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 الملخص
أحد املداخل املتبعة وهو  )ور التفكير اإلستراتيجي في تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسةد(جاءت الدراسة حتت عنوان 

 .عة وحتقيق ميزة تنافسية يف السوقيريات بيئة العمل السر يللبقاء والتكيف مع تغ
املتغريات الفرعية و  بوصفه متغري مستقلالتفكري اإلسرتاتيجي  قياس وحتليل عالقات االرتباط واألثر بنيسعت الدراسة إىل وقد 

قدرات ، وال)، الفرص الذكيةالتفكير في الوقت، قيادة االفتراضات، التصور النظمي، القصد اإلستراتيجي(ــــــ واملتمثلة بـ املنبثقة عنه
ا  تابعبوصفها متغري  اإلبداعية للمؤسسة    ).القدرة على التكيف، القدرة على التفكير، القدرة االستيعابية(من خالل مكونا

دراسة  متثل يف ،وثانيهما ميداين أو تطبيقي، ومتثل بتقدمي إطار فكري ملوضوع الدراسة ،أوهلما نظري، وجتلى هدف الدراسة ببعدين
  .مع صيدال قدرات اإلبداعيةيف الالتفكري اإلسرتاتيجي تأثري  وحتديد

وصياغة فرضيات اختربت العالقات ارتباطًا وء هذه التساؤالت، يف ضمث بلورة اإلطار النظري ، تساؤالتالواستهدفت الدراسة اإلجابة عن 
  .وتأثرياً 

أداة للقياس، وباستخدام عدد من بوصفها على االستبانة باالعتماد ، مديرا وإطارا يف جممع صيدال )74( وقد مت مجع البيانات من
ـلـ رتباطاالمعامل و  النسب املئوية،و  ،(R2) معامل التحديدو  االحنراف املعياري،و ، احلسايبتوسط املاألساليب اإلحصائية ك  ـــــــ

)Spearman( ،وقيمة الختبار فرضيات االرتباط )F(  ومتت املعاجلة .فرضيات التأثري الختبار واملتعددلنماذج االحندار البسيط 
    .(SPSS) برنامج باستخدام البيانات بتحليل اإلحصائية
التفكري ثر وارتباط ذات داللة معنوية إحصائيًا بني أوتفسريها إىل وجود عالقة  توصلت نتائج اختبار الفرضيات وحتليلهاقد و 

  :التالية الدراسة نتائج، وظهرت اإلبداعية للمؤسسة قدراتالبني و ومتغرياته الفرعية املنبثقة عنه  اإلسرتاتيجي
اإلسرتاتيجي، التصور النظمي، قيادة القصد (لتفكري االسرتاتيجي بأبعاده ل α  ≥0.05عند مستوى داللة وجود تأثري معنوي  -

  . يف القدرات اإلبداعية للمؤسسة مبا يؤكد صحة الفرضية الرئيسية) اإلفرتاضات، التفكري يف الوقت، الفرص الذكية
لعنصر القصد االسرتاتيجي يف القدرات اإلبداعية للمؤسسة مبا يؤكد صحة الفرضية  α  ≥0.05عند مستوى داللة وجود تأثري معنوي  -
 .لفرعية األوىلا

لعنصر التصور النظمي يف القدرات اإلبداعية للمؤسسة مبا يؤكد صحة الفرضية  α  ≥0.05عند مستوى داللة وجود تأثري معنوي  -
 .الفرعية الثانية

ضية لعنصر قيادة  االفرتاضات يف القدرات اإلبداعية للمؤسسة مبا يؤكد صحة الفر  α  ≥0.05عند مستوى داللة وجود تأثري معنوي  -
 .الفرعية الثالثة

لعنصر التفكري يف الوقت يف القدرات اإلبداعية للمؤسسة مبا يؤكد صحة الفرضية  α  ≥0.05عند مستوى داللة وجود تأثري معنوي  -
 .الفرعية الرابعة

الفرضية لعنصر الفرص الذكية يف القدرات اإلبداعية للمؤسسة مبا يؤكد صحة  α  ≥0.05عند مستوى داللة وجود تأثري معنوي  -
 .الفرعية اخلامسة

املؤسسات مبختلف أنواعها وجممع صيدال على وجه التحديد بعدد من االستنتاجات والتوصيات ختص  ةالباحث توقد خرج
  .قرتحات بصدد الدراسات املستقبليةاخلروج مبو 

    القدرات اإلبداعية، التفكري اإلسرتاتيجي، الصناعة الدوائية  :الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The study comes under the title (the role of strategic thinking in activation of the innovation 

capabilities of the firm), who the one of the entrances used to stay and adapt to the rapid changes 
in the work environment and achieve a competitive advantage in the market. 

The purpose of this study was to measure and analyze the correlations and the impact of 
strategic thinking as the independent variable and sub-variants emanating from it (strategic intent, 
systems perspective, hypotheses driven, thinking in time, intelligent opportunism), and the 
innovation capabilities of the firm as a dependent variable through its components (absorptive 
capacity, Adaptive Capacity, Capacity of thinking). 

The objective of the study demonstrated two-dimensional, the first theoretical, and represent 
to provide a conceptual framework  for the subject of the study, and the second field, or applied, 
represented in the study and determine the effect of strategic thinking in innovation capabilities of 
the complex Saidal. 

The purpose of this study to answer questions, and then develop a theoretical framework in 
light of these questions, and formulate hypotheses tested correlations closely influential. 

The data were collected from (74) as director and a framework in complex Saidal, depending 
on the resolution as a tool for measuring, and using a number of statistical methods The arithmetic 
such as: mean, and the standard deviation, and regression (R2), and percentages, and the 
correlation coefficient for (Spearman) to test the hypotheses of correlation, and the value of (F) for 
simple regression models to test hypotheses impact. Data were processed statically by using the 
Statistical Package of Social Sciences (SPSS). 

The results of hypothesis testing, analysis and interpretation to a relationship and the impact 
of the correlation statistically significant differences between strategic thinking and sub- variables -
ups between him and the innovation capabilities of the firm, the study results indicated the 
following: 
- The existence of a significant effect at the level of significance α ≤ 0.05 for strategic thinking 
dimensions (strategic intent, systems perspective, hypotheses driven, thinking in time, intelligent 
opportunism) in the innovation capabilities of the firm, including confirming the validity of the main 
hypothesis. 
- The existence of a significant effect at the level of significance α ≤ 0.05 for element strategic intent in the 
innovation capabilities of the firm, including confirming the validity of the first sub-hypothesis. 
- The existence of a significant effect at the level of significance α ≤ 0.05 for element systems 
perspective in the innovation capabilities of the firm, including confirming the validity of the 
second sub-hypothesis. 
- The existence of a significant effect at the level of significance α ≤ 0.05 for element hypotheses 
driven in the innovation capabilities of the firm, including confirming the validity of the third sub-
hypothesis. 
- The existence of a significant effect at the level of significance α ≤ 0.05 for element thinking in 
time in the innovation capabilities of the firm, including confirming the validity of the fourth sub-
hypothesis. 
- The existence of a significant effect at the level of significance α ≤ 0.05 for element intelligent 
opportunism in the innovation capabilities of the firm, including confirming the validity of the fifth 
sub-hypothesis. 

The researcher came up with a number of conclusions and recommendations concerning 
firms of various kinds and complex Saidal specifically, and out proposals in connection with future 
studies. 

   
Keywords: innovation capabilities, strategic thinking, the pharmaceutical industry 
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Résumé 

 Cette étude sous le titre (le rôle de la réflexion stratégique dans l'activation des 
capacités innovatrice de l'entreprise), c'est l'une des entrées utilisées pour survivre et s'adapter aux 
changements rapides de l'environnement de travail et obtenir un avantage concurrentiel sur le 
marché. 

Dans cette étude nous visons à mesurer et analyser les corrélations et l'impact entre la 
réflexion stratégique comme un variable indépendante et sous-variables émanant de lui (Focalisée 
sur l’intention, Perspective systémique, Démarche hypothétique, Horizon temporel, Opportunisme 
intelligent), et les capacités innovatrice de l'entreprise comme une variable dépendante à travers 
les composants (la capacité d'absorptive, la capacité l'adaptabilité, capacité de penser). 

Cette étude vise à démontré à deux dimensions, le premier, représente un cadre intellectuel 
pour le sujet de l'étude, et le second pratique, qui étude et déterminer l'effet de la réflexion 
stratégique dans la capacité innovatrice de groupe Saidal.  

 L'étude vise à répondre aux questions, puis élaborer un cadre théorique à la lumière 
de ces questions, et de formuler des hypothèses testées les relations corrélation et influent.  
Les données ont été collecté à partir de (74) directeur et des cadres dans le groupe Saidal, nous 
utilisons la formulaire comme un outil de mesure, et par utilisation d' un certain nombre de 
méthodes statistiques comme: Moyen arithmétiques, déviance et le coefficient de détermination 
(R2), et les pourcentages, et le coefficient de corrélation (Spearman) pour tester des hypothèses 
corrélation et la valeur de (F) pour les modèles de régression simple et multiple pour tester les 
hypothèses d'impact. Dans le traitement statistique des données en utilisant un logiciel (SPSS). 

Les résultats des tests d'hypothèses, et l'analyse et l'interprétation vers un existe d'une 
relation de l'effet et la corrélation avec une signification statistique entre la réflexion stratégique et 
sous-variables émanant de lui et les capacités innovatrices de l'entreprise, et l'étude a montré les 
résultats suivants: 
- Il existe un effet significatif au niveau de signification α ≤ 0,05 pour les dimensions de la réflexion 
stratégique (Focalisée sur l’intention, Perspective systémique, Démarche hypothétique, Horizon 
temporel, Opportunisme intelligent), dans les capacités innovatrices de l'entreprise, donc nous 
confirmons la validité de l'hypothèse principale. 
- Il existe un effet significatif au niveau de signification α ≤ 0,05 pour l'élément Focalisée sur 
l’intention dans les capacités innovatrices de l'entreprise, donc nous confirmons la validité de la 
première sous-hypothèse. 
- Il existe un effet significatif au niveau de signification α ≤ 0,05 pour l'élément Perspective 
systémique dans les capacités innovatrices de l'entreprise, donc nous confirmons la validité de la 
deuxième sous-hypothèse. 
- Il existe un effet significatif au niveau de signification α ≤ 0,05 pour l'élément Démarche 
hypothétique dans les capacités innovatrices de l'entreprise, donc nous confirmons la validité la 
validité de la troisième sous-hypothèse. 
- Il existe un effet significatif au niveau de signification α ≤ 0,05 à penser à l'élément Horizon 
temporel dans innovatrice de l'entreprise, donc nous confirmons la validité de la quatrième sous-
hypothèse. 
- L'existence un effet significatif au niveau de signification α ≤ 0,05 élément Opportunisme 
intelligent dans les capacités innovatrices de l'entreprise, donc nous confirmons la validité de la 
cinquième sous-hypothèse. 

Le chercheur est atteint des plusieurs conclusions et recommandations concernant les 
entreprises en différent types et spécifiquement pour le groupe Saidal, et sortir avec des 
propositions pour les études en future. 

Mots-clés: Les capacités innovatrice, la réflexion stratégique, l'industrie pharmaceutique 
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 المقدمة العامة
 ويعيقها إستمراريتها يهدد حميط يف أنشطتها جماالت وتعدد أنواعها اختالف على االقتصادية املؤسسات تنشط

 حيث االقتصادية، القطاعات أغلب تشهدها أصبحت اليت السريعة التكنولوجية التطورات جهة فمن. أهدافها بلوغ على
 املتابعة عليها يتعني اليت املؤسسة حميط يف بذاته قائم بعد لتكنولوجياا ألن مواكبتها املؤسسة على الصعب من أصبح

 متلكه مبا مرتبطان وإستمراريتها املؤسسة فنجاح املوارد، نقص من املؤسسات تعاين جهة ومن. وتقلباته لتطوراته املستمرة
 وإمنا املستقبل حنو املؤسسة فعتد اليت ليست األموال أن الدراسات كشفت حيث متميزة، إسرتاتيجية موارد من وتوظفه
ا الذين املنافسني قبل من للمضايقة عرضة املؤسسة أن كما. أفرادها ودافعية الفكرية طاقتها اإلسرتاتيجية، مواردها  يزامحو

  ........واألرباح األسعار املكانة، يف
 هذه على التغلب من كنهامت اليت واآلليات األدوات عن للبحث دفعتها املؤسسات على حتديات خلق مجيعه هذا

ال يف خاصة إسرتاتيجي تفكري تبين ضرورةومن بني هذه اآلليات  ،تنافسية ميزة وحتقيق العوائق  إذن. االقتصادي ا
ال يف اإلسرتاتيجي فالبعد لذا على املؤسسة االقتناع  عنه، االستغناء ميكن اختيار وليس ملحة ضرورة أصبح التسيريي ا

سيريية اليت تضمن هلا االستمرارية وامليزة التنافسية، من خالل تفعيل مقومات جناحها اليت من أمهها قدرة بأنه اآللية الت
  .املؤسسة على اإلبداع

 له تضع وأن األمد بعيد املستقبل إىل ساتللمؤس العليا اإلدارة تنظر أن تستدعي اإلبداع عملية أن فالشك
ة الكافية اخلطط ّ  ينشأ يعترب استثمارا التفكري يف اإلدارة الذي تستغرقه فالوقت .السليم املنطقي أسس التفكري على املبني

تقدير دقيق للفرص املستقبلية واستغالل أفضل للطاقات والقدرات والعمل على توجيهها مبا خيدم متيز املؤسسة  عنه
ا على اإلبداع  عمليات تسارع استوجب يالطلب، الذ وتنامي األسواق واتساع املنافسة اشتدادخاصة مع . وقدر

بأفكارهم مبا خيدم  للمسامهة أمامهم الفرصة وإتاحة بالعاملني املتزايد واالهتمام واخلدمات للمنتجات والتحديث اإلبداع
 خدمة يف معاً  والوقت التفكري جتعل يفرض على املؤسسة أن السليم املنطق فإن هلذا الطرح ووفقاً . تنافسية املؤسسة
ه الدراسة حول دور التفكري اإلسرتاتيجي يف تفعيل ذا املنطق فقد متحور مسار هذعلى ه ابناء .بداعيةإسرتاتيجيتها اإل

 للمؤسسة سرتاتيجيةاإل إعداد عن سئولامل أنهبفاإلسرتاتيجي اجليد هو الذي يدرك  ،القدرات اإلبداعية للمؤسسة
الك قدرات وخصائص متكنه من ذلك وأنه لن يتمكن تغريات بيئة األعمال، مما يتطلب منه امت مع يتناسب مبا وتنفيذها

  : من خالل ما سبق ميكن صياغة إشكالية الدراسة على النحو التايل. ذلك مبنئى عن مشاركة موظفي املؤسسة من حتقيق

  ما هو دور التفكير اإلستراتيجي في تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة؟

    

  
    IV  



  

  
  :ض التساؤالت ميكن أن تساعدنا على حل مشكلة الدراسة كما يليلك البد علينا أن جنيب على بعذل

    ؟ القدرات اإلبداعية للمؤسسةعنصر القصد اإلسرتاتيجي يف تفعيل  يساهمهل  -
  القدرات اإلبداعية للمؤسسة ؟يف تفعيل  لتصور النظمياعنصر  يساهمهل  -
  للمؤسسة ؟ القدرات اإلبداعيةيف تفعيل االفرتاضات  عنصر قيادة يساهم هل -
  القدرات اإلبداعية للمؤسسة ؟يف تفعيل لتفكري يف الوقت عنصر ا يساهمهل  -
  القدرات اإلبداعية للمؤسسة ؟عنصر الفرص الذكية يف تفعيل  يساهمهل  -

  :التالية الرئيسية الفرضيات نقرتح وأهدافه، لغاياته البحث حتقيق ومن أجل :البحث فرضيات
  .م التفكري اإلسرتاتيجي يف تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسةيساه :الرئيسيةالفرضية  -
  .القدرات اإلبداعية للمؤسسةعنصر القصد اإلسرتاتيجي يف تفعيل  يساهم :الفرعية األولىالفرضية  -
  .القدرات اإلبداعية للمؤسسةيف تفعيل  لتصور النظمياعنصر  يساهم :الفرعية الثانيةالفرضية  -
  .القدرات اإلبداعية للمؤسسةيف تفعيل االفرتاضات  عنصر قيادة يساهم :لثالثةالفرعية االفرضية  -
  .القدرات اإلبداعية للمؤسسةيف تفعيل لتفكري يف الوقت عنصر ا يساهم :الفرعية الرابعةالفرضية  -
  .القدرات اإلبداعية للمؤسسةعنصر الفرص الذكية يف تفعيل  يساهم :الفرعية الخامسةالفرضية  -

  :يف متثلت امليدانية الناحية من أو النظرية الناحية من سواء علمية أمهية البحث يكتسب :البحث أهمية
 اإلسرتاتيجي، التفكري من لكل نظريا مدخال تعد اليت املطروحة التساؤالت إجابات عن ستكشف واليت: النظرية األهمية

  .الدراسات من النوع هلذا املتتبعني حاجة من بسيط جزء ولو سد يكفل مبا للمؤسسة، اإلبداعية والقدرات
 تفعيل ودرجة اإلسرتاتيجي التفكري من كل بني القائمتني واألثر، االرتباط عالقيت باختبار تتمثل :الميدانية األهمية
 ألمهية املؤسسات مسريي من األمر يهمهم من إلثراء حماولة يعد البحث هذا أن كما. للمؤسسة اإلبداعية القدرات
  .اليوم احمليط يشهدها اليت التقلبات ظل يف خاصة دور من له وما إسرتاتيجي، تفكري تبين وضرورة

  :إىل البحث يهدف: البحث أهداف
  .االقتصادية املؤسسات يف اإلسرتاتيجي التفكري دور إظهار -
  .املنافسة رأسها وعلى تشهدها اليت الراهنة الظروف ظل يف إسرتاتيجي تفكري تبين ألمهية املؤسسات إدراك مدى معرفة -
  .للمؤسسات التسيريي الفكر إنعاش يف تساهم أن ميكن اليت والتوصيات االقرتاحات من مجلة إىل التوصل حماولة -
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 بعاداإل أسلوب على القائم) Exploration( االستكشايف املنهج على الدراسة هذه يف اعتمدنا :البحث منهج
)Abduction (على ضوء بعض  للمؤسسة اإلبداعية والقدرات اإلسرتاتيجي بالتفكري املتعلقة املفاهيم أهم حتليل يف

وقد  .الفرضيات على اإلجابة حملاولة املؤسسة حمل الدراسة على بعد فيما اختبارها أجل من األدبيات املتاحة للموضوعني
ؤسسة حمل الدراسة، ويتعلق األمر مبجمع صيدال استخدمنا لولوج امليدان تقنية دراسة احلالة من أجل مجع البيانات من امل

  . لصناعة الدواء

  :يف تتمثل :الموضوع اختيار مبررات
  .اإلسرتاتيجي التفكري دور تفعيل يف تساهم أن املمكن من اقرتاحات وضع يف املسامهة حماولة -
 اإلبداعية والقدرات اإلسرتاتيجي التفكري بني للربط بالنسبة خاصة املواضيع، هذه مثل تناولت اليت الدراسات قلة -

  . للمؤسسة

   :امليدانية الدراسة والثاين النظرية والدراسات املفاهيم على مبين األول جزأين، إىل البحث هذا تقسيم ميكن :البحث خطة
 قدراتلا ماهية العديد من النقاط أمهها يتناول ،مقتضيات جتسيد القدرات اإلبداعية للمؤسسة إىل يتطرق: األول الفصل

ا، متطلبات تشكيلها والعناصر األساسية املسامهة يف تشكيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة للمؤسسة اإلبداعية    . ومكونا
العديد من النقاط  ويتناول ،كمفعل رئيسي للقدرات اإلبداعية للمؤسسة  اإلسرتاتيجي لتفكرياإىل  يتطرق: الثاني الفصل

خصائص من خالل التعرف للتطور التارخيي للفكر اإلسرتاتيجي ومفهوم و  رتاتيجيملاهية التفكري اإلس التطرق أمهها
 يف اإلسرتاتيجي التفكري دور يف متمثال الدراسة يتمتغري  بني الربط يتناول كماالتفكري اإلسرتاتيجي وخمتلف عناصره،  

   .الدراسة منوذج واقرتاح للمؤسسة اإلبداعية القدرات تفعيل
ويتناول صناعة ، )قطاع الصناعة الدوائية(إىل اإلطار السياقي لنشاط املؤسسة موضوع الدراسة يتطرق  :الثالث الفصل
مع صيدال، اإلبداع يف قطاع الصناعة الدوائيةصناعة الدواء على مستوى العامل واجلزائرالدواء،    .، تقدمي عام 
 من مع صيدال اإلبداعية القدرات تفعيل يف اإلسرتاتيجي التفكري مسامهة يتطرق إىل تطبيقي فصل وهو :الرابع الفصل
تطبيق  للبحث، الدراسة املنهجية :اآلتيةنقاط ال سنعتمدحماولة منا لتحقيق ذلك، فإننا و  .االستمارةة تقني استخدام خالل

  .الدراسة الكمية على جممع صيدال ومناقشة النتائج
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التطبيقي الجزء  
 

مقتضيات تفعيل القدرات : األول لالفص
 اإلبداعية للمؤسسة

التفكير اإلستراتيجي  : الثاني الفصل
 اإلبداعية للقدرات كمفعل رئيسي

 للمؤسسة

الدراسة التطبيقية : الرابع الفصل
لمساهمة التفكير اإلستراتيجي في تفعيل 

 القدرات اإلبداعية لمجمع صيدال

 
تراتيجياإلس التفكير ماهية :األول المبحث  

اإلستراتيجي التفكير عناصر :المبحث الثاني  
 اإلستراتيجي التفكير تحول: الثالث المبحث

التنظيمي اإلستراتيجي التفكير إلى الفردي  
مساهمة التفكير : المبحث الرابع

اإلستراتيجي في تفعيل القدرات اإلبداعية 
 للمؤسسة
 

 
الدراسة المنهجية للبحث: األول المبحث  

تطبيق الدراسة الكمية على : انيالمبحث الث
ومنافشة النتائج صيدال مجمع  

 
 اإلبداعية القدرات ماهية :األول المبحث

 للمؤسسة
العناصر األساسية المساهمة : الثاني المبحث

 في تشكيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة
 القدرات ونشر تشكيل :الثالث المبحث

للمؤسسة اإلبداعية  

لسياقي لنشاط اإلطار ا: الثالث الفصل
قطاع (المؤسسة موضوع الدراسة 

)الصناعة الدوائية  

 
صناعة الدواء :األول المبحث  

صناعة الدواء على مستوى : الثاني المبحث
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اإلبداع في قطاع الصناعة  :الثالث المبحث
 الدوائية

تقديم عام لمجمع صيدال: الرابعالمبحث   
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مقتضيات تفعيل : األول الفصل
 القدرات اإلبداعية للمؤسسة

 



مقتضيات تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة ............................................................................األول الفصل  
 

  
  تمهيــد

 أن تواكب التطور ىت تكون املؤسسة يف القمة البدحو  أسواقها، يف كبرية منافسة األعمال منظمات تشهد
تبين قدرات حتقق هلا  والذي يرتبط بامتالك املؤسسة على اإلبداع يتوقف بدرجة كبريةالذي و احلاصل يف قطاع السوق 

ا اإلبداعية البد  .عماالً جديدة، وإجياد أسواقًا جديدة، وخلق قيمة للزبونأ  أن تعمليف املقابل، لتشكل املنظمات قدرا
حىت تتمكن من مواجهة كل هذه التحديات  ،على بناء وتنمية واستغالل، ودمج وجتميع املوارد، املعارف واملهارات لديها

   .تأكدف مع املتغريات البيئية وظروف عدم الومتكنها من اختاذ الفعل املناسب للتكي
 حرج مصدرأصبح اليوم اإلبداع أن ب األعمال املعاصرة منظماتلقد كشفت بعض الدراسات واألحباث إدراك 

وال يتحقق هلا ذلك إال من خالل حاجتها إىل قدرات إبداعية، ومبوجب ذلك أصبحت املنظمات حباجة  التنافسية للميزة
  .القدرات اإلبداعيةإىل تطبيق طرق جديدة يف اإلدارة اإلسرتاتيجية، تستند فيها إىل إعادة تشكيل املنظمة لتعمل يف إطار 

 النحو على هاتأطري  يلي فيما سنحاول للقدرات اإلبداعية للمؤسسة التعريفي املدخل هذا خالل من رياألخيف 
  :يتاآل
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مقتضيات تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة ............................................................................األول الفصل  
 

  للمؤسسة اإلبداعية القدرات ماهية :األول المبحث

 1984سنة  Wernerfeltإن الوصول ملفهوم القدرات اإلبداعية للمؤسسة كانت انطالقته الفعلية أول مقالة للباحث 
 Resource-based) باملقاربة املبنية على املوارد(اليت جاء فيها وألول مرة مصطلح نظرية املوارد واملهارات أو ما يعرف 

view ث أبرزت أمهية املوارد وركزت على البعد الداخلي للمؤسسة عكس املقاربة اهليكلية ملايكل بورتر حيM. Porter 
فاإلسرتاتيجية تعد بالتوفيق بني بعد املوارد تزويدا وتوظيفا من جهة . "تتصور هذه النظرية املؤسسة كحزمة من املواردل

ضم بدورها مؤسسات حتاول أن تستمد هي األخرى تفوقها من مواردها واحمليط اخلارجي مبفهوم املنافسة املوسعة اليت ت
فشيئا لرتتقي من مفهوم املوارد إىل املعارف مث  اومن مث توالت األعمال للتطور شيئ .1"ومن متوقعها من جهة أخرى

جية يتمثل يف البحث املهارات وأخريا مفهوم القدرات من خالل نظرية القدرات الديناميكية، اليت ترى أن جوهر اإلسرتاتي
 Teece & Pisano, Shuen, 1997عن خلق الثروة اليت تسمح باستخدام جيد للموارد بدل ممارسة نفوذ السوق، إذ جند

يفرقون بني مدلول املوارد والقدرات، ويؤكدون على أمهية متلك الكفاءات واخلربة والتعلم وتراكم األصول التنظيمية أو غري  
. 2ر البحث الذي يتعلق أساسا بإعادة توليد وبناء امليزة التنافسية يف ظل أنظمة تغري سريع ومستمراملادية، وذلك يف إطا

وكنوع من القدرات الديناميكية . لتأخذ نظرية القدرات الديناميكية يف احلسبان العوامل احمليطية املؤثرة يف موارد املؤسسة
 Benn Lawson & Danny)حيث يعترب كل من Innovation capabilitiesجاء مصطلح القدرات اإلبداعية 

Samson, 2001)   من الباحثني األوائل يف املوضوع، من خالل مقالة منشورة حتت عنوانDeveloping innovation 

capability in organisation a Dynamic capabilities approach  اليت طرحا فيها فكرة أمهية القدرات اإلبداعية
القدرات اإلبداعية  فهما يعتربان .املنافسة العاملية الشديدة والتقدم التكنولوجي الكبري ل خاصة يف ظلملنظمات األعما

عمليات والنظم الالزمة للتكيف مع تغري األسواق إعتماد الاآللية اليت متكن املنظمات من إنتاج منتجات جديدة و 
    .الشديدة والتكنولوجيات واملنافسة

I. للمؤسسة ةاإلبداعي القدرات مفهوم  
ذوي اإلبداع العايل بأن اإلبداع هو ليس فقط نتيجة استخدام للموارد النادرة أو  لقد كشفت تصرحيات مدراء املؤسسات

  .تطبيق لألفكار اجلديدة واملبدعة ولكنه نتيجة امتالك قدرات متّكن من حتقيق ذلك
ا متتلك نفس اإل ا من ويف احلقيقة، إن املتتبع للمؤسسات الرائدة جيد أ مكانيات واملوارد والتكنولوجيا اليت متتلكها نظريا

املؤسسات غري املبدعة يف جماهلا، إمنا يكمن السبب يف ذلك امتالك قدرات إبداعية ختول ملن ميتلكها القدرة على التكيف 
  .  مع تغريات احمليط وتقدمي كل ما هو جديد ومفيد للمؤسسة وخمتلف األطراف األخرى

                                                
 باتنة،- خلضر احلاج جامعة التسيري، لومع يف منشورة دكتوراه أطروحة ،اإلستراتيجي الفارق على مبنية تسييرية مقاربة إلعداد مساهمة املليك، مزهودة عبد 1

  130ص ،2007 اجلزائر،
  98، ص2007، اجلزائر، ماي 11بسكرة، عدد –، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر الميزة التنافسية ونموذج اإلدارة اإلستراتيجيةباليل أمحد،  2
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يعد مفهوم القدرات اإلبداعية للمؤسسة جديد نسبيا وغري حمدد لذا علينا : للمؤسسة اإلبداعية القدرات تعريف .1
  .ك حىت يتسىن لنا تقدمي تعريف واضح وبسيط للقدرات اإلبداعية للمؤسسةأوال أن نشري إىل مفهوم القدرات وذل

 عال مستوى على بشرية موارد الشركة لدى يكون قد فمثال متعددة موارد أو ملورد اجليد ستخداماال نتيجة هي القدرات
 وكذلك ،املنتجات تطوير على قدرة لدينا يكون والدارية املالية باملوارد وتدعيمه املورد هذا وباستخدام والعلم الكفاءة من
  . املنتجات تطوير على قدرة لدينا وليس بشرية موارد لدينا يكون قد

 على القدرة التوسع، على القدرة ،نتاجاإل زيادة املنتج، تكلفة تقليل التوزيع، والتطوير، اإلبداع متكن من املؤسسة قدرات
...جديدة خدمات أو منتجات تقدمي

القدرات إىل كفاءة املؤسسة يف تنسيق مواردها ووضعها قيد االستخدام اإلنتاجي، وبتمثل يف تلك كما يشري مفهوم .1
ا الداخلية من  األنظمة املعتادة للمؤسسة، أي يف الطريقة اليت تعتمدها املؤسسة على صعيد اختاذ القرارات وإدارة عمليا

  . 2أجل حتقيق األهداف
ا  (St-Amant & Renard, 2004)هذا يف تعريف  ميكن أن نلخص نشر، جتميع، دمج "للقدرات التنظيمية بأ

  :كما هو موضح يف الشكل املوايل   3"وتنسيق املوارد، املعارف واملهارات لتنفيذ األهداف اإلسرتاتيجية

  القدرات التنظيمية :)1( رقم الشكل

  
                                                

 http://samehar.wordpress.com :أنظر املوقع ،)2010(اهلندسة الصناعية ، مقال نشر يف موقع اإلدارة و االستراتيجي التخطيطحممد،  سامح 1
  )بتصرف( 12:29 على 15/09/2012أطلع عليه 

 العربية اململكة للنشر، املريخ دار عال،املت عبد أمحد سيد وحممد رفاعي حممد رفاعي: ترمجة ،)مدخل متكامل( اإلستراتيجية اإلدارة جونز، وجاريث شارلز 2
  212ص ،2006 ،السعودية

3 fall I, (2008), Approche « gestionnaire » de la capacité organisationnelle et pilotage du proges: Apports 
d’un dispositif pionnier de gestion des capacités organisationnelles dans une entreprise mondialisée, 
Thèse de Doctorat, école des Mines de Paris, Paris, P 54 

 

 المهارات المعارف الموارد
 األداء

  :من إعداد الباحثة باالعتماد على
fall I, (2008), Approche « gestionnaire » de la capacité organisationnelle et pilotage du proges: 
Apports d’un dispositif pionnier de gestion des capacités organisationnelles dans une entreprise 
mondialisée, Thèse de Doctorat, école des Mines de Paris, Paris, P 54 
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 املوارد على املبنية املقاربة نتيجة األخرية هذه فإن Innovation capabilities اإلبداعية للقدرات هذه دراستنا يف

Resource-based view ا املؤسسة تعترب اليت  القدرات حيث تعتري. 1"والقدرات املهارات وارد،امل من حزمة" بأ
ا اإلبداعية  كذلك اجلديدة والطرق للعمليات والناجح السريع التكيف على القدرة تعطيها واليت باملؤسسة خاصة ميزة بأ

اتعترب  حيث. 2وجديدة حمسنة منتجات إدخال  خليةالدا املؤسسة معرفة بني التفاعل على تنطوي ديناميكية اتقدر  بأ
  . 3اخلارجية السوق ومتطلبات

بأن القدرات الديناميكية تعد حمفزًة لإلبداع، فبينما يستخدم املنافسون ترتيبات املوارد  (Thomas et al, 2001)ويؤكد 
اجلديدة للتحرك إىل املواقع اإلسرتاتيجية اجلديدة، فإن القدرات الديناميكية تستخدم لكسر قواعد املنافسة من خالل 

   .4 االسرتاتيجي، بوصفها إجراءات إدارية عالية املستوى، وموارد قادرة على التنظيم يف احلاالت املتغريةالتغري
 وتطوير العمليات، احلالية، املنتجات لتحسني املطلوبة األخرى والكفاءات التنظيمية باملعرفة اإلبداعية القدرات ترتبطكما 

 ن منمتكّ  للقدرات األصناف هذه أنعلى  الضوء سلطقد  Henderson دنا جنفإن املعىن نفس يفو . 5ديدةاجل نتجاتامل
  .6تنافسية ميزة يأدي إىل حتقيق مما ،للمؤسسة الداخلية احلدود عرب املعرفة دمج
ا تشري إىل للمؤسسة اإلبداعية القدرات فيعتربان (Lawson & Samson, 2001) أما " الدمج على عاليةال قدرةال" بأ

higher-order integration capability،  هذا النوع  لديها اليت فاملؤسسات. مهارات عدة وإدارة قولبة متكن من اليتو
ا يعين من القدرات    .7اإلبداع إلجناح واملوارد املفتاحية املهارات دمج تستطيع أ

 دراتالق مصطلح أنب ,Hayes & Pisano) ,(Lawson & Samson, 2001) (1996 من كل عليه اتفق ما هذاو 
  . 8إبداع خمرجات إىل مواردها خمتلف حتول خالهلا من اليت للمنظمة العالية املهارة إىل لإلشارةهو  اإلبداعية

                                                
1 Atoche-K, C, Durtrénit G, (2010), The complexity of innovation capabilities développement: interaction 
between strategic capabilities: the case of Hylsa, 8th international conference globelics, making innovation 
work for society, 1/3 November, Malaysia, P 4 
2 Balan P, Lindsay N, (2010), Innovation capability: Exploring the factors that make up this construct in 
the services sector, AGSE, P 938  www.swinburne.edu.au/lib/ir/onlineconferences/agse2010/000144.pdf, 
see: 27/09/2012 at 09:50 
3 GÜL¸Sen A, Cengiz Y, (2008), Innovative Capability, Innovation Strategy and Market Orientation: an 
Empirical analysis in Turkich software industry, International Journal of Innovation Management Vol: 12, 
No 1, March, PP: 69–111, (without a country), P 79 
4 Thomas, J.B, Henderson J.C, (2001), Understanding Strategic Learning: Linking Organization Learning 
Knowledge Management and Sense making, Organization Science, Vol: 12, No 3, PP: 331-345, P 32  (with 
adaptation) 
5 GÜL¸Sen A, Cengiz Y, Op-Cit, P 79 
6 Atoche-K, C, Durtrénit G, Op-Cit, P 4  
7 Lawson B, Samson D, (2001), Developing innovation capability in organisation a Dynamic capabilities 
approach, International Journal of Innovation Management, Vol: 5, No 3, September, PP: 377–400, P 380  
(without a country) 
8 Vedina R, Baumane I, (2009), innovation capabilities in small catching–up Economies: Evidence from 
food production and tourisme sector SMEs, Spain, P 222 
 ebooks.narotama.ac.id/.../Innovation%20Systems%20in%20Small%20Catching-Up%20Economies, see: 
12/09/2012 at 12:19 
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فها  ا  Chonticha Mathuramaythaوتعرّ إىل منتجات جديدة،  قدرة متكن املؤسسة من حتويل املعرفة واألفكار"بأ

ـــ  (Antonio Lerro et al)وهذا ما أشار إليه . 1"عمليات، ونظم لفائدة املؤسسة ــ قدرة "بأن القدرات اإلبداعية تشري ل
لذلك جند أن  .2"سة خللق منتجات وخدمات جديدةاملؤسسة على جتميع، دمج واستغالل مواردها امللموسة وغري امللمو 

  : القدرات اإلبداعية متكن املؤسسة من
    .السوق احتياجات تلبيةل اجلديدة املنتجات تطوير -
  .اجلديدة املنتجات هذه تنتج لعملية املناسبة التقنيات تطبيق -
  .ستقبليةامل االحتياجات لتلبية التجهيز وتكنولوجيات اجلديد املنتج واعتماد وضع -
  .3توقعةامل غري فرصالو  ةتكنولوجيال للتطورات االستجابة -

مما سبق جند أن القدرات اإلبداعية للمؤسسة هي قدرات من نوع ديناميكي متكن املؤسسة من التكيف مع 
ارف تغريات احمليط وتقدمي كل ما هو جديد يف جماهلا من خالل جتميع، دمج وإعادة جتميع واستغالل املوارد واملع

  .  واملهارات

 ,Teece & Pisano, Shuen)مقالة لمقاالت املذكورة سابقا كتبعا ل :للمؤسسة اإلبداعية القدرات مكونات .2

وتبعا اليت تناولت مفهوم القدرات الديناميكية،  (Gulsun Altintas, 2012)و (David J. Teece, 2007)و (1997
ابداعية على للقدرات اإل (Lawson & Samson, 2001) تعريفل  ، وبناءا على تعريفديناميكي ات من نوعقدر  أ

(Chonticha Mathuramaytha, 2012)  ا ، ".....متكن املؤسسة من حتويل املعرفة واألفكار "للقدرات اإلبداعية بأ
ا منحى يتالءم معمن احلالية  الدراسةإليه ستنحى وما  مفاهيم القدرات اإلبداعية للمؤسسةوباالعتماد على  ، متطلبا

القدرة على ، القدرة االستيعابية :كون منتت للمؤسسة القدرات اإلبداعيةة خمتصني جند أن ذوبعد استشارة أسات
   .القدرة على التفكيرالتكيف، و 

  

  

  
                                                
1 Mathuramaytha C, (2012), Developing Knowledge-Sharing Capabilities Influence Innovation 
Capabilities in Organizations – a Theoretical Model, International Conference on Education and 
Management Innovation IPEDR, Vol:30, Singapore, P 289 
2 Lerro A et al, Modeling organizational innovation capability: a knowledge-Based approach, Italy, P 11     
www. Modeling organizational innovation capability.com  see:  13/05/2012 at 10:45  
3 GÜL¸Sen A, Cengiz Y, Op-Cit,  P 79   
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 العملية يف حامسة تكون ما غالبا للمعرفة اخلارجية املصادرإن  :(Absorptive Capacity) القدرة االستيعابية .1.2
ها كل يعرف اليت ، هذه القدرةاإلبداعية للقدرات أساسي مكون اخلارجية املعرفة استغالل على القدرة تعد حيث ،اإلبداعية

ا، وتطبيقها على النهايات التجارية (Cohen & Levinthal) من ا القدرة على إدراك قيمة املعلومة، استيعا كما . 1بأ
ا مث استخدامها م عن طريق إدراك املعلومات اجلديدة، وهضمها أو استيعا هذه القدرة  .2تشري إىل القدرة على التعّل

ا مفتاح خلق القيمة من خالل االستث  تتمثل (Cohen & Levinthal) حسبو . 3املعرفة مار يفالديناميكية ينظر هلا بأ
  :يف للمؤسسة االستيعابية القدرات مصادر أهم
 استخدام على قدرة كثراأل هي )evelopment& D Research( البحث والتطوير بنفسها جتري اليت املؤسسات -

   .املتاحة اخلارجية املعلومات
   .)R & D(يف البحث والتطوير االستثمار -
 واستغالل إدراك على قدرة أكثر تكون املؤسسة أن (Rosenberg, 1982) و (Abernathy, 1978) كل من حظال -

  .التصنيع جمال يف املباشرة املشاركة خالل من معينة منتجات بسوق الصلة ذات اجلديدة املعلومات
 technical التقين للتدريب فراداأل إرسال عند احلال هو كما مباشرة، االستيعابية القدرة يف املؤسسات تستثمر -

training .  
 املنظمة قدرة إىل كذلك ولكن منظمة قبل من املعلومات استيعاب أو اقتناء إىل فقط ليس تشري االستيعابية القدرة -

 بل اخلارجية البيئة مع مباشرة املنظمة تفاعل على ببساطة تتوقف ال للمنظمة االستيعابية القدرة لذلك. استغالهلا على
 على نركز ،للمؤسسة االستيعابية القدرات مصادر لفهم .الصغرى الوحدات وداخل عرب املعرفة بنقل كذلك ترتبط هي
 وتوزيع خصائص على وكذلك للمنظمة، الصغرى الوحدات بني وكذلك واملنظمة، اخلارجية البيئة بني االتصاالت بنية

   .4املنظمة داخل اخلربات
  
  

                                                
1 Rahmani Z, ali mosavi S, (2011), Enhancing the innovation capability in the organization: a conceptual 
framework, 2 éme international conference on education and management technology, IPEDR, Vol: 13, 
IACSIT Press, Singapore, PP 129-287 

دراسة آلراء عينة (إسهامات القيادة اإلستراتيجية في تعزيز المرونة اإلستراتيجية لمنظمات األعمال الطائي أمين جاسم حممد،  ،املعاضيدي معن وعد اهللا 2
، جامعة املوصل-كلية اإلدارة واالقتصاد،  تنمية الرافدين، جملة )إلستراتيجية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوىمن القيادات ا

  )بتصرف(   119-118ص ص، 2011، 140-8 ص ص ،105عدد  ،33جملد 
3 Paarup A N, understanding dynamic capabilities through knowledge management, Journal of knowledge 
management, Vol: 10, N 4, 2006, PP 59-71, P 67 
4 Cohen W M, Levinthal D A, (1990), Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and 
Innovation, Administrative Science Quarterly, Special Issue: Technology, Organizations, and Innovation, 
Vol: 35, No1, PP: 128-152, (without a country),  PP 129-132 
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 اجلديدة املعارف اكتساب ومضاعفة االمتصاص على املقدرة متثل االستيعاب على القدرة أنإىل  األخري يف خنلص

 ولذلك املؤسسة، يف املعريف والرتاكم االستثمار عملية إىل متتد االستيعاب قابلية عوائد وأشكال اخلارجية، املعارف من
 استغالل إجناح أجل من للمؤسسة الضرورية املعارف استيعاب مدى على يتوقف لقدرات املستمرة الداخلية فالتنمية
 توياتللمس االستيعاب قابلية حتسني يف الرغبة أن (Gambardella) غامبارديال يناقش حبيث. للمعرفة حد أقصى
 من العالية املستويات يف االستيعاب قابلية املؤسسات لدى وأن اخلارجية، للمعرفة التقنية املصادر تكتشف اليت العالية
  .1اإلبداعية األنشطة يف جديدة املعارف املؤسسات وتسخر اجلديدة للمعارف فهم أحسن حتقق أن احملتمل

ا )المعاضيدي( رفهايع:  (Adaptive Capacity)فالقدرة على التكي .2.2 القدرة على مواكبة التغيري البيئي  بأ
يف املقابل . 2، لتحديد ما هو جديد وما الذي جيب معرفته على أنه فاعلاحنرافات يف األوضاع املنظمية الذي ينتج عنه

مما ، اجلماعات، وبني احلوار عرب الوظائفالناجتة عن  جتماعية تنشأ من التفاعل االجتماعي،ظاهرة ا تعد املعرفة املنظمية
، والذي يتطلب هياكل االستيعاب التنظيمي ن التعلم من خالل البيئة اخلارجيةأكثر للمعرفة، أل يؤدي إىل استيعاب

ا قابلة للتجديد بشكل أكرب متزايد تتطور بشكل  اإلجراءات التنظيميةألن  .3سينتج عنها قدرة تكيفية مستمرة، أو إ
وقد يؤدي التغري البسيط يف اإلجراءات إىل ، تتكون جتربة ضمنية مرتاكمةفالتجربة واخلطأ التعلم من خالل  على يقوم

  .4إبداعية توليد أفكاريقابل يف بيئة العمل بتأثريات تنظيمية واقتصادية كبرية، وإن هذا التغيري جيب أن 
أكثر قدرة على التكيف مع  لمةاملتع تبين فكرة جديدة، فينبغي أن تكون املنظمات من خاللحيدث التكيف بالتايل 

املستجدات يف البيئة الداخلية واخلارجية، ابتداء بالتكيف مع تقدمي األفكار اجلديدة، مرورا بالتكيف مع التغيريات يف 
إسرتاتيجية املنظمة وثقافتها والتقانة املستخدمة فيها وهيكلها التنظيمي ونظم العمل فيها وإجراءاته، وانتهاء بالتعلم من 

  .5نجاح والفشل يف تطبيق تلك األفكار والتغيرياتال
عائقا أمام حتقيق يعد عدم قدرة املنظمة على التكيف مع الظروف البيئية املتغرية يف األخري البد أن نشري إىل أن 

منه  تعاين ى إحداث التكيف إىل القصور الذياملنظمة حلالة االستدامة للمزايا التنافسية، وتعود أسباب عدم القدرة عل
ا الداخلية اليت ال تتمكن من التغلب على متطلبات التغيري املطلوبة   . 6املنظمة يف وحدا

                                                
 التنمية دور :حول األول الوطين امللتقى ،المعرفي االستغالل دعم في ناجعة كآلية العلمي البحث مراكز مع التحالف خلف مىن، ساهل وسيلة، بن 1

 7ص ،2012 يما 14/13 ،، اجلزائرخنشلة– لغرور عباس معةجا ،اجلامعية الطاقات تفعيل يف البشرية
   )بتصرف(   119-118ص ص، المرجع السابقالطائي أمين جاسم حممد،  ،معن وعد اهللا املعاضيدي 2

3 Jarabkowski P, (2004), Strategic as Practice: Recursiveness, Adaptation, and Consumer Research, 
Journal of consumer Research, Vol: 30, No 4, PP 529-560, (without a country),  P 543 
4 Maithis S, (2005), The Social Processes of Organizational Sense making, Academy of Management 
Journal, Vol: 48, No1, PP: 21-49, (without a country),  P 47 

 جامعة، احلديثة املنظمات يف والتغيري اإلبداع حول الدويل امللتقى، متعلمة منظمات إلى المعاصرة األعمال ظماتمن تحول وضرورة اإلبداع، جنمة عباس 5
  12، ص2011 ماي 18/19، اجلزائر، البليدة- دحلب سعد

      )بتصرف(   119-118ص ص ،المرجع السابق الطائي أمين جاسم حممد، ،معن وعد اهللا املعاضيدي 6
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 اإلبداعي احلل إىل احلاجةتشري إىل توليد األفكار، ف: (Capacity of thinking) القدرة على التفكير .3.2

ا املؤسسة واجهت عندما الزمة تكون للمشكالت ً  حل هالدي ليسألنه  جديدة ألفكار عندها وتسعى مشكلة أو حتدي
 التفكري من كل استخدام مسئوليها جيب على بكفاءة املشكالت حل ولكي تتمكن من. ستخدمهتو  عرفهت مسبق

 التفكري بينما تقليدية وغري ومتنوعة عديدة حلول إىل م يصل التباعدي التفكري أن حيث .التقاريب والتفكري تباعديال
 فتوليد فعالية، ذي وقرار صائب حلكم التوصل أجل من والبدائل احللول هذه ونطور يو  ونقيميو  ونللحي همجيعل التقاريب
 أفضل يتيح ال اآلراء من حمدود عدد وتقييم حتليل وكذلك شكلة،امل حل على وحده يساعد ال األفكار من العديد
 األمثل، األسلوب هو والتقاريب التباعدي التفكري نوعي بني التكامل يكون ولذلك مناسب، حلل الوصول يف الفرص
للمشكالت اإلبداعي احلل اهل حيقق ما وهذا

اريب قاإلسرتاتيجي الفعال يتطلب كل من التفكري الت بأن التفكري Douglas Watersوهي النقطة اليت أشار إليها  .1
  :جند التفكري ومن بني األساليب املساعدة على .2والتباعدي

ا أحد برامج تعليم التفكري  تتلخص حيث (Edward Debono) ديبونو إدوارد اقرتحهااليت  :الست القبعات - بأ
عاليته، فالشخص من خالل هذا الربنامج يقوم بالتفكري احلديثة واهلدف منها توضيح وتبسيط التفكري، حىت تزداد ف

وبالتعامل مع شيء واحد يف وقت واحد، واهلدف األخر هلذا الربنامج هو السماح للمفكر بتغيري منط تفكريه أو باألحرى 
    .3االنتقال من منط إىل آخر

 بيجو ،Volvo فولفو مرسيدس،: ومن املؤسسات والشركات العاملية اليت تستخدم إسرتاتيجية القبعات الست جند
Bijout، تويوتا Toyota، ،ات الكمبيوتركشر  نيسان IBM و Dell،الفضاء، وغزو األسلحة صنع اتكشر  ومايكروسفت 
 وأغلب ،كسفوردوأ مربدجكو  هارفارد مثل العالية اجلودة ذات واجلامعات املدارس العلمي، البحث مؤسسات البنوك،

  .الغربية اوأملاني اليابانية اجلامعات
 كلمستد ويوضح املشاكل حلل أساليب كأحد) Alex Osborne( أوزبورن ألكس به جاء لقد :الذهني العصف -
)Clmsted (وسيلة وهي ،الصغرية اجلماعة أعضاء بني باألفكار تبادل على تعتمد طريقة أنه على األسلوب هذا 

 ا املهتمني األفراد على البحث حمل املشكلة طرح يتم حيث، قصري وقت يف األفكار من ممكن قدر أكرب على للحصول
 على األسلوب هذا جناح ويعتمد ،املشكلة حتل فكرة إىل الوصول دف حمددة جلسة يف اإلدارية املستويات خمتلف يف

  :الشروط من جمموعة

                                                
لة العربية لتطوير التفوق، تنمية مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت لدى معلمي العلوم  وأثره على أداء تالميذهموآخرون،  يفتح حممود عكاشة 1 ، ا

  19، ص2011، 6، عدد 2جملد 
2 Waters D E, (2011), Understanding Strategic Thinking and Developing Strategic Thinkers, JFQ/ issue 
63, 4th quarter, (without a country),  P  112  

 292، ص2002، )بدون بلد(، الطبعة الثالثة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبينهايل السرور ناديا،  3
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 األفكار من عدد مجع بعد إال نقدها وعدم األفكار تقييم تأجيل. 
 التفكري يف االنطالق من يقلل القيود فوضع، حرية بكل الفرد يفكر أي ،التفكري حرية على قيود وضع عدم. 
 جيدة أفكار على احلصول وبالتايل تنوعها إىل يؤدي ذلك ألن األفكار من عدد أكرب مجع . 
 وتطويرها اآلخرين أفكار على البناء . 

 كبرية دراية على يكون أن شرط على كمنسق األفراد أحد اختيار أساس على األسلوب هذا يقوم :دلفي أسلوب -
 ويستلم ،لتقييمل املطروحة فكرةال أو املوضوع يف اخلرباء من جمموعة اختيار يتم وكذلك، األسلوب هذا تطبيق بكيفية
 الذين اخلرباء آراء يف االختالف أو االتفاق مدى تبني بيانية وأشكال جداول يف ويفرغها املنفردة اخلرباء إجابات املنسق

 ،عليها املتحصل للنتائج ملخص بإعداد األخري هذا يقوم مث فقط املنسق مع االتصال يكون حيث ،بعضهم يعرفون ال
 إىل يصل أن إىل العملية هذه بتكرار املنسق يقوم، و املشكلة يف اجلديدة نظره ةوجه عن ويسأله خبري كل إىل ويرسله
  .1املطروحة الفكرة تقييم أو املعروضة املشكلة حل إىل الوصول إىل يؤدي مما اإلجابات يف النسيب الثبات من درجة

ات اإلبداعية البد من لكي تتمكن املؤسسة من امتالك القدر  :اإلبداعية للمؤسسة القدرات تشكيل متطلبات .3
وهذا ما كل من التعلم التنظيمي   يفواملتمثلة حبسب الباحثني  امتالكها املقومات اليت متكنها من تشكيل هذه القدرات،

 Antonio Lerro et)ومصادر اإلبداع كما يسميها  ،Govindara Jan ViJay & Trimble chris, (2004)أكده 

al)  كما هو موضح يف الشكل اآليت)موارد أخرى -يالرأس مال الفكر (املتمثلة يف ،:  

  متطلبات تشكيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة): 2( رقم الشكل

  
  من إعداد الباحثة :المصدر

                                                
 سعد جامعة ،احلديثة املنظمات يف والتغيري اإلبداع حول الدويل امللتقى، الحديثة المنظمات في التنافسية الميزة لتحقيق كمدخل اإلبداع، منصوري رقية 1

  6، ص2011 ماي 19 / 18، اجلزائر، البليدة- دحلب

 القدرات اإلبداعية للمؤسسة

 التعلم التنظيمي

 متطلبات تشكيل القدرات اإلبداعية للمؤسسات

 مصادر اإلبداع
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 ،1الفردية التجارب أو املؤسسة جتارب من انطالقا احملورية الكفاءات بتشكيل يسمح الذي هو: التنظيمي التعلم .1.3
 كل من  كما أشار. 2الديناميكية القدرات أساسهو  التعلم التنظيمي بأن Zollo &Winterكل من  راشوقد أ

Govindara Jan Vijay & Trimble Chris, (2004)  بأن من متطلبات تشكيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة
   .التعلم التنظيمي
 إىل حيول لكي Simon أعمال الثمانينات سنوات غاية إىل وانتظر األفراد، على األصل يف طبق مفهوم فالتعلم

 يعرب كما  .ما ملؤثر استجابة املؤسسة سلوك يف التغري هو التنظيمي التعلم فإن السلوكية، املقاربة أنصار وحسب .3املنظمة
 يف التأثري أو القرارات اختاذ يف معرفتهم تطبيق يف والراغبني القادرين الفاعلني من جديدة ملعرفة اكتساب هو بأنه عنه

 "األخطاء وتصحيح اكتشاف على املنظمة فيه تعمل الذي التعلم" بأنه Argyris & Schon من كل فهوعر  .4املنظمة
   .5"واملعرفة الفهم خالل من املنظمة أعمال حتسني عملية" أنه على  Fiol & Lylesمن كل هيعرف كما

 تسيري بتغيري عمق أقل أو أكثر بصفة تسمح اليت الكفاءات وإعداد الكتساب مجاعية ظاهرة" بأنه Koenig ويعتربه
 فردي شكل يف أنه كما املعرفة اكتساب على يقوم ألنه مجاعية ظاهرة" بأنه Tarondeau ويعتربه" نفسها احلالة أو احلالة

   .6"أطراف عدة على أو املنظمة على املرتتبة اآلثار حيث من
فه عبود نجم أما  سهلة بطريقة يتم التعلم هذا ومثل األفضل، والفهم املعرفة خالل من األنشطة حتسني عملية بأنه فيعرّ

 وتعميق توسيع عملية هو التنظيمي التعلم أن القول ميكن هلذا. التعلم منظمات هي الشركات من معني منط يف وحمفزة
يف خضم هذه الطروحات للتعلم التنظيمي البد من أن نفصل فيه جيدا  .7التعلم منظمات هي مالئم إطار يف املعرفة

  .وذلك لنفهمه أكثر
  :تتمثل يف: التنظيمي التعلم خصائص -

 شيئا األفراد يعتربها وال املنظمة وثقافة نشاط من كجزء تلقائية بصورة حتدث مستمرة عملية التنظيمي التعلم 
 .اليومية أعماهلم إىل مضافا

 
                                                
1 Arrégle J L et al, (2000), les nouvelles approches de gestion des organisations, édition Economica, Paris, 
PP 227-228 
2 Ambrosini V et al, (2009), Dynamic capabilities: An exploration of how firms renew their resource base, 
British Journal of Management, Vol: 20, No 1, PP: 9-24, (without a country),  P 7  
3 Fillol C, (2006), Apprentissage organisationnel et contexte organisationnelle: une étude de cas chez 
EDF, XV ème conférence internationale de management stratégique, Annecy/Genève 13/16 Juin, P 4 
4 Cusin J, (2006), l’effet papillon: une forme d’apprentissage par l’échec, XV ème conférence internationale 
de management stratégique, Annecy, Genève 13/ 16 Juin, P 5 

 ،العامة اإلدارة جملة ،)مقترح نموذج( الخدمية العامة المؤسسات مراجعي خدمة مراكز في األداء وتقويم التنظيمي التعلم األمني، حممد حسن طارق 5
  247ص ،2006 ماي ،2 عدد ،46 جملد السعودية، العربية اململكة

6 Fillol C, Op-Cit, P 5 
  259ص ،2007 ،األردن والتوزيع، للنشر الوراق ،)والعمليات واإلستراتيجيات هيمالمفا( المعرفة إدارة جنم، عبود جنم 7
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 التعلم عملية يف أساسيا عنصرا املنظمة ومستقبل هدف حول املنظمة أعضاء بني مشرتكة رؤية وجود يعترب. 
 التعلم عملية يف تساهم اليت وحدها واخلربة للمنظمة، واخلارجية الداخلية والتجارب اخلربة نتاج هو التعلم 

ا من املستمدة القيمة املعاين إدراك من املنظمة وميكن التنظيمي، ا جتار   .وممارسا
 ذاكرة يف وختزينها املعلومات اكتساب يف املتمثلة الفرعية العمليات من عددا نتتضم عملية التنظيمي التعلم 

  .واملستقبلية احلالية املشكالت حل يف منها لالستفادة وتنقيحها املعلومات هذه إىل الوصول مث املنظمة
 تكون أن جيب اليت ةاملنظم قيادة من مساندة دون منها املرجوة النتائج حتقق أن التنظيمي التعلم لعملية ميكن ال 

 .1لآلخرين قدوة
  :ألمهها التطرق ميكن حيث التنظيمي التعلم ألمناط خمتلفة تصنيفات هناك :التنظيمي التعلم أنماط -

 قدمه :األول التصنيف Peter Senge مها نوعني إىل التعلم صنف الذي:  
 التقليد حول يدور وهو واملؤسسة، راداألف جهاتو  اليت حداثلأل استجابة يتم الذي التعلم وهو :التكيفي التعلم 

م أو األفضل ممارستهم من أو الغري لدى مما التعلم أي واالستنساخ م خدما  .ومنتجا
 األفكار يتطلب ألنه اإلبداع على يقوم وهو التعلم عملية مع التعامل يف اخلالق التعلم وهو :التوليدي التعلم 

 . 2ابيئته مع املؤسسة تعامل يف اجلديدة والطرق
 حسب :الثاني التصنيف Argyris & Schon أمناط ثالثة هي التنظيمي التعلم مفهوم تناول من أول باعتبارمها 

 Double-loopاحللقة ثنائي والتعلم Single loop Learning احللقة أحادي التعلم يف تنحصر رئيسية
Learning الثنائي ثنائي والتعلم Deutero Learning.   

 حلقةال أحادي التعلم :)Single loop Learning(: تصحيح ويتم األخطاء تكتشف عندما املنظمة تتعلم 
ا املساس غري من مسارها  أنشطة إىل جديدة معرفية قاعدة يضيف التعلم من النمط وهذا وبأهدافها، بسياسا
 . املنظمة

 الحلقة ثنائي التعلم :)Double-loop Learning(: أحادي بالتعلم وثيقا رتباطاا احللقة الثنائي التعلم يرتبط 
 والسياسات األهداف على وبناء القصري املدى يف مسارها وتصحح األخطاء املنظمة تستكشف أن فبعد احللقة

 اإلجراءات، حتديث ا ميكن اليت الكيفية عن األسئلة ويطرحون باملنظمة اإلداريون يفكر أصال املرسومة
ا أهدافها تغيري املنظمة على أي نظمةامل يف حاليا اجلارية واألهداف السياسات،  لتقابل البعيد املدى يف وسياسا
 املوايل  والشكل. التقنية يف وتطور منافسة من ا احمليطة البيئة يف حدثت اليت واملتغريات طرأت اليت املستجدات

  .ذلك يوضح
                                                

 يف العربية األعمال منظمات يف الفكري املال رأس: حول الدويل امللتقى ،األعمال لمنظمات التنافسي األداء تحسين في التنظيمي التعلم دور وفاء، رايس 1
  6ص ،2011 ديسمرب 13/14 اجلزائر، الشلف،-حسيبة بن بوعلي  جامعة احلديثة، االقتصاديات

 األولالوطين  امللتقى ،ALFAPIPE مؤسسة في ميدانية دراسة التنظيمي التعلم خالل من البشرية الموارد تنمية سارة، عبيدات املالك، عبد ججيق 2
  8ص ،2012 فيفري 21/22 اجلزائر، بسكرة،- رخيض حممد جامعة املؤسسات، تنافسية يف املهارات تسيري مسامهة: البشرية املوارد تسيري: حول
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  التعلم نمطي :)3( رقم الشكل

  
  :من إعداد الباحثة باالعتماد على

Pesqueusc Y, Durance P, (2004), Apprentissage organisationnel, économie de la connaissance: 
mode ou modèle?, Cahiers du LIPSOR (Lipsor working paper), série recherche N° 6, Paris, P 9 

  
  
  

  :)الحلقة ثنائي الحلقة، أحادي( التعلم أمناط من منط كل خصائص يوضح فهو املوايل اجلدول أما

  التنظيمي التعلم نماذج أهم): 1( رقم الجدول
 لتنظيميا التعلم نماذج بسيطة بحلقة التعلم بحلقتين التعلم

  املعرفة استعمال من ينتج -
  الروتينات على يقوم ال -
  املختلفة القواعد اهلياكل، تطوير يضمن -
  )التنظيمي االستقرار عدم( مؤكد غري احمليط -
 العليا املستويات يف ينتج -

  التكرار من ينتج -
  الروتينات على يقوم -
  )التنظيم االستقرار( فيه متحكم احمليط -
  املنظمة مستويات كل يف يتواجد -
 واهلياكل القواعد للمهام، سريع بتكيف يسمح -

  
  

 الخصائص

  :من إعداد الباحثة باالعتماد على
charreife S, (1996), l’apprentissage organisationnel: Quand les expériences centrées côtoient les 
expériences de localisées, la cinquième conférence internationale de management stratégique, Lille, 
Mai, P 5 

 
 

 الثنائي ثنائي التعلم: )Deutero Learning(: اليت الكيفية املنظمة تتعلم عندما التعلم من النوع هذا يقع 
 املنظمة كتدر  مل إذا التعلم أنواع من نوع أي يوجد ال أنه مبعىن الثنائي والتعلم األحادي التعلم إجراء ا ميكن
 .نلخص األمناط الثالثة للتعلم يف الشكل املوايل. 1التعلم أمهية

  

                                                
  252-251ص ص ،المرجع السابق األمني، حممد حسن طارق 1

بسيطة حبلقة التعلم  

األخطاء تكيف عدم  الفعل الموجهة القيم   

حبلقتني التعلم  
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  للتعلم الثالثة األنماط :)4( رقم الشكل

 
 :من إعداد الباحثة باالعتماد على

Pesqueusc Y, Durance P, (2004), Apprentissage organisationnel, économie de la connaissance: 
mode ou modèle?, Cahiers du LIPSOR (Lipsor working paper), série recherche N° 6, Paris, P 21 

  
  
  

ملفهوم  تطرقال أوال ، وجب علينااإلبداع إبداعية حتقق قدراتاملؤسسات اليت متتلك  لفية أنخب :اإلبداع مصادر .2.3
 اختالف: أوهلما هامني، عاملني ذلك ومرد والباحثني الكتاب نظر وجهات باختالف هتعاريف تختلفوالذي ااإلبداع 
 حيث. العالقة ذات واملصطلحات اإلبداع مصطلح بني التداخل من نوع وجود: وثانيهما الفكرية، الكتاب مدارس
 لإلبداع، األول املنظر يعد الذي1912  منذ Joseph Schumpeter النمساوي االقتصادي إىل املصطلح هذا ينسب
 أو املنتوج مكونات مجيع يف التغيري وكذا اإلنتاج، يف جديد أسلوب أو طريقة إنشاء من النامجة النتيجة :بأنه فهيعرّ  حيث
  .1تصميمه كيفية

 حيث. جديدة وخدمات سلع خلق دف جديدة بطريقة املتواجدة املوارد استخدام هو اقتصادي منظور من اإلبداعف
  : لإلبداع أنواع مخسة بني Schumpeter ميز
  .جديد منتوج -
  .لإلنتاج جديدة طريقة إدماج -
  .لإلنتاج جديد تنظيم -
  .جديد سوق غزو -
   .2ةاألولي ملواد جديدة مصادر على احلصول -
  

                                                
 ،والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة ،)ميدانية دراسة( بالجزائر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في اإلبداع واقع الرمحان، عبد عنرت بن 1

 148ص ،2008 ،1 عدد ، 24جملد
اإلبداع والتغيري يف املنظمات احلديثة، : امللتقى الدويل حول ،اإلبداع التنظيمي ودوره في تحسين أداء المؤسسات الصحية بلبولة إميان، لشهب صفاء، 2

  5، ص2010ماي  12/13 اجلزائر، البليدة، -جامعة سعد دحلب

األخطاء تكيف عدم  الفعل الموجهة القيم   

بسيطة حبلقة التعلم  

حبلقتني التعلم  

الثنائي ثنائي التعلم  

التعلم نظام  
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 من املستخدمة املوارد عن الناتج والرضا القيمة يف وتغيري املوارد، ناتج يف تغيري" :بأنه Peter Drucker يعرفه حني يف

    .1"ستهلكامل قبل
 يف ووضعها اجلديدة األفكار إنشاء عملية" هو اإلبداع فإن وزمالؤه )J.R. Schermerhon( تشيرميرهورن تعريف أما

 توسيع وهذا ."املمارسة يف وضعها مث ومن اخلالقة األفكار إىل تتوصل اليت هي املؤسسات أفضل أن على مؤكدا املمارسة
 فإن رؤيته على وتأكيدا ،)امليزة( السوق إىل مث ومن) املمارسة( املنتج إىل لفكرةا من متكاملة عملية اإلبداع جعل آخر

  3:يشمل اإلبداع فإن عامة بصفة .2التنافسية الميزة=  اإلبداع :اإلبداع عن معادلته يف ذلك أكد تشريمريهورن

 جديدة خدمة أو منتج استحداث إىل يؤدي جوهري تغيري إحداث: االختراع. 
 واخلدمات املنتج جودة وزيادة التحسني يشمل: التطوير. 
 موجود ملنتج جديدة خواص استحداث أو منتج حتسني: المنتج في اإلبداع. 
 جديدة إدارية أساليب أو التسويق نظم بتطوير :الخدمات في اإلبداع. 
 ودةاجل حتسني أو التكلفة لتقليل احلالية حتسني أو جديدة تشغيل عمليات بإدخال :العلميات في اإلبداع 

  .اإلنتاجية زيادة أو
 عنه تعرب سلوك اإلبداع بأن القول ميكن كما وتطبيقها جديدة أفكار تبين أو توليد هو اإلبداع أن يتضح تقدم مما

: األخرى املصطلحات وخمتلف اإلبداع بني منيز وحىت .4العامة بيئتها أو سوقها أو صناعتها على جديد ويكون املنظمة
  :منها واحد كل ملفهوم التطرق علينا والتطوير لبحثا االبتكار، االخرتاع،
 سلعة تصبح أن بالضرورة وليس التقنية جمال يف حمدد ملشكل حل بإجياد عمليا تسمح لشخص فكرة :االختراع 

 عن يرتتب واليت بالتكنولوجيا ترتبط بالكامل جديدة فكرة إىل للتوصل يشري فاالخرتاع تسويقها، ميكن خدمة أو
 .5األمام إىل تقدما يعد جديد شيء على ولاحلص تطبيقها

  

                                                
  148ص ،سابقال مرجعال الرمحان، عبد عنرت بن 1
  5ص ،لسابقالمرجع ا عباس جنمة، 2
 متطلبات: حول الدويل امللتقى ،العربية الدول في الصغيرة المؤسسات لدى اإلبداع دعم في األعمال حاضنات دور هناء، الدين نور خليل، الرزاق عبد 3

  610ص ، 2006أفريل18 / 17اجلزائر،، الشلف- بوعلي بن حسيبة جامعة العربية، الدول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل
 سعد جامعة احلديثة، املنظمات يف التنظيمي والتغيري اإلبداع: حول الدويل امللتقى ،للمنظمة اإلبداع تعزيز في المعرفة إدارة دور بوسهوة نذير، اهللا علي، عبد 4

  11ص ،2010 ماي 12/13 ،اجلزائر البليدة،- دحلب
 منظمات في المستديم التنافسي التميز وتحقيق التكنولوجي اإلبداع وحماية دعم في عاالخترا  براءة مساهمة الزهراء رقايقية، فاطمة السعيد، بومنجل 5

 ،2010 ماي 12/13 اجلزائر، البليدة،- دحلب سعد جامعة احلديثة، املنظمات يف التنظيمي والتغيري اإلبداع :حول الدويل امللتقى ،)الجزائر واقع( األعمال
  )بتصرف(   9ص
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 اإلبداع بني تمييزال إن حيث .املنتج إىل الفكرة من التحول أو بالتنفيذ املرتبط امللموس اجلزء هو :االبتكار 

 أن قبل طويلة لعقود تظل اجلديدة الفكرة كانت حيث املاضي يف مقبوال كان متعاقبة كمراحل واالبتكار
 هذا لكن املطبقة، واملؤسسة املبتكر بني متييز هناك كان إذ جديدة، عملية أو جديد منتج إىل تتحول
  .1تطبق اليت وهي جديدة أفكار إىل تتوصل أصبحت اليت هي املؤسسات ألن عمليا يعد مل التمييز

 اإلنتاج جمال يف جديدة تقنية أو معرفة إضافة إىل يهدف الذي النشاط به يقصد :والتطوير البحث 
   .2والعمليات

 أكثر جيعلها مبا احلالية املنتجات أو العمليات على كبرية أو صغرية تغيريات أو تعديالت إدخال هو: التحسين 
 .3تخداماالس يف ومالئمة كفاءة

) املادية واملوارد الفكري مال الرأس( يف ممثلةجند أن مصادر اإلبداع  (Antonio Lerro et al)وتبعا لكل من 
 إىل واملوارد األفكاراملهارات،  ،املعرفة حتول هذه األخريةحيث أن  ،اإلبداعية القدرات تعترب عامل أساسي لتشكيل

اإلبداع  جند مصادرمن هذا املنطلق  .4املصلحة ذات األطراف وخمتلف املؤسسة لفائدة جديدة ونظم عمليات منتجات،
  : املسامهة يف تشكيل القدرات اإلبداعية تتمثل يف العناصر التالية

جمموعة املهارات املتوفرة يف املنظمة اليت تتمتع مبعرفة واسعة جتعلها  هأنب Ultrich الذي يعرفه :الفكري مال الرأس -
  .5مة عاملية من خالل االستجابة ملتطلبات الزبائن والفرص اليت تتيحها التكنولوجياقادرة على جعل املنظ

 ظاهرة معارف املعارف، من نوعني هيئة على املتكونة املعلوماتية املوارد من جمموعة الفكري املال رأسال عد فقد Daft أما
 الشخصية اخلربات على مبنية ضمنية، ومعارف وثائق بشكل اآلخرين إىل نقلها مث ومن كتابتها، أو عنها التعبري يسهل

  .6املنظمة تطوير يف تستخدم اليت والقواعد
  
  

                                                
  610ص ،سابقال مرجعال هناء، دينال نور خليل، الرزاق عبد 1
 الصغيرة والمؤسسات الصناعات حالة( الجزائرية للمؤسسة التنافسية القدرة لدعم إستراتيجي كمدخل التكنولوجي التجديد حسني، رحيم 2

 42ص ،2002 كتوبرأ 29/30 اجلزائر،، بسكرة- خيضر احمليط، وحتوالت االقتصادية املؤسسات تنافسية: حول الدويل امللتقى ،)والمتوسطة
  18ص ،2003 األردن، وائل، دار األوىل، ، الطبعة)الحديثة والتجارب والخصائص المفاهيم( االبتكار إدارة جنم، عبود جنم 3
4 Antonio Lerro et al, Op-Cit, P 11     
دراسة ميدانية على شركة اتصاالت (المستديمة  رأس المال الفكري كمدخل لتحقيق الميزة التنافسيةمطلك الدوري زكريا، أبو بكر أمحد بوسامل،  5

 13/14 الشلف، اجلزائر،–جامعة حسيبة بن بوعلي  رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف االقتصاديات احلديثة،: حول ، امللتقى الدويل)الجزائر
  7، ص2011ديسمرب 

 للعلوم دمشق جامعة جملة ،)ميدانية دراسة( األردنية المصارف في اإلبداع في الفكري المال رأس أثر حممد، العجلوين حممود، الروسان حممود علي 6
  43، ص2010، 2 عدد،  26جملد ،والقانونية االقتصادية
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 قبل من تنافسي كسالح استخدامها ميكن اليت امللموسة غري وجوداتاملبأنه ميثل  (Hansen, et al)عرفه ييف حني 

 لبقاء األساس الوسيلة يعد الذي والتجديد االبتكار تعتمد اليت واالسرتاتيجي اإلبداعي التطوير عملية يف املنظمة
   .املتسارع التغري ذات العمل بيئة يف املنظمة واستمرار

 املفيدة املعرفة حبزمة الفكري الرأمسال عرف الذي ,Stewart) 1997( ريفتع نسبيا قبوال حازت اليت املفاهيم ومن

Packaged Useful Knowledge مهارات الشركاء، التكنولوجيا، التنظيمية السريورات: التالية العناصر من تتكون واليت 
  :2اآليت رادإي ميكن سبق ما مع اتساقًا  .1األسهم وحاملي واملوردين الزبائن عن واملعلومات العاملني
 املنظمة يف البشرية املوارد من جزء الفكري املال رأس. 
 العاملني من حمددة جمموعة متتلكها عال معريف مستوى ذات عقلية قدرة ميثل الفكري املال رأس. 
 م غريهم استبدال أو عنهم االستغناء يف صعوبة هناك. 
 للمنظمة املادية املوجودات يف تؤثر ملموسة غري موجودات الفكري املال رأس. 
 هلا السوقية والقيمة للمنظمة الدفرتية القيمة بني الفرق ميثل الفكري املال رأس. 
 عالية كلفة ذو وهو لبنائه كبري جهد إىل حيتاج وإمنا ملصادفة، وليدا ليس الفكري املال رأس. 
 املنظمة متتلكها أن ميكن اليت التنافسية امليزات أهم من الفكري املال رأس. 

