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في تنويع  ماودوره الجزائريةاإلبداع في المؤسسة االقتصادية مؤشرات المعرفة و
 وتحقيق التنميةاالقتصاد 

 الباحثة : مدوري سهير
 تلمسان . -جامعة أبي بكر بلقايد  -سنة الثانية دكتوراه

 البروفسور. مليكي سمير بهاء الدين

 الملخص : 

ذري من حيث تأثري بعض القوى ، فارتفاع  تشهد البيئة االقتصادية اليوم عملية حتويل ج

املستوى العام للمعرفة و االهتمام بعمليات البحث و التطوير ، و االنتشار الواسع لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وانهيار أسعار النفط  ، ينعكس على استقرار احمليط االقتصادي فيجعله أكثر 

ى دمج هذه التغريات و القوى يف نظام اقتصادي حركية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يعمل عل

جديد يصبو اىل حتقيق الريادة يف ظل اقتصاد املعرفة و تشجيع االبداع ، من أجل اخلروج من 

 حيز التبعية النفطية و تنويع االقتصاد و حتسني فعالية املؤسسات و حتقيق التنمية.

حول من اقتصاد يقوم على راس املال و  و نظرا اىل ضرورة االندماج يف االقتصاد العاملي و الت

اخلامات اىل اقتصاد قائم على املعارف و االبداعات الشيء الذي يتطلب وجود بيئة و قاعدة 

معرفية يتم من خالهلا نشر املعرفة و انتاجها و توظيفها بكفاءة يف مجيع جماالت نشاطات 

 اجملتمع.
و االبتكار من أجل  باإلبداععلمية اليت ترتبط و يف ظل اقتصاد املعرفة زاد االهتمام باحلقول ال

حتقيق التنمية و الريادة ، فلمسنا أن االبداع أصبح حمور تركيز مستخدمي القرار و هذا من حيث 

 قوة تأثريه يف منو الدخل و ترقية مستويات املعيشة خاصة.

من خالل تأسيس  ان الدول العربية و يف ظل هذا التغيري االقتصادي اجلديد مطالبة باملواكبة

بيئة معرفية صلبة قائمة على االبداع و االبتكار و هذا باتفاق االقتصاديون على ان االبداع هو 

 جوهر التنمية االقتصادية و االجتماعية و حتقيق الريادة و التميز.

االندماج يف االقتصاد العاملي و التخلص من االقتصاد   أن و يقوم هذا البحث على فرضية مؤداها

لريعي يتطلب مساهمة فعالة للمعرفة و االبداع خللق التنمية املستدامة و التنوع االقتصادي ا

متغريات مؤثرة على االبداع و املعرفة لدولة  07كحل لتجاوز هذه املرحلة العصيبة . و البحث درس 

ي فأظهرت نتائج الدراسة العملية أن هناك عامل واحد )جمموعة من املتغريات( و مس اجلزائر

بعامل متطلبات االبداع و املعرفة له التأثري األكرب على هذا املتغري. وتوصلنا اىل عدة توصيات 

أهمها : العمل على بناء أنظمة ابداع فعالة للنهوض باملؤسسات االقتصادية، و الرتكيز على 

و هذا لزيادة  االستثمار يف املوارد البشرية اليت متتلكها املؤسسات من خالل التكوينات و التدريبات

 الرصيد املعريف ألن املعرفة من اهم املصادر االبداعية.
 التميز. -التغيري  -االبتكار  -االبداع  -الريادة  -الكلمات املفتاحية : اقتصاد املعرفة 
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 مقدمة : 

 اتعصيبة و املليئة بإشارات حدوث أزمجد  رحلة مير عاملنا العربي يف اآلونة األخرية مب 

الغموض ،احلرية الرتكازه على  املوارد الطبيعية و النفطيات مما أدى اىل نتيجة اقتصادية ، 

يف جمموعة الوزارات االقتصادية و املمثلة ات كان من واجب احلكوم و اليت  ، ضبابية املستقبلو

اخلاص ابتكار حلول ناجعة حاليا كذلك منظمات اجملتمع املدني و رجال االعمال و القطاع و

و تسطري خطط و سياسات جديدة غري مطروقة للخروج من االزمة النفطية احلالية مستقبال ، و

، مع االستعانة بتجارب بعض الدول يف تسيري و حل األزمات االقتصادية ، حيث كانت االزمة 

و تطوير مسارات جديدة االقتصادية العاملية سبب رئيسي  لبداية حتديد  مصادر منو جديدة 

، وذلك ألن االعتماد التقليدي على املوارد الطبيعية  يف كل دول العامل  لنجاح اقتصادي مستدام

  .غري كاف لدعم النمو على املدى الطويل 

فلعالج مشاكلنا االقتصادية املزمنة املمثلة يف التبعية النفطية والذي مل يسفر عنها أي جناحات 

ائرة التفكري النمطي الضيق عامًا ، يتوجب علينا اخلروج من د 40حقيقية علي مدار أكثر من 

االبداع وهذا األسلوب يف حل املشاكل كان حجر الزاوية يف املعرفة و   واحملدود األفق إىل ساحات 

ويكفينا أن نذكر أن دولة  .تفوق وجناح كل من ماليزيا وتركيا والصني وجنوب أفريقيا وغريها

ول أو الغاز أو موارد بشرية ضخمة أو مثل سنغافورة رغم عدم امتالكها أي موارد طبيعية مثل البرت

وهي مجيع املقومات واملوارد املوجودة واملتوافرة يف » حتى مقومات التاريخ واحلضارة و الثقافة... إخل 

عامليًا من حيث  عامًا أن تصبح اليوم الدولة األوىل 40فإنها استطاعت خالل « جمتمعنا العربي 

اإلبداع املعرفة و ل االستثمار يف العقول واالهتمام بالنمو والتقدم االقتصادي وذلك من خال

  .واألفكار اخلاّلقة

و هلذا ال ميكننا النظر اىل هذه االزمة النفطية على انها أزمة اقتصادية فحسب ، و امنا هي أيضا 

أزمة يف االفكار و يف عدم االستفادة من االستثمار يف رأس املال البشري ، األمر الذي دفعنا اىل 

تعزيز القدرة التنافسية من خالل  احد املصادر اهلامة لتحقيق النجاح االقتصادي املعرفةبار اعت

تنويع اقتصادياتها ، وحتقيق فوائد سريعة من خالل االستفادة من االقتصاد الرقمي الذي ينمو و

ديدة لب األفكار والتكنولوجيات اجلجت التحقيق النمو االقتصادي ألنه ةأساسي املعرفةف  .سريعا

دعم التنمية االقتصادية من خالل بناء االقتصادات احمللية واإلقليمية القوية ، تإىل السوق ، و

نتمكن من مالحقة التغري السريع الذي  وبالتالي لنابداع  معرفة ال يوجد كن عندناتفإذا مل 

ن العامل حيدث يف العامل من حولنا ، بسبب اإلنرتنت وغزو التكنولوجيا حلياتنا ، وال سيما ا

اإلبداع يف اقتصادنا املعرفة و  اليوم يتغري أسرع من أي وقت مضى ، وبالتالي جيب علينا أن نزرع 

نا و دعمها فى حتقيق معدالت انحتى نقدر على التكيف مع العامل اجلديد ، إلعادة بناء بلد 

  .منو متسارعة 
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  مشكلة الدراسة : .1

على بة نظريا و ميدانيا يف حتديد العوامل املؤثرة تنحصر مشكلة هذه الورقة البحثية يف االجا

 االبداع بالنسبة للمؤسسات االقتصادية ، و هذا مبعاجلة االشكالية التالية : املعرفة و

 االبداع يف خلق التنمية املستدامة و التنوع االقتصادي كحل لتجاوز  املعرفة و ما مدى مساهمة

 األزمة النفطية احلالية ؟
واضح لوضعية املؤسسات  فهم الوصول إىل وبغية وحتليلها، املشكلة ذهه معاجلة وألجل

 :عنها واإلجابة اآلتية الفرعية األسئلة بطرح نقوم ، اجلزائريةاالقتصادية 

 البداع ؟لمعرفة و اهل تتوافر يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية العوامل الداعمة ل -
ملؤسسات االقتصادية اجلزائرية للوصول اىل ماهي خمتلف االمكانيات اليت جيب تطويرها يف ا -

 التنوع االقتصادي  و من مت االبداع؟ 

 أهمية الدراسة :   .2

ان الوضعية احلرجة اليت مير بها االقتصاد الوطين بعد انهيار اسعار احملروقات و االسرتاتيجية  

ىل التنوع  و االبداع  التقشفية اليت مت انتهاجها من قبل الدولة ، أمران زادا من حتفيز املؤسسات ا

 االقتصاد يف اجلزائري االقتصاد للحفاظ على دميومتها و استمراريتها خاصة بعد اندماج
 املنتجات حتسني إىل واحلاجة للتجارة، العاملية املنظمة إىل واالنضمام الشراكة طريق عن العاملي

 املؤسسة تفوق يدعم مما .اجليدة النوعية على للحفاظ جديدة منتجات وتصنيع القائمة
 التغريات املتسارعة . بيئة يف والنمو البقاء هلا ويضمن

 أهداف الدراسة :  .3

 األهداف وامليداني حتقيق النظري بشقيه البحث يستهدف املشكلة، طبيعة حتديد من انطالقا
 :اآلتية

 العراقيلو املشاكل عن فضال التحديات، مواجهة يفما ومكانته اإلبداع املعرفة و أهمية إبراز -  أ
 .يواجهها االقتصاد الوطين اليت
االقتصادية باجلزائر  املؤسسات يف تطويرها جيب اليت اإلمكانيات خمتلف حتديد   -ب 

 .إبداعات حتقيق إىل للوصول

 فرضيات الدراسة :  .4

  :النحو اآلتي على املشكلة صلب من جاءت فرضيات، عدة على الدراسة اعتمدت
خلق القدرة االبداعية داخل املؤسسات  املعرفة و جم املؤسسة على" تأثري حالفرضية االوىل :  -

 االقتصادية اجلزائرية." 
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، دوافع، مصادر أفكار، متويل ( يؤدي اىل مقاول" االملام مبتطلبات االبداع )الفرضية الثانية :  -

 تكريسه يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية."

