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رت ویدا تعبت، زرعت سه عینا مو ، إلى الذي أقتدي بخطوات رسموالذي أتشرف بحمل اسإلى 

 وحق لك الحصاد........ أبي الحبیب؛

الجنان إلى ضیاء قلبي ونور  مهاإلى مدرسة الحب والوفاء والحنان، إلى التي جعلت تحت أقدا
 ؛ العناء............. أمي الحبیبةعني  بھرة بیضاء كلما ابتسمت ذھحیاتي، ز

 عبد القادر و سكینة ؛ أخواتي أقرب إلي من روحي إلى من شاركني حضن األم مھإلى من 

 عائلتي الكریمة ؛، إلى من آثرني  إلى سندي وقوتي ومالذي بعد اهلل

و أخص بالذكر   م زمالئيھسأفتقد م اهلل إخوتي إلى منھإلى من كانوا مالذي وملجئي إلى من جعل
 ؛ صدیقتي زىرة بوزیدي 
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، ئووأسلم على صفوة أنبیا أحمد اهلل على جزیل نعمو ، وأشكره شكر معترف بمننو وآالئو وأصلى
 :أما بعد ووأولیائ ووصحب ووعلى آل

ي من همن لم یشكر الناس، لم یشكر اهلل" واعترافا منا بالفضل وتقدیرا للجمیل، الیسعني وأنا أنت"
 :إلى بجزیل شكري وامتناني والمذكرة إال أن أتوج ىذهإعداد 

د هلي من وقت وج توولما منح ه المذكرةىذاإلشراف على  لهاعلى قبو جلولي سهام ي تأستاذ -
 العمل؛ اىذ، و إرشاد وتشجیع، ودعم إلنجاز یووتوج

 ىذاوتفضلوا بقراءة  كما ال یفوتني أن أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذین تكرموا -
 وات؛ىفما بدا من أخطاء و  ، وتصویبمووتقوی مووتقیی توالبحث وتحملوا عناء مناقش

لنا طریق العلم والمعرفة  دوامهاألفاضل الذین حملوا أقدس رسالة في الحیاة، والذین  إلى أساتذتي -
 المرحلة ؛ ىذه المذكرة والوصول إلى ىذهفضل علي إلتمام لهم و كان 

التفاؤل في دربي، دون نسیان  عرفاني األكید وامتناني إلى كل زمالئي الذین كانوا عونا لي وزرعوا -
 منى كل الشكر؛ لهمالمذكرة ف ىذهم الدائم على إتماصهم وحر المتواصلة  تشجیعا تهم

 ؛ لوإلى كل من ساعدني من قریب أو من بعید ولو بسؤا -

البحث العلمي، ویصل إلى  ، ویستجیب إلى شروطىؤالءلعمل إلى تطلعات كل ىذا افأملي أن یرقى 
 ؛تو في بدایلها الغایة التي رسمت 

 أمال شمام                                    .العالمینوآخر دعوانا أن الحمد هلل رب 
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 الملخص :

إن طبيعة االقتصاد اجلديدة واملنافسة احلادة يف األسواق تدفع املؤسسات لتبين أساليب غري تقليدية للمنافسة يف       
األسواق أواالحتفاظ حبصتها السوقية األمر الذي أضحى بالغ الصعوبة يف عامل اليوم، فال بد من تقدمي ما ىو جديد 

يف بقاء  ةالتقليدية ،كل ىذا يسمى باإلبداع التكنولوجي و االبتكار ويعد أحد العناصر احلامس وتطوير أساليب اإلنتاج
 . املؤسسات يف السوق يف ظل اقتصاد املعرفة هىذ

  يف تعزيز امليزة التنافسية يف مؤسسة   و االبتكار وتناولت ىذه الدراسة معرفة دور اإلبداع التكنولوجي      
ORSIM بني تطبيقية تعمل يف القطاع الصناعي ، وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم إجياد عالقة تأثري ذات داللة  اليت
عدم اىتمام مسريي املؤسسة أيضا التكنولوجي و االبتكار وبني احملافظة على امليزة التنافسية ، كما أظهرت  االبداع

متكني ىذه  وعة من االقرتاحات والتوصيات واليت من شأهناو االبتكار ، هلذا قامت الدراسة مبجم �باإلبداع التكنولوجي
 .علو يف صا ح قحقي  ميزة تنافسية متواصلةجل و االبتكار االبداع التكنولوجي من املؤسسات من تبين  واالستفادة

 .ر، ااإلبتكا، التنافسية، امليزة التنافسية ،اإلبداع التكنولوجي ات االقتصاديةاملؤسس الكلمات المفتاحية :

Résumé:  

��������La nature de l'économie, nouvelle et intense concurrence sur les marchés payer institutions�à 

adopter des méthodes peu orthodoxes de la concurrence sur le marché ou de maintenir leur�part 

de marché qui est devenu extrêmement difficile dans le monde d'aujourd'hui, nous�devons nous 

livrons ce qui est nouveau et le développement de méthodes de production�traditionnelles, toute 

cette technologie dite la créativité technologique et l'innovation est l'un des éléments cruciale 

pour lasurvie de ces institutions sur le marché à la lumière de l'économie du savoir. 

������Et traitées avec cette étude pour connaître le rôle la créativité technologique et l'innovation 

dans entreprise ORSIM�qui opèrent dans le secteur Industrial, a montré des résultats de l'étude ne 

trouvent pas un effet de la relation de signification appliqué entre la créativité technologique et 

l'innovation et le maintien de l'avantage concurrentiel, comme le montrent ces résultatsainsi que 

le manque d'intérêt des �dirigeants de entreprise la créativité technologique et l'innovation, cette 

étude propose une gamme de suggestions et recommandations qui�permettront à ces institutions à 

adopter et à tirer parti la créativité technologique et l'innovation de le faire�dans l'intérêt de la 

réalisation d'un avantage concurrentiel durable. 

Les mots clés : Institutions économique, concurrentiel, avantage concurrentiel, l'innovation 

technologique, la créativité. 
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تزداد حاجة ادلنظمات حاليا أكثر يف ظل البيئة التنافسية الراىنة وادلتغريات االقتصادية ادلعقدة اليت حتكمها،       
مبنتجاهتا واحتالل موقع تنافسي يف السوق احمللية والعادلية، خاصة مع توسع نطاق األسواق وتغري  لالرتقاءفأكثر 

حدودىا بدخول الشركات ادلتعددة اجلنسيات والعابرة للقارات من جهة، وظهور األسواق االفرتاضية من جهة أخرى، 
، فتضاعفت حدة ادلنافسة وأخذت أشكاال واليت أصبح وزن خطرىا يعادل خطر األسواق العادية الشديدة ادلنافسة

متنوعة، تتسابق من خالذلا الدول وادلنظمات لكسب أكثر ادلزايا ادلتاحة وادلمكنة حفاظا على مكانتها وتدعيما دلركزىا 
 التنافسي.

ض ولتحقيق ما تصبوا إليو، ركزت ادلنظمات جهودىا القتناص فرص البيئة احمليطة هبا وتطويرىا، هبدف خلق وعر    
منتجات جديدة ذات جودة عالية، بفضل معارفها وخرباهتا اإلنتاجية، وأدركت بذلك أن حتقيق ادليزة التنافسية يكون 
بامتالكها قواعد علمية وتكنولوجية دتكنها من وضع احللول للمشكالت اليت تواجهها دون احلاجة ادلستمرة للجهات 

ع التكنولوجيا ادلطلوبة، وتقليل االعتماد على التكنولوجيا اخلارجية، فنشاط البحث والتطوير يتخصص بتحديد نو 
ادلستوردة، وأكثر تكنولوجيا مناسبة ىي اليت ختدم اجملتمع وادلنظمة على حد السواء، حيث حتقق التميز للمنتجات 

 واخلدمات ادلعروضة شلا يدعم قدرة ادلنظمات على التنافس. 
االقتصادي، وتداعيات اقتصاد ادلعرفة أصبحت ادلعارف والعلوم ىي  ويف ظل ىذه التحوالت اليت يشهدىا العامل   

ر باعتباره الرابط بني االبتكاو  التكنولوجيادلصدر األىم للميزة التنافسية، شلا أوجب االىتمام البالغ بعاملي اإلبداع 
والتطوير ومسايرة  مستوى ادلوارد البشرية وادلستوى ادلعريف والعلمي وىو بذلك يعكس مدى تقدم نشاطات البحث

التكنولوجيات والتقنيات احلديثة للتأقلم مع تغريات احمليط، دون إمهال االستعداد للتكنولوجيات احلديثة ادلقبلة 
 وادلتوقعة.

وعليو وإلعادة النظر يف اسرتاتيجيات ادلنظمة يف اإلطار الدويل اجلديد وما يفرضو من ضرورة للمسايرة، فإننا    
 ايل:نطرح التساؤل الت

 ؟في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات االقتصاديةة اإلبداع التكنولوجي و االبتكار فعاليما مدى 
 : األسئلة الفرعية الرئيسية رلموعة من اإلشكالية تتفرع عن     

؟اإلبداع التكنولوجي و االبتكار  ما العالقة اليت تربط بني -  
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؟دلؤسسات ايف تعزيز تنافسية  و االبتكار التكنولوجي اإلبداع اثر فيما يتمثل -  
 ؟ ORSIMو االبتكار يف مؤسسة  اإلبداع التكنولوجيما ىو واقع  -
 االبتكار؟بداع و االعلى  ORSIM ةؤسسممن قدرة حتداليت  عوقاتدلي اىما  -

 الفرعية وضعنا الفرضيات التالية :  األسئلةلى التساؤل الرئيسي و و لإلجابة ع      
، حيث يوجد عالقة تكاملية أحد ادلصادر األساسية المتالك ادلؤسسات ميزة تنافسية و االبتكار اإلبداعيعترب  -

؛ ابينهم  
عملية مرتبطة بادلنتجات وأساليب اإلنتاج، ويعمل على حتسني العملية اإلنتاجية و االبتكار اإلبداع التكنولوجي - 

 وتوفري ادلنتجات اجلديدة أو حتسينها؛
 من مثّ البقاءو  افسة،دلنعلى ا ORSIMمؤسسة را أساسيا يف زيادة قدرة و االبتكار دو من اإلبداع  كال  يلعب -

 ؛السوق يف     
     ORSIMمؤسسة من قدرة  حتداليت  عوقاتادلم ىأ ىإحد ليةدلاا اردو ادلوامن قلة الكفاءات  تشكل كال -
 .االبتكارو  على اإلبداع 

: مبررات اختيار الموضوع   
أمهها:إن اختيارنا ذلذا ادلوضوع مل يكن وليد الصدفة و لكن توجد عدة عوامل دفعتنا الختياره         

؛ؤسساتادلا يف تنمية مهر و مع إبراز د ا،ذلماضحة و إعطاء صورة و االبتكار و اإلبداع  حول ضاربةادلت يمىفاضبط ادل-  
ادلعرفة ؛شعورنا بقيمة و أمهية ادلوضوع يف ظل زليط يسوده اقتصاد  -   
ة؛و اقتصاد مؤسس إدارةحبكم التخصص فادلوضوع لو صلة متينة بتخصص  -  

.حداثة ادلوضوع وقلة البحوث ادلتناولة لو والسعي لفتح رلال أمام ادلهتمني بو مستقبال  - 
: الدراسات السابقة  

الوطنية للسيارات  ياسني، واقع االبتكار و تطوير منتجات جديدة يف ادلؤسسة الصناعية)حالة ادلؤسسة بلمختار      
االبتكار يف ادلؤسسات الصناعية فقط ومل  ، غري أن ىذه الدراسة ركزت على دراسة 7002الصناعية(، جامعة اجلزائر، 

االقتصادية   دعم ادليزة التنافسية للمؤسساتدور االبتكار يف تربط االبتكار بادليزة التنافسية، بينما دراستنا حتاول إبراز
 . بصفة عامة



عامةمقدمة   
 

 ~ ج ~
 

رسالة ماجستري للطالب ياسني محيين ،تفعيل عملية اإلبداع من خالل تنمية، العالقة بالزبائن )دراسة حالة       
فية استغالل العالقات حيث ركزت ىذه الدراسة على كي 7002ادلؤسسة اجلزائرية للسباكة باحلراش(،جامعة اجلزائر، 

عملية اإلبداع يف حني مل تول أمهية لدراسة احمليط اليت تتواجد فيو ادلؤسسة،  اليت تربط ادلؤسسة بزبائنها يف تفعيل يف
 . منتجات جديدة تساىم يف تنمية ادليزة التنافسية للمؤسسة وكيفية تطوير

  
البحث:أهداف    

باعتبارىا مفهوم متعدد األبعاد؛رفع الغموض عن ادليزة التنافسية،  - 
التكنولوجي يف بيئة عمل ادلؤسسات ؛ اإلبداعالتعرف على حقيقة  - 

أو مزايا  تقدمي رلموعة من التوصيات وادلقرتحات ادلناسبة اليت تساعد إدارات ادلؤسسات يف احلصول على ميزة - 
. تنافسية ذلا  

البحث:أهمية    
و  يالتكنولوج اإلبداعيكتسي ىذا البحث أمهية نظرا لالىتمام الذي أواله الفكر اإلداري ادلعاصر لدراسة       

من و االبتكار خاصة يف الدول ادلتقدمة أين صلد مراكز البحث والتطوير مهتمة جدا بكل ما يتعلق باإلبداع  االبتكار
، ىذا  االىتمام واحلرص يف ادلؤسسات اجلزائرية، وبالتايل جاء، ويقل ىذا ووظائف وىذا ما جيعلها قوية وفعالة  أنشطة

دلواكبة  و االبتكار التكنولوجي مسريي ادلؤسسات إىل أمهية تبين ادلؤسسات لإلبداع سالبحث للتنبيو وزيادة حتسي
 . التطورات واالرتقاء مبستوى أدائها، ومواجهة حتديات السوق وادلنافسة

:مةمنهج البحث واألدوات المستخد  
استعمل  الذي التحليلي يف ضوء طبيعة الدراسة واألىداف اليت نسعى إىل حتقيقها مت استخدام ادلنهج الوصفي      

 اجلزء التطبيقي من خالل حتليل ويف اجلزء النظري من البحث وذلك بتقدمي التعاريف وضبط ادلصطلحات وادلفاىيم 
األدوات  أما ، معتمدين يف ذلك على الدراسة ادليدانية، ORSIMة مؤسسو االبتكار يف  التكنولوجي اإلبداعواقع 

 يف:ادلستخدمة يف ىذا البحث فتتمثل 
 -الكتب واجملالت؛

ادللتقيات وسلتلف الدراسات واألحباث السابقة؛  - 



عامةمقدمة   
 

 ~ د ~
 

 -بعض مواقع شبكة اإلنرتنت ؛
 -بعض الوثائق اليت حتصلنا عليها من ادلؤسسة زلل الدراسة؛

  . على توضيحاتاحلصول يع البيانات اليت تساعدنا على جتمة الشخصية لغرض ادلقابل
عوبات البحث :ص  

قلة ادلراجع حول االبداع و االبتكار ؛ -     
الصرامة يف االفصاح عن ادلعلومات فيما خيص الدراسة ادليدانية . -  

: هيكل البحث   
   : ثالثة فصول من أجل معاجلتنا ذلذا ادلوضوع قمنا بتقسيم البحث إىل   

 األولادلبحث  ، ومت تقسيمو إىل ثالثة مباحث نتناول يف و االبتكار اإلبداع إىلمدخل  اشتمل على الفصل األول :
، وأكملنا بادلبحث راالبتكا ماىيةإىل  ، أما ادلبحث الثاين فتطرقنا من خاللو التكنولوجي لإلبداعااليطار النظري 
 .رالتكنولوجي واالبتكا لإلبداعادلنظور االسرتاتيجي  الثالث الذي يبني
تقسيمو إىل ثالثة  تعرضنا فيو إىل دعم تنافسية ادلؤسسة من خالل اإلبداع التكنولوجي، حيث مت الفصل الثاني :

إىل ادليزة مباحث، حبيث تطرقنا يف ادلبحث األول إىل اإلطار العام للمنافسة والتنافسية ، أما ادلبحث الثاين فتطرقنا فيو 
 أما ادلبحث األخري من ىذا الفصل فهو األىم من حيث أنو يشرح اثر اإلبداع ومصادرىا، التنافسية من خالل تعريفها

ادلنافسة السوقية  التكنولوجي على تنافسية ادلؤسسة، حبيث وضحنا كيف أن اإلبداع التكنولوجي يساىم يف تفعيل
مؤشرات تنافسية ادلؤسسة حيث  للمؤسسة، لنصل يف األخري إىل تأثريه علىوكيف يؤثر على االسرتاتيجيات التنافسية 

 . نبني الدور الذي يلعبو ىذا ادلدخل يف حتسني تنافسية ادلؤسسة
خالل دراسة واقع  ORSIMحيث دتت زلاولة إسقاط ما جاء يف اجلانب النظري على مؤسسة  الفصل الثالث :

التعريف بادلؤسسة . وكان  األول مباحث، يتناول ادلبحث ثالثة صل علىاإلبداع التكنولوجي فيها، وقد اشتمل الف
أما ادلبحث الثالث فحاولنا من خاللو إبراز واقع  زلل الدراسة لبيئة ادلؤسسة الثاين خاصا بتحليل ادلنافسة ادلبحث

 .اإلبداع التكنولوجي بادلؤسسة 
 إليها التوصل تتضمن مجلة من النتائج اليت سيتمالنهاية تلخيص أىم ما جاء يف ادلذكرة يف خادتة عامة  وسيتم يف      

. للموضوع وكذلك أىم التوصيات، وأخرياً تقدمي مقرتحات ذات صلة وامتداد   
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 تـمهـيد:

حتديات كبَتة مل  ل العديد من الظروؼ ادلتغَتة، شلا يفرض عليهاظتعمل ادلنظمات يف ىذا العصر حتت      
إبداعية عالية تشهدىا من قبل، األمر الذي يتطلب ضرورة مواجهتها،وذلك من خبلؿ وجود وإحداث قدرات 

 داخل ادلنظمات وىذا ألجل إجياد احللوؿ والبدائل ذلذه التحديات.

من  ل ىذه التحديات ادلتنامية اليت انبثقتظولقد أصبح دلوضوع اإلبداع واالبتكار ضرورة ملحة خاصة يف      
مات اليت تريد ظادلؤسسات وادلن ظاىرة العودلة والتغَتات التقنية ادلتسارعة والتطور احلاصل يف ثروة ادلعلومات كما أف

 التميز والصدارة والقدرة على ادلواجهة ىي اليت تتميز، وتكوف قادرة يف خلق اإلبداع واالبتكار.

شلا جعل الشركات احلديثة تنتهج عدة أساليب واسًتاتيجيات االبتكار واإلبداع إضافة إىل الدور الكبَت      
 العملية.تكنولوجيا ادلعلومات يف إدارة ىذه 

واف الساحة العادلية تبُت مدى االىتماـ بظاىرة اإلبداع واالبتكار خاصة يف الدوؿ ادلتقدمة ومدى تركيزىا      
  إىل: لذلك سنتطرؽ يف ىذا الفصل ،ادلوضوعواىتمامها هبذا 

التكنولوجي لئلبداعااليطار النظري  : األولالمبحث    

االبتكار ماىية  الثاني:المبحث   

و االبتكار  لئلبداعادلنظور االسًتاتيجي  الثالث :بحث الم  
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 التكنولوجي لإلبداعيطار النظري :اإل األولالمبحث 

ومؤشػر  االقتصػادي،كبػَت علػى عمليػة التنميػة و التطػور   تػثثَتالتكنولوجي ىو نتيجة لعملية االخًتاع لو  اإلبداع     
 . التقٍتبالقدرة على التقدـ العلمي و مرتبط  اإلبداع

 التكنولوجي اإلبداعمفهوم  األول:المطلب 

 التكنولوجي: اإلبداع. تعريف 1

الػػذي يعػػػد  1939منػػذ االقتصػػادي  النمسػػػاوي جوزيػػرت شػػومبيًت  إىل ينسػػب مصػػطلح اإلبػػداع : اإلبــداع .1.1
        ، اإلنتػػػػاججديػػػػد يف  أسػػػلو  أوطريقػػػػة  إنشػػػػا النتيجػػػة النارتػػػػة مػػػن  : " بثنػػػػو، حيػػػع يعرفػػػػو  لئلبػػػػداع األوؿادلنظػػػر 

 .   1" كيفية تصميمو   أو ادلتوجو كذلك التغيَت يف رتيع مكونات 

        بلغػػػػة االقتصػػػػاد تغيػػػػَت يف القيمػػػػة والرضػػػػا النػػػػاتج  ادلػػػػوارد ، نػػػػاتج تغػػػػَتي: "  بثنػػػػوكمػػػػا عرفػػػػو " بيػػػػًت دوركػػػػر "       
 2"  من ادلوارد ادلستخدمة من قبل ادلستهلك

وادلوضػػوعية الػػيت تقػػود إىل حتقيػػق إنتػػاج العوامػػل الذاتيػػة جملموعػػة الوحػػدة ادلتكاملػػة  " انػػو:علػػى  اإلبػػداعو عػػرؼ       
مبعنػػاه العػػاـ االواسػػعإ فهػػو إجيػػاد احللػػوؿ اجلديػػدة �أمػػا اإلبػػداع  اجلماعػػة،جديػػد وأصػػيل وذو قيمػػة مػػن قبػػل الفػػرد أو 

  ادلشكبلت".و ادلناىج و  لؤلفكار

   ىػػو ادلبػػادرة الػػيت يبػػديها الشػػخل بقدرتػػو علػػى االنشػػقاؽ مػػن التسلسػػل العػػادي  بػػداعاإلوحسػػب "سبسػػوف"       
 3سلالفة كلية .  إىليف التفكَت 

وفًقا  كما أف ىناؾ عدًدا ىائبل من التعريفات لئلبداع إال أهنا تتغَت حسب ادلوضوع ادلعاجل وادلعٌت احملدد      
" جوزيرت شومبيًت"   ما قدمو أفلؤلىداؼ اخلاصة وادلرجوة من التحليل، الشي  الذي أدى بالباحثُت إىل القوؿ 

  4كتعريرت لئلبداع ىو األفضل يف االقتصاد ويف التسيَت كذلك .

                                      
1
، رللة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية بالجزائر: دراسة ميدانية  واقع اإلبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةبن عنًت عبد الرزتن، �

 . 148 ، ص:  2008 ، سوريا ، -العدد األوؿ - 24اجمللد  –والقانونية
 . 18ص: ،1998،  األردف،  األردين، مركز الكتب التجديد و المقاولة :الممارسات و المبادئ تررتة حسُت عبد الفتاح ،  بيًت دوركر 2
  .  18ػ -17: ص ص ، 1989 ، الكويت عامل ادلعرفة ، العام و الخاص، اإلبداعفخر،  أبوتررتة غساف عبد احلي  روشكا الكسندر 3
  .18،ص:2004، 1اخلليجي لبلستثمارات و التدريب ، الكويت، ط اإلبداع،شركة  مبادئ االبداعطارؽ زلمد السويداف ،زلمد أكـر العدلوين ، 4
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مبسطة فإف اإلبداع ىو استحداث فكرة أو نظرية أو افًتاض علمي جديد أو أسلو  جديد إلدارة  وبصورة      
ادلنظمة. باإلضافة إىل ذلك فإف اإلبداع ىو كل األفكار اليت تؤدي إىل حتسُت سلتلرت تطبيقاهتا، سوا  كاف ذلك 

 ، يف األمور العامة أو اخلاصة. االقتصادييف ادليداف الصناعي أو 
كل األعماؿ اليت يقـو هبا األفراد وادلؤسسات بطريقة مباشرة أو غَت   ىو:ذف ديكن القوؿ بثف اإلبداع إ      

   1ادليادين.مباشرة للحصوؿ على نتائج إجيابية يف كافة 
واليت ىي مشتقة من الكلمة اليونانية   Technologyإف كلمة تكنولوجيا ىي تعريب لكلمة  التكنولوجيا :. 1.1

Techne  اجلز  الثاين من الكلمة أما،وتعٍت الفن أو ادلهارة Logy�  فهي مثخوذة منLogos����� و اليت تعٍت  علما
   2أو دراسة .

رلموعة ادلعارؼ واخلربات وادلمارسات التقنية والعبلقات ادلتبادلة بُت األنظمة  : وتعرؼ التكنولوجيا بثهنا      
 3. الفرعية للعمل، حيع تطبيقها يساىم يف إشباع احلاجات اإلقتصادية واإلجتماعية، احلقيقة أو ادلتوقعة

ألدوات والوسائل ادلادية كذلك ديكن القوؿ بثف التكنولوجيا ىي رتلة ادلعارؼ واخلربات ادلًتاكمة وادلتاحة وا      
والتنظيمية واإلدارية اليت يستخدمها اإلنساف يف أدا  عمل ما، أو وظيفة ما يف رلاؿ حياتو اليومية إلشباع 

 4.اجملتمعاحلاجات ادلادية وادلعنوية سوا  على مستوى الفرد أو 

      ديكن تعريفو على أنو كل جديد على اإلطبلؽ أو كل حتسُت صغَت أو كبَت : اإلبداع التكنولوجي. 1.1
      يف ادلنتجات وأساليب اإلنتاج الذي حيصل مبجهود فردي أو رتاعي والذي يثبت صلاحو من الناحية الفنية 

 .5أو التكنولوجية وكذلك فعاليتو من الناحية اإلقتصادية ا حتسُت اإلنتاجية وختفيض التكاليرتإ

 

 

                                      
  .111-110 ص ص:، 1991، 11 ط ،اجلزائر ديواف ادلطبوعات اجلامعية، ،الصناعيةوظائف ونشاطات المؤسسة زلمد سعيد أوكيل،  1
  35ص:  ، 2002مؤسسة الوراؽ للنشر و التوزيع ، األردف ، ،  تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتهاعامر إبراىيم قنديلجي،  إدياف فاضل السامرائي،  2
 . 339  :ص،  2000، 1،ط ، األردفعماف ،، دار ادلسَتة للنشر والتوزيعنظرية المنظمة، كاظم زتود  خليل زلمد حسن الشماع، خيضر 3
  .011، ص1986، 1، طفلبنا ،تبَتو  ،دار الطليعة للطباعة والنش ،البديلالعلم والتكنولوجيا والتنمية سلماف رشيد سلماف.  4
 . 111ص: ،1991، 11 ط ،راجلزائ ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،وظائف ونشاطات المؤسسة الصناعيةزلمد سعيد أوكيل،  5
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  :التكنولوجياإلبداع  . مستويات1
 لقػدو ات إبداعيػة، وسػقػدرات  فتلكػو األفراد الػذين ديحيققو  يو اإلبداع الذوىالفرد:  ىاإلبداع على مستو . 1.1

 ذه الدراسػػات ركػػّزتىػػمعظػػم و ، ُتبعػػض الصػػفات الػػيت يتمتػػع هبػػا األفػػراد كػػي يصػػبحوا مبػػدع أشػػارت الدراسػػات إىل
 وىي:ث خصائل على ثبل

يط يُػػثم ن زلػػؤال  ضػػمن ىػػينشػػث  فعلػػى إبػػداع األفػػراد مباشػػرة، بعػػد أ َتةاألخػػ تػػؤثر ىػػذه خلفيــة التجــارب:. 1.1.1
  . وذويهملهم ىبث وفمراحل شباهبم يتثثر  وخبلؿفاألفراد منذ الصغر  اإلبداع،

 1 ادلبدع:السمات الشخصية اليت دتيز الشخل  الصفات ما يثيت أبرز ىذهمن  الشخصية:. 1.1.1

باسػػتمرار السػػعي و  واألىػػداؼقيػػق الغايػػات حتيقصػػد هبػػا االعتمػػاد علػػى الػػذات يف و  النزعــة إلــى االســتق لية:أ. 
        ودة بقدراتػػػػو احملػػػػد َتدع غػػػػادلبػػػػ ينطبػػػػق أساسػػػػا مػػػػن ثقػػػػة ذاوىػػػػال تتصػػػػرت بالشػػػػراكة، و عات مسػػػػتقلة و مشػػػػر  إلنشػػػػا 

 على العمل بشكل مستقل؛

 قاتبتكوين عبل وتسمح ل َتيةيتمتع بقدرات تفك والذكا ، إال أنّ  رة عايلو بدع ليس بالضر ادل فاإلنسا الذكاء:ب. 
األشيا ؛ ُتمرنة ب  

ـــالنف ج.        ذلػػػك و  مػػػاؿعات األعو مشػػػر إنشػػػا  مػػػن دتكنػػػو قػػػدرات فكريػػػة و بػػػدع مقومػػػات ذاتيػػػة ادلتلػػػك دي : الثقـــة ب
 مواجهػة التحػػدياتو ت شػػكبلادلل حلػالقػرارات  ختػػاذاو اإلدارة و  َتعلػى التفكػ وقدرتػػو  واالعتمػػاد علػى نفسػ بلؿخػ مػن
 2 ؛ هبا وثقتو  وقدرات إىل فاالطمئناو جود حالة من الثقة بالنفس و ذلك بسبب و ستقبلية، ادل

 مستويات رحبية متزايدة؛و متميز  قيق مركزحتإمكانية و ستقبل بنظرة تفاؤلية ادل إىلالتَّطلع  يأ الرؤيا المستقبلية:د. 

والصػػرب  خػػبلؿ ادلثػػابرةا يتحقػػق مػػن نػػؤسسػػة، إادلاسػػتمرارية  فضػػماو فتحقيػػق النجاحػػات  المثــابرة:و التضــحية ه. 
 غايات مستقبلية؛و  أماؿقيق حتبرغبات حالية من أجل  والتضحية

 
                                      

 . 595، ص : 2001،مركز وايد سرفيس لبلستشارات والتطويراالداري ،مصر،و تحديات التغيير اإلدارةسعيد يس عامر، 1
، 2006، 1، ط األردفللنشر و التوزيع ،، دار الشروؽ المشروعات الصغير :مدخل استراتيجي للمنافسة و التمييز إدارةفبلح حسن احلسيٍت،  2

  . 47ص:
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و األقػدر معرفيػا علػى ابػداع األشػيا  ، ىػالتحليػل معػا و  َتلػك قػوة التفكػدي يفالفرد الػذمقدرات المعرفة: . 1.1.1
 ويػػلحتت يف و ؤسسػػات أيضػػا تتفػػاف ادلنتػػائج ملموسػػة، فػػإ م إىلىويػػل أفكػػار حتت األفػػراد يف القػػدرة علػػى و يتفػػا فكمػػا
 . عمليات وخدمات أو منتجات  ب األفراد إىلىموا

        النػػػػوع  ويتػػػػثثر ىػػػػذاماعػػػػة اجلمػػػػن قبػػػػل  وقيقػػػػحتيػػػػتم  يالػػػػذ وىػػػػوا إلبػػػػداعالجماعــــة:  ىاإلبــــداع علــــى مســــتو . 1.1
 1التالية:نوعا بالعوامل و اإلبداع كما  من

 بثىػػػػداؼتتعلػػػػق  وأفكػػػػارموعػػػػة قػػػػيم رلماعػػػة اجلتػػػزداد احتمػػػػاالت اإلبػػػػداع عنػػػػدما ُيشػػػػاطر أفػػػػراد  الرؤيــــة:. 1.1.1
 ماعة؛اجل

ْين ُيشػػػجعاو ادلنػػػاخ  البيئػػػة فإ اآلمنـــة:المشـــاركة . 1.1.1  اإلبػػػداع ففكػػػار، تعػػػززااألحبريػػػة عػػػن  َتعلػػػى التعبػػػ فالػػػذن
 الناجح؛

 ،َتالدعم لعملية التغيو  توفَتا دلساندةب جيحىت يتحقق اإلبداع  اإلبداع:مؤازرة و دعم . 1.1.1

 نس؛جلماعة أحادية اجلنس تُنتج حلوال أفضل من اجلتلفة اسلماعة جلا جن  الجماعة:. 4.1.1

 .ةماعة القدديجلاإلبداع أكثر من ا يل إىلدتماعة حديثة التكوين جل: اعمر الجماعة. 5.1.1

 بلرد فعػرلػ ذلاأشػكاؼ عاصػرة علػى اخػتبلادلؤسسػات ادليعػد اإلبػداع يف  مل المؤسسـة: ىعلى مستو اإلبداع . 1.1
ِاليا  عػل اإلبػداع أسػلو  عملهػاجت فعليهػا أو إذا مػا أرادت البقػا  ،  وعنػ ٌتال غػو حا، و مل، بل بات أمرا حتميا كنمن

  : ط التاليةو قيق ذلك بتوافر الشر حتكن ديو ارساهتا اليومية، وشل

       ب جيػػػػػػع، لػػػػػػذا لػػػػػػديهم رغبػػػػػػة االسػػػػػػتطبلو عميػػػػػػق،  َتتفكػػػػػػ ويأشػػػػػػخاص ذ تػػػػػػاج إىلحياإلبػػػػػػداع  فأ راؾرة إدو ضػػػػػػر  -
    رات؛دتؤ و ادلات و شاركة يف الندادل والتدريب  ؿالفرد من خبل راؾؤسسة توسيع إدادل على

 ت بصورة إبداعية؛شكبلادلرة تعّلم حل و ضر  -

                                      
  . 49ػ 48، ص ص : 2006، دار كنوز ادلعرفة للنشر و التوزيع ، االردف ،  و االبتكار اإلبداع إدارة سليم بطرس جلدة ، زيد منَت عبودي ،  1
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 القػػدرة اإلبداعيػػة يف صػػنعو هػػارة ادلكػػن تنميػػة ديو ت شػػكبلادلالقػػدرات اإلبداعيػػة يف صػػنع و هػػارات ادلرة تنميػػة و ضػػر  -
 1ادلؤسسة. يف احلايلالواقع  فإثارة التساؤالت بشثو التشكيك  ؿت من خبلبلشكادل

 2ا ندرج منها ما يلي: َتىبدعة عن غادل ؤسساتادليز دتصائل اليت اخلموعة من ـ  ىناؾ رلعلى العمو و       

 ادلستمرة؛التجربة و از صلاإل و و الفعلضليل و ادلاه جتاال -

 دمات؛و اخلتطوير السلع ف حاهتم بشثدلقًت االستجابة و تفهم حاجياهتم ل ُتستهلكادلالقر  من و الصلة الوثيقة  -

 ؛ اإلبداعو ح الريادة و تعزيز ر و لية االستقبلدرجة عالية من  ُتمنح العامل -

 3التنظيمية.الوحدات و ستويات ادلكل التنظيمي من حيع اذليبساطة  -

  التكنولوجي:درجة اإلبداع . 1
 :مهادييز عادة بُت نوعُت أساسيُت من اإلبداع التكنولوجي        

يتمثل ىذا النوع مػن اإلبػداع التكنولػوجي يف التحسػُت الػذي  : ي (التدريج ) اإلبداع التكنولوجي الجزئي. 1.1
        سػػػػػوا   ويكػػػػػوف مػػػػػن خػػػػػبلؿ إضػػػػػافات صػػػػػغَتة وتعػػػػػديبلت جزئيػػػػػة،  اإلنتػػػػػاجحيػػػػػدث بالنسػػػػػبة للمنتجػػػػػات وأسػػػػػاليب 

يف ادلنتجػػات ادلوجػػودة حاليا،وكػػذلك يف العمليػػات واألسػػاليب اإلنتاجيػػة ادلسػػتخدمة. ومػػن أبػػرز خصػػائل اإلبػػداع 
   أنو:التكنولوجي اجلزئي ىي 

 ال يتطلب وقتا طويبل؛ػ 

 ال حيتاج إىل موارد مالية كبَتة؛ػ 

 4. حيتاج إىل موارد بشرية ومادية كبَتةال ػ 

 :نذكر منها على الرغم من ادلزايا ادلذكورة ذلذا النوع من اإلبداع التكنولوجي إال أف لو عيوبا تتعلق بالقياـ بو      

                                      
1
  . 34، ص :  2005،  1دار النهضة العربية ، لبناف ، ط المؤسسات ، إدارةالمبادئ و االتجاىات الحديثة في بلوط ،  إبراىيمحسن  
 -302:   ص ، ص 2003التوزيع،دار حامد للنشر و  األعمال،و المجتمعات في منظمات  األفراد كالتنظيمي، سلو  كالسلو  حرمي،حسُت  2

304 . 
  . 211، ص :  2002،  األردفالعلمية للنشر و التوزيع ، عماف ،  ، دار اليازوري  اإلستراتيجية اإلدارةسعد الغالب ،  3

  4 زلمد سعيد أوكيل، مرجع سبق ذكره، ص : 113.
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يف بعػػض  أنػػو يف أغلػػب احلػػاالت ىػػو إتبػػاع للقائػػد يف السػػوؽ فهػػو ال حيقػػق قيػػادة حاسػػة يف احلصػػة السػػوقية، إال -
 ت خاصة عندما تًتاكم التحسينات لتصبح حتسينات جوىرية؛احلاال

 أنو يف الغالب يعمل يف ظل احلالة القائمة والفن التكنولوجي السابق؛ -

كما يف سوؽ  يف حالة السوؽ سريعة التغَتات صغَتة فإنو ديكن أف يكوف خطرا عندما يكوف عبارة عن حتسين -
 باجلديد؛ اإللكًتونيات أماـ ادلنافسُت الذين يثتوف

 ؛ ى، شلا قد يؤدي إىل إرباؾ الزبوفأف ادلبالغة يف التحسينات ديكن أف تؤدي إىل التنوع األقص -

كتحسينات  إف التحسينات الكثَتة اليت ديكن اقًتاحها والعمل على إدخاذلا عادة ما تنتهي من أجل األخذ هبا -
 للتسوية احلوؿ وسطإ؛

ىذا النوع من اإلبداع التكنولوجي يف خلق منتجات وعمليات جديدة  يهتم الجذري:اإلبداع التكنولوجي .1.1
 1االستجابة السريعة الحتياجات الزبائن.  وإجرا  تغيَتات أساسية يف طريقة إصلاز العمل هبدؼ

يف الفاكس  التكنولوجيا القددية، كما كما أنو يؤدي إىل استخداـ معارؼ ومهارات جديدة تؤدي إىل انقطاع يف
 2لتحل زللو تكنولوجيا جديدة ىي الربيد اإللكًتوين وذلك من أجل أدا  أفضل للمؤسسة. 

