغريات اليت تشهدها ا
حيث أصبح من الضروري على املؤسسات للنجاح واستمرارية  ؛التكنولوجيا والعمليات االبتكارية

نشاطها القيام بإنتاج سلع جديدة أو حمسنة إلرضاء الزبائن وتلبية رغبام ومواجهة املنافسة 
 واالبتكاراليب جديدة تتالءم وطبيعة املرحلة؛ حيث يكون التجديد املتزايدة، عن طريق تبين أس

  .  احملور األساسي هلذه األساليب

أمهية االبتكار، حيث أصبحت املؤسسات  زادتومع انفتاح األسواق وتزايد املنافسة العاملية 
مما  ،اليت ال تعطي أمهية الستحداث منتجات جديدة وتسويقها بشكل فعال مهددة خبطر الزوال

تباع سياسات قد تأيت باجلديد وتعمل على جذب املستهلك احمللي عن طريق اجلودة ا على هاجيرب
  . والسعر

ا أو قدراا ال تستطيع احملافظة اتؤكد اخلربة التارخيية أن أي مؤسسة مهما كانت إمكاني
ة يف عصر الثورة ستراتيجيات التقليديألساليب واإلا إذا اعتمدتعلى موقعها التنافسي يف السوق 

يف ساحة التنافس أن تعتمد  -لكي تبقى -ال بد للمؤسساتوالعوملة االقتصادية ؛ إذ التكنولوجية 
ميكن  حيثاالبتكار الذي يعترب أحد أهم الركائز لبناء وتعزيز القدرة التنافسية هلذه املؤسسات، 

نتاج منتجات عالية اجلودة املؤسسات من تقدمي تيارات مستمرة ومتدفقة من املنتجات اجلديدة وإ
تطوير وسائل وآليات ونظم لإلنتاج بوبتكاليف منخفضة، وتسليمها يف اآلجال احملددة وذلك 

مما يتيح إلدارة املؤسسات فرصا . وفرة اإلنتاج وارتفاع اجلودة تتسم بالسرعة واملرونة و
التنويعات الالائية يف وإمكانيات غري مسبوقة يف تنويع اإلنتاج وتطوير خطوط املنتجات وإدخال 

مواصفات املنتوج اليت تتقدم ا للسوق يف أوقات قياسية وبالتايل ميكن القول بأن االبتكار مينح 
  .، خاصة يف ظل حميط شديد التغري للمؤسسات ميزة تنافسية طويلة املدى
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ك من وىف اجلزائر جند بأن املؤسسات الوطنية  تسعى جاهدة من أجل القيام باالبتكار وذل
ها إىل العديد من املصادر، إذ متكنت هذه املؤسسات من تكوين إرث تكنولوجي معترب ئخالل جلو

لكن هذا يبقى قليل أمام الثورة التكنولوجية  .وإنشاء العديد من القواعد التكنولوجية والعلمية
ى دراسة فعالة ببلورة سياسة حقيقية لالبتكار تقوم علاملؤسسات الوطنية  املتسارعة، حيث مل تم 

لإلمكانات الالزمة للبحث والتطوير، كما أا مل تقم بالتمويل الكايف للهياكل واملؤسسات اليت 
من تطور   اجلزائر يف االتصاالت قطاع فعلى الرغم  ما  يشهده .تقوم بنشاطات البحث والتطوير

 يعترب النقالة؛ حيث  تفواهلوا باالتصاالت  الالسلكية يتعلق فيما خاصة للغاية ، سريع  و كبري 

النمو االقتصادية، إال أنه ما زال  حباجة  إىل   عجلة لتحريك الضرورية التحتية البىن من القطاع هذا
  .تدعيمه  أكثر فأكثر  جلعله  قطاعا حمركا لباقي القطاعات األخرى 

  : إشكالية البحث -1
من خالل الدراسة واليت اإلجابة عليها  لمن خالل ما تقدم تتبلور اإلشكالية اليت سنحاو

  :ميكن صياغتها على النحو التايل

  التنافسية للمؤسسة االقتصادية ؟ يزةتعزيز املعلى   ما هو أثر االبتكار

  :ولإلحاطة باملوضوع أكثر متت جتزئة اإلشكالية الرئيسية إىل األسئلة الفرعية التالية

  أمهية االبتكار للمؤسسة االقتصادية ؟ما هي  .أ 
  ؟من قبل املؤسسة االقتصادية دوافع  اكتساا هي ما  و .التنافسية امليزة هيما  .ب 
 ما هو  دور االبتكار يف دعم و تنمية امليزة التنافسية  للمؤسسة االقتصادية ؟ .ج 
 ؟". موبيليس "هل لالبتكار دور يف تطوير املؤسسة االقتصادية   .د 

 :الفرضيات -2
  :فرضيات التاليةبغية اإلجابة على األسئلة السابقة قمنا بصياغة ال 

  .لالبتكار  دور  كبري  يف جناح املؤسسة  االقتصادية   . أ



  "دراسة حالة موبيليس" دور االبتكار يف دعم امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية: مذكرة ماجستري

21 

جل النجاح واالستمرارية يف بيئة شديدة أاملؤسسة حباجة إىل تنمية ميزا التنافسية من  . ب
  .املنافسة

توجد عالقة بني االبتكار اإلداري وامليزة التنافسية يف اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال .جـ 
  ."موبيليس"

توجد عالقة بني االبتكار التقين وامليزة التنافسية يف اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال . د
  ".موبيليس"

توجد عالقة بني االبتكار اإلضايف وامليزة التنافسية يف اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال . ه
  ".موبيليس"
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  :أسباب اختيار املوضوع -3
ناتج عن عدة  يزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةدور االبتكار يف دعم املإن اختيار موضوع 

  :عوامل منها

 .ختصصي يف جمال تسيري املوارد البشرية كان السبب األول يف اختيار هذا املوضوع .أ 
ومنها االبتكار،  عادة اخللط فيما بينها حماولة توضيح بعض املفاهيم املختلفة اليت يتم .ب 

  .اخل...اإلبداع، االختراع، التحسني، التجديد
  .و أمهيته للمؤسسات  االقتصادية اجلزائرية على وجه اخلصوص حداثة املوضوع  .ج 
االهتمام ذا املوضوع أصبح على عاتق األسرة العلمية من أساتذة وخرباء وطلبة من  .د 

 .أجل إبراز أمهيته يف مدى جناح املؤسسات
 :أمهية الدراسة -4

  : و تكمن أمهية  البحث  خصوصا  يف  

  .ودوره يف تفعيل وتطوير تنافسية املؤسسة الوطنيةكار   موضوع االبتأمهية  -
  

 اهلياكل التطبيقية حيث يعترب قطاع  االتصاالت الالسلكية من الدراسة حمل القطاع أمهية -
 بصفة األخرى القطاعات احليوية وتنمية عامة، بصفة االقتصاد وتطور لتنمية الضرورية القاعدية
 املعلومات نقل سهولة الالسلكية من االتصاالت تتيحه امم األخرية هذه باستفادة وذلك خاصة،

  .حمددة بأماكن ارتباط وبدون بسرعة واإلدارات األفراد بني والتواصل
توعية املؤسسة الوطنية لالتصاالت موبليس بالدور الذي يلعبه االبتكار يف حتقيق النمو  -

 .والبقاء يف السوق ومواجهة التحوالت اليت حتدث فيه

 :بحثأهداف ال -5
  :إن هلذا املوضوع عدة أهداف وهي كما يلي

خاصة يف تنمية االقتصادية إبراز دور االبتكار كخيار استراتيجي فعال بالنسبة للمؤسسة  .أ 
  .قتصاديةمزاياها التنافسية وكذا يف نشر ثقافة االبتكار بني املؤسسات اال
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ريات اليت حتدث يف يف ظل التغ موبيليسمعرفة وضعية االبتكار يف املؤسسة االقتصادية  .ب 
  .الوطنية السوق
  .حماولة إثبات أن االبتكار له دور فعال يف تطوير املؤسسة االقتصادية موبيليس .ج 
  .دعم املكتبات مبرجع إضايف يف هذا املوضوع .د 

 : املنهج املتبع -6
الدراسة  من خاللاملنهج الوصفي التحليلي وذلك  مت االعتماد يف دراستنا هلذا املوضوع على

مبختلف جوانب املوضوع، ووصف خصائصه بتجميع البيانات واملعلومات اخلاصة به،  واإلحاطة
 احلالة دراسة منهج استخدام إىل إضافةاستخالص النتائج اليت تؤدي إىل اختاذ القرارات املناسبة،  مث

   .امليدانية بالدراسة يتعلق فيما

 :الدراسات السابقة -7
  : راسات جامعية  نذكر من أمهها لقد مت االعتماد يف هذا البحث على عدة  د

حالة املؤسسة (بلمختار ياسني، واقع االبتكار و تطوير منتجات جديدة يف املؤسسة الصناعية
، غري أن هذه الدراسة ركزت على دراسة 2007، جامعة اجلزائر، )الوطنية للسيارات الصناعية

التنافسية، بينما دراستنا حتاول إبراز  االبتكار يف املؤسسات الصناعية فقط ومل تربط االبتكار بامليزة
  .دور االبتكار يف دعم امليزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية بصفة عامة

باإلضافة إىل رسالة ماجستري للطالب ياسني محيين ،تفعيل عملية اإلبداع من خالل تنمية 
،  2006ة اجلزائر، ،جامع)دراسة حالة املؤسسة اجلزائرية للسباكة باحلراش(العالقة  بالزبائن 

حيث ركزت هذه الدراسة على كيفية استغالل العالقات اليت تربط املؤسسة بزبائنها يف تفعيل يف 
عملية اإلبداع يف حني مل تول أمهية لدراسة احمليط اليت تتواجد فيه املؤسسة، وكيفية تطوير 

  .منتجات جديدة تساهم يف تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة

  :ستخدمةاألدوات امل -8
إلعداد هذا البحث مت االعتماد يف اجلانب النظري على املسح املكتيب بتناول املراجع باللغة 
العربية واألجنبية من كتب، رسائل ماجستري، أطروحات دكتوراه، دراسات لعدة باحثني 
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ن أما يف اجلانب التطبيقي فتم االعتماد على استمارة االستبيا. مستوحاة من اإلنترنت، وغريها
  .كأداة من أدوات مجع املعلومات مث  إخضاعها للتحليل  اإلحصائي

  :خطة  البحث -9
لى لإلجابة على اإلشكالية املطروحة واإلملام بكل جوانب املوضوع مت إتباع منهجية تعتمد ع

  .للجزء التطبيقي منها للجزء النظري وفصلني فصول، ثالثة تقسيم موضوع الدراسة إىل مخسة

 :مدخل نظري لالبتكار وذلك من خالل أربعة مباحثلفصل األول حيث سنتناول يف ا
 فسنخصصهالثاين  أما املبحثاملبحث األول نتطرق فيه إىل ماهية االبتكار والعوامل املؤثرة فيه، 

  التطرقمتاملبحث الثالث بينما  البتكار واإلستراتيجية بالتركيز على االبتكار واستراتيجيات املنتج،ل
العملية فيه دراسة أما املبحث الرابع فتم  االبتكار واألساليب الداعمة له، إىل مؤشرات فيه

 .االبتكارية وذلك بالتركيز على مراحل العملية االبتكارية ومناذجها

امليزة التنافسية للمؤسسة وذلك من خالل كما سنتطرق يف الفصل الثاين إىل احلديث عن 
يزة التنافسية، مث االنتقال إىل حتليل بيئة املؤسسة وامليزة دراسة أهم اجلوانب احمليطة بالتنافسية وامل

التنافسية، ويف األخري كان البد من التعرض إىل قضية أخرى ال تقل أمهية عن سابقاا وهي 
 .حمددات واستراتيجيات امليزة التنافسية وسياسات دعمها

ار كأداة لدعم البتكل - بشيء من التفصيل–تحليل بينما الفصل الثالث فسوف خنصصه لل
مث التعرض إىل  وذلك بعد حتديد مفهوم البحث والتطوير اهلادف لالبتكار، وتنمية امليزة التنافسية،

 .مفهوم املنتجات اجلديدة وأمهيتها وعوائقها

بينما الفصل الرابع سوف خنصصه لعرض مؤسسة اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال موبيليس 
مث تناول مكانة  واقع قطاع االتصاالت يف اجلزائربالتطرق إىل  وواقع االبتكار يف املؤسسة وذلك

  .االبتكار يف موبيليس
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وهذا بعد  وأخري الفصل اخلامس والذي يتضمن حماولة لقياس أثر تنافسية مؤسسة موبيليس
لنخرج يف اخلتام  ،مث حتليل االستبيانأهم مؤشراا االقتصادية  تقدمي املؤسسة وتسليط الضوء على

 .الدراسةحمل مؤسسة للإرشادات لنتائج واقتراح بعض التوصيات اليت قد متثل ببعض ا

ويف األخري نرجو من اهللا التوفيق . وأملنا أن نكون قد وفقنا يف اختيار املوضوع ومعاجلته
  .والسداد
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  :الفصـل األول

  مدخل نظري لالبتكار 
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  مدخل نظري لالبتكار: الفصل األول
  متهيد

يف حني جند املبدأ الثابت هو التغري،  ال احلالية هو عدم التأكد،الحظ على بيئة األعمإن ما ي
أما القاعدة الوحيدة للنمو والتطور هي املنافسة وتنوع استراتيجياا وأساليبها ويف هذه البيئة الـيت  

نولوجيـا تتطـور،   التك، بشكل مل يسبق له مثيل، جند األسواق تتحـول   املؤسساتتزداد فيها 
الناجحة هي تلـك الـيت تقـوم علـى      املؤسساتوالعمليات تتغري بسرعة، ف املنتجات تتقادم،

   .االبتكـار
وإدخال  هذا التسارع يف حتسني املنتجات احلالية املؤسساتيف الوقت احلاضر نالحظ على 

إىل االبتكار واالسـتثمار فيـه    املؤسسةوهذا راجع إىل التطور احلاصل يف رؤية  .منتجات جديدة
ي حيقق قيمة مضافة عالية والسالح التنافسي يف السوق احلالية اليت مـن أبـرز   بوصفه النشاط الذ

الـيت ال تقـوم    املؤسسةألن  أكيدة يف احملافظة على احلصة السوقية، اتمساا عدم وجود ضمان
 املؤسسـة ن إ. مما يهدد حصتها يف السـوق  املنافسة بذلك، املؤسسةبتطوير منتجاا سوف تقوم 

املنافسة أو تكون أكثـر قـدرة    املؤسساتاليت تطور منتجاا بوترية أسرع من  الناجحة اليوم هي
ويف كل هذه احلاالت أصبح االبتكار أحد مقـاييس األداء   ، منها على االستجابة حلاجات الزبائن

  . وقـمن أجل البقاء والنمو يف الس مؤسسةالتنافسي لل
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  هوامل املؤثرة فياهية االبتكار والعـم : األول املبحث  

 مؤسسةالثروة ويعطي لل ينشئر إىل االبتكار مند عقود قليلة ماضية أنه هو الذي ظأصبح ين
القائمة على االبتكار القدرة على املنافسة والوصول إىل املنتجات اجلديدة وإىل الزبائن واألسـواق  

عامـل حمـدد   من ذلـك فهـو    بل أكثر اجلديدة يف وقت أسرع ومبا هو أفضل من منافسيها،
ود عامل األعمال يف الوقـت  وهو قانون املنافسة األساسي الذي يس ،املؤسساتالستمرارية وبقاء 

ويكتنف هذا املفهوم الكثري من الغموض والتداخل مع بعض املصـطلحات ذات العالقـة    احلاضر
ظـاهرة  مما ترتب عنه وجود تصنيفات ملفهوم االبتكار غري أنـه ك  الشديدة كاإلبداع واالختراع،

  .معقدة خيضع لتأثري جمموعة من العوامل اليت تلعب دور احملفز لقيامه أو عدمه
  ماهية االبتكار  :املطلب األول

وال شك أن هذا االهتمام يعود  اهتم كتاب اإلدارة خالل السنوات األخرية مبفهوم االبتكار،
 بعاد متس مجيـع امليـادين،  لكونه ظاهرة معقدة املضامني ومتعددة األ إىل أمهية موضوع االبتكار،

  . 1"ذات وجوه وأبعاد متعددة إن االبتكار عملية معقدة جدا،"وكما يقول الكسندرو روشكا 
واختلفت اآلراء حول مصطلح االبتكار وبعض املصـطلحات ذات العالقـة كاإلبـداع،     

ون بـني  فنجد أن عامة الناس وبعض الباحثني واملختصني كذلك ال يفرق ،...االختراع والتجديد
حيث جند على سبيل املثال أن حممـد   هذه املصطلحات ويستخدموا للداللة على نفس الشيء،

  :2عبد الفتاح الصريفي يرى بأن
  
  

يف حني أن املرادف  إىل كلمة اإلبداع،) Innovation(وجند أن هناك من يترجم مصطلح 
استخدم البعض مصطلح التجديد  وقد ،3الصحيح هلذا املصطلح يف اللغة العربية هو كلمة االبتكار

ر بيتـر  كمـا يف ترمجـة كتـاب    )  Innovation(مقابل لكلمـة    innovation- andدراك

Entrepreneurship) ( ،مع اإلشارة إىل أن  حيث ترجم إىل العربية حتت عنوان التجديد واملقاولة
ىن الواسـع لالبتكـار   يف حني أن بيتر دراكر استخدم باملع التجديد قد يعين جتديد املنتج احلايل،

                                         
  74 .ص ، 2004 مصر، العربية، النيل جمموعة ،املؤسسةو الفرد لدى االبتكارية القدرات النصر، تنمية أبو مدحت -1
  12 .ص ، 2003 ،01 الطبعة األردن، عمان، الصفاء، دار الرائدة، اإلدارة الصريفي، الفتاح عبد حممد -2
  246 .ص ،1984 اجلزائر،  اجلامعية، املطبوعات ديوان ،)عريب.إجنليزي.فرنسي (االقتصادية املصطلحات معجم هين، مصطفى -3

 ...اخللق=اإلبداع=االبتكار 
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كثريا ما يتداخل مفهوم االبتكار مع مفاهيم أخـرى  و ،التحسيين أكثر مما يعين التجديداجلذري و
  . Improvement) ( 1التحسني   (Innovation) االختراع (Créativité)  مثل اإلبداع

  داعـاإلبار وـاالبتك :أوال
بعـض   إال أن ، بداع هلما نفس املعىنصطلح االبتكار واإلغالبا ما تدل األدبيات على أن م

يتعلق باكتشاف فكرة جديـدة   فاالبتكار الكتاب املتخصصني مييلون إىل التفريق بني املصطلحني،
أما اإلبداع فيتعلق بوضع هذه الفكرة موضع التنفيذ على شكل عملية أو سلعة أو خدمـة  ، مميزة

  .لزبائنها املؤسسةتقدمها 
بنشاطها اإلنتـاجي  و باملؤسسةن اإلبداع يتعلق إلق باألشخاص فوإذا كان االبتكار عام متع

من هذا املنطلق نقول أن معظم األشخاص ميكن أن يكونوا مبتكرين إذا توفرت بعض  .والتسويقي
  .الظروف املناسبة لذلك

 ومن بني الفروق املوجودة بني املصطلحني أن التفكري االبتكاري ميكن تعلمه والتدريب عليه،
  .عامة يسبق اإلبداع ويقف كأحد شروط جناحه وهو بصفة

يف و بأن اإلبداع هو قاعدة االبتكـار،  ولذا هناك من يعرف العالقة بني اإلبداع واالبتكار،
كل ابتكـار  " :عرفت العالقة بني اإلبداع واالبتكار بأن)  Amabile(  أمبيلهذا اإلطار جند أن 
األول  والذي هو نقطة بدايـة االبتكـار،   الفرق،اإلبداع عن طريق األفراد و يبدأ بأفكار مبدعة،

  .2"ضروري لكن شرط غري كايف
أي أن وجود أفكار  إن هذا التعريف يشري إىل أن هناك عالقة تالزمية بني اإلبداع واالبتكار،

حيث أم أسـاس عمليـة االبتكـار     مبدعة ال يكون إال من خالل أفراد مبتكرين وفرق عمل،
لكن غري كايف مما يدل على أن هناك عوامل أخرى مؤثرة يف االبتكار  ووجودهم ضروري لالبتكار

وميكن أن نعـرب عـن   .جيب أن تتوفر،كما يشري هذا التعريف إىل أن اإلنسان هو أساس االبتكار
  :العالقة بني االبتكار واإلبداع باملعادلة التالية

  
  

                                         
ص  ،2003 ،01 الطبعة ،، األردنللنشر والتوزيع، عمان وائل دار ،)احلديث والتجارب واخلصائص املفاهيم(االبتكار  جنم، إدارة عبود جنم -1

  17-16ص
2- Amabile, T.M., Creativity in context, Westview Press, New York, 1996, pp1154- 1155. 

 التطبيق +داع اإلب=االبتكار 
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اجلزء امللمـوس   أن االبتكار هون اإلبداع هو اجلزء املرتبط بالفكرة اجلديدة يف حني إوذا ف
وعلى هذا األسـاس ينظـر إىل اإلبـداع واالبتكـار      أو حتويل الفكرة إىل منتج، املرتبط بالتنفيذ

  .كمرحلتني متعاقبتني
  االختراعاالبتكار و :ثانيا

وذلـك   كثريا ما يرتبط استخدام مصطلحي االبتكار واالختراع كمترادفني بالتكنولوجيـا، 
مـن   ار إىل ذلك كل ـ،كما أش جديد إىل منتج   مـ فكرة جديدة ومن ثالتوصل إىل بوصفهما

حيث اعتربا أن االبتكار واالختراع ميكن أن يسـتخدما   )Latham) Mealiea and ميليا والثام
 أوكيـل سـعيد  حيث يعرف  بينما يرى البعض األخر أنه جيب التفريق بينهما، ،1بشكل متبادل

االختراع ميكن أن يكون نظريا "ويرى بأن  ،" املعلومات العلميةكل جديد يف " :االختراع على أنه
 .2" يف شكل قاعدة أو قانون علمي أو يكون تطبيقا يف شكل طريقة حل أو معاجلة مشكل معـني 

إدخال شيء جديد هلذا العامل مل يسبق لـه أن  :"فأنه يعرف االختراع بأنه أما خليل حسن الشماع
من خالل هذا التعريـف   .3" إشباع بعض احلاجات اإلنسانية ويسهم يف وجد أو سبق إليه أحد،

 ة ؛كما جيب أن يكون ملبيا حلاجـة إنسـاني   نستنتج أن االختراع يقوم أساسا على عنصر اجلدة،
لكن مع بدايـة القـرن    ،حيث كانت احلاجة  وراء العديد من االختراعات اليت شهدا البشرية

  . لتقوم باالختراع فاملؤسسات مل تعد تنتظر احلاجة ،العشرين أصبحت الرغبة هي أم االختراع
جند أن التعريف أمهل جانب مهم وهو أن االختراع يقوم علـى أسـاس    ومن جهة أخرى

 :بـأن  )Robbins and coulter( وكـولتر  نــز روبيحيث يعرف كل من  خلفية تكنولوجية،
وتـؤثر علـى املؤسسـات     االختراع هو التوصل إىل فكرة جديدة بالكامل ترتبط بالتكنولوجيا"

ن التوصل إىل فكرة حىت ولو كانت جديدة متاما وتليب حاجة إنسـانية ال  إومما سبق ف .4"اتمعية
ويف إطار العالقـة بـني االبتكـار    .ميكن أن نسميها اختراع إال إذا كانت مرتبطة بالتكنولوجيا

كشف أو اكتشـاف   االختراع هو" :قد فرق بينهم حيث يرى بأن )Yves(واالختراع جند أن 

                                         
  .17جنم، مرجع سابق، ص عبود جنم -1

  112 .ص ، 1992اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان الصناعية، املؤسسة ونشاطات فوظائ أوكيل، سعيد حممد -2
  .421، ص2000 ،01 ، الطبعة عمان، األردن والتوزيع، لنشر دار املسرية ،املؤسسة نظرية حممود، كاضم خضري الشماع، حسن حممد خليل -3
  .17، صجنم، مرجع سابق عبود جنم -4
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 حممد أمحدأما  .1"تجديدلبينما االبتكار هو مدخل أساسي ل علمي يسمح بتنمية املعرفة اإلنسانية،
مبعىن أنه ال ميكن أن يكـون هنـاك   ، "االبتكار هو القدرة على االختراع" :فريى بأن عبد اجلواد

ومفادها  بتكار واالختراع،ويف هذا السياق هناك رؤية تشمل العالقة بني اال ابتكار بدون اختراع،
فتـرى بـأن    )Marie ) Debourgديبورغ ماري أما  . 2أن االبتكار هو تطبيق ناجح لالختراع

أمـا األقـراص    ،حيث أعطت مثال عن الليزر بأنه اختراع ؛االبتكار هو تطبيق جتاري لالختراع
التعبري عن االبتكـار   مكننه يإوحسب هذا الرأي ف .3الليزرية فهو تطبيق جتاري الختراع الليزر

  :باملعادلة التالية
  
  

 االبتكـار  أما بالتكنولوجيا، ترتبط جديدة أفكار بلورة يعين االختراع بأن جند سبق ومما
 بتحويل يهتم االبتكار أن على ركز األخري التعريف أن غري األفكار، هذه وجتسيد تطبيق فيعين

 التعريف هذا وحسب التجاري، اال يف املك بشكل بالتكنولوجيا ترتبط اليت األفكار وتنفيذ
 هنـاك  يكون لن اختراع بدون أنه أي االختراع، بوجود مرهون االبتكار أن جند سبقه والذي
 إىل نظرنا ما إذا وبالتايل لالختراع، جتاري تطبيق جمرد أنه على االبتكار حيصر أنه كما ابتكار،
 اجلانـب  علـى  االبتكار مفهوم حصر سيعين اهذ فإن لالختراع، تطبيق جمرد أنه على االبتكار

  .4اإلنسانية واألنشطة املعرفة حقول جلميع وميتد واسع االبتكار مفهوم أن حني يف التكنولوجي،
  االبتكار مفهوم : ثالثا

 وتطبيـق  تنميـة  هـو  ":االبتكار بأن ترى حسن راوية فإن االبتكار مصطلح فيما خيص
 اجلديدة الفكرة من شيء كل تغطي فهي شاملة تنمية لمةك وهنا املؤسسة، يف اجلديدة األفكار

أن  علـى  سابقا ذكرناه ما مع يتوافق وهذا ،5"تطبيقها مث للمؤسسة جلبها إىل الفكرة إدراك إىل
 داخـل  أو السوق يف العملي التطبيق إىل يعقبها وإمنا اجلديدة، الفكرة عتبة عند يقف ال االبتكار

 ،تكتسـب  أن ميكـن  خاصية إىل يشري لالبتكار آخر تعريف اكهن هذا، إىل باإلضافة املؤسسة،

                                         
1- Yves Chirouze, le marketing: de l’étude de marche au lancement d’un produit nouveau ,T1 ,4eme ed.chotard 
et associes, 1991. pp126-127. 
2- Jean Jacques Lambin, le marketing stratégique, Science édition ,Paris, France, 2 éme édition, 1993, p20. 
3- Marie Camille Debourg et al: pratique du marketing, BERTI éditions, 2e édition, Alger, 2004, p164. 

  .18-17ص ص سابق، مرجع جنم، عبود جنم -4
  393 .ص ، 2001مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،املؤسسات سلوك ،حسن راوية -5

  التطبيق التجاري +االختراع  =االبتكار
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 قـاموس  تعريف وهو لالبتكار، تقدميها خالل من املؤسسة ) longman(لونكمان يعرف حيث
 أي هو وكذلك سلعة إنتاج يف حمسنة طريقة أو جديد اختراع أي ":أنه على لالبتكار األعمال

 .1"مؤقت احتكار حتقيق يف املنافسني عن يةأفضل املنتج تعطي واليت اإلنتاج طرق يف تغيري
على  مؤكدا القدمي عن املنظم التخلي بأنه االبتكار عرف فقد) Drucker( بيتر دراكرأما 

وهنا جتدر اإلشارة إىل التمييز بني املقاربتني . 2 "خالق هدم هو االبتكار أن من شومبتري قاله ما
  :3وهي Anderson & Tushman)   (1986حبسب 

 اجلديـد  أن يرى والذي ، (la destruction créatrice) شومبتريل اخلالّق التدمري بةمقار
موجـود   هو ما تعزيز على يقوم االبتكار أن تعترب اليت واملقاربة القدمي، وتدمري أنقاض على يقوم

ـ  القدمي تدمري أي املقاربتني، كلتا يغطي االبتكار أن واحلقيقة فيه، النظر إعادة دون وحتسينه  نم
 جهة من لالستمرارية ضمانا موجود هو ما وتعزيز وحتسني جهة، من وتطويره جديد إبداع أجل

  .أخرى
 والفنية العلمية اخلطوات والتنمية تعرف االبتكار على أنه جمموع التعاون منظمة وجنذ أن 

 خدامواالست حمسنة، أو جديدة صناعية منتجات وتسويق تطوير لنجاح الالزمة واملالية والتجارية
 اخلدمـة  يف جديدة طريقة إدخال أو حمسنة أو جديدة معدات أو وعمليات ألساليب التجاري

 4.   اخلطوات هذه من واحدة خطوة إال والتطوير البحث وليس االجتماعية،
 هـو  ما إىل التوصل على املؤسسة قدرة" :أنه على بتكاراإل يعرف فإنه جنم عبود جنم أما

 تكـون  أن التعريـف  هذا ويعين ،5"السوق يف املنافسني من وأسرع أكرب قيمة يضيف جديد
 املفهـوم  أو اجلديدة الفكرة إىل التوصل يف املنافسني مع باملقارنة األوىل هي االبتكارية املؤسسة
  (01)رقم والشكل .التوصل إىل املنتج اجلديد واألوىل يف التوصل إىل السوق يف واألوىل اجلديد،
 .6 التعريف هذا أبعاد يوضح

                                         
1 -G.F..ADAM, Longman Dictionary of BUSINESS ENGLISH, YORK Press ,Beirut, 1982, p244. 

  .21ص سابق، مرجع جنم، عبود جنم -2
 الثاين منتدى الوطين يف قدمت مداخلة املؤسسة، يف واالبتكار اإلبداع عملية على وتأثريها التغيري إدارة ،رضوان سوامس اهلادي، بوقلقول -3

  .4ص ، 2004 ديسمرب 01 إىل نوفمرب 30 من اجلزائر، عنابة، للمؤسسات،
   املعرفة،مداخلة  اقتصاد يف ظل اجلزائرية االقتصادية للمؤسسات التنافسية امليزة تعزيز يف االبتكار وأمهية دور حممد أمني، بربري طرشي حممد، -4

  .12ص ، 2008 نوفمرب28- 27الشلف،-بوعلي بن حسيبة جامعة ،الدويل العلمي قدمت يف امللتقى
  22 .ص سابق، مرجع جنم، عبود جنم -5
  .23ص ،سابق مرجعجنم عبود جنم، -6
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  والسوق املنتج الفكرة، إىل األول -االبتكار مفهوم :(01)  رقم الشكل                      
 

 
  
  
  

  
  

 

 للنشر والتوزيـع،  وائل دار ،)احلديث والتجارب واخلصائص املفاهيم(االبتكار  جنم، إدارة عبود جنم: املصدر
  .23ص ،2003، 01 الطبعة األردن،   عمان، 

 مـن  ميكـن  واليت واخلصائص الصفات من جمموعة وضع الكتاب بعض حاول ولقد
 ،ورفقائه ويست مايكل هؤالء بني ومن، ال أم ابتكار معني تصرف كان إذا فيما معرفة خالهلا
 فيه توفرت إذا عمل وأي االبتكاري، التصرف أو لللعم صفات من جمموعة بوضع قاموا حيث
  :كاآليت وهي نظرهم وجهة من ابتكار يعترب الصفات هذه

 مجاعـة  مبعىن( فيه تطبيقه املزمع للمجتمع بالنسبة جديدا شيئا االبتكار ميثل أن ينبغي -
 نالـذي  أو للفـرد  بالضرورة جديدا يكن مل لو حىت )ككل املؤسسة أو معينة إدارة أو العمل

 بتقدميه؛ يقومون
 املصـانع  أحـد  قام فإذا عارضا، أمرا وليس مقصودا شيئا االبتكار يكون أن جيب -
 األمـر  هـذا  يعترب فال العاملني على أثرت حر موجة عن الناجم األثر بسبب إنتاجه بتخفيض
 جـودة  حتسني دف )اإلنتاج ختفيض(الفعل  بنفس املصنع قام إذا أخرى ناحية ومن ابتكارا،

  بأنـه  الفعل هذا وصف ميكن عندئذ العاملني، بني املرض حاالت لتقليل أو ينتجها، اليت عالسل
 ؛ اريـبتكإ

  القرب من السوق  كفاءة اإلنتاج-اهلندسة  التحسني الكبري-اجلدة  العامل املؤثر

 الوسائل
  املساعدة

 أو للمبتكر الذاتية اخلربة
 األدبيات املؤسسة،

 املوزعون، والدراسات،
  إخل... واملنافسون ائن،الزب

 مرونـة  اهلندسية، اخلربة
 إدارة العملية، تكنولوجيا
 تكاليف وإدارة العمليات

  .ذات كفاءة

 التسـويقية،  اخلربة
 الزبـون،  إىل التوجه

ــوات ــع، قن  التوزي
 التسـعري،  سياسـات 

   وإعالن وترويج

 ابلية التسويقق قابلية اإلنتاج

وىل إىل األ
  املنتج 

األوىل إىل 
   السوق

 إىل األوىل
 الفكرة  
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 جديد شخص بتوظيف املؤسسة فقيام روتيين، تغيري جمرد االبتكار يكون ال أن ينبغي -
 خبالف ابتكاري تغيري اعتباره ميكن ال التقاعد، سن بلغ أو استقالته قدم أخر شخص حمل ليحل
 االبتكار؛ قبيل من تعترب أن ميكن متاما جديدة وظيفة إنشاء فإن ذلك

 أو الفرعيـة  أقسـامها  بعض أو ،للمؤسسة فائدة حتقيق إىل االبتكار يهدف أن جيب -
 األوسع؛ اتمع

 عمله يف تغيري بإحداث العاملني أحد قام فإذا آثاره، بعمومية االبتكار يتسم أن ينبغي -
    .ابتكارا هذا يعترب فال املؤسسة يف راداألف باقي على ذلك يؤثر ومل

 االبتكار أمهية: الثاين املطلب
 وأيضـا  املؤسسات مستوى على احلاضر وقتنا يف كثريا تغريت قد االبتكار إىل النظرة إن

 واألمـم  الـدول  تقدم درجة ضوئه على حيدد معيارا االبتكار أصبح فقد الدول، مستوى على
 دفـع  يف مهم وعامل الثروة لتحقيق مصدر أنه على إليه ينظر أصبح ذلك من أكثر بل ورقيها،

 زيـادة  من متكن جديدة طريقة ابتكار املثال سبيل فعلى واالقتصادية، االجتماعية التنمية عجلة
 الناتج زيادة يف تساهم قد املائة، يف واحد من أقل بنسبة النامية الدول يف عوامل اإلنتاج إنتاجية
 دوالر بليـون  100 مقـداره  إضايف رأمسال فيه يسهم مما أكرب بقدر لدولا هلذه اإلمجايل احمللي

 حتويـل  جمرد من أفضل اجليد التنفيذ مع املبتكرة اجليدة فاإلستراتيجية التارخيية، الربح مبعدالت
 . 1املوارد

 يف كـبري  حد إىل تساعد اليت اهلامة املؤشرات أحد أصبح االبتكار فإن أخرى جهة ومن
 تبذلـه  مـا  على اليوم يالحظ ما فإن عامة وبصفة ،2 املؤسسات تقدم مدى على االستدالل
 وقد كبرية مبالغ تكلفها قد واليت والتطوير البحث أنشطة على اتدجمهو من املعاصرة املؤسسات

 االبتكار فشل معدالت ارتفاع بسبب عالية خماطرة من يكتنفها ما بالرغم طويلة للسنوات تدوم
 هـذه  طـرف  من االبتكار أمهية إدراك على الدليل السوق، داخل اريةالتج الناحية من خاصة

 مـن  % 30 عن يزيد ما ختصص اليابانية املؤسسات أن املثال سبيل على جند حيث املؤسسات،
 املؤسسـات  كل من % 25 أن وجد حديث مسح ويف والتطوير، البحث أنشطة على خمرجاا

 ميثـل  وهذا لعامليها، االبتكار جمال يف تدريبا متقد عامل100 من أكثر تستخدم اليت األمريكية

                                         
  293 .ص، 1998  مصر، القاهرة، اإلداري، والتطوير لالستشارات سريفيس وايد مركز املستقبل، وآفاق اإلدارة ،عامر يس سعيد - 1
  38 .ص ،مرجع سابق الصريفي، الفتاح عبد حممد - 2
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 من الكثري يغري حيث أصبح .1 2003-1999األربع ما بني  السنوات يف %540)(مبقدار زيادة
 عوائد على املثال سبيل فعلى عالية، منو ومعدالت كبرية أرباح حتقيق إىل تسعى اليت املؤسسات

 مليارات عشرة البالغة مبيعاا مجلة من % 32 حوايل أن األمريكية M3 مؤسسة يف جند االبتكار
 حتـيط  أصبحت اليت الظروف أن وجند ،2جديدة  وخدمات سلع البتكارها نتيجة سنويا دوالر

 مل وكـبرية  عديدة حتديات عليها فرضت والتعقيد الشديد بالتغري واملتميزة املعاصرة باملؤسسات
 ما وهذا وفعالية، بكفاءة ولكن بسرعة ههاتواج أن املؤسسات على جيب واليت قبل، من تشهدها
مت  ومن ملشكالا جديدة وأفكار حلول إجياد من متكنها املؤسسات لدى إبداعية قدرات يتطلب

 .والنمو االستمرار
 يف السـريع  والـتغري  التكنولوجيا يف املذهل التغري والعوامل الظروف هذه مقدمة يف ويأيت

العوامـل   من جمموعة هناك السياق هذا ويف املعرفة، حجم يف اهلائلة والزيادة املستهلكني أذواق
  :العوامل هذه بني ومن مضى وقت أي من أكثر خاصة أمهية ذو االبتكار من جعلت واليت

 ؛املؤسسات بني املنافسة ازدياد .1
 ؛األعمال منظمات حجم كرب .2
 ؛املستهلكني توقعات ارتفاع .3
 ؛املوارد نقص .4
 .ةاجلديد األفكار على الطلب تزايد .5

  املؤسسـة  علـى  الضغوطات من الكثري تضع غريها وأخرى العوامل هذه كل أن حيث
 الورقـة الراحبـة    األخـرية  هذه أن باعتبار تنافسية ميزة لتحقق سعيا وأكثر متيزا أكثر لتكون

 :امليزة التنافسية على أا  ) (kotler والظروف، ويعرف العوامل هذه ظل يف للمؤسسة
 املنافسـني  بإمكان ليس أساليب عدة أو واحد بأسلوب األداء على سسةاملؤ قابلية متثل "

 حاجات إتباع على املؤسسة قابلية " :أا على Doyle) (كما يعرفها ،"مستقبال أو إتباعها حاليا
 أن السـلمي  علي يرى السياق هذا ويف3 ".السوق يف منافسيها من أفضل بشكل الزبائن ورغبات
 علـيهم،  لتفوقها وسبب اآلخرين عن متيزها ميزة للمؤسسة تكون أن للمنافسة السليم املدخل

                                         
  15 .ص سابق، مرجع جنم، عبود جنم - 1
  293 .ص سابق، مرجع عامر، يس سعيد - 2
  122 .ص ، 2000 األردن، عمان، املناهج، دار التسويق، حبوث ،يوسف مانعث ردينة -3
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 يف السبق مث ومن اآلخرون إليه يصل مل جديدا شيئا تبتكر أن املؤسسة على جيب بأنه ويضيف
 .1 السوق

 بـل  االبتكار خالل من تنافسية ميزة حتقق املؤسسات أن على أكد فقد  Porter) ( أما
 يـزة امل = االبتكـار  أن علـى  األحدث كتابه يف يؤكد ورنتشريمريه أن جند  ذلك من أكثر

 .2تنافسيةال
 أفكار خلق على بقدرا وبقائها وجناحها املؤسسة استمرارية بني يربط الكُتاب من فالكثري

 تنتج التنافسية امليزة أن من الرغم وعلى للسوق، تقدم وخدمات منتجات إىل وحتويلها ابتكارية
 متزايد بشكل أصبح االبتكار فإن املميزة، األصول بعض امتالك أو حجم مثل خمتلفة عوامل عن

 كأحد االبتكار يوضح التايل اجلدولو . التنافسية امليزة مصادر أهم املؤسسات من أكرب ولعدد
  .التنافسية امليزة لتحقيق النهائية املصادر

  فسيةالتنا مليزة النهائية املصادر كأحد االبتكار يوضح )01(رقم اجلدول     

 االقتصـادية  املؤسسـات  تنافسـية  دويل، ملتقى للتغيري، احلديثة اإلستراتيجيات ،عياري أمال نصيب، رجم: املصدر 
  .2002 أكتوبر، 30 /أيام اجلزائر، بسكرة، جامعة احمليط، وحتوالت

 أهـم  وأحد للمؤسسة، تنافسية ميزة لتحقيق وسيلة أهم حأصب االبتكار أن سبق مما وجند
ذلـك   علـى  يؤكد كما ومنوها املؤسسة لتنافسية ضروري وشرط بل احلديثة أساليب التنافسية

3Yves.(  
  :يوضح ذلك املوايل والشكل 

            

                                         
  252 .ص نشر، تاريخ بدون مصر، غريب، مكتبة املعاصرة، اإلدارة ،السلمي على -1
  20 .ص ،مرجع سابق جنم، عبود جنم -2

3-Yves Chirouze, Op.cit, p127. 

  اإليضاح  التنافسية امليزة مصادر
  املنافسني على والتفوق الصناعة سعر معدل من قلأ بسعر البيع من للمؤسسة ميكن  الكلفة
  خيدمها اليت والوظيفة اجليد واألداء املواصفات يف وتتمثل  النوعية

  الطلب عند للمشتري املنتج إتاحة يف وتتمثل  االعتمادية
  له االستجابة على والقدرة الطلب يف للتقلب التكيف  املرونة

  جديدة منتجات تقدمي  االبتكار
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 االبتكار بينها ومن احلديثة التنافسية أساليب يوضح :)02( رقم الشكل 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .22ص ،2000 مصر، سكندرية،اإل اجلامعة، شباب مؤسسة التطبيقي، والترويج املنافسة ،النجار فريد :املصدر 
  :1أنه يف االبتكار أمهية نلخص أن وميكن

 فـرق  خـالل  من اجلماعي والتفاعل التفكري يف الشخصية املهارات ويراقب ينمي .أ 
 الذهين؛ العصف
 على أو املؤسسة مستوى على املشكالت عاجلةمل تصنع اليت القرارات جودة من يزيد .ب 

العمل  ببيئة اخلاصة وتلك والتسويقية واملالية الفنية املختلفة ااالت يف وإداراا، مستوى قطاعاا
 االجتماعية؛

 املنتجات؛ جودة من حيسن .ج 

                                         
  260 .ص ، 2002 مصر، النشر، دار ذكر نبدو ،)واملهارات األصول(البشر إدارة ،مصطفي سيد أمحد -1

 تنمية املهارات

 مراقبة املخزون

 الترويج

 االلكترونية التجارة

 املتزامن البيع

 أساليب التسعري

 العلوم  والتكنولوجيا

 اجلودة مراقبة

 البيع االبتكاري

  تاالبتكارا

 خفض التكاليف  الصفقات املتكاملة

  األساليب
 التنافسية

 حتسني اإلنتاجية الكمية والنوعية

 اة املنتج       اإلسراع بدورة حي

 اإلستراتيجية التحالفات   

 إدارة اجلودة الشاملة

 البحوث والتطوير  االتصاالت التسويقية
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 من املؤسسة متيز يف يسهم مما وآخر جديد منتج  تقدمي بني الفترة تقليل على ساعدي .د 
 ؛ بالوقت لتنافسا حيث

 ؛للمؤسسة التنافسية القدرة وتعزيز خلق على يساعد.هـ 
 املبيعات؛ حجم وزيادة لتفعيل سبل إجياد على يساعد .ه 
 .عمالئها لدى املؤسسة عن طيبة ذهنية صورة وتعزيز خلق على يساعد .و 

 اهل يسمح قد قبل من أحد إليه يسبقها مل لالبتكار املؤسسة تقدمي فإن ذلك إىل باإلضافة
  .االبتكار كثافة درجة حسب وذلك للسوق ومؤقت جزئي باحتكار

 Organizational Innovation) املؤسسـات أشـكال االبتكـار يف   :املطلب الثالـث 

Formats) 
  )عزاوي وآخرون(حسب كل من  هي أشكال ثالث تأخذ االبتكارات قد عامة بصفة
  )Administrative Innovation(االبتكار اإلداري  :أوال 

،وأشار يف نفس السـياق  »جمال من ااالت اليت يغطيها االبتكار« االبتكار اإلداري هو إن
)West et al( اتم بالعالقات التفاعلية إلجناز املهام، وأهداف العمل، وتلـك القواعـد   «  :بأ

 وقـد عـرف   ،»املؤسسـة واإلجراءات اليت تعمل باالتصال والتبادل بني العاملني والبيئة احمليطة ب
التوصل إىل املفاهيم اجلديـدة القابلـة   « : بأنه»  Managerial Innovation« :االبتكار اإلداري

نالحـظ أن هـذا    ،»املؤسسةللتحويل إىل سياسات وتنظيمات وطرق تساهم يف تطور األداء يف 
 املفهوم مل يقتصر على االبتكار اإلداري بل تعداه ليوضح مدى مسامهته يف تطوير عملية االبتكـار 

  . وتنظيمه وإجراءات نقل األفكار اجلديدة إىل منتجات، ومن مث اإلبداع يف إنشاء األسواق اجلديدة
، حيـث  »والبيئة احمليطة ـا  املؤسسةتبين عملية التغيري يف «  :فقد عرفه بأنه) كنيت(أما 

 أبعد من بل إىل املؤسسةأضاف إىل أن االبتكار اإلداري ال يقتصر على التغيريات اليت جتري داخل 
  .املؤسسةذلك، حيث أشار إىل عملية امتدادها حىت البيئة احمليطة ب

أن أغلب ااالت اليت يشملها االبتكار  التنظيمي من خالل  )Daniel Robey(وقد أوضح 
يشمل على التغريات يف اهليكل التنظيمي، وتصـميم األعمـال،   «  :تعريفه لالبتكار اإلداري بأنه

، ويدعم هذا »وغريها...ياسات واستراتيجيات جديدة، ونظم رقابة جديدة،، ساملؤسسةوعمليات 
: بأن االبتكـار اإلداري هـو   )One Best Way(التعريف الذي قدمه تايلور يف رؤيته اهلندسية 
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اإلتيان باجلديد بكل ما يتجاوز الطريقة الواحدة إىل الطرق املتعددة اليت تعين إن الفاعلية اإلدارية «
  .1»طريقة لتحقيق األهداف اإلدارية بكفاءة عالية هلا أكثر من
  )Technology Innovation( االبتكار التقين :ثانيا 

يعرف االبتكار التقين أو التكنولوجي وفقاً لتقرير الس االستشـاري املركـزي للعلـوم    
ا التقريـر  والتكنولوجيا يف الواليات املتحدة األمريكية بطرائق متعددة، ولكن االبتكار أخذ يف هذ

معىن عام مشرياً إىل اخلطوات التجارية والصناعية والفنية، اليت تقود لتسـويق السـلع اجلديـدة    
) West et al(واملصنعة، واالستعمال التجاري للتجهيزات والعمليات الفنية اجلديدة، وأكد ذلك 

ئيس، واليت تتضـمن  املتعلقة بنشاط العمل الر للمؤسسةبأنه حتدث تغريات بإدخال التقنية اجلديدة 
العناصر األساسية مثل املنتجات اجلديدة واخلدمات وعناصـر جديـد يف العمليـات وعـرف     

)Dardess et al( غلب األحيان علـى  أتقدمي األفكار اجلديدة طرق أدوات يف «  :االبتكار بأنه
قاصـد  االبتكار خيلق ثروة يف االقتصاد الوطين، «  :بأن )Smeds(وأشار ،»شكل تقنيات جديدة

بذلك االبتكار التقين الذي عرفه على أنه ابتكار يشمل فكرة جديدة، وهي تطبيق يظهر إمـا يف  
  .2»منتج جديد أو عملية، أو خدمة تؤدي إىل النمو الدينامكي لالقتصاد

بينما عرفه البعض على أن االبتكار يف مصطلحات التكنولوجيا والتقنية ميثل السلعة، ميكـن  
ه ابتكار وبشكل خاص إذا الحظها السوق على أا ابتكارية، وليست املسألة يف النظر إليها على أن

التغيري التكنولوجي الذي قد يظهر،  فإذا مل يالحظ الزبائن السلعة على أا جديدة بشكل حقيقي 
أن العمل لديه وظيفتان شـرعيتان مهـا االبتكـار    «  :)دراكر(فإا ال تكون ابتكارية، ويقول 

ويالحظ من خالل التعريفات السابقة أا نظرت إىل االبتكار التقين من وجهة نظـر  ، »والتسويق
تسويقية وربطت العملية بالزبائن، فاملهم ليس هو االبتكار التقين وإمنا هو قبول املستهلكني هلـذا  

كـم  التغيري اعتربه جديدا وأشاروا إىل أن االبتكار التقين هو إنتاج سلعة يف اية املطاف ويتم احل
  .    عليه بأنه ابتكارية من قبل السوق

                                         
 15جامعة البليدة  احلديثة، املؤسساتدور التغيري التنظيمي يف تطوير االبتكار يف  مداخلة قدمت يف امللتقى الوطين حول تيقاوي العريب، -1 
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بأن االبتكار التقين هو حيدث التجديد التقين ضمن نشـاط العمـل    )Alas Wei(وأشار 
يف تعريف آخر بأن االبتكار الـتقين  ) Damanpour(، ويف نفس السياق أشارللمؤسسةاألساسي 

وأكد  ،»لعمل االبتدائيمنتجات جديدة خدمات أو عمليات ترتبط بشكل مباشر بنشاط ا«  :هو
)Beije( أن االبتكار التقين يكمن أن تعرف كمنتجات جديدة، عمليات جديـدة،  «  :ذلك يف

خللق االبتكار سواء كعملية جديدة أو تسويق منتج  املؤسساتتقنيات جديدة، أو حتسنها، وتتفق 
، وأضاف املؤسسات وقد أوضح أن أغلب االبتكارات التقنية تكون له عالقة باالبتكار يف ،»جديد

)Rickne(      وظائف أخرى تتمثل يف خلق رأس املال البشري، وخلـق ونشـر الفـرص التقنيـة
  .، وخلق سوق عمالةاملؤسساتواملنتجات، وحتسني العالقة بني 

  )Ancillary Innovation( االبتكار اإلضايف :ثالثا
كأن » الوظائف التقليديةاالبتكار الذي يذهب إىل ما وراء «  :يعرف االبتكار اإلضايف بأنه

يقوم حمترفو التسويق بتطوير برنامج تسويقي مبساعدة الزبائن، وتعزيز برنامج خدمة عامة فريـدة،  
«  :االبتكـار اإلضـايف أو املسـاعد بأنـه     )Damanpour( ، ويعرفاإضافي ايعد هذان ابتكار

ن الوظائف االبتدائية للعمل بعد مأاالبتكارات اليت تشكل حدود البيئة التنظيمية، واليت تذهب إىل 
ابتكـارات  «  :إىل أن االبتكار اإلضايف هـو  )Alas, et al(، ويف نفس السياق أشار »املؤسسةب

، »للمؤسسـة مساعدة وإا متتد عرب حدود البيئة التنظيمية وتتجاوز وظائف العمـل األساسـية   
ـ « :على أن االبتكارات) Dangayach et al(وأضاف  ينات يف املنتجـات  دف إىل تقدمي حتس

يف جمال البحث والتطـوير   املؤسسةكخدمات إضافية، لتلبية حاجات السوق واالستعانة بقدرات 
أن هذا االبتكار يتعلق بالربامج واخلدمات الـيت  ) West et al(، وأكد نفس الشيء »والتدريب

يميـة واملكاتـب   ، مثل برامج تنمية الوظائف التعلللمؤسسةتتجاوز النشاطات الوظيفية األساسية 
  .1العامة، وبذلك جند أن هذه االبتكارات حتدث تغريات يف أهداف املهام

  االبتكار يف املؤثرة العوامل :الرابع املطلب

 الكثري حتديد يف سامهت قد االبتكاري والنشاط االبتكار تناولت اليت الكثرية الدراسات إن
 املتبـادل  التأثري وذات املترابطة العوامل من جمموعات ثالث وهناك فيه املؤثرة العوامل هذه من

 جمموعـة  املبتكـر  الفرد مستوى على الشخصية اخلصائص جمموعة :وهي االبتكار يف املؤثرة

                                         
  .15ص مرجع سابق، تيقاوي العريب، -1
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 يوضح التايل والشكل. 1اتمع يف العامة البيئة عوامل وجمموعة املؤسسة يف التنظيمية اخلصائص
  :االبتكار يف املؤثرة العوامل

  االبتكار يف املؤثرة العوامل ):03(رقم  الشكل                    

 
 .130ص ،2000الصرن، رعد حسن، إدارة اإلبداع واالبتكار، دار الرضا، أب، عدن، اجلزء األول، : املصدر

 الشخصية اخلصائص جمموعة :أوال
 يف يعتقـد  كان حيث البدء، ونقطة املؤسسة داخل االبتكار عملية لب املبتكر الفرد يعترب

 فئـة  على يقتصر االبتكار فإن وبالتايل فقط، العايل الذكاء ذوي األفراد هم املبتكرين أن يةالبدا
 عامة إنسانية ظاهرة هو االبتكار أن أثبتت احلديثة الدراسات أن غري كالعلماء، اتمع من معينة

 الـيت  الشخصية الصفات من أدىن حد وجود ينفي ال هذا لكن ،2خاصة بأحد  ظاهرة وليست
 املبتكرين األشخاص سلوك بدراسة الباحثني من العديد قام وقد املبتكر، الفرد يف تتوفر أن بجي
 بـأن  وجـد  حيـث  شارلز، هؤالء بني ومن املبتكرين األفراد صفات لتحديد منهم حماولة يف

 ميكن ما على التركيز على املقدرة ذلك يف مبا املهمة، السمات من عدد هلم املبتكرين األشخاص
  .3 يكون ماذا من بدال ون،يك أن
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 :1ـكما أم يتميزون ب
 العمل؛ عن مرتفعة بأسئلة واإلتيان االستطالع، حب .1
 األشياء؛ ألداء التقليدية الطرق نويتحد .2
 الصندوق؛ خارج والتفكري املرجعية اإلطارات من ألبعد النظر يفضلون .3
 .والفرص املشاكل مواجهة طرق يف جديدة بتصورات يأتوا .4

 املبتكر، الفرد مسات حول واحدة قائمة على والباحثني الكتاب بني اإلمجاع عدم ويالحظ
 املبتكرين األفراد على كثرية حاالت يف تظهر اليت واخلصائص السمات من جمموعة هناك أن غري

 2:وهي
 :التعقيد إىل امليل .أ 

 ألوفـة م غري بأشياء تفكريهم خالل من وذلك التعقيد، إىل املبتكرين األفراد مييل ما عادة
 الـيت  القائمـة  احلالة إىل مييلون ال فهم العاديني، األفراد خبالف واملعقدة الصعبة املشاكل حلل

  .ا القيام فرد كل يستطيع اليت والسهلة املألوفة البيئة متثل جيدوا
 :الشك حالة .ب 
 ريغ أسئلة طرح إىل يقوده ما وهو الشك إىل مييل فاملبتكر األوىل، باخلاصية مرتبطة وهي 
 املشهور تساؤله طرح فنيوتن البديهيات، حىت األسئلة هذه تطال قد ورمبا شيء كل عن مألوفة

 الذي التساؤل هذا األسفل، إىل يكون السقوط ملألوف خالفا األعلى إىل التفاحة تسقط مل ملاذا
 حالة فإن ولذا اجلاذبية، قانون اكتشاف إىل يتوصل جعله األسفل إىل األشياء سقوط بديهية طرح
 واملتمثلة منها البد اليت للنتيجة يصل أن إىل التساؤالت يطرح دائما جتعله للمبتكر املالزمة الشك

 مل الذي اجلديد إىل التوصل أو القدمية للظواهر جديدة تفسريات أو معينة ملشكلة حل إجياد يف
 .تساؤالته يف إال يظهر

 :احلدس .ج 
 يف التعمـق  أن إال املعلومـات،  ومجع شكلةامل حتديد يف علمية مبنهجية املبتكر يعمل قد
 هـو  واحلدس احلدس، يتطلب الظاهرة غري االرتباطات إىل الظاهرة االرتباطات وجتاوز التصور

 جنـد  ما وعادة الصلبة، املوضوعية عالقتها خارج أو بعيدا األشياء إىل والنظر الذايت االستبطان
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 املسـار،  تصـحيح  على والقدرة االستبطان على بالقدرة يتمتعون الذين هم املبتكرون األفراد
 مـن  األفراد لتمكني كمقدرتني الذات، وتصحيح االستبطان أمهية على1978 (Bois)  ويوضح

 .1واملكتسبة الفطرية الكامنة طاقام من االستفادة
  :الذايت اإلجناز .د 

 ما وحب الذاتية الدافعية هو لديه الذايت احملركف ، الذايت باإلجناز حمفز بأنه يتسم املبتكر إن
 الذايت والتحفيز ،2حياته من جزء به يقوم ما بأن يشعر فهو له احملفز دور يلعبان حيث ،به يقوم

 الذات حتقيق ويعترب اإلنسانية، للحاجات  )(Maslowماسلو سلم  حسب الذات بتحقيق يقترن
  .3وأرقاها اإلنسانية احلاجات أنواع أعلى

 :والقيود احملددات من النفور .ه 
 الذهنيـة  القـدرة  يف جيد حيث تواجهه، اليت والقيود احملددات من ينفر املبتكر الفرد إن
 يعترفـون  ال املبتكرين من الكثري فإن ولذلك شيء، حيدها أن ميكن ال ما ومتسع عمقا املركزة
 .املعريف جماهلم تقيد اليت واملهنية االختصاصية باحلدود

 التنظيمية العوامل جمموعة: ثانيا
 ال فـاألفراد  لألفراد، االبتكاري النشاط على التأثري بالغ تنظيميا إطارا متثل سساتاملؤ إن
 أثبتـت  وقـد  التنظيمـي،  وسياقهم حميطهم خارج يعملوا أن ميكنهم وال الفراغ يف يعملون

 تأثريها خالل من االبتكاري اجلهد على تؤثر املؤسسات داخل التنظيمية الظروف بأن الدراسات
 :4اإلبتكار يف املؤثرة التنظيمية العوامل أهم يلي وفيما االبتكارية، اخلصائص يذو األفراد على

 :املؤسسة إستراتيجية .1
 وهـي  ابتكارية إستراتيجية تتبع مؤسسات ،املؤسسات من منطني بني منيز أن ميكن وهنا
 أدائهـا  أبعـاد  وأحـد  السـوق  يف التنافسية مليزا مصدر االبتكار من جتعل اليت املؤسسات

 التكنولوجيـا  أي القائمـة  احلالة حنو موجهة إستراتيجية يتبِْْع الثاين والنمط ،فيه ستراتيجياإل
 جماالت هلم ويوجد املبتكرين عن يبحث األول النمط فإن وبالطبع احلالية، واخلدمات واملنتجات
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 ،االبتكارات من املؤسسة قاعدة وتطوير تكوين يف عليهم مبا يقوموا أن أجل من كثرية وفرص
 .القائمة احلالة على للحفاظ االبتكاري النشاط فيواجه الثاين النمط أما

  :اإلدارة وأسلوب القيادة.2
 حيث املؤسسة، داخل االبتكار إعاقة أو حتفيز يف فعاال دورا تلعب القيادة أن يف شك ال

 يف بينـهم  يماف يتعاونون حبيث ،)العاملني(املوظفني  على التأثري ممارسة": أا القيادة على تعرف
 وتوجد االبتكار جو تشيع اليت هي املؤسسة يف االبتكارية فالقيادة ،1"مشترك هدف حتقيق سبيل

 الـذي  اخلطر التغيري من جتد القائمة احلالة على احملافظة البريوقراطية القيادة أن حني يف احلوافز،
مـن   التحـرر  املرونة، ي،الدميقراط باألسلوب يتسم األول القيادة منط كان وإذا الفوضى، يشيع

 الـنمط  فـإن  املسـتقلة  والوحـدات  العمل فرق إىل وامليل والقواعد، اهلياكل ومجود اهلرمية
-أسـفل  واتصاالت القوية، الروتينات اهلرمية، املرونة، عدم باملركزية، يتسم )البريوقراطي(الثاين

  .األعلى
 :الفريق.3

 فتـرة  مدى على مستقر منتظم تفاعل يف أكثر أو لفردين جتمع ":أنه على الفريق يعرف
 أداء تفوق الدراسات أثبتت وقد ،2"مشترك هدف وحتقيق مشترك اهتمام لتجسيد معينة زمنية

 الناجحة املؤسسات جتارب أوضحت كما اإلدارات، على أو الفرد على لألداء كوحدة الفريق
 األكثر املناخ يشكل أن ميكن العمل فرق استخدام إىل التقليدي التنظيمي من اهليكل التحول أن

 .االبتكار ودعم لتعزيز مالئمة
 :املؤسسة ثقافة.4

 تكونت اليت والطقوس واملفاهيم والعادات القيم جمموعة ":أا على املؤسسة ثقافة تعرف   
 .3"األشياء عمل يف معينا متيزا مؤسسةلل تعطي اليت املاضية الفترة عرب

 جيعلها مما احلالية، ثقافتها على احملافظة إىل متيل يالبريوقراط النمط ذات املؤسسات أن وجند
 القائمة املؤسسات خبالف جديدة، وعادات وتقاليد مفاهيم من به يأيت وما لالبتكار مالئمة غري

                                         
 يف اخلامس السنوي العريب املؤمتر ضمن مقدم حبث العربية، املؤسسات يف األعمال ومتيز لإلبداع منهجيا إطارا بناء حنو ،الرشيد سليمان بن حلصا -1

  .25ص ،2004نوفمرب  28-27 أيام مصر، الشيخ، شرم اإلدارية، للتنمية العربية املؤسسة ،"والتجديد اإلبداع" اإلدارة

  419 .ص ،مرجع سابق مصطفى، سيد أمحد -2
  137 .ص ،مرجع سابق جنم، عبود جنم -3
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 تغـيريات  يـدخل  الذي الثقايف االبتكار على عالية بقدرة تتسم أا يفترض واليت االبتكار على
 حنو التوجه مع يتناسب وما الثقايف التغيري لصاحل احلالية فاهيموامل والسياسات اهلياكل على مهمة

 .االبتكار
  :املؤثر العامل.5
 يعيقـه،  أو االبتكار على حيفز أن ميكن الذي املؤثر بالعامل يتأثر املؤسسة يف االبتكار إن

