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 ادلقدمة

تواجو ادلؤسسات االقتصادية عديد من التحدايت بسبب التغَت السريع و عدم الثبات الذي أصبح يعترب أىم صفة سبيز بيئة 
األعمال،ىذا التغَت سببو األول ىو التطور التكنولوجي الالمتناىي و الذي أدى إىل رفع درجة التنافس بُت ادلؤسسات اليت تسعى دائما 

.للحفاظ على مكانتها السوقية  

و من أجل أن تصل ادلؤسسة لتحقيق أىدافها دائما ما تقوم بدراسة لبيئة نشاطها و رباول تبٍت خيار إسًتاتيجي مناسب و من أىم 
اخليارات ىي إسًتاتيجية التنويع اليت رباول ادلؤسسة عرب تبنيها ربقيق أىدافها اإلسًتاتيجية، و لكن أدركت ادلؤسسات أن ىذا كلو لن 
يتحقق إال ابمتالكها لقاعدة بياانت حقيقية و تكنولوجية عالية و ىذا ما نالحظو من خالل توجهاهتا ادلالية حيث نالحظ أن أغلب 

.ادلؤسسات اليت نسعى لتحقيق مكانة عالية يف السوق أصبحت توجو ميزانيات عالية ضلو أنشطة البحث و التطوير  

و بسبب ىذه التغَتات ادلستمرة ربول التنافس من تنافس تقليدي على من يبيع أكثر إىل تنافس حول من ػلصل على ادلعلومات و 
ادلعارف أسبق نظرا ألهنا ادلصدر األىم الذي تسند عليو ادلؤسسة من أجل اختيار اسًتاتيجي فعال و ىنا برز اإلبداع التكنولوجي 

كواحد من أىم األساسات اليت ؽلكن أن ترتكز عليو ادلؤسسة يف صياغة إسًتاذبية التنويع كونو غلمع بُت القدرات الفكرية لألفراد و 
 القدرات التكنولوجية للمؤسسة حيث أنو يبُت حجم التقدم يف أنشطة البحث و التطوير 

 :  الرئيسيةشكاليةاإل/ أوال

: يقودان إىل طرح اإلشكالية الرئيسية التالية الطرح السابق  

 

 كيف يساىم اإلبداع التكنولوجي يف حتقيق إسرتاتيجية التنويع يف ادلؤسسة االقتصادية ؟

:و يندرج ضمن ىذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية   

؟ كوندوريف مؤسسة التكنولوجي إلبداع ىو واقع ا ما- 

ما ىي أىم اسرتاتيجيات التنويع يف مؤسسة كوندور؟ - 

مؤسسة كوندور؟ يف ربقيق إسًتاتيجية التنويع يف التكنولوجيإلبداع مساعلة ا ما مدى-  

 : فرضيات البحث/ اثنيا

:لإلجابة على ىذه األسئلة نقوم بطرح إجاابت مؤقتة تتمثل يف رلموعة من الفرضيات   

:الفرضية الرئيسية   

مؤسسة كوندوريوجد دور لإلبداع التكنولوجي يف ربقيق إسًتاتيجية التنويع يف -   



 

 ب
 

:الفرضيات الفرعية   

 يؤثر اإلبداع التكنولوجي على منتجات مؤسسة كوندور -

. تعتمد مؤسسة كوندور إسًتاتيجية تنويع منتجاهتا -

 .يساىم اإلبداع التكنولوجي يف دعم إسًتاتيجية التنويع يف مؤسسة كوندور -

: منهج الدراسة / اثلثا

: قسم ىذا البحث إىل جزئيُت 

الذي يعتمد على دراسة الظاىرة كما  :مت فيو االعتماد على ادلنهج الوصفي يف عملية مجع البياانت الذي ىو ادلنهج : جزء نظري - 
رقام أتوجد يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها كيفيا بوصفها وتوضيح خصائصها، وكميا إبعطائها وصفا رقميا من خالل 

 . وجداول توضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواىر األخرى

 مت فيو استخدام ادلنهج التحليلي، من خالل عرض البياانت احملصل عليها من خالل ادلسح ادلكتيب مث زلاولة ربليلها :جزء تطبيقي - 
.للوصول إىل نتائج ذات قيمة تساىم يف اإلجابة عن اإلشكالية ادلطروحة  

: أسباب اختيار ادلوضوع  /رابعا

 مواصلة البحث يف رلال اإلبداع و الذي مت مباشرتو من مذكرة الليسانس و لكن مع التخصص حاليا

 توضيح ضرورة العمل إبسًتاتيجية التنويع من أجل ربقيق اقتصاد مستدام 

 ندرة ادلواضيع اليت مجعت بُت اإلبداع التكنولوجي و إسًتاتيجية التنويع

: أمهية الدراسة / خامسا

تربز أعلية الدراسة من خال أعلية موضوع اإلبداع التكنولوجي بشكل عام و الدور الكبَت الذي يتجلى يف كونو أحد أىم ادلصادر اليت 
سبد ادلؤسسة ابدلعلومات و لدرجة أعليتو أصبح يعتمد عليو يف عملية ازباذ القرار ادلصَتية للمؤسسة منها إلسًتاتيجية التنويع و لذلك 

 حاولنا توضيح كيفية مساعلة اإلبداع التكنولوجي يف ربقيق إسًتاتيجية التنويع للمؤسسة

حدود الدراسة / سادسا

  Condor سبت الدراسة على شكل ربليل زلتوى لشركة :احلدود ادلكانية

  .2020-2019أصلز البحث خالل الفصل الثاين من السنة اجلامعية : احلدود الزمانية

 



 

 ج
 

الدراسات السابقة / سابعا

:الدراسات اليت تناولت اإلبداع التكنولوجي   * 

:مسامهة اإلبداع التكنولوجي يف تعزيز تنافسية ادلؤسسة الصناعية: دراسة بوزانق عبد الغين بعنوان -1  
كلية العلوم -مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت– دراسة حالة مؤسسة كوندور بربج بوعريريج  – 

جامعة بسكرة-االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت  
مؤسسة كوندور برج بو عريريج : احلدود ادلكانية للدراسة   
 2011 إىل 2008بياانت من :احلدود الزمانية للدراسة 

:التساؤل ادلطروح   
يف ىذه الدراسة حاول الباحث الربط بُت اإلبداع التكنولوجي و كيفية مساعلتو يف تعزيز تنافسية ادلؤسسة الصناعية من 

:خالل طرحو للتساؤل التايل   
 كيف ؽلكن لإلبداع التكنولوجي أن يساىم يف تعزيز تنافسية ادلؤسسة الصناعية ؟

:ادلنهج ادلتبع   
:و لإلجابة على ىذا السؤال اتبع الباحث رلموعة من األدوات و اليت سبثلت فيما يلي   

سبت عرب التحصل على معلومات من مراجع متنوعة مثل الكتب،مقاالت،رلالت،دراسات سابقة،و : الدراسة النظرية 
 مذكرات ماجستَت و أطروحات دكتوراه 

اعتمد الباحث على واحدة من أىم أدوات مجع البياانت أال و ىي ادلقابلة كما اعتمد أيضا على ادلوقع : الدراسة ادليدانية 
.اإللكًتوين للمؤسسة  

:نتائج الباحث   
:و بعد الدراسة توصل الباحث إىل رلموعة من النتائج أعلها   

.ادلنافسة احلادة اليت تواجهها مؤسسة كوندور يف القطاع-  
.اعتماد ادلؤسسة على سياسة التطوير و ربسُت منتجاهتا-  
تعتمد ادلؤسسة يف تبنيها لإلبداع التكنولوجي على عدة طرق و ادلتمثلة يف إقامة اتفاقيات تعاون مع اجلامعات، اقتناء -

.رخص، ابإلضافة إىل التطوير الداخلي دلنتجتها من خالل دوائر اجلودة  
  :دور اإلبداع التكنولوجي يف حتقيق ادلسؤولية االجتماعية: دراسة كوثر فوضيل يوسف موسى بعنوان -2
مذكرة مقدمة الستكمال دلتطلبات احلصول على درجة -دراسة تطبيقية على شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة–

.كلية التجارة يف اجلامعة اإلسالمية بغزة-ادلاجستَت  
شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة: احلدود ادلكانية   
:احلدود الزمانية   

:التساؤل ادلطروح   



 

 د
 

يف ىذه الدراسة حاولت الباحثة أن تبُت وجود دور لإلبداع التكنولوجي لتحقيق ادلسؤولية االجتماعية يف مؤسسة خدمية 
:اقتصادية ىي  االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة حيث قامت بطرح التساؤل التايل   

 ما ىو دور اإلبداع التكنولوجي يف ربقيق ادلسؤولية االجتماعية يف شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة ؟
:ادلنهج ادلتبع   

:و لإلجابة على ىذا السؤال استندت الباحثة يف طرحها على   
من خالل تقدمي معلومات حصلت عليها بعد البحث يف مراجع متعددة كادلقاالت و الكتب و ادلراجع : الدراسة النظرية 
 احمللية و األجنبية

اعتمدت الباحثة يف مجعها للمعلومات على االستبيان كم خالل توزيعو على ادلوظفُت كما استخدمت أيضا برانمج : الدراسة التطبيقية 
  SPSSالتحليل اإلحصائي 

  نتائج الباحثة

: و قد خلصت يف النهاية إىل رلموعة من النتائج ىي 

شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة هتتم ابإلبداع التكنولوجي و البحث و التطوير فهي تستعمل لوسائل تكنولوجية عالية يف -
. تطوير خدماهتا و يعترب اإلبداع التكنولوجي جزء أساسي من إسًتاتيجية الشركة

مستوى عايل لتبٍت أنشطة ادلسؤولية االجتماعية يف الشركة كما تسعى للحصول على رضا زابئنها من خالل تطوير خدماهتا بشكل -
مستمر  

. الدراسات اليت تناولت إسرتاتيجية التنويع*

دراسة ميدانية يف مؤسسة -إسرتاتيجية التنويع يف ادلنتجات و أثرىا على تنافسية ادلؤسسة اإلنتاجية-جعيجع نبيلة-1
Hodnalait  و Condor : 

. جامعة ادلسيلة-كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيَت-مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت–

 بربج بوعريريج   Condor ابدلسيلة و مؤسسة  Hodnalaitمؤسسة : احلدود ادلكانية 

 2007عام : احلدود الزمانية 

: التساؤل ادلطروح 

: يف ىذه الدراسة انقشت الباحثة أثر إسًتاتيجية التنويع يف منتجات على تنافسية ادلؤسسة اإلنتاجية و قد طرحت السؤال التايل 

ما مدى أتثَت إسًتاتيجية التنويع يف ادلنتجات على القدرة التنافسية للمؤسسة اإلنتاجية ؟ 

: ادلنهج ادلتبع 



 

 ه
 

: و لإلجابة على ىذا السؤال اتبعت الباحثة طريقتُت للدراسة 

مجعت الباحثة ادلعلومات و عرضتها عرب اعتمادىا على مراجع متنوعة و عديدة منها كتب،مقاالت،مذكرات : الدراسة النظرية 
. دكتوراه،رلالت،مراجع أجنبية

استعملت الباحثة ادلنهج الوصفي التحليلي ابالعتماد على رلموعة من األدوات احملاسبية و طريقة ادلقابلة ادلفتوحة، : الدراسة ادليدانية 
. التشخيص الشخصي و الواثئق ادلتوفرة يف ادلؤسستُت

: نتائج الباحثة 

: و قد خلصت دراستها يف النهاية إىل رلموعة من النتائج نذكر البعض منها 

ادلؤسستان حديثتا النشأة و قد اتبعا إسًتاتيجية التنويع يف ادلنتجات -

كال ادلؤسستُت ال هتدف إىل الربح السريع إظلا هتدفان للتوسع يف السوق و كسب حصة سوقية جديدة -

ساعد التنويع يف ادلنتجات ادلؤسستُت على استغالل الزائدة إلدخال منتجات جديدة -

: إسرتاتيجية تنويع االقتصاد اجلزائري يف ظل ادلتغريات االقتصادية ادلعاصرة-بن موفق زروق-2

جامعة اجللفة -كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت-أطروحة دكتوراه رلازة-

اجلزائر : احلدود ادلكانية 

. 2017-2001: احلدود  الزمانية 

: التساؤل ادلطروح يف ىذه الدراسة 

يف ىذه الدراسة أراد الباحث أن يبُت رلموعة من اخليارات اإلسًتاتيجية اليت تساعد يف النهوض ابقتصاد اجلزائر و تطويره و ذلك عرب 
: طرح التساؤل التايل 

ما ىي اإلسًتاتيجيات و البدائل ادلناسبة للنهوض ابالقتصاد اجلزائري لتحقيق تنويع اقتصادي مستدام يف ظل اإلمكانيات ادلتاحة ؟ 

 :ادلنهج ادلتبع 

و لإلجابة على ىذا السؤال اتبع الباحث أسلوب ادلنهج الوصفي التحليلي كما برز ادلنهج  التارؼلي عند سرد أىم النظرايت يف رلال 
. التنمية و التنويع االقتصادي وفق رؤية الدراسة 

: نتائج الباحث 

: و قد توصل الباحث إىل رلموعة من النتائج ىي 



 

 و
 

إن اختيار إسًتاتيجية التنويع ال ؼلضع لنظرية أو إسًتاتيجية بذاهتا و إظلا يرتبط جبميع الظروف اليت ربيط ابلتنمية و حجم ادلوارد -
االستثمارية ادلتاحة ذلا  

عجز القطاعات االقتصادية يف اجلزائر ليس مرتبطا إىل حد كبَت بشح ادلوارد أو اإلمكانيات بشكل عام بقدر ما ىو نتيجة الستخدام -
غَت فعال لإلمكانيات ادلتاحة 

إن غياب التخطيط اإلسًتاتيجي و اعتماد الربامج التنموية على اجلباية البًتولية جعل اجلزائر تبقى بعيدة عن مطلب التنويع -
. االقتصادي