ستيوارت . هو توماس أ" رأس مال الفكري"من الباحثني الذين اقرتحوا هذا املسمى : الرأس مال الفكري كوناتم -
الذي صنف  Karl Erik sveily ، وقد ناقش السويدي كارل إريك سفيلي"رأس املال الفكري"وهو مؤلف كتاب 

  .)5(رقم الشكل اآلتية واليت نلخصها يف األصول املعرفية إىل ثالثة بنود 
 رأس المال الهيكلي (Structural Capital):  ويشمل العالقات التجارية للشركة، عالمات وحقوق وبراءات

امللموسة وعالية  وهذه متثل اجلوانب غري. االخرتاع، قواعد البيانات، الربامج اجلاهزة وشبكات األعمال والنظم
  .احلساسية

 رأس المال من العالقات (Relationship Capital):  ويتضمن العالقات اخلاصة باملنظمة مع العمالء
 . واملوردين

  
  
  
  

                                                
   95-94ص ص، 2009 جوان، 24 عدد ،التواصلجملة ، للمنظمات التنافسية الميزة تحقيق في الفكري الرأسمال أهمية، اهلادي بوقلقول 1
   43، صالمرجع السابق حممد، العجلوين حممود، سان حممودالرو  علي 2
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 رأس المال البشري (Humain Capital): عرفة واإلنتاجية للمنظمة واألفراد ويتضمن املهارات الرتاكمية، وامل

أن رأس املال احلقيقي ألية مؤسسة مهما كان نشاطها أو حجمها إمنا  Druckerحيث يرى . 1واجلماعات
 .2يتمثل يف رأس املال البشري الذي يعد موردا إسرتاتيجيا

  : كركمثال عن الشركات اليت ركزت على هذا املفهوم من خالل واحدة أو أكثر من مكوناته نذ 
 الشركات اليت تركز على البحوث والتطوير.  
 الشركات اليت تركز على العالقات التسويقية.  
  شركةMicrosoft  اليت ركزت على الربامج اجلاهزةSoftware.  
  الشركات اليت هلا مجهور كبري وضخم مثلCoca-Cola ،Nike.  
  شركات جالكسو، مريكMerck, Glaxo 3يف قطاع األدوية والصيدلة .  

  وعناصره الفكريالرأس مال  ):5( رقم لشكلا

  
، 2009 جوان،  24عدد ،التواصلجملة ، للمنظمات التنافسية الميزة تحقيق في الفكري الرأسمال أهمية، اهلادي بوقلقول: المصدر

  100ص

  
                                                

 117، ص2006، مطبعة العشرى، مصر، إدارة الموارد الفكرية والمعرفية في منظمات األعمال العصريةسيد حممد جاد الرب،  1
، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر تصاديةالتسيير اإلستراتيجي لرأس المال الفكري والميزة التنافسية المستدامة للمؤسسة االقمساليل حيضية،  2
   2، ص2004جوان  اجلزائر،، 6بسكرة، عدد -
   118-117، ص صالمرجع السابقسيد حممد جاد الرب،  3
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وبتأمل ما سبق فإننا نرى أن تكوين رأس املال الفكري يف املنظمة هو ناتج عمليات متتابعة ومعقدة حتتاج إىل 
ا بشكل مباشر من سوق  استثمارات وفرتات زمنية طويلة لتكوينها، فإذا كانت بعض املهارات الفكرية ميكن استقطا

اخلارجية فإن املنظمة حتتاج أيضًا أن جتعل من هذه املعارف مدخالت جتري عليها عمليات التحويل  العمل أو البيئة
املناسبة لكي تصبح معارف فردية ومنظمية تستند عليها املنظمة يف خلق الرتاكم املعريف كقدرات أساسية ذات أمهية كبرية 

  :املوايلواليت ميكن توضيحها من خالل الشكل  .1موسلتكوين اجلانب املهم من رأس املال وهو رأس املال غري املل

  تكوين رأس المال الفكري :)6( رقمالشكل 

  
الميزة التنافسية الجديدة لمنظمات األعمال في ظل (رأس المال المعرفي  ،، الغاليب طاهر حمسنصاحل مهدي العامري: المصدر

 26/28إدارة املعرفة يف العامل العريب، جامعة الزيتونة األردنية، األردن، : لمي الدويل السنوي الرابع حول، املؤمتر الع)االقتصاد الرقمي
  8، ص2004أفريل 

  

  

  

  

  

                                                
، املؤمتر العلمي )الميزة التنافسية الجديدة لمنظمات األعمال في ظل االقتصاد الرقمي(رأس المال المعرفي  ،العامري صاحل مهدي، الغاليب طاهر حمسن 1

  7، ص2004أفريل  26/28إدارة املعرفة يف العامل العريب، جامعة الزيتونة األردنية، األردن، : الدويل السنوي الرابع حول

 السوق 

املعرفة املولدة خارجيًا 
)صرحية وشخصية(  

Input 

سياب عمليات التحويل وان املدخالت
املعرفة والتعلم الفردي 

ظميوالتن  

املعرفة املولدة داخليًا صرحية 
)بشكل أساسي(  

 ضمنية واجتماعية
 

املقدرة (خلق املعرفة 
)األساسية  

رأس املال 
الفكري غري 

 امللموس

 القيمة

 السوق 

Output 

 خمرجات

 مدخالت

 مدخالت

 البيئة
 البيئة
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  :إن االستثمار يف األصول الفكرية تظهر أمهيته من خالل: ر رأس المال الفكري على المؤسساتأث -
 تنمية القدرات اإلبداعية وحتسني اإلنتاجية للشركات وزيادة رحبيتها.  
  يساعدها هذا على التفوق  ةحتسني العالقات مع العمالء واملوردين من خالل تقدمي خدمات ومنتجات متميز

  .1ؤسسي على خمتلف األصعدةواإلبداع امل
 واإلبتكارية اإلبداعية القدرات زيادة خالل من التنافسية امليزة حتقيق. 
 اخلارجية الذهنية والصورة العاملني اجتاهات حتسني. 
 2قوي تنافسي مركز وبناء السوقية احلصة زيادة. 

فقد أشار ) الفكرية(ة واملوارد املعرفية حدودا فاصلة بني املوارد املادي الذي وضع Aprilحسب الباحث : أخرىموارد  -
العقارات : منها على سبيل املثالو إىل أن املوارد املادية تشمل على مجيع تلك املوارد اليت تظهر قي ميزانية املنظمة، 

  :إىل )Assets Tangiblesاملوارد امللموسة (هذه املوارد  نقسموميكن أن  .3والتجهيزات واملكائن والربجميات وغريها
 تسيريها يف التحكم أن امنها، كم األفضل اختيار مت إذا املنتجات جودة األولية املواد تضمن :األولية المواد 

 له النهائي شكلها يف مستعمليها إىل اجتاهها مث ومن اإلنتاج ورشة من خروجها غاية إىل املورد من عند وحركتها
 .املقدم املنتج على كبريو  تأثري اجيايب

 أجل من الصيانة وعمليات التشغيل أنظمة خالل من التنافسية امليزة بناء يف دورها ينعكس: جاإلنتا  معدات 
  .التكنولوجي للتغري املناسب اإلهتالك إىل باإلضافة ممكنة مدة ألطول استمرارية عملها ضمان

 نشاطها يعوتوس جديدة منتجات تقدمي من ذلك مكن كبرية مالية قدرة للمنظمة كان كلما: المالية الموارد 
 .4التنافسي موقعها يعزز مما امنتجا وتوزيع لصرف جديدة مناطق فتح إىل إمكانية باإلضافة

  

  

                                                
أحباث اقتصادية ، جملة رأس المال الفكري وأثره على اإلبداع والتفوق المؤسسي في الشركات الصناعية األردنيةعبد املنعم أسامة، املطارنة عبد الوهاب،  1

 99، ص2009، اجلزائر، ديسمرب 6بسكرة، عدد -وإدارية، جامعة حممد خيضر 
حنو أداء متميز القطاع : التنمية اإلدارية: ، املؤمتر الدويل حولللمنظمات التنافسية الميزة تحقيق في الفكري ودوره المال رأس ،صاحل إبراهيم رضا 2

  9، ص2009نوفمرب  1/4ة العربية السعودية، احلكومي، معهد اإلدارة العامة، اململك
  211، ص2008، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، قراءات في الفكر اإلداري المعاصرحمسن منصور طاهر، اخلفاجي نعمة عباس،  3
 الرقمي االقتصاد ظل يف املعرفة حول :الدويل حول يالعلم امللتقى، األعمال ومصادرها بيئة في التنافسية الميزة دورقويدر لويزة، كشيدة حبيبة،  4

  8الشلف، اجلزائر، ص- بوعلي بن حسيبة جامعة، العربية للبلدان التنافسية املزايا تكوين يف ومسامهتها
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II. للمؤسسة اإلبداعية دراتالقلمفهوم  التأسيسية اتالنظري  
إن ظهور مفهوم القدرات اإلبداعية للمؤسسة جاء نتيجة ملسامهة العديد من النظريات اليت تناولت بشكل أو بآخر 

، فكانت هذهاألخري حمطة مهمة يف دراستنا  هذامفهوم املوارد أو املعارف أو املهارات أو القدرات أو اإلبداع حيث يعترب 
املعامالت اليت سامهت مبفهوم األصول املتميزة، وصوال إىل النظريات اليت سامهت يف تفسري إبداع  أوهلا نظرية تكاليف

، لتظهر نظرية املوارد واملهارات إثر مقال       املوارد منظور توسيع، والنظرية التطورية املسامهة يف املنظمات
Wernerfelt, 1984 وأخريا ظهور نظرية القدرات الديناميكية لتغطية النقص إىل نظرية املعارف ونظرية املهارات  ، ومتتد

حيث تعد نظرية القدرات الديناميكية األساس الذي قام عليه مفهوم القدرات . الذي تركته نظرية املوارد واملهارات
  . اإلبداعية للمؤسسة

األصول اخلاصة  الل طرح فكرةتعترب من أوىل النظريات اليت إهتمت مبفهوم املوارد من خ: المعامالت تكاليف نظرية .1
)assets specific(  أي األول أن حيث النظرية هلذه األساسيني املرجعني وليامسون وأوليفر زكوا رونالد من كل يعتربو 

  .1التكاليف على فيها ركزواليت  ،المنشأة طبيعة: عنوان حتت 1937 عام مقالة كتبRonald Coase  ز كوا رونالد
 Oliverوليامسون أوليفر حاول) 1991 عام االقتصاد يف نوبل جائزة على حصل الذي( Coase ألعمال اوفقو 

Williamson  مؤلفات وكتب للمؤسسة التعاقدية الطبيعة حدد حيث .2جديد مؤسسي واقتصاد تعاقدية نظرية تأسيس 
ا الصدد وضعت ذويف ه 3.التعاقدية املؤسسة نظر وجهة لفهم ضرورية اآلن أصبحت اليت النظرية مرساة هي اليت مرجعية

   :كما هو موضح فيما يليوخصائص للمعامالت  جمموعة فرضيات 
مبجهودات التصميم والتفاوض، وكذلك  تتعلق هذه التكاليف: الفرضيات الرئيسية لنظرية تكاليف المعامالت .1.1

  . الرقابة وضمان حتقيق الشروط التعاقدية
العقالنية احملدودة لألشخاص واالنتهازية، فهي تنتج من تفاعلهما مع : ترتكز هذه النظرية على فرضيتني سلوكيتني مها

وَّردين: هيو  )7(رقم الشكل  كما هو موضح يفثالث عوامل للمحيط االقتصادي   ُ   .عدم التأكد، التعقيد وتعدد امل

  

  

                                                
1 Gomez P Y, La théorie des coûts de transaction,    
www.grh.hec.ulg.ac.be/cours/supports/COSE/transactions.pdf  see: 27/10/2012  at 16:47 
2 Ouédraogo A, (2003),  Alliances stratégiques dans les pays en développement, spécificité, management et 
conditions de performance: Une étude d’entreprises camerounaises et burkinabé, Thèse de Doctorat en 
Administration, Université de Montréal, France, P 45 
3 Gomez P Y, Op-Cit 
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فهم غري قادرين على . إن القدرات اإلدراكية لألشخاص يف ختزين ومعاجلة املعلومات حمدودة: العقالنية المحدودة -
  . توقع كل األحداث احملتملة خالل مدة العقد، ما يرتتب عنه تكاليف معامالت كبرية

وتزداد الوضعية خطورة ملا تتسم البيئة االقتصادية بعدم التأكد والتعقيد، ما يؤدي إىل صعوبة إدماج خمتلف التغريات  
   .بالعقد، وهذا ما يرتتب عنه عقود غري كاملة

ا شكل قوي من أشكال احلرص على املصاحل الشخصية، فالشخص الذي يسعى لتحقيق : االنتهازية - تعرف بأ
يه أن يأخذ بعني االعتبار االلتزامات امللقاة على عاتقه، لكن االنتهازي ال يرتدد يف إنكار تعهداته، وبالتايل مصاحله عل

فكلما زاد عدد املتعاملني كلما أمكن تفادي . يسعى لتحقيق نتائج فردية زيادة عن الربح العادي احملقق من التبادل
. يصعب تفادي ذلك، وهنا يصبح هدف املؤسسة هو تعظيم املداخيل احتكار القلةالسلوكات االنتهازية، لكن يف حالة 

وَّرد والزبون، إذ أن كل منهما يرغب يف حتقيق أقصى  ُ وبالتايل يصبح تقسيم املداخيل لعبة ذات جمموع معدوم بني امل
ايل يشكل السوق االمتيازات عن طريق خمتلف الوسائل، ما يرتتب عنه عملية تفاوض طويلة ومكلفة لكال الطرفني، وبالت

  . إذن طريقة فعالة لتخصيص املوارد
غالبا ما تكون املعلومات املتعلقة باملعامالت موزعة بطريقة غري متناظرة ما بني الطرفني : عدم تناظر المعلومات -

  .املتعاقدين، لذا عملية إعادة التوازن تعترب جد مكلفة يف حالة ما إذا هناك إمكانية لتحقيقها
  
  

 عوامل البيئة اإلقتصادية
 

 العوامل اإلنسانية
التأكد عدم  
)التعقيـد(  

قليل عدد  
"الموردين من"  

 العقالنية
 المحدودة

 اإلنتهازية

المعلومات تناظر عدم  
)املعلومات نقص(  

، )ح بالتركيز على الموارد والكفاءات الرئيسيةأسلوب تنظيمي جديد يسم(إستراتيجية التعهيد ، معتصم دحو :المصدر
 البليدة،-دحلب سعد جامعة ودولية، وطنية جتارب وحتليل دراسة– احلديثة املنظمات يف التنظيمي والتغيري اإلبداع: دويل ملتقى

  8ص ،2011 ماي 18/19 اجلزائر،

  

المعامالت تكاليف نظرية منطق): 7( رقم الشكل  
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  :ميكن لنظرية تكاليف املعامالت أن تسمح بتحديد اهليكل املثايل من خالل املعايري اآلتية: خصائص المعامالت .2.1

هلا أمهية كبرية بالنسبة للمؤسسة، وهي تتضمن أربعة  )assets specific(ول اخلاصة توجد بعض األص: نوعية األصول -
: األصول املادية) 2(حيث أن قرب املورد من الزبون يسمح بتخفيض تكاليف التخزين والنقل؛ : املوقع) 1: (أصناف

وَّرد بتطوير وتكيف جتهيزات خاصة حسب احتياجات الزبون ُ وهذا ملا يقوم : األصول البشرية) 3( ،تربز عندما يقوم امل
وَّرد بتكييف كفاءات بشرية خاصة باحتياجات زبونه ُ وَّرد يف أصول نوعية الحرتام : التزامنية) 4( ،امل ُ تتجسد ملا يستثمر امل

  .أجال التسليم لزبونه
فكلما كانت درجة  .ترتبط باملستقبل، أي بصعوبة التنبؤ بتغريات البيئية االقتصادية :)Incertitude( عدم التأكد -

عدم التأكد مرتفعة، فإن العقالنية احملدودة لألشخاص جتعل من التحرير الكامل للعقد أمرًا مستحيال، وهذا حىت لو مت 
مل الظروف املستقبلية وهو ما يفرض إعادة التفاوض حول العقد باستمرار إلدماج هذه . األخذ بعني االعتبار 

لذا من الضروري . عامالت مرتفعة، ويتحتم إعادة إدماج النشاط داخل املؤسسةالظروف، ما يرتتب عنه تكاليف م
  . اإلشارة إىل أن درجة عدم التأكد ال تولد مشاكل إال إذا رافقها نوعية قوية لألصول

أو ما يعرف باألخرجة، Outsourcing  تعترب نسبة تكرار املعامالت حمددا للقيام بالتعهيد :)Fréquence(التواتر  -
فكلما كانت . املعامالت الفذة، معامالت املصادفة واملعامالت املتكررة: يث هناك ثالث مستويات من التواترح

املعامالت أقل تواترا كلما قل الطلب على إجنازها بالداخل حىت ولو كان اجناز النشاطات أقل خطرًا من تعهيدها، حيث 
وبالتايل يتم اجناز النشاطات األكثر استعماال من طرف . ريةأن بقائها بداخل املؤسسة يرتتب عنه تكاليف ثابتة كب

  .املؤسسة
تتمثل يف صعوبة حتديد تكاليف املعامالت، حيث يكون للمؤسسة معرفة جيدة بالنشاطات : صعوبة قياس األداء -

فإذا أمكن تقييم البعض . اليت تنجزها، غري أن هذه املعرفة تتالشى مبجرد حتويل األفراد والتجهيزات املرافقة لعملية التعهيد
كما أنه كلما  ...). نوعية اخلدمات املقدمة، فعالية اخلدمة(من املتغريات بسهولة، فإن قياس األداء اإلمجايل يعترب صعبا 

  . 1كان من الصعب قياس األداء كلما كان من األفضل اجناز النشاط بداخل املؤسسة
  
  
  
  
  

                                                
 التنظيمي لتغيريوا اإلبداع: حول دويل ملتقى، )أسلوب تنظيمي جديد يسمح بالتركيز على الموارد والكفاءات الرئيسية(إستراتيجية التعهيد دحو معتصم،  1
  9-8ص ص ،2011 ماي 18/19 اجلزائر، البليدة،-دحلب سعد جامعة ودولية، وطنية جتارب وحتليل دراسة– احلديثة املنظمات يف
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وبالرتكيز على العنصر البشري الذي يعد مورد إسرتاتيجي، فإن هذه النظرية تفرتض اختيار الشركة للطريقة األكثر كفاءة 

شركة هنا، هو إما أن تستقطب أولئك األفراد ذوي ولقياس مهمة ال. يف استخدام العاملني فيها، بكل حكمة وترو
تمع، أو أن تقوم بتدريب وترقية ونقل املوجودين يف داخلها وباستخدام األفراد للعمل، على وفق . القابليات املميزة من ا

يقضي ) استقطاب أفراد جدد(فعلى سبيل املثال، أن املدخل األول . هذين املدخلني، ستقع كلف خمتلفة على الشركة
ينشأ وقوع  ) تدريب أفراد موجودين وترقيتهم ونقلهم(وأما املدخل الثاين ). أو كلف صفقة جتارية(حدوث كلف استخدام 

أو تدمج بينهما، وذلك . وختتار الشركة عند مقارنتها املدخلني األسلوب األكثر كفاءة. كلف تدريبية وإدارية وتنظيمية
  .1تلك الصفقة التجاريةبعد قيامها مبقارنات الكلف املتعلقة ب

ا فقط مفهوم املوارد وإمنا  املعامالت تكاليف نظريةاملالحظ أن  تتناول مفاهيم عديدة من بينها ال حتمل يف طيا
 )Incertitude( عدم التأكد التعاقد وما ينجم عنه من تكاليف حتاول املؤسسة أن تتكيف معها باإلضافة إىل مفهوم

أن تتكيف معه من خالل امتالك قدرات متكنها  بطريقة ما الذي تعيش يف املؤسسة وحتاول الذي يعد ميزة العصر احلايل
  .من ذلك

  :تتمثل يف :اإلبداع نظريات .2
 اإلبداع( املنظمات إبداع تفسري يف املشكالت حل منوذج على عتمدت :)March & Simon, 1958( نظرية 1.2.

  .للحل جديدة أساليب عن بالتقصي فتبدأ احلل، يف القائمة جاملناه جدوى وعدم ،)املنظمية املشكالت حلل أسلوب
طرح  فقد اإلبداع، لتفسري نواةً  التنظيمية اهلياكل هذه النظرية على عتمدت :)Burns & Stallker, 1961( نظرية .2.2

Burns & Stallker مع سجاماً ان أكثر( والعضوي ،)املستقرة العمل بيئة مئيال( امليكانيكي مها اإلبداع من منطني 
  ).اإلبداعات توليد يف ويسهم اجلذرية، اإلبداعات مئويال السريع، التغري ذات البيئات

 املنظمة أن يريان فهما السابقتني، النظريتني من مطور منوذجهي عبارة عن  :)Harvey & Mills, 1970( نظرية .3.2
 املنظمة، عمر( لعوامل االعتبار مع احلرجة، تاملشكال ملعاجلة وإبداعية الروتينية، للمشكالت روتينية حلول تعتمد

  ...). االتصاالت رمسية املنافسة، حجمها،
 برامج يف احلاصل التغري عرب اإلبداع نافسر حيث ي مشولية، كثراأل نظريتهمالقد كانت  :)Hage & Aiken( نظرية .4.2

  .اجلديدة املنتجات أو اخلدمات من املضاف خالل من واملقاس املنظمة،
 ممارسة أو فكرة أي جتسد مجاعية عملية اإلبداعحسب هذه النظرية يعترب  :)Zalteman, et al, 1970( نظرية .5.2

  .2تتبناها اليت املنظمة أو التنظيمية، الوحدة على جديدة

                                                
 ص ،2009 األردن، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار ،األعمال منظمات في الفكري المال رأس إدارة علي، صاحل أمحد علي، العنزي سعد 1

 238 -237ص
 368، ص2008دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،  األوىل، الطبعة ،اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة، حممد عواد الزيادات 2
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 توسيع على Nelson & Winter 1982, Burgelman, 1983)( املقاربة هذه أصحاب عمل: التطورية النظرية .3

 خمزونات مستوى أن يرون وهم متغرية، أعمال بيئات يف النشاط وحتديات سرتاتيجياإل التغري ليشمل املوارد منظور
ق بل املتميز، واألداء القيمة ويولد اخلارجية البيئة مع تتكيف نشأةامل جيعل ما هو ليس والقدرات املوارد  هذه تدّف
 واملوارد اإلدارية القدرات وحتري فهم يف يساعد ديناميكيا مدخال تقرتح التطورية املقاربةف. الزمن عرب وتطورها املوارد

ا  وتكييف جتديد من املنشآت متّكن اليت احملددة التنظيمية  روح عنصر صوب انتباهنا توجه بذلك وهي ة،احملوريكفاءا
  .1مستدامة تنافسية مليزة كامنا مصدرا باعتباره املنشآت يف واالبتكار املقاولة

 ربط باعتماد التنافس بيئة متطلبات ظل يف ولكن املنظمة، قدرات بأمهية RBV تعرتف: والمهارات الموارد نظرية .4
. 2)املنافسون يقدمه وما السوق يطلبه ما( تنافسها وبيئة) جيد بشكل املنظمة به تقوم ما( الداخلية القدرات بني حتمي
  :ومبا أن القدرات اإلبداعية تندرج ضمن نظرية القدرات الديناميكية فإننا سنتعرض هلذه النظرية بالتفصيللذلك 

من خالل التطرق للموارد  سنتطرق لنظرية املوارد واملهارات: الموارد لتحليل إطار: والمهارات الموارد نظرية .1.4
 :امللموسة كما يلي

  :      يف املوارد لنظرية األساسية املبادئ تتمثل Barney & Hamel حسب: الموارد نظرية مبادئ -
 ا على املؤسسة تصور  املنتجات من حمفظة الوقت نفس ويف ،...البشرية التقنية، املالية، املوارد من حمفظة أ

 .قائما التجزئة دور يبقي ما وهو معينة سوق على ملركزةا اإلسرتاتيجية واألجزاء
 حتقيق املوارد وفرة هلا تضمن ال كما العاملية، السوق يف التفوق حتقيق من مينعها ال املؤسسة موارد ضعف 

 .األكيد النجاح
 ااقتحامه كيفية يف ختتلف بينها حمسوسة فروقات عنه ينتج مما مواردها مزج كيفية يف ختتلف مؤسسة كل 

 .املتاحة املوارد من تستخلصها اليت النواتج ويف ومتوقعها لألسواق
 حتسينها من أفضل املخرجات مضاعفة على واالعتماد واملدخالت، املخرجات بني كنسبة اإلنتاجية حتسني 

 ناتج أقصى لتحقيق أصال وفرت األخرية هذه أن اعتبار على املوارد يف االقتصاد أي املقام من انطالقا
 .استعماهلا يف لالقتصاد توفر ومل ممكن

  
  

                                                
 ص ،2009 جوان اجلزائر، ،24 عدد التواصل، جملة ،)بحثية وفرضيات نظري إطار( المتميز واألداء السوق على القائمة القدرات محزاوي شريف، 1

   15- 14ص
 العراق، بغداد، جامعة األعمال، إدارة علوم منشورة يف دكتوراه أطروحة ،التنافس أبعاد إسناد في المنظمة أنشطة أثر إيثار، املعموري آلفيحان اهلادي عبد 2

 7ص ،1999



 

27 
 

مقتضيات تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة ............................................................................األول الفصل  
 

 
 على زةمرك وتوظيفها املتكامل وإشراكها بتجميعها للموارد -العقالين االستعمال من بدال-الذكي االستعمال 

 بني اآلجال بتقليص اسرتجاعها وتسريع ممكنا، يكون ما حيث فيها واالقتصاد أساسي إسرتاتيجي هدف
 .1العوائد وحتقيق التوظيف

 جهة فمن أساسيتني، فرضيتني على االسرتاتيجي للتحليل الكالسيكية النماذج ترتكز: الموارد نظرية فرضيات -
 االسرتاتيجيات وكذا عليها تسيطر اليت اإلسرتاتيجية املوارد يف متماثلة تعترب ما صناعة يف النشطة املؤسسات أن تفرتض

 تباين وجود عدم يعين وهذا ،)للتنقل قابلة( ثابتة وغري متحركة املتاحة املوارد أن تفرتض أخرى جهة ومن املنتهجة،
heterogeneity ا ضمن املؤسسات تلك طرف من املستعملة املوارد يف  املرتكز املنظور أن جند ذلك خبالف. اسرتاتيجيا

  :مها التنافسية امليزة مصادر لدراسة بديلتني فرضيتني يقرتح) (Barney, 1991 قبل من مقدم هو كما املوارد على
 أن ميكن الصناعة لنفس التابعة املؤسسات أن النموذج هذا يفرتض: للموارد النسبي التباين: األولى الفرضية 

 وإن حىت ألخرى، مؤسسة من نسبيا تتميز أن للموارد ميكن أخرى بعبارة أي متباينة، يجيةإسرتات موارد هلا تكون
 املؤسسة شهرة التكنولوجية، املعارف املالية، املوارد فان وعليه الصناعة، أو القطاع لنفس تابعة املوارد هذه كانت

 .ألخرى مؤسسة من والتباين للتميز قابلة متغريات أال هي ما
 ا املقاربة هلذه وفقا يفرتض املؤسسات مابني املوارد حركية إن :للموارد حركية نسبية: انيةالث الفرضية  ليست أ

ا من حتد عوامل لوجود مستداما، يكون قد املوارد يف التباين أن يعين ما وهو مطلقة،  بشكل احلركة على قدر
 نإف ألخرى مؤسسة من لتكنولوجياا بنقل نقوم نأ مثال باإلمكان كان فإذا. imperfectly mobile كامل
  .2ذلك سهولة دون حتول قد االخرتاع براءات

 بني ومن اإلسرتاتيجي الفكر تطور يف إسهامها رغم كثرية النتقادات النظرية هذه تعرضت: الموارد نظرية محدودية -
  :االنتقادات هذه
 يف متايز عنه ينتج الذي أسبابه تشرح مل لكن املوارد يف املؤسسات اختالف هي للنظرية القاعدية الفرضية أن 

 .األداء
 التجرييب امليدان يف النقص يعين مما غامضة، ميدانيا حبتة نظرية ومصطلحات مفاهيم على قائمة النظرية. 
 ال من وتقص فستهمش نفسها متييز املؤسسة تستطع مل إذا  .واملستقبلي احلايل التنافسي ا

  

                                                
: البشرية املوارد تسيري: حول األول الوطين امللتقى ،تنافسية ميزة تحقيق في) المحورية المهارات( القطب مهارات مساهمة إهلام، منصوري كمال، منصوري 1

 3-2ص ص ،2012 فيفري 21/22 اجلزائر، بسكرة،- خيضر حممد جامعة املؤسسات، تنافسية يف املهارات تسيري مسامهة
 على المرتكزة المقاربة ورمنظ من التنافسية الميزة تحقيق في ودورها والكفاءات البشرية للموارد اإلستراتيجية األهمية باليل أمحد، حيضيه، مساليل 2

  مارسمارس  1010//0909  ،اجلزائر ورقلة،-قاصدي مرباح جامعة البشرية،البشرية،  والكفاءاتوالكفاءات  املعرفةاملعرفة  اقتصاداقتصاد  يفيف  االندماجاالندماج  وفرصوفرص  البشريةالبشرية  التنميةالتنمية  ::حولحول  الدويلالدويل  امللتقىامللتقى ،الموارد
    156156  --155155صص  صص  ،،20042004
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 ا األمثل االستغالل على القادرة املؤسسات من القليل  منافسيها بقية عن تنافسية ميزة لتحقيق التنظيمية لكفاءا

 .1الصناعة يف
 يف املعرفة موضوع حول أمهية ذات إسهامات تقدم زالت وما قدمت النظرية هذه إن: الموارد نظرية إسهامات -

 معرفة وتطور املؤسسة يف اإلسرتاتيجيات وتدعيم تكوين بني املوجودة العالقة إبراز يف الدور هلا كان حيث املؤسسة،
 رتربو  أطروحات عكس متاحة، موارد على أساسا يعتمد للمؤسسات التنافسي االمتياز أن أظهرت وكذلك جديدة

Porter على فعل كرد جاءت النظرية هذه فتارخييا،. التنوع على أو التكلفة على يعتمد االمتياز هذا أن يرى الذي 
 الستينات بني ما الدويل املستوى على كربى مؤسسات ا قامت اليت التنوع لعمليات الفاشلة احلاالت من الكثري

 من متكنها متاحة موارد املؤسسة لدى وجود حالة يف إال حتقيقها كنمي diversification التنوع فعمليات. والثمانينات
 املوارد تكتسب النظرية، هذه حسب تنافسيا، امتيازا متثل أن ميكن اليت املوارد بني من. التنافسية احمليطات ملختلف التأقلم
 تنفيذ إتقان عرب تدرجييا تراكمها يتم حيث تكوينها، وصعوبة لقلتها نظرا كبرية أمهية Resources intangible املعنوية

 إىل تؤدي املوارد هذه وخاصية للمعرفة الضمنية والطبيعة فالتعقيد. املاضي يف متخذة خيارات عرب معينة نشاطات
  .2املنافسة طرف من القريب املدى على والتقليد املالحظة صعب تنافسي امتياز على احلصول

 Grant أشار كما اسرتاتيجيا حتليال املوارد حتليل عملية إلجراء خطواتمخس  يوجديف األخري جيب أن نشري إىل أنه 
  :يف تتمثلواليت 
 والضعف القوة نقاط ضوء يف املؤسسة موارد وتصنيف حتديد. 
 املؤسسة لقدرات اجليد والتقييم الدقيق التحديد. 
 املؤسسة، قبل من طويلة مدة استخدامها مت إذا مستقبال للربح والقدرات املوارد هذه حتقيق إمكانية مدى تقييم 

 تستطيع اليت التنافسية امليزة تواصل مدى: مها عاملني على املؤسسة وقدرات موارد من املتحققة العوائد وتعتمد
ا مواردها من املكتسبة العوائد حتقيق على املؤسسة مقدرة وعلى إجنازها، املؤسسة  . وقدرا

 ويتم املتوقعة، اخلارجية الفرص ضوء يف والقدرات املوارد هذه اللواستغ باستثمار اخلاصة اإلسرتاتيجية اختيار 
 صعوبة استمرارها، درجة حيث من للمؤسسة أمهية األكثر والكفاءات املوارد خلصائص وفقا اإلسرتاتيجية اختيار

 .املنافسني قبل من ذاتيا تنميتها صعوبة مدى حتويلها، إمكانية عدم تقليدها،
  
  

                                                
 العلمي ملؤمترا ،)المتميز األداء لتحقيق كعامل الكفاءة( للمنظمات ياإلستراتيج التحليل في التجديد الموارد نظرية خالدي خدجية، موساوي زهية، 1

 176ص ،2005 مارس 08/09 ،اجلزائر ورقلة،-قاصدي مرباح جامعة واحلكومات، للمنظمات املتميز األداء :حول الدويل
 جامعة البشرية، والكفاءات املعرفة اقتصاد يف االندماج وفرص البشرية التنمية :حول الدويل امللتقى ،المؤسسات في المعرفة لتسيير نموذج نحو عليان ندير، 2

  129ص ،2004 مارس 09/10 ،اجلزائر ورقلة،-قاصدي مرباح
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 إحالل خالل من ذلك ويتحقق املوارد، وتنمية الضعف نقاط تقليص ميكن كيف وتوضيح املوارد فجوات حتديد 

 جمموعة وزيادة التنافسية امليزة توسيع ويهدف وارد،امل من املؤسسة خمزون على للمحافظة االستثمارات وجتديد
 :ل املوايلالشك يوضحه ما وهذا. 1اإلسرتاتيجية الفرص

  الموارد تحليل خطوات): 8( رقم الشكل

 
  :من إعداد الباحثة باالعتماد على

Grant R M, (1991), The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for 
Strategy Formulation, California Management Review, Spring, (without a country), P 115 

 
  

                                                
   118-115ص ص ،2005 األردن، والتوزيع، للنشر وائل دار األوىل، الطبعة ،اإلستراتيجية اإلدارة أساسيات سعيد، السامل مؤيد 1
 

 اإلستراتيجية

 حتقـــــــــق الـــــــــيت اإلســـــــــرتاتيجية اختيـــــــــار .4
 املؤسســـــــــة ملـــــــــوارد لاألفضـــــــــ االســـــــــتغالل
ا اخلارجية بالفرص العالقة ذات وقدرا  

:ألجل ربح حتقيق إمكانية تقييم .3  
مستدامة تنافسية ميزة -  

العوائد مالئمة مدى -  

:املؤسسة قدرات حتديد .2  
 أكـرب بفعالية املؤسسة به تقوم أن ميكن ما

 مــــــــوارد حتديــــــــد منافســــــــيها؟ مــــــــع مقارنـــــــة
قدرة كل وتعقيدات قدرة لكل مدخالت  

 يف املؤسســـــة مــــوارد وتصــــنيف حتديــــد .1
 العالقـــة ذات والضـــعف القــوة نقـــاط ضــوء

 لتحقيــــــــق الفــــــــرص حتديــــــــدو  .باملنافســــــــني
للموارد األفضل لاالستغال  

 
 املـــــوارد فجـــــوة حتديـــــد.5

استعاضة إىل حتتاج اليت  

 الموارد

 القدرات

التنافسية الميزة  
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 Knowledge املعارف على املبنية املقاربة جاءت :التنظيمية المعارف لتحليل إطار: والمهارات الموارد نظرية .2.4
Based View أقرحيث . 1جديدة معرفة توليد وبإمكانية باملؤسسة اخلاصة باملعارف خيتص كتيار Peter Drucker 

 .2اإلنتاج يف مفتاحي عامل لتصبح واجلهد األجهزة، ،املال رأس التجهيزات، حمل حتل أن ميكن املعرفة بأن 1965 سنة
ا على Zack أكده ما وهذا  منافسة من تعزز اليت التنافسية امليزة بناء يف أمهية األكثر اإلسرتاتيجي املصدر تعد أ

، عرفةمفهوم املتبيان  من خالل التنظيمية املعارف لتحليل إطاركسنتطرق لنظرية املوارد واملهارات  لذلك . 3الشركة
ا وإدارة املعرفة   :كما يلي  تصنيفا

 مفهومة، معينة أو هي معلومات هي معلومات منظمة قابلة لالستخدام يف حل مشكلة :(Savoir): المعرفةتعريف  -
واحملللة وهذه املعلومات  فاملعرفة إذن هي خالصة أو نتاج جمموعة كبرية من املعلومات املعاجلة واملفسرة .4ومطبقة حمللة،

  .ستخرجة من قاعدة أخرى كبرية من البيانات املختلفةم
تتباين وتتنوع مصادر املعرفة، وتصنف بشكل عام إىل مصادر خارجية وأخرى داخلية تتمثل يف  :تصنيفات المعرفة -

ا، بينم ا وتقنيا ا وعمليا ا على االستفادة من تعلم األفراد واجلماعات، وإسرتاتيجيا ا متثل البيئة خربات املؤسسة، وقدرا
أربعة أمناط استنادا إىل مدى تصنيف  تصنيفا للمعرفة مييز فيه بني Boisot فقد قدم .املصدر اخلارجي للمعرفة واملعلومات

ا قد تكون منتشرة أو غري منتشرة، حيث  املعرفة و درجة انتشارها، أي أن املعرفة قد تكون مصنفة أو غري مصنفة، كما أ
أما مصطلح االنتشار فيشري إىل أن املعرفة ميكن . شري إىل اإلعداد املسبق واجلاهزية للتداول مثل اخلربةأن املعرفة املصنفة ت

التشارك فيها أو أن يتقامسها اآلخرون، فيما يشري مصطلح غري منتشرة إىل أن املعرفة ليست معدة ألن يتقامسها اآلخرون، 
  :وهذه التصنيفات هي

 عرفة مصنفة غري منتشرة، أي أن املعرفة تكون جاهزة ومعدة للتداول، ولكن قابليتها وفيه تكون امل :المعرفة الخاصة
 .لالنتشار تكون يف نطاق ضيق وطبقا ملدى احلاجة إليها يف إطار سياسات املؤسسة

 اخلربات، احلكمة، اإلدراك، البصرية، :وفيه تكون املعرفة غري مصنفة وغري منتشرة، مثل: المعرفة الشخصية.....  
 وتكون فيه املعرفة مصنفة ومنتشرة، مثل الصحف، الكتب، الكتيبات،: لمعرفة العامةا........ 
  

                                                
1 Maltese L, (2007), spécificités des actifs et management des événements sportifs: proposition d’un 
nouvelle approche méthodologique et analytique, XVIème Conférences internationale de Management 
stratégique, Montréal, 6/9 Juin, P 4  
2 Shu Hsien. liao, et al, (2009), Knowledge Acquisition Absorptive capacity and innovation capability: An 
Empirical study of Taiwan’s Knowledge-intensive industries, world academy of science, Enginneering and 
Technology, N° 53, (without a country), P 160 

 حممد وإدارية، جامعة اقتصادية أحباث جملة ،المعرفة تكنولوجيا بناء في المعرفة إلدارة اإلدارية روالجذو  الفكرية الروافد دور إبراهيم، عيسى العمري غسان 3
   8ص ،2009 ديسمرب ،6 عدد بسكرة، اجلزائر،- خيضر

 57، ص2001، دار غريب للنشر والتوزيع، مصر، إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية علي،السلمي  4
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 وغري مصنفة، مثل هذه املعرفة يتم تكوينها ببطء، من خالل عملية التنشئة وتكون فيه املعرفة منتشرة : المفهوم العام

 .1والتواصل االجتماعي

املعرفة الصرحية واملعرفة : ومها  »Nonaka«فالتصنيفات األربع السابقة تصب يف نوعني رئيسيني كما قدمها 
  :فةالضمنية ومها النوعني األساسيني املتعارف عليهما يف تصنيفات وأنواع املعر 

 المعرفة الصريحة (Explicit Knowledge):  وهي اليت يسهل التعبري عنها بالكلمات والرموز ومن السهولة
كل األهداف والسياسات، واإلجراءات، ويف املنظمة ميكن جتسيدها يف  . التعامل معها واملشاركة فيها

لالنتقال بسهولة بني األفراد واملستويات  وهذا النوع من املعرفة قابل. والنتائج املكتوبة والتعليمات، واملعايري
- Knowويطلق على هذه املعرفة. اإلدارية بشكل معلن من خالل قنوات االتصال الرمسية والوثائق املكتوبة

What  ن هذه املعرفة الذاكرة التنظيمية   Organizational Memory.2 وتكوّ
 المعرفة الضمنية (Tacit Knowledge): ا تدعى أيضا الذاتية أ و الباطنة أو الكامنة وهي املعرفة اليت خيتز

ا يف عقوهلم، عنها بأي صيغة من الصيغ، ومن مث فهي غري معلومة وال متاحة لآلخرين، وتظل  ومل يعربوا أصحا
ا، وقد متوت معهم وال يقدر هلا الظهور وميكن أن تظهر هذه املعرفة أثناء ممارسة األفراد  3حبيسة عقول أصحا

 ).املهارة (  لألعمال

  :تصنيفا آخر للمعرفة، إذ يصنفها إىل ثالثة مستويات هي   M.H.Zackويقدم
 وهي النوع أو النطاق البسيط من املعرفة والذي يكون مطلوبا من أجل تشغيل الصناعة حسب : المعرفة الجوهرية

ن للمؤسسة قابلية بقاء تنافسية  طويلة األمد، رغم أن هذه املعرفة متثل معايري اقتصادية، وهذا النوع من املعرفة ال يؤمّ
  .املعرفة األساسية اخلاصة بالصناعة لتقوم بدورها كقيمة دخول إليها

 فمع أن الشركة متتلك بشكل . هي النوع أو النطاق الذي جيعل الشركة تتمتع بقابلية بقاء تنافسية: المعرفة المتقدمة
ا عام نفس املستوى، النطاق، اجلودة من املعرفة اليت  ا ختتلف عن املنافسني يف تعويلها على قدر ميتلكها املنافسون، إال أ

وهذا يعين أن الشركة ذات املعرفة املتقدمة تسعى لتحقيق . على التميز يف معرفتها لكسب ميزة تنافسية من هذا التميز
 .مركز تنافسي يف السوق عموما أو التميز يف شرحية سوقية

 
                                                

للمؤسسات  املعرفة الركيزة اجلديدة والتحدي التنافسي: ، امللتقى الدويل الثالث حوللتعزيز تنافسية المؤسسة االقتصادية إنتاج المعرفةميلود،  تومي 1
 2005نوفمرب  12/13ورقلة، اجلزائر،  -واالقتصاديات، جامعة قاصدي مرباح 

اجلودة الشاملة يف ظل إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات، : السادس حول، املؤمتر العلمي الدويل إدارة موظفي المعرفة في منظمات التعلم السامل مؤيد، 2
  6-5ص ، ص2006 أفريل 26/27 ،، األردنجامعة العلوم التطبيقية األردنية اخلاصة

فة والكفاءات البشرية، جامعة قاصدي التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعر : امللتقى الدويل حول، اقتصاد المعرفة والكفاءة البشريةبوزيان عثمان،  3
  2004مارس،  09/10ورقلة، اجلزائر،  -مرباح 
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 وهي املعرفة اليت متكن الشركة من أن تقود صناعتها، ومنافسيها ومتيز نفسها بشكل كبري عن : المعرفة االبتكارية

تكار ملا هو جديد يف املعرفة، حىت يكون مصدر قوة، بطريقة تسمح فهذا النوع من املعرفة يتوقف على االب. منافسيها
ا  Lease Co كمثال شركة. للشركة بتغيري قواعد العمل واملنافسة نفسها يف جمال صناعتها اليت عملت على مساعد

يف صناعتها  معرفتها الكثيفة مبحاسبة التكلفة واقتصاديات اإلجيار، يف إدخال، وتبين طرق جديدة لتسعري اإلجيارات
دف كسب فرصة مرحبة وحتقيق ميزة تنافسية جتاوزت فيها منافسيها  . 1متحدية الطرق التقليدية السائدة فيها، 

ا، احلالية، املعرفة ورفع إدامة( مراحل يف Knowledge Management عملية )Wick( حدد :المعرفة إدارة -  واكتسا
  .التقين واملدخل لوثائقا مدخل وفق) االستخدام وإعادة واستخدامها

 ويرى). اجلديدة املعرفة وتوليد ابتكار،( مبرحليت KM فتمر املضافة القيمة ومدخل االجتماعي، التنظيمي املدخل وفق أما
Fraun hofer حتدد ونتائجها األخرى، العمليات وبرامج سياسات توضع ضوئها ويف املعرفة تشخيص( هي املراحل أن 

 كلفة جمرد تصبح ذلك وبدون املعرفة، أهداف حتديد مرحلة مث الفجوة، حندد باملطلوب مقارنتها وعرب املتاحة، املعرفة نوع
 هذه ومن والتطبيق، والتوزيع واخلزن كالتوليد األخرى املعرفية العمليات أساليب تعتمد األهداف ضوء ويف مربكة، وعملية

 أو خلق أو الشراء عرب املعرفة توليد مث ،)نظمةامل عمل جماالت حول الوضوح وخلق العمليات، حتسني( األهداف
 املعرفة خزن مث الفرد يقدمها بفكرة التوليد يتجسد وقد االمتصاص، أو االكتساب أو االقتناص أو االكتشاف

 حتافظ أن ميكن وكيف التنظيمية الذاكرة أمهية عن معربةً ) واملكان االسرتجاع، الوصول، اإلدامة، البحث، االحتفاظ،(
ا، دون املعرفة على  وتبادل واملشاركة باالستخدام يتنامى كموجود املعرفة توزيع يف فتتمثل اخلامسة املرحلة أما فقدا

 املرحلة أما والتوزيع، النشر يف الرمسية وغري الرمسية االتصاالت نظم دور زرب ي ومبا األفراد، بني واملهارات اخلربات األفكار
 األساليب حتديد يف املعرفة مدير دور يربز وهذا منها، واالستفادة استعماهلا وإعادة ستعماهلابا املعرفة بتطبيق فتتم األخرية

 مؤسسة Edvinsson كان الذي املنظمية املعرفة إدارة يف املعريف املال رأس مدير دور أو للتطبيق الالزمة والتقنيات
Skandia كاأليت املعرفة، إدارة ا تقوم اليت األساسية أما عن الوظائف .2شغله من أول واملالية التأمني خلدمات:    

 اجلديدة املعرفة توليد. 
 خارجية مصادر من القيمة ذات املعرفة إىل الوصول. 
 القرار الختاذ للوصول القابلة املعرفة استعمال. 
 سدة الصرحية املعرفة حتسني  .اخلدمات أو/ و املنتجات العمليات، يف ا
 والربجميات البيانات، قواعد الوثائق، يف احةاملت املعرفة استخدام حتسني. 

                                                
اقتصاد  :، املؤمتر العلمي اخلامس حول)مصدر لتحقيق الميزة التنافسية في ظل المحيط االقتصادي الجديد(اإلدارة الفعالة للمعرفة كورتل فريد وآخرون،  1

    5، ص2005أفريل  23/25 ،األردن املعرفة، جامعة الزيتونة األردنية،
 املعرفة إدارة :حول الرابع السنوي الدويل العلمي املؤمتر ،التنظيمي اإلبداع على وانعكاساتها المعرفة إدارة ،العزاوي حممد هاشم بشرى ،مطلك الدوري زكريا 2
 13ص ،2004 أفريل 26/28األردن،  ،األردنية الزيتونة جامعة العريب، العامل يف
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 واحلوافز الثقافة خالل من املعرفة منو تسهيل. 
 الشركة يف ىاألخر  األطراف إىل احلالية املعرفة نقل. 
 1املعرفة إدارة تأثري أو/ و املعرفة أصول قيمة قياس. 

 نوناكا منوذج يف جاءت اليت والتذويت الرتابط عمليات خالل من يتمفهو  اجلديدة املعرفة وإبداع خلقأما عن 
)Nonaka( اجلديدة عرفةامل خلق أن حيث والتجسيد، التنشئة عمليات خالل من يتم وتقامسها باملعرفة املشاركة بينما 

 من وتسجيلها تداوهلا ميكن صرحية معرفة إىل املنظمة يف األفراد عقول يف الكامنة الضمنية املعرفة حتويل على بالقدرة يرتبط
  :وهي تقنيات أو آليات أربع خالل من ذلك ويتم اإلجراءات أو الفيديو أشرطة أو النصوص خالل
 ( التنشئة أو االجتماعي التفاعل عملية خالل من )ضمنية -  ضمنية( من املعرفة حتويل آليةsocialization( 

 .واملهارات واألفكار اخلربات بتبادل وذلك
 ( التجسيد عملية خالل من )صريحة - ضمنية( من املعرفة حتويل آليةExternalization( بالتوثيق وذلك 

 .املستفادة الدروس وتدوين
 ( التذويت عملية لخال من) ضمنية -  صريحة( من املعرفة حتويل آليةInternalization( التعلم طريق عن وذلك 

 .واإلرشادات واألدلة والتدريب
 ( الرتابط أو الضم عملية خالل من) صريحة - صريحة( من املعرفة حتويل آليةCombination( وذلك 

 : املعرفة إنشاء مراحل يوضح )9(رقم  الشكل .2املوجودة املعرفة مع والدمج بالتصنيف

  

  

  

  

  

  
                                                

  497ص ،2009 األردن، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار ،)المجاالت الوظائف، اإلستراتيجية،( اإللكترونية والمعرفة اإلدارة جنم، عبود جنم 1
د املعرفة اقتصا: ، املؤمتر العلمي الدويل السنوي اخلامس حولمدى استعداد المؤسسات العامة في األردن لتطبيق إدارة المعرفةعبد مفلح املومين حسان،  2

  12، ص2005أفريل  25/27والتنمية االقتصادية، جامعة الزيتونة األردنية، األردن، 
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  المعرفة إنشاء حلزونية): 9(رقم  الشكل

 
 

  :من إعداد الباحثة باالعتماد على
Coudel E, (2009), Formation et apprentissages pour le développement territorial: regards croises 
enter économie de la connaissance et sciences de gestion, Thèse de Doctorat spécialité 
Agroéconomie, Montpellier, P 160 

  
  
  
رة املعرفة يف تسيري أي مؤسسة اقتصادية من املفرتض أن إدماج إدا :المعرفة في المؤسسات االقتصادية إدارة -

  . سيوضح تغريات عديدة سواء يف طريقة عملها، نشاطها أو إنتاجها احملقق
 جند أن املؤسسة املسرية معرفيا ختتلف عن املؤسسات املسرية  :الخصائص الرئيسية للمؤسسات المسيرة بالمعرفة

  :1بنظم تسيري غري مبنية على املعرفة بعدة خصائص هي

 باع منهجية البحث العلمي، وطرق التفكري املنظومي كأساس يف التفكري، والتخطيط واختاذ القراراتإت. 
  ،احلرص على تنمية الرتاكم املعريف، من خمتلف مصادره الداخلية واخلارجية، والتحديث املتواصل للمعرفة املتاحة

ا واالتصال االجيايب مبصادر املعرفة األهم بالنسبة ألنشطة املؤسسة  .وغايا
  الكفاءات (تزايد أمهية األنشطة املعرفية ذات القيمة املضافة األعلى، واليت تستثمر يف بناء وتنمية القدرات احملورية

 . واليت تستغل يف رفع عوائد األنشطة يف سلسلة القيمة للمؤسسة) احملورية

                                                
  57، ص2001، دار غريب للنشر والتوزيع، مصر، إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجيةالسلمي علي،  1

 التنشئة
Socializatio

  التجسيد
Externalizatio

  التذويت
Internalization 

 الترابط
Combinatio

   ضمنية معرفة                   حوار                صريحة معرفة 

 ضمنية معرفة
    

 
 

 المعارف ربط
 الضمنية

 
 

صريحة معرفة  
 

ضمنية معرفة  
 
 
 

 المعارف ربط
 الصريحة

 
 
صريحة معرفة  

ـــــمتعلـــ  
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  حتديد مواقع العاملني يف هيكل املؤسسة بقدر ما يتمتعون به من معارف، وتتناسب الصالحيات واإلمكانيات

م املعرفية  .املتوفرة هلم مع أمهية ختصصا
  لة وكفاءة عمليات تبادل وتداول املعرفة بني قطاعات تزايد إمكانيات وفرص إنتاج وتنمية املعرفة داخليا، سهو

 .ومستويات املؤسسة املختلفة
  ارتفاع معدل وسرعة عمليات اإلبداع واالبتكار، تطوير املنتجات واخلدمات واجتاه العاملني إىل املشاركة الفعالة

م مما يزيد من القدرة التنافسية للمؤسسة م ومبتكرا  .بتقدمي مقرتحا
تم  ةي إدارة مؤسسة مهما كانت أو اختلفإذا على أ من منظور  ااملعرفة والنظر هل بإدارةأنشطتها ودورها أن 

  . سرتاتيجيإ
  املعرفة  إدارةتوجد مثانية أسباب تدعوا املؤسسات لتطبيق : المعرفة إدارةالمؤسسات لتطبيق  ااألسباب التي تدعو

  : 1هي
 ا الطريقة الوحيدة لدمج النوعية يف املنت  . جات مع اخلدمة املقدمةأ
 املعرفة بتعظيم قدرة املؤسسة الكامنة على النمو بالرتكيز على رأس املال الفكري لتقدمي خدمات  إدارةسمح ت

 .تتناغم مع احتياجات السوق
 املعرفة نافذة الفرص اليت جيب على املؤسسات االعتماد عليها للتأكد من بقائها . 
  قابليتها لالكتشاف واالكتساب والعمل واإلصالح واستخدام املعرفة القدمية قابلية املؤسسة للبقاء تأيت من

 .واجلديدة يف وجه التعقيدات وعدم التأكد، والتغريات العشوائية
 تاج ثقافة قوية يف التشارك والذي مل يستطع نظام املعلومات حتقيقهحتاملعرفة  إدارة. 
  ،فاظ على عدم ضياع قدرات املؤسسةاحل ااملعرفة ميكنه إدارةاملعرفة الضمنية متحركة . 
 املعرفة هو مفتاح دعم القرارات الكفأة إدارة. 
  املعرفة التغذية الصحيحة نستطيع تلقي املعرفة ذات العالقة بالوقت املناسب إدارةعندما تعطى تكنولوجيا . 

  
  
  
  
  

                                                
إدامـة التميــز والتنافسـية يف مؤسسـات القطـاع العــام : لعـريب األول حـول، املـؤمتر اتوظيـف إدارة المعرفـة فــي مؤسسـات التعلـيم العـالي فــي األردنالـزعيب دالل،  1

  34، ص 2008واخلاص، األردن، 
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 أن  Le Boterf &Y. Lichtenberger  من كل يرى: المهارات لتحليل إطار: والمهارات الموارد نظرية .3.4

 ،املمارسات يف وترتجم (capacity) القدرة (knowledge) املعرفة :وهي مكونات ثالثة بني التنسيق تستوجب املهارة"
 املهارات فيعرف Le Medef أما .1"التحلي معارف أو السلوكية املعارف عنها تنتج واليت (willingness) واإلرادة

ا . املهنية والوضعية املمارسة واخلربة والعملية النظرية املعارف مزيج "اهنبأ  الذي الوسط أو اإلطاركما تعرف على أ
ا G . Boterf يعرفهاو  .2"وتطويرها تقييمها سةاملؤس وعلى ا،هب واالعرتاف مبالحظتها يسمح  تعبئة، على القدرة" بأ

 تكون أن ميكنها كما للتقييم وقابلة ا معرتف تكون حمددة نتيجة بلوغ بغرض حمددة عملية إطار يف املوارد وتنسيق مزج
ا على عرفت كما  .مجاعية أو فردية  اإلجراءات، النظرية، املعارف يف متمثلة خمتلفة لعوامل ديناميكي تنسيق أو مزج أ

سنتطرق لنظرية املوارد واملهارات من  .3املوارد هلذه وتنفيذ تنسيق تعبئة، حالة عن إذن تعرب فهي ....اخلربة املمارسات،
  :مفهوم املهارات كما يلي خالل

  :تتنوع املهارات إىل ثالثة أنواع: المهارات أنواع -
 ا تعرف :الفردية المهارة  وتتم حمدد إطار يف متارس اليت والسلوكيات واخلربة والقدرات املعارف من ةتركيب" بأ

 وتقوميها حتديدها للمؤسسة يرجع فإنه مث ومن القبول صفة هلا يعطي والذي امليداين العمل خالل من مالحظتها
   ."وتطويرها

 اليت التعاريف أهم بني ومن ردية،الف املهارة مفهوم من أكثر معقد اجلماعية املهارة مفهوم إن :المهارة الجماعية 
 :جند اجلماعية املهارة مفهوم تناولت

 عن وناتج موعةلمجبا خاص تعريفه، ميكن ال عنصر تضيف واليت فريق، تكوين يف املشرتكة الفردية املهارات من جمموعة"
ا  "األخرية هذه وديناميكية تذاؤب  أن ميكن ال وضع معاجلة لىع عمل وعةم ابه املعرتف القدرة "كما تعرف على أ
  .4"مبفرده عنصر كل به يضطلع

  
  
  

                                                
 تسيري: البشرية املوارد تسيري :حول األول الوطين امللتقى ،للمؤسسة الثقافي التغيير لنجاح ألساسي كعامل تالمهارا تسيير بركان دليلة، بوروبة فهيمة، 1

 6ص ،2012 فيفري 22/23 اجلزائر، بسكرة،- خيضر حممد جامعة املؤسسات، نافسيةت يف ومسامهته املهارات
 حول األول الوطين امللتقى ،االقتصادية بالمؤسسة المتميز األداء تحقيق في المهارات وتنمية الكفاءات تطوير دور قبايلي أمال، الزهراء، مهديد فاطمة 2

 4ص ،2012 فيفري 22/23 اجلزائر، بسكرة،-  خيضر حممد جامعة املؤسسات، تنافسية يف تهومسامه املهارات تسيري: البشرية املوارد تسيري
 تسيري مسامهة: البشرية املوارد تسيري :حول األول الوطين امللتقى ،المهارات مفهوم تجسيد في اإلستراتيجية القيادة دور وآخرون، الوهاب عبد بريكة بن 3

 4ص ،2012 فيفري 21/22 اجلزائر، بسكرة،- خيضر حممد جامعة املؤسسات، تنافسية يف املهارات
 تسيري: حول األول الوطين امللتقى ،المعرفة اقتصاد ظل في البشرية الموارد تسيير فعالية لتعزيز كمدخل المهارات تسيير حمبوب ميينة، رياض، عيشوش 4

   10-9ص ص ،2012 فيفري، 21/22 اجلزائر، بسكرة، خيضر حممد جامعة املؤسسات، تنافسية يف املهارات تسيري مسامهة: البشرية املوارد
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 فريدة وخدمات منتجات وعرض خبلق هلا تسمح حيث للمنظمات التميز مصدر هي املهارة :التنظيمية المهارة 
 .1للمستهلكني وحلول

املضطربة يتطلب منها تطوير ورعاية جمموعة  إن ممارسة املنظمات ألعماهلا يف إطار البيئات: المحورية الكفاءات -
موعة الفريدة من املوارد تتحول إىل مهارات وقابليات مدعومة تدعى  فريدة من املوارد لبناء ميزة تنافسية، هذه ا

ا بدائل لنمو اإلسرتاتيجية اجلديدة احملورية الكفاءاتب ويتوجب على ، وهي ذات طبيعة متطورة باستمرار، وتوصف بأ
ا اجلوهرية اليت تتطلب تراكمًا مهاريًا مبرور الوقت، واليت ميكن أن يتم رفعها  املنظمات االستثمار فيها لبناء وتطوير قدرا

  2.أسواق جديدة والوقوف يف خضم السباق التنافسيلتطوير منتجات جديدة والدخول إىل 
 Harvard Business هارفارد لألعمال جملة يف حبث ورقة يفحيث ظهر وألول مرة مفهوم الكفاءات احملورية 

Review  من كل قدمحيث Prahalad and Hamel احملورية الكفاءات مفهوم 1990 سنة Core Competencies 
ا  وتعرف 3."التكنولوجيا تيارات عدة ودمج املهارات خمتلف تنسيق كيفية جمال يف خاصة ظمة،املن يف مجاعي تعلم" بأ
 أو Compétences Clé املفتاحية بالكفاءات ترتجم كما Compétences Centrales األساسية الكفاءات باسم

  Core Competencies.4 القلب مهارات
 اليت والتقنيات املهارات حزمة: الكفاءات احملورية هي Prahalad & Hamel براهاالد هامل،خر لكل من ويف تعريف آ

 جيبيه يف املنتج محل من العميل متكني أي Pocketability جيبية وهي. للعميل حقيقية منفعة تقدمي من الشركة متكن
 يف الطرود وصيلت ميزة تقدم )Fidiral express( أما. املنتجات تصغري على والقدرة اخلربة هي احملورية )Sony( فكفاءة
ا احملدد الوقت   . 5واحلركة للنقل الفعالة اإلدارة هي احملورية فكفاء

ا يعرفها نجم عبود نجم أما   تتفوق أن ميكن خدمة أو منتج تقدمي أو القيمة إنشاء يف الشركة فيها تتميز اليت القدرة" بأ
  :حيث من الفردية ملهاراتا عن ختتلف احملورية الكفاءاتاملالحظ أن  .6املنافسني على فيها
 هوندا( فشركة. العميل يطلبها اليت للقيمة جوهرية إضافة تقدم احملورية الكفاءات :للعميل مضافة قيمة (

Honda أيضا بكفاءة التوزيعية شبكتها وتدير عظيمة حمركات تضع. 