 ئمـة املال التنظيمية الظروف لضمان ابتكار كل يف املؤثر العامل مراعاة املؤسسة على جيب ولذا
 .لالبتكار
  :االتصاالت.6

 وانسياب تدفق على حتافظ فهي واإلدارة، القيادة هيكل داخل هاما دورا االتصاالت تلعب
 وتعتـرب  ،1األداء كفاءة زادت كلما لالتصاالت جيدة أنظمة هناك كانت فكلما داخلها، العمل

 فـإن  وبالتـايل  مـل، الع أهداف وحتقيق إدارة ويف أنشطتهم إدارة يف القادة وسيلة االتصاالت
 االبتكـار  علـى  القائمة املؤسسات ففي ،املؤسسة ومنط القيادة نوع حسب ختتلف االتصاالت

 أن ميكن ما وهذا أعضائها، بني املعلومات وتقاسم الفرق تكوين سهولة على االتصاالت تعمل
 تعجيـل  مث ومن واملعرفة املعلومات حركية تعجيل إىل تؤدي حيث الشبكية االتصاالت به تقوم

 تكـون  الـيت  البريوقراطي التوجه ذات املؤسسة يف وخالفه القرارات، واختاذ املوارد ختصيص
 الوظـائف  عزلة خيلق مما واملسؤوليات، الصالحيات خبطوط احملدد اهليكل من جزء االتصاالت

 .فيه مرغوب غري أصال يكون والذي االبتكار على املؤسسة قدرة من هذا حيد وبالتايل واألفراد،
 اتمع يف العامة البيئة عوامل جمموعة :ثالثا 

 كبرية أمهية يويل جمتمع يف يولد وإمنا فراغ من يوجد ال الصوت مثل مثله املبتكر الفرد إن
 على تساعد أن إما بالشخص احمليطة البيئة فإن آخر ومبعىن بيئته ابن فاإلنسان ويعززه، باالبتكار

 على إال تشجع وال واستمراره ظهوره متنع قد أو ستمراره،وا بقائه على وتعمل االبتكار ظهور
 بالعوامـل  يتأثر فكلهما املؤسسات وأيضا بل فقط األفراد وليس واحملاكاة والنقل والتقليد التبعية
 .اتمع يف العامة البيئة عوامل إىل يأيت فيما نشري أن وميكن اتمع، يف العامة البيئية

 :اتمع يف السائدة والرتعات اخلصائص .1
 :وتتمثل اخلصائص والرتعات السائدة يف اتمع فيما يلي

                                         
  39 .ص ،مرجع سابق الرشيد، سليمان بن صاحل -1
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 :والثقافية االجتماعية العوامل .أ 
 ويبدأ وسلوكه، املبتكر شخصية حتدد اليت واملتغريات العوامل من واتمع الفرد تفاعل إن

 بعد يأيت مث كر،املبت للفرد األوىل االجتماعية البيئة تشكل واليت األسرة مستوى على التفاعل هذا
 مـن  واالبتكـار  باإلبداع االهتمام على الفرد حتفيز يف والثقافية التعليمية املؤسسات دور ذلك

  .واحلوافز الثقايف والتوجيه التربية وسائل خالل
 :السياسية العوامل .ب 

 السياسـية  القيادات من املستمر الدعم أن وذلك االبتكار، عملية يف حامسا عنصرا تعترب
 املؤسسة مستوى إىل الفرد مستوى من االبتكارية الطاقات تفجري إىل يؤدي اتمع، يف البتكارل

 واملعنوية املادية احلوافز وختصيص البحثية والربامج املؤسسات تشجيع خالل هذا منو واتمع،
   .1واإلبداعية االبتكارية القدرات منو على تساعد اليت والتعليمية التربوية املناهج ووضع
 :اتمع يف والتطوير للبحث املؤسسية عدةالقا .2

 أجـل  مـن  الضرورية التحتية بنيتها تستكمل ما عادة االبتكار حنو املوجهة اتمعات إن
 يف املؤثرة العوامل بني ومن االبتكارية، واملؤسسات املبتكرين األفراد لصاحل وتعزيزها االبتكارات

 :القاعدة هذه
 :واجلامعات البحث مراكز .أ 

 اإلنسـاين  املعـريف  التـراث  إثراءو األساسي، للبحث رصينة تقاليد إجياد كبري يف هلا دور
 )التكنولوجيا( العملية االبتكارات من اتمع رصيد تطوير يفتساعد  ، كما أاالتطبيقي والبحث

  .2واملبتكرين املتميزين للباحثني املكانة وتعزيز خلق يف دور كذلك  هلا كما واملنتجات،
  :اءةالرب نظام .ب 

 املؤسسـي  البعد إجياد يف فعاال دورا يلعب االختراع وبراءة الفكرية احلقوق براءة نظام إن
: أـا  علـى  االختراع براءة نعرف أن وميكن االبتكارية، املؤسساتو املبتكرين حقوق حلماية

 لصـاحبها  خيول ما باالختراع، االعتراف تتضمن معينة رمسية هيئات متنحها وثيقة أو شهادة"

                                         
  .600ص ، 2001 مصر، القاهرة، سريفيس، وايد مركز التغيري وحتديات اإلدارة ،عامر يس سعيد -1
  اململكة العربية  ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،حممد املقريين حتقيقو ترمجة ،اإلبتكار يف التعليم العايل، بيشار جون بيري، دونيس بيدار - 2

 .67، ص2010،  السعودية
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 االحتكـار  حق لصاحبه يعطي الرباءة نظام فإن وبالتايل، 1"امللكية حق مؤسسة أو كان خصاش
  .املقلدين من بالقانون احملمي

  إستراتيجية االبتكار :املبحث الثاين
الشك أن التطور احلاصل يف التكنولوجيا من جهة ويف ظروف السوق من جهة أخرى أديا 

متصاعد يف املستقبل إىل أن يصبح االبتكار بعدا أساسـيا   خالل العقدين املاضيني وسيؤديان بقدر
  .واالعتمادية املرونة، اجلودة، التكلفة،:من أبعاد األداء االستراتيجي شأنه شأن 

أصبحت تدرك  أن االبتكار هو املصدر األكثر قوة يف حتقيق امليـزة   املؤسساتوالواقع أن 
يف السوق واليت تتبىن مدخل االبتكار اجلـذري أو  القائدة  املؤسساتالتنافسية املستدامة سواء يف 

اليت تسـعى إىل جعـل    املؤسسةكما أن .التحسني –التابعة اليت تعتمد على االبتكار  املؤسسات
ستراتيجي سيكون هو األكثـر  ن االبتكار اإلإاالبتكار هو حمور جناحها و قاعدة ميزا التنافسية ف

  .امالئمة هل
  تيجية االبتكارماهية إسترا :األول املطلب

على املدى الطويـل   املؤسسةمتثل اإلستراتيجية االجتاه العام واملرشد األساسي الذي تتخذه 
مع البيئة املتغرية لتحقيـق توقعـات    املؤسسةلتحقيق كافة املزايا الناجتة عن تداخل وتكامل موارد 

  .املؤسسةاملالكني واملستثمرين واملوردين والزبائن وكل من له صلة ب
حـىت تسـاعد يف    ،املؤسسةستراتيجيات االبتكار واليت ميكن أن تتبناها إناك العديد من وه

ستراتيجيات االبتكار السياسـات  إويقصد ب .حتقيق االبتكار وجتعل منها ظاهرة متجددة ومتأصلة
  . 2املؤسسةالتنظيمية اليت تصمم لغاية الترويج للعملية االبتكارية وإجياد املناخ االبتكاري داخل 

ن مفهـوم  إاإلستراتيجية تتمثل يف كيفية خلق التميز واألفضلية عن اآلخرين ف أن إذا اعتربنا
اإلستراتيجية االبتكارية يقوم على خلق السبق  إىل اجلديد والسـبق إىل األفضـل والسـبق إىل    

   .املختلف
كـرة  إن جوهر االبتكار من وجهة النظر اإلستراتيجية يتمثل أساسا يف كون املؤسسـة املبت 

هلذا السـبب تتصـف   . 3تكون هي القائم األول باحلركة يف إجياد املنتج اجلديد والسوق اجلديد
                                         

  165 .ص ، 1994 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان التكنولوجي، وتسيري اإلبداع اقتصاد ،أوكيل سعيد حممد -1
  .  69ص ،2006 ،، األردنإدارة اإلبداع و االبتكار، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، اجلامعة األردنية و زيد منري عبوي،سليم بطرس جلدة  -2
  .28ص  مرجع سابق، ،جنم عبود جنم -3
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وإذا كان املهم هو  .ىل السوقإية استباقية إىل الفكرة اجلديدة  وإستراتيجية االبتكار بأا إستراتيج
ن سـباقة إىل  أن تكـو  ن األهم وفق هذه اإلستراتيجية هوإأن تكون املؤسسة سباقة إىل السوق ف

العناصر الثالث معا رغم أن ذلك غري ممكن يف كل احلاالت ألنه يتوقف على سرعة وقابلية اإلنتاج 
  .لألفكار اجلديدة وسرعة قابلية التسويق للمنتجات اجلديدة

إذا كانت إستراتيجية االبتكار هي إستراتيجية السبق إىل الفكرة اجلديدة أو إىل املنتج اجلديد 
أو أن  ،كل هذه العناصر أو يف إحداها فقـط ن املؤسسة ميكن أن تكون سابقة يف إق فأو إىل السو

ومن هذا ميكن متييز عدة حـاالت السـتباقية    .تكون متأخرة كذلك يف بعض العناصر أو كلها
              .رجة ابتكاريتهااإلستراتيجية ود ،املؤسسة االقتصادية واحلكم على خصائصها

 تعتمد هذه الطريقة على استغالل واملوارد الداخليـة،  :للمواردسياسة التطوير الذايت  .1
وتعتمد على املوارد البشرية باألساس، كما تقوم هذه السياسة على مبدأ التعلم واملعرفة وجهـود  
وظيفة البحث والتطوير والتطبيق الفعلي لالبتكار، مما مينحها احلق يف اسـتغالل العوائـد املاليـة    

  .واحتكار استغالله، مع احلرية يف إعطاء تراخيص لآلخرينلالبتكار التكنولوجي 
إىل هذه الطريقة يف حالة عدم تـوفر   املؤسسةتلجأ  :سياسة التطوير عن طريق التقليد .2

القدرات واإلمكانيات املالية الالزمة والكافية الستغالل براءة االختراع أو إدراج وظيفة البحـث  
  :  ا معظم املؤسسات  لتفادي املخاطرة وهيوالتطوير، وهي السياسة اليت تلجأ إليه

املطبق وتعمل علـى   االبتكارأن تأخذ نتائج  املؤسسةيف هذه احلالة حتاول : حالة التابع .أ 
اكتشاف املكونات والتقنيات األساسية له وحماولة الوصول إىل املعارف األساسية اليت بين عليها، مث 

ورمبا تكون هنـاك تغـريات    ى املنتج األصلي،تعمل املؤسسة على إضافة تغيريات وحتسينات عل
  .جذرية لتخرج يف األخري يف شكل منتج جديد

تفادي خماطر البحـث فتلجـأ إىل    املؤسسةوهي الطريقة اليت حتاول فيها  :حالة املقلد .ب 
استغالل تكنولوجيا املؤسسات األخرى عن طريق عقود وتراخيص اإلنتاج، مـع ذلـك تواجـه    

تج وبالتايل عليها أن تتحرى املنتجات واالبتكارات املتسيدة يف السـوق يف  خطر تقادم املن املؤسسة
  .1الوقت احلايل واملستقبلي، وهذا لن يكون إال بتوفري نظام معلومات ونظام يقظة فعال

                                         
امللتقى الوطين ت يف مداخلة قدم ،)حالة اجلزائر(مرزوقي مرزوقي، دور اإلبداع يف تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ،صديقي مسعود -1

  .12ص ،2005، اجلزائر،جامعة ورقلة الرابع،
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 إعادة إىل الناشئ العاملي االقتصاد هذا يف النجاح من التمكن بغية املؤسسات مديرو حيتاج
 مراجعـة  على العمل جيب الغاية هلذه ومنافسيهم ومورديهم زبائنهم مع تفاعلهم كيفية حتديد

 حنو على األوضاع ترتيب وإعادة األخرى املؤثرة األطراف مع والتفاعل التنظيمية ستراتيجياتاإل
 تقـدم  السـياق  هذا يف القرارات؛ واختاذ املعلومات تدفق وسرعة املؤسسة عمل بتعزيز يسمح

 ضمان يف حامسة بأمهية تتسم اليت والبدائل الدعم وسائل من واسعة جمموعة املعلومات تكنولوجيا
  .مؤسسةلل الديناميكية اإلدارة

  مالمح إستراتيجية االبتكار: املطلب الثاين
ن املؤسسات املبتكـرة تتبـع   إبغض النظر عن السريورة اليت تبىن ا إستراتيجية االبتكار ف

  .1و إستراتيجية رد الفعلإستراتيجية استباقية أ: إحدى اإلستراتيجيتني
   إستراتيجية االبتكار االستباقية: أوال

إستراتيجية االبتكار االستباقية هي إستراتيجية املؤسسة الرائدة وتنطوي هذه اإلسـتراتيجية  
على التأثري يف األسواق من خالل تطوير وطرح منتجات جديدة وخلق أسواق جديدة من خـالل  

اإلستراتيجية قدرة كبري على التوقع بالتطورات املستقبلية يف البيئة  ويتطلب بناء هذه هذه املنتجات،
  .وقدرة أكرب على حتديد الفرص اجلديدة والكامنة يف األسواق

األوىل ذات : ة لتستفيد من ميـزتني أساسـيتني  يستراتيجوالواقع إن املؤسسات تتبع هذه اإل
  .  2راء من طرف املستهلكنيوالثانية مرتبطة بسريورة الش مصدر استراتيجي وتكنولوجي،

تتمثل امليزة اإلستراتيجية يف التقدم والسبق التكنولوجي للمؤسسة حيث يكون املبتكـر   .1
األول أكثر قدرة على التحكم يف التكنولوجيا املطورة أو املكتسبة وأكثر قـدرة علـى إضـافة    

ذه احلالة يأخذ وقتـا  كما أن تقليد املنتجات اجلديدة من طرف املنافسني يف ه.التحسني والتطوير
  .3مما يسمح باالستفادة من مزاياها قبل متكنهم من ذلك معتربا،

يف مجيع احلاالت السابقة يفضل املنافسون الالحقون االنسحاب وعدم الدخول للسـوق أو  
  .تغيري وجهتهم إىل أسواق أخرى

                                         
1 -Bert and Bellon « l’Innnovation Creatrice » edition ,Economica, prais ,2002. 
2-Delphine Manceau « faut-il être le premier a innover ? » (dans) (L’Art de management ) Les Echos avec pwC 
consulting a business of pricewaterhouse Coopers, édit village mondial paris, 2001, p29. 
3 -Delphine Manceau ,OP .Cit, p30. 
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املنتجات اجلديدة تتمثل امليزة الثانية املرتبطة بالتأثري يف سريورة شراء املستهلكني ،كون  .2
ستمثل بدورها موردا نادرا وهاما للموزعني الذين يتنافسون عليها من أجـل زيـادة أربـاحهم    

ويف حالة النجاح التجاري ملنتج جديد يعمل املوزعون على توزيع  واحلفاظ على عالقام بالزبائن،
مـن   .هوامش رحبهم ومن أجل توسيع ،ملنتجةتابع من أجل تقليل تبعيتهم للمؤسسة ا/منتج الحق 

جهة ثانية جند أن املنتج الرائد يتمتع مبيزة اختيار املوقع والسوق املستهدف الذي يصنعه من خالل 
  .1*اختياره للمواقع الفيزيائية واإلدراكية اجلديدة

من جهة أخرى هناك عدد حمدود من الفئات السوقية اجلذابة والزبائن الذين لديهم دوافـع  
حتديد موقع جيـد بكـل   وذا يتمكن املبتكر الرائد من اختيار و ات اجلديدة،شرائية قوية للمنتج

 ويفرض على املنافس الالحق أن مييز منتجاته بطريفة مغايرة بالنسبة لنفس الفئة السـوقية،  ،حرية
ومن وجهة نظر الزبائن واملستهلكني . خضوعه لقيود املبتكر الرائدومنه استهدافه ملوقع أقل متيزا و

  :ـبتكر األول يتميز بن املإف
وأهـم   حيث أن الكل سيتكلم عنـه،  شهرة أكرب وجمانية مقارنة باملنافسني اآلخرين، .أ 

  .جيابيةإشهار يف هذه احلالة هو اإلشهار من خالل اإلشاعة اإل
صورة العالمة اجليدة حيث تستثمر املؤسسة املبتكرة للمنتجات اجلديـدة يف االتصـال    .ب 

  .ار الذي قامت به وتعمل على إقناع الزبائن بشرائهلتبيان طبيعة وأمهية االبتك
 إشـباع يف احلالة اليت ال يستطيع فيها الزبائن احملتملني التعبري عما يريدونـه بدقـة يف    .ج 

ن املنتجات اجلديدة تؤدي إىل التأثري يف سلوكهم وتغيريهـا مبجـرد فعاليـة    إحاجام الناشئة ف
  .االستخدام األول

هذه احلالة املنتج األفضل يف إشباع احلاجات اليت مل حتـدد بصـفة   ويصبح املنتج اجلديد يف 
وهـو   ،إنتاج منتجات مشاة بأسعار أقـل  وال يستطيع بذلك املنافسون الالحقون سوى مسبقة،

  .شيء غري متاح يف كل األحوال

                                         
1- Selon (Roger et Kim 1985), document de travail rédiger pour la table ronde de recherche-action du centre du 

canada de gestion  sur L’organisation apprenante, mise a jour le 15 mai 2000, p2.  
أما املواقع اإلدراكية فتتمثل يف  تتمثل املواقع الفيزيائية يف فرض املبتكرين الشروط على املوزعني فيما خيص أماكن عرض السلع وطريقة عرضها،*

  . اليت يتم مراعاا عند حتديد املزيج التسويقيديدة وملنتجاا اجل -بكل حرية–الصورة والصفات اليت تتخذها املؤسسة املبتكرة 
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 اليت تدفع املؤسسـات إىل انتـهاج    باإلضافة إىل ما سبق هناك العديد من العوامل األخرى
  :1فيما يلي  Urban  et  Hauserوقد حددها كل من  تيجية ابتكار استباقية،إسترا

 ؛البحث عن مستوى منو عال -
 ؛ترقية االبتكار إىل براءة اختراعإمكانية  -
 ؛أفاق التطور اهلام هلوامش الربح -
 ؛توفر املوارد الضرورية -
 ؛سني على زيادة التحسني والتطويرعدم قدرة املناف -
 .ت التوزيعالتحكم اجليد يف قنوا -
ميكن إضافة العديد من الدوافع األخرى كرغبة املدراء واملسريين يف اقتحام األسواق الناشئة   

أو زيادة احلصة السوقية وتنويع النشاط وغريها من العوامل اليت تتصف يف جمملـها بأـا تـدفع    
  .املؤسسة لتكون فاعلة من خالل تقدميها للجديد

   إستراتيجية رد الفعل :ثانيا 
هي اإلستراتيجية املتبعة من طرف املؤسسـة ملواجهـة    )réactive(إستراتيجية رد الفعل 

مكان أخر  التهديدات والتغريات احلاصلة يف بيئتها فتقوم بابتكار منتجاا بعدما يظهر االبتكار يف
ـدف هـذه    .التأثري يف السوق الـيت تنشـط فيهـا   كأن يظهر منتج منافس جديد يؤدي إىل 

واملؤسسة  ،حصتها السوقيةتيجية أساسا إىل التكيف والتأقلم واحلفاظ على مكانة املؤسسة واإلسترا
وأن تكون  .قية من جهةاليت تتبىن مثل هذه اإلستراتيجية يفترض فيها إن تتوفر على كفاءات تسوي

  .قادرة على خلق خطوط إنتاج أو منتجات جديدة من جهة أخرى
األسواق تستطيع املؤسسات الالحقة حتقيق بعض املزايـا   رغم هيمنة املبتكرين األوائل على

حازت على أعداد تكون فعالة إال إذا كانت سريعة وبة القاضية للمبتكر األول ال رفالض التنافسية،
يف حني إن االنتشار البطيء واحملدود لالبتكار قد يعطي فرصة للمبتكر الالحق  كبرية من الزبائن،

طاعات أخرى أو تعديلها وتكييفها حسب فئات زبائن جدد أو حماكـاة  لنقل أفكار االبتكار إىل ق
ن املبتكر الرائد ال يسـتطيع  إكذلك يف حالة االبتكارات اجلذرية ف.املنتجات اجلديدة بأكثر فعالية

 ال يسـتطيعون ذلـك،   -يف حد ذام–حتديد كل خصائص املنتج اجلديد بدقة حيث أن الزبائن 

                                         
1- Jean Marie et Françoise Dorey « développement et gestion des produit nouveaux», édit McGraw-Hill , 1983, 

p16.    
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كما يستفيد من أخطاء وعيوب . جتربة استعمال املنتج من قبل الزبائن فيستفيد املنافس الالحق من
ك املنتج يف صورته األوىل فيقترح منتجا جديدا أو مطورا بناءا على الدراسـات السـوقية وتـدر   

كما أن املنافسني الالحقني يتحملون أخطارا وخسـائر  ".األوائل"األخطاء اليت وقع فيها العيوب و
لكن ما جيب  .ء إال املنتجات الناجحة اليت لقيت القبول من طرف الزبائنأقل حيث ال يقلد هؤال

اإلشارة إليه هو أن كل هذه االمتيازات يتمتع ا املنافسون الالحقون األوائـل ولـيس أولئـك    
  .املتأخرون الذين مل يبقى هلم جمال للتميز يف السوق

  استراتيجيات املنتجاالبتكار و :املطلب الثالث
 الوسـائل  أهم أحد االبتكار كان وملا ،ة كبرية على املستوى االستراتيجيأمهي رلالبتكا إن
 أحـد  االبتكـار  اإلسـتراتيجية  كانـت  ذاا حد يف هدف تعد واليت التنافسية امليزة لتحقيق

 من اليت الطريقة هي فاإلستراتيجية الشأن، هذا يف تتبعها أن للمؤسسة ميكن اليت اإلستراتيجيات
 املوضوع العمل منهج أو االجتاه أو اخلطة: "أا على تعرف حيث أهدافها، ملؤسسةا حتقق خالهلا

 مكـان  وهي األسلوب وهي هنا إىل هنا من يأخذنا الذي احملرك األكرب وهي ما هدف لتحقيق
  .1"منظور وهي

ستراجتيات للمنتج ميكن االختيار من بينها حسب ظـروف  إميكن حتديد أربع وبشكل عام 
  :ستراتيجيات األربع هيوهذه اإل ،مؤسسة وإمكانيات كل

  إستراتيجية االبتكار اجلذري :أوال 
 وهي إستراتيجية هجومية وتسمى أيضا إستراتيجية السوق أو اإلسـتراتيجية االسـتباقية،  

هي األوىل يف جماهلا يف إدخال املنتجـات اجلديـدة    املؤسسةة أن تكون يستراتيجودف هذه اإل
حيـث   ،يف تطوير اجليل اجلديد من املنـتج ويف ما بعد تكون هي األوىل ) والتكنولوجيا اجلديدة(

تعمل على التوصل إىل الفكرة اجلديدة واملنتج اجلديد باالعتماد على قدرا التكنولوجية ومـن مث  
سوين يف الترانزيستور بدال مـن الصـمامات    مؤسسةىل السوق أوال،كمثال عن ذلك إالوصول 
ولكنستون يف اخلمسينيات عندما غزت األسواق على نطاق  مؤسسةبه  وكذلك ما قامت املفرغة،

 Texasمؤسسـة ويف السـتينيات قامـت    واسع بشفرات احلالقة من الفوالذ الذي ال يصـدأ، 
Instruments)( دف .2لكترونية رخيصةإت بغزو األسواق بساعاأن إىل اإلستراتيجية هذه و 

                                         
  .14، ص 2000 ،01الطبعة  ،دناألر عمان، احلامد، دار وحتليلي، كمي التسويق مدخل ستراجتياتإ ،الصميدعي حممد جاسم حممود -1
  .51 ص. مرجع سابق ،جنم عبود جنم -2
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 غري ،)السوق إىل األوىل املنتج، إىل األوىل الفكرة، إىل األوىل( الثالثية السبق ميزة املؤسسة حتقق
 يف كبرية وجهود تسويقية وخربات وإمكانات ضخمة موارد يتطلب اإلستراتيجية هذه إتباع أن

 اإلسـتراتيجية  هـذه  يتبع من فقط املوارد هذه توفري يستطيع من أن جند ولذا والتطوير البحث
 واليت التنافسي املركز محاية إستراتيجيات ضمن اتيجيةاإلستر هذه وتدخل الكربى، املؤسساتك

 أو فرصة أي انتهاز من املنافسني ومنع السوقية حصتها حلماية السوق يف الرائدة املؤسسات تتبعها
 الداخلني أمام حاجز مبثابة اإلستراجتية هذه وتعترب. 1احلصة هذه ختفيض إيل تؤدي ضعف نقطة
  .اجلدد

  التحسني اجلوهري-تكار اجلذرياالبإستراتيجية  :ثانيا 
 لشـراء  املسـتهلكني  استمالة إىل خالهلا من املؤسسة تستهدف دفاعية إستراتيجية وهي

 تقنـع  واليت واالبتكار اجلدة مضامني من اجلديد الصنف له يوحي ملا ،عليا أسعار ذات أصناف
رة كـبرية يف جمـال   وهذه اإلستراتيجية ال تتطلب قـد  ،2األسعار يف ارتفاع مبربرات املستهلكني

الفنية السريعة للمنـتج   االستجابةيرية وهندسية كبرية متكنها من البحث  إال أا تستلزم قدرة تطو
ولقد اتبع كبار املنتجني األوربيني يف جمال أشباه املواصـالت مثـل    .املطور من قبل قادة السوق
تبعها اليابانيون يف السـتينات  هذه اإلستراتيجية جتاه األمريكيني كم ا فيلبس وسيمنس وثومسون،

  .والسبعينات
   التحسني املوجهة حنو التميز-تكارإستراتيجية االب: ثالثا 
الكبرية على إدخـال   املؤسسةاملوجهة للتطبيقات واليت تعتمد على قدرة  اإلستراتيجيةوهي 

ليت تتبع هذه ا املؤسسةن إو التعديالت على املنتج احلايل وتكييفه ليخدم قسما حمدودا من السوق،
املتوسطة أو الصغرية اليت تدخل السوق يف مرحلة نضوج املنتج  املؤسساتاإلستراتيجية عادة هي 

وهذه اإلستراتيجية تستلزم  ،من السوق لتقوم بتوجيهه من خالل التحسني والتطوير حنو فئة معينة
  .جهودا ضئيلة يف البحث والتطوير مع جهد قوي وكثيف يف هندسة اإلنتاج

 )(The efficient Production Strategyإستراتيجية اإلنتاج الكفء  :عاراب
وأن  وهذه اإلستراتيجية تعتمد على كفاءة متفوقة يف التصنيع والسيطرة علـى التكـاليف،  
وهذه  املؤسسات الصغرية اليت تتبع هذه اإلستراتيجية عادة تدخل السوق يف مرحلة نضوج املنتج،

                                         
  .427ص ،2002  ،01 اجلزء ،مصر الدولية، حورس مؤسسة والتطبيق، النظرية واالستراتيجيات، التسويق املفاهيم ،أمني الدين عصام أبوعلفة -1
  .333ص ،2005 األردن، عمان، ر،للنش وائل دار استراتيجي، التسويق مدخل أصول توفيق، رائف معال، ناجي -2
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ودا كبرية يف البحث والتطوير أو النشاط اهلندسي ولكن باملقابل تستلزم اإلستراتيجية ال تتطلب جه
والواقع أن هذه اإلستراتيجية  ترتبط  .جهودا إنتاجية كبرية وكفاءة عالية يف السيطرة على اإلنتاج

باالبتكار من جانيني على األقل، األول من جانب التعلم حيث أن هذه اإلسـتراتيجية تعتمـد يف   
 .على معدل التعلم يف إنتاج املنتج اجلديد الذي يكون قد بلغ ذروته يف هذه املرحلةخفض التكلفة 

والثاين هو  أن الكثري من االبتكارات تظل حىت يف فترة متأخرة حتمل إمكانيـات عاليـة قابلـة    
 لالستخدام وحتقيق املزايا االجيابية اليت تكون هذه اإلستراتيجية مالئمة لذلك من خالل ما تتميز به

  :ستراتيجيات ومستلزماا األساسيةويوضح الشكل املوايل اإل من كفاءة عالية يف اإلنتاج،
  البتكارؤشرات واألساليب الداعمة لامل :املبحث الثالث

يؤدي  تطور وانتشار التكنولوجيا اجلديدة دورا مركزيا يف حتسـني اإلنتاجيـة والقـدرة    
واسطة تكنولوجيـا املعلومـات اجلديـدة والـتغريات     فاالقتصاد العاملي يعاد تشكيله ب .التنافسية

  .1التكنولوجية اجلذرية الواقعة يف عدد من فروع التخصص األخرى من العلم والتكنولوجيا
إال أن االبتكارات اليت حتـدث علـى    االبتكار ميكن أن حيدث يف أي فرع من االقتصاد،و

لـذلك   .على منو االقتصاد الوطين كان هلا الفضل يف جلب فوائد مباشرة مجة املؤسساتمستوى 
عموما وعلـى صـعيد فـرادى     املؤسساتيركز االهتمام فيما يلي على تقييم االبتكار يف قطاع 

  .املؤسسات
والنجاح يف حتليل االبتكار أمر أساسي لتحسني فهم الصلة القائمة بني التغري التكنولـوجي  

جميع وحتليل املعلومـات عـن تـدفق    ستراتيجيات لتويساعد على وضع اإل واألداء االقتصادي،
  .وعلى النهوض  ببناء القدرات االبتكارية االبتكار،
  مؤشرات قياس االبتكار :األولاملطلب 

فاالبتكـار   .رغم صعوبة قياس االبتكار فإننا نقدم مؤشرات قابلة لالستخدام يف هذا اال
األوىل يف  ،إىل املفهوم أو الفكرة يف التوصلاألوىل  املؤسسةكما تعرضنا له فيما سبق هو أن تكون 

وعلى أساس هذا التحديد ميكن أن نعـرض   واألوىل يف الوصول إىل السوق، الوصول إىل املنتج،
  :املؤشرات التالية

                                         
، 2003األمم املتحدة نيويورك، مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف اتمع املبين على املعرفة، للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا،ا -1

  .31ص
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  مؤشرات األوىل إىل الفكرة :أوال 
  :وتتمثل فيما يلي

كـان  حيث أن هذا العدد كلما  :عدد األفكار اليت يتم توليدها يف فترة مجع األفكار .1
  .كبريا كانت الفرص أفضل يف احلصول على فكرة جديدة وجمدية يف مرحلة الغربلة

والتوصل األسرع يكون  .كلما كانت أسرع كان ذلك جيدا:فترة التوصل إىل الفكرة .2
مع القادة يف السوق أو باملعايرة التارخيية مع فترة التوصـل  ) (Benchmarkingعلى أساس املعايرة 
   .املؤسسةة يف الفترة املاضية يف إىل األفكار اجلديد

وهذه األفكار هي الـيت  : عدد األفكار اجلديدة اليت تصبح مرشحة للمتابعة والتطبيق .3
على االهتمام األكرب يف هذه املرحلة ألا هي اليت ميكن حتويلها إىل منتجـات ومـن مث    تستحوذ

  .تسويقها جتاريا إىل السوق
ن املنافسة دد دائمـا  ألوهذه الفترة مهمة ): (Time to product :الفترة إىل املنتج .4

  . )(Businesse Modelبالتوصل األسرع إىل الفكرة اجلديدة ونقلها إىل منوذج األعمال 
فكلما كـان عـدد   : عدد مقترحات التحسني اليت يتم إدخاهلا على الفكرة اجلديدة .5

شل العديدة النامجة عن عدم جيابيا يف تقليل أسباب الفإمقترحات التحسني أكرب كان ذلك مؤشرا 
  .املؤسسةمالئمة الفكرة اجلديدة إلمكانيات 

 إن ):(Prototype عدد األفكار املختارة اليت فشلت قبل أن تتحول إىل املنتج األول .6
تتخلى عنها ألية  ؤسسةإال أن مل بعض األفكار يتم اختيارها لغرض تطبيقها وحتويلها إىل منتجات،

الرغبة يف مواصلة جين املنافع لفترة أطـول   ل على دعم اجلهات العليا،عدم احلصو(أسباب داخلية 
  ).اخل...من املنتجات احلالية

 وهي الفترة الزمنية املمتدة بني تقدمي باحـث أو أكثـر   : ) (Idea cycleدورة الفكرة .7
  .منها يف اإلقرار أو الرفض املؤسسةوحتديد موقف لفكرة 

ل العمل على حتويلها إىل منتجات جديـدة يف  عدد األفكار اليت ميكن تبنيها من أج .8
حيث أن األفكار اجلديدة تواجه الغربلة املستمرة يف كل مرحلة من مراحل حتويلـها   :وقت واحد

  .إىل منتج ومن مث وصوهلا إىل السوق
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ن إحيث أن فاعلية التكلفة تعترب ضرورية يف هذه املرحلة هلذا ف:تكلفة األوىل إىل الفكرة .9
  .1جل حتسني األداء فيهاأن ضروريا من هذا املؤشر يكو

  إىل املنتج مؤشرات األوىل: ثانيا 
  :وتتمثل فيما يلي

وهي الفترة املمتدة بني تقدمي الفكرة اجلديدة ألول مرة و  :املنتج الفترة من الفكرة إىل .1
   .حتاول عادة أن تقلص هذه الفترة املؤسساتو .بني حتويلها إىل النموذج األول من املنتج

وهي الفترة املمتدة من مرحلة تـبين الفكـرة    ):Idea to Product( كرة إىل املنتجالف .2
يف نقل الفكرة اجلديدة  مؤسسةوهذه الفترة مهمة جدا لل .اجلديدة حىت حتويلها إىل النموذج األول

  .اليت اعتربت جمدية إىل النموذج األول للمنتج اجلديد
فكلما كانت هذه  :ألفكار اجلديدة املقدمةنسبة املنتجات اجلديدة اليت مت بناؤها من ا .3

الفنيـة واهلندسـية يف    املؤسسةالنسبة عالية،كان ذلك مؤشرا على أن مرشحات األفكار وقدرة 
  .أعلى املؤسسة
حيث أن املشاركة من قبل العاملني ميكن أن  :عدد مقترحات التحسني للمنتج اجلديد .4

صل إىل النمـوذج األول احملسـن للمنـتج    يساهم يف جتميع مقترحات أكثر وأوسع من أجل التو
  .اجلديد

األخـرى خـالل السـنوات     املؤسساتمقارنة ب مؤسسةعدد املنتجات اجلديدة لل .5
االبتكاري باملقارنة  املؤسسةحيث أن املعايرة يف هذا اال تقدم فرصة لفهم موقع  :الثالثة املاضية

  .مع أفضل املنافسني أو متوسط الصناعة
 تواجه املؤسسةحيث أن  :إىل السوق لديدة اليت فشلت قبل أن تصعدد املنتجات اجل .6

تتخلى عن املنتج اجلديـد يف مراحـل    املؤسسةاملنتج الذي جيعل مشكلة التقييم املتأخر للفكرة و
  .تطوره األخرية

حيث أن هـذا املؤشـر   :عدد املنتجات اجلديدة اليت يتم العمل عليها يف وقت واحد .7
 .العالية يف حتويل األفكار اجلديدة إىل منتجات جديدة ضروري ملواجهة نسبة الفشل

                                         
حممود حسن حسين، دار املريخ للنشر، الرياض،  :رمجةت ،)للمنظمات انتقادي دليل(والتغيري  االبتكار أنشطة أندرسون، إدارة ونيل كنج نيجل .1

 .165ص .2004اململكة العربية السعودية، 
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حيث أن مثل هذه  :جديدة) تكنولوجيا(عدد املنتجات اجلديدة اليت تتطلب عمليات  .8
املنتجات تكون ذات خماطرة أعلى كما ميكن أن حتقق فترة احتكار أطول حلني حلـاق املنافسـني   

  .املؤسسةاآلخرين ب
إىل  املؤسسـة املنتج الزال يف مرحلة التكلفة ومل خيرج من ن أل :تكلفة األوىل إىل املنتج .9

ن هذا املؤشر يعترب من مؤشرات فاعلية التكلفة اليت جيـب أن  إف السوق لينتقل إىل مرحلة العائد،
 .ه التكلفة بشكل مستمر مقارنة مع الفترات املاضيةذعلى خفض ه املؤسسةتعمل 

  ؤشرات األوىل إىل السوقامل: ثالثا 
  :يليفيما  ؤشرات األوىل إىل السوقتلف املخم وتتمثل

وهي الفترة املمتدة من تقدمي فكرة جديدة حىت وصول  :الفترة من الفكرة إىل السوق .1
ه الفترة باختاذ اإلجـراءات املختلفـة   ذتسعى إىل تقليص ه املؤسساتو املنتج اجلديد إىل السوق،

أو فريـق  ) ت التنظيميـة د من اإلجراءاحترير مشروع املنتج اجلدي(سواء بأشكال الدعم التنظيمي 
  .غريهاالتكامل و
وهي الفترة املمتدة بني التوصل إىل النمـوذج   :الفترة من النموذج األول إىل السوق .2

   .األول وحىت إنتاجه من أجل الدخول األول إىل السوق
مقارنـة مـع أفضـل     :املؤسسةعدد املنتجات اجلديدة اليت وصلت إىل السوق من  .3

  . السوق أو مع متوسط الصناعة خالل السنوات الثالث املاضيةاملنافسني يف
خالل السنوات الثالث املاضـية   :املؤسسةعدد املنتجات اليت مت التخلي عنها من قبل  .4

  .مقارنة بأفضل املنافسني أو متوسط الصناعة
حيث أن بعض املنتجات تكون ذات :عدد املنتجات اليت حققت دويا قويا يف السوق .5

ومنتجاا يف قلب االهتمامات يف السوق،كما يكشف عن قـدرا   املؤسسةجتعل  ) (Buzzأزيز 
  .االبتكارية بشكل واضح

 املؤسساتن إهلذا ف حيث أن تكلفة تطوير املنتجات عالية ويف ارتفاع، :مدى األسواق .6
  .اليت تتحمل هذه التكاليف تم بانتشار منتجاا إىل أوسع ما ميكن من األسواق التجارية

سبة املنتجات الناجحة يف السوق إىل جمموع املنتجات اليت مت إدخاهلا إىل السـوق  ن .7
املؤشر يكشف عن فاعلية االبتكار يف السوق مـن حيـث    هذا :الثالث املاضية خالل السنوات
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حتديد املشكلة وحلها أو يف البحث عما هو جديد متامـا أو عـن   وعلى االبتكار  ة املؤسسةقدر
  .اليت تضيف قيمة للمنتجات احلالية واستخدامها التحسينات اجلديدة 

حيث أن االبتكار ميثل تكلفة كبرية يف حالة الكثري مـن  :فترة استرداد تكلفة االبتكار .8
ن استرداد هذه التكلفة وحتقيق نقطة التعادل يف أقصر فترة ممكنة ميثل مؤشرا قويا إهلذا ف املنتجات،

  . السوقعلى االبتكار الناجح يف املؤسسةعلى قدرة 
إن هذه التكلفة ميكن أن تتضمن تكلفة اإلنتاج مـن أجـل    :تكلفة األوىل إىل السوق .9

واختيار قنـوات التوزيـع    السوق تكاليف التسويق كاإلعالم وحبوث السوق ودراسات التسعري
 . وهي متثل التكلفة األهم يف مراحل االبتكار الثالث .اخل..واألسواق

طور ليس فقط يف جمال املؤشرات اليت تغطي مجيع العوامـل  إن قياس االبتكار البد أن يت
وإمنا أيضا يف جمـال   املؤثرة يف االبتكار والقابلة لإلدارة واملقارنة تارخييا ومع املنافسني،

  .مراجعة االبتكار
هذه االجتاهات واخلصائص البارزة يف جمال االبتكار تكشف عن التطورات العميقة الـيت   إن

وكـذلك يف   املاضية واليت أثرت يف تعجيل االبتكار وزيادة فاعليته وكفاءته،حدثت خالل العقود 
ومن أجل تقدمي تلخيصا هلـذه   .القائمة على االبتكار املؤسساتتطوير صيغ وأساليب املنافسة يف 

  .1االجتاهات واخلصائص
  احلاجة إىل قياس االبتكار: املطلب الثاين

رفة حاجة ماسة إىل وضع وتنفيذ مؤشرات تقيس أداء يفرض االقتصاد العاملي القائم على املع
وأثناء  .احلكومات من التعامل بكفاءة مع القضايا ذات الصلةو املؤسساتفتمكن  االبتكار بفعالية،

حيث أحرزت تقدما ملموسا يف وضع مؤشرات االبتكار عـن   ،بذلت جهود حثيثة ،العقد املاضي
وكتب قدر كبري من األدبيـات حـول موضـوع     .طريق حمللني نظريني وباحثني يف السياسات

ن االبتكار على املستوى الوطين هو نتيجـة ألثـر تـراكم    أل ،املؤسساتاالبتكار على مستوى 
  .الوطنية املؤسساتالقدرات االبتكارية يف 

                                         
 .208-207ص ص ،مرجع سابق جنم، عبود جنم 1
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وعملية انتقاء جمموعة مناسبة من املؤشرات تقيس القـدرات االبتكاريـة وأثرهـا يف أداء    
وللعوامل اليت تدعم أو  إىل االبتكار، املؤسساتوافيا لألسباب اليت تدعو  تتطلب فهما ،املؤسسات

  .واحلوافز والعوائق هي رهن بالبلد وبالزمن تعوق عملية االبتكار،
ستراتيجيات اليت تعتمدها دعمـا لالبتكـار باسـتغالل مواردهـا     اإل املؤسساتوتبدي 

على االبتكار والتغري التكنولـوجي   كم أن نطاق مصادر املعلومات.التكنولوجية على أحسن وجه
عوائـق كـبرية يف    املؤسسـات قد تواجه  ومن ناحية ثانية، هو أحد املعامل اهلامة يف هذا الشأن،

وهذه املشـاكل يسـهل تقـديرها     .منها نقص املهارات ومشاكل املهارات والتمويل االبتكار،
باألساليب اإلداريـة وأخالقيـات    بينما تكون اجلوانب اخلاصة باستخدام طرائق املسح التقييسية،

وحيدد اجلدول التايل األهداف االقتصـادية النموذجيـة ألنشـطة     .العمل أكثر صعوبة يف التقدير
  :االبتكار وعوامل إعاقته

  يوضح األهداف االقتصادية النموذجية لالبتكار وعوامل إعاقته   :)02( رقم اجلدول     
  العوائق  األهداف االقتصادية

  .على حصة السوق أو زيادا احلفاظ -
  .فتح أسواق جديدة -
  .خفض تكلفة اإلنتاج -
  .االستعاضة عن املنتجات اخلارجة من االستعمال -
  .استنباط منتجات صديقة للبيئة -
  .تشجيع مرونة اإلنتاج -
  .حتسني جودة املنتج -
  .خلق ظروف عمل أفضل -
  .تقليل األضرار بالبيئة -

 وارتفاع التكاليف، راط يف املخاطرة،اإلف :عوامل اقتصادية -
  .وفترة التسديد ونقص التمويل،

  .عدم كفاية الطاقة على االبتكار :املؤسساتعوامل  -
  .االفتقار إىل املوظفني املهرة -
ومنها  وعوامل أخرى، ،الفتقار إىل تكنولوجيا املعلوماتا-

  .البنية األساسية
  .التشريع-
  .فرض الضرائب-

  
االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا، مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف اتمع املبين على  للجنةا :املصدر

  .33ص ،2003املعرفة، األمم املتحدة نيويورك،
ومع أن هـذه   .ويرد قدر كبري عن البيانات امعة عن االبتكار على شكل دراسات حالة

م الدروس املستفادة منها على سائر قطاعـات  ال ميكن تعمي الدراسات تتضمن معلومات مفيدة،
كما أن التركيز على فئة صغرية من قطاعات البحث والتطوير املكثف ال يتيح معلومات .االقتصاد

قطاعـات أخـرى مـن    وافية عن خصائص وبنية وديناميات العمليات االبتكارية اليت جتري يف 
  .قياس االبتكارومواطن الضعف هذه تقتضي إتباع ج إحصائي ل .االقتصاد
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من األمهية دراسة السـياق   وإزاء تنامي الصلة بني سياسة االبتكار وأهداف السياسة العامة،
وهكذا يستدعي تقييم  .بغية فهم ديناميات االبتكار وتوليد املعرفة االقتصادي األوسع،، االجتماعي

نظر أيضـا إىل طبيعـة   بل ال األداء االبتكاري عدم التوقف عند قطاعات اإلنتاج العالية فحسب،
  .األنشطة اليت يضطلع ا قطاع اخلدمات العامة واخلاصة

ويتضح مما ذكر أنفا أن قياس األداء يف االبتكار والقدرة االبتكارية يعترب مـن التحـديات   
وينبغي أن تكون مهمة انتقاء جمموعة املؤشرات اليت يقاس على أساسها االبتكـار   .اجلديدة نسبيا

واملؤشـرات الـيت    مبادرات اإلستراتيجية الوطنية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار، جزءا أصليال من
وبعضها األخـر   تتعلق مباشرة باالبتكار حيتاج بعضها على األقل إىل مزيد من التحليل والبحث،

جمموع الصادرات هو مستعمال  يستهدف تقدير احملتوى التكنولوجي ملنتجات مصدرة بالنسبة إىل
وال  .غري أن صعوبات قد تنشأ عند تطبيق مجيع مؤشرات االبتكار .ج تنفيذه موضوعةومناه ،فعال

حيتاج األمر إىل مزيد من التشديد على احلاجة إىل رصد موارد كافية حليازة املعلومـات املتصـلة   
 .1مباشر خبصائص قطاعية ووطنية معينة

وهذا ينطبق علـى   .ن إدارتهوتشري اخلربة اإلدارية إىل أن أي نشاط البد أن يقاس لكي ميك
يف  تستثمر فيه موارد كبرية من إجياد ميزاا التنافسـية املبكـرة   املؤسساتاالبتكار الذي أخذت 

فشـل يف  )90%( ن االبتكار الذي يتسم بعدم التأكد العايل معإوعلى الرغم من ذلك ف .السوق
ب جهودا كبرية وفعالة مـن  ويتطل االبتكارية، املؤسساتجناح يف أفضل  )10%( قل منأبراجمه و

أن االبتكار  )P.F.Druckzr(وكما يشري دراكر .اإلدارة والعاملني يف جماله ملواجهة مشكلة القياس
دي بونت أوجدت أقدم نظام رقابة إداريـة نـاجح يف    مؤسسةوأن  حيتاج املقاييس وامليزانيات،

  .2العشرينيات يركز على العائد على االستثمار
ن إف أثار مشكلة القياس، )والبعض أخد يسميه اقتصاد اخلربة( املعرفةوإذا كان اقتصاد 

وهذا يعود إىل حقيقة أن املعرفة ميكن أن توضع يف  .االبتكار يثبت هذه املشكلة بدرجة أكرب
يف حني أن االبتكار يف حاالت كثرية ال ميكن أن يكون كذلك جراء العمل  قواعد خمربات حمددة،

) أي قبل حتقق االبتكار( ر االبتكار بوصفه الشيء غري املوجود حىت اآلناهول الذي ميثل جوه

                                         
 ، 2003ك،مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف اتمع املبين على املعرفة،األمم املتحدة نيويور اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا، -1

  .34-31ص ص
   .206ص ،مرجع سابق جنم، عبود جنم -2
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يف األعمال االبتكارية  املؤسساتهذه احلالة احملرية هي اليت جعلت  .والذي يأيت أو قد ال يأيت
حدد  دولق .ن قياس االبتكار ميثل حالة مطلوبةإتربط املكافأة باجلهد وليس بالنتيجة ومع ذلك ف

 املؤسسةالقياس االبتكاري كأحد املقاييس اخلمسة األساسية ألداء ) P.F.Druckzr(داركر 
لكاذبة يف بتكارات الناجحة إىل البدايات اهل أن نسبة اال :معتمدا يف ذلك على املقارنة التارخيية

بني ما هو حمدد  T.Peters) (ن تومبترز  اعتمد على املقارنة أكما .املؤسسةالتحسن أو تدهور 
يف قائمة كل مدير ) أهداف لالبتكار(هو منفذ كأساس للقياس حيث أوصى بوضع  مسبقا وما

  .وتقييم ما حتقق يف فترات دورية
) املنتجات أو اخلدمات أو األساليب أو التقنيات(كما ميكن اعتماد عدد املمارسات القدمية 

مقارنة باملنافسني أي اليت مت التخلي عنها أو اجلديدة اليت مت إدخاهلا كمقياس لألداء االبتكاري 
وكذلك أيضا االعتماد على التقييم  )Benshmarking(باالعتماد على معاير املقارنة واملرجعية 

بالسؤال عن الرضا أو عدم الرضا الذايت عن األداء االبتكاري  املؤسسةني باالبتكار يف يالذايت للمعن
اال األكثر أمهية يف الدراسات  والبد من اإلشارة إىل أن قياس االبتكار هو .لكل واحد منهم

قائمة  مؤسسات األعمال لتكون مؤسساتوالتطوير خالل الفترة القادمة جراء التحول الكبري يف 
  .على املعرفة واالبتكار
  األساليب الداعمة لالبتكار :املطلب الثالث

وتسهل توجد العديد من األساليب والطرق اليت متكن املؤسسة من إجياد األفكار اجلديدة 
وإحدى أهم  وتصنف هذه الطرق حسب عدة معايري، .االبتكار داخلهاعملية اإلبداع و

حيث قسماها حسب بعدين مها مصدر   J.choffray et F.dorey التصنيفات تلك اليت قدمها
   .1األفكار واملعلومات وطريقة احلصول عليها

  تصنيف الطرق حسب السوق : أوال
 وذلك املنتجات، ابتكار أجل من الشركات مجيع يالئم دواح أسلوب يوجد ال الواقع يف

 الشركة إليها تنتمي اليت الصناعة ومنط لنوع وكذلك الشركات ذه احمليطة الظروف الختالف
 يف املؤسسات أهداف حتقيق على قدرا يف تتباين األساليب هذه أن الدراسات كشفت وقد

 هذه من ومتنوع كبري عدد ويوجد جديدة نتجاتم إىل والتوصل احلالية املنتجات وحتسني تطوير
  بينها ومن الشركات جتارب حسب األساليب

                                         
1- Jean Marie et Françoise Dorey Op.Cit .p34 . 
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ا يتم اقتراح أفكـار  هي طريفة مستخدمة ملعرفة احتياجات السوق ومنه :فرق احلوار .1
واحملتملني للسـلعة يف   عدد قليل من املستعملني احلالينييف هذه الطريقة يتم مجع  .منتجات جديدة
ط من أجل دراسة احتياجام وتوقعام وتطلعام وإحساسهم جتاه فئة املنتجات فريق يقوده منش

وحياول املعنيون تكوين قاعدة بيانـات أو   مث يتم ربط األفكار وردود األفعال فيما بينها، .احلالية
هذه القاعدة من املعطيات ميكنها أن تعطي أفكـار جديـدة    .تصور عام حول دوافع املستهلكني

  .تجات جديدةلتطوير من
  :حتليل انتقادات واقتراحات الزبائن .2

واليت عادة  املصدر اآلخر اهلام هو تلك االنتقادات املقدمة من طرف الزبائن أو املستهلكني،
حتليـل هـذه   .ما تكون على شكل احتجاجات أو اقتراحات يرغب الزبائن إضافتها يف املنتـوج 

فكار اليت من شأا أن تؤدي إىل تطوير منتجات االنتقادات واالقتراحات يسمح للمؤسسة إجياد األ
  .حسب رغبات زبائنها

   :القيام باستجوابات .3
وقد تكون  .القيام باستجوابات كتلك اليت يقوم ا الصحفيون يف البحث حول مشكل معني

جنازها من طرف رجال البيع إصة ذا الغرض أو غري رمسية يتم بصفة رمسية باستعمال استمارة خا
  .املؤسسة يف األسواقممثلي و

  :حتليل هيكل السوق .4
الطريقة اجليدة للحصول على األفكار اجلديدة هي تلك اليت تأخذ بعـني االعتبـار فئـات    

بعبـارة   .املنتجات املتشاة اليت هلا نفس اخلصائص التكنولوجية أو التجارية أو نفس معدل النمو
   .أخرى حتليل هيكل السوق

  :محتليل إدراك الزبائن وتفضيال .5
وهنـاك   ،حل قبل إقدامه على شراء املنتجاتمن املعلوم أن الزبون أو املشتري مير بسعة مرا

وتتفق  العديد من النماذج النظرية اليت حاولت تصميم وهيكلة سريورة الشراء اليت يقوم ا الزبون،
ة حتديـد  وتستطيع املؤسس .كل النماذج على أن مفهوم اإلدراك عنصر حموري يف أي عملية شراء

وحتليل الصورة املدركة من طرف الزبائن من خالل عدة تقنيات من بينـها سـالمل االجتاهـات    
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الزبائن ميكن أن تؤدي إىل اكتشـاف   إلدراكاتلتحليل املستمر واملهم أن ا .واخلريطة اإلدراكية
  1.فرص تطوير منتجات جديدة

  تصنيف الطرق حسب اخلرباء : ثانيا 
  :إىل ما يلي راعيامل اهذوتصنف هذه الطرق حسب 

   )Brainstorming (حلقات العصف الذهين  .1
وهي تقنية تعتمد على تكوين فرق من عدة  .هن باألفكار اجلديدةذتعين عصف العقل أو ال

 أعضاء جيتمعون من أجل إجياد حلول ملشاكل معينة حيث يتداولون النقاش حول موضـوع مـا   
احللقة من أفرادها إبداء أرائهم بكل حرية وبدون بعد حتديد املوضوع يطلب منشط . 2بكل حرية
فتطرح العديد من األفكار يف هذه احللقة حيث قد تصل  .النقد أو التقييم األويل للفكرة ختوف من

ويتم تقبل ومجع كل األفكار مهما كانـت   .3فكرة يف الساعة بالنسبة للحلقات الناجحة 200إىل 
  .جنازار القابلة لإلبسيطة لتدرس وتقيم ويستخرج منها األفك

  :أسلوب الترابطات .2
وتعتمد علـى   .William J.Gordon 4أسلوب الترابطات هي تقنية مت ابتكارها من طرف 

وميكن  .حيث يتم حل املشاكل على ضوء حلول مشاة ملشاكل سابقة حماكاة احلاالت املتشاة،
 5عة من األفراد تتكون مـن  تطبيقها على فرد واحد لكن من األفضل أن تطبق على فريق أو جممو

مقارنته بوضعية مشاة مت حلـها يف  ت خمتلفة يقومون بدراسة املشكل ووي كفاءاذأعضاء  8إىل 
  .املاضي بطريقة فعالة وحياولون إسقاط وتكييف هذا احلل على املشكل املدروس

  :"علبة األفكار"نظام اقتراح االبتكارات  .3
 ل داخل املؤسسة وذلك بتكوين آلية خاصة بـذلك، هو نظام قائم على مجع اقتراحات العما

كل اقتراح يثبت جناحه يؤجر صـاحبه علـى شـكل    .حيث يستطيع أي عامل تقدمي أي اقتراح
  5 .عالوات أو ترقية أو نسبة من أرباحه أو على شكل آخر يتم االتفاق عليه

                                         
1- Jean Brilman « les meilleurs de management »  .2eme tirage .edit. organisation, .1998, p153. 
2- Yves chirouze :« le marketing: de l’étude de marche au lancement d’un produit nouveau» ,T1 ,4eme 

edit.chotard et associes, 1991, pp130-131.   
3- Jean Marie et Françoise Dorey, Op.Cit .p41 . 