 :الفرق بني الدراسات السابقة و دراستنا احلالية 

اإلبداع التكنولوجي و  )يربز الفرق  بُت دراستنا و الدراسات السابقة ىو أن الدراسات السابقة مل تدرس العالقة بُت ادلتغَتين 
. و الذي مت الربط بينهما يف دراستنا (إسًتاتيجية التنويع 

 :ىيكل الدراسة / اثمنا

قسمت دراستنا ىذه إىل فصلُت أساسيُت 

الفصل األول و يتعلق ابجلانب النظري حيث قسم ىذا الفصل إىل مبحثُت ادلبحث األول تطرقنا فيو إىل ماىية اإلبداع التكنولوجي أما 
ادلبحث الثاين فتطرقنا فيو إىل اإلطار النظري إلسًتاتيجية التنويع 

 حيث قسم إىل مبحثُت يف ادلبحث األول قمنا Condorالفصل الثاين و يتعلق ابجلانب التطبيقي للدراسة و اليت تناولنا فيها مؤسسة 
بتقدمي للمؤسسة و ربليل ذليكلها التنظيمي أما يف ادلبحث الثاين تناولنا مراحل تطور ادلؤسسة و دراسة بيئتها التنافسية و دراسة 

. إلسًتاتيجيتها مث تبيُت الدور بُت متغَتي الدراسة ابلنسبة ذلا

 



 

 أ
 



 

 
 

 

 

 

 

:الفصل األول   

 اإلطار النظري لإلبداع التكنولوجي و 
إسرتاتيجية التنويع
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 دتهيد الفصل األول

نظرا دلا تعرفو بيئة األعمال من تطورات و تغَتات و عدم ثبات بسبب التطور التكنولوجي ادلستمر جلأت ادلؤسسات إىل البحت و 
التطوير من نفسها و من ىنا ظهر مفهوم اإلبداع التكنولوجي و برزت معو عديد من االسًتاتيجيات منها إسًتاتيجية التنويع اليت تسعى 

ادلؤسسات من خالل تبنيها إىل احملافظة على مكانتها و ادلنافسة يف السوق على ادلدى الطويل و لذلك سنحاول من خالل ىذا 
:الفصل التعريف دبختلف ادلفاىيم النظرية ادلتعلقة ابإلبداع التكنولوجي و إسًتاتيجية التنويع عرب مبحثُت كالتايل   

.ماىية اإلبداع التكنولوجي: ادلبحث األول   

.عموميات حول إسرتاتيجية التنويع: ادلبحث الثاين   
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. اإلبداع التكنولوجيماىية : ادلبحث األول 

يعترب اإلبداع التكنولوجي من أىم العوامل اليت  تساىم يف تقدمي اإلضافة على ادلنتجات و طرق خروجها يف شكلها النهائي فهو بذلك 
يساعد ادلؤسسة يف احلفاظ على مكانتها يف السوق و زايدهتا و لكن وجب ربديد رلموعة من ادلفاىيم األساسية ادلرتبطة ابإلبداع 

. التكنولوجي ولذلك سنحاول يف ىذا ادلبحث تعريفو و ذكر رلموعة من خصائصو و أعليتو

اإلبداع التكنولوجي  : ادلطلب األول 

قبل التطرق إىل تعريف اإلبداع التكنولوجي البد أوال من تعريف اإلبداع و التكنولوجيا 

: تعريف اإلبداع 

 وجهة نظر كل ابحث و حسب إىل االختالفمل يتفق العلماء و الباحثون على ربديد مفهوم واحد لإلبداع التكنولوجي و يعود ىذا 
تغَتات بيئة الدراسة ادلستمرة لذلك سنحاول تقدمي تعريفات متنوعة لإلبداع  

 و الذي يعد ادلنظر األول لإلبداع 1912 منذ Joseph Shumpeter النمساوي االقتصاديينسب ىذا ادلصطلح إىل ادلفكر 
كما " احلصيلة الناذبة عن إنشاء طريقة أو نظام جديد يف اإلنتاج يؤدي إىل التغيَت يف مكوانت ادلنتج وكيفية تقسيمو"الذي عرفو أبنو 

: ربط شومبيًت اإلبداع خبمسة أنواع ىي

 .تقدمي منتج جديد -
 .تقدمي طريقة إنتاج جديدة -
 .دخول سوق جديد -
 .مصدر جديد للمواد األولية -
 (5، صفحة 2015رمي، ) .تنظيم جديد لإلنتاج -

عمل قائم على :" ، ويف قاموس األعمال فيعتربه"تقدمي أفكار أو أساليب أو طرق جديدة :"  اإلبداع أبنوOxfordيعترب قاموس 
 (2011بروال، ) "جديدة...تقدمي فكرة، أسلوب، منتوج، خدمة، 

، صفحة 2013الرب، ) "الرباعة والتخيل خللق منهج جديد لألشياء وإغلاد احللول الفريدة للمشكالت"ؽلكن تعريف اإلبداع أبنو 
205) 

ادلبادرة اليت يبديها الشخص بقدرتو على االشتقاق من التسلسل العادي يف التفكَت إيل تفكَت سلالف "ويعرف سيميسون اإلبداع أبنو 
 (124، صفحة 1984ادلدخلي، ) "كليا
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. تعريف التكنولوجيا

تكنو و ىو لفظ يوانين قدمي يعٍت فن الصناعة أو العمل و لوجيا و يعٍت علم أو منهج و :"يتكون مصطلح التكنولوجيا من جزئُت 
 (2، صفحة 2018سهام، ) "الكلمة تكنولوجيا تعٍت العلم التطبيقي للنواحي الصناعية

واحدة من أدوات اإلدارة ادلستخدمة دلعايشة التغَتات،واليت سبثل اإليعازات و الربامج التطبيقية "كما ؽلكن تعريف التكنولوجيا أبهنا 
 (17، صفحة 2016، .كرؽلة ز) ".ادلختلفة،وتكنولوجيا التخزين،إضافة لتكنولوجيا االتصال و الشبكات

العلم الذي يعٍت بعملية التطبيق ادلنهجي للبحوث و النظرايت و توظيف عناصر بشرية يف رلال معُت " يضا أبهنا أو تعرف التكنولوجيا 
". دلعاجلة ادلشكالت و تصميم احللول العلمية ادلناسبة ذلا و تطويرىا و استخدامها و إدارهتا و تقوؽلها لتحقيق أىداف زلددة

  تعريف اإلبداع التكنولوجي

لقد تطرق العديد من الباحثُت و الكتاب إىل تعريف اإلبداع التكنولوجي كل حسب رلالو الزماين و نطاق دراستو نذكر بعض منها  

، 1994السعيد، ) .ىو تلك العملية اليت تتعلق ابدلستجدات اإلغلابية و اليت زبص ادلنتجات دبختلف أنواعها و كذلك أساليب اإلنتاج
 (33صفحة 

: و نالحظ من ىذا التعريف أنو قد مت التطرق إىل نقطتُت أساسيتُت علا 

. التغيَت اإلغلايب الذي ينتج من عملية اإلبداع التكنولوجي و الذي يتم يف أساليب اإلنتاج حىت الوصول إىل منتج هنائي

يغطي اإلبداع التكنولوجي معظم ادلنتجات اجلديدة و األساليب الفنية  " (ODCE)كما عرفتو منظمة التعاون و التنمية االقتصادية 
, جديدة و أيضا التغَتات التكنولوجية ادلهمة للمنتجات الفنية و ذلك بتدخل كل أشكال النشاطات العلمية التكنولوجية

 (275، صفحة 2011مجيلة، ) ."التجارية,ادلالية,التنظيمية

و أضاف ىذا التعريف نقطة أخرى و ىي وجوب التنسيق بُت سلتلف وحدات ادلؤسسة وكذلك توظيف كل مصادرىا من ادلوارد ادلادية 
. و البشرية إلصلاح عملية اإلبداع التكنولوجي

أو العمليات،فاكتشاف و تطوير ادلنتجات اجلديدة  (السلع و اخلدمات)اكتشاف و تطوير ادلنتجات " أبنو WILLIAMو يعرفو  
 (5، صفحة 2013الغٍت، ) .يعترب ادلدخل لتطوير ادلعرفة اجلديدة و ترمجتها إىل تطبيقات ذبارية

ىل أن إمن خالل ىذا التعريف نالحظ ذكر مصطلح ادلعرفة و كيف أن عملية البحث و التطوير ستمكن من ربويلها من بياانت خام 
 (سلعة أو خدمة)قتصادي اىل شكلها النهائي الذي ىو منتج إتصل 
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: بناء على ما سبق من تعريفات لإلبداع التكنولوجي ؽلكن أن نقدم التعريف التايل 

اإلبداع التكنولوجي ىو العملية اليت تبٌت على رلموعة البياانت اليت تستغلها ادلؤسسة يف عملية البحث و التطوير سواء كانت دبجهود 
فردي أو مجاعي و ذلك عرب التنسيق بُت سلتلف وحداهتا و استغالل مواردىا ادلادية و البشرية قد يكون ىذا التغيَت أما من خالل بروز 

 ..منتج جديد أو ربديث يف منتج موجود سابقا وذلك حىت الوصول إىل نتيجة اغلابية

. اثنيا أىداف اإلبداع التكنولوجي

: يوجد العديد من األىداف لإلبداع التكنولوجي نذكر بعض منها 

 .بناء و ظلو ادلؤسسات وكذلك مواجهة مشكالت وربدايت ادلستقبل و االستجابة دلنافسة ادلؤسسات األخرى -1
 .تنشيط وتعزيز أداء ادلؤسسة بشكل عام دبا يضمن ذلا النجاح و قيادة السوق -2
 .الكشف عن طرق جديدة تسهم يف زبفيض التكاليف اإلمجالية ألنشطة ادلؤسسة -3
 .  تطوير إنتاج سلع وخدمات جديدة دبا يليب حاجة ادلستهلكُت -4

ربقق األفكار اإلبداعية اليت يتقدم هبا العاملون يف ادلؤسسة دبا ػلقق فوائد و منافع للمبدعُت أنفسهم من خالل ادلكافآت اليت  -5
 .ػلصلون عليها من ادلؤسسات ادلستفيدة من أفكارىم اإلبداعية

 دعم القدرات الفنية للمؤسسة بصورة مستمرة و ابلتايل ضمان وضعها احلايل -6
تنمية رأس ادلال البشري من خالل أتىيلو و تدريبو على ادلعارف التكنولوجية و عمليات البحث و التطوير  -7

 (11، صفحة 2017خضرة، ) :كما أن ىناك رلموعة من األىداف األخرى ىي 

األمر الذي يعٍت مزيدا من األرابح،وكفاءات أعلى يف  )تسفر التأثَتات ادلادية جلميع اإلبداعات التكنولوجية إما عن منتجات جديدة 
 (األمر الذي يؤدي إىل ارتفاع اإلنتاجية ) أو عمليات إنتاجية جديدة  (اإلنتاج 

 .االرتفاع يف اإلنتاجية يعٍت اطلفاض يف تكلفة الوحدة من الناتج

االطلفاض يف تكلفة الوحدة من الناتج يسفر عن ارتفاع األرابح و ظلو ادلؤسسات،األمر الذي يشكل الدوافع الرئيسية من أجل جهود 
 .أخرى إلنتاج ادلزيد من اإلبداعات التكنولوجية

 االرتفاع يف اإلنتاجية يعٍت الزايدة يف الناتج الكلي بنفس القدر من ادلوارد،األمر الذي يعٍت احلفاظ علال ادلوارد يف اجملتمع
ادلزيد من اإلبداعات التكنولوجية و االنتشار السريع ذلا يعترب أىداف اجتماعية مرغوب فيها، و ىذا يعٍت أن ىناك تطابق بُت أىداف 

 .ادلؤسسة و أىداف اجملتمع ككل
 .دبا أن نتائج اإلبداعات التكنولوجية ربققت ابلكامل يصبح ىناك تطابق بُت األىداف ادلرجوة و النتائج الفعلية
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و تتفق معظم ادلؤسسات على ىذه األىداف اليت تسعى لتحقيقها من أجل ربسُت األداء االقتصادي ذلا يف شكل زايدة يف اإليرادات 
 .أو زبفيض التكاليف

. اثلثا خصائص اإلبداع التكنولوجي

: لإلبداع التكنولوجي رلموعة من اخلصائص نذكر منها 

اإلبداع التكنولوجي مرتبط ابإلنتاج و اإلنتاجية أي أن كل إبداع ال يؤدي إىل ربسُت عملية اإلنتاج أو استخدام عناصر - أ
أي أنو عبارة . اإلنتاج و ال حىت توقَت منتجات جديدة أو ربسُت منتجات متواجدة ال يعترب إبداعا تكنولوجيا ابدلعٌت الصحيح

 عن أي إضافة إغلابية صغَتة أو كبَتة
اإلبداع التكنولوجي ىو زلصلة عملية البحث و التطوير أي أن اإلبداع التكنولوجي ىو التجسيد الواقعي للمعارف - ب

. اجلديدة ادلكتسبة يف شكل منتج أو ربسُت منتج موجود أو عملية إنتاجو 
اإلبداع التكنولوجي بدون انتشاره يف السوق يكون زلدود الفعالية و الكفاءة حيث يعترب عامال أساسيا يف ادلنافسة - ت
غلب أن ؽلتاز اإلبداع التكنولوجي ابحلداثة و اجلدية من حيث االستعمال و اخلصائص و ادلنفعة و أن ؽلتاز ابجلاذبية - ث

و القبول من طرف الفرد و اجملتمع و أن ال يتعارض مع معتقداهتم و اذباىاهتم  
 .ىو تطبيق دلوجودات تكنولوجية يتطلب التنظيم والتنسيق- ج
 (6، صفحة 2013عمر، ) .لو أثر إغلايب على تكاليف العملية اإلنتاجية وعلى تطوير أسلوهبا- ح

: خرى ىي كالتايل أكما توجد ىنالك خصائص 

إن اإلبداع التكنولوجي ىو نتيجة تطبيق معارف فنية أو تكنولوجية معًتف هبا، و معٌت ىذا أن كل جديد يقوم على - 
 .معلومات غَت دقيقة و ابلتايل يؤدي إىل نتائج غَت فعالة ال ؽلكن اعتبارىا إبداعا تكنولوجيا

