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 داءــــإه

  ؛اهللاإلى الوالدين الكريمين حفظهما لمن ربياني صغيرا وعلماني كبيرا 
  إلى زوجتي التي كانت خير عون وسند؛ 

  إلى الذي أنار البهجة والسعادة في قلوبنا 
  ؛ "أيمن لؤي الدين"ابني العزيز 

 ؛ "أنيس، نهال، معتز باهللا"إلى البراعم 

  وليد، يسين، صابر؛ : اخوتي إلى 
  مدينة، مريم، هناء؛  : إلى أخواتي 

   إلى كل قريب إلي؛
  المشوار الدراسي في الجامعة؛  إلى كل أصدقاء 

  . إلى كل مناضل في سبيل العلم و المعرفة
  
  
  

  
  
  
  
  

  يالغن عبد                                                                              
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  شكـر وعرفان
 العمل هذا وفقني إلتمام الذيأتقدم بشكري وعظيم امتناني للمولى عز وجل 

  ؛ ״ولئن شكرتم ألزيدنكم״مصدقا لقوله  المتواضع
 ״الدكتوراألستاذ  أتقدم بشكري وتقديري الكبير إلى األستاذ المشرفكما 

  ؛ على توجيهاته ونصائحه القيمة ״ دعبد الحمي غوفي

  إلى كل أساتذة قسم العلوم االقتصادية؛ 

كما أشكر أعضاء اللجنة الذين تحملوا عناء قراءة وتصحيح وإثراء هذه 
  لمذكرة؛ ا

 .العمل هذا في إنجاز بعيد من أو قريب من ساعدني من كل إلى
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  Ə  :  

   Ғ  Ǜ    үǚ җ ғ Ǜ  Ǔ  ǚ ҖҸ  ǐ Ғ  Ǜ   ǚ  Өҳ  ғ ӨҚ ǚ   ǐ Ғ  ǛҸ ǚ ғ   ҸҚ ǚ     Ҳ  ǐ  ¤ Ө Ө 
    ǚ    Ǜ Қ ǚ   Ҹ  ǚ       Қ ǚ Ө    ¤Ǜ җ  Ǜ    Ғ Ǚ   ǚ ғ ǚ   Қ ǚ       ǑҚ Ǜ  Ǜ      Ǜ ǘǛ  

 Ғ  Ǜ  ǚ ғ ǚ ə ǚ Өҳǐ  ү     Қ ǚ  ǚӨ  ǚ Ҳ  ǐ ¤ ү     Қ ǚ    Қ ǚ     Қ ǚ  Ө Қ Ǜ     Қ 
Ғ  Ǜ   ǚ Ғ үǚ   .  

الصناعة اإللكترونية ( وتعتبر مؤسسة كوندور من بين المؤسسات العاملة في قطاع جد هام     
، حيث تبذل المؤسسة مجهودات هامة في ميدان اإلبداع التكنولوجي للتحسين أكثر فأكثر )والكهرومنزلية

إلبداع التكنولوجي ونتيجة لذلك تسعى المؤسسة إلى تبني ا. ولكي تكون في مستوى أكبر المؤسسات المنافسة
، باالعتماد على التطوير الداخلي، اقتناء )أقل تكلفة، سعر منخفض(في منتجاتها التي تتمتع بمزايا تنافسية

التراخيص، أو من خالل عقد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أخرى لتطوير وتنويع تشكيلة منتجاتها، من أجل 
   .ضة عليها في القطاعكسب مزايا تنافسية أخرى لمواجهة المنافسة المفرو

المنافسة، التنافسية، الميزة  اإلبداع، التكنولوجيا، اإلبداع التكنولوجي، البحث والتطوير، : الكلمات المفتاحية
 .التنافسية، مؤسسة كوندور

Résumé :  
    Avec les changements actuels où la concurrence a connu une forte intensité, les établissements 
se sont retrouvés en face d’une concurrence intense, et leur existence est devenue liée par 
l’adaptation obligée aux changements environnementaux, et pour s’adapter à cet environnement 
concurrentiel caractérisé par un avancement et une progression technique et technologique rapide, 
l’innovation technologique est devenue l’un des outils essentiels face à la concurrence.  

    L’entreprise Condor représente un partenaire essentiel dans un 

secteur économique très important (la production électronique et 

électroménager). il consacre des efforts considérables dans le domaine 

de l’innovation technologique pour s’améliorer davantage et se mettre 

au diapason des grands entreprises concurrents. Pour cette raison 

l’entreprise veut adopter l’innovation technologique dans ses produits, 

qui ont des avantages concurrentiels (moindre coût, prix bas) tout en 

se basant sur le développement interne, l’acquisition des brevets, ou à 
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travers des conventions de coopération avec d’autres établissements, 

afin de développer et de diversifier ses produit pour acquérir d’autres 

avantages qui lui permettront de faire face à la concurrence dans ce 

secteur.  

Les mots clés : L’innovation, la technologie, l’innovation 

technologique, la recherche et développement, La concurrence, la 

compétitivité, l’avantage concurrentiel, entreprise condor.  
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 خطة البحث

 
 

  ه- أ......................................................................................مقدمة عامة

   )38-1....................................(التكنولوجي عاإلطار النظري لإلبدا:  الفصل األول

  2..............................................................................................تمهيد
  3.......................................................التكنولوجي عاإلبدا ماهية : المبحث األول

  3........................................................مدخل لإلبداع التكنولوجي: المطلب األول   
 3...............................................................تكنولوجياإلبداع ال عريفت:  أوال    

  6............................................................خصائص اإلبداع التكنولوجي:  ثانيا    
  7...............................................................أهداف اإلبداع التكنولوجي:  ثالثا    

  8........................................................أنواع اإلبداع التكنولوجي : المطلب الثاني  
 8........................................................................اإلبداع التدريجي:  أوال    

  9..........................................................................اإلبداع الجذري:  ثانيا    
                           12............................اإلبداع التكنولوجي في المؤسسة االقتصادية: المبحث الثاني 

  12..........................................دوافع تبني اإلبداع التكنولوجي وعوائقه: األول  المطلب
  12.........................................................دوافع تبني اإلبداع التكنولوجي:  أوال    
  14...........................................................عوائق اإلبداع التكنولوجي  :  ثانيا    

  15..............................................لتكنولوجيمراحل عملية اإلبداع ا: المطلب الثاني   
 15.................................................................وتصفيتهاتوليد األفكار  : أوال    

  16...............................................................التبني وتهيئة البيئة للتنفيذ : ثانيا    
 16.........................................................................تنفيذ المشروع:  ثالثا    

  17..........................................................تقييم النتائج والتغذية العكسية : رابعا    
  17................................لوجي في المؤسسةطرق اللجوء لإلبداع التكنو :ثالث المطلب ال  

  17...............................................................البحث والتطوير الداخلي:  أوال    
  20........................................................................المقاولة الباطنية:  ثانيا    
  20.................................................................عقود واتفاقيات التعاون:  ثالثا    

  21....................................................................... اقتناء الرخصة:  رابعا    
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 خطة البحث

 
 

  23..............قتصاد الصناعياستراتيجية اإلبداع التكنولوجي في نموذج اال: المبحث الثالث 
  SCP..................................................23االستراتيجية في نموذج : المطلب األول   

   23...............................................ظهور االقتصاد الصناعي وتطور أفكاره:  أوال    
  25....................................................اد الصناعيمنهج التحليل في االقتص:  ثانيا    
 28 ...........................................................................اإلستراتيجية:  ثالثا    

      
  28.......................................استراتيجية اإلبداع التكنولوجي وأنواعها: الثاني المطلب   

  28..................................................تعريف استراتيجية اإلبداع التكنولوجي:  أوال    
  30...................................................استراتيجية اإلبداع التكنولوجيأنواع :  ثانيا    

  32............................................. كنولوجيحماية وقياس اإلبداع الت: المطلب الثالث   
  32..............................................................حماية اإلبداع التكنولوجي:  أوال    
  34...............................................................قياس اإلبداع التكنولوجي:  ثانيا    

  36.......................................................آثار اإلبداع التكنولوجي: المطلب الرابع   
  36...................................................اآلثار االقتصادية لإلبداع التكنولوجي:  أوال    
 37............. .......................... ..........اثار اإلبداع التكنولوجي في المؤسسة : ثانيا    

  38.............................................................................خالصة الفصل األول

  )83- 39............... (دعم تنافسية المؤسسة من خالل اإلبداع التكنولوجي: الفصل الثاني 

 40.............................................................................................تمهيد

  41..............................................اإلطار العام للمنافسة والتنافسية: المبحث األول 
  41...........................................................حول المنافسة مدخل: المطلب األول   

  41........................................................................تعريف المنافسة:  أوال    
  41.........................................................................تحليل المنافسة:  ثانيا    
  43..........................................................................أنواع المنافسة:  ثالثا    

 44..........................................................أشكال هيكل الصناعة :الثاني المطلب   

 44....................................................................سوق المنافسة التامة : أوال    
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 خطة البحث

 
 

  45....................................................................سوق االحتكار التام:  ثانيا    
  46...............................................................سوق المنافسة االحتكارية:  ثالثا    
  46.....................................................................سوق احتكار القلة:  رابعا    

  49.............................................األساس النظري لمفهوم التنافسية: المطلب الثالث   
  49........................................................................تعريف التنافسية:  أوال    
  50.........................................................................واع التنافسيةأن:  ثانيا    
  50................................................................مؤشرات قياس التنافسية:  ثالثا    
  porter ...................................................51تحليل القوى التنافسية لـ   : رابعا    

  59.....................................األسس النظرية لمفهوم الميزة التنافسية: المبحث الثاني 
  59.............................................مفهوم الميزة التنافسية ومحدداتها: المطلب األول   

  59................................................................تعريف الميزة التنافسية :  أوال    

 ...................................................................أنواع الميزة التنافسية:  ثانيا    

60  
 60................................................................محددات الميزة التنافسية:  ثالثا    

  64.......................................................مصادر الميزة التنافسية :المطلب الثاني   
   64.................................................................................الكفاءة : أوال    
  64 ................................................................................الجودة : ثانيا    
   64 .............................................................االستجابة لحاجات العميل:  ثالثا    
  65...............................................................................المعرفة:  رابعا    
 65..............................................................................اإلبداع:  خامسا    

   Porter...........................................66االستراتيجيات التنافسية لـ : الثالث المطلب   
  66............................................................ قيادة التكلفة استراتيجية:  أوال    
  68.....................................................................استراتيجية التمييز:  ثانيا    
  69.....................................................................استراتيجية التركيز:  ثالثا    

  71......................المؤسسة دور اإلبداع التكنولوجي في تحسين تنافسية: المبحث الثالث 
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 خطة البحث

 
 

 تأثير اإلبداع التكنولوجي على القوى التنافسية لـ: المطلب األول   
Porter.........................71  

   72............................اعتأثير اإلبداع التكنولوجي على القوة التنافسية لمنافسي القط:  أوال    
  72.......................................تأثير اإلبداع التكنولوجي على الداخلين المحتملين:  ثانيا    
 74..........................................تأثير اإلبداع التكنولوجي على المنتجات البديلة:  ثالثا    

  74.................................إلبداع التكنولوجي على القوة التفاوضية للزبائنتأثير ا:  رابعا    
  74..............................تأثير اإلبداع التكنولوجي على القوة التفاوضية للموردين:  خامسا    

دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق اإلستراتيجيات التنافسية : المطلب الثاني   
  Porter............75لـ

  76.....................................اإلبداع التكنولوجي وإستراتيجية السيطرة بالتكاليف:  أوال    
  77................................................إستراتيجية التمييزاإلبداع التكنولوجي و:   ثانيا    
  78...............................................تراتيجية التركيزإساإلبداع التكنولوجي و:   ثالثا    

  79.......................على مؤشرات تنافسية المؤسسةاإلبداع التكنولوجي  أثر: المطلب الثالث   
  79..........................................................................زيادة األرباح:  أوال    
  80........................................................................تحسين اإلنتاجية:  ثانيا    
  80.......................................................................تخفيض التكاليف:  ثالثا    
  80.................................................................زيادة الحصة السوقية:  رابعا    

  83.............................................................................خالصة الفصل الثاني

  )84-122 ...(مساهمة اإلبداع التكنولوجي في تعزيز تنافسية مؤسسة كوندور: الفصل الثالث 

  85.............................................................................................تمهيد
  86.............................................نظرة عامة حول مؤسسة كوندور: المبحث األول 

  86..........................................................تقديم مؤسسة كوندور: األول  المطلب  
  86.......................................................المراحل التي مرت بها المؤسسة:  أوال    
  87................................................................تعريف مؤسسة كوندور:  ثانيا    
  87.......................................................................أهداف المؤسسة  : ثالثا    
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 خطة البحث

 
 

  88............................................. دراسة الهيكل التنظيمي للمؤسسة: الثاني  المطلب  
  88..............................................................الهيكل التنظيمي للمؤسسة:  أوال    
  90........................................................... ل التنظيمي للمؤسسةتحليل الهيك:  ثانيا
  92................................................عرض وتحليل نشاط المؤسسة: المطلب الثالث   

 92...........................................................عرض وتحليل نشاط اإلنتاج :  أوال    

  93.........................................................عرض وتحليل النشاط التجاري:  ثانيا    
  94..................................................................تسيير الموارد البشرية:  ثالثا    

  96............جهزة اإللكترونية والكهرومنزليةدراسة المنافسة في صناعة األ :ثاني المبحث ال
  96..............................تطور القطاع والمؤسسات العاملة فيه في الجزائر: المطلب األول   

  96..........................................................................تطور القطاع:  أوال    
  96.........................................................ات العاملة في الصناعةالمؤسس:  ثانيا    

   97......................................سوق األجهزة اإللكترونية والكهرومنزلية: المطلب الثاني   
  97.................................................المنافسة في سوق األجهزة اإللكترونية :  أوال    
المنافسة في سوق األجهزة الكهرومنزلية :  ثانيا    

...............................................101   
  Porter................105تحليل قوى المنافسة لبيئة المؤسسة من خالل نموذج : ثالث الالمطلب   

 105.............................................................القوة التفاوضية للموردين:  أوال    

  106...............................................................القوة التفاوضية للعمالء:  ثانيا    
  106......................................................................المنتجات البديلة:  ثالثا    
  106..................................................................منافسة في القطاعال : رابعا    
 107...............................................................المنافسون المحتملون:  خامسا    

  107..............................ورواقع اإلبداع التكنولوجي في مؤسسة كوند: المبحث الثالث 
  107........................التكنولوجيا المستوردة ودورها في اإلبداع التكنولوجي: المطلب األول   

  107................................................البرنامج التكنولوجي للمؤسسة وأهدافه:  أوال    
  108...............................................يا الموجودة بالمؤسسةتصنيف التكنولوج:  ثانيا    
  109..................................................تقييم التكنولوجيا الموجودة بالمؤسسة:  ثالثا    
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 خطة البحث

 
 

    110....................................تحليل واقع اإلبداع التكنولوجي بالمؤسسة: المطلب الثاني   
  110.....................................................تطور ثقافة التطوير في المؤسسة:  أوال    
   111.........................................طرق اللجوء لإلبداع التكنولوجي في المؤسسة : ثانيا    
  112................................مؤسسةكنولوجي بالالت التي تواجه نشاط اإلبداع العوائق:  ثالثا    

  112............................إصالحات المؤسسة في مجال اإلبداع التكنولوجي: المطلب الثالث   
  112......................................................................الموارد البشرية:  أوال    
  113.......................................................................الموارد المادية:  ثانيا    

  113........................تأثير اإلبداع التكنولوجي على تنافسية مؤسسة كوندور: المبحث الرابع 
  114................ؤسسةتأثير اإلبداع التكنولوجي على اإلستراتيجيات التنافسية للم:  المطلب األول  

  114...................................تأثير اإلبداع التكنولوجي على إستراتيجية التكاليف:  أوال     
  116 ....................................تأثير اإلبداع التكنولوجي على استراتيجية التركيز:  ثانيا    

  117.............تنافسية مؤسسة كوندورمؤشرات لتكنولوجي على تأثير اإلبداع ا: الثاني  المطلب  
  117.................................... .....تأثير اإلبداع التكنولوجي على تكلفة المؤسسة:  أوال    
  118........................................تأثير اإلبداع التكنولوجي على إنتاجية المؤسسة:  ثانيا    
  119.........................................تأثير اإلبداع التكنولوجي على أرباح المؤسسة:  ثالثا    
  120..............................تأثير اإلبداع التكنولوجي على الحصة السوقية للمؤسسة:  رابعا    

     121.........................كوندورإستراتيجية التقليد الخيار التنافسي لمؤسسة : المطلب الثالث   
 122...........................................................................خالصة الفصل الثالث

  )127-123 ...........................................................................(خاتمة عامة
  )134-128..............................................................(............قائمة المراجع
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  قائمة األشكال والجداول
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  قائمة الجداول
 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 22 الفرق بين طرق اللجوء لإلبداع التكنولوجي 1.1

  48 أشكال هيكل الصناعة 2.1

  92 تطور كمية اإلنتاج للمنتجات الرئيسية بمؤسسة كوندور 3.1
 

 93 تطور رقم أعمال مؤسسة كوندور 3.2

 94 كوندور رقم أعمال المنتجات الرئيسية في مؤسسة 3.3

 95 تطور عدد عمال مؤسسة كوندور 3.4

3.5 
أهم المؤسسات العاملة في الصناعة اإللكترونية 

 والكهرومنزلية في الجزائر
97 

3.6 
تشكيلة منتجات أهم المؤسسات المتنافسة في صناعة جهاز 

 التلفاز
98 

3.7 
تشكيلة منتجات أهم المؤسسات المتنافسة في صناعة أجهزة 

 ألقمار الصناعيةاستقبال ا
99 

3.8 
تشكيلة منتجات أهم المؤسسات المتنافسة في صناعة 

 الثالجات
100 

3.9 
تشكيلة منتجات أهم المؤسسات المتنافسة في صناعة 

 المكيفات الهوائية
101 
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  مقدمة عامة

 أ 
 

في ظل البيئة التنافسية الراهنة، والمتغيرات االقتصادية  الكثير من التحديات تواجه المؤسسات    
لالرتقاء بمنتجاتها واحتالل موقع تنافسي في السوق المحلية أكثر فأكثر  تهاحاج مما أدى إلى ،المعقدة

ددة الجنسيات والعابرة والعالمية، خاصة مع توسع نطاق األسواق وتغير حدودها بدخول الشركات المتع
للقارات من جهة، فتضاعفت حدة المنافسة وأخذت أشكاال متنوعة، تتسابق من خاللها الدول 

  . والمؤسسات لكسب أكثر المزايا المتاحة والممكنة حفاظا على مكانتها و تعزيز تنافسيتها
حيطة بها وتطويرها، ولتحقيق ما تصبوا إليه، ركزت المؤسسات جهودها القتناص فرص البيئة الم    

بهدف خلق وعرض منتجات جديدة ذات جودة عالية وبتكاليف منخفضة، بفضل معارفها وخبراتها 
قواعد علمية وتكنولوجية تمكنها من اإلنتاجية، وأدركت بذلك أن تحقيق الميزة التنافسية يكون بامتالكها 

الخارجية، فنشاط البحث  مشكالت التي تواجهها دون الحاجة المستمرة للجهاتلوضع الحلول ل
 ،والتطوير يتخصص بتحديد نوع التكنولوجيا المطلوبة، وتقليل االعتماد على التكنولوجيا المستوردة

تحقق التميز تخدم المجتمع والمؤسسة على حد السواء، حيث تكنولوجيا مناسبة هي التي أكثر و
  . افسالتن علىالمؤسسات  ةقدروالخدمات المعروضة مما يعزز منتجات لل

وفي ظل هذه التحوالت التي يشهدها العالم االقتصادي، وتداعيات اقتصاد المعرفة أصبحت     
المعارف والعلوم هي المصدر األهم للميزة التنافسية، مما أوجب االهتمام البالغ بعامل اإلبداع 

ت االقتصادية،      الذي يعتبر أحد أهم الدعائم األساسية في بناء وتعزيز تنافسية المؤسسا التكنولوجي
خاصة الصناعية منها باعتباره الرابط بين مستوى الموارد البشرية والمستوى المعرفي والعلمي وهو 
بذلك يعكس مدى تقدم نشاطات البحث والتطوير ومسايرة التكنولوجيات والتقنيات الحديثة للتأقلم مع 

  .المقبلة والمتوقعةتغيرات المحيط، دون إهمال االستعداد للتكنولوجيات الحديثة 
 باإلبداعتسعى جاهدة من أجل القيام  خاصة الخاصة منهاالجزائر نجد بأن المؤسسات الوطنية  يوف    

إذ تمكنت هذه  در سواء الداخلية أو الخارجية،يد من المصادجوءها إلى العل خالللك من ذو التكنولوجي
التكنولوجية  أمام الثورةإال أنها تبقى قليلة  ،لميةسسات من إنشاء العديد من القواعد التكنولوجية والعؤالم

  .المتسارعة
  :إشكاليـة البحـث 

  :ومن هذا المنطلق يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية     
  كيف يمكن لإلبداع التكنولوجي أن يساهم في تعـزيز تنافسية المؤسسة الصناعية ؟

  :الت الفرعية التـالية ويندرج ضمن هذه اإلشكـالية الرئيسية التساؤ    
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  وما هي مختلف الحيثيات المتعلقة به ؟ ؟ما مفهوم اإلبداع التكنولوجي  -1

 ؟اإلبداع التكنولوجي على تنافسية المؤسسة  أثرما المقصود بالمنافسة وتنافسية المؤسسة ؟ وما  -2

  ما أثر اإلبداع التكنولوجي على تنافسية مؤسسة كوندور ؟  -3

   : فرضيات البحث

  يعتبر اإلبداع التكنولوجي أحد أهم الدعائم األساسية في بناء وتعزيز تنافسية المؤسسة الصناعية؛  -1
المؤسسة لتحقيق أحسن أرباح وحصة سوقية باإلضافة إلى أفضل إنتاج للوصول إلى أفضل   ىتسع -2

  لها؛  تنافسية
  .كوندور في السوق الوطنيةيمكن أن يساهم اإلبداع التكنولوجي في تحسين تنافسية مؤسسة  -3

  :أهمية البحث 
  :وهي تظهر أهمية دراستنا في عدة جوانب     
نظرا للفترة التي يمر بها االقتصاد الوطني من تحوالت وانفتاح على السوق العالمية وتشجيع  -1

                                                                                  االستثمار األجنبي، وما سيجلبه من تحديات تنافسية مفروضة على المؤسسة االقتصادية؛
ات وآثاره على االستراتيجي  اإلبداع التكنولوجيلمفهوم   المؤسسة محل الدراسةمعرفة مدى تبني  -2

  ؛هالالتنافسية 
  .اخلةفتح مجال البحث  للمهتمين بمثل هذه المواضيع لمناقشة جوانبه المتعددة والمتد -3

  :أهداف البحث 

 :جزها فيما يلي وألهداف نا من مجموعةالموضوع حاولنا تحقيق  دراسة هذا خالل من    
اإلبداع  على اعتمادها خاللتحصل عليها المؤسسة من  أنالتعرف على الميزات التي يمكن  -1

  ؛ التكنولوجي
 ؛ همية الموضوع وضرورة تكثيف الجهود البحثية فيهبأالتوعية  -2
 . سات الوطنيةؤسالم نشر ثقافة اإلبداع  في -3

  :حدود الدراسة 

من خالل دراسة الحالة قمنا بتحليل عمل مؤسسة كوندور في إطار مكاني شمل سوق األجهزة     
اإللكترونية والكهرومنزلية في الجزائر، أما فيما يخص اإلطار الزماني فقد تم التركيز على المعلومات 

  . 2011- 2008ة المتوفرة خالل الفتر
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  : الموضوع اختيارأسباب 

  : عتنا إلى اختيار هذا الموضوع والتي يمكن إيجازها كاآلتيفهناك عدة أسباب ومبررات د    
دراسة مثل هذه ـوميلنا ل الجامعية،من خالل دراستنا  االقتصاد الصناعيبحكم تخصصنا في  -1

  المــواضيع؛
ت االقتصادية وتأثيراتها الجلية على المؤسسة شعورنا بأهمية الموضوع في ظل التحوال -2

 رية؛ـالجزائ

  .باإلبداع التكنولوجيالمباشرة   لصلةالبحوث والدراسات في مثل هذه المواضيع ذات ا لةق -3

  : ية البحثمنهج

موضوع البحث، وتحليل أبعادها، جوانبها، ونتائجها، واإلجابة على  إشكاليةمن أجل دراسة     
 ينتمت الدراسة باالعتماد على المنهج أو رفضها، اؤالت اإلشكالية، وإثبات صحة الفرضياتتس

ومنها  ،م بهااوالتحليلي إلبراز أهم المفاهيم واألدوات والمقاربات المرتبطة بالموضوع واإللم الوصفي
بين المنهجين والجمع بإحدى المؤسسات االقتصادية التحكم في الموضوع بغية المرور للجانب التطبيقي 

قتصادية، وتبيان مدى السابقين محاولين إسقاط ما جاء في الجانب النظري على هذه المؤسسة اال
  .المفاهيم الواردة سابقاً استخدام

  : أدوات الدراسة

  : تتمثل هذه األدوات فيما يلي    
غرض ب ذلكو استخدمنا المسح المكتبي بجمع المراجع والوثائق المكتبية،:  الدراسة النظرية -1

وكذا بعض المجالت والدراسات السابقة من خالل . الوقوف على ما تناولته المصادر العربية واألجنبية
في بعض األحيان  اإلنترنتاستخدام شبكة إضافة إلى ، الدكتوراهاطروحات ر ويالماجست مذكراتبعض 
  تخدم الموضوع؛ أو بيانات أو معلومات أخرى  إحصائياتلجمع 

مع رؤساء المصالح والمدراء بالمؤسسة محل الدراسة، هذه تم استخدام المقابلة  : الميدانية دراسةال -2
، إضافة إلى الموقع اإللكتروني للمؤسسة نا كثيراً في رسم الخطوط العريضة للدراسةتاعدس المقابالت

 .  محل الدراسة والمؤسسات المنافسة لها في السوق
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  مقدمة عامة
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  :بحث هيكل ال

جتنا لهذا الموضوع بعد مقدمة عامة قمنا بتقسيم البحث إلى ثالثة فصول و أخيرا جل معالأمن     
  .  لما جاء في المذكرةعامة خاتمة 

تناول في نمباحث  ثالثة ، وتم تقسيمه إلىوعملياتهاإلبداع التكنولوجي اشتمل على :  الفصل األول-1
فتطرقنا من خالله أما المبحث الثاني  ،من خالل تعريفه وأنواعه اإلبداع التكنولوجيمدخل إلى األول 

اإلبداع التكنولوجي في المؤسسة االقتصادية من خالل دوافع المؤسسات لتبني هذا المدخل ومختلف  إلى
عوائقه على المستوى االقتصادي واالجتماعي والتقني، ثم تطرقنا إلى مختلف مراحل عملية اإلبداع 

لجوء المؤسسات على اإلبداع التكنولوجي من خالل التكنولوجي في المؤسسة، لنبين بعدها طرق 
الذي يبين استراتيجيات اإلبداع المبحث الثالث ب أكملنا، والتطوير الداخلي أو االعتماد على الخارج

التكنولوجي حيث أن هناك العديد من االستراتيجيات التي يمكن أن تتبعها المؤسسة ويعود قرار اتباع 
منها على القدرات المادية والبشرية للمؤسسة، واكدنا على أن اإلبداعات  إحدى االستراتيجيات أو مزيج

 .  التكنولوجية بدون حماية ال معنى لها وأضفنا بعض الطرق في قياس اإلبداع التكنولوجي

تم  دعم تنافسية المؤسسة من خالل اإلبداع التكنولوجي، حيثإلى  نا فيهتعرض:  الفصل الثاني -2
إلى اإلطار العام للمنافسة والتنافسية حيث المبحث األول  تطرقنا فيحيث ب باحث،ثالثة م إلى تقسيمه

استعرضنا بعض المفاهيم المتعلقة بهما والفرق بينهما وأشرنا إلى أشكال هيكل الصناعة، باإلضافة إلى 
خالل تعريفها فتطرقنا فيه إلى الميزة التنافسية من أما المبحث الثاني  التحليل الهيكلي التنافسي لبورتر،

محدداتها ومصادرها، كما تطرقنا على االستراتيجيات التنافسية لبورتر من خالل تبيان شروطها 
اثر اإلبداع أما المبحث األخير من هذا الفصل فهو األهم من حيث أنه يشرح .مزاياها ومخاطرها

اهم في تفعيل التكنولوجي على تنافسية المؤسسة، بحيث وضحنا كيف أن اإلبداع التكنولوجي يس
المنافسة السوقية وكيف يؤثر على االستراتيجيات التنافسية للمؤسسة، لنصل في األخير إلى تأثيره على 

  .مؤشرات تنافسية المؤسسة حيث نبين الدور الذي يلعبه هذا المدخل في تحسين تنافسية المؤسسة
من مؤسسة كوندور على محاولة إسقاط ما جاء في الجانب النظري  تحيث تم:  الفصل الثالث -3

مباحث، يتناول المبحث  أربعة، وقد اشتمل الفصل على واقع اإلبداع التكنولوجي فيها خالل دراسة
وكان المبحث . بالمؤسسة من خالل تقديمها وتحليل هيكلها التنظيمي وتحليل نشاطها األول التعريف 
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منزلية في الجزائر والوضع التنافسي المنافسة في الصناعة اإللكترونية والكهروبتحليل  االثاني خاص
واقع اإلبداع التكنولوجي بالمؤسسة وكيفية لجوء أما المبحث الثالث فحاولنا من خالله إبراز للمؤسسة 

التكنولوجي لدعم  عالمؤسسة إليه وإضافة إلى اإلصالحات التي تقوم بها المؤسسة في مجال اإلبدا
أما المبحث الرابع فقد تم التعرض فيه إلى أهم . لتنافسيةقدرتها لمواجهة المنافسين وتحسين ميزتها ا

آثار اإلبداع التكنولوجي على االستراتيجيات التنافسية للمؤسسة وتنافسيتها والوصول إلى أن المؤسسة 
في  سيتمو .تتبنى استراتيجية التقليد في منتجاتها من حيث إنتاج التكنولوجيات المتواجدة في األسواق

 التي سيتم التوصلجملة من النتائج  المذكرة في خاتمة عامة تتضمنأهم ما جاء في النهاية تلخيص 
أهم التوصيات، وأخيراً تقديم مقترحات ونقاط جديدة لبحوث مستقبلية ذات صلة وامتداد إليها، وكذلك 

  .لموضوعنا
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:الفصل األول   
 اإلطار النظري لإلبداع التكنولوجي
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  لإلبداع التكنولوجي النظريطار اإل : ولالفصل األ 

 
 

2

  : دتمهي
إن التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم تطرح الكثير من التحديات والفرص، ولعل أهم     

التحديات يتمثل في ازدياد حدة المنافسة بين المؤسسات حول األسواق في بيئة تنافسية متغيرة، أين 
ميزة الغالبة تزايدت أهمية المعرفة والتكنولوجيا ونشاطات البحث والتطوير حيث أصبحت ال

لالقتصاديات المعاصرة، وأصبحت قوة الدول والمؤسسات تقاس بمدى تقدمها في مجال التكنولوجيا 
   .والبحث والتطوير

وأصبح من الضروري تقديم منتجات جديدة أو طرق إنتاج جديدة تلبي حاجات ورغبات     
صبح من األهداف التي تسعى المستهلكين وتزيد من إنتاجية المؤسسة؛ فإشباع حاجات المستهلكين أ

من خالل االهتمام بعـمليات اإلبداع  ولن يكون لها ذلك إالبهدف كسب والئهم،  المؤسسات إلى تحقيقها
     .التكنولوجي، ردا على احتياجات السوق

فجميع المؤسسات الصناعية في الوقت الحالي معنية به، خاصة مع التطورات التكنولوجية ووقعها     
والمستمر، كما أن اتجاه االقتصاد العالمي نحو التركيز على المعرفة كأساس لتوليد القيمة المتسارع 

المضافة يفرض على المؤسسات األخذ بمفهوم اإلبداع التكنولوجي والحث عليه في مقدمة األهداف 
  .التي تسعى إلى تحقيقها واستغالله بشكل يتيح لها البقاء والصمود في ظل التغيرات العالمية

  : من خالل هذا الفصل إلى المباحث التالية ولإللمام بالموضوع سنتطرق    

  .اإلبداع التكنولوجي ةماهي: المبحث األول  -

  .اإلبداع التكنولوجي في المؤسسة االقتصادية :المبحث الثاني  -

  . في نموذج االقتصاد الصناعي استراتيجية اإلبداع التكنولوجي: المبحث الثالث  -
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  لإلبداع التكنولوجي النظريطار اإل : ولالفصل األ 
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  اإلبداع التكنولوجي ماهية:  مبحث األولال

إن التقدم التكنولوجي ووقعه المتسارع والمستمر، وازدياد حدة المنافسة دفع المؤسسات إلى     
االهتمام باإلبداع التكنولوجي، وهذا لالستمرار في نشاطاتها واالستجابة لرغبات زبائنها، وبالتالي 

  .يد بقاء المؤسسة في ظل بيئة تنافسية متغيرةأصبح أحد أهم المصادر التي تؤثر في تحد

  مدخل لإلبداع التكنولوجي:  المطلب األول

  يتعريف اإلبداع التكنولوج:  أوال
اإلبداع والتكنولوجيا، حيث عادة ما : نالحظ أن مصطلح اإلبداع التكنولوجي يتكون من جزئين    

من نوعه، ويدور موضوعه حول  يستعمل مصطلح اإلبداع للداللة على كل شيء جديد وحتى فريد
  .المنفعة

اريف التـي أوردها البـاحثون لتحديد معنى اإلبـداع ويمـكن عرض ـقـد تعـددت التعو     
                                                                    :أهمـها فيمـا يلي 

إيجاد الحلول الجديدة (ى تحسين مختلف تطبيقاتهاكل األفكار التي تؤدي إل"اإلبداع بمفهومه العام هو     
، سواء كان ذلك في ميدان االقتصاد والصناعة، في األمور العامة أو )لألفكار والمشكالت والمناهج

الخاصة، هو كل خروج عن الروتين، أي كل شيء جديد مهما كانت بساطته، فائدته وتأثيراته على     
  1".الحياة بصفة عامة

ليس حدثا فرديا مستقال أو مفهوما أو فكرة جديدة  أو حدوث "بأنه  Myers   & Marquisكما عرفه    
ابتكار بشيء جديد وإنما هو عملية شاملة ومتكاملة تتضمن مجموعة مرتبطة من األنظمة والعمليات 

  2".الفرعية داخل المنظمة
الذاتية والموضوعية، التي تقود  عبارة عن الوحدة المتكاملة لمجموعة العوامل"ويعرف اإلبداع بأنه     

  3".إلى تحقيق إنتاج جديد وأصيل ذو قيمة من الفرد والجماعة

                                                
   .110، ص 1992دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ف ونشاطات المؤسسة الصناعیة، وظائأوكیل محمد سعید،  - 1
، دار وائل للنشر، 1ط،- مدخل استراتیجي متكامل وعصري -تطویر المنتجات الجدیدةمأمون ندیم عكروش، سھیر ندیم عكروش،  - 2

  . 10، ص2004األردن،
   .18، ص 2002شركة اإلبداع الخلیجي لالستثمارات والتدریب، الكویت،  ،2ط، اإلبداع مبادئطارق محمد السویدان، محمد أكرم العدلوني،  - 3
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كل األعمال التي يقوم بها األفراد والمؤسسات للحصول على "إذن يمكن القول بأن اإلبداع هو     
  4: ويجب أن يخضع إلى قواعد وأسس منها". نتائج إيجابية في مختلف الميادين

  العلمية كالدقة والضبط؛   القواعد -1
                   .أسس عامة كاألولوية في الوصول إلى نتائج تخدم الصالح العام -2

 وهي كلمة يونانية تتكون من مقطعين  Technologyفهو تعريب لكلمة أما مصطلح التكنولوجيا     

Techno   وتعني الفنالتي ،Logos جيا تربط ذهن اإلنسان          وعليه فإن التكنولو. التي تعني علما
وإبداعه الفكري أو خياله العلمي بالتطبيق المادي وكل ذلك يكون من خالل معالجة هادفة إلحداث 

  1.تحوالت في كل من األسلوب والوسيلة معا

مجموعة المعارف والخبرات والممارسات التقنية والعالقات المتبادلة بين "تعرف التكنولوجيا بأنها     
ظمة الفرعية للعمل، حيث تطبيقها يساهم في إشباع الحاجات االقتصادية واالجتماعية، الحقيقة أو األن

  2".المتوقعة
األدوات و األساليـب واإلجراءات والمعرفـة المستخدمـة لخلـق منتج أو " بأنها  Daftويعرفها     
  3".خدمة
وغير المادية لتتضمن معارف         وبمفهوم أشمل تجمع التكنولـوجيا بين الجوانـب المادية     

ومعدات وأدوات وتقنيات وطرائق ومهارات وقواعد لتحويل المواد إلى منتجات أو خدمات، لتحقيق 
  4.الحقيقية والمتوقعة ،األهداف االقتصادية واالجتماعية

   5:تأسيسا على ما تقدم فإن مفهوم التكنولوجيا يتمحور حول ثالث اتجاهات هي     
ارف والمهارات التطبيقية التي تستخدمها المؤسسة لتحقيق أهدافها وإنتاج السلع أو تقديم المع -1

 الخدمات؛ 

 التركيز على تكنولوجيا المواد الخام وكيفية معرفة صفاتها بما فيها من أساليب وإجراءات علمية؛  -2

اط اإلنتاج المستخدمة في من حيث األجهزة والمعدات وأنم االتركيز على المفهوم اآللي للتكنولوجي -3
 . المؤسسة

                                                
. 111أوكیل محمد سعید، مرجع سابق، ص  - 4  

  . 24، ص  2006، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 2، ط تحلیل االقتصاد التكنولوجيھوشیار معروف،  -1
2 - Pierre Dusauge, Bernard Ramanantsoa, Technologie et Stratégie D’entreprise, édition  international, paris,                               
1994, p 13. 
3- Daft Richard l, organization theory and design, west publishing company، USA,1992, p 50. 

.28، ص 2007، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان، 1، ط- مداخل، تقنیات، تطبیقات علمیةمفاھیم و  -إدارة التكنولوجیاالالمي غسان قاسم،   - 4  
.29نفس المرجع، ص    -5   
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بعد ما تطرقنا لتعريف اإلبداع والتكنولوجيا، سوف نتطرق اآلن إلى تعريف اإلبداع التكنولوجي     
  .      بحيث أن هناك عدة تعاريف حاولت توضيح معنى اإلبداع التكنولوجي

  
          )السلع أو الخدمات(تتطوير المنتجاو اكتشاف"بأنه  التكنولوجياإلبداع  Williamيعرف     

وترجمتها إلى  فاكتشاف وتطوير المنتجات الجديدة تعتبر المدخل لتطوير المعرفة الجديدة  أو العمليات،
  1."تطبيقات تجارية

تلك العملية التي تتعلق بالمستجدات اإليجابية والتي تخص المنتجات بمختلف "كما يعرف على أنه     
  2".إلنتاجأنواعها وكذلك أساليب ا

أو  إدخـال" على أنه  ياإلبـداع التكنولـوج (*NSF)وتعرف مؤسسـة العلوم الوطنية األمريكية     
 3".تحسين لمنتجات أو عمليات أو خدمات للسوق

كل جديد على اإلطالق أو كل تحسين صغير أو كبير في المنتجات "أنه وبمفهوم أشمل يعرف على     
بمجهود فردي أو جماعي والذي يثبت نجاحه من الناحية الفنية          وأساليب اإلنتاج الذي يحصل 

  4".أو التكنولوجية وكذا فعاليته من الناحية االقتصادية
بناء على ما تقدم من تعاريف لإلبداع التكنولوجي يمكن أن نعرفه على أنه تلك العملية التي تقوم     

ترجمتها في و  ل بين أنشطتها بهدف تبني األفكار الجديدةبها المؤسسة لتُحقيق التنسيق والتعاون والتفاع
شكل منتج جديد أو تطوير منتج موجود أو استخدام عملية إنتاجية جديدة أو تطوير عملية إنتاجية 

       .وذلك لتحقيق نتائج إيجابية في كافة الميادين موجودة
الل قرار تقديم المؤسسة لمنتج أو من التعاريف السابقة نرى أن اإلبداع التكنولوجي يتجسد من خ    

، فاإلبداع التكنولوجي بذلك يصبح ذلك االلتقاء بين ما هو )التجسيد التجاري(عملية إنتاجية جديدة للسوق
 .ممكن اجتماعيا، اقتصاديا وتقنيا

  : والشكل اآلتي يوضح هذه العالقة     
                 

         
                                                

1 - Stevenson William J, Production / Operations Management, 8th ed, Von Hoffmann Press, 2007, p 228. 
.33، ص 1994، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، نولوجياقتصاد وتسییر اإلبداع التكأوكیل محمد سعید،  -  2 

* National science foundation.             
، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة العوامل التكنولوجیة والتنظیمیة المؤثرة في اإلبداع التكنولوجيالعامري صالح مھدي محسن،   -3             

.149، ص 2005، 2العدد  ،21یة،المجلد واإلدار  
.111، مرجع سابق، ص وظائف ونشاطات المؤسسة الصناعیةأوكیل محمد سعید،  -  4  
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  إلبداع التكنولوجيالمسار الواقعي ل:  1.1الشكل رقم 

                  اـًن تقنيـممكال                                   

 
  ث، التقنيات، التجربةوالبح                            

 
                                                                 

                 ،النماذجسياسةالبنى، السلوك، ، السواقاأل                        
  االستهالكية                                      

 
    ن اجتماعيا واقتصادياـممكال                                              

 أهمية حاضنات األعمال التقنية في دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبدعةبن قطاف أحمد، :  المصدر
، رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، في الجزائر
                  .29،ص 2006/2007الجزائر، 

  خصائص اإلبداع التكنولوجي : ثانيا
بداع التكنولوجي      من خالل التعاريف السابقة يمكن استخالص الخصائص األساسية المرتبطة باإل    

   1:و المتمثلة في 
أو  أن يكون مرتبطا باإلنتاج واإلنتاجية، بحيث أن كل إبداع ال يؤدي إلى تحسين في عملية الصنع  -1

استخدام عناصر اإلنتاج وال في توفر منتجات جديدة أو تحسين المتواجدة ال يعتبر إبداعا تكنولوجيا 
  ؛ بالمعنى الصحيح

طبيق معارف فنية أو تكنولوجية معترف بها، ومعنى هذا أن كل جديد يستند إلى أنه نتيجة ت -2
 معلومات غير دقيقة ويؤدي إلى نتائج غير فعالة رغم جاذبيتها ال يمكن اعتبارها إبداعا تكنولوجيا؛ 

أن المجهودات اإلبداعية المبذولة دون الوصول إلى التحكم أو تقليل التكاليف ليست إبداعات  -3
لوجية، والنقطة األساسية هنا هي أن اإلبداع التكنولوجي يحمل في طياته المنافسة في التكلفة تكنو

                                                
. 112-111: ، ص ص ، مرجع سابقوظائف ونشاطات المؤسسة الصناعیةأوكیل محمد سعید،  - 1  

راكفاألتوليد  التجسيد التجاري اإلنجاز  
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النهائية وسعر البيع، فاألسلوب الفني الذي ال يخفض من تكلفة اإلنتاج الوحدوية ال يستطيع أن يضمن 
 ازدهار المؤسسة؛

حسب النظرة . لكفاءة والفًًًًًَََعاليةََأن اإلبداع التكنولوجي بدون انتشار في األسواق يكون محدود ا -4
الشومبيترية فإن اإلبداع التكنولوجي عامل أساسي في المنافسة وبالتالي في ديناميكية السوق الحرة     

 .وحتى تتحقق التنمية االقتصادية ال بد أن يكون له آثارا أوسع ما يكون

  أهداف اإلبداع التكنولوجي : ثالثا
عائد (إبداع تكنولوجي البد أن يسفر بطريقة تلقائية عن تأثير مرغوب فيه  يفترض دائما أن كل    

، وهذا الخط الفكري   يقوم من وجهة نظر المبدع أو من تبنى اإلبداع أو المجتمع ككل سواء) اقتصادي
  1:على الروابط التالية 

األمر الذي يعني  (ة عن منتجات جديد ماإ التكنولوجية تسفر التأثيرات المادية لجميع اإلبداعات -1
األمر الذي يؤدي إلى  (، أو عمليات إنتاجية جديدة )مزيدا من األرباح، وكفاءات أعلى في اإلنتاج

 ؛)ارتفاع اإلنتاجية

  ؛أن االرتفاع في اإلنتاجية يعني االنخفاض في تكلفة الوحدة من الناتج -2

رباح ونمو المؤسسات، األمر الذي أن االنخفاض في تكلفة الوحدة من الناتج يسفر عن ارتفاع األ -3
  التكنولوجية؛ يشكل الدوافع الرئيسية من أجل جهود أخرى إلنتاج المزيد من اإلبداعات

أن االرتفاع في اإلنتاجية يعني زيادة الناتج الكلي بنفس القدر من الموارد، األمر الذي يعني الحفاظ  -4
  ؛على الموارد في المجتمع