  .91ص  مرجع سابق، جنم عبود جنم، -4
5- Slaimi Ahmed :« pratique et étude comparative des systèmes de suggestion a l’innovation dans le secteur 

industriel» (revue perspective), URTSD Université d’Annaba, N° 2 Décembre 1996, p30. 
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  :تتبع البيئة اخلارجية و التنبؤ ا  .4
ورغم انه ال توجد طريقة مثالية ، بصفة مستمرة تبع بيئتهابتكرة هي اليت تقوم بتاملؤسسات امل

للتوقع بتغريات البيئة إال أن احملاوالت اليت تقوم ا املؤسسة ملعرفة كل ما يدور يف بيئتها قد ميكنها 
  .من ابتكار بعض األفكار و احللول للمشاكل املتوقعة

  :)Delphi(طريقة  .5
آراء وتتمثـل يف حماولـة حتويـل     .Utterback )1982(1 طورت هذه الطريقة من طرف 

ىل قيم كمية قابلة للقياس واعتمادها كمعايري أو كنسب مرجعية يف إوتوقعات جمموعة من اخلرباء 
ن حتدث يف البيئة اخلارجيـة  أوتستعمل خاصة لتحديد ومعرفة التطورات اليت ميكن  حل املشاكل،

  .للمؤسسة
  :طريقة الوضع األمثل .6

حماولـة ختيـل   تمثل يف دراسة خصائص ومزايا منتوجني على األقل وع األمثل تطريقة الوض
  .واقتراح املنتج اجلديد الذي جيمع بني مزايا املنتوجني يف نفس الوقت

  :حلقات اجلودة .7
فرد جيتمعون بصفة دورية على فترات عادة ما  12إىل  6حلقة اجلودة هي فريق يتكون من 
واقتراح التجديدات والتعـديالت   جبودة املنتج أو النظام،تكون متقاربة لتداول كل األمور املتعلقة 

وتعترب حلقات اجلودة من أهم تقنيات التحسني املتواصـل الـيت    .على ضوء النتائج الفعلية احملققة
  .مثلت إحدى أسباب جناح املؤسسات اليابانية

  الطرق حسب نشاط البحث والتطوير تصنيف: ثالثـا 
ؤسسات املبتكـرة للمنتجـات   ن أهم الوظائف الداخلية للمتعترب وظيفة البحث والتطوير م

 جياد األفكار وتنفيـذها، إاألوىل  هااالبتكار مهمتمصاحل خاصة باإلبداع و ختصص  فهي ،اجلديدة
  .2إال أن الطرق التنظيمية إلجياد هذه األفكار ختتلف حسب تنظيم كل مؤسسة

                                         
1-Jean Marie et Françoise Dorey Op.Cit .p43.  
2-Ibid. p43. 
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   :الفصل خالصة

 إىل التوصليعين   االبتكار أن القول  ميكن لالبتكار األساسية املفاهيم ملختلف التطرق بعد

 يكون أن يشترط وال ،مؤسسة حىت أو عملية منتج، فكرة، يكون أن ميكن الذي اجلديد ذلك

 صـغريا  كان وإن حىت القائمة احلالة على تغيري فأي ،اابتكار عنه لنقول متاما جديدا اجلديد هذا

  .اابتكار يعترب فإنه
شكال ومستويات مما يتيح للمؤسسات املبتكرة متيزا حسب كل شكل أو لالبتكار عدة أإن 
بـل إن كـل    ،آخرشكل واحد أو تفضل مستوى معني عن إال أا ال جيب أن تتقيد ب مستوى،

ني سـريورة  هلذا البد من تـثم  .أو يؤدي إليه آخر، شكل أو مستوى من االبتكار يكمل شكال
البسيطة إىل االبتكارات اجلذرية من أجل فرض قواعـد   مستوى التحسينات مناالبتكار باالنتقال 

  .اللعبة التنافسية يف األسواق
يعد االبتكار إستراتيجية إنتاجية تنافسية وخاصة يف جمال اإلنتاج والعمليات، حيث ينصرف  

 .االبتكار إىل توليد أفكار جديدة لتطوير منتجات قائمة أو دمج منتجني
 علـى  إمـا  تعمل اليت العوامل من جمموعة تكوينه يف تتداخل معقدا نشاطا االبتكار يعترب 
 وذات املترابطة العوامل من جمموعات ثالث إىل تنقسم حيث األحيان، بعض يف تثبيطه أو حتفيزه
 اخلصائص وجمموعة املبتكر الفرد مستوى على الشخصية اخلصائص جمموعة وهي املتبادل، التأثري

  .تمعا يف العامة البيئة املعو وجمموعة املؤسسة يف التنظيمية
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  :الفصـل الثانـي

  الميزة التنافسية للمؤسسة 
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  امليزة التنافسية للمؤسسة :الفصل الثاين                        
  :متهيد

التنافسية خالل السنوات األخرية باهتمام واسع النطـاق علـى    يزةحيظى موضوع تطوير امل
ارة قائمة اهتمامات وأولويات الصعيد العاملي حىت أصبح هذا املوضوع يف الوقت الراهن حيتل صد

وذلك دف مواكبة متطلبات التطورات املتسارعة الـيت   خمتلف دول العامل وخاصة النامية منها،
يف االقتصاد العاملي وسياسات االنفتـاح   واالندماجيشهدها العامل واملتمثلة يف تسارع وترية العوملة 

تكتالت اإلقليمية وانتشار ظاهرة االنـدماج  وحترير األسواق وما جنم عنها من ظهور املزيد من ال
والتملّك بني املؤسسات واملؤسسات العاملية إضافة إىل التطورات اهلائلة يف تكنولوجيا املعلومـات  

وأصبحت القدرة على النجاح يف املنافسة مـن أهـم عناصـر منـو املؤسسـات      . واالتصاالت
  . واستمراريتها

- السعي إىل حتديد حمددات وعوامل التنافسية وقياسهاوبالتايل -ومما عزز من مناخ التنافس
 التنظـيم  تصـادي ويف التغريات احلاصلة يف النشاط البشري من خمتلف جوانبـه يف التنظـيم االق  

وهنـاك التغيــرات اليت طرأت على نظرية إدارة اإلنتاج والتوزيـع  . االجتماعي والسياسـي
ة بالسعر، سافك عـوضا عـن املنـ ذلة والتنافس يففربزت نظرية إدارة اجلودة الشامل ،والتخزين

ت املالئـم واختصـار وقـت تعـديل    قة إىل تقليل الفاقد واملخزون وتوفري املنتوج يف الووالدعو
  . ة وضمان مرونة األنشطة وتنوعهاالنماذج اإلنتاجيـ

ي تولد فرصـا  إنّ هذه التغريات اجلذرية املتعاقبة على مستوى االقتصاد العاملي يف الوقت الذ
عديدة على الدول النامية، تضع حتديات كبرية على هذه األقطار وال سيما من خالل إجبارها على 
إعادة تنظيم هياكلها اإلنتاجية وحتسني كفاءا بغرض الوصول إىل أسواق دولية أصبحت ختضـع  

  . إىل درجة أكرب من املنافسة من قبل الدول املتقدمة
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  مدخل لتنافسية املؤسسة: األول املبحث       
أصبح مصطلح التنافسية يشكل حلقة أساسية لدى املفكرين االقتصاديني واملختصني يف إدارة 

وقد بدأ يظهر  سواء كانت مؤسسات عاملية أو مؤسسات صغرية ومتوسطة، األعمال واملؤسسات،
وعليه سنحاول التطرق إىل  .ريةجليا يف جماالت األعمال والتجارة واملال واالقتصاد يف اآلونة األخ

يف عصر يتميز بسرعة التحـوالت يف   ومعاجلة بعض القضايا األساسية التابعة هلا مفهوم التنافسية،
اليت وسعت من األسواق ومنها ظهور التنافسية  شىت ااالت وبروز ما يسمى بالعوملة االقتصادية،

  .الدولية والعاملية
  مفهوم التنافسية :املطلب األول

واليت تتعلّـق بالتنافسـية    (Porter) بدأ مفهوم التنافسية باالنتشار بعد ظهور كتابات بورتر
خيتلف الكتاب والباحثون يف مضمونه حيث يرى البعض وواستراتيجيات التنافس بني املؤسسات، 

آلخر أنها فكرة عريضة تضم اإلنتاجية الكلية ومستويات املعيشة والنمو االقتصادي ويرى البعض ا
  . أنها فكرة ضيقة تتركّز على تنافسية السعر والتجارة

األمر الذي يعين أنّ تعبري املنافسـة   ،لذلك جند أنه ال يتوفر تعريف ملفهوم املنافسة متفق عليه
فالبعض يربط املفهوم بالتكلفـة املنخفضـة أو سـعر     ،يوحي مبعاين كثرية للعديد من املهتمني به

ربطه بالقيادة التكنولوجية أو معدل النمو واإلنتاجية أو مبيزات التجـارة  الصرف، والبعض اآلخر ي
  .اخلارجية

  :ثالث مستويات على التحليل جيرى أن املناسب من فإنه وهلذا
  .، مستوى القطاع، مستوى املؤسسة)االقتصاد الوطين(مستوى الدولة  
 التنافسية على مستوى الدولة: أوال 

القدرة على حتقيق معدالت منـو مرتفعـة   ": عاملية تنافسية البلد بأنهايعرف تقرير املنافسة ال
  ".احلقيقي" رد من الناتج احمللي اإلمجـالـيفيب الومستدمية يف دخل الفرد احلقيقي مقاسا بنص

 4S Commission On)ا تـعرف هيئـة الواليات املـتحــدة للمنافسـة الصـناعية   ـكم

Industrial Competitiveness) ـّهاتن قدرة البلد على إنتـاج السـلع   "  :ـافسية الدولـة بأن
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لدولية ويف الوقت نفسه حتافظ وتوسع الدخل األسواق اواخلدمات اليت تنجح يف امتحان أو اختيار 
  . 1"احلقيقي للمواطنني

التنافسية علـى مسـتوى     (OECD)وتعرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية األوروبية
الدرجة اليت يستطيع البلد، يف ظل أسواق حرة وعادلة إلنتاج السـلع  " : على أنهااالقتصاد الوطين

واخلدمات اليت تنجح يف اختيار األسواق الدولية، ويف نفس الوقت احملافظة على توسيع الـدخول  
قدرة البلد على توليـد  " :هذا ويرى البعض أنّ التنافسية هي"، احلقيقية ملواطنيها يف املدى الطويل

  ". سيب ملزيد من الثروة بالقياس إىل منافسيه يف األسواق العامليةن
يتضح من خالل هذه التعاريف أنّ تنافسية البلد تنطلق من اعتبار النمو ليس هـو اهلـدف   

 املؤسسـات، إذ غالبا ما يتم االهتمام بالتشغيل واعتبارات تنموية أخرى ال ـتم ـا    الوحيد،
). الدولـة (وإنما متارس نشاطاا يف بيئة وطنية حمـددة   مل يف فراغ،فاملؤسسات االقتصادية ال تع

  .وهذه البيئة الوطنية قد تكون معززة لتنافسية املؤسسات أو معوقة هلا
  التنافسية على مستوى القطاع : ثانيا

القدرة علـى تزويـد املسـتهلك    "  :فيما يتعلّق بالتنافسية على مستوى القطاع فهي تعين
مما يعـين   ت بشكل أكثر كفاءة وفعالية من املنافسني اآلخرين يف السوق الدولية،مبنتجات وخدما

 جناحا مستمرا هلذه املؤسسة على الصعيد العاملي يف ظل غياب الدعم واحلماية من قبل احلكومـة، 
العمل ورأس املـال  (ويتم ذلك من خالل رفع إنتاجية عوامل اإلنتاج املوظفة يف العملية اإلنتاجية 

وبالتايل متيز تلك الدولة يف هذه الصناعة، وتقاس تنافسية صناعة معينة من خالل  ،2)"نولوجياوالتك
اشر الداخـل واخلــارج، باألجنيب امل االستثمارالرحبية الكلية للقطاع، وميزانه التجاري وحمصلة 

  . اييس تتعلّق بالتكلفة  واجلودة للمنتجات على مستوى الصناعةإضـافـة إىل مقـ
فيه مساويا هلـا لـدى    (TFP)ويكون القطاع تنافسيا إذا كانت اإلنتاجية الكلية للعوامل 

املؤسسات األجنبية املزامحة أو أعلى منها أو كان مستوى تكاليف الوحدة باملتوسـط يسـاوي   
ات مقارنرت ة العديد من الدراسات اليت أجتكاليف الوحدة للمزامحني األجانب أو يقل عنها ومثّ

                                         
ة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف ، أطروح"حنو حتسني اإلنتاجية وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية"عبد الرمحان بن عنتر، -1

  .147، ص1995العلوم االقتصادية ختصص التحليل القتصادي، معهد العلوم االقتصادية، جامعة  اجلزائر، 
 15يت، ، الكو"التنافسية العربية:"ندوة املعهد العريب للتخطيط، بعنوان"التجارب الناجحة يف النفاد إىل األسواق العاملية"العباس، مبالقاس -2

   .3، ص 2003مارس  15- فيفري



  "دراسة حالة موبيليس" دور االبتكار يف دعم امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية: مذكرة ماجستري

70 

وأجـرت تقسـيما    وامل ومنوها حسب خمتلف القطاعات االقتصادية،كلية للعة الية لإلنتاجيدول
  .لفوارق التكلفة وأصول التفاوتات يف مستويات اإلنتاجية

  التنافسية على مستوى املؤسسة :ثالثا
 يتمحور تعريف التنافسية للمؤسسات حول قدرا على تلبية رغبات املستهلكني املختلقـة، 

 وفري سلع وخدمات ذات نوعية جيدة تستطيع من خالهلا النفاد إىل األسـواق الدوليـة،  وذلك بت
القدرة على إنتاج السلع واخلدمات بالنوعية اجليـدة  " :فالتعريف الربيطاين للتنافسية ينص على أا

والسعر املناسب ويف الوقت املناسب وهذا يعين تلبية حاجات املستهلكني بشكل أكثر كفاءة مـن  
  ".ملؤسسات األخرىا

القدرة على تزويـد املسـتهلك   "  :كما عرف البعض التنافسية على مستوى املؤسسة بأنها
مبنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية من املنافسني اآلخرين يف السوق الدولية، مما يعـين  

 ،"من قبل احلكومـة  جناحا مستمرا هلذه املؤسسة على الصعيد العاملي يف ظل غياب الدعم واحلماية
العمل ورأس ( ويتم  ذلك من  خالل رفع  إنتاجية  عوامل  اإلنتاج  املوظفة يف العملية  اإلنتاجية 

وتعد  تلبية  حاجات الطلب احمللي  املتطور واملعتمد على اجلـودة  خطـوة      1)املال والتكنولوجيا
نافسة دوليا واملستوى الثالث للتنافسية أي الطلب  العاملي وامل أساسية  يف حتقيق  القدرة على تلبية

تنافسية املؤسسة هو حمل االهتمام يف هذا البحث،كما يتضح أنّ العالقة بـني التنافسـية علـى    
املؤسسة هي عالقـة تكامليـة إذ أنّ    القطاع، لدولة،ا :املستويات الثالثة املشار إليها سابقًا وهي
إىل قطاع أو صناعة تنافسية دون وجود مؤسسات ذات  أحدها يؤدي إىل األخر فال ميكن الوصول

وبالتـايل   ،قدرة تنافسية قادرة على قيادة القطاع الكتساب مقدرة تنافسية على الصعيد الـدويل 
  .الوصول إىل مستوى معيشة أفضل على صعيد الدولة

إالّ أنّ  والقـدرة التنافسـية  ) املنافسة(أنّ البعض خيلط بني مفهوم التنافس  إىل جتدر اإلشارة
هي الشروط اليت يتم وفقها اإلنتـاج  ) املنافسة(أنّ التنافس  حيثهناك فرق مفاهيمي مهم بينهما 

والتجارة يف الدولة املعنية وبالتايل الشروط اليت تصف السوق يف هذه الدولة بينما جند التنافسـية  
ال شـك أنّ التنـافس   بصفة عامة هي قدرة الدولة على تصريف بضائعها يف األسواق الدوليـة و 

والتنافسية يؤثران على بعضهما البعض اآلخــر حيث أنّ اشتداد املنافسة يف األسـواق احملليـة   

                                         
املاجستري يف العلوم ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة "براءة االختراع مؤشر لقياس تنافسية املؤسسات والدول"دويس حممد الطيب، -1

  .4، ص2005 االقتصادية ختصص دراسات اقتصادية،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، اجلزائر،
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سوف تزيد من التنافسية الدولية والعكس صحيح أي أنّ رفع القدرة التنافسية للدولة سيكون هلـا  
 .1تأثري على شكل التنافس يف األسواق احمللية

وضوحا يبدو على مستوى تنافسية املؤسسة فال ميكن أن تكون مؤسسات  إنّ املفهوم األكثر
منوذجـا لتحليـل الصـناعة      (Austin)تنافسية إالّ إذا كانت إنتاجيتها مرتفعة، وقد قدم أوسنت

  : وتنافسية املؤسسة يف البلدان النامية من خالل القوى اخلمس املؤثّرة يف تلك التنافسية وهي
   ؛تملني إىل السوقديد الداخلني احمل .1
   ؛قوة املساومة والتفاوض اليت ميتلكها املوردون للمؤسسة .2
  ؛قوة املساومة والتفاوض اليت ميتلكها املشترون ملنتجات املؤسسة .3
   ؛)بدائل عن منتجات املؤسسة(ديد اإلحالل  .4
5. ااملنافسون احلاليون للمؤسسة يف صناعا .  

اسة الصناعية والتنافسية على مستوى املؤسسـة  ويشكّل هذا النموذج عنصرا هاما يف السي
وجاذبية املنتجات ملؤسسة ما ميكن أن تعكس الفاعلية يف استعمال املوارد وخاصة يف جمال البحث 

  .2والتطوير
  أمهية التنافسية  :املطلب الثاين

العاملي  االقتصادتكمن أمهية التنافسية يف تعظيم االستفادة ما أمكن من املميزات اليت يوفّرها 
ويشري تقرير التنافسية العاملي إىل أنّ الدول الصغرية أكثر قدرة على االستفادة  والتقليل من سلبياته،

من مفهوم التنافسية من الدول الكبرية حيث تعطي التنافسية املؤسسات يف الدول الصغرية فرصـة  
  .للخروج من حمدودية السوق الصغري إىل رحابة السوق العاملي

فقنا مع هذا القول أم ال فإنه ال بد يف اية املطاف من مواجهة هذا النظام بصـفته  وسواء ات
إحدى حتميات القرن احلادي والعشرين، ومن املعلوم أنّ املؤسسات يف الوقت احلاضر هي الـيت  

افسية عالية تكـون قادرة علـى  ؤسسات اليت متلك قدرات تنتتنافس وليست الدول وعليه فإنّ امل
ع مستوى معيشة أفراد دوهلا  وللدخول يف احللقة املنتجة وإحداث تغيري حنو املزيـد مـن   مهمة رف

االزدهار والنمو ال بد من إدراك أنّ التنافسية هي اإلنتاجية حبيث ال بد من استثمار واستغالل كل 

                                         
  .5الرمحان بن عنتر، مرجع سابق، ص عبد  -1

2-Austin, J.E "Managing in Developing Contries: Strategie Analysis and operation techniques.NewYork,the Free 
Press , 1990, p 40 . 
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الطاقات للوصول إىل مزيد من املعرفة عن حاجات السوق والزبـائن واملنتجـات ذات النوعيـة    
  . واجلودة العالية وكل ما من شأنه أن يرفع من اإلنتاجية

ة التنافسية املالئمة لتحقيـق  كما تنبع أمهية القدرة التنافسية من كوا تعمل على توفري البيئ
ا وتشجيع اإلبداع واالبتكار مبا يؤدي إىل حتسـني اإلنتاجيـة   كفاءة ختصيص املوارد واستخدامه

نوعية اإلنتاج ورفع مستوى األداء وحتسني مستوى معيشة املستهلكني وتعزيزها واالرتقاء مبستوى 
  .عن طريق خفض التكاليف واألسعار

عليه فإنّ توفري البيئة التنافسية يعد وسيلة فعالة لضمان الكفاءة االقتصادية وتعزيـز النمـو   و
  .االقتصادي وحتسني مستويات املعيشة

تساعد يف القضاء على أبرز عقبة تواجه حتسني الكفاءة هذا باإلضافة إىل أنّ القدرة التنافسية 
  .اإلنتاجية هي عقبة ضيق السوق احمللي اليت حتول دون االستفادة من وفورات احلجم الكبري

إن أمهية التنافسية تكمن يف تعظيم االستفادة ما أمكن من امليزات اليت يوفرهـا االقتصـاد   
نافسية املؤسسات يف الدول الصغرية فرصة للخروج من العاملي والتقليل من سلبياته حيث تعطي الت

 .1حمدودية السوق إىل رحابة السوق العاملي
وبالتايل أصبح ما مييز النشاطات االقتصادية يف وقتنا احلاضر هو وقوعها يف هاجس التنافس 

  .للتنمية استرشادي التنافسية كنموذج) القدرة( وبدأ االهتمام يتجه حنو امليزة
  :أسباب التنافسية:ثالثاملطلب ال

ومن العوامل  ،تتعدد األسباب اليت جعلت التنافسية الركن األساسي يف نظام األعمال املعاصر
  : اليت متثّل يف حقيقتها نتائج العوملة وحركة املتغيرات هي من أهم تلك األسباب

رة ضخامة وتعدد الفرص يف السوق العاملي بعد أن انفتحت األسواق أمام حركة التجـا  .1
  . ومنظمة التجارة العاملية (Gatt) الدولية نتيجة اتفاقيات اجلات

تابعة ومالحقة املتغيــرات وفرة املعلومات عن األسواق العاملية والسهولة النسبية يف م .2
وغريها من املعلومـات  السوق  وثاملعلـومات واالتصاالت وتطور أساليب حب اتتقني ةنتيجـ

  . التنافسيةذات الداللة على مراكزها 

                                         
 9-8واحلكومة، جامعة ورقلة، اجلزائر، يوسف مسعداوي، القدرة التنافسية ومؤشراا،املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمؤسسات -1

  .26، ص2005مارس 
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ـ تبادل املعلومات بني املؤسسات املختلفة وفيسهولة االتصاالت و .3 ا بـني وحـدات    م
احلديثـة   االتصـاالت نترنيت وغريها مـن آليـات   وفروع املؤسسة الواحدة بفضل شبكات اإل

  . وتطبيقات املعلوماتية املتجددة
بتكـار بفضـل   تدفّق نتائج البحوث والتطورات التقنية وتسارع عمليات اإلبداع واال .4

االستثمارات الضخمة يف عمليات البحث والتطوير ونتيجة للتحالفات بني املؤسسات الكربى يف 
  . هذا اال
مع زيادة الطاقة اإلنتاجية وارتفاع مستويات اجلودة والسـهولة النسـبية يف دخـول     .5

القوة احلقيقيـة  منافسني جدد يف الصناعات كثيفة األسواق حتول السوق إىل سوق مشترين تتركّز 
ل متعددة إلشباع رغبام بأقل الذين انفتحت أمامهم فرص االختيار واملفاضلة بني بدائفيه للعمالء 

تكلفة وبأيسر الشروط ومن مث تصبح التنافسية هي الوسيلة الوحيدة للتعامل يف السوق من خالل 
  .العمل على اكتساب وتنمية القدرات التنافسية

ـ  نتيجة لألسباب السو   األفـراد   مـن  ا سـواء ابقة يتمتع املستهلكون واملشـترون عموم
واملؤسسات مبيزة تعدد البدائل وانفتاح الفرص أمامهم للمفاضلة واالختيار مـن بـني املنتجـات    
واخلدمات املتنافسة مما يضع املتنافسني يف موقف صعب يتطلب بذل اجلهد األكرب أي املزيد مـن  

  .ستحواذ عليهم أو اقتناصهم من املنافسنيالتنافس إلرضاء العمالء واال
عامل بوفرة املعلــومات كذلك يتمتع املنافسون يف خمتلف قطاعات اإلنتاج يف معظم دول ال

رات التقنية نتيجة كثافة عمليات البحث العلمي والتطوير التقين اليت تتوالهـا  العلمية ونتائج التطوي
ية أو التابعة للقطـاع  التطوير التقين سواء احلكوم مؤسسات عديدة يف اجلامعات ومراكز ومعاهد

. ارات والبحوث املتخصص يف مجيع جمـاالت اإلنتـاج واألعمـال   كذا مكاتب االستشاص واخل
ل يف والنتيجة أنّ هذا التدفق لنتائج البحوث والتطورات التقنية يتيح للمؤسسات املعاصرة الـدخو 

ة لتطوير منتجاطر إىل تكوين إمكانيات  للبحث  والتطوير خاصةا دون أن تضمشروعات مهم 
  .ا

فضالً عن اختصار الــوقت  من مثّ توفر االستثمارات الطائلة واليت قد ال تكون متاحة هلاو
ة النهائيـة  صـل احملو  ود  التنافسية اجتاه  مزيد من  القدرات واجلهيفواجلهود، كل  ذلك يصبّ 

معظم دول العامل وبالنسبة ألغلب السلع واخلـدمات إىل  وق يف جلميع تلك األسباب أن حتول الس
يكون القرار فيه نظريا للمشترين الذي يتمتـع بفـرص بديلـة      Buyers Marketسوق مشترين
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ويتنافس املنتجون على إرضاءه ومن مثّ تصبح التنافسية هي الوسيلة الوحيدة للتعامل مـن خـالل   
  .1التنافسية  حماولة كل مؤسسة اكتساب املزيد من القدرات

  مؤشرات تنافسية املؤسسة :املطلب الرابع
اإلنتاجية واحلصـة مـن    تكلفة الصنع، مؤشرات تنافسية املؤسسة كل من الرحبية، تتضمن

  :السوق
وكذلك متثل احلصة من السوق  متثل الرحبية مؤشرا كافيا على تنافسية املؤسسة، :الرحبية .1

أي أا ال تتنازل على الـربح   األخرية تعظم أرباحها،مؤشرا على تنافسية املؤسسة إذا كانت هذه 
ن تكون تنافسية يف سوق يتجـه حنـو   أنه ميكن للمؤسسة أغري  دف رفع حصتها من السوق،

وإذا كانت رحبية املؤسسـة   .ن تنافسيتها احلالية لن تكون ضامنة لرحبيتها احلاليةإالتراجع وبذلك ف
ن القيمة احلالية ألرباحهـا تتعلـق   إف تد إىل فترة من الزمن،اليت تريد البقاء يف السوق ينبغي أن مت

س األموال اخلاصة للمؤسسة علـى  ووتسمى نسبة القيمة السوقية للدين ورؤ بالقيمة السوقية هلا،
فإذا كانت هذه النسبة أصغر من الواحـد   )TOBIN TM Sq(تكلفة استبدال أمواهلا مؤشر توبن 

تعتمد املنافع املستقبلية للمؤسسة على إنتاجيتها النسـبية وتكلفـة   و .ن املؤسسة ال تعترب تنافسيةإف
عوامل إنتاجها وكذلك على اجلاذبية النسبية ملنتجاا على امتداد فترة طويلة وعلى إنفاقها احلـايل  
على البحث والتطوير والرباءات اليت تتحصل عليها، إضافة إىل العديد من العوامل األخرى كمـا  

جودة املنتجات عنصرا هاما الكتساب اجلاذبية ومن مت النفاد إىل األسواق واحملافظة تعترب النوعية و
  .عليها

تتمثل تكلفة الصنع املتوسطة بالقياس إىل تكلفة املنافسني مؤشرا كافيـا   :تكلفة الصنع .2
على التنافسية يف فرع نشاط ذو إنتاج متجانس ما مل يكن ضعف التكلفة على حسـاب الرحبيـة   

وميكن لتكلفة وحدة العمل أن متثل بديال جيدا عن تكلفة الصنع املتوسـطة   ،للمؤسسة املستقبلية
  .عندما تشكل تكلفة اليد العاملة النسبة األكرب من التكلفة اإلمجالية

تقيس اإلنتاجية الكلية للعوامل الفعالية اليت حتول املؤسسـة  : اإلنتاجية الكلية للعوامل .3
بيد أن هذا املفهوم ال يوضح مزايا ومسـاوئ تكلفـة    منتجات،فيها جمموعة عوامل اإلنتاج إىل 

و أنه إذا كان اإلنتاج يقاس بالوحدات الفيزيائية مثل األطنان مـن الـورق   أعناصر اإلنتاج، كما 
                                         

  .104-102، ص ص2001علي السلمي، إدارة املوارد البشرية اإلستراتيجية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  -1
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ن اإلنتاجية اإلمجالية للعوامل ال توضح شيئا حول جاذبيـة املنتجـات   إأعداد من التليفزيونات ف
  .املعروضة من جانب املؤسسة

من املمكن مقارنة اإلنتاجية الكلية للعوامل أو منوها لعدة مؤسسات على املستويات احمللية و
أو الدولية احمللية، وميكن إرجاع منوها سواء إىل التغريات التكنولوجية وحترك دالة التكلفـة حنـو   

  . األسفل أو إىل حتقيق وفرات احلجم
األسعار املستندة إىل التكلفة احلدية وميكـن   قاتوكما يتأثر منو اإلنتاجية الكلية للعوامل بفر

  .تفسري اإلنتاجية الضعيفة بإدارة أقل فعالية أو درجة من االستثمار غري فعالة
من املمكن ملؤسسة ما إن تكون راحبة وتستحوذ على جزء هام من : احلصة من السوق .4

عندما تكون السـوق  السوق الداخلية بدون أن تكون تنافسية على املستوى الدويل، وحيصل هذا 
نية آاحمللية حممية بعقبات جتاه التجارة الدولية،كما ميكن للمؤسسات الوطنية أن تكون ذات رحبية 

 ري قادرة على االحتفاظ باملنافسة جتاه حترير التجارة أو بسب اختفاء أو اضمحالل السوق،غلكنها 
ويف حالة وجـود   .صعيد الدويللذلك ينبغي مقارنة تكاليف املؤسسة مع تكاليف منافسيها على ال
ن ضعف رحبية املؤسسة ميكـن  إتوازن يعظم املنافع ضمن نشاط قطاع ما ذو إنتاج متجانس، لذا ف

أن يفسر باألسباب السابقة الذكر إضافة إىل إمكانية أن تكون املنتجات املقدمة أقل جاذبية مـن  
ا كانت املنتجات اليت تقـدمها  إذ كلم، منتجات املنافسني بافتراض تساوي األمور األخرى أيضا

  .املؤسسة أقل جاذبية كلما ضعفت حصتها السوقية
زيادة على ما سبق ميكن إضافة بعض النتائج املتعلقة مبؤشرات تنافسية املؤسسة والـيت   .أ 

  :بينتها دراسات عدة مؤسسات
ن التنافسية ال تتمركز ببسـاطة علـى   إيف معظم األنشطة االقتصادية وفروع النشاط ف .ب 
 عار وتكلفة عوامل اإلنتاج؛األس

مثة عوامل عديدة ليست مرتبطة باألسعار تعطي اختالفات على مستوى اليـد العاملـة    .ج 
 ؛...عالقات العمل، اإلدارة، حجم املخزون، سلسلة العمليات، ورأس املال كوفرات احلجم،

ميكن للمؤسسة أن حتسن أدائها عن طريق التقليد واإلبـداع وأن الوصـفة احلسـنة     .د 
سسة ميكن أن تعطي نتائج حسنة لدى مؤسسات أخرى حىت خارج بلدها وخري مثال علـى  للمؤ

 ذلك التجارب اليابانية اليت تستلهمها املؤسسات يف أمريكا الشمالية؛
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يكون املشروع الذي يعتمد على ضعف تكلفة عوامل اإلنتاج يف احلصول على مزايـا   .ه 
 على عوامل إنتاج أكثر رخصا؛تنافسية يف وضع هش جتاه منافسة مؤسسات ذات مدخل 

من األمهية معرفة أن التركيز على تنافسية املؤسسة نعين دورا حمدودا للدولة، وتتطلـب   .و 
استعمال تقنيات إنتاج مرنة ورقابة مستمرة على النوعية والتكاليف والتطلع إىل األمد الطويل أكثر 

 من األمد القصري؛
وإعادة النظر إىل العامل كشـريك ولـيس   ضرورة إعطاء أمهية اكرب للتكوين والتأهيل  .ز 

  .1كعامل من عوامل اإلنتاج
  بيئة املؤسسة وامليزة التنافسية: املبحث الثاين

 إن دراسة وحتليل بيئة املؤسسة يعد أمرا ضروريا عند وضع اإلستراتيجية املناسبة للمؤسسة،
نقطة االرتكـاز يف   حيث أن نتائج هذه الدراسات تساعد يف التعرف على جانبني رئيسني ميثالن

  :صياغة ورسم إستراتيجية املؤسسة ومها
  ؛الفرص اليت ميكن للمؤسسة استغالهلا -
  .املخاطر والتهديدات اليت جيب جتنبها أو احلد من آثارها -
  مكونات البيئة اخلاصة للمؤسسة :ولاملطلب األ 
  :من خالل الشكل التايلمكونات البيئة اخلاصة للمؤسسة تتضح  

  مكونات البيئة اخلاصة ):04( الشكل                           
  
  
  
  
  
  

  

                                         
املاجستري يف علوم التسيري بات نيل شهادة ضمن متطل رمحاين أمساء، دور براءة االختراع يف دعم تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مذكرة -1

-17ص ، ص2009، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة بومرداس، اجلزائر،فرع تسيري املؤسسات الصغرية و املتوسطة
18.  

 
 الزبائن 

 ناملنافسون احملتملو

 القوى العاملة

 املنافسون احلاليون

 السلع البديلة

 املوردون

 املؤسسة
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توزيـع،  -نشر–حممد أمحد عوض، اإلدارة اإلستراتيجية األصول واألسس العلمية، الدار اجلامعية، طبع  :املصدر
  .107ص ،2000اإلسكندرية، مصر،

  :املنافسون احلاليون .1
كانات واليت دف إىل العمـل يف  املنافسون هم جمموعة املؤسسات املتقاربة يف احلجم واإلم

نفس السوق الذي تعمل فيه املؤسسة وتقدم نفس السلع وختدم نفس قطاع العمالء الذي تستهدفه 
ويتوقف ما حتصل عليه املؤسسة من حصة سـوقية علـى قوـا     املؤسسة من نشاطها التسويقي،

ثل فرصة للمؤسسـة،كما أن  ن نقاط ضعف املنافسني متإوبصفة عامة ف النسبية مقارنة باملنافسني،
  :التهديد الذي تواجهه هو نتيجة ما يتمتع به املنافسون يف النواحي التالية

 تكامل تشكيلة املنتجات؛ .أ 
 كفاءة وجودة سياسات البيع والترويج؛ .ب 
 القدرة على ختفيض األسعار؛ .ج 
 موقع املصنع ومراكز التوزيع؛ .د 
 اخلربة يف الصناعة؛ .ه 
 العالقة مع املوردين؛ .و 
 ة العمالء ووالئهم؛السمعة وثق .ز 
 السرعة يف اختاذ القرارات وردود الفعل املناسبة؛ .ح 
 القدرة على احلصول على املوارد األولية بسعر مناسب؛ .ط 
 جودة السلع واخلدمات؛  .ي 
 احلصة السوقية ومدى التأثري يف السوق؛ .ك 
 القدرة على التأثري واالبتكار؛  .ل 
 نوعية العمالة؛ .م 
 .جودة االستراتيجيات وتنوعها ومرونتها .ن 

  :املنافسون احملتملون .2
ال تتوقف املنافسة على املنافسني احلاليني فقط بل متتد لتشمل املنافسـني احملـتملني الـذين    
ينتجون وينتظرون الفرصة للدخول يف السوق والتهديد األساسي من دخول منافسني جدد هـو  

ـ  ويف بعض احلـاالت  وبالتايل اخنفاض األسعار، احتمال زيادة العرض عن الطلب، ن دخـول  إف
منافسني جدد ميثل فرصا وليس ديدا فقد تدخل مؤسسة قوية قادرة على جذب عدد إضايف من 
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وجهود بيعية خاصة إذا كانت منتجات الصناعة  املستهلكني للصناعة ككل مبا تقدمه من إعالنات
وقد يكون دخول منافسني جدد عالمة علـى منـو الصـناعة وفرصـة      ال حتمل عالمة جتارية،

  .و احلصول على إعفاءاتأسسات القليلة لكي حتصل على مزايا حكومية مثل التراخيص للمؤ
  :الزبائن .3

 هم القطاع املستهدف الذين يستهلكون السلع واخلدمات اليت تقدمها املؤسسات الصناعية،
وعلى املؤسسة أن جتمع معلومات كافية عن العمالء احلاليني واملرتقبني حىت تسـتطيع أن تضـع   

  .يجيات اليت تتناسب مع خصائص الزبائن ورغبام وأماكن تواجدهمستراتاإل
وكلما زادت معرفة املؤسسة بالزبائن كلما متكنت من معرفة الفرص الـيت مـن املمكـن    
استغالهلا والتهديدات اليت عليها مواجهتها كما أن املعرفة برغبات الزبائن ميكنـها مـن وضـع    

  .م بدال من أن جتذم املؤسسات املنافسةستراتيجيات جتذم إليها وحتافظ عليهإ
  :املوردون .4

 متثل العالقة املوجودة بني املؤسسة واملوردون الذين تتعامل معهم إحدى احملـددات اهلامـة،  
إذن فهي  حيث ميكن أن حتصل بعالقتها احلسنة معهم على ميزة ال تتوفر لدا املؤسسات األخرى،

حد مصادر التهديد للمؤسسة اليت تعوق أاملوردون  وقد حيدث العكس ويكون فرصة متيزها عنهم،
ذلك ألن املؤسسة تعتمد على املوردون ليس فقط يف احلصول علـى   منوها بل وبقائها يف السوق،

بل على كل مدخالت املؤسسة من معـدات وقـوى حمركـة     املواد األولية ومستلزمات اإلنتاج،
  .وخدمات وجتهيزات

دم انتظام توريدها ديدا للمؤسسـة،كم أـا وسـيلة    ويعترب توقف إمداد أي منها أو ع
  .1للحصول على االئتمان

  :إن العالقة بني املؤسسة واملورد متثل فرصة يف األحوال التالية 
  إذا متكنت املؤسسة من احلصول على كل ما حتتاج إليه وجودة أعلى من املنافسني؛ .أ 
  احلصول على شروط دفع أفضل مما حيتاج إليه املنافسون؛ .ب 
  مواعيد التسليم منضبطة واملواصفات مطابقة؛ .ج 
  املرونة يف قبول مردودات املشتريات؛ .د 
  حتمل نفقات النقل والتأمني؛ .ه 

                                         
  .12، ص2000، مصر،اإلسكندرية ،توزيع-نشر–طبع  اجلامعية، الدار اإلدارة اإلستراتيجية األصول واألسس العلمية، حممد أمحد عوض، - 1
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  .تلبية احتياجات املؤسسة يف أوقات األزمات .و 
ويتم تقييم املوردين من حيث قدرم على التأثري على األسعار واجلودة وشـروط الـدفع   

ا زادت قوى املوردين بالنسبة للمؤسسة اليت تعمل يف الصناعة وكلم وتكلفة املنتج ورحبية الصناعة،
  .كلما كان ذلك ديدا للصناعة

  :القوى العاملة .5
حد القوى املوجودة يف بيئة املؤسسة اليت جيب تقييمها بصـفة  أميثل العاملون وسوق العمل 

يف السـوق   فغياب العمالة املدربـة  ،على ما ختلقه من فرص وديدات للمؤسسة  دورية للتعرف
احمللية قد ميثل ديدا للمؤسسات اليت تتنافس يف السوق العاملي وقد ميثل معدل دوران العمل وعدم 
قدرة املؤسسة على احملافظة على العمالة املدربة بوجود مؤسسات تقدم شروط عمل هو التهديـد  

مل عن الطلب ميثل ن زيادة العرض يف السوق العإومن ناحية ف الرئيسي الذي تعاين منه املؤسسة،
  .فرصة للمؤسسة للحصول على عمالة رخيصة تؤدي إىل ختفيض تكلفة إنتاج السلع واخلدمات

  :السلع البديلة .6
تتعرض املؤسسات اليت تعمل يف الصناعة إىل ديد من طرف الصـناعات األخـرى الـيت    

لتهديد كلمـا  وكلما زاد هذا ا تستطيع تقدمي سلع أو خدمات بديلة ملنتجات وخدمات الصناعة،
كان مدعاة لزيادة االستثمار يف البحث والتطوير كمحاولة لتخفض األسعار ورفع اجلودة وبالتايل 

  .زيادة نفقات الدعاية واإلعالن
ووجود السلع واخلدمات البديلة حيد من قدرة املؤسسة على رفع األسعار خوفا من حتول   

 ديد  ديدا بالغا على مؤسسات الصناعة،الزبائن إىل منتجات الصناعة األخرى وهذا يعترب ويزيد
  :السلع واخلدمات البديلة يف احلاالت التالية

قدرة السلع واخلدمات البديلة على إشباع حاجات زبائن الصناعة بطريقـة أرخـص    .أ 
  ؛وأفضل
عدم توافر املعرفة لدا الزبون اليت متكنه من املقارنة بني سعر وجودة املنتج البديل وسعر  .ب 

  ؛ملنتج األصليوجودة ا
  .عدم حتمل العميل لتكلفة التحول نتيجة اختاذ قرار بشراء السلع واخلدمات البديلة .ج 
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إذا كان املنتج األصلي هو املنتج الوحيد وال ميكن تعديل منتجات الصناعة نظـرا لقصـور   
  .1اإلمكانيات املادية واآلالت وعدم قدرا على إنتاج منتج آخر

  ئة اخلارجيةتقييم البي: املطلب الثاين
أوال تعريفا عاما للبيئة اخلارجية فنجد  يقبل التطرق إىل املقصود بتقييم البيئة اخلارجية، نعط

كافة العوامل واملتغريات اليت تتم خارج حدود املؤسسة وتؤثر بشكل مباشر على املؤسسـة  : "أا
جاح وبقاء املؤسسـة  اليت حتدد مناذج أو طرق التصرف الالزمة لن: "فالبيئة هي". ككل أو كجزء
  ".وحتقيق أهدافها

رصد ما حيدث من تغريات إجيابية أي فـرص ميكـن   : "واملقصود بتقييم البيئة اخلارجية هو
  .2"استغالهلا لصاحل املؤسسة، ورصد التغريات السلبية اليت متثل ديدا للمؤسسة

املـؤثرةّ ،  إذن يتوقف جناح املؤسسة إىل حد كبري على مدى دراسـتها للعوامـل البيئيـة    
هذه العوامل وبدرجة وتأثري كل منها، وميكن تقسيم البيئة اخلارجية احمليطة  تواالستفادة من اجتاها

  :باملؤسسة إىل نوعني أساسيني كم يوضحه الشكل التايل
                                

                                         
يف علوم التسيري ختصص تسيري ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري  أمهية اليقظة التكنولوجية يف تنمية تنافسية املؤسسة، مذكرة مزيان سهيلة، -1

  .6، ص2008، ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائراملوارد البشرية
  .96حممد أمحد عوض، مرجع سابق، ص -2
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  مكونات البيئة اخلارجية ):05(الشكل رقم                            
  
   

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  
  
  

  توزيع، -نشر–حممد أمحد عوض، اإلدارة اإلستراتيجية األصول واألسس العلمية، الدار اجلامعية، طبع :املصدر    
  .96، ص2000اإلسكندرية، مصر،

  البيئة اخلارجية العامة للمؤسسة: أوال
سسة واليت تؤدي املتغريات اليت تنشأ وتتغري خارج املؤ: "تتمثل البيئة اخلارجية العامة يف تلك

  ".إىل تغيري حتمي يف مسارها، ولكن املؤسسة ال تستطيع أن تؤثر فيها 
فعلى املؤسسة أن تأخذ هذه املتغريات حمال للدراسة واملتابعة املباشر واملستمرة حـىت ميكـن   
إدراك أثرها على أدائها، والواقع إن درجة جناح وفشل أي مؤسسة يتوقف إىل حد كـبري علـى   

خلق درجة عالية من التوائم بني أنشطتها وبني البيئة اليت تعمل فيها، فعناصـر البيئـة    قدرا على
القوى االجتماعية، والسياسية، : تشمل املتغريات البيئية التالية )05(اخلارجية العامة حسب الشكل 

  .واالقتصادية، والتكنولوجية
  :ويبدو تأثري هذه العوامل يف العديد من اجلوانب أمهها

                       

  

                                                                  

  

                                                                                         

 العامة البيئة

 االقتصادية القوى االجتماعية القوى

 السياسية القوى لتكنولوجيةا القوى

  لبيئة اخلاصةا
القوى العاملة      ئن       الزبا

  
السلع البديلة      املوردون     

 املنافسون

 املؤسسة
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  د فرص االستقرار والنمو؛حتدي .1
  بيان درجة االستقالل واحلرية املتاحة إلدارة املؤسسة؛ .2
  .السياسات واإلجراءات التنظيمية املمكن إتباعها .3
االستقرار السياسي، اإليديولوجية، املؤسسـات  : فعلى سبيل املثال القوى السياسية تشمل 

  .التشريعية والعالقات مع الدول
  اخلاصة للمؤسسةالبيئة اخلارجية : ثانيا

تتضمن البيئة اخلاصة أو البيئة الصناعية العوامل اليت تؤثر على املؤسسة وعلى غريهـا مـن   
املؤسسات اليت تنتج منتجات متشاة أو منتجات يعتربها العميل بدائل عن بعضها البعض، وميكن 

وتتنافس فيها مع غريها مـن   أن يطلق عليها بالبيئة التنافسية ألا متثل البيئة اليت تعمل ا املؤسسة
  .املؤسسات

تؤثر القوى املوجودة يف البيئة اخلاصة سلبا أو إجيابا على حصة املؤسسة يف السوق وعلـى  
رحبيتها ومنوها ومركزها التنافسي على جذب العمالء  على قدرا على احملافظة علـى العمالـة   

  .1اجلديدة
  ديدةأهم معامل البيئة الصناعية اجل :الثالث املطلب

 املسـتهلك،  سـلوك  إن من أهم معامل البيئة الصناعية اجلديدة تغري البيئة االبتكارية وتطور
 ما بعد باملؤسسة، عالقته خاصة السابق، يف عليه كان عما ختتلف املستهلكني تصرفات أن حيث
  .واستهالكه اختياراته يف سيدَا يكون أن أي فاعل يكون أن يريد اآلن فإنه وويف، راض كان

  البيئة االبتكارية تغري :أوال
 إن اهلدف األساسي لنظام إدارة االبتكار هو إيصال االختراعات إىل اجلهات املهتمـة ـا،  

تتمحور حول  اخللق واحملافظة على األجواء اخلاصة  املؤسساتفالنشاطات األساسية اليت متارسها 
ه الكثري من الباحثني التطبيقـيني جلعـل   إذ اجت .ونضوج البيئة االبتكارية أيضا باالبتكار واإلبداع،

لقد  ويف الواقع، .أنفسهم ابتكاريني وقد استمروا يف التحدي عن طريق املشاكل اليت تواجه الزبائن
فاالبتكـارات   .الفنية إىل تقسني نفسها على أساس خطوط ونظم املعرف فيها املؤسساتاجتهت 

 لذلك يقال أا ذات نظم معرفية متعددة املعارف، .اهلامة تتطلب عالقات هامة بني النظم واألفراد

                                         
  .5مزيان سهيلة، مرجع سابق، ص -1
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وجيب أن تضمن االتصاالت املعرفية الداخليـة يف   وهلذا جييب أن تروج اإلدارة الفعالة لالبتكار،
وتلعب اموعة املركزية لإلدارة دورا رئيسيا يف احلصول على العلماء واملهندسني معـا   املؤسسة،

ضوج اجلو البيئي من خالل االتصاالت املفتوحة اليت تشـكل  وبطرائق موحدة والعمل على منو ون
  .أساس االبتكار واإلبداع يف املؤسسات

وهـذه   إن معظم االبتكارات األفضل تأيت عن طريق التزاوج بني األفراد واملشاكل املختلفة،
وإن إحـدى األدوار   .العالقات واالرتباطات قد تكون يف بعض األحيان عشوائية وليست خمططة

وهـذا   .امة ملدير االبتكار هي إجياد الفرص اليت جتعل األفراد خمتلفني يف إبداعام وابتكـارام اهل
وبذلك يكون مديرو االبتكـارت   .ميكن أن يتم عن طريق الندوات والنشرات واحملاضرات أيضا

صـر  مسئولني عن األسواق الفنية الواسعة اليت جيب أن حتتوي معارف تقليدية تسعى لتكامل العنا
  .الفنية املتنوعة يف إجياد السلعة االبتكارية اجلديدة
وعيا ضـروريا يف عمليـة تطـوير االبتكـارات     وتتطلب البيئة االبتكارية إدراكا والتزاما 

 نظم للجوائز واملكافآت، وإتباع ن حيفزون بشكل هام عن طريق اإلدراك،وفاملبتكر واالختراعات،
ن اموعة إلذلك ف .احلياة الكاملة لالختراعات واالبتكاراتوعن طريق املشاركة املباشرة يف دورة 

جنـازات املختـرعني   إاملركزية إلدارة االبتكارات تكون مسئولة عن اإلدرار والـوعي العـام ب  
ام املبتكر بالقرارات اإلستراتيجية واالستعماالت املتعاقبـة لالختراعـات   زوضمان الت واملبتكرين،

  .1واالبتكارات أيضا
  تطور سلوك املستهلك :ثانيا 

 :يلي ما سلوك املستهلك تطور مظاهر ومن
 املستمر والبحث جديدة معارف احلصول من الزبون مكن التعليم مستوى ارتفاع إن .1

 ذلـك  وأصـبح  املستهلك، محاية مؤسسات وكذا اإلعالم وسائل بفضل جديدة معلومات عن
 مـن  الكـم  هـذا  وبفضل تها،ودمقرط واالتصال اإلعالم وسائل استعمال تطور بفضل ممكننا

 يتقدم ما مقارنة ميكنه وبالتايل اقتناءه يريد عما معلومات لديه واعيا املستهلك أصبح املعلومات
 ؛يناسبه ما واختيار منتجات من إليه

                                         
  19ص، 2004، 2،اجلزءسلسلة الرضا للمعلومات، سوريارعد حسن الصرن، كيف ختلق بيئة ابتكارية يف املؤسسات،  -1
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 بـاقي  عـن  متيزه به خاصة منتوجات يريد أنه حبيث فردية، أكثر املستهلك أصبح .2
 .املستهلكني

  ؛االستهالكية لتصرفاته اأخالقي امغز يعطي صبحأ حيث: املواطن الزبون ظهور .3
 يسـتعملها  اليت املنتوجات تكون أن الزبون ينتظر حيث: يكولوجياإل الزبون ظهور .4

 ؛به تضر اليت تلك عن وميتنع احمليط على حتافظ
 تلقـى  والـيت  التخفيضات محالت عند ذلك مالحظة يتم: االقتصادي الزبون ظهور .5

 .وأسعارها املنتوجات قيمة يدرك ونالزب ألن وذلك كبريا جناحا
 املؤسسات، تنتهجها اليت والسياسات القرارات على وأكيد واضح تأثري للزبون أصبح لقد

 ذات باملنتجات يكتفي ال أصبح حيث لديه، الوعي وزيادة التعليم مستويات ارتفاع نتيجة وذلك
 جـودة  أكثر األخرية هذه تكون أن يطلب هو بل املؤسسة، تقدمها اليت واملقبولة العادية اجلودة
 طـرق  يف انقطاع خيلق ما وهو باالنفرادية تتميز به خاصة تكون واليت حاجاته تليب وأن وإتقان
 .الكبري باحلجم النمطية اإلنتاج

 وبأحجـام  بالسلسلة منتجات إنتاج إىل التوصل يف تتمثل تقنية حتديات ظهور ذلك وأدى
 .ما مستهلك عنه عرب احتياج ميثل ألنه سابقه عن خيتلف منتج كل أن أي انفرادية تكون كبرية

 األعمال أوساط يف وزا هلا وكتل حركات يف املستهلكون جتمع فقد ذلك إىل باإلضافة
 مـن  ومحايتـه  عنه بالدفاع تقوم حيث حساب، ألف هلا يؤخذ السياسي املستوى وحىت على
 .مبصلحته ختل قد اليت واملمارسات التصرفات

 العنايـة  تويل ذتخأ وقد وترقبها، التطورات هذه مسايرة هنا املؤسسات على ويتطلب
 صـحية  منتجـات  تقدمي مثل اآلن، حلد احلسبان يف تؤخذ تكن مل أخرى عوامل إىل الكبرية

 تكـون  منتجات كإنتاج احمليط، محاية االعتبار بعني وتأخذ مدروسة سعرية قيمة هلا للمستهلك
 مهمـا  ومـربرا  تنافسـية  ميزة اخلصائص هذه أصبحت حىت كلة،للرس قابلة هلا املكونة املواد

 من الدول تفرضها عاملية مقاييس ظهرت والتصرفات احلمالت هذه وبفعل أنه حيث لتسويقها،
 األوروبيـة  الـدول  تفرضه الذي CEE يف أسواقها، كمقياس املنتجات هذه تسويق قبول أجل

  .مستهلكيها وسالمة صحة على فظحتا املنتجات يف معينة معايري توفر يشترط والذي
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 إعادة أجل من املؤسسات لدى قويا مربرا تناوهلا مت اليت والقيود التحوالت هذه كل وتعترب
 درجـة  بـذلك  وتبلـغ  أهدافها حتقيق يف فعالية أكثر لتكون عملها وطريقة تسيريها يف النظر

  1.املوايل املبحث يف إليه التطرق سيتم ما اذوه اإلبداعية،
  الزمن عنصر على املعتمدة املنافسة ظهور :ثالثا
 وقـت  ختفيض أساس على املعتمدة املنافسة ظهور الصناعية كذلك، أهم معامل البيئة ومن
 تكـون  أن أجل ومن التنافسية، القدرة حتسني مث ومن العميل، أو املستهلك لصاحل االستجابة
  :هاأمه العناصر بعض احترام عليها االستجابة يف السرعة للمؤسسة
 حيـاة  دورة زمن اختصار خالل من لألسواق اجلديدة املنتجات تقدمي زمن تقليص .1

 ؛املنتج
 التخـزين،  مسـاحة  ختفيض ذلك على ويترتب املنتجات تصنيع دورة زمن ختفيض .2
 علـى  كثريا يساعد وهذا للتوزيع، املخصصة املساحة ختفيض وكذلك اإلنتاج تكاليف وختفيض
 املنتجـات  أسـعار  على ينعكس فذلك وبالتايل كفاءة أكثر واردامل واستغالل التكاليف ختفيض
 ؛القطاع يف األخرى باملؤسسات مقارنة منافسة أكثر فتكون

 دراسـة  سـرعة  يعين وذلك له وتسليمه للمنتج العميل الطلب مابني الفترة ختفيض .3
 ؛التسليم وسرعة موارد من يتطلبه وما اإلنتاج وسرعة وخصائصها الطلبيات
 اإلنتاجيـة  الوسـائل  لدى تتوفر أن جيب أي العمليات، تغيري أو حتويل زمن ختفيض .4

 ؛املنتج خلصائص طبقا العمليات بتغري هلا تسمح مرونة للمؤسسة
 مـن  مرحلة كل يف اإلنتاج ومكونات لعناصر الداخلي للتسليم حمدد مبواعيد االلتزام .5
 .اإلنتاج مراحل

 الزبـون  أن حيث بالغة، أمهية للوقت نأ اجلديدة التنافسية البيئة هذه يف يدل شيء كل
 طريقة يف النظر إعادة املؤسسة على ذلك ويفرض ممكن، وقت أقرب يف حاجاته تلىب أن يفرض
 الزبون، يرضي مبا االستجابة زمن حتسني على والعمل عملية، لكل زمين جدول وحتديد عملها

 أقرب يف وحاجته رغبته لتلبية جاهزين هلا منافسني عدة للزبون فإن ذلك املؤسسة تستطع مل وإن
 .اآلجال

                                         
املاجستري يف علوم التسيري فرع إدارة ضمن متطلبات نيل شهادة  مذكرة بالزبائن، العالقة تنمية خالل من اإلبداع عملية فعيلت ياسني محيين، -1 

  .35، ص2001،، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائرأعمال
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 يف والصـرامة  أذواقه يف التغري إىل أدى والذي الزبون به يقوم والذي املتزايد الدور وهذا
  .1سلوكه وتطور وعيه لزيادة نتيجة إال هو ما اختياراته،

  امليزة التنافسية حمدداا واستراتيجياا: املبحث الثالث
اليوم وفق قواعد تغريت كثريا عن تلك اليت كانت سائدة عند  تتنافس املؤسسات االقتصادية

فقد انتقلت املؤسسة االقتصادية من التنافس يف أسـواق   ظهور هذا املفهوم مند عقدين من الزمن،
حملية ضيقة إىل التنافس يف أسواق عاملية ال حدود هلا ومن كوا مؤسسـة وحيـدة النشـاط إىل    

دة اجلنسية أيضا أضف إىل ذلك تغري اخلصـائص االقتصـادية   مؤسسة متعددة النشاط، بل ومتعد
كل هذا .والتكنولوجية هلذه املؤسسات من جهة وتغري املالمح األساسية لألسواق من جهة أخرى

يعين أن تسعى املؤسسة إىل رفع القدرة التنافسية لوحدات أعماله اإلستراجتية على املستوى احمللـي  
ن هذا التفوق ال أو ى تعظيم مزاياها التنافسية وتفوقها على منافسيها،مما يعين أن تعمل عل والعاملي،

  .يكون إال بتأثري يف عوامل وقواعد املنافسة مبفهومه الواسع
  (Competitive advantage)  امليزة التنافسية مفهوم :املطلب األول

 ولـن  النشاط، قطاع ضمن منافسيها على التفوق قصد تنافسية؛ بيئة يف املؤسسة جتتهد
تنشأ امليـزة   كما يعرفها بورتر،.هلا ذلك إال إذا حازت على عنصر أو عناصر متييزها عنهم يكون

 من املستعملة تلك من مبجرد توصل املؤسسة إىل اكتشاف طرائق جديدة أكثر فعالية" :التنافسية
 إحداثمبجرد  آخر ومبعىن. ميدانيا االكتشاف هذا جتسيد يكون مبقدورها حيث .املنافسني قبل

  .2"(...)الواسع  مبفهومه إبداع عملية
 منافسـيها،  عن املؤسسة متلكه الذي والتميز االختالف ذلك يف تتمثل التنافسية إن امليزة

 جـد  أسعار وتطبيق مرتفعة، هوامش على احلصول منها عدة مزايا حتقيق إىل سيؤهلها والذي
 3.ميكن ما لأطو والبقاء والنمو أكرب، سوقية حصة على وحصول منخفضة،

مهية كون هذه امليـزة ذات  كإشارة أل) القدرة(ولقد جاءت كلمة التنافسية مرتبطة بامليزة 
هم، فهي املنافسني أو املوردين أو املشترين وغريواء عالقة تضاد وتصادم مع األطراف اخلارجية س

                                         
  . 20ص ،مرجع سابق ،خليل مرسي نبيل -1
 .36ياسني محيين، مرجع سابق، ص - 2
  .3ص مرجع سابق، بربري حممد أمني، طرشي حممد، -3
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ية بدون القدرة علـى  ل بعدا خارجيا يتمحور حول حقيقة أنه ال توجد ميزة تنافسذا املعىن حتم
  . التعامل معها على أسس راسخة من القوة والسيطرة والثباتوحجم األطراف اخلارجية  

ا حتمل امليزة التنافسية بعدا داخليا يتمثّل يف املعرفـة اجليـدة للقـدرات واإلمكانـات     كم
  . واالستثمار فيها بشكل حيقق امليزة التنافسية للمصنع

يستوجب على هذه الدول تعزيز بنيتها االقتصادية املوجهـة لتحقيـق    أمام هذا الواقع فإنه
كفاءة ختصيص املوارد واستخدامها وتشجيع اإلبداع الفكري واالبتكار والبحث مبـا يـؤدي إىل   
حتسني اإلنتاجية واالرتفاع مبستوى اإلنتاج وحجمه ونوعيته وجتاوز عقبة ضيق السـوق احمللـي   

كرب العقبات يف طريق حتسني الكفاءة اإلنتاجية واالستفادة من اقتصاديات وحمدودية آلياته اليت تعد أ
  . احلجم واستدامة النمو االقتصادي وحتسني مستويات املعيشة

وعلى ذلك يتعين حتديد املقصود بامليزة التنافسية ويف حماولة لتحديد هـذا املفهـوم  فقـد    
التنافسية فبينما يرى البعض أنها ظـاهرة  ) يزةامل(اختلفت وجهات النظر فيما يتعلّق مبفهوم القدرة 

يرى الـبعض اآلخـر أنّ   و ،اقتصادية كلية ترتبط مبتغيرات مثل معدالت الفائدة وأسعار الصرف
القدرة التنافسية دالة يف وفرة ورخص األيدي العاملة ويوجد فريقًا ثالثًا يراها تتعلّق بوفرة املـوارد  

ية فإنّ جناح دولة معينة ميكن تفسريه من خالل مدى وفرة مـوارد  وطبقًا لرواد النظرية الكالسيك
اإلنتاج يف صناعات معينة وحديثًا يرى فريق أخر ضرورة توافر قاعدة أو بيئة وطنية مواتية لتمكني 

ففي هذه البيئة يتم وضع اإلستراتيجية وخلق السلع . املؤسسة يف خلق ميزة تنافسية واحملافظة عليها
  .1نشاط اإلنتاجي والتكنولوجيا وتوافر املهارات وغري ذلكوممارسة ال

ة وهـي امليـزة   ت أساسيـايف هذا اال قد يكون من املفيد التفرقـة بني ثالثة اصطالحو
أما األوىل فيعين قدرة الدولة على إنتـاج سـلعة معينـة     املطلقة وامليزة النسبية وامليزة التنافسية،

  .بكثري عن غريها من الدول األخرىباستخدام موارد وبتكلفة أقل 
اين فيشري إىل قدرة الدولة على إنتاج عدة سلع معينة بكفاءة أعلى نسبيا وبتكلفة وبالنسبة للث

  .أقل نسبيا من تلك السلع اليت تقوم دولة أخرى بإنتاجها
ة قـدر ": فهـي  (M. Porter) طبقًا لبور تر Competitive advantageأما امليزة التنافسية 

يف دولة معينة على االبتكار والتطور للوصول إىل أعلى مستوى من التقنيـة  ) الصناعة(الصناعات 

                                         
1- Michael Porter, the Competitive Advantage of Nations, Harvard business Review, Vol.(1) 90 - 102, 
March- April, 1990, PP 84-85. 
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أما  ميسـكون   . وبذلك جند هذا التعريف شديد االرتباط مبعدالت زيادة  اإلنتاجية 1"واإلنتاجية
اج بطريقة أو أكثر هي القدرة على اإلنت "امليزة التنافسية" :فريى  أنّ(.Mescon, et al) وزمالؤه 

 .2"ال يستطيع املنافسون الوصول إليها
قـدرة و  " أما منتدى اإلدارة األورويب فإنه يعرف القدرة على املنافسة الصناعية باعتبارهـا  

و تسويق السلع يف بيئام احمليطة ـم و   فرص املؤسسة الراهنة و املستقبلية على تصميم و إنتاج
ية و غري السعرية أكثر جاذبية من منافسيها يف األسواق اخلارجيـة أو  اليت تشكل خصائصها السعر

 . 3"احمللية
كما حدد تقرير التنافسية العاملية الصادر عن املنتدى االقتصادي العـاملي تعريفًـا للقـدرة    
التنافسية يتمثّل يف مواصفات االقتصاد الوطين ومؤشراته االقتصادية يف حتقيق مكاسـب سـريعة   

وقد اعتمد هذا التقرير منوذجا لقياس مدى القدرة التنافسية للدول .  مستويات املعيشةومستدامة يف
وهذه  ،يستند إىل مثانية عوامل أساسية مشتقة من العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية القياسية

دور العوامل هي مستوى انفتاح االقتصاد الوطين على التجارة اخلارجية واالسـتثمار األجـنيب و  
احلكومة يف النشاط االقتصادي وتطوير األسواق املالية ونوعية البنية التحتية واملستوى التقين ونوعية 

  .اإلدارة يف قطاع األعمال ومرونة سوق العمل باإلضافة إىل نوعية املؤسسات القضائية والسياسية
  حمددات امليزة التنافسية :املطلب الثاين

تنافسية، فنجد أن هذه األخرية تتحدد مـن خـالل بعـدين أو    بالنسبة إىل حمددات امليزة ال
  :ومها متغريين هامني، 

  .حجم امليزة التنافسية -
  .نطاق التنافس -

                                         
 

2 -Idid; P.63. 
  .151عبد الرمحان بن عنتر،مرجع سابق، ص – 3
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  حجم امليزة التنافسية: أوال
يتحقق للميزة التنافسية مسة االستمرارية إذا متكنت املؤسسة من احملافظة على ميزة التكلفة األقل أو 

نا كلما كانت امليزة أكرب كلما كان على املؤسسات املنافسة بذل جهـود  ميزة متيز املنتج، ومن ه
  .1أكرب من أجل التغلب عليها

ونشري إىل أن املؤسسات اليت تريد البقاء والريادة يف حميط يتميز بالتحوالت وشدة املنافسة، 
كفـاءات  يطلب منها امتالك قدرات معينة تؤهلها لتحقيق ذلك، تتمثل هذه القدرات يف جمموع ال

الضرورية، اليت متكنها من حتقيق أهدافها، ومنها تلبيـة  ) إخل...التنظيمية، التسيريية التكنولوجية،(
  . حاجيات املستهلكني والسهر على إرضائهم

إن القيام بذلك بفعالية وجناعة، يعكس حجم امليزة التنافسية الذي يكون بإمكان املؤسسـة  
  .نافسة الشديدةحتقيقه، ومدى قدرا على مقاومة امل

ويف الواقع العملي للمؤسسات، جند أن حجم امليزة التنافسية خيتلف من مؤسسة إىل أخرى، 
وتعمل كل مؤسسة على أن تشغل ميزا التنافسية يف احلصول على قطاعات سوقية وأن تتموضع 

  .2فيها
ية دورة حياة هي ومثلما هو احلال بالنسبة لدورة حياة املنتجات اجلديدة، فإن للميزة التنافس

األخرى، تبدأ مبرحلة التقدمي أو النمو السريع، مث تليها مرحلة التبين من قبل املؤسسات املنافسـة،  
فمرحلة الركود يف حالة قيام املؤسسات املنافسة بتقليدها و حماكاة امليزة التنافسية و حماولة التفوق 

ولوجي جديد من أجل ختفيض التكلفة و عليها، و يف األخري تظهر مرحلة الضرورة إىل تقدمي تكن
تدعيم ميزة متيز املنتج، و من هنا تبدأ الـمؤسسة يف جتديد وحتسني امليزة احلالية أو تقدمي ميـزة  

  3تنافسية جديدة حتقق قيمة أكرب للمستهلك أو العميل
ومن خالل الشكل التايل سنتعرف على دورة حياة امليزة التنافسية حسب املراحل املذكورة 

  .سابقا

                                         
 .85، ص1998درية للكتاب، مصر، نبيل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف جمال األعمال، مركز اإلسكن -1
املاجستري يف علوم التسيري فرع ضمن متطلبات نيل شهادة  مذكرة ،التحوالت االقتصاديةكربايل بغداد،  تنافسية املؤسسات الوطنية يف ظل  - 2

 .10، ص2000،رية وعلوم التسيري، جامعة وهران، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجاإدارة أعمال
  .85ص مرجع سابق، ل مرسي خليل،نبي - 3
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   دورة حياة امليزة التنافسية  :)06(الشكل رقم 

  
  

  . 86، ص 1998نبيل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف جمال األعمال، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، : املصدر
  نطاق التنافس أو السوق املستهدف: ثانيا 

قق وفورات يف التكلفة مقارنة باملؤسسـات األخـرى   إن توسيع نطاق النشاط ميكن أن حي
، ومن أمثلة ذلك االستفادة من تقدمي تسهيالت إنتاج مشتركة، خربة فنيـة واحـدة،   )املنافسة(

استخدام نفس منافذ التوزيع خلدمة قطاعات سوقية خمتلفة أو مناطق خمتلفة أو صناعات مترابطـة،  
وجود عالقات متداخلة ومترابطة بني القطاعـات  ومن هنا تتحقق اقتصاديات املدى وخاصة عند 

السوقية، املناطق أو الصناعات اليت تغطيها عمليات املؤسسة، ويف املقابل ميكن للنطاق الضـيق أن  
حيقق ميزة تنافسية من خالل التركيز على قطاع سوق معني وخدمته بأقل تكلفة أو تقدمي منتـوج  

  .مميز له
القطـاع    :س من شأا التأثري على امليزة التنافسـية وهـي  وهناك أربعة أبعاد لنطاق التناف

  .1السوقي، النطاق الرأسي، النطاق اجلغرايف ونطاق الصناعة 
  :ومن أجل التعرف على األبعاد احملددة لنطاق التنافس نأخذ اجلدول التايل

                                         
  .86ص مرجع سابق، نبيل مرسي خليل، -1
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  التقدمي           التبين               التقليد            املرحلة         الضرورة 
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  األبعاد احملددة لنطاق التنافس): 03(دول رقم اجل

  
  .88، ص1998نبيل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف جمال األعمال، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، : املصدر

 التنافسية وامليزة اإلستراتيجية :املطلب الثالث
 الـيت  املؤسسة واإلستراتيجية ابه تتميز اليت التنافسية امليزة طبيعة بني وطيدة عالقة توجد

 طريـق  عـن  أو )Jacques Lambin)  Jean حسب سوقية قطاعات على احلصول يف هاتتخذ
 امليزة على تعتمد اليت اإلستراتيجية أما .التمييز بإستراتيجية فتسمى ،)M.Porter( حسب التمييز

 الـيت  املالحظـة  إن .التكلفـة  يف التحكم بإستراتيجية فتسمىلداخلية أو التكاليف ا التنافسية
 على .واحد آن يف والتنظيمية والتسويقية التكنولوجية املهارات على يعتمد منها لك أن نستنتجها

نطاق 
 التنافس

 التعريف و الشرح

نطاق القطاع  -1
 السوقي

يعكس مدى تنوع خمرجات املؤسسة، والعمالء الذين يتم خدمتهم، وهنا يتم 
 .ما بني التركيز على قطاع معني من السوق أو خدمة كل السوق االختيار

النطاق  -2
 الرأسي

على مصادر  اعتمادايعرب عن مدى أداء املؤسسة ألنشطتها داخليا أو خارجيا 
، فالتكامل الرأسي املرتفع باملقارنة مع املنافسني قد حيقق مزايا املختلفة التوريد

التكلفة األقل أو التميز، ومن جانب آخر يتبع التكامل درجة أقل من املرونة 
 .للمؤسسة يف تغيري مصادر التوريد

النطاق - 3
 اجلغرايف

طاق يعكس عدد املناطق اجلغرافية أو الدول اليت تتنافس فيها املؤسسة، ويسمح الن
اجلغرايف للمؤسسة بتحقيق مزايا تنافسية من خالل املشاركة يف تقدمي نوعية واحدة 
من األنشطة والوظائف عرب عدة مناطق جغرافية خمتلفة، وتربز مدى أمهية هذه امليزة 
للمؤسسة اليت تعمل حاليا على نطاق عاملي، حيث تقدم منتجاا يف كل ركن من 

 .أركان العامل

نطاق  - 4
 عةالصنا

يعرب عن مدى الترابط بني الصناعات اليت تعمل يف ظلها املؤسسة، إذ أن وجود 
روابط بني األنشطة املختلفة عرب عدة صناعات من شأنه خلق فرص لتحقيق مزايا 
تنافسية عديدة، فقد ميكن إستخدام نفس التسهيالت أو التكنولوجيا أو األفراد أو 

 .نتمي إليها املؤسسةاخلربات عرب الصناعات املختلفة اليت ت
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 السـلع  من املنتوج كان وإن حىت منافسيها عن اتهوخمرجا اتهمدخال يف تتميز أن مؤسسة، كل
 إضـافية  قيمة خيلق أن عليه بل معرب، يكون متييز كل ليس وللتذكري،. الواسع االستهالك ذات

 .الوقت نفس يف والسوق للمؤسسة
 من التنافسية امليزة مصادر يف يتمثالن بعدين على تعتمد مصفوفة بإعداد  M.Porter قام

 .املمكنة اإلستراتيجية االختيارات يعطي مما أخرى، جهة مناال التنافسي و جهة
  النوعية اإلستراتيجيات: )04(اجلدول رقم

  
 االقتصـادية  للمؤسسات التنافسية امليزة تعزيز يف االبتكار وأمهية طرشي حممد، بربري حممد أمني، دور: املصدر

- 27الشـلف، -بـوعلي  بـن  ةحسيب الدويل، جامعة العلمي املعرفة، مداخلة قدمت يف امللتقى اقتصاد يف ظل اجلزائرية
  .9ص ، 2008نوفمرب28

 يقدمه ما عن عالية جودة ذات منتوجات إنتاج إىل ترمي بالتكاليف السيطرة إستراتيجية إن
 يتمثل اإلستراتيجية تلك متطلبات إن. ممكنة تكلفة بأقل املستهدف القطاع إىل وإيصاله املنافسني،

 .)05( رقم اجلدول يف موضح هو كما احملددات بعض يف
 بالتكاليف السيطرة إستراتيجية متطلبات ):05(اجلدول 

  التنظيم كيفية  األساسية واملوارد الكفاءات
  للتكاليف صارمة مراقبة  مالية موارد على وحصول االستثمار تدعيم

  ومفصلة باستمرار تقارير بإعداد القيام  السريورة مستوى على تقنية كفاءات
  منظمة بكيفية املسؤوليات ديدحت  العاملة لليد كثيفة مراقبة
  أساسا الكمية األهداف لتحقيق التحفيز سياسة على اعتماد  سهولة أكثر اإلنتاج جعل إىل موجهة منتجات تصور

  
 االقتصـادية  للمؤسسات التنافسية امليزة تعزيز يف االبتكار وأمهية طرشي حممد، بربري حممد أمني، دور :املصدر

- 27الشـلف، -بـوعلي  بـن  حسيبة الدويل، جامعة العلمي عرفة، مداخلة قدمت يف امللتقىامل اقتصاد يف ظل اجلزائرية
  .9ص ، 2008نوفمرب28

  التميز  التكلفة املنخفضة  احلقل التنافسي امليزة التنافسية

  حقل واسع
السيطرة . إ 

  ليفبالتكا
  التميز. إ

  التمركز. إ  حقل ضيق
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 والتوزيـع  بـه،  املرفقة اخلدمات ويف املنتوج يف اإلبداع على ترتكز التميز إستراتيجية إن
 توجـات املن تنـوع  منافسـيها  عن مييزهاوما  اإلنتاج، وأساليب والتسيري، والتنظيم والترويج،

  .اخل…اخلدمات، يف تنوع العمالء، عند مقبولة صورة التقين، ا،التقدمتهوجود
تدنيـة   يف حتكمهـا  يف متمثل واحد، عامل على تعتمد التخصص التمركز إستراتيجية أما
 .ضيق نطاق يف ولكن امليزات ببعض متيزها أو التكاليف
 كبرية سوقية حصة هلا تكون أن املؤسسة من تتطلب بالتكاليف التحكم إستراتيجية إن   

 1.النوعية ملته ال أن منها يتطلب الذي األمر مرتفع، مبيعات وحجم
 حيـث  والطبيعة، األصل حيث من خمتلفني مها التنافسية امليزة ملصادر النوعني هذين إن
  .متنوعة وخمتلفة إمكانات يتطلبان

  صلةإستراتيجية التنافس وامليزة التنافسية املتوا: املطلب الرابع
إن اإلستراتيجية التنافسية بإمكاا إيصال املؤسسة إىل اكتساب مهارات وأسـواق ومزايـا   
جتعلها تتفوق على منافسيها وربح حصص سوقية وزبائن إضافيني، وبذلك فهـي تبحـث عـن    

  2.التميز،أي ما مييزها عن منافسيها
: من عادية غري وياتمست حتقق التنظيمي والتفوق اإلداري اإلبداع من حالة" :هو والتميز

 نتـائج  عنـه  ينـتج  مبا املؤسسة يف وغريها واملالية والتسويقية اإلنتاجية العمليات وتنفيذ األداء
يف  املصـلحة  أصـحاب  وكافة العمالء عنها ويرضى املنافسون حيققه ما على تتفوق وإجنازات
 .3"املؤسسة
 حتليلي منوذج وضع طريق عن ذلك ميكن وال املتبعة، اإلستراتيجية طريق عن التميز حيققو

  4.اإلستراتيجية ملفهوم املؤسسة تعطيه مما للميزة الرئيسي احملدد يكمن إمنا ما، ختطيط طريقة أو

                                         
  .9-8ص ص مرجع سابق، بربري حممد أمني، ،طرشي حممد -1
  .88ص مرجع سابق، نبيل مرسي خليل، -2
  8 . ص ، 2001 مصر، لطباعة، غريب دار ،اجلديدة اإلدارة مكتبة املعاصرة، اإلدارة يف خواطر السلمي، علي -3

4-W.chan kim et Renée Mauborgne," l’innovation de valeur logique sous-jacente a une forte croissance 
",Harvard Busines revue, les opportunité de croissances,édition d’organisation ,France,1999,P 31. 