 اجراءات الدراسة التطبيقية : .5

عينة الدراسة :  يتكون جمتمع دراستنا من مجيع املؤسسات االقتصادية اليت تزاول جمتمع و  -أ 

 اجلزائر ، و اليت تعمل يف قطاعات خمتلفة. ا يف نشاطه

ان عينة الدراسة هي جزء من جمتمع البحث األصلي، قمنا باختيارها بأساليب خمتلفة و 

نا عن دراسة اجملتمع األصلي بأكمله، بطريقة متثل اجملتمع األصلي و حتقق أغراض البحث و تغني

. قمنا باختيارها باستخدام يف اجلزائرمؤسسة اقتصادية  110و عليه تتكون عينة دراستنا من 

وحدات العينة مبا خيدم أهداف الدراسة ، حيث طريقة العينة القصدية،  فاعتمدنا على انتقاء 

سسات بغرض معرفة وضعياتها بصفة مت تبين قطاعات اقتصادية خمتلفة و هذا يف  اختيار املؤ

عامة دون ختصيص قطاع النشاط . و كان اختيار املؤسسات يف القطاع الذي تنشط فيه على أساس 

 االعتبارات األتية :

 وضعية و مكانة املؤسسة يف السوق . -

 جودة و نوعية املنتجات . -

 ملكية املؤسسات : مل تشرت و ليست معروضة للبيع . -

 صصة يف منتوج واحد و أخرى تعتمد التنويع .مؤسسات متخ -

 مؤسسات تتمتع بهيكل تنظيمي بني وظائفها و حتديد املسؤوليات فيها . -

أداة مجع البيانات : اعتمدنا على استمارة يف مجع البيانات أعددناها خصيصا هلذا اهلدف،  -ب

 موضوع املؤسسات خبصائص املتعلقة البيانات على تتكون من أربعة حماور: احملور األول  حيتوي
تقييم وضعية املؤسسات االقتصادية من حيث رقم األعمال الدراسة، احملور الثاني يشتمل على 

االبداع يف  املعرفة و السنوي، االنتشار يف السوق ....اخل، أما احملور الثالث فخصص لتحديد مؤشرات

ع الذي ارتأينا من خالله  حتديد املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، و يف  األخري احملور الراب

 االبداع يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية .  املعرفة و توجهات
 ومديري العامني ومساعديهم، املديرين من العليا اإلدارة مديري وقد وزعنا هذه االستمارة على

 أصحاب إىل كونهم الفئة هذه اختيار ويرجع .املبحوثة املؤسسات يف الوظيفية األنشطة مجيع
 إىل اطالعهم إضافة املتبع، اإلدارة أسلوب واختيار والسياسات، االسرتاتيجيات رسم يف القرار

    .املؤسسة يف اإلدارية باألمور ودرايتهم
اجملمعة،  البيانات وحتليل البحث أهداف لتحقيقاألساليب االحصائية املستخدمة :    -ج 

على فرعي االحصاء الوصفي منه و االستداللي، و املعاجلة االحصائية معتمدين فيها  استخدمنا

 لدراسة فرضيات حبثنا استخدمنا املعاجلات االحصائية التالية:

معاجلة احصائية أولية : اعتمدنا خالهلا على حساب جمموعات التكرارات و النسب املئوية  -

 العينة . للتكرارات بالنسبة لكل املتغريات ذلك بغية حتديد الفروق املوجودة بني مؤسسات
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Khi2معاجلة احصائية ثانية : فتعتمد هذه املعاجلة على اختبار    -
لدراسة الفروق بني  

 التكرارات املستخلصة يف كل متغري ألفراد العينة. 
"  و  Rو متت هذه املعاجلات السابقة من خالل استخدام نظام الكرتوني لتحليل البيانات يدعى "

التمثيالت البيانية ، متعدد الوظائف االحصائية احلسابية . هو برنامج موجه اىل االحصائيات و 

  .http://www.r-project.orgو نستطيع حتميله جمانا من املوقع : /

I. . االطار النظري للدراسة 

مفهوم االبداع :  ختتلف  تعاريف االبداع حسب جماالت و ختصصات الباحثني ، فتحديد  .1

وختصصه .....اخل .  وجهة الباحث و انتمائه العلمي، مفهوم لالبداع يعتمد أساسا على رؤية و 

فباحث االقتصاد ال يكون له نفس رأي باحث االجتماع فكل حسب جمال اختصاصه ، و هلذا 

السبب نسلط الضوء على االبداع يف   الرؤية االقتصادية ، حيث أظهر االقتصاديون االبداع  

من خالل االستجابة حلاجات السوق.   على انه الوسيلة الرئيسية الكتساب ميزة تنافسية

فاختلفت الوجهات خبصوص االبداع حسب انتماءاتهم الفكرية  إال ان الفضل الكبري يف 

"   استعمال االبداع ألول مرة يف جمال االقتصاد  يرجع اىل االقتصادي النيوكالسيكي

J.schumpeter  و أوضــــــــــــــــح ذلك يف كتابـــــــــــــــه  "   theory of economic 
development"  The حبيث أبرز فيه تعريف االبداع  على أنه عبارة عن : "اعتماد  1912" سنة،

طريقة عمل  جديدة ، انتاج سلعة جديدة ،ادخال هيكلة انتاج جديدة ،فتح سوق جديدة أو 

احلصول على مورد انتاج جديد ..."

1

 

حظ اقرتان كلمة " ابداع "  مع مصطلحات أخرى ال مفاهيم متعلقة باإلبداع : كثريا ما نال .2

 أهمها :  نستطيع التمييز بينهما القرتاب املعاني من بعضها البعض
*  االخرتاع : و ميكننا التعبري عنه على أنه خلق شيئ جديد مل يكن موجودا من قبل ،بينما 

معظم الرغبات  االبداع يتعدى مفهوم خلق شيء جديد ، فهو يصبو بصفة مستمرة اىل حتقيق

من خالل التجديد و التطوير و التعديل يف خمتلف املنتجات و اخلدمات من أجل ضمان املكانة 

يف السوق  ، و غالبا ال  ميكن لالخرتاع تلبية كل احتياجات املستهلكني و ليس من الضروري أن 

دها يف السوق ترسم عملية االخرتاع حيزا هلا يف السوق فالعديد من االخرتاعات مل يتم جتسي

هلذا ال ميكننا وضعها يف خانة االبداعات هــذا من جهة ،  و من جهة أخرى نستطيع تفسري 

العالقة املوجودة بينهما كاآلتي :   كل اخرتاع قابل للتجسيد و  لالستغالل و التجديد ويهدف 

 اىل تلبية رغبات شرحية من العمالء ميكننا أن نصنفه على أنه " إبداع ".

و : " االبداع هو تطوير للنمو "* النم

2

، حيث اعترب االبداع على أنه   Druckerهذا ما أشار اليه  

جمهود موجه  لتحقيق منو يف احدى هياكل املؤسسة ، و يأخذ هذا النمو أشكال متعددة ، مثل 

حتسني جودة اخلدمة ، ختفيض التكاليف ، وزيادة املبيعات ، خاصة يف املؤسسات املعتمدة على 

 رحبية .ال

* االبتكار : هو العنصر االساسي لإلبداع ، فهو تلك القدرة الكامنة و العملية الذهنية اليت تؤدي 

إىل توليد أفكار و مفاهيم  جديدة ، باستطاعتنا جتسيدها اىل أشياء ملموسة  مفيدة و جمدية 

3

  ،
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و متكاملتني ، فال  و عليه ميكننا قول أن عمليت االبتكار و االبداع هما عمليتني مرتابطتني

 وجود إلبداع دون ابتكار ألنه هو حجر الزاوية يف العملية االبداعية .   

* التغيري : قدمت أغلبية األحباث و الدراسات االبداع على أنه ناتج التغيري ، فمن اخلطأ املساواة 

بد من بني االبداع و خمتلف أشكال التغيري ، ولكي نستطيع وصف التغيري على أنه ابداع ال

من الرغبة و القصد  توفر درجة معينة

4

. فعند متعننا يف خمرجات االبداع و التغيري ارتأينا  

فرق آخر، يتمثل يف كون أنه ميكن للتغيري أن يكون له تأثري اجيابي او سليب على املؤسسة، يف 

ف جودة و حني أن االبداع، و حبكم تعريفه يكون دائما ذو طابع اجيابي على املؤسسة كونه يضي

قيمة للعميل . و مما سبق االشارة اليه نستنتج انه بإمكاننا اعتبار كل ابداع تغيري ،  بينما ال 

 ميكن اعتبار كل تغيري ابداع .

* املعرفة : "هي سلعة ذات منفعة عامة تدعم االقتصاديات و البنية السياسية و اجملتمعات و تنتشر 

يف مجيع جوانب النشاط االنساني"

5

 . 

عرفة خليط من التعلم و اخلربة املرتاكمة و تعتمد على االدراك و الفهم فانها بهذه الصفة امل

ميكن أن تتحول اىل سلع و خدمات يكون مستهلكوها على استعداد لدفع مقابل للحصول عليها،

6

 

و و بالتالي اندماج كل بلد يف االقتصاد العاملي حيدد وفقا لكمية و جودة املعارف اليت ميتلكها 

 ذلك من خالل تطوير التعليم و تكثيف برامج البحث و التطوير اضافة اىل التدريب.