   اجتماعية مرغوب فيها،  اات التكنولوجية واالنتشار السريع لها يعتبر أهدافالمزيد من اإلبداع إن -5
  ؛هذا يعني أن هناك تطابق بين أهداف المؤسسة وبين أهداف المجتمع ككلو

نتائج اإلبداعات التكنولوجية قد تحققت بالكامل يصبح هناك تطابق بين األهداف المرجوة  أن بما -6
  .والنتائج الفعلية

ق معظم المؤسسات على هذه األهداف النهائية التي تسعى لتحقيقها من أجل تحسين األداء وتتف    
  .اإليرادات أو تخفيض في التكاليف في االقتصادي لها في شكل زيادة

                                                
.695-694: ، ص ص 2001اري، مصر، ، مركز واید سیرفیس لالستشارات والتطویر اإلداإلدارة وتحدیات التغییرسعید یس عامر، -  1  
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  أنواع اإلبداع التكنولوجي:  المطلب الثاني

  : يميز عادة بين نوعين أساسيين من اإلبداع التكنولوجي هما    

  )التدريجي(داع التكنولوجي الجزئياإلب:  أوال

تحسين منتج (يتمثل هذا النوع من اإلبداع التكنولوجي في التحسين الذي يحدث بالنسبة للمنتجات     
من خالل إضافات صغيرة وتعديالت جزئية  نويكو، )تحسين عملية موجودة(وأساليب اإلنتاج  )موجود

   1.مليات واألساليب اإلنتاجية المستخدمةفي الع كسواء في المنتجات الموجودة حاليا، وكذل

  2:ومن أبرز خصائص اإلبداع التكنولوجي الجزئي هي أنه     
 ال يتطلب وقتا طويال؛  -1

 إلى موارد مالية كبيرة؛ال يحتاج  -2

  .ال يحتاج إلى موارد بشرية ومادية كبيرة -3

نولوجي إال أن له عيوبا تتعلق بالقيام به على الرغم من المزايا المذكورة لهذا النوع من اإلبداع التك    
    3 :تتمثل في 

أنه في أغلب الحاالت هو إتباع للقائد في السوق فهو ال يحقق قيادة حاسمة في الحصة السوقية، إال  -أ
  في بعض الحاالت خاصة عندما تتراكم التحسينات لتصبح تحسينات جوهرية؛

  والفن التكنولوجي السابق؛ أنه في الغالب يعمل في ظل الحالة القائمة - ب
عندما يكون عبارة عن تحسينات صغيرة فإنه يمكن أن يكون خطرا في حالة السوق سريعة التغير  - ت

  كما في سوق اإللكترونيات أمام المنافسين الذين يأتون بالجديد؛
لزبون، أن المبالغة في التحسينات يمكن أن تؤدي إلى التنوع األقصى، مما قد يؤدي إلى إرباك ا - ث

نوعا من التلفزيونات ما جعل الزبون في  220بتقديم  ) (Matsushitaفلقد قامت شركة ماتسوشيتا 

                                                
.113، مرجع سابق، ص وظائف ونشاطات المؤسسة الصناعیةأوكیل محمد سعید،  - 1  
. 113نفس المرجع، ص  - 2  

  .169-167:، ص ص 2003، دار وائل للنشر والتوزیع، األردن، 1، ط-إدارة االبتكار المفاھیم والخصائص والتجارب الحدیثة -نجم عبود نجم، - 3
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منها فقط كان يباع  )في المائة 10(حيرة عند االختيار وإلى الحاجة إلى وقت أطول فيه، خاصة أن 
  نوعا؛ 62بشكل جيد مما اضطر الشركة في النهاية إلى تخفيض عدد األنواع إلى 

إن التحسينات الكثيرة التي يمكن اقتراحها والعمل على إدخالها عادة ما تنتهي من أجل األخذ بها  -ج
  ؛)حلول وسط(كتحسينات للتسوية 

التحسين المستمر يعتمد على أوسع مشاركة للعاملين، ولكن ميل المؤسسات إلدخال التكنولوجيا  -ح
لين، وبالتالي فإن العاملين ال يمكن أن يواصلوا إلى ، سيؤدي إلى إحالل اآللة محل العام)اآللة(الحديثة 

  . حد بعيد عملية تميل باستمرار إلى االستغناء عنهم

  )النافذ(اإلبداع التكنولوجي الجذري:  ثانيا

تقديم منتجات جديدة        (هذا النوع من اإلبداع التكنولوجي في خلق منتجات وعمليات جديدة  يهتم    
العمل بهدف  إنجاز، وإجراء تغييرات أساسية في طريقة )يات إنتاجية جديدةوإدخال أو تصميم عمل

  1.االستجابة السريعة الحتياجات الزبائن
كما أنه يؤدي إلى استخدام معارف ومهارات جديدة تؤدي إلى انقطاع في التكنولوجيا القديمة، كما     

  2.وذلك من أجل أداء أفضل للمؤسسةفي الفاكس لتحل محله تكنولوجيا جديدة هي البريد اإللكتروني 

لإلبداع التكنولوجي الجذري خصائص عديدة تسعى المؤسسة الستغاللها من أجل تحقيق أهدافها      
   3:تتمثل في 

يؤدي إلى إدخال تكنولوجيا أو منتجات جديدة تماما تحرك النمو االقتصادي وتعطي الشكل الكلي  -1
  هو الذي يحقق الفرق بين بقاء المؤسسات وزوالها؛  Chandy and Tellisللصناعة، وهو كما يقول 

  يؤدي إلى إنشاء أسواق جديدة للتكنولوجيا والمنتجات الجديدة؛  -2
في أغلب الحاالت الطويلة األمد فإنه يمكن المؤسسة من تحقيق أرباح كبيرة، وخاصة في ظل  -3

رة طويلة قد تصل إلى عشرين سنة وذلك حيث يمكن أن يستمر لفت إدارة فعالة لحقوق الملكية الفكرية،
  . حسب فترة الحماية المحددة قانونا

  :بالرغم من المزايا المذكورة لهذا النوع من اإلبداع التكنولوجي فإن له مخاطر تتمثل في     

                                                
.129الالمي غسان قاسم، مرجع سابق، ص  - 1  
.169،ً ص نجم عبود نجم، مرجع سابق -  2  
. 172نفس المرجع، ص  - 3  
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االحتمال العالي للفشل حيث أشارت دراسة إلى أن االقتصاد األمريكي يطور ما يقارب عشرة آالف  -أ
منها تموت في مرحلتها األولى، وأن المتبقي من المنتجات  )في المائة 80(دا كل سنة وأن منتجا جدي

منها منتجا جديدا مثلت تقدما تكنولوجيا ذو داللة وتلبي طلبا  )في المائة 5(الجديدة لم يشتمل إال على 
   اقتصاديا في السوق؛

ي يتطلب استثمارات كبيرة في مختلف التكلفة العالية، حيث أن هذا النوع من اإلبداع التكنولوج - ب
مراحله، مما يعني أن المؤسسات يمكن أن تتعرض للمخاطرة العالية في ظروف عدم التأكد العالية؛ أو 

  احتماالت الفشل العالية؛
الفترة الزمنية الطويلة، حيث قد تصل مدة اإلبداع التكنولوجي الجذري من الفكرة إلى وصوله في  - ت

سنوات وأحيانا تصل إلى عقدين من الزمن، والواقع أن المنافسة القائمة على الزمن شكله النهائي عدة 
ترى فيه العامل الوحيد الذي ال يمكن تعويضه، لذا فإن اإلبداع التكنولوجي الجذري الذي يتطلب وقتا 

  طويال يصبح ذا مخاطرة عالية؛
د أكثر بكثير من الميزانية التأخيرات غير المتوقعة، ففي حاالت كثيرة تتطلب توظيف موار - ث

عاما  14إن نفق سكك الحديد سويكان الذي يربط بين جزيرة هوكايدو باليابان أكمل في . المخصصة
  متأخرا ألكثر من سنة ومكلفا عشرة ماليين باوند وهذا يمثل ضعف المبلغ المتوقع؛

قلد األصلي قد يستولي على مشكلة التقليد، حيث أن التقليد الذي يأتي بالتحسينات على المنتج الم -ج
الحصة السوقية مما يعرض المنتج األصلي إلى الخطر القادم من بعض المقلدين الذين لديهم قدرات 

  عالية، حيث يصبح التابع تهديد حقيقي ألن يحتل مركز القائد؛
حقق   إن الكثير من المؤسسات تميل إلى االعتماد على اإلبداع التكنولوجي الناجح الوحيد الذي ت -ح

وبدال من أن يكون ذلك دافعا قويا على أهمية اإلبداع . فيه األسبقية التنافسيةّّّّّ وتكسب أرباحا كبيرة
التكنولوجي ومواصلته، فإن هذه المؤسسات تنتقل لالهتمام بالتسويق إلبداعها السابق وسرعان ما يظهر 

ول وميزة مستدامة في مقابل المؤسسة التي النجاح التجاري المعق االمنافسون بإبداعاتهم المتفوقة، ليحققو
 1.تعتمد على اإلبداع  الوحيد

ي يوضح الفرق بين اإلبداع التكنولوجي الجذري والجزئي من حيث التكلفة أي توالشكل اآل    
          .االستثمارات في البحث والتطوير والنتائج التقنية المتوقعة

     
                                                

. 176-173: نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص ص  - 1  
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النتائج 
 التقنية

 االستثمارات المتراكمة في البحث والتطوير

الجزئي التكنولوجياإلبداع   
الجذريالتكنولوجي اإلبداع   

 الحدود الطبيعية للتكنولوجيا

 

 

 

 
  وجي الجذري والجزئياإلبداع التكنول:  1.2الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسالة ماجستير غير براءة االختراع مؤشر لقياس تنافسية المؤسسات والدول، دويس محمد الطيب، :  المصدر
  .43 :، ص 2005منشورة، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

بالتكلفة العالية واالنقطاع وطول فترته الزمنية، لذا فإن  جذري يتسمإن اإلبداع التكنولوجي ال     
اإلبداع التكنولوجي الجزئي يقدم حال جيدا سواء على مستوى إدخال التحسينات من أجل اللحاق 

وإذا كان القائم . بالمبتكر األصلي صاحب الحركة األولى، أو في التقاط فرص األسواق الجديدة
تكنولوجية، هندسية فإن القائم بالتحسين ميزته في جانب منها هندسي، إنتاجي  بالحركة األولى ميزته

  1.وفي جانب آخر تسويقي ألنه عادة ما تكون التحسينات على أساس حاجات السوق وفرصه

 

                                                
. 36-35: نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص ص  - 1  
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  اإلبداع التكنولوجي في المؤسسة االقتصادية: المبحث الثاني 

تبني المؤسسات لإلبداع التكنولوجي ومختلف  سنحاول من خالل هذا المبحث التطرق إلى دوافع    
لتحقيق  العوائق التي تمنعها من تطبيقه، ومختلف مراحل عملية اإلبداع التكنولوجي وطرق اللجوء إليه

  .األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة

  وعوائقه دوافع تبني اإلبداع التكنولوجي : المطلب األول

   دوافع تبني اإلبداع التكنولوجي:  أوال
لماذا تلجأ المؤسسات إلى تحقيق اإلبداع التكنولوجي؟ إن هذا التساؤل يدفعنا للبحث عن الدوافع         

واألسباب الكامنة وراء عملية اإلبداع التكنولوجي في مؤسسة ما، حيث أن هذه الدوافع تكاد تكون 
  : مشتركة في جميع المؤسسات وهي 

  المنافسة الحادة في األسواق -1

ر منافسين جدد باستمرار أدى إلى زيادة المنافسة في األسواق المحلية والدولية، أين إن ظهو    
أصبحت المنافسة ال تقتصر على جودة المنتج والسعر فقط بل تعددت لتشمل كل أنشطة المؤسسات، 
وأصبح من الضروري تتبع استراتيجيات المنافسين ورغبات الزبائن حتى تتمكن المؤسسات من 

ر خطط استراتيجية كفؤة و بعيدة المدى؛ وعليه أصبح لزاما على المؤسسات اللجوء إلى صياغة وتطوي
  1.في المنتجات من أجل الحفاظ على الحصة السوقية وتعظيم ربحيتها اإلبداع التكنولوجي

   االستجابة لحاجات العميل -2

تاج والمنتج يمكنها من إدخال إن استثمار المؤسسة في اإلبداعات التكنولوجية المتعلقة بأساليب اإلن     
منتجات جديدة إلى السوق تتصف بخصائص أكثر جاذبية مثل السعر األقل أو الجودة األعلى، أو 

                                                
  1 .32، ص 1999دار الجامعیة، مصر، ، ال-األصول واألسس العلمیة -یةاإلدارة االستراتیجعوض محمد أحمد،  -
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ضمان أطول، أو مالءمة أحسن، وذلك لتلبية احتياجات ورغبات العمالء  خدمات أكثر بعد البيع،
  2 .ى مركزها التنافسي وتعزز تنافسيتهاالحاليين و المحتملين، وبالتالي تتمكن المؤسسة من المحافظة عل

  
  

 مواكبة التقدم التكنولوجي -3

ال تستطيع المؤسسة في األجل الطويل أن تعزل نفسها بنجاح عن الضغوط التي تفرض عليها     
فإذا تغاضت المؤسسة عن تحديث تكنولوجياتها، فإن التقدم .تحديث نفسها من الناحية التكنولوجية

ب للمؤسسة كارثة تنافسية، بحيث ال يمكن إنقاذها إال من خالل التدخل الحكومي من التكنولوجي قد يسب
خالل منح إعانات أو التعريفة الجمركية التفضيلية، أو اإلشراف على الصناعة، وبالمقابل إذا استطاعت 

ث  المؤسسة تطوير تكنولوجياتها من خالل تطوير األبحـاث واإلكثار من التعاقدات مع مراكز البحـ
والجامعات، فإنها تستطيع أن تحقق المزايا التنافسية القائمة إما على أساس التكلفة األقل أو تقديم سلع 

  1.مميزة، مما يسمح للمؤسسة بأن تبني مركزا تنافسيا يمكن الدفاع عنه

  أزمة الطاقة وضرورة إيجاد بدائل طاقوية -4
ثير من المنتجات وتقديم عدد هائل من المنتجات إن أزمة الطاقة كان لها فضل كبير على تطوير الك    

الكهربائية والميكانيكية التي تساعد على االقتصاد في استهالك الطاقة، حيث أن الباحثين يؤكدون دور 
هذا العامل في الفترة التي سجلت عددا هائال من االختراعات والتغييرات في وظائف المنتجات 

وقد أثبت الحال أن . 1973لت األزمة األولى للطاقة عام المختلفة وهي عقد السبعينات حيث حص
األزمات في كثير من الدول كانت سببا في اإلبداع التكنولوجي حيث تزداد الحاجة للبحث عن حلول 

  2.للمشاكل المترتبة على تلك األزمات

  التسهيالت والمساعدات الحكومية   -5
عم عمليات اإلبداع التكنولوجي سواء كانت في شكل التسهيالت والمساعدات الحكومية التي تقدم لد    

مساعدات فنية أو مالية، حيث ال يكاد يخلو بلد من بعض المؤسسات التي ترعى المؤسسات المبدعة 
  3.خصوصا الصغيرة منها

                                                
.693سعید یس عامر، مرجع سابق،  -  2  

  .694سعید یس عامر، مرجع سابق،  - 1
.150العامري صالح مھدي محسن، مرجع سابق، ص  -  2  
. 150نفس المرجع، ص  - 3  
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 تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -6

لمادية، البرمجيات، تعبر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عن مجموعة من المكونات ا    
االتصاالت، البيانات واألفراد التي تستخدمها المؤسسة في استقبال البيانات والمعلومات وخزنها 

إن التطور  .1)السمعية، البصرية، النصية( ومعالجتها واسترجاعها باستخدام برمجيات متعددة الوسائط 
ضافات، منها ما هو بشكل سلع أو خدمات الهائل في هذا النوع من الوسائل قد أدى إلى الكثير من اإل

هذه التكنولوجيا تحسن . كالتي تقدمها اإلنترنت أو في شكل تصميم سهل وسريع للكثير من المنتجات
  .االتصال وتعزز تبادل المعلومات والمعارف بين األفراد داخل المؤسسة وخارجها

  عوائق اإلبداع التكنولوجي:  ثانيا
اقتصادية، إدارية    : لتي تواجه عملية اإلبداع التكنولوجي إلى ثالث فئات يمكن تقسيم العوائق ا    

  .وتقنية
  على المستوى االقتصادي  -1

يمثل عائق قلة الموارد المالية أهم العوائق االقتصادية التي تواجه عملية اإلبداع التكنولوجي سواء     
المالية ال يسمح بالقيام ببحوث متقدمة أو الهيئات العلمية، فضعف المخصصات  على مستوى المؤسسات

غير  ةبغية تحقيق إبداعات تكنولوجية، إضافة إلى ذلك عادة ما تكون هذه اإلبداعات ذات مردودي
بحيث ال تجد ) جامعات، مراكز البحث(كافية، خاصة إذا تمت اإلبداعات على مستوى الهيئات العلمية 

لمعلومات عن مستوى المخاطر االقتصادية والمالية من يجسدها في الواقع االقتصادي، ويعبر نقص ا
التي يمثلها إدخال إبداع تكنولوجي جديد إلى السوق، إضافة إلى عامل التكاليف العالية للتجهيزات 

  2.اإلبداع التكنولوجي عملية المستعملة في اإلنتاج أو التطوير والتي تحد من
  على المستوى االجتماعي   -2

ق التي تحد من اإلبداع التكنولوجي على المستوى االجتماعي، االتصال السيئ بين تتمثل أهم العوائ    
جهودهم في اتجاه واحد مساعد  ر، بحيث ال تتضاف)اإلدارة، مساهمين، عمال، نقابة(أقطاب المؤسسة 

ها على اإلبداع التكنولوجي، باإلضافة إلى مدى تقبل المستخدمين لفكرة جديدة في اإلنتاج ألنهم يرون في

                                                
ملتقى الدولي الثالث حول تسییر ال، رفةدور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في عملیات إدارة المع، مالخناق سناء عبد الكری -1

، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر )المعرفة الركیزة الجدیدة والتحدي التنافسي للمؤسسات االقتصادیة(المؤسسات،
 .  238، ص 2005نوفمبر  13-12والعلوم التجاریة، قسم التسییر، 

 .45بق، ص ، مرجع سادویس محمد الطیب -2
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تهديداً لمناصبهم أو تخفيض في األجور، لذلك يجب توعيتهم بضرورة اإلبداع التكنولوجي لضمان 
  . المؤسسة هم ومستقبلمستقبل
حاسما لنجاح  ويمثل مستوى االستعداد لدى إطارات المؤسسة للقيام بهذه المهمة واحتضانها، عامال    

ستخدمين بصفة عامة في نوعية عقود العمل التي اإلبداع التكنولوجي في المؤسسة، وتترجم مخاوف الم
تطبقها المؤسسات االقتصادية والتي ال تضمن مستقبلهم في حالة وقوع أزمات للمؤسسة أو في حالة 
تحقيقها األرباح كبيرة، ويمثل إصالح هذه العقود أحد أهم الحوافز التي تشجع المستخدمين واإلطارات 

  1.بداع التكنولوجيخاصة على القيام باالختراعات واإل

  على المستوى التقني -3

، وصعوبة جلب الكفاءات العلمية إن صعوبة تدفق المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا الجديدة    
والتكنولوجية، إضافة إلى نقص الخبرة خاصة بتركيبة التجهيزات الجديدة؛ تعتبر عوائقا تقنية  تحد من 

   2.عملية اإلبداع التكنولوجي

  مراحل عملية اإلبداع التكنولوجي: ثاني المطلب ال

  : تمر عملية اإلبداع التكنولوجي بالمراحل التالية    

  وتصفيتها  توليد األفكار : أوال
من خالل االهتمام بتطوير ثقافة المؤسسة وتشجيع  بتوليد األفكار التكنولوجي  تبدأ عملية اإلبداع    

د تكون هذه األفكار نتيجة للقدرات الذاتية أو نتيجة لدراسة وق انتقال المعلومات الجديدة بين األفراد،
والحصول على هذه األفكار يكون من المصادر الداخلية         3.البيئة وإدراك المشاكل والفرص فيها

الندوات العلمية، المؤتمرات، الموزعين، مقترحات وشكاوى (أو الخارجية/و )العاملين بالمؤسسة(
    4.)الخ...المعارض التجارية،الوكالءالزبائن، المنافسين، 

                                                
.45، مرجع سابق، ص دویس محمد الطیب  - 1  

2- Bertrant Bellon, L’innovation Créatrice,  Economica, Paris, 2002, p 16. 
3- Angelo Bonomi, George Haour, l’innovation Technologique et  sa Promotion dans l’entreprise, Edition 
Daloz, Paris, 1999,  p 45.                                                                                                                                                                                                                                                             
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، والمشكلة التي تواجه المؤسسة هي كيفية فرز عدد تتم تصفيتها وغربلتها مباشرة األفكار بعد توليد    
األفكار المطروحة، فقد تقوم بقبول أفكار سيئة في حين يجب رفضها أو على العكس من ذلك رفض 

  1.تجات ناجحةأفكار جيدة كان من الممكن تطويرها إلى من
األفكار حسب معايير مختلفة ومتنوعة، من مؤسسة إلى أخرى ومن صناعة إلى  تصفيةوتتم     

  .أخرى، وفي ضوء هذا االختالف قد يكون من الصعب إعداد قائمة شاملة بمعايير غربلة األفكار
  

طة غالبية األفكار بواس تصفيةوعلى الرغم من ذلك فهناك عدد من المعايير المستخدمة في     
  2: المؤسسات وتتمثل هذه المعايير أساسا في

البيئة،  تحليل الحاجات، ،إستراتيجية المؤسسة، الخبرة الفنية ومستوى المهارة القدرة اإلنتاجية،
  .، قدرة المؤسسة الماليةالمنافسة، قنوات التوزيع الحالية

لة ؤور وتختار منها األفضل، إذ أنها المسواألهم من ذلك كله أن اإلدارة العليا هي التي تحدد األفكا    
  .على إستراتيجية المؤسسة في مجال التطوير

  التبني وتهيئة البيئة للتنفيذ:  ثانيا
يتم تحويل األفكار الجديدة للتنفيذ وذلك من خالل تشكيل فريق عمل ووضع مخطط تطبيقي يتضمن     

الحديثة المستخدمة، مع دراسة مناسبة لكل  نوع وسائل العمل أي نوع اآلالت والمعدات والتكنولوجيا
  .هذه الظروف مع احتياجات الزبائن

إضافة إلى ذلك تقوم المؤسسة بتحديد تكاليف مشروع اإلبداع التكنولوجي من تكاليف البحث     
والتطوير، والتكاليف المتعلقة بانطالق المشروع سواء من الناحية الصناعية أو التجارية، ووضع 

ق بتوقع المبيعات واألرباح التي يمكن أن تحققها المؤسسة والتطورات المتعلقة بالسوق ورد دراسة تتعل
فعل المنافسين لنتائج مشروع اإلبداع التكنولوجي، أي مواكبة التغيرات الجديدة الحاصلة في بيئة 

   3.المؤسسة والتي يمكن إدخالها في أي لحظة

  تنفيذ المشروع : ثالثا

                                                
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم المؤثرات البیئیة على اإلبداع التكنولوجيبلبولة إیمان،  -1

  .53ص  ،2006یة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر، التجار
2 - Marie Camille Debourg, Joel Clavelin, Olivier Perrier, Pratique du Marketing, Berti édition, Alger, 2004, 
 p 166. 

، الملتقى الدولي اإلبداع والتغییر التنظیمي ألعمالاالقتصاد المعرفي كآلیة لتفعیل اإلبداع التكنولوجي في منظمات ا طرطار أحمد، حلیمي سارة، -3
 .13، ص 2011ماي  19-18، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر، -دراسة وتحلیل تجارب وطنیة ودولیة - في المنظمات الحدیثة
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لة من مجموعة الخطوات التي تقوم بها المؤسسة، حيث تقوم بإنتاج منتوج تتألف هذه المرح    
تجريبي يسمح لها بالتأكد من جاهزية وسائل اإلنتاج الجديدة والمواد األولية ومدى كفاءة اليد العاملة في 

  تطبيق التكنولوجيا الجديدة، حيث أن هذا المنتوج سيسمح للمؤسسة بتحليل آراء ورد فعل الزبائن    
  . والموزعين

بعدها تنتقل المؤسسة إلى اإلنتاج الفعلي، حيث ال بد أن تتصف عملية اإلنتاج بالمرونة والقابلية،     
أي أنه يمكن إضافة أي تعديالت جديدة في أي لحظة أثناء اإلنتاج، بعد اكتمال عملية اإلنتاج يصبح 

    1.المنتوج جاهزا لدخول السوق
   

  يةالتغذية العكستقييم النتائج و:  رابعا
إن كل مرحلة من المراحل السابقة تحتاج إلى تدفق معلومات للتأكد من أن العملية تسير بالشكل     

          . المخطط لها، للتأكد من عدم وجود الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير األنشطة بالشكل المطلوب
ولذلك . مناسب وتجاوز العقبات وحل المشاكلوفي حالة وجودها يجب إيجاد الحلول المناسبة بالوقت ال

 التكنولوجي البد أن يكون هناك تقييم للنتائج وتكون هناك تغذية عكسية مستمرة للتأكد من نجاح اإلبداع
للتأكد من مقابلته للحاجات  التكنولوجي وتحقيقه للنتائج المرجوة ويكون هناك تقييم مستمر لإلبداع

   2.المؤسسة قيقه ألهداف، وتح)حاجات الزبائن( المحددة
أهمية خاصة لكونها تعطي اإلطار العام  التكنولوجي وتكتسب عملية تحديد مراحل عملية اإلبداع    

إن مشاركة اإلدارة في . النجاح وكيفية تجاوز الفشل وتعزيز لكيفية إدارة كل مرحلة من هذه المراحل،
         3.وبشكل كبير نولوجيالتك كل مرحلة من هذه المراحل يساهم في نجاح اإلبداع

  طرق اللجوء لإلبداع التكنولوجي في المؤسسة: المطلب الثالث 

ليست الطريقة الوحيدة  )على مستوى المؤسسة(إن الممارسة الداخلية لنشاطات البحث والتطوير    
قابلة إلحداث اإلبداع التكنولوجي، حيث هناك طرق و أساليب أخرى يمكن للمؤسسة اللجوء إليها وهي 

لالستغالل بتكاليف ومخاطر متفاوتة، وعمال بمبدأ ترشيد الموارد، الوقت والمجازفة يجب على 
المؤسسة المفاضلة في اختيار أحسن البدائل، ويمكن حصر مختلف طرق اللجوء إلنتاج اإلبداعات 

                                                
. 14- 13: ص ص  ،نفس المرجع - 1  
. 58بلبولة إیمان، مرجع سابق، ص  - 2  
. 59نفس المرجع، ص  - 3  
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  :  التكنولوجية في ما يلي 

  بالمؤسسة البحث والتطوير اتنشاط إدماج:  أوال
كل المجهودات المتضمنة تحويل المعارف المصادق عليها إلى حلول فنية، بالبحث والتطوير يقصد     

تباشر مثل هذه النشاطات إما  ،في صور أساليب أو طرق إنتاج ومنتجات مادية استهالكية أو استثمارية
    1.ادون اعتبار لحجمه في مخابر الجامعات أو في مراكز البحث التطبيقي وفي المؤسسات الصناعية

إبداعي  برنامجلوضع  كبيرةاستقاللية يعطيها المؤسسة في  البحث والتطوير اتإدماج نشاط إن    
في الحصول على األفكار  ينمقلداليضمن لها جانبا من السرية والثقة لنشاطاتها، ويحد من تطلعات 

بين سنتين إلى ثالثة يستغرقون فترة ما  المنافسينالجديدة واإلبداعات قيد اإلنجاز، وهذا مما يجعل 
 2.سنوات لتقليد فكرة اإلبداع

          3:الداخلية للبحث والتطوير على توافر الشروط األساسية اآلتية  المشاريعيتوقف نجاح و    
 ـهاارف العلمية وجعلـدة والمعـار الجديـدع قادر على استغالل األفكـمن مب ةصادر اقتراحات -1

  ة؛ـمع المؤسس ةـمتكيف
  واإلبداع؛ للتجديدمشجع ومدعم  طوس -2
  .خاصة بين وظائف البحث وتطوير واإلنتاج والتسويق داخلي،وتنسيق  تعاون -3

بعين االعتبار عند قيامها بالممارسة الداخلية  المؤسسةباإلضافة إلى عدة اعتبارات تأخذها  هذا    
  3:لنشاطات البحث والتطوير، تتمثل في 

   وخارجيا؛ داخليافكار والمعارف العلمية المتاحة بالمعلومات واأل اإللمام -أ
المتاحة لديها، التي تشكل كلها أسس نجاح مشاريع البحث والتطوير  واإلمكانياتتجنيد الطاقات  - ب

  ؛مع األخذ بعين االعتبار األهداف االستراتيجية للمؤسسة
ية لمستخدميها الكتشاف االستقالل من والسياسات والموازنات المحددة، مع نوع بالخططالتقيد  - ت

  .متطلبات السوق معيفها ياألفكار الجديدة وتطويرها وتك
ة        المؤسسة لنتائج جيدة ومعتبربلكامل لنشاطات البحث والتطوير او الفعلييقود اإلدماج  كما    

 ألعلىواعتبر الوسيلة األطول من ناحية الزمن واألكثر تكلفة في توفير وتخصيص الموارد، ي وبالمقابل

                                                
.113، مرجع سابق، ص وظائف ونشاطات المؤسسة الصناعیةمحمد سعید،  أوكیل - 1  

2-Joel Broustail, Frederic Frery, le Management Stratégique de l'innovation, édition Dalloz, Paris, 1993, P147.  
3 - Jean Claude Tarondeau, Recherche et Développement, édition vuibert, Paris, 1994, P 70. 
3- Ibid, p 71.  
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  مراحل البحث والتطوير:  1.3 رقم الشكل
  
  
  
  
  
  

                                                
4- Ibidem.  
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، دار المناهج للنشر 1، ط-لميةمفاهيم ومداخل تقنيات تطبيقات ع -إدارة التكنولوجياالالمي غسان قاسم، : المصدر 
 . 62، ص 2007والتوزيع، عمان، األردن، 

حيث تعنى المرحلة األولى والثانية بالبحث و تعنى الثالثة بالتطوير، إذ تقوم المؤسسات بالبحوث     
كل األساسية لتقديم أفكار جديدة ومعرفة متقدمة لتطبيقها مستقبال بينما تهتم البحوث التطبيقية بحل المشا

       1.العلمية التي تواجهها لتحويل األفكار إلى منتجات جديدة
 
 

 
   التعاونعقود واتفاقيات :  ثانيا 

القدرات واإلمكانيات المتاحة لدى المؤسسة، واالحتياج للمعارف العلمية  فيالنقص  يدفع    
ادق عليها أو إبرام المؤسسة للقيام بعقود مص ،التطوير واالرتفاع في تكاليف نشاطات والتكنولوجية

في نفس القطاع، أو في قطاعات اقتصادية  لهاأو مثيلة  أخرىبينها وبين مؤسسات  تعاون اتفاقيات
مجال البحث التطبيقي، وفعاليتها محددة  فيتهدف إلى إنشاء جملة من العالقات واالرتباطات  ،أخرى

   .المسيرينبجدية األطراف المعينة وديناميكية 
   لكل ة ـالمكتسب عارفـوالمات ـاستغالل المعلومفي  مثلتييام بإنشاء عالقات تعاون إن أساس الق    

                                                
. 62الالمي غسان قاسم مرجع سابق، ص  - 1  

منتجات 
وخدمات 
 جديدة

عمليات  المشاركات المتبادلة
 جديدة
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البحث والتطوير وتحمل  مشاريعالجهود الرامية ألحدث اإلبداعات واختصار مدة إنجاز  توحيدو طرف،
 والمعارف ال تتواجد دائما في تايواإلمكانن الطاقات إ أخرى جهة مشترك للتكاليف واألخطار، ومن

حقيقيا لالستفادة بين المؤسسات، وتوحيدا للطاقات  مرجعا تشكل العالقات مجال ومكان معينين، فهذه
     1.خاصة في مجال البحث والتطوير والقدراتواإلمكانيات 

نشاطات البحث ب والفعالاألهم هو استغالل العالقات الناشئة بكيفية تسمح بالتكفل الفعلي و    
والمتاحة، وتحمل مشترك للتكاليف واألخطار  المكتسبةل المعارف واألفكار والتطوير، وذلك باستغال

        التطبيقي؛ أي العمل على دعم عمليات اإلبداع التكنولوجي  البحثوتقليص مدة إنجاز مشاريع 
  . في اإلنتاج والمنتجات تعزز مكانة المؤسسة في السوق ميزاتواإلسهام في تحقيق 

  لباطنـــيةاالمــــقاولة :  ثالثا
قيام المؤسسة بعملية اللجوء  يعني الباطنية، المقاولةالحصول على اإلبداعات التكنولوجية عبر إن     

أو كلي لنشاطات البحث والتطوير، أي إبرام اتفاقيات مع  جزئيإلى مؤسسات أخرى طالبة منها تنفيذ 
مراكز البحث العامة والخاصة، مكاتب الدراسات، : هذه المنظمات مثال  ضمنونجد . منظمات خارجية

اللجوء لهذا  ويتم الجمعيات والنوادي العلمية وغيرها، المتخصصة الصناعيةالمؤسسات  ،الجامعات
بسبب نقص اإلمكانيات المالية والقدرات البشرية  التكنولوجيةالشكل قصد الحصول على اإلبداعات 

  2.المؤهلة لدى المؤسسة المعنية

البحث والتطوير وسيلة مهمة للمؤسسة إلنشاء عالقات مع خبراء  مجالة في الباطني فالمقاولة    
    في مجال اإلبداع؛ فنشاط الجامعات )طاقات وموارد بشرية مؤهلة (عالي  مستوىومختصين ذوي 

البحث العلمي األساسي ويتناول التوسيع في مجال  -والبحث العلمي بنوعيه  التدريسيتمثل في 
أما مراكز  -فنيةالبحث العلمي التطبيقي الذي يحول المعارف العلمية إلى حلول العلمية، و المعرفة

وإلى حلول تقنية للمشاكل  تكنولوجياالبحث العامة والخاصة تقوم بتحويل المعلومات العلمية إلى 
اإلبداعات بصفة عامة، فإبرام اتفاقيات  وإنتاجوالصعوبات الفنية المجابهة للمؤسسات االقتصادية 

 و التطوير مع المنظمات المتخصصة في إنجاز اإلبداعات  البحثجاز الجزئي أو الكلي لنشاطات لإلن
من اإلجراءات التسييرية الفعالة، وتمكن المؤسسات من تخفيض  البحتة،تعتبروالمعارف العلمية 

                                                
1- Joel Broustail, Frederic Frery, Op.cit, P 148. 
2 - Jean Claude Tarondeau, op.cit, P 72. 
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   1.الموارد المتاحة لديها وترشيدالتكاليف 

  اقتناء الرخصة :  رابعا
تعتبر الوسيلة المباشرة للحصول على اإلبداع، وهي عبارة عن شراء  ،بداعاقتناء رخصة اإل إن    

كما تعتبر األكثر فاعلية لكون المؤسسة على علم بما  مقابل عائد مادي، من طرف خارجي معينإبداع 
 فيللمعارف والمعلومات عن موضوع اإلبداع  من ناحية االستغالل والنقل المباشر واألسرعتشتري، 
  2.قد، واألقل تكلفة بناءا على العدد الكبير من طالبي االقتناءحالة التعا

 بطلبة لمصدر اإلبداع األصلي يتتقدم المؤسسات الصناعية المعن معين،خبر حول إبداع ال فبانتشار    
لشراء أو الحصول على حق االستعمال واالستغالل بواسطة رخصة يصادق عليها الطرفان، ومباشرة ل

يضم العقد بنودا عادة و لإلنتاج، الفنيةمعلومات والمعارف عن المنتوج أو الطريقة يتم الكشف ونقل ال
  3:وشروطا معينة منها 

  ؛ العقد موضوع -1
  ؛ العقد مدة -2
    ؛لاالستغال مجال -3
  ؛ )أو نسبة مئوية /و مبلغ جزافي(المالية  المكافأة -4
كيفية حل النزاعات في  وكذاالرخصة،  التي قد يقوم بها الحاصل على تبالتحسينااإلشعار  شرط -5

  ؛ حالة وقوعها
  . أخرى تخص مثال العالمات التجارية للطرفين شروط -6

والجدول اآلتي يوضح الفرق بين مختلف طرق اللجوء لإلبداع التكنولوجي من حيث مدة اإلنجاز،     
  .التكلفة، المخاطرة ومدة اإلنجاز

  جوء لإلبداع التكنولوجيالفرق بين طرق الل:  1.1الجدول رقم   

                                                
جستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة  ، مذكرة ماالبحث والتطویر كمدخل لتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصناعیةھاني نوال،  1-

  .64، ص 2010/2011وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، قسم العلوم االقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
 2- Joel Broustail, Frederic Frery, op.cit, P 150.  

.108-107: ع سابق، ص ص ، مرجاقتصاد وتسییر اإلبداع التكنولوجيأوكیل محمد سعید،  - 3  
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Source  : Joel Broustail, Frederic Frery, le Management Stratégique de l'innovation,                   
        édition Dalloz, Paris, 1993, P151. 

  
طات البحث والتطوير بالمؤسسة يستلزم وقتا طويال من خالل الجدول أعاله نالحظ أن إدماج نشا    

للتنفيذ، استثمارات كبيرة ومخاطرة عالية؛ إال أنه في المقابل يمنح المؤسسة استقاللية تكنولوجية 
  .ويمنحها مكانة تنافسية قوية بالمقارنة مع المؤسسات األخرى

تسمان بعدم التأكد من حيث مدة اإلنجاز، أما بالنسبة لعقود واتفاقيات التعاون والمقاولة الباطنية فت    
  .التكلفة والنتيجة المتوقعة ولكن بمخاطرة أقل وذلك نتيجة التحمل المشترك للتكاليف

وفي ما يخص اقتناء الرخصة فإنها األسرع من حيث التنفيذ والحصول على اإلبداع، وتتميز بتكلفة     
      .        تضعف االستقاللية التكنولوجية للمؤسسة أقل مما يسمح بتقليل المخاطرة، ولكنها في المقابل

  
 
 
 
 

    استراتيجية اإلبداع التكنولوجي في نموذج االقتصاد الصناعي: المبحث الثالث 

إن التطورات والتحوالت التي يشهدها االقتصاد العالمي، تدفع المؤسسات إلى وضع استراتيجيات     
في السوق، ومن ضمن هذه االستراتيجيات استراتيجية وتطويرها بما يضمن بقاءها واستمرارها 

اإلبداع التكنولوجي التي تنطوي على توجيه نشاطات المؤسسات على مسار يمكنها من تحقيق أهدافها، 
  .  ولضمان فعالية هذه االستراتيجية يجب حماية اإلبداعات التكنولوجية

  الطرق           
معايير                    

  المقارنة
 

 التكلفة مدة اإلنجاز
  
  المخاطرة
 

 النتيجة المحققة

 مرتفعة مرتفعة مرتفعة طويلة التطوير الداخلي

 غير محددة ضعيفة غير محددة غير محددة واتفاقيات التعاون  عقود

 غير محددة ضعيفة غير محددة غير محددة المقاولة الباطنية

 ضعيفة ضعيفة ضعيفة قصيرة اقتناء الرخصة
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   SCPاالستراتيجية في نموذج : المطلب األول 

  1االقتصاد الصناعي وتطور أفكاره ظهور:  أوال
، من خالل Alfred Marshallاألفكار األولى لالقتصاد الصناعي تعود لألعمال التي قام بها  إن    

في إيجاد حلول للنقائص التي ظهرت حول النظريات االقتصادية آنذاك والتي عجزت عن إيجاد  رغبته
 . 19رن تفسير للوقائع االقتصادية التي شهدتها نهاية الق

قام بمحاولة المزج بين النظريات االقتصادية البحتة والوقائع االقتصادية المشاهدة وهو حيث     
االتجاه نفسه الذي نادى به جملة من االقتصاديين في ذلك الوقت، فاستعان مارشال بإسهامات المدارس 

طار تحليلي أكثر وصفا الوصفية وحاول صياغتها في قالب نظري أكثر تعقيدا من أجل الوصول إلى إ
  .للواقع
ولقد أخذ مارشال بعين االعتبار دور الهياكل اإلنتاجية في عملية النمو وحدد مفاهيم المرونة وقدم     

مجموعة من األدوات التي تسمح بفهم جيد للواقع الصناعي، كما شدد على أهمية إستراتيجيات 
ام بتعميق التحليل فيما يخص فكرة تناقص المؤسسات المحتكرة، وطور اقتصاديات الحجم، وكذلك ق

  .الغلة، وأشار إلى مفاهيم حواجز الدخول
وبعد كل هذه اإلسهامات التي قدمها مارشال في حقل االقتصاد الصناعي توقف مارشال عند      

  :بعض التساؤالت التي لم تظهر من قبل والتي تمثلت في 
وتشكيل  قواهم لتركيز كبرى مجموعات تكوينب الرأسمالييننسمح للمقاولين  أنمن األفضل  هل

  المنافسة ؟ منأن نحتفظ بدرجة معينة   أو  احتكارات
  

باإلضافة إلى التساؤالت المتعلقة بقضية االكتفاء بمراقبة التركيز داخل األسواق أو ضرورة إصدار     
، خاصة أن نقطة االنطالق ألعمال مارشال جاءت نتيجة قانون منع )anti trust( قوانين منع االحتكار

ردود  ظهرتحيث . 1890الذي أصدرته الواليات المتحدة األمريكية سنة  ( Sherman act)االحتكار
  .المؤسسة وقرارات للصناعة العامبين التنظيم  للعالقاتأفعال  

جابة عن التساؤالت التي طرحها مارشال وحاول بعض االقتصاديين الذين جاءوا بعد مارشال اإل    
من خالل االعتماد على نفس اإلطار التحليلي الذي استخدمه هذا األخير، ففي الفترة الممتدة ما بين 

                                                
، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بسكرة، الجزائر، التسویق المصرفي كاستراتیجیة في ظل التحریر المصرفيبوسنة محمد رضا،  -1

 . 07، ص 2008/2009
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و نهاية الحرب العالمية الثانية زادت الحاجة إلى إطار للتحليل االقتصادي يسمح بتفسير الوقائع  1930
استعمالها من أجل استخالص منهج نظري يسمح بتطوير تلك  الحالية في ميدان الصناعة ومحاولة

   .الصناعات وتشجيع المنافسة داخل األسواق
حيث تعددت اإلسهامات التي قدمها بعض االقتصاديين في ذلك الوقت من أهمها إسهامات كل من          

E.Mason )1939( تلميذهو  J.Bain سنة)1951.(          
انطالقا من فكرة أن النظرية تحدد المتغيرات التي تشكل الظاهرة والتحليل  : Bain و Mason إسهامات

التجريبي يبين العالقة بين هذه المتغيرات ويختبرها، وكذلك فرضية أن سلوكات المنشآت الناشطة في 
وضع المبادئ األولى لمنهج جديد  E.Masonصناعة ما لها عالقة مع هياكل تلك الصناعة، حاول 

العالقة بين هياكل الصناعة وسلوك المنشآت داخلها كما اقترح إمكانية وجود عالقة لهما  يسمح بتفسير
  .مع أداء المؤسسات داخل الصناعة

ظهرت أعمال جديدة القتصاديين آخرين كانت  Mason و Bainبعد األعمال التي قدمها كل من        
صاد الصناعي، وانقسمت تلك األعمال تهدف في مجملها إلى تطوير إطار التحليل الذي عرف به االقت

إلى مجموعتين، األولى انطلقت من نفس الطرح الذي جاء به مارشال، وأما الثانية فقد حاولت الوصول 
  1:إلى طرح جديد لالقتصاد الصناعي وتمثلت تلك األعمال فيما يلي 

متبع من قبل مارشال من خالل إتباع اقتصاديي هذه المجموعة لنفس المنهج ال :المجموعة األولى  -1
حاولوا تبيين بعض الظواهر الحديثة ومن أهم إسهامات هذه المجموعة نجد إسهامات المارشاليين الجدد 

التي بينت ضعف  Hitchو Hallوإسهامات   (Oxford)والمتمثلين في اقتصاديي مدرسة أكسفورد
      الذي   JM clarckى إسهامات فرضية أن تعظيم الربح يعتبر كأساس عملية اتخاذ القرار، باإلضافة إل

عرف المنافسة على أنها عملية حيث تساهم في تحديد كيفية تأثير وعالقة التغيرات الهيكلية للبيئة على 
  .اختراع وابتكار التكنولوجيات الحديثة

والتي سعى أفرادها إلى إيجاد طرح جديد يغير طريقة التحليل في االقتصاد  : المجموعة الثانية -2
صناعي، حيث تمثلت إسهامات هذه المجموعة في نظريات السلوكيات اإلستراتيجية، والتي ضمت ال

مجموعة من النظريات مثل سلطة المحتكر ونظريات احتكار القلة، ونظرية األلعاب والتي وفرت 
، أدوات مهمة لدراسة التفاعل االستراتيجي بين المتعاملين خاصة في ظل الديناميكية ونقص المعلومات

                                                
  .9-8: بوسنة محمد رضا، مرجع سابق، ص ص  -  1
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إلى جانب نظرية األسواق التنازعية ونظرية تكاليف المعامالت وتدويل أنشطة المنشآت وتطوير 
  .المنافسة الغير سعرية وتجديد السياسة الصناعية

وبالرغم مما قدمته هذه اإلسهامات من تجديد ألفكار االقتصاد الصناعي، إال أنها لم تحقق الغاية     
لظواهر المشاهدة في الواقع بواسطة نظريات متكاملة، حيث لم تستطيع المنشودة والمتمثلة في تفسير ا

تبيين النشاط الديناميكي داخل األسواق وكيفية االنتقال من توازن إلى آخر، إلى جانب بعض األعمال 
األخرى التي جاءت بعد ذلك والتي أهملت جانبي التوازن واألمثلية في استغالل الموارد إال أنها 

النشاط الديناميكي داخل األسواق على غرار أعمال نيلسون وونتر، وفي األخير يمكن حاولت تقييم 
القول أن االقتصاد الصناعي عرف جملة من األعمال الغير متجانسة فيما بينها والتي كان ينقصها 

   1.عنصر التوفيق فيما بينها
 )SCP(منهج التحليل في االقتصاد الصناعي :  ثانيا

، تمكن هذا األخير من  Bainوبعد مالحظات إحصائية أجراها   Masonعمال بعد سنوات من أ    
استنتاج وجود عالقات سببية في اتجاه واحد يؤثر من خالل بعضها هيكل السوق على سلوك المنشآت 

وجود ارتباط  Bainوأخرى يؤثر من خاللها سلوك المنشآت على أدائها داخل السوق، حيث اكتشف 
بح في الصناعة ودرجة التركيز داخلها، وكذلك الحال مع قوة عوائق الدخول إحصائي بين معدل الر

وجود عالقة غير مباشرة بين أداء المنشآت وهيكل السوق الذي تنشط به مرورا   Bainوبذلك استنتج
     SCPفي االقتصاد الصناعي وهو نموذج اإلطار العام للتحليل بسلوكها ومن هنا برز 

Comportement, Performance) (Structure, .  
 