أن يكون اإلبداع مرتبطا ابإلنتاج واإلنتاجية، أي أن كل إبداع ال يؤدي إىل ربسُت عملية اإلنتاج أو استخدام عناصر - 
 .اإلنتاج، وال حىت يف توفَت منتجات جديدة أو ربسُت ادلنتجات ادلتواجدة ال يعترب إبداعا تكنولوجيا ابدلعٌت الصحيح

إن اإلبداع التكنولوجي بدون انتشاره يف األسواق يكون زلدود الفعالية و الكفاءة حسب النظرة الشومبيًتية، فإن اإلبداع - 
التكنولوجي ىو عامل أساسي يف ادلنافسة و ابلتايل يف ديناميكية السوق احلرة، وحىت تتحقق التنمية االقتصادية الشاملة ال بد من أن 

 .يكون لو أاثر أوسع 

إن اجملهودات اإلبداعية اليت تؤدي إىل عدم  التحكم يف التكاليف ليست إبداعات تكنولوجية، و النقطة األساسية ىنا ىي أن - 
( 04،ص2011اذلواري، )  .اإلبداع التكنولوجي ػلمل يف طياتو ادلنافسة يف التكلفة النهائية
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اإلبداع التكنولوجي و عوائقو تبين دوافع : ادلطلب الثاين 

يث دصبحت العديد من ادلؤسسات تتنافس من أجل احلفاظ على مكانتها يف السوق و نظرا دلا لإلبداع التكنولوجي من أعلية يف تحأ
األوضاع احلالية للمؤسسات فإهنا تسعى جاىدة للقيام أبنشطة البحث و التطوير لكن تبقى بعض ادلؤسسات احلالية تًتدد يف تبٍت 

ما مالية أو مرتبطة ابلبيئة ادلوجودة هبا أعملية اإلبداع التكنولوجي وذلك دلا تواجهو من عوائق قد تكون 

 (12، صفحة 2013الغٍت، ) .أوال دوافع تبين اإلبداع التكنولوجي

: مواكبة التقدم التكنولوجي -1
ال تستطيع ادلؤسسة يف األجل الطويل أن تعزل نفسها بنجاح عن الضغوط اليت تفرض عليها ربديث نفسها من الناحية التكنولوجية 
فإذا تغاضت ادلؤسسة عن ربديث تكنولوجياهتا فإن التقدم التكنولوجي قد يسبب للمؤسسة كارثة تنافسية حبيث ال ؽلكن ازباذىا إال 

و ابدلقابل إذا استطاعت ادلؤسسة تطوير تكنولوجياهتا , من خالل التدخل احلكومي عرب منح اإلعاانت أو عرب تقدمي إعفاءات ضريبية 
من خالل تطوير األحباث و اإلكثار من التعاقدات مع مراكز البحث و اجلامعات فإهنا تستطيع أن ربقق ادلزااي التنافسية القائمة إما 

. على أساس التكلفة األقل أو تقدمي سلع شليزة شلا يسمح للمؤسسة أبن تبٍت مركزا تنافسيا و تتمكن من الدفاع عنو
 

: ادلنافسة احلادة يف السوق -2
أين أصبحت ادلنافسة ال تقتصر على جودة ادلنتج ,إن ظهور منافسُت جدد ابستمرار أدى إىل زايدة ادلنافسة يف األسواق احمللية و الدولية

و أصبح من الضروري تتبع إسًتاذبيات ادلنافسُت و رغبات , و السعر فقط و السعر فقط بل تعددت لتشمل كل أنشطة ادلؤسسات
الزابئن حىت تتمكن ادلؤسسات من صيانة و تطوير خطط إسًتاتيجية كفئة و بعيدة ادلدى و عليو أصبح لزاما على ادلؤسسات اللجوء 

إىل اإلبداع التكنولوجي يف ادلنتجات من أجل احلفاظ على احلصة السوقية و تعظيم رحبيتها  
:  التسهيالت وادلساعدات احلكومية -3

حيث ,التسهيالت و ادلساعدات احلكومية اليت تقدم لدعم عمليات اإلبداع التكنولوجي سواء كانت يف شكل مساعدات فنية أو مالية
ال يكاد ؼللو بلد من بعض ادلؤسسات اليت ترعى ادلؤسسات ادلبدعة خصوصا الصغَتة منها 

:  االستجابة حلاجات العميل -4
إن استثمار ادلؤسسة يف اإلبداعات التكنولوجية ادلتعلقة أبساليب اإلنتاج و ادلنتج ؽلكنها من خالل إدخال منتجات جديدة إىل السوق 

و , أو مالئمة أحسن, ضمان أطول,أو خدمات ما بعد البيع, تتصف خبصائص أكثر جاذبية مثل السعر األفضل أو اجلودة األعلى
وابلتايل تتمكن ادلؤسسة من احملافظة على مركزىا التنافسي و تعزز ,ذلك لتلبية احتياجات و رغبات العمالء احلاليُت و احملتملُت

 .تنافسها
كما أن ىنالك رلموعة من الدوافع األخرى و اليت يطلق عليها مصادر معارف اإلبداع التكنولوجي تقليداي و اليت ؽلكن حصرىا يف 

: أربع نقاط ىي كالتايل
 البحث و التطوير -
 اقتناء تكنولوجيا متطورة من اخلارج -
 التعاون مع مؤسسات أخرى و منظمات حبث -



فصم األول اإلطار اننظري نإلبداع انتكنونوجي و إستراتيجية انتنويغال  
 

25 
 

 نشاطات أخرى مرتبطة بزايدة ادلعارف -
 أعترب أن 1994عام  SESSIحسب تقرير دلصلحة الدراسات و اإلحصائيات الصناعية التابعة لوزارة ادلالية و الصناعات الفرنسية 

البحث و  )البحث و التطوير ليس ىو ادلصدر األساسي ادلستعمل لإلبداع التكنولوجي حيث ميز بُت ادلصادر الداخلية ادلتمثلة يف 
البحث و التطوير اجلماعي،البحث و )،و ادلصادر اخلارجية ادلتمثلة يف (التطوير داخل ادلؤسسة،الدراسة و األحباث،براءات االخًتاع
االستعمال ادلبتكر دلنتوجات )و اقتناء التكنولوجيا ادلتمثلة يف (التطوير خارج ادلؤسسة،براءات االخًتاع من خارج ادلؤسسة

. (االستثمار،وضع مواد و مكوانت جديدة
:  و النتائج ملخصة يف اجلدول التايل 
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مصادر اإلبداع التكنولوجي  : 01اجلدول رقم 

 
بوسالمي عمر دور اإلبداع التكنولوجي يف ربقيق ادلسؤولية االجتماعية يف ادلؤسسة،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات : ادلصدر 

. 11،ص01،2013نيل شهادة ادلاجستَت،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت،جامعة سطيف 
 

من أبرز النتائج اليت يبينها اجلدول حول ىذا التقرير، أن ادلؤسسات اليت مشلتها ىذه الدراسة تعتمد على دراسات تقنية بنسبة 

 كأىم ادلصادر خارج ادلؤسسة و االستعمال %45.7 كأىم ادلصادر داخل ادلؤسسة،حبث و تطوير خارج ادلؤسسة بنسبة 76.5%

.  كأىم مصادر اقتناء التكنولوجيا%74.1ادلبتكر دلنتوجات االستثمار بنسبة 

وذلذا غلب أن . ىذا التقرير بُت أنواعا سلتلفة من مصادر اإلبداع التكنولوجي لكن مل يبُت و ػللل كيفية القيام بربط سلتلف ىذه ادلصادر

تنشأ يف ىذه ادلصادر شبكات سلتلفة و كذلك تبادالت،حيث ىذه الشبكات رلموعة معقدة من العالقات بُت ادلؤسسات و األطراف 

اليت تستطيع ترمجة األفكار إىل منتجات و خدمات و برامج عمل بسرعة،حيث مثال غلب ربط اجلامعات و مراكز البحث و 

 (11، صفحة 2013عمر، ) .ادلؤسسات ادلبدعة مع األطراف اليت تستطيع القيام ابإلبداع مع توفر ثقافة اإلبداع و التجربة الشخصية

اي عوائق اإلبداع التكنولوجي  ناث

رغم النشاطات اليت تقوم هبا ادلؤسسات ألجل تنمية اإلبداع التكنولوجي فإهنا تواجو عقبات و مصاعب ربد من إبداعها التكنولوجي و 
 :ؽلكن تقسيم ىذه العوائق ضمن ثالث فئات رئيسية 
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: على ادلستوى االقتصادي 
من اكرب العوائق اليت تواجهها عملية اإلبداع التكنولوجي ىي تغَتات الظروف االقتصادية اليت تتحكم دبداخيل ادلؤسسات و اليت قد 

-amazon."تتباين حسب طبيعة نشاط ادلؤسسة فمثال عندما نقارن بُت إيرادات ادلؤسسات اليت تنشط يف التجارة االلكًتونية
Alibaba"...  و ادلؤسسات اليت تنشط يف قطاع لطَتان و النقل اجلوي" Fly Emirates- Qatar Airways"...  يف سنة

.  سوف صلد أن ىناك فجوة كبَتة بُت معدالت ظلو ادلداخيل بينهم2020

أيضا نقص ادليزانية ادلوجهة لنشاط البحث و التطوير يعترب من أىم  الصعوابت اليت تواجو عملية اإلبداع التكنولوجي وذلك ؽلكن أن 
. يرجع إىل سببُت إما أن ادلؤسسة ال تتبٌت سياسة البحث و التطوير أو أن ادلداخيل الكلية ال تكفي لتمويل ىذا النشاط

و اليت قد ربد من اإلبداع التكنولوجي  التكاليف ادلالية العالية للتجهيزات ادلتطورة لإلنتاج السريع جبودة عالية

 كما ان اذلاجس النفسي ألصحاب ادلؤسسات الذين يعتربون أبن اإلبداع التكنولوجي يكلف كثَتا و ال يعود ابلدخل الكايف 

 :على ادلستوى االجتماعي 
 تتمثل أىم العوائق اليت ربد أو تقف يف وجو اإلبداع التكنولوجي على ادلستوى االجتماعي، ىو االتصال السيئ بُت أقطاب ادلؤسسة 

، حبيث ال تتضافر جهودىم يف اذباه واحد مساعد على اإلبداع التكنولوجي، ابإلضافة إىل مدى تقبل (اإلدارة، مساعلُت، عمال، نقابة)
ادلستخدمُت لفكرة جديدة يف اإلنتاج ألهنم يرون فيها هتديداً دلناصبهم أو زبفيض يف األجور، لذلك غلب توعيتهم بضرورة اإلبداع 

. التكنولوجي لضمان مستقبل ادلؤسسة وذلم أيضاً 
وؽلثل مستوى االستعداد لدى إطارات ادلؤسسة للقيام هبذه ادلهمة واحتضاهنا، عامل حاسم لنجاح اإلبداع التكنولوجي يف ادلؤسسة، 
وتًتجم سلاوف ادلستخدمُت بصفة عامة يف نوعية عقود العمل اليت تطبقها ادلؤسسات االقتصادية واليت ال تضمن مستقبلهم يف حالة 

وقوع أزمات للمؤسسة أو يف حالة ربقيقها األرابح كبَتة، وؽلثل إصالح ىذه العقود أحد أىم احلوافز اليت تشجع ادلستخدمُت 
 (14، صفحة 2013الغٍت، ) .واإلطارات خاصة على القيام ابالخًتاعات واإلبداع التكنولوجي

 :على ادلستوى التقين 
إن صعوبة تدفق ادلعلومات اخلاصة ابلتكنولوجيا اجلديدة،وصعوبة جلب الكفاءات العلمية و التكنولوجية،إضافة إىل نقص اخلربة خاصة 

( 15فحة نفس ادلرجع السابق،ص).بًتكيبة التجهيزات اجلديدة، تعترب عوائقا تقنية ربد من عملية اإلبداع التكنولوجي
. ادلطلب الثالث أنواع اإلبداع التكنولوجي

 :عندما نذكر أنواع اإلبداع التكنولوجي فإنو يربز لنا نوعُت أساسيُت علا 
 

(التدرجيي ) ياإلبداع التكنولوجي اجلزئ: أوال   
 )و أساليب اإلنتاج  (ربسُت منتج موجود  )يتمثل ىذا النوع من اإلبداع التكنولوجي يف التحسُت الذي ػلدث ابلنسبة للمنتجات 

ضافات صغَتة و تعديالت جزئية سواء يف ادلنتجات ادلوجودة حاليا، و كذلك يف إ، و يكون من خالل (ربسُت عملية موجودة
.العمليات و األساليب اإلنتاجية ادلستخدمة  

:و من أبرز خصائص اإلبداع التكنولوجي اجلزئي ىي أنو   
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  ال يتطلب وقتا طويال* 
ال ػلتاج إىل موارد مالية كبَتة*   
.ال ػلتاج إىل موارد بشرية و مادية كبَتة*   

:ال أن لو عيواب تتعلق ابلقيام بو تتمثل يف إعلى الرغم من ادلزااي ادلذكورة ذلذا النوع من اإلبداع التكنولوجي   
ال يف بعض احلاالت خاصة إتباع للقائد يف السوق فهو ال ػلقق قيادة حامسة يف احلصة السوقية، إأنو يف أغلب احلاالت ىو - 

 عندما تًتاكم التحسينات لتصبح ربسينات جوىرية،
أنو يف الغالب يعمل يف ظل احلالة القائمة و الفن التكنولوجي السابق-   
عندما يكون عبارة عن ربسينات صغَتة فإنو ؽلكن أن يكون خطرا يف حالة السوق سريعة التغَت كما يف سوق االلكًتونيات - 

 أمام ادلنافسُت الذين أيتون ابجلديد
رابك الزبون،فلقد قامت شركة ماتسوشيتا بتقدمي إىل إىل التنوع األقصى شلا قد يؤدي إأن ادلبالغة يف التحسينات ؽلكن أن تؤدي 

 ابدلائة 10ىل وقت أطول فيو ، خاصة أن إىل احلاجة إ نوع من التلفزيوانت ما جعل الزبون يف حَتة عند االختيار و 220
  نوعا 62ىل إمنها فقط كان يباع بشكل جيد شلا اضطر الشركة يف النهاية زبفيض عدد األنواع 