     3لئلبداع التكنولوجي اجلذري خصائل عديدة تتمثل يف :       

 ؛للصناعة وتعطي الشكل الكلي النمو االقتصادرؾ يؤدي إىل إدخاؿ تكنولوجيا أو منتجات جديدة دتاما حت  -

 . إىل إنشا  أسواؽ جديدة للتكنولوجيا وادلنتجات اجلديدةيؤدي  -

 4:نذكر منها بالرغم من ادلزايا ادلذكورة ذلذا النوع من اإلبداع التكنولوجي فإف لو سلاطر       

 ؛االحتماؿ العايل للفشل  -

  مراحلو؛ سلتلرت التكلفة العالية، حيع أف ىذا النوع من اإلبداع التكنولوجي يتطلب استثمارات كبَتة يف -

                                      
، 1ط األردف ، ،دار ادلناىج للنشر و التوزيع ، عماف ، ،تقنيات، تطبيقات علمية لمدا خيالتكنولوجيا:مفاىيم و  ةإدار  قاسم،البلمي غساف  1

 . 129، ص:2007
  2 صلم عبود صلم ، مرجع سبق ذكره ، ص : 169.

.169نفس ادلرجع ، ص :   3  
. 174،  173نفس ادلرجع ، ص :   4
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شكلو النهائي  الفًتة الزمنية الطويلة، حيع قد تصل مدة اإلبداع التكنولوجي اجلذري من الفكرة إىل وصولو يف -
 سنوات؛عدة 

  ؛ ادلخصصة التثخَتات غَت ادلتوقعة، ففي حاالت كثَتة تتطلب توظيرت موارد أكثر بكثَت من ادليزانية -

احلصػػة  الػػذي يػػثيت بالتحسػػينات علػػى ادلنػػتج ادلقلػػد األصػػلي قػػد يسػػتويل علػػى مشػػكلة التقليػػد، حيػػع أف التقليػػد -
عاليػػة، حيػػع يصػػبح  السػػوقية شلػػا يعػػرض ادلنػػتج األصػػلي إىل اخلطػػر القػػادـ مػػن بعػػض ادلقلػػدين الػػذين لػػديهم قػػدرات

ذري واجلزئػػي والشػػكل ا يت يوضػح الفػػرؽ بػػُت اإلبػداع التكنولػػوجي اجلػػ التػابع هتديػػد حقيقػػي ألف حيتػل مركػػز القائػػد؛
 . ادلتوقعاالستثمارات يف البحع والتطوير والنتائج التقنية  من حيع التكلفة أي

 

 اإلبداع التكنولوجي

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 : اإلبداع التكنولوجي الجذري والجزئي1-1الشكل رقم 
كليػػة احلقػػوؽ والعلػػـو االقتصػػادية، جامعػػة ،دويػػس زلمػػد الطيػػب، بػػرا ة االخػػًتاع مؤشػػر لقيػػاس تنافسػػية ادلؤسسػػات والػػدوؿ، رسػػالة ماجسػػتَت المصــدر : 

 43، ص :  2005قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 

 

 االستثمارات المتراكمة في البحث والتطوير

 

التاريجي باا اإل  

 اإلباا  الجذري

 الحاوا الطبيعية للتكنولوجية
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اإلبػػػػداع  فًتتػػػػو الزمنيػػػػة، لػػػػذا فػػػػإفبالتكلفػػػػة العاليػػػػة واالنقطػػػػاع وطػػػػوؿ إف اإلبػػػػداع التكنولػػػػوجي اجلػػػػذري يتسػػػػم       
بػػادلبتكر األصػػلي  التكنولػػوجي اجلزئػػي يقػػدـ حػػبل جيػػدا سػػوا  علػػى مسػػتوى إدخػػاؿ التحسػػينات مػػن أجػػل اللحػػاؽ

تكنولوجيػػػة، باحلركػػػة األوىل ميزتػػػو  صػػػاحب احلركػػػة األوىل، أو يف التقػػػاط فػػػرص األسػػػواؽ اجلديػػػدة. وإذا كػػػاف القػػػائم
ويف جانب آخر تسػويقي ألنػو عػادة مػا تكػوف  ىندسية فإف القائم بالتحسُت ميزتو يف جانب منها ىندسي، إنتاجي

 1التحسينات على أساس حاجات السوؽ وفرصو. 

   اإلبداعيةسيرورة العملية المطلب الثاني : 

 مصادر اإلبداع التكنولوجي . 1

التنافسػػية، منهػػا اليقظػػة  زلػػددة ذلػػذه  مسػػتوى تنافسػػيتها علػػى عػػدة عوامػػل  تعتمػػد إمكانيػػات ادلؤسسػػة يف إبقػػا      
التكنولوجيػػػة وتتمثػػػل يف مراقبػػػة ادلؤسسػػػة حمليطهػػػا والبحػػػع واسػػػتخداـ بعػػػض ادلعلومػػػات ذات الطػػػابع اإلسػػػًتاتيجي، 

بػػاه ادلؤسسػػة وديكػػن ذلػػا اختػػاذ قػػرارات جيػػدة، ىػػذه ادلعلومػػات دتثػػل أحػػد ادلصػػادر خلطػػوات اإلبػػداع التكنولػػوجي، انت
 حمليطها ضروري إذا كانت تريد زيادة فاعليتها مقارنة بادلنافسُت.

   :و ديكن حصر مصادر ادلعارؼ ادلرتبطة باإلبداع التكنولوجي يف أربع      

 .البحع والتطوير .1
 .اقتنا  تكنولوجيات متطورة من اخلارج .2
 .التعاوف مع مؤسسات أخرى ومنظمات حبع .3
 ة ادلعارؼ.نشاطات أخرى مرتبطة بزياد .4

 1994عػاـ  حسب تقرير دلصلحة الدراسات واإلحصائيات الصػناعية التابعػة لػوزارة ادلاليػة والصػناعة الفرنسػية      
ادلصػػػادر  ميػػػز بػػػُتاعتػػػرب أف البحػػػع والتطػػػوير لػػػيس ىػػػو ادلصػػػدر األساسػػػي ادلسػػػتعمل لئلبػػػداع التكنولػػػوجي، حيػػػع 

       2 التايل:اخلارجية والنتائج ملخصة يف اجلدوؿ  الداخلية، وادلصادر

 

                                      
  1 صلم عبود صلم ، مرجع سابق ، ص ص : 35- 36 .

صيدال وحدة الدار التكنولوجي في تحقيق المسؤولية االجتماعية في المؤسسة االقتصادية ـ دراسة حالة مجمع  اإلبداعدور بوسبلمي عمر، �2
  . 11 -10، ص ص:  2012/2013، اجلزائر ،  1رسالة ماجستَت ، كلية العلـو االقتصادية و التجارية و علـو التسيَت ، جامعة سطيرتالبيضاء 
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 مصادر اإلبداع التكنولوجي  : 1-1شكل رقم ال

نسبة المؤسسات المستعملة 
 لهذه المصادر

 المصادر

84,8% 
50% 

76,5% 
27,9% 

 
62,7% 
28% 

45,7% 
10,7% 

 
84,5% 
74,1% 
60,6% 

 

 مصادر داخل ادلؤسسة
؛                           حبع وتطوير  

 الدراسات التقنية؛                         
برا ات االخًتاع              امتبلؾ  
 مصادر خارج ادلؤسسة

 حبع وتطوير رتاعي؛                   
 حبع وتطوير خارج ادلؤسسة؛          
 برا ات وتراخيل من خارج ادلؤسسة

 اقتنا  التكنولوجيا
اؿ ادلبتكر دلنتوجات االستثمار؛االستعم  

 وضع مواد ومكونات جديد               

 

Source : Anne Le Bars, innovation sans recherche-les compétences pour innover dans les�PME de 

l’agro alimentaires, thèse de doctorat en économie appliqué, non publié, université�Pierre Mendes, 

France, 2001, P : 51. 

 مػػن أبػػرز النتػػائج الػػيت يبينهػػا اجلػػدوؿ حػػوؿ ىػػذا التقريػػر، أف ادلؤسسػػات الػػيت دلتهػػا ىػػذه الدراسػػة تعتمػػد علػػى      
% 4567كػػثىم ادلصػػادر داخػػل ادلؤسسػػة، حبػػع وتطػػوير خػػارج ادلؤسسػػة بنسػػبة %  7665الدراسػػات التقنيػػة بنسػػبة 

كػػػثىم مصػػػادر اقتنػػػا  %  7461كػػػثىم ادلصػػػادر خػػػارج ادلؤسسػػػة و االسػػػتعماؿ ادلبتكػػػر دلنتوجػػػات االسػػػتثمار بنسػػػبة 
 1. التكنولوجيا

                                      
  1  بوسبلمي عمر، مرجع سابق ، ص :  11
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  قياس اإلبداع التكنولوجي. 1

         تسػػػػػتعمل بشػػػػػكل واسػػػػػع قيمػػػػػة البحػػػػػع والتطػػػػػوير كمقيػػػػػاس لبلسػػػػػتثمارات  :رنفقـــــات البحـــــث والتطـــــوي.  1.1
يف اإلبػػداع، ففػػي الواليػػات ادلتحػػدة األمريكيػػة جتػػرب ادلؤسسػػات الػػيت ذلػػا ميزانيػػات معتػػربة يف البحػػع والتطػػوير علػػى 

 السنوية.إظهار ىذه القيمة يف ادليزانيات 
أمػػػػا يف دوؿ أخػػػػرى، فػػػػإف إظهػػػػار ىػػػػذه القػػػػيم يف ادليزانيػػػػة السػػػػنوية لػػػػيس إجبػػػػاري، وىػػػػذا مػػػػا يسػػػػمح لػػػػبعض       

قات مهمة للبحع والتطوير على منافسيها، ونفس الشي  بالنسبة لبعض ادلؤسسات الػيت ال ادلؤسسات بإخفا  نف
 1ادلستثمرين. تنفق يف رلاؿ البحع والتطوير فتخفي ذلك عن نظر

. عدد براءات االختراع :1.1  
منػػتج  ديثػػل عػػدد بػػرا ات االخػػًتاع مؤشػػر جيػػد لػػو باعتبػػارهكمػػا مهػػم للمعلومػػات عػػن اإلبػػداع التكنولػػوجي،        

اجلانػػػب االقتصػػػادي، فػػػثوال   البحػػػع والتطػػػوير، ديكػػػن دلعلومػػػات بػػػرا ات االخػػػًتاع أف تعطػػػي معلومػػػات مضػػػللة يف
اإلبداع التكنولوجي خيػل تطبيػق األفكػار والتكنولوجيػات اجلديػدة هبػدؼ حتسػُت احليػاة البشػرية ولػيس فقػط إنتػاج 

التكنولػػػػوجي، وثانيػػػػا  مػػػػن اإلبػػػػداع مسػػػػتوى عػػػػاؿ األفكػػػػار، فعػػػػدد كبػػػػَت مػػػػن بػػػػرا ات االخػػػػًتاع ال تعػػػػٍت بالضػػػػرورة
ادلؤسسػػػػات الػػػػيت دتتلػػػػك تكنولوجيػػػػة جديػػػػدة، وختشػػػػى مػػػػن منافسػػػػيها تقػػػػـو بتطبيػػػػق مػػػػا يسػػػػمى بتشػػػػويش بػػػػرا ات 

 2االخًتاع.

 التكنولوجية:تعداد اإلبداعات  .1.1
اإلبػػداعات التكنولوجيػػة عبػػارة عػػن قائمػػة اإلبػػداعات ادلتثتيػػة مػػن سلتلػػرت ادلؤسسػػات وتكػػوف مستخلصػػة  تعػػداد      

     مػػػػن حتقيػػػػق شػػػػامل، وجيػػػػب أف ديثػػػػل أحسػػػػن مصػػػػادر ادلعلومػػػػات ألهنػػػػا تقػػػػيس بوضػػػػوح اإلنتػػػػاج ويسػػػػتطيع القػػػػائموف
 و الدوؿ.على التحقيق وضع قواعد إعداد رلمل ادلعطيات ويستهدفوف ادلؤسسات، الصناعات أ

                                      
، مذكرة ماجستَت ، كلية العلـو االقتصادية و براءة االختراع مؤشر لقياس تنافسية المؤسسات و الدول ـ حالة الجزائر ـ زلمد الطيب دويس ،  1

  46، ص :  2005، اجلزائر ،  وقلةالتجارية و علـو التسيَت ، جامعة  
  2 بوسبلمي عمر، مرجع سبق ذكره ، ص : 9.
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ويف الواقع يوجو انتقاد ذلذا التعداد لعشوائية الطابع الذي يتميز بو، فيجب على القائموف بػالتحقيق أف حيػددوا مػاذا 
     ديثػػػل إبػػػداع تكنولػػػوجي ومػػػا ال ديثػػػل، وعػػػادة مػػػا يفصػػػلوف بػػػُت اإلبػػػداعات التكنولوجيػػػة ادلهمػػػة وغػػػَت ادلهمػػػة، ونشػػػَت

   1 نولوجية معلومة غَت متوفرة يف معظم الدوؿ.يف األخَت أف تعداد اإلبداعات التك

  عوائقوو دوافع تبني اإلبداع التكنولوجي  الثالث:المطلب 

  التكنولوجي:دوافع تبني اإلبداع .1

إف ظهػػػور منافسػػػُت جػػػدد باسػػػتمرار أدى إىل زيػػػادة ادلنافسػػػة يف األسػػػواؽ  : المنافســـة الحـــادة فـــي األســـوا .1.1
ادلنافسػػة ال تقتصػػر علػػى جػػودة ادلنػػتج والسػػعر فقػػط بػػل تعػػددت لتشػػمل كػػل أنشػػطة  أصػػبحت احملليػػة والدوليػػة، أيػػن

صػياغة  وأصبح من الضروري تتبع اسػًتاتيجيات ادلنافسػُت ورغبػات الزبػائن حػىت تػتمكن ادلؤسسػات مػن ادلؤسسات،
ع التكنولػوجي اإلبػدا  كفؤة و بعيدة ادلدى؛ وعليو أصػبح لزامػا علػى ادلؤسسػات اللجػو  إىل  إسًتاتيجيةوتطوير خطط 

  2يف ادلنتجات من أجل احلفاظ على احلصة السوقية وتعظيم رحبيتها.

اإلنتػػػاج  إف اسػػػتثمار ادلؤسسػػػة يف اإلبػػػداعات التكنولوجيػػػة ادلتعلقػػػة بثسػػػاليب : االســـتجابة لحاجـــات العميـــل.1.1
منتجات جديػدة إىل السػوؽ تتصػرت ئصػائل أكثػر جاذبيػة مثػل السػعر األقػل أو اجلػودة  وادلنتج ديكنها من إدخاؿ

 أكثػػر بعػػد البيػػع، ضػػماف أطػػوؿ، أو مبل مػػة أحسػػن، وذلػػك لتلبيػػة احتياجػػات ورغبػػات العمػػبل  وخػػدماتاألعلػػى، 
 تها. احلاليُت و احملتملُت، وبالتايل تتمكن ادلؤسسة من احملافظة على مركزىا التنافسي وتعزز تنافسي

تعػػزؿ نفسػػها بنجػػاح عػػن الضػػغوط  الطويػػل أف ال تسػػتطيع ادلؤسسػػة يف األجػػل : مواكبــة التقــدم التكنولــوجي.1.1 
فػػإذا تغاضػػت ادلؤسسػػة عػػن حتػػديع تكنولوجياهتػػا، فػػإف  حتػػديع نفسػػها مػػن الناحيػػة التكنولوجيػػة الػػيت تفػػرض عليهػػا

   إال مػػن خػػبلؿ التػػدخل احلكػػومي ديكػػن إنقاذىػػاالتكنولػػوجي قػػد يسػػبب للمؤسسػػة كارثػػة تنافسػػية، حبيػػع ال  التقػػدـ
ادلؤسسػػة تطػػوير تكنولوجياهتػػا مػػن  خػػبلؿ مػػنح إعانػػات ، أو اإلشػػراؼ علػػى الصػػناعة، وبادلقابػػل إذا اسػػتطاعت مػػن

واجلامعات، فإهنا تسػتطيع أف حتقػق ادلزايػا التنافسػية  خبلؿ تطوير األحباث واإلكثار من التعاقدات مع مراكز البحع

                                      
  1  زلمد الطيب دويس ، مرجع سابق ، ص : 47

  2 عوض زلمد ازتد ، اإلدارة االستراتيجية ، األصوؿ و األسس العلمية ، الدار اجلامعية ، مصر ، 1999 ، ص : 32 .
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شليزة، شلا يسمح للمؤسسة بثف تبػٍت مركػزا تنافسػيا ديكػن الػدفاع  على أساس التكلفة األقل أو تقدمي سلع القائمة إما
 1عنو. 

         إف أزمػػػػة الطاقػػػػة كػػػػاف ذلػػػػا فضػػػػل كبػػػػَت علػػػػى تطػػػػوير الكثػػػػَت : أزمــــة الطاقــــة وجــــرورة إيجــــاد بــــدائل طاقويــــة.4.1
اسػػػتهبلؾ ادليكانيكيػػػة الػػػيت تسػػػاعد علػػػى االقتصػػػاد يف الكهربائيػػػة و  مػػػن ادلنتجػػػات وتقػػػدمي عػػػدد ىائػػػل مػػػن ادلنتجػػػات

العامػل يف الفػًتة الػيت سػجلت عػددا ىػائبل مػن االخًتاعػات والتغيػَتات  دور ىػذايؤكػدوف الطاقة، حيع أف الباحثُت 
. وقػد أثبػت  1973ادلختلفػة وىػي عقػد السػبعينات حيػع حصػلت األزمػة األوىل للطاقػة عػاـ  يف وظائرت ادلنتجػات

 األزمػػات يف كثػػَت مػػن الػػدوؿ كانػػت سػػببا يف اإلبػػداع التكنولػػوجي حيػػع تػػزداد احلاجػػة للبحػػع عػػن حلػػوؿ احلػػاؿ أف
 األزمات.ل ادلًتتبة على تلك للمشاك

التسػهيبلت وادلسػاعدات احلكوميػة الػيت تقػدـ لػدعم عمليػات اإلبػداع  الحكومية:التسهي ت والمساعدات .5.1
     ادلؤسسػػػػات مسػػػػاعدات فنيػػػػة أو ماليػػػػة، حيػػػػع ال يكػػػػاد خيلػػػػو بلػػػػد مػػػػن بعػػػػض  التكنولػػػػوجي سػػػػوا  كانػػػػت يف شػػػػكل

 2خصوصا الصغَتة منها.  اليت ترعى ادلؤسسات ادلبدعة

يف ىػػذا النػػوع مػن الوسػػائل قػػد أدى إىل الكثػػَت  التطػػور اذلائػل إف :تطـور تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.6.1
كػػاليت تقػػدمها اإلنًتنػػت أو يف شػػكل تصػػميم سػػهل وسػػريع  مػػن اإلضػػافات، منهػػا مػػا ىػػو بشػػكل سػػلع أو خػػدمات

االتصاؿ وتعزز تبادؿ ادلعلومات وادلعػارؼ بػُت األفػراد داخػل ادلؤسسػة  للكثَت من ادلنتجات. ىذه التكنولوجيا حتسن
 . وخارجها

  التكنولوجي:عوائق اإلبداع . 1

  ثبلث فئاتديكن تقسيم العوائق اليت تواجو عملية اإلبداع التكنولوجي إىل      

ديثل عائق قلة ادلػوارد ادلاليػة أىػم العوائػق االقتصػادية الػيت تواجػو عمليػة اإلبػداع  على المستوى االقتصادي :. 1.1
التكنولوجي سوا  علػى مسػتوى ادلؤسسػات، اذليئػات احلكوميػة أو اذليئػات العلميػة،  فضػعرت ادلخصصػات ادلاليػة ال 

كػػوف ىػػذه اإلبػػداعات يسػمح بالقيػػاـ ببحػػوث متقدمػػة بغيػػة حتقيػػق إبػػداعات تكنولوجيػػة، إضػػافة إىل ذلػػك عػػادة مػػا ت

                                      
  1 سعيد يس عامر ، مرجع سبق ذكره ، ص ص : 693 - 694 .

، اجمللد  اإلدارية، رللة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية و  العوامل التكنولوجية و التنظيمية في االبداع التكنولوجيالعامري صاحل مهدي زلسن ،  2
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غَت كافية، خاصة إذا دتت اإلبداعات على مستوى اذليئات العلمية اجامعػات، مراكػز البحػعإ حبيػع  مروديةذات 
      ال جتػػػػد مػػػػن جيسػػػػدىا يف الواقػػػػع االقتصػػػػادي، ويعتػػػػرب نقػػػػل ادلعلومػػػػات عػػػػن مسػػػػتوى ادلخػػػػاطر االقتصػػػػادية وادلاليػػػػة 

إىل السوؽ، أو ادلخاطرة يف الفػرع االقتصػادي مػن أىػم العوائػق الػيت تقػرت اليت دتثلها إدخاؿ إبداع تكنولوجي جديد 
ديكػػن إضػػػافة عامػػػل التكػػاليرت العاليػػػة للتجهيػػػزات ادلسػػتعملة يف اإلنتػػػاج أو البحػػػع،  يف وجػػو اإلبػػػداع التكنولػػػوجي.

 1واليت حتوؿ أو حتد من اإلبداع التكنولوجي.

و اجملتمػػػع ككػػل الػػػذي حتػػػار  التغيػػػَت ، فيتعػػػود  األسػػػرةو وتتمثػػل يف التعلػػػيم  علـــى المســـتوى االجتمـــاعي :. 1.1
ادلدرسػػػة ، وحتػػػار  فيػػػو كػػػل رغبػػػة يف التطػػػوير و التغيػػػَت  أوالطفػػػل علػػػى التبعيػػػة و عػػػدـ االسػػػتقبللية سػػػوا  يف البيػػػت 

و معلميػػو يف رتيػػع تصػػرفاتو يف مراحػػل نػػوه ادلختلفػػة. ومػػن بػػُت ادلعوقػػات االجتماعيػػة   بائػػوفيصػػبح الطفػػل مقلػػدا 
 2منها: نذكر أيضا

 النفسي؛التقومي و الضغط  -

 اجلديدة؛ األفكاربالنقد و التجريح و ادلعارضة و اذلجـو على قياـ البعض  -

 ة العامة ؛ادلنافسة ادلضرة بادلصلح -

 ؛ تراكم التخلرت احلضاري لبلمم على مدار السنوات -

 ؛البلزمة  ادلكافثةعدـ وجود  -

  .احلوافز ت و نظاـبليهطريقة تقسيم العمل اجلامدة و غيا  التس -

صعوبة تدفق ادلعلومات اخلاصة بالتكنولوجيا اجلديدة و صعوبة جلػب الكفػا ات  إف على المستوى التقني :.1.1
عمليػة تقنيػة حتػد مػن  عوائػقتعترب هيزات اجلديدة نقل اخلربة خاصة بًتكيبة التج إىل إضافةالعلمية و التكنولوجية ، 

  اإلبداع

 

 

                                      
  1 زلمد الطيب دويس،  مرجع سبق ذكره ، ، ص : 45 . 

  2 طارؽ زلمد السويداف ،زلمد أكـر العدلوين ، مرجع سبق ذكره ، ص : 87 . 
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 االبتكارماىية  الثاني:المبحث 

االىتمػاـ بطاقاهتػا البشػرية ، و  إىلحباجػة  األخػرىنظرا دلا تشهده الدوؿ ادلتقدمة مػن تقػدـ فػاف رلتمعاتنػا ىػي       
عنايػػة بطاقاهتػػا ادلختلفػػة ، و خصوصػػا الطاقػػة البشػػرية و القػػدرة علػػى اسػػتثمارات و ذلػػك مػػن خػػبلؿ ال إىليف حاجػػة 

   1االبتكاري و ىي تلك القدرة اليت دتكن ورا  التطور الثقايف لبلنساف بصفة عامة . اإلنتاج

    مفهوم االبتكار األول:المطلب 

فػالبعض  معػٌت ىػذا ادلصػطلح،غيػا  اتفػاؽ جػامع حػوؿ  االبتكػار ىػوإف أحد ادلشاكل اليت ننتلقاىا عند حتليل      
يؤُكد على أنّو شي  جديد والبعض األخر على أنّو أي شي  سلػتلرت بالنسبة للمؤسسة الػيت أدخػل عليهػا،أو كقبػوؿ 

 وتطبيق أفكار عمليات، منتجات وخدمات جديدة .

  االبتكار:.تعريف 1

 2 التسويق.يف ادلمارسة و التقليدية موضع التطبيق الفعلي  غَت أواجلديدة  األفكاراالبتكار ىو وضع        

االبتكػػػار ىػػػو ىػػػدـ خػػػبلؽ  أفمػػػا قالػػػو شػػػومبيًت مػػػن ي ادلػػػنظم عػػػن القػػػدمي مؤكػػػدا يف ذلػػػك االبتكػػػار ىػػػو التخلػػػ      
        القػػػػدمي فإنّػػػػو يعػػػػٍت  اإلدخػػػػاؿ  ادلػػػػنظم للجديػػػػد، ولعػػػػل  دث عػػػػن التخلػػػػي ادلػػػػنظم عػػػػنحتػػػػدراكػػػػر عنػػػػدما  فالواقػػػػع أو 

  3االبتكار، وتتجلى ىذه ادلسامهة يف جانبُت مها:  من ادلناسب أف نشَت إىل مسامهة التجربة اليابانية يف مفهـو

 فكو  إ ديدةاجللفكرة واالبحع األساسي  ا نبعادل من  ًتابثسبقية عالية على االق سوؽ تقريب االبتكار من ال -
ي ى الةحلذه اىالفرصة يف و هبا،  بلمساؾارد لادلو ييز الفرصة حشد دتالقدرة على  االبتكار ىو فأ وفير  فاليابانيو 
 تطلبات الزبائن؛دل يستجيب أفضل يالذ سوؽديد يف الاجلالشي  

 االبتكار ال يعٍت  االخًتاؽ ا ابتكار جذري إ بل ىو مبثابة حتسُت صغَت أو تعديل ذو أمهية يف السوؽ للزبوف . -

 أفلديهم قدرة بسيطة على  األفراداالبتكار نتيجة التفكَت االبتكاري ، فبعض  أيية عقلية فاالبتكار عمل      
    لديهم قدرة كبَتة على االبتكار و التجديد ، و الشخل االبتكاري ىو البلبتكار  األخر  البعضيفكروا ، و 

                                      
  1 عبد السبلـ عبد الغفار، التفو  العقلي و االبتكار، دار النهضة للطبع و النشر والتوزيع، مصر،1998 ، ص: 124. 

  2 نعيم حافظ ابو رتعة ، التسويق االبتكاري : مفاىيم و قضايا أساسية ، دار القلم للنشر ، ديب ، 1999 ، ص : 20 . 
  3 صلم عبود صلم ، مرجع سبق ذكره ، ص ص : 19 ػ 22 .
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جديدة دلا يعًتضو او يعًتضنا مشاكل  أفكاريعطينا  أفو التجديد ، و الشخل االبتكاري ىو الذي يستطيع 
  1الدراسات العلمية . أوباحلياة اليومية سوا  ما يتعلق 

 : الفر  بين االبتكار واإلبداع . 1

        االبتكػػػػار يتعلػػػػػق باكتشػػػػاؼ فكػػػػػرة جديػػػػػدة شليػػػػزة، أمػػػػػا اإلبػػػػػداع فيتعلػػػػق بوضػػػػػع ىػػػػػذه الفكػػػػرة موضػػػػػع التنفيػػػػػذ      
وإذا كػػاف االبتكػػار متعلػػق باألشػػخاص فػػإف اإلبػػداع لزبائنهػا.علػى شػػكل عمليػػة أو سػػلعة أو خدمػػة تقػػدمها ادلؤسسػػة 

 يتعلق بادلؤسسة وبنشاطها اإلنتاجي والتسويقي. 

مػػػن ىػػػذا ادلنطلػػػق نقػػػوؿ أف معظػػػم األشػػػخاص ديكػػػن أف يكونػػػوا مبتكػػػرين إذا تػػػوفرت بعػػػض الظػػػروؼ ادلناسػػػبة       
روؽ ادلوجػػودة بػػُت ادلصػػطلحُت أف التفكػػَت االبتكػػاري ديكػػن تعلمػػو والتػػدريب عليػػو، وىػػو بصػػفة لػػذلك ومػػن بػػُت الفػػ

عامة يسبق اإلبداع ويقرت كثحد شروط صلاحو . ولذا ىناؾ من يعػرؼ العبلقػة بػُت اإلبػداع واالبتكػار، بػثف اإلبػداع 
اع واالبتكػار بػثف: "كػل ابتكػار  يبػدأ ىو قاعدة االبتكار، ويف ىذا اإلطار صلد أف "أمبيل" عرفػت العبلقػة بػُت اإلبػد

ضػروري لكػن شػرط غػَت   بثفكار مبدعة، اإلبػداع عػن طريػق األفػراد والفػرؽ، والػذي ىػو نقطػة بدايػة االبتكػار، األوؿ
 كايف" 

مبدعػػػة ال  إف ىػػػذا التعريػػػرت يشػػػَت إىل أف ىنػػػاؾ عبلقػػػة تبلزميػػػة بػػػُت اإلبػػػداع واالبتكػػػار، أي أف وجػػػود أفكػػػار      
ووجػػودىم ضػػروري لبلبتكػػار  م أسػػاس عمليػػة االبتكػػارهنػػبلؿ أفػػراد مبتكػػرين وفػػرؽ عمػػل، حيػػع أيكػػوف إال مػػن خػػ

جيػب أف تتوفر،كمػا يشػَت ىػذا التعريػرت إىل  لكن غػَت كػايف شلػا يػدؿ علػى أف ىنػاؾ عوامػل أخػرى مػؤثرة يف االبتكػار
 : ادلعادلة التاليةالعبلقة بُت االبتكار واإلبداع ب أف اإلنساف ىو أساس االبتكار.وديكن أف نعرب عن

 االبتكار =اإلبداع + التطبيق
  ادلػػرتبط بالتنفيػػذ  ذا فػػإف اإلبػػداع ىػػو اجلػػز  ادلػػرتبط بػػالفكرة اجلديػػدة يف حػػُت أف االبتكػػار ىػػو اجلػػز  ادللمػػوسهبػػو       

 2متعاقبتُت.كمرحلتُت  أو حتويل الفكرة إىل منتج، وعلى ىذا األساس ينظر إىل اإلبداع واالبتكار

 
                                      

  1 إساعيل عبد الفتاح ، االبتكار و تنميتو لدى أطفالنا ، مكتبة الدار العربية للكتا  ، مصر ، 2003 ، ص : 12 . 
، مذكرة ماجستَت ، كلية العلـو االقتصادية و علـو التسيَت ،  دور االبتكار في دعم الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةبوبعة عبد الوىا  ،   2

 .  30  -29، ص ص :  2012ػ 2011اجلزائر ، 
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 االبتكار:خصائص  .1
االبتكػػار الػػيت تكػػوف ضػػػمن خرجػػات الػػيت تػػثيت مػػػن عمليػػة إّف االبتكػػار يثخػػذ أشػػكاال متعػػددة تتػػػوا ـ  مػػع ادل      

   1أشكاؿ متعددة كا يت:
  ؛ أي اإلتياف مباىو سلػتلرت عن ادلنافسُتاالبتكار يعني التمايز : . 1.1
  أي اإلتيػػػاف باجلديػػػد كليػػػا أو جزئيػػػا، وىػػػو بػػػذلك ديثػػػل مصػػػدرا مػػػن أجػػػل احملافظػػػة  االبتكـــار يمثـــل الجديـــد:. 1.1

 على حصة الشركة السوقية وتطويرىا؛
 وىػو نػط مػن أنػاط االبتكػار الػذي يسػتند علػى قػرا ة جديػدة الفـرص:االبتكار ىـو القـدرة علـى اكتشـا  . 1.1

ديػػػد يف خلػػػق طلػػػب فعػػػاؿ والكتشػػػاؼ السػػػوؽ للحاجػػػات والتوقعػػػات، ورؤيػػػة خبلقػػػة الكتشػػػافات قػػػدرة ادلنػػػتج اجل
 ؛فد ا حل وؼمعر  الذي ىو غَت اجلديد
     األوؿ فيكػػػػو  االبتكػػػػار أفلصػػػػاحب الصػػػػدد ذا ىػػػػيف و  الســــو :فــــي  األولحــــرك المت نتكــــو  ناالبتكــــار أ. 4.1

 جديد.و ىما خاؿ إدو الفكرة  إىل يف التوصل

 أنواع االبتكار:. 4

أنػػػواع وذلػػػك باسػػػتخداـ عػػػدد مػػػن األسػػػس ئػػػبلؼ اجملػػػاؿ التسػػػويقي أو الوظيفػػػة ديكػػػن تصػػػنيرت االبتكػػػار إىل       
التسػويقية زلػل االبتكػار ومػن ىػذه األسػس نػوع ادلنػتج، نػوع ادلؤسسػة الػيت تبتكػر والعميػل ادلسػتهدؼ مػن االبتكػار، 

 وفيما يلي عرض سلتصر ألنواع االبتكار طبقا ذلذه األسس كما يلي:

ديكػػػن أف يكػػػوف االبتكػػػار يف رلػػػاؿ السػػػلع أو رلػػػاؿ اخلػػػدمات أو يف رلػػػاؿ  تج :التصـــنيف طبقـــا لنـــوع المنـــ. 1.4
ادلؤسسػػػات، ويف رلػػػاؿ األشػػػخاص أو يف رلػػػاؿ األفكػػػار، حيػػػع أف ادلنػػػتج ديكػػػن أف يكػػػوف سػػػلعة، خدمة،شػػػخل، 

 فكرة، حيع أف االبتكار يتثثر بدرجة كبَتة بنوع ادلنتج الذي ينصب عليو.