                                                
1 Roger S, (2008), Algning competencies, capabilities and ressources, Research Technology management: 
the journal of the industrial research institute, septembre-Octobre, (without a country), P 1 

  124، صالمرجع السابقالطائي أمين جاسم حممد،  ،معن وعد اهللا املعاضيدي 2
3 Roger S, Op-Cit, P 5 
4 Pesqueux Y, (2005), management de la connaissance: Un Modele organisationnel, Publlie dans 
Comptabilité et connaissances, France, P 17    http:// halshs . archives-ouvertes/ halshs-00581265/Fr/PDF     

 ورجل املدير كتب خالصات ،المستقبل أسواق وابتكار صناعتك في للتحكم إستراتيجيات المستقبل على التنافس كيه، سي براهاالد جاري، هامل 5
  9ص ،1994 ديسمرب القاهرة، ،24 عدد ،)شعاع( العلمي لإلعالم العربية الشركة إصدار األعمال،

   271ص ،املرجع السابق ،)المجاالت-الوظائف-اإلستراتيجية( اإللكترونية والمعرفة اإلدارة جنم، عبود جنم 6
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 مثال املنافسني عن بعيدا والوقوف التفرد تضمن احملورية الكفاءات :المنافسين عن االختالف           
)Britch Airways( املنافسني من بكثري أعلى الطائرات منت على خدمات تقدم. 
 واخلدمات، املنتجات من ممتدة سلسلة على احملورية الكفاءات تطبيق إمكانية وهي :االمتداد )Honda( مثال 

  .الزراعية اآلالت لصناعة احملركات نفس متد
 روتينية مهارة يصبح باألمس احملورية كفاءات من كان ما حيث الوقت، مع تتغري احملورية الكفاءات قيمة :التغير 

 صارت التسعينات يف الثمانينات، يف اليابانية لسياراتا لصناعة احملورية الكفاءة هي اجلودة كانت: مثال اليوم
 على مركزة للتصعيد قابلة دائما تكون احلقة احملورية فالكفاءات. العامل يف السيارات صانعي لكل متاحة اجلودة

  .1اليوم وليس غدا املطلوبة القدرات
 أربعة من تتكون) األساسية( احملورية الكفاءات أن (Leonrd-Barton, 1992) يعترب :مكونات الكفاءات المحورية -

  :هي عناصر
 املوظفني ومهارات معارف. 
 واملعارف التقنية األنظمة. 
 املعرفة خللق الرمسية وغري الرمسية الطرق - التسيري أنظمة. 
 األيت الشكل يوضحه ما وهذا 2.واملعايري القيم: 

  المحورية الكفاءات مكونات): 10( رقم الشكل

 
  :من إعداد الباحثة باالعتماد على

Roger S, (2008), Aligning competencies, capabilities and ressources, Research Technology 
management: the journal of the industrial research institute, Septembre-Octobre, (without a 
country), P 8 

                                                
 10ص ،سابقال مرجعال كيه، سي براهاالد جاري، هامل 1

2 Roger Smith, Op-Cit, P  8 

 

  

 المعارف
المهاراتو   

التقنية األنظمة  
 

التسيير أنظمة  
 

والمعايير القيم  
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 عدة فيها يتوفر أن يشرتط املؤسسة كفاءات يف احملورية صفة تتوفر حىت: وشروط الكفاءات المحورية خصائصها -

   :وشروط خصائص
 تتمثل يف: الخصائص:  
 اإلسرتاتيجية التوجهات الختاذ ضرورية كفاءة تكون أن البد :ستراتيجيةاإل معيار.  
 التنافسي التميز على احلفاظ أو للحصول ضرورية الكفاءة تكون أن البد :التنافسية معيار.  
 لتوفرها جمال يوجد ال أنه أي ا ومتميزة باملنظمة خاص بناء الكفاءة تكون أن :الندرة أو الخصوصية معيار 

  .1تقليدها ميكن وال نافسني،امل لدى
 تتمثل يف :الواجب توافرها في الكفاءات المحورية: الشروط:  
 ا احمليط ديدات جتنبها أو السوق فرص انتهاز من متكنها حيث للمؤسسة قيمة متثل أن جيب :القيمة  متكن أل

 ذو املورد هذا أن بسب أو الزبون لدى املنتج قيمة رفع يف وتساهم األسواق من عدد أكرب دخول من املؤسسة
  .2باملنافسني مقارنة أعلى قيمة
 3جيب أن تكون نادرة، يعين أن تكون مملوكة من طرف عدد قليل من املؤسسات الرائدة :الندرة . 
 اإلنتاج فعاليات استخدامه معاودة من املنافسني منع أجل من وذلك التقليد صعبة تكون أن جيب :التقليد 

 عوامل تنقل وحركة واضحة غري العايل األداء إىل تؤدي العوامل كانت إذا التقليد صعبة تكون باملؤسسة اخلاصة
 امللكية حبقوق أو الضمنية املهارات واملرتبطة باملؤسسة assets specific املتميزة األصول بسب تامة غري اإلنتاج

  .احلصرية
 ام على باحملافظة للمؤسسة تسمح اليت الكفاءات ا نقصد :الديمومة  املهارات ألن طويل، ملدى التنافسية يز

 خالل من للكفاءة يسمح مما خرآب استبداله فيتم الزمن مع يتقادم املورد ألن باملوارد مقارنة دميومة أكثر تعد
 دورة فرتة :مثل بعوامل ترتبط املورد دميومة أن حيث )11(رقم  الشكل يوضحه ما هذا ،تستمر أن املشاركة
  .4النشاط يف اجلدد الدخالء وترية، يالتكنولوج اإلبداع

  
  
  

                                                
1 Boterf  G, l’ingénierie des compétences, 2éme édition, organisation, Paris, 2000, P 131 
2 Tymoniak S.A, (1996), le Modèle dans ressources et des compétences: un nouveau paradigme pour le 
management stratégique, Département stratégie et politique d’entreprise Group HEC, (without a country), 
P 9    
3 fall I, Op-Cit, P 33 
4 Tymoniak S.A, Op-Cit, PP 9-10     
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  والكفاءات الموارد تقادم): 11( رقم الشكل

  
  :االعتماد علىمن إعداد الباحثة ب

Arrégle J Lu et al, (2000), les nouvelles approches de gestion des organisations, édition 
Economica, Paris, P 203    

  :وهي واملوارد للكفاءات املبهم السبب بتقومي تسمح أبعاد ثالثة وهناك
ا  وخمتلف عناصر بعدة مرتبط تعقيدها، كما أن هاعلي باالستدالل تسمح قاعدة أو ترميز أي وجود غياب ضمنية، أ

 1987 سنة Winter اقرتح حيث للكفاءات، بالنسبة مهم أمر وهو خصوصيتها،كذلك  ،بينها املوجودة التفاعالت
 املوايل والشكل .1تنافسية مزايا عدة أو ميزة إنشاء على القدرة حيث من عليها للحكم وذلك الكفاءات لتصنيف قاعدة
  .ذلك يوضح

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 Arrégle J Lu, (1996),  Analyse ressource based et identification des actifs stratégique, revue française de 
gestion, (without a country),  P 31 

 تأكل

الموارد 
 والكفاءات

 الزمن
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  الكفاءات تصنيف قاعدة): 12( رقم الشكل

  
  :من إعداد الباحثة باالعتماد على

Arrégle J Lu et al, (2000), les nouvelles approches de gestion des organisations, édition 
Economica, Paris, P 204   

 لإلحالل قابلة تكون ال أن جيب الكفاءات ،قيمتها على احلفاظ أجل من :اإلحالل.  
 ا تنظم أن املؤسسة على جيب تنافسية، ميزة تأسيس أجل من :التملك  القيمة دجتس حىت وهياكلها عمليا

ا ملواردها املستقبلية   .1امللكية حقوق امتالك جانب إىل احملورية، وكفاءا
 للزبون، فوائد خلق إىل تؤدي أن واسعة، أسواق دخول من نهاميكّ  املؤسسة كفاءات يف اخلصائص هذه توفرإن 

 مىت ثابتة فهي املؤسسة يف متجذرة اجعله بالتايل دائمة تنافسية مبزايا املؤسسة تزود بطريقة التقليد صعبة الكفاءة تكون
، حيث 2الشكل املوايل يوضح خصائص والشروط الواجب توفرها يف الكفاءات احملورية .املؤسسة األفراد بعض غادر

  .نلخص فيه أهم ما ورد عن الكفاءات احملورية
  
  
  
  
  

                                                
1 Tymoniak S.A, Op-Cit,  PP 9-10       
2 Pellicelli G, (2007), Stratégie d’entreprise, 1ere édition, De Boock, Belgique, Bruxelles, P 222 

    

التحويل سهلة التحويل صعبة   
 واضحة 

عنها التعبير يمكن  
تعليمها يمكن  

العمل أثناء مالحظتها يمكن  
 بسيطة
مستقل عنصر  

التحويل سهلة  

 ضمنية
عنها يرالتعب يمكن ال  

تعليمها يمكن ال   
 أثناء مالحظتها يمكن ال 

 مركبة العمل
نظام من عنصر  

التحويل صعبة  
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  المحورية الكفاءات أبعاد): 13( رقم الشكل

  
 :من إعداد الباحثة باالعتماد على

Reynaud E, (2001), compétences centrales: premier pas vers une définition opérationnelle, XIème 
conférence de l’association internationale de management stratégique, université Laval Québec, 
13 /15 Juin, P 7  

  
  
  

المحورية الكفاءات  

الوجود شروط  

التغيري صعبة  
خصوصية=   

(Dierickx, 
Cool, 89 
Grant, 91 
Verdin, 

Willianson, 
94 

Black, Boal 
94) 

اإلحالل صعبة  
(Dierickx, 
Cool, 89) 

ندرةال  
Wernerfelt 

84 
Barney, 86b 
Black, Boal 

94 
Tampoe 94) 

 اقتصاديات
بالوقت مرتبطة  

(Dierickx, 
Cool, 89) 

 كتلة ميزة
 األصول

Dierickx, 
Cool, 89 

Grant, 91) 

 بني ارتباط
 األصول

(Dierickx, 
Cool, 89) 

 تقادم
 األصول

(Dierickx
, Cool, 89 
Grant 91) 

السبيب الغموض  
(Dierickx, 
Cool, 89 
Grant 91 
Tampoe 

94) 

التنويع إدارة  
(Wernerfelt

, 84 
Tampoe 

94) 

 يف املسامهة
 فائدة خلق

 للزبائن
(Hamel, 

Prahalad, 
90 

Tampoe 

 بدخول تسمح
 األسواق

Hamel, 
Prahalad, 

90) 

 اجلانب
 الضمين

(Reed, de 
Fillippi, 90 

Doz, 94) 

 التعقيد
(Reed, de 
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 إىل تنافسي امتياز للمؤسسة تعطي مهارات هناك ليس أنه مبا: القدرات لتحليل إطار: والمهارات الموارد نظرية .4.4

 هذه. اإلنتاج مظأن يف اإلبداع عرب اإلسرتاتيجية هلندستها دائم بشكل النظر بعملية تقوم أن األخرية هذه على األبد،
 املستمر اإلبداع أي ،"التعلم على تعلم" خبالصة تعين واليت Dynamic Capability ديناميكي نوع من مهارة هي القدرة

  :فكما نالحظ فإن املفهوم ينقسم إىل شطرين .1للتعلم املختلفة املناهج يف
يتناول مصطلح القدرات الدور الرئيس واملهم الذي تؤديه اإلدارة اإلسرتاتيجية يف دمج وتكييف : القدرات: األول -

  .رضه البيئة املتغرية على املنظمةملنظمية الداخلية واخلارجية من أجل تلبية ما تفوصياغة املوارد واملهارات ا
يشري إىل القدرة على إعادة  كماالتغيري وعدم السكون،  ) الدينامية(حيث يقصد بالديناميكية : الديناميكية :الثاني -

، واحلاجة إىل امتالك املنظمة حلالة االستجابة ورد حتديد الكفاءات الذاتية لبلوغ حالة التوافق واالنسجام يف البيئة املتغرية
 ةالفعل اخلاص باالبتكار واالستحداث يف األوقات املناسبة إليها، فضالً عن االستجابة للتقلبات والتغريات التكنولوجي

  .2السريعة، وكذلك صعوبة تعيني وحتديد األسواق اليت ميكن أن تنافس املنشأة فيها
 من املؤسسة ميّكن أنه على 1994 سنة Teece & Pisano طرف من أدخل" الديناميكية اتالقدر " أي هذا املفهوم

ا وتغيري جتديد  املهارات تشكيل وإعادة بناء دمج، على املؤسسة قدرة عن تعرب حبيث. التنظيمية القدرات من خمزو
  . 3احمليط تغريات ملواكبة واخلارجية الداخلية

 االهتمام هذا وصاحب املقاالت من جدا وفري انتشار شهد ألنه الباحثني قبل من كبري جتاوب املفهوم هذا عرف وقد
 أنه على William Ocasio أشار الصدد، هذا يف )).2(رقم  الجدول أنظر( التعاريف من كبري عدد انتشار املتزايد

  ."خمتلفة نظر وجهة عن عّرب  باحث وكل ،دقيق تعريف هناك ليس الواقع يف"
م حيث Shuen الباحث Teece & Pisano رافق ،1997 عام يفو   القدرات ملفهوم أوسع تعريف تبنوا أ

ا املنظمة   هذه األخريةوتتضمن  .4الديناميكية ا اإلجراءات اإلدارية والعمليات التنظيمية واإلسرتاتيجية، اليت تعاجل  كفاءا
  .5، وإجياد األسواق اجلديدةلتطوير املنتجات، أو خلق اجلديد منها(Core Competences) احملورية 
 عمليتها وحتدد املؤسسة داخل مجاعي لنشاط مستقرة ومناذج التعلم هي الديناميكية القدرة" Zollo & Winter وحسب

   .1املعرفة عنصر يف خصوصا للمؤسسة الديناميكية القدرة تتجسد حيث" فعالية حتقيق ألجل الروتينات

                                                
   229ص ،المرجع السابق نذير، عليان 1
 125-124ص ، صالمرجع السابق، الطائي أمين جاسم حممد ،املعاضيدي معن وعد اهللا 2

3 Paarup A N, (2006), Understanding dynamic capabilities through knowledge management, Vol: 10, N° 4, 
PP: 59-71, (without a country),  PP 60-61 
4 Altintas G, (2012), Les Capacités Dynamiques: une nouvelle perspective de recherche pour le 
Management Stratégique?, conférence de l’association internationale de management stratégique, université 
Laval Québec, P 3 
5 Eisenhardt K.M & Martin, J.A, (2000), Dynamic Capabilities: What are they? Strategic Management 
Journal, 21, PP: 1105-1121, (without a country),  P 1107  
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ا Arrégle ويعرفها ا وتكيف ورفع لتجديد املؤسسة قدرات" بأ ا تعرف كما" اإلسرتاتيجية كفاءا  الروتينات" بأ

   2"للموارد جديدة تشكيالت وضع من املؤسسات تتمكن منها انطالقا واإلسرتاتيجية، التنظيمية
ا حبيث  تطوير إىل دف الديناميكية القدرة: مثال املؤسسة، معرفة قاعدة موارد خمزون من و/ لـ تدفقات مصادر ختلق أ
  .3املعرفة خمزون من املعرفة يستغل جديد منتج تطوير املقابل ويف املعرفة، من خمزون للمؤسسة ستضيف اليت املعرفة

 ربط ،احمليط حتسس :خالل من وذلك التنظيمي األداء حتسن أن ميكن الديناميكية القدرات بأن Teece حوّض  وقد
  .4العمل ومناذج إجراءات حتويل ،إلبداعمن أجل ا الفرص

 جناح أن لدرجة العالية، التكنولوجيات جمال يف للمؤسسات مالئمة أكثر الديناميكية القدرات أن إىل أشار قدأنه  كما
ا على يعتمد عاتالصنا هذه  يف. املنافسني قبل من التقليد من ومحايتها املوارد تغيري الفرص، حتديد أو إنشاء على قدر

 ديناميكية ذات الصناعات من بعدد صلة ذات الديناميكية القدرات أن إىل Helfat & Peteraf من كل أشار املقابل
  .5معتدلة

ر القدرات الديناميكية من خالل الطرق املختلفة املتعلقة باإلجراءات يتم تطوييف األخري جتدر بنا اإلشارة إىل أنه 
اإلدارية، والعمليات التنظيمية، كذلك تطوير اإلجراءات الالحقة، ليتم حتويل املنظمة بأكملها إىل مهارة تنظيمية، ألن 

   .6القدرات الديناميكية متثل أساس اإلبداع

  

  

  

  

                                                                                                                                                            
1 Laurent R, capacité, capacité organisationnelle et capacité dynamique: une proposition de définitions, PP 
11-12  http://www.uqam.ca/nobel/r 2014/Articale_pdf/RMT 2003 PDF   see: 03/04/2012 at 18:13 
2 Maltese L, Op-Cit, PP 4-5  
3 Paarup A Op-Cit, P 60  
4 Proeller I et al, (2011), How dynamic capabilities mediate he link between strategy and performance, 
annual conference of the European group for public administration panel on strategic management in 
gouvernement, Bucharest, Romania, 7/9 September, P 5 
5 Altintas G, (2012), L’articulation des Capacités Dynamiques comme source de maintien de 
l’avantage concurrentiel: Le cas de Voyageurs du Monde, conférence de l’association internationale de 
management stratégique, université Laval Québec, P 12 
6 Zahra  S.A & George  G, (2002), Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension, 
Academy of Management Review, Vol: 27, No 2, PP: 185-203, (without a country),  P 186 
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  الديناميكية القدرات تعاريف مختلف :)2( رقم الجدول
 الدراسة التعريف

 واالســتجابة جديــدة وعمليــات منتجــات خبلــق للمؤسســة تســمح الــيت القــدرات/  املهــارات مــن فرعيــة جمموعــة
  .املتغرية السوق فلظرو 

Teece et Pisano (1994) 
Industrial and Corporate  

Change 
  Teece, Pisano et Shuen .التغري سريعة لبيئة الستجابةل واخلارجية الداخلية الكفاءات وتكوين وبناء دمجعلى  املؤسسة قدرة

(1997) 
Strategic Management  

Journal 
ـــزة هـــام كمصـــدر اخلارجيـــة البيئـــة لتغـــريات لالســـتجابة جديـــدة اتمهـــار  تطـــوير علـــى املؤسســـة قـــدرة هـــي  للمي

 .التنافسية
Tripsas (1997) 

Industrial and Corporate  
Change 

ـــام حتديـــد علـــى القـــدرةهـــي  ـــة تكـــوين إلعـــادة الفـــرص واغتن  واملهـــارات املعـــارف إىل واالســـتناد األصـــول ومحاي
 .كملةامل واألصول

Teece (1998) 
California Management  

Review 
 أو إضـافة تكـوين، تعيـد تـدمج، الـيت العمليـات التحديـد وجـه علـى املوارد تستخدم اليت املؤسسة عملياتهي 
 خالهلـا مـن تـتمكن الديناميكيـة القـدراتف. السـوق يف التغـريات إنشـاء أو السـوقاحتياجات  لتلبية املوارد إزالة

    .احلديثة واقواألس اجلديدة املوارد تكوينات قيحتق املؤسسات

Eisenhardt et Martin (2000) 
Strategic Management  

Journal 
 

 وراء الســعي يف الـروتني منهجيــة وتعـدل تولــد املؤسسـة خاللـه مــن الـذي اجلمــاعي النشـاط واســتقرار تعلـم منـط
  .الكفاءة حتسني

Zollo et Winter (2002) 
Organization Science  

 Winter (2003)  . جديدة اتقدر  تنشئ أو تعدل القدراتهي 
Strategic Management  

Journal 
ا  Zahra et al. (2006) .والروتني مواردها تكوين إعادة على املؤسسة قدرة يقصد 

Journal of Management  
Studies 

 Helfat et al. (2007) .مواردها قاعدة تعديل أو وتوسيع إنشاء على املؤسسة قدرةهي 
Blackwell publishing 

ــا، مواردهـا وتعـديل تكــوين، إعـادة باســتمرار، لـدمج للمؤسسـة الســلوكي التوجـهتشـري إىل  مــن  واألهـم ومهارا
ــا بنــاء وإعـــادة حتســني ذلــك  حتقيـــق أجــل مـــن احملــيط لتغــريات الســـتجابةل )الكفــاءات احملوريــة( القلبيـــة مهارا

 .تنافسية ميزة على واحملافظة

Wang et Ahmed (2007) 
International Journal of  
Management Reviews 

 مـن التنافسـية القـدرة علـى حلفـاظا) 3(و الفرصـة اغتنـام) 2( الفرص، وخلق حتديد) 1( على القدرةتشري إىل 
 .للمؤسسة امللموسة وغري امللموسة األصول تشكيل إعادة حتسني خالل

Teece (2007a) 
Strategic Management  

Journal 
ــــدرةهــــي  ــــىع املؤسســــة ق ــــد ل ــــف والفهــــم حتدي ــــد ــــدف والتكي ــــة اخلــــربات واســــتغالل تولي  واخلارجيــــة الداخلي

 .احمليط تغرياتل  لالستجابة
Augier et Teece (2008) 
Organization Studies 
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 الدراسة  التعريف

 القـرارات واختـاذ والتهديـدات، الفـرص حتديـد يف ميوهلـا للمشاكل، املنهجي لحلل املؤسسة إمكاناتتشري إىل 
 .مواردها قاعدة وتغيري السوق، حنو موجهة املناسب الوقت يف

Barreto (2010) 
Journal of Management  

  Dynamic managerial .التنظيمية واملهارات املوارد تكوين وإعادة ودمج بناء من املديرين يتمكن هلاخال من اليت القدراتهي 
capabilities 

Adner et Helfat (2003) 
Strategic Management  

Journal 
  .جديدة مهارات بناء على القدرةهي 

  
First form of dynamic 

capability 
Danneels (2008) 

Strategic Management  
Journal 

  :من إعداد الباحثة باالعتماد على
Altintas G, (2012), Les Capacités Dynamiques: une nouvelle perspective de recherche pour le 
Management Stratégique?, conférence de l’association internationale de management stratégique, 
université Laval Québec, PP 8-9 

  

 فكرة حول يدور معظمها لكن الديناميكية، القدرات تعاريف يف تعدد هناك السابق، اجلدول يف يظهر كما
 قدرة عن عبارة إذن فهي واملهارات، املوارد تشكيل إعادة إىل تؤدي الديناميكية القدرات أن إىل اإلشارة هي مشرتكة
  .التغيري على املؤسسة
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  العناصر األساسية المساهمة في تشكيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة: الثاني المبحث

تطوير  باإلضافة إىل، وتقييم التغيري البيئي إدراكمتّكن من يتبني من العرض السابق أن القدرات اإلبداعية للمؤسسة 
وهذا يتوقف على مقدرة املؤسسة على تتبع السوق  ......،املنتجات، أو خلق اجلديد منها، وإجياد األسواق اجلديدة

هذه العناصر  .وتطويره املنتج يف تغيري حداثإ تستهدف والعمليات اإلنتاج يف جديدة حلول عن لبحثاوالتكنولوجيا و 
  : اسية اليت متكن املؤسسة من حتقيق ذلك تتمثل فيما يلياألس

I. اليقظة التكنولوجية  
إبداعا ) أوكيل(يسميها و يف معناها الواسع كتطبيق عملي للعلم على املنتج وأسلوب اإلنتاج  التكنولوجيا ميكن اعتبار

 مصطلح يشري كما .1يب اإلنتاجتكنولوجيا إذا كانت تتعلق باملستجدات اإلجيابية اليت متس خمتلف املنتجات وأسال
 منتجات عدة أو منتج ولتصنيع لتصميم الالزمة واملهارات واخلربات املعارف جمموع إىل) والتقانة التقنية( التكنولوجيا

ونظرا ألمهية عنصر اليقظة التكنولوجيا يف تشكيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة، فإننا . 2الغرض هلذا مشروع وإنشاء
  :يلي سنتطرق له كما

جتدر بنا اإلشارة إىل أمهية كل من مفهوم اليقظة التكنولوجية وحتليل احمليط التكنولوجي : اليقظة التكنولوجيةمفهوم  .1
فهي تسمح للمؤسسة بأن تكون . أداة املفضلة املساعدة على اختاذ القرارات اإلسرتاتيجيةاليقظة التكنولوجية متثل حيث 

ا اخل   .تنافسي يف السوق –اصة بنموها التكنولوجي ومتوقعها التكنوأكثر دقة يف اختاذ قرارا
يبني مدى مسامهة ودور اليقظة التكنولوجية يف اختاذ القرارات  Jakobiak أدناه املصمم من طرف )14(رقم الشكل 

   .3اخلاصة بالتوجهات واخليارات اإلسرتاتيجية بالنسبة للمؤسسة
ا  ليل للمحيط متبوعة بعملية أخرى للبث للمعلومات اليت مت انتقاؤها عبارة عن عملييت مالحظة وحت"وتعرف بأ

  .4"ومعاجلتها حىت تكون مفيدة يف اختاذ القرارات
  
  
  

                                                
 اجلزائر،، 5عدد  اقتصاديات مشال إفريقيا، ، جملةأهمية التحليل اإلستراتيجي في تقييم الرأسمال غير المادي للمؤسسات االقتصاديةمداح عراييب احلاج،  1

  211ص
   69ص ،2009 األردن، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار، اقتصاد المعرفةداود سلمان مجال،  2
 دراسة– احلديثة املنظمات يف التنظيمي والتغيري اإلبداع: حول دويل ملتقى ،)التكنولوجي اإلبداع محرك( التكنولوجية اليقظة، محيدة هشام بن، بركاين مسري 3

 5ص ،2011 ماي 18/19 اجلزائر، البليدة،-دحلب سعد جامعة ودولية، وطنية جتارب وحتليل
 12، ص1998 اجلزائر، ،2، عدد 8جملد ، )RIST بين النظرية والتطبيق(اليقظة التكنولوجية في البلدان النامية أوكيل سعيد،  4
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  اليقظة التكنولوجية والقرارات اإلستراتيجية): 14( رقم الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 التنظيمي والتغيري اإلبداع: حول دويل ملتقى ،)التكنولوجي اإلبداع محرك( التكنولوجية اليقظة، محيدة هشام بن، بركاين مسري :المصدر

  5ص ،2011ماي  18/19 اجلزائر، ة،البليد-دحلب سعد جامعة ودولية، وطنية جتارب وحتليل دراسة– احلديثة املنظمات يف

حيتاج نظام اليقظة التكنولوجي إىل كل املعلومات العلمية والتكنولوجية واملعلومات الغري رمسية وكذا معلومات حول 
: رات ختصاألسواق وبراءات االخرتاع ليقوم بتصفيتها ومعاجلتها وبعثها إىل املسئولني من أجل استغالهلا كدعامة للقرا

تنمية املؤسسة، إبرام اتفاقيات تعاون أو شراكة بني املؤسسة وحلفائها، شراء تراخيص استغالل، حوث، مشاريع لبرامج للب
 . 1أو شراء وحدات إنتاج

أما بالنسبة لتحليل احمليط التكنولوجي فقد اهتمت معظم مناهج التحليل اإلسرتاتيجي بتحليل التكنولوجيا اليت أصبحت 
  . تج والسوق وأحد حمددات الرأمسال غري املاديمتثل بعدا ثالثا بعد املن

ففي ما خيص جرد التكنولوجيا أي تصنيفها . تم هذه املناهج جبرد وتقييم التكنولوجيا، وكذلك توقع التطور املستقبلي هلا
هقر الظهور، التطور، االستقرار، التق( مرحلة نضج التكنولوجيامعيارين لذلك ومها  Morin مورينو وترتيبها يقدم

  .أي نسبة امتالك املؤسسات هلذه التكنولوجية: درجة انتشار التكنولوجياو) والتقادم
على اليسار أن املؤسسة متلك ) أ(من جتسيد هذين املعيارين حيث يوضح الشكل البياين  )15(رقم الشكل ويسمح 

  . يد املؤسسات املنافسةتكنولوجيا مستقرة ومتقهقرة مما ال يسمح هلا بانتهاز الفرص وتتعرض بالتايل لتهد
على اليمني فيوضح أن املؤسسة متوازنة تكنولوجيا مما جيعل املؤسسة قادرة على التجديد التقين ) ب(أما الشكل البياين 

  .2وإمكانية حتقيق إبداع تكنولوجي
                                                

 6ص ،السابق المرجع، هشام محيدة بن ،بركاين مسري 1
    211، صالمرجع السابقمداح عراييب احلاج،  2

البحوث برامج  

  التعاون اتفاقية

الرتاخيص بيع  

  رمسية غري معلومات

السوق حول معطيات  

  تكنولوجية معطيات

  الرباءات

  علمية معطيات

  اإلنتاج وحدات شراء

  التطوير مشاريع

التكنولوجية اليقظة  
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   :حسب التكنولوجيا تتنوع :أنواع التكنولوجيا .2
  :تتمثل يف: تطورها مراحل حسب .1.2

 لتواجد ضرورية ولكنها) املنافسني كل عند بالتساوي وموجودة ممارسة( بسيطة تكنولوجيا هي :القاعدية التكنولوجيا -
 .السوق يف املؤسسة

 ).اجلودة أو/ و التكلفة. (املنافسني بعض طرف من ممارستها تكون اليت وهي :المفتاحية التكنولوجيا -
 .)مفتاحية تكنولوجيا تصبح ألن قابلة( هامشية التطور، مرحلة يف اجلديدة التكنولوجيا هي :البارزة التكنولوجيا -
 وهي املؤسسات من القليل طرف من ومتارس البحث ميدان يف الزالت تكنولوجيا وهي :الجنينية التكنولوجيا -

 .1خطرية
 
  

                                                
املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي  :، امللتقى الدويل الثاين حولاليقظة التكنولوجية كأداة لبناء الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةداودي الطيب وآخرون،  1

  : ، أنظر2007الشلف، اجلزائر، -امعة بن بوعلي ومسامهتها يف تكوين املزايا التنافسية البلدان العربية، ج
http://ratoulrecherche.jeeran.com/daoudi+rahal+chine.pdf  

للمؤسسة نولوجيةالتك الموارد تقييم :)15( رقم الشكل  

، جملة أهمية التحليل اإلستراتيجي في تقييم الرأسمال غير المادي للمؤسسات االقتصاديةمداح عراييب احلاج،  :المصدر
  212، ص 5اقتصاديات مشال إفريقيا، عدد 
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    :تتمثل يف :حسب درجة التحكم .2.2
نولوجيا مشاعة تقريبا ومتتلكها املؤسسات الصناعية حيث تكون درجة التحكم فيها  وهي تك :التكنولوجيا األساسية -

 .كثرية
وهي عكس النوع السابق ومتتلكها مؤسسة صناعية واحدة أو عدد حمدود وهي التكنولوجيا اليت  :تكنولوجيا التمايز -

ا عن منافسيها املباشرين  .تتميز 
 :تتمثل يف: على أساس موضوعها .3.2

 .هي التكنولوجيا احملتواة يف املنتج النهائي واملكونة له :يا المنتجتكنولوج -
 .هي تلك املستخدمة يف عمليات الصنع وعمليات الرتكيب واملراقبة :تكنولوجيا أسلوب اإلنتاج -
 .وهي املستخدمة يف معاجلة مشاكل التصميم والتنظيم، كتسيري تدفقات املوارد :تكنولوجيا التسيير -
 .وهي اليت تستخدم يف نشاطات التصميم يف املؤسسة كالتصميم مبساعدة اإلعالم اآليل :يمتكنولوجيا التصم -
وهي اليت تستخدم يف معاجلة املعلومات واملعطيات واالتصال، تتزايد أمهيتها باستمرار نظرا  :تكنولوجيا المعلومات -

 .1وبث املعلومات للدور الذي تلعبه يف جزء من عمليات التسيري، الذي يعتمد على مجع ومعاجلة

ا اإلجيابية وللمحافظة على مسعتها  :أشكال حصول المؤسسة على التكنولوجيا .3 حىت تبقى املؤسسة دائما يف صور
ا وشحذ اخلارج، من التكنولوجيا ضد التحيز إزالةعليها  جيب. 2يف السوق وتفاديا لعدم االستمرارية  االستيعابية قدر

absorptive capacity يف بني املؤسسات اتحتالف ترتيب تطلبي قدوهذا  .املهارات وتراكم التعلم أنشطة خالل من 
     .3الصلة ذات املهارات مستوى ورفع تعلمالجمال 

 تضمن اليت التكنولوجية واإلبداعات اجلديدة التكنولوجيات حليازة فعالة اتسياسعدة  تتخذ املؤسسة كما أن
  :بعدين بداللة تصنف التكنولوجيا ىعل احلصول وأشكال وبقائها إستمراريتها

  .ذاتيا الالزمة التكنولوجيا حليازة دف اليت لألنشطة التام اإلدماج يف يتمثل أحدمها .1.3
 للحصول متنوعة إمكانيات هناك احلالتني كلتا ويف املؤسسة عن خارجية مصادر من التكنولوجيا حيازة عليها أو .2.3
  :منها التكنولوجيا على

                                                
املنافسة واإلسرتاتيجيات  :الرابع حول ، امللتقى الدويلللمؤسسة اإلبداع التكنولوجي أساس نجاعة األداء اإلستراتيجيبلخضر نصرية، بن حليمة هوارية،  1

    7-6ص ص ،2010نوفمرب  8/11 الشلف، اجلزائر،–التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي 
جامعة حممد  املعرفة، اقتصاد :حول الدويل امللتقى ،المؤسسة في التكنولوجي بداعاإل وتطوير التكنولوجية الموارد تسيير ك،املال هبال عبد ،قرين علي 2

  80ص ،2005 نوفمرب ،بسكرة، اجلزائر–خيضر 
3 Teece D, (2007), explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundation of (sustainable) 
enterprises performance, Strategic Management Journal, Vol: 28, PP: 1319–1350, (without a country), P 
1331 
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 اإلبداع لرتقية وكمصدر التكنولوجية على للحصول كوسيلة: والتطوير البحث لوظيفة الداخلي اإلدماج 

 .جديدة منتجات وحتقيق التكنولوجي
 يف استعماهلا جيب اليت التكنولوجيات لتعدد ونظرا والتطوير للبحث الباهظة للتكاليف نظرا: نالتعاو  عقود 

 أشكال إلجياد بينها فيما للتعاون املؤسسات دفعت الظروف هذه كل الصناعي، اإلنتاج وطرائق املنتجات
 البحث على والعمل واألخطار التكاليف اقتسام يقضي تعاون اتفاق بعقد ذلك ويتم للتكنولوجيات، جديدة
  .التكنولوجيات لتطوير املشرتك

 القتحام التكنولوجية على للحصول واألسرع املباشر الطريق الرتاخيص استعمال أو شراء يعترب: التراخيص شراء 
 لدى مفضال ذلك ويكون. تكلفة وأقل خطورة أقل طريقة وهذه املنتجات قائمة وتوسيع جديدة أسواق

  .داخليا والتطوير البحث وظيفة إلدماج كافية مالية موارد على تتوفر ال اليت املؤسسات
 أخرى، مؤسسات شراء إىل التكنولوجيا على احلصول أجل من أيضا املؤسسات تلجأ: أخرى مؤسسات شراء 

  .التكنولوجيا والكتساب الوقت لكسب سريعة أيضا الطريقة هذه وتعترب
 أو خاصة مؤسسات بتكليف التكنولوجيا على احلصول املؤسسة تفضل قد: الخارجي والتطوير البحث اعتماد 

 االستشارات مكاتب خاصة، أو عمومية حبث مراكز دراسات، مكاتب تكلف كأن والتطوير، للبحث عمومية
  . 1املؤسسة خيص تكنولوجي حبث مشاريع لتبين واجلامعات التقنية

II. البحث والتطوير  
 واإلبداعية املنهجية األعمال جمموع بِأَنه والتطوير البحث نشاط (OCDE) االقتصادية والتنِمية التعاون منظمة تعرف
  . اجلديدة التطبيقات يف تستخدم واليت املؤسسة، ثقافة أو الفرد معرفة سواء املعارف زيادة إىل اهلادفة
 فقو  االستثماري لإلنفاق خمطط توِجيه على يقوم مؤسسي، تكنولوجي علمي نشاط: بِأنه معروف هوشيار يعرفه كما

ختلف العلمية املعرفة تعزيز حنو واالقتصادية التقنية اجلدوى معايري ا مبِ  والتطبيق االختبار بوسائل وربطها اختصاصا
ا وذلك واِإلنتاج  أو أساليب أو مواد أو أجهزة لتوليد املوجهة األخرى األفكار إىل إضافة واالبتكار، التطوير يضمن مبِ
  . اِإلنتاجية اءةالكف لرفع حمسنة أو جديدة منتجات
 اإلنتاج يف فنية ملشاكل جديدة حلول عن للبحث منظم نشاط هو والتطوير البحث أَن السابقني التعريفني من نستنتج

حداث تستهدف والعمليات،   .للعمل الفعلية صالحيته من للتأكد وتطويره املنتج يف تغيري ِإ
ال متالزم، شكلبِ  والتطوير البحث ملصطلحي الكثري استخدام من الرغم على   يتضمن حيث االثنني بني فرق يوجد أنه ِإ

  :مها منفصلني نشاطني

                                                
  81ص ،المرجع السابق ك،املال هبال عبد ،قرين علي 1
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 اكتشاف إىل اهلادف املنظم النشاط: بأنه )DGRST( لفرنسيةا والتقين العلمي للبحث العامة اجلمعية تعرفه :البحث -

  ). تطبيقي حبث( علمي وهدف لغرض أو) أساسي حبث( لذاته حبثا كان سواء ومفيدة جديدة علمية معرفة
 صالحيتها من والتأكد جتربتها بواسطة النظرية للمعارف أو التطبيقي البحث لنتائج املنظم االستعمال هو: التطوير -

  . منوذجي تنظيمي هيكل القيادة، لوحة: مثل هلا اجلوهري نيالتحس أو عملية تنظيم جديد، منتج تصميم قصد ةالفني
النشاط الذي يهدف إىل إضافة معرفة أو تقنية جديدة  Research and Developmentبالتايل يقصد بالبحث والتطوير 

حبث أساسي وحبث تطبيقي أما التطوير فهو استخدام : ومييز عادة بني نوعني من البحث. يف جمال اإلنتاج والعمليات
  .1لنتائج البحث األساسي منه والتطبيقي، من أجل إدخال حتسينات سواء يف املنتجات أو يف العمليات

دف إىل توسيع املعارف واملفاهيم العملية، أما التطوير  وعليه فإن نشاط البحث يتضمن كل األنشطة املبدعة اليت 
دف إىل استغالل نتائج البحث من إنتاج آالت، أو منتجات جديدة أو حمسنة، فيتضمن كل األ عمال املبدعة اليت 

  .وبنفس املعىن فيما خيص التطبيقات، العمليات أو األنظمة اجلديدة أو احملسنة

ن تشبيه ميكو  ،بتشكيل العملية اإلبداعية من خالل عملية البحث والتطويرتقوم بعض الشركات ونظرا ألمهيته فإن 
 من ناحية، مث تظهر زيادة يف أسهم السوق وعوائد ةعملية البحث والتطوير جبهاز يتم فيه إدخال األفكار اإلبداعي

 علىلذلك جيب  )).16(رقم أنظر الشكل (  2االستثمار عند إخراج املنتجات واخلدمات الناجحة من الناحية األخرى
 تولد أن أيضا وجيب الفكرية، امللكية وحتمي وتطور R & D على بريك بشكل تنفق أن اإلبداع تعتمد اليت اتاملؤسس
  .   3املنافسة على القدرة وإدامة لتحقيق التكميلية واإلدارية التنظيمية االبتكارات االحتياجات وتنفذ

  البحث والتطوير :)16( رقم الشكل

  
والتوزيع،  للنشر فاروق دار األوىل، الطبعة العامري، خالد :فاروق بدار الًرتمجة قسم إعداد ،اإلبداع إدارة كوك بيرت، :المصدر
      87، ص 2007القاهرة،

  
                                                

 42، صالمرجع السابقرحيم حسني،  1
 86، ص 2007القاهرة، وزيع،والت للنشر فاروق األوىل، دار العامري، الطبعة خالد :فاروق بدار الًرتمجة قسم إعداد ،اإلبداع إدارة ، كوك بيًرت  2

3 Teece D, Op-Cit, P 1321  
 

 التمويل
 

 الموظفين
 

 األفكار
 

 اإلبداع
 

 التطوير
 

 العائد من االستثمار
 

 البحث والتطوير
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  :يف تتمثل رئيسية أنواع أربعة والتطوير البحث نشاط ويتضمن :رأنواع البحث والتطوي .1

تم باحلقائق والنظريات، أو أي حبوث أخرى يف جماالت املعرفة املتنوعة: البحث األساسي .1.1  .وهي البحوث اليت 
داث وهي البحوث املوجهة حلل مشكالت عملية تواجهها املؤسسات الكبرية، لغرض إح :البحوث التطبيقية .2.1

 .حتسينات أو زيادة فعالية تطبيقات معينة
وهي األنشطة اليت توجه تقنية أو جمموعة من التقنيات حنو حتسني التصاميم أو العمليات  :البحوث التطويرية .3.1

  .دف زيادة قابلية تسويق املنتجات أو تسهيل عملية إنتاجها
وث اليت تسعى إىل إجراء حتسينات يف وسائل وأدوات أو حبوث حتسني املنتوج وهي البح :البحوث المساعدة .4.1

 .  1العمل اليت تستخدم يف أمناط البحوث املشار إليها أعاله
ة مع بالتفاعل R & D يهتم :والتطوير البحث نشاط أهمية .2 ا توظيف خالل من املؤسسة بِيئَ  خدمة باجتاه إمكانيا

ة تلك ورغبات حاجات يئَ  فيما تتمثل النشاط ذا االهتمام تستدعي العوامل من جمموعة هناك النافعة، املنتجات من الِب
  :يلي

 يف املؤسسة تنجح حىت هي كما املنتجات على اإلبقاء كافيا يعد مل: وتحسينه السوق في بالموقع االحتفاظ .1.2
 هذه ليواكب يبيع ما بتطوير يهتم أن والنمو البقاء يريد من وعلى السريع، والتطور بالتغري يتسم فالسوق السوق،

لزامي أنه كما يسبقها بل التطورات،   .السوق يف القيادة إسرتاتيجية تعتمد اليت للمؤسسة ِإ
 والتطوير البحث نشاط بواسطة معاجلتها تتطلب ملشاكل اليومي العمل يتعرض قد: يومية عمل مشاكل معالجة .2.2
 من ذلك غري إىل بديلة، مادة لتحديد وتطوير حبث راءإج إىل األمر فيحتاج السوق، يف معينة أولية مادة نفاذ مثل

  .والتطوير بالبحث معاجلتها وتستدعي عمل كل هلا يتعرض اليت املشاكل
 والتطوير البحث بنشاط االهتمام بدون حتقيقه ميكن ال وهذا: يقدمها التي والخدمات للسلع المنظم التطوير .3.2

 متابعة يريدون ممن وغريهم احلاسوب برامج تصميم كمراكز نافسيت سوق أو معقد تقين جمال يف يعمل من خاصة
    .منها واالستفادة والتقنية العلمية التطورات

 عمله وأَقام اخرتاع براءة على حيصل الذي املبتكر حيتاجه ما وهذا :جديدة وخدمات سلع واكتشاف ابتكار .4.2
  .جديدة ابتكارات إىل للتوصل والتطوير بالبحث لالستمرار حيتاج وهذا منها، لالستفادة

  
  
  

                                                
 يف التنظيمي والتغيري اإلبداع: حول الدويل امللتقى ،للمؤسسات والبيئية االجتماعية المسؤولية متطلبات تحقيق في التكنولوجي اإلبداع دور بروال بومدين، 1

 14-13، ص ص2011 ماي 19/ 18 البليدة، اجلزائر،–د دحلب جامعة سع ودولية، وطنية جتارب وحتليل دراسة احلديثة املنظمات
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. روالتطوي البحث نشاطب االهتمام جيب املؤسسة، عمل لباتمتط استكمال مت مىت أنه وضوحب تبني األمثلة هذه

 اليت املؤسسات بني الفرق Mairesse & Crépon من كال ا قام اليت الدراسة َأكدت فقد التحليل هلذا واستكماال
  . 1اإلنتاجية وحتسني األداء زيادة على ذلك روأَث ثانويا نشاطا األخري هذا تعترب واليت والتطوير البحث بنشاط تقوم

 يف والتطوير البحث وظيفة تلعبه أن ميكن الذي الدور توضيح يلي فيما سنحاول :والتطوير البحث وظيفة دور .3
 تتجسد والدراسات البحوث نتائج أن جند حيث االقتصادية، داخل املؤسسة األساسية والوظائف االتلمجا بعض

  :لـ بالنسبة
 وما هي تج؟،ين أن جيب ما لتحديد سعيا باملستهلك متته اليت والبحوث الدراسات نتائج يف :التسويق مجال .1.3

وما  ؟ املمكنة األسواق وما هي البيع؟، وأماكن منافذ هي وما التنافسي؟، البيع مثن إنتاجها؟، وما هو الواجب الكمية
 معرفة إىل تصل أن اتهودراسا بأحباثها املؤسسة وعلى ، ..؟ املوجودة التسويق قيود ؟، وما هي املستهلكني احتياجات هي

مو املستهلكني  لرغبات دقيقة  سعيا صورة بأحسن متهاحتياجا ويليب يساعدهم ما وتقدمي إنتاج من تتمكن حىت ميوال
  . دائمني كمستهلكني لكسبهم

 املضافة والتحسينات التجديدات يف أو جديدة سلع إنتاج أي اجلديدة واالبتكارات اإلبداعات يف: اإلنتاج مجال .2.3
 أو/و اتهاستخداما أو/و فوائدها زيادة ناحية من موجودة، سلع على جديدة استعماالت أي إدخال موجودة، سلع على

 وكذلك الستخدامها، الزمين املدى يف زيادة أو/و تغليفها أو/و شكلها أو/و منوذجها أو/و أو حجمها/و مظهرها حتسني
 منتجات على فةاملضا التحسينات هذه كل تتحقق لن أنه ونعتقد ،...وخملفاته اإلنتاج لبواقي االستخدام األمثل حتقيق

 يف املنتجة باملعرفة إال واملخلفات، للبواقي جديدة استخدامات أو املبتكر اجلديد املنتوج إنتاج القدرة على أو املؤسسة
ا مردود وضمان التنافسية اتهقدرا تدعيم على الصعب حميطها يف جمربة واملؤسسة اإلنتاج وتطويراته، حبوث جمال  جمهودا

      .والدراسات البحوث مثل هذه إجناز يف باالستمرار
 معرفة من متكن وهي وتطويرها، استخدامها وكيفيات باملواد املتعلقة والبحوث الدراسات نتائج يف: المواد مجال .3.3

 مردودها حتسني كيفية معرفة من متكن كما ،...و اتهواستخداما اتهونوعيا وخصائصها اتهللمواد ومركبا أكرب واكتشاف
 يف والتحكم ا،تهمكونا على جديدة إضافات بإدخال أو اإلنتاجية العملية يف بتدويرها هي أو كما مهاباستخدا سواء
 أو/و جديدة سلع إنتاج على القدرة أي وتوقيتا، ونوعا كما اإلنتاج يف التحكم القدرة على معناه للمؤسسة بالنسبة املواد

 أي املناسبة، وبالتكلفة الالزمة بالكميات توفرها وقدرة وادللم األمثل االستغالل موجودة مع سلع على حتسينات إدخال
  .املؤسسة تنافسية حتقيق أسس من أيضا يعترب ما املواد وهذا جمال يف جدية تنافسية ميزة حتقيق

  
                                                

اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات : ، امللتقى الدويل حولبعض األعمال اإلبتكارية المؤثرة على الميزة التنافسية للمؤسسةقميحة فيصل، زموري كمال،  1
 5-4، ص ص2011ماي  18/19بليدة، اجلزائر، ال–جامعة سعد دحلب احلديثة دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية، 
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 ويف اإلنتاج عمليات إجناز وطرق مبناهج املرتبطة والبحوث الدراسات نتائج يف :الصنع وعمليات التجهيزات .4.3

 على يقوم املؤسسة داخل الصنع وعمليات التجهيزات حول املعرفة إنتاج إن ...املستخدمة واملعدات اآلالت خصائص
 واألدوات اآلالت وعلى الفنية والطرق املناهج وعلى اإلنتاجية، العمليات مراحل خمتلف على واملخربية امليدانية التجارب

 الطرق يف املختلفة التطوير واقرتاحات اجلديدة األفكار يف اللمجا هذا يف املعرفة املنتجة وتتجسد ....املستخدمة
 متاح، هو ما لكل واالستخدام التصرف وعقلنة والعمليات اإلنتاج يف حيقق األمثلية مبا والتنظيمات، واملناهج واألساليب

 البحوث هذه مثل إجناز يف املؤسسة لدى املتوفرة والبشرية واملالية اإلمكانيات املادية مراعاة جيب أنه نشري وللتأكيد
  .والدراسات

 ومناهج طرق ويف اإلداري التسيري وطرق مبناهج املرتبطة والبحوث الدراسات نتائج يف: التسيير وطرق مناهج .5.3
 ويف للمسري، الديناميكي التفكري ومناهج طرق ويف البشري، العامل كفاءة رفع ومناهج طرق ويف للعمل، العقالين التنظيم

 واملكافآت، األجور سياسات خمتلف ويف املتحكمة املناسبة القيادة توفري ومناهج ويف طرق املهارات تدعيم ومناهج طرق
 ومناهج طرق ويف والتعاون، واالجتهاد االبتكار ومناهج طرق ويف العمال، ز وإشراكالتحفي ومناهج طرق خمتلف ويف

 وإجياد املناسب العملي املناخ توفري يف تتجسد اللمجا هذا يف املنتجة واملعرفة. ...والتدريب والرسكلة والتثقيف التعليم
 استعداده على زيادة الشغل يف مسؤولياته حتمل لىع القادر واملتوازن املتكامل والعامل الرشيد الديناميكي الكفء املسري

 خالل من تعزيزه باستمرار، يتم معرفيا خمزونا )17(رقم  الشكل يبني وكما .1الذايت اجلماعي والتطوع للعمل النفسي
 إجيابا ينعكس مبا خارجية، استشارية خالل مؤسسات من أو مباشرة املنظمة ا تقوم اليت والتطوير البحث عمليات

 جيدة برحبية وينعكس العمالء يرضي بشكل تسويقها يتم اليت واخلدمات السلع إنتاج ونوعية أساليب لىع
     .2للمنظمة

  

  

  

  
                                                

 املعرفة :الدويل حول امللتقى، االقتصادية المؤسسات في جديدة تنافسية ميزة لتحقيق كأساس والتطوير البحث وظيفةالدين،  نور متجغدين، احلاج عرابة 1
، ص 2007نوفمرب  27/28الشلف، اجلزائر، -معة حسيبة بن بوعليالعربية، جا للبلدان التنافسية املزايا تكوين يف ومسامهتها الرقمي االقتصاد ظل يف

  14-13ص
الريادة واإلبداع إسرتاتيجيات األعمال : ، املؤمتر العلمي الرابع حول)واالستراتيجيات واألساليب المفهوم( التنظيمية المعرفة إدارة، أمحد قاسم القريويت حممد 2

 12ص، 2005مارس  15/16األردن،  العوملة، جامعة فيالدلفيا، يف مواجهة حتديات
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  إطار لعملية المعرفة :)17( رقمالشكل 

  

: ، املؤمتر العلمي الرابع حول)واالستراتيجيات واألساليب المفهوم( التنظيمية المعرفة إدارة، أمحد قاسم القريويت حممد :المصدر
  13، ص2005مارس  15/16العوملة، جامعة فيالدلفيا، األردن  الريادة واإلبداع إسرتاتيجيات األعمال يف مواجهة حتديات

  

وضحا أهم العوامل اليت تؤثر يف القدرات الذين  (GÜL¸Sen Akman, Cengiz Yilmaz, 2008)تبعا لدراسة 
اإلبداعية يف معظم املؤسسات، مثل توجه السوق، والتوجه التكنولوجي وإسرتاتيجية اإلبداع من خالل دراسة حتليلية 

العناصر األساسية املسامهة يف  وبناءا على ما تقدم من أفكار سنعتمد التوجه حنو السوق كأحد .لرتكيةلصناعة الربجميات ا
  .تشكيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة

 يف واملختصني الباحثني اهتمام ازدياد من املفاهيم اليت" بالسوق لتوجها"أو ما يعرف بــ السوق حنو التوجه حيث يعترب
 وفق املنتجات وابتكار بتطوير يتعلق فيما مهمني وأثر دور من له وملا املفهوم، هذا ودراسة ليلبتح األخرية السنوات

 على األكادمييني من العديد بني إمجاع هناك النظر وجهات تعدد من بالرغم لكن. واملستقبلية احلالية الزبائن احتياجات
 )1990later, S  &Narver( وسالتر ونارفر )1990Kohli,   &Jaworski( وكوهلي جاوورسكي من كل دراسة أمهية

 تعريف كل متكاملني، الوقت نفس ويف خمتلفني، تعريفني تقدمي يف  السبق هلا واليت األساسية الدراسات من واعتبارها
 :   يلي كما خاص منظور من ينطلق

       من كل أجراها اليت امليدانية الدراسات من العديد إىل استنادا :السوق نحو لتوجهل السلوكي المنظور .1
)ohliK  &Jaworski( على بالسوق التوجه عرفا للشركات املسرية اإلطارات مئات على األمريكية املتحدة الواليات يف 

 توليد مبعىن (information-processing) املعلومات بسريورة" املتخصصة التنظيمية السلوكيات من جمموعة نهأ أساس
 مث املنظمة، أقسام خمتلف على توزيعها مث واملستقبلية، احلالية الزبائن احتياجات حول املنظمة طرف من املعلومات ومجع

    ." املعلومات هذه على املنظمة ورد استجابة

III. السوق نحو التوجه  
الم

خزون
 

 المعرفي

 الضمنية المعرفة

 الظاهرة المعرفة

 عمليات
 البحث

 اإلنتاج
 

 المبيعات

 العميل
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 خمتلفا تعريفا قدما فقد )1990later, S  &arverN( من لكل بالنسبة أما :السوق نحو لتوجهل الثقافي المنظور .2

 اليت التنظيمية الثقافة هو بالسوق التوجه أن مبعىن للمنظمة ثقافية مسة" هو بالسوق التوجه أن أساس على سابقيهما، عن
 األداء استمرارية وبالتايل للمستهلكني، عليا قيمة خلق لغرض الضرورية، كياتالسلو  يف والفعالية الكفاءة خلق تعظم
 حنو التوجه الزبون، حنو التوجه: هي أبعاد ثالثة من يتكون بالسوق التوجه مفهوم أن بينا كما". املنظمة أعمال يف املرتفع

   .1املؤسسة يف اإلدارية األقسام أو الوظائف بني والربط التنسيق املنافسني،
ا خالل من عايل يكون السوق حنو املؤسسات توجه حيث أن . الزبائن مع عالقة وإقامة السوق حتسس على قدر

 إىل السوق حتسس على القدرة تشريو  .2هازبائن مع قوية وعالقة عايل سوق حس متتلك السوق حنو املتوجهة فاملؤسسات
ا السوق بدفع تسري ملنشأة األمهية غاية يف القدرة ههذ. الزبائن احتياجات ومعرفة السوق فهم على املنشأة قدرة  أل

 متكنها كما والتكنولوجيا، التنافسية الظروف ويف املستهلكني حاجات يف حتصل اليت التحوالت ومتابعة رصد من متّكنها
  .  أفضل بشكل الزبائن خلدمة املطلوبة اإلجراءات باختاذ التحوالت هذه مع التجاوب من

 والتكنولوجيا، واملنافسني الزبائن السيما السوق، وعن/من املعرفة حتصيل مهارة يف السوق حتسس لىع القدرة تتمثل
ا  الزبائن، إىل إضافة السوق، حتسس ويشمل .بسرعة إليها الوصول يسهل حنو على التنظيمية الذاكرة يف وختزينها وقراء
 Cohen & Levinthal, 1990) ( وليفينتال كوهني مساه ما أو التكنولوجية البيئة يف التطورات ومتابعة رصد مهارات

  . 3"االستيعابية القدرة"
 الوصول أجل من الضرورية السلوكيات خلق على تعمل اليت التنظيمية الثقافة إىل يشري السوق حنو التوجه مفهوم بالتايل

 باكتساب املرتبطة السلوكيات من جمموعة ميكن تعريفه بأنه اكم .العمل قطاع قبل من للعمالء مقدمة قيمة أفضل إىل
   :يف تتمثل واليت السوق معلومات ومعاجلة ومجع
 محاجا على للتعرف بالعمالء التوجه هو السوق حنو التوجه مبفهوم ترتبط اليت العناصر أهم إن: بالعمالء التوجه .1.2
 املعتقدات من جمموعة أنه على الءبالعم التوجه عرف وقد مستمر وبشكل هلم قيمة ذات خدمة تقدمي أجل من مورغبا
 املتغري قياس وعند. املصاحل أصحاب اهتمامات االعتبار بعني األخذ مع األوىل الدرجة يف العمالء اهتمامات تضع اليت

 الدورية االجتماعات تنظيم ،العميل احتياجات تفهم: التالية األبعاد على الرتكيز ميكن العميل حنو بالتوجه اخلاص
ا بآرائهم واألخذ همنيامل للعمالء ً  وخدمات منتجات تقدمي ،جدد عمالء واستقطاب احلاليني العمالء على احملافظة ،دوري
   .ومبتكرة جديدة

                                                
اإلبداع والتغيري  :، امللتقى الدويل حولالتوجه نحو السوق كمتطلب أساسي لخلق اإلبداع واالبتكار في المؤسسات، بلكبري بومدين ،محزاوي شريف 1

 3-2، ص ص2010ماي  12/ 12البليدة، اجلزائر،  -التنظيمي يف املنظمات احلديثة، جامعة سعد دحلب
2 George S. D, (1994), the capabilities of market driven organizations, journal of marketing, Vol: 58, 
October, PP: 37-52, (without a country), PP 38-41 

 ص ،2009 جوانزائر، اجل،  24عدد ،التواصل جملة ،)بحثية وفرضيات نظري إطار( المتميز واألداء السوق على القائمة القدرات محزاوي شريف، 3
   22-19ص
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 املنافسني عن ومستمر دائم بشكل املعلومات مجع أنه على املنافسني حنو بالتوجه يقصد: بالمنافسين جهالتو  .2.2
 اخلدمات ومستوى والبشرية، املادية موإمكانيا مقدرا وحول لديهم، والضعف القوة نقاط الصناعة، قطاع يف العاملني

  .واملستقبلية احلالية موخمططا اهيقدمو  اليت
 خلق أجل من العمل مستويات كافة يف العاملني جهود تضافر وهي :المختلفة الوظيفية العوامل بين سيقالتن .3.2
 نشاطات مناطق عرب السوقية املعلومات توزيع درجة: وهي التالية األبعاد على الرتكيز وميكن للعمالء ومستمرة عليا قيمه

 االلتزام تطوير ،األخرى العمل نشاطات مع التسويق اتنشاط توافق مدى ،واإلقليمي احمللي املستوى على املؤسسات
  .ايعملو اليت ممؤسسا حنو للموظفني الفردي

  :تتمثل يف: سلوكيات المنظمات المتوجهة نحو السوق .3
 اليت للخدمات قيمة خلق أجل من ومجعها توليدها مت اليت املعلومات استخدام عملية وهي :االستجابة سرعة .1.3

 املنتجات مواصفات، املخدومة السوقية املناطق: وهي التالية األبعاد على الرتكيز وميكن للعميل اهلاوإيص تقدمها
  .والتطوير البحث ،واإلعالن الدعاية نشاطات ،املقدمة واخلدمات

 العمالء من كل حول االستخباراتية املعلومات توليد على العمل قطاع قدرة وهي :المعلومات وإنتاج توليد .2.3
  .البيانات قواعد ،التسويق حبوث قسم :التالية األبعاد على والرتكيز .ملنافسنيوا

 األبعاد على الرتكيز ميكنو  املؤسسة أقسام على توليدها مت اليت املعلومات توزيع عملية وهي :المعلومات توزيع .3.3
   1.املعلومات تبادل ،والدولية احمللية املؤمترات يف املشاركة، الدورية االجتماعات :التالية

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 العربية المملكة في الخاص القطاع لمستشفيات الكلي األداء على السوق نحو التوجه أثر أمني شاكر، تركي الدين، سيف اإلله ساعايت عبد غازي 1

 )بتصرف(   344-343ص ص ،2012 اجلزائر، ،10عدد  ،الباحث جملة ،السعودية
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مير  األخرية هذهيشري إىل أن تشكيل للمؤسسة ت اإلبداعية إن السياق السابق الذكر ملتطلبات وعناصر تشكيل القدرا

جيد نقص واضح يف الدراسات اليت توضح  للمؤسسة ، إن املتتبع ملوضوع القدرات اإلبداعيةيف املقابل. خبطوات معينة
ا اإلبداعية، لذلك  ة ولتحديد خطوات تشكيل القدرات اإلبداعياخلطوات اليت تعتمدها املؤسسات لتشكيل قدرا

إسقاط خطوات تشكيل القدرات الديناميكية على القدرات اإلبداعية استخالص هذه اخلطوات من خالل اعتمدنا على 
وباالعتماد على القراءات خبصوص القدرات  وذلك باألخذ باحلسبان أن القدرات اإلبداعية ما هي إال قدرات ديناميكية

 اغتنام الفرص،) وخلق( حتديد: إننا سنعتمد اخلطوات اآلتيةف لذلكوتبعا  واالستشارات خبصوص الفكرة، اإلبداعية
 سنتطرق يلي وفيما .)18( رقم الشكل يف موضح هو كماوخطوة مراقبة األداء  ) األصول( املوارد تكوين إعادةو  الفرص

  :األيت النحو على للمؤسسة اإلبداعية القدرات ونشر تشكيل ومراحل خطوات من لكل

I. للمؤسسة اإلبداعية القدرات تشكيل  
يف حتديد خطوات تشكيل ونشر القدرات (Gulsun, 2012) و (Teece, 2007)إسهامات كل من على  ابناء

  : للمؤسسة، واملتمثلة يف اإلبداعية القدرات الديناميكية فإننا اعتمدنا هذه اخلطوات يف عملية تشكيل

  للمؤسسة تشكيل ونشر القدرات اإلبداعية): 18( رقم الشكل
  

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :من إعداد الباحثة باالعتماد على
Altintas G, (2012), L’articulation des Capacités Dynamiques comme source de maintien de 
l’avantage concurrentiel: Le cas de Voyageurs du Monde, conférence de l’association 
internationale de management stratégique, université Laval Québec, P 19 

  للمؤسسة اإلبداعية القدرات ونشر تشكيل :الثالث المبحث

تشكيل 
القدرات 
 اإلبداعية

 خطوة
 تحديد الفرصة
 

  )Experiment( ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــالت
األصول تشكيل إعادة خطوة  

 خطوة 
 اغتنام الفرصة

 

 مرحلة 
 هيكلة الموارد

 

 مرحلة 
 تسيير المعرفة

 

 خطوة
 مراقبة األداء

 

نشر 
القدرات 
 اإلبداعية

 خطوة
 تحديد الفرصة
 

  )Routine  Experiment( ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التجربــــــــــــروتيني
األصول تشكيل إعادة خطوة  

 
 
 

 خطوة
 اغتنام الفرصة
 

 مرحلة 
 هيكلة الموارد

 

 مرحلة 
 تسيير المعرفة

 

 مرحلة 
الكفاءاتإنشاء   

 

 مرحلة 
الكفاءات تنفيذ  

 

 خطوة
 مراقبة األداء

 

 مرحلة 
الكفاءات تنفيذ  

 

 مرحلة 
الكفاءاتإنشاء   
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 يف االستثمار كما أن ،scanning املسح إىلري يش اجلديدة الفرص تشكيل أو/و حتسسإن  :خطوة تحديد الفرصة .1

 فرصال عنالكشف و  احلصولحيث يتم  .النشاط هلذا ضروري مكمل كونما ت اغالب ا املتصلة وامليادين البحث أنشطة
  : من خالل املؤسسة قبل من
  . املوجودة املعلومات إىل الوصولمن خالل  (Kirzner, 1973) أكد كما :أوال
     .الفرص لقخي أن أيضا ميكن) داخلية أو اخلارجية( اجلديدة واملعارف اجلديدة تاملعلوما :اثاني

 وأ احمللية( سواء واألسواق التكنولوجيا واستكشاف باستمرار، تبحث أن املؤسسات على جيب الفرص وصياغة لتحديدو 
 ،التكنولوجية واإلمكانيات الءالعم احتياجاتحتري و  البحث نشاط يف االستثمار على يقتصر ال النشاط هذا )العاملية

 ميكنكما  .نينافسامل وردودني احملتمل يناملورد واألسواق، ةلصناعا تطور الكامن، الطلب فهم كذلك على نطويي بل
   .1)غريها حبوث من االستفادة خالل ومن   R & Dيف اخلوض خالل من( تكنولوجية فرصا تفتح أن ؤسساتملل

 ما إذا - تنتج واليت حمددة زمنية فرتة خالل السوق من معني قطاع أو مكان يف وجودةامل وقائعال إىل الفرصحيث تشري 
 واملكان الزمان هي الفرص حمددات إن .األعمال ملنظمة مادية وغري مادية فوائد -الصحيح الوجه على استثمارها مت

 يف املوجودة األخرى املنظمات أثريت متناول يف تكون أن قبل والتقاطها الفرصة استثمار على القادر الصحيح والفعل
 أي والتكنولوجيا، األسواق أوضاع يف تغيريات ضوء يف تظهر وإمنا فراغ من تولد ال األعمال ميدان يف فالفرص. السوق
 ال هنا. عالية نوعية ذات وخدمات منتجات وتصنيع وتطبيقها جديدة تكنولوجيا تطوير إمكانية أو جديدة أسواق ظهور

 وختصص عنها تبحث األحيان معظم يف هي بل األعمال، بيئة يف الفرص تنتظر ال الكبرية املنظمات أن ىلإ نشري أن بد
 إىل جديدة بتكنولوجيا الدخول خالل من امتالكها على املرتتبة املنافع وتعظيم واستثمارها الفرصة خللق ضخمة موارد

  .السوق
 املوارد هو عنها البحث أو الفرصة خلق أجل من ربىالك الصناعية الشركات سعي على املعروفة األمثلة ومن

-Bio البيوتكنولوجيا جمال يف والبحث والتطوير للدراسة متفرغ باحث) 80( لـ Hitachi شركة خصصتها اليت الضخمة

technology من الشركة هذه موقع تقوية أجل ومن طويلة ولفرتة تطبيقات عدة يف إلكرتونيك املايكرو حمل حتل لكي 
  .2التكنولوجي اإلبداع مزايا من الكاملة االستفادة خالل

  
  
  
  

                                                
1 Teece D, Op-Cit, P 1322  

 108ص ،2002 األردن، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار ،اإلستراتيجية اإلدارة ياسني، غالب عدس 2
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 على جيبكما  .اخلدمات أو توالعمليا جديدة، منتجات تطوير يتطلب الفرصة اغتنام: الفرصة اغتنام خطوة .2

 إسرتاتيجية حتديد على تساعد أن ينبغي اليت األعمال منوذج وخيارات باالستثمارات املتعلقة األجوبة صياغة املنظمة
 تكميليةال واألصول التكنولوجية الكفاءات وحتسني احلفاظ على نطويت الفرص معاجلة كما أن  .1املؤسسة

complementary assets احتماال األكثر والتصاميم معينة تكنولوجيا يف بكثافة االستثمارجيب  الفرصة، نيحت وعندما 
 استبداليعترب ، حيث دةديج األعمال مناذج صميمقد يستدعي اغتنام الفرص من املؤسسة ت .السوقيف  قبوال حتقق اليت

  .           للمؤسسة للقدرات اإلبداعية يأساسأمر  األعمال مناذج
 املستهدفة السوق قطاعات خيارات ،التكنولوجية اخليارات شملي the business model لاألعما نموذجف

 التقنيات حتديد تهوظيف .اخل....الرتخيص مقابل مشاريع ،املبيعات اسرتاتيجياتب يتعلق فيما واخليارات املالية،اخليارات و 
 واألرباح التكاليف هيكل وتقدير القيمة، لةسلس هيكل وحتديد ،ةاملستهدف شرائح السوق وحتديد وامليزات، املناسبة
 النموذج هذاف .Organizational and financial واملالية ةتنظيميال طةاخل يشري منوذج األعمال إىل باختصار .احملتملة

 إذا أكرب تكون النجاح فرص فإن ذلك، مع .والعمالء والتكاليف، اإليرادات خبصوص السلوك حول فرتاضاتاال يضع
 سلسلة حتليل (3) ،الزبائن الحتياجات عميق فهم لديها يكون (2) املتعددة، البدائل ليلحت) 1( :ـب ملؤسساتاقامت 
على املؤسسة أن كذلك  .خارجية مبصادر الستعانةل لقراراتل فعال بتصور االرتباط أو احلياد اعتماد (4) القيمة،
  : الشكل املوايلنلخص املعلومات السابقة يف  .market research2 السوق أحباث تشمل مفيدة أدوات لتستعم

  تحديد واغتنام الفرص): 19(الشكل رقم     

  
  : من إعداد الباحثة باالعتماد على

Kuhna J S and Marsick V J, (2005), Action learning for strategic innovation in mature 
organizations: key cognitive, design and contextual considerations, Action Learning: Research 
and Practice, Vol: 2, No 1, PP: 27–48, (without a country), P 36 

  
 

                                                
1 Altintas G, L’articulation des Capacités Dynamiques comme source de maintien de l’avantage 
concurrentiel: Le cas de Voyageurs du Monde, Op-Cit, P 7 
2 Teece D, Op-Cit, P P 1326-1330            

 

تطوير نموذج  تحديد الفرصة مسح الفرصة
 األعمال

ةالتجرب ذـالتنفي   
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تتبع مراحل معينة من أجل استغالل الفرص الساحنة حبيث تبدأ مبرحلة من الشكل السابق نالحظ بأن املؤسسة 
تطوير منوذج  لتمر مبرحلةمن مث تقوم بتحديد الفرص اليت تريد أن تغتنمها، و مسح البيئة من أجل الوصول إىل الفرص 

اليت جندت من أجلها إمكانات مادية تجربة وض املؤسسة يف الختبعدها الذي ميكنها من اغتنام الفرصة، األعمال 
ا وجندت . وبشرية لتصل املؤسسة يف األخري إىل مرحلة تنفيذ خمططها الذي وضعته ألجل اغتنام الفرصة اليت حدد

ا و ا/ألجلها إمكانات كبرية وذلك من خالل تكييف العمليات أو تطوير أو جتديد منتجا ا فيما اليت نشرحه أو خدما
  : يلي

 املنتوجات تصاميم يف مستمرة حتسينات إىل الزبون متطلبات املنتوج تطوير عملية ترتجم :المنتوج تطوير. 1.2
 أن أيضا حتاول إمنا فحسب، املتطلبات لتلك الزبون تصور تعكس ال حبيث تصمم جديدة أخرى وأفكار القائمة،

  :اآلتية األربعة املراحل من املنتوج تطوير عملية تتألفو  .افسنياملن وتطلعات الزبون توقعات من أبعد هو ما تبتكر
 وأخرى والتطوير، البحث خمتربات منها عدة داخلية مصادر من وذلك :)Idea Generation( الفكرة نشوء .2.2

هزين مثل خارجية  .الزبائن وكذلك اجلديدة، واالخرتاعات واالبتكارات واملوزعني ا
 النجاح، حمتملة غري األفكار تستبعد :(Screening & Economic Analysis) االقتصادي والتحليل الغربلة .3.2
ا إما  واالقتصادية والفنية التسويقية اجلدوى دراسات نتائج مع انسجامها لضعف أو املنظمة ورسالة مئتتال ال لكو
  .واألخالقية البيئية االعتبارات جانب إىل

 املكونة، واألجزاء املواد مواصفات حتدد : (Preliminary Design & Testing)واالختبار األولي التصميم .4.2
 وحتت جترييب أمنوذج عرب األويل التصميم خصائص وحتلل وختترب تبىن مث، واجلمالية الوظيفية املنتوج معامل جانب إىل

  .للتصميم النهائي اإلقرار قبل حمددة، فعلية وتسويق إنتاج ظروف
 ختصص مث ومن النهائية، اهليئة إىل وصوال األويل التصميم مشاكل تعاجل :)(Final Design النهائي التصميم .5.2
  .اجلديد املنتوج لتقبل املستهدفة السوق يئة اجل من الرتوجيية حبملته التسويق يباشر ماإ لإلنتاج، الالزمة املوارد

 املتزامنة اهلندسة مبفهوم استبدلت اليت املنتوج، تطوير لعملية املتعاقبة التقليدية الطريقة األربعة اخلطوات تعكس
Concurrent Engineering املتوازية أو  Parallelاملتواقتة أو Simultaneous املنتوج، لتطوير "تعاونيا" مدخال بوصفها 

 لتأمني نفسه، الوقت يف واملالية والتدبري والتسويق والتصنيع التصميم منها العالقة، ذات األنشطة مجيع فيه تشرتك
 وبكلفة للمشاكل مبكرة معاجلة يؤمن مبا والتمويل، والتسويق اإلنتاج على القابلية وضمان التصميم متطلبات اجناز

  .أقصر انتظار ووقت أعلى ونوعية قلأ
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 اجناز طريقة لتحسني جديدة وآالت وتطبيقات إجراءات وتطوير استخدام العملية تطوير يشمل :العملية تطوير .6.2

 أنظمة حتسني أو جديدة جتميع أساليب تطوير أو -WIP- خمزون خيفض للمصنع جديد تصميم كاستخدام األنشطة،
ذا املخزون رقابة  والتطبيقات واألساليب كاإلجراءات تقنية من مستخدم ما تطوير إىل عمليةال تطوير يهدف و

   .1األنشطة جممل املنتوج تطوير يدعم فيما معينة، أنشطة "داعما جديدة، أخرى استخدام أو واآلالت

                  منوذج لكن عديدة دراسات عرف كفاءاتوال املوارد تعديل :األصول تشكيل إعادة خطوة .3
(Sirmon et al, 2007) هيكلة: مراحل ثالث من عملية املوارد إدارة يعترب أنه حيثمالئمة هلذه الدراسة  األكثر هو 

 املعرفة إدارةمرحلة  الثالث املراحل هذه إىل Gulsun Altintas أضافتوقد . كفاءاتال وتنفيذ كفاءاتال إنشاءو  املوارد
 كل من  على تنطوي األصول إعادة تشكيل عملية فقد أصبحت كذا،وه .(Teece, 2007) مقالة على باعتمادهاوذلك 
  . كفاءاتال وتنفيذ كفاءاتال إنشاءو  املعرفة، وإدارة املوارد، هيكلة

ا تشري ل. 2الفرصة الستغالل املوارد بتوجيه للمؤسسة املوارد هيكلة تسمح: الموارد هيكلة .1.3  على لقدرةحيث أ
 مزج رفع، على قادرة املبدعة املنظماتألن  اإلبداع، لنجاح وهو أمر حاسم فعاللاو  صحيحال شكلالب املوارد توجيه

وحسب . ها القليل من املؤسساتتتقن قدرةفهي  ،املختلفة األسواق يف واملنتجات التكنولوجيا، واملوارد املعرفة مزجإعادة و 
 املنافسة على ة مؤسستهقدر  نفإ ،William C. Steere ستري جيم وليام ،Pfizer فايزرب لشركة التنفيذي الرئيس

ا على  على حاسم بشكل عتمدت" اجلديدة املنتجاتب ، كما أن "خمتلفة جماالت يف مواردهاوإعادة هيكلة  دمجقدر
عبارة إدارة املوارد ف ،3اإلبداع زيفحت احتمال من سناإلبداع وحت مبادرات عدد زيادة على ساعدتلموارد ل فعالةال دارةاإل

  :حيث أن ".هذه القدرات leveraging يكلة حافظة موارد املؤسسة لبناء القدرات، ورفع  عملية ه"عن 
، )accumulating(، الرتاكم )acquiring(االكتساب : مثل(تتضمن استعمال عمليات فهي هيكلة حافظة املوارد  -

ا حتقيقللحصول على املوارد اليت ستستخدمها املؤسسة يف  )divesting(التخلي    .غايا
تستعمل ) pioneering، الريادة enriching، اإلثراء stabilizingاالستقرار (تتضمن عمليات  bundlingاحلزمة  -

  .     لدمج املوارد لتشكيل القدرات
، والنشر coordinating، التنسيق mobilizingالنقل : مثل(يتضمن جمموعة عمليات وهو  Leveraging الرفع -

deploying (اهلدف من الرفع هو استعمال  حيث أن .السوقيف فرصة املميزة الالل القدرات ألخذ تستعمل الستغ
  . اليني واجلدداحللزبائن ل قيمةالقدرات خللق 

  

                                                
 70- 69ص ص، المرجع السابقاملعموري إيثار،  آلفيحان اهلادي عبد 1

2 Altintas G, L’articulation des Capacités Dynamiques comme source de maintien de l’avantage 
concurrentiel: Le cas de Voyageurs du Monde, Op-Cit, PP 8-19 
3 Lawson B, Samson D, Op-Cit, P  390   



 

64 
 

مقتضيات تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة ............................................................................األول الفصل  
 

  
ااكارة املوارد مهمة ألجل خلق القيمة ألن استعمال املوارد هو بدرجة من األمهية  إن إد كذلك عملية . متالكها أو حياز

املؤسسة جيب أن . دارة موارد املؤسسة ميكن أن تنتج خمرجات خمتلفة للمؤسسات متتلك موارد مماثلة ملواجهة حميط مماثلإ
ا يف اجلدول املوايلنلخص عم.  1متتلك موارد لتحوهلا إىل قدرات       :لية إدارة املوارد ومميزا