 
 

 SCPنموذج :  1.4 الشكل رقم

  
      

          
  
  

                                                
.9بوسنة محمد رضا، مرجع سابق، ص  -  1  

  شروط العرض

  
  التكنولوجيا
  المواد األولية

  التنظيم
  مدة حياة المنتج

  شروط الطلب

  
  األذواق والتفضيالت

  مرونة الطلب
  معدل النمو

  توفر بدائل اإلمدادات

  الظروف األساسية
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Source : John Lipezynski, John Wilson & John Goddard, Industrial Organisation An 
Analysis of Competing Markets, 2end Edition, Pearson Education, 2005, P 07.   

التي تعمل في ظلها  البيئيةتعبير هيكل الصناعة للداللة على الظروف  يستخدم : الصناعة هيكل -1
تأثير ملموس على سلوك هذه المنشآت  لهاالمنشآت التي تنتمي إلى الصناعة، والتي يمكن أن يكون 

الخصـائص المنظمة  تلك "نهبأ" Bain"عنه االقتصـادي  ويـعبر ومن ثم أدائـها في المستقبل،
 وتهدف ،1"على طبيعة المنافسة والتسعير داخل تلك الصناعة استراتيجياللصناعة، والتي تترك تأثيرا 

الصناعة إلى تحديد حالة المنافسة الممارسة فيما بين مختلف العناصر الفاعلة داخل  هيكلعملية تحليل 

                                                
 .27، ص 2005 عمان، ،دار وائل للنشر ،الثانیة الطبعة، الصناعي االقتصادقریشي، كاظم ال مدحت 1-

  األداء
  السعر

  كفاءة اإلنتاج
  نوعية المنتج
  التقدم التقني
  األرباح

  الهيكل
عدد المشترين 

  والبائعين
  حواجز الدخول
  تمايز المنتجات
  التكامل العمودي

  التنويع

  سلوكال
  اإلعالن

  البحث والتطوير
  التسعير

  االستثمارات
  اختيار المنتوج

  التواطؤ واالندماج

  السياسة الحكومية
  سياسة منع االحتكار            حوافز االستثمار 

       حواجز الدخول                  حوافز التشغيل    
الضرائب واإلعانات            سياسات االقتصاد الكلي                        
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هياكل المعروفة للصناعة والتي تتمثل  أربعةن بين ويمكن للصناعة أن تأخذ هيكال واحد م ،1 الصناعة
احتكار القلة، واالحتكار التام، ويتحدد هيكل الصناعة من  االحتكارية،في المنافسة التامة، المنافسة 

أو األبعاد التي تتمثل في درجة التركيز داخل السوق، درجة التمييز في  العواملخالل جملة من 
 . الصناعة والتكامل الرأسيعوائق الدخول إلى  المنتجات،

بسلوك المنشآت مجموعة السياسات واإلستراتيجيات التي تتبعها  يقصد : المنشآت سلوك -2
الصناعة  في ظل هيكل الصناعة السائد وسلوكها تجاه المؤسسات األخرى المنافسة لها فيالمؤسسات 

  2.من أجل تحقيق أهدافها
األداء  يقاسوالمؤسسات اإلنتاجية في مجال تحقيق أهدافها،  لنشاط النهائيةالنتيجة  يمثل : األداء -3

ثالث ويمكن استخدام  ، حيث ليس هناك اتفاق عامعلى مجموعة من المؤشرات باالعتمادفي الصناعة 
  3.لقياس أداء المؤسسات داخل الصناعةوالتطور التقني والكفاءة  الربحية: مؤشرات وهي 

التشريعات، القوانين، السياسات (لحكومية وذلك من خاللبالسياسات ا تتأثرالعالقات  هذه -4
كما أن هيكل  .الدولةالمفروضة من قبل ) الخ...السياسات المالية االقتصادية، السياساتالضريبية،

الصناعة يتحدد بالشروط األساسية للصناعة، وهي عبارة عن مجموعة من العوامل العامة التي تساهم 
  4.داخل الصناعة في تحديد ظروف الطلب والعرض

  
  
  
  
  
  

  االستراتيجية:  ثالثا

كانت الخطوات األولى في إظهار االستراتيجية في االقتصاد الصناعي في جامعة هارفرد من     
، ودراسة الحالة من أجل إعطاء الطابع الرسمي "هيكل، سلوك، أداء"خالل االعتماد واإلقرار بنموذج 

  .  يكل الصناعةوتركز ه ةلألسواق ذات العالقة بالمنافس

                                                
1- Jean Pierre Angelier, Economie Industrielle, Office des Publication Universitaires, Alger, 1993, P 65. 

.126، ص 1994یة، ، دار زھران للنشر والتوزیع، السعود1،طاقتصادیات الصناعةبامخرمة احمد سعید،  - 2  
.210ص نفس المرجع ،  -  3  

4 - Dennis W. Carlton, Jeffrey M.Perloff, Economie Industrielle, 2eme Edition, Traduit par Fabrice Mawerolle, 
Groupe de Boeck, Bruxelles, 2008, P 6. 
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أما الجانب الثاني هو إظهار شروط المحيط من امتالك اقتصاديات الحجم وهيكل تكاليف الصناعة،     
ودور الدولة والتكنولوجيا المتاحة في المؤسسة، مرونة الطلب بالنسبة للسعر، أما الجانب الثالث فهو 

  .تحديد عوامل تكيف المؤسسة مع ظروف بيئتها

نهائية المحصل عليها لألداء باستخدام تحاليل االقتصاد الجزئي، المعايير القطاعية الدراسات ال    
تسمح بمقارنة النتائج المحصل عليها من قبل المؤسسات المتنافسة، بعد ذلك تأتي نظرية األلعاب 
 كمرحلة وسطية بين االستراتيجية المتولدة أساسا من المحيط والمقاربة التي تستند إلى تشكيل ميزة

تنافسية، وهي تبحث في االتفاق واالستقرار بين مؤسسات القطاع، وباألخص فهي تستخدم في نشر 
التهديدات في وجه المنافسين، التضليل في الحاالت الغير تكافئية بين المتنافسين، في هذا النموذج تكون 

علومات ناقصة يمكن أن المعلومات كاملة وخيارات العمل قابلة للتنبؤ، وفي حالة ألعاب ديناميكية مع م
تحدث تهديدات واإلشارات المنبعثة من المؤسسات تغير الخيارات االستراتيجية للمؤسسات، وبذلك 

    1.تغير التوازن في الصناعة

  استراتيجية اإلبداع التكنولوجي وأنواعها : المطلب الثاني 

  تعريف إستراتيجية اإلبداع التكنولوجي:  أوال

  تعريف اإلستراتيجية -1

حيث ظهرت  بين الدارسين والباحثين اتجاه هذا المصطلح، هال يوجد تعريف متفق علي    
االستراتيجية في البداية كمفهوم عسكري، وازداد االهتمام بهذا المصطلح من قبل متخذي القرارات    

لمجال العلوم والقائمين على ممارسة العمليات اإلدارية في المؤسسات، وهكذا انتقل مفهوم االستراتيجية 
  .االقتصادية واإلدارية

إعداد األهداف والغايات اإلستراتيجية طويلة األجل " أن اإلستراتيجية هي  Chandlerحيث يرى     
  2".للمؤسسة واختيار خطط العمل وتخصيص الموارد الضرورية لبلوغ األهداف

ستخدام وتخصيص خطة ال"االستراتيجية بأنها (BCG) وتعرف مجموعة بوسطن االستشارية    
   3".الموارد المتاحة بهدف ترجيح التوازن التنافسي وتعديله لخدمة مصلحة المنظمة

                                                
لى ھیاكل السوق، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة االستراتیجیة للمؤسسات االقتصادیة ع تفرحي السعید، أثر السلوكا -1

 . 7-6: ، ص ص 2010/2011والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
.8، ص 2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجيدادي عدون ناصر،  - 2  
  3 .10، ص 2003، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان، األردن،1، طالتسویق االستراتیجي للخدماتطفى، محمد محمود مص -
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ويمكن القول إجماال أن اإلستراتيجية هي الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى بلوغ األهداف مع     
   .مراعاة الفرص والتهديدات البيئية وكذا الموارد المتاحة

تيجيات وتطويرها من المسائل الهامة للمؤسسة؛ فاالهتمام يمتد من لقد أصبح وضع االسترا    
 لمؤسسةفإنه يفترض أن تكون ل اط بصفة عامة إلى استراتيجية الوظائف، لذلكشالن يةإستراتيج

توجيه نشاطها لتتمكن من تحقيق من المؤسسة تتمكن من خاللها التكنولوجي،  إستراتيجية لإلبداع
  1.أهدافها و حماية مصالحها

  تعريف استراتيجية اإلبداع التكنولوجي -2
االتجاه العام المستقبلي للمؤسسة في " إستراتيجية اإلبداع التكنولوجي للمؤسسة بأنها  تعريفيمكن     

إبداع المنتوج وإبداع العملية اإلنتاجية والذي يتم تحديده في ضوء الفرص والتهديدات في البيئة 
بالشكل الذي يحقق  )نقاط القوة( متع به المؤسسة من إمكانيات ومواردالخارجية وبما يتالءم مع ما تت

  2".أهدافها في البقاء والنمو وجعلها تنافسية 
 يمكن للمؤسسة الحصول على العديد من المزايا التي تتولد عن وجود إستراتيجية لإلبداع    

  : تي باآل Rothweilأجملها  التكنولوجي

   والعالمية؛ مواجهة المنافسة  المحلية -أ
   تحديد االتجاهات التكنولوجية المستقبلية؛ - ب
   تخصيص جهود البحث والتطوير؛ - ت
    لتكنولوجي؛التغيير ا تحديد بدائل - ث
تسريع التقدم التكنولوجي من خالل تعظيم معدالت التوافق مع المعرفة والتكنولوجيا والميزة  -ج

   الموجودة؛
  
    3.استجابة الحتياجات الخصائص التكنولوجية يةالتكنولوج ضمان كون اإلبداعات -ح

      أنواع إستراتيجية اإلبداع التكنولوجي:  ثانيا

                                                
. 164-163: مرجع سابق، ص ص اقتصاد وتسییر اإلبداع التكنولوجي، أوكیل محمد سعید،  - 1  

 العراق كلیة االقتصاد، بغداد، غیر منشورة، وحة دكتوراه، أطراإلبداع التقني وبعض العوامل المؤثرة فیھسلوى ھاني عبد الجبار ،  السامرائي -2
 . 116، ص 1999

.117مرجع سابق، ص ، سلوى ھاني عبد الجبار السامرائي - 3  
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اختالف الظروف والعوامل المؤثرة في المؤسسات واختالف الفرص والتهديدات التي تتعرض إن     
يمكن للمؤسسة و .نماذج لهذه اإلستراتيجية عدة وضع أدى إلىإمكانياتها ومواردها،  اختالفلها وكذلك 

  .تبني أحدها أو مجموعة منها وبما يتالءم وظروفها وطبيعة منتجاتها
  : اإلبداع التكنولوجي تإستراتيجيامن التالية نواع األوقد تم التمييز بين     
    ة  الهجومية          ـستراتيجياإل -
    ة  الدفاعية       ـستراتيجياإل -
  ة المقلدة ـاإلستراتيجي -
  ستراتيجيـة الفرصيةاال -
                                  االستراتيجيـة التابعة -

 المزيـج االستراتيجي  -

  االستراتيجية الهجوميـة -1
أن تكون األولى في مجالها في إدخال المنتجات الجديدة  تستعمل المؤسسة هذه اإلستراتيجية بهدف    

والمنتج الجديد باالعتماد على قدرتها التكنولوجية ومن ثم  حيث تعمل على التوصل إلى الفكرة الجديدة
وهذه  .الجذرية خصوصا التكنولوجية وهذا باالعتماد على اإلبداعات ،الوصول إلى السوق أوال

االستراتيجية تتطلب جهودا كثيفة من البحث والتطوير، ألن القيادة تستلزم موارد كبيرة ووقتا طويال 
   1.ومقدرة على تحمل المخاطر

  االستراتيجية الدفاعيـة -2

وتدعى أيضا إستراتيجية اتباع القائد، فألن اإلستراتيجية الهجومية خطرة ومكلفة فإن المؤسسات     
   2.تفضل تبني وضعية دفاعية تمكنها من تجنب المخاطرة الناتجة عن اإلبداع التكنولوجي الجذري

ى تبوء مركز الريادة، بل تبحث عن التقليل من ال تهدف المؤسسة من وراء هذه اإلستراتيجية إل    
المخاطر التي تواجهها، بتتبع ودراسة خطوات الرواد في السوق لتجنب األخطاء التي ارتكبوها، 

وهذا للمحافظة على موقعها في السوق والصمود أمام  من قبل الرواد اواالستفادة من سوق مهيأ مسبق
    3.المنافسة القوية

                                                
.    32-30: نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص ص  - 1  
. 32نفس المرجع، ص  - 2  
.124بلبولة إیمان، مرجع سابق، ص  - 3  
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تيجية تتطلب قدرة ضئيلة في مجال البحث األساسي إال أنها تستلزم قدرة تطويرية إن هذه اإلسترا    
أنها تعتمد على اإلبداع وهندسية كبيرة تمكن المؤسسة من االستجابة الفنية السريعة للمنتج المطور، كما 

 1.الجزئي أي إدخال تحسينات فقط دون اللجوء إلى اإلبداعات الجذرية

  دةاالستراتيجية المقلـ -3

استدراك التأخر التكنولوجي الكبير عن طريق المتابعة  إلى المؤسسة تهدففي هذه اإلستراتيجية     
أو من خالل ، المدى القصير إما عن طريق الحصول على ترخيص في ،الدائمة والنشطة للسوق

ج جديد وويبرز هذا االختيار عن طريق محاولة تطوير منت، استغالل المعرفة الحرة في المدى الطويل
ج أعيدت صياغته بشكل وفي مجال الطيران هو منت AIRBUSة سمثال مؤسفج قديم، وانطالقا من منت

سمح ي لمنتوج األولفا ،تولد بوصفه نتاج نماذج موجودة سابقا BOEINGج المنافس وبينما المنت، تام
 2.حل سريع وغير مكلف والثاني هالمنتوج باستجابة أفضل لحاجات السوق، بينما 

  )الموجهة للتطبيقات(اإلستراتيجية الفرصيـة -4
وتتطلب تخصص المؤسسة بإنتاج منتوج  ،في السوق فئة معينةالبحث عن  هذه اإلستراتيجية تعكس    

معين، وأن تقوم بالبحث عن الفرص السوقية من خالل مراقبة حاجات زبائنها في ذلك السوق الذي 
اتيجية عادة هي المؤسسات الصغيرة والتي تدخل السوق في والمؤسسات التي تتبع هذه اإلستر. تستهدفه

 على وفق حاجات زبائنها في ذلك السوق،إدخال تعديالت عليه وتكيفه وتقوم ب مرحلة نضوج المنتج
 3.وهذه االستراتيجية تستلزم جهدا كبيرا في هندسة اإلنتاج

  االستراتيجية التابعـة -5

ت الفرعية، حيث ال توجد ريادة نحو اإلبداع إال إذا تم ذلك تقع ضمن هذه اإلستراتيجية التعاقدا   
بواسطة الزبائن، حيث ال تمتلك هذه المؤسسات الموارد، أو 

اط البحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنش
                 ها منــــــــــــــــــــــــوالتطوير الذي يمكن

                                                
. 32نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص  - 1  

2-Jean Bernard, Maurice Catin, Les Condition Economiques du Changement Technologique, Edition 
l’harmattan, Paris, 1998, p p   : 70-71.  

  3 .117، مرجع سابق، ص سلوى ھاني عبد الجبار السامرائي -
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ومن األمثلة على ذلك التعاقدات الفرعية لبعض . تجات أو أجزاء معينةلمنلالقيام باألنشطة اإلبداعية 
   1.المؤسسات اليابانية مثل تويوتا

  المزيج االستراتيجي -6
إن االستراتيجية المثلى لإلبداع التكنولوجي ال يمكن تحديدها بشكل مطلق، وإنما يمكن لكل مؤسسة     

داخلية والخارجية وإمكاناتها وحجمها وطبيعة المجال أن تحدد االستراتيجية المالئمة حسب الظروف ال
الذي تعمل فيه، مما يتطلب التحليل العميق للبيئة الداخلية والخارجية من أجل تحديد االستراتيجية التي 

   2.تضمن لها البقاء والنمو
صناعي ومن خالل تحديد اإلستراتيجية التي تتبعها المؤسسة يمكن تحليل سلوك المؤسسة في قطاع     

     كبعد إستراتيجي مهم بالمستقبل، التكنولوجي معين والتنبؤ باتجاهاتها المستقبلية، وبهذا يعد اإلبداع
    S.C.Whilewright(.3(وهذا ما أكده ولرايت

  اإلبداع التكنولوجي حماية وقياس : المطلب الثالث

 أوال : حماية اإلبداع التكنولوجي
تثمارا من قبل المؤسسة مع التوقع بأنه سيؤدي إلى تحقيق األرباح يتطلب اإلبداع التكنولوجي اس    

، وفي ظل اقتصاد المعرفة حيث المشاركة في المعلومات على نطاق واسع. ويزيد من حصتها السوقية
  .فإن حماية هذه الفوائد تعتبر من األهمية البالغة لتحقيق األسبقيات واالمتيازات التنافسية

   4:ين في غاية األهمية يجب األخذ بهما و هما كما أن هناك مفهوم    
 ليست هناك حدود لما يمكن حمايته؛ -1

يعتبر االنشغال باإلبداع التكنولوجي غير ذي جهد أو جهدا مهدرا إذا لم يتم اتخاذ الخطوات  -2
 .الالزمة والكافية لحمايته

العالمة التجارية، وسنتطرق إلى براءة االختراع، النموذج، : ويمكن تحقيق تلك الحماية من خالل     
 . كل وسيلة من الوسائل السابقة بشيء من التفصيل

 
  

                                                
.118، ص ، مرجع سابقسلوى ھاني عبد الجبار السامرائي - 1  
. 35عبود نجم، مرجع سابق، نجم  - 2  
. 26نفس المرجع، ص  - 3  

 . 269، ص 2008أحمد المغربي، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، : ، ترجمة1،طاإلبداع اإلداري في القرن الحادي والعشرینبرافین جوبتا،  -4
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  براءة االختراع -1
وهي عبارة عن شهادة أو وثيقة تمنحها هيئات رسمية معينة تتضمن االعتراف باختراع ما وتخول     

   1.لصاحبها حق الملكية وبالتالي حرية االستعمال
؛ ما يتيح له بأن )فرد أو مؤسسة(ع إصدارا لحقوق الملكية القانونية للمخترعيعد منح براءة االخترا    

يقيد استخدام اختراعه حتى يحصل على ربح المحتكر، حيث أن نظام براءة االختراع يضمن احتكار 
، كما يتيح لصاحب البراءة بأن يرخص )سنة 20تصل إلى (استخدام اختراع معين لمدة محدودة

عادة ما يكون مبلغا من (تخدام براءته لصناعة اإلبداع وبيعه وذلك بدفع المقابلللمؤسسات األخرى اس
  2.وبالتالي تقديم الحافز على اإلبداع التكنولوجي لتحقيق التقدم التكنولوجي والنمو االقتصادي )المال
   3:وحتى يتم ذلك هناك إجراءان أساسيان هما     

أو دوليا، حيث يشكل تاريخ اإليداع أولوية هامة /إيداع طلب لدى الهيئات المختصة وطنيا و -أ
تعتبر إثباتا أوليا في حالة النزاع، كما أن االختراع كلما كان ذا  عللمؤسسة؛ إذ أن األسبقية في اإليدا

أهمية كلما استلزم األمر حمايته على نطاق واسع خاصة إذا كانت المؤسسة تتوجه إلى األسواق 
  . لتقليدالخارجية و ذلك لحمايته من ا

داعات أخرى تمس نفس إيقيام الهيئات المختصة بالتحقق من أسبقية اإليداع أي عدم وجود  - ب
الموضوع على المستويين الوطني والعالمي في آن واحد، واثبات توفر الموضوع المراد حمايته على 

  .عناصر الجهد الفكري، األصالة، وإمكانية التطبيق الصناعي

   العالمـة التجاريـة -2
وهي عبارة عن اسم أو رمز يمنح ويتم استخدامه لتمييز منتجات مؤسسة ما عن منتجات مؤسسات     

أخرى، وذلك لتوضيح مصدر تلك المنتجات و يتمتع مالكها بحق استبعاد أي مؤسسة أخرى تستخدم 
  4.تلك العالمة التجارية في المجال الذي تستخدم فيه

تجارية مثل حقوق البراءة تماما، وهكذا يمكن لحماية العالمة كما يمكن ترخيص حقوق العالمة ال    
  5.التجارية أن تدوم لفترة أطول من حماية البراءة

  

                                                
.165، مرجع سابق، ص اقتصاد وتسییر اإلبداع التكنولوجيأوكیل محمد سعید،  - 1  
. 249-247: ، ص ص 1994، دار المریخ للنشر، الریاض، السعودیة،  Ǜ  ، ترجمة  فرید بشیر اقتصادیات الصناعةروجر كالرك،  - 2  
.166-165: أوكیل محمد سعید، مرجع سابق، ص ص  -  3  
. 273برافین جوبتا، مرجع سابق، ص  - 4  
.  274نفس المرجع، ص  - 5  
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   1.ويترتب عن هذا النوع من الحماية حماية شهرة المؤسسة وضمان الفوائد المترتبة عن ذلك   

   النمـوذج  -3
لمنتجات الجديدة، واألهمية لمثل هذه الحماية ترتبط حماية النموذج بالخصائص الشكلية والمميزة ل    

تتمثل في إبراز اسم الشخص أو المؤسسة مما يسمح له أو لها من تحقيق غايات معينة ليست مادية 
شرطا، مثل هذه الفوائد قد تنتج عندما يحتاج مستعملون معينون مساعدة لتطوير ذلك النموذج، 

        2.لتي تتضمن دفعا ماليا أو غير ذلكفيتقدمون من المنتج األصلي إلبرام العقود ا

 ثانيا : قياس اإلبداع التكنولوجي
إن السؤال المطروح هو كيف يتسنى لنا قياس اإلبداع التكنولوجي، ففي األعمال التجريبية حـول     

اإلبداع يستعمل دائما ثالث أنواع من القياسات الكمية للنشاط اإلبداعي، تؤدي في مجموعها إلى نفس 
  :لنتائج تقريباً، وتتمثل هذه القياسات في ا

  نفقات البحث والتطوير -1
يعتبر اإلنفاق على البحث والتطوير استثمارا يحتاج إلى التخطيط وفق أساليب علمية، حيث أن     

ومعرفة التكاليف أمر هام للمؤسسة من أجل  )التطوير(أقل تكلفة من  )البحث(القسم األول من الوظيفة
  .  هاتقييم أدائ

وتستعمل بشكل واسع قيمة البحث والتطوير كمقياس لالستثمار في اإلبداع التكنولوجي، ففي      
الواليات المتحدة األمريكية تجبر المؤسسات التي لها ميزانيات معتبرة في البحث والتطوير على إظهار 

ى اهتمام المؤسسات هذه القيمة في الميزانيات السنوية، بحيث تتوفر على معطيات مهمة تبين مد
  3.باإلبداع واإلنفاق عليه وهل هو من األولويات اإلستراتيجية أم ال

أما في دول أخرى، فإن إظهار هذه القيم في الميزانية السنوية ليس إجباري، وهذا ما يسمح لبعض     
مؤسسات بالنسبة لبعض ال ءالمؤسسات بإخفاء نفقات مهمة للبحث والتطوير على منافسيها، ونفس الشي
  4.التي ال تنفق في مجال البحث والتطوير فتخفي ذلك عن نظر المستثمرين

وبما أن تكاليف تقديم المنتجات الجديدة تكون عالية، فإن المؤسسة قد ال تجد أن الفترة القصيرة     
    ل نجد التي أتيحت لها في السوق كافية الستعادة تكاليف إنتاج وتطوير منتجات جديدة؛ وعلى سبيل المثا

                                                
.167، مرجع سابق، ص یر اإلبداع التكنولوجياقتصاد وتسیأوكیل محمد سعید،  - 1  
.168-167: نفس المرجع، ص ص  - 2  
.45، مرجع سابق، ص دویس محمد الطیب - 3  
.45نفس المرجع، ص  - 4  
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مليون دوالر لتقديم أحد منتجاتها الجديدة للسوق، ومع  100تحملت ما يقارب  Du Point أن مؤسسة
واالنتقاد الوحيد لهذا المقياس كونه مقياس خارجي لإلبداع 1.ذلك لم يحقق األهداف التجارية المحددة له

  .الناتجة التكنولوجي، وليس تعدادا أو قيمة لإلبداعات التكنولوجية الحقيقية

  عدد براءات االختراع -2
ويمكن أن  يمثل هذا المقياس عدد براءات االختراع الممنوحة للمؤسسة خالل فترة زمنية معينة،      

   .يمثل عدد براءات االختراع مؤشرا مهما لإلبداع التكنولوجي باعتباره منتج البحث والتطوير
ألصحابها تنفذ وتحول إلى إبداعات تكنولوجية، فقد ولكن ليست كل براءات االختراعات التي تمنح     

يبقى االختراع دون تنفيذ لسنوات طويلة، ومن ثم فإن عدد براءات االختراع ال يوضح فاعلية االستفادة 
منها في مجال اإلنتاج، حيث يؤكد جوزيف شومبيتر أنه طالما لم توضع االختراعات موضع التطبيق 

  2.كون من المضلل تماما التركيز على جانب االختراعفال معنى لها اقتصاديا، وقد ي
ولذا يتعين مقارنة النسبة المنفذة من االختراعات خالل فترة زمنية معينة لقياس اإلبداع     

  .التكنولوجي

   تعداد اإلبداعات التكنولوجية -3
مؤسسات وتكون تعداد اإلبداعات التكنولوجية عبارة عن قائمة اإلبداعات المتأتية من مختلف ال    

مستخلصة من تحقيق شامل، ويجب أن تمثل أحسن مصادر المعلومات ألنها تقيس بوضوح اإلنتاج 
  .المحقق

وفي الواقع يوجه انتقاد لهذا التعداد لعشوائية الطابع الذي يتميز به، فيجب على القائمين بالتحقيق     
ا يفصلون بين اإلبداعات التكنولوجية أن يحددوا ماذا يمثل إبداع تكنولوجي وما ال يمثل، وعادة م

المهمة وغير المهمة، ونشير في األخير أن تعداد اإلبداعات التكنولوجية معلومة غير متوفرة في معظم 
  3.المؤسسات

  
  
  

                                                
 .42، ص 2000، دار زھران للنشر، عمان، األردن، دراسات تسویقیة متخصصة ، شاكر عسكري أحمد -1
ترجمة علي أبو عمشة، مكتبة العبیكان، السعودیة،  ،1ط ،نمو االقتصادي وتأثره باالبتكار التكنولوجينظرة جدیدة إلى الشرر، .فریدریك م -2

 .46، ص 2002
.46دویس محمد الطیب، مرجع سابق، ص  - 3  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  لإلبداع التكنولوجي النظريطار اإل : ولالفصل األ 

 
 

37

  اإلبداع التكنولوجي آثار: المطلب الرابع 
 اآلثار االقتصادية لإلبداع التكنولوجي:  أوال

ادية الناجمة عن القيام باإلبداعات التكنولوجية، وتتعلق بالخصوص تتنوع وتختلف اآلثار االقتص    
  1:بالتنمية االقتصادية أو النمو، ونستطيع تقسيمها إلى ثالث أنواع 

  :اآلثار على التكلفة النهائية -1
تتعلق بآثار اإلبداع التكنولوجي على التكلفة النهائية التي يخرج بها المنتج من المؤسسة، أي السعر     

  :الذي تبيع به المؤسسة منجاتها في األسواق، ويمكن تلخيصها في حالتين 
  : حالة ارتفاع حجم المخرجات  - أ

تهدف المؤسسة من إدخال تقنيات جديدة لإلنتاج إلى الرفع من قدرة اإلنتاج، أي زيادة في عدد     
كمية من المدخالت  الوحدات المنتجة وهذا عبر تسريع عمل التجهيزات واآلالت  في معالجة أكبر

خالل فترة زمنية معينة، هذه الحالة هي أحد جوانب اإلنتاجية ونسميه المردودية ومن آثاره تقوية  
  .العرض ويمكن من إشباع حاجيات الطلب

  : حالة تقليص التكلفة األصلية للوحدة  -ب
مة والتكلفة الوحدوية إن الهدف األساسي لعملية اإلبداع التكنولوجي هو تقليص التكاليف بصفة عا    

بصفة خاصة، بغية تمكين المؤسسة من المنافسة الحرة من خالل اإلتيان بالتحسينات والتغييرات في 
المنتجات، وتكون نتيجتها ترشيد العملية اإلنتاجية وتحقيق هوامش أكبر مما يضمن بقاء واستمرارية 

  .المؤسسة عن طريق استثمارات جديدة
 :ك واالستعمال اآلثار على االستهال -2

تتعلق بالمنتجات أكثر منها باألساليب الفنية لإلنتاج، والتحسين والتجديد في المنتجات يهدف إلى     
ضمان سالمة االستهالك أو االستعمال حسب طبيعة السلعة، وكذا إلى سالمة العمال خالل عملية 

 .عوامل ضمن جودة المنتجاإلنتاج وسالمة المستهلك خالل عملية االستهالك، وتدرج كل هذه ال

 :اآلثار على التصدير  -3

أهم عوامل نجاح المؤسسة في تحسين تنافسيتها هو قدرتها على زيادة صادرتها وتحقيق عائدات     
أكثر بالعملة الصعبة، وهذا من خالل سلسلة مترابطة، بداية من تحسين الجودة مما ينجر عنه تخفيض 

ائية، مما يمكن المؤسسة من احتالل وضعية تنافسية أقوى، ويسمح لها في تكاليف اإلنتاج والتكلفة النه
                                                

.41-37: أوكیل محمد سعید، اقتصاد وتسییر اإلبداع التكنولوجي، مرجع سابق، ص ص  - 1  
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باالستحواذ على حصة أكبر من السوق وزيادة رقم أعمالها، وتحقيق أرباح أكبر ويتم توزيع هذه 
  .األرباح على المساهمين وإعادة االستثمار وتمويل البحث التطبيقي واإلبداع التكنولوجي

  كنولوجي في المؤسسة  آثار اإلبداع الت:   ثانيا
 يسمح اإلبداع التكنولوجي للمؤسسة بزيادة قدرتها على مواجهة تهديدات المحيط الخارجي    

واستغالل الفرص المتاحة، مما يمكنها التفوق على منافسيها والبقاء في السوق، وفي هذا المجال يوجد 
  :يلي  عدة أثار إيجابية لإلبداع التكنولوجي في المؤسسة نلخصها فيما

  :تحسين أداء المؤسسة  -1
يؤدي اإلبداع التكنولوجي من خالل تفعيل البحث والتطوير واستخدام تقنيات متطورة إلى زيادة     

القدرة اإلنتاجية للمؤسسة ، كما يعمل على االستعمال العقالني لمواردها المادية والمالية والبشرية     
وقد بينت إحدى الدراسات التي شملت . اءة والفعالية في األداءوالتكنولوجية، مما يعمل على تحقيق الكف

مؤسسة في أوروبا واليابان وأمريكا الشمالية، أن هناك ارتباط قوي بين األداء الحالي واإلبداع  1300
التكنولوجي، إذ كانت مستويات أداء تلك المؤسسات عالية وأرباحها متميزة بسبب التكنولوجيا المتطورة 

  1.والعمليات في اإلنتاج
  : تحسين التنظيم اإلداري في المؤسسة  -2

يعمل اإلبداع التكنولوجي على ترسيخ العمل الجماعي بين أفراد المؤسسة أي تنشيط العمل     
وظهور  بالفريق، كما يعمل على تشجيع الديمقراطية والمشاركة، مما يشكل حافزا لطرح المبادرات

داع التكنولوجي بالتحول من اإلنتاج الواسع للمنتجات النمطية إلى كما يسمح اإلب. القدرات اإلبداعية
منتجات وفقا لطلبات الزبائن، التي تتطلب االعتماد على نظم اإلنتاج ذات مرونة عالية تساعد في تقديم 

  . منتجات متميزة
  :مواكبة التطور التكنولوجي  -3

بة التطور التكنولوجي، وذلك من خالل يؤدي اإلبداع التكنولوجي إلى قدرة المؤسسة على مواك    
. تكثيف نشاطات البحث والتطوير، قصد التحسين المستمر لمنتجاتها، وبالتالي تمديد دورة حياتها

فالمؤسسات تعمد إلى إدخال التحسينات والتعديالت على منتجاتها أكثر من لجوئها إلى طرح منتجات 
    2.ت كبيرة قد ال تتوفر لدى كل المؤسسات جديدة، نظرا لما تتطلبه هذه األخيرة من إمكانا

  
                                                

، ص 2009، جامعة عمار ثلیجي االغواط، 12، مجلة دراسات، العدد شاطات اإلبداع في منظمات األعمالنبورنان إبراھیم، بورنان مصطفى،  -1
81 .  

  . 30، ص 2008، 3، جامعة الجزائر 17، مجلة االقتصاد والتسییر والتجارة ، العدد اإلبداع كمدخل لتحقیق تنافسیة المؤسسةالداوي الشیخ،  -2
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  :    خالصة الفصل 

من خالل هذا الفصل تم التعرف على مختلف حيثيات اإلبداع التكنولوجي بشكل عام، حيث سمح     
  :لنا هذا الفصل بالتطرق إلى الجوانب التالية 

ومختلف  هيم المرتبطة به،إلى المفاهيم األساسية لإلبداع التكنولوجي وبعض المفا تم التطرق    
. ، إضافة إلى المعوقات التي تحد من عملية اإلبداع التكنولوجيالدوافع التي جعلت المؤسسات تقوم به

كما أشرنا أيضا إلى طرق اللجوء لإلبداع التكنولوجي ثم تطرقنا إلى مراحل عملية اإلبداع التكنولوجي، 
أن يتحقق على مستوى المؤسسة من خالل حيث يمكن  حيث منها ما هو داخلي وما هو خارجي،

التطوير الداخلي لنشاطات البحث والتطوير، أوقد يتحقق خارجها من خالل التفويض لعمليات البحث 
 والتطوير بشكل كلي أو جزئي لممول خارجي، أو من خالل عقد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أخرى،

ات التكنولوجية بدون حماية تصبح بدون فائدة، إضافة إلى أن اإلبداع .أو عن طريق اقتناء التراخيص
ومن وجهة نظر النمو االقتصادي ليس مجديا أن تقوم المؤسسات الصناعية بإنتاج اإلبداعـات 

، كما بينا اآلثار االقتصادية لإلبداع التكنولوجي، )التجسيد التجاري( التكنولوجية إذا لم يتم استغاللها
  .  إضافة إلى أثاره على المؤسسة

من خالل ما تقدم يتضح لنا أنه في ظل الظروف االقتصادية العالمية الحالية، وفي ظل التغيرات     
على اختالف  ؤسساتالحديثة والصعوبات المتنامية للمحيط االقتصادي الدولي، يستوجب على الم

  .اضحةحجمها وطبيعة نشاطها االعتماد أكثر على استراتيجيات و
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  دعم تنافسية المؤسسة من خالل اإلبداع التكنولوجي : الثانيالفصل  

 
 

40

  : تمهيد

ساهمت التحوالت االقتصـادية العـالمية في تزايد حدة المنافسة بين المؤسسات العامـلة في     
القطاع، وهذه المنافسة لم تعد محصورة على المستوى المحلي فقط، بل امتدت إلى المـستوى 

في ظل انفتاح األسـواق بعضها على بعض، وتـسارع وتيرة تطور  العـالمي، خاصة
 .، والعديد من التغيرات األخرى التي أدت إلى زيادة حدة المنافسة وتعدد أشكالهاانولوجيالتــك

وفي ظل هذه التغيرات أصبحت المؤسسات أمام حتمية هي ضرورة التكيف مع التحديات التي     
رها تفرضها البيئة التنافسية، ألن المنافسة أصبحت حقيقة واقعية فرضت منطق تحقيق التنافسية، باعتبا

اآللية األساسية للمؤسسـة في اقتناص الفرص وغزو األسـواق في مختلف المنـاطق والسيطرة 
عليها، وتحقيق مكانة تنافسية مرموقة تمكنها من مواجهة هذه التحديات والتهديدات الموجودة في 
السوق، كل هذا أدى بالمؤسسات إلى السعي لرفع قدرتها التنافسية على المستويين المحـلي 

لمنتجاتها، وهذا ما دفع بالمؤسسات إلى البحث عن  والعـالمي، وهذا يعني خلق واكتساب مزايا تنافسية
ب في ـافسي مناسـوقع تنـقصد احتالل مالعناصر التي بواسطتها تستطيع التفوق على منافسيها، 

نتها وحصتها والحفاظ على مكا، يها ضمن القطاع الذي تنشط فيهـالسوق يؤهلها ألن تتفوق على منافس
  .السوقية مما يسمح لها بالبقاء واالستمرار

ومن بين هذه اآلليات واألدوات التي يمكن أن تسمح للمؤسسة بتعزيز تنافسيتها والحفاظ على     
  .مركزها التنافسي اإلبداع التكنولوجي، الذي يعتبر أحد أهم العوامل األساسية ضمن البيئة التكنولوجية

  :من خالل هذا الفصل إلى المباحث التالية  وضوع سنتطرقولإللمام بالم      

  .اإلطار العام للمنافسة والتنافسية: المبحث األول  - 

  .األسس النظرية لمفهوم الميزة التنافسية: المبحث الثاني  - 

  .المؤسسة دور اإلبداع التكنولوجي في تعزيز تنافسية  :المبحث الثالث  - 
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  العام للمنافسة والتنافسية اإلطار: المبحث األول 

تعتبر المنافسة والتنافسية حقيقة أساسية تحدد نجاح أو فشل المؤسسات، واستمرارها والحفاظ على     
موقعها التنافسي في السوق مقارنة مع منافسيها، وعليه سنحاول في هذا المبحث تناول الجوانب 

 .األساسية المتعلقة بهما

  منافسةمدخل حول ال: المطلب األول 

  تعريف المنافسة:  أوال

بحيث أن هناك العديد  لها، تعددت تعاريف المنافسة، ولم يتم اإلجماع على تحديد مفهوم معين لقد    
محاوالت المنظمات القضاء على أو " من التعاريف التي أوردها الكتاب،فمنهم من يعرفها على أنها

في السوق، ومحاولة صرف العمالء عن اقتناء تلك التخفيف من أثار المنتجات البديلة لما تقدمه هي 
    1".البدائل

نظام من العالقات االقتصادية ينطوي تحته عدد كبير من البائعين "وهناك من يرى بأنها    
الممكنة، فهو الوسط  وكل منهم يتصرف مستقال عن اآلخر لبلوغ أقصى حد من الربحية ،والمشترين

لجودة، عن طريق السوق الذي يتصف بدرجة عالية من تشابه السلع الذي تتم فيه مراقبة األسعار وا
   2."والخدمات

شكل من أشكال تنظيم االقتصاد يحدد آليات العمل داخل السوق والعالقات "تعرف أيضا بأنها  كما    
  3".المختلفة ما بين المتعاملين االقتصاديين داخله بشكل يؤثر في تحديد السعر

، حيث "ديمقراطية النشاط االقتصادي"افسة بآداب السلوك حتى وصفت بأنها ويتعلق موضوع المن    
يجب أن تسود مبادئ الديمقراطية بما يسمح بالقضاء على فكرة التمييز وعدم المساواة، وعليه تعد 
المنافسة حق لكل األفراد والمتعاملين في السوق في إطار تنظيمي يحدده القانون، حماية للمنافسة 

   4.ذاتها

  تحليل المنافسة : انياث
  :يمكن تحليل المنافسة من خالل دراسة الجوانب التالية     

                                                
   . 101، ص2001، دار غریب للنشر، القاھرة، إدارة الموارد البشریة واإلستراتیجیةعلي السلمي،  -1

. 20، ص 2001، دار القباء، اإلسكندریة، ، إستراتیجیات التسویقأمین عبد العزیز حسن - 2  
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة التحالف اإلستراتیجي كخیار للمؤسسة الجزائریةزغدار أحمد،  -3

 .  5، ص 2004/2005الجزائر، الجزائر، 
.54، ص 2003، دار النھضة العربیة، القاھرة، تنظیم المنافسةالماجي حسین،  - 4  
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وهناك عدة أسئلة تطرحها المؤسسة تحاول اإلجابة عنها بغية : على منافسيها المؤسسة تعرف  -1
التعرف على منافسيها، والتقرب منهم أكثر، وهي من هم منافسوها؟ ما هي استراتيجياتهم؟ وما هي 

قوتهم وضعفهم؟ وهناك ثالث خطوات تساعد على تعريف المنافسين الذين تواجههم المؤسسة  نقاط
  :وهي 

إن تحديد المؤسسة لمنافسيها ال يقتصر على المنافسين المتواجدين فعال ضمن  :تحديد المنافسين  - أ
يها، لكن القطاع، بل يتعدى إلى المنافسين المحتمل دخولهم إلى القطاع، والذين يشكلون خطرا عل

المنافس ال يعني دوما المؤسسة أو المنتج المنافس، بل هو كل من يساوم المؤسسة ويحاول أن يقتطع 
  1.جانبا من أرباحها

إن التعرف الدقيق للمؤسسة على أقرب منافسيها ضروري لفهم  :تحديد استراتيجيات المنافسين  -ب
بالمجموعة "س اإلستراتيجيات ويشكلون ما يعرف استراتيجياتهم، وهؤالء المنافسين هم الذين يتبعون نف

داخل القطاع، وبالتالي ال بد من تحديد المنافسين وتصنيفهم في مجموعات وفقا " اإلستراتيجية
  2:لإلستراتيجيات المتبعة، وذلك عن طريق 

 الخ؛...تحديد الخصائص والمعايير التي يتم على أساسها النظر إلى السلعة كالجودة، درجة التعقيد، -

 التعرف على إستراتيجيات المنافسين ومالمح كل منافس؛ -

 .تصنيف هؤالء المنافسين في مجموعات، وبناءا عليه يتم تحديد اإلستراتيجيات التي يمكن إتباعها -

إن مقارنة وضع المؤسسة بالمؤسسات المنافسة لها يساعد  :تحديد نقاط قوة وضعف المنافسين  -ت
ألن إمكانية تنفيذ اإلستراتيجيات وتحقيق األهداف يتوقف بدرجة كبيرة على  على وضع إستراتيجياتها،

قوة أو ضعف المنافسين، إذ يعبر جانب القوة عما تستطيع المؤسسة القيام به بشكل أفضل بالمقارنة مع 
القدرات الحالية أو المحتملة للمنافسين في القطاع، أما جانب الضعف فيعبر عن عدم امتالك المؤسسة 

  3.لطاقة الالزمة للقيام بعمل ما، على الرغم من توافرها لدى المنافسينل
إن تحليل المنافسة والتعرف على مكونات البيئة التنافسية للمؤسسة التي  :متابعة البيئة التنافسية  -2

 تعمل فيها ال يكفي لبناء إستراتيجية ناجحة للتنافس، فعلى الرغم من أهمية التعرف على مكـونات هذه

 :البيئة تبقى هناك العديد من الخطوات الهامة والمطلوبة لالستعالم عن المنافس هي 

 

                                                
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم أھمیة الیقظة التنافسیة في تنمیة المیزة التنافسیة للمؤسسة، نحاسیة رتیبة -1