 أنواع االبداع :  ميكن تصنيف االبداع من حيث ثالث جوانب تتمثل فيما يلي :  .3

*  من حيث الطبيعة : يعتمد هذا التصنيف على منهجية تسيري املنظمة ملواردها الداخلية ، و كذا 

افها املرجوة ، حيث يقوم هذا التصنيف على أربعة جماالت رئيسية و هيكيفية حتقيقها ألهد

7

 : 

  االبداع يف املنتج أو اخلدمة : و يقصد به ادخال منتج أو خدمة جديدة  للسوق ، أو حتسينات

يف خصائصه األساسية ، مميزاته التقنية أو كل املكونات الغري املادية اضافة اىل االستعمال 

 االستهالك.املنتظر أو سهولة 
     االبداع يف طريقة االنتاج : تعرف على أنها ادخال طريقة انتاج يف املؤسسة ،طريقة

تقديم اخلدمات ، أو تسليم منتوجات جديدة ، و النتيجة اليت جيب أن تكون معرب عنها يف 

 املنتوج اجلديد ، يف جودة أو تكلفة االنتاج و التوزيع  يهدف هذا النوع من االبداعات اىل

 . ختفيض التكاليف من أجل احلفاظ و تقوية امليزة التنافسية للمؤسسة بزيادة كمية املخرجات
  يت حتصل على مستوى قنوات البيع االبداع التجاري : يضم هذا النوع خمتلف التغريات ال

ت النوع اىل الزيادة يف املبيعاالتوزيع و االشهار و كل ما يتعلق بالوظيفة التجارية . يهدف هذا و

التعريف بالعالمة التجارية للمؤسسة لكسب ثقة الزبون ،لذا جيب التفكري مع الزبائن حتى و

 تصل املؤسسة اىل حتقيق الوالء .
  االبداع التنظيمي : يتوقف على حتويالت يف اقتسام و توزيع النشاطات بني األفراد يف

أو هيكلة توزيع جديدة ،  املؤسسة و يف تركيب الوظائف ، فيمكن أن جتلب هيكلة جتارية جديدة

طريقة تسيري للمخزون جديدة ، فغالبا ما تعتمد من أجل هذا على اسرتاتيجية دولية أو 

اسرتاتيجية التخريج لبعض وظائفها للحفاظ و تقوية مرونتها التنظيمية .تتطلب هذه 
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تقوية التغريات استثمارات غري مادية يف التكوين و هذا بتوظيف أفراد أكفاء يف االتصال ل

  الكفاءات األساسية يف املؤسسة .
* من حيث التأثري يف السوق : و يف هذا االطار نستطيع متييز نوعني من االبداع و هي

8

 : 

  االبداع اجلذري : هذا النوع من االبداع ينطوي على استخدام التكنولوجيا اجلديدة اليت تعمل

امنا للمستهلك ، و شكلية الغري حمددةعلى تطوير سوق جديدة ، حيث أنه ال يستجيب للطلبات ال

 .    يوجه للخلق و ابتكار منتجات مل تكن موجودة من قبل
  االبداع اجلزئي : هو ادخال حتسينات تدرجيية يف األداء بالنسبة للمنتجات املعروضة من

را حيث الفوائد والتكاليف ، فهو ال يتطلب مهارات جديدة. هذا النوع من االبداع هو األكثر انتشا

يف السوق. ال يكون هلذا االبداع تأثري كبري على املؤسسة ككل ألنه يالمس املنتج أو اخلدمة 

 . فقط
" ، Genrich Altshuller Saulovich* من حيث درجة التجديد :  اقرتح هذا التصنيف من طرف " 

قسيم " أو نظرية حل املشكالت االبداعية. تقوم على أساس تTRIZعامل روسي وصاحب  نظرية "

                                                              االبداع إىل مخسة مستويات حسب نوع احلل املتبع للتخلص من املشكلة :                                                             

ق و وسائل معروفة يف : هو احلل الظاهري أو التقليدي وهو احلل املتوصل اليه بطر1املستوى 

: عادة ما 2القطاع.                                                                                                    املستوى 

                                                             تكون حلول وسطية  كتحسني يف األنظمة و اهلياكل ،تشجيع االبتكارات الصغرية .                                      

                                                                        : اجياد اخرتاع ميس التقنيات املتبعة ، وحتسني جوهري يف النظام القائم.                                                         3املستوى 

: اجياد اخرتاع جديد ال ميس التقنيات ، يتم التوصل اليه علميا بعد حبث وتطوير ، 4املستوى 

 بالتالي التصميم لنظام جديد.                                                           

رة و يتم تطبيقها : االكتشاف ، هذا النوع من احللول حيدث عندما يتم التوصل إىل ظاه5املستوى  

 حلل مشكلة.

 هناك إن بل تكنولوجية إبداعات حدوث على فقط يقتصر ال اإلبداع أن سبق مما نستنتج
 أو مرة، ألول هائل تكنولوجي تطوير إحداث أيضا يشمل فقد حتدث أن ميكن أنواعا متعددة

 اجاإلنت عمليات تطوير أو جديدة، خدمات أو سلع، تطوير أو تكنولوجي بسيط تطوير
   .املنظمة داخل واألنشطة

 أجزائها من جزء أي يف املنظمة داخل حيدث تطوير أو حتسني أو جديد تطور أي ، فإن وعموما
 .إبداعا يعترب تنظيمي، مستوى أي وعلى عملياتها أو أو أنشطتها وظائفها أو

. أنواع املعرفة : تتوافر املعرفة بهيئتني :4

9

 

و مدونة يسهل نقلها و املشاركة فيها، تتمثل يف مواصفات  *معرفة صرحية: و هي واضحة مسجلة

منتوج معني، أو صيغة علمية ، برنامج حاسوب هذا بالنسبة للمنظمات، أما بالنسبة للمجتمعات 

 فهي تتمثل يف القوانني و التشريعات و التعليمات و ما اىل ذلك.

يف حتديد معاملها و التعرف  * معرفة ضمنية : هي شخصية اىل حد بعيد، و هناك صعوبات بالغة

عقل البشري و تتمثل يف اخلربات عليها لذلك من الصعب تناقلها و املشاركة فيها، حملها ال

 املواهب و القدرات البشرية.و

 االبداع و املعرفة يف املؤسسات االقتصادية : .5
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اخلصائص بينت العديد من الدراسات أن النشاط االبداعي عملية معقدة، تتميز مبجموعة من  -

املتكاملة يف تكوينها و تطويرها ، و مما يزيد من درجة تعقيد هذا النشاط أن هذه اخلصائص قد 

 تكون فعالة يف حتفيز العملية االبداعية .

 حتديد مفهوم العملية االبداعية : *
تعرف العملية االبداعية على أنها عملية حركية و ديناميكية ، نظرا جلوهرها القائم على 

يد و التطوير املستمر ، تتكون من عدة مراحل متكاملة فيما بينها بداية من الفكرة اىل التجد

 غاية املنتج النهائي .

تهدف العملية االبداعية اىل ترتيب األعمال بصفة تسلسلية تسمح بالتوصل اىل نتيجة ذات 

 مبايلي:قيمة تتميز 

 غياب طرق حل املشاكل فيكون التجديد : تعد هذه امليزة أساسية يف العملية ، و تظهر يف 

التجديد كحل للخروج من هذه األخرية ، حيث يشمل التجديد و التطوير جل هياكل املنظمة ) 

 منتج ، خدمة ، طريقة ( .

  التكامل : و تربز هذه اخلاصية يف ترابط و تكامل مراحل العملية فيما بينها ، اذا ما وجد

 لمصاحل التقنية ، التنظيمية ، البشرية.لضمنة خلل يف التعامل مع تفاعل املتغريات املت

تعتمد على املعرفة والتكنولوجيا بغرض ادخال تطوير بني خمتلف املراحل و اجلهات الفاعلة 

 والعناصر األخرى.  و بالتالي هيكل هذا التفاعل يؤثر على املسار املستقبلي للتنمية االقتصادية.

 مراحل العملية االبداعية :  *
 لتفسريا املرحلة

 

 

A.1 

 املعرفة

تقوم املؤسسة بتجميع أكرب قدر ممكن من املعلومات اخلارجية خبصوص التكنولوجيات  -

اجلديدة ، تطويرات املنافسني ، االخرتاعات ...، وذلك لرصد احتياجات و رغبات املستهلكني  

 واكتساب املعارف اجلديدة. 

 املؤسسة. االستفادة من اخلربات الداخلية لتحديد متطلبات -

 تقسيم املعلومات اجملمعة و توزيعها حسب مصاحل املؤسسة . -

تهدف اىل الزيادة يف القدرة الداخلية للمؤسسة من خالل االبداع ، و االستخدام األفضل  -

 للرأس املال املادي و البشري املتاح 

A.2 

 البحث على األفكار
ن خالل عقد اجتماعات إلجياد البحث عن األفكار يكون اما بشكل فردي أو مجاعي م -

حلول للمشاكل املتعلقة بتطوير أو جتديد املنتجات ، حيث يتم تقييد هذه األفكار و 

 املقرتحات يف سجالت رمسية أو غري رمسية يف املؤسسة  لالستفادة منها الحقا.
A.3 

 التحكيم

اس املعايري عرض سجالت األفكار على جلان التحكيم بغرض حتديد املناسب منها على أس -

االقتصادية و التقنية و االسرتاتيجية . و يتم اختيار هذه األفكار من أجل  حبثها و 

 تطويرها و من مت استخدامها.

A.4 

 االخرتاع

تسمح هذه املرحلة بتحويل الفكرة اىل منتج ، حيث يتم جتسيد هذه األفكار من قبل  -

ثل : املوردين ، الشركاء ، خمابر باحثني املؤسسة و كذلك مبساعدة خرباء من اخلارج م

 البحث و التطوير .
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A.5 

 التثبيت

 تعد مرحلة مهمة جدا ألن خالهلا يتم اختاذ القرار االبداع أو العكس . -

ففي حال قبول االخرتاع ، ميكن للمنتج أن يصنع و يسوق و من هنا يبدأ التفكري يف  -

 التطوير و االبداع.

اح ، كما ميكن أن يؤدي اىل فشل ذريع للمؤسسة لعدم ميكن لالبداع ان حيقق النج -

 حتقيقه لألهداف املرجوة منه .

A.6 

 االبداع 
خالل هذه املرحلة يتم وضع خطط االبداع ، حتديد طرق و أساليب التصنيع ، الوسائل  -

 املستخدمة يف االنتاج ، و خطط التسويق و البيع.  

ذا العنوان ، تركز على الرؤية الدقيقة للعملية ان املراحل الذي حنن بصدد اعتمادها يف ه

االبداعية حيث تسمح بفهم جيد و حتليل أفضل للعملية ، كما تبتعد عن ثغرات و تناقضات 

النماذج السابقة هلدف الوصول اىل منوذج أكثر كفاءة يف تفسري العملية االبداعية 

10

  :   

 

  - ةرسم بياني لسري العملية االبداعي -01الشكل رقم 

و باالعتماد على هذا الرسم البياني املمثل أعاله إليضاح خمتلف مراحل العملية االبداعية مع 

 حتديد العوامل احملركة لكل مرحلة ، قمنا بتسطري اجلدولني املواليني من أجل تفسريها  :
 -خمتلف مراحل العملية :  يفسر 01جدول رقم   -

 . Rochetستوحى من دراسة م نياجلدول من اجناز الباحث: املصدر : 

وفيما خيص العوامل املؤثرة يف العملية االبداعية قمنا جبمعها وتفسريها يف اجلدول املمثل   -

 أسفله: 

رقم 

العام

 ل

 تــفسيــره
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املعلومات األولية على آخر االكتشافات واالخرتاعات واالبتكارات وبراءات االخرتاع  - 01

ات واملعايري واألساليب واسرتاتيجيات املنافسني، املستخدمة يف السوق ، واالحتياج

 ومعرفة املوردين واألسواق، ...