 )دخاذلا عادة ما تنتهي من اجل األخذ هبا كتحسينات للتسوية إن التحسينات الكثَتة اليت ؽلكن اقًتاحها و العمل على إ
  (حلول وسط 

، سيؤدي (اآللة  )وسع مشاركة للعاملُت، و لكن ميل ادلؤسسات إلدخال التكنولوجيا احلديثة أالتحسُت ادلستمر يعتمد على 
 ىل االستغناء عنهمإىل حد بعيد عملية سبيل ابستمرار إن يواصلوا أحالل اآللة زلل العاملُت و ابلتايل فان العاملُت ال ؽلكن إىل إ
(31-30،ص2013الغٍت،،)   

  (النافذ  )اثنيا اإلبداع التكنولوجي اجلذري 
و تصميم أدخال إنقدمي منتجات جديدة و  )يهتم ىذا النوع من اإلبداع التكنولوجي يف خلق منتجات و عمليات جديدة 

.جراء تغيَتات أساسية يف طريقة اصلاز العمل هبدف االستجابة السريعة الحتياجات الزابئنإ،و (نتاجية جديدةإعمليات   
ىل انقطاع يف التكنولوجيا القدؽلة،كما يف الفاكس لتحل زللو إىل استخدام معارف و مهارات جديدة تؤدي إكما أنو يؤدي 

.فضل للمؤسسةأداء أتكنولوجيا جديدة ىي الربيد االلكًتوين و ذلك من اجل   
:لإلبداع التكنولوجي اجلذري خصائص عديدة تسعى ادلؤسسة الستغالذلا من أجل ربقيق أىدافها تتمثل يف   

دخال تكنولوجيا أو منتجات جديدة سباما ربرك النمو االقتصادي و تعطي الشكل الكلي للصناعة، و ىو كما يقول إىل إيؤدي 
Chandy and tellis ىو الذي ػلقق الفرق بُت بقاء ادلؤسسات و زواذلا 

سواق جديدة للتكنولوجيا و ادلنتجات اجلديدة  أنشاء إىل إيؤدي 
دارة فعالة للحقوق و ادللكية الفكرية حيث إيف أغلب احلاالت طويلة األمد فانو ؽلكن ادلؤسسة من ربقيق أرابح كبَتة و خاصة يف ظل 

.  سنة و ذلك حسب فًتة احلماية احملددة قانوان20ؽلكن أن يستمر لفًتة طويلة قد تصل إىل 
: ابلرغم من ادلزااي ادلذكورة ذلذا النوع من اإلبداع التكنولوجي فان لو سلاطر تتمثل يف 

 منتجا جديدا كل سنة و أن 10000االحتمال العايل للفشل حيث أشارة دراسة إىل أن االقتصاد األمريكي يطور ما يقارب - أ
80% 
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ال على مخسة يف ادلائة منها منتجا جديدا مثلت تقدما إمنها سبوت يف مرحلتها األوىل، و أن ادلتبقي من ادلنتجات اجلديدة مل يشتمل 

. تكنولوجيا ذو داللة و تليب طلبا اقتصاداي يف السوق

التكلفة العالية،حيث أن ىذا النوع من اإلبداع التكنولوجي يتطلب استثمارات كبَتة يف سلتلف مراحلو،شلا يعٍت أن - ب

 .ادلؤسسات ؽلكن أن تتعرض للمخاطرة العالية يف ظروف عدم التأكد العالية،أو احتماالت الفشل العالية

الفًتة الزمنية الطويلة،حيث قد تصل مدة اإلبداع التكنولوجي اجلذري من الفكرة إىل وصولو يف شكلو النهائي عدة - ت

سنوات و أحياان تصل إىل عقدين من الزمن و الواقع أن ادلنافسة القائمة على الزمن ترى فيو العامل الوحيد الذي ال ؽلكن 

 .تعويضو، لذا فان اإلبداع التكنولوجي اجلذري الذي يتطلب وقتا طويال يصبح ذا سلاطرة عالية

إن نفق سكك . التأخَتات غَت ادلتوقعة، ففي حاالت كثَتة تتطلب توظيف موارد أكثر بكثَت من ادليزانية ادلخصصة- ث

 ماليُت ابوند 10 عاما متأخرا ألكثر من سنة و مكلفا 14 يف أكملاحلديد سويكان الذي يربط بُت جزيرة ىوكايدو ابلياابن 

 .و ىذا ؽلثل ضعف ادلبلغ ادلتوقع

يث أن التقليد الذي أييت ابلتحسينات على ادلنتج ادلقلد األصلي قد يستويل على احلصة السوقية شلا يعرض  بحمشكلة التقليد- ج

قيقي ألن ػلتل مركز حادلنتج األصلي إىل اخلطر القادم من بعض ادلقلدين الذين لديهم قدرات عالية،حيث يصبح التابع هتديد 

 القائد

ن الكثَت من ادلؤسسات سبيل إىل االعتماد على اإلبداع التكنولوجي الناجح الوحيد الذي ربقق فيو األسبقية التنافسية و إ- ح

وبدال من أن يكون ذلك دافعا قواي على أعلية اإلبداع التكنولوجي و مواصلتو، فإن ىذه ادلؤسسات . تكسب أرابحا كبَتة

تنتقل إىل االىتمام ابلتسويق إلبداعها السابق و سرعان ما يظهر ادلنافسون إببداعاهتم ادلتفوقة،ليحققوا النجاح التجاري ادلعقول 

 .و ميزة مستدامة يف مقابل ادلؤسسة اليت تعتمد على اإلبداع الوحيد

و الشكل اآليت يوضح الفرق بُت اإلبداع التكنولوجي اجلذري و اجلزئي من حيث التكلفة أي االستثمارات يف البحث و التطوير و 

.النتائج التقنية ادلتوقعة
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 سبثيل بياين يوضح الفرق بُت اإلبداع التكنولوجي اجلذري و اجلزئي من انحية التكلفة  :01الشكل 

 
ة بوزانق عبد الغٍت،مساعلة اإلبداع التكنولوجي يف تعزيز تنافسية ادلؤسسة الصناعية،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهاد: ادلصدر 

.        11،ص2013كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت،جامعة بسكرة، ادلاجستَت

 

ن اإلبداع التكنولوجي اجلذري يتسم ابلتكلفة العالية و االنقطاع و طول فًتتو الزمنية،لذا فإن اإلبداع التكنولوجي اجلزئي يقدم حال إ

جيدا سواء على مستوى إدخال التحسينات من أجل اللحاق ابدلبتكر األصلي صاحب احلركة األوىل، أو يف التقاط فرص األسواق 

انتاجي و يف  قائم ابحلركة األوىل ميزتو تكنولوجية،ىندسية فإن القائم ابلتحسُت ميزتو يف جانب منها ىندسي،لو إذا كان ا. اجلديدة

بوزانق عبد الغٍت،مرجع سابق ).خر تسويقي ألنو عادة ما تكون التحسينات على أساس حاجات السوق و فرصوآجانب 

 (11ذكره،صفحة
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 :العالقة بني اإلبداع اجلزئي و اإلبداع اجلذري 

إن اإلبداع التكنولوجي اجلذري يتسم ابلتكلفة ادلالية العالية و االنقطاع و طول فًتتو الزمنية،لذا فإن اإلبداع التكنولوجي اجلزئي يقدم 

حال جيدا سواء على مستوى إدخال التحسينات من أجل اللحاق ابدلبتكر األصلي صاحب احلركة األوىل أو يف التقاط فرص األسواق 

اجلديدة و إذا كان القائم ابحلركة األوىل ميزتو تكنولوجية،ىندسية فإن القائم ابلتحسُت ميزتو يف جانب منها ىندسي إنتاجي و يف 

 (36-35صلم، الصفحات ) .جانب آخر تسويقي ألنو عادة ما تكون التحسينات على أساس حاجات السوق و فرصو

 

 التقدم من خالل اإلبداع التكنولوجي اجلزئي و اإلبداع التكنولوجي اجلذري : 02الشكل رقم 

 

 

 156،ص2003صلم عبود صلم،إدارة االبتكار،ادلفاىيم و اخلصائص و التجارب احلديثة،دار وائل للنشر و التوزيع،األردن،: ادلصدر 

 



فصم األول اإلطار اننظري نإلبداع انتكنونوجي و إستراتيجية انتنويغال  
 

32 
 

 

 .عموميات حول إسرتاتيجية التنويع: ادلبحث الثاين 

تعترب إسًتاتيجية التنويع أحد أىم اخليارات اإلسًتاتيجية اليت تلجأ ذلا ادلؤسسات االقتصادية كخطة طويلة ادلدى و ذلك لألجل ربقيق 
 ...أىداف إسًتاتيجية كمضاعفة حجم ربقيق األرابح، احملافظة على ادلكانة التنافسية و زلاولة توسيع حجم احلصة السوقية

و نظرا ذلذه األعلية البالغة سنحاول من خالل ىذا ادلبحث تقدمي رلموعات من ادلفاىيم النظرية و اليت من شأهنا أن تقدم نظرة مشولية 
 إلسًتاتيجية التنويع

 مفهوم إسرتاتيجية التنويع: ادلطلب األول

 مفهوم اإلسًتاتيجية : أوال 

لذلك فإن نقل ىذا ادلصطلح إىل اإلدارة سيعٍت "فن احلرب" و تعٍت  Strategorتعود جذور مصطلح اإلسًتاتيجية إىل أصل إغريقي 
، و قد انتقل ىذا ادلفهوم إىل رلال األعمال و ادلؤسسات، و كانت أول التطبيقات لنظام "فن اإلدارة أو القيادة"بصورة أولية على األقل 

  ابلوالايت ادلتحدة األمريكية، حيث احتل العمل الرائد ل 1965-1961التخطيط اإلسًتاتيجي خالل فًتة 

 Kenneth R-Andrews يف كتابو The concept of corprate strategy  مكانة ابرزة يف تشكيل حقل اإلدارة 
 اإلسًتاتيجية

 :و من أىم التعاريف اليت تطرق إليها بعض الكتاب ادلعاصرين ىي 

Chandler ربديد األىداف الرئيسية الطويلة األجل للمؤسسة، و تبٍت طريق العمل و توزيع ادلوارد الضرورية لتنفيذ "  عرفها على أهنا
 (10، صفحة 2001عدون، ) "ىذه األىداف

Alfred Charles ربديد لألىداف و األغراض الرئيسية طويلة األجل للمؤسسة، و إعداد عدد من بدائل التصرف و "  عرفها أبهنا
 (01، صفحة 2018سفيان، ) "زبصيص ادلوارد الضرورية لتنفيذ تلك األىداف

تصور ادلنظمة دلا تريد أن تكون عليو يف ادلستقبل و ليس وصول ادلنظمة إىل ىذا الوضع و ىي اإلطار ادلرشد " كما تعرف أيضا أبهنا 
لالختيارات اليت ربدد طبيعة منظمة ما و اذباىها، و تتصل ىذه اخليارات دبجال ادلنتجات أو اخلدمات و األسواق و القرارات اذلامة و 

 (22-21، الصفحات 2010تبيدي، ) ".النمو العائد و زبصيص ادلوارد يف ادلنظمة

حيث سعى إىل صياغة مفهوم اإلسًتاتيجية، زلاوال تضمينو أراء رلموعة كبَتة من شروح الباحثُت، ليتوصل يف  :Mintzbirgتعريف 
 :لتعريف مفهوم اإلسًتاتيجية  (5p)النهاية إىل ما يعرف بنموذج
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P( plan) فهي دالة مرشدة للتعامل مع موقف معُت أو حالة معينة:  اخلطة. 

P( poly) القصد منها خداع ادلنافسُت و االلتفاف حوذلم:  ادلناورة 

P(patteun) و ىو سلوك معتمد و مهيكل للوصول إىل ادلركز:  النموذج 

P(position) البحث عن موقع مناسب مقارنة ابدلنافسة يضمن نوعا من االستقرار يف البيئة:  ادلوقع 

P(perspective) تصور و إدراك األشياء يف ادلستقبل:  التصور أو التطلع 

إن ىذه العناصر اخلمسة مرتبطة فيما بينها، و تظهر إمجاال يف شكل خالصات، و إسهامات مًتاكمة جملموعة من ادلفكرين، هتدف إىل 
 (57-56، الصفحات 2014أمحد، )إبراز االرتباط الوثيق و القوي بُت التفكَت و الفعل يف اإلسًتاتيجية 

 .اثنيا تعريف التنويع

 : يراه من عدة اذباىات ىي Ansoffلتنويع حسب ا

أنو غلذب جزء من ادلزااي التنافسية احلالية يف نفس ادلهنة و نفس الرسالة للمؤسسة،مثال توسيع تشكيلة ادلنتجات أو تعميقها دون -
 (قناة التوزيع)اخلروج عن تلبية احلاجات العظمى 

 .غلذب جزء من اخلربة و ادلعرفة لتطوير منتجات جديدة لتستجيب ألنواع أخرى من احلاجات،إذن تقسيم العمالء ادلختلفُت-

 (28، صفحة 2007نبيلة، ) .يبحث عن أنشطة تتضمن تكنولوجيا سلتلفة إذ ؽلكن االبتكار، و ابلتايل تلبية حاجات سلتلف الزابئن-

القدرة على تنسيق األنشطة و ادلبادرات اإلسًتاتيجية عرب األعمال و الدول، من خالل توجيو موارد ادلنظمة مباشرة "كما يعرف أبنو 
ضلو أنشطة البحث و التطوير، و دمج اخلربات و اإلمكانيات و ادلوارد، و إتباع طرق تكنولوجية واعدة، و تعجيل عمليات ربسُت 

 (5الراوي، صفحة ) ".ادلنتجات و تطويرىا

التنويع ىو عملية تنويع مصادر الدخل ، أي تنويع القاعدة اإلنتاجية، و زايدة مساعلة القطاعات اإلنتاجية يف الناتج احمللي اإلمجايل دبا 
 (3رلبل، صفحة ). يبعد االقتصاد من سلاطر االعتماد على ىيمنة مادة أولية أو سلعة واحدة رئيسية