   .30، 29، ص ص 2002/2003التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، 
.31نفس المرجع، ص - 2  
.32نفس المرجع، ص  - 3  
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  : جمع المعلومات عن البيئة التنافسية  - أ

 1 :والتي تخص النقاط التالية    

والتي يمكن للمؤسسة إنتاجها بمزايا نسبية أكبر من  أنواع المنتجات ومواصفاتها التي يطلبها السوق، -
 منافسيها؛

 أنواع الزبائن لمختلف المنتجات وتفضيالتهم من حيث المواصفات، األسعار والشروط؛ -

 أنواع المنافسين، درجات سيطرتهم على السوق والمزايا التي يتمتعون بها؛ -

 أنواع المنتجات المنافسة أو البديلة المتوفرة في السوق، ومصادر إنتاجها؛ -

 مدى توفرها لدى المنافسين؛ أنواع الخدمات المكملة للمنتجات، و -

 حركة األسعار في السوق للمنتجات البديلة؛ -

 . حجم السوق الحالي والمرتقب في الفترات القادمة مقدر بكمية المبيعات -

تعكس المعلومات التي يتم جمعها فرصا للمؤسسة ينبغي : كشف وتحليل الفرص والتهديدات  -ب
ويتم اكتشاف الفرص والتهديدات من خالل استعراض المعلومات اقتناصها، أو تهديدات ينبغي تفاديها، 

والبيانات التي يتم جمعها، ثم مناقشتها لتحديد تأثيرها المحتمل، ومحاولة التوقع بسلوك واتجاهات 
المؤثرة على نشاط المؤسسة، وتقدم عملية تحليل الفرص والتهديدات احتماالت وجود  المتغيرات البيئية

مكن أن تحتله المؤسسة، وذلك من خالل تحديد األهمية النسبية لهذه الفرص مركز نسبي معين ي
   2.والتهديدات مما يساعد المؤسسة في توجيه جهودها اتجاه استغالل الفرص ومواجهة التهديدات

  أنواع المنافسة : ثالثا
    3:الصناعية هي فيما يتعلق بمجال أعمال المؤسسات من المنافسة  هناك نوعين    

تتمثل في المنافسة والصراع القائم بين المؤسسات في بلد ما أو مجتمع  : المنافسة غير المباشرة -1
الربحية  ،فالمؤسسات من خالل بحثها عن المردودية ما من أجل الفوز وكسب الموارد المتاحة،

لك من وذ ،من هذه الموارد وبأحسن الظروف األكبرنصيب الوالتفوق على منافسيها تسعى إلى الفوز ب
حدة بتعظيم األرباح في ظل  هامما يسمح ل التكلفة،و ناحية الجودة

                                                
  .                                                                                                                         33، 32، مرجع سابق، ص ص نحاسیة رتیبة  -1

.34نفس المرجع، ص  - 2  
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العـلوم االقتصادیة یة المؤسسـات االقتصادیة في ظل العولمة االقتصادیةمؤشرات تنافسغول فرحات،  -3

  .72- 71: ، ص ص 2005وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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وعليه نستنتج بأن  ،افسةـــــــــــــــــــــــــالمن
ة غير ـــــافســـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمن

ارد المو لحصول علىتلك الصراعات التي تحدث بين مختلف المؤسسات من أجل ا تمثل فيتالمباشرة 
  .بأحسن جودة وأقل تكلفة ممكنةبيئة المتاحة في ال

التي تنشط في نفس  مؤسساتتمثل أساسا في تلك المنافسة القائمة بين الت: المنافسة المباشرة  -2
وهذا النوع من المنافسة هو الذي يهم المؤسسات  ،المنتجاتأو تقوم بإنتاج نفس  ،القطاع الصناعي

حيث  البد من اإلشارة إلى أن المنافسة تختلف من قطاع إلى آخر،و بصفة أكبر من النوع األول،
وذلك حسب عدد المؤسسات ، وأخرى تعرف منافسة محدودة ،تعرف بعض القطاعات منافسة شديدة
  .المتدخلة في السوق وإمكانات المتدخلين

  أشكال هيكل الصناعة: المطلب الثاني 

  سوق المنافسة التامة : أوال
قتصادي الذي يصور المنافسة التامة يعتبر نظريا إلى حد بعيد، ولكنه نموذج نافع إن النموذج اال    

في التحليل االقتصادي، ويساعد على تقدير مختلف الحاالت والظروف الموجودة في الواقع، كما أن 
   1:هناك شروطا البد من توافرها لهذه السوق وهي كما يلي 

ق ينبغي أن يكون هناك عدد كبير من البائعين، بحيث لن وجود عدد كبير من البائعين في السو -1
  يتيسر لسلوك أي واحد منهم أن يؤثر في سعر السوق؛ 

تجانس المنتجات المباعة في السوق وهذا يعني أن كل منتج يباع في السوق متماثل ومتجانس مع  -2
  المنتجات األخرى؛ وبالتالي فإن كل منتج هو بديل تام للمنتجات األخرى؛ 

سهولة الحصول على المعلومات من السوق؛ أي توفر المعلومات لدى الباعة حول كل ما يتعلق  -3
  بحالة السوق، خاصة تلك المتعلقة باألسعار، والتكنولوجيا وفرص تحقيق الربح؛ 

حرية الدخول والخروج من السوق وهذا يعني عدم وجود قيود تمنع أو تحد دخول المؤسسات  -4
  . وتقيد من اإلنتاج الجديدة إلى السوق

  2:وتكمن األهمية االقتصادية لدراسة نموذج المنافسة التامة  في     

                                                
، ص 2009والتوزیع، عمان، األردن،  ، دار صفاء للنشر1، ط-مفاھیم ونظریات وتطبیقات-التحلیل االقتصادي الجزئي، حالنسور إیاد عبد الفتا -1

 .   244-243: ص 
 .11،  ص1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مبادئ االقتصاد الجزئي الوحدويصخري عمر ،   -2
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تُزِود الباحث االقتصادي بنموذج مبسط لهيكل السوق، مما يساعد كثيرا في تفهم األوضاع األخرى  -أ
  األكثر تعقيدا واألقرب إلى واقع الحياة االقتصادية؛

ة على حد تعبير أصحاب المدرسة الكالسيكية التي يتزعمها آدم إن االقتصاد تسيره يد سحري - ب
قد قام على فكرة الحرية االقتصادية، وان اقتصاد أي بلد  يسميث والذي ينادي بأن االقتصاد التقليد

وال ريب أن الفائدة من . ينظم نفسه بنفسه دون تدخل الدولة طالما أنه ينهج على منوال المنافسة التامة
قتصادية ال تكتمل إال بإدراك طبيعة هذا االقتصاد السحري ومدى االختالف بينه وبين واقع الدراسة اال

 .االقتصاد الحديث

  سوق االحتكار التام :  ثانيا
يعتبر االحتكار التام أحد صور تنظيم السوق، حيث توجد مؤسسة واحدة تقدم منتجا ما في السوق،     

  . لتالي فهي تمثل الصناعةحيث تسيطر على السوق أمام العمالء؛ وبا
  1:ويتصف سوق االحتكار التام بعدد من الخصائص نذكر منها     

 وجود منتج أو بائع واحد للسلعة المنتجة؛ أي أن المحتكر يمثل سوق السلعة؛  -1

  عدم وجود بدائل قريبة للسلعة التي يقوم المحتكر بإنتاجها؛ -2
ل المحتكر استنادا إلى تحكمه في الكمية المعروضة من السعر غير ثابت في السوق، ويتحدد من قب -3

 السلعة؛ 

التراخيص واالمتيازات الحكومية الممنوحة لمؤسسات : وجود عوائق دخول إلى الصناعة مثل  -4
   .الخ...معينة، براءات االختراع، ملكية عناصر اإلنتاج، مزايا كلفة اإلنتاج

  2:بـاب التاليـة وينشـأ االحتكـار نتيجـة لعدد من األس    
  قد تحتكر مؤسسة ما إنتاج مادة أولية استراتيجية؛ -أ

فإذا اخترعت مؤسسة ما آلة جديدة فإنه ال يحق ألي : براءة االختراع و االكتشافات العلمية  - ب
مؤسسة أخرى استعمال نفس اآللة إال بعد مرور فترة زمنية معينة، ويترتب على براءة االختراع هذه 

  كار إنتاج السلعة موضوع االحتكار؛الحق في احت

                                                
.  276-275: ،مرجع سابق، ص ص حالنسور إیاد عبد الفتا - 1  

 .100صخري عمر، مرجع سابق،ص  -2
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ربما تتخذ حكومة ما إجراءات محددة من شأنها الحد من استيراد سلع معينة للحفاظ على صناعة  - ت
مما يسمح للحكومة أو  ،) الخ...كفرض رسوم جمركية، الحصص(وطنية ناشئة من المنافسة األجنبية 

 ؛مؤسساتها العاملة باحتكار إنتاج هذه السلع المعينة

نتيجة للرغبة في تحقيق الوفورات االقتصادية أو وفورات الحجم التي ال تتحقق إال إذا كان حجم  - ث
المؤسسة كبير، ألن حجم السوق ربما ال يسمح بوجود أكثر من منتج واحد أو مؤسسة واحدة كبيرة، 

 .الخ...كما هو الحال في المنافع العامة كالغاز، الكهرباء

  االحتكاريةسوق المنافسة :  ثالثا
إن سوق المنافسة االحتكارية هو السوق الذي يجمع بين بعض سمات سوق المنافسة التامة وبعض    

  .سمات سوق االحتكار التام، إال أنه أقرب عادة إلى سوق المنافسة التامة
  1:ويمكـن إيجـاز خصائـص هذا السـوق فيمـا يلـي     

 ليس بالضرورة العدد السائد في حالة المنافسة التامة؛ كثرة عدد المنتجين في الصناعة، وإن كان -1

  عدم تجانس السلعة المنتجة في الصناعة؛ -2
مستوى عوائق الدخول منخفض، ويتمثل بصورة أساسية في سياسات التمييز في المنتجات التي  -3

 . الخ...تتبعها المؤسسات المنتجة للمنتج من خالل جهود الدعاية، اإلعالن أو الماركات المسجلة

  سوق احتكار القلة:  رابعا
لعل أهم ما يتميز به هذا السوق الذي يوصف باحتكار القلة هو أن المؤسسات في تلك الصناعة     

قليلة العدد ولكنها ضخمة جدا، بحيث أنها تغطي حاجة السوق من اإلنتاج الصناعي، الذي يتسم في 
  .الخ...ت النفطية، شركات إنتاج الطائرات،الغالب بالتقدم التكنولوجي، ومن أمثلتها الصناعا

  2:ويمـكن أن نمـيز بين نوعين من احتكـار القلـة     
يتسم بقلة البائعين المتنافسين فيما بينهم على إنتاج سلع غير متجانسة، سواء : احتكار القلة المميز  -1

  .الخ...سيارات،من حيث النوعية، أو وسائل الدعاية واإلعالن، مثل صناعة الكيماويات، ال
  :وتتمثل المالمح األساسية لهذا السوق في    
 وجود عدد قليل من المؤسسات المنتجة للسلعة في السوق؛ -أ

 ؛ )وجود تمييز في المنتجات(عدم التجانس في السلعة المنتجة  - ب

                                                
  . 154-153: ابق، ص ص بامخرمة احمد سعید ، مرجع س -1

.165-159:نفس المرجع، ص ص  - 2  
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   وجود عوائق أمام دخول مؤسسات جديدة إلى الصناعة تتمثل أساسا في التمييز في المنتجات؛ - ت

 .تشابه تكاليف اإلنتاج للمؤسسات في الصناعة - ث

إن هذا السوق يمثل تلك الصناعات التي تتسم بعدد قليل من المنتجين، حيث تستخدم طرق إنتاج     
متقاربة وتتبع سياسات تمييزية لمنتجاتها عن طريق الدعاية واإلعالن ووسائل تنمية المبيعات األخرى 

  .لتشكيل أسواق خاصة بها
هو السوق الذي يتسم بقلة عدد البائعين المتنافسين، ويتسم بإنتاج سلع متماثلة، : احتكار القلة التام  -2

مع وجود عوائق دخول أمام منتجين جدد إلى الصناعة، مع إمكانية اختالف تكاليف اإلنتاج بين 
  .المؤسسات القائمة

دة في سوق احتكار القلة، ما يتيح حيث أن المنتجين في هذا السوق يتصرفون وكأنهم مؤسسة واح    
لهم فرص تحقيق األرباح المرتفعة ومن األمثلة عن ذلك اتحاد الدول المنتجة والمصدرة للبترول 

   1.أوبك
صناعـة من حيث عدد المؤسسات ل الـهيك مقارنـة بين أشكـالبين ي اآلتـيالجدول و    

سة أو غير متجانسة، إضافة إلى عوائق الدخول المتواجدة بالسوق، وطبيعة المنتجات ما إذا كانت متجان
  .إلى الصناعة، وقدرة التحكم في السعر

     
               

  

                                                
. 319النسور إیاد عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  - 1  
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  .صناعةهيكل ال أشكال:  2.1 الجدول رقم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، بهاء الدين للنشر والتوزيع، مبادئ االقتصاد الجزئيمن إعداد الطالب باالعتماد على سحنون محمد، :  المصدر
 .85، ص 2003الجزائر، 

 

 

 

 

 

 

         هيكل       
الصناعة                    
  الخصائص  

  
  المنافسة التامة

    المنافسة غير التامة
المنافسة   االحتكار التام

  االحتكارية
  احتكار القلة

  
  اتعدد المؤسس

عدد كبير جدا من 
المؤسسات 

  .القائمة

عدد كبير من 
  .المؤسسات

عدد قليل من 
  .المؤسسات

منتج واحد يحتل  
  .اإلنتاج أو البيع

غير   .متجانسة  طبيعة المنتج
التمييز (متجانسة

  ).في المنتجات

المنتجات متجانسة 
  أو  غير متجانسة

التمييز في (
  ).المنتج

المنتج ليس لها 
  .بديل

  
  لدخول عوائق ا

  سهولة الدخول
والخروج من 
  .وإلى الصناعة

مستوى عوائق 
الدخول إلى 

الصناعة        
  .   منخفض

صعوبة دخول 
مؤسسات أخرى 

  .إلى الصناعة

استحالة دخول 
مؤسسات أخرى 

  .إلى الصناعة

عدم القدرة على   التحكم في السعر
التحكم في 

  .السعر

القدرة على 
التحكم في 

  .السعر

التحكم في   .سعرالتحكم في ال
  .السعر
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  األساس النظري لمفهوم التنافسية : المطلب الثالث 

  تعريف التنافسية :  أوال
يصعب تقديم تعريف دقيق للتنافسية باعتبار هذه األخيرة يكتنفها نوع من الغموض؛ ويرجع ذلك     

حيث يختلف مفهوم التنافسية حسب  .إلى االختالف في وجهات نظر وتجربة الممارسين في الميدان
وبما أن موضوع البحث . دولةالمستوى الذي يتم فيه التحليل، فيما إذا كان يخص مؤسسة، قطاع أو 

   . يتعلق بتنافسية المؤسسة سنحاول التطرق إلى تعريف التنافسية على مستوى المؤسسة
القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة "بأنها  تعرف تنافسية المؤسسة    

ستمرا للمؤسسة على الصعيد وفعالية من المنافسين اآلخرين في السوق الدولية، مما يعني نجاحا م
العالمي في ظل غياب الدعم والحماية من قبل الحكومة، ويتم ذلك من خالل رفع إنتاجية عوامل اإلنتاج 

وتعد تلبية حاجات الطلب المحلي المتطور والمعتمد على الجودة المستخدمة في العملية اإلنتاجية، 
  1".لمي والمنافسة دولياخطوة أساسية في تحقيق القدرة على تلبية الطلب العا

إن هذا التعريف ينقل التنافسية من مستواها المحلي إلى الدولي ، فال يمكن التحدث عن تنافس     
المؤسسة دوليا دون تنافسها محليا والتي البد عليها تبني هذا المفهوم من قبل المؤسسات الخاصة مع 

  .رافية للتنافسعولمة األسواق واالنفتاح التجاري الدولي، فال حدود جغ
القدرة على إنتاج السلع والخدمات بالنوعية الجيدة والسعر المناسب وفي " على أنها كما تعرف    

 2".الوقت المناسب، وهذا يعني تلبية حاجات المستهلكين بشكل أكثر كفاءة من المؤسسات األخرى

م للمستهلك، فال حديث عن إن هذا التعريف يضيف بعدا آخر، وهو البعد الزمني أو آجال التسلي    
إلى  –خاصة الجديدة  –تنافسية مؤسسة تعتمد مواقيت تسليم ال توافق المستهلك أو إدخال منتجات 

األسواق متأخرة عن المنافسين ،وكما هو معروف فإن مؤسسات الدول المتقدمة األوربية واليابانية 
     .سليم واإلنتاج بالوقت المحددأصبحت اليوم تعتمد على تنافسية ترتكز على الوقت وآجال الت

التي  فوتجدر اإلشارة هنا إلى ضرورة التمييز بين المنافسة والتنافسية، فاألولى تعنى بالظرو    
الذاتية وقدرات المؤسسة التي تتيح لها المنافسة  فتنشط ضمنها المؤسسات، أما الثانية فتتعلق بالظرو

  .في السوق

                                                
، الملتقى الدولي حول تنافسیة المؤسسات االقتصادیة وتحوالت المحیط، كلیة الحقوق والعلوم  مفھوم التنافسیة، فارس مسدور، قرز ی كمال -1

  .105، ص 2007أكتوبر  30- 29ائر، االقتصادیة ، جامعة بسكرة، الجز
  .105نفس المرجع، ص  -2
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  أنواع التنافسية:  ثانيا
  1:يز الكثير من األدبيات بين عدة أنواع من التنافسية هي تم   
عار ـمن أس قلعر أـبس جاتمنت قديمعلى ت المؤسسةقدرة مدى  عكست :السعرية  تنافسيةال -1

  .باقتناء المنتوجالمشتري ا هلذات المنفعة التي يسعى إلى تحقيق ،المنافسين
 همقارنة مع ما يقدم ات مميزةمنتج تقديم تعني قدرة المؤسسة على: التنافسية غير السعرية  -2

  ).الخ..االستعمال،الخدمات المقدمة مع المنتوج،، تخفيض تكاليف االستالم ةسرع (من حيث نيالمنافس
مة عنصر اإلبتكارية، فالبلد ذو المنتجات ئوتشمل باإلضافة إلى النوعية والمال :تنافسية النوعية ال -3

واألكثر مالئمة للمستهلك، وحيث المؤسسات المصدرة ذات السمعة المبتكرة وذات النوعية الجيدة، 
 .الحسنة في السوق، تتمكن من تصدير سلعها حتى ولو كانت أعلى سعر من سلع منافسيها

  .حيث تتنافس المؤسسات من خالل النوعية في صناعات عالية التقانة :التنافسية التقنية  -4

  مؤشرات قياس التنافسية :  ثالثا
 2:ضمن أهم مؤشرات قياس تنافسية المؤسسة ما يلي تت    

يعتبر مؤشر الربحية كافيا عن التنافسية الصناعية الحالية للمؤسسة، ويمكن أن تكون : الربحية  -1
هذه األخيرة في سوق تنافسية تتجه هي ذاتها نحو التراجع، في هذه الحالة فإن التنافسية الصناعية 

نة لربحيتها المستقبلية، وإذا كانت ربحية المؤسسة التي تريد البقاء في الحالية للمؤسسة لن تكون ضام
السوق ينبغي أن تمتد إلى فترة من الزمن، فإن القيمة الحالية ألرباح المؤسسة تكون مرتبطة بالقيمة 
ك السوقية لها، وتعتمد المنافع المستقبلية للمؤسسة على إنتاجيتها النسبية وتكلفة عوامل إنتاجها، وكذل

على الجاذبية النسبية لمنتجاتها على امتداد فترة طويلة، وعلى إنفاقها الحالي على البحث والتطوير أو 
  :ربحية المؤسسة من خالل العالقة التالية  حسابويمكن . البراءات التي تحصل عليها

  
ن المؤسسة تتمثل في تكلفة صنع المنتجات مقارنة مع المنافسين، فتكو: التكلفة المتوسطة للصنع -2

  .غير تنافسية إذا كانت تكلفة الصنع المتوسطة تتجاوز سعر منتجاتها في السوق مقارنة مع منافسيها
  CT/Q =                 CM         :وتحسب من خالل العالقة التالية 

                                                
لثانیة، ودیع محمد عدنان، القدرة التنافسیة وقیاسھا، سلسلة دوریة تعنى بقضایا التنمیة في األقطار العربیة، العدد الرابع والعشرون، السنة ا -1

  .7، ص 2003دیسمبر 
  .  12 -11: المرجع ، ص ص   نفس -2

   

  ) CT( التكاليف اإلجمالية  -) RT(اإليراد الكلي =) π( الربحية
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 .تمثل الكمية المنتجة Qتمثل التكاليف اإلجمالية،  CT المتوسطة، تكلفة تمثل ال  CM:حيث 

تقيس الفاعلية التي تحول المؤسسة فيها مجموعة عوامل اإلنتاج : اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج  -3
ومن الممكن مقارنة اإلنتاجية الكلية للعوامل أو نموها لعدة مشروعات على المستويات إلى منتجات، 

التكلفة نحو األسفل، أو المحلية والدولية، ويمكن إرجاع نموها سواء إلى التغيرات التقنية وتحرك دالة 
   .عن األسعار المستندة إلى التكلفة الحدية تإلى تحقيق وفورات الحجم، كما يتأثر هذا المؤشر بالفروقا

 PTF= Y/Kα.Lβ  :  اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج من خالل العالقة التاليةوتقاس 

يمثل رأس K يمثل العمل، L نتاج، يمثل اإلY تمثل اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج، PTF : حيث 
  .المرونات اإلنتاجية  αوβ المال، 

يمكن لمؤسسة ما أن تحقق أرباحا، وتستحوذ على جزء هام من السوق المحلية : الحصة السوقية  -4
بدون أن تكون تنافسية على المستوى الدولي، ويحدث هذا عندما تكون السوق المحلية محمية بعقبات 

نية، لكنها غير قادرة على آالدولية، كما يمكن للمؤسسات المحلية أن تكون ذات ربحية  اتجاه التجارة
وكلما  المنافسة عند تحرير التجارة، لذلك ينبغي مقارنة تكاليف المؤسسة مع تكاليف منافسيها الدوليين،

نت حصتها من كانت التكلفة الحدية للمؤسسة ضعيفة بالقياس إلى التكاليف الحدية لمنافسيها، كلما كا
   .السوق أكبر

 : ويمكن قياس الحصة السوقية للمؤسسة من خالل العالقة التالية     

     يمثل رقم األعمال بالنسبة للمؤسسـة الصناعيـة، CAE تمثل الحصة السوقية للمؤسسة،  PMEحيث 
CAI يمثل رقم األعمال بالنسبة للصناعة .  

    Porterتحليل القوى التنافسية لـ:  رابعا

التنافسية  لبيئةمبادئها من مفاهيم االقتصاد الصناعي، ضمن دراسته لتأثير ا Porterتستمد نظرية     
بأن المؤسسات ال تواجه بعضها البعض ضمن   ىيرللمؤسسة في إطار تحليله لهيكل الصناعة، حيث 

 ةر على مردوديالقطاع الذي تنشط ضمنه فحسب، بل تتعداه إلى عناصر أخرى والتي تساهم في التأثي
  :وتدعى هذه العناصر بقوى التنافس حيث يمكن توضيحها كاألتي .القطاع سلبيا أو إيجابيا

  

PME =CAE/CAI   
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  Porterالقوى التنافسية لـ :  2.1الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ، ترجمة الخزامي عبد الحكم،دار1ط ،-بناء الميزة التنافسية-اإلدارة االستراتيجيةلي، .ديفيد-بتس.أ.روبرت:  المصدر
  .139، ص 2008الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 

  :المزاحمة بين المنافسين في الصناعة شدة  -1
، )مثال صناعة اإللكترونيك(المنافسين في الصناعة هم جميع المؤسسات العاملة في صناعة ما     

ومثل هذه . للعمالءوالتي تتنافس فيما بينها للحصول على الموارد لتقديم منتجات أو خدمات متماثلة 
المؤسسات بحاجة إلى تحليل حالة المنافسة في الصناعة التي تعمل فيها لغرض تحديد نوع 

حالة النافسة في الصناعة  تحددوت .االستراتيجية التي يمكن اعتمادها في ضوء خصائص تلك الصناعة
   1:يمكن تلخيصها فيما يأتي العوامل خالل مجموعة من من  عادة

تؤدي الزيادة في عدد المؤسسات المتنافسة في صناعة ما إلى زيادة  :سسات المتنافسة عدد المؤ - أ
  حدة المنافسة فيما بينها لكسب العمالء والحصول على الموارد؛ 

إن التقارب في حجم المؤسسات المتنافسة وقوتها يزيد من حدة  :حجم وقوة المؤسسات المتنافسة  -ب
  أي من تلك المؤسسات على فرض سيطرتها على الصناعة؛المنافسة فيما بينها لعدم قدرة 

إن التباطؤ في معدل نمو الصناعة يترتب عليه زيادة في حدة المنافسة بين : معدل نمو الصناعة  -ت
  المؤسسات من أجل الحصول على أكبر حصة سوقية ممكنة؛ 

مالء كلما زادت شدة المنافسة كلما قل التمييز في المنتجات المقدمة إلى الع :التمييز في المنتجات  -ث
  بسبب سهولة تحول العميل من منتج إلى منتج آخر دون أن يتحمل أي تكاليف إضافية؛ 

                                                
، ص 2008،دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان، األردن، -مدخل تكاملي-اإلدارة االستراتیجیةعبد الرضا، جالب حسان دھش، رشید صالح  -1

  .119-116: ص

نالداخلين الجدد المحتملو  

 العـمالء  المـوردون
 شدة المزاحمة 
 بين المنافسين 
 في الصناعة

 المنتجات البديلة 

تهديد المنتجات اإلحاللية    

 القوة التفاوضية
 للعمالء

 القوة التفاوضية
 للموردين

 تهديد الداخلين الجدد 
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إن زيادة حجم التكاليف الثابتة التي تتحملها المؤسسة من أجل إنتاج وبيع  :حجم التكاليف الثابتة  - ج
يتوجب على هذه المؤسسات العمل  المنتجات يعد سببا في زيادة حدة المنافسة بين المؤسسات، حيث

وفق نظام اإلنتاج الواسع  من أجل تخفيض التكاليف الثابتة للوحدة الواحدة، ما يدفع هذه المؤسسات إلى 
  التنافس فيما بينها لزيادة حصتها السوقية؛   

ه في المقصود بتكاليف التحول تلك التكاليف التي يتحملها العميل جراء انتقال :تكاليف التحول  - ح
فعندما تتاح للعميل حرية االنتقال بين المؤسسات دون أن يتحمل تكاليف .التعامل من مؤسسة ألخرى

  إضافية فإن ذلك سيزيد من حدة المنافسة بين تلك المؤسسات من اجل االحتفاظ بعمالئها؛   
افسة يجعل من إن التنوع في الثقافات واألفكار واألهداف بين المؤسسات المتن :تنوع المتنافسين  - خ

فعلى سبيل المثال تزداد حدة . الصعوبة التعرف على قواعد المنافسة التي تعتمدها تلك المؤسسات
المنافسة بين المؤسسات التي تعتمد استراتيجيات هجومية لتحقيق أهدافها االستراتيجية، لالستحواذ على 

  الصناعة وزيادة الحصة السوقية لكل منها؛  
ناك مجموعة من الحواجز تمنع المؤسسات العاملة في صناعة ما من ه: حواجز الخروج  -د

ومن أمثلة ذلك المؤسسات التي تمتلك تقنية عالية . مغادرتها، وبالتالي االستمرار في التنافس فيما بينها
التخصص والتي من الصعب عليها بيعها بسرعة دون أن تتحمل خسائر كبيرة ما يجعلها تفضل البقاء 

  . لتي تعمل فيها حتى وإن كانت ربحيتها محدودةفي الصناعة ا

  :تهديدات الداخلين الجدد  -2
قد تشكّل المؤسسات الجديدة خطرا على المؤسسات العاملة في القطاع، حيث يمكن أن تخفض     

المؤسسات الوافدة من ربحية الصناعة ألنها تحمل طاقة إنتاجية جديدة تزيد من المعروض من 
ات في السوق، كما تستطيع أن تنال من حصص المؤسسات القائمة في السوق، المنتجات أو الخدم

في مردودية قطاع النشاط من خالل تخفيض أسعار العرض، أو ارتفاع تكاليف المؤسسات  تؤثروبهذا 
وتتحدد درجة خطورة الداخلين الجدد من خالل نوعية حواجز الدخول التي . المتواجدة سلفا في القطاع

أمام  لدخولل اعوامل كبرى تشكل حواجز عدةوبناءا على ذلك نجد  مؤسسات القائمة،تفرضها ال
الحجم، تمييز المنتج، تكاليف التبديل،  تالحاجة إلى رأس المال، اقتصاديا: المؤسسات الجديدة وهي 

  1.الوصول إلى قنوات التوزيع، السياسات الحكومية
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تضطر المؤسسات أس المال كبيرا لدخول الصناعة، عندما يكون مبلغ ر:  الحاجة إلى رأس المال - أ
وبذلك تصبح المؤسسات التي ال تملك  .الجديدة إلى استثمار موارد مالية معتبرة للدخول في المنافسة

وخاصة إذا كانت رؤوس األموال موجهة إلى اإلشهار، أو البحث  األموال غير قادرة على الدخول
وحتى إذا توفرت . ألنه يصعب التنبؤ بنتائجهما خاطرة كبيرةكالهما ينطويان على محيث والتّطوير، 

رؤوس األموال في السوق المالية، فإن عملية الدخول تشكل مخاطرة لهذه األموال، وهذا يعطي امتيازا 
   1.للمؤسسات المتواجدة في القطاع

مع حدوية للمنتج، تلك االنخفاضات في التكلفة الو تشير اقتصاديات الحجم إلى: اقتصاديات الحجم  -ب
نمو الحجم، حيث أن المؤسسة الكبيرة التي تتمتع باقتصاديات الحجم يمكن أن تنتج أحجاما مرتفعة من 

تعد اقتصاديات وبالتالي  المنتجات بتكاليف أكثر انخفاضا من تلك المؤسسات المنافسة األصغر حجما،
).                                         خولهمإحباط محاولة د( الحجم عامال حاسما بالنسبة للداخلين الجدد

ويمكن أن نجد عامل اقتصاديات الحجم في كل وظائف المؤسسة، كالتصنيع، الشراء، البحث     
يد أثر دغير أنه بإمكان الداخلين الجدد تح. والتّطوير، التسويق، الخدمات، استعمال قوة البيع والتوزيع

  2.تكنولوجيا متطورة، فينتقلون إلى اقتصاديات حجم من درجة عليا هذا العامل إذا ما امتلكوا
يعني  يشير إلى الفروق التي تجعل المنتج خاص أو متفرد بالنسبة للعمالء، مما و: تمييز المنتج  -ت

تستطيع خلق انطباع لدى العمالء بأن منتجاتها متفردة في خصائصها، وبالتالي  قائمةأن المؤسسات ال
  3.مما يؤدي إلى وضع حواجز أمام المنافسين الجدد في الدخول إلى مجال نشاط القطاعكسب والئهم، 

، نظير انتقاله من منتج عميلتلك التكاليف اآلنية التي يجب أن يتحملها الوهي  :تكاليف التّبديل  -ث
يزات تكاليف تأهيل اليد العاملة، تكاليف التجه:  ويمكن أن تشمل تكاليف التبديل. إلى منتج  آخر

الجديدة والملحقة، التكاليـف المتعلقـة بالزمن المستغـرق للبحث أو قبول مصـدر جديـد 
وحتى التكاليف الناجمة . اج إلى المساعدة التقنية المقدمة من قبل المورد، تعديل المنتجيللتمويـن، االحت

، فعلى الداخلين الجدد أن فإذا كانت تكاليف التبديل مرتفعة. عن فقدان العالقات والروابط مع األشخاص
يبرهنوا على تقدم معتبر في ميدان التكاليف أو النتائج؛ حتى يقبل الزبون التخلي عن المؤسسات 

  4.المتواجدة في القطاع
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بمجرد أن يفكر الداخلون الجدد في توزيع منتجاتهم، فهذا يشكل  :الوصول إلى قنوات التوزيع  - ج
ر أن المؤسسات المتواجدة تَشغل قنوات التوزيع لتصريف منتجاتها، وباعتبا. بحد ذاته حاجزا للدخول

فإن المؤسسات الجديدة مطالبة بإقناع القنوات بقبول تصريف منتجاتها، من خالل تقديم تخفيضات في 
ويحدث أن يكون للمنافسين عالقات طويلة مع قنوات التوزيع، خدمات راقية، أو حتى  .األسعار

فإذا استعصى على الداخلين الجدد تخطي . ح لهم االستحواذ على قنوات التوزيععالقات خاصة جدا، تتي
 1.هذا الحاجز فإنّهم مطالبين بإنشاء قنوات توزيع خاصة بهم

إلى  أن تقيد عملية دخول المؤسسات الجديدةالحكومية  اتلسياسل يمكن: الحكومية  اتالسياس - ح
كأن تفرض استعمال تي توفرها للمؤسسات القائمة؛ من خالل إجراءات الحماية ال قطاع نشاط معين

بإمكانها أن كما .تكنولوجيا متقدمة لحماية المحيط من التلوث، والتي تتطلب استثمارات جديدة مكلِّفة
   2.تحفز عملية الدخول بتقديم تسهيالت جبائية مثالً

 :البديلة تهديدات المنتجات  -3

، حيث تقلِّص بأسعار تنافسية ت أخرى تنتج منتجات بديلةتدخل المؤسسات في منافسة مع مؤسسا    
منتجات صناعة أخرى غير  المنتجات البديلة تمثلو. هذه األخيرة من المردودية المحتملة للقطاع
ويتمثل تهديد هذه المنتجات بانخفاض . ات القائمةمنتجلل الصناعة القائمة ولكنها تؤدي وظائف مشابهة

جات المؤسسات العاملة في الصناعة، وبالتالي فإن المؤسسات القائمة في أسعارها بالمقارنة مع منت
الصناعة يتطلب منها زيادة استثماراتها في مجال البحث والتطوير لغرض خلق تمييز واضح على 
منتجاتها فيما إذا قورنت بالمنتجات البديلة أو تخفيض أسعارها لغرض االحتفاظ بالعمالء الحاليين وعدم 

ويزداد تهديد المنتجات البديلة في الحاالت . التعامل إلى المؤسسات التي تقدم منتجات بديلةتحولهم في 
    3:اآلتيــة 

  انخفاض أسعار المنتجات البديلة بالمقارنة مع المنتجات األصلية؛ -أ
  انخفاض تكاليف التحول بالنسبة للعمالء من المنتجات األصلية إلى المنتجات البديلة؛ - ب
  .د تمييز واضح بين النوعين من المنتجات البديلة واألصليةعدم وجو - ت
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  :العمالء قوة تفاوض  -4

إن إشباع حاجات العمالء يمثل جوهر العمل التسويقي، ولهذا تلجأ المؤسسات إلى دراسة تلك     
ئي؛ ويمكن أن يصنف هؤالء العمالء إلى العميل الصناعي والعميل النها. الحاجات والعمل على تلبيتها

فالعميل الصناعي هو الذي يشتري المنتج قصد استخدامه في العملية اإلنتاجية، ويمتاز بمعرفته العالية 
.        للمنتجات المعروضة في األسواق؛ وبالتالي فإن لديه القدرة على التأثير على المؤسسات المنتجة لها

اإلنسانية؛ وبالتالي فإن قدرته على  أما العميل النهائي فهو الذي يشتري المنتج قصد إشباع حاجاته
التأثير في المؤسسات المنتجة أقل من العميل الصناعي الذي يحرص على شراء المنتجات التي 
يحتاجها بالجودة واألسعار المناسبة، وهذا األمر يؤدي بحد ذاته إلى خلق حالة من المنافسة بين 

    1.المؤسسات المنتجة
  2: وضية بالعناصر اآلتيةالتفا عمالءوتتأثر قوة ال    
حصة مهمة من رقم أعمال البائع، فإن  عميلإذا شكلت مشتريات ال : حجم المشتريات من القطاع - أ

  ؛تأثيرا كبيرا على نتائج هذا األخير، فتزداد بذلك قوة الزبون التفاوضية عميللعمليات ال
الزبون إلى إنفاق الموارد يميل  :عـميل منتجات القطاع تمثل حصة مهمة من  تكاليف ال -ب

الضرورية؛ للحصول على معلومات عن القطاع؛ حتى يتمكن من الحيازة على أسعار مالئمة، والقيام 
وفي حال المنتج المبــاع من قبـل القطاع ال يمثّل سوى جزءا بسيطًا من . بمشتريات انتقائيـة

  ؛للسعر أقل حساسية –عموما  –، فإن هذا األخير يكون عميلتكاليف ال
أن ينتقلوا من بائع إلى آخر دون  عمالءتسمح نمطية منتجات القطاع لل :نمطية منتجات القطاع  -ت

تنازالت  عمالءومن ثمة يفرض ال. صعوبة؛ ألن الباعة يملكون نفس المنتج حيث ال يمكن التّمييز فيه
 ؛على الموردين فتزداد بذلك قوتهم التفاوضية

إلى تخفيض تكلفة المشتريات، فيبدون تشددا  عمالءدفع ضعف ربحية الي : عمالءضعف ربحية ال -ث
وعموما عندما تكون مرد ودية القطاع معتبرة، فإن . في المفاوضات؛ حتى يحافظوا على هامش الربح

  .ال يبدون اهتماما كبيرا للسعر، شريطة أالّ يمثل المنتج حصة مهمة من تكلفة مشترياتهم عمالءال
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ة التجارية صاعتماد نظرة طويلة المدى، والتي مفادها الحفاظ على الح عمالءه بإمكان الوعليه فإن    
 ؛لمورديهم؛ قصد استمرارية الروابط معهم واستثمارها مستقبال

يشكلون خطر التكامل الخلفي، فإن   عمالءفإذا كان ال :يشكلون تهديدا للتكامل الخلفي  عمالءال - ج
وتعمد المؤسسات الكبيرة إلى استعمال التكامل الخلفي . ناء التفاوضبمقدورهم اشتراط تنازالت أث

وتتيح هذه العملية . كسالح للتفاوض؛ حيث أنها تنتج بنفسها بعض العناصر الداخلة في صنع منتجاتها
ويمكن تحييد قوة . معرفة مفصلة لتكاليف المورد، حيث يساعد ذلك على تعزيز الموقف التفاوضي

  .عمالءإذا شكلت مؤسسات القطاع تهديدا للتكامل األمامي في قطاع ال –ولو جزئيا–وضية التفا عمالءال

لمعلومات كاملة عن الطّلب، األسعار  عميلفي حال حيازة ال :كاملة امتالك الزبون لمعلومات  - ح
وضعية   في عميلالحقيقية في السوق وتكاليف المورد، يتيح له ذلك الضغط أثناء المفاوضات، وتجعل ال

يضمن معها االستفادة  من أسعار أكثر مالءمة وجودة مقبولة، ويحدث العكس من ذلك إذا شحت 
الصناعيين والتجاريين،  عمالءالمستهلكين فحسب، بل يتعداه إلى ال عمالءال وال يدخل ضمن. المعلومات

  .ويكفي تغير إطار التفكير فقط

   :الموردين قوة تفاوض  -5

إنتاج المنتجات إلى المواد األولية والتجهيزات األخرى، ما يستلزم تكوين عالقات تحتاج عملية     
متبادلة بين المؤسسة والجهات الموردة لهذه المتطلبات؛ ولهذا فإن مؤسسات األعمال تهتم عادة بدراسة 

الذي وتحليل هذه العالقة للتعرف على التأثير الذي يمكن أن يحدثه هؤالء الموردين في قطاع العمل 
  1.تمارس فيه نشاطاتها

إذا كان بمقدورهم رفع أسعار المنتجات أو  ؛يحدث أن يهدد الموردون مؤسسات القطاع المشتري    
  2: وتزداد قوة تفاوض الموردين إذا توفرت الشروط اآلتية. الخدمات

 –متفرقين  ءعمالون بمقدور الموردين الذيـن يبيعون لكي : عمالءدرجة تركيز الموردين مقارنة بال - أ
  ؛ التأثير وبشكل كبيـر علـى األسعار، الجودة وشروط الشراء لدى الزبائن –عموما 

حتى وإن كانت قوة تفاوض الموردين معتبرة، فيمكن أن تصطدم  : غياب المنتجات البديلة -ب
ات ويتيح غياب المنتج.بمزاحمة المنتجات البديلة، مما يؤدي إلى إضعاف قوة الموردين التفاوضية

  ؛البديلة راحة تفاوضية تزيد معها ضغوطات الموردين على الزبائن ومن ثم تزيد ربحيتهم

                                                
.123رشید صالح عبد الرضا، جالب حسان دھش، مرجع سابق، ص  - 1  
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عندما يبيع الموردون لقطاعات مختلفة، حيث ال يمثل أي  : القطاع المشتري ال يمثل زبونا مهما -ت
ا في أم. منهاِ سوى حصة بسيطة من رقم األعمال، فيميلون أكثر إلى ممارسة سلطتهم إلى أقصى حد

الحالة المعاكسة فإن مصير الموردين يكون مرتبطـا أكثر بالقطـاع المشتري، فيعملون على 
  ؛بأسعار معقولة ومساعدات تقنية مثالً حمـايـة أنفسهـم من خـالل تقديم منتجات

في هذه الحال يلعب المنتج دورا كبيرا في :  يمثل المنتج وسيلة إنتاج مهمة للقطاع المشتري -ث
ئج العملية اإلنتاجية، أو جودة إنتاج القطاع، فتزداد قوة الموردين التفاوضية وتكون أشد عندما يكون نتا

  ؛هذا المنتج غير قابل للتخزين، حيث يحول ذلك دون تشكيل احتياطي منه
في حال امتالك المورد لمنتج متميز، فهـذا يعني عدم  : تمييز المنتج أو وجود تكلفة التبديل - ج

ند غيره من الموردين، فتتكون نوع من التبعية لدى الزبون، حيث ال يستطيع معها التخلي عن وجوده ع
أما في حال وجود تكلفة التبديل، فإن الزبون يحجم على التخلي عن مورده؛ ألنه سيخسر . هذا المنتج

ون تكلفة فإن الموردين اآلخرين سيتحمل عنه وإن حدث وأن تخلى. معه الوقت والعالقات التي بناها
  ؛ تبديل معتبرة؛ جراء استقطابهم للزبون وتعويضه عما خسره

يحدث أن يتحول مورد عوامل اإلنتاج إلى منتج لمنتجات زبائنه، فهو  : تهديد التكامل األمامي - ح
بذلك يهددهم من خالل التأثير على ربحية قطاع نشاطهم، فينضم بذلك إلى جماعة المنافسين الجدد مع 

  .شاطه  األصلي،  ومن ثم فهو يقوي من قدراته التفاوضيةاالحتفاظ بن
 أسواق يعـتمد بدرجة كبيرة على "Porter"لـ نموذج قوى الخمسق فوإن تحليل الصناعة     

يتماشى مع اقتصاديات بتعديل هذا النموذج حتى  J.E Austin""قام  ا، لذةوصناعات الدول المتقدم
  .منافسةف الفي تحليل الصناعة وظرو الدول النامية

  1: و التاليحبإجراء تعديلين على الن Austin وفي هذا اإلطار قام    
، فهي التي تؤثر على هيكل الصناعة وديناميكيتها ، فهيالحكومة سياسات وهي كبرىالقوة الإضافة  -

 . الخ...تحدد من لديه حق الحصول على الموارد الرئيسية وتحديد األسعار،

منافسة، ومنها هيكل الصناعة وديناميكيات ال كوينلما لها من تأثير في ت يةبيئلعوامل االإضافة  -
على قوى  ريثأت الخ، والتي لها...التكنولوجية، غرافية،والديم ،، السياسية، الثقافيةاالقتصاديةالعوامل 
  .بين هذه القوى عالقاتالو Porter الخمس في نموذج  التنافس

  
                                                

 .76، ص 1996الدار الجامعیة للطباعة والنشر، اإلسكندریة، مصر، ، المیزة التنافسیة في مجال األعمالنبیل مرسي خلیل،  نبیل مرسي خلیل، -1
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  لمفهوم الميزة التنافسيةاألسس النظرية : المبحث الثاني 
يشهد المحيط الذي تنشط به معظم المؤسسات تغيرات جوهرية على مختلف المستويات، مما دفع     

بها إلى البحث عن الطرق التي تمكنها من تحقيق هدف التفوق التنافسي ضمن قطاع نشاطها، من 
  .ينخالل تحقيق المزايا التنافسية كوسيلة للتفوق والتميز على المنافس

  مفهوم الميزة التنافسية ومحدداتها: المطلب األول 

  تعريف الميزة التنافسية:  أوال
ال يزال التوجه نحو إرساء قواعد محددة حول الميزة التنافسية مستمرا، إذ أن األبعاد والعناصر     

يف محدد التي تتفاعل معها الميزة التنافسية متعددة ومتنوعة، األمر الذي أدى إلى عدم وجود تعر
   :   حيث أن هناك العديد من التعاريف نذكر منها .ومتفق عليه

الميزة التنافسية تنشأ أساسا من القيمة التي استطاعت المؤسسة أن تخلقها لزبائنها، " Porterحسب     
بحيث تقوم بتقديم سلع أو خدمات بتكلفة أقل، أو تقديم منتجات متميزة عن منافسيها، مع القدرة على 

     1."حتفاظ بهذه الميزةاال
أداء المنظمات ألنشطتها بصورة اكثر كفاءة وفعالية مقارنة "بأنها McGahanوعرفتها     

  2".بالمنافسين
في أن أي شيء متفرد تتمتع به المنظمة يمكن اعتباره ميزة  Fahey & Lynchويتفق كل من     

مييزا إيجابيا عن منافسيها في نظر أي شيء يميز المنظمة ت"بأنها  Faheyعرفها تنافسية، حيث 
قدرة المنظمة على خلق شيء متفرد ومختلف "بأنها  Lynchوعرفها . "المستخدمين النهائيين لمنتجاتها

  3".عن بقية المنافسين
الميزة التنافسية انطالقا من نتائج تحليل البيئة الداخلية، فالميزة  Pitts & Leiويعرف كل من     

الل المنظمة لنقاط قوتها الداخلية في أداء األنشطة الخاصة بها، بحيث تخلق قيمة ال استغ"التنافسية هي 
  4".يستطيع بقية المنافسين تحقيقها في أدائهم ألنشطتهم

    

                                                
 1- Michael Porter, L’avantage concurrentiel, Inter édition, Paris, 1986, P 08.  