  .227 ص ، 2003 مصر، للنشر، اجلديدة اجلامعة دار التنافس، استراتيجيات وتنفيذ تكوين اإلستراتيجية اإلدارة مرسي، حممد نبيل -5
  
  
.  
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جمموعة متكاملة من التصرفات تؤدي إىل حتقيق ميـزة   ": فهي التنافس إستراتيجيات عن أما
  .1"متواصلة ومستمرة عن املنافسني
  :مكونات أساسية وهي 3س تتحدد من خاللوجند بأن إستراتيجية التناف

إسـتراتيجية   إستراتيجية التسعري، إستراتيجية املوقع، إستراتيجية املنتج، :طريقة التنافس .1
  .التصنيع التوزيع،
  .األسواق واملنافسني وتتضمن اختيار ميدان التنافس، :حلبة التنافس .2
سة واليت تعترب أسـاس  وتشمل األصول واملهارات املتوفرة لدى املؤس :أساس التنافس .3

  .امليزة التنافسية املتواصلة واألداء يف األجل الطويل
  مقومات احلصول على ميزة تنافسية متواصلة ):07( الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   للنشـر،  اجلديـدة  اجلامعة دار التنافس، استراتيجيات وتنفيذ تكوين اإلستراتيجية اإلدارة مرسي، حممد نبيل :املصدر 
  .75ص ، 2003مصر،

حيث متثل األصـول   إن امليزة التنافسية املتواصلة تتحقق باالعتماد على األصول واملهارات،
كل ما حتوزه املؤسسة من أصول مثل اسم العالمة أو الوالء للعالمة أو املوقع ويتصف بالتمييز عن 

حيـث   فهي عناصر كما نالحظها مكتسبة ومعروفة مسبقا من طـرف املسـتهلك،   املنافسني،
ستطاعت املؤسسة بفعل أقدميتها يف املهنة حيازة مسعة طيبة واكتساب قوة وشهرة والتميز عـن  ا

مثـل   أما املهارات فهي عناصر معينة تقوم املؤسسة بأدائها بشكل أفضل من املنافسني، املنافسني،
                                         

  

 أين تنافس؟                                                               :الطريقة اليت تنافس ا
 اختيار السوق إستراتيجية املوقع                                               .إستراتيجية املنتج 
 اختيار املنافس                                                      استراتيجيات أخرى 
 إستراتيجية التسعري. 
 إستراتيجية مصادر التوريد. 

  
  

 .األصول واملهارات: أساس التنافس

 تنافسيةمیزة 
  متواصلة
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 فهي عناصر تؤدى يف الوقت احلايل وغـري مكتسـبة،   اإلعالن أو التصنيع بكفاءة وجودة عالية،
  .وبالتايل على املؤسسة البحث على الدوام عن أحسن أداء هلذه املهارات

يف األخري يبقى على عاتق املؤسسة اختيار األصول واملهارات الالئقة واملناسبة واليت ستكون 
ومـن مث ميكـن    حيث ال ميكنهم تقليدها أو مواجهتـها،  مبثابة عوائق أو حواجز أمام املنافسني،

 ولكن حىت تتمكن املؤسسة الوصول إىل تلك احلالة، ول وعلى مدار الزمن،استمرارها لفترات أط
فإا ستجد نفسها جمربة على التتبع املستمر لكل املتغريات واملستجدات من أجل ضمان مسـايرة  

ولضمان ذلك تلجأ املؤسسات وتعتمد يف تكوينها  هذه املستجدات واحلفاظ على ميزا التنافسية،
على تشجيع العاملني على االبتكار  التنافسية والوصول إىل مزايا تنافسية جديدة، وتنميتها لقدراا

  .فضل للمنافسة يف الصناعةأوإدراك واكتشاف سبل جديدة و
نصل إىل نتيجة هامة،وهي أن املؤسسة بإمكاا حتقيق ميزة تنافسية متواصلة عالية باعتمادها  

جي لتطوير وجتديد املؤسسة وهو ما يبينه الشكل على توظيف كل عناصر برنامج العمل االستراتي
  .)10(رقم 

  التنافسية) امليزة(املنطق األساسي يف تكوين القدرة ):08( الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .186ص ،1998 ،مصر، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع تطوير أداء وجتديد املؤسسات،، علي السلمي:املصدر

يتوصل إليها عـن طريـق    حتقيق امليزة التنافسية املتواصلة، من خالل ما سبق يتضح لنا بأن
  :إتباع استراتيجيات تنافسية حمققة للقيمة وتتوفر فيها عنصرين أساسيني ومها

 القائمة للمنتجات منتجات جديدة ومتطورة واستخدامات متجددة

 تكنولوجية وحتسينات ابتكارات   

 والتطوير نظام متطور ومستمر للبحوث            

  قواعد البيانات التسويقية و اإلنتاجية و التكنولوجية

  يزة تنافسيةم

 املنافسني عروض تسويقية متجددة ومتنوعة على
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  ؛عدم تطبيق هذه اإلستراتيجية من جانب أي منافسيها احلاليني أو احملتملني مستقبال .أ 
  .يا تلك اإلستراتيجيةعدم قدرة املؤسسات املنافسة األخرى على حتقيق نفس مزا .ب 

يف هذا الصدد البد أن تتوفر بعض الشروط األساسية يف امليزة التنافسية حىت تتمكن من أداء 
  :أدوارها كاملة والعمل على حتسني األداء احلايل والتنافسي للمؤسسة وهي

حبيث ميكن للمؤسسة حتقيق مزايا أو منافع كـبرية يف   أن تكون امليزة بدرجة من الكرب، -
  ؛ة الدخول يف سوق أو قطاع معني من السوقحال

مبعىن عدم إمكانية تقليدها بسهولة مـن جانـب    أن تكون مستمرة ومتواصلة نسبيا، -
  ؛املؤسسات املنافسة

  .أن يكون أثرها ملموسا وملحوظا -
هو حتقيق ميزة تنافسية متواصـلة   لإلستراتيجيةإذن ميكن القول بأن احملرك واحملك الرئيسي 

وعليه فـإن املؤسسـة لكـي     على حساب املنافسني يف كل جمال نشاط املؤسسة، وطويلة األجل
حماولة بذلك معرفة جاذبيـة   تتوصل إىل ذلك فسوف تنطلق بالتشخيص ودراسة البيئة اخلارجية،

 وبالتايل استخالص الفرص والتهديدات احملتملة يف السوق املستهدف،…الصناعة وهيكل املنافسة
فضال عن ذلك فإن املؤسسة سـتقوم بدراسـة البيئـة     ن طريقة ممكنة،ومنه التكيف معها بأحس

الـيت   الداخلية ملعرفة إمكانيات املؤسسة وقدراا وبالتايل التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف،
تسمح هلا بتحديد القدرات التنافسية والعمل على تطويرها وحتسينها عنـد الضـرورة اسـتجابة    

  .ل فيها املؤسسةملتغريات البيئة اليت تعم
ويتم يف األخري التوافق بني البيئة الداخلية واخلارجية بإجياد إسـتراتيجية مناسـبة تسـمح    
للمؤسسة باستغالل نقاط قوا وإمكاناا أحسن استغالل من خالل الفرص املتاحـة يف السـوق   

وهـي   مهمة، وهلذا نصل إىل نتيجة بعيدة النظر ومدروسة بدقة، وجتنب التهديدات بطريقة ذكية،
تعديل وتطوير التنظيم باستمرار ملواجهة متطلبات البيئـة  " :أن اإلستراتيجية هلا دور حساس وهو

واستغالل جوانب التميز والتفوق لديها ويف سبيل إحراز موقع تنافسي مرغوب يف السوق  املتغرية،
  .)09(وهو ما يوضحه الشكل رقم  ،1"ومن مث إحراز ميزة تنافسية

   
                                         

يف العلوم  كتوراهضمن متطلبات نيل شهادة الد مذكرة ،ةؤشـرات تنافسية املؤسسات االقتصادية يف ظـل العوملة االقتصاديم فرحات غول، -1
  .105-103ص ص ،2006-2005 جامعة اجلزائر،التسيري،  والعوم التجارية وعلوم كلية العلوم االقتصادية االقتصادية، ختصص التسيري،
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  اإلستراتيجية كاستجابة لتحقيق امليزة التنافسية :)09( الشكل رقم
  

                    
          

                                
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  .28ص ،1995 ،صر، مدار املعارف اإلدارة اإلستراتيجية،، "نبيل مرسي خليل :املصدر    

  التنافسية مليزةسياسات دعم وتنمية ا :املبحث الرابع  
إنّ بناء وتنميـة قدرة تنافسية يعد مطلبا حتميا للمؤسسات االقتصادية ويتم ذلـك عـن    

لـذلك  . طريق اختيار السياسات األفضل واليت تنمي املستوى املعيشي واالقتصادي واالجتماعي
كمـا   صر إىل أهداف سياسات دعم امليزة التنافسية وسبل تطويرهـا، سوف نتطرق يف هذا العن

  . نتطرق إىل شروط جناح سياسة دعم املنافسة
  أهداف سياسات دعم املنافسة :املطلب األول

تشري أدبيات االقتصاد احلديثة إىل خربة الدول يف حتديد أهداف قوانني املنافسة واليت تتلخص 
كفاءة االقتصادية كهدف رئيسي وحيد تقوم على أساسـه كافـة   األول يركّز على ال: يف بديلني

القوانني واإلجراءات الداعمة للمنافسة، والثاين يركّز على أهداف متعددة لقوانني املنافسة، مثـل  
ختفيض معدالت البطالة، والتنمية اإلقليمية، والتكامل االقتصادي وغري ذلـك مـن األهـداف    

  هيكل املنافسة

 الفرص
  التهديدات

  مكانات الداخليةاإل

  جوانب القوة
  جوانب الضعف

  اإلستراتيجية

  قوي تنافسي موقع

  تنافسية ميزة  

  التوافق

  البيئة الداخلية  البيئة اخلارجية
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والواليـات املتحـدة كفّـة الكفـاءة      ونيوزلنداد األورويب األخرى، وقد رجحت كندا واالحتا
  : 2، وقد تتخذ الكفاءة أبعادا عديدة منها1االقتصادية

كفاءة ختصيص املوارد وتستوجب تسعري السلع النهائية مبا يعكس تكلفة توفريها أي أنّ  .1
   ؛السعر جيب أن يساوي التكلفة احلدية أو قريبا منها

جب إمكان وضع حدود على عدد املؤسسات اليت تدخل يف قطاع  كفاءة احلجم وتستو .2
  ؛الصناعة مثالً، حبيث ال تنخفض حجم املؤسسات دون احلجم األمثل ما،

 ؛الكفاءة التقنية وتستوجب اختيار فن اإلنتاج الذي حيقق إنتاج السلع بأقل تكلفة .3
القائمة عن طريق الكفاءة احلركية وتستوجب تنشيط االختراع والتجديد يف املؤسسات  .4

   ؛االهتمام بالبحوث والتطوير
وتسـتوجب تـوفري    (X- efficiency)الكفاءة السينية املرتكزة على التنظيم والتنافس  .5

للضغط على اإلدارة لبذل أقصـى اجلهـود    الظروف التنافسية خارج املؤسسة والتنظيمية داخلها،
  . املمكنة خلفض التكاليف

هو أنه ليس باإلمكان إعادة توزيع عوامل اإلنتاج لزيادة  ومضمون كفاءة ختصيص املوارد  
وكفاءة اإلنتاج تستوجب تساوي نسب اإلنتـاج احلـدي   . ج أي احلصول على حجم أكربواملنت

ويف السوق التنافسية يكون سعر السلعة مساويا للتكلفـة  . 3لعوامل اإلنتاج يف مجيع السلع املنتجة
  . احلدية إلنتاجها

م تفترض وجود حجم أمثل للمؤسسات جيب احملافظة عليه حىت لو أدى ذلك وكفاءة احلج
وهنا ميكن اإلشارة إىل أنّ عـدد  . إىل تدخل الدولة ووضع قيود على املؤسسات يف القطاع املعين

ومع انفتاح منافذ للتصدير يف األسواق العامليـة  . املؤسسات يف قطاع ما يعتمد على حجم السوق
فإنها تفترض أنّ عوامل اإلنتاج مبواصـفاا معروفـة    أما الكفاءة التقنية ،تفعفإنّ حجم السوق ير

ومتاحة ملن يرغب يف اقتنائها، وهذه فرضية قد ال تتحقق عمليا لسبب أو آلخر، و بالنسبة للكفاءة 

                                         
 ،العدد األول ،الّد الثالث ،الكويت ،جملّة التنمية والسياسات االقتصادية ،آليات دعم القدرة التنافسية يف القطاع الصناعي، سموريس جر ج -1

  . 27ص ،2000ديسمرب 
  .30ص ،علي توفيق الصادق، مرجع سبق ذكره -2

3 - MPL1/ MPK1= MPL2/ MPK2=....= MPLi/ MPKi 
  .iاإلنتاج احلدي للعمل يف إنتاج السلعة = MPLi:   حيث       

               MPKi = ي لرأس املال يف إنتاج السلعةاإلنتاج احلدi .  
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سة احلركية فإنها تعترب حمددا أساسيا يف النمو االقتصادي يف املدى الطويل وقد يكون هدف السيا
فقط  تنتج أكثـر وأرخـص    ل اآللة االقتصادية للبالد ليستنافسية بشكل مبسط هو كيف  جتعال
أيضـا   نـتج وإنمـا  ت ) يف اإلنتاجية ورفع املواد مبا فيها التقنية والتنظيم بالكم والنوع حتسينات(

وليس احمللية  وفقًا ألفضل معلومات السوق وتقنيات اإلنتاج وأكثر صلة مع احلاجات العاملية(أجود
استنادا إىل معلومات حديثة عن السوق ومرونة كافية يف اإلنتاج والتخزين  )فقط ويف الزمن املالئم

  . واإلدارة
   التنافسية امليزة وتطوير تنمية: املطلب الثاين

 أخرى، إىل ميزة من فتقفز املؤسسة مستمرة، عملية وتطوير امليزة التنافسية تنمية عملية إن
 قبـل  مـن  التنافسية امليزة ولتطوير .للمنافسة حامسة تكون أخرى حلساب واحدة نع فتتخلى
 :بينها من أسباب املؤسسة
 تكاليف مثل املدخالت تكاليف بتغيري التنافسية امليزة تتأثر :املدخالت تكاليف تغري .1

 ؛...وغريها اإلنتاج ووسائل واآلالت األولية املواد أسعار تغري وكذا العاملة اليد
 ومحـالت  املنتج مواصفات يف أساسا التغريات هذه متس: احلكومية القيود يف غريالت .2

 ؛السوق إىل الدخول وقيود البيئة محاية
 اجلديـدة  احلاجـات  ظهـور  يعترب :تغريها أو للمستهلك جديدة حاجات ظهور .3

 ة؛جديد ميزة تنمية حىت أو لتعديل األساسية األسباب بني من للمستهلك
 وأسـواقا  جديدة فرصا خيلق أن التكنولوجي للتغري ميكن :دةجدي تكنولوجيا ظهور .4
 .املنافسة تنافس ا جديدة مزايا تربز أن للمؤسسة يتيح جديدة

 1.التنافسية امليزة وتطوير تنمية إىل تؤدي اليت األسباب أهم من السابقة األسباب تعترب
 الزمن يف حمدود تمراراالس هذا لكن االستمرار هو التنافسية امليزة خصائص من أن ونعلم

 :التالية املراحل من تتكون حياة دورة التنافسية للميزة أن يعين وذلك
 واالستعداد التفكري من الكثري إىل حتتاج ال ألا املراحل أطول وهي :التقدمي مرحلة .أ 

 .فأكثر أكثر انتشارا التنافسية امليزة تعرف وهنا واملادي املايلو البشري

                                         
  .62-61ص ص بق،اس مرجع رتيبة، حناسية - 1
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 عملية خيص فيما نسبيا استقرارا هذه املرحلة يف التنافسية ميزة تعرف :التبين مرحلة .ب 
 .عليها التركيز بدءوا قد املنافسني ألن انتشارها

 حنو فشيئا شيئا وتتجه التقليد مرحلة يف التنافسية امليزة حجم يتراجع :التقليد مرحلة .ج 
 .تدرجييا سبقيتهاأ املؤسسة ميزة وتفقد املؤسسة ميزة بتقليد قاموا املنافسني ألن الركود،
 ميزة بناء أو بسرعة، وتطويرها احلالية امليزة حتسني هنا يستوجب :الضرورة مرحلة .د 
 أو بالتحسني املؤسسة تقم مل إن حيث حامسة مرحلة املرحلة هذه وتعترب كلية، جديدة تنافسية

 وإن ويزول، اليةاحل امليزة أثر فيها يتدهور مرحلة ألا أسبقيتها ستفقد فإا جديدة بتكوين ميزة
 مـن  يكـون  فإنـه  املناسب، الوقت يف التنافسية امليزة جتاه الالزمة باإلجراءات املؤسسة تقم مل

 .التنافس سباق إىل العودة عليها الصعب
 تفرضـه  وما احلكومية األسباب فهناك أسباب التنافسية امليزة لتطوير أن سبق مما نستنتج

 تسـتعملها  الـيت  املدخالت بتكاليف متعلقة أسباب وهناك املؤسسة على قيود من احلكومات
 تغـري  أن حيـث  باملستهلك متعلقة أسباب وكذلك األولية، املواد مثل نشاطها ملزاولة املؤسسة

 ـا هـذا   تسـتقطب  كانت اليت ميزا يف النظر إعادة باملؤسسة يستدعي وتفضيالته أذواقه
 جديدة تكنولوجيا ظهور أن حيث ملستعملةا التكنولوجيا بتغري متعلقة أسباب وكذلك املستهلك،

 .تطورا أقل تكنولوجيا على معتمدة كانت اليت التنافسية املزايا يبطل
 التبين، مث بالتقدمي تبدأ حياة دورة التنافسية للميزة فإن حامسة األسباب هذه كانت ومهما

 على املؤسسة جتتهد ففيها يةالتنافس اية امليزة مرحلة تعترب األخرية وهذا الضرورة وأخريا فالتقليد
  .1دواليك وهكذا جديدة تنافسية ميزة بتقدمي الدورة هذه إعادة

   شروط عامة لنجاح سياسة دعم املنافسة :املطلب الثالث
إنّ االجتاه حنو حتقيق االستقرار االقتصادي الكلّي واإلصالح اهليكلي القطاعي اهلـادف إىل  

وخاصة ما يتعلّق بقطاع الصناعة واملكانة الـيت حيتلّهـا يف   رفع مستوى اإلنتاجية وحتسني كفاءا 
النشاط االقتصادي وحتديد نقاط الضعف يف واقع القدرة التنافسية للمنتجات الصـناعية وكيفيـة   

فإنه ال بد . التغلّب على مواقع الضعف وتطوير مواقع القوة مبا ميكّنها من حتسني موقفها التنافسي

                                         
ضمن متطلبات نيل مذكرة  ،باحلراشاكة للسب اجلزائرية املؤسسة حالة دراسة ،بالزبائن العالقة تنمية خالل من اإلبداع عملية تفعيل ياسني محيين، -1

- 132ص ص ،2006جامعة اجلزائر، ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيرييف العلوم االقتصادية، ختصص التسيري، اجستريشهادة امل
133.  
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افسية للمنتجات الصناعية وذلك عن طريق عدة مداخل ميكن اعتمادهـا يف  من تدعيم القدرة التن
  .حماولة بناء و تعظيم القدرة التنافسية واعتبارها مقومات ازدهار الصناعة

 ،هناك عدد من الشروط األساسية اليت جيب توفّرها لنجاح سياسات دعم القدرات التنافسية
 .وسوف نذكر فيما يلي أهم هذه الشروط

تقرار االقتصادي وسهولة تعرف القطاع اخلاص على مستقبل مسـرية االقتصـاد   سالا .1
ومسرية الدولة، وتوفّر الرؤية الواضحة حول موقف احلكومة اتجاه تفعيل دور املنافسة يف أسـواق  

  ؛املنتجات الصناعية
تواجد قوى تنافسية تدفع املؤسسات بشدة اتجاه التعاون مع احلكومة وقد يأيت ذلك يف  .2

  ؛شكل منافسة حملية أو منافسة من خالل االسترياد أو التصدير للمؤسسات املصدرة
حتفيز القطاع اخلاص على الدخول يف القطاع الصناعي، وكلّما ازداد عدد املؤسسـات   .3

  ؛العاملة يف السوق الواحد كلّما ازدادت حدة املنافسة
األمر الذي حيتـاج إىل قنـوات    ،توفّر الثقة املتبادلة بني احلكومة واملؤسسات الصناعية .4

جديدة ميكن من خالهلا تبادل اآلراء، ومشاركة وجهات النظر والتوصل إىل رؤية متوافقة ملا فيـه  
   ؛مصلحة اتمع

 االقتصـادية تبني سياسات االنفتاح االقتصادي ومنع االحتكار من أجل حتقيق الكفاءة  .5
  ؛نافس وليس املتنافسنيوتعظيم رفاه املستهلك وذلك من خالل عملية الت

محاية اإلنتاج الوطين الذي يهدف إىل محاية املنتجني احملليني من تعرضهم لضـرر بـالغ    .6
  . نتيجة لتزايد استرياد سلع متشاة أو منافسة إلنتاجهم
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  :خالصة الفصل

زادت حـدة   املنافسة بني املؤسسات حقيقة ال مفر منـها،  أن تبنيمن خالل هذا العرض   
وهذا  ،…شراسة يف العقدين األخرييـن بفـعل انفتاح األسواق والتطور التكنولوجي املذهل و

حمليا ودوليا وما على املؤسسات إال التكيف مع هذه األوضاع اجلديدة والتسلح ملواجهة التحديات 
  .اليت تفرزها املنافسة الشرسة

املـوارد   دخــول األفـراد،  ( املنافسة بني املؤسسات تكون على املوارد املتاحة كما أن  
 وهو ما يسمى باملنافسة غري املباشـرة،  ،)…املوارد البشرية املؤهلة، املوارد الطبيعيـة، املاليـة،

باإلضافة إىل املنافسة القائمة بني املؤسسات اليت تنشط يف نفس القطاع من أجل جلب املستهلكني 
  . نافسة املباشرةباملورفع احلصة السوقية وهو ما يسمى 

منـوذج بـورتر    ( تتمثل العوامل الرئيسية املؤثرة على شدة املنافسة يف القوى اخلمـس و           
  .ستراتيجيات املؤسساتإواليت تؤثر على أرباح و) للمنافسة

ة ربح املعركة التنافسية وتنميــ لقد أفرزت املنافسة صراعا حادا بني املؤسسات من أجل    
فعل اختالف القدرات التنافسية للمؤسسات وكل مؤسسة تعمل ب احلصص السوقية واألرباح،

  .من أجل تنمية قدراا التنافسية يف السوق حىت تضمن بقاءها واستمرارها
اإلنتاجية الكلية  التكلفة، الرحبية،(من بينها  تنافسية املؤسسة حتددها جمموعة من املؤشرات،    

  ...)احلصة من السوق للعوامل،
زة التنافسية للمؤسسة يف السوق احمللي قد ال جتد هلا مكانة يف السوق الـدويل  امليواتضح أن 

،أو باختصار بتأثري ما يسـمى  )…املنافسة ثقافيا، اقتصاديا، قانونيا،( بفعل اختالف بيئة األعمال
  .بأثر االنعكاس

وهي السبيل  شرسة،تعترب امليزة التنافسية مبثابة احملرك األساسي للمؤسسة يف ظل املنافسة ال        
  .لرفع للحفاظ على احلصة السوقية ووفاء الزبائن ملنتجات املؤسسة

التنافس من السبل واألساليب الرئيسية لتحقيق امليزة التنافسية املتواصـلة،   إستراتيجيةتعترب  
من خالل منح املؤسسة مهارات وأسوا ق ومزايا جتعلها تتفوق على منافسيها وتـربح حصصـا   

  .ية عن طريق بعد النظر والتكيف مع املتغريات البيئيةسوقية إضاف
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  :الفصـل الثالث

لتنمية الميزة  االبتكار كأداة
  التنافسية
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  االبتكار كأداة لتنمية امليزة التنافسية:  الفصل الثالث
  متهيد

لقد ظل االبتكار لوقت طويل نشاطا مقتصرا على املخابر اخلاصة أو مراكز اإلبداع أو أقسام 
وجد هذا النشـاط داخـل املؤسسـة     وحىت وإن .البحث والتطوير يف بعض املؤسسات الكربى

لكن هذه النظرة  االقتصادية فقد كان ينظر إليه على أنه نشاط هادر لألموال ومضخم للتكاليف، 
فتزايد حدة املنافسة وتنوع األسواق وتغري احلاجات غري األمور وأخذت املؤسسات  تغريت اليوم،

ة االبتكار واعتربـا اسـتثمارات   االقتصادية تدرك شيئا فشيئا وظائف البحث والتطوير وأنشط
  .اقتصادية هامة تضمن االستمرارية والبقاء وحتقق النمو والتطور

تـبين  ليف ظل احتدام الصراع التنافسي يف األسواق تسارع املؤسسات االقتصادية اليـوم  و
بعبارة أخرى فهـي تسـارع يف    .موجود حتسني ما هو ستراتيجيات قائمة على ابتكار اجلديد أوإ

وإذا كان االبتكار يشمل كل من االبتكـار   .كار منتجات أو الطرق أو التكنولوجيات اجلديدةابت
لسبيل الفعال خللق ميزة تنافسية هامـة ال  ا املتدرج واالبتكار اجلذري يف إحدى هذه ااالت فهو
نـه  وتلجأ املؤسسة االقتصادية لالبتكار أل .تقل قيمة وكفاءة عن تلك اليت تقدمها مصادر أخرى

يسمح بتغيري التنافس من املنافسة بدرجاا إىل االحتكار بأشكاله وحيول الصـراع مـن خـوض    
  .حروب األسعار إىل خوض حروب احلصون أو الفتوحات الكربى

إن تبين املؤسسة االقتصادية خيار االبتكار كإستراتيجية تنافسية يعين العمل علـى زيـادة   
فاملؤسسة االقتصـادية مطالبـة    .لنهوض ذه النشاطاتالبحث والتطوير والتحسني واالبتكار وا

بتفعيل نشاطات البحث والتطوير واالستثمار يف املعرفة واملورد البشري والتكنولوجيـا وتوطيـد   
وينبغي على الدولة تأهيل مؤسساا ودعمها لتصبح مؤسسـات   ،  لتعاون مع األطراف اخلارجيةا

  .مبتكرة ذات قدرة تنافسية عالية
ن املؤسسات االقتصادية اجلزائرية تواجه اليوم حتديا حقيقيا يتمثـل يف  إهذا السياق فيف ظل 

  .تعزيز قدرا االبتكارية يف املستقبل القريب ضرورة رفع قدرا االبتكارية إن أرادت رفع أو
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  نشاط البحث والتطوير اهلادف لالبتكار :املبحث األول
واالبتكار وميثل وظيفة اقتصادية هامة وأساسـية يف  البحث والتطوير نشاط مقترن باإلبداع 

يعرف البحث والتطوير بأنـه   و .املؤسسات االقتصادية احلديثة باعتباره النشاط القاعدي لالبتكار
ذلك النشاط املنهجي املبدع الذي يهدف إىل زيادة املعرفة يف مجيع حقول العلـم مبـا يف ذلـك    

  .1احلقول اإلنسانية والثقافية
زيـادة  و أن يقوم على البحـث اهلـادف   فعاال فالبديكون هذا النشاط مفيدا و لكن حىت

  .رف العلمية وتطبيقاا يف الواقعااملع
 مفهوم وأبعاد وظيفة البحث والتطوير :املطلب األول

دول العامل املتقدم على تعزيز خمصصات البحوث والتطوير ودعم مؤسساا يف هـذا   تتسابق
ت يف الغرب واليابان ودول شرق أسيا ال سيما مؤسسات صناعة السـالح  وتنفق املؤسسا اال، 

نه ال أإذ تدرك  تنفق املليارات على برامج البحوث والتطوير، لكترونيات والدواء،والسيارات واإل
ألسواق إال بالسبق التكنولوجي الـذي  ا بقاء هلا يف سوق عاملية حادة التنافس وال استمرار يف غزو

يدة ومتطورة مع تكلفة مرشدة حتت مظلة مم نظم عمـل رشـيقة فـالبحوث    يتيح منتجات جد
  .والتطوير هي الباب الرئيسي للقيمة املضافة ومن مث الرحبية األعلى

  تعريف البحث والتطوير: أوال 
النشاط اإلبداعي " :نهأحيث يعرف البحث والتطوير على  تتعدد تعار يف البحث والتطوير،

تقنية واستخدامها يف تطبيقات جديدة لعلمية دف املعرفة العلمية وا الذي يتم على أساس قواعد
  ".يف النشاط اإلنتاجي

طريـق  " :البحوث هـي  ميكن تعريف وظيفة البحث والتطوير من حيث شقيها األساسيني،
لالستقصاء والتتبع املنظم والدقيق واملوضوعي للكشف عن املعلومـات واحلقـائق والعالقـات    

االستخدام املنظم "أما التطوير فيعين ".تطوير وتعديل وحتليل املعلومات القائمة فضال عن اجلديدة،
وتقـوم بتطـوير    ".حتسني املنتجات أو الطـرق أو الـنظم   للمعرفة العلمية بغرض استحداث أو

  .مؤسسات متنوعة سواء أكانت دوافعها من التطوير الربح أو غريه

                                         
التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة (ملتقى دويل حول ، يف بعض البلدان املغاربية يرواقع وأفاق البحث والتطو، قويدري حممد -1

  .162ص ،2004مارس  10-09 ،اجلزائر،قسم علوم التسيري واالقتصاد جامعة ورقلة ،)والكفاءات البشرية
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أفكار وأساليب ونظم أو منتجات جديـدة  نستنتج أن البحوث تم باكتشاف وتطوير  نإذ
  .أما التطوير فهو خيتص يف حتسني النظم واألساليب واملنتجات القائمة

كما تقوم وظيفة البحث والتطوير بالدرجة األوىل عل املعرفة الكامنة يف عقـول البشـر أو   
إفراز أفكـار   أولئك الذين يستطيعون نسميه املال الفكري أو العقلي، والذي يتمثل يف الصميمني،

وهذا من خالل مسات اخليال واملبادرة واملرونة  لتصميم وتطوير أساليب ونظم ومنتجات جديدة،
ما يعرف باالبتكار كما يستطيعون حتويل هذه األفكار إىل واقع مفيـد   لتوليد أفكار مبتكرة وهو

  .ما يعرف باإلبداع وهو
نتاج وتبسيط اإلجراءات بـل  ويفترض أن تشمل البحوث والتطوير ليس فقط عمليات اإل

أيضا دراسات التحسني املستمر يف شىت جماالت األداء مبا يؤدي لتحسني اجلودة وختفيض التكلفة 
  :إىل األعمال التالية وزيادة القدرة التنافسية، فالتطوير يهدف إىل حتسني املنتجات القائمة باالستناد

 التجارب والنماذج من قبل الباحثني؛ .1
 ومجع املعلومات التقنية، إلعادة صياغة الفرضيات؛فحص الفرضيات  .2
 .صفات املنتجات، خمططات كل من التجهيزات وطرائق التصنيعاموو صيغدراسة  .3

حتويـل  إىل  نستخلص مما سبق ذكره أن البحث والتطوير نشاط مقترن باإلبداع باإلضافة 
ات بالشكل الـذي حيقـق   النتائج إىل سلع وخدمات نافعة للمستهلكني وتطوير املنتجات والعملي

امليزة التنافسية هلذه املؤسسات، فهو يهدف إىل وضع منتجات وخدمات وأساليب إنتاج جديدة، 
وهذه باالستناد إىل املعلومات والتقنية املتاحة واملتحصل عليه من داخل أو خارج املؤسسة واملتمثلة 

  :يف هياكل البحث والتطوير ونذكر منها
 ز البحث العمومية؛املخابر اجلامعية ومراك .أ 
 املخابر ومراكز البحث العمومية؛ .ب 
 .مصاحل البحث والتطوير .ج 

  أهداف نشاط البحث والتطوير :ثانيا 
أهداف البحث والتطوير من األهداف العليا للمؤسسة، ونظرا لطبيعة نشاط البحـث   تشتق

يد من األهـداف  تاب والباحثون العدوالتطوير وكون املهمات اليت تؤدى فيه متنوعة فقد أورد الكُ
  :اليت ميكن أن يتم واحد أو جمموعة منها وهذه األهداف هي

 اكتشاف وتعزيز املعرفة وتوليد األفكار واملفاهيم اجلديدة؛ .1
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 تطوير وإبداع منتوج جديد؛ .2
 حتسني املنتجات احلالية؛ .3
 ؛حتليل ودراسة املنتجات املنافسة .4
 تقدمي اخلدمات الفنية لألقسام الوظيفية للمؤسسة؛ .5
 .للعاملني واملستخدمني أمنةكد من أن املنتج والعملية اليت يقوم ا التأ .6

إذا من خالل استعراض أهداف نشاط البحث والتطوير جتدر اإلشارة إىل أنه نشاط مهـم  
للمؤسسة حيث يهدف لضمان قاعد معلومات كـثرية ومتنوعـة تسـنح للمؤسسـة بتوجيـه      

خذ بعني االعتبار جماالت نشـاطها واملـوارد   إستراتيجيتها حنو طرق اخللق ذات مردودية مع األ
ومن خالل مـا سـبق    .ىل زيادة املعارف لتطبيقات جديدةإمشروع تلقائي يهدف  املتاحة، فهو

  نتساءل عن وجود سياسة علمية يف كل بلد عريب وسياسة علمية قومية من عدمها؟
كما أن السياسة العلمية  الواقع أننا جند معظم البالد العربية ليس هلا سياسة علمية واضحة،

  .ألسباب حتول دون ذلكيعود القومية ليست موجودة إطالقا وهذا 
إن عدم توافر الدعم السياسي للعلوم والتكنولوجيا أدى إىل غياب سياسات واضحة أو أية  

بنية أساسية للعلوم فضال عن االفتقار إىل اإلدارة السياسية خلدمة التنسيق العلمي أدى بـدوره إىل  
نه أواقع البحث العلمي يف العامل العريب، جند  إىل نارظنفإذا  .عدم وجود سياسة علمية عربية قومية

من ناجته اإلمجايل، بينما يبلغ متوسـطه العـاملي    %0.2ينفق على جماالت البحث العلمي حوايل 
بـالبحوث   أي أن الدول العربية تنفق حوايل سبع املتوسط العاملي، أما يف ما يتعلـق  %1.4حوايل 

أي سدس املتوسـط   % 0.7ن نصيب البلدان العربية من النشر العلمي ال يتعدى نسبة إالعلمية، ف
  .العاملي

ن جهـات  أن النظام السياسي يؤثر كثريا على تطوير البحث العلمي، ذلـك أل ميكن القول 
يف حد ذاته، ووسيلة النخبة السياسية احلاكمة إزاء العلم، سواء من ناحية تقديره باعتباره قيمة عليا 

ناجعة من ناحية أخرى للتصدي للمشكالت اليت تواجه اتمع، فالنظام السياسي حيدد إىل مـدى  
للمؤسسات العلمية ودرجة التركيز على تأهيل أصحاب العلم ىعطكبري حجم االهتمام الذي سي 

تقوم بني أعضـاء  خصص للبحث العلمي، ونوع الصلة اليت س، إضافة إىل مقدار التمويل الذي سي
اتمع العلمي والنخبة السياسية احلاكمة، وذلك لترشيد صنع القرار، كما أن توجهـات النظـام   
السياسي قد تفرض توجهها للموارد باجتاه حبوث معينة نظرا لتعلقها بسياسات األمن القومي، فقد 
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 .آو غري ذلك أهم من غـريه ترى دولة ما أن التركيز على حبوث املياه أو الطاقة النووية أو الغداء 
  .وسوف يؤثر ذلك على توجيه موارد تلك الدولة يف االجتاه اليت حتدده

  أنوع البحث ونشاط االبتكار :املطلب الثاين
 rechercheالبحـث األساسـي  :حسب غاية البحث منيز ثالثة أنـواع للبحـث هـي   

fondamentale )( البحث التطبيقي ،(recherche appliquée)لتطوير ، البحث واrecherche-

développement.).(  
  البحث األساسي :أوال

البحث األساسي هو كل حبث علمي يهدف إىل تطوير املعارف العلمية من خالل دراسـة  
والبحـث العلمـي    .الظواهر وحتليلها وحتديد عالقاا املختلفة من أجل استنباط القوانني العلمية

ى املعرفة العلمية غري املوجهة بالضرورة إىل هـدف  يشمل كل اجلهود املبذولة دف احلصول عل
تطبيقات معينة، وال يكون القصد منها الربح التجاري بل تستهدف باألساس استكشاف  حمدد أو

يتصف هذا النوع من البحث بكونه علمي حبث حيث تكـون   .وتفهم الظواهر والقوانني املختلفة
وهو عمل اجلامعات ومعاهـد البحـث    .)les découvertes( 1نواجته عادة االكتشافات اجلديدة

 .املتخصصة وخمابر املؤسسات الكربى واملعاهد العلمية
  البحث التطبيقي :ثانيا

أو البحث القائم على إجياد استخدامات وتطبيقات للبحث األساسـي   البحث التطبيقي هو
 إشـباع ة لغرض ويكون اهلدف منه زيادة املعرف .جياد حلول جديدة تسمح بتحقيق غايات معينةإ

حاجات ملموسة عن طريق إجياد حلول ملسائل حمددة سواء باستنباط طـرق إنتـاج جديـدة أو    
  .بابتكار سلع وخدمات جديدة

وختتلف أمهية هذا النشاط من مؤسسة إىل أخرى باختالف حجم املؤسسة ونوع نشـاطها  
الطويلة يف جمـال معـني   يعتمد البحث التطبيقي على املعرف العلمية واخلربة  .وتوجهات إدارا

  .2ويتصف بكونه ينتج االختراعات
  والتطوير البحث :ثالثا

                                         
1 -Chantal bussenanlt, martine Pretet: « économe et gestion de l’entreprise » , 2edit ,édit .Vuibert,1998, P83. 
2- Ibid. p83 
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سـتخدام  االبحث والتطوير هو سريورة تبدأ من البحث األساسي أو من البحث التطبيقي و
وهو بذلك نشاط منهجي يعتمد  .تطوير منتج جديد أو سريورة إنتاجية جديدة نتائجهما إلنتاج أو

وتستهدف أنشطة البحث  .املوجودة والفن التكنولوجي القائم لتقدمي اجلديد على املعارف العلمية
  :1يلي والتطوير ما

  ؛اكتشاف وتعزيز املعرفة وتوليد األفكار واملفاهيم اجلديدة .1
  ؛حتسني املنتجات احلالية تطوير منتجات جديدة أو ابتكار أو .2
  ؛إجياد استخدامات جديدة للمنتجات احلالية .3
  .ات وأساليب اإلنتاجحتسني وتطوير عملي .4
ن البحث والتطوير يقوم على استخدامات البحث يف أقسام وورشات اإلنتاج واالنتقال من إ

وميكن القول أن وظائف وأقسام البحث والتطوير هي جمال االهتمـام األول يف   .املخرب إىل املصنع
ية ابتكـار املنتجـات   املؤسسات اليت دف إىل رفع قدرا التنافسية من خالل تبنيها إلسـتراتيج 

  .اجلديدة
  أمهية االبتكار والتطوير يف املؤسسة :املطلب الثالث

بيتـر دراكـر  عترب االبتكار والتطوير من أهم الوظائف االقتصادية، بـل يـرى   ي )Peter 

Drucker(   أن للمؤسسة االقتصادية)وظيفة التسـويق   :وظيفتني أساسيتني مها) خاصة التجارية
  .2ووظيفة االبتكار

ويتزايد االهتمام باالبتكار والتطوير إلثراء املعارف النظرية والتطبيقية املؤديـة إىل االبتكـار   
ـ  دف رفع القدرات التنافسية للمؤسسة االقتصادية حيث أن إنتاج املنتجات اجلديدة أو  نيحتس

كان اهلدف  تطوير عمليات اإلنتاج ترتكز كلها على قاعدة علمية معرفية سواء املنتجات احلالية أو
  .ضافة مزايا أخرى للمنتجات احلاليةإتنويع املنتجات أو  حتسني اجلودة أو ختفيض التكاليف أو

إن خصائص االقتصاد احلايل القائم على املنافسة احلرة يف األسواق جعل من االعتماد علـى  
عاصرة، فالتنافس إستراتيجية األسعار املنخفضة ممارسة تقليدية ال تتوافق دائما وأهداف املؤسسة امل

منا يقوم إاليوم مابني املنشآت مل يعد قائم على حجم أو قيمة اهلياكل واإلنشاءات واملوارد املادية، و
على حجم االستثمارات اليت ختصصـها لالبتكـار وتطـوير منتجاـا وأسـواقها وكفاءـا       

                                         
  .بتصرف ،163ص ،مرجع سابق ،قويدري حممد -1

2- Peter Drucker, « la nouvelle pratique de la direction des entreprises » , edit.organisation  ,1997, p82. 
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نه ميكن اعتماد أير إال ورغم تفاوت املؤسسات يف درجة االهتمام باالبتكار والتطو .وتكنولوجياا
  :بعض معايري تقييم مدى االهتمام ا وفق املؤشرات التالية

  ؛ قيمة وعدد االبتكارات املنجزة من طرف املؤسسة .1
  ؛ خصصة لالبتكار والتطوير من القيمة املضافة للمؤسسةالنسبة املُ .2
  ؛كثافة البحث حسب القطاع الصناعي .3
  ؛ ة لالبتكار والتطوير يف املؤسسةعدد اهلياكل واملخابر والكفاءات املخصص .4
  . ميزانية البحث والتطوير يف املؤسسة .5

عد استثمارا بالغ األمهية بالنسبة للمؤسسة االقتصـادية  إن اإلنفاق على االبتكار والتطوير ي 
مقياس املـدخالت  : من خالل معيار مبقياسني مها ،ميكن قياس نتائجه بالنسبة للمؤسسة الواحدة

  .1تاس املخرجايومق
خلق منتجات أو أشياء جديـدة،  " :ميكن القول أن االبتكار وتطوير املنتجات يرتكز علىو

واالبتكار ال يتعلق فقط بالتغيري التكنولوجي الذي حيسـن أو يوسـع مـن    . "وغري معروفة سابقا
استخدامات املنتوج،  وإمنا يرتبط أيضا بدرجة حتقيق احتياجات املستهلكني ورغبام، يف ما خيص 
طريقة التوزيع للمنتوج، أو شكله،  أو اخلدمات املرافقة له، مبعىن كل العناصر الـيت تـدخل يف   

    .تركيبة املنتجات املعروضة من طرف املؤسسة
بواسـطة   :كما أن االبتكار ال يقدر على أساس مدى حتقيق النتائج املذكورة فقط،  وإمنـا 

للمؤسسة، ميكن استخالص طابع االبتكار  النشاطات اليت تدخل ضمن مسار اإلنتاج حتليل جممل
    .يف املنتجات املعروضة

،   وتكمن أمهية االبتكار يف حتقيق استمرارية لنشاطات املؤسسة االقتصادية على املدى البعيد
  . امليةـل تزايد حدة املنافسة يف األسواق العظأمر ضروري يف  وهو

هم يف خلق حميط مالئم هلا مـن أجـل   إضافة لذلك فاالبتكار واإلبداع داخل املؤسسة يسا
 بغرض حتقيق رغبات املستهلكني من جهـة وزيـادة نسـب منوهـا و      تطوير منتجات جديدة

  .مردوديتها من جهة أخرى
الكربى ، امتالكها لقدرات عالية يف تطوير منتجات العاملية فاملالحظ يف كثري من املؤسسات 

ختصـة يف جمـاالت   ة تلك املؤسسـات املُ جديدة بنجاح، وتعظيم حصصها يف األسواق، وخاص
                                         

  .219-217ص ص ،1998، الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،ظرية والتطبيقاالقتصاد الصناعي بني الن، عبد القادر حممود عبد القادر -1
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،  واليت متتلك )اخل...اإللكترونيك،  صناعة السيارات(اإلنتاج املعتمدة على التكنولوجيا املتطورة 
وهنا تظهر أمهية االبتكـار يف تطـوير    .كفاءات عالية يف اإلبداع والتطوير التقين بشكل مستمر

قدرات أكرب على تطوير تكنولوجيا اإلنتاج، وبالتـايل   العملية اإلنتاجية، والتغيري التقين، واكتساب
  :حتقيق األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة االقتصادية، واليت أمهها

  ؛احلفاظ على البقاء واالستمرار .أ 
  ؛زيادة معدل العائد على االستثمار .ب 
  ؛زيادة حصص األسواق .ج 
  ؛زيادة املبيعات واألرباح .د 
    ؛جلديدةحتقيق رضا املستهلكني من خالل املنتجات ا .ه 
   ؛مواجهة حدة املنافسة .و 
تعزيز القدرات املعرفية والعلمية من خالل تراكم املعارف واخلربات الناجتة عن عمليات  .ز 

   ؛ االبتكار والتطوير التقين
  .1تعظيم مكانة املؤسسة ضمن أسواقها .ح 

لكن رغم اهودات املبذولة تبقى املؤسسات اجلزائرية تعيش يف حميط يتميز بنقص هياكـل  
املساندة والدعم يف جمال البحث العلمي سواء األساسي منه أو التطبيقي، حيـث مـازال عـدد    

باإلضـافة إىل   .اجلامعات ضئيال رغم شساعة املساحة وتزايد نسبة الشباب يف اتمع اجلزائـري 
النقص الشديد يف عدد خمابر البحث اليت مازالت معزولة يف األحباث األكادميية النظريـة والـيت   

أما املعاهد واملخابر املتخصصة يف الصناعة أو يف جمـاالت دقيقـة    .واجد معظمها يف اجلامعاتتت
   .2أخرى فهي تكاد تكون منعدمة، وحىت إن وجدت فهي مازالت مل ترقى إىل املستوى املطلوب

 هـوعوائق املنتجات االبتكار مهيةأ:  الثاين املبحث

 وقلـب  التسويقي املزيج يف عنصر وأهم ستهلكوامل املؤسسة بني الوصل حلقة املنتج يعترب
 جهـد  أي يعوضـه  للمستهلك، لـن  بالنسبة منه الغرض حتقيق يف التسويقية، وفشله اإلستراجتية

 ورغبـات  حاجـات  مـع  تتالءم جديدة منتجات تقدم أن املؤسسة حتاول ولذا أخر، تسويقي

                                         
، بكلية علوم التسيري ،ملتقى وطيندور إدارة االبتكار والتطوير التكنولوجي يف تأهيل املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وتعزيز تنافسيتهابالل أمحية،  -1

   .2006مارس  15-14 :أيام ، اجلزائر،جامعة جيجل
 .171د قويدري، مرجع سابق، ص محم - 2
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 علـى  قدرته يف تتمثل بالغة أمهية املنتج جمال يف  ولالبتكار آخر، إىل حني من املتجددة املستهلك
 بـدون  املنافسـني  من أفضل بشكل ورغبام املستهلكني حاجات حتقق جديدة منتجات تقدمي

 مـن  العملية هذه يكتنف ما األحيان، رغم من كثري يف جديدة تكنولوجيا استخدام إىل اللجوء
 .العوائق دور تلعب اليت خماطر

 وأهـم  تسـويقي  منظور من اجلديد املنتج فهومم حتديد املبحث هذا خالل من وسنحاول
  .معوقاا وأهم عامة بصفة املنتجات ابتكار وأمهية ، تصنيفاته

  وأنواعها اجلديدة املنتجات مفهوم :األول املطلب
ومبا أن . تم املؤسسات بتطوير نشاطها إلرضاء خمتلف الشركاء واألطراف ذات الصلة ا

ولـن  . سسة مطالبة مبواكبة هذا التغري وتعمل على االستجابة لهطلبات هؤالء تتغري وتتجدد فاملؤ
 .تستطيع ذلك إال إذا كانت قادرة على ابتكار منتجات جديدة بتصنيفاا املختلفة

 اجلديد املنتج مفهوم :أوال 
 لتعريف اال هذا يف الباحثني بني عليه ومتفق حمدد تعريف يوجد ال أنه إىل يشري الواقع إن

 درجة أن كما األبعاد متعدد مصطلح هو اجلديدة املنتجات مفهوم ألن وذلك اجلديد، نتجامل هو ما
 ليس فهو جذري ابتكار عن ناتج املنتج يكن مل إذا بأنه يرى من فهناك نسيب، مصطلح هو احلداثة

 يعترب فإنه صغريا كان وإن حىت املنتج على تعديل أو تغيري أي بأن البعض يرى جديد، بينما منتج
 فهو معا واملؤسسة للسوق بالنسبة جديد املنتج يكن مل إذا أنه اعترب البعض أن كما جديدا، نتجام

 جديـدا  يكـون املنتج اجلديد ال  أن )Assael(بينهم  ومن البعض يرى ، بينمااجديد منتجا ليس
 هذا ضوء ، وعلى1نفسها للمؤسسة بالنسبة جديدا يكون أن وميكن بالضرورة، بل للمستهلكني

 يعـرض  حيث الشامل التعريف هذا اجلديد، أوردنا املنتج معىن حول النظر وجهات يف الفاخل
 : ايلـكالت وهو تسويقي منظور من اجلديد املنتج مفهوم حول النظر وجهات خمتلف

 مواصفات على تطويره أو حتسينه أو ضافتهإأو  تغيريه ميكن شيء أي هو اجلديد املنتج إن"
 إشباع إىل ويؤدي له املرافقة أو اخلدمات امللموسة غري أو امللموسة ديةاملا سواء املنتج وخصائص

 املنتج جديدا هذا يكون و مستهدفة سوقية قطاعات يف أو املرتقبة احلالية العمالء ورغبات حاجات
 التكنولوجي التقدم درجة عن النظر وبغض معا،  مجيعهم أو أو العمالء أو السوق املؤسسة على

                                         
  .230ص مرجع سابق، ،إدريس الرمحان عبد ثابت ،املرسي حممد الدين مجال -1
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 خـدمات  التجارية املنتج، عالمته مواصفات يشمل قد وهذا اجلديد،  املنتج طويرت يف املستخدمة
 املقدمـة،  الضمانات والعبوات، التغليف بيع، بعد ما خدمات توزيعه، تروجيه، سعره، العمالء،

 .1" معينة سوقية قطاعات يف املنتج إحالل إعادة عملية حىت أو الدفع طرق
 اجلديدة املنتجات أنواع: ثانيا 
 الدراسة الدراسات هذه أهم ومن اجلديدة، للمنتجات تصنيفات إلبراز عديدة دراسات متت
 Booz Allen and املتحـدة وهـي   الواليـات  يف االستشارية املؤسسات إحدى ا اليت قامت

Hamilton)( منـتج  13000 على وانصبت مؤسسة 700 مشلت تسويقية بدراسة قامت حيث 
 للسوق جديدة كوا أساس على اجلديدة املنتجات تقسيم أمكن هذه الدراسة خالل ومن جديد،

 الدراسة هذه نتائج0) 9( رقم الشكل وضحـُوي معا،  لالثنني جديدة أو للمؤسسات جديدة أو
 :2يلي فيما تلخيصها ميكن واليت

 والسوق؛ املؤسسة من لكل جديدة أا تبني املنتجات من %10 .1
 للسوق؛ معروفة ولكنها مؤسسةلل جديدة أا تبني املنتجات من %20 .2
 للسـوق  جديـدة  كانت اليت احلالية للمنتجات توضيع إعادة متثل املنتجات من% 7  .3

     ؛3 للمؤسسة ليس ولكن
 سـبق  ملا بالنسبة وسط وضع يف كانت اجلديدة املنتجات من (% 63) املكملة النسبة .4
 :يلي كما وذلك
 ؛ يلاحلا املنتجات خلط إضافية منتجات متثل كانت 26% .أ 
 ؛ احلالية املنتجات يف وتطوير حتسينات متثل كانت 26% .ب 
  .أقل بتكلفة ولكن األداء نفس تقدم منتجات متثل كانت 11% .ج 

  :ويف ما يلي شكل يوضح تصنيف املنتجات اجلديدة

                                         
  .94ص ،2004 ،01 الطبعة ،األردن ،عمان ،والنشر للطبع وائل دار ،اجلديدة املنتجات تطوير، عكروش ندمي سهري ،عكروش ندمي مأمون -1
  33 - 34 .:ص ص  ،2002  ،مصر ،اجلامعية الدار ،)الفروض وإختبار والتحليل القياس أساليب( التسويق حبوث ،إدريس الرمحان عبد ثابت -2
   .94عكروش، مرجع سابق، ص  ندمي سهري عكروش، ندمي مأمون -3
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  اجلديد للمنتجات تصنيف يوضح :)10( رقم الشكل                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األردن،  عمـان،  والنشر، للطبع وائل دار اجلديدة، املنتجات عكروش، تطوير ندمي سهري عكروش، ندمي مأمون: املصدر
  34 .ص ، 2004، 01 الطبعة

  :1وهي االبتكار نوع حسب اجلديدة للمنتجات أساسية تصنيفات ثالثة بني منيز أن وميكن
 :اجلذري االبتكار منتجات -

 متاما جديدة سوقا توجد بل، حيثق من موجودة تكن مل واليت متاما مبتكرة منتجات وهي
 هـذه  وراء تكون ما وعادة السرطان، لعالج دواء إىل التوصل أمثلتها ومن الزبائن، سلوك وتغري

  .الكامنة باحلاجات تسمى أو ما هلا حقيقية حاجات املنتجات
 :)التحسيين( التدرجيي االبتكار منتجات -

 زيادة أو التكلفة تقليل بغرض وذلك لية،احلا املنتجات على والتعديالت التغيريات يف وتتمثل
 أو املستوى الفئة هذه إىل وينتمي السوق يف املنافسة ظروف أو مواكبة ستهلكنيللم املضافة القيمة

  . اهزةـاجل املالبس موضات وكذلك السيارات من السنوية املوديالت
 :املقلدة املنتجات -

 أي ، للسوق بالنسبة جديدة ليست ولكنها معينة ملؤسسة بالنسبة جديدة تكون اليت وهي
 : تسمى واليت هي منتجاا طريق عن احلايل السوق من جزء على االستحواذ تريد املؤسسة أن
 التقليد إطار يف تدخل وأا ابتكاريه غري بأا يرى من هناك حيث ، "أيضا أنا منتجات"

                                         
  .257-256ص  ص ،مرجع سابق ،جنم عبود جنم -1

  للسوق بالنسبة جديد

%10 %20 

%26 %26 

%7 %11 

 مرتفع منخفض
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 فإذا إليه، السوق نظرة هو جديدا املنتج اعتبار يف األساسي املعيار يكون ستنساخي، حيثاال
  .1جديد منتج فهو اخلصائص بعض يف منافسيه عن خيتلف أنه املستهلكون اعتربه

 املنتجات ابتكار أمهية  :الثاين املطلب

 جتزئتها ميكن املنتجات ابتكار أمهية أن أي زاويتني، من املنتجات ابتكار أمهية إىل النظر ميكن
 االبتكار أن األول، حيث الفصل يف ذلك إىل أشرنا وأن سبق وقد ذاته حد يف االبتكار أمهية إىل

األعمال بيئة متيز أصبحت اليت املتغرية الظروف ظل يف التنافسية امليزة لتحقيق وسيلة أهم عدي 
 إىل املنتجات ابتكار أمهية إرجاع ميكن أخرى جهة ومن احلاضر، الوقت يف املؤسسات ألغلب

 بصفة يعتمد املؤسسة جناح أن تابالكُ من الكثري يرى حيث يقي،التسو املزيج ضمن املنتج أمهية
 هو ما والترويج للمنتج تسعري الإ هو ما فالتسعري السوق، إىل تقدميه يتم الذي املنتج على أساسية

 املنتج" :يقول )Major( إن السياق هذا ويف للمنتج،  توزيع الإ هو ما والتوزيع للمنتج ترويج الإ
 يعوضه لن ورغباته املستهلك باحتياجات الوفاء يف املنتج وفشل التسويقية يجيةاإلسترات قلب هو
 هي السلعة: "بأن فريى قحف أبو أما ، 2 "األخرى التسويقي املزيج عناصر يف تسويقي جهد أي

 األدوات وأهم التسويقي املزيج جوهر وهي ومنوها، واستمرارها املؤسسة، وجود أساس
 يتوقف واالقتصادية االجتماعية الناحية من واستمراريتها املؤسسة وجود إنف وبالتايل ،3"التسويقية