. اثلثا تعريف إسرتاتيجية التنويع

حالة عملية إذ قدمت منتجات جديدة إىل أسواق جديدة بشكل كامل، فإذا ما امتلكت منظمة  : "  التنويع أبنو Ansoffيعرف 
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تيمجغدين، ) ".األعمال إمكانيات و قابليات من انحية ادلوارد و التكنولوجيا فبإمكاهنا تقدمي منتجات جديدة مل يتم التعامل معها
 (18، صفحة 2013

يف حُت يعرف آخرون من أمثال " دخول ادلؤسسة إىل أسواق جديدة دبنتجات جديدة" فيعرف التنويع أبنو Berryأما 
Rumelt ;Pitts عدد رلاالت األنشطة أو األعمال ادلستقلة، اليت ؽلكن إدارهتا بشكل منفصل على "  إسًتاتيجية التنويع على أهنا

، 2016فراح، ) .بقية رلاالت النشاط و ىذا يعرب عنو بتنويع رلال النشاط اإلسًتاتيجي أي دخول ادلؤسسة يف رلاالت نشاط جديدة
 (36صفحة 

 أمهية إسرتاتيجية التنويع و أسباب اللجوء إليها: ادلطلب الثاين 

 .أمهية إسرتاتيجية التنويع:أوال 

تتجلى أعليتها يف كونو يضمن للمؤسسة التموقع احلسن مقارنة دبنافسيها و ىذا نتيجة إضافة منتجات جديدة و فتح أسواق جديدة 
 :أيضا ، فضال على ذلك فهي تضمن للمؤسسة

 .االستخدام األفضل للموارد ادلتاحة ، و خاصة عندما يكون عبئ التكاليف الثابتة كبَت
اطلفاض تكاليف النقل،ففي حالة التكامل الرئيسي إذا كانت كل ادلراحل إنتاجية رلمعة يف منطقة واحدة فهذا من شأنو أن ؼلفض 

 .من تكاليف النقل الداخلي للمنتجات و ادلواد
 .يساعد ادلؤسسة على احملافظة على مركزىا التنافسي و حصتها السوقية

 .يتيح للمؤسسة احلصول على معدالت أرابح أعلى و مواجهة منافسة أقل من طرف منافسيها ادلباشرين

 أسباب اللجوء إىل إسرتاتيجية التنويع 

 :األسباب اليت تدعو إىل اختاذ القرار ابلتنويع كثرية نذكر منها ما يلي 

. صعوابت تواجهها اإلدارة يف زايدة مبيعاهتا من ادلنتجات احلالية، كما ىو احلال إذا ما بلغت سوق ادلنتج درجة كبَتة من التشبع
كما أن من ادلؤسسات من تلجأ إىل التنويع و ذلك دلواجهة ادلنافسُت، أو ؽلتد نطاق أعماذلا فيشمل سوقا جديدا تتطلب منتجات 

 .زبتلف عن اليت تبيعها من حيث اجلودة و الشكل أو السعر
استغالل األصول اليت سبثل طاقة إنتاجية عاطلة، و كذلك بعض ادلعدات و الكفاءات يف قسم التسويق، شلا يدفع اإلدارة للتفكَت 

 :يف إنتاج منتجات جديدة تقوم بتسويقها و السبب يف وجود مثل ىذه الطاقات العاطلة ردبا ىو 
      نتيجة تغَتات دورية يف كمية الطلب على منتجات ادلؤسسة ادلبالغة يف تقدير الطاقات اإلنتاجية عند البدء بتأسيس و تكوين     

 ادلؤسسة     
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الرغبة يف تسويق رلموعة كاملة من ادلنتجات دلقابلة احلاجات ادلتغَتة بصفة مستمرة للمستهلك األخَت، و التوسع يف حجم السوق     
 عن طريق الوصول إىل مستوايت جديدة للطلب

زايدة األرابح و استقرارىا، إذ تساعد إسًتاتيجية التنويع يف ظلو ادلؤسسة و تقلل من ادلخاطر اليت قد تتعرض ذلا إذا ما اعتمدت 
 .منتج واحد أو عدد قليل من ادلنتجات

توزيع ادلخاطر اليت ػلتمل أن تنجم عن كساد أحد األصناف حيث أن التنويع يؤدي إىل توزيع ادلخاطر على األصناف الرائجة فال 
 يتعرض ادلنتج أو ادلوزع إىل خطر

رغبة ادلنتج يف استغالل سللفات اإلنتاج و االستفادة منها يف إنتاج منتج جديد، مثل قيام شركات اللحوم إبنتاج األمسدة و الغراء و 
 الشحوم و أنواع كثَتة من السلع ذات العالقة دبثل ىذه الصناعة و ذلك من سللفات اإلنتاج

كذلك تقوم ادلؤسسات بتبٍت إسًتاتيجية التنويع و ذلك من أجل االستفادة من ادلخًتعات احلديثة يف إنتاج منتجات جديدة تشبع 
 (42-41، الصفحات 2007نبيلة، ) الرغبات الكامنة يف نفوس ادلستهلكُت و تعاجل مشاكلهم االستهالكية

 .أنواع و مراحل إسرتاتيجية التنويع: ادلطلب اثلث 

 أنواع إسرتاتيجية التنويع: أوال 

اذلدف الرئيسي من تبٍت إسًتاتيجية التنويع من طرف ادلؤسسات ىو دخوذلا رلاالت األعمال اليت زبتلف عن طبيعة تشكيلة ادلنتجات 
اليت تقوم هبا حاليا، فهي تسمح ذلا ابلتوسع يف أعماذلا و منتجاهتا، فإذا كان ىذا اجملال اجلديد الذي تدخلو ادلؤسسة الصغَتة و 

ادلتوسطة مرتبط دبجاالت األعمال احلالية، فإن ىذا التنويع يطلق عليو اسم التنويع ادلًتابط، أما إذا كان ىذا اجملال غَت مرتبط دبجاالت 
كما أنو إبمكاهنا تبٍت إسًتاتيجية التنويع الداخلي ابستخدام مواردىا . عمل ادلؤسسات احلالية، فيو تتبع إسًتاتيجية التنويع غَت ادلًتابط

الداخلية أو من خالل االندماج مع مؤسسة أخرى أو شراء أو حيازة مؤسسة أخرى، و هبذا تكون انتهجت إسًتاتيجية التنويع 
 .اخلارجي

 : رلموعات رئيسية 3و عليو ؽلكن التطرق إىل أنواع إسًتاتيجيات التنويع ربت 

 التنويع ادلًتابط و غَت ادلًتابط-1

 التنويع الداخلي و اخلارجي-2

 التنويع األفقي و الرئيسي-3

 :و ىي شلثلة يف الشكل التايل 
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  أنواع إسًتاتيجية التنويع  :03الشكل رقم 
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منصوري كرمي،كنان الشريف،دور إسًتاتيجييت اإلعالن و التنويع يف ربقيق ادليزة التنافسية،مذكرة مقدمة لنيل شهادة :ادلصدر 
 26،ص2015ادلاسًت،جامعة البويرة،

 

 التنويع ادلرتابط و الغري مرتابط -1

 التنويع ادلرتابط-1-1

ىو أن تقوم ادلؤسسة إبضافة بعض رلاالت األعمال اجلديدة إىل رلال عملها احلايل شرط أن ترتبط ىذه اجملاالت ارتباطا اسًتاتيجيا 
ابجملال احلايل الذي تعمل فيو ادلؤسسة و ىذا االرتباط قد يتعلق دبجاالت متنوعة مثال لتكنولوجيا التوزيع، الزابئن ، العالمة، حيث ىذا 
االرتباط يتجلى يف جانب أو أكثر مثال ارتباطها ابلتكنولوجيا ادلعتمدة أو ادلستهلكُت ادلستهدفُت، شلا ؽلكن ادلؤسسة من االستفادة من 

عامل تعاون عناصر اإلنتاج ، الذي قد يؤدي إىل درجة فعالية أكرب من رلموع الفعالية اخلارجية ذلذه العناصر يف حالة استخدام 
 .ادلؤسسة لكل عنصر منها على حدى

تستطيع ادلؤسسة من خالل التنويع ادلًتابط أن تعمل على استقرار العائد و الدخل من خالل الدخول يف عدة أعمال يًتتب عليها 
تقدمي منتجات سلتلفة يف ادلواسم ادلختلفة طوال السنة أي أهنا رباول أن تصل إىل استقرار يف مبيعاهتا بتعاملها يف عدد من ادلنتجات 

 .اليت تغطي معظم مواسم نشاطها

 التنويع غري ادلرتابط -1-2

ػلدث ذلك عندما تتحول ادلؤسسة إىل رلاالت و أنشطة ال ترتبط بعملياهتا احلالية، فهذا النوع من التنويع يتضمن إضافة منتجات أو 
و هبذه اإلسًتاتيجية هتتم اإلدارة العليا دبقياس . خطوط إنتاجية جديدة كليا إىل رلال ادلؤسسة، و ال ترتبط ابدلنتجات القائمة أبية صلة

 .العائد على االستثمار، عوضا عن وجود خيط متصل يربط بُت أعمال ادلؤسسة كلما كان العائد على االستثمار عاليا

إن ىذا اخليار يكون مالئما للمؤسسات االقتصادية اليت تعمل يف صناعة غَت جذابة، و ال سبتلك القدرة و ادلهارة على التحول بسهولة 
 .لتنويع منتجاهتا، حيث يكون اخليار ادلتاح أمام مثل ىذه ادلؤسسات ىو التنويع يف صناعة ليست ذلا عالقة بصناعتها احلالية

و ذبدر اإلشارة أنو ال يوجد تنافر ما بُت التنويع ادلًتابط و التنويع غَت ادلًتابط، فهناك مؤسسات متنوعة ذبمع بُت النمطُت، إذ صلد 
 (45،ص2016فراح، ،) .بعض من أنشطتها مًتابط و البعض اآلخر عبارة عن أنشطة مستقلة و ال صلة ذلا ببعضها البعض

 التنويع الداخلي و التنويع اخلارجي-2

 : التنويع الداخلي -2-1
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يعترب التنويع داخليا إذا قامت ادلؤسسة إبنتاج منتجات جديدة ابالعتماد على مواردىا الداخلية، أي مواردىا اخلاصة، و ذلك إبقامة 
 :وحدات أو خطوط إنتاج جديدة، و غالبا ما تكون ىذه ادلنتجات مًتابطة و ؽلكن أن أتخذ ىذه اإلسًتاتيجية بعض األشكال التالية 

دخول ادلؤسسة أسواق جديدة بنفس منتجاهتا احلالية عندما ترغب يف االنتشار و توسيع النطاق اجلغرايف ليشمل عمالء -
 .جدد سواء يف السوق احمللي أو يف األسواق العادلية

جذب عمالء جدد للمنتجات احلالية، و ذلك من خالل زلاولة كسب شرائح سوقية جديدة من العمالء مل تكن تستخدم -
 .منتجات ادلؤسسة من قبل

 .تسويق منتجات جديدة يف األسواق احلالية و ذلك لالستفادة من اجلهود التسويقية احلالية للمؤسسة-
تسويق منتجات جديدة يف أسواق جديدة،و يعترب ىذا الشكل اقل استخداما من األشكال اآلخرين نظرا دلا ػليطو من -

 سلاطر متنوعة

 :التنويع اخلارجي -2-2

 :أيخذ ثالث أشكال أساسية و ىي 

أي قيام ادلؤسسة بشراء مؤسسة أو مؤسسات أخرى، عادة ما تكون أصغر منها أو تعاين من صعوابت، : االستحواذ أو االمتصاص -أ
 .و ابلتايل تكون ادلؤسسة قد ضمت إليها منتجا أو منتجات أخرى و أسواق أخرى

انضمام مؤسسات و مزج أعماذلا لتكون مؤسسة واحدة، ردبا ابسم جديد أو ابسم احدىا، و عادة ما تكون تلك : االندماج -ب
 .ادلؤسسات ذات حجم صغَت

يف ىذه احلالة ليس ىناك شراء و ال اندماج، و إظلا ىناك مؤسسة جديدة مت إنشائها ابالشًتاك ما بُت : ادلؤسسات ادلشًتكة -ج
 .مؤسستُت أو أكثر، بغرض إنتاج منتج أو منتجات جديدة

 :و لنجاح إسًتاتيجية التنويع اخلارجي أبشكاذلا ادلختلفة،البد من اعتبارات غلب مراعاهتا و من أعلها ما يلي 

 .ربديد األىداف بوضوح و توزيعها على سلتلف ادلراكز ادلسئولة، خاصة توقعات الرحبية
 ربديد األرابح لكل مساىم من ادلؤسسات ادلنضمة 

 ربديد نقاط القوة و الضعف، و معايَت األداء الرئيسية لكل من ادلؤسسات 
إشراك كبار ادلسئولُت يف كل من ادلؤسسات ادلنضمة و ذلك من خالل ربمل مسؤولية بناء على برانمج اندماج متكامل 

 (304،ص2007اخرون، ) .يهدف إىل ربقيق األىداف ادلشًتكة

 .التنويع األفقي و الرأسي-3
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أو بديلة ذلا /ىو استخدام نفس القدرات التقنية و التجارية يف شلارسة أنشطة مشاهبة لألنشطة األصلية و: التنويع األفقي -3-1
ابستخدام نفس سلسلة اإلنتاج و نفس نقاط التوزيع، حبيث تتمنك ادلؤسسة من استغالل كافة ادلوارد ادلتاحة لتحقيق النمو يف األنشطة 

و قد يكون تنويع أفقي مًتابط من خالل إضافة منتجات جديدة لألسواق احلالية، أو قيام ادلؤسسة . و إقامة عالقة وثيقة مع العمالء
كما قد أيخذ شكل التنويع غَت ادلًتابط و ذلك إبنتاج منتجات . بشراء مؤسسات أخرى منتجاهتا شبيهة دبنتجات ادلؤسسة األصلية