.79، ص 2012، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان األردن، 1، طاالستراتیجي وأثره في تحقیق المیزة التنافسیةالخیار القطب محیي الدین،  - 2  
.80نفس المرجع، ص  - 3  
. 80نفس المرجع، ص - 4  
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وبالتالي يمكن تعريف الميزة التنافسية بأنها المركز الفريد طويل األمد الذي تطوره المؤسسة من   
، بحيث تقدم منتجات ذات قيمة )استغالل نقاط قوتها الداخلية(فعالخالل أداء أنشطتها بشكل متميز و

  .ال يستطيع منافسوها تقديمها) القيمة المدركة من طرف العمالء(فائقة لعمالئها
وحتى تكون الميزة التنافسية فعالة يجب أن يتم االستناد إلى بعض الشروط، حيث يكون كل شرط     

أن تكون حاسمة، أي تعطي األسبقية والتفوق على : في اآلتيمرهون باألخر، وتتمثل هذه الشروط 
المنافسين، وتتميز باالستمرارية، بمعنى يمكن أن تستمر خالل الزمن، وأن يكون هناك إمكانية للدفاع 

  1 .عنها، أي يصعب على المنافسين محاكاتها أو إلغاءها
   أنواع الميزة التنافسية : ثانيا
 2:ن المزايـا التنافسيـة همـا هنـاك نوعيـن رئيسيـن م    

هي قدرة المؤسسة على تصميم، تصنيع، وتسويق منتوج بأقل تكلفة مقارنة مع : ميزة التكلفة األقل  -1
المؤسسات المنافسة، بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق عوائد أكبر، ولتحقيق هذه الميزة فإنه البد من فهم 

 .للميزة في التكلفة ةة والتي تعد مصادر هاماألنشطة الحرجة في سلسلة القيمة للمؤسس

وهو قدرة المؤسسة على تقديم منتج متميز وفريد وله قيمة مرتفعة من وجهة نظر : تمييز المنتج  -2
، لذا يصبح من الضروري فهم )جودة أعلى، خصائص خاصة للمنتج، خدمات ما بعد البيع(العميل

شطة سلسلة القيمة، وتوظيف قدرات وكفاءات المؤسسة المصادر المحتملة لتمييز المنتوج من خالل أن
  .لتحقيق جوانب التميز

  محددات الميزة التنافسية:  ثالثا
دول أن المنظمات التي تتمكن من اكتساب ميزة تنافسية  10من خالل دراسة لـ  Porterاكتشف     

والتطوير من خالل  وتستمر في المحافظة عليها في ظل المنافسة الدولية هي التي تواصل التحسين
عمليات ديناميكية متصلة، وكذا االلتزام باالستثمار المتواصل الغتنام الفرص والعمل على تعظيم 

عدة محددات تعمل كنظام ديناميكي متكامل، تتفاعل من خالله كل  Porterوقد وضع . األرباح
   3.خرىالمحددات وتتشابك مع بعضها البعض، فكل محدد يؤثر ويتأثر بالمحددات األ

إلى محددات رئيسية وأخرى مكملة، حيث  Porterوتنقسم محددات الميزة التنافسية كما صاغها     
        ظروف عوامل اإلنتاج، ظروف الطلب، ظروف : تشمل المحددات الرئيسية أربعة عوامل وهي 

                                                
1- G.Garibaldi, Stratégie concurrentielle- choisir et gagner-, édition d’organisation, Paris, 1996, PP : 95-96. 

  . 86-85: ، ص ص نبیل مرسي خلیل، مرجع سابق  -2
، أطروحـة دكتـوراه غیر منشورة، كلیة -دراسة حالة مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائر -التسویق والمزایا التنافسیةلحول سامیة،  -3

  .71، ص 2007/2008العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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: ة تتمثل في هيكل وتنافسية المؤسسة، ومحددات مكملوالصناعات المرتبطة والمساندة، إستراتيجية 
  . دور الصدفة والحكومة

  : المحـددات الرئيسية  -1
أكثر شموال من المفهوم " Porter"يعد مفهوم عوامل اإلنتاج من منظور : ظروف عوامل اإلنتاج  - أ

التقليدي المتداول، ألنه يتضمن باإلضافة إلى العوامل التقليدية المتمثلة في الموارد البشرية والطبيعية 
ل، عوامل أخرى من شأنها أن تشكل بدورها عوامل مساندة لوسائل اإلنتاج  ويدخل في ذلك ورأس الما

  .الهياكل القاعدية ونظم االتصاالت ومراكز البحوث
أما المقصود بظروف عوامل اإلنتاج فيعني مدى وفرتها ومالئمتها وسهولة وصول المؤسسـات     

فتها وتزداد فعاليتها وكفاءتها بقدر ما تكون محققة إليها، فبقدر ما تتوفر هذه العوامل وتنخفض تكل
  للميزة التنافسية للمؤسسات،

غير أن وفرة وأهمية هذه العوامل ال يكون مجديا في حالة سوء استخدامها، وربما أدى ذلك إلى     
سسة فقدان روح اإلبداع والتطوير لدى المؤسسة، في حين قد تدفع الندرة النسبية لعوامل اإلنتاج بالمؤ

توافر عوامل اإلنتاج األساسية يعتبر  أن Porter إلى اإلبداع والتطوير بما يخلق ميزة تنافسية، لذا يرى 
شرطا لتحقيق ميزة نسبية في صناعة ما، وإن كان غير كاف الرتباط ذلك بكفاءة استخدام عوامل 

  1.اإلنتاج وتطويرها
واء تحقيق ميزة تنافسية، إذا ما تستطيع المؤسسات والصناعات على حد س: ظروف الطلب  -ب

استجابت إلى ظروف الطلب من حيث حجمه، تأثيراته وأنماطه المختلفة، فكلما تحقق نمو الطلب 
وارتفع كلما أدى إلى إمكانية تصريف منتجات المؤسسة، مما سيفتح مجاال للجوء إلى اقتصاديات 

وى اإلنتاجية، ومنه رفع القدرة التنافسية الحجم، واستغالل أثار الخبرة والتعلم بهدف رفع وتحسين مست
للمؤسسة، وكلما زادت الضغوطات المستمرة من قبل المستهلكين لطلب منتجات متميزة هذا سيدفع 
بالمؤسسات المتنافسة إلى المزيد من اإلبداع، االبتكار، وتفعيل التكنولوجيا رفعا لمستوى الجودة وتحقيقا 

ر الذي ينعكس في النهاية على تقوية المزايا التنافسية المحققة يز في المنتجات، األميلخاصية التم
  2.للصناعة مقارنة بالمنافسين اآلخرين

     

                                                
، أطروحة دكتوراه أثر التسییر اإلستراتیجي للموارد البشریة وتنمیة الكفاءات على المیزة التنافسـیة للمؤسـسة االقتـصادیةسماللي یحضیة،  -1

   .37، ص 2005غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، 
2 - Michael Porter, Choix Stratégiques Et Concurrence, Edition Economica, Paris, 1982, P04. 
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لذا على المؤسسة التي تسعى إلى الرفع من تنافسيتها أن تستغل ظروف الطلب بما يحقق أهدافها من  
  .جهة، وأن تسعى إلى توجيهه وتكييفه وفق إستراتيجياتها من جهة أخرى

الصناعات التي "ويقصد بالصناعات المرتبطة تلك : ظروف الصناعات المرتبطة والمساندة  -ت
تشترك معا في التقنيات، المدخالت، قنوات التوزيع والعمالء، أو تلك الصناعات المنتجة لموارد مكملة 

 1".لإلنتاج لهذه الصناعة، بينما الصناعات المساندة هي التي تقدم الدعم للصناعة بالمدخالت الالزمة

للصناعات المرتبطة والمساندة دور هام في قدرة الصناعة على المنافسة الدولية، وهذا يعني أن تكون 
للدولة صناعات ذات مستوى عالمي تكون مرتبطة ومساندة لبعضها البعض، األمر الذي يساهم في 

   .إثراء الميزة التنافسية للدولة في أنشطة أو صناعات محددة أو في أجزائها
ويمثل تواجد الصناعة كجزء من تجمعات صناعية عنقودية عامال أساسيا في تحقيق الميزة     

أن المنافسة تتأثر بوجود هذه التجمعات من خالل زيادة إنتاجية المؤسسات  Porterالتنافسية، ويرى 
ستقبل، وما ينجم المكونة للعنقود وزيادة قدرتها على االبتكار، مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية في الم

عنها من وفورات في التكلفة بفعل االستفادة من تسهيالت إنتاج مشتركة أو خبرة فنية أو منـافذ 
توزيع، كما أن استغالل تلك الترابطات بشكل جيد سواء على مستوى التمييز أو التكاليف سيرفع من 

اعات المساندة لبعضها البعض، القدرات التنافسية للمؤسسة، ويتوقف كل ذلك على مدى توافر هذه الصن
  2.وعلى مدى كفاءتها وعلى درجة ارتباطها فيما بينها

بقدر ما يكون الوضع االستراتيجي والتنافسي للمؤسسة : إستراتيجية، هيكل وتنافسية المؤسسة  -ث
جيدا بقدر ما تكون ذات قدرة تنافسية عالية، وبالعكس ستكون عرضة لفقدان تميزها وقدرتها على 

نافسة وإخالء المجال السوقي للمتنافسين، هذا الوضع االستراتيجي والتنافسي يبقى محكوما بهيكل الم
المؤسسة ومختلف التفاعالت التنظيمية من جهة، وبدرجة المنافسة وتأثيرات مختلف قوى المنافسة 

 Porterكعامل خارجي من جهة أخرى، وبهدف تحسين الوضع اإلستراتيجي والتنافسي للمؤسسة يرى 
أنه يجب على المؤسسة أن تسعى بشكل دائم إلى االبتكار، التطوير، التحسين، التجديد، رفع الكفاءة 
وتحسين اإلنتاجية، فضال عما توفره المنافسة من تعميم للتكنولوجيا، سرعة تدفق وانتشار المعلومات، 

  3.تنافسية المؤسسةالخبرة وإفساح المجال القتصاديات الحجم، وهي كلها عوامل تصب مباشرة في 
  

                                                
   .72لحول سامیة، مرجع سابق، ص  -1

.73نفس المرجع، ص   - 2  
. 39سماللي یحضیة، مرجع سابق، ص -   3  
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  :  المحـددات المسـاعدة -2
التنافسية  للميزة الرئيسية المحددات أحد الحكومة يعتبر لم Porterأن  من الرغم على: دور الحكومة  -أ

 من الميزة التنافسية، وذلك خلق في المساعدة المحددات من باعتبارها الفعال دورها إلى أشار أنه إال
    1.المحددات األخرى باقي على سلبية أو يجابيةإ بصورة التأثير خالل 

ويظهر هذا الدور من خالل السياسات الحكومية في التأثير على شروط اإلنتاج مثال من خالل     
اإلعانات والسياسات اتجاه أسواق رأس المال والسياسة التعليمية، أو من خالل التأثير على قوانين 

ة قد تؤثر على خصائص الصناعات المرتبطة والمساندة من خالل حماية المستهلكين، كذلك فإن الحكوم
دعم هذه الصناعات ووضع المواصفات القياسية لمنتجاتها، أيضا فالحكومة من خالل سياساتها 

  2:وتشريعاتها تؤثر على إستراتيجيات المنشآت ودرجة التنافس بينها، من خالل أدواتها المتمثلة في 
السياسات الضريبية، قوانين االحتكار، التأثير على سياسة سعر الصرف،  ،تشريعات أسواق رأس المال

  .فرض معايير صارمة للحفاظ على سالمة المنتجات والبيئة
تنافسية  في هاما دورا الصدفة بمحض تحدث التي التلقائية أو العفوية األحداث تلعب: دور الصدفة  -ب

 المؤسسات قوة إطار خارج تقع الغالب في أنها يثح أثرها، ضآلة من بالرغم الصناعات كثير من ونجاح

بحدوث  تسمح ثغرات أو فجوات خلق من عنها ينتج فيما الصدفة أهمية وتأتي ،وسيطرتها وقوة الدولة
  3.التنافسي الوضع في تغييرات

  .محددات الميزة التنافسية : 2.2الشكل رقم 
  
  
  
  
  

    
  

 
 
 
Source : Michael Porter, New Global Strategies For competitive Advantage, Planning 
Reviews, Paris, May/Jun 1990, P 5. 

                                                
.73لحول سامیة، مرجع سابق، ص  - 1  
.09، ص 2002القرار، القاھرة،  ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ-حالة مصر -دور الحكومة الداعم للتنافسیةنویر طارق،  - 2  
.73لحول سامیة، مرجع سابق، ص  - 3  

 ھیكلو إستراتیجیة دور الصدفة
 المؤسسة وتنافسیتھا

  عوامل اإلنتاجروف ظ

 ظروف الصناعات
 المرتبطة والمساندة

 ظروف الطلب

 الحكومة
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  مصادر الميزة التنافسية: المطلب الثاني 

  الكفاءة:  أوال
المقصود بالكفاءة في المؤسسة درجة استغالل الموارد وعناصر اإلنتاج في العملية اإلنتاجية،     

باستخدام تلك الموارد، أو إنتاج حجم معين من اإلنتاج بأقل بحيث يتم الحصول على أكبر ناتج ممكن 
وكنتيجة لذلك  1بالمقارنة مع منافسيها في الصناعة،حجم ممكن من الموارد، أي بأقل تكلفة ممكنة 

سوف تحقق المؤسسة ميزة تنافسية من خالل انخفاض أسعارها بناء على انخفاض تكاليفها، مما يمكنها 
من بيع منتجاتها بنفس األسعار أو بأقل من مستوياتها المتوسطة السائدة في الصناعة، وهذا ما يمكنها 

  .أعلىمن تحقيق قيمة أكبر مقارنة بمنافسيها، وبالتالي تحقيق أرباح 
  الجودة:  ثانيا
نتيجة للتغيرات السريعة والتطورات المتعاقبة، زاد اهتمام المؤسسات بتلبية رغبات المستهلكين     

والحرص على رضاهم، إذ لم يعد السعر العامل والمحرك لسلوك المستهلكين، بل أصبحت الجودة هي 
ا أوجب على المؤسسات التي ترغب في االهتمام األول لهم والقيمة التي يسعون للحصول عليها، هذا م
توافر خصائص ومواصفات في المنتوج " البقاء في المنافسة أن تقدم منتجات ذات جودة عالية، وتعني 

تشـبع احتيـاجات وتوقعات العـميل، ويأتي ذلك بترجمة توقعاته إلى تصميم المنـتوج بجودة 
األمر بما يتوافق وحاجات وتوقعات  عاليـة، وتقديم المنتوج مع الخدمات المصاحبة إن تطلب

فتدعيم السمعة من خالل الجودة يمنح المؤسسة فرض سعر عالي، كما أن العمل على سالمة  ،2العمالء
العملية اإلنتاجية وخلوها من أي عيوب يدعم ويزيد الكفاءة ومن ثم تخفيض التكاليف، ويتم تحقيق 

  .ين العمليات من خالل التسيير األفضل والتدريب الجيدالجودة باستخدام التكنولوجيا، باإلضافة إلى تحس
ومما ال شك أن اهتمام الكثير من المؤسسات بجودة المنتوج ال يمكن قصر النظر إليه على أنه مجرد  

طريقة الكتساب المزايا التنافسية، إذ أن ذلك أصبح في الكثير من المجاالت الصناعية أمرا حتميا من 
  .أجل البقاء واالستمرار

  االستجابة لحاجات العميل:  ثالثا
لكي تكون المؤسسة قادرة على مواجهة المنافسة المفروضة، يتعين عليها أن تكون قادرة على أداء    

مهامها بشكل أفضل من منافسيها، في تحديد وإشباع احتياجات عمالئها، وهذا سيخلق والء من قبل 

                                                
. 219ص ، مرجع سابق، سعید بامخرمة احمد    -1  
.543، ص 1999، مكتبة أنجلو المصریة، القاھرة، 4،ط -في الصناعة والخدمات -اإلنتاج والعملیات إدارةأحمد سید مصطفى،  - 2  
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إلى خلق التمييز القائم على المزايا التنافسية، وتكون العمالء ويحقق قيمة أكبر لمنتجاتها، مما يؤدي 
أسبقية االستجابة لحاجات العميل بتقديم منتجات متنوعة حسب الطلب، أي تطوير قدرات المؤسسة على 
تغيير نوع المنتوج وفقا لحاجات العميل تبعا للتغير في طلبات السوق، والتي يطلق عليها الزبونية 

يف واالستجابة مع الحاجات الفريدة لكل عميل وتغيير تصاميم المنتوج، حيث القدرة على التك" وتعني 
  1"يتم تقديم المنتجات والخدمات حسب تفضيالت العمالء 

  2:وترتبط هذه االستجابة بـ  
 م مع حاجات ورغبات الزبائن؛ئتحسين جودة وتطوير وتصميم المنتجات بشكل يتال -1

 مة للزبون؛تقليص وقت تقديم المنتوج أو الخد -2

  .التفوق في تقديم خدمات ما بعد البيع وعمليات الدعم -3
 .وهذه العوامل تدعم مبدأ االستجابة للعميل وتمنح للمؤسسة الفرصة لتمييز نفسها عن منافسيها   

  المعرفة:  رابعا
 شهدت منظومات األعمال تحول كبير في طريقة فهم عوامل النجاح، فطوال الفترة الصناعية كان   

العنصر البشري يقيم على أساس الجهد المادي الذي يبذله في العمل، لكن مع التطور الذي حدث بعد 
ذلك وإدخال اآلالت الحديثة والتكنولوجيا، أصبح التقييم على هذا األساس أقل أهمية، وصار من 

لميزة التنافسية الضروري االعتماد أكثر على القدرات الفكرية في تقييم الرأسمال البشري، فإذا كانت ا
هي نتيجة القيمة اإلضافية التي تخلقها المؤسسة للعميل، وإذا كان من الممكن تجسيد هذا من خالل 
تمييز المنتوج وانفراده بخصائص إضافية، فإنه باستطاعة المؤسسة أن تحقق تلك األفضلية النسبية 

تبر المعرفة هي الركيزة األساسية اعتمادا على قدراتها الداخلية خاصة في مجال البحث والتطوير، وتع
لهذه الوظيفة، إذن فالمعرفة هي األداة لتحقيق السبق وتقديم المكانة التنافسية للمؤسسة، وال تقتصر 

  .مساهمة المعرفة على وظيفة البحث والتطوير، بل ترتبط بكل وظائف المؤسسة
  اإلبــداع:  خامسا

ات واحتياجات العمالء، تسعى المؤسسات إلى في ظل شدة المنافسة وسرعة التغيير في رغب    
التطوير المستمر في منتجاتها لتحقيق التميز والبقاء في األسواق واكتساب مزايا تنافسية، ولقد زاد 
       اهتمام المؤسسات باإلبداع والتركيز عليه إلى درجة اعتباره الحد األدنى في األسبقيات التنافسية إلى 

                                                
.171لحول سامیة، مرجع سابق، ص  - 1  

2 - Michael Porter, L’avantage concurrentiel des nations, enter édition, Paris, 1993, P 43. 
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وأصبحت القدرة على اإلبداع مصدرا من مصادر الميزة التنافسية، ويمكن  جانب التكلفة والجودة،
للمؤسسة تحقيق اإلبداع من خالل عمليات البحث والتطوير التي تساهم في تحسين الكفاءة من جهة، 
ورفع مستوى جودة المنتجات من جهة أخرى، كما تستطيع عمليات البحث والتطوير الرفع من كفاءة 

لرائدة في تطوير عمليات التصنيع والمنتجات، وهو ما يعطيها ميزة تنافسية، ومنه المؤسسة بجعلها ا
نجد بأن اإلبداع يساهم في تحقيق المزايا التنافسية للمؤسسات، حيث يمكنها من فرض أسعار عالية 

    1.وذلك لكونها المورد الوحيد لذلك المنتوج الجديد

  "Porter" اإلستراتيجيات التنافسية لـ: المطلب الثالث 

، والذي يرى Porterمن أكثر االستراتيجيات التنافسية شيوعا االستراتيجيات التنافسية العامة لـ     
بأن االستراتيجية التنافسية تستند إلى األنشطة الفريدة والمختلفة وهي تتعلق بالمركز التنافسي للمؤسسة 

يحدد مدى قدرتها على تحقيق أرباح في مجال الصناعة الذي تعمل فيه، وأن ذلك المركز هو الذي 
  . أعلى من معدل الصناعة، وكل ذلك المستوى من األداء يأتي من امتالك المؤسسة للميزة التنافسية

قيادة التكلفة، : أن أمام المؤسسة ثالث أنواع من االستراتيجيات التنافسية هي  Porterويرى     
  2.التمييز يمكن أن تحقق لها ميزة تنافسية التمييز، والتركيز المستند إما إلى التكلفة أو

  إستراتيجية قيادة التكلفة:  أوال
يمكن للمؤسسة أن تحقق ميزة تنافسية إذا استطاعت تخفيض تكلفتها في كل مجال من مجاالت     

أنشطتها مع المحافظة على مستوى مقبول من النوعية بحيث تتمكن من بيع منتجاتها بأسعار أقل من 
  3.بالمنافسين تلك الخاصة

الشروط التي يؤدي توافرها وتحقيقها إلى أن تكون  مجموعة من Thompson &Strickland ويقدم    
   4:استراتيجية تخفيض التكلفة فعالة وقادرة على تحقيق الميزة التنافسية، وهي على النحو التالي 

  سوقية؛ أن تكون المنافسة السعرية هي السائدة بين المنافسين بوصفها قوة  -1
  تكون المنتجات أو الخدمات في الصناعة معيارية أو نمطية وفي متناول الجميع؛   -2
  تكون هناك محدودية لتحقيق التمييز؛ -3

                                                
زء األول، ـعال، الجـید أحمد عبد المتـمد سـمد رفاعي، محـرفاعي مح ترجمة ،-كاملـل متـمدخ-ستراتیجیةـاإلدارة اإلشارلز وجاریث جونز،   -1

   .201، ص 2001دار المریخ للنشر، الریاض، 
. 102-101: القطب محیي الدین، مرجع سابق، ص ص  - 2  
. 224، ص 2000، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، -مفاھیم حاالت تطبیقیة - اإلدارة اإلستراتیجیةإسماعیل محمد السید،  - 3  
. 103القطب محیي الدین، مرجع سابق، ص  - 4  
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  أن يكون اختيار البائع أو التحول إلى آخر ال يكلف العمالء كلفا إضافية؛  -4
  .ارأن تكون أعداد المشترين كبيرة، ولديهم قوة مساومة لخفض األسع -5

أما الطرق واألساليب التي يمكن اعتمادها بوصفها متطلبات لتنفيذ هذه االستراتيجية فيمكن إيجازها     
   1:في اآلتي 

 تحقيق اقتصاديات الحجم؛  -أ

 االستفادة من تراكم الخبرة والتعلم؛  - ب

 االستغالل األمثل للطاقة؛  - ت

 تخفيض تكاليف األنشطة المترابطة مع بعضها؛   - ث

 ؛ )االستثمار األمثل في الموارد(إمكانية الحصول على الموارد بتكلفة أقل  -ج

 .خفض حجم اإلنفاق على البحث والتطوير بالمقارنة مع المنافسين -ح

  2:وتحقق هذه اإلستراتيجية عدة مزايا تمكن المؤسسة من مواجهة قوى المنافسة تتمثل في      
  فسين من حيث المنافسة على األسعار؛احتالل المؤسسة موقع أفضل بين المتنا -
تتمتع المؤسسة المنتجة بتكلفة أقل بحصانة ضد العمالء األقوياء حيث ال يمكنهم المساومة على  -

 تخفيض األسعار؛

المؤسسة المنتجة بتكلفة أقل يمكنها في بعض الحاالت مواجهة تهديدات الموردين األقوياء، وخاصة  -
ت الكفاءات تسمح لها بتحديد السعر وتحقيق هامش ربح معين لمواجهة في حالة ما إذا كانت اعتبارا

 ضغوط ارتفاع أسعار المدخالت األساسية؛ 

المؤسسة المنتجة بتكلفة أقل تحتل موقعا تنافسيا جيدا يمكنها من تخفيض األسعار لمنع دخول  -
 منافسين جدد إلى الصناعة؛  

 . ح لمواجهة السلع البديلةتستطيع المؤسسة استخدام تخفيضات السعر كسال -

  3:غير أن إتبـاع هذه اإلستراتيجيـة يخلـق العديد من المخاطـر منـها     
 سهولة تقليد هذه اإلستراتيجية مما يشكل خطر على المؤسسة؛ * 

انخفاض مستوى الجودة نتيجة االهتمام الكبير بالتكاليف، مما يؤدي إلى تعثر سمعة المؤسسة * 
  ن عمالئها؛وفقدانها لعدد م

                                                
.110خلیل نبیل مرسي ، مرجع سابق، ص  - 1  
.108ع، ص نفس المرج - 2  

، المؤتمـر العلـمي الدولـي حـول تدنیھ التكالیف كأداة إسـتراتیجیة لمـواجھة المنافسـة المحتملـة في ظل االقتصـاد االنتقاليالعربي عطیة،  -3
    .448، ص 2005مارس 9-8األداء المتمیز للمنظمات والحكومات، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة ورقلة، 
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عدم مواكبة التغيرات والتطورات الحاصلة في السوق، بسبب تركيز المؤسسة على تخفيض التكاليف * 
  وإهمال جانب تكيف المؤسسة مع تلك التطورات؛ 

تحمل خسائر كبيرة؛ ألن اعتماد المؤسسة على هذه اإلستراتيجية يتطلب منها الدخول باستثمارات * 
  .اج كبيررأسمالية كبيرة، وبحجم إنت

  إستراتيجيـة التمييـز:  ثانيا
إن هذه االستراتيجية تجعل المنتج أو الخدمة متفردا للعميل، بحيث يكون ذلك المنتج أو تلك الخدمة     

إستراتيجية تنافسية موجهة لسوق كبير "فاستراتيجية التمييز هي . ذو جاذبية تنافسية في الصناعة
ر في المنتوج على النحو الذي يتم إدراكه على أنه شيء فريد أو الحجم، تنطوي على االبتكار والتطوي

  1".مميز
يعتبر التمييز في المنتجات أحد أبعاد هيكل الصناعة كما أنه في الوقت نفسه أحد أهم ركائز و    

عوائق الدخول إلى الصناعة وذلك عن طريق تنويع المؤسسات في صناعة معينة لمنتجاتها تنويعا 
  .ن بقية السلع في الصناعة بحيث ال تعد سلعة بديلة لهذه السلع من قبل المستهلكينيجعلها مميزة ع

  2:ومـن أهـم مجـاالت التمـييز التـي تحقق ميزة تنافسيـة لفترة أطول نذكـر     
  التمييز على أساس التفوق التقني؛  -1
  التمييز على أساس الجودة؛  -2
  أكبر للمستهلك؛ التمييز على أساس تقديم خدمات مساعدة -3
  .التمييز على أساس تقديم المنتوج قيمة أكبر للمستهلك نظير المبلغ المدفوع فيه -4

وتبني المؤسسة ميزتها التنافسية اعتمادا على استراتيجية التمييز من خالل عدة متطلبات وطرق     
  3:تضمن خلق قيمة مؤثرة لدى العمالء ومن أهم هذه الطرق 

 نوعية عالية حتى لو كانت مرتفعة السعر؛  شراء مدخالت ذات -أ

 تخصيص جزء مهم من الموارد المالية للبحث والتطوير واإلبداع؛  - ب

 االهتمام بالمواصفات واإلضافات للمنتوج والسيطرة عليه بصورة دقيقة؛ - ت

 تصميم المنتوج اعتمادا على بحوث مبدعة، والتركيز على جودته عند تصميمه؛ - ث

  

                                                
1- Michael Porter, L’avantage concurrentiel, op.cit, P 26. 

  . 112نبیل مرسي خلیل، مرجع سابق، ص 2-
. 105القطب محیي الدین، مرجع سابق، ص  - 3  
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ت ما بعد البيع والخدمات الفنية األخرى، فضال عن االهتمام بنظام التسليم بحيث يكون تقديم خدما -ج
 . بأسرع وقت

  1:وتحقق هذه اإلستراتيجية عدة مزايا تمكن المؤسسة من مواجهة قوى المنافسة تتمثل في     
ال عما تعرضه فيما يتعلق بحدة المنافسة ما بين المنافسين، فإن المؤسسة وبفضل وفاء زبائنها وفض -

 منتجاتها من خصائص وميزات ستجد نفسها محصنة إزاء رد أفعال منافسيها؛ 

هذه الخصائص والميزات في المنتجات تعد عامل إضعاف لتهديد مساومة العمالء، خاصة في حالة  -
 الخ؛ ...انعدام منتجات مكافئة أو مقاربة لمنتجاتها من حيث الجودة، الخصائص الفنية،

سبة لقوة مساومة الموردين، فإن الميزة التنافسية التي تحققها هذه اإلستراتيجية تجعلها في أما بالن -
 وضعية تنافسية مقبولة لمفاوضتهم؛ 

 تمييز المنتوج يخلق حواجز لدخول منافسين جدد إلى الصناعة بسبب الوالء للعالمة؛  -

  .سوف يحد من درجة هذا التهديدأما على مستوى تهديد المنتجات البديلة فإن تمييز المنتجات  -
  2:لكن تطبيق هذه اإلستراتيجية يواجهه عدد من الصعوبات نذكر منها و    
 فقدان المؤسسة لمكانتها التنافسية بسبب انتهاء حاجة العمالء لعامل التمييز؛* 

 ارتفاع التكاليف عند المبالغة والتمادي في التمييز أحيانا؛* 

 تقليد المنتوج المتميز بسهولة؛قدرة بعض المنافسين على * 

  .محاولة بعض المؤسسات فرض أسعار عالية عند تمييز منتجاتها* 
 التركيز ةإستراتيجي: ثالثا

تتمثل الفكرة األساسية من هذه االستراتيجية في اختيار مجال تنافسي محدود داخل قطاع الصناعة     
الميزة التنافسية سواء المستندة على التكلفة أو الذي تعمل فيه المؤسسة، ومن ثم استخدام مداخل تحقيق 

لمجموعة معينة من التمييز وتركيز العمل فيها على ذلك القطاع، بهدف إشباع حاجات خاصة 
     3.العمالء

  4:ويتم تحقيق الميزة التنافسية في ظل إستراتيجية التركيز من خالل    
  طاع السوقي المستهدف؛إما تمييز المنتج بشكل أفضل بحيث يشبع حاجات الق -1

                                                
. 38، ص 2002، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر،  -مفاھیم ونماذج تطبیقیة-، اإلدارة اإلستراتیجیةثابت عبد الرحمن إدریس - 1  

، 2005، دار الیــازوري للنشــر والـتـوزیع، األردن، -مفـاھیم وعملـیات وحـاالت دراسـیة -اإلدارة اإلسـتراتیجیة كریا مطلك الدوري،ز  -2
    . 255ص
.  107-106: القطب محیي الدین، مرجع سابق، ص ص  - 3  

  . 114ص  نبیل مرسي خلیل، مرجع سابق، -4
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  أو من خالل تكاليف أقل للمنتوج المقدم لهذا القطاع السوقي؛  -2
  .التمييز والتكلفة األقل معا -3

أن استراتيجية التركيز المرتكزة على التكلفة أو التمييز   Thompson & Stricklandويرى كل من    
  1:تكون مالئمة للمؤسسة في ظل توفر الشروط التالية 

 أن يكون القطاع السوقي المستهدف كبيرا بالدرجة التي يمكن أن يحقق من خاللها الربح؛  -أ

 أن تكون هناك احتمالية نمو مرتفعة للقطاع السوقي المستهدف؛  - ب

 أال يكون القطاع السوقي المستهدف مجال حاسم وهام لنجاح المنافسين؛  - ت

 زمة للعمل بذلك القطاع بصورة فعالة؛  أن يكون لدى المؤسسة القابلية والموارد الال - ث

أن تكون المؤسسة قادرة على الدفاع على مصالحها أمام المنافسين من خالل التركيز على سمعتها  -ج
  .وعالمتها التجارية أمام عمالئها

  2:ومن أهم المخاطر التي تواجه تطبيق هذه اإلستراتيجية نذكر      
ير جذاب بسبب التالشي التدريجي لهيكله أو الطلب أو عندما يصبح قطاع السوق المستهدف غ -

 التغيرات التكنولوجية والتغيرات في أذواق المستهلكين؛

 احتمال قدرة المؤسسات المنافسة من إيجاد وسائل فعالة للمنافسة على القطاع السوقي المستهدف؛ -

 ظهور مؤسسات جديدة تتبع نفس اإلستراتيجية على نفس أجزاء القطاع؛  -

إمكانية المنافسة من قبل المؤسسات التي تتبع إستراتيجية التمييز، وذلك بطرح منتج يفي احتياجات  -
. العمالء  

  .  Porterوالشكل الموالي يبين مختلف االستراتيجيات العامة لـ     
 
 
 
 
 
 
 

                                                
.   107القطب محیي الدین، مرجع سابق، ص  - 1  
.280ص  ،2002 ،، الدار الجامعیة، اإلسكندریةالتفكیر اإلستراتیجي واإلدارة اإلستراتیجیةجمال الدین محمد المرسي وآخرون،  - 2  
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  .اإلستراتيجيات العامة للتنافس:  2.3الشكل رقم 

  ةـزة االستراتيجيـيالم                                
  

 
 

  
 
 
 

  
 

 
 
 

الدار الجامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، ، الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خليل،  :المصدر 
  .104، ص 1996

  دور اإلبداع التكنولوجي في تحسين تنافسية المؤسسة:  المبحث الثالث 

الل هذا المبحث اثر اإلبداع التكنولوجي على المنافسة السوقية سنحاول أن نبين من خ    
  .واالستراتيجيات العامة للتنافس لنتوصل في األخير إلى  أثره على مؤشرات تنافسية المؤسسة

   Porterتأثير اإلبداع التكنولوجي على القوى التنافسية لـ : المطلب األول 

يف القوى التنافسية في سوق المنتجات، وتنبثق قوة اإلبداع يعمل اإلبداع التكنولوجي غالبا على تكث    
  : التكنولوجي على إثارة المنافسة السوقية من قدرته على 

 .التأثير على القوة التنافسية بين منافسي القطاع -

  .التأثير على الداخلين المحتملين إلى الصناعة -
 .التأثير في قوة تهديد السوق بالمنتجات البديلة -

 .تأثير في القوة التنافسية للمشترين والعمالءال -

 .التأثير في القوة التنافسية للموردين -

  . سنحاول التطرق إلى كل عامل من العوامل السابقة بشيء من التفصيل   
  

 التمييز
 

  قيادة التكلفة        

  

 زـالتركي     

 تكلفة أقل تمييز المنتج

 لـة ككـالصناع 

 الهدف االستراتيجي 

 قطاع سوقي معين 
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  تأثير اإلبداع التكنولوجي على القوة التنافسية لمنافسي القطاع:  أوال
             1:لتأثير على المنافسين داخل الصناعة من خالل ويتجلى أثر اإلبداع التكنولوجي في ا    

عندما تؤدي اإلبداعات التكنولوجية إلى تخفيض التكلفة، تنمو وتزيد الضغوط لتخفيض األسعار،  -1
بحيث تستطيع المؤسسات منخفضة التكلفة استخدام سالح األسعار لجذب العمالء بعيدا عن منافسيهم، 

فعة التكلفة الدفاع عن مساهمتها السوقية عن طريق تخفيض األسعار، إال وقد تحاول المؤسسات مرت
وبالتالي فإن التكنولوجيات . أنها تواجه مشكلة انخفاض هامش الربح، وربما تذهب إلى تحقيق خسائر

المنخفضة التكاليف تدعم االستراتيجية التنافسية التي تستهدف اإلنتاج بأقل تكلفة ممكنة على مستوى 
؛ إذن إذا كانت اإلبداعات التكنولوجية من النوع الذي يمكن الحفاظ عليه بالسرية أو ببراءات الصناعة

  االختراع، فإن المنافسين  لن يتمكنوا من الحصول على تكنولوجيا مماثلة أو تقليدها؛ 
تجات، عندما يساهم اإلبداع التكنولوجي في تدعيم جودة المنتجات والمزايا المرتبطة بأداء هذه المن -2

فإن من يتبنى هذه اإلبداعات التكنولوجية يستطيع كسب العمالء من المنافسين باتباع استراتيجية قائمة 
على جاذبية منتجاته، وكلما تبنت المؤسسة اإلبداعات التكنولوجية مبكرا، كلما مكنها ذلك من االستفادة 

يذ السريع لإلبداعات التكنولوجية من هذه الميزة، وذلك إذا لم يستطع المنافسون أن يقوموا بالتنف
  .المماثلة

كلما قامت اإلبداعات التكنولوجية على درجة كبيرة من التعلم من خالل أداء العمل وعلى الخبرة  -3
وإذا كان استخدام  هذه . المكتسبة من التكنولوجيا كلما أدى ذلك لتوسيع التكنولوجيا المكتسبة للمؤسسة

، فإنها تستطيع أن تحقق بعدا تنافسيا من خالل مزاياها التكنولوجية التكنولوجيا يخص مؤسسة واحدة
وهذا التفوق التكنولوجي في اإلنتاج يؤدي إلى زيادة في المبيعات وارتفاع في الحصة السوقية للمؤسسة 

 .    على حساب منافسيها

   2تأثير اإلبداع التكنولوجي على الداخلين المحتملين:   ثانيا

المؤسسات القائمة من بناء الوالء للعالمة لمنتجاتها، وذلك من خالل قيامها باإلبداع  إذا ما تمكنت    
التكنولوجي المستمر فإن هذا األمر يترتب عليه تقليص المخاطر المرتبطة بدخول المنافسين الجدد على 

حقق الصناعة، وعندما تتدنى تلك المخاطر يمكن للمؤسسات القائمة أن تفرض أسعارا عالية وان ت

                                                
. 702سعید یس عامر، مرجع سابق، ص  - 1  
. 704-703: نفس المرجع، ص ص  - 2  
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ومن الواضح . أرباحا كبيرة عما إذا كان الحال مختلف
ه من مصلحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأن

                                                             ى وراء ــــــــــــات أن تسعــــــــــــــــــــالمؤسس
ظهور وزيادة العوائق في وجه المؤسسات التي تحاول  استراتيجيات إبداعية تكنولوجية تتوافق مع

دخول مجال الصناعة وفي الحقيقة هناك دليل على أن ارتفاع وقوة عوائق الدخول يعد بمثابة المحدد 
وهناك أمثلة تتعلق . األكثر أهمية لمعدالت الربح في مجال من المجاالت الصناعية بشكل معقول

فيها عوائق الدخول ومن بينها نذكر مجال صناعة الدواء  ببعض المجاالت الصناعية التي تبرز
والطائرات وفي الحالتين األولى والثانية نالحظ تمييز المنتوج والذي تم تحقيقه من خالل نفقات كبيرة 
تم رصدها لعمليات البحث والتطوير واإلعالن، قد أدى بدوره إلى تحقيق الوالء للعالمة، مما صعب 

  .لجديدة في دخول هذه المجاالت الصناعية بشكل مؤثراألمر على المؤسسات ا
هناك العديد من الطرق التي من خاللها يستطيع اإلبداع التكنولوجي التأثير على إمكانية دخول     

  :مؤسسات جديدة إلى السوق نذكر منها 
كان من قد تمكن اإلبداعات التكنولوجية المؤسسة من زيادة حواجز الدخول إلى السوق وذلك إذا  -1

الممكن االنفراد بطرق اإلنتاج الجديدة من خالل االستحواذ على حقوق ملكية اإلبداعات التكنولوجية، 
أما إذا كان من السهل االستحواذ على المعارف الفنية والخبرة التكنولوجية يكون من السهل على 

 المؤسسات الجيدة الدخول إلى السوق؛ 

إلنتاج قد يمكن المؤسسة من تغيير االحتياجات الرأسمالية الالزمة اإلبداع التكنولوجي في أساليب ا -2
  :لدخول الصناعة وذلك من خالل 

حاجات المؤسسات إلى االستثمار بكثافة وبشكل مستمر في البحوث والتطوير حتى تستطيع أن  -أ
 تواكب اإلبداعات التكنولوجية الجديدة المتدفقة؛

الالزم لبناء وتجهيز مرافق اإلنتاج الجديدة، وكلما زادت التأثير على االستثمار الرأسمالي  - ب
االحتياجات الرأسمالية التي تستلزمها اإلبداعات التكنولوجية في اإلنتاج كلما ارتفعت حواجز الدخول 

  .أمام المؤسسات الخارجية
من أن وفي الحقيقة إن ذلك يعتمد على المدى الذي تستطيع عنده المؤسسات المتقدمة تكنولوجيا     

تمنع تقليد تكنولوجيتها من جانب المؤسسات المنافسة؛ فعندما تتولد إبداعات تكنولوجية داخل 
فإذا . المؤسسات يكون من السهل حمايتها من التقليد واالنفراد باستخدامها بواسطة براءات االختراع
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فإن المؤسسات كانت هذه التكنولوجيات من النوع الذي يخفض التكلفة أو يحسن من جودة المنتج 
  1.المبدعة بذلك ترفع من حواجز الدخول وتتمتع بقدرة تنافسية عالية

  2تأثير اإلبداع التكنولوجي على المنتجات البديلة :  ثالثا
قد يساهم اإلبداع التكنولوجي في تحفيز المؤسسات على إحالل أحد المدخالت محل مدخل آخر     

  الت، وأداء المدخالت الجديدة، وتكلفة اإلحالل بين المدخالت،يكون دالة لكل من األسعار النسبية للمدخ
المنافسة المتزايدة بين الصلب واأللومنيوم والبالستيك باعتبارها من مكونات : فعلى سبيل المثال 

  . صناعة السيارات وقطع غيارها؛ كما دخل األلومنيوم كبديل للنحاس في صناعة المنتجات الكهربائية
ن القول بأن اإلبداع التكنولوجي يمكن أن يسمح بخلق بدائل قوية ودقيقة تمثل تهديدا وبالتالي يمك    

تنافسيا كبيرا، ويشكل قيودا على السعر الذي تفرضه المؤسسة، ومن ثم تراجع ربحيتها، أما إذا كانت 
حصول منتجات المؤسسة ليس لها بدائل قوية، فهنا قد تتهيأ الفرصة أمام المؤسسة لرفع األسعار وال

  .أرباح إضافية
  اإلبداع التكنولوجي على القوة التفاوضية للزبائن أثير ت:  رابعا

في بعض الحاالت يستطيع اإلبداع التكنولوجي أن يغير من نطاق المفاوضة بين المنتجين     
  3:والزبائن، كما في الحاالت التالية 

تمكن الزبائن من تحويل طلباتهم إلى  إذا أدى اإلبداع التكنولوجي إلى تنميط مجتمع معين، كلما -1
للعمالء مع البائعين حيث يتجه  ةمنتجين آخرين بسهولة وبتكلفة أقل، وكلما زادت القوة التفاوضي

  الزبائن إلى الموردين الذين يقدمون أفضل الشروط؛ 
إذا استطاع اإلبداع التكنولوجي أن يضيف بعض الخصائص إلى المنتج، وهذه الخصائص تعتبر  -2

األساس الذي يعتمد عليه الزبائن في اختيار المنتج، فسوف يؤدي ذلك إلى خلق تفضيل قوي من جانب 
 . المشترين مما يؤدي إلى تضييق نطاق المفاوضة والمساومة بين المنتجين والزبائن

  تأثير اإلبداع التكنولوجي على القوة التفاوضية للموردين : خامسا 

ر الذي يفرضه اإلبداع التكنولوجي على قوة الزبائن، فإننا نجد بأن كما سبق الحديث عن التأثي    
  4:اإلبداع التكنولوجي له تأثير أيضا على القوة التفاوضية للموردين، كما في الحاالت اآلتية 

                                                
. 704سعید یس عامر، مرجع سابق، ص  - 1  
. 705سابق، ص سعید یس عامر، مرجع   - 2  
.   704نفس المرجع، ص  - 3  
.   705نفس المرجع، ص  - 4  
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إذا كانت تكنولوجيا إنتاج المواد أو األجزاء أو قطع الغيار أي بعبارة أخرى إذا كان اإلبداع  -1
مجال المنتجات أو في أساليب اإلنتاج متاح أمام عدد كبير من الموردين فإن تنقل التكنولوجي في 