 عامل  اسرتاتيجي ملراقبة  بيئة املؤسسة  واكتساب املعرفة الداخلية واخلارجية. - 02

، والذكاء التنافسي ، والدراسات االستقصائية للعمالء  التكنولوجية ومعلومات السوق - 03

 واخلربات .

 وظائف التسويق والبحوث والتنمية و تطوير االبتكار. - 04

 نشر املعلومات وتبادهلا داخل املؤسسة. - 05

 دراسة احتياجات و رغبات العمالء للرفع من امليزة التنافسية .  - 06

 تبادل األفكار . - 07

 خمتلف أقسام املؤسسة ) البحث و التطوير، االنتاج ، التسويق ....(. - 08

 يتم تقييد األفكار يف السجل اخرتاع )أكثر أو أقل رمسية(. - 09

 الفائدة االقتصادية و االسرتاتيجية املتبعة لتحقيقها   . - 10

 اخلربة ، واملعرفة وأساليب دعم القرار ... - 11

 مدير االنتاج ، مدير البحوث ، مدير تطوير. - 12

 أجل االخرتاع.جمموعة األفكار و البدائل املختارة من  - 13

 امكانية التنفيذ ، التجسيد ، التطابق مع األفكار املوضوعة . - 14

املعرفة التقنية ومعرفة املعايري الداخلية للمؤسسة ،انتهاج طرق  وأساليب مساعدة مثل  - 15

 : التحليل الوظيفي، شجرة اخلطأ، وحتليل املخاطر ، ...

 دة واملشرتيات واملوردين واخلدمات املالية ...املنتجات، والتنمية واألحباث واجلو - 16

 قرار وقف االخرتاع )فكرة ضئيلة احلدوث (. - 17

 املعلومات الفنية واالقتصادية ، تسبق مواصفات االبداع . - 18

 هدف الرحبية من االبتكار يعتمد على املنتجات واملوارد البشرية و الوسائل املوجودة. - 19

 عرفة وأساليب دعم القرار ...اخلربة ، وامل - 20

 ... R & Dقسم املشاريع و قسم اإلدارة العامة ، وقسم   - 21

 قبول االخرتاع و تطبيقه بكافة املواصفات املطلوبة .  - 22

 املواد األولية . - 23

 الغاء دمج االخرتاع يف املنتج . - 24

 ملؤسسة و املنافسني .أهداف التكلفة و القيمة ، من أجل العمالء و كذا ا - 25

26 

 

أساليب وأدوات الرسم والقياس ، والبناء الفين، وتصميم التجارب واالختبارات وسائل  -

 التسويق ...

اللجنة املسؤولة على املشروع ، ورئيس املشروع ، رئيس االنتاج واخلدمات املالية، وإدارة  - 27
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 وردين....التصنيع، إدارة التسويق، واملصممني واملصنعني وامل

 املنتج أو اخلدمة اجلديدة معروضة للبيع . - 28

 تقييم املعارف الداخلية للمؤسسة . - 29

 -خمتلف العوامل املؤثرة يف  العملية  االبداعية :  يفسر 02جدول رقم   -

 املصدر : نفس املصدر السابق .

مركبة من عدة مراحل ،  و من خالل اجلدولني السابقني يتضح أن العملية االبداعية عملية  -

 مرتبطة مع بعضها البعض يف شكل تسلسلي ، و تتأثر بعدة عوامل داخلية و خارجية.

 اسرتاتيجية االبداع يف املؤسسة : .6
ان ادماج االبداع يف اسرتاتيجية املؤسسة يضفي هلا ميزة  حتديد مفهوم اسرتاتيجية االبداع :* 

لة من املؤسسات و  الدراسات احلديثة و اطلقوا عليه تنافسية و رحبية ، الشيء الذي ركزت عليه مج

مصطلح " اسرتاتيجية االبداع " . و فيما يلي سوف نتطرق اىل املفاهيم األكثر رواجا خبصوص هذا 

 املصطلح املبينة أدناه: 

 Van de Bosch et de Man: 
ديدة ، اجراءات  جمعارف جديدة و  اسرتاتيجية االبداع هي تكوين تنظيم جديد يتضمن 

ومهارات جديدة ، وكفاءات  جديدة ، واليت ميكن أن تتغري أو لديها القدرة على تغيري قواعد 

املنافسة يف الصناعة

11

. 

 Hamel  : 
طرق خلق  املعرفة و اسرتاتيجية االبداع هي القدرة على تصور منوذج صناعة جديد قائم على

ميع أصحاب املصلحةقيمة جديدة للعمالء  واملنافسني وإنتاج ثروة جديدة جل

12

. 

 Markides : 
اسرتاتيجية االبداع هي رؤية شاملة على كل مهام املؤسسة ، و اليت تؤدي بدورها اىل تغيريات 

جذرية ملواجهة املنافسة يف األعمال التجارية القائمة 

13

. 

 Schlegelmilch et al.   : 
مل وإعادة تنظيم األسواق اسرتاتيجية االبداع هي إعادة التفكري بصورة جذرية يف مناذج الع

)عن طريق كسر القواعد وتغيري طبيعة املنافسة( لتحقيق  و ادخال معارف جديدة  القائمة

حتسينات كبرية  و خلق القيمة للعمالء والنمو القوي للمؤسسات

14

. 
جتتمع مجيع التعاريف السابقة على أن اسرتاتيجية االبداع هي اسرتاتيجية جديدة خمتلفة 

التغيري يف القواعد و  املعرفة و قي اسرتاتيجيات املؤسسة ، تقوم أساسا علىمتاما عن با

االجراءات و بالتالي تصميم منوذج جديد للعمل ، يهدف اىل خلق و رفع القيمة للعميل ، ما 

 يساعده يف اجتياز املنافسني و احلصول على ميزة تنافسية .

 وجب أمثل لوضع اسرتاتيجية االبداع ، ضمان سري أجل من و متطلبات اسرتاتيجية االبداع :*
 اليت على املتطلبات أو الشروط الواجب توافرها لبناء هذه االسرتاتيجية ، و التعرف املؤسسة على

 املصادر على منها تتعرف

 اإلسرتاتيجيات لبناء األساس حجر تعترب واليت قوتها تشكل اليت من ضعفها اليت تشكل 
 يما يلي: تتمثل ف العامة حيث التنافسية
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 : ينبغي على املؤسسة اختيار السوق اليت ترغب يف استهدافه بعناية شديدة ،  اختيار السوق

حيث جيب عليها يف بادئ االمر حتديد األنشطة اليت تكون متمكنة منها للتوصل اىل الفعالية و 

ر و االبداع الكفاءة يف األعمال ، و من مت التفتح على أسواق جديدة تكون قادرة فيها على التطو

 بشكل سريع.

 : يعتمد االبداع على البيئة احمللية اليت تتكون من املوردين ، العمالء ومراكز  البيئة احمللية

البحث و التطوير املرتبطة مع املؤسسات و الشركات ، لكن العثرة اليت تصادف غالبية الشركات هي 

 اتيجيات االبداع  داخل املؤسسات . عدم ادراك األهمية البالغة للبيئة احمللية يف اتباع اسرت
 : فمن الضروري أن يكون هناك اهتمام بالتكنولوجيا والنشاطات املكملة  النشاطات التكميلية

لإلنتاج اليت تساهم يف وصول املنتجات اىل العمالء ) التسويق ، التوزيع ...( و االستفادة هي األخرى 

 لعالمات . من االبداع مثل العالمات التجارية وصور هذه ا
 : إذا مل يكن لدى الشركة بيئة حملية جيدة أو عالمة جتارية قوية أو  اختيار الشركاء املناسبني

مسعة جاذبة ، سوف يكون من املفيد هلا اختيار شريك ذو مكانة قوية يف السوق لتقوية و 

 .استكمال نشاطاتها و كذا االستفادة من خرباته و كفاءاته يف اجملال
حميط التنفيذ هو احمليط الذي ال ميكن مجع القرارات فيه يف  اتيجية االبداع  : ان* تنفيذ اسرت

وقت واحد ضمن مصفوفة شاملة، فالبد على منظمات االبداع و لضمان السريورة و البقاء يف 

السوق و حتقيق النجاح من تطبيق خطة متماسكة تضم يف داخلها بعض العوامل اليت من شأنها 

 من اسرتاتيجية االبداع هذه العوامل هي: أن ختدم ما يقرب 

  : يعد اهمال هذا اجلانب من اهم أسباب فشل االسرتاتيجية االبداعية يف التكنولوجيا

املؤسسات و هذا راجع اىل كون أن االبداع التكنولوجي هو القوة الدافعة يف الصناعات ذات 

اويات  ، و صناعة األدوية اليت تعتمد التكنولوجيا العالية : االلكرتونيات الدقيقة ، و البرتوكيم

 بشكل رئيسي على االكتشافات واالبتكارات  لضمان البقاء و السريورة  يف  السوق .
  : اذا أرادت املؤسسة توظيف اهليكلةR&D  يف تطوير املنتجات احلالية ، ينبغي هلا  أن تركز

 على البحوث التطبيقية واختيار هيكلة الالمركزية . 

  : تعترب احدى أهم الركائز اليت تعتمد عليها املؤسسات لتقوية مكانتها و ظبط جمال  الريادة

انتاجها و التميز فيه ألن  دورها فعال فال يقتصر فقط على وضع االسرتاتيجيات واختاذ 

اإلجراءات لضمان الكفاءة و التميز يف جمال االبتكار ، ولكن هو املصدر الرئيسي  لإلهلام 

 يز يف الشركة .والتوجيه و التحف
   أنظمة االتصال : كل الطرق و وسائل االتصال اليت تشمل مجيع األشكال : تصاعدية ، تنازلية

، مكتوبة ، مقروءة ، مسعية ، بصرية ، القنوات ، الشبكات ، العالقات الشخصية ، العالقات املهنية 

نشر و ، جياد احللول للمشكالتا، .... ، جيب استعماهلا يف تأمني الوظائف التالية : تنسيق االعمال

 تقديم النتائج . ، حل النزاعات، ايصال  املعلومة
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 أسس االبتكار و التغيري متنح  املعرفة و ثقافة املؤسسة : ان الثقافة املؤسساتية املبنية على

املؤسسة قوة كامنة و حتفيز اجيابي للمضي قدما لتعزيز مكانتها يف املنافسة  و هذا باستجابتها 

 لبات السوق ، و تطوير منتجاتها ، و بالتالي حتقيق الريادة يف جماهلا . ملتط
: ان تطوير اسرتاتيجية االبداع يدخل ضمن جمموعة   اسرتاتيجية االبداع يف املؤسسة * تطوير

اىل التنسيق بني كل املوارد التقنية )البحث و التطوير ( و  اأهداف املؤسسة ، و اليت تسعى من خالهل

البشرية )الكفاءات املهنية ( الخرتاق السوق بفعالية من خالل طرحها ملنتجات جديدة ) املوارد 

  سلع ، خدمات (  و طرق انتاج جديدة.