  
  عمليات إدارة الموارد ومميزاتها): 3( رقمالجدول 

  :داد الباحثة باالعتماد علىمن إع
Sirmon D G et al, (2007), managing firm resources in dynamic environments to create value: 
looking inside the black box, Academy of Management Review, Vol: 32, No 1, PP 273–292, 
January, (without a country), P 277 

 املنظمة عليها حتصل اليت) املعلومات( املدخالت وحتول متعددة، مبراحل متر عملية KM :المعرفة ةإدار  مرحلة .2.3 
ا فيها املشاركة مث معرفة، إىل داخلية أو خارجية مصادر من  وإعادة للتطبيق اسرتجاعها مث عليها، واحملافظة وتوزيعها وخز

  : يف املراحل )Gupta & Daniel( وحدد. هابين فيما ومتكاملة تتابعية العمليات وهذه...  التطبيق
  .املنظمة خارج أو داخل من املعرفة، الكتساب متكاملة وجهود وعمليات هياكل بتطوير اجلادة املنظمة قيام -
 خمتلفة طرق ويعتمدون متنوعة، وخربات خلفيات ذوي جيعلهم ومبا ظاهرة، إىل الضمنية املعرفة لتحويل أفرادها تعاون -

  . باستمرار جديدة معارف وتوليد املنظمة، أهداف إسرتاتيجية كآليات واعتمادها ياء،األش ألداء

                                                
1 Sirmon D G et al, (2007), managing firm resources in dynamic environments to create value: looking 
inside the black box, Academy of Management Review, Vol: 32, No1, January, PP: 273–292, (without a 
country),  PP 273-275 

 مكوناتها التعريف

  .تعين إدارة حافظة موارد املؤسسة -
  . املوارد) اقتناء(عملية شراء  -
  .عملية تطوير املوارد الداخلية -
  .عملية فصل مراقبة موارد املؤسسة -
  .إىل توحيد موارد املؤسسة إلنشاء أو تغيري القدراتتشري  -
  .عملية إدخال حتسينات قليلة للقدرات احلالية -
  .عملية توسيع قدرات حالية -
  .عملية إنشاء قدرات جديدة من خالهلا تصل املؤسسة للمنافسة -
  .تشري إىل تطبيق قدرات املؤسسة خللق قيمة للزبائن وحتقيق الربح -
  .القدرات الالزمة لدعم تشكيل القدرة الالزمة الستغالل الفرص يف السوقعملية حتديد  -
  .عملية دمج قدرات معينة يف فعالية تشكيل قدرة فعالة -
عملية االستعمال املادي لقدرة التشكيل لدعم اختيار إسرتاتيجية الرفع، اليت تتضمن موارد إسرتاتيجية، فرص سوق  -

  .ةإسرتاتيجية، إسرتاتيجية مقاوالتي

  Structuringاهليكلة  -
  Acquiringاالكتساب  -
  Accumulating الرتاكم -
  Divestingالتخلي  -
  Bundlingاحلزمة  -
  Stabilizingاالستقرار  -
  Enrichingاإلثراء  -
  Pioneeringالريادة  -
  Leveragingالرفع  -
  Mobilizingالنقل  -
  Coordinatingالتنسيق  -
  Deployingالنشر  -
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 فريق قيام عرب التنافسية، امليزة مث أهدافها هلا حيقق ومبا للتطبيق، والقابل منها املنطقي واختيار للمعارف، املنظمة غربلة -

 . األفضل املعرفة لتقرير والبشرية التقنية املستلزمات وتوفري والغربلة، التقييم بعملية متخصص عمل
 القرارات صنع يف هاوتوظيف املنظمة، داخل االتصاالت وتسهيل املنظمة، ثقافة بتغيري ،)هلا الرتويج( املعرفة نشر -

  . املنظمية
  . 1األفضل بالشكل) تطبيقها( املعرفة باستخدام تنافسية ميزة حتقيق -

ستفادة من املوجودات امللموسة للمنظمة واليت تشجع اإلبداع أن إدارة املعرفة تدعم اجلهود لإل )Duffy(وبّني 
وج للمعرفة القائمة كأساس لألفكار اجلديدة، كما أشار إىل  ضرورة توزيع املعرفة الذي حيّسن األداء ويساعد املنظمة وترّ

  .   2على التأكد من أن املعرفة قد مت استخدامها يف إسناد وتعزيز اإلبداع
بني هذه  إنشاء الكفاءات هو نتيجة تنسيق املعارف املكتسبة حديثا، حيث ميكن اجلمع :كفاءاتال إنشاء مرحلة .3.3

دف إنشاء كفاءات جديدة تسمح باستغالل الفرصة الكفاءات املنشئة وكفاءات أخرى   .3وذلك 
  .4نقصد به تنفيذ األنشطة الالزمة الستغالل الفرصة :كفاءاتال تنفيذ مرحلة .4.3

ل حماولة استغالل الاهلدف من هذه املرحلة هو قياس النتائج اليت توصلت إليها املؤسسة من خ: األداء مراقبة خطوة .4
ا املؤسسة الستغالل هذه الفرصة واجلهود الفرصة ما وتقييم األفع دف التعرف على إمكانية معاودة مثل  ،اليت قامت 

  .هذه احملاولة يف استغالل فرصة مماثلة

II. للمؤسسة اإلبداعية القدرات نشر  
ة، أربعة خطوات أساسية تتمثل يف خطوة حتديد الفرص على ينطوي للمؤسسة اإلبداعية القدرات تشكيلما نالحظه أن 

األخرية  هذه وأخريا خطوة مراقبة األداء، مراحلخطوة إغتنام الفرصة، خطوة إعادة تشكيل األصول واليت تنقسم إىل عدة 
 أن حيث .اإلبداعية القدرات نشرالذي يعرف ب ،للمؤسسة اإلبداعية للقدرات اجلديد بالتطبيق ترتبط خطوة مهمةتعترب 
 سوفعندها  ناجحة ما كانت إذا لتجربةل) املسريين( املدراء ينظر منها انطالقا اليت تقييمال حلظة هي األداء مراقبة خطوة
 نشر يتضمن حبيث ناجحةال تجربةال بروتينيةللمؤسسة اإلبداعية  قدراتال نشر ويتميز. جديد ا من للعمل ينظر

  . هاتشكيل خطوات نفس اإلبداعية القدرات

                                                
 13-12 ص ص ،المرجع السابق ،حممد هاشم العزاوي بشرى ،الدوري زكريا لكمط 1
، املؤمتر الثاين لكلية االقتصاد والعلوم إدارة المعرفة ودورها في تحقيق اإلبداع اإلداري لدى مديري فروع البنوك العاملة في فلسطينمجعة درويش مروان،  2

   12، ص2006 أ فريل 26/27دن، اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األر 
3 Altintas G, Op-Cit, P 20 
4 Brilman J, (2003), les meilleures pratiques de management, 4eme edition, édition organisation, Paris, P 445 
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ما من كما (Gulsun, 2012) و (Teece, 2007) مقالة على نعتمد ،للمؤسسة اإلبداعية قدراتال نشر دراسةل اعتمد

 نشرف. اخلطواتا تتكون من نفس اإلبداعية، حبيث جند أ قدراتيف حالة جتسيد خطوات ومراحل تشكيل القبل 
 تشكيل إعادةخطوة و  الفرصة اغتنام وخطوة فرصة، حتديد خطوة: هي خطوات ثالثة على تويحي اإلبداعية قدراتال

 من ،ملختلف اخلطوات مشوال األكثرالوحيد حلد اآلن و  ألنهيف كلتا احلالتني نظرا  منوذج هلذا اختيارنا ونفسر .األصول
  . 1املوارد تشكيل إعادة قبلما  حلمرا حيدد أنه حيث

 لدينامكية اإلدارية للتصورات وفقايف األخري البد أن نشري إىل أنه يتم تشكيل ونشر القدرات اإلبداعية للمؤسسة 
، حيث يعترب املستوى األعلى هو املسئول عن قرار تشكيل ونشر القدرات اإلبداعية للمؤسسة يف حني يعترب احمليط

  . 2ملسئول عن تنفيذهااملستوى األدىن ا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 Altintas G, Op-Cit, PP 7-20 
2 Ambrosini V, et al, Op-Cit, PP 18-4  
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  األولخالصة الفصل 
من تنفيذ عمليات  مما سبق جند أن القدرات اإلبداعية للمؤسسة عبارة عن قدرات ديناميكية متكن املؤسسة

حيث أن اإلبداع الفعال، مما يؤدي إىل إبداع يف اخلدمات واملنتجات والعمليات وأداء متفوق على املؤسسات األخرى، 
 أعماهلا جمال يف رائدة تكون وأن املتسارعة، التحوالت من مواكبة اإلبداعية ميكن املؤسسة قدراتلل األمثل االستغالل

  .السوق يف اتهبنظريا مقارنة ةومتفوق زمتمي أداء منفردة بتحقيقو 
تنقسم القدرات اإلبداعية للمؤسسة إىل القدرة االستيعابية، القدرة على التكيف والقدرة على التفكري ويتطلب 

ولتشكيلها البد من ). وموارد أخرى الفكري مال الرأس(لتشكيل هذه القدرات كل من التعلم التنظيمي ومصادر اإلبداع 
  .واملتمثلة يف اليقظة التكنولوجية، البحث والتطوير والتوجه حنو السوق تشكلهايف  ساهمساسية توجود عناصر أ

اليت جيب  يف األخري توصلنا إىل أن تشكيل وإعادة تشكيل هذه القدرات اإلبداعية مرتبط باإلدارة العليا للمؤسسة
الذي سنعمل على توضيحه يف و تفكري اإلسرتاتيجي املتمثلة يف ال صنع القرارلمستوى عال ذات  مهارةأفرادها تلك مي أن

فالتفكري اإلسرتاتيجي هو املسئول عن القرارات اإلسرتاتيجية واملصريية للمؤسسة مبا فيها القرارات اليت ينتج  الفصل الثاين،
  . عنها تشكيل ونشر القدرات اإلبداعية للمؤسسة
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 اإلستراتيجي لتفكيرا: الثاني الفصل
كمفعل رئيسي للقدرات اإلبداعية 
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  تمهيــد
 دنيا يف لبقائها أساسيا مطلبا املنظمات تغري ظل يف اخلالق ودوره اإلسرتاتيجي التسيري إىل النظر أصبح لقد
 اإلسرتاتيجي العقل جلوء األخرى هي تربر عليه اإلجابة إن ،اقائم اإلسرتاتيجي التسيري دور عن لالتساؤ  ويبقى األعمال،

 رؤية ضمن اإلسرتاتيجي التسيري علم وباحثي علماء جدل مثار مازال األخري هذا. اإلسرتاتيجي التفكري إىل وحاجته بل
 من ويعد والتصنيف التأطري مستوى على والندرة ةباحلداث يتسم موضوع لكونه نظرا .1بأحدمها أو تطبيقية أو نظرية

 على حتسم مل وأبعاده مفاهيمه من الكثري جعل مما واحملدودية الندرة بني يرتاوح فيها الغور سرب مازال اليت املوضوعات
 إىل تاجحت فكرية حمطة اإلسرتاتيجي التفكري( أن إىل الصدد ذا الخفاجي إليه أشار ما وهذا. والتنظري الفكر مستوى
 علم أدبيات تؤشرها دالئل وفق امليدانية والدراسات البحوث غياب، بل ندرة، بسبب الباحثني بني واحلوار التأمل

   .2)األعمال ميدان يف اإلسرتاتيجية
 وواقع ةاملنظمي اإلمكانات بني املواءمة حتقيق يف يسهم راق فكريا ومنطا معاصرا مدخال اإلسرتاتيجي التفكري ويعد

 وغري املنظورة العالقات سةدرا خالل من )املؤسسةنعتمد أيضا يف الدراسة على مصطلح ( ةاملنظم ومستقبل فسةاملنا
ا األنشطة ل رةاملنظو   أن إال وضرورته اإلسرتاتيجي التفكري أمهية من وبالرغم .البيئية األمناط خمتلف مع وتداخال

 إحدى نتائج وتشري األعمال، منظمات يف الراقي التفكري من النوع هذا ممارسة إمهال تؤكد واملؤشرات الدالالت
 اإلسرتاتيجي التفكري ميارسون ال أرائهم استطلعتهم الذين الدراسة عينة املديرين من % 90 أن إىل امليدانية الدراسات

  .3عليه تدريبهم عدم بسبب
 التحديات مسايرة ليتمكنوا منيجي املؤسسات أن ميارسوا التفكري اإلسرتات اءمدر  لذلك أصبح من الضروري على

م، فاملدير اليوم  مع يتناسب مبا وتنفيذها للمؤسسة سرتاتيجيةاإل إعداد عن مسئوال أصبح املفروضة على مؤسسا
 .يف األذواق والرغبات، مما يتطلب منه امتالك قدرات وخصائص متكنه من ذلك التغريات ومواكبة السوق احتياجات

العملية اإلسرتاتيجية ليست عملية ميكانيكية مرتبة اخلطوات، بل تقوم على "بأن  د سعيد السالممؤيوهذا ما أشار إليه 
إذ يسعى اإلسرتاتيجي ابتدءا من تفهم اخلصائص . قدرة املدير على مواجهة املشكالت التنظيمية بشكل إبداعي

ها، مث حياول اس تخدام أقصى قدراته العقلية إلعادة ترتيب األساسية بكل عنصر من عناصر املوقف أو املشكلة اليت جيا
أو تشكيل العناصر يف أفضل وضع ممكن، خاصة ملا تكون املشكالت أو املواقف اليت تواجه املنظمات ذات طبيعة 

  :يتاآل النحو على هتأطري  يلي فيما سنحاول اإلسرتاتيجي للتفكري التعريفي املدخل هذا خالل من األخري يف .4"معقدة

                                                
 217ص ،2008دار الثقافة، األردن،  ،)معاصرة قراءات( اإلستراتيجي الفكر نعمة، فاجي عباساخل 1
-395ص ص ،2009 األردن، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار ،األعمال منظمات في الفكري المال رأس إدارة أمحد، صاحل علي، علي العنزي سعد 2

396 
 والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار ،)وبحوث قراءات( األعمال منظمات نجاح على عكاساتهوان اإلستراتيجي الفكر صاحل، علي أمحد الدوري، زكريا 3

  27 -25ص ص ،2009 األردن،
  57، ص2005 األردن، والتوزيع، للنشر وائل دار ،اإلستراتيجية اإلدارة أساسيات ،سعيد السامل مؤيد 4
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    اإلستراتيجي التفكير ماهية :األول المبحث  
 ستخداماتا يف نقبت اليت البحثية األوساط أحدثته فعل كرد الفلسفية ومنطلقاته اإلسرتاتيجي التفكري مفهوم ظهر

 التخطيط مفهوم كان إذ املنظمية، الغايات بلوغ يف فاعليته ومدى اإلسرتاتيجي التخطيط ألسلوب اإلسرتاتيجية اإلدارة
يف السبعينات والثمانينات ه سطع جنمو . 1الستينات منتصف خالل األعمال إدارة يف الباحثني عند شائعا اإلسرتاتيجي

 the fall)يف كتابه الشهري  هجومًا شديدًا عليه )Henry Mintzberg(نتزبرغ من القرن العشرين إىل أن وجه هنري م

and Rise of Strategic Planning)  جملة يف املنشورة مقالتهيف و  .)صعود وسقوط التخطيط االسرتاتيجي(مبعىن 
التخطيط وضح فيهما جوانب القصور يف واليت ، 1994عام  الكتاب عنوان نفس ملحتواليت  لألعمال هارفارد

  . أمهها اليت ختص مسألة تقييد التخطيط اإلسرتاتيجي لإلبداع سنذكراإلسرتاتيجي حيث 
 Stratégic  التفكري اإلسرتاتيجيللتخطيط اإلسرتاتيجي واملتمثل يف األسلوب البديل عن  Mintzbergلقد حتدث 

thinking احلسبان إال بعد فشل التخطيط  يف يأخذكان فيما مضى جمرد فكرة لبعض الباحثني، حيث مل   الذيو  ٭
  .  اإلسرتاتيجي يف حل مشكالت املنظمات

I. اإلستراتيجي للفكر التاريخي التطور  
 يف واإلسرتاتيجي التكتيكي املستوى بني التمييز أصول أن للمؤسسات اإلسرتاتيجي بالتسيري املهتمون الباحثون جيمع

 نقل إىل أدى السوق يف والتنافسي احلرب ميدان يف العسكري صراعال منطقي فتشابه العسكري، امليدان إىل ترجع القيادة
 بعد أي الستينات وبداية اخلمسينات اية مع الباحثني، جل حسب ذلك مت وقد التسيريي، للميدان اإلسرتاتيجي الفكر
االت إىل املختلفة العسكرية التقنيات انتقال سياق يف الثانية العاملية احلرب  للفكر األوىل اإلرضاهات أن ولو املدنية، ا

 هارفارد مبدرسة امللقاة األعمال سياسات مبحاضرات وتقرتن العشرينات سنوات إىل ترجع التسيري جمال يف اإلسرتاتيجي
 أهملعل  .2العامة بالسياسة آنذاك يعرف ما إطار يف للمؤسسة املستقبلية التوجهات رسم تناولت اليت 1911 لألعمال
  :يتاآل النحو على كانت اإلسرتاتيجي الفكر وجتسيد ظهور ا مر اليت احملطات

 اإلسرتاتيجية، ملصطلح معادلة مفاهيم جند ال واليوناين، الروماين العامل عن بعيدا: العسكرية العلوم في اإلستراتيجية .1
تمعات يف حىت  االسرتاتيجي مع لصنيا يف كان الوحيد االستثناء. العسكري بالفن كبرية وجتربة عمقا هلا كان اليت ا

 يعين كان وإن باإلسرتاتيجية، لرتمجته املعاصرون املرتمجون عمد وقد ،)bing-fa( وضع والذي ،Sun Tze الشهري الصيين
  .احلرب فن أو العسكرية الطرق مفهوم من أوسعا مفهوما املصطلح هذا

                                                
  29ص ،سابقال مرجعال ،صاحل أمحد علي الدوري زكريا، 1
  La réflexion stratégique :رف التفكري اإلسرتاتيجي بالفرنسيةيع٭ 
 ،4 عدد بسكرة،- خيضر حممد جامعة اإلنسانية، العلوم جملة ،اإلستراتيجية نظرية إلى SWOT نموذج من اإلستراتيجي الفكر املليك، مزهودة عبد 2

 112ص ،2003 اجلزائر،
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 Sun عنه يتحدث ما إن محلة، أو جيشا سيقود من إىل وحتليله حديثه ويوجه ،"الطرائق" على يرتكز املفهوم هذا حتليل

Tze  1بعينها اإلسرتاتيجية هو.   
 اإلسرتاتيجيات Sun فيه قدم الذي املؤلف ،"واحلرب والسياسة اإلدارة يف اإلسرتاتيجية فن" مبؤلفه  Sun Tzeاشتهرلقد 

 احلربية األساليب بعض وكذا املواجهة مث والتمركز والتخطيط التحليل مراحل فيه شارحا النصر لتحقيق واملتدرجة املتكاملة
ال ضمن يندرج ما بني جلي بشكل فيه مفرقا واالستعالم، واإليهام كالتخفي    .2التكتيكي ا

 يف وذلك التكتيك، حول وخاصة النظري التفكري خالل من التارخيية دراسته عمق كاتب أول كانفقد   Xénophon أما
   .إسرتاتيجية مفاهيم من ينطلق والذي" الفروسية حتليل" كتابه

 Vom عنوان حتت شهريا كتابا وضع. العسكريني املفكرين مجيع بني من األشهر Clausewitz كالوسفيتز يعد حني يف

Kriege كتابا جند وقلما اإلسرتاتيجيني، املفكرين ملعظم مرجعا أصبح ولقد ميكيافلي، عند" األمري" كتاب يقابل وهو 
 خالل من وجتارب طويلة عسكرية خربة لديهوكانت  1780 عام يف Clausewitz ولدحيث . منه يأخذ مل إسرتاتيجيا

 عام يف. "Von Bülow عند احلرب لنظام عميق نقد" عنوانب كانت له إسرتاتيجية كتابة أول. احلروب يف مشاركته
 .3مسدود طريق إىل العسكرية حياته وصلت عندما ،1815 عام بعد كتابته بدأ مث له مؤلف ألكرب باإلعداد أبد 1806
 من احملددة األهداف لبلوغ العسكرية، القوى استخدام فن: "تعين اإلسرتاتيجية فإن Clausewitz كالوسفيتز فحسب

   .4"السياسة طرف

مكنة من وضع احلدود الفاصلة  مراحل عرب التسيري علم يف اإلسرتاتيجية ظهور كان: التسيير علوم في اإلستراتيجية .2
االت األخرى وذلك كما يلي   : بني مفهوم اإلسرتاتيجية يف علوم التسيري وخمتلف ا

 عندما 1951 سنة يف واضحة بصورة ظهر األعمال يدانم يف اإلسرتاتيجية مفهوم تطبيق إن :اإلستراتيجية ظهور .1.2
 من كل أعمال تعد كما ،5االقتصادي للمشروع التخطيط يف اإلسرتاتيجية وأمهية طبيعة إىل Newman أشار

Chandler 1962, Ansoff 1965, Learned et al 1965 قام فقد التسيري، علم جمال يف واألحباث الدراسات أوىل 
Chandler كربى أمريكية مؤسسات ربعةأ بدراسة :  

  

                                                
وف صالح 1 ّ   11ص السياسية، العلوم كلية الدمنارك، يف املفتوحة العربية ادمييةاألك ،اإلستراتيجي الفكر إلى مدخل ،ني

www.elkhobara.net    see: 12/06/2012   at  14:40 
 باتنة،- خلضر احلاج جامعة التسيري، علوم يف منشورة راهدكتو  أطروحة ،اإلستراتيجي الفارق على مبنية تسييرية مقاربة إلعداد مساهمة املليك، مزهودة عبد 2

 4ص ،2007 اجلزائر،
 50 -36ص ص ،سابقال مرجعلا ،نيُّوف صالح 3
  8ص ،2005 اجلزائر، اجلزائر، جامعة ،االقتصادية العلوم يف منشورة دكتوراه أطروحة ،الجزائرية للمؤسسة كخيار اإلستراتيجي التحالف ،زغدار أمحد 4
  27ص ،2002 األردن، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار ،اإلستراتيجية اإلدارة ياسني، بغال سعد 5
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 (General Motors, Sears, Du Pont, Standard oil of New Jersey (Exxon)) والذي يهدف من دراسته، إبراز 

 شرح أنه كما،  "اهليكل تتبع اإلسرتاتيجية" أن مفادها نتيجة إىل فتوصل 1طبيعة العالقة بني اإلسرتاتيجية واهليكل التنظيمي
  التسيري عن وفصلها االقتصادية باملؤسسات اإلسرتاتيجية املمارسة أما .2اإلسرتاتيجية وتنفيذ صياغة عمليات مراحل

 اإلدارية والقرارات اإلسرتاتيجية القرارات بني -االسرتاتيجي التسيري- أبو I.Ansoff قدمه الذي التميز بذلك اجلاري 
 التسيريين بني احلدود به واضعاCorporate Strategy  عنوان حتت 1965 سنة املنشور مؤلفه يف التنفيذية والقرارات

  ).العملية أو التنفيذية القراراتالتكتيكية،  القرارات اإلسرتاتيجية، القرارات اإلدارية أو(: يلي كما ،3واجلاري االسرتاتيجي
 تقدمي خالل من (Learned et al, 1965) من كل خيص فهو اإلسرتاتيجي الفكر يف أسس عمل ثالث أما

 هارفارد مدرسة لباحثي تسميته تعود الذي LCAG باسم ويعرف اإلسرتاتيجي للتحليل األوىل النماذج من يعد منوذج
 الذي Learned, Christensen, Andrews, Guth :جث أندرز، كريستنس، لريند، بلق من أقرتح حيث لألعمال

 يدعى( خارجي لتحليل تشكيل فهو ومنافسيها، احمليط مع مقارنة (positioning) ووضعها املؤسسة تشخيص عن يعّرب 
ائه ومتابعت 4)الداخلي بالتدقيق يدعى( داخلي وحتليل) اخلارجي بالتدقيق أيضا   1971.5سنة  Andrewsه حيث قام بإ

1971.5  
 مكانة   The concept of corporate strategyكتابه يف برز والذي  Kenneth R. Andrewsلـ الرائد العمل هذا حيتل
ا على اإلسرتاتيجية Andrews عرّف الكتاب هذا يف اإلسرتاتيجية، حقل تشكيل يف بارزة  تستطيع ما بني مماثلة أ

 What it might toتفعله أن جيب وماذا) والضعف القوة عناصر حتديد أي( What a company can do عمله املنظمة

do  )البيئية والتهديدات الفرص (استخدم وقد Andrews املعروف املدخل )uni-direction( من عدد من يتكون الذي 
 تطبيق اإلسرتاتيجية، راختبا البيئي، التحليل مثل املرتابطة، والنتائج الواضحة اخلطوات ذات احملددة العمليات

 )Fit school املطابقة مدرسة أو ،Design school التصميم مبدرسة يعرف الذي( املدخل هذا جوهر إن. اإلسرتاتيجية
 داخل يف والفرص Organizational capabilities التنظيمية القدرات امتزاج حمور باعتبارها اإلسرتاتيجية إىل النظر هو

 أن حيث 6.ذلك يوضح )20(رقم  الشكلو ،الغرض هذا لتحقيق SWOT حتليل يستخدم الغالب ويف ،التنافسية البيئة
  :اآلتية اإلجنليزية للكلمات اختصار هو SWOT حتليل

                                                
1 Pellicelli G, (2007), Stratégie d'entreprise, De Boeck Université, Bruxelles, P 39 
2 Ingham M, (1995), Management stratégique et compétitivité, De Boeck Université, Bruxelles, P 4 

 واملتوسطة الصغرية املشروعات متويل: حول الدولية التدريبية الندوة ،والمصغرة المتوسطة المؤسسات تنمية االستراتيجي التسيير املليك، مزهودة عبد 3
  1ص ،2003 ماي 25/28 والتدريب، للبحوث اإلسالمي املعهد املغاربية، االقتصاديات يف وتطويرها

4 Tarondeau J C, Huttin C, (2006), Dictionnaire de stratégie d’entreprise, 2éme édition, Vuibert, Paris, P 11 
5 Ingham M, Op-Cit, P 4 

  28ص ،سابقال مرجعال ياسني، غالب سعد 6
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  SWOT تحليل :)20(رقم  الشكل

  

  :من إعداد الباحثة باالعتماد على
Johnson G et al, (2005), Stratégique, 7éme édition, Pearson Education, France, P 126 

    

              أندرسون بروس يعترب حيث حلضورهم املستشارين بتسجيل السبعينات سنوات متيزتيف حني 
(Bruce Henderson) االستشارية بوسطن جمموعة مؤسس )BCG( تطورا وأكثر دقيقا تشكيال اقرتح من أول 

 عن املأخوذ" التجربة منحىن" مفهوم طبق اقتصادية قوانني إىل األخرية هذه استناد ضرورة اعتبار خالل من لإلسرتاتيجية
 للحصة التأثري حول خبالصات اخلروج النتيجة وكانت. املنظمات أنشطة تكاليف جمموع إىل باملقارنة اإلنتاج فكرة

ا بنمو للمؤسسة املالية االحتياجات ربط حيث للسوق) النسبية(  رؤوس وتدفقات املردودية بني الفصل وبالتايل نشاطا
   .2األموال

  :مبرحلتني املرور اإلسرتاتيجي التخطيط إىل الوصول أخذ: اإلستراتيجي التخطيط مرحلة .2.2
فه حيث اجلديدة، بالفكرة ليس التخطيط :التخطيط مرحلة -  حتت 1916 سنة )Henry Fayol( فايول هنري عرّ

 حدث فما 3.وحتضريه املستقبل سبق يعين والذي للمؤسسة اإلدارية فالوظائ بني من كواحد )evaluation( التقدير اسم
 الشرائية القوة زيادة إىل أدى األمريكية املتحدة بالواليات هامة واجتماعية اقتصادية تغريات من اخلمسينات بداية يف

                                                
1 Tarondeau J C, Huttin C, Op-Cit, P 11 

 95ص ،101- 94ص ص ،2002 اجلزائر، ،1 عدد ،الباحث جملة ،البشرية الموارد وإدارة اإلستراتيجية موساوي زهية، 2
3 Détrie J  P et al, (1997), Stratégor, 3éme édition, Dunod, Paris,  P 379 

والتهديدات الفرص  

والضعف القوة نقاط  
 توجيه
 األفعال

املهارات ختصيص  

 املفتاحية العوامل
 

نفعله أن ميكن ما  

نفعله أن جيب ما  

خارجي تقييم  

داخلي تقييم  
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)Long Rang Planning( األهداف وحتديد املدى طويلة اخلطط وضع ولغرض.  
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 األمريكية احلكومة فيه اهتمت الذي الوقت يف خاصة اخلمسينات منتصف يف املدى طويل التخطيط مفهوم راج لقد

 التخطيط تعرض الستينات أواخر ويف أنه إال والربجمة، التخطيط ألساليب املنظمات وتبين االقتصادي التخطيط بعملية
  .لالنتقادات املدى طويل

 االعتبار بعني األخذ على قادر ديدج ختطيطي نظام بدأ 1960 الستينات من بداية :اإلستراتيجي التخطيط مرحلة -
 بالتخطيط اجلديد النظام مسي وقد السابق النظام مع مقارنة توازنا أكثر مسري ضمان على والعمل احمليطية، التقلبات

 إىل 1965 أوت شهر يف" جونسون ليندون" األمريكي الرئيس دعا حققه الذي الكبري النجاح على وبناء .1اإلسرتاتيجي
 نظام اسم حتت األمريكية للحكومة الفيدرالية األجهزة كل يف اإلسرتاتيجي التخطيط نظام بتطبيق تتوجيها إصدار

   .2واملوازنة والربامج التخطيط
 أحدثت 3البرتول أسعار ارتفاع سببها كان اليت 1975- 1973 العاملية األزمة إن: اإلستراتيجي التسيير مرحلة .3.2
 بادر امليدان يف الفشل بوادر من وانطالقا 4له السلبية النظرة صاحبتها اليت اإلسرتاتيجي التخطيط يف شكوك موجة

 اإلسرتاجتية وينقذ اإلسرتاتيجي التخطيط بعد فيما حيوي كتيار اإلسرتاتيجي التسيري يف التفكري إىل )Ansoff( أنسوف
 من كل قدم كما 5تيجياإلسرتا للتسيري عاملية ندوة 1973 سنة )Ansoff( نظم حيث املفرطة، العقالنية من

)(Ansoff, Declerck, Hayes  السريعة املتغريات جانب إىل احمليط مكونات باحلسبان تأخذ دراسة 1976سنة 
م كما للمؤسسة، الداخلي بالتنظيم املرتبطة الظواهر أيضا له، املصاحبة  من وتنفيذها اإلسرتاتيجية بصياغة اهتموا أ

 From strategic 7:عنوان حيمل كمؤلف جاءت الدراسة هذه 6الطويل املدىو  القصري املدى بني التوفيق خالل

Planning to strategic Management.  
  
  
  

                                                
   64ص ،2001 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،اإلستراتيجي والتخطيط اإلدارة ناصر، عدون دادي 1
 11ص ،2001 مصر، العريب، الفكر دار الرابعة، الطبعة ،)والعشرين الواحد القرن إلى المدخل( اإلستراتيجية اإلدارة خطاب عايدة، سيد 2

3 Pellicelli G, Op-Cit,  P 41 
4 Helfer J P et al, (2000), Management stratégie et organisation, 3eme édition, Vuibert, Paris, P 25 

 11ص سابق،ال رجعامل ،اإلستراتيجي الفارق على مبنية ةتسييري مقاربة إلعداد مساهمة املليك، مزهودة عبد 5
6 Joffre P et Koenig G, (1985), Stratégie d'entreprise, Economica, Paris, P 14 

   11ص ،سابقال مرجعال املليك، مزهودة عبد 7
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 العودة هي جانب فمن واملستشارين للجامعيني املتزامن احلضور الثمانينات سنوات شهدت :الهيكلية المقاربة .3

 1980 الصناعي االقتصاد خريج املدرسة هذه من شاب أستاذM .Porter  بورتر مايكل أن حيث هارفارد، ألساتذة
 ينظم للقطاعات اهليكلي ليلللتح ومنوذجه LCAG منوذج طرف من املقرتحة التحليل شبكة إثراء مهمة عاتقه على أخذ
 هيكل أن هو النموذج هذا جوهر حيث ،1نشاطي قطاع جذب مدى بتقييم ويسمح اخلارجي التشخيص مرحلة أكثر

ا أي الشركات، لسلوك سياق ويضع داخلها، املنافسة حالة حيدد الذي هو الصناعة  توجد الصناعة داخل ويف إلسرتاجتيا
 األرباح على بالغ تأثري وهلا الصناعة، رحبية معدل حتدد) اخلمسة العوامل( Porter عليها أطلق هيكلية عوامل أو قوى

   .2املشرتكة األعمال إلسرتاتيجيات املتحققة
 التمييز، بالتكاليف، السيطرة( أساسية إسرتاتيجيات ثالث إدماج خالل من حتليله Porter بورتر أمت 1985 سنة ويف

 اليت" القيم سلسلة" لـ بالنسبة الشأن هو مثلما دائمة تنافسية خصوصية للمؤسسة حمتن أن فيها يفرتض واليت) التكثيف
  .3اإلسرتاتيجية وتشغيل تشكيل بني بورتر ربط إذن قاعدة، إسرتاتيجية الختيار إليها االستناد ميكن

 األحباث، برتاكم تطورت اليت النظرية التوجهات من جمموعة واملهارات املوارد نظرية تعد :والمهارات الموارد نظرية .4
   وأعمال (David Ricardo 1817)و (Say, 1803) من كل أعمال إىل املقاربة هذه أصل يعود يثح

(Schumpeter, 1934). يرى حيث Say املنافذ قانون خالل من Law of markets خلق إىل منطقيا يؤدي اإلنتاج أن 
ا من املنتج تشكيل عملية ألن ذلك املنتجات على الطلب . أخرى منتجات على منفذا اللحظة نفس يف تفتح أن شأ

 عدة أو مورد امتالك أن تفرتض اليت The theory of rent الريع نظرية يف تتمثل فهي David Ricardo أعمال أما
  .4مفيدة بفوائد مالكه على يعود أن ميكن نادرة موارد

  

  

                                                
 96ص ،سابقال مرجعال موساوي زهية، 1
   29ص ،سابقال مرجعال ياسني، غالب سعد 2

 96ص ،سابقال مرجعال ة،موساوي زهي 3 
 على المرتكزة المقاربة منظور من( التنافسية الميزة تحقيق في ودورها والكفاءات البشرية للموارد اإلستراتيجية األهمية أمحد، باليل حيضية، مساليل 4

 155ص ،2004 مارس، 09/10 اجلزائر، ورقلة، جامعة ة،البشري والكفاءات املعرفة اقتصاد يف االندماج وفرص البشرية التنمية: حول الدويل امللتقى ،)الموارد
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كمفعل رئيسي للقدرات اإلبداعية للمؤسسة  اإلستراتيجي لتفكيرا..........................................................الثاني الفصل  
 

  
 طرحت 1حيث Edith Penrose 1959 Selznick 1957 Demestz 1958 من كل بأعمال املقاربة هذه ترتبط كما

 خالل من ينشأ ال ةاقتصادي قيمة خلق أن" الشركة منو نظرية" املعروف مؤلفها يف )Edith Penrose( بنروس إديث
 بني سببية عالقة هناك أن إىل أشارت أيضا املوارد لتلك واإلبتكارية الفعالة اإلدارة خالل من بل فقط، موارد امتالك
   .2واالبتكار للنمو إنتاجية فرص وخلق املوارد

 خصائص على ركز فقد Demestz أما. تنافسية ميزة على احلصول يف واملهارات املوارد مبفهوم Selznick اهتم حني يف
 القيمة إنشاء بأن Resource-based view املوارد على املبنية املقاربة بينت فقد  3التنافسية امليزة متنح اليت واملهارات املوارد
 كان حيث. دائمة تنافسية ميزة هلا حيقق مما أفضل بشكل استغالهلا وكيفية املؤسسة ومهارات مبوارد أساسا يرتبط

 متاما خمتلفة إسرتاتيجية رؤية طرح الذي (Wernerfelt, 1984) أعمال خالل من الثمانينات بداية هلا يالرمس التأسيس
ا على للمؤسسة ينظر كان الذي Porter منوذج عن  حيث قيم سلسلة شكل يف املرتبطة النشاطات من جمموعة أ

 أساسي بشكل تساهم اليت املتميزة للمهارات حافظة وأ) املادية وغري املادية( املوارد من فريدة جمموعة املؤسسة RBVتعترب
  . 4ومتييزها املنتجات إمتام يف

 (Knowledge)  املعارف إىل تدرجييا (Resources) املوارد من االهتمام وحتول بعد، فيما املقاربة هذه إثراء مت
 التيار هذا إن لقولا وميكن (Conner, Prahalad, 1996) (Zander & Kogut, 1996) من كل أعمال خالل من
          حول (G.Hamel, C.K.Prahalad, 1996) مقال خالل من إال املمارسني طرف من جناحه يعرف مل

 النظرية عن أساسية فكرة تقدمي يف السبق إحداث إىل ذلك أدى أن وكان core competencesة ياملفتاح الكفاءات
 خالل من ليس اإلسرتاتيجية يف التفكري إعادة ضرورة  (Hamel & Prahalad)اقرتاح خالل من املوارد على املبنية

 ةياملفتاح الكفاءات تثمني خالل من ولكن املناسب، التنظيمي التقسيم أو (SBU) اإلسرتاتيجية األعمال وحدات
  .باهرا جناحا حقق الذي األمر وهو ،(SBU) اإلسرتاتيجي األعمال بوحدات املرتبطة

                                                
1 fall I, (2008), Approche « gestionnaire » de la capacité organisationnelle et pilotage du proges: Apports 
d’un dispositif pionnier de gestion des capacités organisationnelles dans une entreprise mondialisée, 
Thèse de Doctorat, école des Mines de Paris, PP 30-31 

 تسيري: حول األول الوطين امللتقى ،المعرفة اقتصاد ظل في البشرية الموارد تسيير فعالية لتعزيز كمدخل المهارات تسيير حمبوب ميينة، رياض، عيشوش 2
 11ص ،2012 فيفري، 21/22 اجلزائر، بسكرة، خيضر حممد معةجا املؤسسات، تنافسية يف املهارات تسيري مسامهة: البشرية املوارد

3 fall I, Op-Cit, P 31 
 يف الفكري املال رأس: حول الدويل امللتقى ،الحديثة االقتصاديات ظل في العربية األعمال منظمات في الفكري المال رأس قامسي خضرة، بزقراري عبلة، 4

   5ص ،2011 ديسمرب 13/14 اجلزائر، الشلف،-بوعلي بن حسيبة جامعة حلديثة،ا االقتصاديات ظل يف العربية األعمال منظمات
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 والثانية املوارد، على ركزت األوىل ،نظرية مقاربات لثالثة األساس وضعت والدراسات، األعمال من سلسة ذلك وتبعت
   .1الكفاءات على ركزت والثالثة املعرفة، على ركزت

كمفعل رئيسي للقدرات اإلبداعية للمؤسسة  اإلستراتيجي لتفكيرا..........................................................الثاني الفصل  
 

  
 واجلدول. املوارد يف واملؤثرة احمليطة للعوامل جتاهلها بسبب RBV نقص لتغطيت الديناميكية القدرات مقاربة ظهرت مث

  :يتكاآل املوارد على املبنية املقاربة تيارات خصوصيات يوضح املوايل
  

  الموارد على المبنية المقاربة تيارات خصوصيات :)4( رقم  الجدول
 التسيير دور عليها المعتمد األساسية األبعاد الرئيسية الخصائص الرواد وأهم التيارات أهم

  :RBV املوارد على املبنية املقاربة
- Penrose E 
- Wernerfelt 
- Diericks 
- Cool 
- Barney 
- J.B Grant   

… - Arregle et Quélin 

  :بـ الرواد هؤالء اهتم
 بـني مييـزوا مل حيـث: عامـة بصـفة املوارد -

 املبنيــة املقاربــة عكـس( املــوارد أنــواع خمتلـف
  ) املعرفة على تركز حيث املعارف على

ـــــار هـــــذا -  اإلطـــــار تطـــــور أصـــــل هـــــو التي
 .للمقاربة املفاهيمي

  املوارد أنواع كل -
  املوارد خصائص -
 املزايا إدامة -

 
 

ــــــــــــــد  املــــــــــــــوارد وتســــــــــــــيري حتدي
 اإلسرتاتيجية

  :KBV املعارف على املبنية املقاربة
- Grant 
- Spender 
- Kogut et Zander 
- Conner et Prahalad  
……. 

 هـــو: جزئـــي مـــورد علـــى الـــرواد هـــؤالء ركـــز
  .املعرفة

 لنجــاح أساســي كعامــل باملعرفــة اهتمــوا -
  .املؤسسة

ـــار هـــذا -  الـــتعلم، نظريـــات علـــى ركـــز التي
ـــــى ـــــات عل ـــــق، عملي ـــــة التطـــــوير، اخلل  رأمسل
 .املنظمة عوامل

  املعرفة -
  التعلم -
 املعارف قوخل تسيري -

 
  

 املؤسسة يف التعلم تسيري

 :CBV املهارات على املبنية املقاربة
-Hamel et Prahalad 
- Stalk 
- Evans et Shulman 
- Sanchez et Heene 
……… 

 التســـــــــــيري علـــــــــــى الـــــــــــرواد هـــــــــــؤالء ركـــــــــــز
 لتطــــــورات تبعــــــا للمهــــــارات اإلســــــرتاتيجي

 .احمليط

  امللموسة غري املوارد -
  املهارات -
  النوايا -
  احلركات -
 احمليط تطورات -

 
  

 املؤسسة يف املهارات تسيري

                                                
 وفرص البشرية التنمية :حول الدويل امللتقى ،المعرفة اقتصاد في واندماجها المؤسسة لتأهيل كعامل الكفاءات وإدارة البشري االستثمار ،اهلادي بوقلقول 1

  206ص ،2004 مارس، 10/ 09اجلزائر، ورقلة، -مرباح قاصدي جامعة البشرية، والكفاءات املعرفة اقتصاد يف االندماج
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  الديناميكية القدرات
- Teece 
- Pisano et Shuen 
- Nelson et W inter 
……… 

ــــار يركــــز - ــــة القــــدرات تي ــــى الديناميكي  عل
  للمحيط تبعا وتطورها واملهارات املوارد

 التغــريات ملواجهـة دينـاميكي تفكـري هـي -
 وهـــي. التبـــين قـــدرة ،اإلبـــداع التكنولوجيـــة،

 يف ترغـــــــــــب الـــــــــــيت للمؤسســـــــــــة ضـــــــــــرورية
 .والنجاح االستمرار

  امللموسة غري املوارد -
  التنظيمية الروتينات -
 القدرات -

 
 

 يف والقـــدرات املهـــارات تســـيري
 املؤسسة

  :من إعداد الباحثة باالعتماد على
fall I, (2008), Approche « gestionnaire » de la capacité organisationnelle et pilotage du proges: 
Apports d’un dispositif pionnier de gestion des capacités organisationnelles dans une entreprise 
mondialisée, Thèse de Doctorat, école des Mines de Paris, P 37 
 

كمفعل رئيسي للقدرات اإلبداعية للمؤسسة  اإلستراتيجي لتفكيرا..........................................................الثاني الفصل  
 
 

 واليت احلديثة املوضوعات من ويعد والتصنيف التأطري مستوى على باحلداثة يتسم موضوع :اإلستراتيجي التفكير .5
 الفكر مستوى على حتسم مل وأبعاده مفاهيمه من الكثري جعل مما واحملدودية الندرة بني يرتاوح فيها الغور سرب مازال

 ميكن اليت االفرتاضات من مجلة إىل يعود اإلسرتاتيجي التفكري جمال يف الدراسات غياب ورمبا ندرة وراء والسبب والتنظري،
  : يتاآل يف تلخيصها

 أي يرى ال كان البعض أن بل اإلسرتاتيجي، التفكري عن بديال يعد كان والذي اإلسرتاتيجي التخطيط مفهوم هيمنة -
  .بينهما اختالف

 مستوى يف األفراد من جدا قليل عدد سوى إليه يلجأ وال يستخدم، ما نادرا اإلسرتاتيجي التفكري بأن السائد اعتقاد -
  .العليا اإلدارة

 ميكانيكي بأسلوب تتحقق النهائية النتائج فإن مث ومن اخلطوات مرتبة ميكانيكية عملية اإلسرتاتيجية عملية عتبارا -
  .1وابتكاري إبداعي منط إىل حيتاج ال عمتتاب

 النظرة يف وجذريا كبريا وحتوال صعودا شهدت اليت الثمانينات بداية إىل سائدة بقية السابقة االفرتاضات إن
 (Venkatraman, 1989) ,(Mason, 1986) ,(Ohmae, 1982) كتابات مع التحول هذا وترافق اإلسرتاتيجي للتفكري

 منتزبرغ هنري كتبها مقالة يف حيثLeidtka, 1998) ,(Mintzberg, 1994) ( من كل البأعم الدراسات وتعززت 
)Henry Mintzberg( لألعمال هارفارد جملة يف املنشورة Harvard Business Review عنوان حتت 1994 سنة 
 لتفكريا مصطلح جاء "the fall and Rise of Strategic Planning" "اإلسرتاتيجي التخطيط وسقوط صعود"

 حوّض  أنه حبيث منتزبرغ أطرهو  "البصرية مبعاجلة يهتم التفكري من خاص نوع أنه على" Strategic thinking" اإلسرتاتيجي
 ذاته هو ليس اإلسرتاتيجي التخطيط" منتزبرغ وهذا ما أكده ،اإلسرتاتيجي التخطيط وبني بينه قوفرّ  جوانبه، خمتلف

                                                
   396-395ص ص ،سابقال مرجعال أمحد، صاحل علي، علي العنزي سعد 1
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 حتت 1998 سنة مقالة Jennan Leidtka قدمتMintzberg  أعمال على وباالعتماد. 1"اإلسرتاتيجي التفكري
 التفكري مفهوم فيها وّضحت" Strategic thinking can it be Taught" "التفكري اإلسرتاتيجي هل ميكن تعلمه" عنوان

ا كما اإلسرتاتيجي  يتكون إلسرتاتيجيا التفكري بأن أؤمن أنا" Leidtka تعبري حد فعلى ،له املشكلة العناصر أبرزت أ
 منوذج على بناءا اخلاص منوذجه باحث كل قدم حيث األعمال توالت مث ومن. 2......"أساسية عناصر مخسة من

Leidtka. كل من التخطيط اإلسرتاتيجي، التسيري اإلسرتاتيجي والتفكري   الباحثني حول إحصائيات أعمال تظهر حيث
  :يف الشكل املوايلعرب الزمن اإلسرتاتيجي 

كمفعل رئيسي للقدرات اإلبداعية للمؤسسة  اإلستراتيجي لتفكيرا..........................................................الثاني لفصلا  
 

  

  
  
    :إعداد الباحثة باالعتماد على من

Gallimore K, Developing a tentative framework for strategic thinking, Manchester Metropolitan 
see: 14/02/2012 at 11:20     space.openrepository.com-e, P 35   University 

  

                                                
1 Mintzberg H, (1994), the fall and Rise of Strategic Planning, Harvard Business Review, January-
February, (without a country),   P 175 
2 Liedtka, M.J, (1998), strategic thinking can it be Taught, long range planning, Vol: 31, N° 1, 
(without a country),   P 122  
  

تطور ظهور أبحاث الفكر اإلستراتيجي :)21(الشكل رقم   
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ا الباحثون بتقدم السنوات يف كل من التسيري  ما نالحظه من املنحىن السابق تزايد عدد األعمال اليت تقدم 
ا يف املوضوعات اليت تتناول ا ياإلسرتاتيج لتخطيط اإلسرتاتيجي، لكننا نالحظ حتول االهتمام والتفكري اإلسرتاتيجي وثبا

 Mintzbergواملتزامنة مع مقالة  1994مبوضوع التفكري اإلسرتاتيجي الذي أصبح موضوع األحباث خاصة بعد سنة 

التفكري اإلسرتاتيجي نظرا ألمهيته يف العملية اإلسرتاتيجية واليت أثبتتها أغلب  عحبيث اجته الباحثون لإلهتمام مبوضو 
  . الدراسات

 باحث وكل سابقة ملرحلة امتداد تعترب مرحلة كل متداخلة مراحل عرب تطور اإلسرتاتيجي الفكر أنمما سبق جند  
 انطالقتهو  لألعمال هارفارد مدرسة قاعدته متماسك بناء اإلسرتاتيجي الفكر وكأن مراحل عدة يف خرآب أو بشكل ساهم

  . اإلسرتاتيجي للفكر التارخيي التطور يوضح املوايل )5(رقم  الجدولو. للتفكري جديدة مناذج وسقفه SWOT بتحليل

كمفعل رئيسي للقدرات اإلبداعية للمؤسسة  اإلستراتيجي لتفكيرا..........................................................الثاني الفصل  
 
 
 

  اإلستراتيجي الفكر تطور): 5(رقم  الجدول
 التسعينات الثمانينات عيناتالسب الستينات العقود

  
  

 املؤلفني

  جامعيني
 LCAG/هارفارد

  :مستشارين
BCG )جمموعة 

  )االستشارية بوسطن
  ماكنزي
ADL 

 جامعيني
»porter« 

 BCG  مستشارين

  جامعيني
  مستشارين

Mintzberg 

 أدوات+مفاهيم أدوات+مفاهيم أدوات مفاهيم إسهامات

  
 األمثلة

  داخلي تشخيص
 خارجي تشخيص

  اتمصفوف
 األنشطة حمافظ حتليل

  إسرتاتيجيات
  القيم سلسة

  تنافسية األنظمة مناذج
BCG 2 

  التعقد شديدة مناذج
  مرتفعة منافسة

 قدرات، كفاءات، موارد،
 إسرتاتيجية أرضية

  100ص ،101-94ص ص ،2002 اجلزائر، ،1 عدد الباحث، جملة ،البشرية الموارد وإدارة اإلستراتيجية موساوي زهية، :المصدر

  

II. اإلستراتيجي التفكير مفهوم  
إن السياق السابق الذكر كان مبثابة التمهيد لظهور مفهوم التفكري اإلسرتاتيجي الذي يقرتن ظهوره الفعلي بالباحث 

  .الذي منح التفكري اإلسرتاتيجي قيمته كمرحلة هامة يف العملية اإلسرتاتيجية )Mintzberg(منتزبرغ 
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منظمات وما يرتتب على ذلك من لظاهرة املنافسة اليت أدت إىل تعزيز الوضع التنافسي لحيث ظهر مرتافقًا ومتداوالً مع 
التفكري "تعقد القرارات اإلسرتاتيجية، إذ مع بروز العالقة بني الوضع التنافسي والتفكري اجته املنظرون الستخدام مصطلح 

  : يليما كونربز أهم خصائصه وعناصره   همفهوميف سنفصل  والذي "اإلسرتاتيجي

 ،بالتحديد عمله جيب الذي ما نعرف ال اعندم مما ال شك فيه أننا نبدأ يف التفكري :اإلستراتيجي التفكير تعريف .1
. هلا ناجح حل إجياد عن السابقة واخلربات املعارف عجزت ملشكالت حلول إلجياد اجلدي للتفكري العنان نطلق إننا أي

 والتفكري اجلديدة، واألفكار للحلول املنشئ اإلبداعي والتفكري السابقة، اتواخلرب  للمعارف الناقد التفكري فيكون وعليه
 . 1املؤسسات إلبداع لالستخدام املطلوبة األنواع هيف ،عنه االستغناء ميكن ال ملحة ضرورة أصبح الذي اإلسرتاتيجي
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 اليت األمور تبسيط مهمتها مذهلة، بسرعة البشري العقل يف جتري اليت املعقدة العمليات من سلسلة التفكريف

 أو وربتص اخلروج مث ومن والتصوير، والتمثيل والعرض واملقارنة للربط قابلة أولية عناصر إىل وحتليلها الذهن، تشغل
 بكثرة الذهن يرهق ألنه التخطيط وجه يف عائقًا  يشكل احلر والتفكري العملي، للتطبيق ثابتة قاعدة تشكل نظرية

 بالتفكري يسمى ما نشأ هنا ومن حمدد، بشكل له التخطيط جيري موضوع يف هلا لزوم ال اليت املعلومات
  .2دراستنا موضوع هو الذي ،االسرتاتيجي
بأن التفكري اإلسرتاتيجي هو الطريق حلل املشكالت اإلسرتاتيجية على أساس الدمج  Bonn إليه أشار ما وهذا

، ومثل )Divergent Thinking(مع عمليات التفكري اخلالق املتباعد  )Convergent(بني األسلوب العقالين املتقارب 
ة حياولوا فهم واختاذ القرارات اإلسرتاتيجية هذا التوجه يف العملية فإنه يركز على البحث يف كيف أن املدراء يف كنف املنظم

  .3يف ظل البيئة املتسمة بالتعقيد، والغموض والتنافس
 اإلسرتاتيجية بالتصرفات الفرد لقيام الضرورية والفكرية الذهنية واملهارات القدرات تلك إىل يشري االسرتاتيجي فالتفكري
 وتنفيذها اإلسرتاتيجية وصياغة املنظمة وأهداف وغايات رسالة حتديد عملية من اإلسرتاتيجية، اإلدارة مهام وممارسة
   .4التنفيذ عملية ومراقبة

                                                
 )تصرفب(   48-47ص ص ،2009 ،)ودراسات حبوث( اإلدارية للتنمية العربية املنظمة ،تنظيمي منهج نحو واإلبداع اإلدارة احلسينية سليم، إبراهيم 1
www.al-  ،2002 ،2 عدد الدفاع، جملة ،االستراتيجي التفكير املال عيسى، علي بن 2

defaa.com/detail.asp?innewsitemid=86823     09: 30على  6/4/2012أطلع عليه  
دراسة تحليلية للوسط األكاديمي في إطار واقع (إسهامات التعلم التنظيمي في تنمية التفكير اإلستراتيجي يف يونس، احلوري فاحل عبد القادر، طارق شر  3

لة األردنية للعلوم التطبيقية، جملد )جامعة العلوم التطبيقية  6، ص2010، األردن، 1، عدد 12، ا
   3ص ،2007 سبتمرب اجلزائر، ،35 عدد اإلنسانية، مالعلو  جملة ،اإلداري الفكر في حديثة اتجاهات اهللا، قلش عبد 4
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 ذلك للمنظمة، ومتكاملة شاملة رؤية عنه ينتج البصرية مبعاجلة يهتم للتفكري خاص طريق بأنه" (Mintzberg) يعرفهو 
   .1"اإلسرتاتيجية التوجهات صياغة يف واإلبداع احلدس من كل توظيف حسن عن تنتج تركيبية عملية خالل من

 يف  .2للمستقبل التحضري ألجل احلاضر حتليل إىل دف مجاعية أو فردية إدراكية عملية بأنه Torest)(  يعرفه كما
 & Prahalad) من كل إليه أشار ما وهذا اإلسرتاتيجية، حول التفكري بأنه Ian Wilson ويلسون آن يعتربه حني

Hamel, 1989) 3"لإلسرتاتيجية املعمارية اهلندسة صناعة" بأنه.   
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سيناريوهات استباق أحداث ومشاكل املستقبل، خلق : بأنه التفكري الذي يسمح بـ Ann Herrmann-Nehdiويعرفه 
ا، تقرير أهداف املؤسسة،  وحتديد اجتاه حتقيق تلك األهداف على أساس بديلة، ميكن املؤسسة من فهم خيارا

   .4.......املنفعة

 وموحد متسق أسلوب أنه إىل باإلضافة الغايات إىل املوجه التفكري يف أسلوب هو االسرتاتيجي التفكري بالتايل
 التفكري يتعامل. واإلهلام التفكري حبرية ويسمح العمل يف البدائل دراسة على ديعتم القرارات الختاذ ومتكامل

 وتصور رؤيا وضع يف املؤسسة يساعد فإنه وهلذا العالج أسلوب إىل املشكلة من وينتقل التغيري مع االسرتاتيجي
 أجل من بالوضوح تسمت خطة إطار يف برامج وتصميم وضع إىل باإلضافة فيها تكون أن ترغب اليت واملكانة للشكل
 على االختيارات حتديد ويتطلب البديلة العمل اجتاهات دراسة من املؤسسة متكني إىل يؤدي والذي .الرؤيا هذه حتقيق
 التفكري من النوع هذا يساعد حيث. املؤسسة مستقبل يف كبرية أمهية هلا تكون أن ميكن واليت احلايل وضعها أساس

 الربامج مستوى على خاصة اإلسرتاتيجية اخلطة صياغة يف" واإلبداع االبتكار كةومل والتخيل احلس" استخدام يف
ا يعتقد جديدة برجمية أمناط تصميم على يشجع حيث  الوقت يف املستخدمة الربامج من أفضل بصورة ستنجح أ
  :يتاآل املبسط الشكل يف اإلسرتاتيجي لتفكريملفهوم ا السابقة التعاريف صيلخلذلك ميكن ت .5الراهن

  اإلستراتيجي التفكير): 22(رقم  الشكل

                                                
1 Mintzberg H, Op-Cit, P 175 
2 Torset C, (2001), Réflexion et Processus Stratégiques: confrontation de quelques styles de management, 
Communications aux 15eme Journées Nationales des IAE – septembre, (without a country),  P 3 
3 Lawrence E, (1999), Strategic Thinking, A discussion paper, (Personnel Development and 
Resourcing Group, Canada, PP 3-4 
4 Herrmann-Nehdi A, Creativity and strategic thinking: the coming competencies, Herrmann-
Nehdi – ASTD.org, see: 15/05/2012 at 23:26  

 3ص ،2006 ،)تدريبية دورة( املنظمات أداء تطوير مشروع املتدرب، دليل ،اإلستراتيجي التخطيط عاشور، يونس صابر 5
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 ،)التقييم ومعايير اإلجراءات( التميز جائزة معايير ظل في االستراتيجي التخطيط مفاهيم ،العمري هاين :المصدر

Amri.pdf-HaniAldocs/Dr.www.sqc.org.sa/sqc  
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 الذي احلدسي التفكري ومنط التقليدي التفكري منط مع يتعارض اإلسرتاتيجي التفكري منطق فإن ورد ما خالل من

 وبني الذكر السابقة التفكري أمناط بني مييز حيث Ohmae يصوره ما وهذا حقيقي حتليل دون واحللول باخلالصات خيرج
 يتاآل يستخلص الذكر، السابقة املفاهيم ضوء يفو  .)23(رقم  الشكل يف موضح هو كما 1اإلسرتاتيجي التفكري أفعال
   2:اإلسرتاتيجي التفكري مفهوم بصدد

 بطريقة التفكري أي: (Analytic) حتليلي وليس وإبداعية، حدسية بطريقة التفكري أي: Synthesis)( كييبتر  تفكري هو -
   .وعقالنية منطقية

  .احلاضر ومعطيات املاضي وقائع من مستفيدا املستقبل صوب التوجه أساسه -
  .عالية يةوبتفاؤل األسفل، إىل األعلى من اتساقي مبنظور الكليات مع التعامل حنو انطالقه -
  .العقلية والقدرات الطاقات وخباصة اإلنسانية القدرات على اعتماده -

  .المشاكل لحل التفكير أنماط :)23( رقم الشكل

                                                
  )بتصرف(   400ص ،سابقال مرجعال صاحل أمحد، علي علي، العنزي سعد 1
 )بتصرف(   30ص ،سابقال مرجعال صاحل أمحد، علي الدوري زكريا، 2

وصلتلل  إلى 

 المستقبل إدارة

 إلى للوصول يحتم

اإلستراتيجية الخيارات  

 التفكير
اإلستراتيجي

 التغير
 واالضطراب
 المناخ في

نظيميالت  

 اإلستراتيجية العقلية
 الفعالة
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 التوزيع،و  للنشر العلمية اليازوري دار ،األعمال منظمات في الفكري المال رأس إدارة صاحل أمحد، علي علي، العنزي سعد :المصدر
  400ص ،2009 األردن،
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 البيئي، االستشعار النافذة، البصرية: االسرتاتيجي املفكر خصائص بني من :اإلستراتيجي والتفكير المفكر خصائص .2
 الشاملة املعرفة االجتماعي، التجاوب االسرتاتيجي، االختيار مهارة وتفسريها، واملعلومات البيانات حتليل على القدرة
 مبيزات يتمتع أن واسعة، وتطبيقية علمية مبعارف التميز نشاطها، ومتطلبات وبيئتها املنظمة جوانب ملختلف والتامة
  :يتاآلك حهيوضت يتمس ما وهذا .1اإلبتكاري التفكري

  2:اآلتية والسلوكات والقدرات املهارات جمموعةيف  تمثلت :اإلستراتيجي المفكر خصائص .1.2
 أن ميكن ملؤسسته املدى بعيدة غايات استنتاج ميكنه اإلسرتاتيجي فاملفكر :واألهداف الغايات بناء على القدرة -

 اليت األهداف سلسلة يوضح التايل والشكل. أبعادها ليلوحت املؤسسة ومهمة رسالة تدبر بعد وذلك أهداف منها تشتق
  .لتحقيقها املؤسسة تسعى

  المؤسسة أهداف سلسلة): 24(رقم  الشكل

                                                
 3ص ،سابقال مرجعال ،اهللا قلش عبد 1
 49 -45ص ، ص)بدون سنة نشر(، جمموعة النيل العربية، املنصورة، اإلدارة اإلستراتيجيةعبد الفتاح مغريب عبد الرمحان،  2

  اإلستراتيجي التفكير                    الحدسي التفكير                    الميكانيكي التفكير             

الفرصة المحلية رؤية شجرة  الترتيب المتغير
 ال غابة

 إعادة ترتيب العناصر

  المشكلة أنموذج
 

 
التفكير عملية  

 
 
 الفكري التصور

 للحل
 
 
 

 الحل
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  46، ص)بدون سنة نشر(، جمموعة النيل العربية، املنصورة، اإلدارة اإلستراتيجية، عبد الرمحان عبد الفتاح مغريب: المصدر

  

 يتميز أن جيب لذا املسري، وتصرفات قرارات يف مهما بعدا متثل وهي: األمور وزن في والفراسة النافذة لبصيرةا -
. املختلفة الغموض نواحي من العديد يتخللها مستقبليات مع يتعامل وهو خاصة املختلفة األمور وزن ودقة بالبصرية

 واملوقف احلايل املوقف بني الفرق ميثل الذي االسرتاتيجي املدى سعات كلما للمسري النافذة والرؤية البصرية أمهية وتزداد
  .مستقبال املنتظر

كمفعل رئيسي للقدرات اإلبداعية للمؤسسة  اإلستراتيجي لتفكيرا..........................................................الثاني الفصل  
 
 

 أو فرص من توفره مبا اخلارجية البيئة وحتليل دراسة عن مبعزل يتم ال هحتقيق نريد الذي حتديد ألن :البيئي االستشعار -
 الفرص ذه االستشعار على بالقدرة يتميز أن االسرتاتيجي املفكر على جيب ومعوقات خماطر من عنها ينتج ما

  .واملخاطر
 أو اليوم معامالت عن لبياناتا من العديد لديه االسرتاتيجي املفكر :وتفسيرها والمعلومات البيانات تحليل مهارات -
 عليها، للحصول الطرق من العديد يستعمل لذا أمهية، أكثر بصورة بالغد املتعلقة تلك إىل حاجة يف لكنه باألمس مت ما

 عن أمهية يقل ال اإلسرتاتيجية قراراته واختاذ النتائج الستخالص وتفسريها البيانات حتليل على االسرتاتيجي املفكر وقدرة
  .الحقا استخدامها من تسهل فئات يف وتبويبها وتسجيلها البيانات تلك جتميع

ا مزاياها وتعديد املوقف، ملواجهة البديلة سرتاتيجياتاإل حصر على القدرة أي: اإلستراتيجية اختيار مهارة -  وعيو
  .منها األفضل اختيار حسن يف يسهم مبا منها كل تطبيق ومربرات

  .بكفاءة واستخدامها المتاحة مكانياتواإل الموارد تحديد مهارة -

  الرؤية

  )Mision(   الرسالة
 

  )Goals(   الغايات

  )Objectives(   األهداف
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 وأن عامة، بصفة واجلماهري املوردين، الزبائن، مصاحل مراعاة جيب حيث :المحيطة وبيئتها المؤسسة بين التجاوب -
ا، من املؤسسة حتسن ا تبين وأن عالقا  املسؤولية عليه يطلق ما وذلك وعقالنية رشيدة أسس على باملنافسني عالقا

  .املناسبة اإلسرتاتيجية بناء عند هاما بعدا ميثل والذي االجتماعية،
 ومراجعتها وتطبيقها االسرتاتيجيات صياغة عند الوحيد املؤثر هي احمللية البيئة تعد فلم :اإلداري الفكر عولمة مواكبة -
 وقادر البيئية العوامل هذه على املستمر اإلطالع على القادر هو اإلسرتاتيجي واملفكر. العاملية البيئة عوامل تدخل بل

 من كل خصائص جبميع يلم أن اإلسرتاتيجي باملفكر وجيدر اإلسرتاتيجية، صياغة وبالتايل تأثريها مدى فهم على
  .1التشغيلية والقرارات اإلسرتاتيجية القرارات

 متخذ قدرة أو. جديدة فكرة إىل الوصول أجل من وتشكيلها ومزجها األفكار ربط إمكانية تعين :الحدسية القدرات -
 احلدسية والقدرات الشخصية، اخلربة من املتكون التخمني باستخدام حمددة حلاالت السريعة االستجابة على القرار

  .العايل والذكاء التخمني على واملقدرة الشخصية اخلربة لديه تكون أن اإلسرتاتيجي املفكر من تتطلب
 أو مثري موقف أو للمشكالت واحلساسية واألصالة بالتلقائية سميت شيء إنتاج وتعين): اإلبداع( الخالقة القدرات -

  .2األفكار هذه بني من اعتيادية غري ترابطات صنع أو نوعه من فريد بأسلوب وإخراجها األفكار مجع على القدرة
 والتأثري جتنبه نميك ما ومتييز مسبًقا، وتطوره الراهنة العامل حالة تبصر إمكانية عن عبارة وهي :االستشرافية القدرات -
  .مسبق حنو على يتغري عامل يف نعيش ألننا احلاضر الوقت يف األمهية غاية يف االستشرافية وممارسة .عليه والسيطرة فيه
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  :اآلتية املؤشرات على وتشتمل :السلوكية السمات -
 وغري معقدة االسرتاتيجي املفكر يواجهها اليت املشكالت أن حيث: هلا املقرتحة واحللول املشكالت نوعية 

  .بالتحدي تتسم وحلوهلا مألوفة
 م تطوير إىل ويسعى بالعاملني االسرتاتيجي التفكري يهتم: بالعاملني االهتمام  .3كفاءا
 املخاطرة مفهوم تناول لقدو . يتبىن املفكر اإلسرتاتيجي املخاطرة بدرجة عالية :ةاملخاطر  تبين Risk من العديد 

   4:ها جندأمه ومن الباحثني

                                                
 49 -45ص ص، سابقالمرجع العبد الفتاح مغريب عبد الرمحان،  1
   277ص ،سابقال مرجعال أمحد، صاحل الدوري زكريا، علي 2
 ، 2008، 51عدد ،14 جملد واإلدارية، االقتصادية العلوم جملة ،العربية المنظمات في إبداعي كنموذج اعتماد وإمكانية الخالق الهدم ا،الدوري زكري 3

 72- 71ص ص
 يالسنو  الدويل العلمي املؤمتر، )تحليلية دراسة( الصناعية المؤسسات في) SWOT( تحليل ظل في المخاطرة تقدير، يوسف حسني الستار عبد 4

 3ص ،2007 أفريل  16/18 األردن، األردنية، الزيتونة جامعة املعرفة، واقتصاد املخاطر إدارة: حول السابع
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ا  .احلدث ذلك وتبعات حدث احتمالية من توليفية جمموعة هي ا. املؤسسة أهداف حتقيق لعملية ديد أيأو أ  إ
  . مستقبلي فعل أو ظاهرة يأل السليب األثر احتمالية

 على باالعتماد التحديد ونسبية الغموض يغلفها اليت باحلدوث االحتمالية مبدأ على ترتكز كلها أعاله التعاريف إن
   :إىل )Types of Risk( املخاطرةوتتنوع  .الكمي والتقدير التخمني
 األعمال خماطر )Business Risks(: ما مؤسسة ضمنها تعمل صناعة أو لسوق املصاحبة املخاطر كل وهي .  
 السوق خماطر )Market Risks(: كالتذبذب السوق ظروف يف التغريات كل تصاحب اليت املخاطر تلك هي 

 . الصرف ومعدالت الفائدة معدالت باألسعار،
 االئتمان خماطر )Credit Risks(: عالدف الواجبة الدفعات استالم عدم الحتماالت املصاحبة املخاطر كافة وهي 

 ). الزبائن( املديونني من
 العملياتية املخاطر )Operational Risks( :ا  الداخلي النظام فشل تصاحب اليت املخاطر من النوع ذلك إ

  ). املوارد ختصيص يف الفشل( اإلنساين اخلطأ أو) املكائن فشل( امليكانيكية املشاكل بسبب
 القانونية املخاطر )Legal Risks( :متكن عدم الحتمالية احبةاملص املخاطر وهي )األخرى األطراف) قدرة 

م اإليفاء  . التعاقدية بتعهدا
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 أنواع من غريه عن متيزه اليت اخلصائص من بالعديد إلسرتاتيجيا التفكري يتصف :اإلستراتيجي التفكير خصائص .2.2
  :نقسمها إىلواليت  التفكري

  1:يف تتمثل :العامة الخصائص -
 تفكري افرتاقي أو تباعدي لكونه يعتمد اإلبداع واالبتكار يف البحث عن أفكار جديدة أو يكتشف تطبيقات  هو

فوق العادية للتخيل والتصور وإدراك معاين األشياء  مستحدثة ملعرفة سابقة وهو لذلك حيتاج إىل قدرات
ا   . واملفاهيم وعالقا

                                                
 ،الرابع اإلداري للملتقى مقدمة ورقة ،)والمعوقات الخصائص والمبررات( العامة األعمال منظمات في اإلستراتيجي التفكير خضر، الكبيسي عامر 1

    http//edueast.gov.sa     1ص ،(2006)، السعودية  ةلإلدار  السعودية اجلمعية
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  هو تفكري تركييب وبنائي يعتمد اإلدراك واالستبصار واحلدس الستحضار الصور البعيدة ورسم مالمح املستقبل
  .قبل وقوعه

  املنتظم والنطالقه من الكليات هو تفكري نظمي باعتماده الرؤية الشمولية للعامل احمليط ولربطه األجزاء يف كلها
  .يف حتليله للظواهر وفهمه لإلحداث

  هو والتنبؤ باحتماالت  لهو تفكري تفاؤيل وإنساين يؤمن بقدرات اإلنسان وطاقاته العقلية على اخرتاق عامل ا
  .ستقبلمما سيقع وحيث على جوب توظيف املعرفة املتاحة وتوفري األجواء املشجعة على املشاركة يف صناعة امل

 قتناص الفرص قبل غريهم هو تفكري تنافسي يقر أنصاره بواقعية الصراع بني األضداد والقوى ويتطلعون إىل ا
ن الغلبة ألصحاب العقول وذوي البصرية ممن يسبقون اآلخرين يف اكتشاف املعرفة اجلديدة أو تطبيق أويؤمنون ب

نصر املخاطرة اليت ترضي الزبائن وختلق قيمة مضافة، األفكار بصيغ خمتلفة وأمهية املنافسة تتمثل يف إدخال ع
 .ملواصلة التفكري يف ما هو جديد واإلسرتاتيجيون ميالون للمخاطرة وللمنافسة اليت تدفعهم

  التفكري االسرتاتيجي يعد تفكريا تطويريا أكثر منه إصالحيا لكونه يبدأ من املستقبل ليستمد منه صورة احلاضر
رجية ليتعامل من خالهلا مع البيئة الداخلية ولذلك يوصف بأنه استباقي وان كان البعض وينطلق من الرؤية اخلا

  .يوصفه بالثورية تارة وباملثالية تارة أخرى
  يف فهمه للماضي ويتبىن النظر من  النظر إىل اإلمامالتفكري االسرتاتيجي متعدد الرؤى والزوايا فهو يتطلب

هو كلي ويلجأ للتحليل التشخيصي لفهم  الل التجريدي لفهم مااألعلى لفهم ما هو أسفل ويوظف االستد
نتيجة تتشكل  للمنظمة تكاملةاملو  شاملةال رؤيةبأن ال Mintzbergوهذا ما وضحه . حقيقة األشياء بواقعية

 :جمموع من الرؤى واليت تستخدم يف آن واحد حلل املشكالت، واليت تتمثل يف
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 األمامإلى  النظر: )seeing ahead(: وهي رؤية مستقبل املؤسسة.  