 على التركيز خالل من األرباح حتقيق مث ومن املستهلكني احتياجات إشباع على مقدرا على
 .ذلك لتحقيق الوسائل كإحدى اجلديدة املنتجات ابتكار

 ميكن ومنوها للمؤسسات الستقرارا حتقيق يف اجلديدة املنتجات ابتكار يلعبه الذي الدور إن
 أكرب من مؤسسة 200 على أجريت اليت الدراسات إحدى نتائج استعراض خالل من يتضح أن

 وراء الرئيسي السبب أن الدراسة هذه أبرزت األمريكية، حيث املتحدة الواليات يف املؤسسات
 تبين أو/و لتقدمي ةمنتظم سياسة إتباع يف يكمن النمو من الدرجة هلذه املؤسسات هذه حتقيق

 سوف اجلديدة املنتجات أن أيضا الدراسة هذه نتائج أظهرت باستمرار، كما اجلديدة املنتجات
 تعقد من املؤسسات فيها تعمل اليت التسويقية البيئة به تتميز أصبحت ما مع خاصة أمهية تكتسب

 من العديد وظهور اداملنافسة، ازدي حدة البيئة هذه مظاهر أبرز ومن االستقرار، وعدم وتغري

                                         
  .38ص  ،2000  ،01 بعةالط ،األردن  ،عمان، الزهران دار  ،متخصصة تسويقية دراسات ،عسكري شاكر أمحد -1
  21 .ص ،2004  ،مصر ،العريب الفكر دار ،اإللكترونية التجارة وحتديات التسويق ،احملسن عبد حممد توفيق -2
  385 .ص ،2003 ،مصر ،للنشر اجلديدة اجلامعة دار ،التسويق أساسيات ،قحف أبو السالم عبد -3
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 مستمرة تغيريات إحداث من عليه يترتب وما املتزايد، التكنولوجي التقدم نتيجة اجلديدة املنتجات
 ناحية من األسواق يف املنتج عمر أو دورة وتقصري ناحية من ورغبام املستهلكني أذواق يف

  .1أخرى
 :2التالية األسباب إىل املنتجات ابتكار أمهية إرجاع ميكن عامة وبصفة

 حياة دورة هلا املنتجات :أوال      
 يعين آخر، وهذا منتج حمله وحيل ميوت يولد، يعيش، مث فهو حياة دورة له منتج أي أن مبعىن

 ناحيـة  ومن له، بديل منتج إدخال وجيب متقادم فترة بعد سيصبح اآلن جديد منتج يعترب ما أن
 االبتكار يعترب حيث عنه، املتولدة األرباح فضتاخن كلما حياته دورة يف املنتج تقدم كلما أخرى

 .3تشيخ أن من املؤسسة منتجات حلماية الوحيدة الطريقة هو للمنتجات املستمر
 للربح أساسي حمدد املنتجات :ثانيـا 

 املنـتج  أرباح فإن معروف هو وكما الربح،  على للمحافظة ضرورية اجلديدة املنتجات إن
 اقتراب مع ذروا األرباح تبلغ فبينما السوق، يف ا مير اليت حياته ةدور مراحل خمتلف عرب ختتلف
 تبـدأ  حيث االحندار مرحلة املنتج دخول مع مستوياا أدىن تبلغ فإا النضج،  مرحلة من املنتج

 وعلـى  اخلسائر حتقيق يف السلعة تبدأ أن ، إىل  ملحوظ وبشكل التدرجيي االخنفاض يف األرباح
 إدخـال  علـى  مستمر وبشكل تعمل أن املؤسسة من يتطلب األرباح يف التوازن حتقيق فإن ذلك

 بـل  عليـه،  هي ما على األرباح معدالت على للحفاظ وسيلة أهم  باعتبارها  جديدة منتجات
  .الطويل األجل يف خاصة الرحبية بتحقيق املشروع وأهداف يتفق مبا املعدالت هذه وزيادة

 املؤسسة واستقرار للنمو ضروري ةاجلديد املنتجات ابتكار: ثالثا
 الرتفاع وذلك اجلديدة،  املنتجات من يتحقق املؤسسات معظم مبيعات من األكرب اجلزء إن
 مـن  أو أكثـر    60 %أن املنتج، حيث حياة لدورة األوىل املراحل يف احملققة واألرباح املبيعات
يف  موجـودة  تكن مل جديدة منتجات تمبيعا يف تتمثل إمنا احلالية املؤسسات حتققها اليت املبيعات
 أو أكثر  60%تفقد قد املؤسسة أن أخرى بطريقة يعين وهذا سابقة،  سنوات مخسة من السوق

 املؤسسة استمرت ما وإذا باستمرار، منتجاا خطوط تدعم مل إذا سنوات مخسة خالل مبيعاا من
 فالشعار ، وجيزة فترة يف ائيا لسوقا من اخلروج إىل األمر ا ينتهي فقد السياسة هذه إتباع يف

                                         
  10 .ص ،النشر تاريخ ذكر بدون ،مصر ،القاهرة ،املفتوح القاهرة جامعة مركز ،املنتجات إدارة، الشربيين الفتاح عبد -1
  42. ص مرجع سابق، ،عسكري شاكر أمحد-2

3- Lasary: Le Marketing C.est facile, ES-SALEM, Alger,2001, p160. 
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 املؤسسة أن على يؤكد وهذا ، " أو مت ابتكر: "  هو عينيها نصب املؤسسة تضعه أن جيب الذي
 واالسـتمرار  النجاح عليها الصعب من يكون ا،  اجلديدة املنتجات ابتكار بتخطيط تم ال اليت

     1.والنمو
 والبيئة باملوارد املتعلقة االعتبارات :رابعا
 يستوجب الذي األمر لإلحالل قابلة وغري حمدودة املؤسسة أمام املتاحة املوارد أن املعلوم من
 وكذلك أمثل بشكل املوارد هذه تستخدم اجلديدة، حىت املنتجات ابتكار لعملية اجليد التخطيط
 محاية لىع تساعد اليت األساليب من وغريها والتغليف للتعبئة جديدة أساليب عن البحث ضرورة

 ابتكار أثناء احلديث التسويق فلسفة تبين إىل يدفع وهذا هلا، تتعرض اليت األضرار من والتقليل البيئة
 .املنتجات

 االختيار يف املستهلك فرصة زيادة :خامسا      
 معظم إشباع املستهلك يستطيع املتاحة السلع وزيادة فيه،  للتصرف املتاح الدخل زيادة مع
 بـني  االختيـار  يف االنتقـاء  إىل ميال أكثر املستهلك أصبح كلما ذلك استمر اوكلم حاجاته، 
 . حمددة تنافسية مزايا املنتجة للمؤسسة حتقق اليت املتشاة املعروضات وفرة و املعروضة، املنتجات

 للمنتجـات  تقليد وليس جديدة منتجات تقدمي هي واملنافسة السوق لكسب املؤسسة وسيلة و
    .2القائمة
 املنتجات ابتكار عوائق :الثالث ملطلبا

 يف والنمـو  االستقرار حتقيق يف للمؤسسة بالنسبة اجلديدة املنتجات ابتكار أمهية من بالرغم
 مـن  عاليـة  درجة تكتنفها العملية هذه فإن ككل، للمجتمع والرفاهية والتقدم وأرباحها مبيعاا

 االبتكار وتوجد عملية يف قدما املضي يف ملؤسسةا تواجه اليت العوائق أهم من تعترب واليت املخاطرة
 :يلي ما أمهها من العوائق من جمموعة

 اجلديدة املنتجات فشل معدل ارتفاع :أوال
 املؤسسـة  قيـام  دون تقف اليت املعوقات من اجلديدة املنتجات فشل معدالت ارتفاع يعترب
 اخلـدمات  يف و،  % 30 إىل  %20 من الصناعية السلع يف الفشل معدل يصل حيث باالبتكار،

                                         
  10 .ص مرجع سابق، ،الشربيين الفتاح عبد -1
 ،الدولية حورس مؤسسة األول، اجلزء ،)والتطبيق النظرية اتيجيات،واالستر فاهيماملالتسويق (أبو علفة،  أمني الدين عصام -2

  290 . ص ، 2002 مصر،
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 بعض أشارت االستهالكية، وقد للسلع بالنسبة 60 %و   40% بني ما و،  % 25 و 15%مابني 
 مرحلـة  إىل تصل ال السوق يف اختبارها يتم واليت اجلديدة السلع من   95% أن إىل الدراسات

 والنجاح فشلال معدالت حتديد أجل من بدراسات مؤسسات عدة قامت وقد ، 1النهائي التقدمي
 كثري ويف متباينة كانت النتائج أن غري والفشل، النجاح عوامل حتليل وحماوالت اجلديدة للمنتجات

 وفيمـا .2الفشل لقياس خمتلفة أو مقاييس معايري استخدام إىل هذا يعود ورمبا متناقضة األحيان من
 وجتارية،  تسويقية أسبابو فنية، أسباب مالية، أسباب إىل تنقسم أا جدو الفشل بأسباب يتعلق
  :التايل الشكل ميثله ما وهو

  االبتكار برامج فشل أسباب :(11) رقمالشكل 
 
  
  

                                                                                                                             
  
  

source ; Jean-Pierre Helfer, Jacques Orsoni, Marketing, vuibert, Paris, 
7eme édition, 2001, p154 

 لدعم الكايف التمويل وجود عدم خالل منباملائة  18 نسبة املالية األسباب تشكل حيث
 قدرة عدم خالل من فنية ألسبابباملائة 32 و ، ) املالية املوارد نقص( وتسويقه املنتج ابتكار عملية
 القدرة عدم والتقنية، الفنية املشاكل حل يف عجز( منه املطلوب األداء مستوى حتقيق على املنتج
 يف سوء(  وجتارية تسويقية أسباب إىل الباقيةباملائة  50 وتعود )الفنية الناحية من املنتج جتسيد على

 من قوي فعل رد منتج،  إطالق توقيت ستهلك، امل رغبات تغري السوق، حجم تقدير
 Booz Allen and)مؤسسة ا قامت مهمة دراسة هناك السياق هذا ويف .3...)املنافسني

Hamilton( املرحلة يف تسقط فكرة 46 فإن جديد ملنتج فكرة 58 متوسط من أنه وجدت حيث 
    منها تبقي أفكار، 7 وتبقى ادياالقتص التقييم مرحلة يف أفكار 5 تسقط مث فكرة12 تبقى  األوىل

                                         
  15 .ص ،2001 ،01 الطبعة ،األردن ،عمان ،الصفاء دار ،التسويق مبادئ :السالم عبد اهللا عبد الغفور عبد ،الشرمان حممد زياد -1

2- Jean Jacques Lambain, Op.cit, p283 
  ،2000 ،سوريا ،01 الطبعة  ،للنشر الرضا دار ،)التسويقية واخلطط لإلستراتيجيات العملي الدليل(التسويق  يف احلديثة يباألسال، علي حسني -3

  .169ص 

           18% 

   50%           
                 32% 

 أسباب تسويقية وجتارية

 أسباب مالية

  أسباب فنية
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 من واحدة فكرتني وتبقى فكرة تسقط التسويقي االختبار مرحلة وخالل التطوير مرحلة أثناء  3
  .1اإلطالق مرحلة خالل األخرى ومتوت السوق يف ستنجح الفكرتني هاتني

 ألفكار متزايد حذف يوجد حيث األفكار، موت منحىن يوضح (11) رقم والشكل
 املتوسط يف يتطلب فإنه السوق يف فكرة ولنجاح االبتكار مراحل خمتلف عرب اجلديدة املنتجات
  .2فكرة 58 ب االنطالق
 املنتج تطوير مراحل خمتلف عرب اجلديدة املنتجات أفكار موت  (11) رقم الشكل        
  
  

    
    
        

 
  

  
  
  

                                                                                    100 
 source: Jean-Pierre Helfer, Jacques Orsoni, Marketing, vuibert, Paris, 

7eme édition, 2001 , p 70.  
  

 املنتجات ابتكار تكلفة ارتفاع :ثانيا 
 وتنقيـة  دراسة على املنفقة الضخمة املبالغ يف ذلك ويظهر جدا مكلفة االبتكار عملية إن
 املتزايد الفين التعقيد نتيجة وذلك والتطوير البحث أنشطة وعلى اجلديدة باملنتجات اصةاخل األفكار
 بسـبب  الدراسات من ذلك وغري األفكار هلذه املختلفة اجلدوى دراسات وعلى املنتجات، ملعظم
 االبتكار عملية لتمويل األموال على احلصول تكلفة الرتفاع االبتكار، وأيضا نتائج من التأكد عدم
 أرقـام  زيـادة  على بالتايل يؤثر اجلديدة، مما املنتجات تقدمي تكلفة ارتفاع على ينعكس هذا كل

                                         
1 -Jean Jacques Lambain, Op.cit, p285. 
2-J.Habib, J.Ph.Rensonnet: Le marketing du nouveau produit, Dunod, France, 1975, p.70.  
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من  وكلها التكاليف السترداد الزمنية الفترة طول أو زيادة وعلى التعادل لتحقيق املطلوبة املبيعات
،  اجلديـدة  جاامنت برامج إدارة يف املؤسسة تتحملها اليت املخاطر زيادة على تنعكس اليت األمور
لتقـدمي   دوالر مليـون 100  يقارب ما حتملت Du Pontمؤسسة  أن املثال سبيل على جند حيث

 .1هلا احملددة البيعية األهداف حتقق مل ذلك ومع منتجاا اجلديدة إىل السوق،
 منتجات تقدمي عن كثرية مؤسسات تصرف أن شأا من املنتجات ابتكار تكلفة ارتفاع إن
 بتطـوير  وذلـك  التحسـيين،  بتكاراالب األكرب االهتمام أصبح ذلك عن وكبديل اما، مت مبتكرة

 .2احلالية املنتجات
 :مراحله خمتلف عرب املنتجات ابتكار تكاليف تزايد كيفية يوضح التايل والشكل   

 جديد منتج لتقدمي املتراكم والوقت التكاليف:  (12)رقم الشكل
    

 
100      

 
   

 
           50    

 
 الوقت الكلي

  0                                                                      )بنسبة مئوية(
                                                                                     

source: J.Habib, J.Ph.Rensonnet, Le marketing du nouveau 
produit, Dunod, France, 1975,  p. 71  

 املنتج حياة دورة قصر :ثالثا
 وإدخـال  املوجـودة  املنتجات تطوير فيها يتم اليت الكبرية السرعة من اليوم يالحظ ما إن
 سنة عشر مخسة سابقا، ويف عليه كانت مما أقصر املنتجات حياة دورة من جعل جديدة منتجات
 حمـاوالت  أن واحدة، كمـا  سنة إىل سنوات ثثال من املنتج حياة طول متوسط اخنفض األخرية
 الشديدة املنافسة ظل ناجحة، ويف غري تكون ما غالبا الترويج طريق عن املتدهورة املنتجات إنعاش

                                         
  1 .ص مرجع سابق، ،الشربيين فتاحال عبد -1
  .43ص مرجع سابق، ،عسكري شاكر أمحد -2
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 علـى  طفيفة تعديالت إدخال على املعتمد الضيق مبفهومه ولو واالبتكار التجديد معدل وحيث
 مث حمـدودة،  لفترة إال السوق يف يعيش أن املنتج بإمكان يكون ال فإنه مرتفعا يعترب القائمة السلع

 تكـاليف  كانت وملا األوىل، السلعة عن ليتحول جتذبه له جديدة بدائل ذلك بعد املستهلك جيد
 كافيـة  السـوق  يف هلا أتيحت اليت القصرية الفترة يف جتد ال قد املؤسسة فإن عالية املنتج ابتكار

 .1منها جمزية عائدات قيقحت عن ناهيك ابتكارها تكاليف الستعادة
 النجاح حالة يف املنافسة حدة ازدياد :رابعا
 يف النجاح حتقيق يف ويبدأ العقبات كافة ختطيه بعد وذلك جديد منتج املؤسسة تقدم عندما

 يف املنـتج  حياة طول أو عمر على تؤثر قد وبطريقة حاد بشكل الظهور يف املنافسة تبدأ السوق،
 General)مؤسسـة   جنـاح  أدى ولقد األسواق، بالكهرباء إىل تعمل يتال األسنان فرشاة تقدمي

Electric) العامني تتجاوز ال فترة يف السوق يف هلا منافس ظهور إىل.  
 إىل باملؤسسـة  تـدفع  قد وبطريقة ملموس بشكل املبيعات على تؤثر املنافسة فإن وبالطبع

 السياسة هذه املؤسسات من الكثري تتبع املنافسة، حيث من بدال وذلك السوق من املنتج سحب
 Du( خـط  مـن  املنتج بإسقاط تقوم نتيجة سيئة بطريقة املبيعات املنافسة تنخفض عندما خاصة
point(، ا مؤسسة نإف املثال سبيل وعلىبشكل الظهور يف املنتج هلذا املنافسة تبدأ عندما منتجا 

 األسـاس  املنتجـات  ابتكار يعترب ينمافب حمري موقف يف اإلدارة تضع املخاطر هذه مثل إن ،2حاد
 حيـاة  على ما يؤثر املخاطر من حيمل قد املنتجات هذه تقدمي فإن ومنوها، املؤسسات لالستمرار
 .نفسها املؤسسات

 املنتجات ابتكار عملية طول :خامسا
 والتقانـات  األدوية كصناعة الصناعات بعض يف املنتجات بعض ابتكار عملية فترة طول

إىل   األحيـان  بعـض  يف الفترة هذه تصل حيث الغذائية، والصناعات الطائرات اعةوصن احليوية
 يف املؤشـرات  بعـض  فإن الدوالرات، مباليني تعد اليت الضخمة املبالغ عن ناهيك ،3سنة  ثالثني
 فإن وبالتايل للسلعة مناسبة غري السوق جيعل مما الطويلة،  الزمنية الفترة هذه خالل تتغري قد السوق
  األمريكية لصناعة السيارات Edsel Ford  مؤسسة ذلك على مثال وأفضل ،الفشل هو هامصري

 عليهـا  كبريا إقباال تلقى مل السوق إىل إدخاهلا بعد أنه غري ابتكارها يف كبرية مبالغ حيث كلفت
                                         

  .44ص مرجع سابق، ،عسكري شاكر أمحد -1
  .11 1ص ،سابق رجع، مالشربيين الفتاح عبد -2

3- Lasary, Op.cit, p160. 
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 350 بلغـت  خسائر املؤسسة بذلك مكبدة تصنيعها إيقاف إىل أدى مما )املستهلكني ذوق تغري(
 .1دوالر مليون
 املستهلك ومةامق :سادسا       

 لعـدة  اجلديدة، وذلك املنتجات أفكار حنو املستهلكني انتباه اجتذاب عادة الصعب من إن
 علـى  دخلهم من الكبري اجلزء ينفقون الضعيف الدخل ذوي فاملستهلكني الدخل أبرزها أسباب

 كثـرة  أن كما اجلديدة، ملنتجاتا جتريب يف الفرصة جيدون ال هم وبالتايل األساسية، املنتجات
 إىل املنافسني، باإلضافة طرف من املستهلكني بانتباه الظفر يف منافسة هناك جتعل السوق يف البدائل
 هـذه  كـل  احلاليـة،  املنتجات على املستهلكني رضاء بسبب اجلديد من واخلوف للقدمي الوالء

 املؤسسات غلبأ جتعل اليت العوائق من وهذا املستهلك، ومةامبق يسمى ما تشكل وغريها األسباب
 .2ابتكارات من تقدمه مبا املستهلك إقناع عدم من للخوف االبتكار تعزف عن

 احلكومية والتشريعات القيود :سابعـا
 عالقة هلا اليت تلك وخاصة اجلديدة، املنتجات متر أن البد املتقدمة خاصة الدول من كثري يف
الكيماويـة،   واملواد كالسيارات سالمتهم على تؤثر أو اليت ةواألغذي كاألدوية وباألفراد بالصحة
 اعتمادها يتم أن قبل مشددة رقابة خبطوات بآخر، أو بشكل البيئة على التأثري ذات السلع وكذلك

 التكلفة حيث من سليب بشكل املؤسسة على تنعكس القيود هذه مثل إن األسواق، يف طرحها ليتم
 السـلعة  لتسـويق  املعنية اجلهات موافقة على للحصول االنتظار ثناءأ يف تتكبدها قد اليت الكبرية

 إلجـراء  السـلعة  استرجاع حالة يف أيضا تتحملها اليت الكبرية التكاليف يف املقترحة، وكذلك
 بأضرار القضاء هلم حيكم ألفراد كبرية تعويضات دفع إىل االضطرار حالة يف عليها، أو تعديالت

 سليب بشكل نظرا يغري قد املؤسسة على ضغط يشكل هذا كل انعة،الص املؤسسات أخطاء نتيجة
 .االبتكار عملية جتاه

  االقتصادية للمؤسسة دور االبتكار يف رفع وتعزيز القدرة التنافسية: الثالث املبحث
والقـدرة علـى    .االبتكار عملية معقدة تتطلب كفاءات عالية وموارد هامة داخل املؤسسة

هاما للتميز خاصة يف فترات التحوالت السريعة للبيئة التكنولوجية واالقتصادية  االبتكار متثل عامال
واالجتماعية، فمواكبة التطورات التكنولوجية مثال ال يقتضـي تتبـع التطـورات احلاصـلة يف     

                                         
  4 .7ص مرجع سابق، ،شاكر عسكري أمحد -1
  .ص نفسھانفسه، رجعامل -2
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 .منا أيضا التطورات احلاصلة يف التكنولوجيات الناشئة أو املكملة هلاإالتكنولوجيا األساسية فقط، و
جيابيـة  تم بعض املؤسسات باآلثار السلبية هلذه التطورات أكثر من اهتماماا باآلثار اإل لكن قد

هلا، فمثال أدت التكنولوجيا إىل القضاء على بعض النشاطات واحلرف عملت على خلق قطاعات 
ولقـد مثلـت هـذه     .وغريها...نشاط جديدة متاما مثل اإللكترونيك الدقيق، والبيوتكنولوجي 

  .نشاء مؤسسات جديدة مل تكن معروفة من قبلإت عامال أساسيا يف تطوير والتطورا
تبين املؤسسة إستراتيجية االبتكار يعين أا حتاول التأثري على عوامل النجاح والتميـز مـن   

 تكنولوجيات أو طرق إنتاجية وتنظيمية سواء لتحسني اجلودة أو خالل ما تبتكره من منتجات أو
ن ذلك يؤدي بـدوره إىل  أو .ق صورة وموقع كتميز أو أجياد ختصص فعالتقليل التكاليف أو خل

  .التأثري يف القوى التنافسية يف األسواق
  االبتكار ومصادر امليزة التنافسية :املطلب األول

حتقيق امليزة التنافسية يتطلب من املؤسسة االعتماد على املصادر اليت تساهم يف خلق القيمـة  
  :خبمسة مصادر أساسية هي  wheel wrigh et Hayesمن  والتميز،  وقد حددها كل

البيع بسعر أقل من معدل سـعر الصـناعة والتفـوق علـى      املؤسسةومتكن  :التكلفة -
 ؛املنافسني
 ؛وتتمثل يف املواصفات واألداء اجليد والوظيفة اليت يؤديها املنتج :النوعية -
  ؛تتمثل يف إتاحة املنتوج للمشتري عند الطلبو: االعتمادية -
 ؛التكيف للتقلب يف الطلب والقدرة على االستجابة :املرونة -
 .1أي تقدمي منتجات جديدة باستمرار :االبتكارية القدرة -

  :يتجاريت جونز اللذان اعترباها كاآل تتوافق املصادر السابقة مع تلك اليت صنفها شارلز و
 .وتقاس بقيمة املخرجات إىل املدخالت: الكفاءة -
 ؛مفهوم النوعية يف التصنيف السابقوتتوافق مع  :اجلودة -
 ؛ويتوافق مع القدرة االبتكارية :واالبتكار اإلبداع -
 .وتتوافق مع مفهوم االعتمادية يف التصنيف األول :العاملني حلاجات االستجابة -

  :لتوضيح هذه املصادر وتبيني العالقات املتبادلة بينها أنظر الشكل املوايل
                                         

جامعة حممد  ،ملتقى دويل ،ستراتيجيات احلديثة للتغيري كمدخل لتعزيز امليزة التنافسية للمؤسسات اجلزائريةاإل ،رجم نصيب أمال عياري و -1
  .14ص ،2002أكتوبر  30-29 ، اجلزائر،خيضر بسكرة



  "دراسة حالة موبيليس" دور االبتكار يف دعم امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية: مذكرة ماجستري

124 

 لتنافسيةمصادر امليزة ا :(13)الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

شارلز و جاريت جونز، اإلدارة اإلستراتيجية مدخل متكامل، ترمجة رفاعي حممد رفاعي وحممد سيد أمحد املتعال،  :املصدر
  196، ص2001، 1دار املريخ للنشر، السعودية، اجلزء

  الكفاءة املتميزة: أوال          
أي .طلوبة إلنتاج خمرجات معينـة بسط شكل لقياس الكفاءة يتمثل يف مقدار املدخالت املأ

كلما كانت املؤسسة أكثر كفاءة كلما قل مقدار املـدخالت   ).املدخالت/تاملخرجا =الكفاءة (
تتحقـق   .املطلوبة إلنتاج نفس املخرجات فيساعد ذلك على حتقيق مزايا تنافسية منخفضة التكلفة

 .يف إثراء املصادر األخرى يسامهان ومهاالكفاءة املتميزة من خالل مصدرين مها املوارد والقدرات 
  دور الكفاءة يف رفع امليزة التنافسية) 14( رقم الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  

شارلز و جاريت جونز، اإلدارة اإلستراتيجية مدخل متكامل، ترمجة رفاعي حممد رفاعي وحممد سيد أمحد املتعال،  :املصدر
  .212، ص2001، 1دار املريخ للنشر، السعودية، اجلزء

 ةاجلودة املتميز

  :امليزة التنافسية
  التكلفة املنخفضة-

 التميز -   

رد الفعل املتميز اجتاه 
 حاجات العميل

 الكفاءة املتميزة

 اإلبداع واالبتكار

 املوارد

 الكفاءات

 القدرات

  :التميز يف
  الكفاءات-

  
  اجلودة-

  اإلبداع
  االستجابة
 للعميل

 املوارد

 القدرات

  خلق
 القيمة

  أرباح
 عالية
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فيما خيص املوارد ميكن جتزئتها إىل موارد بشرية مالية وطبيعية وتقنيـة وتنظيميـة، وحـىت    
 .مميزة مقارنة مبنافسيهاوتتمكن املؤسسة من حتقيق الكفاءة املتميزة جيب أن تكون مواردها فريدة 

اجي أما القدرات فيمكن ربطها مبهارات املؤسسة يف تنظيم مواردها ووضعها قيد االستخدام اإلنت
 .دارة عملياا الداخلية لتحقيق أهدافها املرجوةإوالطريقة اليت تعتمدها املؤسسة يف اختاذ القرارات و

وتكمن تلك القدرات يف الكيفيـة   .واجلدير بالذكر أن القدرات تدخل ضمن فئة العوامل املعنوية
  .اليت يتفاعل ا األفراد يف اختاذ القرارات وتنفيذ املهام

  ودةاجل: ثـانيـا 
تعمل العديد من املؤسسات على حتقيق جودة عالية ملنتجاا وأنظمتها دف حتقيق السـبق  

وإذا كانت اجلودة من الناحية التقنية تعين تقليل معـدالت التلـف ومطابقـة املنـتج      .التنافسي
ليها ن استخدام اجلودة كأداة تنافسية يوجب املؤسسة االقتصادية أن تنظر إإللمواصفات احملددة، ف

 David (دافيـد  كارفـان    وقد حـدد  .1على أا فرصة وضرورة إرضاء املستهلكني والزبائن
Karvin (د األمريكية مخس نقاط يتعني على املؤسسة إتباعها إذا ما راخلبري يف اجلودة جبامعة هارف

  :اعتمدت اجلودة كأداة تنافسية هي كالتايل
 ؛)الزبون( يتوجب حتديد اجلودة من وجهة نظر املستهلك .1
 ؛السوق يفالبد من ربط اجلودة مع هدف الرحبية لكل جانب  .2
 ؛النظر للجودة على أا أداة تنافسية ميكن .3
 ؛ستراتيجييتم بناء اجلودة يف عملية التخطيط اإل .4
 .البد للجودة أن حتصل على التزام املؤسسة بالكامل .5

أن  التأثري األول هـو  .أثريا مضاعفايعترب تأثري اجلودة العالية للمنتجات على املزايا التنافسية ت
عامل اجلودة يزيد مم قيمة املنتجات يف نظر املستهلكني، وهذا املفهوم املدعم بالقيمة يؤدي بدوره 

أما التأثري الثاين للجودة العالية على املزايا التنافسية يصدر عن  .إىل فرض أسعار عالية هلذه املنتجات
والشكل املوايل يبني عامل اجلودة كمصدر  .اليف املنخفضة للوحدةالكفاءة اإلنتاجية العالية والتك

  :للميزة التنافسية

                                         
  .1996ص جونز، مرجع سابق، شارلز و جاريت -1
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  اجلودة كمصدر للميزة التنافسية :)15( الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  

شـارلز و جاريت جونز، اإلدارة اإلستراتيجية مدخل متكامل، ترمجة رفاعي حممد رفاعي وحممـد سـيد أمحـد     :املصدر
  .201، ص 2001، 1نشر، السعودية، اجلزءاملتعال، دار املريخ لل

لقد زادت أمهية اجلودة يف جمال بناء امليزة التنافسية بشكل كبري يف السنوات القليلة املاضية، 
ر إليه إال أنه إحدى السـبل  ظوال شك أن اهتمام الكثري من املؤسسات جبودة منتجاا ال ميكن الن

ذلك أصبح يف كثري من ااالت الصناعية أمرا حتميا الفعالة للحصول على مزايا تنافسية، بل وأن 
  .من اجل البقاء واالستمرار

 االستجابة حلاجات العميل: ثـالثـا
حتقق املؤسسة التميز يف األسواق إذا كانت قادرة على إشباع حاجات ورغبـات زبائنـها   

الء هـؤالء  و بشكل أفضل من املنافسني وأن ذلك يرتبط بدرجة أوىل بالقدرة على كسب ثقة و
 دراك الزبائن وليس بادراك ومفهوم املؤسسة اليت تـدعو إوإذا كان التميز مرتبط بتقييم و .الزبائن

التوجه التسويقي القائم على معرفة وحتديد حاجيات  تبين ن جوهر املنافسة يبىن انطالقا من إليه فإ
لى املؤسسة الـيت تريـد   إذا يتوجب ع، ورغبات الزبائن مث العمل على إشباعها بالكيفية األحسن

كسب مزايا تنافسية أن تستجيب بسرعة حلاجات الزبائن ومن غري الطبيعي أن تغيري احتياجـات  
ورغبات الزبائن مع مرور الوقت وحبسب الظروف، وما عليها إال أن تعمل على مراعـاة هـذه   

بتكار املنتجـات  اإن ذلك يعين أن تسعى املؤسسة إىل حتسني وتطوير و .التغريات وتسعى ملواكبتها
  .باعتبارها أداة اإلشباع األوىل

  اإلبداع واالبتكار :رابعـا
حد أهم األسس البنائية للمزايـا التنافسـية علـى املـدى     أميكن القول أن االبتكار ميثل 

ن كـل عمليـات   أورغم  .كما ميكن النظر إىل املنافسة على أا عملية موجهة باالبتكار.الطويل

  ار أعلىأسع

  تكاليف أقل

 زيادة الثقة يف السلعة

 اإلنتاجية زيادة

  أرباح أعلى  زيادة اجلودة
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ن حتقق مصدرا رئيسـيا للمزايـا   أا النجاح إال أن تلك اليت حترز جناحا ميكن االبتكار ال يتحقق هل
التنافسية ألا متنح املؤسسة منتجات فريدة من نوعها يفتقر هلا منافسوها مما يتيح فـرض أسـعار   

  .عالية
إذا اعتربنا أن عمليات االبتكار اليت تنجح يف تقدمي منتجات جديدة تساهم يف بناء وتـدعيم  

منـا أيضـا   إال تلجأ اليوم لالبتكار خللق هذه املزايا فحسب و ةيا التنافسية فاملؤسسات املبتكراملزا
للهيمنة على الصناعة وقيادا، ويتضح ذلك جليا يف اخلصائص األربع لتنافسية املؤسسة القائمـة  

  :على االبتكار وهي
يف االختراق اجلديد إن املؤسسات القائمة على االبتكار اجلذري ميزا األساسية تتمثل  .1

وهكذا يكون هلل تأثريا كـبريا   .حيث تعمل كمؤسسات رائدة تأيت مببادئ وقواعد اللعبة اجلديدة
  .يف املؤسسات املنافسة يف الصناعات كلها

ميزا األساسية تتمثل  )التحسني املتواصل( إن املؤسسات القائمة على االبتكار املتدرج .2
وكلما كان  .تؤثر يف البيئة اليت تعمل فيها ولكن يف حدود معينة يف التعديالت املستمرة، هي أيضا

هناك عدد كبري من املؤسسات املنافسة على أساس التحسني املستمر كان ذلك سببا يف سرعة تغيري 
  .احلالة القائمة للصناعة

يف بيئة الصناعة اليت يعمل ا عدد كبري من املؤسسات احملافظة أي املؤسسات اليت تركز  .3
ن قبـول االبتكـار   أن االبتكار يكون حمدودا، كما فإى محاية قدرا وبراءاا بشكل أساسي عل

ىل االبتكـار أو  إوتعلمه يكون بطيء مما جيعل بيئة الصناعة احملافظة هي اليت توجـه املؤسسـات   
  .التحسني
دخـال التطـورات   إالتغيري و ن املؤسسات فيها تتوجه حنوإيف الصناعات كثيفة التغري ف .4

جلديدة تكون حالة مثالية من تفاعالت فعلة وقوية ومتنوعة بني املؤسسات والصـناعات لصـاحل   ا
  .1االبتكارات اجلذرية أو التحسينات التدرجيية

                                         
  .38ص ،2000 ، األردن،عمان ،ئل للنشردار وا ،مدخل كمي:إدارة اإلنتاج والعملياتعبد الستار حممد العلي،  -1
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  تأثري االبتكار على عوامل املنافسة:املطلب الثاين
تسعى املؤسسة إىل توفري عوامل النجاح والتميز من خالل ما تبتكـره مـن منتجـات آو    

وجيات أو طرق إنتاجية وتنظيمية سواء لتحسني اجلودة أو تقليل التكاليف أو خلق صـورة  تكنول
 وان ذلك بدوره يؤدي بدوره إىل التأثري ىف القوى التنافسية يف. وموقع متميز أو إجياد ختصص فعال

  .األسواق
  اجلودة سنياالبتكار وحت: أوال   

لزبون، يعين أن التحسينات املرحليـة أو  يفترض يف عملية االبتكار أن تقدم منتجات جيدة ل
ومبا أن اجلودة مفهوم نسيب فقـد   .اجلذرية البد أن تتوافق مع توقعات وحاجت ورغبات الزبائن

تعين للزبون سهولة يف استعمال املنتج أو سالمة االستهالك أو درجة متانة مقبولة أو غريهـا مـن   
دة املنتجات الصناعية عادة ما ترتبط بفعاليـة  اخلصائص األخرى، إال أن أهم العوامل احملددة جلو

  .االستخدام وباملواصفات التقنية والفنية هلا
قد يهدف االبتكار إىل حتسني جودة املنتجات يف إطار رغبة املؤسسة يف احلصـول علـى   

حيث أصبحت هذه الشهادة اليوم أمـرا حتميـا   ) (ISOشهادة املطابقة للمعايري الدولية للجودة 
 1(*) ورغم تعدد معايري املطابقة والتقيـيس  .واق العاملية وللتأثري يف الفئات السوقيةلدخول األس

تبقى جودة املنتجات هي االبتكار الذي ميس بصفة مباشرة أو غري مباشرة املنتجات مهما كانـت  
 .موضوع الترخيص

  تأثري االبتكار على التكاليف :ثـانيـا
 الرفع يف عدد الوحدات كون غرضه األساسي هويف عملية اإلنتاج قد ي إدخال فئات جديدة

املنتجة ومتكني جتهيزات وآالت اإلنتاج من معاجلة أكرب كمية من املدخالت يف فترة زمنية قصرية 
  .ما يتوافق مع حمتوى االبتكار التكنولوجي كرب وهوأوحتقيق مردودية 

اإلستراتيجية استعماال من  تقليل التكاليف فمن أكثر املناورات البعد احلقيقي لالبتكار هو إن
طرف املؤسسات هي التنافس على أساس األسعار املنخفضة، مما يعين التنافس على أساس ختفيض 

ما يتطلب االهتمام بترشيد العملية اإلنتاجية اليت تسمح بتحقيق هوامش أكـرب، و   التكاليف، وهو
  .ش والنتائج احملققةبالتايل ضمان البقاء والنمو عن طريق إعادة استثمار هذه اهلوام

                                         
 (*)  La certification ISO peut concerne :le produit( assurance qualité) ,le système( contrôle qualité ,cercles de 

qualité, system de management de la qualité) ,ou l’entreprise (TQM: management de la qualité totale). 
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االبتكار املخفض للتكاليف يشمل بدرجة أوىل سريورة العمليات اإلنتاجية حيث قد ميـس  
تتابع مراحل إنتاج املنتج أو طريقة صنعه أو كيفية استغالل املوارد املختلفـة داخـل الورشـات    

تـها حالـة مـن    وتسعى املؤسسات إىل هذا النوع من االبتكار إذا ما واجه .واألقسام اإلنتاجية
  :1احلاالت التالية

الزيادة يف حجم الطلب على منتجات املؤسسة حبيث ال تستطيع الطاقة احلالية الوفـاء   .1
 ؛ا

 ؛)التجديد العادي لتكنولوجيا( عندما حيني موعد إحالل اآلالت احلالية للمؤسسة .2
 .حتقيقها تنوع املواصفات الفنية املطلوبة غي املنتج حبيث ال تستطيع اآلالت احلالية .3

ما زادت حـدة   يعترب عامل التكلفة املنخفض من أهم االنشغاالت اليت تأرق املؤسسات إذا
املنافسة داخل الصناعة ألن يف مثل هذه احلاالت تكون املؤسسة األقدر علـى حتمـل املنافسـة    

  .واحلفاظ على حصصها السوقية هي تلك اليت ال تستطيع ختفيض تكاليفها باستمرار
  زـار على التميـر االبتكـثيتأ: ثالثـا

ميثل االبتكار مصدرا أساسيا للتميز حيث تعترب اخلصائص والتصاميم اإلبداعية واألسـاليب  
تقدمي خدمات سـريعة أو   الفنية اجلديدة مصدرا هاما للتميز املنتجات فإنتاج سلع جبودة عالية أو

  .ن كانت بأسعار عاليةإها حىت وبتكار منتجات جديدة تعطي مربرا ودافعا إضافيا للزبائن لشرائا
  تأثري االبتكار على التركيز: رابعـا

ميكن االبتكار املؤسسات من التركيز على شرحية معينة من الزبائن من خالل االعتماد على 
ويتوافق االبتكار مع إستراتيجية التركيز خاصـة إذا   .االبتكار املستمر يف املنتجات املقدمة للزبائن

يف صـناعة   Michelinاملقدمة ذات كثافة تقنية عالية مثـال ذلـك عجـالت    كانت املنتجات 
السيارات، أو أذا كانت اخلدمات املكملة هامة جدا مثال ذلك خدمات الصيانة وقطـع الغيـار   

  .بالنسبة ملؤسسات الطريان
على  جيب اإلشارة إىل أن االبتكار اهلادف للتخصص أو لتخفيض التكاليف يتطلب اعتماده

لوجيا املتطورة يف حني قد يكون االبتكار اهلادف إىل التميز مقتصرا على بعـض املظـاهر   التكنو
 .التسويقية للمنتج

                                         
 ،2003 ،مصر ،مركز وليد سريفس لالستشارة والتطوير اإلداري ،حتديث الدولة من خالل الرؤية التكنولوجية، خرونمد موسى عثمان وآحم -1

  .720ص
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  تأثري االبتكار على قوى املنافسة السوقية :املطلب الثالث
يعمل االبتكار غالبا على التأثري يف القوى التنافسية املختلفة، وأهم هذه القوى هي تلك اليت 

  .تر يف منوذجه الشهري بالقوى اخلمس للمنافسةصنفها مايكل بو
  التأثري على القوى التنافسية ملنافسي القطاع  :أوال

يؤثر االبتكار على منافسي القطاع تأثريا كبريا، فعندما يؤدي االبتكار إىل ختفـيض تكلفـة   
املنتجات داخل قطاع نشاط معني تزداد الضغوط على املؤسسات املتنافسـة خلفـض أسـعارها    

ستطيع املؤسسة األقدر على خفض تكاليفها اللجوء إىل استخدام سالح األسعار جلذب الزبائن فت
بعيدا عن منافسيها، وتبقى املؤسسة املبادرة تتمتع مبيزة تنافسية عن غريها بفعل عوامـل اخلـربة   

قد حتاول املؤسسـات مرتفعـة    .املكتسبة فتصبح رائدة داخل الصناعة من خالل فورقات السعر
كلفة الدفاع عن حصصها السوقية فتلجأ إما إىل تقليدها فتخفض من أسعارها وألا أقل خربة الت

لكن إذا كان االبتكار تقنيا أو من النوع الذي ميكن احلفاظ عليه بالسرية أو  .من املؤسسة الرائدة
مـا إذا  أ .حبقوق االختراع يصبح من العسري جدا على املنافسني احلصول عليه أو حماكاته بسهولة

ن املؤسسة اليت تتبىن هذا النوع إكان االبتكار يساهم يف تدعيم اجلودة واملزايا املرتبطة بأداء املنتج ف
يف حني إذا  .من االبتكار تستطيع كسب والء الزبائن بإتباع إستراتيجية قائمة على جاذبية منتجاا

ت ضيقة سـيمكنها مـن أن   كان االبتكار من النوع الذي يركز جهود املؤسسة يف خدمة قطاعا
تكون أكثر فعالية يف تلبية حاجات زبائنها وأكثر كفاءة يف استغالل مواردهـا، وتـدعم هـاتني    

  .امليزتني خاصة إذا كانت سباقة إىل هذا االبتكار داخل الصناعة
  االبتكار وحواجز الدخول: ثانيا

ستراتيجية النمـو  إق وإستراتيجية الدخول إىل أسواق غري األسواق األصلية للمؤسسة تتواف
 .1جاذبية القطاع، الدخول، وإمكانية حتسني القيمة املقدمة للزبائن :واليت ترتبط بالعوامل التالية

ويعمل املتنافسون داخل القطاع على إقامة حواجز دخول عالية أمام الداخلني اجلدد بتأثري علـى  
ه حيث ال تترك فرصة سـاحنة ألي  هذه العناصر الثالث، وذلك بتغطية السوق كليا وحماولة تنميط

أو برفع تكلفة الدخول إىل أقصى حد ممكـن مـن   ) بعبارة أخر جعله غري جذاب(حماولة دخول 
كل هذه العناصر متثـل  .خالل االستثمار يف اإلشهار واالتصال وصورة العالمة وخدمات الزبائن

                                         
1- Michael Porter, Op. Cit ,1999, P136. 
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 زا للدخول إذا تبناه منافسوحد هذه العناصر ميثل حاجأومنه االبتكار يف  .جمالت واسعة لالبتكار
  .القطاع من جهة، وعمال لكسر حواجز الدخول إذا تبناه الداخلون اجلدد من جهة أخرى

  :يكون االبتكار حاجزا لدخول املنافسني اجلدد يف احلاالت التالية .1
إذا كان من املمكن االنفراد باملنتجات اجلديـدة أو بأسـاليب اإلنتـاج اجلديـدة أو      .أ 

حقوق ملكية االبتكارات التكنولوجية وبراءات االختراع من طـرف منافسـي   باالستحواذ على 
 ؛القطاع املستهدف

إذا كان من السهل االستحواذ والتحكم يف املعارف الفنية واخلربات التكنولوجية اخلاصة  .ب 
 ؛باالبتكار من طرف منافسي القطاع

 ؛إذا كانت االبتكارات كثيفة رأس املال أو كثيفة التكنولوجيا .ج 
 ؛كانت االبتكارات حتتاج إىل كثافة عالية من نشاط البحث والتطوير إذا .د 
إذا أدى االبتكار إىل تنميط السوق أو القطاع الصناعي بصفة تامة مثال ذلك مصـباح   .ه 

Edison).( 
يكون االبتكار عامال لكسر حواجز الدخول من طرف املنافسني اجلـدد يف احلـاالت    .2

  :التالية
 ؛القطاع املستهدفإذا كان ابتكارهم جذريا يف  -
إذا تعددت جماالت االبتكار ومثلت هذه ااالت أسواقا جزئية داخل نفـس السـوق    -
 ؛األصلي
كـرب  أإذا متتعت املؤسسة الداخلة بالكفاءة والفعالية يف ختفيض تكاليف االبتكار بنسبة  -

ال،  وقد بعبارة أخرى إذا استطاعت من جتاوز عامل خربم وجتربتهم يف ا ،من منافسي القطاع
 .تكون التكنولوجيا املتطورة إحدى العوامل املساعد على ذلك

ن إيف احلقيقة إذا أدى االبتكار إىل رفع أو خفض حواجز الدخول أمام املؤسسات اجلديدة ف
 .ذلك يعتمد على مدى املؤسسات املبتكرة منع حماكاة تكنولوجيتها من طرف املؤسسات املنافسة

و حيسن من أا كانت هذه التكنولوجيا من النوع الذي خيفض من التكلفة نه كلمأواجلدير بالذكر 
  .جودة املنتج كلما متتعت املؤسسة املبتكرة بسبق تنافسي أكرب وقدرة تنافسية أعلى

  االبتكار و حواجز اخلروج :ثالثا
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ا يف ظل زيادة حدة املنافسة ستعاين مـن  إكما تقيم املؤسسات حواجز للدخول املنافسني ف
ن أهم عوائق اخلروج تتمثـل يف العناصـر   إف Porterحسب  .اجز خلروجها من السوق املعينحو

سـتراتيجيات اخلاصـة   األصول الدائمة واخلاصة، ارتفاع تكلفة اخلروج، االعتبارات اإل :1التالية
باملؤسسة، نقص املعلومات، معارضة املشرفني واملسريين، كيفية وطريقة التنازل عـن األصـول،   

  .االجتماعية احلواجز
ن االبتكار يؤدي إىل كسر حواجز اخلروج يف بعض احلاالت وقد يـؤدي إىل  أميكن القول 

  .رفعها يف حاالت أخرى
نه يعمل على خفض حواجز أيؤدي االبتكار إىل كسر حواجز اخلروج من الصناعة يعين  .1

 .الدخول إىل صناعات أخرى
 :لتاليةيؤدي االبتكار إىل رفع حواجز اخلروج يف احلاالت ا .2
 ؛اعتماد االبتكار على التجهيزات وتكنولوجيات وأصول ضخمة .أ 
 ؛زيادة االستثمارات الثابتة اخلاصة مبوضوع االبتكار .ب 
ن التخلي عن بعض االبتكارات أو إيف حالة االبتكار يف قطاعات تتميز بالتنويع املرتبط ف .ج 

 ؛نواجته قد يؤد ي إىل التأثري على القطاعات األخرى للمؤسسة
ن اخلروج مـن  إلة االبتكار القائم على التكامل العمودي مع مؤسسات أخرى فيف حا .د 

 ؛قطاع صناعي معني يعين فقدان سلسلة نشاطات بأكمله
ن اخلـروج منـه يعـين اإلفـالس     إيف حالة املؤسسة املشتغلة يف قطاع نشاط واحد ف .ه 

 ؛والتصفية
هؤالء سيعارضون التخلي  نإيف حالة االبتكارات اليت يفرضها املدراء واإلطارات العليا ف .و 

 ؛ن كانت قليلة األمهية للمؤسسةإعنها بكل الطرق حىت و
ىل العوائق االجتماعية وعوائق نقص املعلومات الكافية حول القطاعات الـيت  إباإلضافة  .ز 

 .تريد املؤسسة اخلروج منها أو الدخول إليها
والـدخول   يتضح إذا أن االبتكار قد يعمل على تسهيل اخلروج مـن بعـض القطاعـات   

كما قد ميثل يف بعض احلاالت عائقا للخروج منها، وحىت يف هذه احلالة األخـرية فهـو   .ألخرى
  .جل البقاءأسيدفع  املؤسسة على ابتكار من 

                                         
1- Michael Porter, Op. Cit ,1999, PP 112-116. 
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  تأثري االبتكار على قوى التفاوض بني املوردين والزبائن :رابعا 
يف ) أفراد أو مؤسسات( ائنيستطيع عامل االبتكار أن يغري نطاق املفاوضة بني املوردين والزب

  :احلاالت التالية
إذا أدى االبتكار إىل تنميط سوق معني، أي كلما متكن الزبائن من حتويل طلبـام إىل   .1

 ؛منتجني آخرين بسهولة وتكلفة أقل
إذا ساهم االبتكار يف إضافة خصائص أساسية جديدة للمنتجـات تـأثر يف الـدوافع     .2

تفضيل قوي من جانب املشترين، مما يسمح بتضـييق نطـاق   الشرائية للزبائن وتؤدي إىل سلوك 
 ؛املفاوضة بني املنتجني والزبائن

ـ   .3 ن إإذا كان ابتكار املنتجات أو أساليب اإلنتاج متاح أمام عدد كبري من املـوردين ف
، األمر الذي يزيد من شدة املنافسـة بـني    انتقال الزبائن من مورد ألخر يكون مبعدالت مرتفعة

م التفاوضية أمام الزبائناملوردين وي؛ضعف قو 
ن أا تستطيع إإذا توفر لدى املوردين تكنولوجيات متصلة بأداء السلعة أو خبصائصها ف .4

ترغم الزبائن على الشراء، وذلك يضعهم يف قمة املنافسة ومينحهم قـوة تفاوضـية كـبرية مـع     
 .عمالئهم

  البديلةتأثري االبتكار على القوة التنافسية للمنتجات : خامسـا
  :يؤثر االبتكار بدوره يف درجة إحالل املنتجات بأخرى خاصة يف احلاالت التالية 
 ؛االبتكار الفعال يف املنتجات البديلة .1
 ؛التشابه الكبري بني املنتجات .2
 ؛الفروقات املعتربة يف األسعار .3
 ؛حالل يف حالة الشراء العقالينعند اخنفاض تكلفة اإل .4
 ؛خنراط املشتري يف عملية الشراءحاالت الندرة أو حاالت ضعف ا .5
 ؛خنفاض أسعارهااتوفر املوارد واملدخالت و .6
ىل التـأثري يف  إيف حالة االبتكارات الطفيفة والثانوية يف القطاعات األصلية اليت ال تؤدي  .7

 .معدالت الشراء
 .ن املنتجات البديلة يكنها أن حتل حمل املنتجات املعنية بسهولةإيف كل هذه احلاالت ف
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االقتصـاد العـاملي    ظـل  يف النجاح من للتمكن البديلة ستراتيجياتاإل :لب الرابعاملط
 الناشئ

 إعادة إىل الناشئ العاملي االقتصاد هذا يف النجاح من التمكن بغية املؤسسات مديرو حيتاج
 مراجعـة  علـى  العمل جيب الغاية هلذه ومنافسيهم ومورديهم زبائنهم مع تفاعلهم كيفية حتديد

 حنو على األوضاع ترتيب عادةإو األخرى املؤثرة األطراف مع والتفاعل التنظيمية جياتستراتياإل
 تقـدم  السـياق  هذا يف القرارات؛ ختاذاو املعلومات تدفق وسرعة املؤسسة عمل بتعزيز يسمح

 ضمان يف حامسة بأمهية تتسم اليت والبدائل الدعم وسائل من واسعة جمموعة املعلومات تكنولوجيا
 : التالية اإلدارية ستراتيجياتاإل إىل اإلشارة وجتدر للمؤسسة، الديناميكية اإلدارة

 للسـلع  منـتج  إىل التحـول  :التكلفة جمال يف الصدارة مكان الحتالل إستراتيجية .1
 معينة؛ صناعة ضمن منخفضة كلفةتب واخلدمات

 منتجـات  عـن  اتهوخدما مؤسسة منتجات لتمييز طرائق وضع :التميز إستراتيجية .2
 إسـتراتيجية  تتطلب أن وميكن املنافسة، املؤسسات مزايا تقليل أو املنافسة املؤسسات توخدما
 مـن  معينـة  وأقسام شرائح يف ميزة لتكسب اتهوخدما اتهمنتجا معينة مؤسسة تركز أن التميز

   ؛السوق
 يعـين  نأ وميكن باألعمال للقيام جديدة طرائق إجياد :والتجديد لالبتكار إستراتيجية .3

 معينة أو منافذ مميزة متخصصة أسواق دخول وأنوعها،  من فريدة وخدمات منتجات تطوير ذلك
 من أو أكثر عملية يف جذرية تغيريات إجراء اإلستراتيجية هذه تشمل أن ميكن كما السوق، من

 إدخال حد ذلك يدخل وقد جيدة بطريقة توزيعها وأ واخلدمات السلع كإنتاج املؤسسة عمليات
 اسية؛أس هيكلية تعديالت
 يف وخدمات، أو التوسع سلع إنتاج على املؤسسة لقدرة كبري تعزيز :للنمو إستراتيجية .4
أو  منتجـات  مع أو التكامل جديدة وخدمات منتجات يف التنوع حتقيق أو جديدة، عاملية أسواق

 املؤسسة؛ صلة بأعمال هلا دماتخ
 واملوردين الزبائن مع األعمال يف جديدة وحتالفات روابط عقد :للتحالف إستراتيجية .5

 التملـك  الـدمج،  الروابط هذه تشمل أن وميكن املنافسة واملؤسسات واملستشارين واملنافسني
 . املشتركة واملشاريع
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 جذرية حتسينات إدخال يف املسامهة عرب إستراتيجية قيمة ذات املعلومات تكنولوجيا وتكون
 تكنولوجيـا  يف االسـتثمار  يساعد نأ وميكن اإلدارية اتهجيايستراتإو املؤسسة أعمال سري على

 عمليات هندسة إعادة أن وكما املؤسسة يف التشغيلية العمليات كفاءة زيادة على كثريا املعلومات
 نوعيـة  وحتسني تكاليفها ختفيض على املؤسسة تساعد عليها أخرى حتسينات دخالإو املؤسسة

 .جديدة ألسواق مبتكرة منتجات وتطوير الزبائن خدمة
 الدراسات بعض تدل العريب العامل يف التنمية عملية على لالبتكار الوطين النظام فضع تأثري

 يف جامعة 175 عن يزيد ما حاليا فهناك والتكنولوجيا للعلم مهملة غري عربية منظومة وجود على
 عدد أما أستاذ،  ألف 50 عن والتكنولوجيا العلم جماالت يف األساتذة عدد العريب، ويزيد الوطن

 العـامل  مهندس، ويصرف ألف 700 عن يزيد ما منهم ماليني العشرة فيقارب اجلامعيني رجينياخل
 مـن  أكثر توجد ثانية جهة من .العايل التعليم على دوالر باليني سبعة عن يزيد ما سنويا العريب
 تـدل  كمـا . ألف باحـث  19.1حوايل  فيها يعمل احلجوم كافة من وتطوير حبث وحدة ألف

 شـارك  اليت النشرات العلمية عدد كان 1996 عام أنه على ISIالعلمي  النشر رمؤش إحصائيات
 مـن  العديـد  توجـد  ثالثة جهة من .مقالة 6652 عن يزيد العريب العامل من عرب باحثون فيها

 الصـيدالنية  والصـناعات  اويـات كيم والبترو البترول جماالت يف الكربى الصناعية املؤسسات
 .وغريها ليةرتامل واألجهزة السيارات وجتميع الغذائية صناعاتوال الكهربائية والكابالت

 لألسـباب  وذلك لالبتكار وطين نظام إىل تتحول مل العربية والتكنولوجيا العلم منظومة إن
 :التالية
 ؛التنمية يف والتكنولوجيا العلم ودور بأمهية العام الوعي عدم .أ 
 حمـددة  ووسـائل  آليـات  عم والتكنولوجيا للعلم معلنة رمسية سياسات وجود عدم .ب 

 ؛لتنفيذها
 يعيـق  والتكنولوجيا، مما العلم منظومة مركبات تربط وسيطة مؤسسات وجود عدم .ج 
 ؛لالبتكار فعال نظام إىل املنظومة هذه حتول

 ؛العريب الوطن خارج إىل منهم الكثري وهجرة والباحثني العلماء عدد يف ضعف .د 
 التعلـيم  مثـل  املختلفة والتكنولوجيا العلم جماالت يف واخلاص العام االستثمار ضعف .ه 
 والتكنولوجية العلمية املعلومات ونشر واملعايري والتقييس والتطوير والبحث والتكنولوجي العلمي
 ؛العربية للبلدان والتكنولوجية العلمية التحتية البنية مركبات من وأمثاهلا
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 وخاصـة  التكنولوجياو للعلم التحتية البنية يف باالستثمار اخلاص القطاع اهتمام عدم .و 
  .1والتطوير البحث

دارتـه  إه ورللبحث عنه وتطـوي  املؤسساتالشيء اهول الذي تسعى  ومبا أن االبتكار هو
وتبحث عما يقف حائال يف وجـه ريادـا    املؤسساتبفعالية وجناح، لذلك جيب آن تعمل هذه 

يع اجلهود وتزيـد يف  األخرى، و بشكل خاص تلك اليت در الوقت وتض املؤسساتومتيزها عن 
  .التكاليف

  :ما يليتطبيق  إىل تسعى املؤسساتومن هذا املنطلق 
توليد الرغبة لدى األفراد بالعمل والبحث الدؤوب عما هو جديـد مبتكـر ومالئـم     -

 ؛حتياجات املستهلكني والزبائنالألسواق واألذواق ورغبات و
ارس دورها جتميـع احلقـائق   العمل على إنشاء إدارة خاصة باالبتكار واإلبداع فيها مت -

والبيانات وحتليلها وتزويدها بالتجهيزات والوسائط التكنولوجية املناسبة، اليت تتالءم مـع طبيعـة   
 املؤسسة؛عمل وحجم 

إتباع نظام التعليم والتدريب االبتكاري اليت يتجاوز الطرائق التقليدية، ويبحـث عـن    -
 ؛فرد املزيد من املعارف واملهارات املتطورةالطرائق الفعالة للتعليم والتدريب اليت تكسب ال

األخـرى   واملؤسساتتعزيز العالقة واالرتباط مع مراكز البحث واجلامعات والصناعة  -
 املؤسسة؛اليت تعمل يف نفس جمال عمل 

جيـاد  إحتفيز القدرات اإلبداعية الفردية واجلماعية املتوفرة، وخلق املناخ املناسب هلا، و -
 ؛للبحث وتفجري طاقاا الكامنةالظروف املالئمة هلا 

منها، واملساوئ اليت  املؤسسةتنظيم االبتكارات وتوقيتها والبحث عن الفوائد اليت جتنيها  -
 ؛ميكن أن تعترضها، وردود الفعل السلبية اليت ميكن أن حتدث

لالبتكار واإلبـداع، والبحـوث    املؤسساتتوفري خمصصات مالية كافية يف ميزانيات  -
ة أن تكون مناسبة مع حجم األعباء واألعمال وااللتزامـات الـيت تنـهض ـا     والتطوير شريط

 املؤسسات؛
ومة اليت ميكن أن اوالتمهيد هلا للقضاء على املق املؤسساتيف  إبداعيةخلق بيئة ابتكارية  -
 ؛تعترضها

                                         
  .13- 12ص ص ،مرجع سابق ،بربري حممد أمني ،طرشي حممد -1
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 ؛إتباع طرائق مناسبة للتنبؤ التكنولوجي وتقييم آثار األداء االبتكاري واإلبداعي -
من الوصول إىل مستوى الريادة  املؤسساتتغريات الداخلية واخلارجية اليت متنع دراسة امل -

 ؛واالبتكار
ستراتيجيتها، وطرائق التنبؤ ا على أساس علمي إختطيط االبتكارات ووضع أهدافها و -
 ؛مدروس
 ؛دراسة أثر االبتكارات على البيئة واألخطار اليت ميكن أن تتركها عليها -
بتكارية ومديرون رائدون يفهمون االبتكار ومييزون بينـه وبـني   السعي إلجياد قيادة ا -

 .1التغيري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .361ص ،مرجع سابق ،رعد حسن الصرن - 1
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  :خالصة الفصل
نـه  أرغم أن االبتكار عملية معقدة ومتعددة اجلوانب حتمل يف طياا الكثري من اخلطـر إال  

حتويل األفكار  يعترب عامل جيد يف رفع القدرة التنافسية للمؤسسة وتكمن أمهية االبتكار يف عملية
  .بتكاراإىل قيم جتارية متميزة ومنتجات جديدة ناجحة نظرا ملا حتمله من حتسني و

إن اختيار االبتكار كأداة للتنافس حيتم على املؤسسة االهتمام بنشاطات البحـث املـنظم   
ذلك والعمل اجلاد واالرتكاز على قواعد علمية ومعرفية يف اال املستهدف خللق اجلديد، رغم أن 

  .يتطلب موارد تنظيمية ومادية وتكنولوجيا وبشرية معتربة
مبا أن املنتجات اجلديدة هي أهم خمرجات عملية االبتكار باعتبارها وسائل التنافس الفعلية يف 

ن ذلك يعين أن زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات مرتبطة بدرجة ابتكارها يف جمـال  إاألسواق، ف
منا جيب أن تكون إتقوم املؤسسة االقتصادية بابتكار املنتجات اجلديدة وبل ال يكفي أن  .املنتجات

  .سابقة ومستمرة يف ذلك وحريصة على عدم تقليدها وضياع مزاياها
تعزيز مزاياها التنافسية أن تعمل يف أقرب وقت  على املؤسسة اجلزائرية الراغبة يف رفع أو إذا

كانيات الالزمة واملتطلبات الضرورية لتحسني وتطـوير  ممكن على يئة املناخ املناسب وتوفري اإلم
منتجاا بالكيفية اليت تؤهلها للتعامل مع املعطيات احلالية واملتوقعة للسوق الذي أصبح يتخذ صفة 

  .العاملية
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  :الفصـل الرابع

النقال  اتصاالت الجزائر للهاتف مؤسسة عرض
  وواقع االبتكار في المؤسسة موبليس
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وواقع االبتكار  النقال موبليس اتصاالت اجلزائر للهاتف مؤسسة عرض :الفصل الرابع
  ةيف املؤسس

 : متهيد

تبني أن االبتكار هو أحد العوامل اهلامة يف خلق ورفع امليزة التنافسية للمؤسسات 
كما اتضح أيضا أن عملية االبتكار نشاط جد معقد و يتطلب مشاركة العديد من  .االقتصادية

وسوف حناول .األطراف وتداخل الكثري من العمليات وختصيص الكثري من املوارد و االهتمام
 يعترب حيث- موبيليس-ما جاء يف اجلانب النظري على اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال إسقاط 