 ان تطوير اسرتاتيجية االبداع و جناحها يتطلب وجود بيئة مالئمة على الصعيدين :  -

 داثة  يساعد يف الداخلي : و نقصد به توفري مناخ عمل مالئم مبين على االنفتاح و احل

 التحفيز و االبداع.

 .خارجي : و جيب أن تكون داعمة و راعية يف نفس الوقت هلذا التطوير 

و تعد العوامل املدونة اسفله أساس تطوير اسرتاتيجية االبداع و جناحها يف كل املنظمات و  -

ص املتاحة الفر استغالل األفكار و ،باختالف جماالتها و هي : تطوير اسرتاتيجية االبداع

 نشر و تشجيع ثقافة االبداع يف املؤسسة .  ،جتسيد عملية تطوير املشروع  ،للمشروع 

و ميكن متثيل و جتميع هذه العوامل يف الرسم البياني أدناه لتوضيح عملية تطوير اسرتاتيجية 

 االبداع يف الشركة : 

 
 عوامل تطوير اسرتاتيجية االبداع يف املؤسسة - 02الشكل رقم 

   /  www.eurinnov.comwww.zba.ca/imacصدر : امل

  تطوير اسرتاتيجية االبداع يف املؤسسة : يعد تطويرها يف املؤسسة خطوة ضرورية لتجديد

رة و الريادة يف السوق من خالل السبق حيوية الطاقات املكرسة لالبتكار، و يضمن للشركة الصدا

يف االبداع ، و حيررها من التبعية و االستجابة لفرص التقليد اليت تنشأ يف كثري األحيان من 

عدم القدرة على االبداع )عقم التفكري ( .  اضافة اىل هذا يتوجب على املؤسسة ادخال تطوير 

ذا ال توجد وصفة عاملية خللق القيمة من اسرتاتيجية االبداع ضمن االسرتاتيجيتها العامة ، هل

خالل االبداع ، بل ينبغي على املؤسسة النظر يف بيئة أعماهلا و واقعها املتمثل يف مواردها ، 

 ثقافتها ، و القيم ....اخل .

 هناك طريقتني للنجاح يف جمال االبتكار و هما :  -

 * تطوير املشاريع بشكل جيد . 

http://www.eurinnov.com/
http://www.zba.ca/imac
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تطوير املشاريع اجليدة ، علما ان ادارة احملافظ تسعى اىل التصدي هلا العتبارها أنها نوع من * 

السرقة للملكية الفكرية. حيث تطبيق ادارة احملافظ للمشاريع االبداع تسمح باستهداف العديد 

يع من التحديات االسرتاتيجية اليت تواجه املؤسسة و تساعدها على تركيز مواردها على املشار

 الواعدة اليت حتقق هلا أهدافها املسطرة . و الرسم البياني التالي يعطينا فكرة عامة عن هذا : 

 
 هرمية مشاريع ابداعية يف املؤسسة .  -03الشكل رقم 

 املصدر : نفس املصدر السابق .

  : فاإلبداع هو منبع  نشاط  خمتلف العصب و استغالل األفكار و الفرص املتاحة للمشاريع

لتالي جناحه يتوقف على حتديد مميزاته املتمثلة يف استغالل الفرص املتاحة ، و األفكار با

لزيادة القيم املضافة . و هلذا ال ميكننا االعتماد على أفكار عشوائية غري مدروسة بإحكام 

لتغذية عملية تطوير اسرتاتيجية  االبداع و غريها من العمليات ، و هذا بالضبط ما مييز 

 الغري منظم.  االبداع
ان عملية البحث على االفكار اجلديدة الفعالة كما هي موضحة يف الشكل أدناه ، تسمح باستغالل 

االفكار بصفة خالقة لتجعلها منبع لالبتكار و أيضا الفرص املتاحة ، و تساعد الفريق املسؤول 

لفة ) متفرعة ، على عملية التطوير للعثور على أفكار مرتبطة مع الفرص من خالل مراحل خمت

 متجمعة ( و استعمال األدوات املناسبة لكل مرحلة . 

 

 عملية ترشيح األفكار الفعالة لتطوير اسرتاتيجية االبداع . -04الشكل رقم 

 املصدر : نفس املصدر السابق .
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  جتسيد عملية التطوير : ان التجسيد الدقيق لعملية تطوير اسرتاتيجية االبداع غالبا ما

االكثر أهمية للمؤسسة ألنه ميكنها من حتسني أدائها بشكل فعال ، وحتويل األفكار  يكون العمل

املنتقاة اىل منتجات جديدة ) سلع ، خدمات ، ......( . و مما سبق ميكننا القول ان عملية التطوير 

الناجحة هي تلك اليت ميكنها ان تساعد يف ختفيض تكاليف التطوير ، و تزيد من دورة حياة 

 مقارنة مما مضى ، و تساهم بفعالية و كفاءة يف حتسني جودة املنتجات.  50اىل  25ج من املنت
  : ثقافة االبتكار هي عنصر أساسي من نظام االبداع نشر و تشجيع ثقافة االبداع يف املؤسسة

املستدام ، ألنها تقوم على  تدعيم العناصر املختلفة اليت وضعتها الشركة لتأمني التماسك والقوة 

يف خمتلف مصاحلها . فهي تتكون من جمموعة من القيم واملواقف وأساليب العمل اليت ضمنت 

النجاح  و التماسك لسنوات عديدة للشركة ، فاملكون الثقايف هو العنصر األكثر صعوبة للتغيري. 

 فليس من السهل للشركة االنتقال من ثقافة التقليدية لثقافة ابتكارية .

فة االبتكار يف الشركة جيب على املسؤولني إظهار السلوكيات واملواقف اليت و لنشر و تعزيز ثقا -

تؤدي إىل تنفيذ  اسرتاتيجية االبداع ، و هذا بإعالن حتمل املخاطر ، تدعيم روابط التآزر الداخلي 

و اخلارجي ، اظهار عزمية و ارادة قوية للتغيري و االبتكار ، االنفتاح على اخلارج ووضع هيكلة 

 االبداع . تتحمل

II. . نتائج الدراسة و اختبار الفرضيات 

لقد اعتمدنا يف دراستنا على معرفة بعض خصائص مؤسسات خصائص عينة الدراسة :  .1

 العينة ، و هذا ما أوضحناه من خالل مايلي :
  قطاع املؤسسة :  -أ 

 : يبني خصائص عينة الدراسة من حيث نوع املؤسسة .  01اجلدول رقم 
 النسبة املئوية تكراراتال قطاع املؤسسة

 %3.6 04 عمومية

 %95.5 105 خاصة

 %0.9 01 أخرى

 %100 110 اجملموع

يتضح لنا من خالل اجلدول اعاله أن أغلبية مؤسسات العينة من القطاع اخلاص و هذا بنسبة  -

ا ، فلم يكن هذا االختيار اعتباطيا ، و هذا نظرا لسهولة الدخول للمؤسسات اخلاصة ألنه%95.5

ال تعتمد على هرمية التسيري، و مرونتهم يف التعامل ، على عكس املؤسسات العمومية ، اليت 

تتميز بالسلم االداري و يف غالبية األحيان رفضوا التعامل معنا ، و حتى املؤسسات األربعة املشاركة 

 يف الدراسة كان الوصول اليها باستخدام عالقات شخصية و مهنية .
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 :  قطاع النشاط  -ب 

 : يبني خصائص العينة من حيث قطاع النشاط.  02اجلدول رقم 

 النسبة املئوية التكرارات قطاع النشاط

 %28.2 31 صناعة

 %26.4 29 بناء

 %24.5 27 جتارة

 %20.9 23 خدمات

 %100 110 اجملموع

 االستبيان حتليل نتائج على اعتمد :املصدر

املدروسة، باحلصول على رؤية عامة فيما خيص سلوك يسمح لنا التنوع يف قطاع نشاط املؤسسات 

التغيري و االبداع  يف املؤسسات االقتصادية ، كما يساعدنا يف احصاء بعض مؤشرات هذا 

السلوك حتى نلمس خمتلف النشاطات دون أن نهتم بقطاع على حساب آخر و هذا ما أكدته لنا 

بني خمتلف نشاطات مؤسسات العينة ،  النسب املئوية للعينة ، و بهذا نكون قد حققنا جتانس

 لنتمكن من تعميم النتائج املتوصل اليها على صعيد االقتصاد اجلزئي . 

 الصفة القانونية للمؤسسة :    -ج 

 ميثل خصائص العينة من حيث الصفة القانونية.:   03اجلدول رقم 

 النسبة املئوية التكرارات الصفة القانونية

E. Individuelle 23 20.9% 

S.A.R.L 47 42.7% 

E.U.R.L 25 22.7% 

S.P.A 09 8.2% 

Autres 06 5.5% 

 %100 110 اجملموع

 االستبيان حتليل نتائج على اعتمد :املصدر

ان عرض العينة من حيث الصفة القانونية يسمح لنا بالنظر اىل اهمية حجم املؤسسة يف 

 .42.7% ب S.A.R.Lسات العملية االبداعية . حيث اعلى نسبة كانت ختص املؤس
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 املوقع اجلغرايف للمؤسسة :    -د 

 : يبني خصائص العينة من حيث موقعها اجلغرايف.   04اجلدول رقم 

 النسبة املئوية التكرارات املوقع

 %86.4 95 حضري

 %13.6 15 ريفي

 %100 110 اجملموع

 االستبيان حتليل نتائج على اعتمد :املصدر

دورا هاما يف سريورة املؤسسة ، و هذا نظرا اىل قرب املؤسسة من االسواق و يلعب املوقع اجلغرايف 

من عينة الدراسة  %86.4املستهلكني و املواد االولية .....اخل هلذا السبب جند نسبة كبرية تقدر ب 

 تتموقع يف األماكن احلضرية .