ديكػػػن تقسػػػيم االبتكػػػار حبسػػػب اذلػػػدؼ األساسػػػي للمؤسسػػػة، فقػػػد يكػػػوف : التصـــنيف طبقـــا لنـــوع المنظمـــة. 1.4
االبتكػػار يف مؤسسػػة هتػػدؼ إىل الػػربح أو مؤسسػػة ال هتػػدؼ للػػربح، وديكػػن تفسػػَت ىػػذا حسػػب النشػػاط األساسػػي 

 .للمؤسسة 

                                      
  1 ببلؿ خلرت السكارنة، الريادة وادارة منظمات االعمال ،دار ادليسرة ،األردف ،ط1 ، ص: 48 . 
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طبق للهدؼ من ورا  االبتكار ديكػن تقسػيمو إىل ابتكػار ىدفػو حػل مشػكلة معينػة التصنيف طبقا للهد : . 1.4
تواجههػػػا ادلؤسسػػػة، أو مواجهػػػة ظػػػاىرة غػػػَت مرغػػػو  فيهػػػا تعػػػاين منهػػػا ادلؤسسػػػة مثػػػل تػػػدىور ادلبيعات،وقػػػد يكػػػوف 
    االبتكػػار يهػػدؼ إىل حتسػػُت األدا  واالرتقػػا  بػػو، وقػػد جتمػػع ادلؤسسػػة بػػُت النػػوعُت مػػن االبتكػػار إذا كانػػت تتعامػػل 

 . يف أكثر من منتج أو أكثر من سوؽ

ديكػػن تقسػػيم االبتكػػار طبقػػا للعميػػل ادلسػػتهدؼ إىل ابتكػػار موجػػو للمسػػتهلكُت  : للعميــلالتصــنيف طبقــا  .4.4
النهػػػػائيُت ااألفػػػػرادإ وابتكػػػػار موجػػػػو للمسػػػػتهلكُت الصػػػػناعيُت اادلؤسسػػػػاتإ ويعتمػػػػد االبتكػػػػار ادلوجػػػػو للمسػػػػتهلكُت 

وافع العقبلنيػػػة االرشػػػيدةإ النهػػػائيُت علػػػى أثػػػار الػػػدوافع العاطفيػػػة اغػػػَت الرشػػػيدةإ أكثػػػر مػػػن االعتمػػػاد علػػػى إثػػػارة الػػػد
 1.  والعكس صحيح بالنسبة لبلبتكار ادلوجو للمستهلكُت الصناعيُت

 حاجة المؤسسات ل بتكار الثاني: طلبالم

الناميػػة حباجػة ماسػػة دوؿ ؤسسػػات يف الػادلديثػة، ، أصػبحت احلالتكنولوجيػػا خػاؿ إدو ، واؽيف إطػار تطػور األسػػ      
مواكبػػة عػػريف، حػػىت تسػػتطيع ادل ذلػػااس مين لػػرأالعقػػبلو األمثػػل عماؿ باالسػػتذلػػا الكفيلػػة الػػيت تسػػمح  طػػرؽال معرفػػة إىل
   قيػػػق الوثبػػػة االنتقاليػػػة حت بالتػػػايلو معرفػػػة،  علومػػػة إىلادلويػػػل حتذلػػػك حػػػىت تسػػػتطيع و الصػػػناعية،  دوؿالػػػ ؤسسػػػات يفادل

 .منطق االبتكار إىل من منطق اإلنتاجية

  االبتكار: أىمية. 1
ادلؤسسػػات ادلعاصػػرة  جيػػب النظػػر إىل السػػبب ورا  األمهيػػة الفائقػػة لبلبتكػػار يف سػػياؽ الطلبػػات ادلسػػتمرة علػػى      

من أجل استمرار بقائها وىي تناضل مػن أجػل  االبتكار ضرورياوىي تواجو حتديات عامل معقد ومضطر . فيكوف 
 .والتقنيات دائمة التغَت التكيرت والتطور للتعامل مع األسواؽ

القطػاع العػاـ، فيسػتمر  يف القطاع اخلاص، يوجد دائًما خطر ظهور منافسُت جدد يف األسواؽ العادلية. أمػا يف      
الطلبػػات، الػػيت تفػػوؽ دخوذلػػا، علػػى النفقػػات  الطلػػب علػػى الكفػػا ات واألدا  ادلعػػزز، حيػػع حتػػاوؿ احلكومػػات إدارة

مبعرفػػػة أهنػػػا إف مل تكػػػن قػػػادرة علػػػى االبتكػػػار، فػػػإف  داخػػػل كػػػل ادلؤسسػػػات ودة. ويُثػػػار احلػػػافز لبلبتكػػػاراجلػػػلتحسػػػُت 
تتقػػػدـ   وف اجلػػػدد الػػػذين رمبػػػا يهػػػددوا وجودىػػػا. وببسػػػاطة، إف أرادت ادلؤسسػػػات أفداخلوىػػػم الػػػ ا خػػػرين قػػػادروف،

أفكػػار جديػػدة بنجػػاح. فيجػػب عليهػػػا أف  وكفػػا ة واسػػتدامة  فإهنػػا حباجػػة لتنفيػػذ تنمػػو وتتطػػور وتصػػبح أكثػػر رحبيػػة
                                      

  1 نعيم حافظ أبو رتعة، مرجع سبق ذكره، ص: 22، 24.�
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يقػػدـ جػػزرة ادلكافػػثة الرائعػػة أوعصػػا الفقػػر شػػومبيًت" االبتكػػار  بتكػػار. وعلػػى حػػد قػػوؿ عػػامل االقتصػػادتكػػوف دائمػػة اال
 1" ادلدقع
علػػى مسػػتوى الػػدوؿ،  إف النظػػرة إىل االبتكػػار قػػد تغػػَتت كثػػَتا يف وقتنػػا احلاضػػر علػػى مسػػتوى ادلؤسسػػات وأيضػػا   

ورقيهػا، بػل أكثػر مػن ذلػك أصػبح ينظػر إليػو  األمػمفقد أصبح االبتكار معيارا حيدد على ضػوئو درجػة تقػدـ الػدوؿ و 
 2عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية،  على أنو مصدر لتحقيق الثروة وعامل مهم يف دفع

االسػتدالؿ علػى مػدى  ومن جهة أخػرى فػإف االبتكػار أصػبح أحػد ادلؤشػرات اذلامػة الػيت تسػاعد إىل حػد كبػَت يف   
ادلؤسسات ادلعاصرة من رلهودات علػى أنشػطة  وبصفة عامة فإف ما يبلحظ اليـو على ما تبذلو 3تقدـ ادلؤسسات ،

تدـو لسػنوات طويلػة بػالرغم مػا يكتنفهػا مػن سلػاطرة عاليػة بسػبب  البحع والتطوير واليت قد تكلفها مبالغ كبَتة وقد
ل علػػػى إدراؾ أمهيػػػة االبتكػػػار مػػػن الناحيػػػة التجاريػػػة داخػػػل السػػػوؽ، الػػػدلي االبتكػػػار خاصػػػةارتفػػػاع معػػػدالت فشػػػل 

  4ادلؤسسات،
 5  وديكن أف نلخل أمهية االبتكار يف أنو  :

العصرت الذىٍت؛ ينمي ويراقب ادلهارات الشخصية يف التفكَت والتفاعل اجلماعي من خبلؿ فرؽ -  
 إداراهتاو  اهتمستوى قطاعا يزيد من جودة القرارات اليت تصنع دلعاجلة ادلشكبلت على مستوى ادلؤسسة أو على -
االجتماعية؛ الت ادلختلفة الفنية وادلالية والتسويقية وتلك اخلاصة ببيئة العملجملايف ا   
حيسن من جودة ادلنتجات؛ -  
يساعد على خلق وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة؛ -  
يساعد على إجياد سبل لتفعيل وزيادة حجم ادلبيعات؛ -  
. يبة عن ادلؤسسة لدى عمبلئهايساعد على خلق وتعزيز صورة ذىنية ط -  
باحتكار جزئي  باإلضافة إىل ذلك فإف تقدمي ادلؤسسة لبلبتكار مل يسبقها إليو أحد من قبل قد يسمح ذلا      

  .االبتكار درجة كثافةومؤقت للسوؽ وذلك حسب 

                                      
1
 .  25، ص :  2004،  1للتعليم و الثقافة ، مصر ، ط  ، مؤسسة ىنداوي االبتكارمارؾ دود جسوف و ديفيد جاف تررتة زينب عاصرت سيد ،   
  . 193، ص :  1998، مركز وايد سرفيس لبلستثمارات و التطوير االداري ، مصر ،  االدارة و افا  المستقبلسعيد يس عامر ،  2

  3 زلمد عبد الفتاح الصريفي عبد الفتاح  ، اإلدارة الرائدة ، دار صفا للنشر و التوزيع ، عماف، االردف  ، 2003 ،  ص : 38.
  4 صلم عبود صلم ، مرجع سبق ذكره ، ص : 15. 

  5 ازتد سيد مصطفى، إدارة البشر ) األصول و المهارات ( ، بدوف ذكر دار النشر ، مصر ، 2002 ، ص : 260 . 



                                                                                                  و االبتكار اإلبداع إلىمدخل  األول:الفصل 
 

26 
 

مصادر االبتكار : . 1  
و ارتػػػػاال ديكػػػػن اعتمػػػػاد  ثها،حػػػػدو  َتلكػػػػله منهػػػػا تفسػػػػ فم االبتكػػػػارات يف التػػػػاري  لوجػػػػدنا أىػػػػلػػػػو استعرضػػػػنا أ      

:صادرادلذه ذل محددكوضوع  ادلمن األدبيات اليت تعاجل  َتاليت تعتمد يف كث" و  دراكرادلصادر اليت حددىا "   
ؤسسػػات الػػيت ابتكػػرت منتجػػات جديػػدة بواسػػطة أحػػد مهندسػػيها، ادلي ىػػة َت كثػػاألحــداث ريــر المتوقعــة: . 1.1

 1 .ادلصادفةالبحع فيها بطريقة فرؽ بعض و أ
 كتعارض الطلب ادلتزايد مع غيا  الرحبية . :  و مفترضىبين الواقع الفعلي مع ما ماالنسجا معد. 1.1
و ىػػي التحػػوالت الػػيت تطػػرا علػػى السػػكاف ، حيػػع تػػايت بتغػػَتات دتثػػل فرصػػا مػػن اجػػل التغيــرات الســكانية: . 1.1

 2االبتكار .
 تج النهػائي، كانػتادلنػ  ميالػيت تنتهػي بتقػد اإلنتاجيػة ادلتسلسػلةالعمليػات ف إ اإلنتاجيـة:المتطلبـات العلميـة . 4.1

حظػػػة العمليػػػة مبل بلؿمنتجػػػات مػػػن خػػػ وبُعػػػد الّنظػػػر لتطػػػوير عمليػػػات أو هػػػارة ادل ويذ ُتهندسػػػو ادل ُتمصػػػدر للفنيػػػ
 3. ػرجاتسل ويلها إىلحتعند ادلدخبلت  ت اليت تطرأ علىَتاعلى التغ الًتكيزعالية مع ال

            وانػػػػػػات يف القطاعػػػػػػات االقتصػػػػػػادية َت صػػػػػػل تغػػػػػػحت افمػػػػػػن الطبيعػػػػػػي : ســــــو  ال وتغيــــــرات فــــــي الصــــــناعة أ. 5.1
و اذواؽ التطػػػػػور التكنولػػػػػوجي و انكماشػػػػػا، نتيجػػػػػة لعوامػػػػػل متعػػػػػددة منهػػػػػا طبيعػػػػػة الصػػػػػناعة  و،توسػػػػػعا أ ضػػػػػمورا وأ
بالنسػػبة و و جديػػد، ىػػمػػا  ـدتقػػو بػػدع ت فب أجيػػؤسسػػات ادل فات فػػإَت ذه التغػػو ودلواكبػػة ىػػعليػػو  ا،َتىػػغو  ُتسػػتهلكادل

 فسػيل متػدفق مػن األفكػار فػإ وفمػن دو ديػد، اجلن يف االقتصػاد ذتػالعملػة األ واألفكار ىػي " اإلبداع ففإ ـاليو  لعامل
 "؛ـ بالتقاد سيحكم عليها ماؿاألع
ــــة . 6.1  َتي أمػػػػور غػػػػوىػػػػيم ىفػػػػاادلو قػػػػائق احل َتت يف تفسػػػػغػػػػَتاذه التىػػػػصػػػػل حت المزاجيــــة:و المتغيــــرات اإلدراكي

اسػػعة و رشػػاقتهم فػػتح أبػػوا  و الزائػػد بصػػحتهم  ـتمػػاىاال اه النػػاس إىلجتػػ، فااحلػػايل ي مهمػػة يف العصػػر وىػػ ملموسػػة،
كػػػذلك تطػػػوير منشػػػ ت و ، ُتاليػػػة مػػػن الكػػػافياخلبهػػػات ادلن واليػػػة مػػػن السػػػكريات أاخلإلنتػػػاج األغذيػػػة ُت بػػػدعادل ـأمػػػا
 اجات؛احل هبذه لئليفا مرافق و 

ُمدعمػػػة بقواعػػػد و موضػػػوع مػػػا، حػػػوؿ موّجهػػػة و موعػػػة معلومػػػات مهيكلػػػة رلي ىػػػعرفػػػة ادلف:  المعرفـــة الجديـــدة. 7.1
 رفػػػةبػػػُت ادلعب التمييػػػز جيػػػنػػػا وىلصػػػاحبها،  َتيكػػػل التفكػػػى وأ إطػػػار حتصػػػيلهايف الغالػػػب تنػػػدمج ضػػػمن و ر  وجتػػػاأ

                                      
  1 سليم بطرس جلدة ، منَت عبودي ، مرجع سبق ذكره ، ص : 78 .

  2 بيًت دراكر تررتة حسُت عبد الفتاح ، مرجع سبق ذكره ، ص : 83 . 
  3 سليم بطرس جلدة ، منَت عبودي ، مرجع سابق ، ص : 78 .
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 عػػػلجتالػػػيت و رة ىالظػػػاو  فسػػػرةادلفػػػا للمعرفػػػة التكػػػوين، خبلو ي قابلػػػة للتحويػػػل جزئيػػػا عػػػن طريػػػق التػػػدريب وىػػػالضػػػمنية 
 ي أسػاس الّتوصػلىػالشػاملة و رفػة الدقيقػة ادلع أف. كمػا بػادؿالتو ر سػهلة التشػكيل ىعلػى إحػداث ظػوا ؤسسة قػادرةادل
 1سليمة. يةتسويقو إنتاجية و قرارات استثمارية  إىل

 : : نظريات االبتكار ومراحل إعداد العملية االبتكاريةثالث المطلب ال

 نظريات االبتكار:   .1

ال شػػك أف االبتكػػار ديثػػل  رلػػاال واسػػعا ومتنوعػػا جػػرا  ىػػذه الًتاكمػػات االبتكاريػػة الواسػػعة وادلتنوعػػة كمػػا أف        
اجلديػػد الػػذي يػػثيت بػػو االبتكػػار لػػيس شػػكل واحػػد وال مػػدى واحػػد وال أسػػلو   واحػػد ، ذلػػذا فػػإف تفسػػَت االبتكػػار 

نػػاذج  تشػػمل حػػاالت سلتلفػػة وىنػػاؾ ثػػبلث نظريػػات حػػوؿ االبتكػػار، وتوصػػيفو عػػادة مػػا يكػػوف مػػن خػػبلؿ عػػدة  
 وىي:

وىػي النظريػة الػيت تقػـو علػى أسػاس أف االبتكػار يعتمػد نظرية النموذج الفائق أو ما وراء النطا  المـادي:   .1.1
ىػػذا  علػػى نػػط خػػاص مػػن األفػػراد ىػػم ادلبتكػػروف العبػػاقرة وبالتػػايل فػػإف علػػى ادلؤسسػػات أف تبحػػع عػػن األفػػراد مػػن

 النمط العبقري  القادروف إىل التوصل إىل االبتكارات اجلديدة أسرع وأفضل من غَتىم.

وتقػػػـو ىػػذه النظريػػة علػػػى أسػػاس أف احلاجػػػة ىػػي أـ االبتكػػػار، فاالبتكػػار ديكػػػن أف  نظريــة النمـــوذج اآللــي:. 1.1
اجػل حلهػا،وال شػك يف أف  يظهر بسَت أكرب عندما تكوف ىناؾ مشكلة تواجو ادلؤسسة أو األفراد وتلػح علػيهم مػن

      ىػػػذه النظريػػػة تقػػػـو علػػػى أسػػػاس وجػػػود احلادثػػػة أو ادلشػػػكلة الػػػيت تػػػدفع األفػػػراد إىل توجيػػػو جهػػػودىم اخلاصػػػة تلقائيػػػا
     إىل ابتكػػار مػػا يعػػاجلوف بػػو ىػػذه ادلشػػكلة ،وىػػذا النمػػوذج ديكػػن أف يفسػػر الكثػػَت مػػن االبتكػػارات شلػػا يؤكػػد افًتاضػػو 

 أنتجت دلواجهة ادلشكبلت اليت تواجو األفراد وادلؤسسات.يف أف ىذه االبتكارات 

وىػػػذه النظريػػػة تقػػػـو علػػػى جهػػػود التفكػػػَت و التحليػػػل و الػػػًتابط، والتحقػػػق مػػػن أجػػػل  النمـــوذج التراكمـــي:  .1.1
التوصل إىل األفكار، ومن مث إىل ادلنتجات أو اخلدمات اجلديدة، وىذا يفسر التحسينات الكثَتة احلاليػة مػن خػبلؿ 

 2ليفة أو إضافة مكوف أو سة جديدة وغَت ذلك شلا يكشرت عن وتبصر يوصل إىل التوليفة اجلديدة.التو 

                                      
  1 العامري صاحل مهدي زلسن، مرجع سبق ذكره ، ص ص : 151، 152 . 

  2صلم عبود صلم، مرجع سبق ذكره ، ص ص :36- 37 .      
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 مراحل إعداد العملية االبتكارية:. 1

 1فيما يلي: نوجزىا دتر العملية االبتكارية عرب عدة مراحل       

تعتػػػرب ادلرحلػػػة األوىل يف عمليػػػة االبتكػػػار، ويقصػػػد هبػػػا إجيػػػاد أكػػػرب عػػػدد  مرحلـــة توليـــد األفكـــار االبتكاريـــة:  .1.1
شلكػػػن مػػػن األفكػػػار االبتكاريػػػة يف رلػػػاؿ التسػػػويق، وقػػػد تنشػػػث احلاجػػػة إىل توليػػػد مثػػػل ىػػػذه األفكػػػار بسػػػبب مواجهػػػة 
      ادلؤسسػػػة دلوقػػػرت غػػػَت مرغػػػو  فيػػػو، أو ظػػػاىرة غػػػَت مرغػػػو  فيهػػػا مثػػػل تػػػدىور مبيعػػػات منتجػػػات معينػػػة مػػػن تلػػػك 
الػػيت تقػػـو بإنتاجهػػا أو تسػػويقها، وبالتػػايل فػػإف حتديػػد احلاجػػة إىل االبتكػػار ال بػػد أف يسػػبقها دراسػػة وحتليػػل معمػػق 
للموقرت أو الظاىرة موضع االعتبار، وذلك لتحديد السبب الرئيسي الذي أدى إىل حدوثها، وقد تنشػث احلاجػة إىل 

 ة يف السوؽ ديكن استغبلذلا.توليد أفكار إبتكارية بسبب وجود فرصة أو فرص تسويقي

  وتعتػػرب ىػػذه ادلرحلػػة مرحلػػة تقيػػيم مبػػدئي وسػػريع وعػػاـ لؤلفكػػار اسػػتنادا  مرحلــة رربلــة األفكــار االبتكاريــة:  . 1.1
شػػي الفكػػرة مػػػع أىػػداؼ وإسػػػًتاتيجية اإىل عػػدد مػػن ادلعػػػايَت ادلبلئمػػة للمجػػػاؿ التسػػويقي ومػػن ىػػػذه ادلعػػايَت مػػػدى دت

مهارات تسويقية لتطبيقها ومدى توافر ىذه ادلهارات واخلربات لدى ادلؤسسػة وإمكانيػة  ادلؤسسة، ومدى احلاجة إىل
 توفَتىا يف حالة عدـ وجودىا بادلؤسسة، وكذلك مدى توافر ادلوارد ادلالية البلزمة جلعلها موضع التنفيذ.

ار ، وذلػك اسػتنادا إىل عػدد يػتم يف ىػذه ادلرحلػة التقيػيم التفصػيلي لؤلفكػ مرحلة تقييم  األفكار اإلبتكاريـة:. 1.1
مػػن ادلعػػايَت بعضػػها مثػػل ذلػػك الػػذي سػػبق ذكػػره يف ادلرحلػػة الثانيػػة، باإلضػػافة إىل بعػػض ادلعػػايَت األخػػرى أمههػػا معيػػار 
التكلفة والعائد، وقد ختتلرت ادلعايَت ادلستخدمة يف ىذه ادلرحلة بعض الشي  باختبلؼ العنصر من ادلػزيج التسػويقي 

، أو بػػػاختبلؼ طبيعػػػة ادلؤسسػػػة واألنشػػػطة الػػػيت تػػػتم فيهػػػا، أو بػػػاختبلؼ خصػػػائل العمػػػبل  الػػػذي تتعلػػػق بػػػو الفكػػػرة
 الذين تتعامل معهم ادلؤسسة .

ــــة اختبــــار األفكــــار االبتكاريــــة:   .4.1         ويقصػػػػد بعمليػػػػة االختبػػػػار وضػػػػع الفكػػػػرة موضػػػػع التطبيػػػػق الفعلػػػػي، مرحل
ة وضػػػع الفكػػػرة يف ظػػػروؼ سػػػوقية فعليػػػة، ويفيػػػد ىػػػذا أو يف وضػػػع أقػػػر  مػػػا يكػػػوف إىل التطبيػػػق الفعلػػػي، أي زلاولػػػ

    ، وعلػػػى الػػػرغم  مشػػػاكل مرتبطػػػة بتنفيػػػذىاأو االختبػػػار يف حتديػػػد ردود فعػػػل السػػػوؽ ادلسػػػتهدؼ مػػػن تطبيػػػق الفكػػػرة 
من التكاليرت اليت يتم حتملها إلجرا  االختبار، فإف العائد ادلتمثل يف شكل الفوائد اليت تعود على ادلؤسسػة ، ديكػن 

                                      
  1  نعيم حافظ أبو رتعة، مرجع سبق ذكره، ص ص: 85-73.
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ثػل ىػذه الفوائػد بشػكل أساسػي  يف تقليػل ادلخػاطر ادلرتبطػة بوضػع دتفوؽ بكثَت ادلبالغ اليت يتم إنفاقهػا الصلػازه و أف ت
فكػػرة معينػػة موضػػع التنفيػػذ، باإلضػػافة إىل احلصػػوؿ علػػى العديػػد مػػن ادلعلومػػات ادلفيػػدة باختػػاذ القػػرارات ذات الصػػلة 

 هبذا التنفيذ.

إذا مػا صلػح االبتكػار يف االختبػار سػوا  كمػا ىػو أو بعػد إجػرا  تعػديبلت  :مرحلة تطبيـق األفكـار االبتكاريـة. 5.1
     طفيفػػة عليػػو فعلػػى ادلؤسسػػػة أف تتخػػذ قػػرارا هنائيػػا يتعلػػػق بتطبيػػق االبتكػػار علػػى نطػػػاؽ واسػػع،و جيػػب تػػوخي احلػػػذر

   رات بشػػكل يف اختػػاذ ىػػذا القػػرار حيػػع إف ىػػذه العمليػػة عػػادة مػػا حتمػػل ادلؤسسػػة تكػػاليرت عاليػػة، وتتطلػػب اسػػتثما
أو بػػ خر وجيػػب علػػى ادلؤسسػػة حتديػػد أنسػػب وقػػت لتقػػدمي االبتكػػار للسػػوؽ، ويتوقػػرت ذلػػك علػػى عػػدد مػػن العوامػػل 
منها تثثَت االبتكار على ادلبيعػات وعناصػر ادلػزيج التسػويقي وردود فعػل العمػبل  وادلنافسػُت، وغػَت ذلػك مػن العوامػل  

ليت ستقـو بتطبيق األفكار فيها، ويفيد ذلػك يف اختػاذ قػرار خػاص أو ادلنطقة أو ادلناطق ا  كذلك جيب عليها حتديد
 بالسوؽ ادلستهدفة لبلبتكار وأخَتا فإف على ادلؤسسة حتديد كيفية استخداـ وتطبيق األفكار االبتكارية اجلديدة.

رورة صلػاح إف ادلرور باخلطوات اخلمس سػالفة الػذكر ال يضػمن بالضػ مرحلة تقييم نتائج األفكار االبتكارية:  .6.1
االبتكػػار واسػػتمرار تطبيقػػو يف السػػوؽ، وذلػػك للعديػػد مػػن األسػػبا  ادلتعلقػػة بػػالعمبل  وادلنافسػػُت وادلتغػػَتات البيئيػػة 
التسػويقية، وإنػػا يقلػل بػػبل شػك مػػن احتمػاالت الفشػػل، وبالتػػايل تزيػد احتمػػاالت صلاحػو، وكػػذلك فػإف االبتكػػار قػػد 

ذلػػك علػػى الػػرغم مػػن عػػدـ فشػػلو لػػذلك ال بػػد مػػن تقيػػيم نتػػائج تطبيػػق يػػنجح ولكػػن ال حيقػػق النتػػائج ادلتوقعػػة منػػو و 
االختبػػار وكػػثي عمليػػة تقيػػيم ال بػػد أف يػػتم مقارنػػة النتػػائج الفعليػػة لبلبتكػػار مبػػا كػػاف جيػػب أف يتحقػػق مػػن تطبيقػػو، 

حتديػد مػدى وبالطبع تتطلب ىذه العملية وضع معايَت للتقييم وقياس األدا  الفعلػي لبلبتكػار، ويًتتػب علػى ادلقارنػة 
وؿ عنػو، وكيفيػة اختػاذ مػا يلػـز مػن إجػرا ات ؤ التطابق بُت االثنُت، وما إذا كاف ىناؾ فرقا بينهما وأسبا  ذلك وادلس

 لتصحيح الوضع، وإعداد حتسينات إلعادة تطبيق االبتكار بطريقة فعالة.
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 االبتكار التكنولوجي و  لإلبداعستراتيجي المنظور االالثاني :  حثبالم

دتثل اإلسًتاتيجية االجتاه العاـ وادلرشد األساسي الذي تتخذه ادلؤسسة على ادلدى الطويل لتحقيػق كافػة ادلزايػا       
الناجتة عن تداخل وتكامل موارد ادلؤسسة مػع البيئػة ادلتغػَتة لتحقيػق توقعػات ادلػالكُت وادلسػتثمرين وادلػوردين والزبػائن 

 وكل من لو صلة بادلؤسسة .

 مفهوم اإلستراتيجيةاألول:المطلب 

        اإلسػػػػًتاتيجيةال يوجػػػػد تعريػػػػرت متفػػػػق عليػػػػو بػػػػُت الدارسػػػػُت والبػػػػاحثُت اجتػػػػاه ىػػػػذا ادلصػػػػطلح، حيػػػػع ظهػػػػرت       
يف البدايػػػة كمفهػػػـو عسػػػكري، وازداد االىتمػػػاـ هبػػػذا ادلصػػػطلح مػػػن قبػػػل متخػػػذي القػػػرارات والقػػػائمُت علػػػى شلارسػػػة 

أف   CHANDLERحيػع يػرى جملاؿ العلـو االقتصادية واإلداريػة  انتقلت.وىكذا  العمليات اإلدارية يف ادلؤسسات
للمؤسسػة واختيػػار خطػػط  حيػػع يػػرى " إعػداد األىػػداؼ والغايػػات اإلسػًتاتيجية طويلػػة األجػػل : ىػػياإلسػًتاتيجية 

 1العمل وختصيل ادلوارد الضرورية لبلوغ األىداؼ". 

هبػػدؼ تػػرجيح    وتعػػرؼ رلموعػة بوسػػطن ادلػػوارد ادلتاحػة "خطػة السػػتخداـ وختصػيل : بثهنػػا اإلسػًتاتيجية      
 2 " ةالتوازف التنافسي وتعديلو خلدمة مصلحة ادلنظم

مراعػاة الفػرص  وديكن القوؿ إرتاال أف اإلسًتاتيجية ىػي الطريػق الصػحيح الػذي يػؤدي إىل بلػوغ األىػداؼ مػع      
   السًتاتيجيات وتطويرىا من ادلسائل اذلامة للمؤسسةلقد أصبح وضع او  ، والتهديدات البيئية وكذا ادلوارد ادلتاحة

 أنواعوالتكنولوجي و  اإلبداع إستراتيجية الثاني:المطلب 

ديكػػػن تعريػػػرت إسػػػًتاتيجية اإلبػػػداع التكنولػػػوجي للمؤسسػػػة بثهنػػػا "  التكنولـــوجي : اإلبـــداع إســـتراتيجيةتعريـــف . 1 
وإبػػػداع العمليػػػة اإلنتاجيػػػة والػػػذي يػػػتم حتديػػػده يف ضػػػو  الفػػػرص  االجتػػػاه العػػػاـ ادلسػػػتقبلي للمؤسسػػػة يف إبػػػداع ادلنتػػػوج

والتهديػػدات يف البيئػػة اخلارجيػػة ومبػػا يػػتبل ـ مػػع مػػا تتمتػػع بػػو ادلؤسسػػة مػػن إمكانيػػات ومػػوارد انقػػاط القػػوةإ بالشػػكل 

                                      
  1 داودي عدوف ناصر ، اإلدارة و التخطيط االستراتيجي ، ديواف ادلطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 2001 ، ص : 8 .

 .  10، ص :  2003،  1، ط  األردف، دار ادلناىج للنشر و التويع ، عماف ،  التسويق االستراتيجي للخدماتزلمد زلمود مصطفى ،  2
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                                                             1 الػذي حيقػق أىػدافها يف البقػا  والنمػو وجعلهػا تنافسػية
 التكنولوجي : اإلبداع إستراتيجية أنواع.1 

إف اخػتبلؼ الظػػروؼ والعوامػػل ادلػؤثرة يف ادلؤسسػػات واخػػتبلؼ الفػرص والتهديػػدات الػػيت تتعػرض ذلػػا وكػػذلك        
         أحػػػػػدىا اخػػػػػتبلؼ إمكانياهتػػػػػا ومواردىػػػػػا، أدى إىل وضػػػػػع عػػػػػدة نػػػػػاذج ذلػػػػػذه اإلسػػػػػًتاتيجية. وديكػػػػػن للمؤسسػػػػػة تبػػػػػٍت

التاليػػػة مػػن إسػػػًتاتيجيات اإلبػػػداع  أو رلموعػػة منهػػػا مبػػا يػػػتبل ـ ظروفهػػػا وطبيعػػة منتجاهتػػػا وقػػد   التمييػػػز بػػػُت األنػػواع
 : التكنولوجي

تسػػتعمل ادلؤسسػػة ىػػذه اإلسػػًتاتيجية هبػػدؼ أف تكػػوف األوىل يف رلاذلػػا يف إدخػػاؿ  الهجوميــة: اإلســتراتيجية. 1.1
 أوال، وىػػػػذااجلديػػػػدة وادلنػػػػتج اجلديػػػػد باالعتمػػػػاد علػػػػى قػػػػدرهتا التكنولوجيػػػػة ومػػػػن مث الوصػػػػوؿ إىل السػػػػوؽ  ادلنتجػػػػات

   تتطلػػب جهػػودا كثيفػػة مػػن البحػػع  اإلسػػًتاتيجيةوىػػذه  خصوصػػا.التكنولوجيػػة اجلذريػػة  اإلبػػداعات باالعتمػػاد علػػى
  حتمل ادلخاطر. درة على قموارد كبَتة ووقتا طويبل ومف القيادة تستلـز و التطوير، أل

القائػػد، فػػؤلف اإلسػػًتاتيجية اذلجوميػػة خطػػرة ومكلفػػة  إتبػػاعوتػػدعى أيضػػا إسػػًتاتيجية  الدفاعيــة: اإلســتراتيجية 1.1
ال  2تفضل تبٍت وضعية دفاعية دتكنها مػن جتنػب ادلخػاطرة الناجتػة عػن اإلبػداع التكنولػوجي اجلػذري. فإف ادلؤسسات

ادلخػاطر الػيت تواجههػا،  هتدؼ ادلؤسسة من ورا  ىذه اإلسًتاتيجية إىل تبو  مركز الريادة، بل تبحع عن التقليػل مػن
واالسػتفادة مػن سػوؽ مهيػث مسػبقا مػن قبػل  بتتبع ودراسة خطوات الرواد يف السوؽ لتجنب األخطا  اليت ارتكبوىػا،

 3ادلنافسة القوية.  د أماـالرواد وىذا للمحافظة على موقعها يف السوؽ والصمو 

وىندسػية   إف ىذه اإلسًتاتيجية تتطلب قدرة ضػئيلة يف رلػاؿ البحػع األساسػي إال أهنػا تسػتلـز قػدرة تطويريػة        
اجلزئػي أي إدخػاؿ  كبَتة دتكن ادلؤسسػة مػن االسػتجابة الفنيػة السػريعة للمنػتج ادلطػور، كمػا أهنػا تعتمػد علػى اإلبػداع

 اللجو  إىل اإلبداعات اجلذرية.حتسينات فقط دوف 

                                      
 .  116، ص: 999دكتوراه ، كلية االقتصاد، العراؽ،   أطروحة التقني و بعض العوامل المؤثرة فيو، اإلبداعالسامرائي سلوى ىاين عبد اجلبار،  1

  2 صلم عبود صلم ، مرجع سبق ذكره ، ص ص : 30- 32 .    
 و علـو التسيَت ، جامعة سعد دحلب، رسالة ماجستَت ، كلية العلـو االقتصادية و التجارية  التكنولوجي اإلبداعالمؤثرات البيئة على ،  إديافبلبولة  3

  . 53، ص :  2006البليدة ، اجلزائر ، 
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   يف ىػػػػذه اإلسػػػػًتاتيجية هتػػػػدؼ ادلؤسسػػػػة إىل اسػػػػتدراؾ التػػػػثخر التكنولػػػػوجي الكبػػػػَت  : المقلــــدة اإلســــتراتيجية. 1.1
الدائمػػة والنشػطة للسػوؽ، إمػا عػػن طريػق احلصػوؿ علػى تػػرخيل يف ادلػدى القصػَت، أو مػن خػػبلؿ  عػن طريػق ادلتابعػة

تطوير منتوج جديػد انطبلقػا مػن منتػوج  دى الطويل، ويربز ىذا االختيار عن طريق زلاولةاستغبلؿ ادلعرفة احلرة يف ادل
   1 قدمي ، فادلنتوج األوؿ يسم باستجابة أفضل حلاجات السوؽ، بينما ادلنتوج الثاين ىو حل سريع وغَت مكلرت.