 .جديدة سباما و ليس ذلا عاقة ابدلنتج احلايل

 :التنويع الرأسي -3-2

حبيث قد أيخذ  (أنشطة مكملة )مقارنة ابلنشاط األصلي : و ىو توجيو موارد و إمكانيات ادلؤسسة ضلو أنشطة ذات وضعيات سلتلفة
 :الشكلُت التاليُت 

 .و يعٍت الدخول إىل فروع ذبارية و أحداث عالقة مباشرة مع ادلستهلكُت: التكامل األمامي -

يتعلق بدخول ادلؤسسة يف أنشطة التموين ابدلواد ز مستلزمات نشاطها األصلي اليت عادة ما ربصل عليها من : التكامل اخللفي -
 (47، الصفحة 2016فراح، ) .ادلوردين، و ذلك هبدف أتمُت النشاط من التقلبات يف التوريد ابدلواد و اخلدمات

 .مراحل إسرتاتيجية التنويع:اثنيا 

سبر كل إسًتاتيجية بعدة مراحل على ادلؤسسة فهم كل مرحلة منها، و غلب أن تكون علاك مرونة يف تشكيل مراحل اإلسًتاتيجية لتكون 
 :مستعدة عند أي تغيَت للتكيف معو، و يف ما يلي عرض دلراحل إسًتاتيجية التنويع ادلتمثلة يف ثالث مراحل ىي 

 :التشخيص اإلسرتاتيجي -1

يتوقف التشخيص على ربديد اذلدف الذي تسعى ادلؤسسة لتحقيقو،كذلك زلاولة تثبيت فريق العمل اإلداري حول ما ىو ضروري إما 
دبتابعة مشروع معُت أو استغالل أقصى للنشاطات احلالية،و يتوقف التشخيص على خصائص السوق، و تقنيات اإلنتاج، وجود مجلة 

 .معايَت ربتية،عن طريقها ؽلكن ربديد فيما إذا كانت إحدى ىذه األنشطة ال ؽلكن أن تؤدي إىل مردود

و ابلتايل ادلؤسسة عليها أن زبتار اإلنتاجيات اليت تبلغ عن طريقها احلجم ادلعياري،بتنويعها للمخاطر إذا رغبت يف ىذا ادلسلك، 
 .فتقتحم بذلك إما أسواقا جديدة أو منتجات جديدة دليادين نشاط زبتلف درجة بعدىا عن النشاط اجلوىري

و غلب أن تبلغ ىذه ادلرحلة غاية تثبيت األىداف لرقم األعمال و الرحبية اليت ينبغي أن ربصل عليها عن طريق تطوير منتجات جديدة، 
نبيلة، اسًتاتيجية التنويع يف ادلنتجات و أثرىا على تنافسية ادلؤسسة اإلنتاجية، ) .اليت غلب أن تكون متناسقة على مدى زمٍت معُت

 (46-45، الصفحات 2007
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:                                                                                                               اختيار اإلسرتاتيجية -2
بعد أن تعرض ادلؤسسة األنواع ادلختلفة إلسًتاتيجية التنويع و اليت ذكرت سابقا تبدأ يف االختيار بُت ىذه اإلسًتاتيجيات، و يكون 

اختيار اإلسًتاتيجية اليت تالئم ادلؤسسة من خالل اذلدف ادلراد ربقيقو و ادلوارد ادلتاحة يف ادلؤسسة، و زبتار ادلؤسسة إما نوعا واحدا من 
 (24، صفحة 2015شريف، ) .إسًتاتيجيات التنويع أو يتم اجلمع بُت الكثَت من اإلسًتاتيجيات و ىذا ما يسمى دبزيج التنويع

 :تنفيذ اإلسرتاتيجية -3

إن التنفيذ يتطلب ترمجة للتوجهات و األسس النظرية الواردة يف اخلطة إىل رؤية زلددة و دقيقة كادلهام ادلطلوبة و آليات تنفيذىا و طبيعة 
خطط التنفيذ و مستوى مشاركة العاملُت و غَتىا من مفردات عمل كثَتة ضرورية و الزمة لغرض التنفيذ الفعال، و من الضروري 
اإلشارة إىل أن التنفيذ و الصياغة أمران متالزمان و ضروراين و ابلتأكيد سيكون التنفيذ غَت ذي معٌت إلسًتاتيجيات مت صياغتها 

بشكل غَت دقيق، وسبثل عملية تنفيذ اإلسًتاتيجية أعلية كبَتة يف منظمات األعمال، فان الًتكيز على ما ىو مهم و أساس من مهام و 
 (19، صفحة 2019الدين، ) .متطلبات ضرورية لنجاح عملية التنفيذ

 العالقة بني اإلبداع التكنولوجي و إسرتاتيجية التنويع:ادلطلب الرابع 

بطرح منتجات أو خدمات جديدة يف سوق جديد، و تعترب بذلك رلازفة وسلاطرة، بسبب كون السوق اجلديد ال توجد بو قاعدة زابئن 
، ولذلك يطلق عليها (تفضيالهتم)قوية للطلب، أو ليس للمؤسسة اخلربة الكافية الالزمة دلعرفة السوق و احتياجات الزابئن و توجهاهتم 

 04 سبثل ىذه احلالة يف مصفوفة النمو ابخلانة  رقم و ،البعض إسًتاتيجية االنتحار
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 Ansoffمصفوفة النمو ل  : 04الشكل رقم 

 :لكن إذا أدخلنا اإلبداع التكنولوجي كبعد اثلث فستتحول إىل مصفوفة النمو التكنولوجي و منو ؽلكن التوصل إىل االستنتاج التايل 

تبٍت اإلبداع التكنولوجي من طرف ادلؤسسة عند اختيارىا إلسًتاتيجية التنويع سوف يؤمن ذلا أن تتوفر على ادلعلومات و ادلعطيات 
 الالزمة لكي ال تواجو سلاطر دخول السوق اجلديد أو سلاطر طرح منتج جديد 

تظهر إسًتاتيجية التنوع يف ادلنتجات، عند شروع ادلؤسسة يف طرح منتجات أو خدمات جديدة بسوق جديد يستخدم التكنولوجيا 
 (14الطيب، صفحة )  . حيث أهنا أصبحت موجودة لديها بسبب تبنيها لعملية اإلبداع التكنولوجيادلوجودة

إن قرار تبٍت إسًتاتيجية التنويع من طرف ادلؤسسة ال يكون قرارا عشوائيا بل يكون قرار مدروسا و لذلك تركز ادلؤسسة على نشاط 
البحث و التطوير و زبصص ميزانيات كبَتة لو و ىنا برزت أعلية اإلبداع التكنولوجي كواحد من أىم الدعائم اليت تزود ادلؤسسة 

ابدلعلومات عند دخوذلا إىل نشاط جديدة ابعتبار وجود العديد من الظروف اليت تتحكم يف سوق ىذا النشاط أو عند إطالقها دلنتج 
 جديد فاإلبداع التكنولوجي يقدم نظرة استباقية عن احلصة السوقية اليت  ؽلكن أن ربتلها ادلؤسسة

ال يشًتط أن تكون ادلؤسسة قد ازبذت خيار إسًتاتيجية التنويع لكي تتبٌت عملية اإلبداع التكنولوجي فيمكن أن تكون ادلؤسسة يف 
أصلها تتبع إسًتاتيجية التنويع و لرغبتها يف ربسُت وضعيتها احلالية فمن أىم خصائص اإلبداع التكنولوجي أنو ال ؼلتص يف نشاط 

 جديد أو منتج جديد بل ساىم أيضا يف ربسُت منتج كان موجودا من قبل أو ربسُت عملية اإلنتاج  

 

 

 

2 
 تنمٌةالمنتجات
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 اختراقالسوق

4 

 تنوعالمنتجات

3 

 تنمٌةالسوق

السوق 

 الموجود

 السوقالجدٌد

 منتجاتموجودة منتجاتجدٌدة
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 ملخص الفصل 

من خالل ىذا الفصل تبُت لنا أن اإلبداع التكنولوجي ىو من أىم العوامل اليت تساعد ادلؤسسة على التطور و التأقلم مع التغَتات 
 ادلستمرة

ىناك العديد من الدوافع اليت ربفز ادلؤسسة على تبٍت اإلبداع التكنولوجي إال أن العوائق ادلوجودة يف زليط تصعب من تبنيو إال بتوفر 
 قدرات مادية و بشرية كبَتة

اإلبداع التكنولوجي اجلزئي و اإلبداع التكنولوجي اجلذري و رغم اختالفهما إال أننا وجدان أن :يتميز اإلبداع بوجود نوعُت أساسيُت علا 
 ىناك عالقة ذبمع بينهما

 تعد إسًتاتيجية التنويع من أىم القرارات اإلسًتاتيجية اليت تتخذىا ادلؤسسة هبدف توسيع رلاالت نشاطها

 يوجد عديد من أنواع إسًتاتيجية التنويع و كل مؤسسة زبتار ما يناسبها وفق دراسة دقيقة و ظروف معينة

  مراحل أساسية البد من إتباعها و ذلك ألجل أن تكون صياغتها صحيحة دلا يناسب ادلؤسسة3سبر إسًتاتيجية التنويع ب 

يؤدي تبٍت ادلؤسسة لإلبداع التكنولوجي إىل إمدادىا ابدلعلومات و ادلعطيات الضرورية عند طرحها دلنتج جديد أو عند دخوذلا لسوق 
 .جديدة و ابلتايل التقليل من درجة اخلطورة اليت ستواجهها
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 دور اإلبداع التكنولوجي يف :الفصل الثاين 
حتقيق إسرتاتيجية التنويع يف مؤسسة 

Condor 
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: دتهيد الفصل الثاين 

بعد التطرق إىل األسس النظرية لإلبداع التكنولوجي و إسًتاتيجية التنويع يف الفصل السابق سنحاول يف ىذا الفصل دراسة مؤسسة 
Condor  من خالل التعريف هبا مث تقدمي ىيكلها مث دراسة تطورىا و أخَتا سوف نوضح الدور الذي يلعبو اإلبداع التكنولوجي يف 

. Condorربقيق إسًتاتيجية التنويع يف مؤسسة 
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 و تطورىا اإلسرتاتيجي Condorتقدمي مؤسسة : ادلبحث األول 

من أكرب و أقوى ادلؤسسات يف اجلزائر حاليا يف سوق االلكًتونيات و األجهزة الكهرومنزلية، ما يؤكد ىذا  Condorتعترب مؤسسة 
ىو صلاحاهتا ادلستمرة و احملققة بسبب التطور ادلستمر و اإلمكانيات ادلادية ادلتوفرة و اليت مسحت ذلا بتكوين يد عاملة ذات كفاءة عالية 

. و تكنولوجيا متقدمة و متطورة

 و ىيكلها التنظيمي   Condorالتعريف مبؤسسة : ادلطلب األول 

:  التعريف ابدلؤسسة : أوال 

 لإللكًتونيات و األجهزة الكهرومنزلية ىي إحدى ادلؤسسات ادلكونة جملمع بن محادي الذي ػلتوي على مخس Condorمؤسسة 
: أنشطة رئيسية  ىي 

معدات و مواد البناء 

الصناعات الغذائية 

البناء و التشييد  

الفندقة 

اإللكًتونيات و األجهزة الكهرومنزلية 

: و الشكل التايل يوضح تقسيم األنشطة يف رلمع بن محادي 

تقسيم أنشطة رلمع بن محادي  : 05الشكل رقم 

 

  Condor ادلوقع االلكًتوين لشركة  :ادلصدر 
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 كمؤسسة ذات مسؤولية زلدودة ربت 2002للصناعات االلكًتونية على سجلها التجاري يف أفريل  Condorحصلت مؤسسة 
، يوجد مقر ادلؤسسة ابدلنطقة الصناعية لوالية برج بوعريريج و يتمثل 2003و ابشرت نشاطها يف فيفري "  Antar Trade"اسم 

 دج و تقدر مساحتها اإلمجالية 2.450.000.000نشاطها أساسا يف صناعة االلكًتونيات و األجهزة الكهرومنزلية ، يقدر رأمساذلا 

 AFAQ من طرف سلرب 2007 يف مارس  ISO 9001.2000م، سبكنت ادلؤسسة من احلصول على شهادة 80104
AFNOR  للجودة العادلية، و حصلت أيضا على شهادة ISO 9001.2002 و اليت سبكنت هبا من اإلنفتاح على األسواق 

( 95صفحة 2011مخايسية، ) اخلارجية

  Condorاذليكل التنظيمي دلؤسسة : اثنيا 

ىو التنظيم الذي يوضح التقسيم اإلداري دلختلف مستوايت اإلدارة يف ادلؤسسة كما ػلدد سلم التدرج يف السلطات و ىو موضح فب 
 :الشكل التايل 
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. Condorاذليكل التنظيمي دلؤسسة  : 06الشكل رقم 

 
بوزانق عبد الغٍت، مساعلة اإلبدااع التكنولوجي يف تعزيز منافسة ادلؤسسة الصناعية،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت،كلية : ادلصدر 

. 88،ص2013العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت،جامعة بسكرة،
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 (92-90،ص2013دمحم، ): ربليل اذليكل التنظيمي 

ادلدير العام -1 

تتمثل مهمتو يف اإلشراف على إدارة ادلؤسسة و السهر على تطبيق النظام العام هبا،كما يقوم ابإلمضاء بسم ادلؤسسة و ؽلثلها لدى 
. اجلهات القضائية و ادلالية و اذليئات األخرى،و يقوم ابزباذ القرارات و إصدار اللوائح و التعليمات لرؤساء ادلصاحل و الوحدات

انئب ادلدير -2

يساعد ادلدير العام يف أداء مهامو حبيث يقوم دبراقبة تنفيذ اإلجراءات ابإلشراف على وحدات اإلنتاج، كما انو يقوم ابستخالف ادلدير 
العام يف حالة غيابو 

أمانة ادلدير -3

وتتمثل مهمتها إبعداد برامج ادلواعيد اخلاصة ابللقاءات الرمسية و االجتماعات مع سلتلف األفراد و ادلتعاملُت اليت يًتأسها ادلدير 
العام،كما تقوم بًتتيب ة تصنيف سلتلف الواثئق الصادرة من ادلؤسسة و الواردة إليها 