 ودخول به، الناشطة املؤسسات كثرة إىل أدى الذي األمر مردودية، وذو جذابا القطاع هذا

 .املؤسسات لتلك هدف أهم هامة سوقية حبصص الظفر جعل مما،السوق هذا إىل أجنبية مؤسسة
 حمل هي واليت ،"موبيليس"النقال للهاتف اجلزائرية املؤسسة على وجبيت املنطلق هذا من  
 تنمية على العمل خالل السوق، من هذه داخل للتموقع السعي البحث، هذا يف احلالة دراسة

 فتح عقب املؤسسة من ضاعت اليت السوقية، حصتها استرجاع باألحرى أو السوقية حصتها
 وهذا .اجلزائرية اإلدارة منهما تعاين اللذين التسيري وسوء  البريوقراطية بسبب ،2000 سنة القطاع

 التفوق حتقيق اأولويا هرم قمة يف تضع املؤسسة، داخل إستراتيجية إدارة وجود يقتضي األمر
 عن فضال بالكفاءة تتميز األداء من مستويات حتقيق على خالل العمل من منافسيها، على والتميز
 معا تشكل األربعة العوامل هذه أن حيث لعمالءها؛ السريعة ستجابةواال والتحديث اجلودة مراعاة
 أو التكاليف خفض خالل من إما القيمة، من مزيد الستحداث للمؤسسة وأساسا مساعدا عامال
  .الذي يسمح هلا بتحقيق التفوق األمر مبنافسيها مقارنة وخدماا منتجاا متييز
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  الت يف اجلزائرقطاع االتصاواقع :املبحث األول

اختذت اجلزائر جمموعة من القرارات إدراكا منها بضرورة التوجه حنو بناء جمتمع واقتصاد          
قائمني على تكنولوجية املعلومات واالتصال، حيث عمدت إىل إدماج هـذه التكنولوجيـات يف   

  .خمتلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية
دولة إىل وضع سياسة وطنية مبنية على التوجه االستراتيجي إلدخال اجلزائر يف كما تسعى ال       

وهذا ملا يفرضه التطور الكـبري احلاصـل يف تكنولوجيـا    . مسار بناء اتمع الدويل للمعلومات
املعلومات واالتصال، إذ باشرت اجلزائر إصالحات عميقة يف قطاع الربيد واملواصالت وهذا مـع  

  .2000مطلع سنة 
  مكونات سوق خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر:املطلب األول

يتكون سوق خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر من ثالث متعاملني، اراسكوم تيليكوم اجلزائر 
،والوطنية لالتصاالت املتمثلـة يف  "موبيليس"، اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال"جيزي"املتمثلة يف 

  :للمتعاملني الثالث ، ويف ما يلي عرض موجز"جنمة"
  OTA" جيزي"اراسكوم تيليكوم اجلزائر: أوال

هي شركة مصرية ظهرت منذ فترة وجيزة واكتسحت جماالت االتصال " اراسكوم تيلكوم"
التسمية التجارية اليت تسـتخدمها اراسـكوم   "جيزي "ويعترب . يف دول إفريقيا والشرق األوسط

د انطالقها رمست اراسكوم أولوياا اإلسـتراتيجية  يف اجلزائر، ومبجر GSMلالتصاالت يف شبكة 
، وفيمـا يلـي أهـم    2003والية قبل اية أوت  48يف تطوير شبكتها بتكنولوجيا عالية وتغطية 

  ".جيزي"املراحل اليت مرت ا شركة 
حتصلت جمموعة اراسكوم لالتصاالت على الرخصة األوىل للـهاتف النقـال يف    2001أوت  -

  .اجلزائر
من خالل ندوة للصحافة اجلزائرية والدولية ومت فيهـا  " جيزي"إطالق عالمة : 2001فمرب نو 7 -

  ".جيزي"اإلعالن عن فرع اراسكوم باجلزائر 
افتتاح أول نقطة بيع بقصر املعارض أين توافد العديد من الزبائن على اقتناء : 2001ديسمرب  28 -

  .هذه اخلدمة اجلديدة
  .االتصال وافتتاح أول مركز اتصاالت باجلزائر تشغيل شبكة: 2002فيفري  15 -
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 Laعـيش  "جاءت بإستراتيجية جديدة وهي خدمة الدفع املسبق وأطلق عليها : 2002أوت  -
vie"وهذا لكونه بدون فاتورة وبدون التزامات 70، إذ تصاعد الطلب على هذا االشتراك ب.  
 8مركـز خـدمات،    26مليون مشـترك،  1.5أكثر من " جيزي"حققت : 2004فيفري  15-

  .عامل 1500نقطة بيع،  300موزعني، 
" ألـو "املسبق من خالل بطاقة الدفع املسـبق   تطلق شكال آخر للدفع" جيزي: "2004سبتمرب  -

ALLO 
مليون سـنة   16وأكثر من  2010مليون مشترك مع بداية  15من حتقيق " جيزي"كما متكنت  -

2011.1  
  ATM" موبيليس"اتصاالت اجلزائر : ثانيا

 universal mobile »UMTS هلـا أرسـت مـوبيليس أول شـبكة جتريبيـة      2004يف 
« télécommunication system        مبعىن النظام العـاملي لالتصـاالت النقالـة وهـي إحـدى

تكنولوجيات اجليل الثالث للهاتف النقال يف السوق بغية تقدمي خدماا ذات النوعية مع ضـمان  
 .ب الوطين بإنشاء ورشات للنشر لشبكااتغطية شاملة عرب أرجاء الترا

 قد أى سنوات من 2000أوت  05املؤرخ يف  2000-03اإلشارة أن القانون رقم  وجتدر
الدولة من خالل  االحتكار وحدد القواعد اجلديدة اليت تسري نشاط الربيد واملواصالت حتت رقابة

 .هذا النشاط للمنافسةواالتصاالت السلكية والالسلكية، مع فتح  سلطة ضبط الربيد
) اتصاالت اجلزائر(مت إصالح هذا القطاع من خالل إعادة هيكلة رأمسال املتعامل التارخيي 

  : إىل متعاملني مها
 اجلزائر وتعترب موبيليس فرع من هذه اموعة وهي مؤسسة ذات أسهم خمتصة يف اتصاالت. 1  

  .2003استقالليتها سنة  ائر، حصلت علىوأول مزود خلدمة االتصال باجلز جمال اهلاتف النقال،
واللذان ينشطان اليوم يف حميط جتاري حتكمه متطلبات السوق منـذ دخـول    بريد اجلزائر  .2

، وبعد ثالث سنوات من فتح املنافسـة يف جمـال اهلـاتف    2001 أوراسكوم تيليكوم يف جويلية
، وفيما يلـي  2ج جد مشجعةخالل هذه الفترة وكانت النتائ %900 النقال، جتاوزت نسبة النمو

  ":موبيليس"أهم النقاط اليت حققتها 
                                         

 شهادة لنيل مقدمة رسالة ، إستراتيجية ترقية املبيعات يف النشاط التسويقي دراسة حالة مؤسسة موبيليس لالتصاالت ، لياسابوضياف - 1
 .120-119.ص  ص ،2008 ،قسنطينة جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية ،ختصص تسويق املاجستري،

2 - www.mobilis.dz le 25-05-2011/11 :00h 
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  .تدشن مركز خدمة املشتركني" موبيليس"2004أوت  -
تدشن أول شبكة جتريبيةخلدمة اهلاتف النقال اجليل الثالث بالشراكة مع مؤسسة   2004ديسمرب  -

  .للتكنولوجيا هواوي الصينية
 حتـت اسـم   MMS/GPRSترنت عرب اهلـاتف  تقترح خدميت االن" موبيليس" 2005فيفري  -

MOBI+ 1.  
وهي عبارة عن شبكات تقوم بتنظيم   ad hoc  إطالق خدمة الشبكات املتحركة 2010عام  -

 إدارة من اجل االتصــال فيما بني العقد و نفسها ذاتيا وال تعتمد على أي هيكلة أو
واملعطيات   سـال حمدودالشـبكـات، تكون ذات مـجال إر األجــهزة اليت تنتمي إيل هذه

  .املستقبل يف نفس الشبكة  أخري قبل أن تصل إيل ترسل عن طريق أجهزة
مـع   تكلم بـال حـدود   « Premium TOP »  تطلق عرض" موبيليس"  2011جوان 14  -

  .العرض الغري حمدود حنو مجيع الشبكات

 10وأكثـر مـن    2010مليون مشترك مع بداية 9من حتقيق أكثر من " موبيليس"كما متكنت  -
  .20112مليون سنة 

 WTA" جنمة"الوطنية لالتصاالت :ثالثا
وهي الشركة اخلاصة األكرب يف الكويت  1999مت تأسيس الوطنية االتصاالت  بالكويت سنة    

ماليري دوالر، وقد عرفت الوطنية منوا أكرب يف الشرق األوسط و  10برأمسال يقدر بأكثر من 
 .كذلك دول مشال إفريقيا 

وتعترب الشركة الوطنية لالتصاالت أول متعامل يف جمال اهلاتف النقال يف اجلزائر أدخل خدمـة         
االنترنيت والرسائل املصورة عن طريق اهلاتف النقال، وحصلت على عقد استغالل الرخصـة الثالثـة   

والر أمريكـي،  مليون د 412من خالل الفوز مبناقصة بقيمة  12/12/2003للهاتف النقال باجلزائر من 
وقد وضعت هذه املؤسسة قيد العمل يف اجلزائر من طرف الشركة الكويتية الوطنية لالتصاالت بتمويل 

دينـار   43067455185سنة و وبرأس مال بلغ  15مبوجب عقد ملدة   united Gulf bankمن طرف
  2010.3عامل سنة  1900جزائري وقد بلغ عدد عمال مؤسسة جنمة 

                                         
 .121بوضياف الياس، المرجع السابق، ص  - 1

2-www.mobilis.dz le 25-05-2011/11 :00h  
3-www.nedjma.dz le 25-05-2011/ 10 :00h  
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جياز إىل سوق خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر سوف نعرض القوى اخلمس جلاذبية وبعد أن تطرقنا بإ
  .الصانعة يف قطاع خدمة اهلاتف النقال

  تطور سوق خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر :  املطلب الثاين

تعود نشأة سوق اهلاتف النقال باجلزائر إىل العشرية األخرية من القرن العشرين، إذا قامت 
 NMI-900لربيد  واملواصالت بإدخال خدمة اهلاتف النقال إىل سوق االتصاالت التماثليوزارة ا

و قد ارتفع عدد مشاركي اهلاتف النقال التماثلي من  1991املصنع من قبل شركة نوكيا يف سنة 
،  بعدما قامت نوكيا بإغالق الشبكة 1999يف بداية  18000إىل  1996مشترك يف سنة  4691

  2001.1و اليت عوضت الشبكة التماثلية يف سنة  1996يف  -900- الرقمية 

بدأ فتح سوق اهلاتف النقال أمام املنافسة مبنح رخصة استغالل  2000-03تطبيقا للقانون 
، )WTA(والوطنية التصاالت اجلزائر  OTAألوراسكوم اتصاالت اجلزائر  GSMالشبكة 

السوق منو معتربا وسريعا و الذي يترجم ونتيجة انفتاح سوق اهلاتف النقال باجلزائر شهد هذا 
أما عدد عمال املتعاملني يف سوق خدمة اهلاتف بتطور عدد املشتركني ومداخيل هذا السوق، 

  :النقال فنبينه من اجلدول األيت

  عدد عمال املتعاملني يف خدمة سوق اهلاتف النقال): 06(اجلدول رقم               

  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

  3996  3630  3005  2662  1743  1372  100  موبيليس

  3471  3500  3187  3035  2589  1623  1253  جازي

  1813  1549  1319  1256  1077  875  0  جنمة
  .29، ص2009 التقرير السنويسلطة الضبط للربيد واملواصالت،  :املصدر

                                         
يف مؤسسة اهلاتف النقال موبيليس اجلزائر، حبث مقدم يف إطار املؤمتر الدويل  اليقظةعبد الفتاح بومخخم، سهيلة بومعزة، دراسة حتليلية لتطبيق  - 1

  . 10، ص 2010أفريل  29إىل  26السنوي العاشر حول الريادية يف جمتمع املعرفة، جامعة الزيتونة، األردن، 
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دد رغم قلة نسبة احلصة نالحظ من اجلدول أن عدد عمال املتعامل موبيليس ميثل أكرب ع       
املتعامل جازي أما شركة جنمة فهي متثل العدد األقل نظرا لتركيزها على السوقية مقارنة مع 

من هذه النسبة متثل العنصر  %40عامل،  1900التكنولوجيا املتطورة وقد بلغ عدد العمال 
  .النسوي

  :نبينها يف اجلدول اآليت أما عدد املوزعني و الوكاالت التجارية ونقاط البيع للمتعاملني 
  2009عدد املوزعني و الوكالء و نقاط البيع املتعاملني لسنة ): 07(اجلدول رقم   

  نقاط البيع  وكاالت التجارية  املوزعني  2009سنة 

  188.2  116  5  موبيليس

  20340  73  8  جازي

  21611  35  5  جنمة

  .29، ص2009 سنويالتقرير ال سلطة الضبط للربيد واملواصالت، :املصدر       

أن عدد املوزعني متقارب بني املتعاملني، و لكن نقاط البيع نرى  07نالحظ من اجلدول رقم 
أا متفاوتة بينهما، لكن أكرب نسبة جندها عند شركة جنمة و اليت متلك أكرب عدد لنقاط البيع رغم 

  . %30أن حصتها السوقية متثل 

  يف اجلزائر صناعة يف قطاع خدمة اهلاتف النقالالقوى اخلمس جلاذبية ال: املطلب الثالث
يعد منوذج بورتر أداة مالئمة لتقييم مدى جاذبية الصناعة يف قطاع اهلاتف النقال وذلك        

بتحديد الضغط الذي متارسه قوى املنافسة على مردودية هذا القطاع يف بيئة األعمال اجلزائرية، 
  . اليت انفتحت على االستثمارات األجنبية

  :  والشكل التايل يوضح القوى اخلمس جلاذبية الصناعة يف قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر
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  منوذج القوى اخلمس جلاذبية الصناعة يف قطاع اهلاتف النقال باجلزائر): 16(الشكل رقم

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ملي صناعة اهلاتف النقال اجلزائري، امللتقي الدويل الرابع حول املنافسة سعاد قويف، املالمح التنظيمية واإلستراتيجيات التنافسية ملتعا: املصدر

  .2، ص 2010نوفمرب  10و  09واالستراتيجيات املنافسة للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة الشلف، 

  :1اعتمادا على الشكل السابق نقوم بشرح القوى اخلمس اآلتية

                                         
، حبث مقدم يف إطار امللتقي الدويل الرابع املالمح التنظيمية واإلستراتيجيات التنافسية ملتعاملي صناعة اهلاتف النقال اجلزائريسعاد قويف،  - 1

، 2010رب نوفم 10و  09حول املنافسة واالستراتيجيات املنافسة للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة الشلف، 
  .03ص 

 

   الدولة -
 . االتصال و اإلعالم تكنولوجیا و البرید وزارة -
 .سلطة الضبط -

 

 .للصناعة الجدد الوافدون -
  .  الثالثة للرحلة المتأھلة لمؤسساتا -
  .االنترنیت عبر والمھاتفة الثابتة المھاتفة متاعملي -

 

  تنافس الصناعة 
  OTAجازي  -
  ATMموبلیس  -
 WTAنجمة  -

  المنتجات البديلة 
  )السلكي و الالسلكي(الهاتف الثابت  -
  .VSAT  االتصال عبر الساتل -
اتل العام للمكالمات الشخصية على النقال الس -
)GMPS(  

  

 المجهزون
Alcatel 
ERICSON 
SIEMES 
ZTE  
HUAWI 

  المشترون 

المشتركون 
  النهائيون 
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  :ين اجلدد للصناعةديد الوافد .1

رغم أن الوافدين احملتملني يبقى أمرا افتراضيا بالنسبة للوضع املستقبلي للمنافسة ، إال أم يشكلون 
  .يف هذه احلالة الفعلية لدخوهلم ضغطا حقيقيا ينعكس على هيكل الصناعة و بالتايل على جاذبيتها 

 :القوة التفاوضية للمجهزين .2

قيقية ألي متعامل يف خدمات اهلاتف النقال يف حجم التجهيزات تتمثل اإلمكانيات احل       
الالزمة لضمان جودة التغطية، حيث سعي املتعاملون الثالث إىل توسيع حجم استثمارام يف هذا 

  .اال حىت يتمكنوا من الوصول إىل تقدمي أفضل خدمة لزبائنهم

 :القوة التفاوضية للمشاركني  .3

ني وتوفر املعلومات لديهم حول اجلودة والكفاءة احلقيقية للمنتج وكون رغم معرفة املشترك       
 ضاملنتجات منطية متقاربة يف اجلودة، ومع سهولة التحول من متعامل إىل آخر، إال أن اخنفا

األسعار جاء نتيجة ظروف املنافسة وليس نتيجة قوة املشترين على املساومة، وضعف هذه األخرية 
ام البدائل الفعالة، مبا أن تركز عدد املتعاملني مقارنة باملشترين يضعف من جاء نتيجة لشبه انعد

  .القوة التفاوضية هلم

 :ديد حاالت اإلحالل .4

خدمة اهلاتف النقال كغريه من املنتجات ختضع هي األخرى لبدائل، لكن يف الواقع إن        
طور األمناط االستهالكية خلدمة البدائل ال متارس أي ديدا على خدمات اهلاتف النقال نتيجة ت

اهلاتف النقال حبيث عدد مشتركي اهلاتف تضاعف عشرات املرات من عدد مشتركي اهلاتف 
  .الثابت 

 :طبيعة املنافسة يف الصناعة  .5

إن وجود ثالث متعاملني يدل على منافسة القلة حبيث بعد دخول جنمة يف هذه الصناعة،         
خدمة االنترنيت، ختفيض (داية املنافسة السعرية و تقدمي اخلدمات كان ذلك له تأثري كبري يف ب

  ).األسعار يف املكاملات الدولية و املناسبات 
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  موبليس عرض  مؤسسة: ثايناملبحث ال
سـوق  -قد عرف قطاع االتصاالت نشاطا مميزا وحركية فعالة يف اآلونة األخرية وخاصـة  

تعامل التارخيي لقطاع االتصاالت يف اجلزائر وقـد بلـغ   وتعترب اتصاالت اجلزائر امل -اهلاتف النقال
و قرابة -موبليس-ماليني مشترك يف شبكة اهلاتف النقال 3ماليني زبون و 4عدد زبائنها ما يفوق 

  .اخل..مليون يف شبكة اخلط الثابت  2.5
التقنيـة  أيقن املتعاملون يف سوق اهلاتف النقال أمام ما تفرزه البيئة من تغريات كتنامي الثورة 

ضـرورة   وازدياد حدة املنافسة وكذا ما تفرضه عليها مستلزمات التنظيم اجلديد القتصاد السوق،
ن أجل بلوغ ذلك عليها اعتماد أسلوب مسـاير  مو ريية جديدة أكثر فعالية،يالتفكري يف ثقافة تس

  .ومتفتح على اقتصاد السوق
" جـازي "نافسة علما أن املتعاملنيكيف ميكن للمؤسسة الصمود أمام الثورة التقنية وشدة امل

ذوي خربة يف جمال اهلاتف النقال وإتباع كل منها سياسات تسويقية مغرية والكل يعمل " جنمة"و
 على كسب امليزة التنافسية وتصدر احلصة التسويقية األوىل؟

  موبيليس حملة تارخيية عن مؤسسة :املطلب األول
االت وتسمى كذلك املتعامل التارخيي وهـي  مؤسسة موبيليس هي فرع من اجلزائرية لالتص

  .أول حمول للهاتف النقال يف اجلزائر، تقدم لزبائنها سلسلة من املنتوجات واخلدمات العالية
 التعريف باملؤسسة: أوال 

برأس مال   تعترب موبيليس أول متعامل يف سوق اهلاتف النقال اجلزائرية وهي مؤسسة ذات أسهم
سهم يقدر السهم الواحد ب  1000موزعة على ، )دج 100000000( :مائة مليون دينارقدره 

 31وقد قدر عدد عماهلا يف  ملك مؤسسة اتصاالت اجلزائر، ودج وكل األسهم ه1000.000
 لديها وأصبح ،2003 سنة من أوت شهر يف انشأ عن اإلعالن مت .عامل 600:ب 2005جانفي 
 شهر يف هلا مركزية إدارة أول إنشاء ومت ،2004 جانفي من بداية املستقل التنظيمي هيكلها
  .بالعاصمة 2004 سنة من جويلية

تشكيلة واسعة من املنتجات واخلدمات اإلبداعية لزبائنها مـن   تم مؤسسة موبيليس بتقدمي
  .خالل خدمات الدفع ومسبقة الدفع واخلدمات املختلطة والرسائل القصرية
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 مليون 35 أكثر منل يف اجلزائر إىل لقد ارتفع عدد مشتركي خدمات اهلاتف احملمو
حيث عدد املشتركني يف  ، وذا فاجلزائر تأيت يف املرتبة الثانية بعد مصر من2011سنة  مستخدم

  .20001سنة  ألف مشترك 86 شبكة احملمول بعد أن كان هذا العدد يف حدود
  هيكلها التنظيمي: ثانيا 

فهي تدار من طرف رئيس  ية للمنامجنت،مؤسسة موبيليس مهيكلة آو منظمة وفق معايري عامل
 مدير التسويق واالتصاالت، املدير التجاري،(وهو حميط بسبع مدراء وطنيني   PDGاملدير العام 

 مدير املالية واحملاسبة، مدير املوارد البشرية، ،Déploiementمدير النشر  مدير األعمال العامة،
،كما جهزت املؤسسة حديثا 22كما يبينه الشكل  ومثانية مدراء جهويني) مدير أنظمة املعلومات

تكمن مهمتهم يف هذه  أعضاء كلهم ينحدرون من أفاق مهنية خمتلفة، 9مبجلس لإلدارة يكون من 
 . الس املصادقة على القرارات اإلستراتيجية للمديرية

  

                                         
1-www.mobilis.dz le  26-05-2011/11 :00h  
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 اهليكل التنظيمي ملوبيليس ):17(الشكل رقم 
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  .فيما يلي نتطرق إىل مهام بعض املديريات املوجودة يف اهليكل التنظيمي ملوبيليس
  : Marque et communicationمديرية العالمة واالتصال  .1

  :تعمل مديرية العالمة على تنفيذ املهام التالية
 ؛"العالمة واالتصال"إعداد اإلستراتيجية والتعريف مبخطط العمل  .أ 
املوازنة على مسـتوى  –حتديد املوازنة السنوية للعالمة واالتصال وضمان املراقبة عليها  .ب 

 ؛-مديرية العالمة واالتصال
مستوى اهليكـل التنظيمـي ككـل     صياغة اإلستراتيجية وخطط العمل الداخلية على .ج 

 وضمان الدعم ملديرية املوارد البشرية؛
لألعمال املستمرة لالتصـال   parrainagesواملتبنيني  Sponsorsمرافقة الرعاة الرمسيني  .د 

 ؛..)الندوات امللتقيات، الصالونات،(والتظاهرات الوقائعية 
 ؛القات العامةتطوير االتصاالت العامة الكبرية كالعالقات مع الصحافة والع .ه 
-وتوضيح العالقة الـيت حتكمهـا   ،اخل...أصحاب املطابع الوكاالت، :انتقاء الشركاء .و 

 يف العقود املربمة بينهما؛ –املؤسسة والشركاء 
التصديق على إنشاء دعائم لالتصال املكتوبة والشفوية واملرئية واملتعددة الوسائط داخل  .ز 

 املؤسسة؛
عا وكما واملتوقعة من خـالل اهليكـل التنظيمـي    توظيف الكوادر البشرية املؤهلة نو .ح 

 للمؤسسة؛
وجتهيز مديرية العالمـة   ،)املديرية الفرعية العامة(التشغيل العقالين للمحالت اجلديدة  .ط 

 .واالتصال بالوسائل الالزمة لتنفيذ مهامها
  :distribution et Venteمديرية التوزيع والبيع  .2

وإرساء العمليـات والترقيـات التجاريـة يف    تسعى مديرية التوزيع والبيع إىل حتديد 
فمديريات البيع املباشرة تسعى إىل حتقيق األهـداف   شبكات التوزيع املباشرة وغري املباشرة،

  :التالية
مجع البيانات املنقولة مـن طـرف املـديريات اجلهويـة      :من خالل عمليات التبليغ .أ 

كما تشرف اخللية  األخرى، والوكاالت لكل من عروض الدفع واملسبقة الدفع والتطبيقات
 على مبيعات كل جهة ووكالة؛
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 إرساء إجراءات البيع وتنظيم املعلومة وتكوين رجال البيع يف كل وكالة؛ .ب 
 نقل خمتلف االنشغاالت واملشاكل للمديريات املعنية وهذا عن طريق مكتـب الظهـر   .ج 

Back Office؛ 
 Hotلة اخلط الساخن حتميل األجوبة عن طريق اهلاتف لكل الوكاالت من خالل وكا .د 

Line؛ 
 .اخل..حركة الزبائن فيها ليها،إالتدقيق أو املراجعة قي مواقع املتاجر كسهولة الوصول  .ه 
 :باشرة فهي أيضا تسهر على تنفيذ مهام عديدة نذكر منهااملأما مديريات البيع غري  .و 

طـوير  املسامهة الفعالة يف صياغة استراتيجيات تسويق املنتج وأيضا تطوير وإنعـاش وت  -
 ؛)الترقيات وتعظيم وسائل الترقية  الظروف التجارية،(إستراتيجية الزبون على الواقع العلمي 

 مع ضمان املساعدة التقنية هلم، البقاء على إصغاء دائم النشغاالت أصحاب نقاط البيع، -
مكتـب  (للتجاريني وهذا مـن خـالل    supportوتصميم وتطوير احلوامل أو الدعائم 

 ؛)خط ساخن/الظهر
وضـمان   ..)دوران املعلومـة  كاملرافقات امليدانية،(خلق للصلة التجارية بني املوزعني  -

 استمرار هذه العالقة بغية الرفع والنمو يف رقم األعمال؛
 مراقبة جودة املنتجات على شبكة التوزيع؛ -
التنقيب على املؤسسات اجلديدة وتنمية حصص السوق أمام قنوات التوزيع املوجـودة   -

 فعليا؛
مان اإلبالغ والسهر على جتسيد األهداف التجارية الكمية والنوعية يف كل نقـاط  ض -

 البيع؛
تقدمي أرقام األعمال التوزيع وحتضري حتليل جهوي مفصل للمبيعات بالقنـاة واملنـتج    -

 والتشكيلة والقيمة؛
 باشرة؛املتابعة حتصيل ودفع املبيعات غري م -
وبطاقات الشحن أو التعبئة  SIMبطاقات  كما تعمل مديرية التوزيع والبيع على توفري -

  .1وضمان نقلها إىل املوزعني والوكاالت

                                         
1  -  www.mobilis.dz le 12-06-2011/13 :00h  
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  :مديرية النشر والشبكة .3
  :مديرية النشر والشبكة شأا شأن بقية املديريات هلا مهام تعكف على بلوغها وهي

 sitesملوقـع   raccordement électroniquesلكترونيـة  تسيري فواتري التوصيالت اإل .أ 
GSM؛ 

 ؛GSM فواتري عقود اإلجيار املتعلقة بتركيب وإنشاء مواقع تسيري .ب 
 واملقاولة من الباطن؛ GSMتسيري أعمال تشييد واقتناء مواقع  .ج 
 التنسيق الوطين بني خمتلف خدمات النشر واخلدمات التقنية؛ .د 
 ؛GSMاملتابعة والسهر على احترام دفتر األعباء ولتنصيب موقع  .ه 
 ؛)املقاولة من الباطن(حتت التصرف  تفحص الوثائق املؤسسات املوضوعة .و 
 وتسـديد العناصـر التاليـة    liens de transmissionتنظيم سيارات لوصالت النقل  .ز 

 ؛)أقطار وارتفاعات اهلوائيات ،cibleاهلدف (
 تسيري األولويات واملساعدات يف خمتلف جهات الوطن؛ .ح 
 احلرص على احترام األولويات املوضوعة من طرف املديرية العامة؛ .ط 
وفري املوارد املستعجلة عرب خمتلف نقاط التراب الوطين متتـبعني بـذلك األولويـات    ت .ي 

 .السابقة
  موبيليس مؤسسةأهداف   :املطلب الثاين

الزبـون   ليس إىل حتقيقها، وبالنظر لكوناليت تسعى موبياملسطرة  ك العديد من األهدافهنا
اد خدمات جديدة ذات جودة عالية تسعى العتم موبيليس فان حمور نشاطها وأعماهلا واهتمامها،

ميكن اختصار مساـا االساسـية يف   . لكسب املزيد من الزبائن وذلك من خالل إستراتيجية معينة
  :النقاط التالية

 بدون مفاجآت؛ اقتراح عروض بسيطة وواضحة وشفافة، .1
 التحسني الدائم ملنتجاا وخدماا وتكنولوجيتها؛  .2
 ن؛نشر شبكتها عرب كافة أرجاء الوط .3
 يف ظروف جيدة؛مهما كانت املطلوبة  إيصال املكاملات  .4
 اإلجابة يف أقصى وقت ممكن على احتجاجات الزبائن؛ .5
 البقاء على إصغاء دائم للزبون؛ .6
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 اإلبداع باستمرار؛ .7
 .الوفاء بوعودها .8

  :فهي تطمح بذلك إىل
  االسترجاع السريع حلصتها التسويقية؛ .أ 
  ؛)وخدمة جودة، ا،سعر(كسب القابلية التنافسية على الدوام  .ب 
  خلق النمو وحتقيق األرباح؛ .ج 
  .املشاركة يف التنمية الوطنية .د 

قبل التطرق إىل أهداف املؤسسة نعرج إىل استراتيجياا اليت تسهر على تنفيـذها      
  :واملتمثلة يف

 تصميم عروض جديدة يف خدمات الدفع واملسبقة الدفع؛ .1
 تقدمي أو طرح املنتجات اإلبداعية؛ .2
خران يف وهـران  آو جناز باجلزائر،أو متجر يف طور اإل :تاجر موبيليستنفيذ مشروع م .3

 وقسنطينة؛
  :وقد مت إدراج على مستوى هيكلها التنظيمي األدوات اجلديدة التالية

أنظمة املعلومات اجلغرافية اليت وهي ترتكز أساسا على  :Géomarketingاجليو تسويق  -
الربط بني املعلومات املستخدمة يف التسويق كالسن سمح مبعاجلة قواعد البيانات من خالل عملية ت

 وكذا عـدد املسـتخدمني،   ،واجلنس بالنسبة لألفراد وعدد األطفال ونوع املسكن بالنسبة لألسر
الـيت    Géomarketing ـقطاع النشاط ورقم األعمال ألسواق املؤسسات مع املعلومة اخلاصة بال

 ؛هالك األموال أو اخلدمات أو املعلوماتالماكن التحويل أو است تم بتحليل التوزيع
 ؛Veille et prospectiveاليقظة واالستشراف  -
 ؛communicationاالتصاالت  -
 ؛Audit et qualitéالتدقيق واجلودة  -
 ؛revenue assurancesعائد التأمني  -
 développement des ressources humainesتطوير املوارد البشرية  -

  :لتحقيقها جندأما عن األهداف اليت تسعى 
  من السكان؛ %100تغطية نسبة 
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 بلوغ قاعدة الزبائن تقدر ب: 
  2015أربعة عشر مليون سنة. 
 حتقيق مؤشر املستخدمني حسب املعايري العاملية حبيث: 
  ؛زبون 5000إىل  4000مستخدم واحد لكل 
 جهاز استقبال 15عون واحد للصيانة ل. 
 :ـحتقيق أعلى هامش للربح يقدر ب .1
 من رقم األعمال اخلام؛ 40ـزيادة ب  
 1من صايف رقم األعمال 25ـالزيادة ب.  

  موبيليس وعروض خدمات :طلب الثالثامل
تقوم موبيليس بتقدمي جمموعة كبرية من العروض و اخلدمات وذلك بغرض حتقيـق رضـا   

  .الزبائن و زيادة عدد املشتركني
  خدمات موبيليس :أوال

ات الدفع وخدمات املسبقة الدفع تشـكيلة  تقدم موبيليس خدمات لزبائنها من خالل خدم
  :عريضة من اخلدمات نذكر منها ما يلي

عندما يريد لزبون إبقاء رقمه سرا عند كل مكاملـة   :numéro masque :الرقم املخفي .1
أو  066 وبالنسبة خلدمات الدفع فالزبون عليه االتصال مبصلحة الزبائن أما على الرقم ،31يشكل 

 ؛060600666على 
ويف  بفضل هذه اخلدمة يتجنب الزبون ضياع أية مكاملة، :يغ أو الرسائل الصوتيةالتبل .2

فكـل   جابته على املكاملة أو إذا كان اهلاتف النقال مغلق أو خارج جمـال التغطيـة،  إحالة عدم 
تبليـغ  وعند تشغيل اهلاتف تنبه وخدمة ال املكاملات تتجه أوتوماتيكيا حنو خدمة الرسائل الصوتية،

حىت يتمكن الزبون من قراءة الرسالة جيـب أن يشـكل   و sms ن وجود رسالة نصيةالصويت ع
عن طريق اهلاتف الثابت أو اتف املتعامل  060600123اتفه النقال أو يطلب اخلط  123العدد

 األخر؛

                                         
1 - www.mobilis.dz le 13-06-2011/15 :00h 
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تسمح خدمة املكاملة املضاعفة باستقبال مكاملة ثانية أثناء االتصال أين  :املكاملة املضاعفة .3
زبون برنة قصرية عن ورود مكاملة ثانية ولرد عليها يضغط على اللمسة املوافقة واليت ختتلف ينبه ال

 حسب نوع اهلاتف املستعمل كما ميكن التبديل بني املكاملات؛
هذا االختيار يسمح بتحويل كل املكاملات الواردة : renvoi d’appelرجوع املكاملات  .4

 ثابت أو اهلاتف النقال؛إىل الربيد الصويت أو إىل رقم اهلاتف ال
هي خدمة متاحة لزبائن خدمة الدفع حىت يتمكنوا من معرفـة كـل    :فاتورة مفصلة .5

 التفاصيل املتعلقة باملكاملات كالتاريخ والساعة والرقم املطلوب واملدة املستغرقة ومثن املكاملة؛
 ؛"حصريا عند موبيليس" :نترنتمراجعة الفاتورة على اإل .6
هي خدمة تسمح بربط املكاملة على األقل لثالثة  :conférence a troisاملخاطبة لثالثة  .7

 وتشغيل هذه اخلدمة يتطلب تنشيط خدمة املكاملة املضاعفة؛ أشخاص يشملهم الزبون،
وهـي   :) Global Paquets Radio Service) GPRSخدمة حزم الراديو اإلمجالية  .8

مما يسمح بتشـغيالت   GSMأكرب من مرات 10خدمة ترتكز على نقل البيانات حبزم تصل مبقدار 
، ونقل البيانات MMSبعث واستقبال رسائل متعددة الوسائط  نترنت،جديدة مثل الوصول إىل اإل

يكون يف شكل حزم طبقا ملنطق جودة البيانات املنقولة واملبعوثـة ولـيس علـى أسـاس مـدة      
ت التجديـد  واملتحصل عليها من عمليـا  GSM ـنسخة مطورة ل GPRSاالتصال،كما يعترب 

 ؛GSMلربامج 
 : MMS(Multimedia Message Service)خدمة الرسائل املتعددة والوسـائط  .9

يضمن هذا النظام بعث واستقبال عن طريق هاتف مناسب أو شبكة الويب رسائل مـع صـور   
وفيديو ومقتطعات موسيقية من طرف هواتف أخـرى موافقـة أو مناسـبة أو مـن عنـاوين      

األحـوال   السـينما،  األحـداث، ( النظام استقبال معلومات بالصورةلكترونية،كما يسمح هذا إ
 على هاتف نقال الزبون؛) اخل...اجلوية

صفحة الويب على اهلواتف النقالة وهي خدمة معلوماتية  : portail wapبوابة الواب  .10
 مقترحة من قبل املتعامل كتحميل خمتلف النغمات يف اهلاتف النقال؛

 د بعد كل مكاملة؛التبليغ ااين عن الرصي .11
 بفضل هذه اخلدمة ميكن طلب مكاملة حنو اخلارج وهذا بتشـكيل  :املكاملة حنو اخلارج .12

 مث الدليل اهلاتفي للبلد املطلوب متبوعا برقم الشخص املراد االتصال به؛) 00(أو (+)
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و أهي خدمة متاحة لدى مؤسسة موبيليس دون مصاريف تنشيط  :التجوال يف اخلارج .13
فهي تضمن لكل الزبائن املتواجدين يف اخلارج طلب واستقبال املكاملات بـنفس   هلا،إيداع عربون 

مع  -املتعاملني األجنبيني-وكذا للزبائن املتعاملني األجنبيني واملتعاقدين الرقم املستعمل يف اجلزائر،
يف  مـوبيليس موبيليس باتفاقيات التجوال هلم نفس إمكانية استعمال هواتفهم النقالة على شـبكة  

 أين فوترت مكاملام ختضع كليا حسب تسعرية املؤسسة؛ اجلزائر،
وهي شبكة املستقبل تشـتغل   ،GSMهي شبكة جديدة ومستقلة عن  :UTMSشبكة  .14
 10و GSMمرة يف شـبكة   200يف شكل حزم سرعة النقل فيها تصل أحيانا إىل  GPRSبصورة 

زيون على شاشة اهلاتف النقال أو فهي ذات فعالية تسمح مبشاهدة التليف GPRSمرات من شبكة 
دخلت حيز التطبيق يف العديد مـن دول   UTMSحتميل األفالم فيه،كما جتدر اإلشارة أن شبكة 

 ؛2004أوربا الغربية فموبيليس كان هلا ذلك يف ديسمرب 
وهي تقنية تسمح للزبون مبشاهدة من يتصل بـه علـى    :Visiophonieاهلاتف املرئي  .15

ناء املكاملة وهي تقنية متاحة على اهلواتف الثابتة وهواتـف اجليـل الثالـث    شاشة هاتفه النقال أث
UTMS؛ 

وهي تكنولوجية مستعملة لبث  :streaming-flux continusخدمة التدفق املستمر  .16
وبفضل هذه التقنية ميكن   UTMSالتدفق املستمر للصور والصوت عرب اهلاتف النقال على شبكة 

 اهلواتف النقالة؛ رؤية األفالم  من خالل شاشة
هي خدمـة تسـمح    :SMS(Short Message Service)خدمة الرسائل القصرية  .17

 طول(اجلزائرية واألجنبية  GSMعلى خمتلف شبكات   SMS ببعث واستقبال رسائل نصية قصرية

SMS  وإذا كان اهلاتف النقال مغلقا أو خـارج جمـال التغطيـة،    ،)حرف160يصل إىل حوايل 
فظ يف موزع املؤسسة واستقبال هذه األخرية يكون أوتوماتيكي عنـد تشـغيل   الرسائل النصية حت

 .1اهلاتف

                                         
1  -. www.mobilis.dz le 13-06-2011/15 :00h 
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  عروض موبيليس :ثانيا
  :تتعدد عروض مؤسسة موبيليس من عروض الدفع ومسبقة الدفع والعروض املختلطة

  عروض املسبقة الدفع .أ 
  .Mobilis Carteقة موبيليس اوبط  Gostoوهي نوعني

تيار السعر حسب االستعمال ومميزات هذا العرض تكمـن  يكون اخ Mobilis Carteومع 
  :يف

 مكاملتني جمانا يف اليوم مث لكل يوم؛ .1
 صالحية غري حمدودة؛ .2
 تسعرية  وحيدة حنو كل الشبكات؛ .3
 ؛)للثانية بعد الدقيقة األوىل( اختيار منط الرسوم .4
 ؛MMSوخدمة الرسائل املتعددة الوسائط  GPRSشبكة  .5
 .وال يف اخلارجاملكاملة حنو اخلارج والتج .6

فهو يقدم بدوره تسعرية جيدة للمكاملـة وللرسـالة    Gostoأما ما خيص عرض بطاقة             
ثانية األوىل،كما متنح موبيليس من خالل  30النصية كما أن الرسوم على املكاملة يكون بالثانية بعد 

دج ل  2.99هذا فقـط ب  هذا العرض إمكانية تشكيل مث االتصال باألرقام املفضلة لدى الزبون و
  :أما مميزات هذا العرض فهي ثانية، 30
 ؛صالحية غري حمدودة-
 ؛تسعرية وحيدة لكل الشبكات-
 ؛إمكانية تشكيل ثالثة أرقام مفضلة ملوبيليس-
واململكة املتحدة حنـو اهلـاتف    يطاليا،، إسبانياإ أملانيا،(إمكانية تشكيل رقم واحد حنو اخلارج -

 ؛)يات املتحدة األمريكية حنو الثابت والنقالالثابت وكندا والوال
 ؛تسعريات أكثر امتيازا حسب التوقيت الساعي-
  .املكاملات حنو اخلارج وخدمة التجوال يف اخلارج-

  عروض الدفع)ب 
و  Résidentielle: يف هذا النوع من العرض جند تشكيلة عديدة مـن العـروض نـذكر   

Forfait وFlotte،  فعلى سبيل املثال عرضRésidentielle    مينح للزبون حرية االسـتفادة بكـل



  "دراسة حالة موبيليس" دور االبتكار يف دعم امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية: مذكرة ماجستري

159 

دقيقة من املكاملة وبأقل تكلفة ويعترب هذا العرض األول يف عروض الدفع أين يقدم مـن خاللـه   
 .أفضل اخلدمات وبالتسعرية املناسبة للزبون

لتسهيل االستخدام اليومي خلـط النقـال تقتـرح     :Résidentielleخدمات العرض  .1
، رجوع املكاملـات ، املضاعفة، الرسالة الصوتية، الرسالة النصية القصرية:تاليةموبيليس اخلدمات ال

وخدمة   GPRSشبكة ، املخاطبة لثالثة، الرقم املخفي، الفاتورة املفصلة، عرض لألرقام املعروضة
MMS ، التجوال يف اخلارج، )خدمات الدفع(املكاملة حنو اخلارج.  
ىل تسـعرية املكاملـات   إسوف نتطـرق   فيما يلي :Residentielleتسعرية العرض  .2

 :1والرسائل القصرية وتسعرية خدمات أخرى
  Gostoعرض ) 08(جدول رقم                         

 خارج الرسوم/دج  750 االشتراك الشهري
  :تسعرية املكاملات -

  دج للدقيقة 3  حنو خطوط اشتراك املؤسسـات
  دج للدقيقة 4.5  حنـو موبيليس

  دج للدقيقة 5.8  جلزائـرا اتصاالتحنـو 
  دج للدقيقة 3.5  حنـو العلبة الصوتيـة

  دج للدقيقة 3  666 حنـو مصلحة خدمة الزبائن
  :أسعار املكاملات حنو الشبكة الدولية  

  احملمول  الثابث  البلدان
  دج للدقيقة 20.52  دج للدقيقة 11.97  أوروبا

  دج للدقيقة 11.97  دج للدقيقة 11.97  الواليات املتحدة األمريكية وكندا
  دج للدقيقة 23.94  دج للدقيقة 23.94  البلدان العربية وإفريقيا

  دج للدقيقة 35.90  دج للدقيقة 35.90  البلدان األخرى
  

                                         
 املاجستري، شهادة لنيل مقدمة رسالة بالزبون، العالقة إدارة وفائه، و الزبون رضا لتحقيق احلديثة اإلستراتيجية الرؤية احلكيم، عبد حططاش - 1

  104. ص ،2006سطيف، جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية األعمال،ختصص إدارة 
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  :) SMS(تسعرية الرسالة القصرية -
 حنو موبيليس للدقيقة/ دج  3.5
 حنو الشبكات األخرى للدقيقة/ دج  4.5

 ات الدوليةحنو الشبك للدقيقة/ دج 11.97
  00h 152011/-07-29le   www.arpt.dz:املوقع االلكتروين لسلطة الربيد واملواصالت: املصدر

  :خدمات أخرى-
 SIMتغيري بطاقة  دج 100
 تغيري الرقم دج 1000
 تغيري هوية املشترك دج 1000

 :GPRS ضعر
 جماين سعر التشغيل
 للشهر/ دج  2000  حمدوداشتراك غري

MMSدج 8.5  سعر الرسائل املصورة والصوتية 

 دج 0.10 سعر الكيلو أوكيت
   00h 152011/-07-29le   www.arpt.dz:املوقع االلكتروين لسلطة الربيد واملواصالت: املصدر
  العروض املختلطة  ) ج

اليت حتوي عروض الدفع وعروض املسبقة الدفع يف نفـس  ونقصد بالعروض املختلطة تلك 
 Mobiو  Mobi Controlومن بني هذه العروض اليت طرحتها موبيليس يف السوق نذكر  الوقت،

Poste   وكمثال نأخذ عرض Mobi Poste  وهي خدمة تتوفر على أقصر الرفاهية وإبداعية وهـي
ا باقتطاع مبلغ ثابت من املال كل شـهر  مقتصرة على الزبائن ذوي احلساب اجلاري الربيدي وهذ

من احلساب اجلار للزبون إىل رصيده غي اهلاتف النقال وهذا االقتطاع املايل يكون حبسب الصـيغ  
املقترحة من طرف موبيليس واملطروحة يف السوق واليت تعترب األكثر امتيازا،كما يعترب هذا العرض 

أما عن الصيغ املقترحة من طرف املؤسسة فهي  ئر،مثرة الشراكة بني مؤسسيت موبيليس وبريد اجلزا
  :ثالثة

الصـيغة   للشهر،/ دج  3000 ـالصيغة احلمراء ب للشهر،/ دج  2000 ـالصيغة الصفراء ب
من كل شـهر   28 ـاملبلغ املوافق لكل صيغة يقتطع يف اليوم ال للشهر،/ دج  1200 ـاخلضراء ب
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ويف حالة  ل إىل رصيده من الفاتح من الشهر التايل،من احلساب اجلاري الربيدي للزبون واملبلغ ينق
إاء الرصيد ميكن للزبون أن يعيد حتميل رصيده وهذا باقتنائه لبطاقات التحميل موبيليس والـيت  

  .واملتوفرة يف السوق) جد2000 ،دج 1000 ،دج500 ،دج 200 ،دج 100(تتنوع من 
  -موبيليس -مؤسسة االبتكار يف مكانة: املبحث الثالث

 اسـتقالال  2003 ميكن اعتبار التحول الذي عرفه املشغل الرئيسي يف اجلزائر موبيليس سنة
'' جيـزي ''عليهـا   كرد فعل طبيعي ملا آلت إليه أوضاع سوق احملمول باجلزائر، حيث استحوذت

نفسها يف وضعية ال حتسد  بفضل مرونتها وتسهيلها للحصول على خط حممول، ووجدت موبيلس
منط تسيريها قبل أن تغلق أبواـا، فبـدأت    اما عليها إدخال ابتكارات كثرية علىعليها، فكان لز

خدمات كبرية للعمالء من ختفيضات كـبرية يف األسـعار    وتعرض بدورها'' جيزي''تقتفي أثر 
  .وتوسيع شبكة التغطية

  موبيليس يف التنافسية للميزة البنائية األسس تشخيص:املطلب األول
 :  طلب بالتطرق إىل أسس امليزة التنافسية ملؤسسة موبيليسسوف نقوم يف هذا امل

  يف موبيليس الكفاءة: أوال
 املؤسسة وظائف بعض يف السلوكيات أو اإلجراءات بعض على الضوء تسليط سنحاول

 :منها أسباب لعدة نظرا وذلك الكفاءة مفهوم تدعم واليت
 املؤسسة؛ إطارات مع الشخصية املقابالت خالل من عليها املتحصل املعلومات نقص -
 اجلانب؛ هذا حول معلومات لتقدمي اإلطارات بعض جتاوب عدم -
 .منافسيها عن اكتما جيب اليت املؤسسة أسرار من الكفاءة جانب يعترب -
 ميكن ال األمر هذا الكفاءة، حتقيق يف رئيسيا دورا العليا اإلدارة تلعب: العليا اإلدارة .1

 مؤسسة متكن اليت اإلجراءات بني من و .األخرى عن عزلمب وظيفة كل مستوى على التعامل معه
 :يلي ما امثل بشكل مواردها استغالل موبيليس من

 ؛ الوظائف بني التعاون بإحداث يسمح ووظيفي تنظيمي هيكل تبين -
 اجلهوية؛ واملديريات الوظائف خمتلف بني املعلومات انتقال تسهيل .أ 
 حيث للمعلومة األمثل االستغالل تضمن املعلومات، نظم يف متخصصة إدارة استحداث .ب 

 .االتصاالت ملؤسسات هاما استراتيجيا موردا متثل املعلومة
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 املنظمة لكفاءة الرئيسية احملددات أهم متثل العامل إنتاجية إن : البشرية املوارد إدارة .2
 ليت تضمنوا موبيليس  يف البشرية املوارد إدارةا  قامت اليت اإلجراءات أهم ومن وهيكل تكلفتها

 :يلي ما الفرد لقدرات األمثل االستغالل
 هذه استغالل من املؤسسة تتمكن حىت بالكفاءة املتمتعة الشابة اإلطارات توظيف .أ 

 أكرب سنة 30و 26 بني أعمارهم ما تتراوح الذين األفراد وميثل .ممكنة مدة الكفاءات أكرب
 وظفني؛امل يف الشباب جانب سيطرة على يدل املؤشر وهذا ،35 %نسبة

 أن جند حيث موبيليس، مؤسسة يف للتوظيف آخر كمعيار التعليمي املستوى اعتماد .ب 
 املستوى لديهم  5% ثانوي مستوى لديهم 29 % و جامعي مستوى لديهم من املوظفني 66%

 م؛خلرب نظرا عليهم اإلبقاء مت حيث املؤسسة يف القدمية اإلطارات ميثلون املتوسط وهؤالء
 من  32 % نسبته ما يوجد حيث .التوظيف يف آخر كمعيار املهنية اخلربة اعتماد .ج 

 بني ما تتراوح خربة لديهم 17% و سنوات عشر إىل مخس من تتراوح خربة لديهم املوظفني
  ؛2سنتني من أقل خربة لديهم 35%و سنوات مخس من أقل إىل سنتني
 إجراء أو سسةباملؤ خاصة مراكز يف وتكوينهم موبيليس مؤسسة يف املوظفني تدريب .د 

  ؛3منهم اجلامعيني خاصة التربصات ملوظفيها
 وكذا وعالوات رواتب تقدمي خالل من موظفيها حتفيز على البشرية املوارد إدارة تعمل .ه 

 . الفردية الكفاءة حسب ترقيات على
 أن نستنتج امليدانية، واملالحظات الشخصية املقابالت خالل من :التسويق وظيفة .3

 إا مسؤولية بل ما، مكان أو واحد بقسم حمصورة ليست موبيليس مؤسسة يف مسؤولية التسويق
 عملية وظائف ملمارسة قسم يوجد انه رغم املؤسسة، هذا أفراد كل على عاتق تقع

 بتسعري املتعلقة والقضايا التروجيي االتصال والتخطيط، التسويق حبوث ودراسات كإجراء.التسويق
 مؤسسة يف التسويق وظيفة ااعتمد اليت اإلجراءات جزونو .واإلعالن والتوزيع اخلدمات،
 :التالية النقاط يف التسويق عملية من كفاءة ولرفع لدعم موبيليس

 شرائح إىل السوق جتزئة أساس على تقوم تسعريية إستراتيجية موبيليس مؤسسة تتبىن .أ 
 ؛)البعدي الدفع توخدما املسبق الدفع خدمات( اخلدمة مثن دفع طريقة خالهلا وتراعي من خمتلفة
 كاجلرائد املقروءة كانت سواء الوسائل مجيع يف واإلشهار اإلعالن على التركيز .ب 

 واالنترنت؛ والتلفزيون كاإلذاعة واملرئية أو املسموعة التوا
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 وامللتقيات؛ الندوات ومتويل املعارض، إقامة خالل من الدعاية على التركيز .ج 
 يف مكان أي يف للعميل املؤسسة خدمات ولوص وتسهيل التوزيع عملية كفاءة حتسني .د 

 اجلزائر؛
 املشتركني حتول من باحلد إال يتحقق ال وهذا السوقية، حصتها استرجاع على العمل .ه 

 بعض تقدمي خالل من وذلك جنمة و جيزي املنافسني، منتجات إىل موبيليس منتجات املؤسسة من
 وإعادة الرقم استرجاع إمكانية املثال سبيل فعلى القدامى، للمشتركني االمتيازات والتسهيالت

 .1ممكنة صالحية فترة يف أطول تشغيله
 مؤسسة موبيليس يف اخلدمة جودة :ثانيا
 إىل املتاحة  مدخراا حتويل عملية من خالل تسعى نظام كأي موبيليس مؤسسة إن
 ).اإلرسال واالستقبال ( االتصال خدمة يف أساسا واملتمثلة خمرجات
 ذكره سبق ما خالل من: االتصال خلدمة املدركة اجلودة على ؤثرةامل اجلوانب بعض .1

 املؤثرة والعوامل اجلوانب بعض هناك أن نستنتج ،"موبيليس" مؤسسة تقدمها اخلدمات اليت عن
 :التالية النقاط يف ونسوقها االتصال، خدمة حول العميل قبل من املدركة على اجلودة

 تدين عن العميل لدى انطباع تكوين إىل النقال للهاتف العميل استعمال سوء يؤدي قد .أ 
 االتصال؛ مؤسسة من املقدمة جودة اخلدمة

 استعماله؛ حيسن ال العميل أن أو النقال اهلاتف يف عطل هناك يكون قد .ب 
 يدرك ال قد والعميل األخرى، الشبكات لدى تقنية مشاكل أو عطل هناك يكون قد .ج 
 .باخلدمة تزوده اليت االتصال مؤسسة على ويلقي باللوم ذلك

 أهم من :املقدمة اخلدمة جودة لتقييم موبيليس مؤسسة يف املعتمدة املعايري بعض 2.
 :يلي ما خدماا جودة لتقييم موبيليس مؤسسة عليها اليت تعتمد املعايري

 الوطين؛ التراب من 96% من أكثر بلغت واليت الشبكة تغطية نسبة -
 اخلدمة؛ حول املشتركني من الواردة الشكاوى عدد -
 املشتركني؛ تواجه اليت املشاكل حلل والناجحة املقترحة احللول نسبة -
 .الشبكة مستوى على األعطال إلصالح التدخالت نسبة -

                                         
  . 09/2011-06اجلزائر يوم لوالية العامة لشركة موبيليس باملديرية التسويق مدير مع شخصية مقابلة - 1
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 وهذا فحسب، التقنية اجلوانب تشمل "موبيليس" مؤسسة عليها تعتمد اليت املعايري أن ونالحظ
 حيث ISO. 9000 اجلودة ضمان شهادة ىعل كاحلصولا املصرح األهداف من يبدو ما خالف

 من لنا تبني األولويات، وكما من اخلدمة جودة حتسني مهمة تعترب للمؤسسة اإلدارة العليا أن
 على املؤسسة موظفي أن املؤسسة، إطارات خمتلف مع واحلوارات املالحظات امليدانية خالل

 جمرد تبقى بل اخلدمة، ودةج ملفهوم حقيقي تصور لديهم الوظيفية ليس ممستويا اختالف
  .1اليومية واملمارسات العملي عن التطبيق البعد كل بعيدة براقة شعارات

 مؤسسة موبيليس االبتكار يف :املطلب الثاين

عليها  تقوم اليت األسس بني االبتكار من عملية تعترب"موبيليس"مؤسسة أن من الرغم على
 وذلك والتطوير، للبحث ابذا مستقلة وظيفة ختصص مل موبيليس أن نالحظ أننا إال إستراتيجيتها،
  .البالغة اإلستراتيجية رغم أمهيتها
 و االبتكار مهمة بإسناد موبيليس اكتفت :إستراتيجية االبتكار يف مؤسسة موبيليس:أوال

 تطوير مهمة ألصقت حيث أخرى، وظائف إىل اإلدارة أساليب العروض أو أو املنتوجات جتديد
 نظم بإدارة اإلبداعية األفكار توليد مهمة أسندت حني التسويق، يف بوظيفة واخلدمات العروض

 أن القول ميكننا وهنا .التقنية اإلدارة إىل اجلوانب التقنية تطوير مهمة تركت كما املعلومات،
 على وهذا الوظائف، خمتلف على البحث والتطوير عملية أنشطة وزعت قد موبيلبس مؤسسة
 يتطلب حيث الثالثة، املتعاملني حادة بني منافسة يشهد الذي القطاع طبيعة تقتضيه ما خالف

 .االبتكار جبانب االهتمام من مزيدا موبيليس من األمر
موبيليس  شرحية هو منافسيها عن ا ومتيزت موبيليس استحدثتها اليت العروض أهم بني ومن

 إىل موجه وهو جلزائر،ا بريد ومؤسسة موبيليس مؤسسة بني شراكة نتاج املنتوج هذا وكان
 خالل من اهلاتفي اخلط حساب تعبئة يتم حيث  (CCP)اجلارية الربيدية مالكي احلسابات

  . السوق يف املتوفرة التعبئة بطاقات بإحدى تزويده إمكانية مع اجلاري حسابه، من االقتطاع

                                         
الدويل الرابع  املالمح التنظيمية واإلستراتيجيات التنافسية ملتعاملي صناعة اهلاتف النقال اجلزائري، حبث مقدم يف إطار امللتقيسعاد قويف،  - 1

، 2010نوفمرب  10و  09حول املنافسة واالستراتيجيات املنافسة للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة الشلف، 
  .03ص 
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إزاء  لفع كرد تكون ما غالبا اأ موبيليس مؤسسة منتجات تطور تتبع خالل من ويالحظ
 يكون قد.املنتجا "جنمة" و "جيزي" املنافسة املؤسسات ا تقوم اليت واالبتكارت التحسينات
 استراتيجيا خطأ يعترب الوقت نفس يف لكنه التنافسية، اليقظة قبيل من كان إذا مقبوال هذا اإلجراء

 أن املؤسسة على بل عية،دفا فعل بردة لتقوم املنافسني مبادرة تنتظر دائما املؤسسة إذا كانت قاتال
 جيب كما .والتطوير االبتكار خالل من للمؤسسة معتربة قيمة خللق ،ا خاصة هي بعروض تبادر
 الفعل ورد جديدة وخدمات ملنتوجات املنافسني طرح بني الزمنية الفترة موبيليس أن تراعي على

 الزبائن من عدد تسرب لخال من السوقية احلصة على يؤثر قد للمؤسسة، ألن التأخر االبتكاري
 والء درجة وترفع اجلدد الزبائن من عددا إا ستكسب حيث إغراءات املنافسني، وراء وانسياقهم

 .املنافسني قبل اإلغراءات مبنح بادرت هي لو فيما احلاليني العمالء
   أهداف االبتكار يف مؤسسة موبيليس:ثانيا

وتصدره املرتبة األوىل دون منازع، تبنت  بعد دخول أوراسكوم تيلكوم إىل السوق اجلزائرية
  :وكانت دف من خالهلا إىل 2003 موبيليس سياسة ابتكارية منذ سنة

  ؛زيادة فرص املنافسة واستقطاب املزيد من املشتركني .1
  ؛سرعة االستجابة للتغريات .2
  ؛تنمية الوعي الفين والثقايف لدى العاملني .3
  ؛تهاتطوير عرض اخلدمات اهلاتفية تنويعها وترقي .4
  ؛حتسني جودة اخلدمات املقدمة والوصول إىل املناطق الريفية واملعزولة .5

ولتحقيق األهداف السابقة، كان لزاما على مؤسسة موبيليس العمل على دعم عملية االبتكار من 
   :خالل
  ؛رصد ومواكبة مجيع التطورات يف جمال اهلاتف النقال .أ 
  اري؛االبتكالتنسيق ومتابعة التقدم يف تنفيذ برامج  .ب 
تدريب العمال من أجل اكتساب مهارات ومعارف جديدة تساعدهم علـى الـتحكم    .ج 

 .1اجليد يف التغيريات احلاصلة يف أساليب العمل

                                         
 إدارة ختصص ماجستري لةرسا اجلزائرية، االقتصادية املؤسسة يف اإلداري العمل كفاءة من الرفع يف االتصاالت نظام دور ،عمران الدين عز - 1

 .98ص ،2006 سطيف، جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم  كلية األعمال
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 :شركة موبيليس يف العمالء حلاجات االستجابة: ثالثا
 مفهوم تدعم اليت والسلوكية اإلجرائية و التنظيمية اجلوانب أهم السياق هذا يف وسنتناول
 بةاالستجا

  .للعمالء
 بيانات لقاعدة الشركة امتالك العميل على التعرف عملية تستوجب: العميل على التعرف .1

 خمتلف إجراء مع دوري بشكل حتديثها يتم حبيث املشتركني، كل حول املعلومات بكل غنية
  .بالتنبؤ والقيام النماذج، واستخالص املؤشرات، خمتلف حلساب التحاليل اإلحصائية

 على للتعرف متكامال نشاطا متلك ال اأ القول ميكن ، "موبيليس" ركةش خيص وفيما
 ، وموحدة شاملة بيانات قاعدة هناك توجد فال ، العمالء بيانات بقاعدة يتعلق العميل،وأما ما

 شاملة بيانات قاعدة سوى متتلك ال التسويق إدارة فإن "موبيليس" لشركة مديرالتسويق فحسب
 املعلومات كل تقييد يتم حيث بالفاتورة، الفئة هذه الرتباط وذلك البعدي، الدفع مبشتركي

 اهلاتف سوق متيز اليت الفوضى ظل يف ، املسبق الدفع مشتركي خيص فيما أما ، باملشترك املتعلقة
 من للقوانني واضح خرق هناك أن إال االكتتاب، إلزامية على تنص الضبط سلطة أن رغم النقال،
 أو موبيليس لشركة كانت سواء املسبق الدفع شرائح أن الحظي حيث ، املوزعني طرف

 يتم االتصالية املنتجات من هائلة كمية أن أي ، األرصفة على تباعا فإ ، اآلخرين للمتعاملني
 عدم بسبب النقال اهلاتف متعاملي عاتق على تقع املسؤولية أن إال ، الرمسي غري القطاع يف تداوهلا
  .1املوزعني على الرقابة بعملية قيامهم

  :إىل عمالئها بتجزئة موبيليس شركة تقوم :العمالء جتزئة. 2
 نسبة وميثلون املسبق الدفع خدمات إحدى يف املشتركون وهم :املسبق الدفع مشتركي -

  .الشركة عمالء من %96
 للنقص املؤسسات، ونظرا من وأغلبهم العمالء من %4 نسبة وميثلون :اآلجل الدفع مشتركي -
 لعمالء دقيقة جتزئة إلجراء عليها االعتماد ميكن ال فإنه املشتركني، بيانات قاعدة يف وجودامل

األحباث  من االستفادة خالل من النقص هذا بتعويض موبيليس الشركة وتقوم ، الشركة
مشتركي  حول إحصائيات تتضمن اليت و دوري بشكل الضبط سلطات اتقوم  اليت والدراسات

 املهنة ، الشهري الدخل ، السن اجلنس، حسب وتوزيعهم حدى على متعامل كلل النقال اهلاتف
                                         