        البحػػػػع عػػػػن فئػػػػة معينػػػػةىػػػػذه اإلسػػػػًتاتيجية تعكػػػػس : ) الموجهــــة للتطبيقــــات (  الفرجــــيةاإلســــتراتيجية . 4.1
معُت، وأف تقـو بالبحع عن الفػرص السػوقية مػن خػبلؿ مراقبػة  يف السوؽ، وتتطلب ختصل ادلؤسسة بإنتاج منتوج

تسػػتهدفو. وادلؤسسػػات الػػيت تتبػػع ىػػذه اإلسػػًتاتيجية عػػادة ىػػي ادلؤسسػػات  حاجػػات زبائنهػػا يف ذلػػك السػػوؽ الػػذي
ادلنػػػتج وتقػػـو بإدخػػػاؿ تعػػػديبلت عليػػػو وتكيفػػػو علػػػى وفػػػق حاجػػػات  مرحلػػػة نضػػػوج الصػػغَتة والػػػيت تػػػدخل السػػػوؽ يف

 تستلـز جهدا كبَتا يف ىندسة اإلنتاج.  اإلسًتاتيجيةوىذه  زبائنها يف ذلك السوؽ،

تقع ضػمن ىػذه اإلسػًتاتيجية التعاقػدات الفرعيػة، حيػع ال توجػد ريػادة ضلػو اإلبػداع إال التابعة: اإلستراتيجية. 5.1
       والتطػػػػوير الػػػػذي ديكنهػػػػا البحػػػػع ونشػػػػاطزبػػػػائن، حيػػػػع ال دتتلػػػػك ىػػػػذه ادلؤسسػػػػات ادلػػػػوارد، بواسػػػػطة ال إذا   ذلػػػػك

 2القياـ باألنشطة اإلبداعية للمنتجات أو أجزا  معينة  من

ادلثلػػى لئلبػػداع التكنولػػوجي ال ديكػػن حتديػػدىا بشػػكل مطلػػق، وإنػػا  اإلسػػًتاتيجيةإف المــزيج االســتراتيجي :. 6.1
ادلبلئمة حسب الظػروؼ الداخليػة واخلارجيػة وإمكاناهتػا وحجمهػا وطبيعػة  اإلسًتاتيجيةأف حتدد  ديكن لكل مؤسسة

 الػػيت اإلسػػًتاتيجيةالػػذي تعمػػل فيػػو، شلػػا يتطلػػب التحليػػل العميػػق للبيئػػة الداخليػػة واخلارجيػػة مػػن أجػػل حتديػػد  اجملػػاؿ
 تضمن ذلا البقا  والنمو. 

معػُت والتنبػؤ  ادلؤسسػة ديكػن حتليػل سػلوؾ ادلؤسسػة يف قطػاع صػناعي ومن خبلؿ حتديػد اإلسػًتاتيجية الػيت تتبعهػا   
   بادلستقبل.مهم  كبعد إسًتاتيجيباجتاىاهتا ادلستقبلية، وهبذا يعد اإلبداع التكنولوجي  

 

 

                                      
  1 صلم عبود صلم ، مرجع سبق ذكره ، ص : 32 . 

  2 السامرائي سلوى ىاين عبد اجلبار، مرجع سبق ذكره ، ص : 117 .
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  إستراتيجية االبتكارماىية : لثالثالمطلب ا

 االبتكار:. تعريف إستراتيجية  1

التنظيميػة الػيت تصػمم لغايػة الػًتويج للعمليػة االبتكاريػة وإجيػاد ادلنػاخ  السياسػاتيقصد بإسًتاتيجيات االبتكار       
إذا اعتربنػػػا أف اإلسػػػًتاتيجية تتمثػػػل يف كيفيػػػة خلػػػق التميػػػز واألفضػػػلية عػػػن ا خػػػرين فػػػإف  االبتكػػػاري داخػػػل ادلؤسسػػػة

 . ادلختلرت يقـو على خلق السبق إىل اجلديد والسبق إىل األفضل والسبق إىل اإلسًتاتيجية االبتكارية مفهـو

تكػػوف ىػػي القػػائم  إف جػػوىر االبتكػػار مػػن وجهػػة النظػػر اإلسػػًتاتيجية يتمثػػل أساسػػا يف كػػوف ادلؤسسػػة ادلبتكػػرة      
ا إسػػًتاتيجية هنػػكػػار بثإسػػًتاتيجية االبت ذلػػذا السػػبب تتصػػرت1 األوؿ باحلركػػة يف إجيػػاد ادلنػػتج اجلديػػد والسػػوؽ اجلديػػد.

أف تكػوف ادلؤسسػة سػباقة إىل السػوؽ فػإف األىػم وفػق  استباقية إىل الفكرة اجلديػدة وإىل السػوؽ. وإذا كػاف ادلهػم ىػو
العناصػػر الػػثبلث معػػػا رغػػم أف ذلػػك غػػَت شلكػػػن يف كػػل احلػػاالت ألنػػػو  ىػػذه اإلسػػًتاتيجية ىػػو أف تكػػػو ف سػػباقة إىل

 اجلديد .التسويق للمنتجات  فكار اجلديدة وسرعة قابليةلؤل يتوقرت على سرعة وقابلية اإلنتاج

أو إىل السػػوؽ  إذا كانػػت إسػػًتاتيجية االبتكػػار ىػػي إسػػًتاتيجية السػػبق إىل الفكػػرة اجلديػػدة أو إىل ادلنػػتج اجلديػػد      
      تكػػػػوف متػػػػثخرة كػػػػذلك  فػػػػإف ادلؤسسػػػػة ديكػػػػن أف تكػػػػوف سػػػػابقة يف كػػػػل ىػػػػذه العناصػػػػر أو يف إحػػػػداىا فقػػػػط ، أو أف

 2 و ىي :ادلؤسسة االقتصادية  يف بعض العناصر أو كلها. ومن ىذا ديكن دتييز عدة حاالت الستباقية

وتعتمػػػد علػػػى ادلػػػوارد  ، تعتمػػد ىػػػذه الطريقػػػة علػػػى اسػػػتغبلؿ ادلػػوارد الداخليػػػةسياســـة التطـــوير الـــذاتي للمـــوارد: . 1
وظيفة البحع والتطوير والتطبيق الفعلػي  وادلعرفة وجهودالبشرية باألساس، كما تقـو ىذه السياسة على مبدأ التعلم 

لبلبتكػار التكنولػوجي واحتكػار اسػتغبللو، مػع احلريػة يف إعطػا   لبلبتكار، شلا دينحها احلق يف استغبلؿ العوائد ادلالية
 . تراخيل لآلخرين

واإلمكانيػات  فر القػدراتتػو  تلجػث ادلؤسسػة إىل ىػذه الطريقػة يف حالػة عػدـ سياسة التطوير عـن طريـق التقليـد:. 1
والتطػػوير، وىػػي السياسػػة الػػيت تلجػػث إليهػػا  ادلاليػػة البلزمػػة والكافيػػة السػػتغبلؿ بػػرا ة االخػػًتاع أو إدراج وظيفػػة البحػػع

   : ادلخاطرة وىي معظم ادلؤسسات لتفادي 
                                      

  1صلم عبود صلم صلم عبود صلم ، مرجع سابق ، ص ص :26- 28 .
2
، مداخلة مقدمة يف ادللتقى الوطٍت الرابع ، في تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ) حالة الجزائر ( اإلبداعدور صديقي مسعود مرزوقي ، � 

 .  15، ص :  2005ورقلة ، اجلزائر ، 
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اكتشػاؼ ادلكونػات  يف ىذه احلالة حتاوؿ ادلؤسسة أف تثخذ نتػائج االبتكػار ادلطبػق وتعمػل علػى حالة التابع:. 1.1
تعمػػػل ادلؤسسػػػة علػػػى إضػػػافة  والتقنيػػػات األساسػػػية لػػػو وزلاولػػػة الوصػػػوؿ إىل ادلعػػػارؼ األساسػػػية الػػػيت بػػػٍت عليهػػػا، مث

 . جديدجذرية لتخرج يف األخَت يف شكل منتج  تغيَتات وحتسينات على ادلنتج األصلي، ورمبا تكوف ىناؾ تغَتات

اسػػتغبلؿ تكنولوجيػػا  فيهػػا ادلؤسسػػة تفػػادي سلػػاطر البحػػع فتلجػػث إىل وىػػي الطريقػػة الػػيت حتػػاوؿ حالــة المقلــد:. 1.1
ادلؤسسػة خطػر تقػادـ ادلنػتج وبالتػايل عليهػا  ادلؤسسات األخرى عن طريػق عقػود وتػراخيل اإلنتػاج، مػع ذلػك تواجػو

َت نظػاـ الوقػت احلػايل وادلسػتقبلي، وىػذا لػن يكػوف إال بتػوف واالبتكارات ادلتسػيدة يف السػوؽ يف أف تتحرى ادلنتجات
 ؿ .معلومات ونظاـ يقظة فعا

 م مح إستراتيجية االبتكار. 1

 1اإلسًتاتيجيتُت:  إحدىهبا إسًتاتيجية االبتكار فإف ادلؤسسات تتبع  بغض النظر عن السَتورة اليت تبٌت       

ىػي إسػًتاتيجية ادلؤسسػة الرائػدة وتنطػوي  إسػًتاتيجية االبتكػار االسػتباقية : إستراتيجية االبتكـار االسـتباقية .1. 1
       علػػػػى التػػػػثثَت يف األسػػػػواؽ مػػػػن خػػػػبلؿ تطػػػػوير وطػػػػرح منتجػػػػات جديػػػػدة وخلػػػػق أسػػػػواؽ جديػػػػدة  ىػػػػذه اإلسػػػػًتاتيجية

 ىػػذه ادلنتجػػات، ويتطلػػب بنػػا  ىػػذه اإلسػػًتاتيجية قػػدرة كبػػَت علػػى التوقػػع بػػالتطورات ادلسػػتقبلية يف البيئػػة مػػن خػػبلؿ
والواقع إف ادلؤسسات تتبػع ىػذه اإلسػًتاتيجية لتسػتفيد  والكامنة يف األسواؽ د الفرص اجلديدةوقدرة أكرب على حتدي

مصػػػدر اسػػػًتاتيجي وتكنولػػػوجي، والثانيػػػة مرتبطػػػة بسػػػَتورة الشػػػرا  مػػػن طػػػرؼ  مػػػن ميػػػزتُت أساسػػػيتُت : األوىل ذات
 .ادلستهلكُت 

    أكثػػػر قػػػدرة  ادلبتكػػػر األوؿلمؤسسػػػة حيػػػع يكػػػوف تتمثػػػل ادليػػػزة اإلسػػػًتاتيجية يف التقػػػدـ والسػػػبق التكنولػػػوجي ل      
التحسػػػػُت والتطوير.كمػػػػا أف تقليػػػػد  علػػػػى الػػػػتحكم يف التكنولوجيػػػػا ادلطػػػػورة أو ادلكتسػػػػبة وأكثػػػػر قػػػػدرة علػػػػى إضػػػػافة

معتػػػربا، شلػػا يسػػػمح باالسػػػتفادة مػػن مزاياىػػػا قبػػػل  ادلنتجػػات اجلديػػػدة مػػن طػػػرؼ ادلنافسػػػُت يف ىػػذه احلالػػػة يثخػػػذ وقتػػا
تغيػَت  او يف رتيع احلاالت السابقة يفضل ادلنافسوف البلحقوف االنسػحا  وعػدـ الػدخوؿ للسػوؽدتكنهم من ذلك 

 وجهتهم إىل أسواؽ أخرى 

                                      
  1 بوبعة عبد الوىا  ، مرجع سبق ذكره ، ص ص : 49 ػ 52 .
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سػتمثل بػدورىا مػوردا  تتمثل ادليزة الثانية ادلرتبطة بالتثثَت يف سػَتورة شػرا  ادلسػتهلكُت ،كػوف ادلنتجػات اجلديػدة      
م بالزبػػائن، ويف حالػػة هتواحلفػػاظ علػػى عبلقػػا عليهػػا مػػن أجػػل زيػػادة أربػػاحهمنػػادرا وىامػػا للمػػوزعُت الػػذين يتنافسػػوف 

منػػػتج الحػػػق /تػػػابع مػػػن أجػػػل تقليػػػل تبعيػػػتهم للمؤسسػػػة  النجػػػاح التجػػػاري دلنػػػتج جديػػػد يعمػػػل ادلوزعػػػوف علػػػى توزيػػػع
ع والسػػوؽ جهػػة ثانيػػة صلػػد أف ادلنػػتج الرائػػد يتمتػػع مبيػػزة اختيػػار ادلوقػػ ادلنتجػػة، ومػػن أجػػل توسػػيع ىػػوامش رحبهػػم. مػػن

مػػن جهػػػة أخػػرى ىنػػاؾ عػػػدد  . اختيػػػاره للمواقػػع الفيزيائيػػة واإلدراكيػػػة اجلديػػدة ادلسػػتهدؼ الػػذي يصػػػنعو مػػن خػػبلؿ
ذا يػػػتمكن هبػػػشػػػرائية قويػػػة للمنتجػػػات اجلديػػػدة، و  زلػػػدود مػػػن الفئػػػات السػػػوقية اجلذابػػػة والزبػػػائن الػػػذين لػػػديهم دوافػػػع

ة قػػػ، ويفػػػرض علػػى ادلنػػافس البلحػػػق أف دييػػز منتجاتػػو بطريحريػػة ادلبتكػػر الرائػػد مػػن اختيػػػار وحتديػػد موقػػع جيػػػد بكػػل
ومنػو اسػتهدافو دلوقػع أقػل دتيػزا وخضػوعو لقيػود ادلبتكػر الرائػد. ومػن وجهػة نظػر  مغايرة بالنسػبة لػنفس الفئػة السػوقية،

 :فإف ادلبتكر األوؿ يتميز  وادلستهلكُتالزبائن 

   ؛ شهرة أكرب ورلانية مقارنة بادلنافسُت ا خرين -

لتبيػػػػاف طبيعػػػػة وأمهيػػػػة  صػػػػورة العبلمػػػػة اجليػػػػدة حيػػػػع تسػػػػتثمر ادلؤسسػػػػة ادلبتكػػػػرة للمنتجػػػػات اجلديػػػػدة يف االتصػػػػاؿ -
 بشرائو؛االبتكار الذي قامت بو وتعمل على إقناع الزبائن 

م الناشػػػػئة فػػػػإف هتحاجػػػػا يف احلالػػػػة الػػػػيت ال يسػػػػتطيع فيهػػػػا الزبػػػػائن احملتملػػػػُت التعبػػػػَت عمػػػػا يريدونػػػػو بدقػػػػة يف إشػػػػباع -
 . االستخداـ األوؿ ادلنتجات اجلديدة تؤدي إىل التثثَت يف سلوكهم وتغيَتىا مبجرد فعالية

مسػػػبقة، وال  ويصػػػبح ادلنػػػتج اجلديػػػد يف ىػػػذه احلالػػػة ادلنػػػتج األفضػػػل يف إشػػػباع احلاجػػػات الػػػيت مل حتػػػدد بصػػػفة      
شػػػي  غػػػَت متػػػاح يف كػػػل  ة بثسػػػعار أقػػػل ، وىػػػوهبيسػػػتطيع بػػػذلك ادلنافسػػػوف البلحقػػػوف سػػػوى إنتػػػاج منتجػػػات مشػػػا

 . األحواؿ

أو زيػػادة احلصػػة  األسػػواؽ الناشػػئة ديكػن إضػػافة العديػػد مػػن الػدوافع األخػػرى كرغبػػة ادلػػدرا  وادلسػػَتين يف اقتحػاـ      
ادلؤسسػػة لتكػػوف فاعلػػة مػػن خػػبلؿ  ا تػػدفعهنػػالسػػوقية وتنويػػع النشػػاط وغَتىػػا مػػن العوامػػل الػػيت تتصػػرت يف رلملهػػا بث

 . تقدديها للجديد
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التهديػدات والتغػَتات احلاصػلة يف ىي اإلسًتاتيجية متبعة من طرؼ ادلؤسسػة دلواجهػة  : إستراتيجية رد الفعل.1.1
كػثف يظهػػر منػتج منػافس جديػػد يػؤدي إىل التػػثثَت  بيئتهػا فتقػـو بابتكػػار منتجػا بعػدما يظهػػر االبتكػار يف مكػػاف أخػر

 . يف السوؽ اليت تنشط فيها

سػػػػا إىل التكيػػػػرت والتػػػػثقلم واحلفػػػػاظ علػػػػى مكانػػػػة ادلؤسسػػػػة وحصػػػػتها السػػػػوقية، اإلسػػػػًتاتيجية أساهتػػػػدؼ ىػػػػذه       
قػادرة  وأف تكػوف ،ف تتوفر على كفا ات تسػويقية مػن جهػةااليت تتبٌت مثل ىذه اإلسًتاتيجية يفًتض فيها  وادلؤسسة

 . على خلق خطوط إنتاج أو منتجات جديدة من جهة أخرى

التنافسػية، فالضػربة  ادلؤسسات البلحقة حتقيق بعض ادلزايػا ألسواؽ تستطيعرغم ىيمنة ادلبتكرين األوائل على ا      
كبػػػَتة مػػػن الزبػػػائن، يف حػػػُت إف  القاضػػػية للمبتكػػػر األوؿ ال تكػػػوف فعالػػػة إال إذا كانػػػت سػػػريعة وحػػػازت علػػػى أعػػػداد

    لنقػػػل أفكػػػار االبتكػػػار إىل قطاعػػػات أخػػػرى  االنتشػػػار البطػػػي  واحملػػػدود لبلبتكػػػار قػػػد يعطػػػي فرصػػػة للمبتكػػػر البلحػػػق
ادلنتجػػػػػات اجلديػػػػػدة بػػػػػثكثر فعالية.كػػػػػذلك يف حالػػػػػة  أو تعػػػػػديلها وتكييفهػػػػػا حسػػػػػب فئػػػػػات زبػػػػػائن جػػػػػدد أو زلاكػػػػػاة

حتديػد كػل خصػائل ادلنػتج اجلديػد بدقػة حيػع أف الزبػائن يف حػد  االبتكارات اجلذرية فإف ادلبتكر الرائد ال يستطيع
،فيسػػتفيد ادلنػػافس البلحػػق مػػن جتربػػة اسػػتعماؿ ادلنػػتج مػػن قبػػل الزبػػائن. كمػػا يسػػتفيد مػػن م ال يسػػتطيعوف ذلكهتػػذا

العيػو   ؾوتػدر الدراسػات السػوقية علػى ادلنتج يف صورتو األوىل فيقًتح منتجا جديدا أو مطورا بنػا ا  أخطا  وعيو 
حيػػع ال يقلػػد ىػػؤال   ائر أقػػلوخسػػواألخطػػا  الػػيت وقػػع فيهػػا األوائل.كمػػا أف ادلنافسػػُت البلحقػػُت يتحملػػوف أخطػػارا 

 الزبائن.إال ادلنتجات الناجحة اليت لقيت القبوؿ من طرؼ 
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: الفصل االول  خ صة  

        دلواكبة التغَتات العلمية  فأساسيا فاإلبداع التكنولوجي واالبتكار يعداف شرطا فشلا سبق تثكد لنا أ      
، و عامبلف حاساف يف قدرة منش ت األعماؿ على البقا  إذ أف حتسُت  و التكنولوجية اليت يشهدىا العامل اليـو
ادلنتجات اليت تقدمها للسوؽ أو إطبلؽ منتجات جديدة كذلك تطوير عمليات جديدة  أصبح إسًتاتيجية تتبناىا 

  ىذه ادلنش ت و تسعى يف استثمارىا و االستفادة من مردوداهتا.

لذا أصبح لزاما على ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية شلارسة اإلبداع التكنولوجي بشكل علمي و منظم يتوافق       
مع أىدافها و إسًتاتيجيتها. عن طريق زيادة االىتماـ بثنشطة البحع و التطوير اليت تعترب ادلصدر الرئيسي لئلبداع 

 االبتكار.التكنولوجي و 
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   تمهيد :
      توجههه، تواجههو ادلساتهههيت احتدهههوم ريهه، يت روهههًنة ا اختاهههرار ت دذهههي اعههي  صهههراهنات ج هن ههه  ا هه و ا   و هههي   هههي     

ادياههد   يف تههيت ت ههًن رعههًنا تههذ  حتهه  احتهه يف رههين اههي ،ا يف احتر هها ا، ههًن ختههذ احتعههرن ادلي هه ا تههيت صههي   تو ههي خلر  هه 
خترىونه  ده،  اصت يد   تكنوحتوجد  ااوصد  ج، ،ة ريتيج دلذ ػلتهذ صراهتاهي ااحتتكدهع خت ذهيا اىهو ت يخته   يتهت   يحتدتهو

حتهه ا  ههر ت  ه ا، ههًنة يف زلههدا تني تهه  اههر ا احتتع هه اروههًن  يحتعهه،هنة احتتني تههد  حت ،ساتههيتا   و ههي ختهها اجههود ىهه 
ع  ههه،ا احليجههه  حتوجهههود ااهههتاغلديت تتهههت دا ختتهههي رة ختعههه  ىههه ه احتت هههوهناتش ايف ىههه ا احت ههه،د ا ههه، ختهههذ ا  هههيهنة    اا

، ههه،ةا  تهههواهت ت  ههه  ا،ختهههر جلحتدههه  اا ات احتودئدههه  احت،ًن ات احتت يختههه  ختههها احتت ههها يختههه  ختهههذ  دىاا تكهههيهن رههه داة احتتكنوحتهههوج  ا 
كته  ادلده ة احتتني تهد  حتاا تكيهن   هى  ختاتهيح  ن اا ،اع ا إ ًنةاتيت احتكو  اا ادلس توا اادل احت  ًنةاتيت  يدلس 
  ات دو مت احتت رق يف ى ا احتا   ا  احتنعيط احتتيحتد  :  ا

  يهن احت يم حت ،ني ت  ا احتتني تد  ا  المبحث االول :
 اس احتنظر   دلاذوم ادلد ة احتتني تد ،االمبحث الثاني :
 تني تد  ادلسات ريتٌن يف  داهن ا  ،اع احتتكنوحتوج  ااا تكيهن المبحث الثالث :
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 م للمنافسة و التنافسيةاالمبحث االول : االطار الع
 يف سلت ههع  ههوم خت هه  م احتتني تههد  احتدههوم  كتتهه   علدهه   يحت هه  يف رهه  احتت ههًنات احتتههر    احتهه   ههذ،ىي احت ههيت         

 تني تهد ت ه  ختتهتو يت  حل هولاحتتني س ختذ  ج  ا ت   ح، اواهت    يحت،ال ا ادلساتيتد ا   ا ختي اىاجملياتا 
 صو  شا ت    اس ثي ت   ينختو يفخترر  صو تسى ذي خل   تيحتد ا 

 المنافسة مفهوماالساس النظري ل المطلب االول :
 : تعريف المنافسة  .1

طود ه   وت ت،ه،  ده مره  نظهي تنذهي يف ىناحت،تي   احت  ا غه ى ت  تشك   ح،ادلني ن رالك " يف"ااصت يد ى ر       
 1ش  اخلي هن اادلشيت     يحتديت  ا ادل،كن واختش احتر م احملت،   ا ىا،ا يهن ا ختيتا ا اخل،احتت ا 
  هرةاادلوي ًن ت  غها ادلني  رة ادلوي ت  ادلني ت ا ادلنيا ختذ ٌن وج، نوتت،يل يف  دئ  ا، و ن ،هن ا  يهنة   ا جت       
ٌن ا يف حههادلههواهند ادلتيحهه ت هه  حت ى ههول اتههيت احتعي ،هه  يف اجملت،هها  ههٌن ادلس   ههرة تت،عهه  يف احت ههراع ادلوي ًن تهه  غهه يدلني
 2احت يخت   يف ناس احتع يعشري،ث  ٌن ادلساتيت  ت  احت  ادلني رة تذ ت   ادلوي ت  ادلنيت رب ا

ت احت ،  دا ه  احتتهوق ااحت الصهيت ادلفت اه  ر،ي ت رف   ضي    ي " ك  ختذ   كيل تنظد  ااصت يد ػل،د آحتدي   
   3"ختي  ٌن ادلت يخت ٌن ااصت يد ٌن دا  و  شك   سثر يف ري، ، احتت رش

اختنذ  ختذ   ر ذي ت     ي "زلياات ادلنظ،يت احتعضهيهت ت ه   ااحتتفادهع ختهذ  ثهيهن ادلنتلهيت احتو،  ه  دلهي تع،ختهو       
   4احتو،ا   ش" ى  يف احتتوقا ازلياحت   رف احت ،الهت تذ اصتنيهت ت  

اادلشهت ذا اره  ختهنذ   اىنيك ختذ  رى    ي"نظيم ختذ احت الصيت ااصت يد    ن ويف ريتو ته،د روهًن ختهذ احتوهي  ٌن      
احتهه يف تههت   دههو ختراصوهه  ا،اههه يهن   ت ههرف ختتههتعال تههذ ال ههر حتو ههوم  ص هه  حهه، ختههذ احترددهه  ادل،كنهه ا  ذهههو احتواهها

 5ا اخل،ختيتش" د  ختذ تشي و احتت اااجلودةا تذ طر   احتتوق احت يف  ت ع  ،هنج  تيحت
 
 

                                                 

  1 زل،، احتودييت االتحليل االقتصادي المعاصر ا خت و   ا،حتوان ا احتر ير ا احتت ود   ا 1993 ا ص : 115ش
  2 تو، احتتالم ا وصىع االتنافسية و تغيير قواعد اللعبة رؤية مستقبلية ا احت،اهن اجليخت د  ا خت ر ا 1996 ا ص : 25 ش

درتوهناه ا ر د  احت  وم ااصت يد   ا ت وم احتتتدًن ا جيخت   اجل ا ر ا   طراح ا التحالف االستراتيجي كخيار للمؤسسة الجزائرية  غ،اهن امح، ا  3
  ش 5ا ص :  2004/2005اجل ا ر ا 

 4 ت   احتت ، ا إدارة الموارد البشرية و اإلستراتيجية، داهن غر   حت نشرا احتعيىرةا خت را 2001ا ص:101ش
  5  ختٌن تو، احت     حتذ ا استراتيجية التسويق ا داهن احتعويهت ا خت ر ا 2001 ا ص : 20ش
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   تحليل المنافسة : .2
 ؽلكذ ري د  ادلني ت  ختذ  الل دهناا  اجلوان  احتتيحتد  :       
      دذي ا احتت رفت    ت رحذي ادلسات  رييال ا جي  اىنيك ت،ة  ائ تعرف المؤسسة على منافسيها : .1.2

   وات تتيت، ت   ت ر ع ادلني تٌن اى  :اىنيك ثالث ت   ختني تدذيا ااحتتعرب ختنذ   رعرا 
  ن ري، ههه، ادلساتههه  دلني تهههدذي ا  عت هههر ت ههه  ادلني تهههٌن ادلتواجههه، ذ   هههال  ههه،ذتحديدددد المنافسدددين : . 1.1.2 

ادلنهي س ا   هين  احتع يعا     ت ،ى    ادلني تهٌن احملت،ه  د هوذل     احتع هيعا ااحته  ذ  شهك ون   هرا ت دذهيا حتكهذ
 1جينوي ختذ  هن يحذيش  ادلنتج ادلني سا    ىو ر  ختذ  تيام ادلسات  اػليال  ن  عت اداختي ادلسات   ا 

  ن احتت هههرف احتههه،صد  حت ،ساتههه  ت ههه   صهههرب ختني تهههدذي  هههراهنيف حتاذههه  تحديدددد اسدددتراتيجياا المنافسدددين : .2.1.2
 ،وتهههههه ا اههههههتاتدلديت ا شههههههك ون ختههههههي   ههههههرف " يجمل ااههههههتاتدلديا ا اىههههههساهت ادلني تههههههٌن ىهههههه  احتهههههه  ذ  تو ههههههون ناههههههس

حتإلاهههتاتدلديت  ا اهههتاتدلد " دا ههه  احتع هههيعا ا يحتتهههيي ا  ههه، ختهههذ ري، ههه، ادلني تهههٌن ات هههنداذ  يف رل،وتهههيت ا عهههي
 تذ طر   :     ادلتو  ا ا حت  

 احتت عد،اشششاخل؛    احتت    ريجلودةا دهنج  ص اادل ي ًن احت   ت  ت    اياذي احتنظر  يري، ، اخل -
 ادلني تٌن اختالختم ر  ختني س؛احتت رف ت    اتاتدلديت  -
 ت ندع ىساهت ادلني تٌن يف رل،وتيتا ا نيهتا ت دو  ت  ري، ، ا اتاتدلديت احت  ؽلكذ  تويتذيش -

       ن ختعيهننههه  ا ههها ادلساتههه   يدلساتهههيت ادلني تههه  ذلهههي  تهههيت،تحديدددد نقددداو قدددوة وفدددعف المنافسدددين :  .3.1.2
         صههههوة اههههتاتدلديت اريعدهههه  ا،ىهههه،اف  توصههههع  ،هنجهههه  روههههًنة ت هههه ت هههه  ا هههها  اههههتاتدلديايا ،ن  ختكيندهههه  تنادهههه  ا 

احتعههه،هنات   ا  ههه ع ادلني تهههٌنا      هههرب جينههه  احتعهههوة ت،هههي تتهههت دا ادلساتههه  احتعدهههيم  هههو  شهههك    ضههه   يدلعيهننههه  ختههها
حت  يصه  احتال خته  حت عدهيم  احليحتد   ا احملت،   حت ،ني تٌن يف احتع هيعا  ختهي جينه  احتضه ع  د هرب تهذ ته،م اختهتالك ادلساته 

   ،  ختيا ت   احترغ  ختذ توا رىي حت،ى ادلني تٌنش 
ت ،ه   دذهي   ن ري د  ادلني ت  ااحتت رف ت   ختكونيت احتودئ  احتتني تهد  حت ،ساته  احته متابعة البيئة التنافسية :  .2.2

احتودئهه  توعهه  ىنههيك  ها  كاهه  حتونههيهت  اههتاتدلد  نيجىهه  حت تنههي سا    هه  احتههرغ  ختههذ  علدهه  احتت ههرف ت هه  ختكونههيت ىهه 
   احت ، ، ختذ اخل وات اذليخت  اادل  و   حتالات الم تذ ادلني س ى  :

 
                                                 

ا اجل ا را جيخت   اجل ا رر د  احت  وم ااصت يد   ا ت وم احتتتدًنا   ختيجتتًناهنايحت   التنافسية،التنافسية في تنمية الميزة  اليقظة أهمية هنتدو اياد  ضل1
  ش30 – 29 ص: ا ص2002/2003
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 ااحت  عص احتنعيط احتتيحتد :  جمع المعلوماا عن البيئة التنافسية : 1.2.2  
 ختني تدذي؛ نواع ادلنتليت اختوا اياي احت     وذي احتتوقا ااحت  ؽلكذ حت ،سات   نتيجذي مب ا ي نتود   ررب ختذ  -
  نواع احت  ي ذ دلفت ع ادلنتليت اتاضدالا  ختذ حدث ادلوا ايتا ا،ا يهن ااحتشراط؛ -
  نواع ادلني تٌنا دهنجيت اد را  ت   احتتوق اادل ا ي احت   ت،ت ون هبي؛ -
  نواع ادلنتليت ادلني ت   ا احتو،    ادلتو رة يف احتتوقا اخت يدهن  نتيجذي؛ -
 حت ،نتليتا اخت،ى تو رىي حت،ى ادلني تٌن؛ نواع اخل،ختيت ادلك،    -
 حرر  ا،ا يهن يف احتتوق حت ،نتليت احتو،   ؛ -
 حل  احتتوق احليي اادلرتع  يف احتاتات احتعيدخت  ختع،هن  ك،د  ادلود يتش -

اصتني هذيا  ت كس ادل  وختيت احت   ت  مج ذي  ر ي حت ،سات   نو  كشف وتحليل الفرص والتهديداا :  2.2.2
ااحتودينهيت احته   هت      تايد ذيا ا ت  ارتشهيف احتاهرص ااحتتذ، ه،ات ختهذ  هالل ااهت رار ادل  وختهيت ا ا، ،ات  نو

ادلت ههًنات احتودئدهه  ادلههسثرة ت هه  نشههيط  مج ذههيا م ختنيصشههتذي حتتى، هه، ت ثًنىههي احملت،هه ا ازلياحتهه  احتتوصهها  تهه وك ااجتيىههيت
نتههم خت هههٌن ؽلكههذ  ن ريت ههو ادلساتههه ا  ختررهه  ادلساتهه ا اتعهه،م ت، دهه  ري دههه  احتاههرص ااحتتذ، هه،ات احت،هههيات اجههود

ااحتتذ، ههه،ات شلهههي  تهههيت، ادلساتههه  يف توجدهههو جذودىهههي اجتهههيه  ا حتههه  ختهههذ  هههالل ري، ههه، ا،علدههه  احتنتهههود  ذلههه ه احتاهههرص
 1 اات الل احتارص اختواجذ  احتتذ، ،اتش

 :   شكال المنافسةأ.  3
 2 تتف  ادلني ت   هن      كيل :      
 ادلني ت  ب : ا احتنوع ختذ ى ت،د   : المنافسة الكاملة التامة .  1.3  
ن   ين   هه اىه ارااامجهيي ادل را ا رهه  ختهنذ   نهتج جه هت  هئد  ختههذ حله  ا نتهيج روهًن ختهذ ادلنتلهٌن ته،د  اجهود  -

 ج حتذ  سثر ت   احت رر احتك  ؛ا  ر ا  احتتوق اا د ول ادلنتج 
 ؛احتتوقاح، يف ا اجود ا ر و   تنت ا ختي  ت اى إنتيجذياادلنتلون  مختيت احت   عو ا اخل،ينس احتت ا جت -
 احت رر ريحت   ؛ ى عي حتعو ا احتت ر  تى،د  نا رو احتتوقت   احتت ر احتتي ، يف  ثًناحتت  نا  تت د و  دلنتلونا -
   شد ول اا  راج ادلنتلٌن  ، ختذريجود حواج  ا  ما حت ، احت، ول ا اخلراج ختذ احتتوق حر   -
 

                                                 

  1 ضلياد  هنتدو ا مرجع سابقا ص:  30- 34
  2    فريف ت،ر ا مبادئ االقتصاد الجزئي الوحدويا د وان ادل ووتيت اجليخت د ا اجل ا را 1998 ا ص :88ش
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  ت،د  ب :  : احتكار القلة .2.3
 ؛ادلنتلٌن  تد ر ت دذي ت،د ص د  ختذ  ن احتتوقا يفا  دلنتلٌنص   ت،د ا -
  ااىهاحتتهديهناتا  ا  ناحتت،ي   ر نيت  احت ي و اا ا (نتمسختع   نيت  ا و )احتع    يحتتشي اوق يف  ادلنتليتتت،د   -
 ش ٌن ادلنتلٌن  ر داة حت تني س  ري تالن  ، ديت احت،تي   ري  ذيهن   مات  احتعديدلس ت  ت   اػلختي 
 ادلني ت  ب : ه ىتت،د   : االحتكارية المنافسة .3.3
  اههه ا ادلنتلههه  ىهههاحتتههه ا  ن ا ا نتهههيج رل،هههوع رههه  ختهههنذ   نهههتج جههه هت  تهههد ي ختهههذ   دلنتلهههٌنختهههذ ا ًنجهههود تههه،د روههها  -

 ختتلينت ؛ ًنحتكذ غا  ختتشيهب 
 ختذ احتتىك  يف ا،ا يهن؛زل،ادة جود دهنج  ا  -
    وي نوتي ختي؛احت، ول ا اخلراج ختذ احتتوق  -

 دهه  احتتهه ا تههذاهه ر  ا     ن احتواههد   ا،اياههد  حت تنههي س تك،ههذ يف   ههرا  اخل ههي ص احتعينو هه  احتهه  مبادلني تهه  غههًن  -
 ر حت  تذ طر   احت،تي   ري  ذيهنشغًنىي  
 ب : ت،د   االحتكار الكامل  :.4.3
 جود  ،ا   حت ت    احملتكرة؛ا  مت،احتتوق اا اح، يف ا جود ختنتج ا  -
 ج،دش ٌنختنتل  ول، ختذ دريختيحتد ا ا تكنوحتوجد  ا ا صينوند  (  و يت)جود حواج  ا  -
 : كذ  هنجيع  حت    ؽلا ا اات،يل ادل ي رة متشك  هنرذ  ايا  يف ر  نظي ان ادلني ت  ًنص يف ا، ف ن
 ؛اواقجد ا نتدل  اناتيح ا،اواق اخليهن ختيت تذ ا،ادل  و  رة ا  -
 اتههه  احتواحههه،ةدلس ع اا  ههر ا حههه،ات ا  ٌنحههه   هها ا ادلفت اهه اتهههيت ادلس  ٌنختهههيت  هها توههيدل ادل  و اههذوحت  اات هههيات  -

 ؛اا نتانتت ن اض   وك  اانت 
  شاحتت و را اا تكيهن  اض  اااتع،يهنات احتضف،  يف ت، ديت احتوىث ا تتيهنع ت، ديت ا  ،اع  -
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   المطلب الثاني : مفهوم التنافسية
 ن ادلساتهههيت احتههه  تر ههه، احتوعهههيهت ااحتر هههيدة يف زلهههدا  ت،دههه   هههيحتتىوات ا ههه،ة ادلني تههه ا    ههه  ختنذهههي  ن  ت ههه        

تني تههد  ا  ههت  ختههذ  ههالل ري دهه  ختكونياههي اتعدد،ذههي ختههذ احتصهه،هنات خت دنهه  تسى ذههي حتتىعدهه   حتهه ا ر،ههي  ن احلكهه  ت هه  
  الل ختس رات ختت ،دةا اختعيهننتذي مبني تدذيش

 التنافسية:. تعريف 1  

     ، خت   م احتتني تد   ي ه  يف   يختنهي ىه ه ختهذ  هٌن ادل ه  ىيت ا،رعهر ته،اال حته،ى ادلاكهر ذ ااصت هيد ٌن       
، يهنة  حتدههو ىههو  ن حتههدس ىنههيك ت ر ههع ختوحههاختههي غلهه  ا  هها احتتدياههدٌن  هه   رعههر ختههذ  حتهه  حتهه،ى سلت ههع ا، ههراد ا 

   ادصد  حت تني تد  اؽلكذ تو دم  حت  ختذ  الل احت ، ، ختذ احتكتي يت  احت  صيم هبي احت ، ، ختذ ادلاكر ذ حدث صل،:

   " احتعهه،هنة ت هه   نتههيج احتتهه ا ااخلهه،ختيت  يحتنوتدهه  اجلدهه،ة ااحتتهه ر ادلنياهه    ههي:ىنههيك ختههذ   ههرف احتتني تههد  ت هه        
 "                                                      ا، رىكٌن  شك   رعر رايهتة ختذ ادلساتيت ادلتتذ ايف احتوصت ادلنيا  اى ا   ين ت ود  حيجيت 

هههي ت هههه  اجلذهههود اا جههههراهتات ااا تكههههيهنات ااحتضههه وطا اري هههه  احتا يحتدهههيت ا داهن هههه  ااحتتتههههو عد         ر،هههي ت ههههرف    ا
      يت ختهههذ  جههه  احل هههول ت ههه   هههرػل  ا هنص ههه   رعهههر اتتهههيتي اا نتيجدههه  ااا تكيهن ههه  ااحتت و ر ههه ا احتههه   يهناهههذي ادلساتههه

                                                             1  احت  ات  هبي ش ا،اواقيف 

ا   هههرر ريعدههه  احتهههر م ااحتن،هههو ادلني تهههٌناحتتني تهههد  ت هههرب تهههذ صههه،هنة ادلساتههه  ت ههه  احت ههه،ود  ختهههيم   ن   هههيناىههه ا       
 2ااااتعراهن ااحتتواا ختذ  الل اا تكيهن مب نيه احتوااا 

ىه ا  ختههي  ا  ن يف احليحته  احت يخته  صله،  ه ن احتتني تهد  ىهه  صه،هنة ادلساته  ت ه  ريعده  ختدهه ة تني تهد  ت ه  ختني تدذههي      
 ن ادل ا ي احتتني تد  تتوا ر ختها ادلساتهيت  اطوعي دلي صيحتو  وهنترصل، تذ طر   احتتد رة  يحتتكيحتدع  ا تذ طر   احتت،دد ا 

  اا  ه   ن احتتهود  خل ه  ىه ه احتعد،ه   تلته، يف  اه  خت ه،ات ىدكه  احتتك اه   ااحتعيدهنة ت       صد،  ختتاوصه 
 3ش اختذ م اات ،ادى  حت، ا ا ر تيي ا وحتونو خت  ،ا ختذ احتعد،   ا  دد  ادلنتج   ر ع  تسديف  يدلتتذ كٌن  ن 

 
                                                 

  1 ت   احتت ، ا مرجع سبق ذكره، ص: 101ش
 2  ر ، هناغ  احتنليهنا المنافسة والترويج ا ختسات   ويب اجليخت   ا ا اكن،هن   ا خت را 2000ا ص: 11.