 إلى الخلف النظر: )seeing behind(: فهم جذور احلاضر من املاضي.  
 األعلى إلى النظر: )seeing above(:  للمشكل ر أكرب صورةتصو.  
 إلى األسفل النظر: )seeing below(: التفكري االستقرائي من خالل خمتلف العالقات.  
 إلى الجانب النظر: )seeing beside(:  التفكري اجلانيبlateral thinkingحتدي احلكمة املتعارف عليها ،.  
 إلى البعيد النظر: )seeing beyond(: ألفكار يف امليداناخرتاع العامل من خالل وضع ا.  
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 عبر النظر: )seeing through(: والشكل املوايل يوضح تصور . فهم األشياء أعمق مما تبدو عليه
Mintzberg للرؤى املشكلة للتفكري اإلسرتاتيجي واليت تعرف بـ Mintzberg's seeing  ومثلما يكون للخيال

ولغة األرقام وقوانني  ه يوظف األساليب الكميةوللحدس دوره يف طرح األفكار التطويرية السابقة لزمنها فان
  .1السببية واالطراد يف فهم املتغريات املستقلة واملتابعة يف عالقات األشياء مع بعضها

  
  مختلف رؤى التفكير اإلستراتيجي): 25(الشكل رقم 

  
 :من إعداد الباحثة باالعتماد على

Jelenc L, (2008), The impact of strategic management schools and strategic thinking on the 
performance of Croatian entrepreneurial practice, Thèse de Doctorat, university of Ljubljana, 
Croatia, P 15 
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 2:يف تتمثل االسرتاتيجي التفكري مسات أهمبأن  السلطانكما قد أضاف 
 املستقبلي التوجهه أو األمام إىل النظر. 
 وأسفل ألعلى النظر خالل من الشمولية النظرة. 
 واإلدراك الوعي على املبين املبدع اإلهلام على االعتماد. 

                                                
1 Jelenc L, (2008), The impact of strategic management schools and strategic thinking on the 
performance of Croatian entrepreneurial practice, Thèse de Doctorat, university of Ljubljana, Croatia, P 15 

، 2006 ،لإلدارة السعودية للجمعية الرابع اإلداري للقاء مقدمة عمل ورقة ،التعليم العالي مؤسسات في االستراتيجي والتخطيط التفكير خالد، طانالسل 2
  15ص
  

 إلى األمام

 أعلى

 عبر

 إلى األسفل

 إلى الخلف
behind 

 إلى البعيد

 إلى الجانب
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 اإلبداع إىل حلاجةا. 
 جديدة جماالت واقتحام الرئيسة والفرص القضايا حتديد. 
 لتحقيقه يسعى مستقبلي الخرتاع التطلع خالل من بعيدًا  النظر. 
 النقاط هذه يوضح التايل والشكل األمد، طويلة إىل األمد قصرية األفعال ردود من االنتقال. 

  االستراتيجي التفكير سمات ):26(الشكل رقم 

  
 الرابع اإلداري للقاء مقدمة عمل ورقة ،التعليم العالي مؤسسات في االستراتيجي والتخطيط التفكير خالد، السلطان :المصدر
  15، ص2006 ،لإلدارة السعودية للجمعية
كمفعل رئيسي للقدرات اإلبداعية للمؤسسة  ستراتيجياإل لتفكيرا..........................................................الثاني الفصل  

 
  
  
  1:اآلتية املؤشرات وتضم :الهيكلية الخصائص -

 اإلسرتاتيجية املستويات من مستوى أي يف مفاده تساؤل املقام هذا يف يهمنا والذي :االستراتيجي المستوى 
 املنظمة اإلسرتاتيجية مستوى بني ينتشر االسرتاتيجي التفكري أن نقول ولإلجابة .االسرتاتيجي التفكري يرتكز

ما .األعمال وحدات ومستوى  .للمنظمة املصريية القرارات عن املسئوالن أل

                                                
 72ص ،سابقال مرجعال ،الدوري زكريا 1

1 2 3 4 5 6 7 
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 يف يعمل فمن اإلدارية املستويات باختالف ختتلف والرمسية املنظمة، يف القواعد استخدام وتعين: الرسمية 
ا ترتبط والرمسية .والتصرف االختيار يف وحرية متفردة وحلول أقل رقابة يتطلب العليا املستويات ً  عدم مع عكسي

  .الرمسية تقل أي السريعة االستجابة العالية احلاجة بسبب البيئي التأكد
 املعلومات كميات بتجاوز تعرف اإلسرتاتيجي، القرار على اخلطرية الظواهر من حيث :المعلوماتي اإلغراق 

 أقل ألنه هغري  من حنكة أكثر القرارات اختاذ يف السرتاتيجيا املفكر دور يكون وهلذا. القرار لصنع املتاحة
 البيئة يف حتدث اليت االضطرابات مغزى فهم على القدرة ميتلك ألنه وذلك .املعلومايت اإلغراق جتاه حساسية

   .مبدعة بطريقة

، من هنا انفتح ويف احلقيقة، إن املتتبع ملوضوع التفكري اإلسرتاتيجي جيد عدم اتفاق الباحثني خبصوص خصائصه
ال أكثر أمام الباحثني لتوضيح أهم خصائص التفكري اإلسرتاتيجي يعرض خمتلف اخلصائص اليت  )6(والجدول رقم . ا

  :تبناها كل باحث

  

  

  

  

  

  

  
داعية للمؤسسةكمفعل رئيسي للقدرات اإلب  اإلستراتيجي لتفكيرا..........................................................الثاني الفصل  

خصائص التفكير اإلستراتيجي تبعا للباحثين): 6(الجدول رقم   

  عدد األعمال  على الخاصية المتفقون الباحثون  الخصائص
 Weber 1984; Porter 1987; Howard 1989; Bates and Dillard Jr)  إبداعي -1

1993; Mintzberg 1994; Goldsmith 1996; Heracleous 1998; 
Liedtka 1998; Bonn 2001; Graetz 2002; O'Shannassy 2003; 
Bonn 2005) 

12  

 ;Howard 1989; Stumpf 1989; Mintzberg 1994; Liedtka 1998a)  التفكري يف املستقبل -2
Linkow 1999; Bonn 2001; 2005) 

7  

 ;Steiner, Kunin et al. 1983; Mintzberg 1994; Singer 1996)  مشويل -3
1997; Liedtka 1998a; Linkow 1999; Bonn 2001) 

7  
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 ;Stumpf 1989; Reagan-Circincione, Schuman et al. 1991)  معقد -4
Liedtka 1998; Linkow 1999; Bonn 2001; Dickson, Farriset al. 
2001; Bonn 2005) 

7  

 ;Weber 1984; Porter 1987b; Stumpf 1989; Linkow 1999)  عقالين وحتليلي -5
O'Shannassy 2003) 

5  

 ;Easterby-Smith and Davies 1983; Steiner, Kunin et al. 1983)  تصور طويل املدى -6
Howard 1989; Stumpf 1989; Reagan-Circincione, Schuman et 
al. 1991) 

5  

 ;Howard 1989; Eden 1990; Heracleous 1998; Linkow 1999)  التساؤل لتعظيم االفرتاضات -7
Bonn 2001) 

5  

 Goldsmith 1996; Heracleous 1998; Graetz 2002; O'Shannassy)  تباعدي -8
2003) 

4  

 Mintzberg 1994; Heracleous 1998; Graetz 2002; O'Shannassy)  تركييب -9
2003) 

4  

االت -10  Easterby-Smith and Davies 1983; Goldsmith 1996; Bonn)  واسع ا
2001) 

3  

  3 (Bates and Dillard Jr 1993; Mintzberg 1994; Graetz 2002)  حدسي -11

  3 (Liedtka 1998; Linkow 1999; O'Shannassy 2003)  ربط املاضي مع احلاضر واملستقبل -12

  3 (Stumpf 1989; O'Shannassy 2003; Bonn 2005)  حل املشاكل -13

  2 (Steiner, Kunin et al. 1983; Liedtka 1998a)  القصد اإلسرتاتيجي -14

  2 (Stumpf 1989; Bates and Dillard Jr 1993)  تلخيصي أو مفاهيمي -15

  2 (Stumpf 1989; Bates and Dillard Jr 1993)  احتمالية املخاطرة أو الغموض -16

  2 (Howard 1989; Liedtka 1998a)  الفضول، جترييب أو استكشايف -17

  1 (Easterby-Smith and Davies 1983)  نشط يف التكيف مع الظروف -18

  1 (Steiner, Kunin et al. 1983)  الرتكيز على نقاط القوة -19

  1 (Linkow 1999)  يصل للقيمة -20

 :من إعداد الباحثة باالعتماد على
Gallimore K, Developing a tentative framework for strategic thinking, Manchester Metropolitan 
University, P 35  e-space.openrepository.com   see: 14/02/2012 at 11:20  
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 ومن الفاعل، االسرتاتيجي للتفكري توفرها طلبيت رئيسة مبادئ عدة هناك: االستراتيجي للتفكير األساسية المبادئ .3
  :1يلي ما أمهها

                                                
، على 17/08/2012، أطلع عليه http://www.eamaar.org/?mod=article&ID=3508 ،إعمار مجلة اإلسرتاتيجي، التفكري ثقافة 1

15:55    
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 ما منشأة يف جناحه أو اسرتاتيجي تفكري وجود تصور يصعب: القيادة من التزاماً  يتطلب االستراتيجي التفكير .1.3
 فالعملية .وفعلي واضح بشكل املطلوب الدعم له وتقدم التوجه ذا مهتمةً  فيها العليا اإلدارة أو القيادة تكن مل إذا

 وضروري سابق متطلب القيادة والتزام دعم فإن الذ ،وجذرية مهمة بتغيريات وتتعلق العام بالتوجه تتعلق اإلسرتاتيجية
  .بوجوده املؤسسة أعضاء اعتقاد هو والدعم االلتزام هذا قياس يف عليه واملعول العملية، هذه لنجاح

 يدع ال مبا وملموس مستمر بشكل الدعم وجود يتطلب إذ عليها، املتعارف داريةاإل املوافقات جمرد القيادة التزام ويتعدى
م األعضاء اعتقاد إن. املؤسسة أعضاء نظر يف خاصة اإلسرتاتيجية، من القيادة موقف حول للشك جماال  هو ونظر

 سابق متطلب القيادة التزامف وباختصار،. نفسها القيادة ونظرة اعتقاد فقط وليس وااللتزام الدعم قياس يف عليه املعول
 لتنفيذ ضروري القيادة فالتزام لذلك ونتيجة الصادق، للتنفيذ سابق متطلب األعضاء والتزام األعضاء بقية اللتزام

  .اإلسرتاتيجية
 تؤدي وعمليات قرارات إىل الوصول هو اإلسرتاتيجية العملية من القصد: غاية وليس وسيلة االستراتيجي التفكير .2.3
 واألهداف بالرؤى واملتعلقة املدى وبعيدة الكلية فاألمور أخرى، جهة ومن. املنشأة يف عالية وكفاءة أفضل داءأ إىل

 الذي ذلك هو واملقصود املهم االسرتاتيجي والتفكري العمل، من أصيل كجزء االسرتاتيجي التفكري وجود تتطلب الكربى
 .أفضل واقع إىل واقع من املنشأة حيرك
 القرارات يف املشاركة من أساسيان هدفان يوجد أنه املعروف من: المشاركة توسيع يتطلب االستراتيجي التفكير .3.3

 بالقرار القبول زيادة هو الثاين واهلدف النوعية حيث من القرار حتسني هو األول اهلدف. عام بشكل اإلدارية العمليات أو
 االسرتاتيجي التفكري صميم يف يقعان اهلدفان فهذان ذلك يف ختتلف ال اإلسرتاتيجية والعملية. تنفيذه على القدرة لزيادة

 :ومنها ناجحة اإلسرتاتيجية العملية يف املشاركة لجلع املهمة اجلوانب عضب هنا ونذكر .الناجح
 .املشاركة هذه يف األصيلة والرغبة القناعة العليا اإلدارة لدى يكون أن -
 .املؤسسة خارج العالقة ذوي وتتضمن وواسعة شاملة املشاركة مساحة تكون أن -
  .املشاركة عن ينتج ما استخدام -
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 منتظمة احلال واقع يف وليست معقدة عملية اتيجيةاإلسرت  العملية: نظرياً  وليس عملي االستراتيجي التفكير .4.3

 عليها ينطبق ال وبالتايل روتينية غري بطبعها اإلسرتاتيجية والعملية. واملتغريات العوامل من الكثري تتضمن كما ومباشرة،
 جتعل كثرية اتومتغري  زمين بعد مع اإلسرتاتيجية تتعامل كما. املشاركات أو القرارات أو التفكري من سابقة معينة منطية
   جديد واقع إىل حتويله إىل وتسعى ومعقد معني واقع مع اإلسرتاتيجية تتعاط آخر، جانب ومن. الثبات وجود النادر من
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 يكون أن البد كله هذا مع وللتعامل. السابق الواقع من أفضل يكون أن املؤمل من ولكنه تعقيدا أقل يكون ال قد
 .التنفيذ وحمتمل ممكن هو وما الواقع أمهية يتناسى وال واملختلف للجديد قبلومت منطي غري االسرتاتيجي التفكري

 هذا يكون أن جيب ما ومعرفة احلال، واقع تقييم بضرورة االسرتاتيجي التفكري يرتبط :ضرورة االستراتيجي التفكير .5.3
 األمور ذه الرتباطه تنتهج أن جيب رةضرو  االسرتاتيجي فالتفكري لذا. لألفضل التطور ضرورة وكذلك املستقبل، يف الواقع

  .فكرياً  ترفاً  وليس اجلوهرية،

  :يف يسهم بأنه نرى اإلسرتاتيجي للتفكري السابق العرض من: اإلستراتيجي التفكير من المضافة القيمة .4
ا الكلي حميطها يف املنظمة إىل للنظر الفكري اإلطار بلورة .1.4  ال مغلقا صندوقا اعتبارها من بدال الشمولية وعالقا
 . 1يتأثر وال يؤثر
 الصحيحة األسئلة توجيه صيغة على ويعتمد بالفرضيات موجها اإلسرتاتيجي التفكري لكون مستقبلية رؤى بناء .2.4
 .الصحيحة األجوبة إجياد من أكثر
 الوقت اللخ من ذلك ويتحقق التهديدات، من ممكن عدد أكرب وإجهاض الراحبة الفرص من عدد أكرب اغتنام .3.4

 .لالستجابة املناسبة والسرعة
  .2والتغري بالتحدي تتميز واليت املنظمة تواجه اليت املواقف حتليل .4.4
 الكلي والتفرغ باحلاضر االنشغال من بدال واحتماالته اجتاهاته وحتديد املستقبل استشراف أمهية على التأكيد .5.4

 .للماضي امتداد هي واليت ملشاكله
 توظيف وحسن واجلزيئات، الوسائل على تركيزها من بدال والغايات األهداف حنو الطاقات وتعبئة جلهودا توحيد .6.4
ا البشرية املوارد  .واالبتكار اإلبداع على وحثها والضمنية الصرحية ومعارفها وطاقا
 .للمنظمة واملساندة ةالداعم القوى واحتواء اخلارجية البيئة مع اإلجيايب والتفاعل والتأقلم التكيف حتقيق .7.4
 .ظروفها يف للتحكم العمليات وغرف الورش وإعداد وقوعها قبل لألحداث والتحسب لألزمات واالستعداد التهيؤ .8.4
  .التصورات ووضع الرؤى طرح يف واملستفيدة واملتعاملة العاملة اجلهات إشراك من والقيادات املنظمات متكني .9.4

كمفعل رئيسي للقدرات اإلبداعية للمؤسسة  اإلستراتيجي لتفكيرا..........................................................الثاني الفصل  
 

  
 

 احلوار ثقافة وإشاعة اإلسرتاتيجية والغايات األهداف حنو وشدهم العاملني بني والرضا واالنتماء الوالء تقوية .10.4
 .الذاتية والرقابة املسؤولية وتعميق املنظمات جواءأ يف والشفافية والتفاؤل واملصارحة واملشاركة

                                                
تمع مكتبة ،متغير عالم في واإلستراتيجي اإلداري التفكير وآخرون، نور إبراهيم دو حمم 1  305ص ،2010 ،)بلد بدون( والتوزيع، للنشر العريب ا
   276ص ،سابقال مرجعال د،أمح صاحل الدوري زكريا، علي 2
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ا واملنظمات واجلماعات األفراد ثقة يعزز .11.4 ويتها بذا ا ويشعرهم األمل النفوس يف ويبعث كلمتها ويوحد و  بقدر
ا بني واملفاضلة ملستقبلها صنعها يف املسامهة على  .1بتفوقه والتسليم خرلآل االستسالم من بدال خيارا

 .املضنية الوظيفية اهليكليةالتخلي عن و  مبا يتناسب وطموحات املؤسسة غريات هيكلية معينةتتبين  .11.4

إن تطبيق مفهوم التفكري اإلسرتاتيجي يف املؤسسات على اختالف : المعوقات التي تواجه التفكير االستراتيجي .5
موعة من املعوقات لعل أ   2:ها اآليتمهأنواعها عرضة 

سريعة الداعية له قد تؤدي إىل إفشال تطبيقاته أو إضعاف املنظمات على االستمرار يف تطبيقه لعدم إن التغريات ال .1.5
ن تبين التفكري االسرتاتيجي على صعيد املنظمات يكلفها وقتا وجهدا وماال قد ال إلقدرة على املواكبة ملا يستجد، و ا

اليومية واملرتاكمة واملتعلقة باالحتياجات األساسية لعموم  يتوافر هلا، مث إن انشغاهلا وتركيزها على املشكالت والقضايا
  .نه ترف فكري وليس ضرورة ملحةأا تنظر للتفكري االسرتاتيجي على املواطنني قد جيعله

ديدات اخلصخصة والتقاعد املبكر  .2.5 عدم استقرار القيادات والكوادر املتخصصة وفقدان األمن الوظيفي الناجم عن 
م، لذلك ال قد يصرف البعض تزال الكثري من املنظمات ومن  عن التفكري للمستقبل الذي لن يعيشوه يف منظما

القيادات ال تفرق بني التخطيط البعيد املدى والتخطيط االسرتاتيجي الذي يعقب التفكري االسرتاتيجي فتخلط بينهما 
ا تعتمده وهي ليست كذلك   .ظنا منها أ

نظمات احلكومية وغريها من القطاعات جيعلها يف مأمن وال يدعوها للتفكري جبدية إن غياب املنافسة بني امل .3.5
ا يف مأمن من املقارنة واملساءلة، ووجود املوازنات السنوية اليت تضعها األجهزة املركزية ال يسمح  لتحديد مستقبلها طاملا إ

عن القيود اليت تضعها  ر املوارد هلا ناهيكألية منظمة الن تفكر لربامج وألنشطة لسنوات قادمة وهي ال تضمن تواف
تمعية اليت حتث على التواكل وعدم التحسب وعلى . القوانني واللوائح واملوازنات اليت ال تسمح به والعادات والتقاليد ا

 اخلوف من املستقبل ظنا بان ذلك من أمور الغيب اليت ال جيوز اخلوض فيها ويكفي إن نقف عند العديد من األمثال
  .الشعبية اليت ترسخ هذا التكاسل والتواكل بني عامة الناس

هو عليه وتقاوم بكل ما أوتيت من  فراد دورها يف إبقاء احلال على ماب الضغوط واملصاحل للجماعات ولألكما تلع .5.5
ماعية أو الوظيفية قوة كل تغيري جوهري أو جذري يؤدي إىل اإلضرار مبنافعها أو مراكزها أو إعادة هيكلة الرتكيبة االجت

  .وفق اسرتاتيجيات مستقبلية حتاول قوى التغيري والتطوير إدخاهلا

كمفعل رئيسي للقدرات اإلبداعية للمؤسسة  اإلستراتيجي لتفكيرا..........................................................الثاني الفصل  
 

  

III. جيةاإلستراتي العملية في اإلستراتيجي التفكير مكانة  

                                                
 306ص ،سابقال مرجعال ،وآخرون نور إبراهيم دو حمم 1
  3ص ،سابقال مرجعال خضر، الكبيسي عامر 2
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 قلب يف يتموضع اإلسرتاتيجي التفكري أن ظهرت اليت والدراسات األحباث العرض السابق وباالعتماد على من انطالقا
  :املوايل الشكلتوصلنا إىل جتسيد  اإلسرتاتيجية العملية

  اإلستراتيجية العملية في اإلستراتيجي التفكير مكانة :)27(رقم  الشكل

  
   الباحثة إعداد من :المصدر

 الذي اإلسرتاتيجي، لتفكريل األساسية االنطالق نقطة اإلسرتاتيجي التحليلعملية  تعد :التحليل اإلستراتيجيمرحلة  .1
 أسلوب حتديد على يساعده بأسلوب جزئياته جتميع إعادة بعد يواجهه الذي املوقف رؤية يف املدير قدرة على يعتمد

ـــبـ مسياه ما اقرتحا الذين (Grundy & Wesley, 1999) من كل وضحه ما اوهذ. 1عليه التغلب  التفكري هرم" ــ
 )Acting( الفعل إىل اإلسرتاتيجي التحليل من العبور تفسري أجل من Pyramid of strategic thinking"اإلسرتاتيجي

  .ذلك يوضح )28(رقم  الشكلو
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 58ص ،سابقال مرجعال سعيد، السامل مؤيد   1

اإلستراتيجي التحليل اإلستراتيجي التخطيط  اإلستراتيجي الخيار  اإلستراتيجي التوظيف   

اإلستراتيجي التفكير  

 المحيط
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  اإلستراتيجي التفكير هرم): 28(رقم  الشكل

  
  

  :من إعداد الباحثة باالعتماد على
Torset C, (2002), La Notion de réflexion stratégique: une approche par les contextes, conférence 
de l’association internationale de management stratégique, (without a country),   P 7 

  
  

 ما أثبتته دراسة لكن ،اإلسرتاتيجي التحليل هي اإلسرتاتيجي التفكري هرم قاعدة فإن الشكل يف يظهر كما

Torset C, 2002   الذي اإلسرتاتيجي؟ التحليل بعد ماذا: يتاآل التساؤل يطرحون الن املسريين م ٪50 يقارب ماأن 
 ،وإبداعية جذرية إسرتاتيجية بدائل توليد يف يفشلون منهم ٪50 ه أثبت أن ما يقاربأن كما. للهرم التايل املستوى هو
. الفعل إىل الرؤية هذه ترمجة يف يفشلون املسريين من ٪50 يقارب ما أن حيث الرؤية، هو الالحق املستوى أن حني يف
  .1إسرتاتيجي سلوك تبين إىل يصلون ال ٪50 فإن األخري يف

 إىل الوصول على يركز الذي املتسلسل املنطقي التفكري من نوع اإلسرتاتيجي لتفكريا: مرحلة التفكير اإلستراتيجي .2
 للبيئة الشاملة النظرة االعتبار يف يضعو  ،متتابعة خطوات طريق عن ومكانا نااوزم وكيفا كما مسبقا احملدد اهلدف
 الالزمة املهارات وكل واملوارد واملصادر والغايات والقيم املبادئ وكذلك املتوقعة النجاح عناصر ومجيع باملشروع احمليطة

  .2املتوقع الزمن يف املطلوبة باجلودة اهلدف هذا لتحقيق

كمفعل رئيسي للقدرات اإلبداعية للمؤسسة  اإلستراتيجي لتفكيرا..........................................................الثاني الفصل  
 

  

                                                
1 Torset C, (2002), La Notion de réflexion stratégique: une approche par les contextes, conférence 
de l’association internationale de management stratégique, (without a country),   PP 7- 8   
2 http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=933, see: 18/07/ 2012 at 17:40 

راتيجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلست لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحلي  

راتيجيـــــــــــــــــاإلست لــــــــــــــــــــالتحلي بعدذا ما  

راتيجيةــــــــــــــــــــــــــــاإلست ئلالبدا  

 الرؤية

الفعل و السلوك  



 

98 
 

 التخطيطاملرحلة اليت تلي التفكري اإلسرتاتيجي هي التخطيط اإلسرتاتيجي حيث أن  :التخطيط اإلستراتيجيمرحلة  .3
 التخطيط اإلسرتاتيجي التفكري يسبق حيث التفكري من متميزين منطني مها اإلسرتاتيجي والتفكري اإلسرتاتيجي
 التفكري أن حني يف. وحتليلية رمسية مربجمة، عمليات ألنه سرتاتيجياتإ ينتج أن ميكن الهذا األخري . اإلسرتاتيجي
 تركييب هو الذي اإلسرتاتيجي التفكري عكس وتقاريب حتليلي اإلسرتاتيجي التخطيط أن كما. ذلك يستطيع اإلسرتاتيجي

 احللقة، أحادي كتعلم اإلسرتاتيجي والتخطيط احللقة ثنائي تعلم أنه على اإلسرتاتيجي للتفكري نظرال ميكنو . وتباعدي
  . 1خيتلفان وفيما اإلسرتاتيجي والتخطيط اإلسرتاتيجي التفكري من كل طبيعة توضيح على يساعد التشبيه هذا

 مرحلةوهي  بينها، واملفاصلة وتقييمها تملةاحمل  (Acting)األفعال حتديد يف تتمثل :اإلستراتيجية الخياراتمرحلة  .4
ا املؤسسة لتطلعات املالئمة اتاإلسرتاتيجي بني من واحدة اختياريتم فيها    .اإلسرتاتيجية وتوجها

 التغيري وتسيري املختارة لالسرتاتيجيات والتنفيذ التخطيط الوقت نفس يف خيص: اإلستراتيجي التوظيفمرحلة  .5
  ."راتاخليا هذه تفرضه الذي

التحليل اإلسرتاتيجي، اخليارات اإلسرتاتيجية، التوظيف (ومن باب املعرفة فإننا البد من اإلشارة إىل أن املراحل 
  ).29(رقم  الشكل يف موضح كما،  2سرتاتيجياإل لتسيريتعرف بعناصر ا) اإلسرتاتيجي

  اإلستراتيجي التسيير ثالثية عناصر :)29(رقم  الشكل

  
 ،2006 ،4 عدد الباحث، جملة ،)التنافسية وتحديات مفهومية مقاربات( اإلستراتيجي التسيير املليك، مزهودة عبد: المصدر

  94ص
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1 Heracleous L, (1998), Strategic thinking or Strategic planning?, Long Range Planning, Vol: 31, 
N° 3, PP: 481-487, (without a country),  PP 482-483 

      88ص 2006 ،4عدد ،الباحث جملة ،التنافسية وتحديات مفهومية مقاربات للمؤسسات االستراتيجي التسيير املليك، مزهوده عبد 2

 التحليل
 اإلستراتيجي

 األهداف
 والمسؤوليات

 الموارد
 والمهارات

 المحيط

 هيكلة
 المنظمة

 هيكلة
 المنظمة

 تسيير
 التغيير

 التوظيف
 اإلستراتيجي

 الخيارات
 اإلستراتيجية

 التقييم
 واالختيار

 الخيارات
إلستراتيجيةا  

 معايير
 االختيار
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بني من العرض السابق أن التفكري اإلسرتاتيجي كما سبقت اإلشارة إليه من قبل، يتموضع يف قلب العملية يت
ايته، ليظهر بيانيا كما عرضه   Loizosاإلسرتاتيجية، كون أن التحليل اإلسرتاتيجي هو منطلقه، والتخطيط االسرتاتيجي 

Heracleous يف الشكل املوايل:  

  اإلستراتيجية العملية في اإلستراتيجي التفكير مكانة :)30(رقم  الشكل
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
  
  
  

 :من إعداد الباحثة باالعتماد على
Heracleous L, (1998) Strategic thinking or Strategic planning?, Long Range Planning, Vol: 31, N° 
3, PP: 481-487, (without a country),  P 485 
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:التفكير عمليات  
التركيب -  

)تباعدي( افتراقي -  
إبداعي -  

 استكشــــــــــاف اإلســــــــــرتاتيجي التفكــــــــــري مــــــــــن الغايـــــــــة
 كتابــــة مـــن متكـــن الــــيت ختيليـــة جديـــدة إســـرتاتيجيات

 مسـتقبلية ورةصـ إظهار كذلك التنافسية اللعبة قواعد
احلاضر عن تلفةخم  

 توظيـــــــــــف اإلســـــــــــرتاتيجي التخطـــــــــــيط مـــــــــــن الغايـــــــــــة
 اإلســـــرتاتيجي التفكــــري مــــن انطالقــــا اإلســــرتاتيجيات

عملياته ومبساعدة  

:التفكير عمليات  
  التحليل -

تقاربي -  
تكيفي -  اإلستراتيجي التخطيط   

اإلستراتيجي التسيير  

اإلستراتيجي التفكير  
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  اإلستراتيجي التفكير عناصر :المبحث الثاني

 1998سنة  Liedtkaباحثة يف احلقيقة ترجع فكرة عناصر التفكري اإلسرتاتيجي، كما سبقت اإلشارة إليه من قبل إىل ال
إذ كان هناك  ،املكونة له الرئيسية العناصر من جمموعة عن البحثية الدراسات تكشففقد  . لتتواىل األحباث يف املوضوع

 مئتال اليتو  االسرتاتيجي لتفكريل عناصر جمموعةتباين يف وجهات النظر بني الباحثني يف العناصر واليت من بينها سنختار 
 عرضه الذي النحو على االسرتاتيجي للتفكري الرئيسية العناصر عن حملة )7(رقم  الجدول يعرضو  .الثانية ةالدراس متغرية
 ,Bonn, 2001(، (Graetz, 2002)، (O'Shannassy, 2003) ،Reneé Malan( ،(Liedtka, 1998) ،من كل

 اليت الباحثني هؤالء حددها اليت العناصر تداخل من املستمدة العناصر من جمموعة اجلدول هذا وقد تضمن ،)(2010
  .الدراسة هذه يف استخدامها سيتم

I. عناصر التفكير اإلستراتيجي بحسب الباحثين  
، لذلك سنعرض أهم لقد تعددت عناصر التفكري اإلسرتاتيجي من باحث آلخر وذلك تبعا للرؤية اليت تبناها كل منهم

التفكري اإلسرتاتيجي واليت يف ضوئها سنتبىن جمموعة من  خبصوص عناصر هؤالء الباحثني وجهات النظر اليت تبناها
   : العناصر اليت تتالءم وموضوع الدراسة واليت سنفصلها فيما يلي

أول من قدم جمموعة عناصر  Liedtkaتعد  :(Jeanne M.Liedtka, 1998) حسب اإلستراتيجي التفكير عناصر .1
 مخسة من يتكون اإلسرتاتيجي التفكري بأن أؤمن أنا": بالقول للتفكري اإلسرتاتيجي، لذلك جندها تربر وجهة نظرها

ومنوذجها الشهري يتكون من عنصر القصد اإلسرتاتيجي، عنصر التصور النظمي، عنصر التفكري  .1......"أساسية عناصر
  :يف الوقت، عنصر قيادة االفرتاضات، عنصر الفرص الذكية كما هو موضح يف الشكل اآليت

  
  
  
  
  
  
  
  

كمفعل رئيسي للقدرات اإلبداعية للمؤسسة  اإلستراتيجي لتفكيرا..........................................................ثانيال الفصل  
  

                                                
1 Liedtka, M.J, Op-Cit, P 122 
  



 

101 
 

  
  اإلستراتيجي التفكير عناصر): 31(رقم  الشكل

  

  
 

 :من إعداد الباحثة باالعتماد على
Liedtka, M.J, (1998), strategic thinking can it be taught, long range planning, Vol: 31, N° 1, 
(without a country), P 122 

 

يف  Bonnعناصر التفكري اإلسرتاتيجي اليت تناوهلا أما  :)Bonn, 2001( حسب اإلستراتيجي التفكير عناصر .2
  .1مشلت التفكري الشمويل، اإلبداع، ورؤيا املستقبل قدف" متعددةتعزيز التفكري اإلسرتاتيجي عرب مداخل "دراسته الشهرية 

 أن إىل يشري حيث العناصر من جمموعة Graetz تبىن :Graetz)  (2002 ,حسب اإلستراتيجي التفكير عناصر .3
 أربعة حيدد حيث ،التنظيمي املستوىو  األفراد خصائص بني التفاعل على عتمدت سرتاتيجيإ بشكل التفكري على درةالق

  :تشمل القدرات هذه ،الفردية بالقدرات املتعلقةو  االسرتاتيجي بالتفكري لفردل طاتارتبا
  .التجارية األعمال يف وإدماجها اخلارجية الفرص حتديد على القدرة -
  .متعددة خيارات بناء -
   .حدسي وبشكل laterally اجلانيب التفكري -
   .والغموض novelty ةاجلّد  مع التعامل -

ا اليت العناصر من اثنني مع وثيق بشكل ناصرالع هذه تتوافق  intent-driven القصد تركيز أي ،Liedtka حدد

focus  االفرتاضات وقيادة hypothesis-driven، والتحليلي اإلبداعي التفكري ذلك يف مبا.  

كمفعل رئيسي للقدرات اإلبداعية للمؤسسة  ياإلستراتيج لتفكيرا..........................................................الثاني الفصل  
                                                

 )بتصرف(  347-339ص ص ،سابقال مرجعال وآخرون، نور إبراهيم دو حمم 1

اإلستراتيجي التفكير  

الوقت يف التفكري  
thinking in time 

مينظال تصورال  
systems 

perspective 

الذكية الفرص  
intelligent 

opportunism 

االفرتاضات قيادة  
hypotheses driven 

اإلسرتاتيجي القصد  
intent focus 
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 مرنة، تكنولوجيا تشمل اليت املدخالت مرونة إىل الوصول تتطلب املنظمات أن مرة ألولو  صراالعن يف Graetz يشريو 
  .االسرتاتيجي التفكري لدعم والعمليات النظم مرونة ،اهلياكل مرونة األفراد، نةو مر 
 وحيدد  Graetzهجمن O'Shannassy يتبع :(O'Shannassy, 2003) بحس اإلستراتيجي التفكير عناصر .4

 ,Liedtka)و ،(Mintzberg, 1994) منسبريج من كل عمل على تستند اليت االسرتاتيجي للتفكري عناصر مخسة

 التفكري ومتطلبات االسرتاتيجيني املفكرين خصائص حتديد على ركز أنه كما .(Heracleous, 1998)و (1998
  . جياالسرتاتي

 Reneé ال املذكورة سابقا تبىنأعمانطالقا من  :(Reneé Malan, 2010) حسب اإلستراتيجي التفكير عناصر .5

Malan يف تتمثل العناصر من جمموعة:  
  .املستدامة التنافسية امليزة حول التفكري -
   .الشمويل التفكري -
  .وخالق حتليلي بشكل التفكري -
  .1املستقبل خبصوص الطويل املدى على التفكري -
  2:تتمثل يف): 2009 ،صالح علي وأحمد الدوري زكريا( حسب اإلستراتيجي التفكير عناصر .5
الذي يقود إدارة املنظمة إىل حسن توجيه طاقات العاملني لبلوغه بشكل و  Strategic Intent اإلسرتاتيجي القصد -

  .صحيح
تشخيص تأثري أنواع البيئات على عمل املنظمة، ألن من ميكن  والذي systems perspectiveالتصور النظامي  -

  .التفكري اإلسرتاتيجي هو أمنوذج ذهين ال بد من أن حييط مبجمل املتغريات اليت تفسر كيفية عمل العامل حولنا

كري اليت تعد أحد حماور التف )Emerging(عرب بناء اإلسرتاتيجية العرضية  intelligent opportunismالفرص الذكية  -
  .اإلسرتاتيجي

ن املنظمة من حتديد اإلسرتاتيجية املالئمة لتجسري الفجوة بني وقائع كمي والذي thinking in time التفكري يف الوقت -
   .املستقبلاملاضي ومعطيات احلاضر ومالمح 

  
II. عناصر التفكير اإلستراتيجي بحسب الدراسة  

لتفكري اإلسرتاتيجي املوضحة لسنعتمد جمموعة عناصر  السابقني ثنيالباح جمموع تبناها اليت العناصر جمموع من انطالقا
  :يف اجلدول املوايل

                                                
1 Malan R, (2010), The role of shared mental models of strategic thinking in the development of 
organisational strategy, Thèse de Doctorat in Management, University of Southern Queensland, Faculty of 
Business, Australia, PP 29-32 

    )بتصرف(  31 – 30، ص صالمرجع السابقالدوري زكريا، علي صاحل أمحد،  2
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  اإلستراتيجي التفكير عناصر :)7(رقم  الجدول

 ,Liedtka)  عناصر
 اإلستراتيجي للتفكير (1998

مجموعة العناصر التي 
  )Bonn, 2001(قدمها 

 

 ,Graetz)  أبعاد
 للتفكير (2002
 عمل ىعل بناء اإلستراتيجي

 Liedtka 

  المفتاحية العناصر
(O'Shannassy, 

2003)   
 

  قدمها التي العناصر مجموعة
(Reneé Malan, 

2010)  

 التي مجموعة العناصر
    قدمها

الدوري زكريا، علي صالح (
  )2009 أحمد،

مجموعة العناصر 
المعتمدة في هذه 

 الدراسة

  اإلسرتاتيجي القصد -
(Intent-driven focus( 

 يشري والذي القصد بتوجيه ويعرف
 أجل من الطاقة هيتوج إىل

 تركيز حيرك القصد املنافسة؛
 املنظمة

 :رؤيا املستقبل
تصور مستقبل املنظمة  -

  .املرغوب فيه
  .وجود هدف حمدد -
   
 
 

 اخلارجية للفرص النظر -
 بناءو  األعمال يف هاودجم

 مرحية تكون متعددة، بدائل
 من واسعة جمموعة مع لعملل

  .راتاخليا
 

 التنافسية امليزة حول التفكري - 
   املستدامة

 

 اإلسرتاتيجي القصد -
Strategic Intent  

  :القصد اإلستراتيجي
يوجه طاقات العاملني  -

  لتحقيقه
الرتكيز على املوارد  -

  الداخلية
املوائمة بني إمكانات  -

ا  املؤسسة وطموحا

 Holistic ( شموليةال نظرةال -
view(،  يظمنال التصورو 

)systems perspective(  
 

  :التفكري الشامل
النظرة الشمولية  للمنظمة  -

  .وبيئتها
  
 

 سرتاتيجياإل املفكر - 
 كاملل واضحة صورة يتطلب

أفراد املنظمة يف  دورلو  نظامال
  .النظام  هذا

 أصحاب مشاركة تشجع - 
 .واخلارجية الداخلية املصلحة

 الشمويل التفكري -
Thinking 

holistically :  
 يف تغيري أن كيف فهم -

 .البقية على يؤثر واحد مكون
 

التصور النظامي  -
systems 

perspective  

  :التصور النظمي
 الرؤية الشمولية -
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  :من إعداد الباحثة باالعتماد على

Malan R, (2010), The role of shared mental models of strategic thinking in the development of organisational strategy, Theses Doctoral Philosophy 
in Management, University of Southern Queensland, Faculty of Business, Australia, PP 33-34 

 ,Liedtka)  عناصر
 اإلستراتيجي للتفكير (1998

مجموعة العناصر التي 
  )Bonn, 2001(قدمها 

 

 Graetz)  أبعاد
 للتفكير (2002
 عمل على ءبنا اإلستراتيجي

 Liedtka 

  لــــ المفتاحية العناصر
(O'Shannassy 

2003)   
 

 قدمتها التي العناصر مجموعة
) Reneé Malan, 

2010( 

 التي مجموعة العناصر
    قدمها

الدوري زكريا، علي صالح (
  )2009 أحمد،

مجموعة العناصر 
المعتمدة في هذه 

 الدراسة

 :االفرتاضات قيادة -
Hypothesis-driven :

 كل يف يتمثل االسرتاتيجي التفكري
 الفرضيةف .والتحليل اإلبداع  من
 لو ماذا: اإلبداعي السؤال تتبع
 إىل يؤدي الفرضيات اختبار مث...

  ... وإذا سؤال خالل من التحليل
 

  :اإلبداع
  .توليد األفكار واحللول -
  
 

 وبشكل اجلانيب التفكري -
 .حدسي

 اجلدة مع التعامل -
 وتقييم لتفسري والغموض،
 حيتاج ما وحتديد األحداث

 .العمل

 حل حول األساسي الرتكيز -
  املشاكل

 فرضيات وضع عدة –
  .ةمقرتح

 احلدس كل من  استخدام -
 .كليهما أو التحليل أو

 بديلة طرق تطوير-
  .جديدة سرتاتيجياتإو 
 الطويل املدى على لرتكيزا -

 احللول ووضع املشكلة لتحليل
 .اإلبداعية

  :راضاتقيادة االفت  
  أفكار جديدة -
  بدائل متعددة -
 مداخل وطرق جديدة -

 Intelligent الذكية الفرص -
opportunism :من بد ال 

كما  جديدة فرصب االعرتاف
 سرتاتيجياتاإل استيعاب جيب

  .الناشئة اجلديدة
 :الوقت يف التفكري -

Thinking in time 
 يرتبط ستقبلامل بأن االعرتاف

 قيمة له املاضيألن  املاضي،ب
  .للمستقبل تنبؤية

  
  

 حاضرو  ماضي يف النظر -
   ،ملنظمةا مستقبلو 
 الوقت يف والتفكري -

  .املناسب
 

 ستقبلامل التفكري حول ربط  -
  .املاضيب

 ما لمنظمةل رؤية وضع -
 يفعليه  كونتس

  .احلاضرباملستقبل
 

الفرص الذكية  -
intelligent 

opportunism  
 التفكري يف الوقت -

thinking in time  

  :الفرص الذكية -
تصيد فرص احمليط  -

  والسوق
اإلنقتاح على جتارب  -

  جديدة وخمتلفة
 :التفكير في الوقت -
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 اليت العناصر من جمموعة اعتماد مت السابق اجلدول يف باحث كل طرف من املعتمدة العناصر على اإلطالع بعد
  :يتاآل النحو على مناقشتها سيتم واليت األصفر باللون اجلدول عمود يف تظهر واليت الدراسة هذه يف استخدامها يتمس
 اليابانية املؤسسات جناح حتليل على قائم" اإلسرتاتيجي دالقص" منوذج إن :intent focus)( اإلستراتيجي القصد .1

 & Prahalad وهامل براهالد من كل ذلك إىل أشار كما املنظمة لتنمية كقاعدة الداخلية املوارد على اهتمامها لرتكيز

Hamel معيار سوتأسي إليه الوصول يف املنظمة ترغب معني قيادي وضع عن التعبري" بأنه عرفاه اللذان 1990.1 سنة 
 املعاين واسعة مجلة اإلسرتاتيجي القصد يكون أن وميكن". املعيار هذا إىل للوصول املبذول التطور قياس لكيفية واضح
. البعيد املدى على حتقيقها املطلوب واألغراض األهداف توضيح يف ختصيصا أكثر تكون أن ميكن أو/و املهمة لكلمة
  :أنه على اإلسرتاتيجي القصد تسلسل Miler & Diss وديس ميللر حدد حيث

 .املنظمة عليه تكون أن ينبغي ملا واسعة رؤية -
 .املنظمة مهمة -
ا إعتبار على ا العمل يتم واليت حمددة أهداف -  .2إسرتاتيجية أغراض: أ

م وتوجيه أفرادها على الرتكيز إىل باملنظمة يؤدي اإلسرتاتيجي القصد حتديد فإن لذلك  قصدفال لبلوغه، طاقا
ا املنظمة موارد بني تناسب خيلق اإلسرتاتيجي   . 3وطموحا

 املستقيم التفكري من التحول يستوجب الذي) التفكري مشولية( به نقصد :systems perspective)( مينظال تصورال .2
 املتداخلة العالقات فهم على يركز الذي الشامل التفكري إىل) والتأثري املؤثر( بني املباشرة العالقة فهم يف ينحصر الذي

   .4واملنظومات لألنظمة واملركبة
ا على املنظمة إىل النظرة من التحول طريق عن بوصفه اإلسرتاتيجي التفكري عن )Kaufman, 1991( عرب وقد  كتلة أ
 لنظرةفا خمتلفني وتعامل نظرة إىل املوارد على بينها فيما وتتنافس البعض، ببعضها ترتبط ال األجزاء وهذه أجزاء من

  .5خراآل مع بعالقته جزء كل ويتكامل يندمج نظام املنظمة أن ترى اجلديدة
  
  
  

                                                
 96ص، 101-94، ص ص2001، اجلزائر، فيفري 1، جملة الباحث، عدد اإلستراتيجية وإدارة الموارد البشريةموساوي زهية،  1
 مكتوم، لآ راشد بن حممد مؤسسة العربية، النيل جمموعة الوكيل، إيناس: ترمجة ،للعمل دليلك البشرية للموارد اإلستراتيجية دارةاإل أرمسرتونج مايكل، 2

  40ص ،2008 القاهرة،
3 Liedtka M.J, Op-Cit, P 22 

 59ص ،2006 ،04 عدد، لباحثا جملة ،)مستقبلية رؤية( االقتصادية المؤسسات وثقافة المعرفة مؤسسات عجيلة حممد، عزاوي عمر، 4
 348- 347ص ص ،سابقال مرجعال وآخرون، نور إبراهيم دو حمم 5
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 على مؤكد تأثري له ذهين أمنوذج هو اإلسرتاتيجي التفكري ألن املنظمة، عمل على البيئات أنواع تأثري تشخيص مبعىن
  . 1حولنا العامل عمل كيفية تفسر اليت املتغريات مبجمل حييط أن من البد األمنوذج وهذا سلوكنا،

 التفكريأن  حيث) الفرضيات حنو التوجه( عنصر باسم ويعرف hypotheses driven):( االفتراضات قيادة .3
 تكون جديدة وبدائل فرضيات إىل تقود أكيدة غري وبدائل افرتاضات عدة ضمن والعمل التفكري ضمنيت اإلسرتاتيجي

أما اختبار . ؟..........ماذا إذا: إذ يعترب توليد االفرتاضات هو نتيجة تساءل إبداعي ،2سابقتها مع مقارنة مالئمة أكثر
 ستدمج واختبارها االفرتاضات توليد على فالقدرة.". .....، عندها.....إذا : "االفرتاضات يكون نتيجة تساءل نقدي

 أما بدائل وتشكيل القرتاح اإلبداعي التفكري أي األول أن حيث .thinking 3Critical  والناقد اإلبداعي التفكري ضمن
  .   4لالختبار فهو الناقد التفكري أي الثاين
 عمليات وإمتام بينها، من واالختيار وحتليلها اجلديدة األفكار تنمية يف كبري بقدر يسهم اإلبداعي التفكري أن كما

 منظمات دور عن مفهومة واضحة رسالة بناء يف يساعد اإلبداع ذلك إىل وإضافة والداخلي اخلارجي البيئي التحليل
تمع يف األعمال ا إال اإلبداع معىن توضح اليت واملفاهيم التعريفات تعدد مع ا  فكرة ىلإ التوصل حول مجيعاً  تدور أ
  . 5احلديثة االحتياجات ملواكبة عصرية بطرق موجودة عناصر بني مزج أو جديدة وممارسة

 حتديد من املنظمة ميّكن الذي) التفكري توقيت عنصر( باسم ويعرف thinking in time):( الوقت في التفكير .4
 .6ملستقبلا ومالمح احلاضر ومعطيات املاضي وقائع بني الفجوة لسد مالئمة إسرتاتيجية

 اليت اجلديدة اخلربات على االنفتاح فكرة هو املفهوم هذا من املعىن :intelligent opportunism)( الذكية الفرص .5
 حيث. األعمال حمليط السريعة التغريات مع التكيف إىل تؤدي أن ميكن واليت البديلة، اإلسرتاتيجيات ميزة بأخذ تسمح

 émergent strategy شئةانال اإلسرتاتيجية بني للفارق إحرازا األكثر هي املقاربة هذه أن Mintzberg يرى
ما أجنزته  بنييف دراسة مقارنة  Mintzbergوجد  حيث déliberate strategy.7 )املعتمدة( احملققة واإلسرتاتيجية

ال ينجزون متاما ما  ما تبنته كإسرتاتيجية رمسية، أن املسريين يف أغلب األحيانو املؤسسات فعال بعد مضي مدة معينة 
سطروه وإمنا تفرض الكثري من اإلسرتاتيجيات نفسها يف الطريق إىل األفق املنشود وهي اليت يسميها باإلسرتاتيجيات 

  . جندها يف األصل ما هي إال ترمجة لنوايا املؤسسة الطويلة املدى) املعتمدة(وبالتمعن يف اإلسرتاتيجيات الرمسية الناشئة 

                                                
 31- 30ص ص ،سابقال مرجعال أمحد، صاحل الدوري زكريا، علي 1

2 Eton Lawrence, Op-Cit, P 4 
3 Liedtka M.J, Op –Cit, P 124  
4 Torset C, La notion de réflexion stratégique: une approche par les contextes, Op –Cit, P 9 

  htm-http://master2008.org/vb/archive/index.php/t.1578 :املوقع أنظر ،االستراتيجي التفكير ،سامل كرم 5
 
6 Liedtka, M.J, Op –Cit, P 124 
7 Lawrence E, Op-Cit, P6 
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، النوايا اإلسرتاتيجية: أشكال إىل أربعة - نسبيا–العملية اإلسرتاتيجية بعد انتهائها  Mintzbergلذا يقسم 
  1:كما هو موضح يف الشكل املوايل  اإلسرتاتيجيات املنجزة فعليا ،ناشئةاإلسرتاتيجيات ال ،اإلسرتاتيجيات املعتمدة

  أشكال اإلستراتيجية): 32(الشكل رقم 

  
 علوم يف منشورة دكتوراه أطروحة ،اإلستراتيجي الفارق على مبنية تسييرية مقاربة إلعداد مساهمة املليك، مزهودة عبد :المصدر
  34ص ،2007 اجلزائر، باتنة،- خلضر احلاج امعةج التسيري،

 دراكر حدد فقد اإلبداعية، للفرص مصادروعن التغريات اليت تتسبب يف اإلسرتاتيجيات الناشئة وتعترب 
Drucker اإلبداعية للفرص مصادر سبعة:  

 العناصر أما. السوق وأ الصناعة يف التغيريات) 4( العملية، االحتياجات) 3( التضارب،) 2( املتوقع، غري احلوادث
 واإلدراك املزاج يف التغريات) 6( السكانية، الرتكيبة تغريات) 5( :الصناعة أو املؤسسة خارج من تأيت األخرية الثالثة

  .  2علمية غري أو علمية كانت سواء اجلديدة املعرفة )7( والقصد،
  
  

                                                
  34املرجع السابق، ص ،اإلستراتيجي الفارق على مبنية تسييرية مقاربة إلعداد مساهمة املليك، مزهودة عبد 1

2 Tuomo T et al, (2012) Enhancing Innovation Capability and Business Opportunities (Cases of 
SME-Oriented Applied Research), University Printing House, Jyväskylä, Rome, Italy, P 31 
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  التنظيمي اإلستراتيجي التفكير إلى الفردي اإلستراتيجي التفكير تحول: الثالث المبحث

كن يظهر بأنه خيتص بالتفكري اإلسرتاتيجي أكثر إسرتاتيجيو املؤسسة، ل يإن السياق السابق الذكر للتفكري اإلسرتاتيج
ا  حول حتول التفكري اإلسرتاتيجي الفردي إىل تفكري إسرتاتيجي تنظيمي تظهر بأنه كلما مال  Torsetالدراسة اليت قام 

العناصر الواجب توفرها يف أفراد املؤسسة ليشاركوا  Torsetحيث وّضح . الالمركزية أثري أكثر التفكري اإلسرتاتيجي إىل
كما وّضح املستويات املسامهة يف حتوله  ،)اإلسرتاتيجية صياغة يف االشرتاك على القدرة ة،اإلراد املعرفة،( فيه واملتمثلة يف

 اإلسرتاتيجي التفكري إىل العبور بتسريع تسمح اليتو ) اإلسرتاتيجي املستوى التنظيمي، املستوى الفردي، املستوى(
  .التنظيمي

I. التنظيمي اإلستراتيجي التفكير ىإل الفردي اإلستراتيجي التفكير بتحول العالقة تذا المستويات   
لكي يتحول التفكري اإلسرتاتيجي الفردي إىل تفكري إسرتاتيجي تنظيمي ال بد من أن يكون نابعا من داخل الفرد دون 
يئة بيئة حمفزة إلطالق العنان للمفكرين واملبدعني يف املنظمة ليخرجوا  ضغط أو إكراه، وال يتسىن ذلك إال من خالل 

م و  م الفكريةطاقا للتعرف على أفكار ) اإلنصات(والبد من تطوير مهارات االتصال يف املؤسسة خاصة يف جمال . قدرا
يف األخري من . اآلخرين اليت قد تكون فرصة ذهبية ال ميكن تكرارها وبالتايل اقتناصها وتكييفها لصاحل تقدم املنظمة

من هنا تأيت أمهية شرح املستويات الثالثة . يف رسم مستقبل املنظمةالضروري نشر املعلومة بني العاملني ليتسىن مشاركتهم 
  : املسامهة يف حتول التفكري اإلسرتاتيجي الفردي إىل تفكري إسرتاتيجي تنظمي

م بشخصيتهم، يعىن حيث لألفراد، نفسيال بناءال به يقصد :الفردي المستوى .1  وبتكوينهم واملهنية الشخصية خبرب
 الفرد) willingness( إرادة تفسري يف االجتماع علمو  ،واإلدارة النفس علم أحباث سامهت فقد. همومبعارف األكادميي
ـــل احلاجات سلم نظرية تعتربو  حميطه، التأثري يف ويف األنشطة يف لالشرتاك  .1لذلك املفسرة النظريات أهم من  Maslowــ

م التنظيمية على إذ سامهت هذه النظريات بشكل واسع يف مساعدة املدراء العام لني يف شىت املنظمات، وبتباين مستويا
دف وضع سياسات التحفيز املالئمة  خصوصا الفردي املستوى أمهية تظهرإذ  .2معرفة دوافع وحاجات األفراد املتباينة، 

ره مصدرها ، فاملستوى الفردي هو أساس التفكري اإلسرتاتيجي ألن أهم أفكا3التنظيمية املشكالت فهم على القدرة يف
  .4لذلك على املؤسسات اليت تشجع التفكري اإلسرتاتيجي أن تسمح باحلوار الفعال بني األفراد. الفرد

  
                                                
1 Torset C, Op-Cit, PP 13-21 

، 2010، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، الوظائف اإلستراتيجية في إدارة الموارد البشريةالعزاوي جنم عبد اهللا، عباس حسني جواد،  2
  337ص

3 Torset C, Op-Cit, P 21 
4 jelenc L, Op-Cit, PP 7-8 
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 أمهية على التسيريية القرارات إبداعية حول Ford & Gioia من كل أعمال أثبتتلقد  :التنظيمي المستوى .2

 أنظمة وتطبيق التأمل الفردية، للمبادرات املناسب اجلو خبلق مرتبط وهذا اإلبداعية، احللول تطوير يف التنظيمي املستوى
  ).جزاء/  مكافئة( حتفيز

 للمستوى املعرفة أمهية على Burgelman وكذلك Ford & Gioia من كل أعمال أكدت: اإلستراتيجي المستوى .3
 وألحسن معرفة ألحسن حتتاج معقدة معرفية ظاهرة اإلسرتاتيجي التفكريف. املوظفني تعنية خالل من وذلك اإلسرتاتيجي

 فيه طورتت الذي احمليط وصعوبات األساسية اخلصائص التنافسي، الضعف مزاياها، ملواردها، املؤسسة، يف حيصل ملا فهم
 هي ،املقررين عقل انفتاح وأيضا ،ةرونامل فدرجة. املؤسسة لنشاط مرجع يعد اإلسرتاتيجي املستوى إنف لذا .املؤسسة
   .1ؤسستهم إلسرتاتيجية تغيري عمل على الفرد لقدرة أساسية حمددات

II. التنظيمي اإلستراتيجي التفكير في األفراد لمشاركة الالزمة المتطلبات   
لتفكري اإلسرتاتيجي توسيع املشاركة والعمل بروح الفريق خاصة يف تأسيس الرؤية والتصور املستقبلي من متطلبات ا

    :واملتمثلة يفتوفر ثالثة متطلبات ب لكن مشاركة األفراد يف التفكري اإلسرتاتيجي التنظيمي مرهونة ،2والرسالة اإلسرتاتيجية

 املشاركة من األفراد يتمكن لكيزمة للتحول، حيث مما الشك فيه متثل أحد أهم العناصر الال :Knowledge المعرفة .1
 ويف ملؤسستهم، الشاملة اإلسرتاتيجية التوجهات حول املعرفة من حد أدىن ميتلكوا أن جيب اإلسرتاتيجية حول التفكري يف
 .تندرج تنافسي مستوى أي

 يف الرغبة فيهم تتوفر أن جيب اإلسرتاتيجية ولح التفكري يف األفراد يشارك حىت :willingness )الرغبة( اإلرادة .2
 يفرغبة املشاركة يف التفكري اإلسرتاتيج .3التنظيمي واملستوى الفردي باملستوى ترتبط الرغبة هذه أن حيث املشاركة،

التنظيمي ال تأيت لوحدها، وإمنا هي ترمجة لألهداف الذاتية للفرد، واستجابة لسد النقص يف مستوى إشباع حاجاته 
هذه األخرية تعمل على حتقيق أهداف . املتنوعة مما يوجه سلوكه وأداءه بالشكل الذي يضمن له حتقيق أهداف املنظمة

الفرد وإشباع حاجاته باملستوى املرغوب من خالل ما تتبعه من سياسات وبرامج متنوعة كسياسة األجور والرواتب 
  4....والتحفيز، والتدريب، الرتفيع واالمتيازات املادية،

  
                                                
1 Torset C, Op-Cit, PP 13-21 

  32، صالمرجع السابقالدوري زكريا، علي صاحل أمحد،  2
3 Torset C, Op-Cit, PP 13-21 

  334 -333، ص صالمرجع السابقالعزاوي جنم عبد اهللا، عباس حسني جواد،  4
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 فيهم تتوفر أن جيب اإلسرتاتيجي املسار يف تفكريهم إدراج من اإلسرتاتيجيون املفكرون يتمكنل :capacity القدرة .3

  . ذلك يوضح )33(رقم  الشكلو. من خالل توفر املقدار املطلوب من اخلربات واملهارات ،1لكذ على القدرة
 اإلستراتيجي التفكير إلى الفردي اإلستراتيجي التفكير تحول وأبعاد مستويات :)33(رقم  الشكل

  
 :من إعداد الباحثة باالعتماد على

Torset C, (2002), La Notion de réflexion stratégique: une approche par les contextes, conférence 
de l’association internationale de management stratégique, (without a country), P 15  

    

III. اإلستراتيجي التفكير إلى الفردي اإلستراتيجي التفكير تحول ومستويات أبعاد بين االرتباطات 
   التنظيمي

م تعرف للموظفني اإلسرتاتيجية فأجبديات واإلسرتاتيجي، الفردي املستوى بني التقاطع من ناتج املعرفة بعد إن  بقدر
م، ،اإلسرتاتيجي املستوى مبعرفة املرتبطة اإلسرتاتيجية املشاكل فهم على  اإلرادة ترتبط حني يف. النظرية واملعارف خربا

 املبادرات وتعويض تشجيع يف املؤسسة) ميول( ونزعة ،)الفردي املستوى( لألفراد ةاالجتماعي الوظيفة ومنط القيم بنظام
 اإلسرتاتيجية لالقرتاحات منصة املؤسسة تكون بأن القدرة ترتبط كما). التنظيمي املستوى( اجلماعية أو الفردية واألفكار

 ممارسة يف ووضعها اختبارها من كنلتتم املرونة من كاف بقدر تكون وأن) التنظيمي املستوى طرف من حتدد اليت(
  ).34(رقم  الشكل هوضحوهذا ما ). اإلسرتاتيجي املستوى مرونة( اجلديدة اإلسرتاتيجية املشاريع

  
  
  

                                                
1 Torset C, Op-Cit, PP 13-21 

  

 

الفردي المستوى اإلستراتيجي المستوى  

 

 

التنظيمي المستوى  

 

 اإلرادة القدرة

 املعرفة
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 اإلستراتيجي التفكير إلى الفردي اإلستراتيجي التفكير تحول ومستويات أبعاد بين االرتباطات: )34(رقم  لشكلا

   التنظيمي
  

  
 :من إعداد الباحثة باالعتماد على

Torset C, (2002), La Notion de réflexion stratégique: une approche par les contextes, conférence 
de l’association internationale de management stratégique, (without a country), P 23 

  
  
  
  
  
  

 المستوى
 التنظيمي

 

 

 القدرة

 اإلرادة

 المعرفة
 المستوى
 الفردي

 المستوى
 اإلستراتيجي

 

التكوين اخلربات،  
"املعريف املخزون"  

 للتحفيز، فردية معايري
العمل اجتاه موقف  

التحفيز أنظمة  
جزاء/  مكافئة  

 منط املعلومة، دوران
اإلنصات التسيري،  

 تعقيد شرون تصالاال
اإلسرتاتيجي املستوى  

 اإلستراتيجي التفكير
 الفردي

 اإلستراتيجي التفكير
 التنظيمي

 املستوى مرونة درجة
  اإلسرتاتيجي
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  للمؤسسة ة التفكير اإلستراتيجي في تفعيل القدرات اإلبداعيةمساهم: الرابعالمبحث 

هو عنصر التفكري  اإلبداعأهم عناصر بناءا على ما مت عرضه يف الفصل األول ومعلومات هذا الفصل توصلنا إىل أن 
إىل املستقبل  واإلبداع تستدعي أن تنظر اإلدارة العليا للمؤسسات االبتكارأن عملية فيه الشك اإلسرتاتيجي، حيث مما 

وال ينبغي أن تعد النظرة البعيدة أو التخطيط الطويل األجل مضيعة للوقت كما قد حيسبه بعض األفراد  ،البعيد األمد
الذين مييلون إىل اجلوانب العملية أكثر فيلحون على املدراء باألدوار اليومية أكثر من النظرة املستقبلية ألن الوقت الذي 

قد يكون على مستوى أرقى وأكثر رحبًا إذ ستنشأ عنه  واالستثمارلتفكري هو اآلخر نوع من العطاء تستغرقه اإلدارة يف ا
موع ليس مضيعة  خطوات أساسية يف املستقبل تؤمن العمل وحتفظ األدوار وترقى باجلميع إىل املستوى األفضل فهو يف ا

املنطق السليم يتطلب أن جنعل التفكري والوقت معًا ووفقًا هلذا فإن  ،للوقت وال للطاقات بل هو تكثيف مدروس ومنتج
 .1يف خدمة اإلسرتاتيجية اإلبداعية

خلق : أخذ عناصر التفكري اإلسرتاتيجي جمتمعة ينشأ عنه قدرة تسمح بـ" Liedtkaوعن أمهية التفكري اإلسرتاتيجي تقول 
أما الفائدة اليت وضحها . 3والتفكري بإبداع أكثر 2"قيمة للزبائن، صعوبة التقليد من املنافسني، مؤسسة أكثر تكيف للتغيري

Mintzberg االكتشافاإلبداع و  من استخدام التفكري اإلسرتاتيجي جند أنه ميّكن من )Exploration(4،  فاملؤسسة
اليت تعتمد على التفكري اإلسرتاتيجي سوف تكون أكثر قدرة على حل املشاكل اإلسرتاتيجية، وصياغة الفرضيات، 

: بأن أمهية التفكري اإلسرتاتيجي تتمثل يف Heracleousوهذا ما أكده . 5تقبلها، وقابليتها للتكيف مع احمليطوتصور مس
اكتشاف اجلديد، ختيل اإلسرتاتيجيات اليت ميكن أن تعيد كتابة قواعد اللعبة التنافسية، وبناء مستقبل خمتلف عن 

األمر بتفعيل القدرات اإلبداعية داخل املؤسسة  حني يتعلق Peter Kokوحسب وجهة نظر بيرت كوك . 6احلاضر
التفكري اإلسرتاتيجي من خالل عناصره ووفقا هلذا حاولنا صياغة عالقة بني . 7بأكملها فيجب تبين التفكري اإلسرتاتيجي

 )الفرص الذكية - الوقت في التفكير -قيادة اإلفتراضات -التصور النظمي - القصد اإلستراتيجي(اخلمسة 
ا بالقدرات ا   .)القدرة على التفكير -القدرة على التكيف - القدرة االستيعابية(إلبداعية للمؤسسة من خالل مكونا

  في تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة اإلستراتيجي التفكيريساهم : وانطالقا من ذلك نضع االفتراض التالي
                                                

 7-6، ص ص2001، 56جملة النبأ، عدد  ،المبادئ األساليب األهداف.. اإلبداع اإلداري، فاضل الصفار 1
2 Liedtka, M.J, (1998), Op-Cit, P 124 
3 Haycock K et al, (2012), Strategic Thinking Lessons for Leadership from the Literature, library 
leadership & management, Vol: 26, No 3/4, (without a country),  P 2  
4 Lawrence E, Op-Cit, P 4 
5 O'Shannassy, T, (1999), Strategic Thinking: A Continuum of Views and Conceptualisation, RMIT 
Business, No 99/21, November, (without a country),  PP 20-21 
6 Haycock K et al, Op-Cit, P 3  

 )بتصرف(   98، ص2007 القاهرة، والتوزيع، للنشر فاروق العامري، دار خالد :فاروق بدار الًرتمجة قسم إعداد ،اإلبداع إدارة ، كوك بيًرت  7
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  :ميكن أن نلخص العالقة بني التفكري اإلسرتاتيجي والقدرات اإلبداعية للمؤسسة يف الشكل املوايلو 

  
  مساهمة التفكير اإلستراتيجي في تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة ):35( رقمالشكل 

  
بعد عرض األدبيات النظرية للتفكري اإلسرتاتيجي والقدرات اإلبداعية وتبعا يل األمهية اليت وضحها جمموع 

بالتفكري  من قيام إدارة املنظمات ..…,Mintzberg, Liedtka, Heracleous, O'Shannassy)(الباحثني 
طرق لشرح مسامهة كل عنصر من عناصر التفكري متكنا من جتسيد الشكل السابق، وفيما يلي سنت اإلسرتاتيجي،

   .اإلسرتاتيجي يف تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة

  

  

  

  

ــــراتيجيـــر اإلستــــاصر التفكيـــــعنــــ  
 

 القدرة اإلستبعابية
Absorptive Capacity 

 القدرة على التكيف
Adaptive Capacity 

التفكير القدرة على  
Capacity of thinking 

 مينظال تصورال
systems 

perspective 

من إعداد الباحثة :المصدر  

ــؤسسةـــداعية للمــــدرات اإلبــــالقـ  

القصد 
 اإلستراتيجي

strategic intent 

 الفرص الذكية
intelligent 

opportunism 

الوقت في التفكير  
thinking in time 
 

  فتراضاتاال قيادة
hypotheses 

driven 
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I. يل القدرات اإلبداعية مساهمة القصد اإلستراتيجي في تفع  
 التوجه والرتكيز والدافع لكامل املنظمة، فهو الطاقة التنظيمية والتحفيزية يف املنظمة إىلالقصد االسرتاتيجي يشري مفهوم 

عدم اليقني املؤسسة الرتكيز الالزم للموظفني وأصحاب املصلحة الرئيسيني عندما تواجه  يوفر أنه أي، 1لتحقيق أهدافها
هذا يفرض على  ،ومبا أن بيئة املؤسسة تتسم بالتغري واملنافسة فإن القدرات احلالية واملوارد تكون غري كافية .اتواالحنراف

تام التكافؤ الالقصد االسرتاتيجي خيلق دة القصوى من املوارد احملدودة، و املؤسسة أن تكون أكثر إبداعا، لتحقيق االستفا
مستمرة وبنفس مستوى  املوارد واالستخدام األفضل للموارد احملدودة بصورةتوزيع مبا يضمن  2بني املوارد والطموحات

  .3ألداءا

 ،من الرتكيز على ما هو مهم بالفعل ناالسرتاتيجي ميكّ  فإن التفكريمن خالل عنصر القصد اإلسرتاتيجي 
ا ملواجهة واملؤسسات  تكيف بسرعة مع املتغرياتغري املتوقعة، ولديها القدرة على ال تالسيناريوها تكون أكثر استعدادً

اإلبداعية عندما تتكيف مع التغريات البيئية  املؤسسة اتتتعزز قدر حيث  .4والتوجه حنو األهداف املفاجئة، وحسن الرتكيز
اية املطاف من مهم . 5منتجات جديدة، أو الولوج إىل أسواق جديدة هالبيئية بأسلوب مبدع تقدم من خالل ط يسلتيف 

احمليط من أجل حتقيق ميزة  اسرتاتيجيات جديدة ومبدعة الستباق مالئمةيجي هو حتقيق القصد االسرتات أنبالضوء 
   .6تنافسية

في تفعيل القدرات اإلبداعية  القصد اإلستراتيجييساهم عنصر : وانطالقا من ذلك نضع االفتراض التالي
  للمؤسسة

  

  
                                                
1 Romar E J, (2009), Strategic Intent, Confucian Harmony and Firm Success, Acta Polytechnica 
Hungarica, Vol: 6, No 3, (without a country),  P 59 
2 O'Shannassy T, Op-Cit, P  21-20   

 16/03/2013أطلع عليه يف  /http://www.4newiraq.com : ، أنظر املوقع)الجزء األول(مدخل في التفكير االستراتيجي  اجي عباس،الدر  3
  315:1على 

  :املوقع، أنظر ؟كيف تكون..تنمية التفكير اإلستراتيجي التدريب والتقنية،  4
http://altadreeb.net/articleDetails.php?id=540&issueNo=19  11:08على  05/04/2013أطلع عليه  

اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة،  :لتقى الدويل حول، املإدارة المعرفة ودورها في اإلبداع التنظيمي في الشركات األردنية، الزعيب علي فالح 5
  )بتصرف(  20ص، 2010ماي  12/12البليدة، اجلزائر،  -جامعة سعد دحلب

6 Waters D E, (2011), Understanding Strategic Thinking and Developing Strategic Thinkers, JFQ 
/ issue 63, 4th quarter, (without a country),  P  116  
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II. تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسةمي في مساهمة عنصر التصور النظ  
 والقضايا املشاكل أن كيف فهم يتطلب وهذا وبيئتها للمنظمة الشمولية النظرة توظيف على القدرةالتصور النظمي  ثلمي

 ال اإلسرتاتيجي التفكري فإن Raynal حسبو  .1باألخرى تؤثر الواحدة أن وكيف البعض عضهاب مع مرتبطة املختلفة
  :مبعىن بالواقع االرتباط أراد إذا نظامي إال يكون أن جيب

   .)Esprit divergent( خمتلفة وأبعاد منطق إدماج -
  .متزامنة بصفة خمتلفة وأوقات أماكن يف التفكري -
  .العمليات خمتلف منطلق من التفكري -
  .2النشاط يكلة املتعلقة السيناريوهات مستوى على املعامل خمتلف بني التنسيق -
  . 3إعادة تصميم عمليات املؤسسة -

 إنتاج الرتكيب والتقدير الكلي للعوامل الرئيسية اليتوهو  ور النظميلتصلالدور األساسي كما والبد أن نشري إىل 
 تأثر على املنظمة يف حتديد الروابط األساسية والعوامل اخلارجية اليت نظرة تساعد يفهذه ال، و تأثر على املنظمة وبيئتها

ا و البيئة  االهتمام باحللول  ذا فإن التصور النظمي يؤدي إىل. إسرتاتيجية يف املستقبل تطوير أي عنداليت جيب مراعا
املقصود فضال عن اآلثار غري املقصودة وردود  نبؤواخليارات اإلسرتاتيجية من أجل الفهم أفضل والت اإلبداعية احملتملة

ا على التفكري بناءا من معطيات البيئة الداخلية واخلارجية الفعل . من أجل تكيف املؤسسة مع متغريات احمليط وقدر
 4جيلفعالية التفكري االسرتاتي منظمة وبيئتها هو أمر بالغ األمهيةللالشمويل و التصور النظمي  نخلص يف األخري أنل
  .لتفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسةو 

  في تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة نظاميال تصوراليساهم عنصر : وانطالقا من ذلك نضع االفتراض التالي

  

  

  

                                                
  348-347ص ص ،المرجع السابق وآخرون، نور إبراهيم دو حمم 1

2 Serge R, (2003), le management par projets: approche stratégique du changement, 3éme édition, 
Editions d’organisation, Paris, P 70 
3 Amitabh M, Strategic Thinking: Is Leadership the missing link An Exploratory Study, P 7 
www. Manu Amitabh.ea.pdf, see: 18/06/2012 at 10:50     
4 Waters D E, Op-Cit, PP 116-117  
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III.  قيادة االفتراضات في تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسةمساهمة  
ا اإلسرتاتيجية تتعلق املفكرين اإلسرتاتيجيني البحث عن أساليب مما يستلزم من ، بتوليد أفكار وتطوير حلول متتاز جبد

، 1ذي يؤدي إىل التفكري بإبداع أكثرهو قيادة االفرتاضات ال لذلكاملتطلب األول و . للعمل جديدة وتصور طرق أفضل
ا إسرتاتيجيو املنظمات الذين يريدون اقتناص الفرص املتاحة والتغلب على املخاطر البد أن ميزة هامة وهذا يعد  يتمتع 

  . 2واالستفادة من نقاط القوة وحتجيم نقاط الضعف
من خالل طرح  بإبداعالتفكري ، و لول إبداعيةصياغة واختبار الفرضيات للخروج حب إىلإذ يؤدي عنصر قيادة االفرتاضات 

لتحقيق النجاح  األساسيةحد املداخل املعرفية أهو لذلك د املشكالت واخرتاع احللول، والطرق اجلديدة لتحدي األفكار
 راألكثالتنظيمية، واختيار  ملخيلتهم يف توليد حلول غري معروفة للمشكالت اإلسرتاتيجينيالتنافسي، وذلك عرب اعتماد 

 اإلبداع األفرادجديدة، ومبا ينمي يف  أفكارمنها، والتفكري بطريقة مبدعة، وجتاوز املفاهيم املقبولة الكتشاف  إبداعا
فإنه من الضروري على اإلسرتاتيجيني أن ينخرطوا يف متعة التفكري باستخدام التخيل واإلبداع يف  لذلك .3ومرونة التفكري

ااستكشاف ما إذا كان هناك طرق بديل   . 4ة أخرى يف عمل األشياء وإدار
 اإلبداعي التفكريف. عملية التباعد والتقارب إطار يصور تكرارية خنلص يف األخري أن التفكري االسرتاتيجي

ويولد الفكر  فرضيات، وفرص حمتملة، والتفكري الناقد حيلل البيانات لتغذية اإلبداع يستكشف أفكار جديدة ومبدعة،
يشمل معرفة  االسرتاتيجي التفكريومن خالل عنصر قيادة االفرتاضات فإن . 5ارب من الفرص الواعدةبتقييم البدائل لتتق

لألوضاع، وتشجيع وتبين مبادرات  واالفرتاضات اليت تنطوي على حتد مع احملافظة على رؤية مشولية عاملية االجتاهات
كار جديدة، أو يكتشف تطبيقات مستحدثة ملعرفة البحث عن أفيف يعتمد اإلبداع كونه  ،6التغيري والتجديد والتطوير

  .بالتايل فهو يفعل كل من القدرة على التفكري والقدرة على التكيف والقدرة على التفكري. 7سابقة

  في تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة االفتراضات قيادةيساهم عنصر : وانطالقا من ذلك نضع االفتراض التالي

  

                                                
  )بتصرف(    348، صلسابقالمرجع احممود إبراهيم نور وآخرون،  1
 252، صالمرجع السابقعبد الفتاح مغريب عبد الرمحان،  2
    23ص، المرجع السابق، الزعيب علي فالح 3
  349-348ص ، صالمرجع السابقد إبراهيم نور وآخرون، و حمم 4
5 Waters D E, Op-Cit, P 116   
  المرجع السابقالتدريب والتقنية،  6
 : ، أنظر املوقعالتفكير االستراتيجي والتخطيط االستراتيجياملوارد البشرية، املنتدى العريب إلدارة  7

http://www.hrdiscussion.com/hr40431.html 11:17على   12/04/2013أطلع عليه       
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IV.  في تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة الوقت في التفكيرمساهمة عنصر  
ط ذلك بالتفكري ملستقبل، ولكن من خالل ربط املاضي مع احلاضر ورببناءا على ا اإلسرتاتيجية فقط تصاغال 

ا للمستقبل مع عدم إمهال اإلسرتاتيجي التفكري ف .1باملستقبل  عندهتقف  الذيوإدراك الواقع  املاضييكون موجهً
وحاضر  ربط ماضياإلسرتاتيجيني ل ةحاج Liedtkaحيث تعلل . 2املاضي يؤدى إىل جتنب أخطاء الذياملنظمة، األمر 

ميف عمليات التفكري اخلا املؤسسةومستقبل    : لألسباب اآلتية صة 
 .القيمة التنبؤية من املاضي من أجل املستقبل -
  .إىل األمناط املألوفة املؤسسةاخلروج من املاضي الذي حيول  -
     .ضرورة املقارنة املستمرة -
     .3يساعد على اختاذ القرار وحتليل السيناريو لتنفيذ إسرتاتيجية أفضل -
  .4سة وسرعة تنفيذهاحتسني من نوعية قرارات املؤس -

ذه الطريقة مما يؤدي  ،5املاضي واحلاضر واملستقبل وصل بنيالالتفكري االسرتاتيجي يلعب دورا هاما يف توفري حلقة  فإن و
يؤدي إىل مؤسسة أكثر تكيف مع متغريات احمليط ومؤسسة قادرة على التفكري تبعا ألحداث املاضي ومعطيات احلاضر 

  .ومالمح املستقبل

  في تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة الوقت في التفكيريساهم عنصر : ن ذلك نضع االفتراض التاليوانطالقا م

  

  

  

  

  

                                                
1 sharifi E, (2012), Strategic Thinking: a Practical View, Ideal Type of Management Vol: 1, No1, 
Spring, PP: 71- 84, (without a country), PP 79-80 

  المرجع السابق، الدراجي عباس 2
3 O'Shannassy T, Op-Cit, PP 13-21 
4 Amitabh M, Op-Cit, P 7  
5 O'Shannassy T, Op-Cit, PP 13-21 
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V. يل القدرات اإلبداعية للمؤسسةمساهمة عنصر الفرص الذكية في تفع  
إمكانية نشوء لالستثمار يف الفرص النادرة، بالتايل أن يكون للمؤسسة قصد إسرتاتيجي ال يعين أن ال ترتك حيزا 

هذه . 1توفر مقاومة كفئة وفعالة للمخاطر وجتعل املؤسسة أكثر استجابة للفرص) Emerging(إسرتاتيجيات جديدة 
ف اليت تسعى املنظمات املعاصرة الوصول إليها والتجنيد ألجلها إمكانيات مادية وبشرية  األخرية تشكل أحد األهدا

ويف هذا الصدد  ،األعمال ملنظمة مادية وغري مادية فوائدتتحقق  الصحيح الوجه على استثمارها مت ما إذا كبرية، ألنه
طلب التوجه حنو حصص يف الفرص بدال يت التنافس على املستقبل"بأن  )Prahalad & Hamel( هامل وبراهاالديقول 

ن عنصر الفرص الذكية املؤسسة من تبين السلوكات االنتهازية الالزمة للتمكن من ميكّ  حيث .2"من احلصص يف السوق
، وهذا ما أكده كل املنافسني عن وتعلم العمالء عن تعلم األول املقام يف هو التنظيمي الذكاءألن  ،3تتبع التطورات البيئية

   .4يف عملية اإلبداع واألسواق املنافسني من كل فهم أمهيةعلى  (Burgelman & Maidique, 1988) من
 املعلومات هذه استخدام ةذكيالللمؤسسات  ميكنو  ،اإلبداع عملية يف مدخالت أولية واألفكار املعارفتعد يف املقابل 

ااإلبداع،  يف والغموض اليقني عدم من للحد  ياراتاخل على قضاءيف ال سرعةال لتحقيق جديدة سبل حتديد اهل تتيح أل
 ونستخدمي عايلال األداءذوي  املبدعني أنب (Saleh & Wang, 1993) وانغو  صاحلوهذا ما أكده كل من  ،رحبةامل غري

    .5اهلدف هذا لتحقيق نافسةامل وحتليل التكنولوجي التنبؤ ،)الداخلية أو اخلارجية( البيئة مسحكل من 
، من خالل التقاط املعلومة حول 6النادرة عنصر الفرص الذكية جيعل املؤسسة أكثر استجابة للفرصري أن خنلص يف األخ

إدخال املنتج اجلديد، وإجياد  يف )First Mover(األسواق واملنافسني والعمالء مبا ميكن املؤسسة من حتقيق احلركة األوىل 
 منقدرة على االستيعاب يف جتسيد وتوظيف املعارف املكتسبة أكثر  كما أنه جيعلها  ،7السوق اجلديد، وكسب الزبون ووالئه

  .8البيئة مسح

                                                
1 Serfontein J, (2010), the impact of strategic leadership on the operational strategy and 
performance of business organisations in south Africa, Thèse de Doctorat en business 
management, University of Stellenbosch, (without a country), P 109 

، خالصات كتب املدير ورجل )استراتيجيات للتحكم في صناعتك وابتكار أسواق المستقبل(التنافس على المستقبل ، براهاالد. كيه. جاري هامل، سي 2
  4، ص1994 ، القاهرة، ديسمرب)عاعش(، إصدار الشركة العربية إلعالم العلمي 24األعمال، السنة الثانية، عدد 

3 Torset C, Op-Cit, P 8 
4 Lawson B, Samson D, (2001), Developing innovation capability in organisation a Dynamic capabilities 
approach, International Journal of Innovation Management, Vol: 5, No 3, September, PP: 377–400, (without 
a country), P 391 
5 Lawson B, Samson D, Op-Cit, P 391  
6 Amitabh M, Op-Cit, P 7  

  10ص ،المرجع السابق أمحد، صاحل الدوري زكريا، علي 7
 التنمية دور :حول األول الوطين امللتقى ،المعرفي االستغالل دعم في ناجعة كآلية العلمي البحث مراكز مع التحالف خلف مىن، ساهل وسيلة، بن 8

  )بتصرف(   16ص ،2012 يما 14/13 ،، اجلزائرخنشلة– لغرور عباس جامعة ،اجلامعية الطاقات تفعيل يف البشرية
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كمفعل رئيسي للقدرات اإلبداعية للمؤسسة  اإلستراتيجي لتفكيرا..........................................................الثاني الفصل  
   

  في تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسةرص الذكية الفيساهم عنصر : وانطالقا من ذلك نضع االفتراض التالي

  1:مما سبق جند أن التفكري اإلسرتاتيجي من خالل عناصره اخلمسة املوضحة سابقا
  .ميّكن من االستشراف والتفكري فيما حيدث وسيحدث يف البيئة اخلارجية احمليطة حمليا وإقليما وعامليا -
 .تنبأ مبا ميكن أن يكونيستعرض بيانات املاضي وحيلل بيانات احلاضر لي -
 .يفرتض أحداثا متوقعة -
ميّكن من تصميم سيناريوهات بديلة ملعاجلة كل منها، ومن مث التفكري يف أنسب أساليب التعامل مع املتغريات  -

 .يف البيئة احمليطة
 .يؤدي إىل تغيري تستبق به املؤسسة املتغريات اخلارجية -
 .  هديدات الكامنةيساعد على استشراف ورصد الفرص الساحنة والت -
االت وهذه أمثلة لبعضها - تطوير واستخدام تكنولوجيا جديدة، تصميم ملنتجات : (يؤدي إىل اإلبداع يف شىت ا

 ......).جديدة، تطوير ملنتجات قائمة، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
    56- 55، ص ص2008، الطبعة األوىل، دار الفجر، مصر، )مهارات التفكير اإلستراتيجي(تحديات العولمة واإلدارة اإلستراتيجية سيد مصطفى أمحد،  1
  )بتصرف(
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فعل رئيسي للقدرات اإلبداعية للمؤسسةكم  اإلستراتيجي لتفكيرا..........................................................الثاني الفصل  

   
  الثاني الفصل خالصة
 تسبق كمرحلة فجاء اإلسرتاتيجي، التخطيط أحدثها اليت الفجوة لسد جاء اإلسرتاتيجي التفكري أن جند سبق مما
 حتد لىع تنطوي اليت واالفرتاضات االجتاهات معرفة يشملو  القرار لصنع عالية مهارة شكل يف اإلسرتاتيجي، التخطيط

 وضوح يف ساهمي إذن فهو. والتطوير والتجديد التغيري مبادرات تبين كذلك الشمولية الرؤية على احملافظة ضرورة مع
 وحسن القرارات، واختاذ املواقف مع التعامل جانب إىل العاملني بني وإشاعتها وحتديدها األولويات وترتيب الرؤية،
م التنبؤية املدراء قدرات من يزيد مما الفرص، تغاللاس خالل من والوقائع األحداث مع التعامل  اإلسرتاتيجية ومسؤوليا

 الفرص استغالل من متكنها اليت الداخلية واردهام ةوتنمي للمؤسسة التنافسي املركز ودعم املتاحة الفرص استغالل يف
اوإمكاني املؤسسة ملوارد الفعال التخصيص يف يساهم أنه كما منافسيها، تفوق بطريقة  املدى على صحيح بشكل ا
 واملواءمة التغيري إحداث على القدرة كذلك الضعف، نواحي على والتغلب القوة، نواحي استغالل من ميكنها مما البعيد

ا املؤسسة أهداف بني   . وطموحا

ا ملواجهة املؤسساتلنخلص يف األخري أن   توهاالسيناري اليت تشجع التفكري االسرتاتيجي تكون أكثر استعدادً
وحتقيق كل ما هو جديد ومفيد لصاحل املؤسسة املفاجئة،  تغرياتا القدرة على التكيف بسرعة مع الغري املتوقعة، ولديه

  .وخمتلف األطراف األخرى
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التطبيقـــــــــــي زءــــــــــــــــــــالج  
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اإلطار السياقي لنشاط : الثالث الفصل
 المؤسسة موضوع الدراسة

)قطاع الصناعة الدوائية(  
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)قطاع الصناعة الدوائية( اإلطار السياقي لنشاط المؤسسة موضوع الدراسة ...............................................الثالث الفصل  
 

  
  تمهيــد

فهو  ه أثناء املرض،يعترب الدواء مادة ضرورية وهامة للحفاظ على صحة وحياة اإلنسان والتخفيف من معانات
ت مبرونا قدرتنا الشرائية، حيث ال يرتبط استهالكه مهما كان احلال ومهما كانتعنها أن نستغين سلعة ضرورية ال ميكن 

ا تساهم يف إنعاش السوق احمللية الدواء أن تكون صناعة سعرية أو دخلية، مما أدى ب من أضخم الصناعات يف العامل لكو
  .  وتوفري اخلدمة الصحية

تقوم  اعات األدويةصنجند  إذلكن وصول الدواء ليد املستهلك ال يتحقق إال بعد مراحل عديدة ومكلفة، 
 تفوق يف مفعوهلا ما سبق من أنواع الدواء، أو ابتكارابتكار أدوية جديدة ألجل  معاملها الكيميائية بأحباث مكثفة يف

مث . الدواء الرتكيبة املفيدة من حىت تتوصل إىل الدوالرات تكلفة تلك األحباث مالينيف معني،دواء جديد لعالج مرض 
 من املتطوعني، يكونوا حتت مراقبة ورعاية صحية من عدد بأخذ اإلنسان ى، مث جتربته علاحليوان أوال على بتجربتهتقوم 

اء اجلديد يف التأكد من مفعول الدو  وبعد. ي مضاعفات جانبية غري صحية للدواء اجلديدأاألطباء، وذلك الكتشاف 
له، يقوم املصنع بتسجيل االخرتاع يف اجلهات الرمسية، ويصبح حق  العالج والتأكد من عدم وجود أعراض جانبية

للحصول على تصريح ببيع  ببلده املسئولةويقدم املصنع صاحب االخرتاع إىل اجلهات الصحية . ملكيته االخرتاع يف
  .اجلديد يف األسواق إال بعد حصوله على التصريح احلكومي لبيعه واءالدواء اجلديد يف السوق وال حيق له عرض الد

  :يتاآل النحو على هاتأطري  يلي فيما سنحاول لصناعة الدواء التعريفي املدخل هذا خالل من األخرييف 
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)قطاع الصناعة الدوائية( نشاط المؤسسة موضوع الدراسةاإلطار السياقي ل ...............................................الثالث الفصل  
 

  

  صناعة الدواء : المبحث األول

الصناعة الدوائية صناعة إسرتاتيجية هامة باعتبارها حمرك أساسي لنمو اقتصاديات العامل، وهي من بني الصناعات تعد 
دواء يف الوطن العريب خاصة مع وجود عدد كبري ومن مث جيب إعادة النظر يف سياسة إنتاج ال. األكثر مردودية يف العامل

  .... من التحديات اليت حتول دون ازدهار هذه الصناعة كعدم إعطاء اهتمام أكرب للبحث العلمي يف جمال صناعة الدواء،

I. الدواء سيرورة صناعة  
 الدواء وصناعة. األدوية تسويقو  بإنتاج املعنية املنظمات مجيع تضم اليت الصيدالنية الصناعة من جزء الدواء صناعة تعترب
 طبية أعشاب أو شكل أي يف كيميائية مواد شكل يف تكون واليت الطبية العقاقري صناعة عن عبارة الواقع يف هي

 يف استخدامه للمستهلك ميكن حىت واالختبارات والتحاليل البحوث من ةللسلس وخيضع تركيبه يقام) خام نباتات(
  :  كما يلي  وهذات رقابة املنظمة العاملية للتجارة اليت تعمل على توفري احلماية لإلخرتاعات حت هذاويتم  .النهائية صورته

 ال research-based industry األحباث على املعتمدة الدواء صناعة لطبيعة نظرا: منظمة العالمية للتجارةالاتفاقية  .1
 تطبيق نظام إىل التسعينات بداية يف اللجوء مت مث نوم .الفعالة احلماية حقوق بدون اخلارجي العامل أمام صمودها ميكن

 الفكرية امللكية حقوق محاية اتفاقية وكانت ).OMT( للتجارة العاملية املنظمة خالل من العاملية للتجارة الكلية احلماية
 املنظمة اتفاقيات إحدى Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) بالتجارة املتعلقة
 الصناعية بامللكية املتعلق القسم مهام من الدوائي والتطوير البحث أنشطة عن الناجتة الرباءات حقوق مع التعامل ويعترب
 .التجارية واألسرار الصناعي والتصميم (Patents) االخرتاع برباءات احملمية لالخرتاعات احلماية توفري إىل يهدف الذي

 الدوائي املنتوج على أيضا وإمنا جديد، دواء إىل التوصل عملية على فقط الرباءة نظام بيقبتط االتفاقية هذه تقضي وال
 عمليات أو منتجات يف كانت سواء اخرتاعات ألي اخرتاع براءات على احلصول إمكانية تفاقيةاإل حددت وقد .نفسه

 .الصناعة يف لالستخدام وقابلة داعيةإب خطوة على وحتتوي جديدة تكون أن بشرط التكنولوجيا ميادين كافة يف صناعية
 . 1واجلراحة التشخيص والعالج لطرق االخرتاع براءات على احلصول استثناء األعضاء للبلدان أجازت كما

  
  
  
  

                                                
، باتنة -خلضر احلاج جامعة، أطروحة دكتوراه منشورة، )الجزائر في الدواء لصناعة صيدال مجمع(حالة  دراسة التنافسية والمزايا التسويقحلول سامية،  1

  298-285ص ، ص2008اجلزائر، 
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)يةقطاع الصناعة الدوائ( اإلطار السياقي لنشاط المؤسسة موضوع الدراسة ...............................................الثالث الفصل  
 

  
وقد . أن معظم الدول النامية ومنها أغلبية الدول العربية تستثين من نطاق احلماية برباءات اإلخرتاع بالذكرومن اجلدير 

شركات األدوية العاملية إىل ممارسة شىت الضغوط عليها منها ضغوط مباشرة لدفعها حنو محاية األدوية أو غري  ذلكدفع 
ا لتوسيع مساحة احلماية وتدويلها لتشمل تلك الدول، وكانت الواليات ع نفوذهامباشرة عن طريق توظيف  ند حكوما

ا املنتجة لألدوية يف مقدمة الدول الصناعية اليت مارست ضغوطا جتارية واسعة على  املتحدة األمريكية وبضغط من شركا
ينها أكثر من ثالثني دولة يف قائمة البلدان النامية إلرغامها على توفري احلماية ملنتجات األدوية حيث أدرجت يف ح

ا بإستخدام املادة  م من  301املخالفني لقواعد حقوق امللكية الفكرية وهدد من قانون التجارة األمريكي حبرما
البلدان إىل الرضوخ إىل مطالبها  هذهالبعض من  ذلكوقد دفع . املساعدات املالية السنوية وفرض عقوبات صارمة عليهم

  .ديالت التشريعية يف قوانينها الوطنية لتجنب العقوباتوإجراء التع
ومن أهم األسباب اليت دفعت بالواليات املتحدة وغريها من الدول الصناعية املتطورة مبمارسة الضغوط على البلدان 

ا خلسائر مالية من جراء قيام شركات األدوية الوطنية يف البلدان النامية يف  ظل عدم النامية هي تعرض منتجات شركا
ا الشركات العاملية لألدوية  وجود محاية ملنتجات األدوية بالتوسع يف إنتاجها وتسويقها بأسعار رخيصة، األمر الذي إعترب
ديدا واضحا ملصاحلها حيث اعتربت أي توسع يف رقعة اإلنتاج الصناعي من قبل شركات الدول النامية يتم على 

ا ودعت إىل تبين هذه الدول حساب استغالل تكنولوجيا الدول الصن متها بالقرصنة وتقليد منتجا ا ا اعية، لذا فإ
اتفاقية فيمايلي سنوضح أهم اآلثار السلبية واإلجيابية لتطبيق  .1لنظام محاية كاملة ملنتجات األدوية لوضع حد لذلك

  :على النحو اآليت منظمة العاملية للتجارة
    :تتمثل يف :منظمة العالمية للتجارةالاآلثار السلبية لتطبيق اتفاقية . 1.1

ي سيكلف ميزانيات الدول املستوردة للدواء مبالغ مالية طائلة حيث ذإرتفاع أسعار املنتجات الدوائية والصيدالنية وال -
لك تدخل التصاميم والعالمات التجارية يف ذتتحدد قيمة األدوية طبقا لنوعية اإلخرتاع والبحث والتطوير والتجريب وك

  . يمة املنتجات الدوائيةق
إىل أسواق الدول النامية بدون عوائق مجركية سيؤدي إىل منافسة غري  ذإن فتح األسواق أمام الشركات العاملية للنفا -

  .يف اإلستمرار والنمو يف الدول الناميةه الصناعة ذه الدول مما يهدد مستقبل هذمتكافئة بينها وبني املصانع الوطنية يف ه
  .تكلفة احلصول على حقوق التصنيع لألدوية نظرا الحتكار املصانع العاملية للمعرفة الفنية والدراية العلميةارتفاع  -
  
  
  

                                                
، جملة الشريعة ريع المقارن واالتفاقيات الدوليةقواعد حماية منتجات األدوية ومدى حماية االستعماالت الجديدة لها في التشكامران حسني الصاحلي،   1

  51-50، ص ص 2011اإلمارات العربية املتحدة، ، 48والقانون، عدد 
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)قطاع الصناعة الدوائية( اإلطار السياقي لنشاط المؤسسة موضوع الدراسة ...............................................الثالث الفصل  
 

  
  

  :تتمثل يف :منظمة العالمية للتجارةاللتطبيق اتفاقية  اإليجابيةاآلثار  .2.1
يرى االحتاد الدويل جلمعيات صانعي األدوية أنه سيكون حلماية امللكية الفكرية الدور الكبري يف تشجيع االبتكار    -

هود عامليا إلنتاج منتجات جديدة للمرضى مما سيكون له األثر يف حتسني الصحة العاملية وأن عوملة احلماية ستحث اجل
  .للحصول على أدوية لألمراض السارية واملزمنة

دد حياة الكثري من املرضى وبالتايل حتسني نوعية  - أن محاية العالمات التجارية كفيل بالقضاء على األدوية املقلدة اليت 
  .الدواء املنتج

اجلنسية لالستثمار الصناعي يف الدواء نظرا أن تطبيق اتفاقية حقوق امللكية الفكرية سيشجع الشركات العاملية املتعددة  -
  .لتوفر إمكانيات محاية مصاحلها التقنية

اإلستفادة من إتفاقية املنظمة العاملية للتجارة للدخول يف أسواق الدول املنضمة ملنظمة التجارة العاملية حبرية ودون  -
  .1فرص توسيع األسواقي يوسع ذعوائق مجركية وغري مجركية األمر ال

ال الصيدالين يشري مفهوم براءة االخرتاع  :في الصناعة الدوائية براءة االختراعمفهوم  .2 إىل الشهادة اليت متنحها يف ا
ترتاوح  للمخرتع كي يثبت له حق احتكار استغالل اخرتاعه ماليا، وملدة زمنية حمدودة الدولة بواسطة هيئة عمومية خمتصة

ـــ قط حق احتكار املنتج وميكن للمنظمات الدوائية إنتاجه، لكن يف هذه احلالة الدواء وبعد هذه املدة يس )عاما 20( بــ
  . 2)بيعه بعقود التراخيص(، ويستطيع االستفادة منه ماليا بنفسه مباشرة أو يتنازل عنه لغريه *ليس أصلي وإمنا جنيس

  
  
  
  
  

                                                
، يناير )جملس الغرف التجارية الصناعية السعودية(واقع الصناعات الدوائية السعودية وآفاق تصديرها لألسواق اخلارجية، مركز تنمية الصادرات السعودية  1

  jeg.org.sa/data/modules/contents/.../infopdf/608.pdf: أنظر املوقع 4ص،  2007
ة واملطاقة للدواء األصلي حيث متتلك نفس آلية العمل واالستعمال واجلرعة والتأثري كما جيب أن يكون  Generic اجلنيسة األدويةيقصد ب  ٭ األدوية املشا

خيتلف الدواء اجلنيس عن الدواء األصلي يف بعض العناصر الغري نشطة مثل األلوان أو النكهات اليت ال تأثر  لديها نفس املعايري اخلاصة باجلودة والسالمة وقد
حلمايتها  القانونية املدة اية العمومي عند امليدان يف اخرتاعها براءة دخلت اليت األدويةوتعترب األدوية اجلنيسة . على طريقة أداء وسالمة وفاعلية الدواء اجلنيس

  .التجاري االسم وليس للدواء الطيب باالسم وميكن بيعه الرباءات أصحاب من إذن دون للتصنيع متاح يكون مث ومن ،)عاما 20(
   287، ص2012 اجلزائر، ،10، جملة الباحث، عدد 2007-1996تقييم عملية اإلبداع في الجزائر خالل الفترة دويس حممد الطيب، خبيت إبراهيم،  2
  )بتصرف(
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  :ميكن إجياز خصائص الصناعة الدوائية فيما يلي: خصائص الصناعة الدوائية .3

ال تتطلب ميزانية ضخمة تعجز عن  هذاتعترب صناعة كثيفة رأس املال والتكنولوجيا حيث أن األحباث يف  .1.3 ا
املؤسسات هي الضخامة وتعدد الفروع أو ما  هذهفالسمة األساسية ألغلب  لذاؤسسات الصيدالنية، توفريها كثري من امل

يعرف بالشركات متعددة اجلنسيات، حيث توفر أموال ضخمة للقيام بعملية البحث والتطوير يف خمابر تضم خنبة من 
يف الطب والصيدلة، أو على مستوى املخابر الوطنية  الكيميائيني والبيولوجيني أو بالتعاون مع خمابر تتبع اجلامعات العريقة

اليت تكون ميزانيتها ممولة من طرف الدولة يف سبيل تطوير البحث العلمي أو منظمات دولية كمنظمة الصحة الدولية 
OMS.  

واسطة تعترب الصناعة الدوائية من أكثر الصناعات تقنينا يف العامل، حيث جند أن األسعار والتعويضات حتدد ب .2.3
  .تشريعات وقوانني تضعها احلكومات والسلطات الصحية

تتمتع الصناعة الدوائية مبعدالت إنتاجية عالية نظرا للجمهور الواسع للمستهلكني حيث جند أن خطوط اإلنتاج  .3.3
ا تعتمد على خطط طموحة لتقليص التكاليف ا مبئات املاليني، كما أ   .تقدر وحدا

وائية بأنظمة توزيع ديناميكية، ويشكل نظام التوزيع جزء ال يتجزأ من إسرتاتيجيات التسويق تتمتع الصناعة الد. 4.3
كما أن الصناعة تعول على العالقات بينها وبني شبكة جتارة األدوية، حيث يساهم التوزيع بشكل أساسي . الصيدالين

  .يف إيصال املنتجات إىل املستهلك النهائي بكفاءة وفعالية عاليتني
تتميز الصناعة الدوائية بالتخصص الشديد واملهارات العالية، حيث جند أن بعض املخابر تقوم بإنتاج مواد  .5.3

صيدالنية تتفوق فيها على املنافسني، بينما جند مؤسسات تتخصص يف تصنيع األدوية غالية الثمن فقط، وهناك 
  .مؤسسات أخرى تنتج لشرحية معينة من السوق الدوائية

الصناعة الدوائية صناعة تشتد فيها املنافسة بإعتبارها صناعة مرحبة تثري رغبة اآلخرين يف الدخول إىل أسواقها، تعترب  .6.3
  .بالرغم من سيطرة عدد قليل من املؤسسات الدوائية على سوق املنتجات اليت تصرف بوصفة طبية

احلصول على تراخيص من السلطات املكلفة طرح األدوية يف السوق  وكذايتطلب اإلستثمار يف السوق الصيدالين  .7.3
  .بذلك
تدخل الصناعة الدوائية ضمن الصناعات اإلسرتاتيجية اليت ختضع لألولوية عند ختصيص امليزانيات يف الدولة نظرا  .8.3

  .1إلرتباطها بالصحة العمومية
  

                                                
، اجلزائر، 9عدد  ،جامعة حممد خيضر بسكرة- ، جملة أحباث إقتصادية وإداريةالهيكل الصناعي الدوائي في الجزائرريكة عبد الوهاب، مياح عادل، بن ب 1

  58-57، ص ص 2011
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II. أنواع الصناعة الدوائية   

الصناعة الدوائية مبفهومها احلديث، نشأت وازدهرت نتيجة االكتشافات العلمية اليت كانت الشركات تسجلها كرباءات 
قيق أرباح جمزية، مما ساهم يف جعل هذه اخرتاع، وحتتكر مبوجبها عددا من األسواق اهلامة، وتكون يف العادة كافية لتح

ذه الصناعة،  الصناعة، واحدة من أضخم الصناعات يف العامل وأصبحت شركات عمالقة تتمتع بنفوذ كبري يف التحكم 
  : 1مما ساهم بتطور أنواع وأصناف املنتجات الدوائية وميكن تقسيم األنواع إىل ما يلي

املادة املستخدمة (وهي العنصر األساسي يف عملية اإلنتاج النهائي  ):ساسيةالصناعة األ(صناعة المادة األولية  .1
  .، وله دور مهم يف جودة املنتج النهائي، وميكن أن تتكون من مواد طبيعية أو غري طبيعية)للصناعة التحويلية

واليت حتافظ على  :عةمن المواد المتممة لهذه الصنا سوالت الفارغة وغيرهابصناعة مواد التعبئة والتغليف والك .2
  .فعالية وجودة الدواء

  :وميكن تقسيم املنتجات النهائية وفقا لعدة معايري، أمهها ):الصناعة التحويلية(صناعة المنتج النهائي  .3
      :تتمثل يف :وفقا لطريقة البيع .1.3

  .األدوية اليت تباع بوصفات طبية -
  .األدوية اليت تباع بدون وصفات طبية -

  :تتمثل يف: لحقوق التصنيع وفقا .2.3
  .األدوية اخلاضعة لرباءة اخرتاع وال يتم تصنيعها إال من خالل الشركة املخرتعة هلا واملسجل لصاحبها براءة اخرتاع -
األدوية اليت انتهت مدة احتكارها واليت ميكن ألي شركة تصنيعها وبيعها دون الرجوع واحلصول على موافقة الشركة  -

  .األصلية
  .دوية املصنعة مبوجب ترخيص من الشركة املالكة لرباءة االخرتاعاأل -

  :تتمثل يف :سم البيعوفقا ال .3.3
  .االسم الكيمائي للدواء -
  ).  العالمة التجارية(االسم التجاري  -
  
  

                                                
دكتوراه منشورة يف االقتصاد ، أطروحة التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية في ظل االنفتاح االقتصادي ءاألداعبد اهللا النسور عبد احلكيم،  1

   29-28، ص ص2009والتخطيط، جامعة تشرين، اجلمهورية العربية السورية، 
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  والجزائر مستوى العالمعلى صناعة الدواء : الثانيالمبحث 

والتسمية تشري إىل جمموعة دول حتتل  world pharmaceuticعلى املستوى العاملي يوجد ما يعرف بالعامل الصيدالين 
ية، اليابان، بريطانيا العظمى، أملانيا، فرنسا، الواليات املتحدة األمريك: واملتمثلة يف صناعة الدواءدوما الصدارة يف 

  . أما على مستوى اجلزائر ما نالحظه أن صناعة الدواء تعرف ازدهارا ال بأس به يف اآلونة األخري. السويس وإيطاليا

I. السوق العالمي للدواء   
ــــب 2012أعمال السوق العاملية للدواء سنة يقدر رقم  :تطور السوق العالمي للدواء .1  مليار دوالر بتناقص 856 ــ

من  %38 بنسبة املرتبة األوىل وذلك) أ.م.و(السوق األمريكي  ، حيث حيتل2011مقارنة مع سنة  % 1ة ببنسيقدر 
قدر املرتبة الثانية بنسبة ت) ، اسبانيااململكة املتحدةأملانيا، فرنسا، إيطاليا، (السوق األوربية  حتتليف املقابل . العامليالسوق 

جنده حيتل املرتبة اليابان أما . ثاين سوق أوربية بعد أملانيا 2012فرنسا سنة  تشكلحيث  العاملي،من السوق  % 17ب 
الجدول و .1العاملي للدواء من السوق % 8تشكل نسبة فهي ) الصني والربازيل(البلدان الناشئة ، أما %12نسبة الثالثة ب

 : 2012و 2002اء ألهم الدول يف العامل يف سنة يوضح تطور نسبة احلصة السوقية لسوق الدو  )8(رقم 

  
 

Source: www.leem.org 
  

    

                                                
1 www.leem.org 

  

nd: املعلومات غري متوفرة 

 
2012و 2002سواق العالمية الدوائية في سنة تطور األ): 8(الجدول رقم   

Market mondail 2012 Market mondail 2002 
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سوف نقسم السوق العاملي لصناعة الدواء تبعا للقارات  2012سابقة الذكر للبلدان املصنعة للدواء سنة وتبعا للنسب ال
  : الشكل الوايلوهذا ما سنوضحه يف 

  

 Source: www.leem.org 

ألمريكا الشمالية  % 40.7دواء مقسمة بنسبة املالحظ من الشكل السابق احتالل القارة األمريكية الصدارة يف صناعة ال
أما حصة القارة األوربية فهي  % 46.9ألمريكا الالتينية أي بنسبة إمجالية للقارة األمريكية تقدر بـ  % 6.2ونسبة 

  . ليامقسمة بني إفريقيا، أسيا، احمليط وأسرتا % 27.6، النسبة املتبقية واملقدرة بـ % 25.5صناعة الدواء عاملا تقدر بـ 
املؤسسات الدوائية إىل الرغبة يف البقاء ت البحث والتطوير اليت متارسها مبادراشري ت :لصناعة الدواء المخابر العالمية .2

 االهتمامهو ، و مع خمابر خارج املؤسسةاملنافسة فضال عن إقامة حتالفات  دفتستخدم  واليت غالبا ماواالستمرارية 
إىل  2012 - 2009ويشري تقرير ترتيب املخابر العاملية لصناعة الدواء خالل سنوات  .ةاحملرك لنمو هذه الصناعو الرئيسي 

   :احتالل جمموعة خمابر الصدارة سواء من حيث رقم أعماهلا أو حصتها السوقية وهذا ما سنوضحه يف اجلدول املوايل
    
  
  
  

السوق العالمي للدواء ):36(الشكل رقم   
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  : من إعداد الباحثة باالعتماد على 
        - Rapport sectoriel, (2011), l'industrie pharmaceutique: état des lieux, enjeux et tendances 
lourdes……..dans le monde et en Algérie, N° 1, Janvier, 
             P 7  
        - www.leem.org 

    
    

  
  

السنــوات              
 المخــبر

2009 2010 2011 2012 

رقم األعمال  الترتيب
)مليار دوالر(  

الحصة 
 السوقية

رقم األعمال  الترتيب
)مليار دوالر(  

الحصة 
 السوقية

رقم األعمال  الترتيب
مليار (

)دوالر  

الحصة 
يةالسوق  

رقم األعمال  الترتيب
)مليار دوالر(  

الحصة 
 السوقية

Novartis )السويس(   3 38.4 5.1٪  2 42 - 2 - - 1 50.7 5.9٪  

Pfizer )أ.م.و(   1   45.4 7.6٪  1 58.5 - 1 - - 2 46.9 5.5٪  

Merck )أ.م.و(   7 25.2 4,3٪  4 39.8 - 4 - - 3 40.2 4.7٪  

Sanofi–Aventis 
)فرنسا(  

2 42 5.2٪  3 40.3 - 3 - - 4 37.8 4.4٪  

Roche )السويس(    5 37.6 4.7٪  5 39.1 - 5 - - 5 34.7 4.1٪  

GlaxoSmithKline 
)المملكة المتحدة(  

4 37.8 4.7٪  6 36.2 - 6 - - 6 32.7 3.8٪  

AstraZeneca 
)المملكة المتحدة(  

6 32.8 4.6٪  7 33.3 - 7 - - 7 32.0 3.7٪  

Johnson & 
Johnson 

)أ.م.و(  

8 22.5 3.6٪  8 22.2 - 8 - - 8 27.8 3.2٪  

Abbott )أ.م.و(   11 15.6 45.1٪  10 19.9 - 10 - - 9 26.8 3.1٪  

TEVA )إسرائيل(   - - - 12 16.1 - 12 - - 10 24.7 2.9٪  

Eli Lilly )أ.م.و(   9 21.2 2.7٪  9 21.1 - 9 - - - - - 

Bristol-Myers 
Squibb [BMS] 

)أ.م.و(  

10 18.8 2.6٪  11 19.5 - 11 - - - - - 

Boehringer 
Ingelheim )ألمانيا(   

13 14.4 - 16 12.9 - 16 - - - - - 

Takeda )اليابان(   15 14.2 - 15 14.2 - 15 - - - - - 

Amgen  )أ.م.و(  14 14.4 - 13 14.7 - 13 - - - - - 

Bayer )ألمانيا(   12 15 - 14 14.5 - 14 - - - - - 

2012سنة  األولى عالميا المخابر العشرترتيب  ):9(الجدول رقم   
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موعة خمابر صدارة الرتتيب العاملي خالل السنوات األربع على التوايل وهذه البلدان املالحظ من اجلدول السابق احتالل جم
واملالحظ أن . ، السويس، فرنسا، اململكة املتحدة، أملانيا، اليابان، إسرائيل)أ.م.و(الواليات املتحدة األمريكية : هي

احلصة السوقية، أو امتالك جمموعة خمابر وهي  الواليات املتحدة األمريكية حتتل الصدارة سواء من حيث رقم األعمال أو
)Amgen Pfizer- Merck- Abbott- Eli Lilly- Bristol-Myers Squibb [BMS]-  (مقارنة بباقي الدول .  

    
II. صناعة الدواء في الجزائر  

ونوعا، وذلك نتيجة مساعي الدولة لتقليص فاتورة  تشهد صناعة الدواء يف اجلزائر تقدما ملحوظا يف اإلنتاج كما
الواردات، مما أدى إىل حتوله إىل سوق أساسي تبىن عليه مشاريع الشراكة، وذلك نظرا لإلمكانات املتوفرة واملوقع اجلغرايف 

  .    يف هذا القطاع يعتربان نقطة االنطالق األساسية للمستثمرين ناملمتاز للجزائر واللذا

 مراحل بأربع مرت قد اجلزائر يف األدوية صناعة بأن القول ميكن :الجزائر في الدواء لصناعة لتاريخيا التطور .1
 :وهي اليوم إىل االستعمارية احلقبة منذ خمتلفة

 .االستقالل قبل ما :األولى المرحلة -
 1982 -1962  سنة من :الثانية المرحلة -
 1987 - 1982 سنة من :الثالثة المرحلة -
  .اليوم إىل 1987 سنة من :الرابعة حلةالمر  -

 شركة على حمصورة اجلزائر يف األدوية صناعة كانت االستعمارية احلقبة خالل: االستقالل قبل ما مرحلة .1.1
 الذي جديد مشروع ميالد عن اإلعالن مت االستقالل وغداة ، 1952سنة أنشأت اليت بيوتك BIOTIC هي واحدة

 .PHARMAL فرمال سةمؤس وهو 1962 سنة النور رأى
 الصيدلية 1963 سنة إنشاء مت املرحلة هذه خالل: ) 1982سنة إلى (1962 سنة من: الثانية المرحلة .2.1

ا منذ تشرف أصبحت عمومية مؤسسة وهيP.C.A  اجلزائرية املركزية  من كل وكذا األدوية توزيع قطاع جممل على نشأ
 منذ الصناعية احلراش وحدة ما حلقت مث ، 1965العام منذ األدوية لصناعةPHARMAL ، BIOTIC مؤسسيت

 مبجهودات P.C.A مؤسسة حينئذ وقامت األدوية استرياد كذلك حتتكر املركزية الصيدلية وأصبحت ، 1972العام
 الصناعة قطاع على تسيطر وأصبحت اإلنتاج وسائل وحتديث تطوير وكذا العاملة اليد وتأهيل ترقية سبيل يف جبارة
  .والتوزيع البيع اإلنتاج، ناحية من سواء اجلزائر يف يةالدوائ
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 إيفاد خالل من األدوية صناعة ثوحتدي تطوير إىل يرمي جديد خمطط تطبيق على اجلزائر عكفت املرحلة هذه وخالل
 صناعية مشاريع إجناز يف الشروع على كذلك وعملت األوربية، البلدان يف للتكوين الصناعيني الصيادلة من كبري عدد

 باملدية، احليوية للمضادات جديد مركب إجناز على S.N.I.C الكيمائية للصناعات الوطنية الشركة أقدمت حيث جديدة
 معهد مشروع إجناز يف البدء مت كما 1969 سنة SOCOTHYD سوكوتيد مؤسسة املرحلة هذه خالل إنشاء مت كما

 اية مع ينطلق أن املنتظر من كان والذي باملدية احليوية املضادات مشروع من، كل أن إال PASTEUR باستور
 مطلع حىت إلجنازا قيد بقي باستور معهد حني يف ، 1988سنة يف إال ذلك يتحقق اإلنتاج،مل يف السبعينات
  .التسعينات

 االقتصاد ميز خاص وضع مع جاءت املرحلة هذه :)1987 سنة إلى (1982 سنة من: الثالثة المرحلة .3.1
  :إىل دف كانت واليت للمؤسسات العضوية: اهليكلة إعادة مرحلة وهو اجلزائري

 .اإلنتاج عن البيع وظائف فصل -
  :وهي مؤسسات مخس استحدثت اهليكلة إعادة ظل ويف. لتوزيعوا بالبيع مكلفة جهوية وحدات إنشاء -

 :هي والتوزيع للبيع جهوية مؤسسات ثالث
ENAPHARM و بالوسط ENCOPHARMاجلزائري بالشرق ENOPHARM من كل قامت كما البالد بغرب 

 فعليا انطلقت واليت إلنتاج شرشال وحدة: هي إنتاجية وحدات ثالث ENAPHARMو  ENCOPHARMمؤسسة
  . Tablets األقراص إلنتاج عنابة ووحدة Liquids السوائل إلنتاج قسنطينة وحدة ، 1994نةس
  .ENEMEDIالطبية  التجهيزات وتوزيع إلنتاج مؤسسة -
 BIOTIC, PHARMALمؤسسات من كل على استحوذت واليت SAIDAl صيدال واملسماة األدوية إلنتاج مؤسسة -

  . SNIC ملؤسسة بعالتا باملدية احليوية املضادات ومركب
 حترير بعد خاصة كبرية تطورات املرحلة هذه شهدت وقد :)2005إلى (1988 سنة من: الرابعة المرحلة .4.1

 كلها القوانني هذه اجلزائر، يف االستثمار لرتقية جديد قانون وصدور والقرض النقد قانون وصدور اخلارجية التجارة
  .األدوية إنتاج وكذا باجلملة التوزيع االسترياد، يف واألجنيب الوطين اخلاص القطاع بتدخل تسمح
 لألدوية االسترياد تراخيص ومبقابل خواص متعاملون أي Agents الوكالء مبفهوم جاء والقرض النقد قانون أن حيث
ال هذا يف مينح اعتماد أول كان حيث حملية، إنتاجية وحدات بإنشاء سنتني ظرف يف جيربون  1991 سنة ا

 اإلنتاج جمال يف اخلاص القطاع وجه يف يقف قانوين حاجز آخر وكان. اجلزائري الصيدالين املخرب أي L.P.A ملؤسسة
 مرسوم مبوجب "الصيدالنية املنتجات توزيع أو إنتاج ملؤسسة االستغالل رخصة" بـ تعويضه ومت 1992 سنة أزيل قد

 األدوية لصناعة اخلاص القطاع على احلصار رفع ائيا مت املرسوم هذا ومبوجب  1992جويلية 06 يف صادر وزاري
 القطاع أصبح املرحلة هذه خالل أنه كما القطاع، هلذا األجانب أو احملليني اخلواص باقتحام بعد فيما مسح ما وهو
ــيع العام ــالوضعي بفعل كثريا اينــ ــالصعب واملالية االقتصادية ةــ ــ ــالثالث التوزيع مؤسسات أصبحت حيث يعيشها، اليت ةــ ـــ    ةــ
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     3 PHARMS عاشتها احلالة ونفس ،1997 سنة حلها ومت كبرية مالية وصعوبات شديدة منافسة من تعاين 

  :الثالثة املؤسسات إثرها على اختفت جديدة هيكلة بإعادة املرحلة هذه متيزت كما ENEMEDI مؤسسة
LES PHARMSوهي جديدة مبؤسسات وعوضت  SOMEDIALاالسترياد جمال يف متخصصة DIGROMED 

 إلنتاج  ENIEمؤسسة جند لذاك إضافة بالتجزئة، للتموين ENDIMED مؤسسة وجند باجلملة التموين يف متخصصة
 وفرعها الزجاج إلنتاج  ENAVAومؤسسة )األشعة كأجهزة( الطبية التجهيزات كذلك تنتج الكهربائية جهزةاأل

NOVER )1)األسنان طب كراسي إلنتاج.   

مارك اجلزائرية بلغت فاتورة واردات اجلزائر من املنتجات تبعا لديوان اجل :واردات الجزائر من المنتجات الصيدالنية .2
ـــــ، 2012 سنةمليار دوالر  2.23الصيدالنية  أما . 2011سنة مقارنة مع  % 13.15 حيث اخنفضت بنسبة تقدر بـ

 وتبقى. 2012فهي منخفضة باملقارنة مع سنة  %  13.2تقدر بـ 2013نسبة الواردات للشهور األربعة األوىل من سنة 
املنتجات الصيدالنية املرتبة الثانية يف بنية تل حيث حت مليار دوالر، 2.13 بقيمةكرب األفاتورة األدوية لالستخدام البشري 

ا من وذلك لتغطية  % 70 ما قيمته نتاج حمليااإل جاهدة إىلاجلزائر  وتسعى. اجلزائر واردات باالستعانة  الدواءاحتياجا
اية ب ا) العام واخلاص(لذلك جندها تشجع القطاعني  2015سنة املختربات األجنبية حبلول    .2لتحقيق طموحا

مليار دوالر واليت تتحملها امليزانية العامة للدولة، جند  2نظرا لقيمة فاتورة الدواء اليت تتجاوز : اإلنتاج الوطني للدواء .3
  :3من الدواءتغطية احتياجات السوق الوطنية ل يسعيان )القطاع العام والقطاع اخلاص(القطاعني 

تجات الصيدالنية لكل من صيدال ومعهد باستور وسوكوتيد يرجع إنتاج القطاع العام للمن: القطاع العام .1.3
socothyd:  

تلبية  يساهم صيدال يف توفري الدواء للسوق اجلزائرية حيث أثبتت اإلحصائيات مسامهة كبرية لصيدال يف: صيدال -
   :لدواء كما هو موضح يف اجلدول املوايلالوطين لسوق ال احتياجات

  الجزائر في الدواء سوق فيلصيدال  السوقي النصيب ):10(رقم  الجدول
  2013  2012  2011  2010  السنوات

  40  36   21     20  %النسبة 

  أعد تبعا للوثائق الداخلية لصيدال :المصدر

                                                
، العلمية والدراسات لبحوثا جملة، لصيدا مجمع حالة–الفكرية  الملكية حقوق اتفاقية تطبيق وتحديات الجزائر في األدوية صناعة، بوشنافة الصادق 1

 237- 234، ص ص2011، جويلية 05عدد 
2 http://lecourrier-dalgerie.com 

    2013وثائق داخلية من جممع صيدال،  3
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املالحظ من اجلدول السابق ارتفاع نسبة النصيب السوقي لصيدال يف سوق الدواء يف اجلزائر من عام آلخر ويعود ذلك 

على الدواء إمجاال وارتفاع الطلب على منتجات صيدال نظرا العتماده سياسة املرونة  الوطين الطلب منو معدل زيادةإىل 
  .صلي، وهذا تعبري عن القدرة العالية لصيدال باملقارنة مع نظرائه يف القطاعيف األسعار وتقدمي منتجات مماثلة للمنتج األ

حيتل معهد باستور مكانة هامة يف إنتاج الدواء، كما يقوم بتشخيص األمراض احليوانية  : (Pasteur)معهد باستور -
  . دواء للسوق اجلزائرية 23ستور يوفر ومحاية املستهلك، باإلضافة إىل توفري اللقاح لالستعمال احليواين والبشري، فمعهد با

  .يساهم يف تغطية احتياجات الصحة العمومية :(socothyd)معهد سوكوتيد  -
  :مؤسسة متمثلة يف املخابر واليت نذكر أمهها 31تشكل مؤسسات القطاع اخلاص إلنتاج الدواء : القطاع الخاص .2.3

  
- LADPHARMA 
- L.A.M (laboratoire algérien du médicament) 
- L.P.A (laboratoire pharmaceutique algérien) 
- PHARAM ALLEIENCE 
- L'I.M.A. (L'institut Médical algérien) 
- LABSALEM 
- SOPHARM 
- PHARMAGHREB 
- BIOPHARM 
- ALPHARM 
- PRODIPHAL 
- LABORATIORE KPMA   

  

  : الا هذا يف إنتاجية شاريعمب قاموا آخرين مستوردين هناك أن إىلكما علينا أن نشري 

 توزيعها أجل من املنتجات هذه بشراء تقوم صيدالنية مؤسسة كل الصيدالنية، املنتجات مستورد يعترب :المستوردين -
  .باإلنتاج هلم املرخص املنتجني من فقط التموين أن يكون وينبغي األدوية، قائمة يف مسجلةا أ من التأكد مع
  .هم جمموعة مستوردين خاصني :توردينالمس الجملة تجار -
   .الموزعين الجملة تجار -
  :تضم كل من: التجزئة تجار -

 اندمياد العمومية الوكاالت ENDIMED  
 االجتماعي للضمان الوطين الصندوق وكاالت  
 اخلاصة الوكاالت  
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  اإلبداع في قطاع الصناعة الدوائية : الثالثالمبحث 

هي الصناعة اليت ميكن أن  الدوائيةالصناعة "بأن  Glaxo Smith Klineمدير خمرب  Jean-Pierre GARNIER تبعا ملقولة
ا على اإلبداع أن نتعرف على مكانة اإلبداع يف قطاع الصناعة  يلي افيم سنحاول، 1"تعيش أو متوت، حسب قدر

   :الدوائية كما يلي

I. القياسات الكمية للنشاط اإلبداعي للمؤسسات   
  :لكي يتسىن قياس اإلبداع يستعمل عادة ثالثة أنواع من القياسات الكمية للنشاط اإلبداعي، وتتمثل هذه القياسات يف

ومن . 2ملبالغ املنفقة على البحث والتطوير سواء على مستوى املؤسساتمتثل إمجايل ا :نفقات البحث والتطوير .1
فإن املؤسسات العمالقة ختصص ميزانية كبرية  ،اجلدير بالذكر أن الدول الصناعية تنفق بشكل كبري على البحث والتطوير

يدالنية العربية بصفة عامة الصناعات الصيف املقابل جند ، مليارات دوالر 8و 3جدا لنفقات البحث والتطوير ترتاوح بني 
ا، فال تزيد نسبة إنفاقها على البحوث أكثر من وهو  %2 تعاين من ضعف اإلنفاق على البحوث اخلاصة بتطوير منتجا

واقتصرت هذه األنشطة على صياغة مستحضرات جديدة . ما أدى إىل تدهور أنشطة البحث والتطوير يف مصانع األدوية
ال واحنصر وجودهم يف . ا اآلخرألدوية معروفة وحتسني بعضه وهلذا السبب اخنفض عدد اخلرباء املتخصصني يف هذا ا

رجال البحث العلمي يف اجلامعات، وهؤالء تتم االستفادة من من أحباثهم إال قليال، اإلمكانات الدول العربية كبرية 
  .ولكنها مشتتة الفتقادها عنصر التجميع والتعاون

مليون دوالر وهو عبء على دولة واحدة  250إىل  125يف جمال البحث والتجريب ما بني فابتكار دواء جديد يكلف 
  .3مبفردها

هي عبارة عن قائمة اإلبداعات املتأتية من خمتلف املؤسسات وتكون مستخلصة من حتقيق  :تعداد اإلبداعات .2
ا تقيس بوضوح اإلنتاج ويستطي ع القائمون على التحقيق وضع شامل، وجيب أن ميثل أحسن مصادر للمعلومات أل

قواعد إعداد جممل املعطيات ويستهدفون املؤسسات، الصناعات أو الدول، ويف الواقع يوجد إنتقاد هلذا التعداد بسبب 
  .طابع العشوائية الذي مييزه، فيجب على القائمني بالتحقيق أن حيددوا ماذا ميثل اإلبداع وما ال ميثل

كن قياس الكثافة اإلبداعية ملؤسسة ما من خالل عدد براءات االخرتاع احلاصلة عليها مي :تعداد براءات االختراع .3
  .   1وهي متثل حصيلة نشاط إبداعي

                                                
1 Rapport sectoriel, (2011), l'industrie pharmaceutique: état des lieux, enjeux et tendances 
lourdes……..dans le monde et en Algérie, N° 1, Janvier, P 26  

  )بتصرف(   286، صالمرجع السابقدويس حممد الطيب، خبيت إبراهيم،  2
  29ص، 2013، 9اإلجتماعية واإلنسانية، عدد  ، األكادميية للدراساتتنافسية الصناعات الصيدالنة في دول شمال إفريقيامداح عراييب احلاج،  3
  )بتصرف(
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II. الصناعة الدوائيةقطاع في  اإلبداع   
يعترب اإلبداع عنصر مهم لضمان استمرار منو وتطور الصناعة الدوائية نظرًا ملا يقدمه من القدرة على تطوير منتجات 

ولتحقيق  .جديدة وأساليب تسويقية مبتكرة تتالءم مع طبيعة املنتوج الدوائي وطبيعة األسواق املوجهة إليها هذه املنتجات
سات الدوائية العاملية تتمتع بإنفاق كبري على البحث والتطوير والتكنولوجيا العالية، يف حني جند ذلك جند معظم املؤس

ا من خالل  املؤسسات الدوائية على مستوى العامل الثالث أو الدول العربية على وجه التحديد تسعى لتمييز منتجا
ملنافسة، كما جندها تتبين سبل متكنها من حتقيق ال تتوافر يف املنتجات ا حتسني اجلودة واستحداث مواصفات وخصائص

  :سنوضح ذلك يوفيما يل. املنافسة اإلبداع والبقاء أو

 أهم فيها تتواجدو  للدواء، املنتجة الدول أهم من املتقدمة الدول تعترب :على مستوى صناعة الدواء األصلي اإلبداع .1
 املستمر التجديد من متكنها اليت والتطوير البحث تكنولوجية املخابر هذه ستعمل، حيث تلعامليةا الصيدالنية املخابر
    .2األصلي للدواء املنتجة الدول أهم من الدول هذه تعترب ولذلك. جديدة اخرتاعات فاكتشا أو للدواء

وأنه املصدر  R & Dوالتطوير البحث أنشطة علىتنفق بشكل كبري  الدول هذهوتشري الدراسات واإلحصائيات إىل أن 
املؤسسة عندما تستثمر " ليبمان و مامري (Lippman & Mamer, 1992) ي لإلبداع وهذا ما أشار إليه كل من الرئيس

 الدائم اعتمادها وهى هامة خبصوصيةتتمتع  الدواء صناعة، حيث أن 3"اإلبداعفوز يف سباق أكثر يف البحث والتطوير ت
   .Research–driven industry البحوث عن ناجتة عةصنا عليها يطلق والتطوير حبيث البحث على عمليات واملستمر

 للتطور ونتيجة األحباث ذه تقوم اليت الشركات من ضخمة تتطلب استثماراتمن جهة أخرى جند هذه الصناعة 
 يف خاصة كبرية تكنولوجية طفرة الدواء إنتاج ومعايري مواصفات شهدت فقد األخرية السنوات يف الرهيب التكنولوجي

 وزيادة األسواق على السيطرة دف إسرتاتيجية حتالفات تكوين حنو النشاط الدويل ذات الدوائية الشركات اجتاه ظل
 الدول ومازالت، متعددة اجلنسية البحثية الربامج مستوى على البحوث ولتطوير التجارة حترير بعد القدرة التنافسية

جند تعداد براءات االخرتاع احلاصلة عليها كبري جدا وهو بعد  كما أننا .4العاملي الدواء سوق على املسيطرة هي املتقدمة
  .5يف تقدير سلوك اإلبداع يف شركات األدويةهام 

  

                                                                                                                                                            
  )بتصرف(   286، صالمرجع السابقدويس حممد الطيب، خبيت إبراهيم،  1
 
  313، صالمرجع السابقحلول سامية،  2

3 DUFLOS M. G, Innovation et stratégies d’acquisitions dans l’industrie pharmaceutique: analyses 
empiriques, Thèse Doctorat en Sciences Économiques, Université de Paris I, 2007, see: www. 
WikiMemoires.com 

 ةيواالقتصاد ةيالقانون اجلوانب مؤمتر، والتحديات األبعاد  ..مصر فى الدواء وصناعة TRIPsالفكرية  الملكية حماية اتفاقية حول، شلىب ماجدة أمحد  4
  )بتصرف(  uaeu.ac.ae/prev_conf/.../drMajedashalaby.pdfslconf.    901-894، ص صةيالعامل التجارة منظمة اتيالتفاق

5 DUFLOS M. G, Op-Cit  
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تسعى شركات صناعة الدواء اجلنيس بأن تولد اإلبداع بنفسها،  :لجنيساناعة الدواء على مستوى ص اإلبداع .2

ا، لكي توفر  حيث تنفذ هذه الشركات اسرتاتيجيات تنافسية جديدة تدمج إلعادة إبداع تصميمات يف حافظة منتجا
دف مقابلة تغريات هذه إعادة التوج.... خصوصية أكثر هلا، وعالج ذو جودة عالية يقابل احتياجات املرضى، يه 

كما جتدر اإلشارة إىل ضرورة اختيار الطريقة األسرع يف . 1احمليط وحتديات املنافسة يف كل من نضج وتطور األسواق
تطوير األدوية اجلنيسة اجلديدة ويكون ذلك إما عن طريق شراء الوصفة أو التطوير من طرف مركز البحث والتطوير التابع 

اء اجلنيس، أو سياسة تقليد األدوية األصلية مع ضرورة أن تكون املؤسسة املنتجة للدواء اجلنيس للمؤسسة املنتجة للدو 
  .األوىل واألسرع يف دخوهلا سوق األدوية اجلنيسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
1 http://www.scoop.it/t/pharmaceutics-r-d 
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  تقديم عام لمجمع صيدال: الرابع المبحث
 حيث يشكل ،اجلزائر مستوى على الصناعة هذه يف الرائد ويعترب ،الدواء صناعة جمال يف ةهام مكانة صيدال جممع حيتل

مع يعترب إذ. توسطامل األبيض البحر دول مستوى على ا بأس ال مكانة وحيتل اجلزائرية السوق يف مهم صناعي قطب  ا
من هنا  ،وجيزة فرتة يف كبرية نتائج حيقق أن استطاع أنه على يدل مما اجلزائر، بورصة دخلت اليت املؤسسات أوائل من

مع بالتطرق إىل التعريف به وأهدافه ومهامه   .......دعت الضرورة لدراسة هذا ا

I. صيدال بمجمع التعريف:  
يكلي هلبعد اإلصالح ا 1982ة يف أفريل النيصيداللمنتجات لإنشاء املؤسسة الوطنية  مت 161/82وفقًا للمرسوم رقم 

فقد طرأت حتويالت على هياكل املؤسسة مكنتها من املشاركة يف العمليات  1993ويف . للصيدلة املركزية اجلزائرية
دفها االجتماعي   .الصناعية والتجارية املرتبطة 

للمؤسسة  ًا املضادات احليوية، وبالتايل أصبح ملك اجإنتإنتاج الدواء باملدية إىل  فقد اجته مركب 1997 أفريل يفأما 
ه األخرية اليت مت اإلعالن عن انتقاهلا إىل التسيري الذايت يف فيفري هذ )SNIC(ية للصناعات الصناعات الكيميائية نالوط

  .، لتمهد السبل  لظهور  صيدال1989
سنة  من رأس مال صيدال، ويف % 100متتلك نسبة  1996نذ م ةالكيميائي لقد أصبحت الشركة القابضة للصيدلية

مع الصناعي يف فيفري  1997 ومن هنا كانت انطالقة جممع  .1998تبنت املؤسسة برنامج إصالحي انبثق عنه ا
       .صيدال يف صناعة الدواء

 ويتكوندج   000 000 500 2ـب رأمساهلا يقدر أسهم ذات مؤسسة صيدال جممع يعترب :صيدال مجمع تعريف .1
 التسويق ومديرية توزيع وحدات وثالث والتطوير البحث مركز إىل إضافة .فروع وثالث مركزية مديريات عدة من

مع وخيتص. الطيب واإلعالم  املهمة تتمثل حيث الصيدالنية، واملنتجات املواد صناعة ميدان يف "صيدال"الصناعي ا
   .1والبيطري البشري لإلستطباب املوجهة الصيدالنية املواد وتسويق اجإنت تطوير، يف له الرئيسية

مع مهام تقسيم ميكن :مجمع صيدال مهام .2  :يف األساسية املهام تتمثل حيث ثانوية، وأخرى أساسية مهام إىل ا
 .الدواء لصناعة خمصصة مواد إنتاج -
 .احليوية للمضادات الفعال األساس إنتاج -
مع ملنتجات والتسويق التوزيع التجارية، باملهام رأكث االهتمام -  الوطنية السوق لتغطية الوطين الرتاب كامل عرب ا

 .الدولية األسواق الخرتاق والسعي
  .الدواء وتركيب حتليل ومراقبة اجلودة تأمني -

                                                
1 La notice d’information, Groupe SAIDAL, PP  9-13 
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مع مهام تتمثل بينما .)Generic( اجلنيسة األدوية وتطوير التطبيقية بالبحوث القيام -   :اآليت يف الثانوية ا
 .والتغليف التعبئة منتجات إنتاج -
  .السلع ونقل عبور -
 ورفع النوعية ضمان أجل من اإلنتاج يف املستعملة اتالتقني تطوير على والعمل اإلنتاج لتجهيزات ذاتية صيانة -

  .اإلنتاجية الطاقة
  .والتحليل) الرتكيب أو التشكيل( اخلدمات تقدمي -

  :اآليت يف تتمثل صيدال، مع اإلسرتاتيجية األهداف :مجمع صيدال أهداف .3
  .سيع تشكيلة منتوجاتهتو  -
  .قدمي أدوية منافسة من حيث اجلودة والسعرت -
  .افسة السوق اخلارجي وخاصة اإلفريقينم -
  .جنبيةع املؤسسات واملخابر األم ةوسيع إطار الشراكت -
  .رتكيز على االستفادة من البحث العلمي، بالتعاون مع كليات الصيدلة ومراكز البحوث األجنبيةلا -
  .فع اإلنتاجية والعمل على حتسني النوعيةر  -
  .يًا عمل على حتقيق األمن الدوائي حمللا -
 .الوطنية العمومية الصحة انشغاالت االعتبار يف األخذ -
هودات يف ميدان التسويق واإلعالم الطيب، ويف ات - دف دفع اإلنتاجيةملكثيف ا   .يدان التجاري، 
  .د من حجم الواردات يف جمال املنتجات الصيدالنية، وذلك من خالل توسيع حجم االستثمارات وترقيتهاحلا -
  .ديدةجنشاء فروع إصب شغل جديدة من ق منالخ -
مع سطر السابقة، األهداف تحقيقل  :1هي أفاق، لثالثة عمل برنامج ا

 2003 -2004القصري املدى على برنامج  
 2004 -2006 املتوسط املدى على برنامج  
 2006 -2011 الطويل املدى على برنامج 

مخصص الذي : 2014-  2010مخاسي باإلضافة لربنامج  مليار دج لتجسيد مشاريع  7,16ع ما قيمته له ا
  .2استثمارية

  
                                                

  2013ل، وثائق داخلية من جممع صيدا 1
    4045، العدد )2013فيفري  10(جريدة البالد  2
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II. الهيكل التنظيمي لمجمع صيدال :  
 بباتنة التوزيع مركز، للوسط التجارية الوحدة للمجمع، العامة ارةاإلد تشملو  املؤسسة األميتكون جممع صيدال من 

  :1يلي فيما واملراكز املديريات هذه تعريف وميكن. والتطوير البحث مركز ووهران،

مع تسيري على األول املسئول هو: العام المدير الرئيس .1  املمثل يعترب كما. املركزيني املديرين إىل القرارات وتوجيه ا
  .وخارجيا داخليا صيدال عم

مع تسيري على الثاين املسئول هو: العام األمين .2   .التنسيق مهمة بتوليه ا
  :تتمثل يف: المديريات .3

تمثل املهام األساسية هلذه املديرية، يف تسيري االسرتاتيجيات ت: المالية تياواالستراتيج مديرية تسيير المحفظة .1.3
انية، احملاسبة واملالية والتموين على املدى املتوسط والطويل، وهذا إضافة إىل متابعة حمفظة األوراق املالية، وكذا تسيري امليز 

مع يف السوق الثانوي   .املالية 
  :مثل مهامها يفتت :واإلعالم الطبي يقديرية التسو م .2.3

  .رتاتيجية التسويق واإلعالم الطيبإس امة وتنفيذإق -
  .طوير دراسات السوقت -
  .لف ركائز التكوين واإلعالم الطيبدمي ونشر خمتقت -
  .ع خطوط مراقبة اجلودة والنوعيةضو  -
تم بكل النشاطاتوالنشرية ا) Saidal echo, Saidal health, Info Saidal(جملة صيدال  إعداد -   .لداخلية، اليت 
  .، بياطرة وجراحي األسنانمن أطباء، صيادلة ،شاء شبكة املندوبني الطبيني عرب كامل الرتاب الوطينإن -

االستثمار  رتبطة بالتطوير الصناعي، خاصةاملتم هذه املديرية بكل النشاطات  :مديرية تطوير الصناعة والشراكة .3.3
ً مع الوطنيني أو األجانب، وهذا لتعزيز مكانة املؤسسة يف األسواق العاملية يف جمال   .الشراكة سواء

وحدة  هي مديرية تقنية مكلفة مبراجعة ملفات صنع الدواء ومراقبة :األعمال الصيدالنيةمديرية التأمين والجودة و  .4.3
  :يف تتمثل مهام إجناز املديرية هذه تتوىل .طابقة لألصلملالبحث والتطوير وتوجيهها خبصوص تشكيل املنتجات ا

   .النوعية طريق عن اإلداري النظام سياسة أو اإلسرتاتيجية حتديد -
  ISO 9000 Version 2000    : مع تتجاوب مناسبة تإجراءا وضع -

ISO 9001 Version 2000 
 
 

                                                
1 La notice d’information, Groupe SAIDAL, PP 13-14 
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  .يةتسيري املوارد البشر  مهمتها: مديرية الموارد البشرية .5.3
النشاطات  تمثل مهامها أساسًا يف مراقبة التسيري، فحص احلسابات وكلت :ل والتركيبيمديرية التدقيق، التحل .6.3