الزبائن من مورد آلخر تكون منخفضة، األمر الذي يزيد من شدة المنافسة بين الموردين، ويضعف 
  القوة التفاوضية للموردين أمام الزبائن؛

اء سلعة أو بخصائص محددة بها إذا كان يتوفر لدى الموردين تكنولوجيات معينة متصلة بأد -2
تستطيع أن ترغم الزبائن على الشراء من هؤالء الموردين، فإن ذلك يضعهم في قمة المنافسة ويمنحهم    

  .قوة تفاوضية كبيرة مع عمالئهم

  Porterدور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق االستراتيجيات التنافسية لـ : المطلب الثاني 

لى بقاءها وتفوقها في ظل سوق شديد المنافسة من جهة وللتكيف مع حفاظا ع المؤسسة إن    
المتغيرات التكنولوجية المتسارعة من جهة أخرى، توجب عليها امتالك مزايا تنافسية وذلك بإتباعها 
إلستراتيجيات مدروسة تمكنها من تعزيز تنافسيتها، وفي الوقت الحالي أصبحت المنافسة في الكثير من 

الذي يمثل حافزا قويا ألي مؤسسة   اعية تعد عملية موجهة بواسطة عنصر اإلبداع؛المجاالت الصن
لالبتكار والتجديد، بحيث يدفعها لتبادر بمنتجات جديدة وعمليات أو استراتيجيات جديدة تمكنها غالبا من 

ألكثر وبالتالي يمكن القول أن اإلبداع التكنولوجي هو الخيار اإلستراتيجي اتحقيق أرباحا معتبرة، 
، إذ يعد اإلبداع التكنولوجي في مواجهة مختلف االضطرابات المحتملة في المحيطللمؤسسات ضمانا 

أحد أهم الركائز األساسية في بناء المزايا التنافسية للمؤسسة، أي أنه إذا أرادت أال تتخلف عن السباق 
تطوير تقنيات جديدة إلنتاج هذه التنافسي فإنه يتعين عليها اتخاذ خطوات وإجراءات لتقديم منتجات أو ل

   1.المنتجات بكل ثقة ومقابل تكلفة منخفضة، تلبي حاجات زبائنها الحالين والمرتقبين
آبل كمبيوتر، ودل : على سبيل المثال لنالحظ معدل النمو الكبير والسريع لمؤسسات عديدة مثل    

ذه المؤسسات تتميز باإلبداع كمبيوتر، وتويز يو أس، وول مارت، وبطريقة أو بأخرى كانت كل ه
فقد ابتكرت  "دل"كان لها السبق في تقديم الحاسب الشخصي، وأما مؤسسة  "آبل"التكنولوجي، فمؤسسة 

  2.لبيع الحاسبات الشخصية عن طريق البريد أسلوب جديد
  

                                                
، الملتقى الدولي حول اإلبداع والتغییر مساھمة اإلبداع التكنولوجي في تدعیم المركز التنافسي للمنظمة، بن التركي زینب، ببن بریكة عبد الوھا1-

 . 10-09: ، ص ص 2010ماي  12/13، الجزائر، التنظیمي في المنظمات الحدیثة، جامعة سعد دحلب، البلیدة
 . 160ص   تشارلز وجاریث جونز، مرجع سابق، -2
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  اإلبداع التكنولوجي واستراتيجية السيطرة بالتكاليف:  أوال
ل تعد مدخال تنافسيا قويا في األسواق التي يتميز مشتريها بحساسيتهم التكلفة األق إن استراتيجية    

االستثمار األمثل للموارد، استخدام مواصفات : نحو األسعار، وتحقق المؤسسة هذه الميزة من خالل 
   1.الخ...مقبولة للمواد األولية ونصف المصنعة، كفاءة العمليات التسويقية

ناجح قدرة مميزة إلحداث ثورة في هيكل المنافسة، وقد أثبتت التجارب يمتلك اإلبداع التكنولوجي ال    
نتائج تلك العملية من خالل خفضه تكاليف اإلنتاج الثابتة، ومن ثم تخفيض عوائق الدخول إلى السوق 
ومنح فرص الدخول أيضا لمؤسسات جديدة أخرى بل وتشجيعها على المنافسة مع نظرائها على 

ستوجب ضرورة توجيه الجهود إلى مجال البحث والتطوير من أجل تحسين اختالف أحجامها، مما ي
طرق اإلنتاج أو خلق وتحديث منتجات أكثر قدرة على المنافسة قصد تخفيض التكاليف، بدال من تركيز 
هذه الجهود إلبداع منتوج ذو تكاليف عالية والذي قد ال يضمن تحقيق النجاح، في هذه الحالة يمكن 

د الحقيقي والفعلي لعملية اإلبداع التكنولوجي هو التخفيض في التكاليف بصفة عامة القول بأن البع
  2.والتكلفة الوحدوية بصفة خاصة

اإلتيان (ألنه في ظل المنافسة الحرة يحدث وأن تتسابق المؤسسات على تصميم المنتجات     
األجزاء المكونة للمنتوج بتقليص عدد    بحيث يسهل تصنيعها وذلك) بالتحسينات أو إدخال التغييرات

والتخفيض من الوقت الالزم لتجميع األجزاء بما يساعد على رفع مستوى إنتاجية العامل وتخفيض 
حيث يظهر أثر اإلبداع التكنولوجي على التكلفة النهائية عندما يتم إدخال تقنيات 3تكلفة إنتاجية الوحدة،

كمية اإلنتاج، حيث ترفع هذه التقنيات من عدد  جديدة في عملية اإلنتاج فيكون تأثيرها األساسي على
الوحدات المنتجة كما تمكن من اإلسراع في عملية اإلنتاج، وذلك بمعالجة أكبر كمية من المدخالت 
ضمن فترة زمنية معينة وهذه الزيادة في اإلنتاج غالبا ما تؤدي إلى التخفيض من تكاليف اإلنتاج عامة 

ألمر الذي يضمن للمؤسسة أحسن مردودية وبالتالي فإن البعد الحقيقي وتكلفة الوحدة المنتجة خاصة، ا

                                                
  .104- 102: القطب محي الدین،مرجع سابق، ص ص  -1

.10، بن التركي زینب، مرجع سابق، ص ببن بریكة عبد الوھا - 2  
.10نفس المرجع، ص   -3  
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لإلبداع التكنولوجي يتمثل في تخفيض التكاليف عن طريق ترشيد العملية اإلنتاجية واالستخدام األمثل 
  1.لعوامل اإلنتاج

ل ومن جهة أخرى يستطيع اإلبداع التكنولوجي بأن يساهم في تعزيز تنافسية المؤسسة من خال    
    جعلها الرائدة في تطوير عمليات التصنيع بحيث تساعد عمليات التطوير هذه في إعطائها ميزة تنافسية، 

ترتكز جزئيا على  TOYOTA - فمثال في صناعة السيارات نجد بأن الميزة التنافسية لشركة تويوتا 
ليف الثابتة وإعطائها إبداعها لعمليات صناعية جديدة مرنة ساعدتها في تخفيض جانب كبير من التكا

  2.ميزة في التكلفة على منافسيها
وما يجب اإلشارة إليه هو أنه إذا قامت المؤسسات العاملة في نفس المجال الصناعي الذي تعمل     

فيه المؤسسة محل الدراسة إلى تقديم أسعار مشابهة لمنتجاتها، فإن المؤسسة التي تتحكم في تكاليفها        
 من مزايابه ستستمر في تحقيق أرباح أعلى من منافسيها نظرا لما تتمتع ) ل التكلفةالرائد في مجا(

التكلفة المنخفضة، وإذا ما زادت حدة المنافسة داخل المجال الصناعي وبدأت المؤسسات تتنافس على 
ة تكون قادر) أي المؤسسات التي تتحكم في تكاليفها( األسعار نجد بأن المؤسسات ذات التكلفة األقل

، وإذا ما ظهرت اعلى تحمل المنافسة بشكل أحسن من المؤسسات األخرى نظرا النخفاض تكاليفه
منتجات بديلة في السوق فإننا نجد بأن المؤسسة التي تتمتع بتكاليف منخفضة تستطيع أن تخفض من 

را أسعارها لحسم المنافسة لصالحها واالحتفاظ بحصة من السوق وضمان البقاء واالستمرار، وأخي
يمكن القول بأن المزايا التي تحصل عليها المؤسسة في مجال التكاليف من جراء القيام باإلبداع 
التكنولوجي قد تساهم في إرساء عوائق الدخول، ومن ثم تدعيم التنافسية وتحقيق البقاء في سوق شديد 

  3.المنافسة
   اإلبداع التكنولوجي وإستراتيجية التمييز:  ثانيا
لمؤسسات إلى تعزيز تنافسيتها من خالل إتباعها إستراتيجية التمييز، وذلك بتخصيص تسعى بعض ا    

المنتجات التي تقدمها من سلع وخدمات ميزات تجعلها تختلف بطريقة أو بأخرى عن تلك التي يقدمها 
المنافسون، بحيث يدرك زبائن القطاع أنها فريدة من نوعها أو متميزة، إذ يمكنها تلبية حاجاتهم 

  .غباتهم بدرجة أعلى وأفضل من باقي المنتجات المنافسةور

                                                
  .39-38: ، مرجع سابق، ص ص كنولوجياقتصاد وتسییر اإلبداع التأوكیل محمد سعید،   - 1

. 259-258: تشارلز وجاریث جونز، مرجع سابق، ص ص  - 2  
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الحقوق اإلبداع التكنولوجي كمدخل لتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصناعیة الوطنیةقریشي محمد،  -3

  .92، ص 2004/2005الجزائر، والعلوم االقتصادیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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  1:ويقوم اإلبداع التكنولوجي بتمييز المنتجات من خالل     
إبداع منتجات جديدة تطرح ألول مرة في السوق، وهذه المنتجات تكون جديدة على المؤسسة  -1

الكتشافات العلمية وهذه المنتجات ناتجة عن ا .والسوق والعمالء، وتطرح ألول مرة في السوق
، وتمتاز هذه المنتجات عن غيرها )إبداع تكنولوجي جذري(والتكنولوجية الضخمة أو االبتكارات 

  بتصاميم ووظائف جديدة، فضال عن تميزها باألسبقية في السوق في هذا المجال؛ 
اء حيث تقوم المؤسسة  بتقديم  منتجات جديدة عن طريق إجر تطوير منتجات حالية موجودة، -2

تعديالت أو تحسينات على منتجاتها الحالية وذلك لخلق التميز لدى منتجاتها من حيث الجودة أو 
) اإلبداع التكنولوجي الجزئي(االستعمال بغية إرضاء زبائنها بشكل مستمر، وتكون هذه التحسينات 

ة إلى التحسين بإجراء تعديالت على تصميم المنتوج وإنجازه وفقا لمتطلبات واحتياجات الزبون، إضاف
  . في خدمات ما بعد البيع لضمان تمييز المنتوج بالمقارنة مع منافسيها

وعليه يتعين على المؤسسة كي تتبنى إستراتيجية التمييز تطوير الكفاءة المتميزة خصوصا في     
مجال البحث والتطوير من خالل إبداعه في إنتاج تشكيلة واسعة من المنتجات تخدم شرائح أكثر من 
السوق، أين تمثل الخصائص والتصاميم اإلبداعية واألساليب الفنية الجديدة مصدرا لتمييز المنتجات 
وإنتاج سلع مميزة بجودة عالية وتقديم خدمات مميزة وسريعة تختلف عما يقدمه المنافسين، وهاته 

تغطي التكاليف  العوامل تعطي مبررا يدفع الزبائن لدفع أسعار عالية ومميزة لهذه السلع أو الخدمات
  2.التي تتكبدها المؤسسة لتثبت هذه الصورة

إن التمييز في المنتجات الذي تحققه المؤسسة من جراء قيامها باإلبداع التكنولوجي يمكن أن يحميها     
من منافسيها لدرجة قد تصل إلى خلق نوع من الوالء للعالمة من قبل الزبائن حيال منتجاتها فلقد أثبتت 

لدراسات الميدانية قدرة المنتجين المتميزين على فرض زيادات في األسعار وهذا راجع التجارب وا
بدوره إلى قدرة الزبائن واستعدادهم لدفع أسعار عالية، مما يعني أن لإلبداع التكنولوجي دور في منح 

قد يساهم المؤسسة فرصة لتمييز منتجاتها قصد كسب والء الزبائن الدائمين والمحتملين لعالمتها، مما 
في خلق عوائق للدخول إلى السوق أمام المؤسسات األخرى المنافسة التي تسعى إلى الدخول لنفس 

  .القطاع
  اإلبداع التكنولوجي  وإستراتيجية التركيز:  ثالثا

                                                
   .95مأمون ندیم، عكروش، سھیر ندیم عكروش، مرجع سابق ، ص  -1

.194، مرجع سابق، ص تشارلز وجاریث جونز - 2  
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يمكن للمؤسسة أن تركز جهودها لتستهدف قطاعا أو شريحة معينة من السوق، من خالل البحث     
لشريحة السوقية والعمل على التفنن في خدمتهم واإلنتاج وفق متطلباتهم، في خصائص زبائن هذه ا

حيث يوفر اإلبداع التكنولوجي من جهته للمؤسسة قدرة فعالة لتركيز جهودها على شريحة معينة من 
المستهلكين وهذا من خالل تركيز العمل في سوق محددة لإلبداع في خطوط اإلنتاج، أو لإلبداع في 

باإلضافة إلى ذلك فإن . لتوزيع والتسويق بهدف تلبية حاجتهم ورغباتهم حسب ما يطلبونالمنتجات أو ا
             لإلبداع التكنولوجي دور في تثمين وتفعيل عملية التركيز على نطاق محدود من المنتجات والسوق، مما 

ت التي تعرضها  تستطيعه المؤسسة المنافسة التي تتبنى إستراتيجية التمييز، خاصة وأن المنتجا
  1.المؤسسة موجهة إلى شريحة معينة في السوق

فكما سبق وذكرنا بأن اإلبداع التكنولوجي له دور كبير في تخفيض التكاليف ومساهمته في تمييز     
المنتجات، إذن يمكن القول بأن اإلبداع التكنولوجي له تأثير أيضا على إستراتيجية التركيز، إما من 

التكاليف أو التركيز على التمييز، ففي حالة قيام المؤسسة باإلبداع التكنولوجي من  خالل التركيز على
أجل تركيزها على التكاليف لكي تحصل على ميزة تنافسية في السوق المستهدفة فيجب عليها أن 
تستعمل كافة األساليب الفنية الحديثة في عملية اإلنتاج، نفس األمر بالنسبة للتي تقوم باإلبداع 

تكنولوجي بهدف التركيز على تمييز منتجاتها في السوق المستهدفة، فإنها لكي تحقق ذلك يجب عليها ال
  2 .استخدام كافة الخصائص والتصاميم اإلبداعية وطرق وأساليب العمل المختلفة

من خالل ما سبق يتضح الدور الفعال وأهمية اإلبداع التكنولوجي في تطوير العملية اإلنتاجية،     
تغيير التقني واكتساب قدرات أكبر على خلق وابتكار تكنولوجيا جديدة مميزة لإلنتاج، فالمالحظ في وال

كثير من المؤسسات العمالقة والمشهورة عالميا، وخاصة تلك المتخصصة في مجاالت اإلنتاج المعتمدة 
: مستمر مثل  على التكنولوجيا المتطورة والتي تملك قدرات هائلة على اإلبداع التكنولوجي بشكل

مؤسسات صناعة األدوية، السيارات والصناعات اإللكترونية، مما ساهم بصورة عالية في تعظيم 
  3.حصصها في األسواق وتكوين قاعدة معرفة مميزة بها، وبالتالي تحقيق أهدافها اإلستراتيجية

  على مؤشرات تنافسية المؤسسة التكنولوجي أثر اإلبداع: المطلب الثالث 

 يـادة األربـاحز:  أوال

                                                
.94-93: قریشي محمد، مرجع سابق، ص ص  - 1  
.94، ص نفس المرجع- 2  

 . 6سھیر ندیم عكروش، مرجع سابق، ص    مأمون ندیم عكروش، -3
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يهدف اإلبداع التكنولوجي إلى اكتساب معارف جديدة والتي عند تطبيقها على اإلنتاج سوف تؤدي     
   . إلى منتجات جديدة أو التوصل إلى طرق وعمليات إنتاج جديدة

قد تحاول المؤسسة وضع سعر تعظم به مكاسبها ينتج عن ذلك المنتج الجديد، خاصة في الحاالت     
أو على األقل متفوقة كثيرا على منافسيها ) إبداع تكنولوجي جذري(تجد المؤسسة نفسها محتكرةالتي 

في تكنولوجيا المنتج الجديد، وهذا يعني حصولها على قوة سوقية أو قدرة احتكارية ولو مؤقتة، بما أنه 
 . قد يعمد أحد المنافسين إلى تقليد إبداع المؤسسة

  تحسين اإلنتاجية:  ثانيا
إن صعوبة إيجاد أفكار إبداعية جديدة والرغبة في المساهمة في نجاح المؤسسة، قد تكون أهم     

نظرا ألن اليد العاملة خاصة المتخصصة والمؤهلة  ،المحفزات لزيادة المورد البشري في المؤسسة
ينظر إليه تحتاجها المؤسسة في فهم واستغالل التكنولوجيا وفي نجاح عمليات اإلبداع التكنولوجي، الذي 

كنتاج لمعارف ومعلومات علمية وتكنولوجية تحتاج لمورد بشري متخصص، كما يساعد اإلبداع 
التكنولوجي في تحسين كفاءات األفراد عن طريق كسبهم لطرق جديدة في التعاون والتعامل مع 

ات بعضـهم ومع العمالء، وكسب التجارب عن كل عملية إبداعية بحيث تكون لهم المهارات والخبر
وذلك يشكل ميزة تنافسية تتفوق بها المؤسسة على  الالزمة الستعمال التكنولوجيا الجديدة في المنتجات،

منافسيها من ناحية الكفاءات البشرية الالزمة الستغالل تكنولوجيا معينة، أو حتى تعديل العملية 
  1.تحسين إنتاجية المؤسسة ياإلنتاجية وبالتال

  تخـفيض التـكاليف : ثالثا
  2 :في حدها األدنى وذلك من خالل  ةيعمل اإلبداع التكنولوجي على جعل التكلفة النهائي    

من تكلفة الوحدة، حيث تتسابق المؤسسات على اإلتيان بالتحسينات أو التغييرات في  التخفيض -1
لية اإلنتاج المنتجات التي تقلل من التكلفة في ظل المنافسة، وهذا ما يمكن المؤسسة من ترشيد أكثر لعم

وتحقيق هوامش ربح أكبر، وبالتالي ضمـان البقـاء واالستمـرار بواسطـة استثمـارات جديـدة أو 
  إضافية؛

إدخال تقنيات جديدة في عملية اإلنتاج قد يكون غرضه في األساس رفع عدد الوحدات المنتجة، أي  -2
من المدخالت خالل فترة زمنية تمكين التجهيزات وآالت اإلنتاج من اإلسراع ومعالجة أكبر كمية 

                                                
.124، ص مرجع سابقنجم،  نجم عبود  - 1  
. 226، ص مرجعنفس ال  - 2  
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معينة، فترتفع بذلك عدد الوحدات المنتجة بالمؤسسة؛ مما يسمح للمؤسسة باالستفادة من اقتصاديات 
  .الحجم وبالتالي تخفيض تكاليفها

  زيـادة الحصة السوقية:  رابعا
في زيادة عدد يمكن أن يؤثر اإلبداع التكنولوجي على الحصة السوقية للمؤسسة من خالل مساهمته     

الزبائن أو القطاعات السوقية التي قد تستهدف من قبل المؤسسة، من خالل تطوير منتجات جديدة أو 
تحسين المنتجات الحالية، وسرعة تسليم المنتجات من خالل تقليل أوقات التصنيع 

                  ي ــــــــــــــــــــأخيرات فـــــــــــــــــــوالت
كما ينجر عن زيادة الخدمة المقدمة مر الذي يؤدي إلى تحسين صورة المؤسسة ومكانتها العمل، األ

للزبون نتيجة لإلبداع التكنولوجي زيادة والء العمالء للمؤسسة أو كسب عمالء جدد على حساب 
إيجاد فرص جديدة لزيادة مبيعاتها وأرباحها، مما يعمل على ارتفاع حصتها  المنافسين، وبالتالي

  .قيةالسو
ولذا تستعمل العديد من المؤسسات اإلبداع التكنولوجي الجزئي في منتجاتها حتى تكون قريبة من     

تحقيق رغبات العمالء المتغيرة باستمرار، حتى يبقى والئهم لها، ألن منافسي المؤسسة سيعملون على 
  .استقطاب عمالئها بمختلف الطرق واالستراتيجيات

لتكنولوجي أحد أهم اإلستراتيجيات التي يمكن أن تعتمدها المؤسسات لضمان يعتبر اإلبداع ا لذلك    
استمراريتها والعمل في سوق شديد المنافسة، فاإلبداع التكنولوجي يساهم في إعادة انطالق المؤسسة 
وزيادة نموها وبالتالي نمو القطاع بأكمله، كما يؤثر على هيكل الصناعة وعلى المركز التنافسي 

 .حيث يمنح ميزة تنافسية وأسبقية للمؤسسة المبدعة على منافسيهاللمؤسسة، 

  .والشكل الموالـي يبين المجـال االقتصـادي والتكنولوجـي لإلبـداع التكنولوجـي    
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 المجال االقتصادي والتكنولوجي لإلبداع التكنولوجي:  2.4الشكل رقم 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  نقل التكنولوجيا

  

  قدرة االستيعاب
  واالستغالل

  
  نشاطات البحث والتطوير

  إنتاج المعارف

  اإلبداع التكنولوجي

  المورد البشري
  تخفيض التكاليف

  األرباح
  شهادات الجودة

  التصدير
  الحصة السوقية

  

  البيئة االقتصادية والصناعية

  شروط العرض والطلب

  السياسة الحكومية

  
  

تعزيز تنافسية المؤسسات 
  الصناعية

التقدم 
  التكنولوجي
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   .الدراسة النظريةباالعتماد على  اد الطالبمن إعد :المصدر 

  
  
  
  
  
  

  :الفصل  خالصة
المؤسسة في ظل ما تعرفه  واستمرارلبقاء  التنافسية تمثل اليوم ضرورة شك من أن يعد هناك لم    

مواجهة تحديات المنافسة المفروضة  من، إذ تمكنها سريعة البيئة االقتصادية من تغيرات وتطورات
، لذا جاء هذا الفصل ويعتبر اإلبداع التكنولوجي إحدى اآلليات لدعم تنافسية المؤسسة ،عليها في القطاع

 األساسيةحيث تطرقنا إلى بعض المفاهيم  من خالل اإلبداع التكنولوجي، مؤسسةالتنافسية دعم حول 
هيكل وأشكال  أنواعها،حول المنافسة والتنافسية وذلك من خالل التطرق إلى مفهوم وتحليل المنافسة، 

 وأنواعها ومؤشرات قياسها،من وجهة نظر المؤسسة ثم قمنا بالتطرق إلى مفهوم التنافسية الصناعة 
  .والقوى التنافسية في الصناعة لبورتر

وما تتضمنه من محددات ها إلى مفهومها، محددات تطرقناقمنا بدراسة الميزة التنافسية، حيث  ثم   
ل، وتتفاعل وتتشابك مع بعضها البعض، ويؤثر ويتأثر كل تعمل كنظام متكام مساعدةرئيسية وأخرى 

التي تميزها عن منافسيها  ى المؤسسةبمصادر التفرد لد الميزةوترتبط هذه األخرى،  بالمحدداتمحدد 
مداخل إستراتيجية  كما بينا .الجودة، االستجابة لحاجات العميل، المعرفة، واإلبداع الكفاءة، من حيث

  .السيطرة بالتكاليف، التمييز، التركيز وهي ة التنافسيةالمؤسسة لتحقيق الميز
:  وفي األخير تناولنا تأثير اإلبداع التكنولوجي على دعم التنافسية وذلك من خالل الجوانب التالية     

تأثيره على قوى المنافسة في القطاع، تأثيره على اإلستراتيجيات التنافسية للمؤسسة وأخيرا توصلنا إلى 
ع التكنولوجي يعمل على التأثير على المؤسسة من ناحية تخفيض التكاليف وتحسين مستوى أن اإلبدا

. اإلنتاجية، زيادة األرباح، رفع الحصص السوقية، وكل هذه المتغيرات تعبر عن تنافسية المؤسسة
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   : تمهيد
اإلبداع التكنولوجي على تنافسية نهدف من خالل هذا الفصل التطبيقي إلى تشخيص مدى فعالية     

سنحاول إسقاط الجانب النظري على واقـع مؤسسة كوندور للصناعة  ة، حيثيلصناعاالمؤسسة 
  .، حيث أن هذه األخيرة عرفت عدة  تحوالت وتغيرات هيكليةاإللكترونية والكهرومنزلية

حيث حاولنا دراسة حالة المؤسسة في حدود ما تم الحصول عليه من معلومات ووثائق من طرف     
المؤسسة، وذلك من خالل إجراء بعض المقابالت مع المسؤولين والتشخيص الشخصي لواقع المؤسسة، 

عب المؤسسات الهامة التي تل وتعتبر مؤسسة كوندور إحدىإضافة إلى الموقع اإللكتروني للمؤسسة، 
، فبالرغم من المنافسة الشديدة التي يشهدها هذا القطاع ع تنافسية االقتصاد الوطنيـدورا كبيرا في رف

المؤسسة استطاعت إال أن من خالل مجموعة من المؤسسات الرائدة في هذا المجال من الصناعة، 
  .الصمود أمام حدة المنافسة

  :صل إلى المبـاحث التاليـة ومن أجـل اإللمام بما سبق قمنا بتقسيم هذا الف    

  .نظرة عامة حول مؤسسة كوندور: المبحث األول  -  

  .دراسة المنافسة في صناعة األجهزة اإللكترونية والكهرومنزلية: المبحث الثاني  -  

  .بمؤسسة كوندوربداع التكنولوجي واقع اإل: المبحث الثالث  -  

  .على تنافسية مؤسسة كوندور اإلبداع التكنولوجي تأثير: المبحث الرابع  -  
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  مؤسسة كوندورنظرة عامة حول : المبحث األول 

تحتل مؤسسة كوندور مركزا هاما في مجال صناعة األجهـزة اإللكترونيـة والكهرومنزليـة فـي        
في هذا المجال، باإلضافة إلى الحجم الذي تتمتع بـه فـي الوقـت     اومما يدعم هذا هو خبرتهالجزائر، 

في اآلونة األخيرة فيما يتعلـق   تهالحالي مقارنة مع باقي المؤسسات الوطنية، كما أن التطور الذي عرف
  .بالنتائج المحققة تثبت ذلك

  تقديم مؤسسة كوندور: المطلب األول 

 أوال : المراحل التي مرت بها المؤسسة
  :هي مرت المؤسسة بمجموعة من المراحل حتى وصلت إلى ما هي عليه اآلن و    

حيث أن المؤسسة كانت تقوم بشراء المنتجات اإللكترونية جاهزة  ) :Vente en état(الشراء للبيع  -1
وبيعها على حالها في السوق الجزائري، ونظرا ألن الطلب كان كبيرا على هذه المنتجات انتقلت 

  .المؤسسة إلى المرحلة الثانية
في هذه المرحلة تقوم المؤسسة بشراء : ) SKD )Semi Knock Downا جزئيا كشراء المنتج مفك -2

  :المنتجات مفككة جزئيا، لتقوم بعد ذلك بتركيبها، وفي هذه الحالة تستفيد المؤسسة من عدة مزايا وهي 
  تخفيض تكلفة الشراء؛  -أ

  التعرف على الجهاز المركب وطريقة تركيبه؛  - ب
  .لدعم واإلعانة الحكومية لهاالمساهمة في امتصاص البطالة، وبالتالي الحصول على ا - ت
أي شراء المنتجات مفككة كليا : ) CKD )Complet Knock Downشراء الجهاز مفكا كليا  -3

  : وإعادة تركيبها، وبهذا تستفيد المؤسسة من مزايا أهمها
  التعرف على الجهاز أكثر وتعلم تركيبه؛  -أ

  وبتكلفة أقل؛ معرفة المكونات التي يمكن إنتاجها محليا، أو ذاتيا،  - ب
 . توفير مناصب عمل جديدة - ت

في هذه المرحلة وبعد االستفادة من المراحل السابقة، أصبحت المؤسسة تتحكم في تقنيات : اإلنتاج  -4
                    تركيب األجهزة، وبعد تحديد المكونات التي يمكن شراؤها محليا، أو إنتاجها ذاتيا لم يبق

، وهذا ما Licenceجله بعالمة تجارية خاصة بها، وذلك عن طريق شراء التراخيص لها سوى أن تس
  .الصينية Hisenseقامت به فعال حيث قامت بشراء التراخيص من مؤسسة 
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  تعريف مؤسسة كوندور:  ثانيا
:    مؤسسة كوندور هي إحدى المؤسسات المكونة لمجمع بن حمادي الذي يتكون من المؤسسات التالية 

  النتاج البالط ومواد البناء؛  Gemacسسة مؤ -1
  النتاج األكياس البالستيكية؛  Polybenمؤسسة  -2
  النتاج القمح الصلب ومشتقاته؛  Gerbiorمؤسسة  -3
  النتاج األجور؛ Argilorمؤسسة  -4
  تنشط في مجال المواد المعدنية؛  Hodna Métalمؤسسة  -5
  . لكترونية والكهرومنزليةالنتاج وتسويق األجهزة اإل Condorمؤسسة  -6

كمؤسسة خاصة ذات مسؤولية  2002وقد حصلت مؤسسة كوندور على سجلها التجاري في أفريل     
ويوجد مقر المؤسسة بالمنطقة . 2003وبدأت نشاطها في فيفري   Antar Tradeمحدودة، تحت اسم

 2.540.000.000قدره  ، برأس مال2م 80104الصناعية لوالية برج بوعريريج على مساحة تقدر بـ 
  .دج ويتمثل نشاطها في صناعة وتسويق األجهزة اإللكترونية والكهرومنزلية

التلفاز، االستقبال الرقمي، : حيث تقوم المؤسسة بإنتاج تشكيلة متنوعة من المنتجات مثل أجهزة     
  . الخ...المضغوطة المكيفات الهوائية، الثالجات، الحاسب اآللي، آالت الطبخ والغسيل، قارئ األقراص

  أهداف المؤسسة:  ثالثا
  :تسعى المؤسسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف  نذكر منها     

 والمتطلبات القانونية والبيئية؛ ) من خالل تطوير المنتجات و الخدمات(تحقيق احتياجات الزبائن  -1

  تقوية مركز المؤسسة في السوق المحلية ورفع قيمة اإلنتاج الوطنية؛ -2

 العمل على نيل شهادات الجودة العالمية الخاصة بالمنتوج؛   -3

 المداومة على تنظيم وتحسين هياكل المؤسسة؛   -4

تدعيم االستثمارات باقتناء وسائل إنتاج عصرية بهدف تطوير وتنويع المنتجات لمواجهة المنافسة  -5
  القائمة؛

  الحصة السوقية من خالل غزو أسواق جديدة؛  تعزيز تنافسية المؤسسة من خالل العمل على زيادة  -6
 التواجد في مختلف بلدان المغرب العربي؛   -7

 التكوين المستمر للعمال واإلطارات؛  -8

  االستفادة من توظيف إطارات عالية المستوى والكفاءة؛  -9
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 تطوير االقتصاد الوطني و توفير منتوج وطني جزائري في السوق؛  -10

 .  فسة المؤسسات العالمية التي تنشط في نفس المجالالسعي إلى منا -11

  دراسة الهيكل التنظيمي للمؤسسة: المطلب الثاني 

  الهيكل التنظيمي للمؤسسة:  أوال
يتمثل في اإلطار التنظيمي الذي يساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها، ويوضح تقسيم العمل لمختلف     

          . وضح الهيكل التنظيمي لمؤسسة كوندورمصالح المؤسسة ووحداتها، والشكل اآلتي ي
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  الهيكل التنظيمي لمؤسسة كوندور:  3.1 الشكل رقم
  
  
  

 
  
 
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  .مديرية الموارد البشرية :المصدر 

 المدير العام

 نائب المدير العام

مساعد المدير العام المكلف 
 بالجودة

 أمانة المديرية مساعد نائب المدير

 المساعد القانوني

 مديرية الموارد البشرية

 مديرية المحاسبة والمالية

المديرية التجارية
  

 المديرية التقنية

مديرية خدمات ما بعد
 

 
 البيع

 مديرية الشراء
  وحدات اإلنتاج

وحدة المكيفات 
 الهوائية وآالت الطبخ

وحدة الثالجات
  

 وحدة الحواسيب اآللية 

 وحدة البالستيك

 وحدة التلفاز

وحدة أجهزة استقبال 
صناعية

  األقمار ال

 وحدة البلسترين
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 تحليل الهيكل التنظيمي للمؤسسة:  ثانيا

  المدير العام -1
لى إدارة المؤسسة والسهر على تطبيق النظام العام بها، كما يقوم تتمثل مهمته في اإلشراف ع    

باإلمضاء باسم المؤسسة ويمثلها لدى الجهات القضائية والمالية والهيئات األخرى، ويقوم باتخاذ 
  . القرارات وإصدار اللوائح والتعليمات لرؤساء المصالح والوحدات

  نائب المدير العام -2
ي أداء مهامه، بحيث يقوم بمراقبة تنفيذ اإلجراءات باإلشراف على وحدات يساعد المدير العام ف    

  .اإلنتاج، كما أنه يقوم باستخالف المدير العام في حالة غيابه
  أمانة المديرية -3

الرسمية واالجتماعات مع مختلف  توتتمثل مهمتها في إعداد برامج المواعيد الخاصة باللقاءا    
يترأسها المدير العام، كما تقوم بترتيب وتصنيف مختلف الوثائق الصادرة من  األفراد والمتعاملين التي
  .المؤسسة والواردة إليها

  مساعد نائب المدير والمساعد القانوني -4
مهمتهما تقديم االستشارات الخاصة بالجانب المالي والقانوني، وكذا إعداد الدراسات الخاصة     

  . ء النصائح لمختلف المصالح األخرىبتطبيق استراتيجيات المؤسسة، وإعطا
  مساعد المدير العام المكلف بالجودة -5

  :وظيفته استشارية وهو يقوم بالمهام التالية     
  يعطي إرشادات خاصة بمتطلبات الحصول على شهادة االيزو؛  -أ

  . يعطي نصائح للمصالح األخرى لتحسين جودة المنتج - ب
  مديرية الموارد البشرية  -6

تمثل مهام هذه المديرية في توظيف العمال حسب طلبات هياكل المؤسسة، كما تتابع كل العمليات ت    
كما تقوم بتنشيط . الخاصة بالتكوين، وتنسق مع الهياكل الخارجية التابعة للعمل والشؤون العامة للعمال
هزة وعمال الوحدات وتسيير البرنامج العام لألمن؛ بتنظيم الحراسة والسهر على أمن الممتلكات واألج

  .والوقاية من األخطار التي تهدد المؤسسة
  مديرية المحاسبة والمالية -7

وتتمثل مهمتها في متابعة العمليات المحاسبية وتسجيلها، كما تقوم بتحليل النتائج المحصل عليها     
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  .خالل السنة
  المديرية التجارية -8

  :  تتمثل مهـام هـذه المديريـة فـي     
  ستماع إلى العمالء؛  اال -أ
  تطوير عمليات البيع للحفاظ على العمالء الحاليين والحصول على عمالء جدد؛   -ب
  تفقد عمليات البيع وطلبيات العمالء والتكفل بتوفيرها؛   -ت
  اإلمداد والتكفل بالنقل؛ -ث
  دراسة وجذب كل ما يتعلق بمعلومات السوق؛   -ج
  ة وسائل اإلعالم؛  القيام بحمالت اإلشهار في كاف -ح
  .تنظيم المعارض الوطنية والدولية -خ
  المديرية التقنية  -9

  : وتتمثـل مهامـها فـي     
 المحافظة على الحالة الجيدة لوسائل اإلنتاج؛  -أ

 القيام ببرنامج الصيانة الوقائية والسهر على تطبيقها؛  -ب

 تنظيم ومراقبة مكتب الدراسات؛  -ت

  .ير الدائم لقطع الغيارالسهر على التوف - ث
  مديرية خدمات ما بعد البيع -10
  :وتتمثـل مهامـها فـي     

  إدارة ومتابعة مراكز خدمات ما بعد البيع؛   -أ
  توفير خدمات ما بعد البيع للعمالء  في إطار الضمان؛    -ب
  جمع المعلومات حول مختلف األعطاب في المنتوج؛  - ت

  مديرية الشراء -11
هام هذه المديرية في التنسيق مع الموردين والبنوك لتنظيم الطلبيات ومتابعتها في مراكز تتمثل م   

إمداد المديريات األخرى بالتجهيزات  العبور، لضمان وصولها في األوقات المحددة، إضافة إلى
  . المكتبية الالزمة، السيارات، شاحنات النقل،  وغيرها من الوسائل األخرى
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  وحدات اإلنتاج -12
  : تتكون مؤسسة كوندور من سبعة وحدات إنتاجية وهي     

  وحدة إنتاج المكيفات الهوائية والمنتجات البيضاء؛ -أ
  وحدة إنتاج الثالجات؛    - ب
  وحدة إنتاج أجهزة استقبال األقمار الصناعية؛  - ت
 وحدة إنتاج التلفاز؛  - ث

  وحدة إنتاج الحواسيب اآللية؛  -ج
ك المستعمل في صناعة إطار التلفاز وبعض مكونات األجهزة الكهرومنزلية وحدة إنتاج البالستي -ح
  ؛)وحدة دعم(
  ). وحدة دعم(وحدة إنتاج البلسترين المستعمل في تغليف المنتوج وحمايته  -خ

  عرض وتحليل نشاط المؤسسة: المطلب الثالث 

  عرض وتحليل نشاط اإلنتاج :  أوال
 : ة كوندور من خالل الجدول اآلتي يمكن توضيح واقع اإلنتاج في مؤسس    

تطور كميـة اإلنتـاج للمنتجـات الرئيسيـة بمؤسسـة كوندور خـالل الفتـرة  : 3.1الجدول رقم  
  ).   وحدة منتجة: الوحدة ( 2011- 2008

  السنة                  
 المنتجات   

  
2008 

  
2009 

  
2010 

  
2011  

  476038 480002 408358 333693 التلفاز
  303849 208449 142862 204467 استقبال األقمار الصناعية/أ

  308715 223621 190288 110390 الثالجات
  333965 224939 153461 102304 المكيفات الهوائية

  .  تقرير النشاط: المصدر  

إلى  2008من خالل الجدول السابق نالحظ أن كمية اإلنتاج من أجهزة التلفاز في تزايد من سنة     
  ، CRTوإقبال العمالء على األجهزة من نوع " LCD" وهذا نتيجة إدخال المؤسسة لجهاز التلفاز 2009
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 وهذا نتيجة إدخال المؤسسة لجهاز التلفاز 2010إلى سنة  2009كما ارتفعت الكمية المنتجة من سنة 

LED  حدة المنافسةتراجع إنتاج المؤسسة وهذا راجع إلى  2011إال أنه في سنة.  
مقارنة بسنة  2009فقد شهدت انخفاضا سنة  استقبال األقمار الصناعيةوفيما يخص أجهزة       

 2011و 2010وهذا راجع إلى حدة المنافسة، ليعود بعد ذلك اإلنتاج إلى االرتفاع في سنتي  2008
  . Carte & HDوذلك نتيجة الطلب المتزايد على هذا المنتج خاصة النوعين 

جات فنالحظ أن كمية اإلنتاج منها في حالة ارتفاع دائم وهذا نتيجة اإلقبال أما فيما يخص الثال    
  .بمختلف أحجامها" Porte 2"الكبير على هذا النوع من المنتجات خاصة الثالجات من نوع 

أما كمية اإلنتاج من المكيفات الهوائية فهي في تطور مستمر حيث بلغت نسبة التطور من سنة     
 46.5إلى  2009مقارنة مع سنة  2010، لتنخفض هذه النسبة سنة  %50بة نس 2009إلى  2008

، لترتفع هذه Samsungوهذا يعود إلى المنافسة الحادة من قبل المؤسسات المنافسة خاصة عالمة %
، وهذا نتيجة إقبال المستهلك الجزائري %48.46إلى  2010مقارنة بسنة  2011النسبة مجددا سنة 

  .منتجاتعلى هذه النوع من ال

  عرض وتحليل النشاط التجاري :  ثانيا 

تحقق المؤسسة رقم أعمال متزايد كل سنة، وهذا راجع لالستثمارات الضخمة التي تقوم بها     
  . باإلضافة إلى اإلقبال الكبير للمستهلكين على منتجاتها

  ).دة ألف دجالوح( 2011- 2008تطور رقم أعمال مؤسسة كوندور خالل الفترة  : 3.2الجدول رقم  

  .مديرية المحاسبة والمالية :المصدر  
يتبين من خالل الجدول السابق أن رقم أعمال المؤسسة في ارتفاع مستمر من سنة إلى أخرى،     

ايد على منتجات المؤسسة نتيجة انتهاج المؤسسة الستراتيجية تخفيض وهذا نتيجة الطلب المتز
  . التكاليف، نتيجة تحقيق اقتصاديات الحجم إضافة إلى اثر الخبرة والتعلم

  . ومن خالل الجدول الموالي سنحاول توضيح رقم األعمال المحقق من المنتجات الرئيسية للمؤسسة   
  

 البيان           السنة 2008 2009 2010 2011

 رقم األعمال 6.559.449 12.093.404 17.158.916 20.000.000

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  في تعزيز تنافسية مؤسسة كوندور بداع التكنولوجيمساهمة اإل:  الثالث الفصل 

 
 

94

- 2008ت الرئيسية في مؤسسة كوندور خالل الفترة رقم أعمال المنتجا : 3.3الجدول رقم 
  ).الوحدة ألف دج(2011

  السنة                  
 المنتجات    

  
2008 

  
2009 

  
2010 

  
2011  

  5.689.371 5.685.906 4.322.071 2.558.636 التلفاز
  406.137 412.505 402.932 290.925 استقبال األقمار الصناعية/أ

  5.003.163 4.852.320 3.593.249 1.598.281 الثالجات
  6.318.458 4.898.391 2.929.049 1.423.408 المكيفات الهوائية

  .المديرية التجارية :المصدر  
في تزايد مستمر، وهذا نتيجة  من خالل الجدول نالحظ أن رقم األعمال الخاص بأجهزة التلفاز    

إلى جودة المنتجات وخدمات ما بعد البيع، مما  انتهاج المؤسسة الستراتيجية تخفيض التكاليف باإلضافة
  .سمح للمؤسسة باكتساب ثقة العمالء

 2009فإن رقم أعمالها شهد تزايدا خالل السنتين  استقبال األقمار الصناعيةوفي ما يخص أجهزة     
، وهذا راجع إلى سياسة المؤسسة في تخفيض التكاليف، 2011، لينخفض بعد ذلك في سنة 2010و

  . التحكم في التقنيات وأساليب اإلنتاجنتيجة 
أما فيما يخص الثالجات فقد زاد رقم األعمال الخاص بها من سنة إلى أخرى وهذا نتيجة اإلقبال     

الكبير عليها من طرف المستهلك الجزائري نتيجة أسعارها التنافسية مقارنة بالمنافسين، وهذا خاصة 
    Porte 2.في الثالجات من نوع 

رقم األعمال الخاص بالمكيفات الهوائية في تزايد مستمر وهذا نتيجة اإلقبال الكبير على هذا  أما    
ارتفع بنسبة  2010، وفي سنة %105.77بنسبة  2009المنتج، حيث ارتفع رقم أعمال هذا المنتج سنة 

ات ، كما أن المؤسسة تقوم بتصدير جزء من هذه المكيف%25.31بنسبة  2011، ليزيد سنة 67.23%
  .إلى ليبيا وتونس واألردن

  تسيير الموارد البشرية:  ثالثا

يحتل المورد البشري في المؤسسة مكانة جد هامة لتحقيق أهدافها في النمو واالستمرار، حيث أن     
استراتيجية المؤسسة تستمد نجاحها من المورد البشري المحترف الذي تسهر على تكوينه، حيث تولي 
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بالغة لتدريب الموارد البشرية وتطويرها إلعداد كفاءات قادرة على استيعاب مؤسسة كوندور أهمية 
  .وتطبيق التقنيات الجديدة من أجل تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية

يتطلب يد عاملة ماهرة لتشغيلها، ولذلك فإن ) إبداع العملية(كما أن إدخال المعدات واآلالت الحديثة    
كوريا الجنوبية، (د في أغلب عمليات التدريب المنجزة على المصادر الخارجيةمؤسسة كوندور تعتم
خاصة تلك التي تتعلق بطرق وتقنيات اإلنتاج مع الدول التي تتعامل معها في ) الصين، إيطاليا، ألمانيا

، حسب نوعية اآلالتمن إطاراتها  25 إلى 18من سنويا المؤسسة رسل استيراد آالت اإلنتاج، حيث ت
  . ا فيما يخص المكلفين بعملية اإلنتاج، مما سمح للمؤسسة بزيادة كفاءة عمالها المعرفية والتقنيةوهذ
أما العمال العاديين فيعتمد في تكوينهم على التكوين الداخلي ويتولى تكوينهم المسؤول     