 106 ص سابق، مرجع احلكيم، عبد حططاش - 1
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 العقد ونوع مدة ، للمشتركني اجلغرايف التوزيع إىل باإلضافة املدنية، التعليمي،واحلالة ،املستوى
 أجل من متعددة معايري حسب على العمالء بتصنيف للقيام ضرورية تعترب املعلومات هذه وكل
 صنف كل حاجات تليب واليت املالئمة العروض طرح للشركة، وبالتايل بالنسبة ئةف كل قيمة حتديد

 .1العمالء من
 اليت للمعلومات، ذهبيا مصدرا يعترب العميل يقوله ما إىل اجليد اإلصغاء إن :للعميل اإلصغاء.3

 املطروحة واملشاكل املشبعة، وغري املشبعة العمالء رغبات و حاجات إدراك من الشركة متكن
 هذه تضع أن للشركة ميكن املنطلق هذا ومن اخلدمة، جودة لتحسني العمالء اقتراحات وحىت

 .ااستراتيجيا صياغة عند اعتبارها يف املعلومات
 مركز هي العمالء؛ إىل لإلصغاء املستخدمة الرئيسية الوسيلة فإن موبيليس شركة خيص وفيما

 يف العمالء من املعلومات عربه تستمد الشركة نأل فعالة؛ اقتصادية وسيلة يعترب والذي االتصال،
  .املناسب التحسيين أو التصحيحي اإلجراء باختاذ يسمح مما احلقيقي،الوقت 

 وضعف التغطية مشكلة حول املشتركني شكاوي متحورت لقد :املشتركني شكاوي إدارة .4
 شركة سعت دولق اهلاتفية، للمكاملات متكررة انقطاعات يف يتسبب مما الشبكة، إشارة

 حيث نسبيا، عالية جودة ذات شبكة تنصيب إىل وتوصلت التقنية املشكلة هذه حلل "موبيليس"
 استثمارات بفضل ،1120 سنة % 97 من أكثر تغطية حققت حيث الوطن، مناطق معظم تغطي

  .االتصاالت جمال يف خربة ذات أجنبية شركات مع وشراكتها الشركة
 " موبيلس" لشركة التسويق إدارة تقوم: للشركة ووالئهم املشتركني رضا معدل متابعة. 5

 وعدمه، الرضا جوانب لتحديد ، دوري بشكل زبائنها من لعينات واستبيانات دراسات بإعداد
 منافسيها، حتركات كل إزاء يقظة تكون أن على حترص كما للشركة، الوالء معدل تطور ومتابعة
 حتول عدم لضمان "جنمة" و "جيزي" املنافسة الشركات تطرحها اليت االبتكارية العروض ملواكبة

  .2اخدما عن عمالءها

                                         
1  - www.arpt.dz le 14-06-2011/09 :00h 
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 استعملتها اليت التكنولوجيات أهم ومن :للعميل االستجابة لتحقيق التكنولوجيات استخدام. 6
  .االتصال ومركز اإلنترنت الشركة؛

 اإللكتروين، موقعها خالل من تسويقية كقناة اإلنترنت شبكة الشركة استعملت :االنترنت- 
 وسياستها بالشركة مفصال تعريفا يعرض حيث للشركة، الترويج يف كبري بشكل ساهم والذي

  .االلكترونية الفاتورة خدمة أمهها ومن ، اوخدما املنتجا عرض على يشتمل كما وثقافتها،
 ظامبالن مرتبط فهو التسويق مدير وحسب ، اإللكترونية التجارة يف املوقع استعمال عن و

 املايل
 عن فضال االستهالكي، النمط و اإلنترنت شبكة واستعمال انتشار ومدى ، اجلزائري واملصريف
 .التكنولوجيا هذه استعمال يف بعد ويتحكم يستوعب مل الذي اجلزائري للزبون املعريف املستوى

 نيللمشترك لإلصغاء الزبون خبدمة االتصال مركز "موبيليس" شركة تضع :االتصال مركز -
الكفاءة  ذوى املستشارين من املئات يوظف ليال، التاسعة إىل صباحا الثامنة الساعة من مفتوح وهو

 اليت للمشكالت وحلول استشارات وتقدمي الزبائن مكاملات استقبال على يسهرون عالية،
  .1ايواجهو

  موبيليس ملؤسسة التنافسية امليزة على االبتكار أثر :لثالثا املطلب

قت بدأت موبيلس تستعيد ثقة اجلزائريني ومتكنت خالل عام واحد مـن حتقيـق   الو مبرور
  مشترك فقط بنهاية ألف200  كانت حتوز على حوايل بعدما2004  املشترك رقم مليون يف اية

  .شبكة موبيلس حسب تصرحيات مسئوليها تقريبا املساحة اإلمجالية للجزائر وتغطي2003
 إدارة عن ورثتها صغرية شبكة متلك فتيةمؤسسة  إال 2004 جوان يفؤسسة امل هذه تكن ومل

 عـدد  فيبلـغ  اليـوم  أما ،300 عماهلا عدد كان حيث اجلزائر، اتصاالت مث واملواصالت الربيد
 موزعة بيع نقطة 20000 من وأكثر وكالة 76 تفوق جتارية بشبكة ماليني 10 من أزيد مشتركيها

  .الوطين التراب عرب
  (+)كلمين، مويب كونكت، مـوبيبليس : العديد من اخلدمات منهامؤسسة موبيليس  تقدم

الشبكة كامل التراب  وغريها، وهي حتتل املرتبة األوىل من حيث نوعية التغطية، حيث تغطي هذه
  .وهي ذات نوعية جيدة  %96.7الوطين بنسبة تغطية تقدر بـ 

                                         
1  - www.mobilis.dz le 26-06-2011/14 :00h 
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 2003 سـنة  منذ جتهاانته اليت التجديد و االبتكار سياسة بفضل املؤسسة هذه واستطاعت
 بعـدد  تنتقـل  أن واحد عام خالل استطاعت أا حيث السوقية، احلصص من املزيد كسب إىل

 األعمال رقم يف بزيادة ترجم والذي ،)2005 إىل 2004 من( مليون 5 إىل مليون 1 من املشتركني
  :واجلدول التايل يبني ذلك .1املشتركني وعدد

  النقال اهلاتف السوق يف للمتعاملني السوقية احلصة: )09( رقم دولاجل                   
  

 احلصة
  السوقية

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

11.59  موبيليس
%  

24.10
%  

35.93
%  

35.60
%  

35.17
%  

28.50
%  

30.80
%  

28.8
%  

29.2
%  

88.41  جازي
%  

70.01
%  

53.27
%  

50.15
%  

48.55
%  

52.19
%  

44.66
%  

46.0
%  

46.8
%  

00.00  جنمة
%  

5.89%  10.81
%  

14.24
%  

16.28
%  

19.31
%  

24.54
%  

25.2
%  

24.1 
%  

100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  اموع
%  

  .الثالث ملتعاملني االنترنت ومواقع الضبط سلطة تقرير على بناء الطالب إعداد من: املصدر    
نالحظ أن احلصة السوقية  2010مقارنة مع سنة  31/12/2011يتنب أنه يف ) 09(من اجلدول رقم

" جازي"أما شركة أوراسكوم لالتصاالت  % 0.4لشركة موبيليس اهلاتف النقال، ارتفعت بالنسبة 
فكانت نسبة " جنمة " أما الشركة الوطنية لالتصاالت  %0.8ارتفعت احلصة السوقية بالنسبة 

  .% 1.1:النقص يف احلصة السوقية ب

                                         
 العلوم  كلية ختصص علوم جتارية، فرع اإلستراتيجية، ماجستري رسالة ،ق القيمةودورها يف خلبناء املزايا التنافسية لهاليل وليد، األسس العامة  -1

 .151ص ،2006 ،املسيلة جامعة ،والعلوم التجارية التسيري وعلوم يةاالقتصاد
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 يتراجع بدء السوقية احلصة يف الزيادة معدل أن" موبيليس" كةلشر بالنسبة أيضا نالحظه وما
  :يلي كما 2011 سنة إىل 2004 سنة من املشتركني عدد تطور إظهار وميكننا ، 2007 سنة مند

 2011إىل 2004اهلاتف النقال يف اجلزائر من  مشتركي عدد تطور :)10( رقم دولاجل      
  )باملليون(

           موبيليس   املتعاملني
ATM 

               جيزي
َOTA 

             جنمة
WTA 

  اموع

 النسب  العدد
  املئوية

 النسبة  العدد
  املئوية

النسبة   العدد
  املئوية

  4.882  %6  0.288  70%  3.418 24%  1.176  2004 سبتمرب
  13.662 10.9%  1.477  53.2%  7.277  35.9%  4.908  2005ديسمرب
  20.998  14% 2.991  50%  10.531  36%  7.476   2006ديسمرب
  27.563  16 % 4.488  49 % 13.382  35%   9.693  2007ديسمرب
 27.032 19 % 5.219 52%  14.109 28 % 7.704  2008ديسمرب

 32.73 25 % 8.033 45 % 14.618 31 % 10.079  2009ديسمرب

 32.78 25 % 8.246 46 % 15.087 29 % 09.447  2010ديسمرب 

 24 %    8.458 47 %  16.491  29%   10.280  2011 أكتوبر
   

35.229  

  ..2011 نوفمرب واملواصالت السلكية والالسلكية، التقرير السنوي الربيد ضبط سلطة :املصدر
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  : الثالث للمتعاملني السوقية احلصص تطور18 الشكل رقم   
  

  
  

اهلاتف النقال  والشكل أنه منذ دخول املنافسة يف سوق خدمة) 10(نالحظ من اجلدول رقم 
 .2011مليون مشترك سنة  35يف اجلزائر بدأ عدد املشتركني يف التزايد حىت  وصل إيل أكثر من 

 للـهاتف  السوقية احلصة حيث من املرتبة األوىل أوراسكوم حتتل املشتركني، عدد حيث من
 %24 بنسبة لوطنيةا وأخريا %29 بنسبة الثانية املرتبة يف اجلزائر اتصاالت تأيت ،%47 نسبةب النقال

  .2011 سنة

) اهلاتفية الكثافة( 2005 سنة التاسعة املرتبة باحتالهلا العربية بالدول مقارنة مرتبتها اجلزائر وحسنت
 الـدول  مـع  باملقارنة %15.26 مبعدل 2004 سنة 13 املرتبة حتتل كانت بعدما  %41.50 بنسبة

  %41.34. العاشرة املرتبة غربوامل %56.35 السادسة املرتبة تونس حتتل حيث ااورة

 و 2005 سـنة  بـني  ما النقالة والالسلكية السلكية املواصالت سوق حجم تضاعف كما
 2006 سبتمرب يف مشترك مليون 20 إىل 2005 سبتمرب يف مشترك مليون 13 من باالنتقال ،2006

 خالل 58.47 % إىل 33.95 %من انتقلت اليت النقالة اهلاتفية الكثافة يف معترب ارتفاع إىل أدى مما
  . الفترة نفس

 أغلبيـة  وكانت مليون، 7بـ املشتركني عدد ارتفع ،%5.3بـ يقدر شهري ارتفاع ومبعدل
 %36 مقابـل  % 50اجلزائـر  تيليكوم أوراسكوم لصاحل الفترة هذه خالل عليها احملصل األرقام

  .اجلزائر التصاالت للوطنية  %14و النقال للهاتف اجلزائر التصاالت
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 النقال اهلاتف سوق يف الثانية املرتبة حتتل لنقالا للهاتف اجلزائر اتصاالت كون من بالرغمو
 من أيضا الفترة هذه خالل مشتركيها عدد تضاعف أن استطاعت املتبناة إستراتيجيات نتيجة ألا

  .مليون7.47 إىل مليون 4.90
مر مع تزايـد للمشـتركني   وحتقق اهلاتفية النقالة عائدات جد معتربة وهي يف ارتفاع مست

اتصـاالت   وغريها من اخلدمات، وتـأيت  )SMS , MMS, WAP, JPRS (واخلدمات املقدمة 
مليار دينار  41.8من قيمة إمجالية تقدر بـ  %17.24 يف املرتبة الثانية بنسبة اجلزائر للهاتف النقال

  .جزائري
   من باالنتقال %2.03 بـ السوق من حصتها ارتفاع للنقال اجلزائر اتصاالت شهدت وقد
 شـهر  خالل %38.81 بـ قدر أقصى حدا وشهدت الفترة نفس خالل  35.77 %إىل %33.47

  .2006 مارس
 فقـد  والتجديـد  االبتكار إستراتيجية تبنت موبيليسمؤسسة  أن يتضح سبق ما خالل من

 تقـدم  إذ اخدما وتطوير تنويع عرب وذلك املتزايدة الزبائن ومتطلبات احتياجات تلبية إىل سعت
 فهـي  التغطيـة،  نوعية حيث من األوىل املرتبة حتتل وهي اخلدمات من العديد اليومؤسسة امل هذه

  .جيدة نوعية ذات وهي  %96.7: بـ تقدر تغطية بنسبة الوطين التراب كامل بشبكتها تغطي
 وصـل  أن إىل ومستمرا ملحوظا اخنفاضا خدماا تكاليف شهدت فقد لألسعار بالنسبة أما

 ايـة  مشـترك  ماليـني  10أكثر من إىل تصل أن استطاعت كما ،2007 سنة الشرحية جمانية إىل
 مـن  %29.18 على احلصول من ومتكنت واملواصالت، الربيد وزير تصرحيات آخر حسب2011
  . 2011اية باجلزائر النقال اهلاتف سوق

 بزيادة أي ،2006 يةا عامل 2111 إىل عامل 300 من موبيليسمؤسسة  يف العامل عدد قفز
 2009ووصل سنة  مؤقتة، بعقود عامل 718 و دائم عامل 1393 منهم، 2005 بسنة مقارنة 11%

 التـدريب  عمليـات  مكنت وقد. عامل 3630حيث كان  2008عامل مقارنة بسنة  3996إىل 
 التوظيـف  عمليات مسحتو احلديثة، التكنولوجيا مقتضيات حسب املهارات تطوير من املستمرة

  .املختلفة البيع نقاط يف اجلزائري التراب غطيةبت
 شـكاوي  وخفضت االنتظار وقت من املرتدة التغذية عملية استطاعت موبيليس من تقليص

 خالل من اجلزائريني املستهلكني ثقةؤسسة امل هذه استعادت وبذلك ،%60 حوايل إىل املستهلكني
 تشغيلمؤسسات  مع االتفاقيات من لعديدا إبرامها إىل إضافة ،املتنوعة وعروضها خدماا جودة
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 العـامل  أحناء مجيع يف للمشتركني اخلدمة لتوفري وسورياتيل، موريتال فودافون،مؤسسة  مثل أجنبية
  .باجلزائر املتواجدين األجانب اتصاالت تسهيل على عالوة

  :توصلت املؤسسة إىل 2007كما صرح املدير العام ملوبيليس أنه إىل غاية اية 
  .نقطة بيع لتغطية كامل التراب الوطين 35000وحمطة ربط  4200-
  .%50ارتفاع رقم األعمال بـ  -
مواصلة تدعيم التغطية كأولوية للمؤسسة لتصل إىل كل اجلزائريني مع احلفـاظ علـى    -

  .اخلدمة التقنية وتدعيمها
 .االتصال خمطط يف واالنطالق الزبائن مع العالقة حتسني -
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  :خالصة الفصل
 شركة على النظري اجلانب إسقاط حماولة متت قد أنه القول ميكن الفصل هذا خالل من

 احمليط مشلت تشخيص عملية إجراء خالل من وذلك ، تنافسي حميط ظل يف تنشط النقال للهاتف
البحث  يقتضيها اليت للمصلحة وفقا وذلك اهلامة الداخلية وبعض اجلوانب للشركة، اخلارجي

ميكن رفضه وال جتاهله بل مواجهته بوجود إدارة ابتكار  أمر حمتوم الوميكن القول أن االبتكار 
وهذا ما سعت إليه مؤسسة موبيليس وقد كانت النتائج احملققة دليل قاطع  .حمكمة ومدروسة بدقة

تليق ا كمتعامل  املتبناة اليت مكنتها من استرجاع املكانة اليت بتكارستراتيجيات االإجناح  على
موبيليس بذل املزيد من اهودات  ولكن وبالرغم من ذلك فعلى. هلاتف النقالعمومي يف سوق ا

املتعامل والزبون بالعمل امليداين واملستمر وحتسني نوعية  وانتهاج آليات جديدة لتطوير العالقة بني
كما عليها .وأن تسعى إىل التعاون اخلارجي يف ذلك ،شرائح زبائن اهلاتف النقال اخلدمات ملختلف

 .االبتكار على حتاول اكتساح أسواق جديدة وتوفري بعض الطرق واآلليات املساعدةأن 
 بصفة اجلزائرية العمومية للمؤسسة الثقايف املوروث تراكم من النابعة الشركة ثقافة إن

 سري عرقلة إىل أدى ما وهذا واملمارسات، األنشطة من العديد على سلبيا أثرت قد، عامة
.املنافسة ظل احتدام يف للشركة ةالتنافسي اإلستراتيجية

:التالية النقاط يف فنوجزها التنافسية امليزة ركائز خيص فيما أما
 يف واإلجراءات املمارسات بعض يف جليا يتضح "موبيليس" شركة يف الكفاءة حتقيق إن

 رةإدا ،الوظائف خمتلف بني والتعاون التنسيق إحداث يف أساسا واملتمثلة العليا اإلدارة من كل
 .معلومات من توفر ما حسب على وهذا البشرية، املوارد وإدارة التسويق
 شعارات جمرد اكو عن فضال التقنية اجلوانب بعض يف الشركة يف االتصال خدمة جودة تنحصر

 .عملي واقع دون براقة
 املنافسة هذه ظل يف خاصة االتصاالت، قطاع يف والتطوير التحديث عملية أمهية رغم

 شأنه من األمر وهذا ، والتطوير للبحث مستقلة إدارة متلك ال "موبيليس" شركة أن إال الشرسة،
 .للشركة السوقية احلصة ديد وبالتايل والتحديث التطوير جانب يف فادح قصور إىل يؤدي أن

 السلبيات ، لكن توجد بعضالعميل حلاجات االستجابة حتقيق تدعم اإلجيابيات بعض هناك
 مستوى على املوجودة النقائص وكذا متكاملة تسويقية بيانات لقاعدة الشركة كامتال عدمخاصة  

  .العمالء شكاوى إدارة نظام
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  : خامسل الـالفص

 محاولة لقياس أثر االبتكار على تنافسية
 "موبليس"  مؤسسة
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  "موبليس"  مؤسسة حماولة لقياس أثر االبتكار على تنافسية: الفصل اخلامس

  :متهيد
 فة، و ذلك حسب اهلدف من الدراسة إن مجع املعلومات اإلحصائية يتم بطرق خمتل

اليت حنصل عليها دقيقة، كاملة  أسلوب التحليل املتبع، و بقدر ما تكون املعلومات اإلحصائيةو
ممثلة للمجتمع املدروس بقدر ما تكون النتائج املتوصل إليها و املتوقعة صحيحة و ذات داللة و

علمية، و يعد مجع املعلومات بواسطة االستبيان من الطرق املباشرة للجمع، حيث نتحصل من 
  .خالهلا على معلومات من مصادرها األولية

–يهدف االستبيان املوزع على إطارات املديرية العامة التصاالت اجلزائر للهاتف النقال  
 تصاالتاالتنافسية لشركة   يزةيف تدعيم امل االبتكارالتعرف على مدى مسامهة  إىل –موبيليس

  . .أفراد عينة الدراسة وذلك من خالل إجابات -موبيليس–اجلزائر للهاتف النقال 

كما اعتمدنا يف مجع املعلومات عن الدراسة على أداة املقابلة، حيث مت إجراءها مع بعض   
مدراء املديريات ملعرفة مدى اهتمامهم مبوضوع االبتكار، وكذلك معرفة الصعوبات و العراقيل 

  .اليت تواجههم يف تطبيقه
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  منهجية الدراسة: األول بحثامل

م تطبيقه، وكذلك حتديد يت سوف إيضاحا لنموذج الدراسة الذي بحثامليتناول هذا 
بناء أداة الدراسة و التأكد من صدقها، والكيفية اليت طبقت  كيفية جمتمع وعينة الدراسة، مث عرض

  .ا

  أساليب مجع البيانات:املطلب األول

اطية يف مجع سقاإل إن طريقة مجع البيانات تتم بطرق خمتلفة وهي  تتمثل يف األساليب
وسوف نتعرض االستبيان، واملسح االجتماعي  ،البيانات، االختبارات والقياس، املالحظة، املقابلة

  .لبعض منها حبسب أمهيتها يف هذه الدراسة

عبارة عن عملية مشاهدة، أو متابعة لسلوك ظواهر حمددة، أو أفراد حمددين  هي : املالحظة: أوال
ددة، وضمن ترتيبات بيئية تضمن احلياد، أو املوضوعية ملا يتم مجعة خالل فترة، أو فترات زمنية حم

فهي االعتبار املتنبه للظواهر واحلوادث بقصد  أما املالحظة العلمية  ."من بيانات، أو معلومات
  .تفسريها واكتشاف أسباا والوصول إىل القوانني اليت حتكمها

  :مزايا املالحظة  .أ 
، إذ أن هناك عدة جوانب سة عدة أنواع من الظواهرشرة لدرامبا طريقةأا أفضل  -

  .للتصرفات اإلنسانية ال ميكن دراستها إال ذه الوسيلة
ال تتطلب جهوداً كبرية تبذل من قبل اموعة اليت جيري مالحظتها باملقارنة مع طرق  أا -

  .بديلة
  .متكن الباحث من مجيع بيانات حتت ظروف سلوكية مألوفة أا -
  .متكن الباحث من مجيع حقائق عن السلوك يف نفس وقت حصوهلا  أا -
  .تعتمد كثرياً على االستنتاجات الأا  -
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من اجلائز أن ال يكون فكر ا األفراد موضوع  ومعلوماتتسمح باحلصول على بيانات  أا -
  .البحث حني إجراء مقابالت شخصية معهم أو حني مراسلتهم
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  :عيوب املالحظة .ب 
، وذلك عندما ء الباحث انطباعا جيد أو غري جيدتمد األفراد موضوع البحث إعطاقد يع -

  .يدرك هؤالء األفراد انه يقوم مبراقبة سلوكهم
يكون الباحث حاضراً يف نفس من الصعب توقع حدوث حادثة عفوية بشكل مسبق لكي  -

  .طويالً ، ويف كثري من األحيان قد تكون فترة االنتظار مرهقة وتستغرق وقتاًالوقت
قد تعيق يف بعض احلاالت عوامل غري منظورة عملية القيام باملالحظة كالتقلبات يف الطقس  -

  .أو وقوع أحداث أخرى بديلة
زمنياً وجغرافياً ، فقد تستغرق بعض األحداث عدة  دةأن هذه الطريقة حمكومة بعوامل حمد -

  .ةسنوات أو قد تقع يف عدة أماكن مما جيعل مهمة الباحث صعب
من املعروف أن هناك بعض األحداث ال ميكن مالحظتها مباشرة وميكن احلصول على  -

، ومن أمثلة هذه احلاالت األحداث املتعلقة لة املراسلة أو املقابلة الشخصيةمعلومات بشأا بوسي
  .باحلياة اخلاصة لألفراد

ول أحدمها وهو القائم تفاعل لفظي يتم بني شخصني يف موقف مواجهة حيث حيا:املقابلة : ثانيا
  .باملقابلة أن يستثري بعض املعلومات أو التغريات لدى املبحوث ، واليت تدور حول آرائه ومعتقداته

  :مزايا املقابلة .أ 
   .أا أفضل وسيلة الختيار وتقومي الصفات الشخصية -
  .أا ذات فائدة كربى يف تشخيص ومعاجلة املشاكل اإلنسانية وخاصة العاطفية منها -
   .أا ذات فائدة كربى يف االستشارات -
املعلومات اليت حصل عليها بواسطة وسائل  وينأا تزود الباحث مبعلومات إضافية كتد -

   .أخرى من وسائل مجع املعلومات
  .تكاد تكون املقابلة الوسيلة الوحيدة جلمع البيانات يف اتمعات األمية -
  .االستبياننسبة املردود عالية عند مقارنتها ب -
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  املقابلةعيوب  . ب
أن جناحها يعتم إىل حد كبري على رغبة املستجيب يف التعاون وإعطاء معلومات موثوقة  -

  .ودقيقة
أو  أا تتأثر باحلالة النفسية والعوامل األخرى اليت تؤثر على الشخص الذي جيري املقابلة -

  .ز الشخصي مرتفع جداً يف البيانات، وبالتايل فإن احتمال التحيعلى املستجيب أو عليهما معاً
- دده إعطاء ، وبترا تتأثر حبرص املستجيب على نفسه، وبرغبته بأن يظهر مبظهر إجيايبأ

وبناء على ذلك . أو يرضي الشخص الذي جيري املقابلة معلومات مبعزل عن نفسه، وبدوافعه
 يفصح عنها بالشكل يلون احلقائق اليتحد ما  ننا حنذر الباحثني بأن كل مستجيب وإىلفإ

  .الذي يظنه سليماً
ميكننا تعريف االستبيان بأنه أداة جلمع البيانات املتعلقة مبوضوع حبث حمدد عن : االستبيان: ثالثا

  .طريق استمارة جيري تعبئتها من قبل املستجيب

  :مزايا االستبيان . أ
ياً بوسيلة متباعدين جغراف فراداألل على معلومات من عدد كبري من احلصومن ميكن  -

  .االستبيان بأقصر وقت ممكن باملقارنة مع وسائل مجع البيانات البديلة
، وال سواء يف اجلهد املبذول أو املال يعترب االستبيان من اقل وسائل مجع املعلومات تكلفة -

، وذلك ألن اإلجابة عن  عدد كبري من الباحثني املدربنيحيتاج تنفيذ وإدارة االستبيان إىل
   .وتدوينها متروكة للمستجيب ذاتهاألسئلة 

االستبيان أكثر موضوعية من إجابات  قثني املعلومات اليت تتوفر عن طرييعترب كثري من الباح -
املقابلة أو غريها من طرق مجع البيانات بسبب أن معظم االستبيانات ال حتمل اسم املستجيب 

  .مما حيفزه على إعطاء معلومات موثوقة وصحيحة
االستبيان توفر له ظروف التقنني أكثر مما يتوفر لوسائل أخرى بسبب التقنني يف  أن طبيعة -

   .األلفاظ وترتيب األسئلة وتسجيل اإلجابات مما يزيد من قيمة االستبيان
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يوفر االستبيان وقتاً كافياً للمستجيب للتفكري يف إجابته مما يقلل الضغط عليه ويدفعه إىل  -
  .التدقيق يف معلوماته

  :االستبيان عيوب.ب 
من املعروف أنه ال يعيد مجيع األفراد الذين ترسل إليهم استبيانات تلك االستمارات مما يقلل  -

وقد دلت جتربة الباحثني الذين استخدموا  .ملعلومات للعينات اليت وزع عليهامن متثيل ا
ملرسلة إىل من االستمارات ا% 25إىل % 20االستبيان أن نسبة إعادة االستبيانات تتراوح بني 

  .املستجيبني
قد يعطي املستجيب إجابة غري صحيحة حني ميأل االستبيان وال يستطيع أحد أن يتابع نقطة  -

سبب الوقوع يف هذا اخلطأ هو أن كثرياً من العبارات و. بأسئلة متشاةأو بندا ما 
  .واملصطلحات حتمل أكثر من معىن ألفراد خمتلفني مما حيد من قيمة االستبيان

ال يستطيع الباحث أن يالحظ ويسجل ردود فعل املستجيبني بسبب فقدان االتصال  -
  .الشخصي معهم، وقد تكون تلك االنفعاالت من املعلومات اهلامة ملوضوع البحث

ال ميكن استخدام االستبيان يف جمتمع ال جييد معظم أفراده القراءة والكتابة وهلذا ال ميكن  -
  .ان يف مثل هذه اتمعاتمجع معلومات بواسطة االستبي

جيب أن حيافظ الباحث على حجم معقول لالستبيان فال يوجه أسئلة كثرية كي ال يدفع  -
  . املستجيب إىل امللل وبالتايل عدم تعبئته لئال يأخذ منه وقتاً طويالً

هلا  تتبع أمهية األساليب االسقاطية من الصعوبات اجلمة اليت يتعرض: األساليب اإلسقاطية: بعاار
الباحث عند حماولته التعرف على اجتاهات األفراد وانفعاهلم باستخدام األساليب األخرى 

شاعر من اجلوانب اخلفية كاملالحظة أو املقابلة أو االستبيان ، وذلك نظراً لكون االجتاهات وامل
الكشف حقيقة اجتاهام ومواقفهم، أو عدم  ، ونظراً لتردد الكثري من الناس يفللشخصية

  .، أو عدم قدرم على التعبري عنها لفظياًإدراكهم هلا شعورياً
  :مزايا األساليب االسقاطية . أ

، اكها حسياً والتعبري عنها لفظياًتفيد يف دراسة بعض جوانب الشخصية اليت يصعب إدر -
   .واليت تعجز األساليب األخرى كاملقابلة واالستبيان يف الكشف عنها
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أي مثري  استخدامع فالباحث يستطي .استخدامها يف مواقف متعددةكانية متتاز مبرونتها وإم -
، ويستطيع أن جيمع املعلومات عن الطلبة أو املدرسني أو املزارعني أو من الصور أو الكلمات

  .غريهم
 تفيد يف الدراسات املقارنة حيث يستطيع الباحث إجراء نفس االختبارات على إفراد من -

  .، واستخالص الدالالت منهاتائججمتمعات خمتلفة ومقارنة الن
لحات عند طختلو من الصعوبات اللغوية اليت تواجه الباحث يف صياغة األسئلة وحتديد املص -

  .إعداد االستبيانات أو إجراء املقابالت
  :ألساليب االسقاطيةعيوب ا . ب

  .صعوبة تفسري البيانات واحتمال التحيز يف استخالص الدالالت من استجابات األفراد -
توجد قيود لتحديد  ، والسبب يف ذلك هو أنه الها وحتليلهاصعوبة تقنني البيانات وتصنيف -

) صورة غامضة مثالً (فراد لنفس املثري أبالتايل فقد تكون استجابات بضعة ، واستجابة الفرد
  .، مما جيعل عملية تصنيفها وحتليلها غاية يف الصعوبةفة متاماً من حيث احملتوى والشكلخمتل
لصعوبات العملية اليت يواجهها الباحث يف التطبيق ومنها يف صعوبة وجود أفراد متعاونني ا -

، هو صعوبة وجود أخصائيني واألهم من ذلك .عن آرائهم ومشاعرهم بصدق وأمانة يعربون
وتسجيل  األفراد،، ومالحظة انفعاالت طيعون إجراء االختبارات املختلفةمدربني يست

  .1وكذلك حتليلها واستخالص الدالالت الصحيحة منها، هم بشكل دقيقتاستجاب
  تصميم االستبيان: املطلب الثاين

أن األداة األكثر  ناوجد ،نهج املتبع يف الدراسةبناءا على طبيعة البيانات اليت يراد مجعها وعلى امل
رتبطة مالئمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة هي االستبانة، وذلك لعدم توافر املعلومات األساسية امل

إضافة إىل صعوبة احلصول عليها عن طريق املقابالت الشخصية  ،باملوضوع كبيانات منشورة
ة يزوامل االبتكارواملالحظة وعليه فقد مت تصميم اإلستبانة باالعتماد على الدراسات اليت تناولت 

    .التنافسية

                                         
1  -  www.chiraa.dz le 30-05-2012/11 :00h 
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ا من فرضيات الدراسة و إن أول ما قمنا به إلعداد االستبيان هو حتديد حماوره، فتم ذلك انطالق
املعلومات احملصل عليها من خالل املقابالت اليت متت، و قد مت تقدمي هذا االستبيان بفقرة تعريفية 
مبوضوع الدراسة، حث فيها اإلطارات على التعاون، حسن التجاوب و الصدق يف اإلجابة؛ لتليها 

  .التعليمي، عدد سنوات اخلربة معلومات تعريفية باحلالة الشخصية للمجيب ختص السن، املستوى

  :عبارة موزعة على أربعة حماور هي 30إن كل ما سبق مسح لنا بتصميم استبيان ضم   

  .19إىل  1و يضم العبارات من : حمور خاص باالبتكارات -1

  .11إىل 1و يضم العبارات من : حمور خاص بامليزة التنافسية -2

و ذلك ) سلم ليكرت ( و مخسة درجات هذا و قد مت تدريج هذه العبارات على سلم ذ  
  :كما هو مبني فيما يلي

  ال أتفق مطلقا  ال أتفق  غري متأكد  أتفق  أتفق متاما

1  2  3  4  5  

انة على السلم الترتييب الذي حيدد اإلجابات احملتملة لكل عبارة يوقد مت االعتماد يف االستب  
لنقاط اخلمس لقياس العبارات حيث املتدرج ذو ا) (likert scaleوذلك باستخدام مقياس ليكرت 

ال اتفق ، ال أتفق، غري متأكد، أتفق،اتفق متاما: (يقابل كل عبارة قائمة حتمل االختبارات التالية 
ة على رسالة موجهة نايعلى التوايل كما مشلت االستب) 1،2،3،4،5(واملتناسبة مع األوزان ) متاما

  .يتهاألفراد العتبة الدراسة لتعريفهم بالدراسة وأمه

  ها وعينتهامنوذج الدراسة حدود: املطلب الثالث

  :حمددات الدراسة وكيفية اختيار عينة الدراسة منوذج الدراسة مث سوف نتناول يف هذا املطالب

  :منوذج الدراسة :أوال

 يزةومتغري تابع امل االبتكارمتغري مستقل  ،يتكون منوذج الدراسة من متغريين اثنني 
التنافسية و  يزةعالقة وتأثري يف تدعيم امل له االبتكارساند االفتراض كون أن الذي ي والتنافسية، 

حول قوى التنافس اخلمس، وأن تدعيم سة يضمن معرفة متميزة يف املؤس االبتكارذلك أن تطبيق 
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التنافسية يف املؤسسة يتطلب توفر معرفة حول قوى التنافس اخلمس ويف هذا السياق فإن  يزةامل
  : هرة يف هذه الدراسة تنعكس يف كون أنالعالقة الظا

  عالقة وتأثري     القدرة التنافسية               االبتكار 

  :وميكن متثيل منوذج الدراسة باملعادلة التالية
(x) ƒ = (y)  

  :حيث أن

  متغري تابع  ):y(التنافسية  يزةامل

  .متغري مستقل): x( االبتكار

  : حدود الدراسة: ثانيا

  :راسة بعدد من احملددات البشرية واملكانية والزمنية اآلتيةحددت هذه الد

 اتصاالت اجلزائر لشركة ةاإلداري اإلطارات من عدد على الدراسة اشتملت: البشرية احلدود. 
اجلزائر  لالتصاالت العامة املديرية :املكانية احلدود". 
 اجلامعية السنة من ثاينال الدراسي الفصل خالل ميدانيا الدراسة تطبيق مت: الزمنية احلدود 
2010-2011. 

  عينة الدراسة : ثالثا

بعد اختيار العينة اليت تعترب من اخلطوات اهلامة يف إجراء دراسة ميدانية على جمتمع كبري نسبيا، فقد 
و  ،وكذلك نظرا لكرب العدد و قلة الوقت  ،يتعذر تطبيق الدراسة على مجيع أفراد جمتمع الدراسة

ن اختيار عينة ممثلة تمع الدراسة حىت ميكن متثيله وذلك على أساس أن العينة يف هذه احلالة ميك
 .كل كاملمثلة سوف توصلنا إىل النتائج نفسها تقريبا لو أننا قمنا بإجراء الدراسة مع اتمع 

 إطار 400عامل من جمموع  100وقد مت حتديد حجم العينة العشوائية البسيطة يف هذه الدراسة 
  .من حجم اتمع %25ليت متثل ما نسبته إداري وا
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و من مزايا هذه الطريقة أا تعطي صورة كاملة عن اتمع املدروس، كما أن نتائجها   
تتميز مبصداقية عالية، كوا متت انطالقا من حصر مجيع الوحدات اإلحصائية املكونة للمجتمع 

  (1).اإلحصائي املدروس

مديرية (الدراسة مشلت إطارات مجيع املديريات و املصاحلاستمارة على جمتمع 130مت توزيع   
اجلودة، مديرية التكوين، مديرية املوارد البشرية، مديرية املسائل القضائية والقانونية ، مديرية 
التموين واللوجستيكية، مديرية العالمة واالتصال، مديرية اإلستراتيجية الربجمة والنجاعة، مديرية 

، و قد مت حتديدهم بتعاون مع مسؤول التوظيف )خري مديرية املالية واحملاسبة أنظمة املعلومات، و أ
 30استمارة فقط نظرا استبعاد  100هذا و متكننا من استرجاع  و التكوين مبديرية املوارد البشرية،

  :منها لألسباب التالية

 )علوماتتكتم عن امل( إطار مل يقوموا باإلجابة عن األسئلة املوجودة يف االستمارة 12 -

 .إطار أجابوا جزئيا عن األسئلة املوجودة يف االستمارة 15  -

    . أجابوا عن األسئلة كلها ومل ميلئوا القسم اخلاص باملعلومات الشخصية إطارات3   -

  حتليل االستبيانات: املطلب الرابع

ألساليب لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات اليت مت جتميعها فقد مت استخدام العديد من ا
 (Package for social sciencesاإلحصائية املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

(statistical   واليت يرمز هلا بالرمز spss وفيما يلي جمموع األساليب اإلحصائية اليت مت
   :استخدامها

االستبيان يف عبارة لكل املؤوية النسب و التكرارات استخراج. 
أفراد اختياراتو اإلجابات إىل استنادا االستبيان يف عبارة لكل احلسابية املتوسطات قياس 

 .التابع املتغري و املستقل للمتغري احلسايب املتوسط و باالستبيان إليها املشار العينة
ا عن الدراسة عينة أفراد إجابات احنراف مدى ملعرفة املعياري االحنراف قياسمتوسطا 
 .احلسابية
تربطهما اليت العالقة نوعية ملعرفة التابع و املستقل املتغري بني االرتباط معامل بحسا. 

                                         
  .02: ، ص2002، منشورات جامعة قسنطينة، محاضرات في اإلحصاء الوصفيشريف شطيبي،  -1
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التابع للمتغري املستقل املتغري تفسري نسبة ملعرفة التحديد معامل حساب . 
0.05 معنوية مبستوي فيشر اختبار استعمال=α 
0.05 معنوية ملستوي ستودنت اختبار استعمال=α الدراسة فرضية الختبار .  



  "دراسة حالة موبيليس" دور االبتكار يف دعم امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية: مذكرة ماجستري

187 

 

  التحليل الوصفي خلصائص أفراد العينة: بحث الثاينامل
  .سوف نتطرق يف هذا املطلب بتحليل أفراد عينة الدراسة

  العمرو التوزيع حسب اجلنس: املطلب األول
  والعمر فيما يلي يتم عرض توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فئات اجلنس

   التوزيع حسب اجلنس: أوال
 .أفراد عينة الدراسة حسب فئات اجلنس فيما يلي يتم عرض توزيع

  .حسب اجلنس جمتمع اإلطاراتيوضح توزيع أفراد ): 11(اجلدول رقم                  
  اموع  أنثى  ذكر  اجلنس
  100  45  55  العدد

  100  45  55 %النسبة 
  

  )SPSSمستخرج من النظام (من إعداد الطالب : املصدر
  

 توزيع أفراد جمتمع اإلطارات حسب اجلنس يوضح )19(الشكل رقم              

  
  

55%
45% 
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من الذكور ميثلون جل أفراد  %55أعاله أن نسبة 19 والشكل رقم 11يتضح من اجلدول 
من عينة الدراسة، ويالحظ أن نسبة اإلناث  %45العينة املبحوثة، يف حني بلغت نسبة اإلناث 

من عينة الدراسة ويرجع  %10بنسبة أفراد  10تقترب من نسبة الذكور ذلك أن الفارق بينهما هو 
هذا التقارب إىل عدة أسباب منها اخنفاض معدالت األمية، وتوجه املرأة اجلزائرية إىل االندماج يف 

،وسياسة التوظيف املتبناة من طرف مسئويل املؤسسة اليت تعطي أولوية للعنصر عامل الشغل
 .النسوي

  التوزيع حسب العمر: ثانيا
  .وزيع أفراد جمتمع اإلطارات حسب فئات العمرفيما يلي يتم عرض ت

  حسب العمر جمتمع اإلطاراتيوضح توزيع أفراد ): 12(اجلدول             

إىل  30من   سنة 30أقل من  العمر
39  

إىل  40من 
49  

  اموع  سنة 50أكرب من

  100  8  15  32  45  العدد
  100  8  15  32  45 %النسبة
  

  ).SPSSمن النظام مستخرج (من إعداد الطالب : املصدر

  حسب العمر جمتمع اإلطاراتيوضح توزيع أفراد  20الشكل رقم                 

  

    
  

45

32

15 

8 
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أعاله أن أفراد العينة الدراسة املبحوثة تراوح أعمارهم 20والشكل  12يتضح من اجلدول 
ئة العمرية من إمجايل أفراد العينة الدراسة وتليهم الف32  %سنة ميثلون نسبة 40وأقل من  30بني 

من إمجايل أفراد عينة الدراسة املبحوثة، وتليهم الفئة  %45سنة بنسبة  30اليت تقل أعمارهم عن 
من إمجايل أفراد العينة املدروسة،  %15بنسبة  50إىل أقل من  40العمرية اليت تراوح أعمارهم بني 

 .ملدروسةمن أفراد العينة ا %8سنة فأكثر  50يف حني مثلت باقي الفئات العمرية 
من خالل ما سبق ميكن القول بأن  املؤسسة تعتمد بقوة على عنصر الشباب يف عملها إذ 

  .من عمال املؤسسة %70ميثلون أكثر من 
  سنوات اخلربةو التوزيع حسب املؤهل: املطلب الثاين

  وسنوات اخلربة فيما يلي يتم عرض توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل
  املؤهلالتوزيع حسب : أوال

  .فيما يلي يتم عرض توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل 
  حسب املؤهل جمتمع اإلطاراتيوضح توزيع أفراد ): 13(اجلدول             

  اموع  أخرى  ماجستري  ليسانس  ثانوي  املؤهل
  100  6  15  69  10  العدد
  100  6  15  69  10 %النسبة

  
  )SPSSنظام مستخرج من ال(من إعداد الطالب : املصدر

 ؤهلحسب امل جمتمع اإلطاراتيوضح توزيع أفراد  21الشكل رقم               
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لة الشهادات محهم من  إطارات املؤسسة  غلبيةأن أ 21والشكل  13 يتبني من اجلدول

من إمجايل العينة املدروسة وأن  %80أكثر من بلغت نسبتهم  س و ماجستري إذاجلامعية ليسان
 .أخرى على الترتيبمستويات  ن أفراد العينة املدروسة هم من مستوى ثانوي وم %10و %16و

  التوزيع حسب سنوات اخلربة :ثانيا
  .فيما يلي يتم عرض توزيع أفراد جمتمع اإلطارات حسب سنوات اخلربة

  .حسب سنوات اخلربة جمتمع اإلطاراتيوضح توزيع أفراد ): 14(اجلدول              
سنوات 

  اخلربة
  من قلأ
 10قل من أإىل  7من   سنوات 7إىل 5من   سنوات5

  سنوات
فما  10من 

  اموع  فوق

  100  15  10  30  45  العدد
  100  15  10  30  45 %النسبة

    
  )SPSSمستخرج من النظام (من إعداد الطالب : املصدر

  حسب العمر جمتمع اإلطاراتيوضح توزيع أفراد  22الشكل رقم     

10 

69 

15 
06 
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لديهم خربة  جمتمع اإلطاراتأفراد   من %45أعاله أن  22والشكل  14يتضح من اجلدول 
سنوات  7و 5تليهم فئة العمال ذوي اخلربة احملصورة بني  .سنوات، وهم الفئة الغالبة  5 أقل من
  .باملائة و هي تعترب معتربة 30بنسبة 

من إمجايل  %15سنوات بنسبة 10فئة اليت لديها سنوات خربة تفوق و يف املقام الثالث جند ال
 .باملائة 10فيمثلون نسبة  10و 7أما األفراد ذوي اخلربة احملصورة بني أفراد العينة املبحوثة،

  التوزيع حسب الوظيفة :املطلب الثالث 

  .فيما يلي يتم عرض توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة اليت يشغلوا
  .املشغولة حسب الوظيفة مع اإلطاراتجمتيوضح أفراد ): 15( اجلدول                       

    
  )SPSSمستخرج من النظام (من إعداد الطالب : املصدر

  وظيفة املشغولةحسب ال جمتمع اإلطاراتيوضح توزيع أفراد  23الشكل رقم            

  اموع  أخرى  رئيس قسم  نائب املدير  مدير عام  الوظيفة
  100  75  15  7  3  العدد
  100  75  15  7  3 %النسبة

45 

30 

10 
15 
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يشغلون وظائف أفراد العينة املدروسة   من %75أن 23 والشكل 15يتبني من خالل اجلدول 

من إمجايل أفراد عينة  %15، وتليها وظائف رؤساء األقسام بنسبة املؤسسةداخل  يف اإلدارة الدنيا 
 )ملدراءاملدراء ونواب ا( من اإلطارات السامية للمؤسسة  9من  7كما أن العينة مشلت الدراسة،

  . املؤسسةداخل  واإلدارة الدنيا كانت من قبل رؤساء األقساماإلجابات  فغالبية. %7بنسبة 
  ليل اإلحصائي ملتغريات الدراسةالتح: لثالثا بحثامل

لتحليل اجلزء الثاين من استبيان مت االعتماد على معيار املتوسط احلسايب الختيار درجة 
كما مت االعتماد أيضا على االحنراف املعياري ملعرفة مدى  ،ناملوافقة على كل عبارة يف االستبيا

بتوضيح  وقبل البدأ يف التحليل نقوم  تشتت إجابات أفراد عينة الدراسة عن متوسطاا احلسابية،
  .العمل مبقياس ليكارت

 ) ال اتفق متاما، ال أتفق، غري متأكد، أتفق،اتفق متاما(مبا أن املتغري الذي يعرب عن اخليارات  
ال  ،1=ال أتفق متاما (مقياس ترتييب واألرقام اليت تدخل يف الربنامج تعرب عن األوزان، وهي 

مث حنسب بعد ذلك املتوسط احلسايب، ويتم بعد  )5=، أتفق متاما4=، أتفق3=، غري متأكد2=أتفق
 4، حيث  5علي  4ذلك حساب طول الفترة أوال وهي يف دراستنا هذه عبارة عن حاصل قسمة 

مسافة ثالثة ،  4إيل  3مسافة ثانية، من 3إىل  2مسافة أويل،ومن  2ايل 1من (ثل عدد املسافات مت
ينتج طول فترة  5علي  4متثل عدد االختيارات وعند قسمة  5مسافة رابعة،   5إيل  4ومن 

  :ويصبح التوزيع حسب اجلدول التايل  0.80يساوي 

75 

07 03 

15 
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  لتوزيع ملقياس ليكارتجدول ا:16اجلدول رقم 

  املستوي  املتوسط املرجح

  ال اتفق متاما  1.79اىل 1من 

  ال أتفق  2.59إىل  1.80

  غري متأكد  3.39إىل  2.60من

  أتفق  4.19إىل  3.40من

  أتفق متاما  5إىل 4.20من 

  

ضافة التنافسية باإل مليزةوا االبتكارد عينة الدراسة حول جابات أفراإلوفيما يلي عرض التكرارات 
االبتكار الدراسة حول كل من إيل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لإلجابات افرد عينة 

  .ة التنافسيةيزوامل

سنقوم من خالل هذا العنصر بعرض و حتليل آراء اتمع حول مدى تطبيق االبتكار يف املؤسسة، 
  .متغري تابع  امليزة التنافسيةمتغري البتكار التنظيمي، : و ذلك من خالل دراسة  متغريين ومها

  املؤسسايتغري االبتكار تم: ولاأل املطلب 
احتوى االستبيان أيضاً على فقرات متصلة باملتغري التابع االبتكار التنظيمي، ووزعت هذه 

  :الفقرات على ثالثة حماور
  ؛االبتكار اإلداري -
 ؛االبتكار التـقين -
  .االبتكار اإلضايف -
  :على النحو األيتوقد جاءت نتائج التحليل  
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وقد جاءت نتائج التحليل اخلاصة باالبتكار  :التحليل الوصفي لواقع االبتكار املؤسسايت :أوال 
                :املؤسسايت على النحو التايل
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  نتائج التحليل اإلحصائي لالبتكار املؤسسايت): 17( رقم اجلدول                    

    )SPSSمستخرج من النظام (من إعداد الطالب : صدرامل

الوسط   ركتكمبش الفقرات اخلاصة باالبتكارات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الترتيب

  5  0.897  4.10  .يف هياكلها التنظيمية) استحداث أو إلغاء( ة تغيريات جذريةؤسسأجرت امل -1
  1  0.695  4.86  .ة تغيريات جذرية يف استعمال نظم احلاسوب يف عملياا اإلداريةؤسسأجرت امل -2
  3  1.125  4.30  .عد العاملني على فهم آليات عمل اإلدارةة بوضع برامج كفؤة تساؤسستم امل -3
  8  1.012  3.85  .ة إىل اختاذ سياسات وإجراءات لتطوير خدماا ومركزها السوقيؤسستوصلت امل -4
  11  1.305  3.65  .ة سياسات جديدة يف جمال التعيني واملكافآت واحلوافزؤسستنتهج امل -5
  17  1.257  2.96  .حل املشكالت الفورية املتعلقة بتقدمي اخلدمات ة للعاملني احلرية يفؤسسمتنح امل -6
  12  1.023  3.60  .ة إجراءات تساعد على تفعيل االتصال وتبادل املعارف بني العاملنيؤسستتخذ امل -7
  14  1.568  3.45  .ة باستحداث يف إستراجتيتها وتصميم خدماا ونظم الرقابة عليهاؤسستقوم امل-8
  3  1.001  4.30  .ة بإدخال أساليب وطرق جديدة لعملياا اخلدماتية املقدمة للزبائنؤسسقامت امل -9

  2  1.245  4.55  .ة تغيريات يف تصميم خدماا متاشياً مع التقنيات احلديثةؤسسأجرت امل - 10
  9  1.204  3.76  .ة طرق لبناء وتعديل وحتسني عملياا اخلدميةؤسسابتكرت امل - 11
  19  1.112  2.35  .لى براءات اختراع تزيد من ابتكارااة عؤسسحصلت امل - 12
  6  1.213  3.94  .ة تقنيات جديدة للعمل على رفع خدماا مقارنة باملنافسنيؤسسأدخلت امل - 13
ة تعديالت على طريقة تأدية خدماا بناء على املعرفة املكتسبة من ؤسسحتدث امل - 14

  7  1.002  3.88  .احلاجات غري مشبعة للزبائن

  10  1.145  3.74  .ة برامج لتحسني وتطوير خدماا لزيادة والء زبائنهاؤسسختصص امل - 15
لتحديد التوجهات ) مراكز استشارية وحبثية(ة إىل جهات خارجيةؤسسجلأت امل - 16

  18  1.612  2.58  .املستقبلية للمستهلكني

  13  1.054  3.56  .ة عروض جمانية بغية زيادة عدد املشتركني يف خدمااؤسستقدم امل - 17
  15  1.874  3.14 .ة بشكاوي وأراء الزبائن كقاعدة ترتكز عليها يف تطوير خدمااؤسستم امل - 18
  16  1.126 3.11  .ة خدمات إضافية متميزة ومبتكرة مقارنة باملنافسنيؤسستقدم امل - 19

    0.931  3.48  القيم اإلحصائية اإلمجالية ملتغريات االبتكار املؤسسايت 
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  ترتيب األوساط احلسابية لعبارات احملور اخلاص باالبتكار املؤسسايت 24الشكل رقم 

  
الفقرات تفوق الوسط  غلبيةأن األوساط احلسابية أل 24 والشكل)17(يالحظ من اجلدول 

أفراد عينة الدراسة، ويزداد االتفاق ، وهذا يدل على وجود شبه اتفاق بني )03(احلسايب النظري 
، واليت احتلت املرتبة )0.695(وباحنراف معياري  )4.86(ذات الوسط احلسايب  )02(حول الفقرة 

األوىل من إجابات أفراد عينة الدراسة املبحوثة، ويعين هذا أن املؤسسات املدروسة أجرت تغيريات 
، )09(، )03(، )10(ارية، وتليها الفقرات جذرية يف استعمال نظم احلاسوب يف عملياا اإلد

على التوايل، وباحنراف  )4.10(، )4.30(، )4.30(، )4.55(اليت بلغت متوسطاا احلسابية  )01(
مما يدل على أن املؤسسات املدروسة قامت  )0.897(، )1.001(، )1.125(، )1.245(معياري 

ريق وضع برامج كفؤة تساعد العاملني بإدخال أساليب وطرق جديدة لعملياا اخلدماتية، عن ط
 .على فهم آليات عمل اإلدارة 

من حالة شبه اتفاق بني إجابات أفراد العينة املدروسة، حيث بلغ  )13(بينما تقترب الفقرة 
أدخلت ة وهذا يدل على أن املؤسس ،)1.213(، وباحنراف معياري )3.94(الوسط احلسايب 

، )4(، )14(وتليها الفقرات ، ع خدماا مقارنة باملنافسنية تقنيات جديدة للعمل على رفؤسسامل
وباحنراف معياري  )3.76(،)3.85(،)3.88(أوساطها احلسابية اليت قدرت ب  تقاربواليت ت) 11(
على التوايل، وهذا يعين أن إجابات أفراد عينة الدراسة تتميز حبالة  )1.204( ،)1.012(، )1.002(
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توصلت إىل اختاذ سياسات وإجراءات لتطوير خدماا ومركزها شبه االتفاق أي أن املؤسسات 
  .، وتأدية خدمتها بناء على املعرفة املكتسبة من احلاجات غري املشبعة للزبائنالسوقي

من حالة شبه اتفاق بني إجابات أفراد العينة املدروسة  )05(، )15(بينما تقترب الفقرتني 
على ) 1.305(، )1.245(، وباحنراف معياري )3.73(، )3.76(حيث بلغت أوساطها احلسابية 

املدروسة انتهجت سياسة يف جمال التعيني وتقدمي احلوافز  ةالتوايل، وهذا يدل على أن املؤسس
  .ختصص برامج لتحسني وتطوير خدماا لزيادة والء زبائنهاو

راد العينة، من حالة االتفاق املتدين بني إجابات أف )8(، )17(، )07( بينما اقتربت الفقرات
، )1.054(، )1.023( وباحنراف معياري ،)3.45(، )3.56(، )3.60(حيث بلغت أوساطها احلسابية 

تتخذ إجراءات ن املؤسسة أعلى التوايل، مما يدل على أن آراء العينة املبحوثة تؤكد ) 1.568(
زيادة عدد  عروض جمانية بغية تقدمو تساعد على تفعيل االتصال وتبادل املعارف بني العاملني

  .تقوم باستحداث يف إستراجتيتها وتصميم خدماا ونظم الرقابة عليها، كما املشتركني يف خدماا
فقد اقتربت من حالة االتفاق املتدين بني إجابات أفراد  )06(، )19(، )18(أما باقي الفقرات 

، )1.874(اري ، وباحنراف معي)2.96(، )3.11(، )3.14(العينة حيث بلغت أوساطها احلسابية 

تم بشكاوي وأراء الزبائن كقاعدة ترتكز عليها  ةوهذا يدل على أن املؤسس ،)1.257(، )1.126(
متنح للعاملني و تقدم خدمات إضافية متميزة ومبتكرة مقارنة باملنافسني،كما أا يف تطوير خدماا

  .احلرية يف حل املشكالت الفورية املتعلقة بتقدمي اخلدمات
و باحنراف معياري  ،)2.35(، )2.58(اليت بلغ وسطيها احلسابيني  )12(، )16(تني أما الفقر

حيث أا تقترب من حالة االتفاق املتدين بني إجابات أفراد العينة املبحوثة، و  ،)1.112(، )1.612(
لتحديد التوجهات ) مراكز استشارية وحبثية(إىل جهات خارجية تلجأ ةؤسسامل هذا يدل على أن

  .حصلت على براءات اختراع تزيد من ابتكاراا ،يف حنيبلية للمستهلكنياملستق
وبصفة عامة ميكن القول أن مجيع آراء أفراد عينة الدراسة حول متغري االبتكار املؤسسايت 

 )3.48(جيابية، كما هو مشار له يف اجلدول أعاله، حيث يفوق الوسط احلسايب اإلمجايل إهي 
ن أوهذا يدل على حالة شبه اتفاق أفراد عينة الدراسة املبحوثة بش ،)0.931(وباحنراف معياري 

  . إدراكها ألمهية االبتكار املؤسسايت ودوره يف تطويرها للدخول إىل عامل املنافسة
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وقد جاءت نتائج التحليل اخلاص بامليزة التنافسية على  :املتغري التابع امليزة التنافسية:ثانيا
  :النحو األيت

  نتائج التحليل اإلحصائي للميزة التنافسية): 18(اجلدول               
                 

  
  من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج االستبيان :املصدر

 الفقرات الرقم
الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الترتي
 ب

  0.89 3.86 التكلفة األقل: أوال 

01 
تسعى املؤسسة إىل االحتفاظ بالعناصر الكفوءة لتخفيض من حجم 

 3 1.02 3.95 .التكاليف

 9 1.35 3.45 .ت احلجم عند اقتناءها للمواد األوليةتستفيد املؤسسة من اقتصاديا 02
 11 1.56 3.20 .تلجأ املؤسسة إىل السيطرة على التخزين لتخفيض التكاليف 03
 6 1.87 3.70 .تسعى املؤسسة إىل اإلنتاج بأقل تكلفة للسيطرة على حصتها السوقية 04
  1.58 3.12 التميز: ثانيا 

 8 1.05 3.49 .سسات باملهارات واخلربات املتطورةتتميز املؤسسة عن باقي املؤ 05

06 
تتوفر يف املؤسسة فرص الستخدام تكنولوجيا املعلومات ال تستطيع امتالكها 

 7 1.85 3.65 .مؤسسات أخرى

 2 1.82 3.98 .تعتين املؤسسة باستقطاب األفراد ذوي املؤهالت العلمية والكفاءة العملية 07
 1 0.62 4.12 يدة عن باقي املؤسسات املنافسةتتميز املؤسسة خبدمات ج 08
  0.82 3.75 املرونة: ثالثا 

 5 0.86 3.75 .تركز املؤسسة يف تقدمي خدماا على فئات معينة من متعامليها 09

10 
متتلك املؤسسة قدرة عالية يف حجم االستجابة للتغريات احلاصلة يف حاجات 

 10 0.87 3.29 .ورغبات الزبائن

 4 1.83 3.86 املؤسسة بتركيز عالية يف العمليات اإلنتاجية من حيث اآلالت واملعداتتتميز  11

  1.38 3.89 القيم اإلحصائية اإلمجالية ملتغريات الدراسة 
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  بامليزة التنافسيةر اخلاص ترتيب األوساط احلسابية لعبارات احملو 25الشكل رقم 

  

  
  

أن األوساط احلسابية جلميع الفقرات تفوق الوسط  25 والشكل )18( يالحظ من اجلدول
ا يدل على وجود شبه اتفاق بني أفراد عينة الدراسة حول فقرات امليزة ذوه )3.00(احلسايب

، )4.12( وسط احلسايبذات ال )08( التنافسية املعدة يف االستبيان، ويزداد االتفاق حول الفقرة
، واليت احتلت املرتبة األوىل من إجابات أفراد عينة الدراسة املبحوثة، )0.62( وباحنراف معياري

تخفيض من حجم التكاليف، لويعين هذا أن املؤسسة تسعى إىل االحتفاظ بالعناصر الكفوءة ل
باحنراف  )3.86(، )3.95(، )3.98( متوسطاا احلسابية تاليت بلغ )11( ،)01( ،)07( وتليها الفقرة

تعتين باستقطاب األفراد ذوي املؤهالت  مما يدل على املؤسسة )1.83( ،)1.02( ،)1.82( معياري
إىل االحتفاظ بالعناصر الكفوءة لتخفيض حجم  تسعىكما   العلمية والكفاءة العملية

  .الت واملعداتبتركيز عايل يف العمليات اإلنتاجية من حيث اآل ،كما أا تقوم التكاليف
مما  )0.86(وباحنراف معياري )3.75( واليت بلغ كذلك متوسطها احلسايب )09(أما الفقرة 

  .يف تقدمي خدماا على فئات معينة من متعامليهاتركز املؤسسة  يدل على أن
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من حالة االتفاق املتدين بني إجابات أفراد العينة واليت  )05( ،)06(، )04( أما الفقرات   
، )1.85(و)1.87( وباحنرافات املعيارية التالية )3.49( ،)3.65( ،)3.70( وساطها احلسابيةبلغت أ

إىل اإلنتاج بأقل تكلفة للسيطرة على حصتها تسعى املؤسسة  على أن على التوايل مما يدل )1.05(
ات واكتساا لباقي املهارات واخلرب، وتوفر لديها فرص الستخدام تكنولوجيا املعلومات السوقية
  .املتطورة

 )3.29( ،)3.45(ا بلغ  حيثاحلسابني مهاوسطاتمتقارب  فقد )10(، )02(تني بينما الفقر

تستفيد من اقتصاديات ا يعين أن املؤسسة ذعلى التوايل وه )0.87(و )1.35(وباحنراف معياري
غريات ، وامتالكها كذلك قدرة عالية يف حجم االستجابة للتاحلجم عند اقتناءها للمواد األولية

  .احلاصلة يف حاجات ورغبات الزبائن
وباحنراف  )3.20( فتقترب من حالة عدم التأكد حيث بلغ وسطها احلسايب )03( أما الفقرة

  .تلجأ  إىل السيطرة على التخزين لتخفيض التكاليف بأا وتتميز املؤسسة )1.56( معياري
ة حول متغري امليزة التنافسية هي وبصفة إمجالية ميكن القول أن مجيع أراء أفراد عينة الدراس

ا يدل على ذوه) 1.38( وباحنراف معياري، )3.89( جيابية حيث يفوق وسطها احلسايب اإلمجايلإ
التفاهم الكبري بني إجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات امليزة التنافسية لكل متغري على حدي، 

  :دول األيتيتم عرض نتائج التحليل الوصفي بصفة إمجالية يف اجلو
  نتائج التحليل الوصفي اإلمجايل ملتغريات امليزة التنافسية )19(اجلدول              

 الترتيب االحنراف املعياري الوسط احلسايب متغريات امليزة التنافسية الرقم

 1 0.89 3.86 التكلفة األقل 1
 3 1.58 3.12 التميز 2
 2 0.82 3.75 املرونة 3
  1.38 3.89 تنافسيةمتغريات امليزة ال 

  
  الطالب باالعتماد على نتائج االستبياناعداد من : املصدر
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وباحنراف  )3.86( حيتل الريادة بوسط حسايب تكلفة األقلأن متغري ال )19(يشري اجلدول 
ويبلغ احنرافها  )3.75(حيث بلغ وسطها احلسايب  رونةمث يأيت بعده متغري امل )0.89( معياري
ا يعين ذ،وه)1.58( وباحنراف معياري )3.12( بوسط حسايب تميزويليه متغري ال )0.82( املعياري

  .تكلفة األقلضرورة اهتمام املؤسسات حمل الدراسة بال
 وكما تشري نتائج التحليل الوصفي ملتغري امليزة التنافسية، إىل أن الوسط احلسايب اإلمجايل بلغ

ابات أفراد عينة الدراسة املبحوثة تتفق إىل حدا مما يعين أن إج )1.38( ، باحنراف معياري)3.89(
  . كبري على فقرات االستبيان للمتغري التابع امليزة التنافسية

  يف موبيليسالعالقة بني االبتكار وامليزة التنافسية : الثايناملطلب 
ة يزاملوكار االبتعن العالقة بني  قبل القيام باختبار فرضية الدراسة نقوم بتكوين منوذج الدراسة املعرب

ويف األخري نقوم بتقييمه واختبار فرضية  مث نقوم بتقدير معامالت النموذج الرياضي، ،التنافسية
  .الدراسة

 :   تكوين منوذج الدراسة .1

املشار إليها يف االستبيان باستعمال برنامج  ومن خالل املعاجلة اإلحصائية إلجابات أفراد العينة 
(spss) نموذج الدراسة ميثل عالقة خطية مستقيمة ، ولذلك مت االعتماد يف اتضح أن االجتاه العام ل

=Y(متثيله على املعادلة العامة للمستقيم   a X +b  (. 