الذي (  Khi2تربيع )إختبار كي نتائج اختبار الفرضيات :   لإلجابة عن هذا السؤال استخدم   .2

يعرف على أنه اختبار إحصائي يتم تطبيقه لدراسة العالقة بني متغريين ملعرفة ما إذا كان 

حيث ميكن إجراء هذا اإلختبار على البيانات اليت جيمعها   .هنالك عالقة بني املتغريين أم ال 

 .املتغريين حمل الدراسةالباحث مبختلف الطرق )االستبيانات مثال( حبيث تتم دراسة العالقة بني 
و أردنا من خالل هذه املعاجلة االحصائية حتديد الفروق املوجودة بني التكرارات للمتغريات 

املدروسة و بدائلها من خالل االشارة اىل العالقة املوجودة بني البيانات الكمية و النوعية 

كل اهتمامنا على املؤسسات  للمتغريات، و هذا كله يف اطار التحقق من فرضيات الدراسة . فصببنا

اليت حتتوي على خلية ابداع أو قسم للبحث و التطوير من أجل معرفة العوامل املؤثرة يف 

 سريورات املساهمة يف الوصول اىل االبداع ، فتحصلنا على النتائج التالية : 
 : يبني النتائج اخلاصة بوجود االبداع يف مؤسسات العينة.  05اجلدول رقم 

 النسبة املئوية التكرارات يف املؤسسةاإلبداع 

 %67,28 74 نعم

 %32,72 36 ال

 االستبيان حتليل نتائج على اعتمد :املصدر

و من خالل النتائج  املدونة يف اجلدول أعاله و طيلة هذه املعاجلة االحصائية نأخذ نسبة 

راسة، ألننا بصدد مؤسسة، و هذا للتحقق من فرضيات الد 74 املقدرة ب املؤسسات املبدعة فقط

 دراسة مدى تأثري بعض املتغريات على عملية االبداع يف املؤسسة. 
حجم املؤسسة و عالقته باالبداع: و ملعرفة املتغريات املؤثرة يف وجود االبداع يف املؤسسات،  -أ

ارتأينا معرفة العالقة بني وجود االبداع يف املؤسسة و حجمها من حيث : عدد عماهلا،  السوق 

 ستهدف ، رقم األعمال السنوي فكانت النتائج املتحصل عليها كما يلي :امل
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  : التوزيع حسب عدد العمال 
 يبني جمموع التكرارات و نسب التكرارات للمؤسسات املبدعة تبعا لعدد العمال. :   06اجلدول رقم 

 النسبة املئوية التكرارات عدد العمال

1-9 23 62,16% 

10-49 33 63,46% 

50-249 16 84,21% 

+250 2 100% 

             X-squared= 9.2081 ,df=3   ,                  p-value=0.026648 

 االستبيان حتليل نتائج على اعتمد :املصدر

نالحظ من خالل النتائج املدونة يف اجلدول أعاله، ان هناك تناسب طردي بني وجود االبداع يف 

ما ارتفع عدد العمال صاحبه ارتفاع يف نسبة وجود االبداع يف املؤسسة و عدد عماهلا، حيث كل

لالستقاللية، ميكن القول بأنه يوجد دليل كايف لرفض  Khi2املؤسسة . و بناءا على قيمة اختبار 

فرضية العدم، و بالتالي، نستنتج بأن املتغريين حتت الدراسة غري مستقلني و يؤثر أحدهما 

ري يف كون أن االرتفاع يف عدد العمال يسمح خبلق أفكار جديدة و و يكمن هذا التأث  .على اآلخر

بالتالي فرص ابداعية جديدة مما يساهم يف تطوير املؤسسة و هذا بفضل الرأس املال البشري 

فيها، فتنوع فئات العمال يف املؤسسة يكسبها طابع التكامل فاذا مجعنا الكفاءة و اخلربة و 

توصل اىل االبتكار و االبداع، عليه نستطيع القول أن التنوع و البحث يف نفس املؤسسة حتما سن

 التخصص يف اليد العاملة يف املؤسسة يساهم و بشكل فعال يف وجود االبداع فيها.

  أردنا معرفة طبيعة تأثري السوق املستهدف على وجود  :السوق املستهدفالتوزيع حسب

 ا كاآلتي : االبداع يف املؤسسة ، فكانت النتائج املتحصل عليه
يبني جمموع التكرارات و نسب التكرارات للمؤسسات املبدعة تبعا للسوق  :  07اجلدول رقم 

 املستهدف.

 النسبة املئوية التكرارات السوق املستهدف

 %59,18 29 والئي

 %61,76 21 جهوي

 %86,96 20 وطين

 %100 4 تصدير

X-squared= 7.9183       ,df=3     ,p-value= 0.047731 
 االستبيان  حتليل نتائج على اعتمد :املصدر

تظهر لنا النتائج املدونة يف اجلدول أعاله، أن املؤسسات املصدرة يف العينة هي مؤسسات مبدعة 

كما تربز عالقة تناسبية طردية بني السوق املستهدف و وجود االبداع يف  . %100بنسبة 
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، اجلهوي   %59,18تستهدف السوق الوالئي  املؤسسة حيث سجلنا نسبة ابداع املؤسسات اليت

و منه ميكننا أن نقول أنه كلما توسع و زاد حجم  %100، التصدير %86,96، الوطين 61,76%

السوق زادت معه نسبة وجود االبداع يف املؤسسة.  كما تربز وجود عالقة ذات داللة احصائية 

املتغريين حتت الدراسة ا يعين أن بني وجود االبداع يف املؤسسة و السوق اليت تستهدفها، مم

و بروز هذه العالقة يف هذه املرحلة خاصة يساهم  .غري مستقلني و يؤثر أحدهما على اآلخر

حاليا  بنسبة كبرية على تأكيد اخلروج من املرحلة االنتقالية اليت يشهدها االقتصاد اجلزائري

يفرض العمل على تصحيح قيمة واملتميزة حبث الدولة املؤسسات على االقتصاد احلر الذي س

وصورتها وفرضها يف سوق تتميز باملنافسة الشرسة، مما يدعو إىل اجتناب  الوطنية العالمة

، واليت تعترب اسرتاتيجية خطرية اجلزائري اسرتاتيجية استهداف السوق احمللي لبيع املنتوج 

 .على املؤسسات ألنها حتد من جمال التوسع يف السوق 

  يعد رقم االعمال السنوي يف املؤسسات االقتصادية أحد م األعمال السنويرقالتوزيع حسب :

املعايري الرئيسية الفاعلة فيها مهما اختلفت طبيعة نشاطها ، و هو املسؤول بشكل مباشر عن 

الرتمجة الكمية للخطط املوضوعة و االسرتاتيجيات املنتهجة يف كافة اهلياكل التنظيمية 

تاينا من خالل هذا العنوان معرفة ما اذا كان رقم األعمال يؤثر يف وجود املختلفة فيها . لذا ار

   االبداع يف املؤسسة و ما طبيعة العالقة بني هذين املتغريين، فجاءت النتائج كما يلي : 
  يبني جمموع التكرارات و نسب التكرارات للمؤسسات املبدعة تبعا لرقم  :   08اجلدول رقم

 األعمال السنوي

 النسبة املئوية التكرارات عمال السنويرقم األ

 %54,17 39 مليون دج 20أقل من 

 %85,71 12 مليون دج 200و  20بني 

 %100 13 مليار دج 2مليون و  200بني 

 %100 4 مليار دج 2أكثر من 

X-squared= 17.1315        ,df=3     ,p-value= 0.0006641 
 تبياناالس حتليل نتائج على اعتمد :املصدر

من املؤسسات اليت رقم اعماهلا أقل  %54,17و يف قراءة لنتائج اجلدول أعاله، نالحظ أن نسبة 

من املؤسسات اليت يرتاوح رقم أعماهلا  %85,71مليون د.ج مؤسسات مبدعة، و نسبة   20من 

من املؤسسات اليت يزيد رقم  %100مليون دج هي مبدعة  ، بينما نسبة  200و  20السنوي بني 

مليون د.ج  هي مؤسسات مبدعة. و من خالل هذا تظهر عالقة تناسبية طردية  200أعماهلا عن 

جتعلنا  P-value كما سجلنا قيمة ضعيفة جدا ل   بني رقم األعمال و وجود االبداع يف املؤسسة

عليه نستنتج  نرفض فرضية العدم، و بالتالي وجود عالقة ذات داللة احصائية بني املتغريين و

كلما سجلنا ارتفاع يف رقم أعمال املؤسسة سجلنا معه ارتفاع يف نسبة االبداع، األمر الذي  أنه

جيعلنا نشري اىل ضرورة رقم األعمال يف املؤسسة ألنه جمموع ما مت حتصيله من عمليات البيع أو 

تقديم اخلدمات لذا  يساهم و بشكل فعال يف متويل بعض النشاطات اخلاصة باملؤسسة داخليا  
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و حتمل أعبائها كعملية البحث و التطوير ألن البنوك الوطنية ينعدم فيها هذا النوع من القروض 

هلذا تكون املؤسسة جمربة على حتمل كافة تكاليف العملية، و هنا يكون حجر الزاوية، ألن 

املؤسسات اليت حتقق رقم أعمال سنوي مرتفع تكون هلا القدرة على متويل العملية االبداعية و 

حتمل كل تكاليفها و كذا تسيري املخاطر احملتمل وقوعها، بينما املؤسسات اليت ال حتقق ارتفاع 

يف رقم األعمال تكون غري قادرة على متويل العملية و يتوجب عليها دراسة جدوى مدققة 

للعملية  و أيضا حتمل املخاطر أي وضع احتمالي النجاح و الفشل، و ان أبدعت هذه املؤسسات يف 

قها  جندها تقلد منتوجات شركات كربى مبدعة لتفادي تكاليف عملية البحث و التطوير كما سو

 هو حال السوق اجلزائرية اليوم. 

أردنا من خالل هذا العنوان حتديد طبيعة العالقة املوجودة بني من حيث متطلبات االبداع :   -ب 

 على النتائج املدونة أسفله : وجود االبداع يف املؤسسة و متطلبات هذه العملية، فتحصلنا 

  دوافع االبداع التوزيع حسب : 
يبني جمموع التكرارات و نسب التكرارات للمؤسسات املبدعة تبعا لدوافع  :   09اجلدول رقم 

 االبداع.