مساعد انئب ادلدير و ادلساعد القانوين -4

مهمتها تقدمي االستشارات اخلاصة ابجلانب ادلايل و القانوين، و كذا إعداد الدراسات اخلاصة بتطبيق إسًتاتيجيات ادلؤسسة، و إعطاء 
النصائح دلختلف ادلصاحل األخرى 

مساعد ادلدير العام ادلكلف ابجلودة -5

: وظيفتو استشارية و ىو يقوم ابدلهام التالية 

يعطي إرشادات خاصة دبتطلبات احلصول على شهادة اإليزو -أ

يعطي نصائح للمصاحل األخرى لتحسُت جودة ادلنتج -ب

مديرية ادلوارد البشرية -6

تتمثل مهام ىذه ادلديرية يف توظيف العمال حسب طلبات ىياكل ادلؤسسة، كما تتابع كل العمليات اخلاصة ابلتكوين، وتنسق مع 
كما تقوم بتنشيط و تسيَت الربانمج العام لألمن،بتنظيم احلراسة و السهر على . اذلياكل اخلارجية التابعة للعمل و الشؤون العامة للعمال

. أمن ادلمتلكات و األجهزة و عمال الوحدات و الوقاية من األخطار اليت هتدد ادلؤسسة
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: مديرية احملاسبة و ادلالية -7

و تتمثل مهمتها يف متابعة العمليات احملاسبية و تسجيلها،كما تقوم بتحليل النتائج احملصل عليها 

: ادلديرية التجارية -8

: تتمثل مهام ىذه ادلديرية يف 

االستماع إىل العمالء -أ

. تطوير عمليات البيع للحفاظ على العمالء احلاليُت و احلصول على عمالء جدد-ب

. تفقد عمليات البيع و طلبات العمالء و التكفل بتوفَتىا-ت

دراسة و جذب كل ما يتعلق دبعلومات السوق -ث

اإلمداد و التكفل ابلنقل -ج

القيام حبمالت اإلشهار يف كافة وسائل اإلعالم -ح

تنظيم ادلعارض الوطنية و الدولية -خ

ادلديرية التقنية -9

: و تتمثل مهامها يف 

احملافظة على احلالة اجليدة لوسائل اإلنتاج -أ

القيام بربانمج الصيانة الوقائية و السهر على تطبيقها -ب

تنظيم و مراقبة مكتب الدراسات -ت

السهر على توفَت الدائم لقطع الغيار -ث

مديرية خدمات ما بعد البيع -10

: و تتمثل مهامها يف 

إدارة و متابعة مراكز خدمات ما بعد البيع -أ
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توفَت خدمات ما بعد البيع للعمالء يف إطار الضمان -ب

مجع ادلعلومات حول سلتلف األعطاب يف ادلنتوج -ت

مديرية الشراء -11

تتمثل مهام ىذه ادلديرية يف التنسيق بُت ادلوردين و البنوك لتنظيم الطلبات و متابعتها يف مراكز العبور، لضمان وصوذلا يف األوقات 
. احملددة إضافة إىل إمداد ادلديرايت األخرى ابلتجهيزات ادلكتبية الالزمة للسيارات، شاحنات النقل، و غَتىا من الوسائل األخرى

وحدات اإلنتاج -12

:  من سبعة وحدات إنتاجية وىيCondorتتكون مؤسسة 

وحدة إنتاج ادلكيفات اذلوائية و ادلنتجات البيضاء -أ

وحدة إنتاج الثالجات -ب

وحدة إنتاج أجهزة استقبال األقمار الصناعية -ت

وحدة إنتاج التلفاز -ث

وحدة إنتاج احلواسيب اآللية -ج

وحدة إنتاج البالستيك ادلستعمل يف صناعة إطار التلفاز و بعض مكوانت األجهزة الكهرومنزلية -ح

  وحدة إنتاج البولستَتان ادلستعمل يف تغليف ادلنتج و محايتو-خ

 و حتليل وضعيتها التنافسية Condorمراحل التطور  دلؤسسة : ادلطلب الثاين

 Condorمراحل التطور دلؤسسة 

 بعديد من ادلراحل إىل غاية وصوذلا إىل وضعها احلايل ادلتميز يف السوق اجلزائري حيث انتقلت من مؤسسة Condorمرت مؤسسة 
كانت تعمل بنظام الشراء و إعادة البيع إىل مؤسسة تنتج و تدخل إىل األسواق عرب إتباع إسًتاتيجية التنويع و نذكر مراحل تطورىا 

: كالتايل 

 :الشراء للبيع -1

حيث أن ادلؤسسة كانت تقوم بشراء منتجات إلكًتونية جاىزة و بيعها على حاذلا يف السوق اجلزائري، و نظرا ألن الطلب كان كبَتا 
على ىذه ادلنتجات انتقلت ادلؤسسة إىل ادلرحلة الثانية 
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: شراء منتج مفكك جزئيا -2

:  يف ىذه ادلرحلة تقوم ادلؤسسة بشراء ادلنتجات مفككة جزئيا، لتقوم بًتكيبها، و يف ىذه احلالة تستفيد ادلؤسسة من عدة مزااي و ىي 

 تخفٌضتكلفةالشراء 

 التعرفعلىالجهازالمركبوطرٌمةتركٌبه 

 المساهمةفًامتصاصالبطالة،وبالتالًالحصولعلىالدعمواإلعانةالحكومٌةلها 

: شراء اجلهاز مفكك كليا -3

: أي شراء ادلنتجات مفككة كليا،و إعادة تركيبها، و هبذا تستفيد ادلؤسسة من مزااي أعلها 

 التعرف على اجلهاز أكثر و نعلم تركيبو 

 معرفة ادلكوانت اليت ؽلكن إنتاجها زلليا، أو ذاتيا، و بتكلفة أقل 

  توفَت مناصب عمل جديدة 

: اإلنتاج -4

يف ىذه ادلرحلة و بعد االستفادة من ادلراحل السابقة، أصبحت ادلؤسسة تتحكم يف تقنيات تركيب األجهزة، و بعد ربديد ادلكوانت اليت 
ؽلكن شراؤىا زلليا، أو إنتاجها ذاتيا مل يبق ذلا سوى أن تسجلو بعالمة ذبارية خاصة هبا، و ذلك عن طريق شراء تراخيص  

Licence و ىذا ما قامت بو ادلؤسسة فعال بشراء تراخيص من مؤسسة ،Hisense(86،الصفحة2013الغٍت، )  الصينية  

 

 

 Condorاثنيا حتليل الوضعية التنافسية  دلؤسسة 

يف عديد من اجملاالت و يف كل رلال من رلاالت نشاطها لديها تشيلكة متنوعة من ادلنتجات و اايت  Condorتنشط مؤسسة 
سنوضحها يف اجلدول التايل  
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 Condorتشكيلة ادلنتجات و األسواق دلؤسسة  : 02اجلدول رقم 

 ادلنتج  السوق

 ساعات اليد الذكية-لوحات رقمية- اذلواتف النقالة األجهزة احملمولة

 أجهزة االستقبال - أجهزة التلفاز التلفاز

  ذبهيزات ادلطبخ– الغساالت – الثالجات –التكييف  أجهزة كهرومنزلية

 (unité centrale) زلطة العمل –كمبيوتر زلمول  اإلعالم اآليل 

 أجهزة –أجهزة صيانة ادلالبس و األرضيات –أجهزة طبخ بسيطة - أجهزة ربضَت فطور الصباح أجهزة كهرومنزلية صغَتة
 العناية ابجلسم

 .من اصلاز الباحث ابالعتماد على موقع ادلؤسسة: ادلصدر 

 Condorشدة ادلنافسة اليت تواجهها مؤسسة 

 منافسة كبَتة يف سلتلف رلاالت نشاطها  و اجلدول التايل يوضح أىم ادلنافسُت لشركة كوندور يف رلاالت Condorتواجو مؤسسة 
: نشاطها 

 Condorادلنافسُت لشركة : 03اجلدول رقم 

أىم ادلنافسُت رلال النشاط 

 SAMSUNG-OPPO-HUAWEI-REDMIاألجهزة احملمولة 

 IRIS-STARLIGHT-COBRA-CRISTOR-TCL-GEANTالتلفاز 

 CRISTOR-STARLIGHT-TCL-GEANTاألجهزة الكهرومنزلية 

 LENOVO-ACER-HP-DELLاإلعالم االيل 

 MOULINEXأجهزة كهرومنزلية صغَتة 
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بوزانق عبد الغٍت،مساعلة اإلبداع التكنولوجي يف تعزيز تنافسية ادلؤسسة الصناعية،مذكرة :من إصلاز الباحث ابالعتماد على : ادلصدر 
. 2013مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت،جامعة بسكرة،اجلزائر،

 يف سلتلف رلاالت نشاطها ما عدا اجملال األخَت الذي  Condorمن اجلدول نالحظ أن ىناك منافسة شديدة تواجهها مؤسسة
 فيو منافسة قوية و بناء على معطيات اجلدول سنحاول تقييم الوضع التنافسي Condor ال تواجو  moulinexابستثناء مؤسسة 

: للمؤسسة من خال دراسة نقاط القوة و الضعف و الفرص و التهديدات 

: الفرص 

إمكانية تقليل  التكلفة شلا يؤدي إىل زبفيض األسعار 

إمكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة 

انفتاح السوق اجلزائري على األسواق اإلفريقية شلا ؽلنح إمكانية الدخول ألسواق جديدة 

: التهديدات 

وجود العديد من ادلؤسسات الداخلية و اخلارجية و اليت ترفع من شدة ادلنافسة 

والء بعض الزابئن لعالمات معينة 

: نقاط القوة 

اإلعاانت احلكومية اليت تستفيد منها كوهنا من أكرب ادلستثمرين احملليُت 

السعر ادلنخفض ألجهزهتا مقارنة أبسعار ادلنتجات األخرى  

: نقاط الضعف 

االنتقادات ادلوجهة ألجهزة اذلواتف النقالة 

 التأخر يف مواكبة التكنولوجيا اجلديدة بسبب أهنا تتحصل عليها من موردين مث تبدأ يف إنتاجها

أتثَت قوة التفاوض للمردين ابلتكنولوجيا و الذي من ادلمكن أن يعود عليها سلبا 
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 Condorدور اإلبداع التكنولوجي يف حتقيق إسرتاتيجية التنويع يف مؤسسة :ادلبحث الثاين 

 للتطور و التقدم و ذلك ألجل ربقيق مكانة قوية يف السوق و التكيف مع التطور التكنولوجي و لذلك Condorتسعى مؤسسة 
 Condorسنتطرق يف ىذا ادلبحث إىل اإلبداع التكنولوجي و ما ىو دوره يف ربقيق إسًتاتيجية التنويع يف مؤسسة 

   Condorاإلبداع التكنولوجي يف مؤسسة : ادلطلب األول 

( 345، 342،ص2016بوقرة، )(Condor)طرق اعتماد اإلبداع التكنولوجي مبؤسسة 

: يف Condorتتمثلّ أىم مصادر اإلبداع يف مؤسسة 

يف البداية كانت ادلؤسسة منذ أتسيسها تعتمد على دوائر اجلودة ادلوجودة على مستوى كل وحدة من وحدات : التكوين من الداخل 
اإلنتاج لتقوم إبدخال ربسينات على سلتلف منتجاهتا و تطوير منتجاهتا و تطوير منتجات جديدة ذات جودة عالية و ربسُت طرق 
اإلنتاج احلالية و التحكم يف أساليب اإلنتاج و متابعة سَت العملية اإلنتاجية لتقليص معدل األخطاء كما تراقب ادلنتج اتم الصنع و 

. مدى مطابقتو للمقاييس و ادلواصفات ادلعمول هبا

و نظرا للتطور احلاصل يف العامل أصبحت ىذه الدوائر غَت قادرة على ربقيق الوظائف السابقة كما أن التنوع يف تشكيلة منتجاهتا و 
رغبتها يف مواكبة التقدم التكنولوجي و حصوذلا على شهادة اجلودة العادلية حتم عليها إنشاء مديرية خاصة ابلبحث و التطوير يف 

28/08/2014 . 