 احت نشر ترمج  ا هن يت  زل،، هن يت ا  زل،، اد،  مح، ادلت يلا  داهن ادلر خ ا) خت،   ختتكيخت ( .اإلدارة اإلستراتيجيةا جون شيهنحت  اجيهن ث ت  3
 ش195ص: ا 2001ا 1احتر يرا ادل، ك  احت ر د  احتت ود  ا ج 
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 : التنافسيةأنواع .2

     1ى : د  احت ، ، ختذ احتكتي يت  ٌن ت،ة  نواع ختذ احتتني تد        

 يحتو ،  ا احتتكيحتدع ا،هن ص  ت،كذ ختذ ت ، ر احتت ا    ا،اهواق اخليهنجده   السعر:تنافسية التكلفة أو ال .1.2
                                               وهنة   ض  ا ،   ىني  ثر ا ر احت رفش

 يتتويهن  ن ح،اد احتتني تد  خت ر     يحت ، ، ختذ احت واخت  غهًن احتتعنده  ا غهًن احتته ر  ا  التنافسية غير السعرية : .2.2
  إن     احتكتيب  تك ،ون تذ ادلكونيت غًن احتت ر   يف احتتني تد  ش 

ا تشههههه،   ي  هههههي      احتنوتدههههه  ا ادلال ،ههههه  تن هههههر ا  ههههه،اع احتتكنوحتهههههوج ا  يحتو ههههه،  ا  التنافسدددددية النوعيدددددة: .3.2
ادلنتلههيت ادلوتكههرة ا ات احتنوتدهه  اجلدهه،ةا ا ا،رعههر ختال ،هه  حت ،تههتذ   ا حدههث ادلساتههيت ادل هه،هنة  ات احتتهه،   

 احلتن  يف احتتوقا  ت،كذ ختذ ت ، ر ا    ح  احتو رينت  ت   ا ر ختذ ا ا ختني ت ش
             احتتعند شتيحتد   راتيت ختذ  الل احتنوتد  يف  نيتيتحدث تتني س ادلش التقنية:افسية التن .4.2
   التنافسية:. مؤشراا قياس القدرة 3

تتض،ذ ى ه ادلس رات صديس خت،ى رايهتة  داهنة ادلسات  يف  ديغ  اتناد  اااهتاتدلديت احتتني تهد  ااحته  نوج ىهي    
 يف ختي     :

ختس ههرا ت هه    عهه  احترددهه  ختس ههرا ري دههي ت هه  تني تههد  ادلساتهه ا ارهه حت   عهه  احل هه  ختههذ احتتههوق الربحيددة :. 1.3 
ف هن ههها ح هههتذي ختهههذ هبههه، ا تتنهههي ل ت ههه  احتهههر م   هههيتني تهههد  ادلساتههه    ا رينهههت ىههه ه ا، هههًنة ت ظههه   هن يحذهههيا  يف 

تني تههدتذي احليحتدهه  حتههذ  احتتاجهها ا هه حت   ههإن احتتههوقا غههًن  نههو ؽلكههذ حت ،ساتهه   ن تكههون تني تههد  يف اههوق  تلههو ضلههو
احتههه  تر ههه، احتوعهههيهت يف احتتهههوق  نو ههه   ن  تههه،     هههتة ختهههذ  تكهههون  هههيختن  حترددتذهههي احليحتدههه ش ا  ا رينهههت هنددههه  ادلساتههه 

    2 إن ادلسات  ا ت ترب تني تد ش   يحتعد،  احتتوصد  ذليا  احت ختذا  إن احتعد،  احليحتد  ،هن يحذي تت   

ت   احتتني تهد  يف  هرع  تت،ع  تك ا  احت نا ادلتوا    يحتعديس    تك ا  ادلني تٌن ختس را ري دي . تكلفة الصنع:2.3
ادلتههتعو د  حت ،ساتهه ا اؽلكههذ حتتك اهه    هه ع احتتك اهه  ت هه  حتههيب احترددهه  نشههيط  ا  نتههيج ختتلههينس ختههي ت  كههذ

                                                 
 ش7: ا احتتن  احتعيند ا ص2003احت ريب حت تف دا ا احت ،د احترا ا ااحت شرانا احتكو تا د ت،رب ا ادل ذ، القدرة التنافسية وقياسها"اد ا زل،، ت،نينا"1

  2 دا س زل،، احت د  ا مرجع سبق ذكره ا ص :10ش  
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، احت يخت ه  احتنتهو  ا،رهرب ختهذ تنه،ختي تشهك  تك اه  احتده احه،ة احت ،ه   ن  عه   ه، ال جده،ا تهذ تك اه  احت هنا ادلتواه  
   احتتك ا  ا مجيحتد ش

 دذهي رل،وته  تواخته   تعدس ا نتيجد  احتك د  حت  واخته  احتا يحتده  احته  ريهول ادلساته  : اإلنتاجية الكلية للعوامل. 3.3
تني ههر ا نتههيجا ر،ههي  نههو   ا رههين   ن ىهه ا ادلاذههوم ا  و ههم خت ا ههي اختتههيا  تك اهه    ختنتلههيتا حدههثا نتههيج  

         ادل را ه  ا نتيج  عيس  يحتوح،ات احتاد  ي د   إن ا نتيجده  ا مجيحتده  حت  واخته  ا تو هم  هدئي حهول جي  ده  ادلنتلهيت
  ختذ جين  ادلسات ش

 ا احت،احتده  احمل ده ا  اختذ ادل،كهذ ختعيهننه  ا نتيجده  احتك ده  حت  واخته   ا ظلوىهي حت ه،ة ختساتهيت ت ه  ادلتهتو يت احمل ده    
 ا،اهها   ا    ريعدهه  ا ههرات احللهه ش ظلوىههي اههواهت    احتت ههًنات احتتكنوحتوجدهه  اريههرك داحتهه  احتتك اهه  ضلههواؽلكهذ  هنجههيع 

تاتههًن ا نتيجدهه   ر،ههي  تهه ثر ظلههو ا نتيجدهه  احتك دهه  حت  واختهه   اراصههيت ا،اهه يهن ادلتههتن،ة    احتتك اهه  احل، هه  اؽلكههذ
   احتض دا   إداهنة  ص    يحتد   ا دهنج  ختذ اااتع،يهن غًن   يحت 

احتتهوق احت،ا  ده   ن تكهون هناده  اتتهتىو  ت ه  جه هت ىهيم ختهذ ختهذ ادل،كهذ دلساته  ختهي  الحصة مدن السدو :. 4.3
احمل ده  زل،ده    عوهيت جتهيه احتتلهيهنة   ،ان  ن تكون تني تد  ت   ادلتتوى احته،ايا اػل ه  ىه ا تنه،ختي تكهون احتتهوق

حتكنذههي غههًن صههيدهنة ت هه  ااحتاههي   يدلني تهه  جتههيه  احت،احتده ار،ي ؽلكههذ حت ،ساتههيت احتوطندهه   ن تكههون  ات هنددهه  آندهه 
حت حت   نو ه  ختعيهننه  تكهيحتدع ادلساته  ختها تكهيحتدع ختني تهدذي  رير ر احتتليهنة  ا  ت  ا تايهت  ا ا ،ىالل احتتوقا

توا ن   ظ  ادلني ا  ،ذ نشيط ص يع ختي  ا  نتيج ختتلهينسا حته ا  هإن  ه ع  ت   احت  د، احت،ايش ايف حيحت  اجود
       ن  اتر  ي،اويب احتتهي ع  احته رر   هي       ختكينده   ن تكهون ادلنتلهيت ادلع،خته   صه  جي  ده   كذهندد  ادلسات  ؽل

ادلساته   صه      ر ،ي رينهت ادلنتلهيت احته  تعه،ختذي   ختنتليت ادلني تٌن  ي تار تتيايف ا،ختوهن ا، رى   ضيا ختذ
   جي  د  ر ،ي   ات ح تذي احتتوصد ش

 دنتذههي دهنااههيت تهه،ة   ههي     هه  احتنتههي ج ادلت  عهه  مبس ههرات تني تههد  ادلساتهه  ااحتهه   ههيدة ت هه  ختههي اههو  ؽلكههذ     
ا،اه يهن اتك اه   يف خت ظه  ا،نشه   ااصت هيد   ا هراع احتنشهيط  هإن احتتني تهد  ا تت،رره   وتهيط  ت ه  ؛ ختساتهيت
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رهو رات احلله ا ا ته   اهن س ادلهيل   مثه  تواخته  ت، ه،ة ت  ه  ا تال هيت ت ه  ختتهتوى احتده، احت يخت ه  تواخت  ا نتهيج؛
   1اخل شاحت ، ديتا حل  ادلف انا ا داهنةا تالصيت احت ، اششش

 : تحليل القوى التنافسية .4
ختراج هوا اه،ف    ري، هه، يف خت ظهه   M. Porter ن ري ده  احتعهوى احتتني تهد  يف ص ههيع  هنيت  ر،هي  شهًن  حتدههو       

            M. Porterاخت ر ه  جي  ده  احتع هيعش ن ىه ه تتوصهع ت ه  احتته ثًن احته يف ري،ثهو احتعهوى احتتني تهد ا حدهث    ذهي 

 احتتيي :يف مخت  صوى ر،ي ختو م ختذ  الل احتشك  
 

         
 
 
 
 
 

 القوى التي تتحطم في المنافسة داخل القطاع : 2-1 الشكل
 ا خت ررة  ،ذ ختت  ويت ند   ذيدة ادليجتتًن يف ت وم احتتتدًنداهن  راهتة اا تاع يف دت  تني تد  ادلساتيت احت  ًنة اادلتوا  هنمحيين  مسيهتا : المصدر

 ش17ا ص :  2009احت  ًنة ا ادلتوا  ا ر د  احت  وم ااصت يد   ااحت  وم احتتليهن   ات وم احتتتدًنا جيخت    وخترداسا اجل ا را  رع تتدًن ادلساتيت 
 

    حت  الصهيت احته  تنهتج تهذ  حته  ىهو احته يف ػله،د جي  ده  احتع هيع نظهرا ن احتضه ا احته يف ري،ثهو ىه ه احتعهوىا       
 اجل، ،ةا ت دذي  ن ت      ٌن ا تتويهن ت،ة  جراهتات ختنذي ختي    :اختذ  ج   ن تتكدع ادلسات  ختا احتعوات، 

 ؛ري، ، اخت ر       ت   احتتذ، ،ات ااحتض وطيت  ،ص   -
 ؛ ترتدوذي حت  ت ثًنىي -
 ش توصا ا اتاتدلديت ادل،كذ  تويتذي حتواجذ  ى ه احتعوى -

                                                 
 احتتتدًنا خت ررة  ،ذ ختت  ويت ند   ذيدة ادليجتتًن يف ت وم دور براءة االختراع في دعم تنافسية المؤسساا الصغيرة والمتوسطةهنمحيين  مسيهتا  1

 -18ا ص ص :   2009وخترداسا اجل ا را  رع تتدًن ادلساتيت احت  ًنة ا ادلتوا  ا ر د  احت  وم ااصت يد   ااحت  وم احتتليهن   ات وم احتتتدًنا جيخت    
 ش17

 الموردين العمالء منافسوا القطاع

 المنتجاا البديلة

الداخلين الجدد 
 االاااااااللمحتمل
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  ها  تيخته  ااحتع هيع احتتهوص    ها   ن  ه ا ىهساهت ت ه  احتع هيع احت هنيت   : تهديداا الداخلين الجددد. 1.4 
ش ن ىههه ا احتتههه ثًن صههه،  ت،عههه  يف   ي ههه  صههه، ؼل ههه  صواتههه، ج، ههه،ة ا  هههًن ختهههذ احتو ههه د  احتههه  رينهههت ريت ذهههي ادلساتهههيت
 ن تعدههد  دهنجهه   هه ا ىههساهت  ش  طلاههير ىههواختش احتههر ما شلههي ادشههلا ت هه  حههرب ا،اهه يهن  ا  هنتاههيع يف احتتكههيحتدع

 ش يف ى ا احتع يعت   حواج  احت، ول ادلوجودة      توصع 
ا ختتهتوى  ا  ثهر احتتلر ه  احتو هوهنات ا صت هيد   : ىنيك ت،ة ختت ًنات ؽلكذ ختراصوتذي حتتعدد  ا، ، احته، ول ختنذهي      

  خل… احتت،د  يف ادلنتوجيتا احل ول احت    ت   احتعنوات احتتو   د  ا ا  ختتالك احتتكنوحتوجد  ا اتع،يهنات
    ن ادلنتوجههيت ا حالحتدهه  ذلههي تهه ثًن ت هه  ادياهه  ادلنتههوج حت ،ساتهه ا اىهه ا  تهديددداا المنتوجدداا اإلحالليددة :. 2.4

 ن ري د  دهنج  ت ثًن  حت  اخت ر تو  ت  ختذ  الل احتعدهيم مبهي  ش ا اىيختش احتر م ا ااحتت را ااحتتك ا  ختذ نيحد  احتنوتد 
:    
 ؛ خت ي رة خت ر   ادلنتوجيت احت  تعوم  إ ويع ناس احليجيت احتكذ تت     ات ،يل تكنوحتوجديت -
  ؛ ري د  احت الصيت ختذ  الل احتنت  ادلال ،   ٌن احتت ر ااحتتكيحتدع  يحتنتو  دلنتوجيت احتع يع احتتوص  -
 ش احتعديم  تع، ر ت وهن نت  ادلال ،  ت   ريتذ ادلنتوجيت ا حالحتد  -

احليجههيت   صههه   ن خت ر هه  ادلنتوجههيت ا حالحتدهه   هه، ا ادلساتهههيت    احتوىههث تههذ ادلنتوجههيت احتههه  ت ههم ناههس       
 تك ا  شلكن  ختا  ات ،يل احتكايهتات احتضراهن   حتض،ين حتناتذي ح   خت تربة يف احتع يع احتتوص ش

 ن تههه ثًن احت  هههي ذ ت ههه  ادلساتههه   ت،عههه  يف صههه،هنا  ت ههه  احتتاهههيار يف ت،ندههه   قددددرة التفددداول مدددع الزبدددائن : .3.4
 كهون ذلهي احتته ثًن  ش ت ثًن ت   خترداد ه  ادلساته ا ا،ختر احت يف  كون حتو  ا اتنو ا يف اخل،ختيت ا،ا يهنا اهن ا احتنوتد 

 ش ثر ا م ت   ادلسات  
احتت ثًن احت يف ػل،ثو ىساهت ادلوهند ذ ت   ادلساتيت ؽلكذ  ن  سثر ت   ختهرداد تذ ا  : قدرة تفاول الموردين. 4.4
حتشهراط  دها خت دنه ا ا  ر هذ     هيدة ت ه   حته  ا ش  ا احتن هع ادل هن    حته   هتىك،ذ  يف  اه يهن ادلهواد ا،احتده   ا

صههه،هنة ت ههه  احتتههه ثًن يف   ههه   ذلههه   ن ادلهههود ذ تكهههون  ا ختهههتالرذ  احلههه  يف   ههه  ا،نشههه   احتتتهههو عد  رهههيحتتو  ا ختهههعالش
 احليات احتتيحتد :

 ؛ تن،ختي  كون احت رر خترر  -
 ؛ ت،م اجود ختنتوجيت  حالحتد  تني س ادلنتوجيت احت   ت يخت  هبي ادلوهند ذ -
 ادلوهند ذ   راهن   حت ،سات  حت عديم مبذيختذيشادلنتوجيت احت  يف حو ة  -
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ااحت كهههس  هههىدم  ر يف حيحتههه  اجهههود  هههي   يف ادلنتوجهههيت ن ادلساتههه  تكهههون يف ا ههه د  صو ههه  يف احتتاهههيا          
 انتدل   حت   إختكين ادلسات   ن تتوىن ت،ة  اتاتدلديت دلواجذ  احتو  ديت ادلفت ا  اختنذي ت   اود  ادلعيل:

 ؛ ذصوة احتتايار ختا ادلوهند  -
 ؛  اتاتدلد  احتتنو ا ا حت   تنو ا خت يدهن احتت،و ذ شلي  ع   دهنج  احتتو د   جتيه ادلوهند ذ -
  اتاتدلد  ا ن،ختيج احت ،وديف حدث ت    ا  د  ختذ ا،ت      ا،اا ش  -

تت   ادلساتيت ادلوجودة يف ناس احتع يع  ن تتى ه  ت ه  ا ه د  درجة حدة المنافسة بين المنافسين : .5.4
 1  دنذيش ،ي كنذي ختذ ريعد   ى،ا ذيا اا  تىع   حت   ا  يدل امح   دجد،ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ا،حتاد ت يد اجل ا ريف يف حول ااص ا،الادل تع  احتوطين    ا خت،ا    ختع،خت   تنافسية المؤسساا في ظل التحوالا االقتصاديةرر يي   ،اد ا   1
  ش 9 -8ا احتو د،ة ا اجل ا ر ا ص ص :  2002ختييف 22احتعيحتع  ا
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 و استراتيجياتهاالمبحث الثاني : مفهوم الميزة التنافسية 

   ت تهرب  احتع،يندنهيت ختهذ احتعهرن احتاهيهنطرتو ه   يحتتني تهد  ااحته يف رذهر  هالل ادلد ة احتتني تد   ح، ادل   ىيت ادل      
احتتىهههههوات ادلنذهههههيج ا،ختعههههه  اا،حتهههههذ حتتىتهههههٌن ات   ههههه  احتعههههه،هنة احتتني تهههههد  حت ،ساتهههههيت ا صت هههههيد   ىههههه ا يف رههههه  

  شذ،ىي زلدا ادلساتيت يف احتوصت احلييش ااحتت وهنات احتكوًنة احت  

 الميزة التنافسية مفهوم  األول:المطلب 
   التنافسية:الميزة تعريف  .1

  ههوم ختاذههوم ادلدهه ة احتتني تههد  احتشهه   احتشههيغ  حت وههيحعٌن ااصت ههيد ٌن ات هه  ىهه ا ا،اههيس  يحتهه، ول يف دا ههرة       
احتتنهههي س ا   هههين احتعضهههيهت ت ههه  ادلني تهههٌن ا ظلهههي تعههه،ني ختنتلهههيت تر ههه  ادلتهههتذ كٌن عت هههع تهههذ ادلني تهههٌنا  اختهههذ 

 احتت يهن ع احت   ت دت ذلي ختي    :
ي جا  ىهص اري ده  ره  نعهيط احتعهوة ااحتضه ع احت،ا  ده    هي   حت اهرص ااحتتذ، ه،ات ادلد ة احتتني تد  ت ت،، ت   نته   

 1شاحتتوقاحملد   احتتي ،ة يف  دئ  ادلسات  ختعيهنن  مبني تدذي يف 
احتعهه،هنة ت هه  ريعدهه  حيجههيت ادلتههتذ    ا احتعد،هه  احتهه   ههت  احل ههول ت دذههي ختههذ  حتهه  ادلنههتج    ههيت هه   ههرف تا       

 2 شحت ،نتجا اجلودة احت يحتد  اختعيل  حت  ص ر  تة احتتوهن ،  
      ادلدههه ة احتتني تهههد  ىههه  " ختهههي عهههتص  هههو ادلساتههه  دان غًنىهههي ادلهههي    ههه  صد،ههه  ) ا ؼلت هههع ت،هههي  ع،ختهههو( ختضهههي         

 3احتتوقش   احت ،الهت  شك     ،  ا ؼلت ع ت،ي  ع،ختو ادلني تون يف 
ااحتعههههه،هنات احتههههه  تتهههههت دا ا داهنة تنتههههههدعذي  ادلذهههههيهنات ااحتتكنوحتوجدهههههيت اادلهههههواهند    هههههي رل،وتههههه    ضهههههي هههههرف تا       

   4  ايادٌن:اااتع،يهنىي حتتىعد   ختر ذ 
 ؛ادلني تون نتيج صد  اختني ا حت  ،الهت  ت   شلي ػلععو  -
 اختني تدذيشت رد، حيحت  ختذ احتت،دد  ااا تالف يف ختي  ٌن ادلنظ،   -

                                                 
 ش27:ا ص1991ا  1ط خت ر اا رل،وت  احتند  احت ر د  ا اإلدارة اإلستراتيجية تحدياا القرن الحدي والعشرونتو، احل،د، تو، احتاتيح ادل ريبا  1

  2 تو، احتتتيهن زل،، احت   ا إدارة اإلنتاج والعملياا مدخل الكمي ا هناا   حت  ويت  ااحتنشرا ا،هندنا ط1ا 2000ا ص: 40  ش
  3 ط  ت  ا ، تو، احل،د،ا التسويق الفعال األساسياا والتطبيقا احت،اهن ادلتى،ة حتإلتالنا خت را ط9ا 1999ا ص: 106ش

   4ت   احتت ، ا إدارة الجودة الشاملة ومتطلباا التأهل لإليزو0999ا داهن غر   حت  ويت  ااحتنشر ااحتتو  اا احتعيىرةا خت ر ا1995
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اااهههتاتدلديت احتههه  جت  ذهههي يف ختررههه    ضههه  ادلدههه ة احتتني تهههد  تهههذ صههه،هنة ادلساتههه  ت ههه   هههديغ  ات ودههه   ت هههرب      
 يحتنتههو  حت ،ساتههيت ا، ههرى احت يخت هه  يف ناههس احتع ههيعا ا  ههرتوا ريعدعذههي  و هه، ذ  اياههدٌن علههي: احتعد،هه  ادل،هنرهه  حتهه،ى 

 1احت ،د ؛ ااحتع،هنة ت   احتت،د ش
 يتتوههههيهن  ن  ختههههذ  ههههالل احتت ههههيهن ع نتههههتنتج  ن ادلدهههه ة احتتني تههههد  ىهههه  احتعهههه،هنة ت هههه  ريعدهههه  هنغوههههيت ادلتههههتذ كٌن      

ادلتهههتذ   ىهههو احلكههه  يف احتتهههوق  إهن هههي و   تهههرب اذلههه،ف ا،اياههه  احتههه يف تتههه   ادلساتههه  حتتىعدعهههوا اختنهههو  هههيدلد ة 
احتتني تد  ت ين تع،ني ختنتليت ختت،د ة ت،ي  ع،ختو ادلني تون يف احتتوق ا هن يهت احت  ي ذ  شك  ؼلت هع  ا    هه، تهنذ ا 

ى دهههه    ختههههذ  ههههالل ا ههها  اههههتاتدلد  حت تنههههي س ختوندههه  نتههههي ج احتتاتتهههت دا ادلساتهههه  ااصت هههيد   ريعدهههه  ختدهههه ة تني تهههد
 احت،ا    حت ودئ  احملد   هبي ش

 2نوتٌن :   ؽلكذ تعتد  ادلد ة احتتني تد   الميزة التنافسية : أشكالش 2

  اتظذهر تنه،  ت هيهت ادلساته  صد،ه  ختضهي   حت ،شهتيف ا ختهذ  هالل جهودة  ادلنهتج  الميزة التنافسية الخارجية : .1.2
 حته   ت وده      هول احتو  ا عاد  تك ا  ادلنتجا ا  حت   ت   ادلسات  صهوة يف احتتهوق احته يف ت ،ه   دهو ا ا  هت  

احتتههههوق ا جت هههه  خت  يف ا اتهههه  صههههوة حت ،تههههيادلس كتهههه  تجدهههه  اخليهن احتتني تههههد   ههههيدلد ة  نر اههههيس حت تنههههي سا    احتت،دهههه 
اصتنهيع ادلني تهٌن انتلهيت مبختعيهننه  ادلنهتج  ا ىه رذهره  يفت   ا يهن خترتا ه   ا ه  احتت،ده  احته ادلنتلي تيف  ش ادلتتذ  
 ي ت ؛ادلنتليت ادلن  ض  ختذ جودة ا  حتذ ادلنتج  ا ىجودة  ن   ادلتتذ  

 نهتجادل دًنتته ااته  يف احتهتىك   تكهيحتدع احتت هنداا ا داهنة  تاهوق ادلس رر  ت ه  ات الميزة التنافسية الداخلية:.2.2
 ختهيا ا نتيجده  ا،حتهذ الل ده ة ختهذ  هادل ه ىهنهتج اتا  يدلني تهٌناه ر  صه  ختعيهننه   واحت  ت  ه  صد،ه  حت ،نهتج  إت ي ها 
 ا اههتاتدلد ا ا طههرف ادلنههي س ههوع ختههذ دلو ختهه  يف  اهه  اهه ر احتودهها اا  حتههذ ختعيا د هه    ضهه  ا ج تنذههي ختههذ ختردتنهه 

 ش تدلد  احتتد رة ت   احتتكيحتدعتا   اى ة احتتني تد دلد   ه اى عد ريادلتونية يف 
 مصادر الميزة التنافسية الثاني:المطلب 
 ن احتتو      ريعد  ادلد ة احتتني تهد   ا ا، ضه د  احتتني تهد  ادلتاوصه   ت  ه  ختهذ ادلساته  ا تت،هيد ت ه  ته،ة        
 3 :ىا د،ي     انت رق حتك  تن ر ت   ح،  حت  تتيى   ،اهنىي يف     احتعد،اا اتني ر

                                                 
 . 14 - 13ص ص:  ا2003 ا خت راخت د جليااحت،اهن  االتنافسيةالموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة خت  ا  زل،ود   و  كرا  1
ا هنايحت  ختع،خت  حتند   ذيدة ادليجتتًن اجيخت   التحليل التنافسي ودوره في إعداد اإلستراتيجية التسويقية بالمؤسسة االقتصادية مح،  ذ ختو  ةا 2

  ش81ا ص:   2006/  2005زل،،  و ديف ادلتد  ا اجل ا ر ا 
  3 تشيهنحت  اجيهن ث جون ا مرجع سبق ذكره  ا ص ص :196- 200ش



                                  التكنولوجي و االبتكار اإلبداعدعم تنافسية المؤسسة من خالل الفصل الثاني: 

 

52 

 

اىكهه ا  تههيت، تيختهه  احتكاههيهتة ادلساتهه  ادلهه، الت    سلرجههيت  ن ادلساتهه  تعههوم  تىو هه   الكفددددددداءة :  .1
 ن  ىهه  ختكونههيت احتكاههيهتة حت كعههًن ختههذ ادلساتههيت  ت،عهه  يف  نتيجدهه  ش ت هه  ريعدهه  خت ا ههي تني تههد  ختنفاضهه  احتتك اهه 

احت يختههه    حتههه  احت ن هههر احتههه يف  عهههيس تهههيدة  يدلفرجهههيت  يحتنتهههو  حتكههه  ختورهههع )تيختههه (ش اختههها   ههه  رههه  احتعوا هههت يف 
ختههي حععههت ادلساتهه  ختتههتوى تههيل ختههذ  نتيجدهه  احت يختهه  يف رلههيل  ههنيت  خت ههٌن  تههوف ريعهه   يدلعي هه   ا تتوههيهنش  ههإ ا
ختهههذ تكهههيحتدع ا نتهههيجش   وهههيهنة   هههرى  هههإن ىههه ه ادلساتههه  اهههوف  ت ههه  خت ا هههي تني تهههد  ختررههه ة ت ههه    ادلتهههتوى ا،دى

 احتتك ا ش
تلياي اعاد  تكيحتداذي  يدلعيهننه  ختها ختني تهتذي  ن ادلسات  احت  تت،تا  يحتكايهتة ادل،د ة  كون مبع،اهنىي  دد  ختن      

   ا،ختر احت يف  سديف   ود   احليل    ريعد   هن يح تيحتد ش ااى ا ختي ؽلكنذي ختذ     صد،   ررب ختعيهنن  مبني تدذي

تتهههه   ادلساتههههيت يف  دئهههه  تني تههههد     احتتتههههي   ضلههههو اااههههتىوا  ت هههه  ح ههههص احتتههههوقا ا حتهههه   الجددددددددودة :. 2
 نوهههت ج  ا اخل،ختههه  ت ههه  احتو هههيهت  توص  هههيت ادلتهههتذ    ا حههه  ت  ههه، ختهههذ » ياتت،هههيد ت ههه  اجلهههودة احتههه  

تشهههًن    صههه،هنة ادل
 ش 1«توص يت ادلتتذ  

ت ،هه  احت ، هه، ختههذ ادلساتههيت ت هه  ريعدهه  اجلههودة احت يحتدهه ا حتكهه  توعهه  يف اههوق ادلني تهه ا ا،ن اجلههودة حدههث        
اجلهودة   ااهتف،امت ين تع ده  خت ه،ات  احتت هع  ا خت ي عه  ادلنهتج ختها ادلوا هايت احمله،دة ذلهي يف احتت ه،د ش حته حت   هإن 

      ي  ر    هن هيهت ادلتهتذ   احتهدس  عها  ر داة تني تد ا  توج  ت   ادلساتيت احت نيتد   ن تنظر    اجلودة ت  
 ت   احت ر ع  احت  ت يجل هبي ادلشير   ا تع د  تكيحتدع احت ، ش

 ن تهههو ًن ختنتلهههيت تيحتدههه   حدهههث:  تهههرب تههه ثًن اجلهههودة احت يحتدههه  حت ،نتلهههيت ت ههه  ادل ا هههي احتتني تهههد  تههه ثًنا ختضهههيتاي        
ا ادلاذههههوم ادلهههه،ت  حت عد،هههه   ههههسديف  هههه،اهنه    احتتهههه،يح اجلهههودة    هههه، صد،هههه  ىهههه ه ادلنتلههههيت يف  تههههٌن ادلتههههتذ كٌنش اىههه 

 2 حت ،سات   ارر ا ر تيي دلنليايش

 شههههههت،  ا  هههههه،اع  ت هههههه  رهههههه  تعهههههه،م   ههههههر  ت هههههه  ادلنتلههههههيت ا اههههههيحتد  ا نتههههههيج انظهههههه  احتتتههههههدًن . اإلبددددددددددداع :  3 
تو وتي يف احتت نداا ات و ر  هرر  اا اتاتدلديت احت  ت ت،،ىي ادلسات ش اؽلكذ هنؤ   نظ  ا نتيج احت  تتو ذي   رر  

ا ؽلكههذ هنؤ هه  رهه  Roysrussا ا اههتاتدلد  اخل هه  ت هه  ا،اهه يهن احتهه  تتونيىههي "هنا هه هنااس" walkmanاههوين حتنظههيم 
           حت   ت    نو    ،اتيتش

                                                 

  1  ختوندي زل،، احتوكريفا إدارة اإلنتاج والعملياا: مدخل النظم، احت،اهن اجليخت د  ا1999اخت ر ا ص :  110
  2 يهنحت  اجيهن ث جون ا مرجع سبق ذكره  ا ص :200 ش   
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ول   ن ا  ،اع ؽلع   ح، ا،اهس احتوني ده  حت ، ا هي احتتني تهد ش ات ه  ادله،ى احت و ه  ا ؽلكهذ ا يحتتيي نتت دا احتع       
احتنظر    ادلني ت  ر ، د  ختوجذه   وااه   ا  ه،اع ش اهنغه   ن ره  ت، دهيت  ا  ه،اع ا  تىعه  ذلهي احتنلهيح ا  ا  ن 