 الدراسة منوذج تقدير .2
 يف إليها املشار الدراسة  عينة أفراد إلجابات اإلحصائية املعاجلة خالل من أيضا

مت تقدير منوذج الدراسة واملتمثل  2ن امللحق رقم وم spss برنامج باستعمال االستبيانات
  :يف األيت

Y=0.85 X+1.723  

    :تقيم منوذج الدراسة .3
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 التنافسية ةيزاملو بتكاراال بني للعالقة الدراسة منوذج متثيل فعالية و جودة دراسة أجل من
 الدراسة منوذج أن من التأكد هي االختبار هذا وظيفة و اإلحصائية املعنوية باختبار يسمى ما جنري

 هذا يتكون و التنافسية ةيزاملو االبتكار بني العالقة نوعية عن وفعالة جيدة بصفة يعرب املقترح
  .التحديد معامل ومقياس االرتباط معامل مقياس من االختبار

  :تبقى على أساس الفرضيات املوضوعة
بني االبتكار   0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :الفرضية العامة

  .اإلداري وامليزة التنافسية
  :وتتفرع إىل الفرضيات التالية

بني  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :الفرضية األوىل .1
  .االبتكار اإلداري وامليزة التنافسية

بني  0.05توجد عالقة ذات داللة  إحصائية عند مستوى معنوية  :الفرضية الثانية .2
  .التقين وامليزة التنافسية بتكاراال

بني  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :الفرضية الثالثة .3
  .االبتكار اإلضايف وامليزة التنافسية

 :نهأاختبار الفرضية األوىل اليت تنص على  .أ 
مليزة بني االبتكار اإلداري وا 0.05توجد عالقة ذات داللة  إحصائية عند مستوى معنوية 

  .التنافسية
 اإلداريكانت أهم نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط بني املتغري املستقل املتمثل يف االبتكار 

متضمنة يف  )SPSS(واملتغري التابع املتمثل يف امليزة التنافسية، وباالستناد إىل الربنامج اإلحصائي 
  :اجلدول اآليت
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واملتغري "اإلدارياالبتكار "املتغري املستقل يط بني نتائج االحندار اخلطي البس ):20(اجلدول
  "امليزة التنافسية"التابع 

  املتغريات
  امليزة التنافسية

 املعنوية  Rمعامل االرتباط   R²معامل التحديد  معامل االحندار ثباتمعامل ال
sig  

االبتكار 
  0.542  0.526  0.276 0.85 1.723  اإلداري

  
  عتماد على نتائج االستبيانالطالب باالإعداد من  :املصدر

بني ) معنوية( انطالقاً من اجلدول السابق يتبني لنا وجود عالقة تأثري ذات داللة إحصائية
، وهذا )0.85(فقد بلغ معامل االحندار  - خالل فترة الدراسة –االبتكار اإلداري وامليزة التنافسية 

يف  –مساعدة املؤسسة حمل الدراسة  ، يف)%85(يعين أن االبتكار اإلداري لوحدها تساهم بنسبة 
وهذا األثر ذو داللة معنوية  - التأقلم مع املستجدات البيئة بسرعة بافتراض ثبات العوامل األخرى

فتمثل مسامهة العوامل األخرى جمتمعة يف  )1.723(أو أقل، أما القيمة  )%6(عند مستوى معنوية 
  .املرونة

، وهذا )0.276(فقد بلغت  R² ثلة يف معامل التحديدأما القابلية التفسريية للنموذج واملتم
خالل فترة الدراسة يعود  -املرونة –من التغريات اليت حدثت على املتغري التابع  %27.6يعين أن 

 سببها إىل االبتكارات التنظيمية، وهذا ما أكدته قيمة معامل االرتباط بني املتغريين الذي بلغ حنو
  .الطردية بني املتغريين واليت تبني العالقة ،)52.6%(

  : rمعامل االرتباط  -
 االبتكار اإلداريعامل االرتباط بني اعتمادا على النتيجة اخلاصة مبو بالرجوع إيل اجلدول السابق

ة يدل علي أنه هناك ارتباط بني االبتكار وامليز ، و هذا = r 0.526ة التنافسية جند أنيزوامل
  .  التنافسية
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 :  2rمعامل التحديد   -
 من وذلك التابع املتغري على املستقل املتغري تأثري مقدار ملعرفة التحديد معامل يستخدم 

 التحديد معامل قيمة كانت كلما و x ب y عالقة عن للتعبري املختار الرياضي النموذج خالل
 واقعي املقترح يالرياض والنموذج وقوية متينة yو X بني العالقة كانت كلما الواحد من قريبة

 .(1)يحوصح
 يف احلادثة للتغريات االبتكار تفسري نسبة أن أي =0.276R2أن جند التحديد معامل وحبساب

 .احلقيقي النموذج من  %27.6 ب تقدر التنافسية ةيزامل
توجد عالقة ذات داللة إحصائية ( نه أالفرضية الفرعية األوىل واليت تنص على  قبلوذه النتائج ن

  .)بني االبتكار اإلداري وامليزة التنافسية ) 0.05( عند مستوى معنوية
 :نهأاختبار الفرضية الثانية اليت تنص على .ب

بني االبتكار التقين وامليزة  0.05توجد عالقة ذات داللة  إحصائية عند مستوى معنوية 
  .التنافسية

كار التقين كانت أهم نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط بني املتغري املستقل املتمثل يف االبت
متضمنة يف  )SPSS(واملتغري التابع املتمثل يف امليزة التنافسية، وباالستناد إىل الربنامج اإلحصائي 

  :اجلدول اآليت

                                         
  .49ص، 2007، الجزائر، وعات الجامعيةطبديوان الم ،سائل محلولةمودروس  :االقتصاد القياسي، محمد علي -  1 
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واملتغري التابع " االبتكار التقين"املتغري املستقل نتائج االحندار اخلطي البسيط بني  ):21(اجلدول
  "امليزة التنافسية"

 

  املتغريات
  نافسيةامليزة الت
معامل 

 ثباتال
معامل 
 االحندار

معامل التحديد 
R²  

معامل االرتباط 
R  

 املعنوية
sig  

االبتكار 
  0.514  0.625  0.390 0.87 0.898  التقين

  
  الطالب باالعتماد على نتائج االستبيانإعداد من  :املصدر

بني ) معنوية( انطالقاً من اجلدول السابق يتبني لنا وجود عالقة تأثري ذات داللة إحصائية
، وهذا )0.87( فقد بلغ معامل االحندار - خالل فترة الدراسة –االبتكار اإلداري وامليزة التنافسية 

يف التأقلم مع  –يف مساعدة املؤسسة حمل الدراسة  كبريةساهم بنسبة ييعين أن االبتكار التقين 
ذو داللة معنوية عند مستوى  وهذا األثر -املستجدات البيئة بسرعة بافتراض ثبات العوامل األخرى

  .فتمثل مسامهة العوامل األخرى جمتمعة يف املرونة )0.898(، أو أقل، أما القيمة )%5( معنوية
، وهذا )0.390(فقد بلغت R² أما القابلية التفسريية للنموذج واملتمثلة يف معامل التحديد

خالل فترة الدراسة يعود  - ونةاملر –من التغريات اليت حدثت على املتغري التابع  %39يعين أن 
 سببها إىل االبتكارات التنظيمية، وهذا ما أكدته قيمة معامل االرتباط بني املتغريين الذي بلغ حنو

  .بني املتغريين سنةواليت تبني العالقة الطردية احل ،)62.5%(
ت داللة ال توجد عالقة ذا(نه أوذه النتائج نرفض الفرضية الفرعية األوىل واليت تنص على 

، لتحل حملها )بني االبتكار التقين وامليزة التنافسية ) 0.05( إحصائية عند مستوى معنوية
  :الفرضية البديلة واليت تنص على

بني االبتكار التقين  ) 0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية(
  ).وامليزة التنافسية
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  :نهألى اختبار الفرضية الثالثة اليت تنص ع . ج

بني االبتكار اإلضايف وامليزة  0.05توجد عالقة ذات داللة  إحصائية عند مستوى معنوية 
  .التنافسية

كانت أهم نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط بني املتغري املستقل املتمثل يف االبتكار اإلضايف 
متضمنة يف  )SPSS(امج اإلحصائي واملتغري التابع املتمثل يف امليزة التنافسية، وباالستناد إىل الربن

  :اجلدول اآليت
 "االبتكار اإلضايف"املتغري املستقل نتائج االحندار اخلطي البسيط بني  ):22(اجلدول  

  " امليزة التنافسية"واملتغري التابع 
 

  املتغريات
  امليزة التنافسية

معامل 
 ثباتال

معامل 
 االحندار

معامل التحديد 
R²  

معامل االرتباط 
R  

  sigعنويةامل

االبتكار 
  0.589  0.824  0.678 0.095 1.698  اإلضايف

  
  .الطالب باالعتماد على نتائج االستبيانإعداد من  :املصدر

بني ) معنوية( انطالقاً من اجلدول السابق يتبني لنا وجود عالقة تأثري ذات داللة إحصائية
 ، وهذا)0.095(د بلغ معامل االحندار فق - خالل فترة الدراسة –االبتكار اإلداري وامليزة التنافسية 
يف  –يف مساعدة املؤسسة حمل الدراسة ، )% 9.5(ساهم بنسبة ييعين أن االبتكار اإلضايف لوحده 

وهذا األثر ذو داللة معنوية  - التأقلم مع املستجدات البيئة بسرعة بافتراض ثبات العوامل األخرى
فتمثل مسامهة العوامل األخرى جمتمعة يف  )1.698( أو أقل، أما القيمة، %)5( عند مستوى معنوية

  .املرونة
، وهذا )0.678(فقد بلغت R² أما القابلية التفسريية للنموذج واملتمثلة يف معامل التحديد

خالل فترة الدراسة يعود  - املرونة –من التغريات اليت حدثت على املتغري التابع  %67.8يعين أن 
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 وهذا ما أكدته قيمة معامل االرتباط بني املتغريين الذي بلغ حنو سببها إىل االبتكارات التنظيمية،
  .واليت تبني العالقة الطردية الضعيفة بني املتغريين، )82.4%(

ال توجد عالقة ذات داللة (نه أوذه النتائج نرفض الفرضية الفرعية األوىل واليت تنص على 
، لتحل حملها )ضايف وامليزة التنافسيةبني االبتكار اإل ) 0.05( إحصائية عند مستوى معنوية

  :الفرضية البديلة واليت تنص على
بني االبتكار اإلضايف  ) 0.05( توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية(

  ).وامليزة التنافسية
 ):F(فيشر اختبار

 النموذج ادلةملع اإلحصائية املعنوية حول) ₀H( الفرضية اختبار يف فيشر اختبار يتمثل      
 القيمة مبقارنة نقوم ذلك أجل من عليه، احملصل التحديد معامل قيمة موضوعية ومدى املقترح،
  . فيشر مقياس جدول من املستخرجة  (f tab) اجلدولية أو احلرجة القيمة و) f réel( الفعلية
فسيتم  جلدولاملستخرجة من ا (F tab)احملسوبة أكرب من قيمة ) (f réelإذا كانت قيمة       

املفترضة للطبيعة العشوائية ملعادلة التمثيل املقترحة، أي أن معادلة التمثيل )   (H₀رفض الفرضية 
اليت حتصلنا عليها هي قيمة موضوعية وتصلح الستخدامها  R2) (جيدة وقيمة معامل التحديد

  .كمقياس لتقدير فعالية و جودة التمثيل 
املفترضة للطبيعة العشوائية ملعادلة  )H₀(ه سيتم قبول الفرضيةفإن (F réel < F tab)إذا كالقيمة 

التمثيل املقترحة، أي أن معادلة االحندار املقترحة غري معنوية إحصائيا و ال تصلح تفسري سلوك 
  (1).املتغري التابع 

املستخرجة من  )(F tabو القيمة احلرجة أو اجلدولية  ) (F réelو اجلدول التايل يوضح القيمة 
  .دول مقياس فيشر ج

                                         

  .52-51المرجع السابق ، ص  -   1 
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  :حسب مقياس فيشر ( F tab )و القيمة اجلد ولية ) (F réelالقيمة الفعلية : 23اجلدول رقم 
 مستوى املعنوية

α 

درجة حرية البسط 
)v1( 

درجة حرية 
 )v2(املقام 

  القيمة اجلدولية

F tab)( 

  القيمة الفعلية

F réel)( 

0.05  01  100  3.48  220  

 

  .خاص مبقياس فيشر 02لب اعتمادا على اجلدول التوزيع فيشر و امللحق رقم من إعداد الطا: املصدر

أكرب من القيمة ) (f réelجند أن القيمة الفعلية أو احملتسبة  23 بناءا على معطيات اجلدول رقم
و املفترضة للطبعة  )H₀(، وعليه فإن نتيجة هذا االختبار هي رفض الفرضية )(F tabاجلدولية 

Rدلة التمثيل املقترحة، أي أن معادلة التمثيل جيدة و قيمة معامل التحديدالعشوائية ملعا
اليت  2

حصلنا عليها هي قيمة موضوعية و يصلح استخدامها كمقياس لتقدير فعالية و جودة التمثيل و 
  .بصفة عامة منوذج الدراسة ككل مقبول 

  : )a(بالنسبة للمعامل )T(اختيار ستيودنت
  : دنت الختبار فرضية الدراسة و املتمثلة يف اآليت مث استخدام اختبار ستيو

H₀ :  ال يساهم االبتكار  يف تدعيم امليزة التنافسية لشركة تصاالت اجلزائر للهاتف النقال موبيليس
   a=  0أي 
H₁:  أي لشركة اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال موبيليسيؤثر االبتكار يف تدعيم امليزة التنافسية ،
     a≠0أن 

α=0.05 

لستيودنت و القيمة  ) (f réelو يتم إجراء هذا االختبار مبقارنة القيمة الفعلية أو احملسوبة        
  .املستخرجة من جدول التوزيع لستيودنت  )(Ttabاجلدولية له 
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 H₀إذا كانت القيمة الفعلية أكرب من القيمة املستخرجة من اجلدول فسيتم رفض الفرضية        
وجود تأثري االبتكار علي امليزة التنافسية لشركة موبيليس، أي أن االبتكار يؤثر يف  املفترضة لعدم

   a≠0تدعيم امليزة التنافسية لشركة موبيليس  مبعين 
أنه ال ، أي  H₀وإذا كانت القيمة اجلدولية أكرب من القيمة احملتسبة فإنه سيتم قبول الفرضية       

  .يزة التنافسية لشركة موبيليسيوجد تأثري لالبتكار  يف تدعيم امل
واجلدول التايل يوضح القيمة الفعلية والقيمة اجلدولية املستخرجة من جدول التوزيع اإلحصائي 

   α=0.05و مستوي معنوية يساوي   =100vلستيودنت عند درجة حرية 
  (a)ملبالنسبة للمعا  ( F tab )و القيمة اجلد ولية ) (F réelالقيمة الفعلية : 24اجلدول رقم

  
  .اخلاص مبقياس ستيودنت 02من إعداد الطالب اعتمادا على جدول التوزيع لستيودنت وامللحق رقم : املصدر

أكرب من القيمة اجلدولية، جند ان القيمة الفعلية أو احملسوبة  24بناءا علي معطيات اجلدول رقم 
املفترضة لعدم وجود تأثري لالبتكار  يف تدعيم   H₀وعليه فإن نتيجة هذا إختبار هي رفض الفرضية

 a≠0ؤثر علي القدرة التنافسية مبعين امليزة التنافسية لشركة موبيليس، إي أن االبتكار ي

  )b(بالنسبة للثابت )T(اختبار ستوديونت  -
 :حسب الفرضية التالية  )b(تغري الثابت  مت استخدام اختبار امل

H₀ : 0الثابت يساوي الصفر أي=b  
H₁ : 0الثابت ال يساوي الصفر أي ≠b  

لستيودنت و القيمة اجلدولية )  (f réelويتم إجراء هذا االختبار مبقارنة القيمة الفعلية أو احملسوبة 
  .املستخرجة من جدول توزيع ستيودنت )(Ttabله 

املستخرجة من اجلدول سيتم رفض  )(T tabاحملسوبة أكرب من قيمة ) (f réelإذا كانت قيمة 
  b≠0 املفترضة لعدم وجود املتغري الثابت، أي أن املتغري الثابت ال يساوي الصفر يف  )H₀(الفرضية 

 القيمة احملتسبة القيمة اجلدولية درجة احلرية املقام مستوي املعنوية

0.05 100 1.38 18,643 
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  .أي أنه ال يوجد متغري ثابت  ،)H₀( فإنه سيتم قبول الفرضية(F réel < T tab)وإذا كانت قيمة 
املستخرجة من جدول  ) (T tabو القيمة اجلدولية ) (T réelالتايل يوضح القيمة الفعلية  و اجلدول

 α=0.05و مستوى معنوية تساوي  =V  100التوزيع اإلحصائي  لستيودنت عند الدرجة

 )b(بالنسبة للثابت   )(T tabو القيمة اجلدولية ) (T réelالقيمة الفعلية  : 25اجلدول رقم

 القيمة الفعلية القيمة اجلدولية  ة حرية املقامدرج مستوي معنوية

0.05 100 1.38 3.89 

    .من إعداد الطالب : املصدر       
بناءا علي معطيات اجلدول جند إن القيمة الفعلية أو احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية وعليه فإن 

، وعليه  b=0ابت أي أن املفترضة لعدم وجود الث H₀نتيجة هذا االختبار هي عدم قبول الفرضية
  :يبقي منوذج الدراسة كما يف األول

Y=0.85 X+1.72 

  نتائج الدراسة: رابعاملطلب ال
 النتائج إىل التوصل متكن الدراسة فرضية واختبار االستبيانات إجابات حتليل خالل من

  :التالية
   ن أكثر من املؤسسة تعتمد بقوة على عنصر الشباب يف عملها إذ ميثلوميكن القول بأن

 .من عمال املؤسسة 70%

 س و ماجستري إذلة الشهادات اجلامعية ليسانمحهم من  إطارات املؤسسة  غلبيةن أإ 
 من إمجايل العينة املدروسة %80أكثر من بلغت نسبتهم 

 45 إذ ميثلون سنوات 5 لديهم خربة أقل من الدراسة عينة أفراد من األكرب ةالنسب% 

 .وهم الفئة الغالبة ،جمتمع اإلطاراتأفراد   من

 التنافسية وامليزة االبتكار بني) معنوية( إحصائية داللة ذات تأثري عالقة وجود – 
اإلداري لالبتكار  بالنسبة وهذا ،)0.85( االحندار معامل بلغ فقد - الدراسة فترة خالل
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 حمل املؤسسة مساعدة يف ،)%85( بنسبة ساهمي لوحده اإلداري االبتكار أن يعين
  .بسرعة البيئة املستجدات مع التأقلم يف – ةالدراس

  خالصة الفصل 
مت  إىل حماولة لقياس أثر االبتكار على تنافسية مؤسسة موبيليس يف هذا الفصل من خالل التطرق

  :التوصل إىل نتائج التالية

 وجود إىل التوصل مت الدراسة عينة أفراد إجابات خالل ومن االستبيانية الدراسة خالل من
 حيث ،موبيليس ملؤسسة التنافسية ةيزواملاالبتكار اإلداري  إدارة بني طردية قوية عالقة

R=0.526  
توجد   كذلك من خالل الدراسة االستبيانية ومن خالل إجابات أفراد عينة الدراسة

  =R  0.625 التقين وامليزة التنافسية بني االبتكار طردية حسنة عالقة
  .=R   0.824كار اإلضايف وامليزة التنافسيةبني االبت طردية ضعيفة توجد عالقة

كبري يف   أثر مت التوصل إيل أن لالبتكار وباستعمال اختبار فيشر و ستيودنت -
سية لشركة موبيليس، حبيث أن تطبيق االبتكار يف اتصاالت اجلزائر ة التنافتدعيم امليز

 .التنافسية  للهاتف النقال موبيليس  ميكن من تدعيم امليزة
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 :الوطنية باللغة لخصامل
 يعود ذلك ولعل واملستمر، الدائم التغري هو املؤسسات ألغلب احلالية األعمال بيئة مييز ما إن

 ااالت مجيع يف اهلائلة التكنولوجية والتطورات االتصاالت، ثورة يف تتمثل لعدة عوامل
 يف واملستمر السريع لتغريا إىل إضافة املؤسسات بني الشديدة والصناعية، واملنافسة االقتصادية

 لكل إستراجتية ضرورة اجلديدة املنتجات ابتكار جيعل املستهلكني، مما وأذواق ورغبات حاجات
 املنتجات جمال يف  االبتكار فإن املنطلق ومن هذا .السوق يف والبقاء النجاح إىل تسعى مؤسسة

 بقاءها وكذا للمؤسسة ة تنافسيةميز يف حتقيق تساهم اليت اهلامة اإلستراجتية الوسائل إحدى يعد
 حتديد على هذا البحث يف مت التركيز حيث .اإلستراجتية أهدافها حتقيق على قدرا وزيادة ومنوها
 أداء حتسني يف وأمهيتها  اجلديدة املنتجات ابتكار وكذا عامة بصفة وأمهيته االبتكار مفهوم

  .زالتمي عوامل أحد باعتباره إليه احلاجة ومدى املؤسسة،
اتصاالت اجلزائر للهاتف  خالل ومن اجلزائرية، االقتصادية املؤسسة فإن سبق مما وانطالقا
 الزخم يف البقاء من متكنها كوسيلة جديدة منتجات ابتكار على تعمل كنموذج النقال موبيليس

  .حتتلها اليت السوقية الوضعية حلماية بيئتها مييز أصبح الذي التنافسي
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The abstract: 
the continuous mutations that characterize the businesses environment for 

the majority of enterprises as a result of several factors e.g ( the revolution of 
communications, and the great progress in technology lead in all economic and 
industrial spheres, and the acute competition between enterprises in addition to 
the permanent and swift changes 

at the desires and needs and tastes of consumers, that did make from the 
innovation of new products as a strategic necessity to every enterprise seeks to 
the success and the outliving in the market. 

And the innovative marketing in the domain of products is considered as a 
one from the most important strategic means that contributes in attainment a 
competitive advantage for enterprise and sic aide it at outliving and success and 
reinforce its abilities in accomplishing its objectives. 

Where it focalized in this search on the demisting of the concept and the 
importance of innovation generally, and sic in domain of the products on the 
grounds of the marketing and its role in improving the performance of enterprise 
and the want-extent to it as oneof the factors of advance. 

From what predated, the Algerian economic firms and from through dairy 
of Hodna as a model, innovate new products based on innovative marketing as 
avenue to enable it on outliving in competitive momentum that became 
characterise its environment forprotection its market share. 
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Français 

La particularité de l’actuel environnement des affaires de la majorité 
dessociétés est le changement perpétuel et constant ,et ce du a de nombreux 
facteurs comme la révolution du domaine de la communication, les progrès 
technologiques dans les secteurs industriel, et économique, ainsi que la 
compétions féroce entre ces entreprisses, sans oublier le changement rapide 
continuel des besoins des consommateurs et leurs goûts. ce qui rend l’innovation 
de nouveau produits nécessaire a chaque entreprise qui veille a son succès et a 
préserver sa place sur le marche. 

A partir de ce principe, l’innovation des produits et l’un des moyens  
stratégique les plus important, qui favorise la compétitivité de la société, qui lui 
assurent sa stabilité et son  développement en lui permettant d’accroitre ses 
capacités afin de réaliser ses objectives. 

A travers ce projet, on s’est base sur la définition du concept de 
l’innovation, et son importance en général, ainsi que celle de l’innovation de 
nouveaux produits, et son rôle dans l’amélioration  des présentations de la 
société, comme étant l’un des facteurs d’individualité. 

De ce fait, la société algérienne de communication « mobilis »veille a 
l’innovation de nouveaux produit, un moyen qui  lui permet de rivaliser et 
préserver sa position sur le marche. 
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 :اخلامتة العامة

 كما ،االبتكار يف دعم امليزة التنافسية ردو عن بالبحث الدراسة هذه خالل من قمنا لقد

 أجل من ا قمنا اليت امليدانية حمل الدراسة كانت اليت موبيليس مؤسسة يف ضرورته حتديد حاولنا

 األسئلة على اإلجابة هو ذلك من وكان الغرض التطبيقي، اجلانب على النظري اجلانب إسقاط

 ومراحل ومتطلبات ماهية على الدقة بنوع من فنتعر جتعلنا بطريقة حبثنا إشكالية يف املطروحة

 وكيف جديدة، منتجات البتكار املتبعة واإلستراجتيات األساليب عن خمتلف والكشف االبتكار

كميدان  موبيليس اختيار مت وقد املؤسسة، أداء دوره يف حتسني وكذا النشاط هذا على تتم الرقابة
ما  بتقدمي تم أين شديدة مبنافسة يتميز قطاع يف تعمل اليت املؤسسات من باعتبارها للدراسة
  . االبتكار جوهر هو وهذا املنافسني، من أفضل الزبائن وبشكل يريده ما مع يتناسب

 باالبتكار كنموذج للقيام مؤسسة موبيليس تواجه اليت والعراقيل الصعوبات حتديد وكذا

 .أمام موبيليس تقف اليت العراقيل يللتذل االقتراحات بعض تقدمي مث العمومية، اجلزائرية للمؤسسة
 األساسية مجيع املفاهيم على التعرف خالل من إال ممكنا يكن مل املفهوم هذا إىل التطرق إن

 بالنتائج واخلروج هذا يف حبثنا أكثر التعمق يف مكننا مما املنتجات، جمال يف باالبتكار املرتبطة

  :التالية

  :  عرض نتائج الدراسة: أوال

 أن ألي مؤسسة وميكن املتطلبات، من جمموعة توفري خالل من حتقيقه ميكن كاراإلبت إن .1
 ؛ذلك أردت إذا املتطلبات هذه توفر

األفكار  يتطلب ما بقدر لتحقيقه جديدة تكنولوجيا يتطلب ال الغالب يف االبتكار إن .2
 ؛مألوفة أو غري جديدة

 فإن مؤقتة أو ا مستدامةبكو يتعلق وفيما للمؤسسة تنافسية ميزة حيقق اإلبتكار إن .3
 ؛اإلبتكار كثافة درجة حبسب يبقى ذلك
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 ابتكار عن ناتج معقد منتج يكون أن بالضرورة ليس )اجلديد(املبتكر  املنتج إن .4
 ؛مألوفة غري أو مبتكرة فكرة وراءه لكن بسيطا منتجا وإمنا يكون تكنولوجي،

 التغري، حيث دائمة بيئة يف البقاء أجل من املؤسسة يد يف وسيلة أهم أصبح االبتكار إن .5
 حيث الظروف املتغرية، ظل يف عليه احملافظة كيفية يف وإمنا العميل خلق كيفية يف تكمن ال املشكلة

 التهديدات الفرص وحتويل عن البحث خالل من املشكلة هذه حل يف مهم دور  االبتكار يلعب
  للمنتج احلايل؛ دةجدي تاستخداما وإجياد كامنة حلاجات واكتشافه جديدة، فرص إىل

 من بيئة األعمال متيز اليت املتغرية الظروف ظل يف للمؤسسة البقاء مفتاح هو اإلبتكار إن .6
 الزبائن حلاجات ورغبات حدثت اليت اجلديدة التغريات مع ليتالءم املنتج تكييف على قدرته خالل
 مع يتناسب املنتج عل منجت اليت بالتحسينات القيام من للمؤسسة مساحه خالل من املنافسني، بفعل

 كثافة حبسب درجة أقل أو أو أكثر تتغري أن قبل عليه كان الذي بالشكل ورغبام حاجام
 حتويل على املنتجات يعمل جمال يف االبتكار فإن وبالتايل املنافسني، فعل ورد التحسينات

 شكل؛ بأفضل واستغالهلا فرص إىل يداتدالته
 لديها اإلبتكار بواقع يتعلق فيما النتائج بعض إىل توصلنا دراسةال حمل باملؤسسة يتعلق وفيما

 :داخلها وأمهها اإلبتكار بتنمية اخلاصة املتطلبات بعض وجود عدم خالل من

أفراد  وجود عدم إىل باإلضافة الفعلي باملعىن ابتكار مصلحة لديها ليس املؤسسة أن .أ 
 جمال يف اإلبتكار سواء لقيام األساسية زةالركي وجود عدم يعين مما االبتكار، جمال يف متخصصني

 ؛التسويقية جماالت من أخر جمال أي يف أو املنتجات
 النظرية، يف الدراسة إليها التطرق مت اليت  اإلبتكارية األساليب تطبق كل ال املؤسسة أن .ب 

 إىل أدى ملنتجاا اجلديدة بالتخطيط القيام أجل من خارجيني أطراف على اعتمادها أن كما
 من حتقيقه ال ميكن الذي وهو التعلم، خالل من داخلها اإلبتكار عملية قيام على قدرا قويضت

 .خارجيني أطراف خالل
 التوصيات: ثانيا

أن  املمكن من اليت واحللول التوصيات وضع إىل توصلنا النتائج يف ذكره تقدم ما على بناءا
 :يلي فيما وتتمثل ،داخلها حقيقي اإلبتكار عملية إجياد يف املؤسسة تساعد
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 وابتكار تطوير مسؤولية عاتقه على يأخذ املؤسسة خاص باالبتكار داخل قسم إجياد .1
 لديهم وتتوفر التسويق جمال يف العالية التخصصات ذوي من أفراد به جديدة ويعمل منتجات

 ؛األفراد املبدعني مسات
 يتعلق فيما ينيخارج أطراف على اعتمادها درجة يف توازن إجياد املؤسسة على جيب .2

 ؛اجلديدة بربامج املنتجات
ذات  مشروعات جتاه املؤسسة مصاحل خمتلف بني املشترك االهتمام من نوع وإجياد خلق .3
 ؛جديد منتج إىل بالتوصل تم اليت تلك خاصة باالبتكار العالقة

 نم االبتكارية العملية يف يسامهون الذين باألفراد خاص واملكافئات للحوافز نظام إنشاء .4
 ؛باالبتكار لديها العاملني أجل حتفيز

 ابتكار كل أن باالعتبار فيه، املسامهة املؤسسة عمال مجيع ميكن لألفكار صندوق وضع .5
 ؛يبدأ بفكرة

مشاريع  خمتلف ومتابعة بدراسة تم املؤسسة مصاحل خمتلف ميثلون أفراد من جلنة تكوين .6
 ؛االبتكارية
سة باالستماع إىل مقترحات العاملني إلحداث زيادة االهتمام من قبل املؤسسة املدرو .7

التغيري، بوضع سياسات تشجيعية إزاء مقترحام لالبتكار، مع تقدمي الدعم التشجيعي هلم عند 
 تقدميهم مقترحات إجيابية لالبتكار؛ 

 سياسات اختاذ إىل التوصل بضرورة اقياديوه يهتم إن الدراسة حمل املؤسسة على جيب .8
 إستراتيجياا، صياغة يف باستحداث قيامها على بناء السوقي، ومركزها مااخد لتطوير وإجراءات

 تساعد إجراءات تتخذ أن عليها جيب ذلك ولتحقق عليها، الرقابة نظم وضبط خدماا وتصميم
 لسياسات بانتهاجها العوائق كافة وإزالة املعارف، وتبادل العاملني، بني االتصاالت تفعيل على

 ؛واحلوافز واملكافآت لتعينيا جمال يف جديدة
 املتغريات مع السريع التجاوب ضرورة على املديرين يأ أن شأا من خطط برسم القيام .9
 يف التقانة استعمال يف جذرية تغريات وإجراء التنظيمية، هياكلها يف إلغاء أو باستحداث، اجلديدة

 اخلدمات بتقدمي املتعلقة الفورية التاملشك حل يف الكاملة احلرية منح مع اإلدارية، املستويات كافة
 ؛للمؤسسة الزبوين املال الرأس على احملافظة  ضمان دف للزبائن،
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 جديدة، خدمات وابتكار تطوير على العمل إستراجتيتها ضمن تضع أن ينبغي .10
 املديرين جهود تكاتف منها يتطلب وهذا املنافسني، عن ا تتميز اختراعات على للحصول
 على احلصول بعد االتصاالت سوق إىل وإخراجها االتصالية، اخلدمات جمال يف قنينيالت واخلرباء
 ؛ اختراعاا براءات

 أنواعها مبختلف االبتكار حاالت وتدعم تشجع أن املبحوثة املؤسسات على ينبغي .11
 جهة، من ملموس واقع إىل املعرفة إخراج يف ملسامهتها نظرا معينة، منهجية اعتمادها خالل من
 ؛جماالته مبختلف االبتكاري النشاط زيادة إىل تقود حقيقية معرفية قاعدة اءهاوبن

وذلك  يف وفعاالً مهماً دوراً هلا ةالتنظيمي االبتكارات أن تدرك موبيليس أن ينبغي .12
 الوسائل امتالك إىل األفراد العاملني توجيه دف ةتنظيمي قرارات اختاذ يف مساعدا  من خالل 

 .املستقبل يف تنافسي كسالح واستعماهلا خبلق أفكار إبداعية وابتكارية للقيام احلديثة التقنية
  :آفاق الدراسة: ثالثا

 :خالل فترة الدراسة تبني للباحث عدة مواضيع حتتاج إىل دراسات منها

 .واقع االبتكار و تطوير منتجات جديدة يف املؤسسة االقتصادية -

  .املؤسسة ر داخلاالبتكا دعم يف املعلومات نظام أمهية -

 .املؤسسة أداء حتسني يف وأثره توزيع أو الترويج أو التسعري جمال يف التسويقي االبتكار -

  

 

  

  

                                                                                   

             .مت حبمد اهللا                                                                                          
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  :املراجع املعتمدة
I. باللغة العربية:  
 :الكتب: أوال

  والتطبيق، النظرية واالستراتيجيات، التسويق املفاهيم أمني، الدين عصام أبو علفة .1
 .2002 ، 01 مصر، اجلزء الدولية، حورس مؤسسة

 مصر،  النشر، دار ذكر بدون ،)واملهارات األصول(البشر إدارة مصطفي، سيد أمحد .2
2002.  

األردن،  الزهران، عمان،  دار متخصصة،  تسويقية دراسات عسكري، شاكر أمحد .3
 .2000 ، 01 الطبعة

–أمحد عوض، اإلدارة اإلستراتيجية األصول واألسس العلمية، الدار اجلامعية، طبع  .4
  .2000توزيع، اإلسكندرية، مصر، -نشر

 العريب، الفكر دار اإللكترونية، التجارة وحتديات التسويق حملسن،ا عبد حممد توفيق .5
 .2004 مصر، 

 واختبار والتحليل القياس أساليب(التسويق  حبوث إدريس، الرمحان عبد ثابت .6
 .2002اجلامعية، مصر،  الدار ،)الفروض

 واخلطط لإلستراتيجيات العملي الدليل(التسويق  يف احلديثة علي، األساليب حسني .7
 .2000، سوريا، 01 الطبعة للنشر،  الرضا دار ،)سويقيةالت
 لنشر دار املسرية املؤسسة، نظرية حممود، كاضم خضري الشماع، حسن حممد خليل .8

 .2000 ،01 ، الطبعة عمان، األردن والتوزيع،
 حممد حتقيقو ترمجة ،تعليم العايلاإلبتكار يف ال، جون بيري بيشار، دونيس بيدار .9

 .2010،  اململكة العربية السعودية ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،املقريين

 . 2001مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار املؤسسات، سلوك حسن، راوية .10
 . 2000األردن، عمان، املناهج، دار التسويق، حبوث يوسف، عثمان ردينة .11
سلسلة الرضا ق بيئة ابتكارية يف املؤسسات، رعد حسن الصرن، كيف ختل .12

  .2004، 2اجلزء، للمعلومات، سوريا
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 الصفاء، دار التسويق، مبادئ ،السالم عبد اهللا عبد الغفور عبد الشرمان، حممد زياد .13
  .2001، 01 األردن، الطبعة عمان،

 والتطوير لالستشارات سريفيس وايد مركز املستقبل، وآفاق اإلدارة عامر، يس سعيد .14
  .1998مصر،  القاهرة، اإلداري،

  .2001مصر، القاهرة، سريفيس، وايد مركز التغيري وحتديات اإلدارة عامر، يس سعيد .15
 دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع تطوير أداء وجتديد املؤسسات،، علي السلمي .16

  .1998 ،،مصر
املعرفة  سليم بطرس جلدة و زيد منري عبوي، إدارة اإلبداع و االبتكار، دار كنوز .17

  .2006للنشر والتوزيع، اجلامعة األردنية، األردن، 
 املريخ دار سرور، إبراهيم ترمجة سرور علي بالفريق، مارجرييسون، القيادة شارلز .18

  .2005 السعودية،  الرياض، للنشر،
شارلز و جاريت جونز، اإلدارة اإلستراتيجية مدخل متكامل، ترمجة رفاعي حممد  .19

 .2001، 1املتعال، دار املريخ للنشر، السعودية، اجلزءرفاعي وحممد سيد أمحد 
  .2002شريف شطييب، حماضرات يف اإلحصاء الوصفي، منشورات جامعة قسنطينة،  .20
الصرن، رعد حسن، إدارة اإلبداع واالبتكار، دار الرضا، أب، عدن، اجلزء األول،  .21

2000.  
دار وائل للنشر،  مدخل كمي،: عبد الستار حممد العلي، إدارة اإلنتاج والعمليات .22

  .2000عمان، األردن، 
 .2003مصر،  للنشر، اجلديدة اجلامعة دار التسويق، أساسيات قحف، أبو السالم عبد .23
 مصر، القاهرة، املفتوح، القاهرة جامعة مركز املنتجات، الشربيين، إدارة الفتاح عبد .24

 .النشر تاريخ ذكر بدون
عي بني النظرية والتطبيق، الدار اجلامعية عبد القادر حممود عبد القادر، االقتصاد الصنا .25

  .1998للطباعة والنشر، مصر، 
علي السلمي، إدارة املوارد البشرية اإلستراتيجية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،  .26

 .2001مصر، 

 .نشر تاريخ بدون مصر، غريب، مكتبة املعاصرة، اإلدارة السلمي، على .27
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 لطباعة، غريب دار ،اجلديدة اإلدارة مكتبة عاصرة،امل اإلدارة يف خواطر السلمي، علي .28
  . 2001مصر،

  .2000مصر،  اجلامعية، الدار املعاصرة، اإلدارة الشريف، علي .29
  مصر، سكندرية،اإل اجلامعة، شباب مؤسسة التطبيقي، والترويج املنافسة ،النجار فريد .30

2000.  
 للطبع وائل دار يدة،اجلد املنتجات عكروش، تطوير ندمي سهري عكروش، ندمي مأمون .31

 .2004، 01 األردن، الطبعة عمان، والنشر،
 الطبعة للنشر، وائل دار ،)استراجتي مدخل( املستهلك  سلوك عبيدات، إبراهيم حممد .32
 . 2002 األردن، عمان، ،02
حممد أمحد عوض، اإلدارة اإلستراتيجية األصول واألسس العلمية، الدار اجلامعية، طبع  .33
  .2000ندرية، مصر،توزيع، اإلسك- نشر–

 اجلامعية، املطبوعات ديوان التكنولوجي، وتسيري اإلبداع اقتصاد أوكيل، سعيد حممد .34
  .1994 اجلزائر،

 اجلامعية، املطبوعات ديوان الصناعية، املؤسسة ونشاطات وظائف أوكيل، سعيد حممد .35
 . 1992اجلزائر،

 ،01 الطبعة األردن، ن،عما الصفاء، دار الرائدة، اإلدارة الصريفي، الفتاح عبد حممد .36
2003 . 

مركز  حممد موسى عثمان وآخرون، حتديث الدولة من خالل الرؤية التكنولوجية، .37
  .2003وليد سريفس لالستشارة والتطوير اإلداري، مصر، 

 دار وحتليلي، كمي التسويق مدخل إستراجتيات الصميدعي، حممد جاسم حممود .38
 . 2000 ،01األردن، الطبعة  عمان، احلامد،

 النيل جمموعة واملؤسسة، الفرد لدى االبتكارية القدرات النصر، تنمية أبو مدحت .39
 . 2004 مصر، العربية،

 ديوان ،)عريب.إجنليزي.فرنسي (االقتصادية املصطلحات معجم هين، مصطفى .40
 .1984  اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات

 2003 ،02 الطبعة األردن، عمان، للنشر، وائل دار التنظيمي، التطوير اللوزي، موسى .41

. 
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، وعات اجلامعيةطبديوان امل ،سائل حملولةمدروس و ،، االقتصاد القياسيمد عليحم .42
 .2007اجلزائر، 

 عمان، للنشر، وائل دار استراتيجي، التسويق مدخل توفيق، أصول رائف معال، ناجي .43
 .2005، األردن

 دار التنافس، تاستراتيجيا وتنفيذ تكوين اإلستراتيجية اإلدارة مرسي، حممد نبيل .44
 . 2003 مصر، للنشر، اجلديدة اجلامعة

نبيل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف جمال األعمال، مركز اإلسكندرية للكتاب،  .45
 .1998مصر، 

 وائل دار ،)احلديث والتجارب واخلصائص املفاهيم(االبتكار  جنم، إدارة عبود جنم .46
 .2003 ،01 الطبعة ،، األردنللنشر والتوزيع، عمان

  :والرسائل العلمية املذكرات: ثانيا
حالة "(واقع االبتكار و تطوير منتجات جديدة يف املؤسسة الصناعية"بلمختار ياسني،  .47

جستري يف العلوم التجارية ختصص ، مذكرة ما)الصناعية املؤسسة الوطنية للسيارات
 .2007تسويق ، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة اجلزائر، 

إستراتيجية ترقية املبيعات يف النشاط التسويقي دراسة حالة مؤسسة  لياس،بوضياف ا .48
 العلوم كلية ختصص تسويق، املاجستري، شهادة لنيل مقدمة رسالة موبيليس لالتصاالت،

 .9200قسنطينة،  جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية
 ،"ولبراءة االختراع مؤشر لقياس تنافسية املؤسسات والد"دويس حممد الطيب، .49

مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ختصص دراسات 
 .2005اقتصادية،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، اجلزائر،

رمحاين أمساء، دور براءة االختراع يف دعم تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  .50
 يف علوم التسيري فرع تسيري املؤسسات الصغرية ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري مذكرة

، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة بومرداس، و املتوسطة
 .2009اجلزائر،
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حنو حتسني اإلنتاجية وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات "عبد الرمحان بن عنتر، .51
ملاجستري يف العلوم االقتصادية ختصص ، أطروحة ضمن متطلبات نيل شهادة ا"الصناعية

 .1995التحليل القتصادي، معهد العلوم االقتصادية، جامعة  اجلزائر، 

 املؤسسة يف اإلداري العمل كفاءة من الرفع يف االتصاالت نظام دور عمران، الدين عز .52
 وعلوم االقتصادية كلية  العلوم األعمال إدارة ختصص ماجستري رسالة اجلزائرية، االقتصادية

 . 2006سطيف، جامعة التسيري،

، ؤشـرات تنافسية املؤسسات االقتصادية يف ظـل العوملة االقتصاديةفرحات غول، م .53
مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص التسيري، كلية 

  .2006-2005العلوم االقتصادية والعوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
 مذكرةكربايل بغداد،  تنافسية املؤسسات الوطنية يف ظل التحوالت االقتصادية،  .54

، كلية العلوم ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري فرع إدارة أعمال
 .2000،االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة وهران

، مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسياا .55
  .2003اتمع املبين على املعرفة، األمم املتحدة نيويورك،

ضمن  مزيان سهيلة، أمهية اليقظة التكنولوجية يف تنمية تنافسية املؤسسة، مذكرة .56
، كلية العلوم متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري ختصص تسيري املوارد البشرية

 .2008القتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، ا

 :االت
، آليات دعم القدرة التنافسية يف القطاع الصناعي، جملّة التنمية سموريس جر ج .57

  .2000والسياسات االقتصادية، الكويت، الّد الثالث، العدد األول، ديسمرب 
 رسالة ،التنافسية ودورها يف خلق القيمةهاليل وليد، األسس العامة لبناء املزايا  .58

التسيري  وعلوم االقتصادية كلية العلوم ختصص علوم جتارية، فرع اإلستراتيجية، ماجستري
 . 2006جامعة املسيلة، والعلوم التجارية،

ضمن  مذكرة، بالزبائن العالقة تنمية خالل من اإلبداع عملية تفعيلياسني محيين،  .59
، كلية العلوم االقتصادية ستري يف علوم التسيري فرع إدارة أعمالمتطلبات نيل شهادة املاج

  .2001،والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر
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 :ملتقيات ومؤمترات –دراسات  –تقارير  –مقاالت 
 العريب املؤمتر ضمن مقدم حبث والتميز، اإلبداع يف العريب املدير دور العايل، ابتهاج .60

 شرم اإلدارية، للتنمية العربية ، املؤسسة"والتجديد اإلبداع"اإلدارة  يف اخلامس السنوي

 .2004 نوفمرب 27 -29أيام مصر، الشيخ،

أمال عياري و رجم نصيب، اإلستراتيجيات احلديثة للتغيري كمدخل لتعزيز امليزة  .61
 30- 29التنافسية للمؤسسات اجلزائرية، ملتقى دويل، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 

  .2002كتوبر أ
ندوة املعهد العريب "التجارب الناجحة يف النفاد إىل األسواق العاملية"العباس، مبالقاس .62

 .2003مارس  15- فيفري 15، الكويت، "التنافسية العربية:"للتخطيط، بعنوان

دور إدارة االبتكار والتطوير التكنولوجي يف تأهيل املؤسسة االقتصادية بالل أمحية ، .63
: ملتقى الوطين بكلية علوم التسيري، جامعة جيجل، اجلزائر، أيام ز تنافسيتها،اجلزائرية وتعزي

  .2006مارس  14-15
 واالبتكار اإلبداع عملية على وتأثريها التغيري إدارة رضوان، سوامس اهلادي، بوقلقول .64

 30 من اجلزائر، عنابة، للمؤسسات، الثاين منتدى الوطين يف قدمت مداخلة املؤسسة، يف

 . 2004 ديسمرب 01 إىل نوفمرب

دور التغيري التنظيمي يف تطوير االبتكار يف  امللتقى الوطين حول تيقاوي العريب، .65
  .2011ماي، 15جامعة البليدة  احلديثة، املؤسسات

 تنافسية دويل، ملتقى للتغيري، احلديثة اإلستراتيجيات ،عياري أمال نصيب، رجم .66

 .2002 أكتوبر، 30 /أيام اجلزائر، بسكرة، جامعة احمليط، وحتوالت االقتصادية املؤسسات

لنقال سعاد قويف، املالمح التنظيمية واإلستراتيجيات التنافسية ملتعاملي صناعة اهلاتف ا .67
امللتقي الدويل الرابع حول املنافسة واالستراتيجيات املنافسة للمؤسسات الصناعية  اجلزائري،

 .2010نوفمرب  10و  09شلف، خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة ال

 املؤسسات يف األعمال ومتيز لإلبداع منهجيا إطارا بناء حنو الرشيد، سليمان بن صاحل .68

 ،"والتجديد اإلبداع"اإلدارة  يف اخلامس السنوي املؤمتر العريب ضمن مقدم حبث العربية،
  .2004نوفمرب  28-27 أيام مصر، الشيخ، شرم اإلدارية، للتنمية العربية املؤسسة
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صديقي مسعود، مرزوقي مرزوقي، دور اإلبداع يف تنافسية املؤسسات الصغرية  .69
  .2005جامعة ورقلة، اجلزائر، امللتقى الوطين الرابع، ،)حالة اجلزائر(ة واملتوسط

 التنافسية امليزة تعزيز يف االبتكار وأمهية طرشي حممد، بربري حممد أمني، دور .70

 العلمي املعرفة،مداخلة قدمت يف امللتقى اقتصاد ظليف  اجلزائرية االقتصادية للمؤسسات

  .2008 نوفمرب28- 27الشلف،-بوعلي بن حسيبة جامعة، الدويل
يف مؤسسة اهلاتف  اليقظةعبد الفتاح بومخخم، سهيلة بومعزة، دراسة حتليلية لتطبيق  .71

عرفة، جامعة املؤمتر الدويل السنوي العاشر حول الريادية يف جمتمع امل وبيليس اجلزائر،النقال م
 .2010أفريل  29إىل  26الزيتونة، األردن، 

قويدري حممد، واقع وأفاق البحث والتطوير يف بعض البلدان املغاربية، ملتقى دويل  .72
، قسم علوم )التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية(حول 

  .2004مارس  10-09التسيري واالقتصاد جامعة ورقلة،اجلزائر، 
يوسف مسعداوي، القدرة التنافسية ومؤشراا،املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز  .73

 .2005مارس  9-8للمؤسسات واحلكومة، جامعة ورقلة، اجلزائر،
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  )02(الملحق 

Effectifs 

 

Statistiques 

  sex foncation age skills exper 

N Valide 100 100 100 100 100 

Manquante 0 0 0 0 0 

Moyenne 1,3333 3,6667 1,9667 2,2667 2,10000 

Ecart-type ,47946 ,71116 ,85029 1,08066 1,29055 

Tableau de fréquences 

sex 

  
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide mall 55 55 55 55 

femall 45 45 45 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

foncation 

  
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide modir 3am 13 13 13 13 

n modir 3am 7 7 7 20 

c  masalha 15 15 15 35 

anther 75 75 75 100,0 
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foncation 

  
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide modir 3am 13 13 13 13 

n modir 3am 7 7 7 20 

c  masalha 15 15 15 35 

anther 75 75 75 100,0 

Total 100,0 100,0 100,0  

 

age 

  
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide akal 100 45 45 45 45 

100-40 32 32 32 72 

40-50 15 15 15 92 

akbar min 50 8 8 8 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

skills 
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Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide tanawi 10 10 10 10 

lisans 69 69 69 79 

majstir 15 15 15 94 

anther 6 6 6 100,0 

Total 100 100 100  

     

 

exper 

  
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide akal man 5 years 45 45 45 45 

5-7 years 100 100 100 75 

7 -il akal man 10 10 10 10 85 

10 fam fouk 15 15 15 100,0 

Total 100 100 100  

 

Descriptives 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Variance 

var01 100 4.10 0.897 ,828 

var02 100 4.86 0.695 ,466 
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var03 100 4.100 1.125 1,109 

var04 100 3.85 1.012 1,013 

var05 100 3.65 1.305 1,444 

var06 100 2.96 1.257 1,586 

var07 100 3.60 1.023 1,459 

var08 100 3.45 1.568 1,751 

var09 100 4.100 1.001 1,247 

var10 100 4.55 1.245 1,1006 

var11 100 3.76 1.204 1,220 

var12 100 2.35 1.112 1,321 

var13 100 3.94 1.213 1,421 

var14 100 3.88 1.002 1,059 

var15 100 3.74 1.145 1,220 

var16 100 2.58 1.612 1,857 

var17 100 3.56 1.054 2,189 

var18 100 3.14 1.874 2,047 

var19 100 3.11 1.126 1,4100 

var20 0    

N valide (listwise) 0    

 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type Variance 

koall 100 1,63 4,58 3.48 0.9100 ,473 
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Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type Variance 

koall 100 1,63 4,58 3.48 0.9100 ,473 

N valide (listwise) 100      

 

Descriptives 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type Variance 

var1 100 3,00 5,00 3.95 1.02 ,249 

var2 100 3,00 5,00 3.45 1.35 ,183 

var3 100 3,00 5,00 3.20 1.56 ,196 

taklofa 100 3,00 5,00 3.86 0.89 ,118 

N valide (listwise) 100      

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type Variance 

var4 100 3,00 4,00 3.49 1.05 ,032 

var5 100 3,00 4,00 3.65 1.85 ,062 

var6 100 3,00 5,00 3.98 1.82 ,280 

var7 100 3,00 5,00 4.12 0.62 ,166 

tamiz 100 3,00 4,25 3.12 1.58 ,059 

N valide (listwise) 100      

 



  "دراسة حالة موبيليس" دور االبتكار يف دعم امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية: مذكرة ماجستري

238 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type Variance 

var8 100 4,00 5,00 3.75 0.86 ,116 

var9 100 3,00 4,00 3.29 0.87 ,032 

varr10 100 3,00 5,00 3.86 1.83 ,067 

tarkiz 100 3,33 4,33 3.89 1.38 ,032 

N valide (listwise) 100      

 

 

 

 

 

 

 

 

Régression 

 

Variables introduites/suppriméesb 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

supprimées Méthode 

.االبتكار االداري. 1 a . Entrée 

a. Toutes variables requises saisies. 

b. Variable dépendante : المیزة التنافسیة 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 0.526 0.098 ,220 1,42457 

a. Valeurs prédites : (constantes), االبتكار االداري 

 

 

ANOVAb 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés D Sig. 

1 Régression 18,643 1 18,643 9,186 0.542 

Résidu 56,824 28 2,029   

Total 75,467 29    

a. Valeurs prédites : (constantes), االبتكار االداري 

b. Variable dépendante : المیزة التنافسیة 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

95.0% % intervalles de confiance 

pour B 

A Erreur standard Bêta Borne inférieure Limite supérieure 

1 (Constante) 1.723 2,227  -1,229 ,229 -7,298 1,825 

 3,043 589, 005, 3,031 497, 599, 0.85 المیزة التنافسیة

a. Variable dépendante : المیزة التنافسیة 
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Régression 

 

Variables introduites/suppriméesb 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

supprimées Méthode 

.االبتكار التفني. 1 a . Entrée 

a. Toutes variables requises saisies. 

b. Variable dépendante : فسیةالمیزة التنا  

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 0.625 0.953 ,220 1,42457 

a. Valeurs prédites : (constantes), االبتكار التقني 

 

 

ANOVAb 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés D Sig. 
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1 Régression 18,643 1 18,643 9,186 0.514 

Résidu 56,824 28 2,029   

Total 75,467 29    

a. Valeurs prédites : (constantes), االبتكار التقني 

b. Variable dépendante : المیزة التنافسیة 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

95.0% % intervalles de confiance 

pour B 

A Erreur standard Bêta Borne inférieure Limite supérieure 

1 (Constante) 0.898 2,227  -1,229 ,229 -7,298 1,825 

 3,043 589, 005, 3,031 497, 599, 0.87 المیزة التنافسیة

a. Variable dépendante : یةالمیزة التنافس  

 

 

 

 

 

 

 

 

Régression 

 

Variables introduites/suppriméesb 
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Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

supprimées Méthode 

االبتكار االضافي. 1 a . Entrée 

a. Toutes variables requises saisies. 

b. Variable dépendante : المیزة التنافسیة 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 0.824 0.056 ,220 1,42457 

a. Valeurs prédites : (constantes), االبتكار االضاقي 

 

 

ANOVAb 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés D Sig. 

1 Régression 18,643 1 18,643 9,186 0.589 

Résidu 56,824 28 2,029   

Total 75,467 29    

a. Valeurs prédites : (constan االبتكار االضافي      

b. Variable dépendante : المیزة التنافسیة 

 

 

Coefficientsa 
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Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

95.0% % intervalles de 

confiance pour B 

A Erreur standard Bêta Borne inférieure 

Limite 

supérieur

e 

1 (Constante) 1.698 2,227  -1,229 ,229 -7,298 1,825 

 3,043 589, 005, 3,031 497, 599, 0.095 المیزة التنافسیة

a. Variable dépendante : المیزة التنافسیة 
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  والبحث العلميوزارة التعليم العايل 
  اإلخوة منتوري قسنطينة: جامعة

  العلوم االقتصادية وعلوم التسيري:كلية
  علوم التسيري: قسم

 ستباناال
  لكم أصدق التحايا والسالم 

دور االبتكار يف دعم امليزة (بـ  ىسم أيديكم كأداة للبحث العلمي واملبني صمم هذا االستبيان الذي       
دراسة ميدانية )  - موبيليس–اجلزائر للهاتف النقال االت ادية دراسة حالة اتصالتنافسية للمؤسسة االقتص

إىل التعرف على أرائكم ومقترحاتكم  ، والذي نسعى من خاللهللمؤسسة اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال
  .ل الفقرات اليت يتضمنها االستبيانالقيمة واملفيدة حو

، لنتمكن من على األسئلة الواردة يف االستبيانباإلجابة  لذا يرجى من سيادتكم التكرم والتفضل علينا
إجراء التحليل العلمي املطلوب وإغناء جانب البحث العلمي مع التأكيد بأنه سيتم التعامل مع اإلجابات 

  .ولكم خالص تقديراتنا واحتراماتنا بالسرية التامة

  :البيانات الشخصية:أوال  

  :ملناسبة اليت تعتقد إا أكثر أمهيةيف اخلانة ا)  √ (يرجى وضع العالمة 

  (   )أنثى(  )            ذكر:                    اجلنس -1

  (  )        أخرى(  )     رئيس قسم(  )          نائب مدير عام(  )        مدير عام :    الوظيفة -2

  :      العمر -3

  ( )سنة فأكثر50(  )     سنة 50من قلأإىل - 40 (  )  سنة40إىل أقل من  – 30(  )     سنة 30أقل من 

  (  )أخرى(  )     ماجستري(  )     الليسانس(  )     ثانوي :      املؤهل -4

  :  سنوات اخلدمة -5
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فما  10من ( ).     10إىل أقل من  -7من (  ).      7إىل أقل من  -5من(  ).     سنوات 5أقل من  
  (  ).فوق

من وجهة اخلانة املناسبة اليت تعتقدها أكثر مالئمة يف )  √(  وضع العالمةيرجى  :نظيمياالبتكار الت: ثانياً
  .نظرك

  

تفق الفقرات اخلاصة باالبتكارات مبؤسستكم
 أ

متاماً
 

تفق
 أ

غري
 

كد
 متأ

تفق
ال أ

 
طلقاً

 م

  .االبتكار اإلداري: أوالً

  .ةظيميقامت الشركة  بإستحداث تغيريات جذرية  يف هياكلها التن -1
     

       .يف عملياا اإلدارية رأجرت الشركة تغيريات جذرية يف استعمال أنظمة الكومبيوت -2

       .تساعد  الشركة  العاملني على فهم آليات عمل اإلدارة باالهتمام بوضع برامج كفؤة  -3

       .اختذت الشركة سياسات وإجراءات لتطوير خدماا ومركزها التسوقي -4

       .استحدثت الشركة سياسات جديدة يف جمال التعيني واملكافآت واحلوافز -5

       .قامت الشركة  مبنح العاملني احلرية يف حل املشكالت الفورية املتعلقة بتقدمي خدماا -6

       .تتخذ الشركة إجراءات تساعد على تفعيل االتصال وتبادل املعارف بني العاملني -7

       .كة باستحداث يف إستراجتيتها وتصميم خدماا ونظم الرقابة عليهاتقوم الشر-8

  .االبتكار التقين: ثانياً

  .أدخلت الشركة  أساليب وطرق جديدة لعملياا اخلدماتية املقدمة للزبائن -9
     

       .أجرت الشركة تغيريات يف تصميم وتقدمي خدماا متاشياً مع نوعية التقنيات احلديثة -10

       .قامت الشركة بابتكار طرق جديد لبناء وتعديل وحتسني عملياا اخلدمية -11
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  .من وجهة نظركاخلانة املناسبة اليت تعتقدها أكثر مالئمة يف )  √(  وضع العالمةيرجى   :امليزة التنافسية ثالثاً

       .حتصلت الشركة على براءات اختراع تزيد من ابتكاراا اخلدماتية -12

       .أدخلت الشركة تقنيات جديدة للعمل على رفع خدماا مقارنة باملنافسني -13

  .االبتكار اإلضايف: ثالثاً

حتدت الشركة تعديالت على طريقة تأدية خدماا بناء على املعرفة املكتسـبة مـن    -14
  .احلاجات غري مشبعة للزبائن

     

       .ختصص الشركة برامج لتحسني وتطوير خدماا لزيادة والء زبائنها -15

لتحديـد التوجهـات   ) مراكز استشارية وحبثية(جلأت الشركة إىل جهات خارجية -16
  .قبلية للمستهلكنياملست

     

       .تسعى الشركة اىل تقدمي عروض جمانية بغية زيادة عدد املشتركني يف خدماا -17

      .تقوم الشركة مبتابعة شكاوي وأراء الزبائن كقاعدة ترتكز عليها يف تطوير خدماا -18

       .قدمت الشركة خدمات إضافية متميزة ومبتكرة مقارنة باملنافسني -19

 

  الفقرات  الرقم
أتفق 
  متاما

  أتفق
  غري

  متأكد
  ال أتفق

ال 
أتفق 
 متاماً

 التكلفة األقل: أوالً                

ة لتخفيض من تسعى الشركة باالحتفاظ بالعناصر الكفوء 01
.حجم التكاليف  

        

        للمـواد   اتستفيد الشركة من اقتصاديات احلجم عند اقتناءه  02
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  .األولية

تلجأ الشركة إىل السيطرة على سياسة التخزين باتباع سياسة   03
  .لتخفيض التكاليف

        

تسعى الشركة إىل إنتاج خدماا بأقل تكلفة للسيطرة علـى   04
  .حصتها السوقية

        

 التمييز  : ثانياً                   

تتميز الشركة عن باقي الشركات املنافسة باملهارات   05
.واخلربات املتطورة  

       

يتوفر يف الشركة فرص الستخدام تكنولوجيا املعلومـات ال    06
  .تستطيع امتالكها الشركات األخرى

      

ت العلميـة  ذوي املـؤهال  دتعتين الشركة باستقطاب األفرا  07
  .والكفاءة العملية

      

        تتميز الشركة خبدمات جيدة عن باقي املؤسسات املنافسة  08

 -املرونة -التركيز: ثالثا                     

متتلك الشركة مرونة عالية يف التحكم يف حجم إنتاج   09
.خدماا مبا يتناسب مع تقلبات سوق الطلب على اخلدمات  

      

لك الشركة مرونة عالية يف حجم االسـتجابة للـتغريات   متت  10
  .احلاصلة يف حاجات ورغبات الزبائن

      

تتميز الشركة مبرونة عالية يف العمليات اإلنتاجية من حيـث    11
  .املرونة يف اآلالت واملعدات

        