إليه  ابوتص ولهذه الطريقة في التكوين فعالية ونتائج جيدة في تحقيق ما) رئيس الوحدة(المباشر
  .المؤسسة

  :  التاليةومن خالل التكوين تتمكن المؤسسة من  تحقيق مجموعة األهداف     
زيادة اإلنتاج والمبيعات وتنمية الحصة السوقية وتأكيد المركز التنافسي : أهداف اقتصادية تتمثل في -1

  للمؤسسة؛ 
تاحة وسرعة استيعاب التقنيات تحسين استغالل الطاقات اإلنتاجية الم: أهداف تقنية تتمثل في  -2

  .      الجديدة
  .والجدول الموالي يبين تطور المورد البشري بالمؤسسة    

   .2011-2008تطور عدد عمال مؤسسة كوندور خالل الفترة :  3.4الجدول رقم 
 2011 2010 2009 2008 السنة

 2600 1916 1751 1534 عدد العمال

   .مديرية الموارد البشرية :المصدر 

حيث يظهر من خالل الجدول السابق أن المورد البشري بالمؤسسة في تطور مستمر، وهذا نتيجة     
تنويع المؤسسة تشكيلة منتجاتها وإدخال تكنولوجيات عديدة وجديدة على مستوى وحداتها، بحيث يتكون 

    .       المورد البشري للمؤسسة من مهندسين وتقنيين سامين في العديد من التخصصات
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  دراسة المنافسة في صناعة األجهزة اإللكترونية والكهرومنزلية: لمبحث الثاني ا

بهدف معرفة المركز التنافسي للمؤسسة، ال بد من تحليل بيئتها التنافسية من خالل استعراض أهم     
.  المؤسسات المنافسة لها في مجال الصناعة اإللكترونية والكهرومنزلية  

  القطاع والمؤسسات العاملة فيه في الجزائر تطور: المطلب األول 

يعرف قطاع الصناعة اإللكترونية والكهرومنزلية تنافس العديد من العالمات المحلية واألجنبية،     
خاصة مع تدويل الشركات وانفتاح األسواق العالمية في ظل تحرير التجارة، حيث شهد هذا القطاع في 

  . ي إرساء المنافسة بين المؤسسات العاملة بهالجزائر عدة تغيرات هيكلية ساهمت ف

  تطور القطاع:  أوال
، التي كانت SONELECهذا القطاع كان في سبعينيات القرن الماضي ممثال بالمؤسسة الوطنية     

تجمع عدة مؤسسات تعمل في هذا القطاع، وفي إطار اإلصالحات االقتصادية الوطنية، انقسمت هذه 
، ENIEMة مؤسسات عمومية كالمؤسسة الوطنية للصناعة الكهرومنزلية المؤسسة وتفرعت منها عد

وفي إطار انفتاح االقتصاد الوطني وتحرير التجارة  ،ENIEوالمؤسسة الوطنية للصناعة اإللكترونية 
الخارجية واجهت هذه المؤسسات صعوبات كثيرة من أجل التأقلم واالستمرار، وذلك لعدم متابعتها 

المتغيرة والسريعة التطور، مما أدى إلى انخفاض الطلب على منتجاتها، خاصة مع  للبيئة التكنولوجية
زيادة الطلب على المنتجات األجنبية وارتفاع نسبة الواردات منها حيث أصبحت تحتل مكانة هامة في 

  .السوق الوطنية
ية تطورا كبيرا، ومع بداية التسعينيات من القرن الماضي شهدت الصناعة اإللكترونية والكهرومنزل    

حيث اتجه الخواص إلى إبرام عقود شراكه مع مؤسسات أجنبية معروفة دوليا بتطورها وخبرتها في 
  .هذا المجال من الصناعة

  المؤسسات العاملة في الصناعة:  ثانيا

تتكون السوق الجزائرية للصناعة اإللكترونية والكهرومنزلية من العديد من العالمات التجارية،     
مؤسسات عمومية أو (مر الذي سمح بارتفاع حدة المنافسة بين المؤسسات العاملة في هذه الصناعةاأل

   .، والجدول الموالي يبين أهم المؤسسات العاملة في الصناعة على المستوى الوطني)خاصة
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  . أهم المؤسسات العاملة في الصناعة اإللكترونية والكهرومنزلية في الجزائر : 3.5الجدول رقم  
 الوالية المنتجات الرئيسية العالمة المؤسسة

ENIE ENIE TV. سيدي بلعباس  
ENIEM ENIEM REF, CLIM. تيزي وزو 

BYA BYA, Sony TV, CLIM وهران 

Essalem Essalem, starlight TV, REF, CLIM, 
RES. تبسة 

Cobra Cobra TV, CLIM, RES برج بوعريريج 

Cristor Cristor TV, REF, CLIM, 
RES. برج بوعريريج 

Sentrax TCL 
TV, REF, CLIM, 

RES. بوعريريج برج 

Sodinco HAIER TV, REF, CLIM. الجزائر 

Stream Systems Stream TV, RES الجزائر 

Antar trade Condor 
TV, REF, CLIM, 

RES. برج بوعريريج 

Saterax Iris Sat TV, REF, CLIM, 
RES. سطيف 

Samha Samsung TV, REF, CLIM. سطيف 

Mebarkia Géant 
TV, REF, CLIM, 

RES. برج بوعريريج 

  . 2012- 01-15من إعداد الطالب باالعتماد على الموقع اإللكتروني لكل مؤسسة، تاريخ االطالع  :المصدر  

أو /ويختلف مجال تخصص كل مؤسسة من المؤسسات السابقة في إنتاج المنتجات اإللكترونية و    
  .زلية، كما أن هذه المؤسسات تمارس بعض النشاطات األخرى المختلفة عن بعضها البعضالكهرومن

باإلضافة إلى هذه العالمات توجد عدة عالمات أخرى يتم استيرادها من الخارج، ومن بين هذه     
    .  والتي تعتبر عالمات منافسة للعالمات األخرى Sharp, Wirlpool, Mont-Blanc )...(العالمات 

  سوق األجهزة اإللكترونية والكهرومنزلية: لمطلب الثاني ا

  المنافسة في سوق األجهزة اإللكترونية:  أوال
إن أهم المنتجات التي تقوم مؤسسة كوندور بإنتاجها هي جهاز التلفاز وأجهزة االستقبال الرقمية،     

  .بحيث تقوم المؤسسة بإنتاج تشكيلة متنوعة من هذه األجهزة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  في تعزيز تنافسية مؤسسة كوندور بداع التكنولوجيمساهمة اإل:  الثالث الفصل 

 
 

98

  ة التلفازسوق أجهز -1
، حيث تقوم المؤسسة بإنتاج تشكيلة متنوعة 2003بدأت مؤسسة كوندور بإنتاج أجهزة التلفاز سنة     

من هذه األجهزة من حيث الحجم والتكنولوجيا، وهناك العديد من العالمات المنافسة للمؤسسة في هذه 
  :  السوق، حيث تتنافس هذه المؤسسات من خالل عدة استراتيجيات منها 

إن السوق الجزائرية تتوفر على عدة تكنولوجيات لصناعة أجهزة التلفاز، حيث : تشكيلة المنتجات  - أ
أن لكل تكنولوجيا أحجام عديدة والجدول الموالي يبين تشكيلة منتجات أهم المؤسسات المتنافسة في هذه 

  .الصناعة
  ).الوحدة بوصة(ة جهاز التلفازتشكيلة منتجات أهم المؤسسات المتنافسة في صناع : 3.6الجدول رقم  

المنتوج                     

 العالمة
CRT LCD LED Plasma 

Condor 
37(2), 55(4), 

74. 

22 , 24, 26, 
32(2), 42, 47,  

55. 
33, 40, 46. / 

Samsung 55, 75. 32. 32. 42. 

Cobra 
37(2), 55(5), 

74(2). 
26, 32, 40, 42, 

46. 
/ / 

Cristor 
37, 55(2),  
74(2). 

19, 26. / / 

TCL 55(2), 74. 
26, 32(2), 42, 

46. 
/ / 

BYA 51, 55(2), 74. 32, 40. / 42, 50. 

Géant 
15,21(2)  

,29(2). 
22, 26, 32(2), 

42(2). 
/ / 

Iris Sat 
37(2), 55(2)  

74, 89. 
22, 26, 32, 

42(3). 
/ / 

ENIE 
37, 55(3), 

74(2). 
22, 26, 32(3), 37, 

42(3), 47(2). 

32(3), 40(2), 
42, 46(2), 

47(2), 55(2). 
/ 

   . 2012-01- 27من إعداد الطالب باالعتماد على الموقع اإللكتروني لكل مؤسسة، تاريخ االطالع  :المصدر 

من خالل الجدول السابق نالحظ أن كل مؤسسة تسعى إلى إنتاج مختلف التكنولوجيات المتوفرة في     
 ، حيث أن CRT & LCDالسوق العالمية، وبالنظر إلى عينة المؤسسات نجد أنها تنتج كلها النوعين 
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اللذان يمتازان بتكنولوجيا  LED & Plasmaهذين النوعين ال يتطلبان تكنولوجيا عالية بالمقارنة مع 
  .متطورة إضافة إلى ارتفاع سعرهما

حيث تنتج مؤسسة كوندور مختلف التشكيالت وذلك للحفاظ على العمالء الحاليين واستقطاب     
  .ادة نفوذها في السوق ورفع حصتها السوقيةالعمالء المحتملين، وبالتالي زي

إن الجهاز الذي يحقق رواجا من بين أجهزة التلفاز التي تنتجها : الخصائص التقنية للمنتجات  -ب
الذي يحقق نسبة مبيعات مرتفعة، والجدول الموالي يبين أهم  LCD 32مؤسسة كوندور هو جهاز 

  . TCLلنوع الذي تنتجه مؤسستي كوبرا و الخصائص التقنية لهذا المنتوج مقارنة مع نفس ا
   . LCD 32الخصائص التقنية لجهاز  : 3.7الجدول رقم 

  العالمة        
 الخصائص

Condor Cobra TCL 

Consommation 
électrique 

165 W. 150 W. / 

Port USB 2 DMP. / 1 USB 2.0. 
Sortie SPDIF, Audio 6 W. VCR. SPDIF. 

Entrée 
PC Audio, VGA, 

HDMI, SCART, Y, 
Audio, Vidéo. 

PC Audio, PC Vidéo, 
VIA, HDMI, SCART, 

Y, Audio, Vidéo. 

VGA, HDMI,Audio, 
Vidéo. 

Angle de vue 176 178 160 
HD Ready Full HD Ready 

Nombre de chaînes 200 200 / 
  . 2012-02-03الموقع اإللكتروني لكل مؤسسة، تاريخ االطالع  :المصدر 

من خالل الجدول السابق نستنتج وجود تقارب بين الخصائص التقنية لهذا الجهاز بالنسبة     
للمؤسسات الثالثة، غير أنه يمكن أن يظهر التمييز في هذا المنتج من خالل التكلفة، جودة الصورة، 

  .    التحكم في األلوان، مدة الضمان، وخدمات ما بعد البيع
  قمار الصناعيةاستقبال األسوق أجهزة  -2

، حيث تقوم المؤسسة 2003بدأت مؤسسة كوندور بإنتاج أجهزة استقبال األقمار الصناعية سنة     
بإنتاج تشكيلة متنوعة من هذه األجهزة، وهناك العديد من العالمات المنافسة للمؤسسة في هذه السوق، 

  :حيث تتنافس هذه المؤسسات من خالل عدة استراتيجيات منها 
    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  في تعزيز تنافسية مؤسسة كوندور بداع التكنولوجيمساهمة اإل:  الثالث الفصل 

 
 

100

هناك عدة تكنولوجيات لصناعة أجهزة االستقبال الرقمية، حيث أن لكل : تشكيلة المنتجات  - أ
تكنولوجيا أنواع عديدة والجدول الموالي يبين تشكيلة منتجات أهم المؤسسات المتنافسة في هذه 

  .الصناعة

ألقمار تشكيلة منتجات أهم المؤسسات المتنافسة في صناعة أجهزة استقبال ا : 3.8الجدول رقم  
  .الصناعية

 المنتوج              

 العالمة          
FTA Carte HD 

Condor 4500، 5151, 5151M. 
5000 XCI USB, 
5000 X PVR II, 

5500 CX. 

6000 X HD 
ULTIMA, 9090 X 

HD PLUS. 

Stream BM-350 CAS 
BM 3329 CR, BM 

8300, BM 8400, BM 
9200 PVR. 

BM-100 HD, BM-
200 HD. 

Géant 
X1000, X1400, 

X2000. 
GR-X6200 USB, 
GR-X9595 USB. 

/ 

Cristor M2S-L5, X3, X3S / / 

Iris Sat 
1200, 3500, 5500, 

7100, 7500. 
/ / 

  .2012- 02-10من إعداد الطالب باالعتماد على الموقع اإللكتروني لكل مؤسسة، تاريخ االطالع : المصدر  

، أما FTAأن عينة المؤسسات كلها تنتج األجهزة ذات التكنولوجيا من خالل الجدول السابق نالحظ     
تنتجه ثالثة مؤسسات من بين الخمسة، أما األجهزة ذات التكنولوجيا  Carteاألجهزة ذات التكنولوجيا 

HD  فتنتجه مؤسستيCondor & Stream حيث تمتاز هذه األجهزة بارتفاع أسعارها بالمقارنة مع ،
  .نتيجة لتطور التكنولوجيا المستخدمة في إنتاجها األجهزة األخرى وهذا

ومن المالحظ أن مؤسسة كوندور تقوم بإنتاج مختلف التكنولوجيات وذلك للحفاظ على عمالئها     
الحاليين خاصة في ظل والء المستهلك الجزائري لهذه العالمة، ومحاولة المؤسسة استقطاب العمالء 

  .الدعاية وتحسين خدمات ما بعد البيع المرتقبين من خالل تكثيف جهودها في
الجدول الموالي يبين الخصائص التقنية الخاصة بجهاز : الخصائص التقنية للمنتجات  -ب

Démodulateur carte  لمؤسسة كوندور، مقارنة مع مؤسسة Stream .  
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  .   Démodulateur carteالخصائص التقنية لجهاز  : 3.9الجدول رقم 

  العالمة
 الخصائص

Condor Stream 

Niveau de décodage MPEG-1 et MPEG-2 MPEG-2 

Connecteurs 
RCA, TV SCART, 

Magnétoscope  SCART. 

RCA/Cinch, Video 
Output(CVBS)/SCART(CV

BS, RGB). 
Démodulation 

 
QPSK. QPSK. 

Fréquence d’entrée BIS 950-2150 MHz 950-2150 MHz 
Puissance w 30 42 

Poids Kg 2.3 2.5 
Température d’opération +5°C/ +40°C 0°C/ +50°C 

     .2012-02- 18من إعداد الطالب باالعتماد على الموقع اإللكتروني لكل مؤسسة، تاريخ االطالع  :المصدر 

من خالل الجدول السابق نستنج وجود تقارب بين الخصائص التقنية لمنتج المؤسستين، غير أن     
ري مقارنة جهاز االستقبال الرقمي لمؤسسة كوندور يحظى بشهرة واسعة لدى المستهلك الجزائ

  .بالمؤسسات األخرى

 المنافسة في سوق األجهزة الكهرومنزلية:  ثانيا

إن أهم المنتجات الكهرومنزلية التي تقوم مؤسسة كوندور بإنتاجها هي الثالجات والمكيفات     
  .الهوائية، بحيث تقوم المؤسسة بإنتاج تشكيلة متنوعة من هذه األجهزة

  سوق الثالجات -1
، حيث تقوم المؤسسة بإنتاج تشكيلة متنوعة  2004كوندور بإنتاج الثالجات سنة بدأت مؤسسة     

منها من حيث الحجم والنوع، وهناك العديد من العالمات المنافسة للمؤسسة في هذه السوق، حيث 
  :  تتنافس هذه المؤسسات من خالل عدة استراتيجيات منها 

واع عديدة من الثالجات، ولكل نوع أحجام مختلفة  الجزائرية أن قيوجد بالسو: تشكيلة المنتجات  - أ
    .والجدول الموالي يبين تشكيلة منتجات أهم المؤسسات المتنافسة في هذه الصناعة
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  ).الوحدة لتر(تشكيلة منتجات أهم المؤسسات المتنافسة في صناعة الثالجات : 3.10الجدول رقم  

  المنتوج     
 العالمة

1 Porte 2 Porte Side By Side Combiné Congélateur 

Condor 
60, 140, 250, 

320, 350. 

250, 300, 320, 
400, 420, 450, 
530, 600, 656, 

820. 

656. 430. / 

ENIEM 
160, 225, 240, 

350. 
290, 300, 374, 

520. 
700. / 

225, 360, 
480. 

Samsung 244, 312, 348. 
300, 370, 410, 

450. 
516, 628. 

306, 328, 
471. / 

Essalem 
60, 80, 130, 

240, 260, 380. 
530, 590, 630, 

710, 740. 
840. / 

260, 340, 
360, 380. 

TCL 
60, 270, 320, 

370. 
350, 400, 450. / / 360. 

  .2012-02- 23من إعداد الطالب باالعتماد على الموقع اإللكتروني لكل مؤسسة، تاريخ االطالع  :المصدر 

من خالل الجدول السابق نالحظ أن المؤسسات تنتج تشكيلة متنوعة من الثالجات وكل نوع بأحجام     
تهدف مؤسسة و، Congélateurحيث أن مؤسسة كوندور تقوم بإنتاج كل األنواع ما عدا , مختلفة

كوندور من خالل هذه التشكيلة إلى تحسين وضعيتها السوقية خاصة مع وجود مؤسسات منافسة تتمتع 
، التي ENIEMبوالء العمالء لها، إضافة إلى خبرتها في هذا المجال ومن هذه المؤسسات مؤسسة 

  .تعتبر من المؤسسات الرائدة في هذا المجال من الصناعة
  Porte 2الجدول الموالي يبين الخصائص التقنية للثالجة من نوع : منتجات الخصائص التقنية لل -ب

  .Essalemلتر الذي تنتجه مؤسسة كوندور مقارنة مع أقرب نوع تنتجه مؤسسة  534حجم 
  . Porte 2الخصائص التقنية للثالجة من نوع  : 3.11الجدول رقم  

  العالمة           
 الخصائص

Condor Essalem 

Capacité 534 530 
System de refroidissement Defrost Defrost 

Dimension (mm) 758×785×1749 710×660×1690 

  .2012- 02-25من إعداد الطالب باالعتماد على الموقع اإللكتروني لكل مؤسسة، تاريخ االطالع  :المصدر  
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بة للعالمتين، إال أن مؤسسة من خالل الجدول السابق نالحظ تقارب في الخصائص التقنية للمنتوج بالنس
     .  كوندور تحقق حصة سوقية معتبرة من هذا المنتوج مقارنة بمنافسيها

  سوق المكيفات الهوائية -2
، حيث تقوم المؤسسة بإنتاج تشكيلة 2004بدأت مؤسسة كوندور بإنتاج المكيفات الهوائية سنة     

 العالمات المنافسة للمؤسسة في هذه السوق،متنوعة منها من حيث الحجم والنوع، وهناك العديد من 

   :حيث تتنافس هذه المؤسسات من خالل عدة استراتيجيات منها 

الجدول الموالي يبين تشكيلة منتجات أهم المؤسسات المتنافسة في هذه : تشكيلة المنتجات  - أ
    .الصناعة

:  الوحدة(المكيفات الهوائية تشكيلة منتجات أهم المؤسسات المتنافسة في صناعة :  3.12الجدول رقم 
           ).وحدة حرارية بريطانية

  المنتوج    
 العالمة

Mono 
bloc Split System Console Cassette Armoire Mobile 

Condor 
9000, 

12000, 
18000(2). 

7000, 12000, 
13000, 18000, 

24000. 

12000, 
18000, 
24000. 

18000, 
28000, 
42000. 

24000, 44000, 
48000, 50000, 

60000, 
100000. 

 

Cobra / 
9000, 12000, 

24000. 
/ 

12000, 
18000. 

41000. 12000. 

TCL / 
9000(3), 

12000(3), 
18000(2). 

/ 24000. 
24000, 

42000,48000, 
50000، 90000. 

/ 

Essalem / 
9000(2), 

12000(4), 
18000(2). 

/ / 48000.  

Géant / 

9000, 
12000(2), 
18000(2), 
24000(2). 

/ / 18000, 24000. / 

ENIEM 
12000, 
15000, 
18000. 

7000, 9000, 
12000, 18000, 

24000. 
/ / / / 

Samsung / 
9000, 12000, 
18000, 24000. 

/ / / / 

  . 2012-02- 27من إعداد الطالب باالعتماد على الموقع اإللكتروني لكل مؤسسة، تاريخ االطالع  :المصدر 
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لجدول السابق نالحظ أن مؤسسة كوندور تنتج مختلف أنواع المكيفات، وكل نوع بأحجام من خالل ا 

، في حين أن المؤسسات األخرى تتفاوت نسبة تنويعها في هذا Mobileمختلفة، ما عدا المكيف الهوائي 
   . المنتج

ئي       الجدول الموالي يبين الخصائص التقنية للمكيف الهوا: الخصائص التقنية للمنتجات  -ب
Split System 18000 BTU  الذي تنتجه مؤسسة كوندور مقارنة مع مؤسستيENIEM وCobra.  

  .Split System 18000 BTU الخصائص التقنية للمكيف الهوائي : 3.13الجدول رقم 
  العالمة           
 الخصائص

Condor ENIEM Cobra 

Capacité 
refroidissement 

BTU/h 
18000 18000 18000 

Capacité chauffage 
BTU/h 

19000 18940 18000 

Consommation 
refroidissement w 

2200 1850 1980 

Consommation 
chauffage w 

2150 1950 1920 

Dédit d’air m3/h 830 800 850 
Déshumidification 

l/h 
1.9 2.2 2.2 

Poids (kg) 42.5 46 44.5 
Dimension (mm) 250*540*780 290*610*795 / 

   . 2012- 03-03من إعداد الطالب باالعتماد على الموقع اإللكتروني لكل مؤسسة، تاريخ االطالع  :المصدر  
من خالل الجدول السابق نالحظ وجود تقارب بين الخصائص التقنية للمنتوج بالنسبة للعالمات الثالثة، 

معة وشهرة كبيرة لدى وبالرغم من ذلك تتميز المكيفات الهوائية التي تنتجها مؤسسة كوندور بس
المستهلك الجزائري، مقارنة بمنتجات المؤسسات األخرى المنافسة لها سواء المنتجة محليا أو 
المستوردة، وهذا راجع للسياسة التي تنتهجها المؤسسة من خالل توسيع شبكة توزيع منتجاتها عبر 

جوار ليبيا وتونس باإلضافة إلى مختلف واليات الوطن باإلضافة إلى تصديرها لهذا المنتوج إلى دول ال
  .األردن
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   Porter المنافسة لبيئة المؤسسة من خالل نموذج قوى تحليل: المطلب الثالث  

  القوة التفاوضية للموردين :  أوال
يمكن أن تؤثر قوة تفاوض الموردين على مردودية المؤسسة، وذلك بسبب تحكم الموردين في     

نصف مصنعة، وتزداد قوة تأثير الموردين عندما يكون تركيزهم كبيرا أسعار المواد األولية أو ال
خاصة عند عدم وجود منتجات إحاللية أو عندما تكون تلك المنتجات ضرورية للمؤسسة للقيام 

  .بمهامها
وبسبب تنوع تركيبة المنتجات التي تنتجها مؤسسة كوندور فإنها تتعامل مع العديد من الموردين،     

  .تي يبين الموردين الذين تتعامل معهم المؤسسةوالجدول اآل
  . الموردون الذين تتعامل معهم مؤسسة كوندور : 3.14الجدول رقم  

 البلد المؤسسة مدخالت

 الصین Hisense جهاز التلفاز

 كوریا الجنوبیة Home Cast، Hivion استقبال األقمار الصناعيةجهاز 

 الثالجات
B/S/H 
B/S/H  

 

  البرازیل
 تركیا

 الصین Hisense المكيفات الهوائية

 الجزائر ENGI الغاز

  Universal معدات وآالت
Panasonic 

 الوالیات المتحدة األمریكیة
  الیابان

  مواد وقطع غيار أخرى

Seho 
Galeleo 

Petrochemical، Elastogram 
Selco 
Faep 
Mexi 
Adelc 

Castle Stars 

  ألمانیا
  إیطالیا
  بلجیكا
  الھند
  فرنسا
  یاإسبان

  تونس
  قطر
  

  . 21/03/2012باالعتماد على المقابالت الشخصية مع مسؤولي الوحدات، تاريخ المقابلة  من إعداد الطالب :المصدر  
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من خالل الجدول السابق يتبين أن الموردين الذين تتعامل معهم المؤسسة موزعون عبر عدة دول     
   جنب الضغوط من قبل الموردين وخلق نوع من من العالم، حيث أن هذا الـتنوع يساعد المؤسسة في ت

المرونة في التحول من مورد إلى آخر، إال أنه على المؤسسة اتخاذ االحتياطات الالزمة في حالة 
  .فقدانها لبعض من مورديها نتيجة األزمات االقتصادية والسياسية في بعض بلدان العالم

  القوة التفاوضية للعمالء :  ثانيا
، وللمؤسسة العديد من ر العمالء على المؤسسة في تفاوضهم من أجل تدنية األسعاريظهر تأثي    

: العمالء منهم المؤسسات العمومية والخاصة، المراكز التجارية، فالمؤسسة توزع منتجاتها على 
الجامعات، مراكز البريد، مديريات التسيير العقاري، مديريات األمن، المجالس الشعبية الوالئية 

كما أنها تبيع منتجاتها لتجار الجملة والتجزئة المتواجدين عبر مختلف . الخ...ية، سوناطراكوالبلد
ليبيا، تونس : إضافة إلى تصدير المؤسسة لمنتجاتها إلى بعض الدول العربية مثل . واليات الوطن

   . واألردن
عمالء قد تزداد بسبب بالرغم من التنوع الكبير في عمالء المؤسسة، إال أن القوة التفاوضية لل    

  . المنتجات البديلة وخدمات ما بعد البيع التي تطورها المؤسسات المنافسة
  تهديد المنتجات البديلة :  ثالثا
تتمثل المنتجات البديلة في المنتجات التي تشكل بدائل كاملة أو غير كاملة لمنتجات المؤسسة،     

بحيث أن هناك العديد من المنتجات التي تقدمها المؤسسات المنافسة والتي تعتبر بدائل لمنتجات 
  . المؤسسة، إال أنها ال تشكل تهديدا كبيرا بسبب اكتساب المؤسسة لميزة سعرية

   شدة المنافسة في القطاع:  ارابع
إن السوق الجزائرية للصناعة اإللكترونية والكهرومنزلية تحتوي على العديد من العالمات التجارية     

كما أشرنا سابقا، األمر الذي يؤدي إلى الرفع من حدة المنافسة بين مختلف المؤسسات العاملة في 
  . صةالصناعة، سواء كانت هذه المؤسسات عمومية أو خا

حيث أن لكل مؤسسة استراتيجيات خاصة بها من حيث األسعار والجودة وخدمات ما بعد البيع     
مما يدفع هذه المؤسسات إلى العمل على تحسين صورتها في السوق، من أجل . واإلعالنات ونقاط البيع

  .زيادة حصتها السوقية وكسب والء العمالء
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ي تسعى دوما للتجديد في منتجاتها والمعدات المستخدمة، ومؤسسة كوندور من بين المؤسسات الت    
وتكوين إطاراتها وذلك تماشيا مع التقدم التقني الذي يشهده العالم، وذلك لالستمرار ومحاولة الوصول 

  . ًللمراتب الريادية في هذه الصناعة
  
  

  المنافسون المحتملون :  خامسا
راغبة في دخول السوق الجزائرية للصناعة يتمثل المنافسون المحتملون في المؤسسات ال    

اإللكترونية والكهرومنزلية، وفي إطار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة واالتفاقيات 
األورومتوسطية التي ستؤدي إلى خفض الحواجز الجمركية ما سيفتح المجال أمام دخول مؤسسات 

  : التي يمكن أن تحد من دخول هذه المؤسسات وهي أخرى إلى الصناعة، إال أنه توجد بعض العوائق 
  االحتياجات المالية الضخمة إلنجاز المركبات الصناعية؛ -1
  والء العمالء لبعض العالمات التجارية نتيجة شهرة العالمات وخدمات ما بعد البيع المقدمة؛     -2
  وجود منتجات ذات أسعار منخفضة بسبب اقتصاديات الحجم؛  -3
  . جودة الموارد البشرية لتسيير هذه الهياكلضرورة  -4

من خالل ما سبق يمكن القول أن حرية الدخول إلى هذه الصناعة ستضعف من تنافسية مؤسسة     
كوندور لذلك يجب على المؤسسة السعي دوما إلى التحسين المستمر واستخدام التقنيات الجديدة لكي ال 

ل استراتيجية هجومية، وهذا ما تسعى المؤسسة إلى تحقيقه تتقادم وذلك بإرساء عوائق الدخول من خال
  ".CATI" مؤخرا من خالل إنشائها مركزا لدعم التكنولوجيا واإلبداع

  كوندورواقع اإلبداع التكنولوجي في مؤسسة : المبحث الثالث 

  التكنولوجيا المستوردة ودورها في اإلبداع التكنولوجي : المطلب األول 

  تكنولوجي للمؤسسة وأهدافهالبرنامج ال:  أوال
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قامت مؤسسة كوندور منذ نشأتها بالحصول على التكنولوجيا بشتى أنواعها من الدول األجنبية         
من أجل إنتاج منتجات متنوعة وذات جودة عالمية وأسعار تنافسية، حيث تمثل ) الخ...أ.م.اليابان، و( 

  1: البرنامج التكنولوجي للمؤسسة في 
 لمؤسسة بكافة التقنيات واآلالت الحديثة ذات التكنولوجيا المتطورة؛ تجهيز ا  -1

الحصول على المعرفة الفنية المتعلقة بتكنولوجيا المنتوج وأساليب اإلنتاج، من خالل تبني  -2
من أجل التحكم في ) الصين، كوريا الجنوبية(المؤسسة لسياسة تكوين اليد العاملة المحلية في الخارج 

 . ت المستوردةالتكنولوجيا

وكان هدف المؤسسة من وراء استيراد التكنولوجيا هو تطوير سياسة اإلبداع التكنولوجي للمؤسسة     
  2:الذي من شأنه أن يعزز تنافسيتها وذلك من خالل 

 رفع كمية اإلنتاج وتحسينها من حيث الجودة؛  -أ

 رفع المستوى الفني لليد العاملة المستعملة؛  - ب

 الطاقات البشرية على اإلبداع؛  دفع وتحفيز - ت

في  20تحقيق أدنى تكلفة وحدوية للمنتجات حيث تمكنت المؤسسة من تخفيض أسعارها بنسبة  - ث
 ؛ المائة

  .تنمية قدرة المؤسسة على االستجابة لحاجات العمالء في األوقات المحددة -ج
صلت عليها المؤسسة كان لها ومن خالل استعراض واقع المؤسسة وجدنا بأن التكنولوجيا التي ح    

الدور األساسي والفعال في تحقيق أهدافها االستراتيجية وذلك من خالل إنتاج منتجات بأسعار تنافسية 
  . وفي اآلجال المحددة

  تصنيف التكنولوجيا الموجودة بالمؤسسة:  ثانيا
  :يمكن تقسيم التكنولوجيات التي بحوزة المؤسسة إلى     

تتميز التكنولوجيا التي بحوزة المؤسسة بالتجديد والتطوير، حيث تسعى  : تكنولوجيا المنتج -1
أجهزة جديدة متطورة من أجل  ءباقتنا المؤسسة دوما إلى إدخال وظائف تشغيلية متطورة على منتجاتها

تقديم منتجات ذات خصائص تقنية ووظائف جديدة للعمالء، حيث تقوم المؤسسة بإنتاج مختلف 
 . تاحة في األسواقالتكنولوجيات الم

                                                
.  21/03/2012مقابلة مع السید الواھن عبد الحكیم، نائب المدیر العام المكلف بالجودة، تاریخ المقابلة  - 1  
. 21/03/2012المقابلة  مقابلة مع السید كسال عبد الباقي، مدیر التسویق، تاریخ  - 2  
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 لكترونية والكهرومنزليةاإل الصناعة مجال في التكنولوجية البيئة تتميز :تكنولوجيا أساليب اإلنتاج  -2

 الصناعة هذه تتطلب ماك العالية، التكنولوجيا ى هذه الصناعةعل تغلب حيث ع،تصنيال تقنيات بتطور

 اإلنفاق خالل من، التكنولوجية التغيرات رةيسام إلى مؤسسة كوندور سعىت لذا المال، لرأس عالية ثافةك

 تتطلب حيث لتطوير تقنيات التصنيع، اإلنتاج أدواتمعدات و ثيلتحد الموجه االستثمار على ديالمتزا

وفي هذا اإلطار تقوم المؤسسة بإعادة هيكلة وتجديد  ،سنة لك معتبرة مبالغ اإلنتاج في التوسع عملية
 حيث بلغت حجم االستثمارات. فاع االستثمارات الخاصة بوسائل اإلنتاجتجهيزاتها، ومما يبرر ذلك ارت

  .   ، وأغلب هذه االستثمارات موجهة للمعدات والتقنيات الحديثة1ألف دج 5.376.000مبلغ  2008نهاية 
وسمحت عقود الشراكة من نقل التكنولوجيا بتكلفة منخفضة واكتساب خبرات عالية ومعارف علمية     
سة لتعزيز موقعها في السوق المحلية، وتوسيع نطاق تواجدها في مختلف األسواق العالمية،   المؤس تؤهل

وقد استطاعت المؤسسة من خالل عقود الشراكة من توسيع تشكيلة منتجاتها وتحسين جودتها 
  .والوصول إلى أسعار تنافسية، حيث تتميز أسعارها باالنخفاض مقارنة مع أسعار المنافسين

المؤسسة محل الدراسة تتحكم بصفة جيدة في نظم وأساليب اإلنتاج، وهذا نظرا للتكوينات  أنكما     
التي تقوم بها المؤسسة من أجل إتقان استعمال الوسائل الحالية ذات التكنولوجيات الجديدة التي تقوم 

  . على طرق إنتاج حديثة
سسة مزودة بأجهزة اإلعالم اآللي، كل وحدات وأقسام ومديريات المؤ  :تكنولوجيا اإلعالم اآللي  -3

من أجل معرفة ما يجري من حولها من كافة التطورات في  تكما أن المؤسسة مزودة بشبكة لالنترني
  . المجال الصناعي وتعميق اتصاالتها بالعمالء والموردين وترويج منتجاتها

   تقييم التكنولوجيا الموجودة بالمؤسسة:  ثالثا
  : وجيا عديدة، وهذه التكنولوجيا تتجسد من خالل تمتلك المؤسسة تكنول    

وهذا ما يدل   الحديثة، يوجد لدى المؤسسة عدد كبير من التجهيزات والمعدات واآلالت :التقنيات  -1
على أن المؤسسة تسعى دوما إلى التجديد واستخدام تقنيات جديدة متطورة من أجل إنتاج منتجات 

ومن أمثلة ذلك فبعدما كانت هناك آلة واحدة تعمل  .السوق جديدة أو محسنة وذلك لتغطية طلبات
بطريقة يدوية على تركيب مكونات البطاقة اإللكترونية، ويتناوب عليها ثالث فرق عمل في حالة زيادة 

  :الطلب على منتجات المؤسسة، قامت المؤسسة بإدخال أربع آالت جديدة وهي 

                                                
).  وثائق داخلیة(مدیریة المحاسبة والمالیة   - 1  
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Jump-wire-Hs(Universal), VCD/Sequencr "insertion des composants axiale", Panasonic 

(NMRA20A) "insertion des composants Radial", Mutlserter 200  "Réfteuse électrique".        

وهذه اآلالت تعمل بطريقة أوتوماتيكية وهي مكملة لبعضها البعض، وتقوم على تقنيات حديثة     
هذه اآلالت بتخفيض وقت اإلنتاج والرفع من الكمية  ، بحيث سمحت)DOS 2برنامج (ومتطورة مثل 

  .، التي تدخل في تركيب العديد من المنتجات اإللكترونية للمؤسسةالبطاقة اإللكترونية المنتجة من
نظرا للتكوين الذي يتلقاه إطارات مؤسسة كوندور بالخارج وهذا إثر عقود  :المعارف والخبرات  -2

رى المرافقة لعقود استيراد التكنولوجيا من نفس الدول، حيث تقوم أبرمتها المؤسسة مع مؤسسات أخ
المؤسسة بإرسال ثمانية عشر من إطاراتها سنويا إلى كل من إيطاليا وألمانيا وذلك للتكوين والتحكم في 
التكنولوجيات المستوردة، باإلضافة إلى ذلك نجد بأن عمال المؤسسة يتلقون تدريبا من طرف هؤالء 

وما يجب . ا سمح لهم بامتالك مهارات تقنية ال يستهان بها نتيجة الخبرة المتراكمة والتعلماإلطارات مم
اإلشارة إليه هو أن المؤسسة تقوم دائما بتحسين وتطوير معارف ومهارات إطاراتها، إال أن هذا غير 

  .كافي نتيجة التبعية للخارج خاصة مع التطورات التكنولوجية المستمرة

  تحليل واقع اإلبداع التكنولوجي في المؤسسة  :المطلب الثاني 

  تطور ثقافة التطوير في المؤسسة :  أوال
إن التطور الذي شهدته المؤسسة منذ نشأتها وخاصة مع بدايتها باستيراد بعض المنتجات الصينية     

ت المؤسسة وإعادة بيعها، إلى أن أصبحت المؤسسة تقوم باإلنتاج وتتحكم في التقنيات الحديثة، حيث بدأ
بإنتاج منتوجين واآلن أصبحت تنتج العديد من المنتجات بمختلف األنواع واألحجام مما سمح بكبر حجم 
المؤسسة، وهذا يدل على تطور ثقافة التطوير لديها، وما صاحب ذلك من زيادة في الخبرة المهنية 

آلالت الحديثة والمعدات للعمال نتيجة االنتقال من عمل آلخر والتعامل مع األنواع العديدة من ا
  . المتطورة

فمن خالل العمل الذي تقوم به المؤسسة نجد بأنها قد حققت نتائج جيدة في مجال اإلبداع     
أن أغلب اإلبداعات في المنتجات التكنولوجي، الذي مس خاصة المنتجات والعمليات اإلنتاجية حيث 

 :التي قامت بها المؤسسة تميزت بأنها 

 فرة للمواد؛إبداعات مو -1

 إبداعات موفرة للعمل؛  -2
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  . إبداع منتجات جديدة ذات وظائف تقنية وتشغيلية جديدة -3
أما بالنسبة للعمليات اإلنتاجية فقد قامت المؤسسة باقتناء معدات وآالت حديثة ذات تكنولوجيات     

التكاليف متطورة، سمحت للمؤسسة من الناحية االقتصادية بتحسين كمية المخرجات وتخفيض 
  .الوحدوية وهذا ما أدى إلى تحقيق وزيادة أرباح المؤسسة

وهذا ما سمح للمؤسسة بالتحسين المستمر في جودة منتجاتها ومطابقتها للمواصفات العالمية،     
للمؤسسة بالحصول على شهادة الجودة العالمية  واالستجابة لمتطلبات السوق المحلية والدولية، مما سمح 

2000  :9001ISO   من طرف 27/03/2007وهذا فيAFAQ AFNOR International             ،
  ، TUV Rheinland Product Safety GMBHمن طرف   21/07/2010في   ISO 9001: 2008و 
  

، حيث أن المؤسسة تعمل 2011كما تمكنت المؤسسة من الحصول على شهادة الجودة الجزائرية سنة 
  . الشهادات والحصول على شهادات أخرى دوما من أجل الحفاظ على هذه

لكن المشكل الوحيد هو أن المؤسسة لم تتمكن من الحصول على براءة اختراع خاصة بها في هذا     
المجال، أي اتباع استراتيجية اإلبداع التكنولوجي الهجومية من أجل الخروج بمنتجات أخرى لم تكن 

  .موجودة أصال
   تكنولوجي في المؤسسةطرق اللجوء لإلبداع ال:  ثانيا
  :في  تتمثل أهم مصادر اإلبداع التكنولوجي في المؤسسة    

الوظائف (أي أن المؤسسة تقوم بإدخال التحسينات على مختلف منتجاتها :التطوير الداخلي  -1
، وذلك من خالل إنشاء المؤسسة لدائرة للجودة على مستوى كل وحدة من وحدات إنتاجها )التشغيلية
ابعة سير العملية اإلنتاجية، ومتابعة المنتوج في مختلف مراحل إنتاجه أو تطويره وفق وذلك لمت

  .متطلبات السوق
وهذه الدوائر تقوم بمراقبة المواد المشتراة من داخل وخارج الوطن وذلك وفقا لمعايير تستدعيها     

بمراقبة المنتوج التام  مواصفات الشراء، وهذا من أجل التأكد من أنها صالحة لالستعمال، كما تقوم
  . الصنع ومدى مطابقته للمواصفات والمقاييس المعمول بها

  1:تم إنشاء دوائر مراقبة الجودة منذ تأسيس المؤسسة، وكان الهدف منها حيث     
 تطوير منتجات جديدة ذات جودة عالمية من أجل الحصول على شهادات الجودة العالمية؛  -أ
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 العمليات اإلنتاجية؛  تقليص معدل األخطاء في - ب

  االستجابة السريعة لطلبات العمالء؛  - ت
 .تحسين طرق اإلنتاج الحالية والتحكم في أساليب اإلنتاج - ث

من خالل ما سبق يمكن القول بأن الهدف األساسي من وراء إنشاء دوائر مراقبة الجودة هو اإلبداع      
  .التقنية للمؤسسة وتعزيز تنافسيتها الصناعيةالتكنولوجي بصفة عامة وهذا من أجل رفع الكفاءات 

 Hisense وهذا ما قامت به المؤسسة من خالل شراء التراخيص من مؤسسة: اقتناء الرخصة  -2
  .  Condorالصينية، وتسجيل منتجاتها ذات العالمة التجارية 

ية تعاون مع كل من بالعديد من االتفاقيات منها اتفاق حيث قامت المؤسسة: عقود واتفاقيات تعاون  -3
مخترع جزائري، متبنية إلى المؤسسة لجوء جامعة سطيف وبجاية لتكوين عمال المؤسسة، إضافة إلى 

اختراعه المتمثل في جهاز منع تسرب الغاز، لكي يكون نقطة انطالقة للمؤسسة في تدعيم الوظائف 
أجنبية وذلك لتكوين إطاراتها كما قامت المؤسسة بعد اتفاقيات مع مؤسسات .التشغيلية لبعض منتجاتها

    . Universal،Panasonicعلى التحكم في التقنيات الحديثة مثل مؤسسة 

   مؤسسةالتكنولوجي بال التي تواجه نشاط اإلبداع العوائق:  ثالثا
رغم النشاطات المعتبرة لإلبداع التكنولوجي التي تقوم بها المؤسسة، إال أن هناك جملة من العوائق     

  :عملية اإلبداع التكنولوجي بها وهي  تحد من
  عدم كفاية اإلطارات المؤهلة للقيام بنشاطات اإلبداع التكنولوجي؛  - 1 
 نقص الميزانية المخصصة لهذا النشاط؛    -2

 عدم كفاية التكوين الالزم لإلطارات والباحثين؛   -3

  صعوبة الحصول على براءات االختراع، وكذلك تكلفتها الباهظة؛   -4
في الجامعات  عدم وجود عالقة واضحة بين انشغاالت المؤسسة وبين األبحاث المتوصل إليها -5

  . ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي
  إصالحات المؤسسة في مجال اإلبداع التكنولوجي : المطلب الثالث 

المجال من  رغم السياسة المتبعة من طرف المؤسسة، والنتائج الجيدة التي وصلت إليها في هذا    
الصناعة، إال أنها ال تزال تعمل جاهدة من أجل الحفاظ على مكانتها في السوق واحتالل مراتب ريادية 

  .في مختلف المنتجات
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من هذا المنطلق قامت المؤسسة بوضع برنامج من خالل مجموعة من الدراسات قام بها إطارات     
الحات العطاء دفعة قوية للمؤسسة للقيام المؤسسة والمستشارين وهذا للقيام بمجموعة من اإلص

 :بنشاطات البحث والتطوير على المستوى الداخلي ومن أهم إصالحات المؤسسة نذكر 

  الموارد البشرية:  أوال
إن وعي القائمين على المؤسسة بأن تحسين وتعزيز تنافسية المؤسسة وتحسين مركزها التنافسي     

ة تكنولوجيا، تحقق مطالب واحتياجات عمالئها الحاليين من خالل تقديم منتجات جديدة ومتطور
والمرتقبين، كله متوقف على المورد البشري العامل بالمؤسسة، ولتحقيق كل هذه النتائج وضعت 

  1:المؤسسة عدة إصالحات تتعلق بالجوانب التالية 
ورات التكنولوجية االهتمام المستمر بجانب التكوين؛ ألنه ضروري لليد العاملة وخاصة أمام التط -1

المذهلة والتغيرات التي تشهدها اآلالت التقنية التي تقتنيها المؤسسة، وبالتالي يجب االعتماد عليه 
كعنصر وبعد فعال لتقريب اليد العاملة من الواقع التطبيقي وذلك من خالل تكوين اإلطارات أو العمال 

  من جميع النواحي وخاصة من الناحية التقنية؛ 
وتقوية االتصال والتواصل بين اإلدارة والعمال، األمر الذي بدوره يساعد على خلق روح تعزيز  -2