ني تههد ا ، ههي  ههنم ادلساتهه  ختنتلههيت ت، دههيت ا  هه،اع احتهه  ريههر  صليحههي ؽلكههذ  ن تشههك  خت هه،هنا هن دتههدي حت ، ا ههي احتت
ا  تهه،م   ااناهههراد  ت،ددهه  ناتهههذي ا  ضههال تهههذ  ههرر  اههه يهن  –ختنتلهههيت  اتعرىههي ختني تهههوىي  – ر هه،ة ختهههذ نوتذههي 

 تيحتد  دلنتلياي  ا  ا  تكيحتدع ختنتلياي   نتو  روًنة ختعيهنن  مبني تدذي ش

ادل ا هي احتتني تهد  حت ،ساتهيتش ايف ره   حيحته  ؽلكهذ   ن  د يل ا  ،اع ت    ادلنتليت  تيى  يف  نهيهت اته،تد       
حت ،ساتههه  ختهههذ  الذلهههي  ن تاهههرر اههه را تيحتدهههي ا حتههه  رو هههي ادلهههوهند احتوحدههه، دلنهههتج ج، ههه،ش اتنههه،ختي ػلهههٌن اصهههت صلهههيح 

 اههيهت ااهت جهه، صههويف حت ،نههتج احت  الختهه ادلني تههٌن يف زليرههية ادلنههتج اجل، هه،ا  تكههون ادلساتهه  ادلو،تهه  صهه، صلىههت يف  هن 
 ختنذيش  ت   ادلني تٌن احتند  ا يحتتيي    

حتكه  تهت،كذ ادلساتهيت ختهذ ريعده  ىه ا احت يخته   شهك  جده،ا  توجه  ت دذهي  ن  .اإلستجابة لحاجاا العميدل:4
تكون صيدهنة ت    داهت ادلذيم  شهك    ضه  ختهذ ادلني تهٌن يف ري، ه، ا   هويع حيجهيت ا هنغوهيت ت،ال ذهياا  يحتتهيي 

دلنتلياههياا،ختر احتهه يف  هه،اهنه  ههسديف      هه  احتت،دهه  احتعههي   ت هه  ادل ا ههي احتتني تههد ا  ن اههدوي ادلتههتذ كون صد،هه   رههرب 
ت، دههه  ريتهههٌن جهههودة ادلنهههتج غلههه   ن تت،ي ههه  ختههها ريعدههه  اااهههتلي   حليجهههيت احت ،دههه ا  ،هههعال :  نتهههيج ختنتلهههيت 

 شج، ،ة ذلي ختوا ايت تاتعر ذلي ادلنتليت ادلتواج،ة

 ىههههههههيم يف ختتهههههههه حت  اااههههههههتلي   حت  ،دهههههههه ا  ا اىههههههههو احليجهههههههه   ا غلهههههههه  تتهههههههه دا احتضههههههههوهت ت هههههههه  تن ههههههههر جهههههههه،      
        ختوا ،هه  احتتهه ا ااخلهه،ختيت ختهها ادل يحتهه  احتارد هه  ااجل،يتدهه ش ىهه ا ا ىنههيك جينهه    ههر ا  عهه   علدهه  تههذ ادلال ،هه  
    ا  ت،عهه  يف تن ههر احتوصههتا  يف اصههت ا اههتلي   حت  ،دهه  ا ىههو احتوصههت ادلتههت رق  يحتنتههو  حت تهه    حهه  تتهه د،ذي ا 

 1 ش اخل،خت  ح   دا ذي  ا

ا حتع،   وم تن ر احتوصت ادل ه،هن اجل، ه، حت ،ده ة احتتني تهد   هالل احتتهنوات ا، هًنةا شلهي  دى ت ه  رذهوهن ختهي       
 The Hustleت ههه  احتتهههرت    هههي  TOM Peter تههه،   يدلني تههه  ادل ت،ههه،ة ت ههه  احتههه ختذ )احتوصهههت(ش ا صههه،  ط ههه  

                                                 
 ش 203-201 اص ص:مرجع سابق ا جون  يهنحت  اجيهن ث   1
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Strategy  حدهث  ره،   هي تت  هه  ظلها ج، ه، ختههذ ادلساتهيت احته  تت،دهه   تهرت  احلرره  ااههرت  احتته ص   ختها ريههوات
 1احملداش 

 هههي تني تهههد  ت دذهههي  ن تتهههتلد  ا  ن ؽلكهههذ احتعهههول  نهههو  توجههه  ت ههه  ادلساتهههيت احتههه  تر ههه، احل هههول ت ههه  خت         
،نو ختذ احت ود    ن  ت،تا احت ،د  ) احت  هون( مبده ة جت ه  احل هول ت ه  ادلنهتج  تهرت  روهًنة  ا ترت  حليجيت احت ،الهت

ا  ههيدة  اا تنيصههيتحيدلههي ط وههوش ا حتهه  ،ن احتتهه  ًن يف    ههيل ادلنههتج    ختتههتذ كٌن صهه،  ههسديف    احتتهه  ًن ا  هه  
 احتتكيحتدع ارذوهن ختشير  ت، ،ة حت ،تتذ كٌنش

غلهه  ا  ههيهنة   ضههي     ن خت ههيدهن   ههرى ا تعهه   علدهه  تههذ اههي عياي ا   ن   هه، احتت ههرق حت ، ههيدهن احتتههي ع         
ش اره  ت ه   ا  ضهي اخله،ختيت ادلتاوصه  دلهي   ه، احتودها ات، دهيت احته،ت  ا ن رر ختنذي احتت ه،د  ادلتاهوق ااخل،خته  ادلتاوصه 

حتار ههه  حت ،ساتههه  حتت،ددههه  ناتهههذي تهههذ ادلساتهههيت حت  ،دههه  اادههه  ا اااهههتلي  احت واختههه  احتههه  اهههو   ررىهههي تههه،ت  ختوههه،  
 ادلني ت  ذليش

  ، اات رار ري ه  ادل هيدهن احته   كهذ ادلساته  ختهذ  نهيهت خت ا هي تني تهد  ا،ختهر احته يف  ه،اهنه ؽلكهذ ادلساته     ن      
ختهههذ ت   ههه  صههه،هناي احتتني تهههد ش ؽلكهههذ ا  هههيهنة   ضهههي    احتتههه ثًن احتههه يف تار هههو ادل هههيدهن احتتهههي ع  ت ههه  تك اههه  احتوحههه،ة 

 ادلواي:ا حت  ختذ  الل احتشك   اااحتت ر

 

 

 

 

 تأثير مصادر الميزة التنافسية على تكلفة الوحدة والسعر : 3-1الشكل رقم 

 ش ت،اد احت يحتو  ختذ  :المصدر

                                                 
 ش40-39ش ص ص: 2000ا  1ا داهن اا   حت نشر ا ت،ين ا طإدارة اإلنتاج )مدخل كمي(تو، احتتتيهن زل،، احت   ا  1
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حت  ،دههه  ىههه  خت هههيدهن  ا تني هههر ىيختههه  يف  اااهههتلي  ر،هههي اهههو  ا ن  ررنهههي  ههه ن احتكاهههيهتة اا  ههه،اع ااجلهههودة ا      
ىه ا  اؽلكذ احتعهول  ه ن احتكاهيهتة احت يحتده   هنم ادلساته  احتاهرص حتتفاهد  تكيحتداذهي ريعد  ا نيهت ادل ا ي احتتني تد ش حدث

احتكوهههًنة ااحتتهههر    حت  ،هههالهت  اااههتلي  ر،هههي  ن   ا ي  ههي       ن اجلهههودة ادلتاوصههه  تتهه،م ذلهههي  اهههرر ا،اهه يهن احت يحتدههه 
ذ  ن  تهههه،م تتههه،م   ضههههي حت ،ساتههه  ختههههذ  هههرر احتتهههه ر احت ههههييش دان  ن ننتههه  رهههه حت   ههه ن ا  هههه،اع ادلتاهههوق ؽلكهههه

 حت ،سات  ختذ عاد  احتتكيحتدع احتوح،ا   اهن ا ا،ا يهنش

  ن ري   احت ني ر ادل روهنة اهي عي تشهك  تهيختال ختتهيت،ا حت ،ساته  خل ه  ادل  ه، ختهذ احتعد،ه  ختهذ  هالل عاهد        
 ختني تدذيشاحتتكيحتدع  ا  دد  ختنتلياي  يدلعيهنن  ختا 

   المزايا التنافسيةالمطلب الثالث : االستراتيجياا العامة لبناء 

 ا،اه يهنيف رلهيل ري، ه،  ات رف اااتاتدلديت احتتني تد  احت يخت     هي توهيهنة تهذ  طهيهن ػله،د  ىه،اف ادلساته        
ددهث تهت،كذ ادلساته  ختهذ  نهيهت ات   ه  خترر ىهي احتتني ته ا اختواجذه  صهوى  اا دد  ادلنتليت  ا اخله،ختيت اااحتتكيحتدع

   1ش ي تٌن ااحت  ي ذ اادلوهند ذ ا ا، ،ات احت، ول اادلنتليت احتو،   احتتى د  اذلدك   ادلت،ع    يدلن

 ى  : ثالث  اتاتدلديت  كذ ادلسات  ختذ احتتكدع ختا احتعوى احتتني تد  Porterص،م ا نيهت ت    حت        

احتهه  تكههون ادلساتهه   دذههي اصهه  ادلنتلههٌن تك اهه  يف ص ههيع  ا اههتاتدلد اىهه   : المنخفضددة التكلفددة إسددتراتيجية. 1
احت ههنيت  ا حتهه  ختههذ  ههالل اااههتع،يهن ا،ختعهه  حت ،ههواهند اا نتههيج مب ههي ًن ظلو جدهه  ااحتودهها  ي،اهه يهن احترا هه،ة يف احتتههوق 

 اههيحتد  ا  داات زلك،هه  تت  هه   يحتتتههذدالت احتود دهه   ات احتكاههيهتة احت يحتدهه ا اادلالحظهه   ا اههتاتدلد اتت  هه  ىهه ه 
  2ادلتت،رة حت تك ا    رر  اضذي ش

ش ا هههسديف   ضههههي حتالاهههتع،يهنىههه ه ا اهههتاتدلد  ػلعههه  حت ،ساتهههه  ختررههه ا تني تهههدي   ضههه  اتي هههه،ا  ت ههه    توهههيع ن       
ر،هههي  ن  ختكيندهههيت احتتاهههيار ترتاههها يف ختواجذههه  خت ظههه    ا يدلساتههه     ختواجذههه  صهههوى ادلني تههه   شهههك  تهههيم ا يتههه 

ختهههذ  هههالل ادلرانههه  احتتههه ر   احتههه  تت،تههها هبهههي ااحتههه  ؽلكهههذ  ن ريعههه  ذلهههي  داهت   ضههه  ختهههذ  دلنتلياهههيادلشهههت ذ ) احت  هههي ذ( 
ا ه، ت ادلساتهيت  اادلني تٌن دا   احت نيت ؛   ويهنة   رى  نو   ا ا دادت  ،ة ادلني ت  دا   رليل  نيت  خت هٌن

                                                 

  1  الح حتذ احلتدين، اإلدارة اإلستراتيجية، داهن اا   حت نشر ا احت ويت  ا ت،ين ا ا،هندنا ا ط 1 ا 2000  ص: 182 - 183 ش
  2 ختس ، ا د، ايت، أساسياا اإلدارة اإلستراتيجية ا داهن اا   حت نشر ااحتتو  اا ت،ين ا ا،هندنا ط1ا  2005 ا ص:146
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ن ىهه  احتعههيدهنة ت هه  ري،هه  ت هه  ا،اهه يهن صلهه، يف  ي هه  ا،ختههر  هه ن ادلساتههيت احتهه  ذلههي تك اهه   صهه  تكههو        تتنههي س
 ادلني ت   شك    ض  ختذ ادلساتيت ا، رىش

     اااههتايدةذهه  ادلههوهند ذ ختههذ  ههالل واجر،ههي  ن ادلساتهه  احتهه  تتوهها ىيتههو ا اههتاتدلد  ؽلكنذههي  ن تههت،كذ ختههذ خت      
 ختذ خت ا ي احتشراهت احت   ع،ختذي ادلوهند يف ر  ادلوا ن   ٌن تكيحتدع احت  ويت ااحتتف  ذش

  ن ؽلكههذ احتعههول  هه ن ىيتههو ا اههتاتدلد   كههذ ا داهنة احت  دههي ختههذ احتتردهه  ت هه  عاههد  تكههيحتدع  نشهه تذي ختههذ       
 ش  ج   ،ين خترر  تني ت  صويف يف احت نيت 

 : يف  سليطر ا اتاتدلد تت،ع        

ادلني تٌن ت    غليد طرق اااي    نتيج ختنتليت  تكيحتدع  ص  ا يحتتهيي  حلهيق اخلتهيهنة  يدلساته   ص،هنة -
  ي  ي        ر  ختكيند  احتتع د، ختذ صو  ادلني تٌن اجل،دش ااحترا ،ة  يحتتك ا 

 اا،اواق ا حت  نتدل  حت ترد  ت   احتتك ا ش   ع ص،هنة  ادلسات  ت   هنؤ   احتت ًنات احلي     يدلنتوج -
احل، عهه  صهه،  واجههو ختشههك  نعههص احتت،و هه ش ىهه ا  ي  ههي       ن يف ادل هه،ات  اااههتع،يهن    ن  ااحتك ههع:حتت،و هه  ا -

ا،ختهههر احتههه يف غل ههه  ختتههه حت  احتت،ددههه   هههٌن ختنتلهههيت ادلساتههه  تهههذ ختنتلهههيت  اصواتههه، احتتهههد رة ت ههه  احتتكهههيحتدع تت رههه 
 1شلي  ض ع ى ه ا اتاتدلد  ات،م  كذ ادلسات  ختذ ختواجذ  ادلني تٌنش او ادلني تٌن ختت حت  ج،   

تني تههد  تن ههويف ت هه  ااناههراد ت ههي ص ااههتعني د  يف احتتهه     ا اخل،ختهه    اههتاتدلد اىهه   التميددز : إسددتراتيجية. 2 
ا شهك   ههت   دهنارههو ختههذ طههرف ادلتههتذ   ت هه  انههو  هه هت  ر هه،  ا شلدهه ا ا ت،عهه  احتت،دهه  يف ت هه،د  ادلنههتجا يف اجلههودة 

           ،ههههههي دا  اههههههتاتدلد اادلوا ههههههايتا ادلنههههههي ا  ا ادل،دهههههه ات احتتكنوحتوجدههههههيا  ،ختهههههه  احت ،ههههههالهت اغههههههًن  حتهههههه ا ا كههههههذ ىهههههه ه 
تضها  ا اهتاتدلد احتتك ا  ادلنفاضه ا   هي       حته   هإن ىه ه   إاتاتدلد    خت ،ات تيحتد  ختذ احتردد   يدلعيهنن  

   2حواج    ض  حت ،ا  ٌنش
  ههرب احتت،ددهه    هها  تيختهه  تههذ   ههالص اااهت ادلتههتذ   حت الختهه  ختنتلههيت  ا  هه،ختيت ادلساتهه  ادل،دهه ة ختعيهننهه        

    ن  حتهه   تههيت، ت هه  ريعدهه  تي هه،  اههوق ادلتواهها احتتههي ، يف رلههيل  ههنيت  خت ههٌن رنتدلهه  حمل،اد هه   ا يدلني تههٌن
 ادلتتذ   ضلو ا،ا يهن  يف   ويهنة   رى ااهت ادلتتذ كٌن حت  الخت  احتتليهن    ع   ختذ حتيادتذ  حتألا يهن  حتياد 

                                                 

  1  الح حتذ احلتدين ا مرجع سبق ذكره ا ص :183-  184
  2 ختس ، ا د، ايتا مرجع سبق ذكره،ا ص: 147
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غوهههه  ادلني تههههٌن يف احتت  هههه  ت هههه   دهههه  ادلساتهههه  اهن  دلنتلههههيتاختههههي غلهههه  ا  ههههيهنة  حتدههههو ىههههو  ن ااهت ادلتههههتذ كٌن       
ختي  ت،    وا ه  احته، ول  ا ص ه  ا، ه،ات احته،ا  ٌن اجله،د ختهذ ادلني تهٌن حتع هيع         يفادلسات  تسد ختنتليت

 1خت ٌن احت يف ت ،   دو ادلسات  احت  تتوا ىيتو ا اتاتدلد ش 

 2: يف  سليطر ا اتاتدلد تت،ع    

 ااحتاي حيج  احت  ي ذ حت يخت   دد  ادلنتوج اى ا نيتج ت   ت،م ختع،هنة ادلسات  ت   ادل،ى احت و   يف  انتذيهت -
 ؛  ت،دد ىي حت ،نتوج يف  تٌن احت ،الهت

    ص،هنة ادلني تٌن ت   تع د، احتت ا احت  تنتلذي ادلسات  زل  احت،هناا  ااحت   اض ذي  احت  ي ذ  يف احتتع د،  ع    -
    ؛ اىوختي ػل،ث يف احت نيتيت احتني ل  احتت،دد  ادلنتج )احتت   (ختذ  دهناك احت  ون 

شلي ص، ا  ربهن احتاي  ادلتتذ   اا دو حت ت،ت  ا  فيخت  احتتكيحتدع اخلي    ت،دد  ادلنتليت ختعيهنن   يدلني تٌن -
   حتوشختنيا اد يهن   تا د  ختنتوجيت   ا يهن  ص  ختذ  ج  ريعد   و شلي ص،  ،   ا يحت الخت  احتتليهن   حت ،نتوج

   ص يع زل،اد ختذ احتتوق ادلتتذ،ف  ا    رل،وته  خت دنه  ختهذ  ا اتاتدلد تتوجو ى ه  التركيز : إستراتيجية. 3
ادلشههت ذا اتتهه   ادلساتهه  ىنههي    اااههتايدة ختههذ ختدهه ة تني تههد  يف احتتههوق ادلتههتذ،ف ختههذ  ههالل تعهه،ني ختنتلههيت 
             ات  اهههههه يهن  صهههههه  ختههههههذ ادلني تههههههٌن  تههههههو  احتتردهههههه  ت هههههه   اهههههه  احتتك اهههههه   ا تعهههههه،ني ختنتلههههههيت ختت،دهههههه ة يف اجلههههههودة

 شحليجتذ  ادلت ًنة  ااااتلي  اى ا ختي غل   ادلسات  صر و  ختذ   ي نذي  3ادلوا ايت  ا  ،خت  احت ،الهتشششاخلش  ا

 إتيحتذهههههي احتار هههههه  حت ،ساتههههه   ا احههههه،ات ا،ت،هههههيل احتنشههههههيطيت   ا اهههههتاتدلد اتههههه يت  علدههههه  ىههههه ا احتنههههههوع ختهههههذ      
       يف احتتردهه  ت هه  ىهه،ف خت ههٌن شلههي غل  ذههي  رعههر  يت دهه  اراههيهتة ختههذ ادلني تههٌن ( CASأو  DAS) ا اههتاتدلد  
 احتترد    ،ان علي: ا اتاتدلد يف  صلي هش  

ختهههنفا    يف عاهههد  احتتكهههيحتدع     دى حههه، شلكهههذ احتههه حت   هههت  تعههه،ني ختنتهههوج التركيدددز علدددى التكددداليف :. 1.3
احتتك اهه  ختعيهننهه   يدلني تههٌنش ا  ا ااههتف،ختت ادلساتهه  ىهه ا احتو هه،  ذهه   هه حت   تهه،   يف ختني تهه  يف ختواجذهه  احتشههرر  

            تعهههههوم ادلساتههههه  احتههههه  ت ت،ههههه،  ااحترا ههههه،ة يف رلهههههيل احتتك اههههه  ختهههههذ  هههههالل  هههههرا م احتتهههههوق احتههههه  تهههههرتوا مب ا هههههي احتتك اههههه 

                                                 

  1  الح حتذ احلتدينا مرجع سبق ذكره،اص :185 ش
. 581نفس المرجع ، ص :   2

  

  3 ختس ، ا د، ايتا مرجع سبق ذكره، ص: 147ش
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          تههههيج ر،دهههه  ص د هههه  ختههههذ ادلنتلههههيت  يحتنوتدهههه  احت يحتدهههه  ا ك اهههه   صهههه ت هههه   اهههه وب احتتردهههه  ت هههه  احتتك اهههه  ادلنفاضهههه   إن
 شلي غل  ذي تت،د  يف احتتوقش اختذ ادلني تٌن احتكويهن

حدهث تته   ادلساته     توهين ىه ا ا،اه وب تنه،ختي تر ه، احتترده  ت ه   دده  ختنتلياهي  التمييدز:التركيز علدى . 2.3
ش ااجله، ر  يحته رر ىهو  ن ادلساته  احته  تنهتذج ىه ا ا،اه وب   هوم مبعه،اهنىي  ا  تهو ر ااتذ،ا ويف احتتوق احت  تر ، 

 حت، ذي ري   احتواي   اخلي    يحتت،دد  اادلتيح  حت،ى ادلسات  احت  تتوا ااتتدلد  احتت،دد  يف ح،  اايش 
ههذ ادلساتهه  ختههذ احتتردهه  ت هه  رل،وتهه   ا  ههرػل        زلهه،دة ختههذ احت  ههي ذ ذلهه    ي  ههي       حتهه   ههإن ىهه ا احتو هه، ؽلكا

حيجههيت زلهه،دة  يف  رغوههون يف ختنتلههيت  ا  هه،ختيت شلدهه ة ا يحتتههيي احتتردهه  ت هه  تهه،د زلهه،د ختههذ ادلنتلههيت  ن  ههم 
حتكهذ ختهي  ااحتت وًن ؽلكذ ادلسات  ختهذ ت هو ر ت، ده  ا  ه،اع   اهرع شلهي تتهت دا ادلساته  احته  تتوهىن  اهتاتدلد  احتت،دده 

 ختنتلياي  ا  ،ختياي    اوق رك  ش،ا  ا تتت دا تع،ني غل  ا  يهنة  حتدو ىو  ن ادلسات  ا

 :   يف  يطر ا اتاتدلد سل تت،ع       

 ن اتتههيع رلههيات احتت،ددهه   ههٌن ادلساتهه  اادلني تههٌن يف رلههيل  ت،يذلههي غل هه  تنادهه  اذلهه،ف ا اههتاتدل   ختههرا  -
   ويش

 تضدد  ا  تالف  ٌن ختنتوجيت ا ،ختيت ادلسات  اختني تدذيش -
احتترد  ت    رػل  زل،دة ختذ احت  ي ذ  سديف     نتيج زل،د ا يحتتيي   هيدة احتتك اه  حت وحه،ة احتواحه،ةش ا كهون  -

 احتتضيهنب  ٌن احترغو  يف تع،ني ختنتوجيت   ا يهن ختنفاض  ااحترغو  يف ت ود  احتديجيت  رػل  زل،دة ختذ احت  ي ذش
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 ةلمؤسسا تنافسية على اإلبداع التكنولوجي واالبتكاراثر  الثالث:المبحث 
ا   هه، احت ههراع  ههٌن  اات  هه،  هه،ة ادلني تهه  اا دههو تههتع ص احلههواج  ا ن احت ههيت ختههذ حوحتنههي  ت ههوهن  شههك  ختتههت،ر      

ا هٌن   هىيب احتدعظه  ااحته ريهت احته  ذ  تمجهون ىيتهو ا  ه،اتيت  اااا تكهيهنات اا تاتهيتاحتاكر ادلو،ع احته يف  عه،م 
اتتهههتف،م ىيتهههو ا، كهههيهن ااحتتكنوحتوجدهههيت احل، عههه   اااههه ا ا اهههيحتد   ج، ههه،ة   ااهههي    ا اا تكهههيهنتكنوحتوجدههه  احت

احتشهه هت احتهه يف    هه، ختههذ احتعهه،هنة احتتني تههد   اجتيهن ههي  عهه،م احتتهه     ا اخل،ختهه  يف  حتههذ جههودة ا  صهه  تك اهه  ااههتف،اختي
 ش ت    ررب ح   شلكن  ختذ احتتوق ااااتىوا  احت ،ساتيت

 و االبتكار على االستراتيجياا التنافسية  تأثيراالبداع : ولاألالمطلب 

  تههرب ا  هه،اع احتتكنوحتههوج  ا اا تكههيهن  حهه،  ىهه  احتررههي   ا،اياههد  يف  نههيهت ادل ا ههي احتتني تههد  حت ،ساتههيت ش  ههإ ا       
 اعهههي  هنادت ىيتههو ا، هههًنة  ن ا تتف هههع تههذ احتتهههويق احتتني تههه   نتهههيج اهه ا ا ههه،ختيت ج، ههه،ة  إنههو  ت هههٌن ت دذهههي 

راهتات حتتعههه،ني ختنتلهههيت  ا حتت هههو ر تعندهههيت ج، ههه،ة  نتهههيج ىههه ه ادلنتلهههيت  كههه  ثعههه  اختعي ههه  تك اههه    هههوات ا جههه
اخلدههههيهن ا اههههتاتدل  ا،رعههههر  هههه،يني  ااا تكههههيهن ىههههوا يحتتههههيي ؽلكههههذ احتعههههول  هههه ن ا  هههه،اع احتتكنوحتههههوج   ختنفاضهههه  ش 

   احملت،   يف احملدا ش اا  را يتجذ  سلت ع احت ،ساتيت يف ختو 

 :   التكاليفالتأثير على  .1
 1 حيحتتٌن:يف  ا،ص احتتك ا   اتاتدلد  ت    ا  ،اع احتتكنوحتوج   اتاتدلد   ظذر اثر      
  ختتار،ههه    ثهههيهنتهههذ طر ههه  احتتىتهههدنيت ادلتهههت،رة ا ادلتوا ههه   : ددهههث ا ريههه،ث ت هههًنات روهههًنة حتكنذهههي  ات   ختهههي      

ا نظيم احتت،و ذ ا احتتتو   شلي  ع   ختهذ احتتكهيحتدع ا  كته  ادلنظ،ه   ت   ادل،ى احت و   ا  ي   يف تتدًن اانتيج
 ختد ة ت   ختني تدذي ش

اجل هن ه  ختهذ  هالل ختهي  ته،دو جو  هع  هوختودت  يذله،م اخلهالق ا  ا  ه،اتيتتن، احل، ث تهذ  ا،ثر دن،ي  رب        
ريعد  ادلنظ،  دلد ة ا تتاهوق ت ه  ختني تهدذي احلهيحتدٌن ا ا  ي ه  ا ا    حدث  سديف ختعال ا ا طر ع  انتيج ج، ،ة 

ا اذلههواختش ش ا ىه ا ختههي صهه،  ا،اه يهنختهي ج وههت ىه ه احت ر عهه  عادضههيت خت تهربة يف احتتكههيحتدع ا ا ختنهو ريكهه  ارههرب يف 

                                                 
ا  متطلبدداا اإلبددداع و االبتكددار لتحقيددق ميددزة تنافسددية لمنظمدداا األعمددال الصددناعية باإلشددارة إلددى المؤسسدداا الجزائريددة ههرا ندس توهه، احتعههيدهن ا  1

 ههذ  ههوت   ادل تعهه  احتهه،اي حههول ادلني تهه  ا اااههتاتدلديت احتتني تههد  حت ،ساتههيت احت ههنيتد   ههيهنج  ص ههيع احملراصههيت يف احتهه،ال احت ر دهه   ا جيخت هه  حتههدو  
 ش9ا ص : 2010/  9/11ا8 يحتش ع ا اجل ا ر ا 
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 هه،ة ا ختنتلههيت ج،  نتههيجا طههرق   نتيجدهه تكنوحتوجدههي   غلههيد شههلا ادلنظ،هه  ت هه  ااههتويق ادلتههتعو  ا احت ،هه  ت هه  
  ي  ش  ا   ا نتيجد ح،   د، ختذ تع د  تكيحتداذي تيخت  ا احتتك ا     تتيى  

     احتت،ددههه  ت هههو ر احتكاهههيهتة ادلت،دههه ة   و هههي  اهههتاتدلد :  ت هههٌن ت ههه  ادلساتههه  حتكههه  تتوهههىن التدددأثير علدددى التمييدددز . 2
ختههذ احتتههوقا   ههذ   رعههرتشههكد   اااه   ختههذ ادلنتلههيت عهه،م  ههرا م   نتههيجيف رلهيل احتوىههث ااحتت ههو ر ا حتهه  ختههذ اجهه  

اهه ا شلدهه ة  ههودة  ا نتههيج عهه  اخل ههي ص ااحتت ههيختد  ا  ،اتدهه  اا،اههيحتد  احتاندهه  اجل، هه،ة خت هه،هنا حتت،ددهه  ادلنتلههيت 
) تيحتدههه  اتعههه،ني  ههه،ختيت شلدههه ة ااهههر    عت هههع ت،هههي  ع،ختهههو ادلني تهههٌنا اىيتهههو احت واختههه  ت  ههه  ختهههربهنا  ههه، ا احت ،هههالهت 

اشلدههه ة ذلههه ه احتتههه ا  ا اخلههه،ختيت ت  ههه  احتتكهههيحتدع احتههه  تتكوههه،ىي ادلساتههه  حتتعوهههت ىههه ه  تيحتدههه  احت  هههي ذ( حتههه، ا  اههه يهن
 ش احت وهنة
ا ال   احتعول  ن احتت،دده  يف احتته ا ااخله،ختيتا احته يف ريععهو ادلساته  ختهذ جهراهت صديختذهي  ي  ه،اع احتتكنوحتهوج        

   هه  احتههواهت حت  الختهه  ختههذ صوهه  احت  ههي ذ حدههيل ختنتلياههيش      تههرب ؽلكههذ  ن ػل،دذههي ختههذ ختني تههدذي حت،هنجهه  صهه، ت هه    
 هو ر احل،ي ه   ،نهواحتت،دده  اهي عي خت ه،هن صهوة  ات صد،ه  روهًنة   اهتاتدلد ختو،  احتواهت حت  الخت  ر،ي او  ا ن  ررني يف 

ن احت  هههي ذ حت ،ساتهه  يف رهه  ا،اههواق ا تههت دا ادلنتلههون ادلت،دهه ان  هههرر   ههيدات ت هه  ا،اهه يهنا اىهه ا هناجهها     
ين احتت،ددههه  ااحتهههواهت حت  الختههه  صههه،  تهههيعلين يف   ههه  توا ههه   يحتتهههيي  ههه ا  اههه يهن ااهههتعني د  تيحتدههه ا ،حتههه اااهههت ،ادحتههه، ذ  

 احت، ول يف اجو ادلساتيت ا، رى احت  تت      احت، ول يف ناس اجمليل احت نيت ش

         ن ا  ههههه،اع احتتكنوحتههههوج  ؽلكهههههذ ادلساتهههههيت ختههههذ ترردههههه  جذودىهههههي ت هههه   هههههرػل  خت دنههههه   :التركيدددددزالتددددأثير علدددددى   .2
ختهههذ ادلتهههتذ كٌن اىههه ا ختهههذ  هههالل احتتردههه  ت ههه  ا  ههه،اع يف   هههوط ا نتهههيجا  ا ا  ههه،اع يف ادلنتلهههيت  ا يف اهههوق 

  يهن  ههرػل  خت دنهه   و هه،ختي تنتذهه  ادلساتهه  ختههذ ت، دهه  ا تدههزلهه،دة ختههذ اجهه  ت ودهه  حههيجتذ  اهنغوههيا  ت هه   ر،هه  اجوش
احتتردهه  ختههذ  ههالل  اهه وب احتت،ددهه   ا  اهه وب احتتك اهه  ادلنفاضهه    نهه،ختي   اههتاتدلد ختههذ احتتههوق تتلههو حت تهه   اهناهت 

 تتتف،م ادلسات   ا وب احتترد  ت   احتتك ا  ادلنفاض   ذ    حت  ت،   يف ختني ت  اختواجذ  هنا ، احتتك ا ش
ا  ا اجتذههت ادلساتهه     ااههتف،ام  اهه وب احتتردهه  ت هه  احتت،ددهه ا  إنههو   ههوم يف ختتنياذلههي رهه  ااههي   احتت،ددهه         

   اختههي غلهه،هن ا  ههيهنة  حتدههو ىنههي ىههو  ن ادلساتهه  احتهه  تتوههىن ختاذههوم احتتردهه  تنههي س ادلنههتج ادلت،دهه   شادلتيحهه  حت ،نههتج ادلت،دهه 
 احتشرا مشيف  رػل  ااح،ة  ا يف ت،د ص د  ختذ 

اا هههًنا صلههه،  ههه ن ادلساتهههيت احتههه  تتوهههىن ختاذهههوم احتتردههه   دههه     ت هههو ر ختنتلهههيت  ات جهههودة ختت،دههه ة  نلهههيح        
ا حت  هناجا دل ر تذي ا رباي  يجمليل ادلتتذ،فش  ي  ي       حته  ؽلكهذ احتعهول  هين ادلساته  احته  ترره  ت ه  ن هيق 
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كهههون  اهههرع  كعهههًن شلهههي  تهههت دا ادلنهههتج احتههه يف  توهههىن زلههه،اد ختهههذ ادلنتلهههيت  هههإن ت، دههه  صديختذهههي  ي  ههه،اع احتتكنوحتهههوج  ت
 ادلنتليت احت  تع،ختذي ى ه ادلسات  ى  ختوجذ      رػل  خت دن  يف احتتوقش  ناحتت،دد ا  ا   اتاتدلد 

     ك،هههي اهههو  ا ن  ررنهههي  ههه ن ا  ههه،اع احتتكنوحتهههوج  ااا تكهههيهن ذل،هههي داهن روهههًن يف عاهههد  احتتكهههيحتدع اختتهههيعلتو        
احتتردهه ا    اههتاتدلد تلههيت   ن ؽلكههذ احتعههول  ههين ا  هه،اع احتتكنوحتههوج  ااا تكههيهن ذل،ههي تهه ثًن   ضههي ت هه  يف  ددهه  ادلن

      اههه  حيحتههه  صدهههيم ادلساتههه   ي  ههه،اع احتتكنوحتهههوج  ختهههذ اجههه  تررد ىهههي ت ههه  احتتكهههيحتدع حتكههه  ري ههه  ت ههه  ختدههه ة تني تهههد  
انده  اجل، ه،ة يف ت، ده  ا نتهيجا ناهس ا،ختهر يف احتتوق ادلتتذ،    إ هي حتكه  ريعه   حته  تتهت ،  ري ه  ا،اهيحتد  احت

 يحتنتههو  حت ،ساتهه  احتهه  تعههوم  ي  هه،اع احتتكنوحتههوج  هبهه،ف احتتردهه  ت هه   ددهه  ختنتلياههي يف احتتههوق ادلتههتذ،  ا  إ ههي 
 1حتك  ريع   حت  غل  ت دذي ااتف،ام ري   اخل ي ص ااحتت يختد  ا  ،اتد  اطرق ا ايحتد  احت ،  ادلفت ا ش 

  على القوى التنافسية لمنافسي القطاع اإلبداع التكنولوجي واالبتكار تأثير:  ثانيالمطلب ال

غيحتوههي ت هه  تكعدهههع احتعههوى احتتني تههد  يف اههوق ادلنتلههيتا اتنوعهه  صهههوة  ا اا تكههيهن   ،هه  ا  هه،اع احتتكنوحتههوج       
 2 ت  :ا  ،اع احتتكنوحتوج  ت    ثيهنة ادلني ت  احتتوصد  ختذ ص،هناي 

 القوة التنافسية بين المتنافسين األقوياء: واالبتكار على التكنولوجياإلبداع  تأثير. 1