  .املتعلقة بالتسويق، التحليل والرتكيب
 2006أوت  27 يف املديرية هذه تأسست: *Biotechnologieوالبيوتكنولوجية  الصناعي التطوير مديرية .7.3

  . الدواء املوجه أكثر حنو األدوية الناجتة عن البيوتكنولوجية مهمتها تطوير سوق
تسويق  يف ، وهي خمتصة1996سنة  unity commercial centreشأت أن :)UCC(التجارية المركزية  اتلوحدا .8.3

 ف خاللاعمض وقد حققت فعالً رقم أعمال. منتجات صيدال، إضافة إىل تسويق تلك املواد املنتجة من طرف شركائه
على توجيه اإلنتاج حسب  نشري إىل أن هذه الوحدة تعملو  %. 18، حيث بلغت نسبة الزيادة يف اإلنتاج 1998سنة 

 412تتمتع بقدرة ختزين تصل إىل  كما. طلبات السوق، فقد استطاعت أن توزع كمية هامة من األدوية يف السوقتم
  :التالية لى مراكز التوزيعع مليون وحدة بيع، باإلضافة إىل احتوائها

  .شخص 50بعدد عمال ، 1999كز التوزيع بباتنة، بدأ نشاطه سنة مر  -
  .شخص 40بعدد عمال  ،2000سنة  هركز التوزيع بوهران، مت تدشينم -
  . نما تضمن فرع أنتبيوتيكال عمليات التوزيع يف اجلنوبيب -

، )احلراش(هذا املركز باحملمدية قع مقر ي :)Center Research and Development( ركز البحث والتطويرم .9.3
  :حيث تتمثل مهامه أساسًا فيما يلي للبحث والتسويق الطيب، وهو مدعم بوحدة

  .) (Généricاجلنيسةوير األدوية وخاصة منها تط -
  .قيق مشاريع البحث متبوعة بالبحوث األساسية يف جمال العلوم الصيدالنيةحت -
مع حلا -  قطاع صيدال وتبادل اخلدمات بني هذه األخرية، مع مؤسسات أخرى يفضور التقين لوحدات اإلنتاج 

  .الصناعات الكيميائية والصيدالنية
   .املواد الصيدالنيةو  دير حاجيات السوق احمللي من األدويةقت -
معلا - بحث خمابر لل 04مع تزايد رغبة صيدال يف حتسني اإلنتاج كما ونوعا أسس و  .تكوين التقين والعلمي لعمال ا

  ).اجلزائر(والتطوير، آخرها خمرب يف املدينة اجلديدة بسيدي عبد اهللا وخمرب مماثل يف حسني داي 
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  :تتمثل يف :فروع مجمع صيدال. 4

منذ  اجانطلقت به عملية اإلنت حيثمركب املضادات احليوية باملدية،  يضم :)Antibiotical(رع أنتيبوتيكال ف .1.4
 البنيسيلينية نوع من احليوية املضادات إنتاج يف خيتص: رليت ينتجها هذا املركب نذكااملنتجات بني ، ومن 1988سنة 

penicillinic،  البنيسيلينيةوغريNon-penicillin ،بعض املواد تامة الصنع واملواد إنتاج و  ...، املراهم، األقراص واحلقن
  :التالية الوحدات املركب ويضم .األولية

  .البنيسيلينية وغري البنيسيلينية الفعالة املادة إنتاج وحدة -
  .الصيدالنية التخصصات مواد إنتاج وحدة -

من ثالث وحدات  يتكونفرع فارمال بالدار البيضاء، حيث قع املقر االجتماعي لي :)Pharmal(فرع فارمال  .2.4
  :هي لإلنتاج

  .  1958خالل  ئدار البيضاء، وقد أنش مصنع -
  .يف إنتاج مضادات السعال ، وهو خمتص1998إىل صيدال سنة  قسنطينة، انضم مصنع -
  .، احملاليلاألسنانتص يف إنتاج األقراص، املراهم معجون ، وخي1998إىل صيدال سنة  عنابة، انضم مصنع -
    .البشري لالستعمال األنسولني بصنع تخصصي ،بقسنطينة األنسولني مصنع -
يحتوي على  حيث ،راقبة والتحليللما ،نيالسنة في مجال اإلنتاج الصيد 40 تفوق تمتع فرع فارمال بخبرةيو 

قسنطينة، باإلضافة إلى  بوالية 1998أنشأ سنة  الذي الفرع مصانع لمنتجات والنوعية الجودة لمراقبة مخبر
  .وحدة 000 000 8حيث ينتج  الطاقة اإلنتاجية الهامة

  :جتماعي بالحراش ويتكون من ثالث وحدات لإلنتاج هياال ع مقرهيق: Biotic) ( رع بيوتيكف .3.4
   ......األقراص، املراهم،ص يف إنتاج ت، الذي خيجسر قسنطينة مصنع -
  .املراهم ، األقراص، احملاليل،ةبشر ألا: ومن أهم منتجاتهاحلراش،  مصنع -
  .األشربة، األقراص، الكبسوالت: حيث ينتج هذا املصنع .قوم بإنتاج حملول تصفية الدمشرشال، ي مصنع -
   .التحاميل إنتاج يف يتخصص، الذي باتنة مصنع -
رب املنتج احمللي الوحيد للمحاليل صيديل، كما يعتالجمال اإلنتاج  سنة يف 40 طويلة تقدر بأكثر من تمتع هذا الفرع خبربةي

املكثفة، إذ حيوي وحدتني إلنتاج هذا الشكل من احملاليل املكثفة، إذ تغطي وحدة شرشال لوحدها السوق احمللي من 
  . Homodialyse احمللول
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  الهيكل التنظيمي لمجمع صيدال): 37(الشكل رقم 

  
Source: La notice d’information, Groupe SAIDAL, P 16 

 العام المدير الرئيس

مركب المضادات 
 الحيوية بالمدية

ANTIBIOTICفرع

AL 

 BIOTIC فرع

 PHARMAL فرع

ءالبيضا دار وحدة  

 قسنطينة وحدة

 عنابة وحدة

 قسنطينة جسر وحدة

 الحراش وحدة

 شرشال وحدة

 األوراق محفظة تسيير مديرية
المالیة واالستراتیجیات المالیة

واإلعالم الطبي التسويق مديرية  
الطبیة مات المعل

والشراكة الصناعة تطوير مديرية  

الجودةو  التأمين مديرية  الصيدالنية واألعمال 

يريةمد ،التدقيق   والتركيب التحليل 

 للوسط التجارية الوحدة

 شرق التجارية الوحدة

غرب التجارية الوحدة  

 العام األمين

 باتنة وحدة

 العالقة سلمية

ركز البحث والتطويرم العالقة وظيفية  

 الموارد البشرية مديرية

 والبيوتكنولوجية الصناعي التطوير مديرية
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III. الموارد البشرية لمجمع صيدال :  

الت صناعة الدواء بالتعقيد وكثرةنظرا لتميز  لعامل  إضافة والتكنولوجيا، واملنتجات العمل طرق على مستوى التحوّ
ل البقاء واالستمرارية جنده يسعى ملواكبة التطور والتكيف من أجاملنافسة الشديدة اليت يتعرض هلا جممع صيدال، 

فإن صيدال يسعى وبشكل دائم اكتساب املوارد البشرية  والتفوق للنجاح مصدر أهمومبا أن املورد البشري . واملنافسة
مع وفروعه برامج التكوين وإعداداملؤهلة   موردا يعد البشري فاملورد ،من أجل رفع مستوى املعارف واملهارات لعمال ا
 .للمؤسسة قيمة خلق إىل بفعالية استثماره عند يؤدي اسرتاجتيا

ـــ ب 2012.12.31يقدر عدد عمال جممع صيدال يف : اليد العاملة .1 هو موضح  كما توزيعهم ويتمعامل  4100ــ
  :فيما يلي

  )2012- 2008( صيدال مجمع عمال عدد تطور ):11( رقم جدول
  2012  2011  2010  2009  2008  الصنف

  1860  1832  1895  1848  1883  إطارات

  1920  1954  2016  2033  2004  أعوان التحكم

  320  346  457  486  583  أعوان التنفيذ

  4100      4132  4368  4367  4470  المجموع

   أعد تبعا للوثائق الداخلية لصيدال: المصدر

مع يويل أمهية كربى ألعوان التحكم مبجموع  نظرا  وذلك % 45ما يعادل  1920املالحظ من اجلدول السابق أن ا
ا املؤسسة نشاط طبيعة ل عتمد صيدال على كما ي ،املخزون وتسيري والصيانة اإلنتاج قطاع يفحتتاج للتقنيني فإ

 320أما أعوان التنفيذ يقدر عددهم بـ  % 45بنسبة  1860مبجموع اهلام يف املؤسسة وذلك اإلطارات نظرا لدورهم 
  .% 10بنسبة 

صيدال  ذلك تغري حاجة من سنة ألخرى ويعود السبب يفمال جممع صيدال عدد عتناقص طفيف يف الحظ كما أننا ن
باإلضافة إىل كمية اإلنتاج املقدرة لكل ....) ،التصنيع بعقود الشراكة، الصناعية الشراكة(ربمها للعمال تبعا للعقود اليت ي

  .ان التحكم وأعوان التنفيذسنة، كذلك التوجه حنو االعتماد على اآلالت والتخفيف من اليد العاملة خاصة يف أعو 
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مع صيدال، وذلك نظرا ألن صناعة الدواء حتتاج :التكوين .2 لليد العاملة  حيتل موضوع التكوين أمهية كربى بالنسبة 

 مع اتفاقياتجنده ميضي  ذلك أجلومن  للتنمية أساسي عامل لصيدال بالنسبة التكوين فيعترب. املؤهلة واملتمكنة
كما أنه  واملؤّسسة اجلامعة ارتباط تعزيز أجل من )اجلزائر وجامعة USTHB بومدين هواري جامعة( الصيدلة معاهد

 مع الشراكة عقود كل يفبنود التكوين  نصب يقوم أنه إىل باإلضافة ،)صناعية صيدلة( للصيدلة اجديد أنشئ فرعا
 :كل من  نذكر املثال سبيل فعلى صيدال عمال تكوين بعملية معنية األجنبية املخابر كل حيث األجانب، شركاءها

 :شخص، ألفنتيس 120 :(Somidal)  صوميدال ،شخص 161(ACDIMA):  أكادميا، شخص 120 :(Pfizer) فايزر
(Aventis) 120 حيث جند التكوين يف صيدال يتعلق بتقنيات اإلنتاج، التسويق، ختصصات الصيادلة وإدارة  .شخص

    .1اجلودة

IV. المبرمة من طرف مجمع صيدال لشراكةا تاتفاقيا   
 هذا إن إسرتاتيجية املؤسسة يف). الشراكة الصناعية - الشراكة بعقود التصنيع(الشراكة  نوعني منجممع صيدال  دلقد اعتم

دف تطوير ممارسة صيدال وتوسيع تشكيلة إنتاجها ال    :ا

 وحدات إنتاجتتضمن هذه العقود إنشاء : (Joint venture) المشتركة المشاريعب والمعروفة الصناعية الشراكة .1
بإنشاء إدارات ، ويدار هذا املشروع املال برأساملتعامل األجنيب تتمثل مسامهة حيث . أجانبصيدال وشركاء  بنيمشرتكة 

أما أهم عقود الشراكة الصناعية املربمة  .من أهم إجيابيات هذا النوع من الشراكة نقل التكنولوجيا. وجملس خاص لإلدارة
  :بني صيدال وخمابر أجنبية نذكر اآليت

البيضاء يف   إجناز مشروع وحدة اإلنتاج يف الدارمت: األمريكية )Pfizer(فايز  د الشراكة بين صيدال ومخابرعق .1.1
مع بنسبة  16 ـــ، برأس مال يقدر بـ1998سبتمرب  08  ــ، بينما سامهت بفايز بـ% 30مليون دوالر، حيث ساهم ا
  .نتاجهاإالتشكيلة اإلنتاجية هلذا املصنع يف املنتجات اجلافة والسائلة، واليت ختتص فايزر ب وتتمثل، 70%

وتعرف : (APS) (Sanofi Aventis Pharma- Saidal) :فارما أفنتيس صانوفيد الشراكة بين صيدال و عق .2.1
 1998 سبتمرب يف اليت تأسست Rhône Poulenc-Saidal (RPS)صيدال  -بوالنك رون هذه الوحدة اإلنتاجية باسم

 مليون 400 قدره باستثمار بيع وحدة مليون 20 ب مقدرة إنتاجية قدرة ذات السمار واد الصناعية املنطقة يف 
لق .شغل منصب 140 وخلق ائريجز  دينار ا وتتعّ  العالجية األصناف ملختلف اجلافة باألشكال اإلنتاجية تشكيال
 يف .السعال ومهدآت للطفيليات ومضادات القلب أمراض ومضادات االلتهاب ومضادات املضادات احليوية: التالية
  .ر جزائريدينا مليون127.8  حصة مبا يقابل 30 % نسبة على صيدال حتصلت 2007 سنة
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 ىسع: )Saidal-Europe )GPE: (Somédail)د الشراكة بين صيدال والمجمع الصيدالني األوروبي عق .3.1
صنع األدوية والعتاد الطيب، أين مت تأسيس شركة جزائرية متخصصة يف ل ةة مع الشركة األوروبيدال إىل إبرام عقد شراكيص

ال، هي شركة صوميديال، يف واد مسار يف  دف منها تنويع مصادر التموين وتوسيع واهل 1998سبتمرب  17هذا ا
ا على مستوى السوق الوطنية، قدرت تكلفة املشروع بـ  30 ـــون دوالر، حيث سامهت صيدال بـملي 20 ــتشكيلة منتجا

  .مليون وحدة إنتاجية 27ويرمي هذا املشروع إىل إنتاج ما يعادل  %
 األصناف العالجية املخابر هذه وتنتج:  JORAS Pharmaceutical-Saidal:صيدال –فارماستيكل جوراس .4.1
 2007 سنة ويف Anti-Glancomateuxومضاد  احليوية مضادات للحساسية، مضادات االلتهاب، مضادات: التالية

  .جزائري دينار مليون 36 حوايل أي 30 % حصة على صيدال حتصلت
 :)NOVO–NORDISK/Pierre fabre() فرنسا-دنمارك( كد الشراكة بين صيدال ومخابر نوفونورديسعق .5.1

ر، تتكون تشكيلة اإلنتاجية من مليون دوال 44يقع مقر هذا املصنع بوالية تيزي وزو، حيث قدر رأس املال املستثمر بـ 
،  )مليون قارورة أنسولني 1,3مصنع قسنطينة الذي ينتج حاليا (مادة األنسولني و مضادات السرطان : منتج ختص 75

  ......كذلك أمراض احلساسية،
 تأسست :(Jordanie) (Saidal-Dar El Dawa) صيدار): األردن( الدواء صيدال ودارد الشراكة بين عق .6.1

 حيوية قطارات لصناعة مشرتكة مؤسسة موضوع عقدها على إنشاء ينصواليت 1999 أفريل يف صيدار مؤسسة
  . Collyresللعني
بثق انوهو يضم جمموعة شركاء مثل السعودية وتركيا واجلزائر،  :ديغروما-سبيماكو–د الشراكة صيدال أكايما عق .7.1

 واملعروفة بـ ،)TASSILI PHARMA - CEUTICAL COMPAGNY( كة تاسلي للصيدلةشر  عن هذا العقد إنشاء
TAPHCO متتلك هذه الشركة رأس مال . حلقنا ليت ختتص يف إنتاج أدوية العيون ومنتجاتوا ويقع مقرها يف رويبة

من  % 45دج للسهم الواحد، الذي يوزع بنسبة  6.560سهم بـ  100.000مليون دج، ميثل  656اجتماعي يقدر بـ 
  .لغري املقيمني % 55ني، و احلصة املوجهة للمقيم

ميداكتا هي عبارة عن شركة سوسرية متخصصة  :)سويسرا( )MEDACTA(د الشراكة بين صيدال وميداكتا عق .8.1
 20 يف  SAMEDمع هذه املؤسسة مؤسسة تعرف باسم شراكة ئ صيدال نشوقد أ ...يف البحث وصناعة لوازم اجلراحة

 ،% 60  مليون دج، مقسم بني املؤسستني، ميداكتا 129قدر رأس ماهلا بو  اليت يقع مقرها يف شرشال 2000نوفمرب 
   %. 40  صيدال
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 تأسيس لقد مت :: (Saidal- Solupharm pharmaceutic)فارماسوتيك صولوفارم-صيدالد الشراكة بين عق .9.1
والذي  اخلاص والقطاع القطاع العمومي بني مبوجب عقد شراكة .الطارف والية يف 2004 مارس 09 املؤسسة يف هذه
 للروماتيزم واملضادات املضادات األصناف العالجية خيص فيما وحقن اجلاف شكل على املنتجات تصنيع على ينص

  .anestheticالتخذير و  للسرطان
 يف وأبوملاد صيدال بني شراكةال عقد إبرام مت :(Saidal-ABOLMED): أبولماد -صيدالد الشراكة بين عق .10.1
ـــاحليوية ل واملضادات للحق قارورات شكل على للمنتجات موحد بتسويق وإنتاج الذي يتعلق 2004 مارس 28  11 ــ
  .ديةبامل أنتيبيوتيك املركب يف مصنوع منتج

فقًا هلذا العقد، يتفق صيدال ويتعاقد مع مؤسسة أجنبية و  :(Agreements Shaping) التصنيع بعقود الشراكة .2
 منيسمح هذا النوع من الشراكة لصيدال االستفادة . يف مقر صيدال اخلاص ومبعداته ألجل تصنيع الدواء لصاحلها،

  :ليت أبرمت يف هذا اإلطار نذكر ما يليوأهم هذه العقود ا. ألجنبيةااخلربات والتكنولوجيا 
 تفاقإ يقوم :Pfizer (USA)) األمريكية المتحدة الواليات( فايزرعقد شراكة التصنيع بين صيدال و  .1.2

 .فارمال فرع مستوى على منتجات أربعة صنع على فايزر-صيدال
 مبوجب هذا العقد املربم يف: (Aventis Pharma)) فرنسا( فارما صيدال وأفنتيسعقد شراكة التصنيع بين  .2.2
 ). وسوائل أقراص(شكلني  على منتجات لتسعة مبراحل مت االنطالق يف الصنع 1998ماي 
مبوجب هذا  :Novo Nordisk (Denmark() الدنمارك(صيدال ونوفونورديسك عقد شراكة التصنيع بين  .3.2

 ينص، مركب أنتيبيوتيكال مستوى على رابش شكل على املنتجات صناعة انطلقت  1998نوفمرب العقد املربم يف
 على تصنيعها فيتم شكل األقراص على الصناعة فيما خيص أما Danilaseلدانيالز،  برتخيص الصناعة على العقد

  .فارمال فرع مستوى
 هذا العقد سنة أبرم :Dar El Dawa (Jordanie)) األردن( الدواء دارعقد شراكة التصنيع بين صيدال و  .4.2

مع يف صناعة  صناعة سبعة منجات على مراحل، حيث على لذي ينصوا1997 مت اجناز أربعة منتجات كما أنطلق ا
Diclogesic gel  مت إنتاج الباقي 2007ويف سنة.  

 صناعة على العقد ينص :Ram Pharma (Jordanie)) األردن( فارما رامعقد شراكة التصنيع بين  صيدال و  .5.2
  .منتجات أربعة
وفقا هلذا العقد أنتج صيدال لصاحل خمابر  : Solupharmصيدال وصولوفارمشراكة التصنيع بين  عقد .6.2

Solupharm  2007و 2006عدة أنواع من الدواء يف شكل أقراص وذلك خالل سنيت .  
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  2006 سنة إنتاج وفقا هلذا العقد مت :Generic LABالب  جينيريكعقد شراكة التصنيع بين صيدال و  .7.2
 ومزيج أقراص شكل وعلى العالجية األصناف ملختلف بيع وحدة963 227 3  ــما يقدر بـGeneric LAB لصاحل 

   .2007ع سنة وحدة بي 328 026 30كما مت إنتاج . معلق
 BIKA LABوفقا هلذا العقد أنتج صيدال لصاحل  :BIKA LAB صيدال وبيكاالبعقد شراكة التصنيع بين  .8.2

  (Eclarnitine Sirop).شراب  شكل إكالرنيتني على الدواء بيع وحدة 019 23 ما يقدر بـ

ـــوفقا هلذا العق :AGDد  ج صيدال وأعقد شراكة التصنيع بين  .9.2 ــ ــــما يقAGD   ج صيدال لصاحلد أنتـ ـــ   در بـــ ــ ـــ ــ ــ
على  Hydroxyzine هيدروكسيزين ،شكل شراب على Trimebutine ترميبوتني: للمنتجات بيع وحدة 374 225 

   .1شراب شكل علىLactulose الكتولوز  شراب،
 مع شركة شراكة اتفاق توقيع مت :)الكويت( وشركة شمال إفريقيا القابضة صيدالبين  عقد شراكة التصنيع .10.2

 من كال فإن لالتفاقية ووفقا .اجلزائر يف للسرطان املضادة األدوية إلنتاج شركة أولوهي  القابضة الكويت مشاريع
تكون  أن على للتصنيع، نورا-صيدال شركة من  49 %بنسبة حصة سيمتلكان القابضة أفريقيا لوشركة مشا صيدال

 فإنه طاقته بكامل لاملصنع بالعم يبدأ وعندما لالستثمار، اجلزائري الصندوق الوطين من مملوكة املتبقية  2 %ةنسب
  .2سرطانلل املضادة األدوية يماالس الصيدالنية تاجلزائري املنتجا للسوق سيوفر

شراء اعتمد صيدال على  االتكنولوجي على للحصولو  املنتجات قائمة وتوسيع جديدة أسواق اقتحامدف و 
  :، واليت نذكر من بينهاج بعض املنتجات من بعض املخابر األجنبيةنتا إل الرخص

 1999فيفري  06 أبرم هذا العقد يف: ألمريكيةا )ELI LILLY(مخابر إلي ليلي بين صيدال و  ةالرخص شراءد عق -
   .ملديةبا على مستوى فرع أنتيبيوتيكال Céphalosporinesوالذي مبوجبه ميكن لصيدال أن ينتج دواء سيفالوسبورين 

صيدال وفارما كوبا يف  العقد بنيمت إمضاء  :)PHARMA-CUBA(فارما كوبا بين صيدال و  ةالرخص شراءد عق -
 تكوين مؤسسة جديدة، إلنتاج األدوية اليت تستعمل يف عالج املرضى بالقلبوالذي يهدف إىل ، 2001ماي  20

   .BIOTECHNOLOGIEمادة  عن وية الناجتةباإلضافة إىل األد ،السيداو  )الزم، السلال(واجلهاز التنفسي 
صيدال وخمرب مبوجب هذا العقد بني  :مريكياأل )BAXTER(مخبر باكستر بين صيدال و  ةالرخص شراءد قع -

  : كان اهلدف باكسرت
 احملاليل املكثفة يري االستثمار يف جمال اإلنتاج تس)Solutes massive( ع فرع بيوتيك جبسر قسنطينةم.  
 3ت والقدرة اإلنتاجية للمجمعور املنتوجاطت 
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V. مجمع صيدال تإنجازا:  
ين ومؤهال للمنافسة عامليا حقق جممع صيدال إجنازات عظيمة يف فرتة وجيزة جعلت منه منافس قوي على املستوى الوط

  : خالل السنوات القادمة، ولعل أهم اإلجنازات اليت حققها جممع صيدال اآليت

ال نفس يف تنشط اليت العاملية املؤسسات يساير وجعله صيدال جممع وتطوير تنمية أجل من :لبورصةدخول لال. 1  ،ا
 بفوائد عليه يعود املتداولة القيم بورصة إىل صيدال معجم دخول أن قدرت -سابقا- كيمياء صيدلة القابضة الشركة فإن

   :منها هامة اقتصادية
   .والدويل الوطين الصعيدين على معروف يكون بأن له يسمح والذي صيدال جممع شهرة زيادة -
   .العمال مهارة ورفع املنتجات نوعية وحتسني تأهيله يضمن مما كفاءة ذوي شركاء مع حتالفات حتقيق -
   .التكنولوجيا نقل -
   .األجنبية األدوية مستوردي طرف من خاصة حادة املنافسة أصبحت حيث السوق، يف حصته زيادة -
  .اإلنتاج زيادة طريق عن الوطنية السوق احتياجات يف والتحكم اإلنتاجي اجلهاز تقوية -
   .رةاملستثم األموال مردودية وحتسني االستثمارات لتسيري املعاصرة املعايري إدخال -
مع  وقد مرت عملية .1االستثمارات متويل خالل من املؤسسة، تنمية يف تساهم جديدة مالية موارد توفري - دخول ا

  :إىل البورصة بعدة مراحل وخطوات، نوجزها على النحو التايل
قبل جلنة ، قدم جممع صيدال طلب الدخول إىل البورصة، وقد مت اإلمضاء على هذا الطلب من 1998أفريل  11 يف -

   .)COSOB( عمليات بورصة اجلزائرم مراقبة وتنظي
مع ومكتب الدراسات العاملي 1998أفريل  18 يف - ، )Arthur Andersen(، مت التوقيع على اتفاقية ما بني ا

  .اهلدف منها قيام هذا املكتب بتقييم مؤسسة صيدال، حيث دامت مدة هذه االتفاقية أربعة أشهر
لس الوطين ملسامهات الدولة، يسمح هلا باخلوصصة ص ، حصلت صيدال على ترخي1998جوان  18 يف - من ا

مع بعدة عمليات منها تعديل القانون األساسي للمؤسسة، حتضري مجيع الوثائق الالزمة لعملية : اجلزئية، حيث قام ا
  .الدخول الفعلي

     ب املقدر من رأس ماله % 20الهلا فتح عقدت مجعية عامة استثنائية للمجمع، مت من خ 1998جوان  22 يف -
 أما الواحد، العادي للسهم دج 250 امسية بقيمة عادي سهم  000 000 2إىل مقسمة دج  000 000 500 2ـ

 فرتة وامتدت )سابقا( دلةـوالصي للكيمياء القابضة العمومية الشركة امتالك من فهي %80 ـب املقدر املال رأس بقية
 جمموعة كل وحصص الشراء أوامر حددت وقد 1999 سنة من مارس 15 إىل فيفري  15من عللبي العمومي العرض

  :يلي كما

                                                
  2013من جممع صيدال، وثائق داخلية  1
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 القرض مؤسسات التأمني، شركات املتداولة، للقيم اجلماعي فالتوظي كشركات العمومية املؤسساتA:  األمر -

  .البورصة يف املعتمدين والوسطاء
 وحدد للعرض الكلية القيمة من 30 % نسبة هلم خصصت حيث اآلخرين املعنويني األشخاص كل :B األمر -

  .األقل على سهم400 و األكثر على سهم 000 30 بـ الواحدة املؤسسة طلب سقف
 للعامل الطلب وحدد للعرض الكلية القيمة من25 %  نسبة هلم خصص الذين صيدال جممع عمال : Cاألمر -

  .األقل على سهم 40 ب الواحد
 حدد وقد للعرض الكلية القيمة من 45 % نسبة هلم خصص وقد. اآلخرين الطبيعيني األشخاص كل: Dاألمر  -

  .1األكثر على سهم 000 2 ب الواحد للشخص الطلب سقف
 :منها اجلزائر بورصة إىل انضمامه منذ إليها يهدف كان اليت النتائج بعض حتقيق معا ستطاعا وقد
مع بأهداف العمال وعي زيادة -   .ألدائهم املستمر التحسني على والعمل ا
 .والدويل الوطين املستويني على صيدال جممع شهرة زيادة -
 .ستثماريةاال املشاريع لتمويل مناسبة متويل مصادر على احلصول -
 اكتساب خالل من املنتجات نوعية حتسني على ساعد مما أجنبية، مؤسسات مع الشراكة عقود من العديد تنفيذ -

  .2متطورة تكنولوجيا

املواد الصيدالنية والتطور يف مكنته من اإلبداع  توجهاتجممع صيدال  تبىنلقد : الحصول على براءات االختراع .2
  :وهذا كما يلي التكنولوجي

      .اجلالينوسيةأشكال جديدة  -
  .اإلبداع يف عمليات اإلنتاج واملراقبة -
   .تثمني النباتات الوطنية وإدخاهلا يف عمليات تطوير األدوية القائمة على النباتات -

خالل الفرتة  CRDاملتبناة من طرف مركز البحث والتطوير ) إبداع املنتج وإبداع األسلوب(إن إسرتاتيجية اإلبداع 
 Algerianاملعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية براءة من طرف  15أدت إىل حصوله على  2010- 2005بني 

National Institute of Industrial Property )INAPI ( ،هذه النتائج احملققة هي نتاج تعبئة املوارد البشرية، املوارد
يوضح  )18(رقم  الجدول. 3ملنتجات القائمة على األعشاباملالية ونتيجة للشراكة مع خمابر البحث األجنبية، كذلك ا

  . 2010-2005الشهادات احلاصل عليها صيدال خالل الفرتة 
                                                
1 La notice d’information, Groupe SAIDAL, PP 4-5 

  2013وثائق داخلية من جممع صيدال،  2
3 Rapport sectoriel, (2011), l'industrie pharmaceutique: état des lieux, enjeux et tendances 
lourdes……..dans le monde et en Algérie, N° 1, Janvier, P  25 
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  2010-2005عليها صيدال بين  الحاصلات البراء): 12(رقم  الجدول
  تاريخ الحصول على البراءة  INAPIتاريخ اإليداع لدى   عنوان البراءة  العدد
  أسيتيل الساليسيليك على أساس محضorodispersible أقرص تصنيع   1

acétylsalicylique  
  2006احلصول عليها يف   10/04/2005

براكتيمول حتتوي على  orodispersible أقرصتصنيع   2
paracétamol  

  2006احلصول عليها يف   10/04/2005

 amoxicillinهيدرات  عملية تصنيع مسحوق للتعليق أموكسيسيلني  3
trihydrate  بواسطة تبديل للفينيل أالنني يف السكروز  

  2006احلصول عليها يف   10/04/2005

  2006ليها يف احلصول ع  10/04/2005  تشكيل وعملية تصنيع ضخ اإلماهة املذاب  4
  2007احلصول عليها يف   20/11/2005  (Saidaburst) مصفوفة التفكك بسرعة  صياغة  5
 املغلفة القائمة على اإليبوبروفني  orodispersible صياغة أقرص  6

ibuprofène 
  2008احلصول عليها يف   30/05/2007

  2008عليها يف  احلصول  05/08/2007  املساعد على مكافحة السكري باألعشاب العالج  7
  2008احلصول عليها يف   05/08/2007  كبسولة التخسيس العشبية إنتاج  8
  2008احلصول عليها يف   05/08/2007  باألعشاب veinoprotectrice إنتاج كرمي  9

  2008احلصول عليها يف   05/08/2007  تصنيع كبسولة مساعدة على عالج ارتفاع الكولسرتول باألعشاب  10
  2008احلصول عليها يف   08/2007  باألعشاب ولة مساعدة على عالج ارتفاع ضغط الدمتصنيع كبس  11
 على أساس أوندانسيرتون orodispersible تصنيع  كبسولة  12

ondansetron  
  2008احلصول عليها يف   08/2007

  2008احلصول عليها يف   08/2007  تصنيع كبسولة منشطة جنسيا باألعشاب  13
 األوالنزابنيعلى أساس   orodispersible أقرص صياغة  14

olanzapine 
  2008احلصول عليها يف   12/2007

 البوبرينورفني  عملية تصنيع أقراص تستخدم حتت اللسان حتتوي على  15
buprénorphine  

  2010احلصول عليها يف   03/2008

    :من إعداد الباحثة باالعتماد على
Rapport sectoriel, (2011), l'industrie pharmaceutique: état des lieux, enjeux et tendances 
lourdes……..dans le monde et en Algérie, N° 1, Janvier, P 26 
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ا أصبحت عامل أساسي لضمان استمرارية ISO: لحصول على شهادة اإليزو ا .3 إن املتتبع ملوضوع اجلودة يالحظ أ
عاملية للمطابقة فيما بينها ألجل الدخول لألسواق العاملية، ) مقاييس(املؤسسات، وذلك إلتباع هذه األخرية معايري 

  : نلخص أهم املواصفاتما يلي في. والذي يتوقف على احلصول على شهادة املطابقة اإليزو
:ISO 9001 - والتصميم والرتكيب، واخلدمة، والتوزيع، باإلنتاج تقوم اليت املؤسسات على تنطبق.  

9002 - ISO  :يف ذكرها السابق األعمال بنفس تقوم اليت املؤسسات على تنطبق ISO 9001 يف عدا التصميم فيما 
  .تصميم بأي أنشطة تقوم ال كما بنفسها امنتجا بتصميم تقوم ال 9002 املواصفة، عليها تنطبق اليت املؤسسات

:ISO 9003 - النهائية واالختبارات التفتيش جمال يف اجلودة بنظام املتعلقة األنشطة تلك تتناول.  

 كل طبيعة نشاط وبالتايل مواصفة كل مشولية مدى من يأيت الذكر السابقة الثالث املواصفات بني االختالف إن
 لكيفية 9004 ,9000: للمواصفة أخرى مستويات توجد ذلك إىل إضافة مؤسسة، ،اسرتشادية خطوط عن عبارة هي
  1.1اجلودة تسيري وعناصر اجلودة إدارة

دف ضمان التحسني املستمر لألداء ونظرا لطبيعة سوق الدواء اليت تتميز  ،يعمل جممع صيدال وفقا لإليزو 
 تتوافقللزبائن  وخدمات منتجات توفري مواكبة كل التغريات يف جمال صناعة الدواء، لباملنافسة الشديدة هذا أدى به إىل

م مع   . املطبق التنظيم ومتطلبات متطلبا
 عملية الصحة وزارة تباشركما . نظرا لتأثريها املباشر على صحة املستهلك صارمة لرقابة صيدال جممع منتجات ختضع
 اإليزو شهادات على صيدال حتصل قدل .داخلية ملراقبة همنتجات ختضع ، إضافة لذلكاملنتجات جلودة دورية بصفة املراقبة
  :اآلتية

 خدمات غاية إىل بالتصميم عملها يبدأ اليت واخلدمية اإلنتاجية للمنظمات متنح واليت للمقر، ISO  9001 شهادة -
   ،البيع بعد ما
  .العمليات ذيتنفل ISO  9004 شهادة -
   CRDوالتطوير البحث ملركز  ISO 9001 شهادة - 
  . والرتكيب اإلنتاج على عملها يقتصر اليت للمنظمات متنح واليتAntibiotical  لفرع ISO 9002 شهادة -
  . Biotic لفرع ISO 9002 شهادة -
   .زبائنه ثقة وكسب أدائه حتسنيمتكن من  2008 سنةISO  9001  شهادة -
  

                                                
يف العلوم  ، رسالة دكتوراه منشورةأثر التسيير اإلستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، حيضيه مساليل 1

 214ص ،2005، جامعة اجلزائر، اإلقتصادية
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من األصناف  20منتوج و 251حاليا جمموعة واسعة من األدوية تقدر بـــ يوفر صيدال : التنوع في المنتجات .4
  :1نلخصها يف الشكل املوايل Forms galénicيف شكل اجلالينوس  18وclassify therapeutics العالجية 

  

  
  

  

                                                
  2013وثائق داخلية من جممع صيدال،  1

 
أهم األدوية المنتجة من طرف صيدال): 38(الشكل رقم   

Source: La notice d’information, Groupe SAIDAL, P 15 
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  الثالثخالصة الفصل 
 تل الصدارة من حيث االهتمامملختلف دول العامل، حيث حتتعترب صناعة الدواء من بني الصناعات األكثر أمهية 

 املنظمات الدوائيةجند  فما الحظناه وجود جمموعتني من املنظمات الدوائية، حيث .ا والعمل املتواصل على تطويرها
، وتتميز الدولية املنافسة سوق ودخول الصيدالنية، املنتجات سوق يف حصة أعلى كسب على تتسابقواليت  العاملية

حث والتطوير وإنتاج أدوية تعطيها احلق يف التفرد بتصنيعها وتسويقها وهو ما يعرف بالدواء األصلي، بإنفاق كبري على الب
  .العاملية الصيدالنية املخابر أهم فيها تتواجد حيث وفرنسا، وأملانيا واليابان أمريكاجند  للدواء املنتجة الدول أهم منو 

 ختتص أكثر بإنتاج الدواء اجلنيس، لكنها تواجه صعوبات وعقبات يف يف حني جند اجلزء الباقي من املنظمات الدوائية اليت
ا إتباع سبل متكنها من ال، مما أدى   كربأ وبني بينها وشراكة تعاون تعاقدات إقامة من خالل نفسها محاية هذا ا

، واليت يعترب العاملي افسيالتن احمليط عليها يفرضها اليت والتطورات التغريات مع وللتكيف مقاومةلل العاملية املؤسسات
حيث يساهم يف األخري من بني رواد صناعة الدواء على مستوى اجلزائر،  هذاحيث يعترب . جممع صيدال من ضمنها
اويقدم  حجم الواردات تقليص، حتقيق األمن الدوائي حملياً    . تشكيلة منتجات ال بأس 
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الدراسة التطبيقية : الرابع الفصل
لمساهمة التفكير اإلستراتيجي في تفعيل 

 القدرات اإلبداعية لمجمع صيدال
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   تمهيــد

إن دراستنا النظرية للقدرات اإلبداعية للمؤسسة، التفكري اإلسرتاتيجي كانت مبثابة مدخل هلذا الفصل التطبيقي 
نحاول إسقاط أهم عناصر الدراسة النظرية على الواقع التطبيقي، من خالل دراسة دور التفكري سوالذي من خالله 

مع صيدال، كنموذج تط حماولة منا لتحقيق ذلك، فإننا و . يقي للدراسةباإلسرتاتيجي يف تفعيل القدرات اإلبداعية 
  : سنعمد إىل دراسة وحتليل خمتلف النقاط التالية

  لبحثل الدراسة املنهجية -
مع ومناقشة النتائج -   تطبيق الدراسة الكمية على ا
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  الدراسة المنهجية للبحث: األول المبحث
ا حمورا رئيسيا يتم من خالله اجناز اجلانب التطبيقي من الدراسة، وعن طريقها يتم احلصول تعترب منهجي ة الدراسة وإجراءا

على البيانات املطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إىل النتائج اليت يتم تفسريها يف ضوء أدبيات الدراسة املتعلقة 
  . نسعى إىل حتقيقهامبوضوع الدراسة وبالتايل حنقق األهداف اليت

تناول هذا املبحث وصفا للمنهج املتبع وجمتمع الدراسة، وكذلك أداة الدراسة املستخدمة وطريقة إعدادها، كما يتضمن 
ا الباحثة يف تصميم أداة الدراسة وتقنينها، واألدوات اليت استخدمتها جلمع بيانات  وصفا لإلجراءات اليت قامت 

  . الدراسة

I. ومنهجية الدراسة مولوجيةالمكانة االبست  
بعد التوصل لنموذج للدراسة البد أن نتطرق للمنهجية اليت من خالهلا نعاجل موضوع الدراسة وذلك من أجل التعرف 

 . على عملييت البناء املعريف املتمثلة يف االستكشاف واالختبار والتعرف على أدوات مجع بيانات الدراسة

اللغة  يفواليت تشري  Epistemeإىل  Epistemology اابستومولوجي مصطلحينقسم : ةللدراس المكانة االبستمولوجية .1
ـــبـ العربية اللغة يف فكما تعرّ ،  تعين علماليت  Logusاملعرفة و إىل اليونانية اليت تتناول " نظرية املعرفة"أو  "املعرفةعلم " ــ

 اخلارجينه معرفة إما عن العامل أهي علم دراسة ما نزعم  اواالبستومولوجياملعروف،  واملوضوعالعالقة بني الذات العارفة 
دف  املبادئعلم يدرس بشكل نقدي  ، وهو)اإلنساين( عن العامل الداخلي أو) املادي( والفرضيات والنتائج العلمية 

ين أساسًا املوضوعية ومناهجها وصحتها، أما يف اللغة الفرنسية فهي تعا وقيمتهوحدودها ومدي مشوليتها  أصلهابيان 
  . 1أو فلسفة العلوم وتارخيها العلومنظرية 

ا  Piagetيعرفها و  ماهية  :تعرض ثالثة أسئلة وهي ايعين أن اإلبستومولوجيمما " دراسة بناء املعارف املتاحة"على أ
  :إىل اياالبستومولوجتنقسم حيث  2.املعرفة؟ كيف ميكن احلصول عليها؟ ما هي قيمتها؟

  : من أهم مميزاته: (the paradigm positivist) النموذج الوضعي .1.1
 .املعرفة هي وصف للواقع، اهلدف هو حماولة الفهم والشرح أو الوصف -
  .object/subjectالتغيري بني السلوك ومعناه  هناك مسلمة عدم قابلية -
 . حيادية التحليل كأحد شروط إنتاج العلم املوضوعي -
  .deterministicوكذلك حمددة ) مطلقة(الفرضيات يف هذا النموذج تكون واقعية  -

                                                
في  إختباريةتحليلية  دراسة(علي دور المدقق الداخلي  وتأثيرها لتطور المعرفة في مهنة التدقيق الداخلي العلي اإلدارة إدراك ،أمحد حلمي مجعة 1

  2، ص2004أفريل  27/29، جامعة الزيتونة األردنية، العريب العامل يف املعرفة إدارة: حول العلمي السنوي الثالث ملؤمتر، ا)منظمات األعمال األردنية
2 Avenier M J, (2008), Quelles perspectives le paradigme des sciences de l’artificiel offre-t-il à la 
recherche en management stratégique?, conférence internationale de management stratégique, (without a 
country), P 4 
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  1........ العلمية تتحدد مبدى قابليتها للتحقق، التأكد وكذلك الرفض أو الدحض -
وهي فلسفة  (Phenomenology) أو الفينومينولوجيا:  (the paradigm interpretativist) التفسيري النموذج .2.1

  :، من أهم مميزاتهتعتمد على الشرح
   .فهم الواقع يتم عن طريق التفسريات اليت يقدمها الفاعلون فيه -
 .ملعىن الذي يقدمه األفراد للواقعاملعرفة متر إذا عرب فهم ا) إنتاج(ملية ع -
   ).سببية مقصودة(فرضياته إذا نسبية  -
  .أسبقية املعطيات الكيفية -
 .......يعتمد على الذاتية كطريقة للدخول للتنظري العلمي -

  :تهمن أهم مميزا :constructivist) (the paradigmالنموذج البنائي  .3.1
  Invention البنائية اجلذرية تتكلم عن اخرتاع الواقع -
ألن العامل مشكل من عناصر شخصية،  )object(مع موضوع البحث ) subject(املعرفة تتشكل بتداخل الباحث  -

 . واملعرفة تنتج من هذا التعقيد عن طريق املعاين املعطاة للواقع. اخل...اجتماعية، ثقافية
 .ست مطلقةاملعرفة هنا نسبية ولي -
  .واملعرفة املتحصل عليها تكون ذاتية وظرفية) قصديه(الفرضية تكون عمديه  -
  :اجلدول املوايلوملزيد من التوضيح للنماذج نعرض . 2........ سيطرة البحث بالطرق الكيفية -

  التوجه المعرفي وموضوع البحث: )13(رقم  الجدول
  نائيالنموذج الب  النموذج التفسيري  النموذج الوضعي        

  البناء  مشاركة وجتاوب  مالحظة املستقلة  مصدر المعرفة

  تطوير مشروع معريف  تطوير فهم داخلي للظاهرة  وصف الظواهر  طبيعة موضوع البحث

حتديد نقائص أو سلبيات النظريـات   أساس موضوع البحث
  احلقيقة لتفسير

  انغمــــاس يف الظــــاهرة املدروســــة
  الفهملغرض 

ــأو  تغييــراحلاجــة إىل  الظــاهرة  لتأوي
  للوصول إىل املعرفة املقرتحة

االقتصادية  كلية العلوم،  دراسي حول منهجية البحث العلمي، يوم )دراسة المنهج(مدخل إلى المنهجية  ،وسيلة بن ساهل :المصدر
 7، ص2010فيفري  22 اجلزائر، ،بسكرة –جامعة حممد خيضر ، والتجارية وعلوم التسيري

  
  

                                                
االقتصادية والتجارية وعلوم ، كلية العلوم دراسي حول منهجية البحث العلمييوم ، تسييرالنماذج االبستمولوجية للبحث العلمي في علوم ال ،دبلة فاتح 1

  16، ص2010فيفري  22، بسكرة –جامعة حممد خيضر ، التسيري
  17، صالمرجع السابق، دبلة فاتح 2
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تأخذ صيغة اجلمع وأحيانا املنافسة سعيا إىل السبق يف إرساء املشروعية يف  اأما يف علوم التسيري فاالبستومولوجي

حبسب املوقف الشخصي  ......الباحثني بني املوضوعية، التفسريية، البنائيةولقد تنوعت متوقعات  .من املعرفة هذا احلقل
  .1الذي يتبناه الباحث لتأطري العالقة بينه وبني عامل البحث واألشياء اليت يدرسها فضال عن مكانته يف العملية البحثية

هذين التوجهني نظرا ألن  يف دراستنا هذه اعتمدنا النموذج التفسريي والوضعي ألن طبيعة دراستنا حتتم تبين
ا ليست موضوعية وإمنا the paradigm interpretativist النموذج التفسريي  ميّكن من الوصول للحقيقة باعتبار أ

ذاتية، وذلك من خالل فهم واكتشاف الظاهرة املدروسة املتمثلة يف التفكري اإلسرتاتيجي والقدرات اإلبداعية للمؤسسة 
يف إطار جديد وحميط جديد، من خالل فهم إجابات وتربيرات أفراد عينة الدراسة املشاركني يف وحماولة الربط بينهما 
  .تأسيس هذه احلقيقة

ا قابلـة  the paradigm positivist) الواقعي(كما يفيد النموذج الوضعي  احلصول على املعرفة باعتبار أ
ا وصف للواقع الـذي سنعاجلـه من خـال  quantitative approachرق وأساليب إحصائيـة ـل طللمالحظة والقياس أل

ومبنطق علمي استنتاجي يتم  التحليل كأحد شروط إنتاج العلم املوضوعيملعطيات كمية والسببية املادية ومبنطق حيادية 
  . من خالله رفض أو تأكيد الفرضيات اليت مت صياغتها

املقصود به الطريقة اليت تأيت مرحلة حتديد املنهج املتبع، و  ةبستمولوجي للدراسبعد حتديد التوجه اال: منهجية الدراسة .2
يتبعها الباحث من أجل الوصول إىل حقائق مقبولة حول الظاهرة موضوع االهتمام، حيث خيتلف املنهج باختالف 

  : واالختبار الذين نفصلهما كاآليتاالستكشايفويف دراستنا هذه ستعتمد على املنهج . املوضوع املبحوث
طبيعة املشكلة وزيادة فهمها، والتعمق يف  to clarifyالذي يفيد يف حالة الرغبة يف تفسري  :المنهج االستكشافي .1.2

فهم املشكلة خاصة يف حالة عدم التأكد من فهم طبيعة املشكلة لغرض بلورة هدف حبثي أو فرضية أكثر دقة 
ا الباحث ملراقبة ) Induction(فاالستكشاف جيعل الباحث يتبىن أسلوب االستقراء  .2ومشروعية الذي هو عملية يقوم 

  . 3ظاهرة معينة والوصول إىل نتائج
  
  
  
  
  

                                                
 باتنة،- خلضر احلاج جامعة التسيري، علوم يف منشورة وراهدكت أطروحة ،اإلستراتيجي الفارق على مبنية تسييرية مقاربة إلعداد مساهمةمزهودة عبد املليك،  1

  163ص ،2007 اجلزائر،
   34، ص2009، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، )منظور تطبيقي(أساليب البحث العلمي فايز مجعة صاحل النجار وآخرون،   2
  50، ص2008شر والتوزيع، األردن، ، إثراء للنمنهجية البحث العلمي محود خضري كاظم، اللوزي موسى سالمة، 3
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الوصول إىل احلقيقة أو جمموعة احلقائق، وتقوم هذه الطريقة على تتبع  كما يعرف على أنه الوسيلة اليت متكن من
يعتمد على الذي يعرف بالتمثيل والذي ) Abduction(أو تبين أسلوب اإلبعاد . 1اجلزئيات للوصول إىل األحكام العامة

ب االفرتاض االستنباطي ارها الحقا بأسلو واليت يتم اختب استنتاج فرضيات من املالحظة لتحديد الروابط بني الظواهر
ومناقشة نتائجها واليت متتاز بالطابع النسيب، أما بالنسبة لنوع التحليل املستخدم فهو التحليل الكمي عن طريق استخدام 

  . 2االستمارة يف اختبار الفرضيات وحتليل العالقة بني املتغريات
يعترب العملية اليت نصل من خالهلا إىل نتائج  الذي) deduction(يقوم على أساس أسلوب االستنباط  :االختبار .2.2

 إىل الباحث ا ينتقل مث الفرضيات منها تستنبط اليت بالنظريات فيبدأ، 3مربرة على تعميمات منطقية حلقائق معروفة
ا الواقع عامل  على يصدق الكل على يصدق ما فإن االستنباط ويف الفرضيات، هذه صحة الختبار البيانات عن حبثً
وفيما يلي نوضح التكامل بني . 5االستكشاف واالختبار مها طريقتان تدعمان إعداد املعارفمما سبق جند أن . 4اجلزء

  :خمتلف األمناط االستداللية يف الشكل املوايل

  

  

  

  

  

  

  

                                                
    7، صالمرجع السابقفايز مجعة صاحل النجار وآخرون،  1
 التنمية دور :حول األول الوطين امللتقى ،المعرفي االستغالل دعم في ناجعة كآلية العلمي البحث مراكز مع التحالف خلف مىن، ساهل وسيلة، بن 2

  8-7ص ص ،2012 يما 14/13 ،، اجلزائرخنشلة– لغرور باسع جامعة ،اجلامعية الطاقات تفعيل يف البشرية
   49، صالمرجع السابقمحود خضري كاظم، اللوزي موسى سالمة،  3
    ambda.zshare.net/downloadhttp://l       16، ص1999، اململكة العربية السعودية، البحث العلمي، الواصل عبد الرمحن عبد اهللا بن 4
  35، صالمرجع السابق فاتح، دبلة 5
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  تكامل األنماط االستداللية): 39(الشكل رقم 

  

  :من إعداد الباحثة باالعتماد على
Coutelle P, (2005), Introduction aux méthodes qualitatives en Sciences de Gestion, Cours du 
CEFAG – séminaire d’études qualitatives, (without a country), P 6 

 
 
 
  

II.  تقنية البحث وأدوات جمع البيانات 
املقابلة، املالحظة،  دراسة احلالة،: املستخدمة جلمع بيانات موضوع الدراسة واليت من بينها الوسيلةتشري تقنية البحث إىل 

  :واالستبانة وهذا ما سنلخصه يف اآليت

ا األدوات امل :تقنية البحث .1 املقابلة، املالحظة، : ستخدمة يف مجع معلومات البحث واليت تتمثل يفنقصد 
جممع صيدال اليت من خالهلا سنحاول معرفة حالة الة احلدراسة تقنية اعتمدنا يف هذه الدراسة على  حيث. واالستبانة

معباعتبار هذا فيما خيص مدى مسامهة التفكري اإلسرتاتيجي يف تفعيل قدراته اإلبداعية،  حمطة هامة لصناعة  الصناعي ا
   .الدواء يف اجلزائر

 قوانين ونظريات عامة
laws and theories Universal 

والتنبؤ التفسير  
Explanations and predictions 

 حقائق مستمدة من الواقع
Substantives established by observation 

 التصورات
 الفرضيات، نماذج، نظريات

 إجراء تمثيلي
abductive approach 

استنباطي-إجراء افتراضي  
approach hypothetic deductive 

 منطق استداللي
deductive logic 

رائيمنطق استق  
inductive logic 
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 أنسب من باعتبارها لدراسةل الالزمة املعلومات جلمع أداة االستبانة الباحثة استخدمت :أدوات جمع البيانات .2

املرغوب  املتغريات قياس وكيفية باملطلوب دقيقة معرفة على الباحث يكون عندما وخاصة مالئمة، العلميالبحث  أدوات
  : وميكن تقسيم  أسئلة االستبيان إىل أربعة أنواع ،دراستها

سؤال املطروح بطريقته اخلاصة وتعابريه وفيها يرتك للمبحوث حرية اإلجابة عن ال: األسئلة المفتوحة أو الحرة .1.2
  . وألفاظه اليت يراها

ويف هذا النوع حيدد الباحث اخليارات املمكنة لكل سؤال ويطلب إىل : األسئلة المغلقة أو محدودة الخيارات .2.2
  .1املبحوث اختيار أحدها أو أكثر

موافق جدا، : راجها وفق مقاييس حمددة مثلتتضمن هذه األسئلة إجابات حمددة يتم إد :أسئلة األوزان والقيم .3.2
اشتملت قد و  .Likerte2) ليكرت(وغريها من املقاييس اليت يطلق عليها مقياس . موافق، حمايد غري موافق، ال أوافق جدا

 :أسئلة انقسمت إىل جزأيناالستبانة على 
املنصب وى التعليمي، اخلربة، املستأسئلة خاصة بالبيانات الشخصية للمبحوث كالسن، العمر،  :الجزء األول -

  ....... املشغول،
تفعيل القدرات اإلبداعية ملؤسستهم يف  اإلسرتاتيجي التفكري دورراء املسئولني حول يضم أسئلة ملعرفة آ: الجزء الثاني -

  :نحو اآليتموزعة على ال العبارات. يف حمورين، األول خاص بالقدرات اإلبداعية للمؤسسة والثاين بالتفكري اإلسرتاتيجي
 بالقدرات اإلبداعية للمؤسسة، ينقسم إىل تعلقي :المحور األول:  
 5- 1(العبارات تضم  :القدرة االستيعابية(.  
 10-6(العبارات تضم  :القدرة على التكيف(.  
 15-11(العبارات تضم  :القدرة على التفكير( . 
 فعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة، ينقسم بعناصر التفكري اإلسرتاتيجي ومسامهتها يف تتعلق وي :المحور الثاني

  :إىل
 20 -  16(العبارات يضم  :القصد اإلستراتيجي(.  
 25 - 21(العبارات يضم  :التصور النظمي(. 
 31- 26(العبارات تضم  :قيادة االفتراضات(. 
 36-32(العبارات يضم  :التفكير في الوقت.(  
 دول املوايلنلخص ذلك يف اجل .)40-37(العبارات تضم  :الفرص الذكية:  

                                                
 67، ص1999، األردن، ، دار وائل للنشر)القواعد والمراحل والتطبيقات(منهجية البحث العلمي  عبيدات حممد وآخرون، 1
  104، صالمرحع السابقمحود خضري كاظم، اللوزي موسى سالمة،  2
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  فقرات االستبانة ): 14(جدول رقم 
  تأرقام العبارا  تعدد العبارا  المتغيرات

  5-1  5   القدرة االستيعابية  

  10-6  5   لتكيفالقدرة على ا

  15-11  5   القدرة على التفكير

  20 -16  5   القصد اإلستراتيجي

  25-21  5   التصور النظمي

  31-26  6  قيادة االفتراضات

  36-32  5  التفكير في الوقت

  40-37  4  الفرص الذكية

  من إعداد الباحثة: المصدر

لذلك . 1أو مشاهدات موضوع البحث أو الدراسة يشري جمتمع الدراسة إىل كامل أفراد أو أحداث :مجتمع الدراسة .3
وترجع أسباب وإطارات جممع صيدال ) مدراء( لكل مسئويلقمنا بتحديد جمتمع الدراسة من خالل إجراء مسح شامل 

  واإلطاراتسئولنيامل استبانة على 100 حيث مت توزيع. اختيار جمتمع هذه الدراسة فقط لكونه حيقق أغراض الدراسة
مع استبانة بنسبة  74د مت استبعاد بعض االستبانات وفقد البعض اآلخر، حيث كان جمموع االستبانات الصاحلة وق، با

  .وهي نسبة جيدة % 74
وذلك بناءا على  )15( رقم الجدولسنوضح خصائص جمتمع دراستنا يف : وصف خصائص مجتمع الدراسة -

  .اإلستبانةمعلومات 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  84، صبقالمرجع السا، عبيدات حممد وآخرون 1
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  خصائص مجتمع الدراسة في مجمع صيدال): 15( رقم الجدول

  %النسبة   العدد  الفئات والخصائص  المتغير

  
  الجنس

  82  61  ذكر

  17  13  أنثى

  100  74  المجموع

  
  
  العمر

  7  5  سنة 30من  أقل

  61  45  سنة 40إلى  31من 

  28  21  سنة 50إلى  41من 

  4  3  سنة 50أكثر من 

  100  74  المجموع

  
  
  

  المستوى التعليمي

  27  20  تقني سامي

  00  00  ليسانس

  54  40  مهندس

  15  11  ماجستير

  4  3  دكتوراه

  100  74  المجموع

  
  

  الخبرة

  9  7  سنوات 5إلى   1من 

  38  28  سنوات 10إلى   6من 

  24  18سنة           15إلى  11من 

  28  21  سنة 15أكبر من 

  100  74  المجموع

 spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر
  
  

يتوزعون على النحو  والذينتتكون وحدة املعاينة من املديرين واإلطارات العاملني يف جممع صيدال : وحدة المعاينة. 4
بيوتيك، أنتابيوتيك، فرمال ومدراء  :فروع صيدالمدراء  ،العام األمني العام، املدير الرئيس(جممع صيدال مدراء  :اآليت

مع )مصانعه    .باإلضافة إىل جمموعة مهمة من اإلطارات با
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ا من التأكد يعين االستبانة صدق: (Validity and Reliability) صدق وثبات أداة القياس .5  ما تقيس سوف أ

 ووضوح ناحية، من التحليل يف تدخل أن جيب اليت العناصر لكل االستبانة مشوللقياسه كما يعرب الصدق عن  أعدت
ا اومفرد فقرا  أن من التأكد فيعين الدراسة أداة ثبات أما .يستخدمها من لكل مفهومة تكون حبيث ثانية، ناحية من ا

م األشخاص على تطبيقها تكرر لو تقريبا واحدة ستكون اإلجابة   .متعددة أوقات يف ذا
   :ينقسم إىل :(Validity) صدق أداة الدراسة .1.5

 يف الدراسة أداة بعرض ةالباحث قامتحيث  )Trustees Validity( ويعرف بصدق احملكمني :الصدق الظاهري -
ا  كلية يف التدريسية اهليئة أعضاء من أعضاء )05( من تألفت املختصني احملكمني من جمموعة على األولية صور

يف بناء تلك  وقد استفادت الباحثة من ملحوظات ومقرتحات أولئك احملكمنيالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 
م وقد طورت هذه الاألداة و  تعرف على مدى صالحية العبارات وقد أعاد احملكمون األداة بعد إبداء آرائهم وملحوظا

ا النهائية االستبانةلت األداة بناء على آراء احملكمني حيث عّد    .ووضعت يف صور
من خالل التحقق من  األداةقق من صدق باإلضافة إىل الصدق الظاهري قامت الباحثة بالتح :الصدق البنائي -

بني كل عبارة واحملور الذي  Pearsonاالتساق الداخلي حملاور أداة الدراسة وذلك حبساب معامالت االرتباط بريسون 
  : تنتمي إليه وبني كل عبارة ومجيع عبارات االستمارة وهذا ما سنوضحه فيما يلي

  الذي تنتمي إليه محوروالاخلي بين كل عبارة معامل االرتباط لالتساق الد  ):16(جدول رقم 
  معامل االرتباط  العبارة  الرقم

مع بشكل كبري يف املعرفة  1   9560,  يستثمر ا

مععمل ي  2   8330,  اجلديدة املعارف اكتسابعلى  ا

معستثمر ي  3   8100,  يف البحث والتطوير ا

مع بتكوين خارجي للموظفني 4   9720,  يقوم ا

مع ستغلي  5   0,930  منتجاته النهائيةكتسبها يف اليت ي ملعرفةا ا

معأخذ ي  6   0,969  بعني االعتبار املتغريات البيئية ا

معغري ي  7   0,951  تبعا للمنافسني تشكيلة منتجاته ا

مع طوري  8   0,953  واملستقبلية احلالية الزبائن احتياجات وفق املنتجات بتكريو  ا

  0,921  لوجيا املستعملة بناءا على املستجدات اليت يعرفها احمليط التكنولوجيث التكنو يحتّديتم   9

معتتميز منتجات   10   0,959  بالتجديد والتطوير املستمرين ا

مع  11   0,963  يساعد النقد واإلبداع يف حل املشكالت اليت تواجه ا

معولد ي  12   0,944  اليت تواجهه جديدة للمشكالت حلوال ا

معك شر ت  13   0,908  يف جلسات لتوليد األفكار موظفيه إدارة ا
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 معامل االرتباط  العبارة  الرقم

معتخذ ي  14   0,952  إجراءات جديدة وفريدة ملواجهة التطورات ا

معقدرة   15   0,913  )يف خمابر متخصصة(على التفكري مصدرها جهود حبثية  ا

  0,959  ال إىل حتقيق نفس املقاصديسعى العاملون يف مجيع فروع صيد  16

معبني موارد  تكافئ يوجد  17   0,945  وطموحاته ا

  0,947  للمجمعمعارف ومهارات املوظفني لبناء إسرتاتيجيات جديدة ومبدعة  ونتوظف  18

معمعارف املوظفني يف منتجات  ونتوظف  19   0,966  ا

مع صيدال ؟يف رأيك، هل يساهم القصد اإلسرتاتيجي يف تفعيل ال  20   0,887  قدرات اإلبداعية 

  0,913  احمليط التكنولوجي تقومون بتحليل  21

مع بني املنافسة عوامل ونحتلل  22   0,940  اخلطة وضع عند األخرى وباقي املؤسسات ا

  0,891  واملنافسني معلومات حول األسواقعلى  ونحتصل  23

  0,937  واملستقبلية يةاحلال الزبائن احتياجات حول املعلومات ونمعجت  24

مع صيدال  25   0,828  ؟ يف رأيك، هل يساهم التصور النظمي يف تفعيل القدرات اإلبداعية 

  0,967  تعملون وفقها فرضيات عديدة تضعون  26

  0,944  تولدون إسرتاتيجيات بديلة جديدة وخمتلفة  27

معتعتمدون على اإلبداع عند صياغة إسرتاتيجية   28   0,806  ا

معتعتمدون على احلدس عند صياغة إسرتاتيجية   29   0,974  ا

  0,842  تفكرون بطريقة مبدعة  30

مع صيدال  31   0,898  ؟ يف رأيك، هل تساهم قيادة االفرتاضات يف تفعيل القدرات اإلبداعية 

  0,915  باجتاه املستقبل من املاضي كميف تفكري  تنطلقون  32

  0,971  قبلأن احلاضر يصنع املست ونعتقدت  33

  0,984  وأحداث احلاضر ومعطيات املستقبلوقائع املاضي حتددون إسرتاتيجية مالئمة لسد الفجوة بني   34

  0,941  وأحداث احلاضر ومعطيات املستقبلوقائع املاضي تقدمون اجلديد انطالقا من   35

مع ص  36   0,909  ؟ يداليف رأيك، هل يساهم التفكري يف الوقت يف تفعيل القدرات اإلبداعية 

ازفة"أسلوب  تتبعون  37   0,959  يف اختاذ القرارات" ا

  0,964   من خالل عقود الشراكة املربمة مع املخابر األجنبيةعلى جتارب جديدة ينفتح صيدال   38

  0,953  يف دخول السوق وتقدمي اجلديد) السبق(احلركة األوىل صيدال حيقق   39

  0,712  ؟ يف تفعيل القدرات اإلبداعية للمجمعيف رأيك، تساهم الفرص الذكية   40
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  االستبانةمع جميع عبارات ط لالتساق الداخلي بين كل عبارة معامل االرتبا  ):17(جدول رقم 
  معامل االرتباط  العبارة  الرقم

مع بشكل كبري يف املعرفة  1   0.841  يستثمر ا
مععمل ي  2   0.746  اجلديدة املعارف اكتسابعلى  ا
معستثمر ي  3   0.72  يف البحث والتطوير ا
مع بتكوين خارجي للموظفني 4   0.882  يقوم ا
مع ستغلي  5   0.84  منتجاته النهائيةكتسبها يف اليت ي ملعرفةا ا
معأخذ ي  6   0.879  بعني االعتبار املتغريات البيئية ا
معغري ي  7   0.861  تبعا للمنافسني تشكيلة منتجاته ا
مع طوري  8   0.863  واملستقبلية احلالية الزبائن احتياجات وفق املنتجات بتكريو  ا
  0.831  ث التكنولوجيا املستعملة بناءا على املستجدات اليت يعرفها احمليط التكنولوجييدحتّ يتم   9
معتتميز منتجات   10   0.869  بالتجديد والتطوير املستمرين ا
مع  11   0.873  يساعد النقد واإلبداع يف حل املشكالت اليت تواجه ا
معولد ي  12   0.854  اليت تواجهه جديدة للمشكالت حلوال ا
معشرك ت  13   0.818  يف جلسات لتوليد األفكار موظفيه إدارة ا
معتخذ ي  14   0.862  إجراءات جديدة وفريدة ملواجهة التطورات ا
معقدرة   15   0.823  )يف خمابر متخصصة(على التفكري مصدرها جهود حبثية  ا
  0.869  يسعى العاملون يف مجيع فروع صيدال إىل حتقيق نفس املقاصد  16
معبني موارد  تكافئ يوجد  17   0.855  وطموحاته ا
  0.857  للمجمعمعارف ومهارات املوظفني لبناء إسرتاتيجيات جديدة ومبدعة  ونتوظف  18
معمعارف املوظفني يف منتجات  ونتوظف  19   0.876  ا
مع صيدال   20   0.797  ؟يف رأيك، هل يساهم القصد اإلسرتاتيجي يف تفعيل القدرات اإلبداعية 
  0.823  احمليط التكنولوجي تقومون بتحليل  21
مع بني املنافسة عوامل ونحتلل  22   0.85  اخلطة وضع عند األخرى وباقي املؤسسات ا
  0.801  واملنافسني معلومات حول األسواقعلى  ونحتصل  23
  0.847  واملستقبلية احلالية الزبائن احتياجات حول املعلومات ونمعجت  24
مع صيداليف ر   25   0.738  ؟ أيك، هل يساهم التصور النظمي يف تفعيل القدرات اإلبداعية 
  0.877  تعملون وفقها فرضيات عديدة تضعون  26
  0,854  تولدون إسرتاتيجيات بديلة جديدة وخمتلفة  27
معتعتمدون على اإلبداع عند صياغة إسرتاتيجية   28   0.716  ا
معإسرتاتيجية تعتمدون على احلدس عند صياغة   29   0.884  ا
  0.752  تفكرون بطريقة مبدعة  30
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وهذا دليل على  0.01ويتضح من عبارات كل حمور من احملاور أن مجيع العبارات داخل كل حمور دالة عند مستوى 
   .االستبانةصدق االتساق الداخلي بني عبارات كل حمور من حماور 

الذي كانت ) aمعامل ثبات ألفا كرونباخ ( حسابملعرفة ثبات أداة القياس مت  :(Reliability) القياس أداةثبات  .2.5
مما يعين ثبات أداة القياس ودقة القياس  % 60وهي قيمة عالية تزيد عن  % 99لالستبانة الكلية قيمته بالنسبة 

  .املستخدم يف االستبانة
  الدراسة أداة ثبات باراخت نتائج ):18(الجدول 

  معامل الثبات  تعدد العبارا  المتغيرات

  9290.  5   القدرة االستيعابية  

  0.969  5   القدرة على التكيف

  0.949  5   القدرة على التفكير

  0.959  5   القصد اإلستراتيجي

  0.918  5   التصور النظمي

  0.943  6  قيادة االفتراضات

  0.943  5  التفكير في الوقت

  0.906  4  الذكيةالفرص 

 0.992  40  االستبانة الكلية

 spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر

  
  

  معامل االرتباط  العبارة  الرقم
مع صيدال  31   0.808  ؟ يف رأيك، هل تساهم قيادة االفرتاضات يف تفعيل القدرات اإلبداعية 
  0.825  باجتاه املستقبل من املاضي كميف تفكري  تنطلقون  32
  0.881  ملستقبلأن احلاضر يصنع ا ونعتقدت  33
  0.894  وأحداث احلاضر ومعطيات املستقبلوقائع املاضي حتددون إسرتاتيجية مالئمة لسد الفجوة بني   34
  0.851  وأحداث احلاضر ومعطيات املستقبلوقائع املاضي تقدمون اجلديد انطالقا من   35
  0.819  ؟ مع صيداليف رأيك، هل يساهم التفكري يف الوقت يف تفعيل القدرات اإلبداعية   36
ازفة"أسلوب  تتبعون  37   0.869  يف اختاذ القرارات" ا
  0.874   من خالل عقود الشراكة املربمة مع املخابر األجنبيةعلى جتارب جديدة ينفتح صيدال   38
  0.863  يف دخول السوق وتقدمي اجلديد) السبق(احلركة األوىل صيدال حيقق   39
  0.70  ؟ كية يف تفعيل القدرات اإلبداعية للمجمعيف رأيك، تساهم الفرص الذ   40
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  :تتمثل يف :متغيرات الدراسة .6
  :ومت قياسه من خالل األبعاد اآلتية): القدرات اإلبداعية للمؤسسة( التابعتغير الم .1.6

  .يف إستبانة الدراسة )5-1( ومت قياسه بواسطة العبارات :القدرة االستيعابية -
  .يف إستبانة الدراسة )10- 6( ومت قياسه بواسطة العبارات :القدرة على التكيف -
  .يف إستبانة الدراسة )15-11( قياسه بواسطة العباراتومت  :القدرة على التفكير -

  :ومت قياسه من خالل األبعاد اآلتية): التفكير اإلستراتيجي(تغير المستقل الم .2.6
  .يف إستبانة الدراسة )20 - 16( ومت قياسه بواسطة العبارات :القصد اإلستراتيجي -
 .يف إستبانة الدراسة )25 - 21( ومت قياسه بواسطة العبارات :التصور النظمي -
 .يف إستبانة الدراسة )31-26( ومت قياسه بواسطة العبارات :قيادة االفتراضات -
  .يف إستبانة الدراسة )36- 32( ومت قياسه بواسطة العبارات :التفكير في الوقت -
  .يف إستبانة الدراسة )40- 37( ومت قياسه بواسطة العبارات :الفرص الذكية -

عالمات،  4 موافقعالمات،  5 موافق بشدة(استخدمت الباحثة مقياس ليكرت اخلماسي  :تخدمالمقياس المس .7 
  .)عالمة واحدة 1 غري موافق بشدةعالمتني،  غري موافقعالمات،  3حمايد 

 االجتماعية للعلوم اإلحصائية احلزم يف هذه الدراسة اعتمدنا على :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة .8
(Statistical package for social sciences)  اليت تعرف بـ)SPSS(  باإلضافة لذلك  16حيث اعتمدنا على اإلصدار