 النسبة املئوية التكرارات حمددات اإلبداع

 %56.25 9 ارتفاع الطلب

 %68.75 11 قوانني و تسهيالت دولة

 %57.58 19 لتكنولوجيالتطور ا

 %84.62 33 املنافسة

 %33.33 2 أخرى
X-squared = 10.7752,     df = 4,     p-value = 0.02921 

 االستبيان حتليل نتائج على اعتمد :املصدر

، %84.62نرى يف هذا اجلدول أن املنافسة هي العامل األول الذي يدفع املؤسسة على االبتكار بنسبة 

، و من  %57.58، ثم التطور التكنولوجي بنسبة %68.75و تسهيالت الدولة بنسبة تليها قوانني 

.  و اوضـــــــــــح الــــــــــــــــجدول كذلك و %56.25مت االرتفاع يف الطلب بنسبة 

 لالستــــــــــــقالليـــــــــــــة، بأن املتغريين حتت الدراسة غري Khi2بنــــــــــــاءا على اختبار 

وبالتالي ميكن القول بأن اإلبداع مينح للمؤسسات ميزة  .مستقلني و يؤثر أحدهما على اآلخر

تنافسية طويلة املدى، وفى اجلزائر جند بأن املؤسسات الوطنية تسعى جاهدة من أجل القيام 

ث باإلبداع ، وذلك من خالل جلوءها إىل العديد من املصادر، إذ متكنت هذه املؤسسات من تكوين إر

تكنولوجي معترب و إنشاء العديد من القواعد التكنولوجية و العلمية ، لكن هذا يبقى قليل أمام 

الثورة التكنولوجية املتسارعة. وبالتالي جيب على املؤسسات االقتصادية يف الدول النامية بشكل 
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كز عام، ويف اجلزائر بشكل خاص القيام ببلورة سياسة حقيقية لإلبداع من أجل بلوغ املر

 التنافسي االسرتاتيجي املرموق .

   :ملعرفة طبيعة العالقة املوجودة بني مصادر األفكار و الوجود التوزيع حسب مصادر األفكار

 اإلبداع يف املؤسسة ارتأينا معاجلة احصائية و سجلنا من خالهلا النتائج املمثلة يف اجلدول أدناه:
 التكرارات للمؤسسات املبدعة تبعا ملصادر األفكار. يبني جمموع التكرارات و نسب  : 10اجلدول رقم  

 النسبة املئوية التكرارات مصادر اإلبداع

 %55.56 10 البحث الوثائقي و اإلنرتنت
 %42.86 6 العفوية

 %67.65 23 الزبون ـ املستهلك و املوردين 

 %87.50 21 املنافسون

 %76.47 13 املنتديات املعارض واألسواق

 %33.33 1 م املختلفةوسائل اإلعال
X-squared = 11.5981 ,     df = 5,       p-value = 0.04073 

 االستبيان حتليل نتائج على اعتمد :املصدر

تبني نتائج اجلدول أن املنافسون هم املساعد األول على توليد األفكار اجلديدة يف املؤسسات 

املعارض يف املرتبة الثانية  بنسبة ، و تأتي بعدها املنتديات و  %87.50املبدعة و بنسبة 

، و جاء  %67.65املستهلك و املوردين بنسبة -، و املرتبة الثالثة سجلنا فيها الزبون 76.47%

، أما املرتبة اخلامسة سجلنا فيها  %55.56البحث الوثائقي و االنرتنت يف املرتبة الرابعة بنسبة 

من  %33.33 ئل االعالم املختلفة بنسبة ، و يف األخري جاءت وسا %42.86العفوية و بنسبة 

املؤسسات املبدعة . كما يتضح لنا أيضا وجود عالقة ذات داللة احصائية بني مصادر األفكار 

االبداعية و وجود االبداع يف املؤسسات مما يدل على أن املتغريين حتت الدراسة مرتبطني 

دوافع االبداع( حيث كانت املنافسة  ببعضهما البعض . فجاءت هذه النتيجة مكملة لليت سبقتها )

الدافع األول لالبداع ، و يف هذه النتيجة أيضا كان املنافسون هم املصدر األول لالبداع حيث أن 

لتعلم من املنافسني هو أحد املصادر اجليدة خللق األفكار الناجحة. فوجود ابداعات قائمة مسبقًا ا

إلبداع أخر جديد يقدم خيارات أفضل. ما جيعل  ال يعين بالضرورة أن الساحة مليئة وال تتسع

االبداع  و الفكرة أفضل هو القدرة على تقديم شيء جديد وخمتلف مييز املؤسسة عن غريها . 

وميكن للمؤسسة أن  تقيس ذلك على ما يقدمه منافسوها يف السوق . والفكرة األفضل هي ما 

 .تقدم فائدة أكرب أو خدمة أكثر متيزًا للعميل

 و من خالل حرصنا على التتبع و احلضور يف عملية مأل االستمارة ، دور املقاوليع حسب التوز  :

الحظنا يف بعض مؤسسات عينتنا عدم ادراك الدور احلقيقي للمقاول يف املؤسسة و حصر دوره 

يف أنه الرجل األول يف اختاذ القرار يف املؤسسة و مالكها بالنسبة للمؤسسات اخلاصة. األمر الذي 

فعنا لزيادة التدقيق و التمحيص يف املوضوع و ربط دور املقاول مع وجود االبداع يف املؤسسة د
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من أجل معرفة طبيعة العالقة بينهما و مدى تأثريهما عن بعضهم البعض. فكانت النتائج 

 املتوصل اليها كاآلتي :
 عة تبعا لدور املقاول.يبني جمموع التكرارات و نسب التكرارات للمؤسسات املبد :  11اجلدول رقم 

التخطيط 

لربامج معتمدة 

 يف املؤسسة

حتسني العالقة مع 

 العمالء واملوردين
حتفيز العمل 

 اجلماعي

حتسني 

عمليات 

 اإلنتاج

مصدر 

 األفكار
دور املقاول 

 يف اإلبداع

 التكرارات 27 17 10 14 6

النسبة  77.14% 65.38% 58.82% 53.85% 100%

 املئوية

X-squared = 21.9091     , df = 4,     p-value = 0.0002089 

 االستبيان حتليل نتائج على اعتمد :املصدر

يف قراءة للنتائج املدونة أعاله و املتمثلة يف اجلدول يتضح لنا وجود عالقة ذات داللة احصائية 

 = p-valueبني دور املقاول و وجود االبداع يف املؤسسة ، تربز هذه العالقة من خالل قيمة  
مما جيعلنا نرفض فرضية العدم و عليه فان املتغريين حتت الدراسة   0.05 < 0.0002089

جتتمع على أن دور املقاول  %100مرتبطني و يؤثر أحدهما على اآلخر. كما يتبني لنا أن نسبة 

يعتربونه مصدر لألفكار   %77.14يتمثل يف التخطيط للربامج املعتمدة يف املؤسسة، و نسبة 

يرون ان دوره يف العملية االبداعية هو حتسني عمليات االنتاج  %65.38لعملية االبداعية، ويف ا

ميثلون  %53.85يربطون دوره بتحفيز العمل اجلماعي و يف األخري نسبة  %58.82،  بينما 

دوره يف حتسني العالقة بني املوردين و العمالء. و بالرغم من هذه النتائج اال أن دور املقاول يف 

االقتصاد الوطين الزال غامضا و حباجة اىل تشريعات و قوانني توضحه أكثر حيث يستحوذ 

قدرات هائلة لكنها مبعثرة يف ظّل جدل عميق حول الدور القطاع االقتصادي يف بالدنا على 

الذي جيب أن يلعبه املقاول يف الساحة االقتصادية، فاملقاولة الوطنية احلقيقية تقاس بالقدرة 

اء القيمة املضافة داخليا وإن دور املقاول احلقيقي يتمثل يف املساهمة يف القيمة املضافة على إنش

الداخلية للبالد.  ويف هذا اإلطار ميكن للقطاع االقتصادي اخلاص أن يساهم يف إنشاء القيمة 

 املضافة الداخلية بفضل تنظيم حمكم ومستقل يف اختاذ املواقف كشريك للسلطات العمومية.

وزيع حسب متويل املشاريع االبداعية: تعد مشكلة متويل املشاريع االبداعية احدى اهم الت 

التحديات اليت تواجه املؤسسة اجلزائرية. و هلذا ارتاينا أنه من الضروري دراسة طبيعة العالقة 

 :املوجودة بني التمويل و وجود االبداع يف املؤسسة االقتصادية ، فتحصلنا على النتائج التالية 



 في تنويع االقتصاد  ماودوره الجزائريةاإلبداع في المؤسسة االقتصادية مؤشرات المعرفة و
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 .يبني جمموع التكرارات و نسب التكرارات للمؤسسات املبدعة تبعا للتمويل   :12اجلدول رقم 

التمويل  القروض البنكية إعانات الدولة

 الذاتي
إدخال 

 مصادر التمويل شريك مالي

 التكرارات 19 21 25 9

 النسبة املئوية 67.86% 61.76% 71.43% 69.23%

X-squared = 11.2364,      df = 3,       p-value = 0.01051 
 االستبيان حتليل نتائج على اعتمد :املصدر

لالستقاللية ، وجود عالقة ذات  Khi2يتضح من خالل النتائج املدونة أعاله و بناءا على اختبار 

و داللة احصائية بني وجـــود االبـــداع يف املؤسسة و طرق متويـــل املشاريــع االبداعية، 

ترب املتغريين حتت الدراسة مرتبطني و يؤثر أحدهما يف اآلخر . و يظهر أيضا أن بالتالي يع

و تليها اعانات  %71.43القروض البنكية هي املمول األول للمشاريع االبداعية و هذا بنسبة 

، و يف األخري جند التمويل  %67.86، ثم ادخال الشريك املالي بنسبة  %69.23الدولة بنسبة  

. و جاءت هذه النتيجة تعكس الوضعية الصعبة للمؤسسات الوطنية ،  %61.76الذاتي بنسبة 

 متويل جعل ما وهو ، املؤسسات اإلبداع يف بتمويل خاصة مهيكلة نظرية توجد الحيث 
   .العالية باخلطورة تتميز اإلبداعية املشاريع

 مناقشة فرضيات الدراسة :  .3
  " : القدرة االبداعية داخل املؤسسات  املعرفة و لقتأثري حجم املؤسسة على خ الفرضية األوىل

 االقتصادية اجلزائرية." 
ان النتائج املتحصل عليها من خالل املعاجلة االحصائية االولية و اختبار االستقاللية يف ضوء 

جوانب حلجم املؤسسة : * عدد  03االبداع و هذا حسب املعرفة و  دراسة تأثري حجم املؤسسة على 