ا  إنههو صلهه،  ه ن احتضهه وط تن،ههو ات  هه،     عاههد  احتتك اه  ااا تكههيهنات تنه،ختي تههسديف ا  هه،اتيت احتتكنوحتوجده  .1.1
ختهههذ  جههه  عاهههد  ا،اههه يهنا ددهههث  تهههت دا ادلنتلهههٌن )ادلساتهههيت( ختنفاضههه  احتتك اههه  ااهههتف،ام اهههالح ا،اههه يهن 
جل ب احت ،الهت   د،ا تذ ختني تدذ ا اص، رييال ادلساتيت خترتا   احتتك ا  احت، يع تذ ختتيعلتذي احتتهوصد  تهذ طر ه  

   اطلاههههير ىههههيختش احتههههر ما اهنمبههههي تن حتهههه     ريعدهههه   تههههي را ا يحتتههههيي  ههههإن عاههههد  ا،اهههه يهنا  ا  نههههو تواجهههه، ختشههههك
احتتني تهههد  احتههه  تتهههتذ،ف ا نتهههيج   صههه  تك اههه  ت ههه  ختتهههتوى  ا اهههتاتدلد احتتكنوحتوجدهههي ادلفاضههه  حت تكهههيحتدع تههه،ت  

    يحتتههر  ختههذ احتنههوع احتهه يف ؽلكههذ احلاههي  ت دههو  ااا تكههيهنات احت ههنيت    اههرىيا   ن   ا رينههت ا  هه،اتيت احتتكنوحتوجدهه 
    ا دعوق اا تاعا  إن احت ر     وم ختت،ادا  ختيم ادلني تٌن حت ى ول ت   تكنوحتوجدي شليث    ا زليريايش

                                                 

  1  يهنحت  اجيهن ث جون  ا مرجع سبق ذكره ا ص ص :  259ش260
 ش705-701 : ص اق ذكره بمرجع سا د،  س تيختر ا ا 2
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  يف تهه،تد  جههودة ادلنتلههيت اادل ا ههي ادلرتو هه   هه داهت احتتهه اا  إنههو  ااا تكههيهن تنهه،ختي  تههيى  ا  هه،اع احتتكنوحتههوج  .2.1 
صي ،ه  ت ه  جي  ده    اهتاتدلد   إتوهيع توهىن ىه ه ا  ه،اتيت احتتكنوحتوجده   تهت دا رته  احت ،هالهت ختهذ ادلني تهٌن ختذ 

ا حتهه    ا ت  اختههذ ىهه ه ادلدهه ة اااههتايدةر ،ههي ختكههذ  حتهه  ختههذ   اختنتليتههوا ار ،ههي تونههت ادلساتهه  ا  هه،اتيت ختوكههرا
 وجد  ادلنيررةش  تت ا ادلني تٌن  ن  عوختوا  يحتتناد  احتتر ا حتإل ،اتيت احتتكنوحت

 إمكانية الدخول المحتمل إلى السو  :على  و االبتكار اإلبداع التكنولوجي تأثير. 2

  ا ختههههي  كنههههت ادلساتههههيت احتعي ،هههه  ختههههذ  نههههيهت احتههههواهت حت  الختهههه  دلنتلياههههيا ا حتهههه  ختههههذ  ههههالل صديختذههههي  ي  هههه،اع       
  تتههه  ت دهههو تع هههدص ادلفهههيطر ادلرتو ههه   ههه، ول ادلني تهههٌن اجلههه،د  ا،ختهههر هههإن ىههه ا  انادلتهههت،ر  ا اا تكهههيهناحتتكنوحتهههوج  

   هن يحههيت هه  احت ههنيت ا اتنهه،ختي تتهه،ى ت هه  ادلفههيطر ؽلكههذ حت ،ساتههيت احتعي ،هه   ن تاههرر  اهه يهنا تيحتدهه  اان ريعهه  
تتوا ه  ا ا تكيهن ه  تكنوحتوجده     ،اتده روًنةش اختذ احتوا م  نهو ختهذ خت ه ى  ادلساتهيت  ن تته   اهناهت ااهتاتدلديت 

ختههها رذهههوهن ا  هههيدة احت وا ههه  يف اجهههو ادلساتهههيت احتههه  ريهههيال د هههول رلهههيل احت هههنيت  ايف احلعدعههه  ىنهههيك دحتدههه  ت ههه   ن 
 علدهه  دل هه،ات احتههر م يف رلههيل ختههذ اجملههيات احت ههنيتد   شههك   ا،رعههراهنتاههيع اصههوة توا هه  احتهه، ول   هه، مبعي هه  احملهه،د 

رب   دذهي توا ه  احته، ول اختهذ  دنذهي نه رر رلهيل  هنيت  تت  ه   هو   اجملهيات احت هنيتد  احته  ته  ختع  خت عول ش اىنيك 
ااحتعيندههه  نالحههه   ددههه  ادلنتهههوج ااحتههه يف مت ريعدعهههو ختهههذ  هههالل ناعهههيت روهههًنة مت  ا،ا احتههه،ااهت ااحت هههي رات ايف احلهههيحتتٌن 

ت ههه   ا،ختهههرهن ههه،ىي حت ، دهههيت احتوىهههث ااحتت هههو ر اا تهههالنا صههه،  دى  ههه،اهنه    ريعدههه  احتهههواهت حت  الختههه ا شلهههي  ههه   
ت اجل، ،ة يف د ول ى ه اجمليات احت نيتد   شك  ختسثر  ي  ي       حته  ىنهيك احت ، ه، ختهذ احت هرق احته  ادلساتي

احتت ثًن ت    ختكيند  د هول ختساتهيت ج، ه،ة    احتتهوق انه رر ااا تكيهن ختذ  الذلي  تت دا ا  ،اع احتتكنوحتوج  
 ختنذي: 

 كهذ ادلساته  ختهذ   هيدة حهواج  احته، ول    احتتهوق  ا اا تكيهناتؽلكذ احتعول   ن ا  ،اتيت احتتكنوحتوجد  1.2. 
ت ه  حعهوق خت كده  ا  ه،اتيت  اااهتىوا ا حت    ا رين ختذ ادل،كذ ا ناراد   اهيحتد  ا نتهيج اجل، ه،ة ختهذ  هالل 

   ت ههه  ادل هههيهنف احتاندههه  ااخلهههربات احتتكنوحتوجدههه   كهههون ختهههذ احتتهههذ   اااهههتىوا احتتكنوحتوجدههه ش  ختهههي   ا رهههين ختهههذ احتتهههذ  
 ت اجلد،ة ) اجل، ،ة ( احت، ول    احتتوق يف  حت  اجل هت ختذ ا نتيج ادلت     ي  ،اع احتتكنوحتوج شت   ادلساتي

احتر مسيحتدهههه   ااحتديجههههيت   ا نتههههيج ؽلكههههذ ادلساتهههه  ختههههذ ت دههههًنيف  اههههيحتد ا اا تكههههيهن  ن ا  هههه،اع احتتكنوحتههههوج 2.2. 
  الل:احتال خت  حت، ول احت نيت  ا حت  ختذ 
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 كعي ههههه  ا شهههههك  ختتهههههت،ر يف احتوىهههههوث ااحتت هههههو ر حههههه  تتهههههت دا  ن جتهههههيهنيف  اااهههههتع،يهنحيجهههههيت ادلساتههههه      -
 ا  ،اتيت احتتكنوحتوجد  اجل، ،ة ادلت، ع ش

احتر مسيحتده   ااحتديجهيتحدهث ر ،هي  ادت  ااحتر مسيي احتال م حتونيهت اجتذد  خترا   ا نتهيج اجل، ه،ة ااات،راهناحتت ثًن ت   
 ر ،ي اهنتا ت حواج  احت، ول  ختيم ادلساتيت اخليهنجد ش  احت  تتت  ختذي ا  ،اتيت احتتكنوحتوجد  يف ا نتيج

 ن غل هه  ادلنتلههيت احت ههنيتد  ختنفاضهه  اجلههودة احت ىههيق  يدلنتلههيت  ا اا تكههيهن  تههت دا ا  هه،اع احتتكنوحتههوج  3.2.
 اجلودةشاحت نيتد  احت يحتد  

  ا  دى    هن هها  ا  اهه  حههواج  احتهه، ول  ختههيم ادلساتههيت  ا اا تكههيهن ايف احلعدعهه   ن ا  هه،اع احتتكنوحتههوج       
 هههإن  حتههه    ت،ههه، ت ههه  ادلههه،ى احتههه يف تتهههت دا تنههه،ه ادلساتهههيت ادلتع،ختههه  تكنوحتوجدهههي ختهههذ  ن  نههها زليرهههية  ااجل، ههه،ة

تكنوحتوجدتذي ختذ جين  ادلساتيت ادلني ت    ن،ختي تتوحته،   ه،اتيت تكنوحتوجده  دا ه  ادلساتهيت  كهون ختهذ احتتهذ  
ش ااجله، ر  يحته رر   ا رينهت ىه ه احتتكنوحتوجدهيت اا هتاعحتتع د، ا ا ناراد  ياتف،اختذي  واا    هراهتات محي تذي ختذ ا

 ختذ احتنوع احت يف ؼلا  احتتك ا   ا ػلتذ ختذ جودة ادلنتج  إن ادلساتيت ادلوتكرة تت،تا  ع،هنة تني تد  تيحتد ش

 الزبائن( :على قوة المشترين ) و االبتكار اإلبداع التكنولوجي  تأثير.  3

  ا ن   هًن ختهذ ن هيق ادلايا ه   هٌن ادلهوهند ذ ااحت  هي ذ ا اا تكيهن يف     احليات  تت دا ا  ،اع احتتكنوحتوج       
 احتتيحتد :ر،ي يف احليات 

      تن،هههدا رلت،ههها خت هههٌنا ر ،هههي  كهههذ احت  هههي ذ ختهههذ ريو ههه  ط وهههيا   ا اا تكهههيهن  ا  دى ا  ههه،اع احتتكنوحتهههوج   .1.3
ختنتلٌن( آ ر ذ  تذوحت  ا تك ا   ص ا ار ،ي  ادت احتعوة احتتاو ضهد  حت  ،هالهت ختها احتوهي  ٌن حدهث  تلهو     ختوهند ذ )

 ش احت  ي ذ    ادلوهند ذ احت  ذ  ع،ختون   ض  احتشراط
 

   ت تهههههرب ىههههه ه  ايف   هههههي     هههههي ص ج، ههههه،ة    ادلنتلهههههيت ا اا تكهههههيهن   ا اهههههيى  ا  ههههه،اع احتتكنوحتهههههوج  .2.3
     تهههوف  هههسديف  حتههه       ههه  تاضهههد  صهههويف ااخل هههي ص ا،اهههيس احتههه يف   ت،ههه، ت دهههو احت  هههي ذ يف ا تدهههيهن ادلنتلهههيت

 ختذ جين  ادلشت ذ شلي  سديف    تضدد  ن يق ادلايا    ٌن ادلوهند ذ ) ادلنتلٌن( ااحت  ي ذ ش
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 الموردين( :على قوة المنتجين ) و االبتكار اإلبداع التكنولوجي  تأثير. 4  

تهه ثًنا  ،ههيذل  إننههي صلهه،  هه ن ات هه  صههوة احت  ههي ذ ا اا تكههيهنر،ههي اههو  احلهه، ث تههذ احتتهه ثًن احتهه يف  ار ههو ا  هه،اع       
 التد :ر،ي يف احليات   ا  ضي ت   احتعوة احتتايا د  حت ،نتلٌن ) ادلوهند ذ(

     ههرى   ا رههين ا  هه،اع احتتكنوحتههوج   ا رينههت تكنوحتوجدههي  نتههيج ادلههواد  ا ا،جهه اهت  ا ص هها احت دههيهن  يف   وههيهنة  .1.4
يف رلهيل ادلنتوجهيت  ا يف  اهيحتد  ا نتهيج ختتههيح  ختهيم ته،د روهًن ختهذ ادلههوهند ذ  هإن تنعه  احت  هي ذ ختهذ ختههوهند  ا اا تكهيهن

ا ضهه ع احتعههوة احتتايا ههد  حت ،ههوهند ذ  ختههيم  اختههر احتهه يف    هه، ختههذ  هه،ة ادلني تهه   ههٌن ادلههوهند ذا، ال ههر تكههون ختنفاضهه 
 احت  ي ذش
رههين  تههو ر حتهه،ى ادلههوهند ذ تكنوحتوجدههيت خت دنهه  ختت هه    هه داهت اهه     ا ت ههي ص زلهه،دة هبههي تتههت دا  ن     ا .2.4
يف ص،هه  ادلني تهه  اؽلههنىذ  صههوة تايا ههد  روههًنة ختهها   ههإن  حتهه   ضهه ع اغ  احت  ههي ذ ت هه  احتشههراهت ختههذ ىههساهت ادلههوهند ذر تهه

 ت،ال ذ ش
 على قوة تهديد السو  بالمنتجاا البديلة : و االبتكار أثر اإلبداع التكنولوجي. 5

يف ريادهه  ادلساتههيت ت هه   حههالل  حهه، ادلهه، الت زلهه  ختهه،    ا اا تكههيهنصهه،  تههيى  ا  هه،اع احتتكنوحتههوج        
اتك اهههه  ا حههههالل  ههههٌن  اا داهت ادلهههه، الت اجل، هههه،ة اآ ههههر  كههههون داحتهههه  حتكهههه  ختههههذ : ا،اهههه يهن احتنتههههود  حت ،هههه، الت

يف  هههنيتيت   هههرى  شهههك  روهههًن يف  نتهههيج ختنتلهههيت  كنوحتهههوج  تيى  ا  ههه،اع احتادلههه، التا   ا   وهههيهنة   هههرى  تههه
تعهه،ختذي ىيتههو ا، ههًنة ا تاهه   يحتديجياههي حت ،تههتذ كٌن   اهه وب  شههوو ا،اهه وب احتهه يف تاهه   ههو ختنتلههيت احت ههنيت  

 زل  احت،هناا  ش

ا  يحتتهههيي ؽلكهههذ احتعهههول   ههه ن ا  ا  ههه،اع احتتكنوحتهههوج  ؽلكهههذ  ن  تههه،م ت ههه   ههه،ا   صو ههه  ادصدعههه   عههه  ا، ههه،ا       
تني تهههدي روههههًنا  ا ا شههههك  صدهههودا ت هههه  احتتهههه ر احتهههه يف تار هههو ادلساتهههه   ا اختههههذ م  تتههه  ر هنددتذههههي ش  ختههههي   ا رينههههت 

    ،ا   تشههههك  تيختهههه  تني تهههه   هههه دع (  ختنتلههههيت ادلساتهههه  حتههههدس ذلههههي  هههه،ا   صو هههه   ا  شههههك  ص دهههه  ) مب ههههىن  ن احتوهههه
  هن يح   ي د  ش احتار    ختيم ادلسات  حتر ا ا،ا يهن اجين تتذد اختا  رر تتيايف ر  ا،ختوهن ا، رى ا  ذني 
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  المؤسسةالتكنولوجي و االبتكار على مؤشراا تنافسية  اإلبداعاثر  :المطلب الثالث

  1علي:ختذ  الل حيحتتٌن  الثيهناتظذر ى ه  :النهائيةأثار على التكلفة .  1

  ن ااتدين  يجل، ،  يحت ، د  ا نتيجد  ى، و ا،ايا  احتر ا يف ت،د احتوح،ات : الرفع في عدد المخرجاا. 1.1
       ادل نوت ا ارت  ادل يجل  ااحتت،صد ا مب ىن  كٌن احتتلذد ات اااي   اانتيج ختذ ا اراع اخت يجل   ررب ر،د 

  ،ذ  تة  ختند  ا اى ا ختي ؽلع  ادلرداد   ا يحتتيي  رتاا احت رر   ويع حيجديت احت    ش ختذ ادل، الت

 يف ر  ادلني ت  تتتي   ادلساتيت  ح،اث ريتدنيت ات ًنات ت   ادلنتليت تخفيض التكاليف العامة:  .2.1
احتتكيحتدع  كنوحتوج  ىو عاد ا ايحتد  ا نتيجا احت  ت ،  ت   عاد  احتتكيحتدع احت يخت ا ات دو   ثر ا  ،اع احتت

 مبي  ت،م  تىعد  ىيختشي  ررب ا ختكيند  ااات،راهن ااحتوعيهت ات     حت ،كين  احتتني تد  حت ،سات  ش

:  ذ،ف ا  ،اع احتتكنوحتوج     ارتتيب خت يهنف ج، ،ة ااحت  تن، ت ودعذي ت   ا نتيج  األرباحزيادة . 2
 ات، ديت  نتيج ج، ،ة ش   ختنتليت ج، ،ة  ا احتتو      طرق  اوف تسديف

احت  جت،  ص، رييال ادلسات  ا ا ا ر ت ظ   و ختكياوذي  نتج تذ  حت  ادلنتج اجل، ،ا  ي   يف احليات   
يف تكنوحتوجدي ادلنتج  )  ،اع تكنوحتوج  ج هنيف(  ا ت   ا،ص  ختتاوص  رعًنا ت   ختني تدذي ادلسات  ناتذي زلتكرة

ص،   ،،  ح، ادلني تٌن    تع د،  د   ا ص،هنة احتكيهن   احتو ختسصت ا مبي  نواجل، ،ا اى ا   ين ح وذلي ت   صوة اوص
   ،اع ادلسات  ش

ص، تكون    ن   و    غليد   كيهن   ،اتد  ج، ،ة ااحترغو  يف ادلتيعل  يف صليح ادلسات  تحسين اإلنتاجية :. 3
ريتيجذي ادلسات    ي   ادلتف    اادلسى   ا نظرا ،ن احتد، احت يخت   احملا ات حت  يدة ادلوهند احتوشريف يف ادلسات   ى 

يف  ذ  ااات الل احتتكنوحتوجدي ايف صليح ت، ديت ا  ،اع احتتكنوحتوج ا احت يف  نظر  حتدو رنتيج دل يهنف اخت  وختيت 
    احتتكنوحتوج  يف ريتٌن رايهتات ا، راد  ا ر،ي  تيت، ا  ،اع ت ،د  اتكنوحتوجد  ريتيج دلوهند  شريف ختتف ص

  ضذ  اختا احت ،الهتا ارت  احتتليهنب تذ ر  ت، د   رق ج، ،ة يف احتت يان ااحتت يخت  ختاتذ طر   رتوذ  حت 
احتال خت  اات ،يل احتتكنوحتوجدي اجل، ،ة يف ادلنتليتا ا حت   شك  ختد ة    ،اتد  ددث تكون ذل  ادلذيهنات ااخلربات

                                                 
خت ررة حتند   ذيدة ادليجتتًن يف احت  وم ااصت يد   ا  التكنولوجي في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسساا االقتصادية اإلبداعدور ا ود ا  مسيتد  1

  ش12اص :  2012/2013ا ا اجل ا ر  جيخت   صي ،يف ختر يح اهنص   ات وم احتتتدًن ا احت  وم احتتليهن  ا
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       ات الل تكنوحتوجدي خت دن اختني تدذي ختذ نيحد  احتكايهتات احتوشر   احتال خت  ا تني تد  تتاوق هبي ادلسات  ت  
 1ا نتيجد  ا يحتتيي ريتٌن  نتيجد  ادلسات ش  ا ح  ت ،   احت ، د 

ؽلكذ  ن  سثر ا  ،اع احتتكنوحتوج  ت   احل   احتتوصد  حت ،سات  ختذ  الل ختتيعلتو :  زيادة الحصة السوقية. 4
يف   يدة ت،د احت  ي ذ  ا احتع يتيت احتتوصد  احت  ص، تتتذ،ف ختذ صو  ادلسات ا ختذ  الل ت و ر ختنتليت ج، ،ة 

ا ا،ختر  ويحت ، ات ااحتت  ًن   اريتٌن ادلنتليت احليحتد ا اارت  تت د  ادلنتليت ختذ  الل تع د   اصيت احتت ندا
حت   ون نتدل  حتإل ،اع  احت يف  سديف    ريتٌن  وهنة ادلسات  اختكينتذي ر،ي  نلر تذ   يدة اخل،خت  ادلع،خت  

ادلني تٌنا ا يحتتيي  غليد  رص  احتتكنوحتوج    يدة ااهت احت ،الهت حت ،سات   ا رت  ت،الهت ج،د ت   حتيب
 احتتوصد  ش تايع ح تذيج، ،ة حت  يدة ختود ياي ا هن يحذيا شلي   ،  ت   اهن 

ريعد   احت ا تتت ،  احت ، ، ختذ ادلساتيت ا  ،اع احتتكنوحتوج  اجل    يف ختنتلياي ح  تكون صر و  ختذ      
هنغويت احت ،الهت ادلت ًنة  يات،راهنا ح   وع  اا ذ  ذليا ،ن ختني ت  ادلسات  اد ، ون ت   ااتع يب ت،ال ذي 

 ش مبفت ع احت رق ااااتاتدلديت

 حت حت    ترب ا  ،اع احتتكنوحتوج   ح،  ى  ا اتاتدلديت احت  ؽلكذ  ن ت ت،،ىي ادلساتيت حتض،ين     
ا  يدة ظلوىي  اات،راهن تذي ااحت ،  يف اوق  ، ، ادلني ت ا  ي  ،اع احتتكنوحتوج   تيى  يف  تيدة ان الق ادلسات 

حت ،سات ا حدث ؽلنم ختد ة  ادلرر  احتتني ت ا يحتتيي ظلو احتع يع   ر، وا ر،ي  سثر ت   ىدك  احت نيت  ات   
 ش تني تد  ا اوعد  حت ،سات  ادلو،ت  ت   ختني تدذي
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 :الثاني خالصة الفصل 

ت رصني يف ى ا احتا      ت ر ع ادلني ت  ا احتتني تد  ا اردع  نش  ا  ،اع احتتكنوحتوج     ، ج، ،       
حت ،ني ت   يتتويهنه تيخت  حيا   ت،م حت ،سات  احت  ت وعو ختذ اات الل احتو  د  ااحتكيهن  ا احت  جت،ىي ناتذي 

يختي  حتالحتكيهن احتكالادك  ؛ ر حت   إن  دذي تن،   راج   ،اع تكنوحتوج  ج، ،    احتتوقا اى  ا  د  خت ي رة  
    ا  ،اع احتتكنوحتوج  ا اا تكيهن    تربان ختس را جد، حتتني تد  ادلساتيت ااحت،ال اخترآة تيرت  دل،ى  نايصذي 

 ت   احتوىث ااحتت و رش
 

  ل ا  ترب ادلتتذ    ح، ادلتتاد، ذ ختذ ت، د  ا  ،اع احتتكنوحتوج  ا اا تكيهن ا  ذ  تت،م حتو  يحل و       
ص ا ى ا نتدل  حتآلثيهن ااصت يد   احت  ػل،ثذي ا  ،اع  ت   ختنتج  ا نوتد  جد،ة ا ناس ا ر احتتوق  ا 

 احتتكنوحتوج  اواهت ت   احتتك ا  احتنذي د  حت ،نتجا  ت   اااتذالك  ا ت   احتت ، رش
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 تمهيد:
دعم تنافسية  إىل الثاينل ، ويف الفص و االبتكار اإلبداع إىلمدخل  إىل األولبعد أن تطرقنا يف الفصل       

       التطبيقي الذي هندفمن خالل ىذا الفصل م ، سنقو  التكنولوجي و االبتكار اإلبداعادلؤسسة من خالل 
إسقاط اجلانب بالتكنولوجي على تنافسية ادلؤسسة الوطنية الصناعية،  من خاللو إىل تشخيص مدى فعالية اإلبداع

 األخريةحيث أن ىاتو بوادي رىيو  ORSIM صناعة ادليكانيكية و لواحقهالادلؤسسة الوطنية ل النظري على واقع
   التكنولوجيوحاولنا دراسة حالة ادلؤسسة من خالل موضوع : " اإلبداع  عرفت ، عدة حتوالت وتغريات ىيكلية

وىذا يف حدود ما مت احلصول عليو من معلومات اسرتاتيجية تنافسية للمؤسسات االقتصادية " . ك و االبتكار
يف العناصر  وصيخالذي مت تلمن طرف ادلؤسسة، وذلك من خالل إجراء بعض ادلقابالت مع ادلسؤولني  ووثائق
 التالية :

 ORSIMعموميات حول مؤسسة الصناعات ادليكانيكية و لواحقها  األول:المبحث 

 ORSIMالوضعية التنافسية دلؤسسة  حتليل المبحث الثاني  :

 ORSIM اقع اإلبداع واالبتكار مبؤسسةو تشخيص  الثالث:المبحث 
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 ORSIMمؤسسة الصناعات الميكانيكية و لواحقها عموميات حول األول:حث بالم
 ORSIMمؤسسااةيف إطااار األىااداف الاا  يسااعى البيااث إىل حتقيقهااا، ساانقوم بااإجراء دراسااة ميدانيااة حااول       
، وعلياو ساوف نتنااول  . وىاذا مان أجال التعارف علاى الظااىرة زلال الدراساة يف جانبهاا التطبيقاي BCRجملماعالتابعاة 
تنظيماي ،   توضايل لطبيعاة نشااطها ادلبيث للتعريف هبذه ادلؤسساة مان خاالل اإلةاارة إىل نشاهيا، ىيكلهاا الىذا 

 . وأىدافها
 التعريف بالمؤسسة محل الدراسة  األول:المطلب 

 :BCR   األملتعريف بالمؤسسة ا. 1
ادلؤسسة الوطنية لصناعة اللوالب و السكاكني و الصنابري ، تعاد اكاا ادلؤسساات الوطنياة يف اجل ائار ،  هارت       

 08/83حيااث تفرعاات عاان ادلؤسسااة الوطنيااة للصااناعات ادليكانيكيااة  طبقااا للمرسااوم  1983إىل الوجااود يف جااانفي 
 2300و ذلااك اثاار اذليكلااة اجلدياادة الاا  قاماات هبااا الدولااة ، حيااث كاناات حتتااوي علااى  1983الصااادر يف جااانفي 

 1مليون دينار ج ائري و كان حجم اإلنتاج يف تلك السنة :  1642 يقدر ب اعماذلأعامل و رقم 
 طن  8500 اللوالب:        
 طن  1400 الصنابري:        
 قطعة  1000000 الطبخ:أحواض         
             ولتسااااااهيل ادلراقبااااااة علااااااى الوحاااااادات و حتديااااااد ادلسااااااؤوليات لرفااااااع اإلنتاااااااج و إضااااااافة  نااااااوع ماااااان االسااااااتقاللية      

مؤسسااة مسااتقلة ذلااا رأس مااال اجتماااعي حتتااوي  1991مااارس  01و التخصاايص ، أصاابيت ادلؤسسااة ابتااداء ماان 
اتفاقيااة  1996علاى ىيكلاة اقتصااادية جديادة و تكنولوجياا متطااورة تتماةاى مااع الواقاع االقتصاادي ، و أبرماات سانة 

مع البنك العادلي  لت ويدىا بااام  تتناساب ماع احادث وساائل  التسايري و ادلراقباة ، وماع  هاور متطلباات اقتصاادية 
       االقتصاااااد الااااوطس علااااى السااااو  العادليااااة  ارتااااهت ادلؤسسااااة إىل االنشااااطار إىل ثااااالث فااااروع ىاااايجدياااادة و انفتاااااح 
 2على النيو التايل : 

        -    ؛الطبخلصناعة السكاكني و أحواض  فرع 
   ؛تتخصص يف صناعة اللوالب وج ء من الصنابريفرع -

.  متخصص يف صناعة الصنابري و ج ء من اللوالب فرع   -  

                                                           

  . ORSIMمن وثائق اإلدارة التجارية : مؤسسة  1  
نفس ادلرجع .  2   
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ترجع نشهة ادلؤسسة الوطنية لصناعة اللوالب والسكاكني والصنابري أثر العقد ادلام بني الشركة الوطنية       
إلنشاء مركبات صناعة    Buhrel Oerlikouالسويسرية   والشركةSONACOM  للصناعات ادليكانيكية صونا كوم

و مباةرة بعد انتهاء  1975ناء ادلركب سنة .ةرع يف ب 1974-06-08بتاريخ  BVRاللوالب والااغي والصنابري 
.وذالك بالشراكة  والية  تيبازة  ،ةرع يف اإلنتاج  1977الدراسات إلصلاز ىذا ادلشروع مت تدريب اليد العاملة سنة 

ويف نفس  1983-01-01ادلؤرخ يف  08. 83،وبعد ىيكلة مؤسسة الصوناكوم مبوجب مرسوم  1979سنة 
لد ادلؤسسة الوطنية الصناعية للوالب والسكاكني والصنابري ومت اختصار أمسها إىل التاريخ مت اإلعالن عن مو 

BCR  ،: 1 وبعدىا أصبيت تتكون من أربعة وحدات ىي 
 مبر داس  وحدة برج منايل                                  سطيف  وحدة عني الكبرية 

  غلي ان وحدة وادي ارىيو                        تيبازة )وحدة جتارية ( وحدة الشراقة 
انقسمت كل وحدة من ىذه الوحدات األربعة إىل وحدة جتارية وأخرى إنتاجية باستثناء  1991ويف مارس       

         وحدة الشراقة ال   لت وحدة جتارية فقط .جلهت ادلؤسسة إىل إتباع سياسة "التفريغ " دون االنفصال 
 2من األصول ( ودتثلت عملية التفريغ كمايلي : 50)ادلؤسسة تبقى مالكة ل ادلؤسسة األمعن 
 أحواض مائية برج منايل ،  سكاكني ،متخصص يف صناعة منتجات أينوكس " ORFEE"فرع  2001سنة  -   
 عني الكبرية . متخصص يف صناعة اللوازم الصيية "SANIAK" فرع 2002سنة  -   
 متخصص يف الصناعة ادليكانيكية واللوازم براعي ،لوالب صنابري واد الرىيو  ORSIM""فرع  2002سنة  -   
  BCRإىل رلمع     BCRادلؤسسةوتغريت تسمية     
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 BCR التنظيمي للمجمع الهيكل:  4-1 الشكل رقم
 التجارية.ادلصلية  المصدر:

ارهيوبوادي     ORSIM 2 . التعريف بفرع  
عن التقسيم الذي أعلنتو ادلديرية العاماة بساطيف و تسامى ادلؤسساة الوطنياة  2001انبثقت ىذه الوحدة سنة       

 ادليكانيكية و لواحقها بوادي ارىيو .
الارابط باني واليا  اجل ائار  04تقع ادلؤسسة بالغرب اجل ائري بادائرة وادي ارىياو والياة غليا ان علاى الطرياق رقام       

        م علاااااى الطرياااااق ادلاااااؤدي إىل مازوناااااة  ااااااال و ترتباااااع  500العاصااااامة و وىاااااران ، تبعاااااد عااااان وساااااط ادلديناااااة  اااااوايل 
 1مقسمة على النيو التايل :  مرت مربع 40000مرت مربع منها  116877على مساحة قدرىا 

 م  3100مصاحل ثانوية تابعة للو رةات :                      مرت مربع  1300فرع إنتاج الصنابري : 
   م 9600فرع اإلدارة :               م 1100مصلية اإلطفاء و ورةة التصليل : 

                                                           
  . ORSIMمن وثائق اإلدارة التجارية : مؤسسة   1

 اإلدارة المالية

 

BCR المديرية العامة للمجمع 

 إدارة الشركة

 

 إدارة االتصال و المعلوماتية

 

اإلعالمإدارة التنظيم و   

 

 دارة الموارد البشرية

 

ألمانة العامةا  

ROQ ةمصلحة الجودة و النوعي  

 

 مصلحة التصدير

 

األمنمصلحة   

 

ببرج منايل  ORFEEفرع 

 

ORSIM بوادي ارهيو   فرع

 

عين الكبيرة    SANIAK فر ع   

يةمصلحة الجودة و النوع  
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 م 10000فرع إنتاج اللوالب والااغي :                           م 2700ورةة اللوازم و اإلنتاج : 
عاماال  347آلااة و 200ولاادى ادلؤسسااة تكنولوجيااا عاليااة تواكااب هبااا التطااورات ادلعاصاارة ، اذ يوجااد هبااا حااوايل       

  حيث ياتم اإلنتااج يف ىاذه  الوحادة علاى أسااس طار  و مقااييس عادلياة معارتف هباا دولياا و مراحال إنتااج متسلسالة 
 1و دقيقة نذكرىا كما يلي : 

 ؛ إعداد ادلادة األولية و التصنيع و اإلهناء : يبالنسبة للوالب و البراغ -
            السطيية.والتصنيع و احلك و الصقل و التلميع وادلعاجلة  الضغط بالنسبة للصنابير: -
  الهيكل التنظيمي و االداري :. 3

     منذ فصل الشركة عن الدولة ، دخلت الشركة يف االستقاللية ادلالية فكان ذلا حرية التصرف يف االرباح       
مليون دينار ج ائري ، وتقوم  960 بدج  ورقم االعمال  600000000و حتمل اخلسارة ، فقدر رأمساذلا ب 

مسجلة  يف السجل التجاري حتت رقم  ادلؤسسة بنشاطها االنتاجي و التجاري بصفة قانونية  حيث اهنا
 2.بوالية غلي ان  0230162498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  . ORSIMمن وثائق اإلدارة التجارية : مؤسسة   1
نفس ادلرجع .  2  



 التكنولوجي واالبتكار في المؤسسة الوطنية للصناعة الميكانيكية ولواحقها  اإلبداع: الفصل الثالث

 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

     

 

  

       

 

  

 

 

 

 

 

  

ORSIM الهيكل التنظيمي للفرع : 5-1 الشكل رقم  
 . االدارة التجارية المصدر:

ORSIM المديرية العامة للفرع 

 
 مساعدة اإلدارة

 مصلحة االتصال و المعلومات 

 مصلحة األمن 

 إدارة الجودة 

 
 مراقبة التسيير

 إدارة الشراء 

 

التنظيم و اإلعالم مصلحة  

 

 اإلدارة اإلنتاجية

 

 إدارة الموارد المالية اإلدارة التجارية

 

دائرة الموارد 

 البشرية

 

البيعدائرة  مساعدة اإلنتاج  

 

 دائرة اإلنتاج

 

 دائرة الصنابير

 دائرة أدوات اإلنتاج

دائرة المحاسبة 

 الصناعية

البحث و التطوير دائرة   

 

 دائرة المراقبة

 

 دائرة الصيانة
مصلحة 

 التصدير

ائرة اللوالبد  

مصلحة 

 التخزين

دائرة تسيير 

 المخزون

 

 دائرة التسويق

مصلحة 

 التصدير

 الدائرة المالية

 

مصلحة اإلدارة 

 العامة
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 ORSIMنشاط مؤسسة طبيعة  الثاني:المطلب 
بالعديااد ماان األنشااطة، لااذلك فااإن نشاااطها ال يقتصاار فقااط علااى اإلنتاااج باال يتعاادى ذلااك  مإن مؤسسااة تقااو       

وضاعها مان قبال  ادلسطرة ال  مت  لألىدافليشمل أنشطة التسويق وأنشطة البيث والتطوير، وىذا بغرض الوصول 
 ادلؤسسة وتوطيد عالقة ىذه األخرية مع بيئتها .