فبمالحظة ادلنتجات اليت تنتجها ادلؤسسة صلد أبهنا قد تطورت و استفادت من ادلعارف و اخلربات الداخلية ذلا و ابلتحديد األفكار 
 ػلمل %100 منتج مستورد Completely Built Unit (CBU)اإلبداعية لديها ففي البداية كانت تنتج منتج من نوع 

 و ىو منتج شبو رلمع تقوم ادلؤسسة ابيصالو Semi Knocked Build (SKB) و منتج من نوع  Condor اسم عالمة 
 Completly Knockedإىل حالتو النهائية فقط أما يف الوقت احلايل فباإلضافة إىل ادلنتجُت السابقُت فهي تنتج منتج 

Down عبارة عن مواد أولية يف شكل قطع غيار مستوردة من اخلارج و %10 من داخل ادلؤسسة و %90 و ىو منتج ػلتوي على 
:  أنواع 3ضمن ىذه األنواع تنتج ادلؤسسة 

 (منتج جاىز) %100 و ىو منتج مستورد CBUمنتج ذو جودة عالية و سعر مرتفع -

 CKD أو من نوع SKDمنتج متوسط السعر و اجلودة إما من نوع -
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 CKD أو من نوع SKDمنتج بسيط من انحية اجلودة و السعر إما من نوع -

إن ىذا التنوع يف ادلنتجات ىدفو استهداف كل طبقات الزابئن كما نالحظ أن ادلؤسسة تطورت ابالعتماد على مقدراهتا الداخلية فبعد 
 و ىذا إن دل على شيئ فإظلا يدل على تطور %80أن كانت تستورد منتج اتم الصنع أو شبو رلمع أصبحت تساىم يف إنتاجو بنسبة 

  .ثقافة اإلبداع لديها

 الصينية و Hisense من مؤسسة Licence من خالل شرائها للًتخيص Condorىذا ما قامت بو مؤسسة : اقتناء الرخص 
. Condorتسجيل منتجاهتا ابلعالمة التجارية 

قامت ادلؤسسة ابلعديد من االتفاقيات منها اتفاقية تعاون مع اجلامعات و مراكز التكوين احمللية و ذلك هبدف تكوين : عقود التعاون 
عماذلا، إضافة إىل اتفاقيات أبرمتها ادلؤسسة مع مؤسسات أجنبية اتبعة للصُت،كوراي اجلنوبية،تركيا،فرنسا و غَتىا من الدول األوربية 

. لتكوين إطاراهتا على التحكم يف االالت و التكنولوجيات احلديثة ادلستوردة من ىذه ادلؤسسات األجنبية

  Condorمقومات اإلبداع التكنولوجي مبؤسسة 

عملت ادلؤسسة منذ نشأهتا على احلصول على تكنولوجيا دبختلف أنواعها و ذلك كان من خالل العمل على ذبهيز وحداهتا دبختلف 
التقنيات و األجهزة احلديثة ذات تكنولوجيا متطورة و احلصول على ادلعرفة الفنية ادلتعلقة بتكنولوجيا ادلنتج و العملية اإلنتاجية من 

خالل تبنيها لسياسية تكوين اليد العاملة احمللية يف اخلارج من أجل سهولة التحكم يف التكنولوجيا ادلستوردة و زبصيص ادلوارد ادلالية 
. الالزمة لذلك

كان اذلدف من استَتادىا ىو تطوير سياسة اإلبداع التكنولوجي و الذي من شأنو أن يعزز مكانتها التنافسية و تعتمد : التكنولوجيا -أ
: ادلؤسسة على التكنولوجيات التالية 

يالحظ تبٍت تكنولوجيا ادلنتج من طرف ادلؤسسة اليت رباول دائما إدماج وظائف تشغيلية متطورة على منتجاهتا : تكنولوجيا ادلنتج 
ألجهزة تقنية و متطورة من أجل تقدمي منتجات ذات خصائص تقنية ووظائف جديدة للزابئن  

تتميز تكنولوجيا قطاع اإللكًتونية و األجهزة الكهرومنزلية ابلتطور ادلستمر و صلد أن مؤسسة : تكنولوجيا العملية اإلنتاجية 
Condor تسعى دائما لتواكب ىذا التطور من خالل إدماج أحسن التكنولوجيات ادلتوفرة يف عملية اإلنتاج و من أمثلة ىذا صلد أن 

 كان يدواي فقامت بتبديلو إىل خط إنتاج أيل و نصف أيل بعد ىذا التطوير صلد أن حجم اإلنتاج قفز 2016خط الغساالت يف سنة 
 2016 وحدة يف سنة 146324 إىل 2015 وحدة يف سنة 85162من 

 على تكوين كفاءات عالية قادرة على التحكم يف التكنولوجيات ادلتطورة فهي تقوم Condorتركز مؤسسة : ادلوارد البشرية -ب
.  ادلؤسبرات و ادللتقيات– تكوين خارج ادلؤسسة –تكوين داخل ادلؤسسة : بثالثة أنواع من التكوين 
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 زبتص إبصلاز كل البحوث التطبيقية و األساسية و التطويرية و 28/08/2014ىي مديرية أنشئت يف :مديرية البحث و التطوير 
. لديها فروع موزعة على مستوى كل أنشطة ادلؤسسة 

 

. Condorإسًتاتيجية التنويع يف مؤسسة : ادلطلب الثاين 

. Condorتطور إسرتاتيجية التنويع يف مؤسسة 

 على التطور و مواكبة التقدم التكنولوجي و التوسيع من نشاطها عرب تنويع رلاالت نشاكها و Condorمنذ نشأهتا عملت مؤسسة 
. 2016 إىل غاية سنة 2003منتجاهتا و سوف نستعر يف اجلدول التايل تطور عدد رلاالت النشاط من سنة 

. Condorتطور رلاالت أنشطة مؤسسة : 04اجلدول رقم 

اتريخ االنطالق النشاط 

 2003إنتاج التلفزيون و أجهزة االستقبال 

 2005وحدة إنتاج الثالجات و ادلواد البيضاء 

 2010وحدة إنتاج أجهزة اإلعالم اآليل و اذلواتف النقالة 

 2013وحدة إنتاج األلواح الشمسية 

 2015وحدة إنتاج أجهزة ادلطبخ البسيطة 

 من إصلاز الباحث ابالعتماد على دراسة محيدة زواوي،بوقرة محييت، واقع اإلبداع التكنولوجي ابدلؤسسة االقتصادية اجلزائرية،رللة ادلصدر
. 2016الدراسات ادلالية و احملاسبية،جامعة الشهيد محو خلضر،العدد السابع،الوادي،اجلزائر،

.  منتجا15 إىل ما رلموعو 2016و صلت ادلؤسسة يف سنة 

. Condorاألسباب و راء تبين إسرتاتيجية التنويع من طرف مؤسسة 

ربقيق االستقرار يف ادلبيعات مث السعي النم برقم األعمال كل عام 

الدخول إىل رلاالت أنشطة جديدة 

احلصول على أكرب عدد من العمالء  
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توسيع نطاقها اجلغرايف 

االنفتاح ضلو أسواق جديدة 

 االستغالل التام لكافة ادلوارد ادلتاحة 

 

. Condor دور اإلبداع التكنولوجي يف حتقيق إسرتاتيجية التنويع يف مؤسسة: ادلطلب الثالث 

 Condorدور اإلبداع التكنولوجي يف ربقيقي إسًتاتيجييت التنويع ادلًتابط و الغَت مًتابط يف مؤسسة  :أوال 

 يف تبٍت ادلؤسسة إلسًتاتيجية التنويع  من خالل قيام ادلؤسسة إبضافة أنشطة Condorساىم تبٍت اإلبداع التكنولوجي يف مؤسسة 
: جديدة إىل رلال عملها احلايل مع وجود ارتباط إسًتاتيجي بينها نذكرىا كالتايل 

 مت إضافة نشاط جديد و ىو 2005 يقتصر على إنتاج التلفاز و أجهزة االستقبال  لكن يف سنة 2003كان نشاط ادلؤسسة يف سنة 
نشاط إنتاج الثالجات و ادلواد البيضاء حيث يرتبط النشاطان إسًتاتيجيا من خالل ادلستهلكُت ادلستهدفُت و مت ىذا بفضل وجود 

دوائر اجلودة سابقا و اليت كانت زبتص يف خلق منتج جديد أو دراسة السوق و الطلب على منتجات جديدة  

يف إطار تنويع منتجاهتا قامت شركة كوندور بطرح منتج جديد يف السوق اجلزائرية أال و ىو يتمثل يف سلسلة جديدة من احلواسيب 
 و تعترب ىذه األنواع األوىل من نوعها ذات التصنيع (sensbook,litebook,primebook)احملمولة صلد فيها األنواع التالية 

احمللي و ىذا ما يؤكد إلتزام ادلؤسسة بتبٍت اإلبداع التكنولوجي من خالل إدخال التكنولوجيات ادلتطورة اليت تساىم يف خلق منتجات 
 (2019ب، /عثمان) جديدة

ضمن توجهات ادلؤسسة يف إسًتاتيجية التنويع و إدماج اإلبداع التكنولوجي فقد اقتحمت كوندور رلال ادلعرفة و التعليم ابفتتاح فرعو 
اجلديد أكادؽلية كوندور حيث أن ادلؤسسة إعتربت ىذا النشاط ىو تعبَت عن مدى إلتزامها خبيارىا اإلسًتاتيجي ألن تكوين اليد العاملة 
يف أكادميتها سيكون يف التخصص أي حسب حاجة كل قطاع و سوف يكون ىناك وحدة خاصة فيها نشاطها األساسي ىو دراسة 

( 2019لعموري، ) .و تبٍت األفكار اجلديدة ادلتعلقة إما بتحسُت منتجاهتا أو خلق منتجات جديدة

إن صلاح شركة كوندور يف تنويع منتجاىا مث البحث عن أسواق جديدة لتتوجو إىل التصدير قد برز كثَتا من خالل تتوغلها كأفضل شركة 
جزائرية لتصدير ادلنتاجت ادلتنوعة ادلطورة داخليا من طرف مركز التجارة العادلي يف اجلزائري و قد جاء ىذا التتويج كتثمُت للجهد الكبَت 
ادلبول من طرف مؤسسة كوندور يف جذب التكنولوجيات ادلتطورة و أصحاب الكفاءات العالية و توظيفهم يف تكوير منتجاهتا و خلق 

( 2019ع،)منتجات جديدة
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 ملخص الفصل

عرف مؤسسة كوندور تطورا كبَتا من بداية نشاطها إىل غاية اليوم حيث ربولت من مؤسسة ذبارية إىل مؤسسة إنتاجية 

تتبٌت مؤسسة كوندور سياسة اإلبداع التكنولوجي ألجل مواجهة ادلنافسة القوية و مواكبة التطور التكنولوجي السريع 

تسعى مؤسسة كوندور إىل تنويع منتجاهتا و الدخول إىل أسواق جديدة من خالل اإلستفادة من التكنولوجيا ادلتطورة 

تسعى مؤسسة كوندور إىل تنمية رأس ادلال الفكري لديها حيث اهنا كانت تعمل على إرسال العمال إىل اخلارج للتكوين يف مؤسسات 
 افتتحت ادلعرفة للتكوين و التطوير 2019تورد التكنولوجيا العالية مث يف 

تفتخ مؤسسة اجملال أمام ادلوظفُت و الكفاائت اخلارجية للتقدم و ابداء افكارىم حول أسلوب سَت اإلنتاج أو تقدمي اإلقًتاحات 
لتحسُت ادلنتجات احلالية  
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اخلادتة  

إطالق منتج جديد أو الدخول إىل سوق جديد أصبح أمرا صعبا للغاية نظرا دلا أصبحت تواجهو ادلؤسسات االقتصادية من ربدايت 
بسبب التغَتات ادلستمرة يف ظل بيئة أعمال غَت مستقرة نظرا للتطورات التكنولوجية احلاصلة فقد أصبح لزاما على ادلؤسسات التأقلم مع 

. ىذا الوضع

و دبا أن مواكبة ىذه التطورات احلاصلة و زلاولة الدخول إىل رلال نشاط جديد أو إطالق منتج جديد أو الدخول إىل سوق معُت 
يتطلب توفر معلومات و وجود تكنولوجيا عالية فإن اإلبداع التكنولوجي من شأنو أن يقدم ىذه ادلعطيات حيث أصبح لزاما على كل 

ادلؤسسات اليت تسعى إىل النمو و التوسع يف نطاقها اجلغرايف ضمن إسًتاتيجية التنويع أن تعد اإلبداع التكنولوجي مصدر أساسي 
. إلمدادىا بكل ادلتطلبات يف سعييها ضلو التنافس و فرض امسها يف رلاالت نشاطها

و لذلك حاولنا يف ىذا البحث أن نتطرق إىل إسًتاتيجية التنويع و اإلبداع التكنولوجي و دوره يف ربقيقها يف مؤسسة كوندور حيث 
: توصلنا بعد الدراسة النظرية و التطبيقية إىل النتائج التالية 

: النتائج ادلتعلقة ابجلانب النظري : أوال

. يساىم اإلبداع التكنولوجي يف أتمُت ادلعلومة-1

. تبٍت اإلبداع التكنولوجي من طرف ادلؤسسة ؽلكنها من احليازة على عناصر تكنولوجية فعالة-2

يساىم اإلبداع التكنولوجي يف مساعدة ادلؤسسة على ادلنافسة يف رلال نشاطها حيث أنو ؽلكنها من مواكبة التقدم التكنولوجي -3
احلاصل يف بيئتها 

يساىم اإلبداع التكنولوجي يف استغالل كل ادلوارد ادلتاحة استغالل اتم  -4

. تتبٌت ادلؤسسة إسًتاتيجية التنويع ألجل أن تتوفر على شبكات متنوعة من ادلنتجات يف رلاالت نشاط سلتلفة-5

تسعى ادلؤسسة من خالل إسًتاتيجية التنويع إىل زايدة األرابح -6

إن اعتماد إسًتاتيجية التنويع يقلل من ادلخاطر عكس اعتماد منتج واحد -8

النتائج ادلتعلقة ابجلانب التطبيقي  

تواجو مؤسسة كوندور منافسة عالية من قبل ادلنافسُت يف القطاع -1

يتجلى تبٍت مؤسسة كوندور لإلبداع التكنولوجي من خالل إبرامها لعقود مع شركات إنتاج التكنولوجيا لتزويدىا هبا من أجل ربسُت -2
أدائها اإلنتاجية 
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تعتمد مؤسسة كوندور يف تنفيذىا لعملية اإلبداع التكنولوجي على التعاقد مع اجلامعات و مراكز التكوين ألجل احلصول على رأس -3
مال بشري بكفاءة عالية 

يتغَت نوع إسًتاتيجية التنويع يف مؤسسة كوندور حسب تغَت الوضعية حيث أهنا مارست إسًتاتيجية التنويع ادلًتابط عند إطالقها -4
لنشاط الثالجات و ادلواد البيضاء ألن الفئة ادلستهدفة دلنتجات التلفاز و أجهزة االستقبال ىي نفسها الفئة ادلستهدفة لنشاط الثالجات 

و ادلواد البيضاء 

إسًتاتيجية التنويع الغَت مًتابط عند إطالقها لنشاط الطاقة الشمسية حيث أن ىذا النشاط ال يرتبط أبنشطة اإللكًتونيات و - 5
األجهزة الكهرومنزلية 

إسًتاتيجية التنويع الداخلي من خالل توجهها ضلو التصدير و ذلك عرب تسويق نفس ادلنتجات يف أسواق جديدة أو عرب تسويق -6
منتجات جديدة يف أسواق جديدة 

تبٍت كوندور ذلذه اإلسًتاتيجيات يضعها يف موقع صعب و ىنا يربز دور اإلبداع التكنولوجي يف أتمُت ادلعلومات الالزمة و تقليل -7
اخلطر 

يربز دور اإلبداع التكنولوجي أيضا يف إسًتاتيجية التنويع دلؤسسة كوندور من خالل أنو يساىم يف استغالذلا لكل مواردىا و الذي -8
يعترب ىدفا أساسيا من أىداف ادلؤسسة 
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