 العمل الجماعي وتشجيع أية مبادرة إبداعية يقوم بها العمال؛ 

إعادة االهتمام أكثر بظروف العامل باعتبار ذلك جزء ال يتجزأ من اهتمامات المؤسسة وبالتالي  -3
  نحها القانون؛ ضرورة إعطائه كل حقوقه التي م

إتاحة الفرص إلبراز المجهودات الفردية للباحثين ونتائج أبحاثهم في الميدان، ويجب إعطاء  -4
 االعتبار الالئق للباحث ومنحه كافة التحفيزات من أجل العمل؛ 

تطوير البرامج التدريبية والتي تجعل العاملين كأنهم العمالء أنفسهم وهذا كله من أجل تحقيق  -5
 .جابة المتفوقة للعميلاالست

   الموارد المادية :  ثانيا
 االندماجمليون أورو لتطوير نسبة  20في المرحلة األخيرة باستثمار حوالي  مؤسسةقامت ال    

بالمائة تنتج محليا وتوقيف استيراد  80إلى  60 بالنسبة لكافة المنتجات والتي تتراوح حاليا ما بين
  .في صناعة العديد من التجهيزات تدخل المدخالت والمواد األولية التي
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بالمائة من رقم أعمالها لنشاطات البحث والتطوير وهذا  25كما قررت إدارة المؤسسة تخصيص     
بالمائة، وللتحكم في التكنولوجيات الحديثة واحتالل المراتب الريادية  100لتحقيق التكامل الخلفي بنسبة 

التي تحصلت عليها المؤسسة م بالجودة والحفاظ على الشهادات بناء وصياغة االلتزافي السوق، وذلك ل
  .لتعزيز مكانتها التنافسية في األسواق المحلية واألجنبية

  تأثير اإلبداع التكنولوجي على تنافسية مؤسسة كوندور: المبحث الرابع 

كاليف والتركيز سنحاول أن نبين من خالل هذا المبحث أثر اإلبداع التكنولوجي على استراتيجية الت    
عن طريق التكاليف بالمؤسسة محل الدراسة باإلضافة إلى تأثير اإلبداع التكنولوجي على مؤشرات 

  .تنافسية المؤسسة
  
  

  تأثير اإلبداع التكنولوجي على اإلستراتيجيات التنافسية لمؤسسة كوندور:  المطلب األول

  يفتأثير اإلبداع التكنولوجي على إستراتيجية التكال:  أوال
يظهر تأثير اإلبداع التكنولوجي على إستراتيجية التكاليف بالمؤسسة، من خالل إدخال المؤسسة     

اقتصاديات (لمعدات وآالت جديدة تستعمل التكنولوجيا المتطورة وتزيد من طاقة المؤسسة اإلنتاجية
من فرض أسعار  ، هذا ما أدى إلى انخفاض تكاليف إنتاج الوحدة الواحدة بالمؤسسة وتمكنها)الحجم

  .تنافسية مقارنة بمنافسيها
حيث تعتبر المنافسة السعرية أحد أهم االستراتيجيات التنافسية في هذه الصناعة وهذا نتيجة     

  .التقارب الكبير في الخصائص التقنية لمنتجات مختلف المؤسسات
عة اإللكترونية والجدول الموالي يبين أسعار منتجات بعض المؤسسات المتنافسة في الصنا    

والكهرومنزلية، حيث قمنا بتقديم أسعار مؤسستين باإلضافة إلى المؤسسة محل الدراسة، ويتعلق األمر 
، وهذا لتواجدهما بنفس المنطقة األمر الذي سمح لنا بالحصول على أسعار TCLو  Cobraبالعالمتين 

  ). األسعار مع احتساب الرسوم(نفس األسبوع 
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أسعار بعض المنتجات اإللكترونية والكهرومنزلية لمؤسسة كوندور وبعض  : 3.15رقم الجدول 
  ).الوحدة دج( المؤسسات المنافسة لها 

  العالمة       

 المنتجات
Condor Cobra TCL 

 أجـهزة التلفـاز

CRT 55 Extra Plat 8.120 10.530  10.500  
CRT 55 Super Slim 8.975 12.285  13.000  
CRT 74 Super Slim  15.385 23.400  24.500  

LCD 32 41.000 50.900 51.000 

LCD 42 72.650 91.200 95.000 

 الثالجـات

1 Porte 60 L 8.500 / 9.000 

1 Porte 320 L 22.000 / 24.000 

2 Porte 400 L 30.000 / 32.500 

2 Porte No Frost 450 L 40.000-37.500 / 42.000 
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 ةالمكيفـات الهوائيـ

Split System 9000 25.000 25.000 25.500 

Split System 12000 29.000 29.500 28.500 

Split System 18000 46.000 44.500 46.000 

  .المصلحة التجارية للمؤسسات: المصدر  

من خالل الجدول السابق يتبين أن أسعار أجهزة التلفاز للمؤسسة محل الدراسة هي األقل في     
هي األعلى في مختلف التكنولوجيات واألحجام وهذا  TCLلتكنولوجيات، أما أسعار العالمة مختلف ا

حيث أن هناك مؤسسات أخرى  راجع إلى الجودة العالية لمنتجات هذه المؤسسة مما يزيد من تكاليفها،
  .تضع أسعار منخفضة إال أننا لم نتمكن من الحصول على المعلومات الخاصة بها

الثالجات فإن أسعار مؤسسة كوندور منخفضة في كل التكنولوجيات واألحجام مقارنة وفيما يخص     
وهذا راجع إلى تحكم المؤسسة في تقنيات اإلنتاج باإلضافة إلى انخفاض جودة منتجاتها ، TCLبالعالمة 

  .مقارنة بالمؤسسة األخرى
نافسة السعرية الشديدة في هذه أما أسعار المكيفات الهوائية فهي متقاربة جدا وهذا راجع إلى الم    

  . الصناعة
وما يجدر اإلشارة إليه هو أن مؤسسة كوندور تتبع استراتيجية تخفيض األسعار وهذا لزيادة     

اإلبداع (حصتها السوقية والمحافظة على عمالئها من خالل التحسينات المستمرة والمتواصلة 
فمثال إنتاج المكيفات الهوائية بمختلف أنواعها من للمنتجات الموجودة في السوق؛ ) التكنولوجي الجزئي

المكيفات الفردية إلى المكيفات الجماعية، التي تتطلب تكاليف معتبرة في تطويرها، مدة زمنية أقصر 
  .ومخاطرة أقل وهذا نتيجة للخبرة والتعلم المكتسب من إنتاج المكيفات الفردية

  يجية التركيز تأثير اإلبداع التكنولوجي على استرات:  ثانيا
بالمقابل يظهر أثر عمليات اإلبداع التكنولوجي على إستراتيجية التركيز بالمؤسسة، من خالل     

تركيز المؤسسة جهودها التطويرية في بعض المنتجات من خالل التطوير والتحسين المستمر لوظائفها 
 LED"، فمثال جهاز التلفازلبديلةالتشغيلية  مع ضمان جودة عالية في هذه المنتجات لمنافسة المنتجات ا

3D 55" الذي يمتاز بخصائص تشغيلية وتقنية متطورة جدا باإلضافة إلى سعره التنافسي بالمقارنة مع ،
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 وبذلكالمنافسين اآلخرين، بحيث تركز المؤسسة من خالل هذا الجهاز على فئة معينة من العمالء؛ 

  .خالل السعر التنافسي والجودة العالية للمؤسسة من ميزة تنافسية اإلستراتيجية هذه تحقق
حيث وضعت المؤسسة الجودة هدفا أساسيا من خالل وضع طرق تسيير وتنظيم أكثر حداثة، تسمح     

لها بتحسين وضعيتها في السوق الوطنية والدخول التدريجي لألسواق األجنبية، ولقد ترجم ذلك الهدف 
ا، بحيث نجد على مستوى كل وحدة من وحدات اإلنتاج في اعتماد مخطط لتسيير الجودة لمجمل وحداته

سياسة الجودة الحالية وسيلة إلدارة المؤسسة نحو تحسين تنافسيتها  روحدة لمراقبة ومتابعة الجودة وتعتب
  1:والتميز في السوق، ويتم ذلك من خالل 

 التزام وتعهد اإلدارة بالسهر على تطبيق سياسة الجودة؛  -1

 في المؤسسة تهدف إلى التجديد المستمر مع خلق عالقات عمل بناءة بين أفرادها؛ خلق ثقافة جديدة -2

 تشكيل مجالس للجودة تجتمع بشكل دوري مكونة من رؤساء الوحدات ومسؤول تسيير النوعية؛   -3

 تبني مفهوم الالخطأ؛ وذلك بأداء األعمال بالشكل الصحيح من أول مرة؛  -4

 ء بتلبية احتياجاتهم ومحاولة معرفة رضاهم عن المنتج؛ التركيز على متطلبات العمال -5

تنمية قدرات األفراد داخل المؤسسة من خالل استثمار الطاقات الذهنية للعاملين وخبراتهم العملية  -6
  .مع إشعارهم بأهميتهم

المؤسسة من خالل إدخال تحسينات على منتجاتها تسعى إلى تحقيق أداء احسن والحصول على     
دة المطلوبة لالرتقاء بمنتجاتها وزيادة تنافسيتها، حيث قامت المؤسسة مؤخرا بإنشاء مركز لدعم الجو

التكنولوجيا واإلبداع وذلك لتحسين جودة المنتجات التي تطورها، على اعتبار أن تطوير منتجات جديدة 
جديدة في مجال سوف يزيد من خبرة العاملين في المجال اإلنتاجي بالمؤسسة، وكذا اكتساب مهارات 

  .خدمات مراقبة جودة المواد األولية المستعملة خالل مراحل تطوير المنتجات
من خالل ما سبق يتضح أن المؤسسة تستهدف شريحة كبيرة من العمالء من خالل منتجاتها بحيث     

افسية تقدم منتجات ذات أسعار منخفضة مع جودة مقبولة، كما تقدم منتجات ذات جودة عالية وأسعار تن
  .  مقارنة بمنافسيها في السوق

  على مؤشرات تنافسية مؤسسة كوندور اإلبداع التكنولوجيتأثير : المطلب الثاني 
إبراز دور اإلبداع التكنولوجي في تحسين تنافسية مؤسسة كوندور من خالل دراسة لبعض  سنحاول    

 :مؤشراتها 
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  ةتأثير اإلبداع التكنولوجي على تكلفة المؤسس : أوال
الحظنا خالل تعرضنا لإلبداع التكنولوجي في المؤسسة اعتمادها على إستراتيجية إدخال منتجات     

، إضافة إلى استيراد المعدات واآلالت )القائمة(جديدة للسوق وتحسين وتطوير المنتجات الموجودة
تخفيض سعر ، حيث جلبت للمؤسسة العديد من المزايا لعل أهمها )إدخال عمليات جديدة(المتطورة 

  .المنتجات لتصبح في متناول العمالء
وتتطلب الصناعة اإللكترونية والكهرومنزلية موارد مالية وبشرية هامة ألجل الوصول إلى إبداع     

، وتوظيف ةجديد في السوق، وهذا ما سخرته المؤسسة من خالل توفير الموارد المالية الالزم
ال معدات وآالت متطورة على مستوى وحداتها، وقامت اإلطارات الكفأة، حيث قامت المؤسسة بإدخ

مما سمح للمؤسسة بتطوير بتدريب عمالها من خالل دورات تكوينية بالخارج للتحكم بهذه التقنيات، 
هذه العوامل سمحت للمؤسسة بربح كفاءات عمالها وتمكنهم من التحكم في التقنيات الجديدة المتطورة، 

الحجم وبالتالي تخفيض تكلفة الوحدة الواحدة، حيث تمكنت  والحصول على اقتصادياتالوقت، 
، ما سمح للمؤسسة بفرض أسعار تنافسية في 1في المائة 20المؤسسة من تخفيض تكاليفها بنسبة 

  .السوق مقارنة بمنافسيها
  تأثير اإلبداع التكنولوجي على إنتاجية المؤسسة:  ثانيا
اجية المؤسسة من خالل تأثيره على المورد البشري، يظهر تأثير اإلبداع التكنولوجي على إنت    

إضافة إلى االستثمارات الضخمة التي تخصص إلدخال المعدات والتقنيات الحديثة إلى المؤسسة، 
) تحسين المنتجات القائمة وإدخال عمليات جديدة(ونلخص تأثير اإلبداع التكنولوجي في المؤسسة

  :خصوصا على موردها البشري في 
 خبرة ومهارات العمال كلما زاد عدد المنتجات المطورة؛ زيادة  -1

 تعزيز وتدعيم السياسة التكوينية بحسب احتياجات المؤسسة؛  -2

  زيادة الرصيد المعرفي والعلمي لدى العاملين؛  -3
  . تحفيز العاملين على زيادة إنتاجيتهم، وهذا مع تطوير منتجات أكثر ربحية ونجاحا في السوق -4

جة األساسية التي يمكن استخالصها هي وعي العاملين بالمؤسسة بأهمية اإلبداع التكنولوجي والنتي    
في تنافسية المؤسسة، وارتباطهم بتحسين صورة المؤسسة ومكانتها في السوق، وهذا ما سمح بتحسين 

، 2011دج سنة  1.3إلى  2008دج سنة  0.67إنتاجية المؤسسة، حيث أن إنتاجية العامل ارتفعت من 
                                                

). وثائق داخلیة(مدیریة المحاسبة والمالیة  - 1  
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وترجع الزيادة في إنتاجية العامل إلى زيادة القيمة المضافة للمؤسسة، والجدول الموالي يبين القيمة 
  . المضافة للمؤسسة

  )الوحدة ألف دج( 2011- 2008القيمة المضافة لمؤسسة كوندور خالل الفترة  : 3.16الجدول رقم  
  السنة        

 البيان    
2008 2009 2010 2011 

 3.380.140 2.499.700 1.647.207 1.032.639 ضافةالقيمة الم

  .    مديرية المحاسبة والمالية :المصدر  

كما أن االستثمارات التي تقوم بها المؤسسة كان لها نتيجة مباشرة على كمية اإلنتاج، وذلك نتيجة     
إلنتاج، مما االستثمار في معدات حديثة ومتطورة تكنولوجيا سمحت بتقليل األخطاء، وخفضت وقت ا

  . سمح بزيادة اإلنتاج لتلبية طلبات الزبائن في األوقات المحددة
  

  تأثير اإلبداع التكنولوجي على أرباح المؤسسة:  ثالثا
لقد حققت المؤسسة محل الدراسة أرباحا معتبرة وهذا نتيجة تبنيها الستراتيجية تخفيض التكاليف     

  .والجدول الموالي يبين تطور أرباح المؤسسة
  )الوحدة ألف دج(أرباح مؤسسة كوندور : 3.17الجدول رقم  

  السنة        
 البيان

  
2008 

  
2009 

  
2010 

  
2011 

 419.300 573.616 254.315 27.599 النتيجة الصافية

  .  مديرية المحاسبة والمالية :المصدر  
ظ أن أرباح المؤسسة من خالل الجدول السابق نالحظ أن المؤسسة تحقق أرباح معتبرة حيث نالح    

وهذا راجع إلدخال المؤسسة لمنتجات جديدة على مستوى  2010- 2009خالل السنتين ارتفعت 
وحداتها، وتكثيف جهود خدمات ما بعد البيع، إضافة إلى إقبال المستهلك الجزائري على منتجات 

األردن، خاصة أن المؤسسة، كما أن المؤسسة تقوم بتصدير بعض منتجاتها إلى كل من ليبيا وتونس و
انخفضت أرباح المؤسسة عن السنة التي قبلها  2011المؤسسة تنتهج سياسة تخفيض التكلفة، وفي سنة 

وهذا راجع إلى فقدان المؤسسة لبعض مورديها نتيجة األزمات السياسية واالقتصادية في بعض البلدان 
دة األولية بأسعار مرتفعة عن العربية والغربية، األمر الذي فرض على المؤسسة الحصول على الما
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ولهذا المؤسسة تسعى إلى تحقيق التكامل الخلفي بنسبة . السابق، مما زاد في تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة
  .بالمائة، وذلك للتحكم في أسعار المادة األولية والتخلص من التبعية للخارج 100
نجد أن   TCL و  Cobraستي وبمقارنة األرباح المحققة من طرف مؤسسة كوندور مع مؤس    

مؤسسة كوندور تحقق أكبر األرباح وهذا ما يدعم تنافسيتها مقارنة بمنافسيها والجدول الموالي يبين 
  . TCLالنتيجة الصافية لمؤسستي كوبرا و

  )الوحدة ألف دج( 2011-2008خالل الفترة  TCLأرباح مؤسستي كوبرا و : 3.18الجدول رقم  
  السنة      

 المؤسسة
2008 2009 2010 2011 

Cobra 88.762 125.344 113.525 119.283 
TCL 93.542 136.520 141.235 149.253 

  .المصلحة التجارية للمؤسستين :المصدر  

من خالل الجدول السابق نالحظ أن أرباح المؤسستين في ارتفاع إال أنه ليس بالحجم الكبير      
فإن مؤسسة كوندور قامت بتغطية الخسائر الناتجة  2008مقارنة بمؤسسة كوندور، وفيما يخص سنة 

   .منخفضة 2008لذلك جاءت النتيجة الصافية لسنة  CRTعن احتراق وحدة إنتاج التلفاز من نوع 
  تأثير اإلبداع التكنولوجي على الحصة السوقية للمؤسسة  :  رابعا
رض أسعار تنافسية مقارنة بمنافسيها إن إدخال المؤسسة للتقنيات الجديدة على مستواها سمح لها بف    

األمر الذي سمح لها بتحقيق حصة سوقية معتبرة في السوق، وحسب تقديرات مدير التسويق فقد كانت 
  :  الحصة السوقية للمؤسسة كما يلي 

  )الوحدة بالمائة(تطور الحصة السوقية لمؤسسة كوندور  : 3.19 الجدول رقم 
  السنة          

 البيان

  
2008 

  
2009 

  
2010 

  
2011 

 %37 %35 %26 %20 الحصة السوقية
  . 27/03/2012مقابلة مع السيد كسال عبد الباقي، مدير التسويق، تاريخ المقابلة  :المصدر  

من خالل الجدول السابق نالحظ أن الحصة السوقية للمؤسسة في تزايد مستمر، وهذا راجع لثقة     
تمتع تو عمالءتقنيا لكل متطلبات التستجيب منتجات المؤسسة  ووالء العمالء لمنتجات المؤسسة، بحيث

 توسيع شبكة الممثلين المعتمدين، إضافة إلى األداء ةوالجيد اق بهوالموث اتبكل خصائص المنتج
بلوغ سمح للمؤسسة ببعد البيع  ات ماعوان خدمالمستمر ألتكوين الوللمؤسسة عبر واليات الوطن 
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ومن خالل مقارنة الحصة السوقية لمؤسسة كوندور مع كل من . لمقدمةا االمتياز في نوعية الخدمات
Cobra  و TCL   نجد أن مؤسسة كوندور تحقق أكبر حصة سوقية مقارنة بهما وهذا ما يبينه الجدول

  : التالي 
  )2011-2008(خالل الفترة   TCLو  Cobraتطور الحصة السوقية لمؤسستي :  3.20الجدول رقم 

 2011 2010 2009 2008 نةالبيان       الس

Cobra %12 %16.5 %15 %16 
TCL %14 %17 %18.3 %19.2 

  . المصلحة التجارية للمؤسستين :المصدر 
  

  

  

  خيار التنافسي لمؤسسة كوندورال إستراتيجية التقليد: الثالث المطلب 

نها، وبالتالي تعمل تواجه المؤسسة منافسة شديدة من جراء التغيرات العالمية، خاصة التكنولوجية م    
المؤسسة على التفاعل ومواكبة هذه التغيرات عن طريق التكيف معها، بإنتاج التكنولوجيات الموجودة 
أصال في السوق، بحيث المؤسسة بما لديها من إمكانيات بشرية ومادية ال تستطيع  إنتاج التكنولوجيات 

افسي لمؤسسة كوندور هو تطوير الخصائص الجديدة الغير موجودة في األسواق، لذلك فإن الخيار التن
المطروحة من قبل المؤسسات الرائدة والموجودة أصال في التشغيلية والتقنية للمنتجات الموجودة 

األسواق، وبالتالي تعتبر المؤسسة تابعة لقادة السوق، األمر الذي يلزمها بأن تكون لها قدرة تطويرية 
يعة للمنتوج المطور، فهي تحاول االستفادة من تجارب اآلخرين كبيرة تمكنها من االستجابة الفنية السر

والمحافظة على حصتها السوقية، وعليه يجب أن تبقى مؤسسة كوندور في حالة تطوير دائم لمنتجاتها 
من أجل تقديم منتجات بأقل التكاليف وذات جودة، كما يجب تطوير تشكيلة منتجاتها حسب االحتياجات 

من أجل كسب عدد أكبر من الزبائن، وأن تقوم باختيار المنتجات الجديدة التي  ومتطلبات السوق، وذلك
امتلكت حصة سوقية أكبر وثقة المستهلكين، باإلضافة إلى ذلك فعلى مؤسسة كوندور أن تقوم بتطوير 

وان يكون طرح المنتجات التي تتمتع بمزايا المنتجات التي لها استعمال واسع في السوق، 
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في األوقات المناسبة، ويجب أن تقوم باختيار الطريقة األسرع ) ة األقل، والسعر المنخفضالتكلف(تنافسية
  .من أجل كسب الوقت في التطوير والتحسين، وذلك من أجل تحقيق حصص سوقية أكبر

ومما سبق يمكن القول بأن إستراتيجية تقليد المنتجات هي االستراتيجية المناسبة للمؤسسة في الوقت    
باإلضافة إلى ضرورة توفير هيكل لنظام . ولكن بشرط أن تكون السباقة واألسرع في هذا التقليدالحالي 

المعلومات فعال، األمر الذي يحقق لها التميز عن المنافسين العاملين في مجال قطاع الصناعة 
  . اإللكترونية والكهرومنزلية واستدامة لمزاياها التنافسية

 
  
  
  
  
  
  

   : خالصة الفصل 
قد أصبح وضع مؤسسة كوندور للصناعة اإللكترونية والكهرومنزلية في الجزائر في ظل انفتاح ل    

، مرتبطا بأن تكون تنافسيا في السوق الوطني والعالمي، ولن تتحقق هذه األخيرة وحدة المنافسةالسوق 
تنافسيتها، ومن بدون تعزيز تنافسيتها، لذا جاء هذا الفصل حول مساهمة اإلبداع التكنولوجي في تدعيم  

المنافسة في  قطاع الصناعة اإللكترونية والكهرومنزلية حيث تم التعرف على تحليل خالله تطرقنا إلى 
القوى التنافسية، وتم التوصل إلى أن المؤسسة تواجه منافسة حادة من قبل المنافسين الحاليين 

طرف الموردين حيث أن أغلبية المواد والمحتملين، وتهديدا قويا من قبل المنتجات البديلة، وتهديدا من 
  .األولية هي مستوردة من الخارج

تعتمد عملية اإلبداع التكنولوجي في المؤسسة على تطوير وتحسين المنتجات الموجودة باإلضافة     
نقل (إلى تجديد أساليب اإلنتاج من خالل إدخال المعدات واآلالت الحديثة المتطورة تقنيا بالمؤسسة

  .، وهذا يعني االعتماد على الخارج في جلب التجهيزات التكنولوجية الجديدة)التكنولوجيا
تحاول مؤسسة كوندور تبني إستراتيجية اإلبداع التكنولوجي من خالل التطوير الداخلي للمنتجات     

الموجودة، والقيام بعقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع الجامعات والخبراء، حيث تسمح لها هذه المداخل 
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الدفاع عن حصتها السوقية واكتساب التكنولوجيات الجديدة في ميدان الصناعة اإللكترونية  من
  .والكهرومنزلية

كما أن تطوير المنتجات بالمؤسسة وإدخال التكنولوجيات الجديدة أدى إلى أثر واضح على     
ي السوق، تحسين مؤشرات تنافسية المؤسسة كانخفاض أسعار المنتجات بالمقارنة مع بعض المنافسين ف

  .    جودة المنتجات وزيادة كفاءة المورد البشري خاصة فيما يخص اإلطارات ورؤساء الوحدات
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واجه المؤسسات الصناعية تحديات كبيرة نظرا للتحوالت التي يشهدها العالم، خاصة التحوالت ت    

ولذلك أصبح لزاما على هذه المؤسسات مواكبة هذه التغيرات المتسارعة في هذا . التكنولوجية منها
األحداث وإنتاج المحيط من اجل البقاء واالستمرار، وذلك من خالل التنبؤ بأذواق المستهلكين، وسبق 

ما لم يفكر فيه اآلخرون، وذلك للحصول على ميزة أو مزايا تنافسية قصد التفوق على منافسيها، وذلك 
من خالل إتباع إستراتيجيات تساهم في تحقيق أهدافها، حيث أصبحت أهداف المؤسسات هي كيفية 

  .الحفاظ على مكانتها في السوق وليس الدخول إليه
ما بين المؤسسات يؤدي إلى زوال المزايا التنافسية، فإن اإلبداع التكنولوجي  وبما أن التسابق    

المستمر من شأنه أن يجدد هذه المزايا، ويبقي للمؤسسة كل حظوظها للبقاء في القطاع، لذلك فقد كان 
المتطلعة إلى التميز والنمو لمواجهة تحديات المحيط التنافسي، اإلدراك أن  لزاما على المؤسسات

مصدرا أساسيا تسعى من خالله المؤسسات إلى تدعيم مركزها التنافسي في  بداع التكنولوجي يعداإل
  . السوق، واالستجابة لرغبات وحاجات الزبائن المتطورة والمستمرة والسريعة

لذلك فإن اإلبداع التكنولوجي لم يعد خيارا للمؤسسات بل أصبح ضرورة حتمية وركيزة أساسية     
يتها لضمان بقاءها واستمرارها وذلك من خالل تحقيق التميز في منتجاتها للوصول إلى لتحسين تنافس

  . إرضاء عمالئها والمحافظة عليهم
لذلك حاولنا في هذا البحث التعرض لكل ما يرتبط بالمنافسة، الميزة التنافسية وتنافسية المؤسسة    

نا بعد الدراسة النظرية والتطبيقية من ودور اإلبداع التكنولوجي في تعزيز هذه األخيرة، حيث تمك
  : الوصول إلى النتائج التالية 

   النتائج المتعلقة بالجانب النظري:  أوال
تحديد  إن الغرض من تحليل المنافسة هو التعرف على أهداف المنافسين، نقاط قوتهم وضعفهم، -1

 سية التي تمتلكها المؤسسة؛ إستراتيجياتهم، فالتفوق على المنافسين يظهر من خالل الميزة التناف

للتعرف على عوامل النجاح الرئيسية للقطاع الذي تعمل فيه  يساعد المؤسسة"Porter" إن تحليل  -2
 والواجب توفرها من أجل إعداد إستراتيجية فعالة لضمان بقائها في هذا القطاع؛

مجال ما عن بقية  تنافسية المؤسسة هي قدرتها على اكتساب ميزة تنافسية تعكس تفوقها في -3
 المنافسين؛
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تقديم منتوج منخفض  تهدف المؤسسة من خالل امتالك ميزة تنافسية إلى خلق قيمة مميزة للزبون، -4
  تحقيق التميز أو تحقيق التميز والتكلفة المنخفضة معا؛ التكلفة مقارنة مع المنافسين، أو

المعارف الجديدة، وتجسيدها في شكل  عن المجهودات المتضمنة اكتساب بداع التكنولوجياإليعبر  -5
منتجات وعمليات إنتاج جديدة، مع العمل على تطوير هذه المنتجات والعمليات بالشكل الذي يمنح 

 المؤسسة ميزات تنافسية؛

تجد المؤسسة نفسها أمام العديد من االستراتيجيات التنافسية الممكنة لإلبداع التكنولوجي، وتتمثل  -6
في اإلستراتيجية الهجومية، الدفاعية، إستراتيجية التقليد واإلستراتيجية التابعة؛  هذه اإلستراتيجيات

 واستراتيجية التخصص أو المزيج اإلستراتيجي؛ 

يقوم اإلبداع التكنولوجي بدعم تنافسية المؤسسة بصورة مستمرة لمواجهة التغيرات المحيطة  -7
وتنمية الحصة السوقية، إضافة إلى الحفاظ على والمؤثرة بنشاطها، وكذا محاولة رفع مستوى األرباح 

  . المكانة التنافسية للمؤسسة أمام مختلف التهديدات الخاصة بقوى المنافسة

  النتائج المتعلقة بالجانب التطبيقي :  ثانيا
تعتبر مؤسسة كوندور إحدى المؤسسات الوطنية الخاصة التي تمكنت من تحقيق نتائج معتبرة في  -1

 ؛ للصناعة اإللكترونية والكهرومنزلية السوق الوطنية

في الجزائر تواجه مؤسسة  اإللكترونية والكهرومنزليةفي ظل البيئة التنافسية لقطاع الصناعة  -2
 منافسة حادة من قبل المنافسين في القطاع؛ كوندور 

اتها تواجه المؤسسة تهديدات كبيرة وبشكل خاص من قبل المؤسسات الرائدة، التي بفضل إمكاني -3
البشرية والمالية الكبيرة في مجال البحث والتطوير، تمكنت من الحفاظ على تطورها التكنولوجي في 

  مجال اإلبداع التكنولوجي الجذري الذي يعتبر أساس نشاط الصناعة؛ 
تعتمد المؤسسة على سياسة تطوير وتحسين المنتجات وتنويعها عن طريق مجموعة من المصادر  -4

تعتمد على نقل التكنولوجيا والشراكة للحصول على المعدات واآلالت اإلنتاجية الجديدة  المختلفة، بينما
 لزيادة طاقتها اإلنتاجية؛

كما أن المؤسسة لتنفيذ نشاطات اإلبداع التكنولوجي تعتمد على عدة طرق والمتمثلة في إقامة  -5
الداخلي لمنتجاتها من خالل دوائر  باإلضافة إلى التطوير اتفاقيات تعاون مع الجامعات، اقتناء الرخص،

 ؛ الجودة
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إتباع المؤسسة إستراتيجية التقليد نفس المنتوج بأقل سعر، والتي تعتبر حسب موقف المؤسسة  -6
التنافسي اإلستراتيجية المالئمة حاليا من أجل االنتقال إلى اإلستراتيجية الهجومية مستقبال لتحقيق السبق 

  .لتنافسيةفي السوق واستدامة مزاياها ا

  : اختبار الفرضيات 
  :انطالقا من النتائج السابقة تمكنا من التوصل إلى اختبار الفرضيات التالية     

يعتبر اإلبداع التكنولوجي أحد أهم الدعائم األساسية في بناء وتعزيز تنافسية  :الفرضية األولى 
  .المؤسسة الصناعية

واجهة قوى المنافسة، حيث يؤثر بصورة مباشرة أو غير يلعب اإلبداع التكنولوجي دورا مهما في م    
مباشرة على القوى التنافسية، كما يمارس تأثيرا كبيرا على مؤشرات تنافسية المؤسسة من خالل خفض 
التكاليف، تحسين مستوى اإلنتاجية وزيادة األرباح والحصة السوقية، حيث أن اإلبداع التكنولوجي يعد 

نافسية مستدامة، انطالقا من تأثيره على اإلستراتيجيات التنافسية للمؤسسات، في حد ذاته ضامنا لميزة ت
 .وهو ما يعني ثبوت صحة الفرضية

 تحسينلتحقيق أحسن أرباح وحصة سوقية باإلضافة إلى  المؤسسة تسعى: الفرضية الثانية 
  .لها تنافسية  أفضلللوصول إلى  يتهاإنتاج
تكاليفها وتحسين إنتاجيتها، مما يسمح لها بزيادة أرباحها إن المؤسسة تسعى دوما إلى تخفيض     

  .  ورفع حصتها السوقية وهذه تعتبر أهم مؤشرات قياس تنافسية المؤسسة، وهذا يؤكد صحة الفرضية
يمكن أن يساهم اإلبداع التكنولوجي في تحسين تنافسية مؤسسة كوندور في : الفرضية الثالثة 
  .السوق الوطنية

ليلنا لوضعية المؤسسة وجدنا أن اإلبداع التكنولوجي يساهم في تحسين تنافسيتها وهذا من خالل تح    
من خالل المعدات الحديثة التي تم إدخالها للمؤسسة والتي ساهمت بشكل كبير في تخفيض تكاليفها، 

سب إضافة على التحسينات التي تقوم بها المؤسسة على مستواها في منتجاتها، األمر الذي سمح لها بك
مكانة في السوق الوطنية، وما يبرر ذلك مختلف الجوائز والشهادات العالمية الخاصة بالجودة التي 

  .تحصلت عليها، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية
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  :التوصيـات 
  :انطالقا مما سبق نرى ضرورة اآلخذ بالتوصيات التالية بالنسبة لمؤسسة كوندور    
د إلى اكتساب المؤسسة لميزة تنافسية، فعلى مؤسسة كوندور بما أن اإلبداع التكنولوجي يقو -1

االهتمام به أكثر، خاصة وأنها تواجه منافسة قوية من طرف المؤسسات العالمية المتواجدة في قطاع 
 اإللكترونيك بالجزائر؛ 

ل العمل أكثر على اكتساب تقنيات اإلنتاج المتطورة المبنية على التكنولوجيات المتطورة، والعم -2
  على تطوير هذه النماذج وعدم االكتفاء باستيرادها واستغاللها على حالها؛

نشر ثقافة اإلبداع بين العاملين في المؤسسة، ألن المورد البشري يعتبر جوهر عملية اإلبداع  -3
التكنولوجي، وعليه نقترح على المؤسسة أن تولي اهتماما أكبر بهم، رغم ما تبذله المؤسسة حاليا في 

 ؛ذلك

نقترح على مؤسسة كوندور إقامة نظام معلومات لإلبداع التكنولوجي يعنى بالتطورات الخاصة  -4
بالمكونات التي تدخل في صناعة المنتجات اإللكترونية، ومتابعة كل التطورات الخاصة بالصناعة 

 اإللكترونية على المستوى المحلي والعالمي؛ 

اكة مع المؤسسات اإللكترونية األخرى ذات القدرات ضرورة قيام مؤسسة كوندور بتحالفات وشر -5
 التكنولوجية العالية، من أجل اإلنتاج المشترك بهدف التعرف على التكنولوجيات الجديدة والتمكن منها؛

ضرورة التواصل مع جميع هياكل البحث من جامعات ومراكز البحث العلمي، باعتبارها مصادر  -6
 ات في قطاع الصناعة؛ هامة الستقطاب األفكار واإلبداع

وير المنتجات، طيمكن في األخير أن نقترح خيارا جديدا تنافسيا للمؤسسة، وهو زيادة األبحاث بت -7
  .وهو ما يعطي للمؤسسة ميزة تنافسية قد تكون دولية

 :أفاق البحث 

ضوع بحوث أثناء قيامنا بمعالجة إشكالية البحث تبينت لنا بعض التساؤالت التي يمكن أن تكون مو    
  :في هذا المجال وهي  مستقبلية

 اإلبداع التكنولوجي وهيكل الصناعة؛  -1

 .آليات تشجيع اإلبداع التكنولوجي في المؤسسات االقتصادية الوطنية -2
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  قـائمة المراجـع
  

  المراجع باللغة العربية:  أوال

I -الكتب  
، الطبعة الرابعة، مكتبة - في الصناعة والخدمات -اإلنتاج والعمليات إدارةأحمد سيد مصطفى،  -1

  .1999أنجلو المصرية، القاهرة، 
ية، ، الدار الجامع-مفاهيم ونماذج تطبيقية-، اإلدارة اإلستراتيجيةإدريس ثابت عبد الرحمن -2

  .2002اإلسكندرية، مصر،  
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، وظائف ونشاطات المؤسسة الصناعية، أوكيل محمد سعيد،  -3

1992.  
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اقتصاد وتسيير اإلبداع التكنولوجيأوكيل محمد سعيد،  -4

1994.  
  .1994، دار زهران للنشر والتوزيع، السعـودية، 1ط ،اقتصاديات الصناعةبامخرمة احمد سعيد،  -5
أحمد المغربي، دار : ، ترجمة1،طاإلبداع اإلداري في القرن الحادي والعشرينبرافين جوبتا،  -6

  .2008الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 
  .2001، دار القباء، اإلسكندرية، ، إستراتيجيات التسويقحسن أمين عبد العزيز  -7
، ديوان المطبوعات الجامـعية، الجزائر، اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجيعدون ناصر، دادي  -8

2001 .  
، دار اليازوري -مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية -اإلدارة اإلستراتيجية الدوري زكريا مطلك ، -9

  .2005للنشر والتوزيع، األردن، 
، ترجمة الخزامي 1ط ،- لميزة التنافسيةبناء ا-اإلدارة االستراتيجيةلي، .ديفيد-بتس.أ.روبرت -10

  .2008عبد الحكم،دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
، ترجمة فريد بشير طاهر، دار المريخ للنشر، الرياض، اقتصاديات الصناعةروجر كالرك،  -11

  .1994السعودية، 
ارات والتطوير اإلداري، ، مركز وايد سيرفيس لالستشاإلدارة وتحديات التغييرسعيد يس عامر، -12

  .2006مصر، 
  . 2001، دار غريب للنشر، القاهرة، إدارة الموارد البشرية واإلستراتيجيةالسلمى علي،  -13
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شركة اإلبداع الخليجي  ،2ط، مبادئ اإلبداعالسويدان طارق محمد، محمد أكرم العدلوني،  -14
  .2002لالستثمارات والتدريب، الكويت، 

، الدار الجامعية، - مفاهيم حاالت تطبيقية -اإلدارة اإلستراتيجيةمحمد،  السيد إسماعيل -15
  .  2000اإلسكندرية، 

رفاعي محمد رفاعي،  ترجمة ،- مدخل متكامل- اإلدارة اإلستراتيجيةشارلز وجاريث جونز،  -16
  .2001، دار المريخ للنشر، الرياض، 1مد سيد أحمد عبد المتعال، ج ـمح
، ديوان المطبوعات الجـامعية، الجزائر، القتصاد الجزئي الوحدويمبادئ اصخري عمر،  -17

1998.  
،دار المناهج -مدخل تكاملي-اإلدارة االستراتيجيةعبد الرضا رشيد صالح، جالب حسان دهش،  -18

  .2008للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
  .2000األردن، ، دار زهران للنشر، عمان، دراسات تسويقية متخصصة ، شاكر عسكري أحمد -19
، الدار الجامعية، مصر، -األصول واألسس العلمية - يةاإلدارة االستراتيجعوض محمد أحمد،  -20

1999.  
ترجمة  ،1ط ،نظرة جديدة إلى النمو االقتصادي وتأثره باالبتكار التكنولوجيشرر، .فريدريك م -21

 .2002علي أبو عمشة، مكتبة العبيكان، السعودية، 

  .2005 عمان، ،دار وائل للنشر ،الثانية الطبعة، الصناعي االقتصادكاظم،  تمدح القريشي -22
، دار الحامد 1، طالخيار االستراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسيةالقطب محيي الدين،  -23

 .2012للنشر والتوزيع، عمان األردن، 

، دار 1، ط-ت، تطبيقات علميةمفاهيم و مداخل، تقنيا -إدارة التكنولوجياالالمي غسان قاسم،  -24
 .2007المناهج للنشر والتوزيع، عمان، 

  .2003، دار النهضة العربية، القاهرة، تنظيم المنافسةالماجي حسين،  -25
، الدار الجامعية، التفكير اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجيةالمرسي جمال الدين محمد وآخرون،  -26

  .2002،اإلسكندرية
، دار المناهج للنشر والتوزيع، 1، طالتسويق االستراتيجي للخدماتمحمود،  مصطفى محمد -27

  .2003عمان، األردن، 
، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، 2، ط تحليل االقتصاد التكنولوجيمعروف هوشيار،  -28

  . 2006األردن، 
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لدار الجامعية للطباعة ا، الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خليل،  نبيل مرسي خليل، -29
  .1996والنشر، اإلسكندرية، مصر، 

، دار وائل للنشر 1، ط-المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة- إدارة االبتكار نجم عبود نجم،  -30
  .2003والتوزيع، األردن، 

 ، دار وائل للنشر، األردن،تطوير المنتجات الجديدةنديم عكروش مأمون، نديم عكروش سهير ،  -31

2004 .  
، دار 1، ط-مفاهيم ونظريات وتطبيقات- التحليل االقتصادي الجزئي، حالنسور إياد عبد الفتا -32

  .2009صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

II - المجالت والدوريات  

، مجلة دراسات، العدد نشاطات اإلبداع في منظمات األعمالبورنان إبراهيم، بورنان مصطفى،  -1
  . 2009ثليجي االغواط،  ، جامعة عمار12

، مجلة االقتصاد والتسيير والتجارة ، اإلبداع كمدخل لتحقيق تنافسية المؤسسةالداوي الشيخ،  -2
  .2008، 3، جامعة الجزائر 17العدد 

، العوامل التكنولوجية والتنظيمية المؤثرة في اإلبداع التكنولوجيالعامري صالح مهدي محسن،  -3
  . 2005، 2، العدد 21ية،المجلد واإلدار االقتصادية مجلة جامعة دمشق للعلوم

محمد وديع عدنان، القدرة التنافسية وقياسها، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في األقطار  -4
 .2003العربية، العدد الرابع والعشرون، السنة الثانية، ديسمبر 

ز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ، مرك-حالة مصر -دور الحكومة الداعم للتنافسيةنوير طارق،  -5
  .2002القاهرة، 

III -الرسائل واألطروحات  
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم المؤثرات البيئية على اإلبداع التكنولوجيبلبولة إيمان،  -1

 .2006االقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم التجارية، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، 

أهمية حاضنات األعمال التقنية في دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ن قطاف أحمد، ب -2
، رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة في الجزائر المبدعة

  .2006/2007محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 
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، مذكرة ماجستير كاستراتيجية في ظل التحرير المصرفيالتسويق المصرفي بوسنة محمد رضا،  -3
  . 2008/2009غير منشورة، جامعة بسكرة، الجزائر، 

، -مصادرها، تنميتها وتطويرها-الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصاديةبوشناف عمار،  -4
زائر، ة الجـرسالـة ماجستير غير منشورة، كليـة العلـوم االقتصاديـة وعلوم التسيير، جامع

  .2002الجزائر، 
رسالة ماجستير براءة االختراع مؤشر لقياس تنافسية المؤسسات والدول، دويس محمد الطيب،  -5

    .2005،غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر
حة دكتوراه غير ، أطروالتحالف اإلستراتيجي كخيار للمؤسسة الجزائريةزغدار أحمد،  -6

  .2004/2005منشورة،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 
 ، أطروحة دكتوراهاإلبداع التقني وبعض العوامل المؤثرة فيهسلوى هاني عبد الجبار،  السامرائي -7

   .1999 العراق كلية االقتصاد، بغداد، غير منشورة،
لتسيير اإلستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على الميزة أثر اسماللي يحضية،  -8

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية التنافسـية للمؤسـسة االقتـصادية
  .2005والتسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 

، أطروحة ديةمؤشرات تنافسية المؤسسـات االقتصادية في ظل العولمة االقتصاغول فرحات،  -9
  .2005دكتوراه غير منشورة، كلية العـلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 

اإلبداع التكنولوجي كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية قريشي محمد،  -10
محمد خيضر بسكرة،  ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعةالوطنية

  .2004/2005الجزائر، 
دراسة حالة مجمع صيدال لصناعة الدواء في  -التسويق والمزايا التنافسيةلحول سامية،  -11

، أطروحـة دكتـوراه غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج -الجزائر
  .2007/2008لخضر، باتنة، الجزائر، 

، رسالة ماجستير أهمية اليقظة التنافسية في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة، يبةنحاسية رت -12
  .2002/2003غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 

، مذكرة البحث والتطوير كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعيةهاني نوال،  -13
ير منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية، ماجستير غ

    .2010/2011جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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IV- الملتقيات والمؤتمرات الدولية  
مساهمة اإلبداع التكنولوجي في تدعيم المركز التنافسي ، بن التركي زينب، ببن بريكة عبد الوها -1

، الملتقى الدولي حول اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة، جامعة سعد دحلب، ظمةللمن
  .2010ماي  12/13البليدة، الجزائر، 

، دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عمليات إدارة المعرفة، مالخناق سناء عبد الكري -2
ة الركيزة الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات المعرف(ملتقى الدولي الثالث حول تسيير المؤسسات،ال

، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم )االقتصادية
  .   2005نوفمبر  13- 12التسيير، 

دية ، الملتقى الدولي حول تنافسية المؤسسات االقتصامفهوم التنافسيةكمال، فارس مسدور،  قرزي -3
 30-29وتحـوالت المحيط، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، الجزائر، 

  .2007أكتوبـر
االقتصاد المعرفي كآلية لتفعيل اإلبداع التكنولوجي في منظمات  طرطار أحمد، حليمي سارة، -4

وتحليل تجارب  دراسة - ، الملتقى الدولي اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثةاألعمال
                                                   .2011ماي  19-18، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، -وطنية ودولية

تدنيه التكاليف كأداة إستراتيجية لمواجهة المنافسة المحتملة في ظل االقتصاد عطية العربي،  -5
ل األداء المتميز للمنظمات والحكومات، كلية العلوم ، المؤتمـر العلـمي الدولـي حـواالنتقالي

    .2005مارس  9-8االقتصادية والتسيير، جامعة ورقلة، الجزائر، 
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