سوق املستهدف. * رقم األعمال السنوي . تتوافق كلها و باإلمجاع على وجود فروق ذات العمال . * ال

داللة احصائية بني حجم املؤسسة و وجود االبداع، و بالربط بني هذه النتائج ميكن القول أن 

 باملوارد تتعلق اإلبداعات جناح املؤسسة ، ففكرة حجم بتزايد تتزايد اإلبداع وقوة شدة
ذات احلجم الكبري) عدد العمال ، السوق  املؤسسات جيعل مما . لذلك ستخدمةوالكفاءات امل

 عن للدفاع أكرب موارد وكفاءات من االبداعية لتمكنها امليزة تكتسب املستهدف ، رقم األعمال( 
و هذه بعض املعطيات  منها، ومالية تكنولوجية بشرية، موارد من ابداعات، وحتقيق وضعيتها

 حيث أن : املؤسسة حجم زاد كلما فعالية أكثر االبداع أن كرةف نقدمها ملساندة

 املوارد توفرت اذا اال تغطيتها ميكن ال تكاليف مرتفعة حيتاج دائما اىل  اإلبداع مشروع  -
ذات رقم  املؤسسات خصوصيات من و هذا  املرتفعة املبيعات عن عالية ناجتة بنسبة املالية

 األعمال املرتفع.
 غري ابداعات اىل اإلبداعية الفرص وترمجة استغالل على قدرة أكثر كبريةال املؤسسات  -

 ..الفجائي( الفشل الفجائي، منتظرة )النجاح
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 .ملشاريعها خارجي متويل على العثور يف سهولة جتد الكبرية املؤسسات  -

 لتخفيض ذلك و الوقت، نفس يف متعددة مشاريع يف اإلستثمار ميكنها الكبرية املؤسسات -
 . اإلستثمارات بنتائج تغطيتها جراء اإلبداعات ألخطار النامجة عنا

 إىل بالنظر البحوث متويل ميكنها بذلك مرتفعة، الكبري احلجم ذات املؤسسة سوق حصة  -
 .ذلك جراء من األرباح احملققة

 تبحث وبذلك لإلبداعات الالزم األداء معرفة يف سهولة جتد السوق يف املتفوقة املؤسسات  -
 .فأكثر اإلبداع أكثر نع

 يتغري اإلبداع اجتاه املؤسسات سلوك أن و من خالل هذه النتائج نتوصل اىل  نتيجة مفادها 
وفقا حلجم املؤسسة و بالتالي نؤكد صدق فرضيتنا و نقول أن حجم املؤسسة يؤثر على خلق 

 القدرة االبداعية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية . 

  االملام مبتطلبات االبداع )مقاول، دوافع، مصادر أفكار، متويل ( يؤدي اىل : " الفرضية الثانية "

 تكريسه يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية."
أبرزت نتيجة الفرضية الثانية يف الدراسة على وجود فروقات ذات داللة احصائية بني وجود 

 االبداع يف املؤسسة و : * دور املقاول. * دوافع االبداع .

* مصادر األفكار االبداعية . * متويل املشاريع االبداعية .حيث  تعد الركائز الضرورية يف أي عملية 

 نجاحابداعية ألن التكامل بينهم حتما يولد ابداعا يف املؤسسة، فاذا نظرنا اىل دور املقاول ف
 لىع يرتكز ال املقاول ألن نشاطه يف توفرها مطلوب معينة خصائص على املؤسسة يعتمد

 والتوجيه القيادة وممارسة للتطور اإلبداعي إىل التفكري تنصرف بل ، فحسب املنتوج تصريف
وفشل  .واملتطور بذلك املبادر املقاول بلوغ أهداف مقومات من تعترب والنمو واملخاطرة فاإلبداع ،

 على احلفاظ يف قدرة أكثر ليصبح معارفه وتطوير املقاول تكوين على احلاجة يعكس بعضها
إستمراريتها.  و بالنسبة اىل املتطلب الثاني دوافع االبداع فهي تعترب حجر الزاوية للعملية 

االبداعية النها مسؤولة على حتديد و طرح املشكل الواجب حله باالبداع ) مواجهة املنافسني، 

ة تلبية طلبات الزبائن و املوردين..( فالتحديد اجليد للمشكلة يساعدنا يف رسم جمال الفكر

االبداعية و اليت بدورها تساهم و بشكل كبري و فعال يف خلق توليفة مبدئية لالبداع نعمل 

حيث  على البحث و التطوير فيها اىل أن جند مصدر متويل لتجسيد هذه الفكرة االبداعية. 

يتوقف جتسيد االبداع على حسب مصدر متويله ، فان وجدت املؤسسة االقتصادية مصدر 

ا سواءا متويالت ذاتية، بنكية، عقود شراكة .. من مصادر التمويل، واصلت جتسيد لتمويل ابداعاته

مشاريعها االبداعية و ان مل جتد هذه التمويالت بقيت الفكرة االبداعية و املشروع يف درج 

املكتب اىل حني اجياد مصدر متويل له كما هو حال بعض املؤسسات االقتصادية اجلزائرية . و 

بات صدق فرضيتنا الثالثة و نستطيع بلورة النتيجة التالية : ان االملام مبتطلبات عليه ميكننا اث

االبداع )مقاول، دوافع، مصادر أفكار، متويل ( يؤدي اىل تكريسه يف املؤسسات االقتصادية 

 اجلزائرية.
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 ة :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتم

االبداع بالنسبة  كل من املعرفة و كتسيهاتبرية اليت من خالل ما سبق تتضح األهمية الك

للمؤسسات اليت تهدف اىل التفوق و التميز و احراز الريادة ، من خالل العمل على تقديم اجلديد 

دائما من اجل احلفاظ على والء عمالئها و بالتالي تنمية قدراتها التنافسية .فإسرتاتيجية 

ى أهم الركائز البنائية للمزايا التنافسية و اجلودة على املدى االبداع يف املؤسسات متثل اليوم احد

 القريب و البعيد ، فيمكن النظر اىل املنافسة كعملية موجهة بواسطة التطوير و االبداع .

لذا أصبح من الضروري و يف ظل األزمة الراهنة التصدي ملثل هذه التخوفات و املشكالت ، بل و 

ع و التجديد يف خمتلف جوانب املنتج . حيث تقود اسرتاتيجية التفوق عليها عن طريق االبدا

االبداع املؤسسة اىل اخللق و االبتكار اللذان جيعالنها تتقدم و تسري ركب احلداثة و التطوير و 

 كذا التنمية املستدامة و تعظيم األرباح على املدى الطويل .

أساس دفع  وحل األزمات االقتصادية ، فهلعبه االبداع يف يو يف األخري نشيد بالدور البارز اليت 

عجلة التنمية بسرعة أكرب و باستمرار خاصة و أننا يف مرحلة يطغى عليها التغري الدوري 

 السريع و تتطلب تطوير و نشر اسرتاتيجية و ثقافة االبداع يف املؤسسات .

 الدراسة : نتائج عرض

تغيريات عليها التجديدات و ال املعارف و  لحيمل االبداع قيمة اضافية للمؤسسة، و هذا بإدخا -

 تشمل منتجاتها، طرق إنتاجها أساليبها التسويقية.....اخل.

 و كذا األساليب االبتكارات حتقيق أجل من امكانية اعتماد املؤسسات على العملية االبداعية  -
 أن ميكن واليت عاإلبدا الرئيسي لإلدارة املنطلق تعترب جديدة حبيث  إبداعية أفكار تنتج اليت

 ومرونتها، العالقات خيص فيما تعتمدها املؤسسة الذي خمتلفة كاإلسرتاتيجية مصادر من تنتج
    غريها و ... اختالفها على واملصادر اإلعالمية واملنافسني، املوردين للعمالء، اإلستماع من كذلك

اإلبداع  وإرادة للمؤسسة يةاملال القدرات من قوته يستمد املؤسسات االقتصادية  يف اإلبداع  -

 املالية، الناحية من وتدعيماتها لتحفيزاتها بالنظر تفعيله يف دور للدولة كما املقاول، عند
  املالية املؤسسات إىل باللجوء حتى أو داخليا إبداعاتها متويل تواجه هذه املؤسسات مشكل حيث

املرتفع،  الطلب ومنها قتصادية اال املؤسسات يف اإلبداع دفع يف العوامل من جمموعة تساهم -

 . وغريها تسيريية تطبيقات التكنولوجية، الفرص املنافسة،

 التوصيات : 

بناءا من النتائج  السابقة و املتوصل اليها من خالل الدراسة ميكننا تقديم مجلة من التوصيات 

و االبداع  و لغور  حنو التطويرالعربية آملني يف اختاذها نرباس ينري درب املؤسسات االقتصادية 

 خضام املنافسة و اقتحام األسواق العاملية ، و جتاوز األزمة النفطية الطاحنة و تتمثل فيما يلي : 

 * العمل على بناء أنظمة ابداع فعالة للنهوض باملؤسسات االقتصادية . 
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ينات * الرتكيز على االستثمار يف املوارد البشرية اليت متتلكها املؤسسات من خالل التكو

 والتدريبات و هذا لزيادة رصيدها املعريف ، ألن املعرفة أصبحت من أهم املصادر االبداعية .

 * نشر و ترسيخ ثقافة التميز و االبتكار على كل مستويات املؤسسة االقتصادية.

* االنفتاح على العامل اخلارجي و اقامة عالقات و عقود الشراكة مع مؤسسات ناجحة و رائدة و هذا 

 دف االستفادة من خرباتها و كفاءاتها.به

* الزامية فتح خمابر و خاليا حبث و تطوير كأقسام حمورية يف هيكل املؤسسات باعتبارها أساس 

 كل ابداع .

 * توفري املناخ املالئم للعمال و حتفيز العمل اجلماعي .

أفضل  وبقات ألحسن فكرة * تشجيع روح املبادرة و فتح اجملال لتبادل األفكار و املعارف بإقامة مسا

 ح.اقرتا

* اهتمام الدولة باإلبداع و املبدعني عن طريق سن قوانني و تشريعات حلماية امللكية الفكرية 

 ووضع ترخيصات لالستفادة منها.

 * انشاء صندوق وطين لتمويل االبداعات مبساهمة كل املؤسسات الوطنية .

التكفل بها من كل اجلوانب مثل : جنوم العلوم  * خلق هيئات  وطنية خمتصة لتقييم االبداعات و

 االمارات العربية املتحدة.   -
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