 . األنشطة اإلنتاجية1
العادليااة   إن مؤسسااة الوفاااء بالطلااب لعمالئهااا، وىااذا ماان خااالل تقاادًن منتجايااا بادلواصاافات تعماال ماان أجاال      

تقااوم بعمليااة اإلنتاااج علااى أساااس برنااام  يااتم إعااداده ماان خااالل ORSIM واجلااودة ادلطلوبااة، لااذلك فااإن مؤسسااة 
وتقاادم دلصاالية اإلنتاااج السااو  ، حيااث تقااوم ادلصاالية التجارياة بإعااداد دراسااة مساابقة تااتم ادلصاادقة عليهااا،  طلباات
   : فيما يليالعملية ، وعليو فإن عملية اإلنتاج يف ادلؤسسة دتر بعدة مراحل ميكن ذكرىا  لتتم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخطط سيرورة اإلنتاج : 6-1الشكل رقم 
 . دارة التجاريةاإل المصدر:

 
 
 

Magasin matière    

premier outillage 

Section 

outillage 

TRETEMENT 

OUTILLAGE 

LABORATOIRE 

EMBALLAGE 

ZINGAGE à 

FROID 

CONTROL 

Phosphatage 

ZNF 

ETIRAGE 

S.PETITE 

VESDRI 

S.GROSSE 

VESDRI 

FOR 

AMELOE

RATION 

Matière 

premier 
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 : . األنشطة التسويقية2  
يف اإلنتاااااج  ااااودة عاليااااة، مراقبااااة اجلااااودة، مرونااااة ORSIMتتمثاااال سياسااااة ادلناااات  دلؤسسااااة  سياسةةةةة المنةةةةت  :. 1.2

حلاجات ورغباات ال باائن مان جهاة،  ادلنتجات ، ذلذا فان ادلؤسسة تقرتح تشكيالت للمنت  ، ونتيجة التطور ادلت ايد
نقطااة قااوة بالنساابة لسياسااة للمؤسسااة دتثاال  التنويااع يف تشااكيلة ادلنتجااات نومتطلبااات االبتكااار ماان جهااة أخاارى، فااإ

 ادلنت  .
يااتم حتدياادىا ماان قباال ادلؤسسااة مااع األخااذ بعااني االعتبااار ادلعوقااات الداخليااة ، التكاااليف  سياسةةة السةةعر :. 2.2
وادلتغرية، متطلبات الساو  ، أيياة تغاري الساعر يف عملياة الشاراء ...، لاذلك فاإن ادليا ة التنافساية للمؤسساة ال  الثابتة

 على السعر بل تنت  كذلك من خالل اجلودة . تقتصر فقط
 تعمل ادلؤسسة على الرتوي  دلنتجايا ذلذا كاان ل اماا عليهاا تباس طار   ومقارباات الساو  ، سياسة التروي  :. 3.2

     ومتابعاااة أعاااوان الساااو  واالساااتثمارات ذات الصااالة باااال بون وىاااذا هبااادف حتساااني صاااورة ادلؤسساااة، وضااامان الاااوالء
 . قبل ال بون من
، وتطاوير  احتياجاتاومن ال بون ومعرفاة  االقرتابإن اذلدف من سياسة التوزيع للمؤسسة ىو  سياسة التوزيع:. 4.2

تعتماد علاى مساارين للتوزياع ياا مساار مباةار باني هناا العالقات معاو وتكاوين مساار جياد وواضال للتوزياع، لاذلك فإ
 1اجلملة .ادلؤسسة وال بون، ومسار غري مباةر بني ادلؤسسة وموزعي 

 2 يدف أنشطة البيث والتطوير إىل حتقيق مجلة من ادل ايا نذكر منها ما يلي : :أنشطة البحث والتطوير. 3
 اإلنتاج؛تقليص تكاليف  -
 ادلنت ؛حتسني جودة  -
 اإلنتاج؛زيادة  -
 حتسني األداء ادلرتبط باإلنتاج وجودة الدنتجات ؛ -
 حتسني نظام اجلودة بادلؤسسة ؛ -
 ادلؤسسة.زلاولة خلق وابتكار سلطط تقس للتطوير داخل  -

 فمن أىم أنشطة البيث والتطوير ال  تطبقها مؤسسة ORSIM نذكر ما يلي   :  3

                                                           
  . ORSIM: مؤسسة مقابلة مع رئيس مصلية التسويق  1
  . ORSIM: مؤسسة دائرة البيث و التطويرمقابلة مع رئيس   2
 .  ORSIM : مؤسسةدائرة البيث و التطوير مقابلة مع رئيس 3
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 يعتا ال بون زلورا االهتمام بالزبون :.1.3   من خالل مجعالىتمامايا، فهي تسعى لتلبية حاجاتو ورغباتو 
.ق  وث التسويق، تنويع ادلنتجات عن طري والبيانات ادلتعلقة ب  

 حاجاتتسهر على تنويع تشكيلة منتجايا ال  تليب    ORSIM مؤسسة نإ تنويع المنتجات :  .2.3
 : أىم ادلنتوجاتومتطلبات ال بون، وىذا من خالل انتقاء التكنولوجيا األفضل من حيث األداء ومن 

 ا اللوالب والااغي وصلد فيها : 1  
 واإللكرتونية؛تستعمل يف الصناعات الكهربائية  صغرية:لوالب  -
  ؛ لوالب حديدية  تستعمل يف لصناعات ادليكانيكية -
   ؛اخلشبلوالب تستعمل يف  -
 .براغي كبرية وصغرية والصاموالت والصفائل  -

 ..والغاز.وتشمل الصنابري الصيية صنابري ادلياه  الصنابري:ا  2
 :مبقدار قابلة لل يادة والنقصان على أساس الطلب الطاقة اإلنتاجية : تتوفر ادلؤسسة على طاقة إنتاجية 

 طن سنويا  4.000: الااغي با  -
 طن سنويا  600با الصنابري  -
ء ال بون وإةباع رغباتو وقد إرضا هبدف تسعى دوما إىل التيسني ادلستمر : إن مؤسسةالتحسين المستمر. 3.3
بتعديل  ادلؤسسة يف السنوات األخرية على التعديل والتيسني يف تشكيلة منتجايا، وقامت كذلك عملت

 التصاميم اذلندسية اخلاصة هبا .
  ORSIM أهداف مؤسسة لثالمطلب الثا :  

إىل أن تكااااون مرنااااة، ديناميكيااااة وذات مااااردود باالعتماااااد علااااى سياسااااات صااااناعية  ORSIM مؤسسااااة ياااادف      
      تسااااتقطب العديااااد ماااان ادلااااوارد البشاااارية فتيقااااق االكتفاااااء  مسااااتقرة، وأن حتقااااق ةاااابكة جتاريااااة ذات أداء مرتفااااع وأن

من الناحية البشرية، وأن كل ىذا لان يتيقاق إال مان خاالل ادلشااركة الفاعلاة للماوارد البشارية علاى مساتوى ادلؤسساة 
لاذلك فاإن مؤسساة تساعى إىل حتقياق غاياات عديادة  ORSIMواحًتا كل مورد بشاري للقايم األساساية اخلاصاة هباا. 

 1: من ضمنها مايلي 
 السوقية؛تنمية وتدعيم وتع ي  احلصة  -
 يف السو  الوطنية وىو اذلدف الذي تسعى إليو ادلؤسسة منذ نشهيا،صنابري توفري منت  اللوالب وال -

                                                           
 . ORSIM: مؤسسة مقابلة مع رئيس مصلية التسويق 1
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شري كذلك إىل أن اكتساهبا لشهادة تالتخفيف من حدة اللجوء إىل اخلارج السترياد ىذا النوع من ادلنتجات.كما  -
 ؛ادلنافسنياجلودة جعلها تكتسب ثقة ادلستهلكني ولتكون كذلك قادرة على مواجهة 

 التكنولوجيا؛التيكم يف  -
 الكفاءات؛ترقية  -
 حتسني أساليب اإلدارة؛ -
 تقوية ودعم الوضعية ادلالية واالقتصادية؛ -
 الرتكي  على اجلودة يف اإلنتاج؛ -
 تكاليف اإلنتاج؛ تقليل -
 ؛ يف ادلؤسسةرفع ادلستوى ادلهس واالجتماعي للموارد البشرية و حتفي  وتشجيع  -
 طوير وتوسيع رلاالت عمل ادلؤسسة عن طريق أ اث التنمية والتطوير؛ت -
  ؛الدوليةكسب عمالء جدد عن طريق التعريف بادلؤسسة وادلشاركة يف ادلعارض وادللتقيات -
 ؛الدرجاتىياكل الصيانة ال  دتكن من حتسني القدرات اإلنتاجية ألعلى  وتطويرتنظيم وتنمية  -
 ؛والكميةالعمل على حتقيق معدل ربل متمي ، وىذا بتيقيق األىداف اإلنتاجية من حيث اجلودة  -
 .لدى سلتلف األطراف ذات ادلصلية  حتسني صورة ادلؤسسة -

 ORSIMعية التنافسية لمؤسسة الوض تحليل الثاني:المبحث 
ادلؤسساات  واالبتكاار ادلعتماد أو ادلطباق مان طارف اإلباداعانطالقا شلا جاء يف اجلانب النظري واخلاا  عملياة       

لكسااب ادلياا ة التنافسااية  والااذي ياادعو ادلؤسسااات إىل ضاارورة تشااخيص زليطهااا الااداخلي الكتشاااف جوانااب القااوة 
لتيديد الفر  والتهديادات، باإلضاافة إىل ضارورة العمال علاى تهىيال سلتلاف وتشخيص زليطها اخلارجي  والضعف
 ولكن نتيجة ةل وندرة ادلعلومات حول بعض الو ائف، فإننا اخرتنا أىم الو ائف لتكون زلور البيث . و ائفها

 ORSIM مؤسسةل البيئة التنافسية ول:األ طلبالم
 أجااال اإلعاااداد لتطبياااق أي برناااام  تاااهىيلي، يتوجاااب علاااى ادلؤسساااة القياااام باااإجراء التشاااخيص الاااداخلي مااان       

 واخلارجي من أجل معرفة نقاط القوة والضعف وكذا الفر  والتهديدات
حتلياال البيئاة الداخليااة للمؤسساة زلال الدراسااة وياتم التعاارض فيهاا إىل سلتلااف  ونقصاد باو : التشةخي  الةةدا لي .1

وو ائفهاااا ادلتعلقااة باإلنتااااج، ادلاااوارد  ياا ونشااااطايااجوداو للمؤسسااة الااا  ختاااص سلتلااف أصاااوذلا وم الظااروف الداخلياااة
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مياة...إ.. ويف ضاوء ىاذا القواعد واإلجراءات، فلسفة ادلديرين وماؤىالت العماال وثقافتهاا التنظي البشرية، التسويق،
 1يلي:نقاط القوة ونقاط الضعف اخلاصة بادلؤسسة، وىذا ما سنياول معرفتو فيما  التيليل، تتيدد

لمؤسسااة ويتوجااب علااى إدارة ادلؤسسااة لوىااي تشااري إىل عناصاار تعطااي القااوة واالنطالقااة اجلياادة  القةةوة:نقةةاط . 1.1
 صلد:بني نقاط القوة  ، ومنأىدافهااستغالل مواردىا وحتقيق  االعتماد عليها يف

وسلتلااف الشااركاء االجتماااعيني،  صااورة وةااهرة جياادة يف ذىنيااة األطااراف ذات ادلصاالية، ماان مسااتهلكني وعمااالء -
وأذوا  ىااؤالء األطااراف وتعطيهااا  وأن ىااذه الصااورة تساااعدىا يف الساايطرة علااى السااو  والعماال علااى إرضاااء رغبااات

 مستهلكيها؛ا لتكون يف حسن  ن ينشاطاانطالقة وقوة حقيقية دل اولة 
ة ادلؤسساااااة واحتكارىاااااا للساااااو  اجل ائاااااري يف إنتااااااج مثااااال ىاااااذا الناااااوع مااااان ادلنتجاااااات األساساااااية والضااااارورية سااااايطر اااااا 

 ؛للمستهلكني 
 التوسع الكبري يف رلال البناء والتعمري واإلسكان مان طارف احلكوماة اجل ائرياة، واإلنفاا  ادلت اياد علاى ىاذا القطااع -
 والتسويق؛يعطي ويوفر للمؤسسة فر  كبرية لإلنتاج شلا 
 ؛ ودتتلك حصة سوقية كبرية التعتا ادلؤسسة رائدة يف ىذا اجمل -
 ادلستوردة، وأن هبا على ادلنتجات ا، تنافس وتتفو يتتمتع ادلؤسسة  ودة عالية يف سلتلف تشكيلة منتجا -

  ؛ اخلاصة بنظام إدارة اجلودة ا تتطابق مع ادلعايري وادلواصفات العادليةيمنتجا
 ؛ودخول سلتلف األسوا  العادلية وىذا ما يؤىلها على التصدير  ISO 9001حاصلة على  -
رائادة ومؤىلاة مان  اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية ويف ىذا اجملال تعتاا ادلؤسساة  ISO 14001 ةهادة حاصلة على -

 ؛ حتقيق البعد البيئي للتنمية ادلستدامة حيث جوانب كثرية ترتبط باالستدامة وادلساية يف
   ىااذه األخاارية بقسااط وافاار  يف رلااال إدارة النفايااات وادلخلفااات الصااناعية مبختلااف أنواعهااا، وتساااىم تعتااا رائاادة -

 ؛ ا وبالتايل حتافظ على ادلستهلك والبيئةيا وإراداييف رلال دتوينا
 ؛ اخلاصة بعماذلا يف إطار ادلساية يف التنمية ادلستدامةتراعي ادلؤسسة  روف الصية والسالمة ادلهنية  -
 ا واكباات سلتلاافهناادتتلااك ادلؤسسااة إمكانيااات بشاارية مؤىلااة وذات خاااة طويلااة جاادا يف رلااال اإلنتاااج واإلدارة أل -

 اجل ائرية.ا ادلؤسسة والصناعة يالتطورات ال  ةهد
اإلدارة معاجلتهاااا وتعاااديلها بشاااكل يضااامن ذلاااا وىاااي تشاااري إىل نقااااط سااالبية يتوجاااب علاااى : نقةةةاط ال ةةةعف. 1.2

   :القوة والفر  ادلتاحة أمام ادلؤسسة،ومن مجلة نقاط الضعف صلد االستغالل األمثل لنقاط
                                                           

  . ORSIM: مؤسسة مقابلة مع رئيس مصلية التسويق  1
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 تقاااادم واىاااتالل تكنولوجياااا ووساااائل اإلنتااااج ادلساااتعملة يف ادلؤسساااة، إذ تعاااود ىاااذه األخااارية إىل السااانوات األوىل -
 الكثري من األموال اخلاصة بالصيانة واستبدال قطع الغيار وتؤدي يف نفس الوقاتإلنشاء ادلؤسسة، وىذا ما يكلفها 

 ؛ إىل التوقفات واألعطال، وكذلك األخطاء والعيوب ال  تظهر يف ادلنتجات
تعتمد ىذه ادلؤسسة على السو  اخلارجي يف استرياد ادلواد األولية وىذه ادلواد تتغري أساعارىا وفقاا للساو  العاادلي  -

                                           ؛ بورصةيف ال
نتيجااااة عااادم مقاااادرة ادلؤسسااااة علااااى تلبياااة الطلااااب ادلت ايااااد دلنتجايااااا بساااابب ا فااااض الطاقااااة اإلنتاجيااااة لاااا الت  - 

                                      ؛ال بائن، وبالتايل عدم إةباع جل رغبات تقادمها
         ؛ نتيجة عدم التيكم فيها، وىذا راجع إىل ارتفاع التكاليف الثابتةارتفاع تكاليف اإلنتاج  -  
 نقااص يف الكفاااءات التقنيااة وادلااؤىالت الفنيااة لاابعض ادلهندسااني الااذين يشااتغلون يف بعااض ادلناصااب التقنيااة والاا  -

 ؛اجملال تتطلب مهارات عالية اجلودة واختصاصات دقيقة جدا يف ىذا 
 حقيقية لو يفة البيث والتطوير يف ادلؤسسة على الرغم من  هورىا يف ىيكلاة ادلؤسساة،عدم إعطاء قيمة وأيية  -

 ؛عليها وعدم اإلنفا   الوىذا راجع إىل عدم وجود الكفاءات البشرية ادلختصة يف ىذا اجمل
 عدم وجود قنوات التوزيع . -
حتليال البيئاة اخلارجياة للمؤسساة زلال الدراساة وياتم التعارض فيهاا إىل  اروف  ونقصد باو : التشخي  الخارجي. 2

ادلااااااوردون، األسااااااوا ، ادلسااااااتهلكون وسلتلااااااف ادلتغااااااريات االقتصااااااادية واالجتماعيااااااة والثقافيااااااة  ادلنافسااااااة، ادلنافسااااااون،
ضااوء ىااذا التيلياال تتياادد نقاااط الفاار  ادلواتيااة للمؤسسااة والتهدياادات أو ادلعوقااات،  والتكنولوجيااة والسياسااية، ويف
 1: فيما يليوىذا ما سنياول معرفتو 

        دلؤسسااااة اقتناصااااهااكاااان دتوىااااي تشااااري إىل الظااااروف ادلواتيااااة للمؤسسااااة يف البيئااااة اخلارجيااااة والاااا   : الفةةةةر . 1.2
 : شلي ات إضافية وانطالقة جيدة لصاحلها، ومن بني الفر  ادلتاحة أمام ادلؤسسة صلد مايلي أو استثمارىا لتيقق

 ؤسساةادلواساعا أماام  رلااالت ايد الطلب على منتجات ادلؤسسة نتيجة التوسع يف االستثمارات العقارية، شلاا يفاتل  -
 منتجايا .لإلنتاج بكميات كبرية لتلبية الطلب ادلت ايد على 

  ؛ وبعض ادلؤسسات االقتصادية األخرى ؤسسةادلشراكة ادلوقعة بني عقود ال -
 ادلؤسسة؛عدم وجود منافسني حقيقيني وكبار على ادلستوى الوطس ينافسون  -
 . تطور مؤةرات النمو االقتصادي اجل ائري -

                                                           
  .ORSIM: مؤسسة مقابلة مع رئيس مصلية التسويق 1
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       ، والااااا  يتوجاااااب  وىاااااي تتعلاااااق مبختلاااااف الظاااااروف غاااااري ادلواتياااااة والسااااايئة يف البيئاااااة اخلارجياااااة : التهديةةةةةدات. 2.2
علااى ادلؤسسااة جتنبهااا أوحتاةاايها أو التعاماال معهااا  ااذر ماان أجاال جتنااب مشاااكلها والعماال علااى حتويلهااا إىل  ااروف 

 صلد :التهديدات ال  تواجو ادلؤسسة  أفضل لصاحلها، ومن بني
 جاااة خضاااوعها للتقلبااااتالقاادرة اوااادودة علاااى التفااااوض فيماااا  اااص أساااعار ادلاااواد األولياااة وسلتلاااف التمويناااات نتي -

 ؛ العادلية وارتباطها بالسو  العادلي
والساايما وأن ىااذه ادلنتجااات ادلقلاادة تتمياا  بهسااعار ماان طاارف بعااض اجلهااات واألطااراف،  تتقليااد بعااض منتجااا -

 اقتناءىا؛منخفضة وجودة رديئة شلا يغري ادلستهلك إىل 
 التسويقية.ادلعلومات وادلعطيات الدقيقة حول السو  نتيجة غياب الدراسات والبيوث  نقص -

 تحليل قوى المنافسة لبيئة المؤسسة  :نيالثاالمطلب 
ادلؤسسااة، وذلااك بساابب  ضااعيف علااى مردوديااة تااهثريقااوة تفاااوض ادلااوردين ذلااا  : القةةوة التفاوضةةية للمةةوردين .1

         القااااادرة اوااااادودة علاااااى التفااااااوض فيماااااا  اااااص أساااااعار ادلاااااواد األولياااااة وسلتلاااااف التمويناااااات نتيجاااااة اعتمااااااد ادلؤسساااااة 
العادليااة وارتباطهااا بالسااو   للتقلبااات وىااذه ادلااواد تتغااري أسااعارىا وفقااا علااى السااو  اخلااارجي يف اسااترياد ادلااواد األوليااة

 العادلي ، 
فإهنااا تتعامال ماع العدياد مان ادلوردين،واجلاادول ORSIM وبسابب تناوع تركيباة ادلنتجاات الا  تنتجهااا مؤسساة       

 ادلوردين الذين تتعامل معهم ادلؤسسة : بعض اآليت يبني
 ORSIMمؤسسة  يمورد: 2-2الشكل رقم 

 ادلورد  البلد
 ايطاليا
 ادلانيا

TCHINI 
OTOWALF 

 . الطالبة إعدادمن  المصدر:

يظهاااار تااااهثري العمااااالء علااااى ادلؤسسااااة يف تفاوضااااهم ماااان أجاااال تدنيااااة األسااااعار،  : القةةةةوة التفاوضةةةةية للعمةةةة  . 2
العماالء مانهم ادلؤسساات العمومياة واخلاصاة فادلؤسساة تاوزع منتجاياا لتجاار اجلملاة والتج ئاة  وللمؤسسة العديد من

  لذين تتعامل معهم ادلؤسسة :ادلتواجدين عا سلتلف مناطق الوطن  واجلدول اآليت يبني ادلوردين ا
  ETRAG، ELNMTP ، CYCMAEMO ،GRMAN 
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تتمثااال ادلنتجاااات البديلاااة يف ادلنتجاااات الااا  تشاااكل بااادائل كاملاااة أو غاااري كاملاااة :  تهديةةةد المنتجةةةات البديلةةةة. 3
حيااث  األسااوا ادلنخفضااة يف  بهسااعارىادلنتجااات ادلؤسسااة، يث أن ىنااال العديااد ماان ادلنتجااات الصااينية الاا  تتمياا  

 .سبب اكتساب ادلؤسسة جلودة عالية ادلؤسسة، إال أهنا ال تشكل يديدا كبريا ب تعتا بدائل دلنتجات
األمار الاذي ياؤدي ادلنتجاات الصاينية إن السو  اجل ائرية  حتتوي علاى العدياد مان  : شدة المنافسة في القطاع. 4

.  حياث أن لكال مؤسساة اسارتاتيجيات خاصاة هباا مان حياث  أسعارىاإىل الرفع من حدة ادلنافسة نتيجة ال فاض 
زياااادة حصاااتها  األساااعار واجلاااودة شلاااا يااادفع ىاااذه ادلؤسساااات إىل العمااال علاااى حتساااني صاااوريا يف الساااو ، مااان أجااال

ماان بااني ادلؤسسااات الاا  تسااعى دومااا للتجديااد يف ادلعاادات  ORSIM ومؤسسااة  السااوقية وكسااب والء العمااالء
 إطارايا وذلك دتاةيا مع التقدم التقس الذي يشهده العامل، وذلك لالستمرار وزلاولة الوصولوتكوين  ادلستخدمة،

 للمراتب الريادية يف ىذه الصناعة.
 يتمثاال ادلنافسااون اوتملااون يف ادلؤسسااات الراغبااة يف دخااول السااو  اجل ائريااة للصااناعة : المنافسةةون المحتملةةون.5

األورومتوسااااطية الاااا   انضاااامام اجل ائاااار إىل ادلنظمااااة العادليااااة للتجااااارة واالتفاقياااااتادليكانيكيااااة و لواحقهااااا، ويف إطااااار 
أخاارى إىل الصااناعة، إال أنااو توجااد  سااتؤدي إىل خفااض احلااواج  اجلمركيااة مااا ساايفتل اجملااال أمااام دخااول مؤسسااات

  بعض العوائق ال  ميكن أن حتد من دخول ىذه ادلؤسسات وىي :
 صلاز ادلركبات الصناعية ؛االحتياجات ادلالية الضخمة إل -
 والء العمالء للمؤسسة نتيجة اجلودة العالية ال  تتمي  هبا ؛ -
 .وجود منتجات ذات أسعار منخفضة بسبب اقتصاديات احلجم  -
لااذلك  ماان خااالل مااا ساابق ميكاان القااول أن حريااة الاادخول إىل ىااذه الصااناعة ستضااعف ماان تنافسااية مؤسسااة      

جيااب علااى ادلؤسسااة السااعي دومااا إىل التيسااني ادلسااتمر واسااتخدام التقنيااات اجلدياادة لكااي التتقااادم وذلااك بإرساااء 
 1.  عوائق الدخول من خالل اتباع  اسرتاتيجية ىجومية
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 ORSIM اقع اإلبداع واالبتكار بمؤسسةو المبحث الثاني: تشخي  
         ساااااوف نتطااااار  مااااان خاااااالل ىاااااذا ادلبياااااث، إىل ادلقوماااااات األساساااااية للعملياااااة اإلبداعياااااة كهسااااااليب تنميتهاااااا       
 ادلؤسسة زلل الدراسة، مع إبراز أىام العوائاق الا  حتاد مان قادرة  ادلؤسساة علاى االبتكاار التيسايس وكاذا اىتماماا يف

 ة .ؤسستنافسية ادلادلؤسسة مبجال اإلبداع واالبتكار كهىم مدخل ل يادة 
 اهتمامات المؤسسة باإلبداع واالبتكارول:األالمطلب 

 االبتكاري سوف يتم من خالل ىذا ادلطلب تسليط الضوء على أيية التكنولوجيا ادلستوردة يف زيادة النشاط       
 العادلية، التالتيسيس للمؤسسة، مع عرض أىم العوائق ال  حتد من قدرة ادلؤسسة على االبتكار يف  ل التيو 
 .ويف األخري نوج  أىم اإلصالحات ال  تبنتها ادلؤسسة من أجل زيادة قدريا على اإلبداع واالبتكار

      إّن اجل ائاار باادأت يف عمليااة اساارًتاد التكنولوجيااا : رهةةا فةةي اإلبةةداع واالبتكةةارو .التكنولوجيةةا المسةةتوردة ود  1
العالقاات ماع العدياد مان الادول وخاصاة منهاا الغربياة  مع بداية سياساة التصانيع ، وىاذا االعتباار أقامات العدياد مان

علاى التكنولوجياا  حلصاولمناذ نشاهيا باORSIM  مؤسساة لالستفادة من ىاتو التكنولوجياا، ويف ىاذا اإلطاار قامات
بشااأ أنواعهااا ماان الاادول األجنبيااة، ماان أجاال إنتاااج منتجااات متنوعااة وذات جااودة عاليااة و ماان اىاام ادلااوردين الااذين 

 التكنولوجي للمؤسسة يف : تتعامل معهم ادلؤسسة يف احلصول على التكنولوجيا ىم اإليطاليني، ويتمثل الانام 
احلديثة ؛جتهي  ادلؤسسة بكافة التقنيات واآلالت  -  
؛ احلصول على ادلعرفة الفنية ادلتعلقة بتكنولوجيا ادلنتوج كهساليب اإلنتاج -  
. تدريب اليد العاملة ال  تشرف على اآلالت -  

واإلبداع  يدف مؤسسة من وراء إسرتاد التكنولوجيا إىل تع ي  االبتكار : .الهدف من استراد التكنولوجيا 1.1
 1:يضمن  ذلا البقاء يف السو  وذلك من خالل يف ادلؤسسة، ىذا األخري الذي

 ؛ زيادة اإلنتاج وحتسينو كما ونوعا  -
 ؛ دفع وحتفي  الطاقات البشرية على اإلبداع  -
 ؛ خلق مناخ مالئم لالبداع يف  ل الظروف وادلعطيات ادلتعلقة بادلؤسسة  -
 ؛ ضمان و حتقيق أدىن تكلفة وحدوية للمنتجات - 

 .سرعة االستجابة حلاجات ال بائن  -
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 1إىل:ميكن تقسيمها  تلك تكنولوجيادت  ،ORSIMمؤسسة  . تقييم اإلرث التكنولوجي للمؤسسة:2
وىاذا ماا  تتوفر ادلؤسسة على العديد من ادلعدات والتجهي ات، مت اقتناء أغلبها يف هناية الثمانينات : .التقنيات1.2

قامااات  ادلؤسساااة بشاااراء  األخاااريةيااادفع بادلؤسساااة إىل القياااام بصااايانة مساااتمرة ذلاااذه التجهيااا ات، لكااان يف السااانوات 
 .نوعية جيدة تقنيات جديدة متطورة من أجل إنتاج منتجات ذات

يفية تدريب على ك تتوفر ادلؤسسة على معارف إدارية معتاة، كما أّن عماذلا يتلقون المعارف والخبرات:.2.2
 ادلؤسسة تعمل دائما على حتسني وتطوير معارف تشغيل ادلعدات اجلديدة ، وما جيب اإلةارة إليو ىو أن

 .يف زليط ادلؤسسة التطورات احلاصلة مومهارات إطارايا أما
ين أكفاء متخصصني ري إلدارة جيدة، وىذا راجع لوجود مسقدرة ادلؤسسة على ا : .القدرة على اإلدارة3.2
 .كفاءات عالية يف التسيري ملديه

 2 :ميكن تصنيف التكنولوجيا ال   وزة ادلؤسسة إىل  .أنواع التكنولوجيا:3
 ، لكن يف السنوات األخرية ةرعت 1983تتمي  بالتقادم إذ أن معظمها يعود لسنة  .تكنولوجيا المنتوج :1.3

 نوعية جيدة للمستهلك .ادلؤسسة يف اقتناء أجه ة جديدة متطورة، لغرض تقدًن منتجات ذات 
أقسام وإدارات ادلؤسسة حتتوي على أجه ة اإلعالم اآليل م ودة باالنرتنت وىذا  .تكنولوجيا اإلع م اآللي:2.3
 شركات من جهة، وتعميق االتصال بال بائن و ادلورديناليساعد على اإلطالع على التطورات احلاصلة يف قطاع  ما

 .وتروي  منتجايا
  العوائق التي تواجه نشاط اإلبداع واالبتكار في المؤسسة محل الدراسة:المطلب الثاني 

 3 :العديد من العوائق ال  تؤدي إىل إضعاف روح اإلبداع واالبتكار يف ادلؤسسة نذكر منها ىنال 
 ؛ نقص الكفاءات   -
 باإلضاافة إىل عادم منياو كافاة ادليادان ونتاائ  أ اثاو يف وهوداتارلعدم تقدير الباحث وعدم إتاحة الفرصة إلباراز   -

 ؛ احلواف  ال  دتكنو من القيام به اثو على أعلى مستوى
 ؛ نقص التكامل بني الو ائف على الرغم من وجود ةبكة االنرتنت  -
 نقص ادلي انية ادلخصصة لنشاط البيث والتطوير؛   -

                                                           

نفس ادلرجع .   1  
نفس ادلرجع .  2  
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 إليهاا يف اجلامعااات ومراكا  البيااث عادم وجااود عالقاة واضااية باني انشااغاالت ادلؤسساة وبااني األ ااث ادلتوصاال  -
 ؛ العلمي
 قلاااة ادلعلوماااات ادلتاااوفرة عااان األوضااااع الداخلياااة واخلارجياااة للمؤسساااة، وعاااد م االساااتفادة مااان نظااام ادلعلوماااات  -

 على ادلعلومات بشكل سريع ومستمر بني  األقسام واإلدارات ؛ حلصولال  تضمن ا بالطريقة
 اإلبداع واالبتكار، ال  تشكل عائقا أمام الوصول إىل ااالىداف التنظيمية؛يم وأسس دلفاىقلة الوعي واإلدرال   -
 نقص الاام  التدريبية ال  يدف إىل ت ويد العامليني بادلهارات ال  دتكنهم من تطبيق األفكار واألساليب  -

 ؛اإلبداعية
ني ت ادلنافساااحتركاااوالتكنولوجياااات وكااذا  دلعااارفغياااب اليقظااة التنافساااية وكااذا التكنولوجيااة والااا  يااتم برصااد ا -
 ؛حلاليني وادلستقبليني ا

 إص حات واهتمامات المؤسسة في مجال اإلبداع واالبتكارالمطلب الثالث : 
قامات  تعمل ادلؤسسة جاىدة من أجال الوصاول إىل التيساني ادلساتمر دلنتجاياا، ويف ىاذا الصادداإلص حات: .1

   ادلؤسسااة بوضااع العديااد ماان اإلجااراءات الاا  ماان ةااههنا إعطاااء دفااع أكااا للنشاااط اإلبااداعي واالبتكاااري للمؤسسااة 
 1 :من خالل 

 االىتمام ادلستمر  انب التكوين؛ لكونو أصبل مسهلة ضرورية خاصة يف  ل التطورات ال  تشهدىا -
 ؛ التكنولوجيا ال  تقتنيها ادلؤسسة

 االتصال بني اإلدارة و العمال ىذا األخري يساعد على خلق روح العمل اجلماعي وتشجيعتع ي  تقوية  -
 ادلبادرات اإلبداعية للعمال ؛

 ؛إعادة االىتمام أكثر بظروف العامل، واعتبار ذلك ج ء ال يتج أ من اىتمامات ادلؤسسة -
الصناعة  بني قطاعي ميعتا االنفصاادل اوجة بني ادلؤسسات وقطاع البيث العلمي من أجل حتقيق ابتكارات:  -

ذلك راجع و ي الذي يشهده االقتصاد اجل ائري من أىم ادلعوقات ال  تقف يف وجو التنمية، ميودور العلم األكاد
 :ملة من األسباب نذكر منها ما يليجل
 انشغال قطاعات البيث العلمي  ملة من األ اث تبقى بعيدة كل البعد عن حاجة ادلؤسسة ؛ -
 حتقيق أىداف تعدم وجود تنسيق بني ادلؤسسة وقطاع البيث العلمي لتوجيو أ اث ادلخابر اجلامعية بكو  -

 ؛ ادلؤسسة
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ضرورة القيام بالدراسات التسويقية الالزمة لضخ ابتكارات جديدة فيما يتعلق بادلنتوج للكشف عن حاجات  -
 .ورغبات ادلستهلكيني 

واالبتكاار   إن ت اياد اىتماام ادلؤسساة زلال الدراساة باإلباداع واالبتكار: تمامات المؤسسة في مجال اإلبداعها .2
تساااعى  كماادخل لتيقيااق مياا ة تنافسااية ، خصوصااا يف  اال التطاااورات السااريعة الاا  يشااهدىا العااامل اليااوم ، جعلهااا

 1 :جاىدة من أجل
 التكوين ادلستمر للمهارات وتنمية القدرات من أجل ضمان ترقية البيث والتطوير؛  -
 ؛ جديدةطر   إدخالاحلالية و تطوير منتجات جديدة و حتسني طر  التصنيع   -
 ؛ إدخال تكنولوجيات جديدة  -
 .األجنبيةتع ي  القدرة التنافسية للمؤسسة يف األسوا    -
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 :  الفصل الثالث   صة 
اإلبااااداع التكنولااااوجي و االبتكااااار يعتااااا أحااااد أىاااام األركااااان األساسااااية يف بناااااء و تع ياااا  القاااادرة التنافسااااية  إن      

جيااب علااى ىاتااو األخاارية اإلىتمااام بااو. وىااذا مااا دلسااناه فعااال يف ادلؤسسااة الوطنيااة  للمؤسسااات االقتصااادية  و بالتااايل
ول بههناا ترقاى إىل مساتوى ادلؤسساة الصاناعية احلديثاة لصناعات ادليكانيكية و لواحقها بوادي رىيو ،إذ أنو ميكن الق

 هبا . و قد استخلصنا مجلة من النتائ  تتمثل فيما يلي : و دتلك ثقافة صناعية و تطويرية ال يستهان
 أن ادلؤسسة زلل الدراسة دتكنت من إنتاج منتجات ذات جودة عادلية ،  1-
 لعمالء يف الوقت ادلناسب ،حتقيق السرعة يف اإلصلاز من أجل تلبية حاجات ا 2-
 أن ادلؤسسة دتكنت من توسيع تشكيلة منتجايا، 3-
 . باإلضافة إىل ذلك فقد دتكنت ادلؤسسة من التيكم يف بعض التكاليف و خاصة تكاليف اإلنتاج 4-
    ؤسساااة ورغااام كااال ىاااذه النتاااائ  اإلجيابياااة الااا  حققتهاااا ادلؤسساااة ، ومااان أجااال تع ي ىاااا و تقويتهاااا الباااد علاااى ادل      
 القيام ب : من
زللياة  ضرورة قيام ادلؤسسة بإنشاء عالقة وطيدة مع معاىد ادللكياة الصاناعية و التوحياد ساواء كانات ىاذه األخارية -

 أم خارجية ، وذلك لتوسيع فر  استغالل أفكار جديدة ،
 .زيادة ادلي انية ادلخصصة للبيث و التطوير -
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