  :اعتمدنا يف التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات على جمموعة أساليب نذكرها
 ).التكرارية زيعاتاملعياري والتو  واالحنراف احلسايب والوسط النسب املئوية( :المركزية الترعة مقياس استخدام -
  .من أجل التأكد من صدق االتساق الداخلي لألداة :معامل االرتباط -
  .تلقياس اعتمادية الثبا ):ألفا كرونباخ(اختبار  -
التفكري اإلسرتاتيجي واملتغريات الفرعية املنبثقة عنه، والقدرات  بني اوقو  عالقة وجود مدى ملعرفة :االرتباط أسلوب -

  .سسة واملتغريات الفرعية املنبثقة عنهااإلبداعية للمؤ 
من أجل إختبار العالقة بني املتغريات  وذلك: Multiple Regression)( :الخطي المتعدد االنحدار تحليل -

  . املستقلة جمتمعة يف املتغري التابع
مستقل يف من أجل اختبار تأثري كل متغري  وذلك (Simple Regression): :الخطي البسيط االنحدار تحليل -

  .املتعري التابع
للتأكد من اتباع البيانات  :)One Sample Kolmogorov-Smirnov test( :إختبار كمولغروف سيمنرنوف -

  ).Normal Distribution(للتوزيع الطبيعي 
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  ومناقشة النتائج تطبيق الدراسة الكمية على مجمع صيدال :الثانيالمبحث 

بعد مجع البيانات تأيت مرحلة تطبيق الدراسة الكمية على جممع صيدال وإختبار فرضيات الدراسة، وفيما يلي سنعمل 
  :على حتقيق ذلك

I. دراسةتطبيق الدراسة الكمية على المؤسسة محل ال  
 املتوسطاتترتيب العبارات وفق نتائج  عرض مت الدراسة متغريات نتائج حتليل أجل من: تحليل نتائج االستبيان .1

  :كما هو موضح يف اجلداول املوالية، وقد توصلنا إىل  املعيارية واالحنرافات احلسابية
  ):القدرات اإلبداعية للمؤسسة( التابع متغيرلل الدراسة نتائج تحليل .1.1

  : مت حوصلة نتائج هذه املتغرية يف اجلدول املوايل :القدرة االستيعابية -
   للمؤسسة بعد القدرة االستيعابيةنتائج ): 19(الجدول رقم 

 العبارة في رقم  الترتيب
  األداة

المتوسط   المتوسطات حسب الفقرات تنازليًا  ترتيب
 الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  التقدير

معيستثمر   3  1   درجة جيدة  0.440  4.74  يف البحث والتطوير ا
مع بشكل كبري يف املعرفة  1  2   درجة جيدة  0.602  4.50  يستثمر ا
مع على   2  3   درجة جيدة  0.864  4.49   اجلديدة املعارف اكتسابيعمل ا
مع بتكوين خارجي للموظفني  4  4   درجة جيدة  0.937  4.38  يقوم ا
مع  يستغل  5  5  يكتسبها يف منتجاته اليت ملعرفةاا

  النهائية
  درجة جيدة  0.979  4.16

  درجة جيدة 0.764 4.45  العام المتوسط

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر
 

 4.16-  4.74 بني مع صيدال ترتاوحالقدرة االستيعابية  عبارات متوسطات أن يتبني )19( رقم الجدول إىل بالنظر

كما وجود قدرة استيعابية للمجمع،   اإلجابة، وما تدل عليه 4.45هذه املتغرية التابعة  لعبارات العام وسطاملت بلغ وقد
ما يثبت تأكيد مدراء وإطارات صيدال ألمهية القدرة  هذه املتغرية على عبارات الدراسة جمتمع استجابات تقارب نالحظ

  :التايل النحو علىمرتبة  الدراسة تمعجم استجابات عبارات كانتحيث   .االستيعابية بالنسبة له
مع يستثمر " تنص على واليت ،4.74بلغ  مبتوسط )3( رقم العبارة األوىل املرتبة احتلت  واحتلت ،"يف البحث والتطويرا

مع بشكل" على تنصواليت  4.50 بلغ مبتوسط (1) رقم العبارة الثانية املرتبة  رتبةامل واحتلت ،"كبري يف املعرفة يستثمر ا
مع على  " على تنص واليت 4.49 بلغ مبتوسط )2( رقم العبارة الثالثة  احتلتو  ." اجلديدة املعارف اكتسابيعمل ا
مع بتكوين خارجي للموظفني" على واليت تنص 4.38بلغ  مبتوسط ،)4(رقم  العبارة الرابعة املرتبة   ."يقوم ا
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مع  يستغل" على تنص واليت 4.16 بلغ مبتوسط )5( رقم العبارة اخلامسة احتلت املرتبةو  اليت يكتسبها يف  ملعرفةاا
   ".منتجاته النهائية

 :تغرية يف اجلدول املوايلمت حوصلة نتائج هذه امل :القدرة على التكيف -

   للمؤسسة بعد القدرة على التكيفنتائج ): 20(الجدول رقم 
 العبارة في رقم  الترتيب

  األداة
المتوسط   المتوسطات حسب الفقرات تنازليًا  ترتيب

 الحسابي
 االنحراف
  المعياري

  التقدير

يتم حتّديث التكنولوجيا املستعملة بناءا على   9  1
   ا احمليط التكنولوجياملستجدات اليت يعرفه

  درجة جيدة  0.758  4.57

مع بعني االعتبار املتغريات البيئية  6  2   درجة جيدة  0.993  4.36  يأخذ ا
مع تتميز منتجات   10  3 بالتجديد والتطوير ا

  املستمرين
  درجة جيدة  1.077  4.17

مع  طوري  8  4  احتياجات وفق املنتجات بتكريو ا
  بليةواملستق احلالية الزبائن

  درجة جيدة  1.117  4.16

مع تشكيلة منتجاته تبعا للمنافسني  7  5   متوسطةدرجة   1.185  3.73  يغري ا

  درجة جيدة 1.026 4.19  العام المتوسط

 spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر
  

 3.73- 4.57 بني مع صيدال ترتاوح القدرة على التكيف عبارات متوسطات أن يتبني )20( رقم الجدول إىل بالنظر
كما للمجمع،   على التكيفوجود قدرة  اإلجابة، وما تدل عليه 4.19هذه املتغرية التابعة  لعبارات العام املتوسط بلغ وقد

ما يثبت تأكيد مدراء وإطارات صيدال ألمهية القدرة  هذه املتغرية على عبارات الدراسة جمتمع استجابات تقارب نالحظ
 :التايل النحو على الدراسة جمتمع الستجابات عبارات أربع أعلى كانتحيث   .كيف بالنسبة لهعلى الت
يتم حتّديث التكنولوجيا املستعملة بناءا على  " تنص على واليت ،4.57بلغ  مبتوسط )9( رقم العبارة األوىل املرتبة احتلت

 على تنصواليت  4.36 بلغ مبتوسط (6) رقم العبارة لثانيةا املرتبة واحتلت ،" املستجدات اليت يعرفها احمليط التكنولوجي
مع بعني االعتبار املتغريات البيئية"  على تنص واليت 4.17 بلغ مبتوسط )10( رقم العبارة الثالثة املرتبة واحتلت ،"يأخذ ا
مع تتميز منتجات  " واليت  4.16بلغ  مبتوسط ،)8( رقم العبارة الرابعة املرتبة احتلتو  ."بالتجديد والتطوير املستمرينا

مع  طوري" على تنص   ."واملستقبلية احلالية الزبائن احتياجات وفق املنتجات بتكريو ا
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 :التايل النحو على الدراسة جمتمع الستجابات عبارة ىنأديف حني كانت 
مع تشكيلة منتجاته تبعا " على تنص واليت 3.73 بلغ مبتوسط )7( رقم العبارة اخلامسة احتلت املرتبة يغري ا

   ".للمنافسني

 :مت حوصلة نتائج هذه املتغرية يف اجلدول املوايل :القدرة على التفكير -
   للمؤسسة بعد القدرة على التفكير نتائج): 21(الجدول رقم 

 العبارة في رقم  الترتيب
  األداة

المتوسط   المتوسطات حسب الفقرات تنازليًا  ترتيب
 الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  التقدير

مع قدرة   15  1 على التفكري مصدرها جهود حبثية ا
  )يف خمابر متخصصة(

  درجة جيدة  0.753  4.62

مع حلوال جدي  12  2 اليت  دة للمشكالتيولد ا
  تواجهه

  درجة جيدة  0.909  4.54

مع إجراءات جديدة وفريدة ملواجهة   14  3 يتخذ ا
  التطورات

  درجة جيدة  1.059  4.41

مع تشرك   13  4 موظفيه يف جلسات لتوليد إدارة ا
  األفكار

  متوسطةدرجة   1.301  3.76

يساعد النقد واإلبداع يف حل املشكالت اليت   11  5
  معتواجه ا

  متوسطةدرجة   1.480    3.41

  درجة جيدة 1.100 4.14  العام المتوسط

 spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر
  

 3.41-4.62 بني مع صيدال ترتاوح التفكريالقدرة على  عبارات متوسطات أن يتبني )21( رقم الجدول إىل بالنظر
كما للمجمع،   على التفكريوجود قدرة ، وما تدل عليه العبارات 4.14تغرية التابعة هذه امل لعبارات العام املتوسط بلغ وقد

ما يثبت تأكيد مدراء وإطارات صيدال ألمهية القدرة  هذه املتغرية على عبارات الدراسة جمتمع استجابات تقارب نالحظ
 :التايل النحو على ةالدراس جمتمع الستجابات عبارات ثالث أعلى كانتحيث   .على التفكري بالنسبة له

مع قدرة  " تنص على واليت ،4.62بلغ  مبتوسط )15( رقم العبارة األوىل املرتبة احتلت على التفكري مصدرها جهود ا
مع  " على تنصواليت  4.54 بلغ مبتوسط (12) رقم العبارة الثانية املرتبة واحتلت ،")يف خمابر متخصصة(حبثية  يولد ا

 على تنص واليت 4.41 بلغ مبتوسط )14( رقم العبارة الثالثة املرتبة واحتلت ،" اليت تواجهه تحلوال جديدة للمشكال
مع إجراءات جديدة وفريدة ملواجهة التطورات"   ."يتخذ ا
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 :التايل النحو على الدراسة جمتمع الستجابات نيتعبار  أدىنيف حني كانت 

مع تشرك  " على واليت تنص 3.76بلغ  مبتوسط ،)13(رقم  العبارة الرابعة املرتبة احتلت موظفيه يف جلسات إدارة ا
يساعد النقد واإلبداع " على تنص واليت 3.41 غبل مبتوسط )11( رقم العبارة اخلامسة واحتلت املرتبة ،"لتوليد األفكار

مع  ". يف حل املشكالت اليت تواجه ا
a. وعناصره هي ):التفكير اإلستراتيجي(المستقل  متغيرلل الدراسة نتائج تحليل:    
 حوصلة مت ،ذلك حتقق مدى ملعرفة :تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسةفي ومساهمته  القصد اإلستراتيجي -

  :اجلدول املوايل يف النتائج
   القصد اإلستراتيجي في تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة بعد نتائج مساهمة): 22(الجدول رقم 

 العبارة في رقم  الترتيب
  األداة

المتوسط   المتوسطات حسب الفقرات تنازليًا  ترتيب
 الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  التقدير

يف يف رأيك، هل يساهم القصد اإلسرتاتيجي   20  1
مع صيدال ؟   تفعيل القدرات اإلبداعية 

  درجة جيدة  0.574  4.74

يسعى العاملون يف مجيع فروع صيدال إىل حتقيق   16  2
  نفس املقاصد

  درجة جيدة  0.871  4.36

مع وطموحاته يوجد  17  3   درجة جيدة  0.873  4.24  تكافئ بني موارد ا
مع  19  4   درجة جيدة  0.945  4.20  توظفون معارف املوظفني يف منتجات ا

توظفون معارف ومهارات املوظفني لبناء   18  5
  إسرتاتيجيات جديدة ومبدعة للمجمع

  درجة جيدة  1.147  4.15

  درجة جيدة 0.882 4.33  العام المتوسط

 spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر

  
 القصد اإلسرتاتيجي يف تفعيل القدرات اإلبداعية بعدمهة مسا عبارات متوسطات أن يتبني )22( رقم الجدول إىل بالنظر

إجابات وما تدل عليه  ،4.33هذه املتغرية التابعة  لعبارات العام املتوسط بلغ وقد 4.15-4.74 بني مع صيدال ترتاوح
 تقارب ظكما نالحوأن هذا األخري يساهم يف تفعيل قدراته اإلبداعية،  للمجمع،  قصد إسرتاتيجيوجود  املبحوثني

ما يثبت تأكيد مدراء وإطارات صيدال ألمهية القصد اإلسرتاتيجي  هذه املتغرية على عبارات الدراسة جمتمع جاباتإ
  :التايل النحو علىمرتبة  الدراسة جمتمع استجابات عبارات كانتحيث   .بالنسبة له ولدوره يف تفعيل قدراته اإلبداعية
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يف رأيك، هل يساهم القصد اإلسرتاتيجي  " تنص على واليت ،4.74بلغ  مبتوسط )20( رقم العبارة األوىل املرتبة احتلت

مع صيدال ؟  تنصواليت  4.36 بلغ مبتوسط (16) رقم العبارة الثانية املرتبة واحتلت ،"يف تفعيل القدرات اإلبداعية 
 مبتوسط )17( رقم العبارة الثالثة املرتبة واحتلت ،" يسعى العاملون يف مجيع فروع صيدال إىل حتقيق نفس املقاصد " على
مع وطموحاته يوجد " على تنص واليت 4.24 بلغ   ."تكافئ بني موارد ا

توظفون معارف املوظفني يف منتجات " على واليت تنص 4.20بلغ  مبتوسط ،)19(رقم  العبارة الرابعة املرتبة احتلتو 
مع توظفون معارف ومهارات  " على تنص واليت 4.15 بلغ مبتوسط )18( رقم العبارة اخلامسة واحتلت املرتبة ،"ا

  ". املوظفني لبناء إسرتاتيجيات جديدة ومبدعة للمجمع

 النتائج حوصلة مت ،ذلك حتقق مدى ملعرفة :تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسةفي ته ومساهم التصور النظمي -
  :اجلدول املوايل يف

   في تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة التصور النظميبعد نتائج مساهمة ): 23(الجدول رقم 
 العبارة في رقم  الترتيب

  األداة
المتوسط   المتوسطات حسب الفقرات تنازليًا  ترتيب

 لحسابيا
 االنحراف
  المعياري

  التقدير

يف رأيك، هل يساهم التصور النظمي يف تفعيل   25  1
مع صيدال   ؟ القدرات اإلبداعية 

  درجة جيدة  0.512  4.77

  درجة جيدة  0.609  4.66  تقومون بتحليل احمليط التكنولوجي  21  2
  جيدةدرجة   0.668  4.64  واملنافسني معلومات حول األسواقحتصلون على   23  3
مع وباقي  بني املنافسة حتللون عوامل  22  4 ا

  اخلطة وضع عند األخرى املؤسسات
  درجة جيدة  0.686  4.46

 الزبائن احتياجات حول املعلومات ونمعجت  24  5
  واملستقبلية احلالية

  متوسطةدرجة   1.162  3.51

  درجة جيدة 0.727 4.40  العام المتوسط

 spssماد على مخرجات من إعداد الباحثة باالعت: المصدر

  
 التصور النظمي يف تفعيل القدرات اإلبداعية بعدمسامهة  عبارات متوسطات أن يتبني )23( رقم الجدول إىل بالنظر

إجابات وما تدل عليه  ،4.40هذه املتغرية التابعة  لعبارات العام املتوسط بلغ وقد 3.51-4.77 بني مع صيدال ترتاوح
 جاباتإ تقارب كما نالحظوأن هذا األخري يساهم يف تفعيل قدراته اإلبداعية،  للمجمع،  ميتصور نظوجود  املبحوثني

ولدوره يف  ما يثبت تأكيد مدراء وإطارات صيدال ألمهية التصور بالنسبة له هذه املتغرية على عبارات الدراسة جمتمع
  :التايل النحو على لدراسةا جمتمع الستجابات عباراتأربع  أعلى كانتحيث   .تفعيل قدراته اإلبداعية
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نظمي يف يف رأيك، هل يساهم التصور ال " تنص على واليت ،4.77بلغ  مبتوسط )25( رقم العبارة األوىل املرتبة احتلت

مع صيدال؟  على تنصواليت  4.66 بلغ مبتوسط (21) رقم العبارة الثانية املرتبة واحتلت ،"تفعيل القدرات اإلبداعية 
 على تنص واليت 4.64 بلغ مبتوسط )23( رقم العبارة الثالثة املرتبة واحتلت ،"تقومون بتحليل احمليط التكنولوجي"
واليت  4.46بلغ  مبتوسط ،)22(رقم  العبارة الرابعة املرتبة احتلتو  ".ملنافسنيوا معلومات حول األسواقحتصلون على "

مع وباقي املؤسسات بني املنافسة حتللون عوامل " على تنص   ."اخلطة وضع عند األخرى ا
   :التايل النحو على الدراسة جمتمع الستجاباتعبارة  أدىنيف حني كانت 
 احتياجات حول املعلومات ونمعجت " على تنص واليت 3.51 بلغ مبتوسط )24( رقم العبارة اخلامسة احتلت املرتبة

      ". واملستقبلية احلالية الزبائن

 النتائج حوصلة مت ،ذلك حتقق مدى ملعرفة :تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسةفي ومساهمته  قيادة االفتراضات -
  :اجلدول املوايل يف

   في تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة ادة االفتراضاتقيبعد نتائج مساهمة ): 24(الجدول رقم 
 العبارة في رقم  الترتيب

  األداة
المتوسط   المتوسطات حسب الفقرات تنازليًا  ترتيب

 الحسابي
 االنحراف
  المعياري

  التقدير

  درجة جيدة  0.428  4.81  تفكرون بطريقة مبدعة  30  1
يف رأيك، هل تساهم قيادة االفرتاضات يف   31  2

مع صيدال تفعيل   ؟ القدرات اإلبداعية 
  درجة جيدة  0.549  4.66

تعتمدون على اإلبداع عند صياغة إسرتاتيجية   28  3
مع   ا

4.42  0.646  
  

  درجة جيدة

  درجة جيدة  0.864  4.22  تولدون إسرتاتيجيات بديلة جديدة وخمتلفة  27  4

تعتمدون على احلدس عند صياغة إسرتاتيجية   29  5
مع   ا

  درجة جيدة  0.939  4.09

  درجة متوسطة  1.088  3.91  تضعون فرضيات عديدة تعملون وفقها  26  6

  درجة جيدة 0.752 4.35  العام المتوسط

 spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر

  
 ات اإلبداعيةقيادة االفرتاضات يف تفعيل القدر  بعدمسامهة  عبارات متوسطات أن يتبني )24( رقم الجدول إىل بالنظر

إجابات وما تدل عليه  ،4.35هذه املتغرية التابعة  لعبارات العام املتوسط بلغ وقد 3.91-4.81 بني مع صيدال ترتاوح
  .وأن هذا األخري يساهم يف تفعيل قدراته اإلبداعيةللمجمع،  عنصر قيادة االفرتاضاتوجود  املبحوثني
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ما يثبت تأكيد مدراء وإطارات صيدال ألمهية  هذه املتغرية على عبارات الدراسة جمتمع جاباتإ تقارب كما نالحظ 

 جمتمع الستجابات عبارات مخس أعلى كانتحيث   .ولدورها يف تفعيل قدراته اإلبداعية قيادة االفرتاضات بالنسبة له
  :التايل النحو على الدراسة
 املرتبة واحتلت ،"تفكرون بطريقة مبدعة" تنص على واليت ،4.81بلغ  مبتوسط )30( رقم العبارة األوىل املرتبة احتلت
االفرتاضات يف تفعيل القدرات يف رأيك، هل تساهم قيادة " على تنصواليت  4.66 بلغ مبتوسط (31) رقم العبارة الثانية

مع صيدال تعتمدون على " على تنص واليت 4.42 بلغ مبتوسط )28( رقم العبارة الثالثة املرتبة حتلتوا ،"؟ اإلبداعية 
مع  على واليت تنص 4.20بلغ  مبتوسط ،)27(رقم  العبارة الرابعة املرتبة تلتاح". اإلبداع عند صياغة إسرتاتيجية ا

 تنص واليت 4.09 بلغ مبتوسط )29( رقم العبارة اخلامسة واحتلت املرتبة ،"اتيجيات بديلة جديدة وخمتلفةتولدون إسرت "
مع" على   ".تعتمدون على احلدس عند صياغة إسرتاتيجية ا

  :التايل النحو على الدراسة جمتمع الستجابات ةعبار  أدىنيف حني كانت 
  ".تضعون فرضيات عديدة تعملون وفقها" على تنص واليت  3.91 بلغ توسطمب )26( رقم العبارة السادسة احتلت املرتبة

 حوصلة مت ،ذلك حتقق مدى ملعرفة :تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسةفي ومساهمته  التفكير في الوقت -
  :اجلدول املوايل يف النتائج

   بداعية للمؤسسةفي تفعيل القدرات اإل التفكير في الوقتبعد نتائج مساهمة ): 25(الجدول رقم 

 العبارة في رقم  الترتيب
  األداة

المتوسط   المتوسطات حسب الفقرات تنازليًا  ترتيب
 الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  التقدير

  درجة جيدة  0.538  4.64  باجتاه املستقبل من املاضي كميف تفكري  تنطلقون  32  1
يف رأيك، هل يساهم التفكري يف الوقت يف   36  2

مع صيدالتفعيل القدرات ا   ؟ إلبداعية 
  درجة جيدة  0.667  4.51

  متوسطةدرجة   1.204  3.88  أن احلاضر يصنع املستقبل ونعتقدت  33  3
حتددون إسرتاتيجية مالئمة لسد الفجوة بني   34  4

وأحداث احلاضر ومعطيات وقائع املاضي 
  املستقبل

3.43  1.233  
  

  متوسطةدرجة 

املاضي وقائع تقدمون اجلديد انطالقا من   35  5
  وأحداث احلاضر ومعطيات املستقبل

  متوسطةدرجة   1.405  2.99

  درجة جيدة 1.009 3.89  العام المتوسط

 spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر
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 يف تفعيل القدرات اإلبداعية التفكري يف الوقت بعدمسامهة  عبارات متوسطات أن يتبني )25( رقم الجدول إىل بالنظر

إجابات وما تدل عليه  ،4.46هذه املتغرية التابعة  لعبارات العام املتوسط بلغ وقد 4.15-4.74 بني مع صيدال ترتاوح
 تقارب كما نالحظوأن هذا األخري يساهم يف تفعيل قدراته اإلبداعية،  للمجمع،  تفكري يف الوقت وجود املبحوثني

بالنسبة  التفكري يف الوقتما يثبت تأكيد مدراء وإطارات صيدال ألمهية  هذه املتغرية على عبارات الدراسة جمتمع جاباتإ
  :التايل النحو على الدراسة جمتمع الستجابات نيتعبار  أعلى كانتحيث   .ولدوره يف تفعيل قدراته اإلبداعية له

باجتاه املستقبل من  كميف تفكري  تنطلقون " تنص على واليت ،4.64بلغ  مبتوسط )32( رقم العبارة األوىل املرتبة احتلت
كري يف يف رأيك، هل يساهم التف " على تنصواليت  4.51 بلغ مبتوسط (36) رقم العبارة الثانية املرتبة واحتلت ،"املاضي

مع صيدال    ."؟ الوقت يف تفعيل القدرات اإلبداعية 
   :التايل النحو على الدراسة جمتمع الستجابات ثالث عبارات أدىنيف حني كانت 

، "املستقبل أن احلاضر يصنع ونعتقدت " على تنص واليت 3.88 بلغ مبتوسط )33( رقم العبارة الثالثة املرتبة احتلت
حتددون إسرتاتيجية مالئمة لسد الفجوة  " على واليت تنص 3.43بلغ  مبتوسط ،)34(رقم  العبارة الرابعة املرتبة احتلتو 

 2.99 بلغ مبتوسط )35( رقم العبارة اخلامسة واحتلت املرتبة ،"وأحداث احلاضر ومعطيات املستقبلوقائع املاضي بني 
    ".اضر ومعطيات املستقبلوأحداث احلوقائع املاضي تقدمون اجلديد انطالقا من  " على تنص واليت

 يف النتائج حوصلة مت ،ذلك حتقق مدى ملعرفة :تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسةفي ومساهمته  الفرص الذكية -
  :اجلدول املوايل

   في تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة الفرص الذكيةبعد نتائج مساهمة ): 26(الجدول رقم 

 العبارة في رقم  الترتيب
  األداة

المتوسط   المتوسطات حسب الفقرات تنازليًا  رتيبت
 الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  التقدير

يف رأيك، تساهم الفرص الذكية يف تفعيل   40  1
  ؟ القدرات اإلبداعية للمجمع

  درجة جيدة  0.547  4.83

ازفة"أسلوب  تتبعون  37  2   درجة جيدة  0.929  4.05  يف اختاذ القرارات" ا
من خالل على جتارب جديدة ينفتح صيدال   38  3

   عقود الشراكة املربمة مع املخابر األجنبية
4.01  1.084  

  
  درجة جيدة

يف دخول ) السبق(احلركة األوىل صيدال حيقق   39  4
  السوق وتقدمي اجلديد

  متوسطةدرجة   1.416  3.53

  درجة جيدة 0.994 4.10  العام المتوسط

 spssرجات من إعداد الباحثة باالعتماد على مخ: المصدر

  



 

182 
 

لمساهمة التفكير اإلستراتيجي في تفعيل القدرات اإلبداعية لمجمع صيدال الدراسة التطبيقية ...............................الرابع الفصل  
 

  
 يف تفعيل القدرات اإلبداعية الفرص الذكية بعدمسامهة  عبارات متوسطات أن يتبني )26( رقم الجدول إىل بالنظر

إجابات وما تدل عليه  ،4.46هذه املتغرية التابعة  لعبارات العام املتوسط بلغ وقد 4.15-4.74 بني ترتاوح مع صيدال
 تقارب كما نالحظوأن هذا األخري يساهم يف تفعيل قدراته اإلبداعية،  للمجمع،  قصد إسرتاتيجيوجود  املبحوثني

 بالنسبة له الفرص الذكيةيد مدراء وإطارات صيدال ألمهية ما يثبت تأك هذه املتغرية على عبارات الدراسة جمتمع جاباتإ
  :التايل النحو على الدراسة جمتمع الستجابات عبارات ثالث أعلى كانتحيث   .ولدورها يف تفعيل قدراته اإلبداعية

يف تفعيل يف رأيك، تساهم الفرص الذكية  " تنص على واليت ،4.83بلغ  مبتوسط )40( رقم العبارة األوىل املرتبة احتلت
 تتبعون " على تنصواليت  4.05 بلغ مبتوسط (37) رقم العبارة الثانية املرتبة واحتلت ،"؟ القدرات اإلبداعية للمجمع

ازفة(أسلوب  ينفتح " على تنص واليت 4.01 بلغ مبتوسط )38( رقم العبارة الثالثة املرتبة واحتلت ،"يف اختاذ القرارات )ا
  ."خالل عقود الشراكة املربمة مع املخابر األجنبيةمن على جتارب جديدة صيدال 

   :التايل النحو على الدراسة جمتمع الستجابات عبارة أدىنيف حني كانت 
يف ) السبق(احلركة األوىل صيدال حيقق  " على واليت تنص 3.53بلغ  مبتوسط ،)39(رقم  العبارة الرابعة املرتبة احتلت

    ." دخول السوق وتقدمي اجلديد

عالقات البد من حتليل  ذلكصحة فرضيات الدراسة من عدمها، لكن قبل سنخترب : ائج اختبار الفرضياتنت .2
  :اإلرتباط والتأثري بني املتغريات املبحوثة على مستوى جممع صيدال

املرحلة  دف من هذه :مجمع صيدال مستوى على المبحوثة المتغيرات بين االرتباط عالقات تحليلنتائج . 1.2
، من عالقات االرتباط بني املتغري املستقل واملتغريات الفرعية املنبثقة عنه واملتغري التابع واملتغريات الفرعية املنبثقة عنهبيان 

  . عالقات االرتباطخالل استعمال حتليل 
 Normal التوزيع الطبيعي لتحقيق شروط استخدام معامل بريسون يتطلب األمر إجراء اختبار :اختبار التوزيع الطبيعي -

Distribution  باستخدام اختبار  وذلكللتأكد من اتباع البيانات التوزيع الطبيعيOne Sample Kolmogorov-

Smirnov test  واجلدول اآليت يبني النتائج اليت مت التوصل إليها:  
  

التفكير (للمتغير المستقل  One Sample Kolmogorov-Smirnov testاختبار  :)27(رقم  جدولال
  )القدرات اإلبداعية للمؤسسة(والمتغير التابع ) ستراتيجياإل

  الدالة اإلحصائية  One Sample Kolmogorov-Smirnov test    قيمة االختبار  المتغير

  0.068  1.335  التفكير اإلستراتيجي

  0.081  1.874  القدرات اإلبداعية للمؤسسة

  spss مخرجات علىباالعتماد إعداد الباحثة : المصدر
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) التفكري اإلسرتاتيجي(أن الداللة اإلحصائية إلختبار كلومغروف للمتغري املستقل  بنييت )27(الجدول رقم من خالل 
ومها أكرب من مستوى الداللة اإلحصائية مما  0.08بلغت ) القدرات اإلبداعية للمؤسسة(التابع وللمتغري  0.06قد بلغت 

وباإلعتماد على نظرية النزعة املركزية واليت تشري إىل أنه كلما  . يدل على أن املتغريين املستقل والتابع يتبعان التوزيع الطبيعي
فإن توزيع املعاينة للوسط احلسايب يقرتب من التوزيع  2δباين وت μوكان له وسط حسايب  30كان حجم العينة أكرب من 

  .الطبيعي
كانت عالقات االرتباط بني   :مجمع صيدال مستوى على المبحوثة المتغيرات بين االرتباط عالقات تحليل -

  : على النحو اآليت، املتغري املستقل واملتغريات الفرعية املنبثقة عنه واملتغري التابع واملتغريات الفرعية املنبثقة عنه

والقدرات اإلبداعية  ومتغيراتهالتفكير اإلستراتيجي بين  عالقات االرتباطنتائج تحليل  ):28(رقم  الجدول
   للمؤسسةومتغيراتها 

  التابعةالمتغيرات الفرعية 
  المستقلةالفرعية  المتغيرات

  إلبداعية للمؤسسةالقدرات ا  القدرة على التفكير  القدرة على التكيف  القدرة االستيعابية

 0.977 0964.  0.976  0.978  القصد اإلستراتيجي

  0971.  0.967  0.967  0.963  التصور النظمي

  0972.  0.967  0.970  0.966  قيادة االفتراضات

  0941.  0.947  0.931  0.929  التفكير في الوقت

  0976.  0.980  0.968  0.963  الفرص الذكية

  0.987     )ياتيجعناصر التفكير اإلستر (المؤشر الكلي 

  spss مخرجات علىباالعتماد إعداد الباحثة : المصدر    
  
  

بني التفكري اإلسرتاتيجي والقدرات اإلبداعية بني وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة يت )28(الجدول رقم من خالل 
كما نالحظ . املتغريينبني دل على قوة العالقة مؤشر ي وهو )0.987( الكلي إذ بلغ معامل االرتباطللمؤسسة املبحوثة، 

) التفكري اإلسرتاتيجي( ياملتغريات الفرعية املنبثقة عن املتغري املستقل الرئيسوجود عالقات ارتباط معنوية موجبة وقوية بني 
 عالقات ارتباط معنويةوجود  باإلضافة إىل ).القدرات اإلبداعية للمؤسسة( التابعواملتغريات الفرعية املنبثقة عن املتغري 

القدرات اإلبداعية ( التابعواملتغري ) التفكري اإلسرتاتيجي( يموجبة بني املتغريات الفرعية املنبثقة عن املتغري املستقل الرئيس
  .الرئيسية والفرضيات الفرعيةالفرضية كل من وهذا يدل على صحة   )للمؤسسة
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القدرات اإلبداعية ( التابع المتغيرفي أبعاد  )التفكير اإلستراتيجي( المستقل المتغير أبعاد تأثير تحليلنتائج  .2.2

األبعاد  مستقلة يففرعية كل عنصر من عناصر التفكري اإلسرتاتيجي بوصفها متغريات   تأثريللوقوف على ): للمؤسسة
  :لقدرات اإلبداعية للمؤسسة نتناول بالتحليل اآليتالفرعية ل

القـدرات ( التـابع لمتغيـرل القـدرة االسـتيعابيةفـي بعـد  )التفكير اإلسـتراتيجي( المستقل المتغير أبعاد تأثير تحليل -
 ):اإلبداعية للمؤسسة

 لمتغيرل القدرة االستيعابيةفي بعد  )التفكير اإلستراتيجي( تقلالمس المتغير أبعاد تأثير تحليل :)29(رقم  جدولال
   )القدرات اإلبداعية للمؤسسة( التابع

المتغير          أبعاد
  المستقل

  
أبعاد المتغير         

  التابع

 القصد اإلستراتيجي
(X1)  

  التصور النظمي
 (X2)  

 قيادة االفتراضات
(X3)  

التفكير في الوقت 
(X4)  

  الفرص الذكية
 (X5)  

  

R
2

  

t 
احملسوبة

  

 F
احملسوبة

  

R
2

  

t 
احملسوبة

  

 F
احملسوبة

  

R
2

  

t 
احملسوبة

  

 F
احملسوبة

  

R
2

  

t 
احملسوبة

  

 F
احملسوبة

  

R
2

  

t 
احملسوبة

  

 F
احملسوبة

  

   القدرة االستيعابية
  

Y1  

,956
  39,524

  1562,138
  

,928
  30,440

  926,592
  

,934
  31,921

  1018,963
  

,863
  21,327

  454,825
  

,928
  30,397

  923,990
  

  )72. 1(درجيت حرية  ; 0.05 داللة مبستوى

  spssعلى مخرجات باالعتماد إعداد الباحثة من : المصدر

  

، X1 ،X2 ،X3 ،X4(التفكري اإلسرتاتيجي  املستقل املتغري بعادأل تأثري معنويوجود  )29(الجدول رقم ما نالحظه من 

X5( واملتمثل يف  القدرات اإلبداعية للمؤسسة وبعد)رة االستيعابيةالقد Y1( ، قيمة حيث كانت)F (للمتغريات  احملسوبة
معامل التحديد  ، أما قيمة)0.000(البالغة ) .Sig(بداللة ) 0.05(ومبستوى معنوية ) 72 .1(عند درجيت حرية  جيدة

R2  وهي تثبت ذلك، لكن املالحظ أن القصد ) 0.928 ،0.863، 0.934، 0.928، 0.956(فقد كانت على التوايل
  . دىن تأثري جنده يف عنصر التفكري يف الوقتأما أاإلسرتاتيجي له التأثري األكرب على القدرة االستيعابية، 

  

18
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القـدرات ( التابع لمتغيرل على التكيفالقدرة في بعد ) التفكير اإلستراتيجي( المستقل تغيرالم أبعاد تأثير تحليل -
  ):اإلبداعية للمؤسسة

 على التكيفالقدرة في بعد ) التفكير اإلستراتيجي( المستقل المتغير أبعاد تأثير تحليل :)30(رقم  جدولال
  )القدرات اإلبداعية للمؤسسة( التابع لمتغيرل

ير         أبعاد المتغ
  المستقل

  
أبعاد المتغير         

  التابع

 القصد اإلستراتيجي
(X1)  

  التصور النظمي
 (X2)  

 قيادة االفتراضات
(X3)  

التفكير في الوقت 
(X4)  

  الفرص الذكية
 (X5)  

  

R
2

  

t 
احملسوبة

  

 F
احملسوبة

  

R
2

  

t 
احملسوبة

  

 F
احملسوبة

  

R
2

  

t 
احملسوبة

  

 F
احملسوبة

  

R
2

  

t 
احملسوبة

  

 F
احملسوب

  ة

R
2

  

t 
احملسوبة

  

 F
احملسوبة

  

القدرة على 
   التكيف
Y2  

,953
  38,321

  1468,468
  

,935
  32,059

  1027,793
  

,940
  33,665

  1133,329
  

,866
  21,605

  466,798
  

,937
  32,860

  1079,770
  

  )72. 1(درجيت حرية  ; 0.05 داللة مبستوى

  spssعلى مخرجات باالعتماد إعداد الباحثة من : المصدر

 

، X1 ،X2 ،X3 ،X4(التفكري اإلسرتاتيجي  املستقل املتغري بعادأل تأثري معنويوجود  )30(الجدول رقم ه من ما نالحظ

X5( واملتمثل يف القدرات اإلبداعية للمؤسسة وبعد ) على التكيفالقدرة Y2( ، قيمة حيث كانت)F (احملسوبة 
معامل  ، أما قيمة)0.000(البالغة ) .Sig(بداللة ) 0.05(ومبستوى معنوية ) 72 .1(عند درجيت حرية  للمتغريات جيدة

وهي تثبت ذلك، لكن املالحظ  )9370. ،8660.، 9400.، 0.935، 9530.(فقد كانت على التوايل  R2التحديد 
  .دىن تأثري جنده يف عنصر التفكري يف الوقتأما أأن القصد اإلسرتاتيجي له التأثري األكرب على القدرة على التكيف، 
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القـدرات ( التـابع لمتغيرلعلى التفكير القدرة  في بعد) التفكير اإلستراتيجي( المستقل المتغير أبعاد تأثير تحليل -
  ):اإلبداعية للمؤسسة

على التفكير القدرة  في بعد) التفكير اإلستراتيجي( المستقل المتغير أبعاد تأثير تحليل :)31(رقم  جدوللا
  )القدرات اإلبداعية للمؤسسة( التابع لمتغيرل

أبعاد المتغير         
  المستقل

  
أبعاد المتغير         

  التابع

 القصد اإلستراتيجي
(X1)  

 التصور النظمي
(X2)  

 ضاتقيادة االفترا
(X3)  

التفكير في الوقت 
(X4)  

  الفرص الذكية
 (X5)  

  

R
2

  

t 
احملسوبة

  

F
احملسوبة

  

R
2

  

t 
احملسوبة

  

F
احملسوبة

  

R
2

  

t 
احملسوبة

  

F
احملسوبة

  

R
2

  

t 
احملسوبة

  

F
احملسوبة

  

R
2

  

t 
احملسوبة

  

F
احملسوبة

  

 القدرة على التفكير
(Y3)  

,929
  30,583

  935,339
  

,934
  32,016

  1025,043
  

,934
  31,996

  1023,775
  

,897
  25,094

  629,700
  

,960
  41,393

  1713,400
  

  )72. 1(درجيت حرية  ; 0.05 داللة مبستوى

  spssعلى مخرجات باالعتماد إعداد الباحثة من : المصدر

 

، X1 ،X2 ،X3 ،X4(التفكري اإلسرتاتيجي  املستقل املتغري بعادأل تأثري معنويوجود  )31(الجدول رقم ما نالحظه من 

X5( واملتمثل يف رات اإلبداعية للمؤسسةالقد وبعد ) على التفكريالقدرة Y3( ، قيمة حيث كانت)F (احملسوبة 
معامل  ، أما قيمة)0.000(البالغة ) .Sig(بداللة ) 0.05(ومبستوى معنوية ) 72 .1(عند درجيت حرية  للمتغريات جيدة

وهي تثبت ذلك، لكن املالحظ ) 0.960، 0.897، 0.934، 0.934، 0.929(فقد كانت على التوايل  R2التحديد 
يف حني جند أن تأثري التصور النظمي وقيادة . أن عنصر الفرص الذكية له التأثري األكرب يف القدرة على التفكري

على القدرة على التفكري فهو كبري مقارنة  الذكية، أما تأثري الفرص االفرتاضات هلما تأثري متساوي يف القدرة على التفكري
  .لعناصر، وأدىن تأثري لعناصر التفكري اإلسرتاتيجي هو عنصر التفكري يف الوقتمع بقية ا
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  :كما يلي  اتنتائج اختبار الفرضي بيانرحلة امل دف يف هذه :نتائج اختبار فرضيات الدراسة .3.2

حيث : تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسةفي التفكير اإلستراتيجي  يساهم :الرئيسيةالفرضية اختبار صحة  -
القصد اإلستراتيجي، (لتفكير االستراتيجي بأبعاده ل α ≥ 0.05 عند مستوى داللةوجود تأثير معنوي " تنص على 

   " في القدرات اإلبداعية للمؤسسة) ادة اإلفتراضات، التفكير في الوقت، الفرص الذكيةالتصور النظمي، قي
  

القصد اإلستراتيجي، (التفكير اإلستراتيجي عدد لتأثير متغيرات تنتائج إختبار اإلنحدار الم: )32(رقم  جدولال
  ات اإلبداعية للمؤسسة في القدر ) التصور النظمي، قيادة اإلفتراضات، التفكير في الوقت، الفرص الذكية

  القرار اإلحصائي  الجدولية F  المحسوبة Sig. R  R2  F  المتغيرات المستقلة

  قبول الفرضية البديلة  3.92  601.145  0.977  0.988  .000  متغيرات التفكير اإلستراتيجي

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر
  

 3.92 الجدولية Fيف حني كانت قيمتها اجلدولية  601.145هي  المحسوبة F ةيتضح لنا أن قيم) 32(الجدول رقم من 
بالتايل نتوصل إىل قبول الفرضية البديلة القائلة بأنه يوجد تأثري  الجدولية Fأكرب من  المحسوبة Fومبقارنة القيمتني جند أن قيمة 

التصور النظمي، قيادة اإلفرتاضات، التفكري يف القصد اإلسرتاتيجي، (لتفكري االسرتاتيجي بأبعاده لداللة إحصائية  ذو
البالغة صفر وهي أقل من ) .Sig(ما تؤكده قيمة الداللة  وهذايف القدرات اإلبداعية للمؤسسة، ) الوقت، الفرص الذكية

  .بالتايل نرفض الفرضية العدمية 5٪

القدرات (من تباين املتغري التابع  0.977ومن جهة أخرى نالحظ أن متغريات التفكري اإلسرتاتيجي قد تفسرت بنسبة 
وهي نسبة كبرية تشري إىل أن  ٪98.8قد بلغت ما نسبته  R، كما نالحظ أن قيمة معامل اإلرتباط )اإلبداعية للمؤسسة

داللة احصائية عند مستوى معنوية اليت كانت أقل من مستوى الداللة املعنوية  وذاتاجتاه طردي،  وذاتالعالقة قوية 
)0.05.(  
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للتحقق من تأثري متغريات التفكري اإلسرتاتيجي على القدرات اإلبداعية للمؤسسة   :الفرعية اتالفرضياختبار صحة  -
إلختبار كل فرضية فرعية على حده ويتضح   Simple Regressionنا حتليل اإلحندار البسيطكل على حدى فقد إعتمد

  :من البيانات الواردة يف اجلداول ما توصلنا إليه فيما يلي

القصد اإلستراتيجي، التصور (متغيرات التفكير اإلستراتيجي  تأثيرنتائج اختبار ملخص ل): 33(الجدول رقم 
  في القدرات اإلبداعية للمؤسسة ) ت، التفكير في الوقت، الفرص الذكيةالنظمي، قيادة اإلفتراضا

  القرار اإلحصائي  الجدولية t  المحسوبة Sig.  R2  t  املتغري املستقل

  قبول الفرضية البديلة  1.980  4.260  .969  .000  القصد اإلسرتاتيجي

  قبول الفرضية البديلة  1.980  3.285  .970  .002  التصور النظمي

  قبول الفرضية البديلة  1.980  2.087  .959  .029  فرتاضاتقيادة اال

  قبول الفرضية البديلة  1.980  1.948  .963  .041  التفكري يف الوقت

  قبول الفرضية البديلة  1.980  1.703  .982  .054  الفرص الذكية

 spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر
  
  

  :مايلي )33(ول رقم الجديتضح من البيانات الواردة يف 
  أضهرت النتائج أن قيمةt يف حني بلغت قيمة  4.260هي  المحسوبةt ومبقارنة القيم يتضح لنا  1.980 الجدولية

أكرب من القيمة اجلدولية بالتايل فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل بالفرضية البديلة القائلة بأن  المحسوبة tأن قيمة 
للقصد اإلسرتاتيجي يف تفعيل القدرات اإلبداعية ) α ≥ 0.05(ئية عند مستوى داللة إحصا ذوهناك تأثري 

كما يفسر متغري القصد اإلسرتاتيجي يف   ٪5صفرا وهي أقل من ) .Sig( بلغت قيمة الداللة إذمع صيدال، 
  ).القدرات اإلبداعية للمؤسسة(من تباين املتغري التابع  ).969(الدراسة ما نسبته  هذه

  
 نتائج أن قيمة أضهرت الt يف حني بلغت قيمة  3.285هي  المحسوبةt ومبقارنة القيم يتضح لنا  1.980 الجدولية

أكرب من القيمة اجلدولية بالتايل فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل بالفرضية البديلة القائلة بأن  المحسوبة tأن قيمة 
مع لل) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى  ذوهناك تأثري  تصور النظمي يف تفعيل القدرات اإلبداعية 

 هذهكما يفسر متغري التصور النظمي يف   ٪5وهي أقل من  ).Sig.) (002( بلغت قيمة الداللة إذصيدال، 
  ).القدرات اإلبداعية للمؤسسة(من تباين املتغري التابع  ).970(الدراسة ما نسبته 
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  أضهرت النتائج أن قيمةt يف حني بلغت قيمة  2.087هي  المحسوبةt ومبقارنة القيم يتضح لنا  1.980 الجدولية

فرضية العدمية ونقبل بالفرضية البديلة القائلة بأن أكرب من القيمة اجلدولية بالتايل فإننا نرفض ال المحسوبة tأن قيمة 
مع ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى  ذوهناك تأثري  لقيادة اإلفرتاضات يف تفعيل القدرات اإلبداعية 
 هذهكما يفسر متغري قيادة اإلفرتاضات يف   ٪5وهي أقل من ) .Sig.) (029( بلغت قيمة الداللة إذصيدال، 

  ).القدرات اإلبداعية للمؤسسة(من تباين املتغري التابع  ).959( سبتهالدراسة ما ن
 

  أضهرت النتائج أن قيمةt يف حني بلغت قيمة  1.948هي  المحسوبةt ومبقارنة القيم يتضح لنا  1.980 الجدولية
ية البديلة القائلة بأن أكرب من القيمة اجلدولية بالتايل فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل بالفرض المحسوبة tأن قيمة 

مع ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى  ذوهناك تأثري  للتفكري يف الوقت يف تفعيل القدرات اإلبداعية 
 هذهكما يفسر متغري التفكري يف الوقت يف   ٪5وهي أقل من ) .Sig.) (041( بلغت قيمة الداللة إذصيدال، 

 ).القدرات اإلبداعية للمؤسسة( التابع من تباين املتغري ).963( الدراسة ما نسبته

  أضهرت النتائج أن قيمةt يف حني بلغت قيمة  1.703هي  المحسوبةt ومبقارنة القيم يتضح لنا  1.980 الجدولية
أكرب من القيمة اجلدولية بالتايل فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل بالفرضية البديلة القائلة بأن  المحسوبة tأن قيمة 

مع  الفرص الذكية) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى  ذوتأثري هناك  يف تفعيل القدرات اإلبداعية 
 هذهيف  الفرص الذكيةكما يفسر متغري   ٪5وهي تساوي  ).Sig.) (054( بلغت قيمة الداللة إذصيدال، 

 ).القدرات اإلبداعية للمؤسسة(من تباين املتغري التابع  ).982(الدراسة ما نسبته 
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II.  التطبيقيةمناقشة وتفسير نتائج الدراسة  

ولة معرفة دور التفكري اإلسرتاتيجي يف سنحاول يف هذه النقطة مناقشة نتائج الدراسة امليدانية وصوال إىل تفسريها حملا
مع صيدال   .تفعيل القدرات اإلبداعية 

من خالل نتائج الدراسة التطبيقية  :للمؤسسة القدرات اإلبداعيةمساهمته في تفعيل و التفكير اإلستراتيجي  .1
لمؤسسة حمل الدراسة وهذا ما أن التفكري اإلسرتاتيجي يساهم يف تفعيل القدرات اإلبداعية ل املتحصل عليها توصلنا إىل

  .يثبت صحة النتائج النظرية اليت توصلنا إليها يف اجلانب النظري

  في تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة اإلستراتيجي يساهم التفكير: مما يدل على صحة الفرضية الرئيسية
 

  
ا اإلبداعية حيث أن إذ أن املؤسسات اليت تنجح يف توفري قابليات التفكري اإلسرتاتيجي سوف تنجح  يف تفعيل قدرا

ا وفاعليتها، والقصد اإلسرتاتيجي جيعلها أكثر قدرة على بلوغ األهداف مقارنة مع  التصور النظمي سوف يزيد من كفاء
ا على التفكري يف الوقت حيسن نوعية صنع القرارات فيها ويزيدها كفاءة وكذلك سرعة اإلجناز  منافسيها أما قدر

ما أن طاقة وضع االفرتاضات واختبارها سريبط بني التفكري اخلالق والتفكري احلاسم بشكل فاعل، كما أن والتطبيق، ك
التفكري (كما أننا استنتجنا من عبارات املتغري املستقل . 1الفرص الذكية سيجعل املؤسسة أكثر استجابة للفرص املناسبة

ا تعمل وفقه وجود هذا األخري يف املؤسسة حمل الدراسة) اإلسرتاتيجي تركيز جممع صيدال يف العمل وفق لكن  ،وأ
  : ، وهذا ما سنوضحه فيما يلياخلمسة متفاوت من عنصر آلخرعناصر التفكري اإلسرتاتيجي 

من خالل نتائج الدراسة التطبيقية : للمؤسسة القدرات اإلبداعيةمساهمته في تفعيل القصد اإلستراتيجي و  .2
وهذا ما  ن القصد اإلسرتاتيجي يساهم يف تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة حمل الدراسة،املتحصل عليها توصلنا إىل أ

إذ أكد مدراء وإطارات جممع صيدال ذلك من خالل  ،يثبت صحة النتائج النظرية اليت توصلنا إليها يف اجلانب النظري
  :املوافقة على العبارة اآلتية

مع صيدال ؟ يف رأيك، هل يساهم القصد اإلسرتاتيجي يف -   تفعيل القدرات اإلبداعية 

في تفعيل القدرات اإلبداعية  القصد اإلستراتيجييساهم عنصر : مما يدل على صحة الفرضية الفرعية األولى
  للمؤسسة

                                                
، )حبوث ودراسات(، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية )دروس مستوحاة من التجارب العالمية والعربية(الفكر اإلستراتيجي للقادة شريف يونس طارق،  1

  )بتصرف(  111، ص2002



 

191 
 

عية لمجمع صيداللمساهمة التفكير اإلستراتيجي في تفعيل القدرات اإلبدا الدراسة التطبيقية ...............................الرابع الفصل  
 

  

لكن تأثري القصد اإلسرتاتيجي يف القدرات اإلبداعية للمؤسسة حمل الدراسة يتفاوت من قدرة ألخرى، فما الحظناه أنه 
  .يؤثر بشكل كبري يف القدرة االستيعابية والقدرة على التكيف مقارنة مع القدرة على التفكري

مع صيدا ل يؤدي به إىل الرتكيز على مصادر املعرفة من أجل استغالهلا، واليت تعد مما يشري إىل أن القصد اإلسرتاتيجي 
مع صيدال . عنصر حاسم يف الصناعة الدوائية  وتوجيه أفراده على الرتكيز إىل يؤديكما أن القصد اإلسرتاتيجي 

م   :تية، إذ أكد مدراء وإطارات جممع صيدال ذلك من خالل املوافقة على العبارات اآللبلوغه طاقا
  .توظفون معارف ومهارات املوظفني لبناء إسرتاتيجيات جديدة ومبدعة للمجمع -
مع -   .توظفون معارف املوظفني يف منتجات ا
  .يسعى العاملون يف مجيع فروع صيدال إىل حتقيق نفس املقاصد -
مع يستثمر  -   .يف البحث والتطويرا
مع بشكل كبري يف املعرفة -   .يستثمر ا
مع على يعمل  -   .اجلديدة املعارف اكتسابا
مع بتكوين خارجي للموظفني -   .يقوم ا
مع  يستغل -     .اليت يكتسبها يف منتجاته النهائية ملعرفةاا

مع من حتقيق املواءمة بني املوارد والطموحات وأن يكون أكثر استعداد ملواجهة السيناريوهات الغري  كما أنه ميكن ا
إذ أكد مدراء وإطارات جممع صيدال ذلك من خالل  درة على التكيف مع تغريات احمليطية املفاجئةمتوقعة مما خيلق ق

  :املوافقة على العبارات اآلتية
مع وطموحاته يوجد -   .تكافئ بني موارد ا
مع بعني االعتبار املتغريات البيئية -   .يأخذ ا
مع تتميز منتجات  -   .بالتجديد والتطوير املستمرينا
مع تشكيلة منتجاته تبعا للمنافسني -   .يغري ا
مع  طوري -   .واملستقبلية احلالية الزبائن احتياجات وفق املنتجات بتكريو ا
  .يتم حتّديث التكنولوجيا املستعملة بناءا على املستجدات اليت يعرفها احمليط التكنولوجي -
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من خالل نتائج الدراسة التطبيقية املتحصل  :للمؤسسة القدرات اإلبداعيةمساهمته في تفعيل و التصور النظمي  .3
وهذا ما يثبت صحة  حمل الدراسة، يساهم يف تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة التصور النظميعليها توصلنا إىل أن 

، إذ أكد مدراء وإطارات جممع صيدال ذلك من خالل املوافقة على النتائج النظرية اليت توصلنا إليها يف اجلانب النظري
  :العبارة اآلتية
مع صيدال؟ -   يف رأيك، هل يساهم التصور النظمي يف تفعيل القدرات اإلبداعية 

في تفعيل القدرات اإلبداعية  نظاميال تصوراليساهم عنصر : فرعية الثانيةمما يدل على صحة الفرضية ال
  للمؤسسة

  

لكن تأثري التصور النظمي يف القدرات اإلبداعية للمؤسسة يتفاوت من قدرة ألخرى، فما الحظناه أنه يؤثر أكثر نوعا ما 
مما يشري إىل  ).االستيعابية والقدرة على التكيفالقدرة (يف القدرة على التفكري مقارنة مع بقية القدرات اإلبداعية األخرى 

مع صيدال يؤدي باملفكرين  إىل فهم البيئتني اخلارجية والداخلية للمؤسسة وهذا ما يؤثر ) املدراء(أن التصور النظمي 
من فهم  على القدرة على التفكري، ألن النظام البيئي وتعقيداته وتداخالته يتطلب حتما قدرة على التفكري اليت متكن

مع ضمنه وهذا ما أكده مدراء وإطارات جممع صيدال من خالل املوافقة . 1النظام البيئي لألعمال اخلارجية اليت يعمل ا
  :على العبارات اآلتية

    .تقومون بتحليل احمليط التكنولوجي -
مع وباقي املؤسسات بني املنافسة حتللون عوامل -   .اخلطة وضع عند األخرى ا
  .واملنافسني معلومات حول األسواقعلى حتصلون  -
   .واملستقبلية احلالية الزبائن احتياجات حول املعلومات ونمعجت -
مع -   .يساعد النقد واإلبداع يف حل املشكالت اليت تواجه ا
مع حلوال جديدة للمشكالت يولد -   .اليت تواجهه ا
مع تشرك  -     .موظفيه يف جلسات لتوليد األفكارإدارة ا

  

  

                                                
  )بتصرف(   106-105، ص صالمرجع السابقشريف يونس طارق،  1
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من خالل نتائج الدراسة التطبيقية  :للمؤسسة القدرات اإلبداعيةمساهمته في تفعيل و قيادة االفتراضات  .4
ما يثبت تساهم يف تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة حمل الدراسة،  قيادة االفرتاضاتأن املتحصل عليها توصلنا إىل 

، إذ أكد مدراء وإطارات جممع صيدال على ذلك من خالل صحة النتائج النظرية اليت توصلنا إليها يف اجلانب النظري
  :املوافقة على العبارة اآلتية

مع صيدال ؟يف رأيك، هل تساهم قيادة االفرتاضات يف ت -   فعيل القدرات اإلبداعية 

في تفعيل القدرات اإلبداعية  االفتراضات قيادةيساهم عنصر : مما يدل على صحة الفرضية الفرعية الثالثة
  للمؤسسة

لكن تأثري قيادة االفرتاضات يف القدرات اإلبداعية للمؤسسة يتفاوت من قدرة ألخرى، فما الحظناه أنه يؤثر أكثر نوعا 
مما يشري  ).القدرة االستيعابية والقدرة على التكيف(القدرة على التفكري مقارنة مع بقية القدرات اإلبداعية األخرى ما يف 

إىل أن قيادة االفرتاضات يؤدي مبجمع صيدال إىل بناء الفرضيات واختبارها مما يسمح له بفتح الباب أمام أفكار جديدة 
مع على التفكري يتم العمل مبوجبها، بالتايل فعنصر قيادة وهذا ما أكده مدراء وإطارات  .االفرتاضات يعزز من قدرة ا

  :جممع صيدال من خالل املوافقة على العبارات اآلتية
    .تضعون فرضيات عديدة تعملون وفقها -
  .تولدون إسرتاتيجيات بديلة جديدة وخمتلفة -
    .تفكرون بطريقة مبدعة -
معيساعد النقد واإلبداع يف حل املش -   .كالت اليت تواجه ا
مع حلوال جديدة للمشكالت -   .اليت تواجهه يولد ا

من خالل نتائج الدراسة التطبيقية  :للمؤسسة القدرات اإلبداعيةمساهمته في تفعيل و التفكير في الوقت  .5
ل الدراسة، وهذا ما يساهم يف تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة حم التفكري يف الوقتاملتحصل عليها توصلنا إىل أن 

، إذ أكد مدراء وإطارات جممع صيدال ذلك من خالل يثبت صحة النتائج النظرية اليت توصلنا إليها يف اجلانب النظري
  :املوافقة على العبارة اآلتية

مع صيدال -   ؟ يف رأيك، هل يساهم التفكري يف الوقت يف تفعيل القدرات اإلبداعية 

في تفعيل القدرات اإلبداعية  الوقت في التفكيريساهم عنصر : الفرعية الرابعةمما يدل على صحة الفرضية 
  للمؤسسة
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عية للمؤسسة حمل الدراسة قليل نوعا ما مقارنة مع بقية العناصر األخرى، لكن تأثري التفكري يف الوقت يف القدرات اإلبدا
رمبا يعود ذلك إىل عدم إعطاء أمهية كبرية ملوضوع التفكري يف الوقت، وما الحظناه أن تأثري هذا األخري يف القدرات 

القدرة على التكيف والقدرة على  اإلبداعية للمؤسسة متساوي، إذ جنده يؤثر بنفس املقدار يف كل من القدرة االستيعابية،
  .التفكري

من خالل نتائج الدراسة التطبيقية املتحصل  :للمؤسسة القدرات اإلبداعيةمساهمته في تفعيل و  الفرص الذكية .6
وهذا ما  يساهم يف تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة حمل الدراسة، الفرص الذكيةعليها توصلنا إىل أن االستثمار يف 

، إذ أكد مدراء وإطارات جممع صيدال ذلك من خالل ة النتائج النظرية اليت توصلنا إليها يف اجلانب النظرييثبت صح
  :املوافقة على العبارة اآلتية

  يف رأيك، تساهم الفرص الذكية يف تفعيل القدرات اإلبداعية للمجمع ؟ -

في تفعيل القدرات اإلبداعية  ةيساهم عنصر الفرص الذكي: مما يدل على صحة الفرضية الفرعية الخامسة
  للمؤسسة

  

ا تؤثر بشكل كبري يف  لكن تأثري الفرص الذكية يف القدرات اإلبداعية للمؤسسة يتفاوت من قدرة ألخرى، فما الحظناه أ
إىل مما يشري  ).القدرة االستيعابية والقدرة على التكيف(القدرة على التفكري مقارنة مع بقية القدرات اإلبداعية األخرى 

مع صيدال ميكنه من فتح الباب أمام التفكري يف جتارب جديدة، وطرق خمتلفة تؤدي به إىل  أن عنصر الفرص الذكية 
  :إذ أكد مدراء وإطارات جممع صيدال ذلك من خالل املوافقة على العبارات اآلتية .السبق واالستجابة للفرص النادرة

  .د الشراكة املربمة مع املخابر األجنبيةمن خالل عقو على جتارب جديدة ينفتح صيدال  -
    .يف دخول السوق وتقدمي اجلديد) السبق(احلركة األوىل صيدال حيقق  -
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  لرابعاخالصة الفصل 
 دورحول  صيدال جممعمدراء وإطارات  وتفسري ملا جاء من اجابات حتليل أساسي بشكل التطبيقية الدراسة استهدفت

مت اختبار مدى  اآلراء هلذه والتحليل الدراسة خالل ومن .التفكري اإلسرتاتيجي يف تفعيل القدرات اإلبداعية للمجمع
موعة من النت   : ائج املتمثلة يفصحة فرضيات الدراسة والتوصل 

القصد اإلسرتاتيجي، التصور (اتيجي بأبعاده لتفكري االسرت ل α ≥ 0.05عند مستوى داللة وجود تأثري معنوي  - 1
مبا يؤكد صحة الفرضية  القدرات اإلبداعية للمؤسسةيف ) النظمي، قيادة اإلفرتاضات، التفكري يف الوقت، الفرص الذكية

   .الرئيسية
القدرات اإلبداعية للمؤسسة مبا يف القصد االسرتاتيجي لعنصر  α ≥ 0.05ستوى داللة عند موجود تأثري معنوي  - 2

 .الفرعية األوىليؤكد صحة الفرضية 
القدرات اإلبداعية للمؤسسة مبا يؤكد لعنصر التصور النظمي يف  α ≥ 0.05عند مستوى داللة وجود تأثري معنوي  - 3

 .الفرعية الثانيةصحة الفرضية 
القدرات اإلبداعية للمؤسسة مبا لعنصر قيادة  االفرتاضات يف  α ≥ 0.05عند مستوى داللة وجود تأثري معنوي  - 4

 .الفرعية الثالثة يؤكد صحة الفرضية
القدرات اإلبداعية للمؤسسة مبا يف التفكري يف الوقت لعنصر  α ≥ 0.05عند مستوى داللة وجود تأثري معنوي  - 5

 .الفرعية الرابعةيؤكد صحة الفرضية 
القدرات اإلبداعية للمؤسسة مبا يؤكد لعنصر الفرص الذكية يف  α ≥ 0.05عند مستوى داللة ري معنوي وجود تأث - 6

 .الفرعية اخلامسةصحة الفرضية 
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العامة الخاتمة  
 التنافسية امليزة حتقيق يعد مل النضج، مستوى إىل األسواق وصول بسبب ةذرو ال إىل اهلو وصو  املنافسةنظرا الحتدام 

 القيام على املنظمات معظم لقدرة وذلك العالية، اجلودة ضمان مع األرباح وتقليل األسعار خفض خالل من ،ممكنا
ا ذلكمبا يف  بذلك، من أجل  للتنافس جديدة بطرق التفكري إىل املسريين دفع الذي األمر والتقليد، احملاكاة على قدر

، إذ أن ت احلاجة ملا يعرف بالتفكري اإلسرتاتيجيظهر  هنا ومني أصبح مصدر مهم للميزة التنافسية، حتقيق اإلبداع الذ
   .هذا األخري ظهر متداوال ومرتافقا مع ظاهرة املنافسة

 من املؤسسة ميكن مبا واإلبداع احلدس من كل توظيف حسن عن نامجة تركيبية عملية اإلسرتاتيجي التفكريحيث يعد 
 القادرة واخلارجية الداخلية املؤسسة لعوامل خمتلفة رؤية وتطوير اإلسرتاتيجيات بناء وإعادة العمل يف جديدة مناذج تبين
االجتاهات واالفرتاضات اليت تنطوي على حتد مع احملافظة  معرفة من خالل ،أفضل بشكل والتكيف التغيري حتقيق على

  .ات التغيري والتجديد والتطويرعاملية لألوضاع، وتشجيع وتبين مبادر  على رؤية مشولية
ويف سياق اهتمامنا مبوضوع التفكري اإلسرتاتيجي حاولنا أن نلم بنقطة مهمة أال وهي عناصر التفكري 

يف منوذجها  leidtkaاإلسرتاتيجي، اليت وإن إختلفة من باحث آلخر إال أننا جند العناصر اخلمسة املقرتحة من طرف 
ا تشكل اللبنة األساسية للتفكري اإلسرتاتيجي، واألخذ الشهري هي األكثر اعرتافا من ط رف الباحثني يف هذا املوضوع، أل

أكثر وأن تكون خلق قيمة للزبائن، صعوبة التقليد من املنافسني، ذه العناصر اخلمسة جمتمعة يعطي للمؤسسة قدرة على 
 . والتفكري بإبداع أكثر للتغيري اتكيف

ات والتجارب أنه لتحقيق عمليات اإلبداع الفعال البد من امتالك قدرات متكن املؤسسات من يف املقابل ما أثبتته الدراس
جتميع، دمج وإعادة جتميع حتقيق ذلك، هذه القدرات تعرف بإسم القدرات اإلبداعية للمؤسسة اليت متكنها من 

 . واستغالل املوارد واملعارف واملهارات
مفادها أن عملية  ةاإلبداعية والتفكري اإلسرتاتيجي إىل الوصول لنتيجوقد مسح النقاش النظري ملوضوع القدرات 

م  تشكيل ونشر القدرات اإلبداعية للمؤسسة هي نتيجة قرارات املستوى األعلى واملتمثل يف املسريين اإلسرتاتيجيني أل
  .عيل القدرات اإلبداعية للمؤسسةاملسئولني عن القرارات املصريية، وأن عناصر التفكري اإلسرتاتيجي هلا دور إجيايب يف تف

ا ملواجهة املؤسساتلنخلص يف الشق النظري إىل أن   اليت تشجع التفكري االسرتاتيجي تكون أكثر استعدادً
وحتقيق كل ما هو جديد ومفيد املفاجئة،  تغرياتا القدرة على التكيف بسرعة مع الغري املتوقعة، ولديه تالسيناريوها

  . طراف األخرىلصاحل املؤسسة وخمتلف األ
من هذا املنطلق حاولنا اختبار مدى صحة فرضيات الدراسة، حيث مت تأكيد صحة فرضيات الدراسة واليت تشري 

كما مت من خالل هذه الدراسة . إىل مسامهة التفكري اإلسرتاتيجي بعناصره اخلمسة يف تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة
  :الوقوف على مجلة من النتائج، من أمهها
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  : على املستوى النظري، توصلنا إىل
يشري مفهوم القدرات اإلبداعية للمؤسسة إىل القدرات اليت متكن املؤسسة من التكيف مع تغريات احمليط وتقدمي كل  -

 . ما هو جديد يف جماهلا من خالل جتميع، دمج وإعادة جتميع واستغالل املوارد واملعارف واملهارات
 .سة تتكون من القدرة االستيعابية، القدرة على التكيف والقدرة على التفكريالقدرات اإلبداعية للمؤس -
التفكري اإلسرتاتيجي يتميز بسمات وخصائص متعددة، هذا يعين بالضرورة أن القدرات على التفكري اإلسرتاتيجي  -

  .تتطلب مؤهالت عقلية ومعرفية لكي تتصل بصورة الشمولية واملستقبلية
مة، أصبح التفكري اإلسرتاتيجي ضرورة البد منها ملعاجلة املشكالت اليت تواجه املؤسسات بطرق يف ظل املنافسة احملتد -

ا  .إبداعية تسمح هلا بالتميز والتفوق مقارنة مع نظريا

 استغاللتعد القيمة املضافة لعمل املؤسسات وفقا للتفكري اإلسرتاتيجي على قدر كبري من األمهية، ألنه ميكنها من   -
 تفوق بطريقة الفرص استغالل من متكنها اليت الداخلية واردهام ةوتنمي للمؤسسة التنافسي املركز ودعم تاحة،امل الفرص

أكثر  املؤسسة تكونأن واألهم من ذلك ..... ،املؤسسة ملوارد الفعال التخصيص يف يساهم أنه كما منافسيها،
ا ملواجهة وحتقيق كل ما هو املفاجئة،  تغرياتعلى التكيف بسرعة مع ال ا القدرةغري املتوقعة، ولديه تالسيناريوها استعدادً

 .جديد
 .العمل وفقا لعناصر التفكري اإلسرتاتيجي جمتمعة يؤدي إىل تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة -
 حصة أعلى كسب على تتسابقواليت  العاملية املنظمات الدوائيةيوجد نوعني من املنظمات الدوائية، األوىل تتمثل يف  -
النوع اآلخر هو املنظمات الدوائية اليت ختتص  وهي املنظمات املنتجة للدواء األصلي، الصيدالنية املنتجات سوق يف

 .واليت يعترب جممع صيدال من بني أهم رواد هذه املنظمات بإنتاج الدواء اجلنيس
 .الدوائيةالصناعة يف  هو املصدر الرئيسي لإلبداع R & D والتطوير البحث -
ا على اإلبداع لدوائيةاالصناعة  -  .هي الصناعة اليت ميكن أن تعيش أو متوت، حسب قدر

  :أما ميدانيا، توصلنا إىل
مع صيدال يف جتسيد وتوظيف املعارف املكتسبة  - عالقات  منمن موظفيه و تتمثل القدرة االستيعابية بالنسبة 

 حيث يستغل ،ن خالل االستثمار يف البحث والتطويريف معظم اتفاقياته، وم وبنود التكوين اليت يفرضها صيدال الشراكة،
مع   .اليت يكتسبها يف منتجاته النهائية ملعرفةاا

مع صيدال من خالل إدخال تعديالت على منتجاته اليت تتميز بالتجديد  - تتمثل القدرة على التكيف بالنسبة 
 .على املستجدات اليت يعرفها احمليط التكنولوجي حتّديث التكنولوجيا املستعملة بناءاوالتطوير املستمرين، ومن خالل 

مع قدرة  - ، واملنافسني علومات حول األسواقحتصيل املو ، )يف خمابر متخصصة(على التفكري مصدرها جهود حبثية ا
 .املوظفني يف جلسات لتوليد األفكاروإشراك 

 .اإلبداعية يعمل جممع صيدال وفق التفكري اإلسرتاتيجي، وهو يساهم يف تفعيل قدراته  -
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 .القصد اإلسرتاتيجي، وهو يساهم يف تفعيل قدراته اإلبداعية يعمل جممع صيدال وفق عنصر -
 .التصور النظمي، وهو يساهم يف تفعيل قدراته اإلبداعية يعمل جممع صيدال وفق عنصر -
 .قيادة االفرتاضات، وهو يساهم يف تفعيل قدراته اإلبداعية يعمل جممع صيدال وفق عنصر -
 .التفكري يف الوقت، وهو يساهم يف تفعيل قدراته اإلبداعية ل جممع صيدال وفق عنصريعم -
 .الفرص الذكية، وهو يساهم يف تفعيل قدراته اإلبداعية يعمل جممع صيدال وفق عنصر -

أما عن صلب إشكالية الدراسة املتمثلة يف مسامهة التفكري اإلسرتاتيجي يف تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة 
  :د توصلنا إىل مجلة من النتائج هي إجابات عن فرضيات الدراسة واملتمثلة يففق
  .يساهم التفكري اإلسرتاتيجي يف تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة :الرئيسيةالفرضية  -
  .القدرات اإلبداعية للمؤسسةعنصر القصد اإلسرتاتيجي يف تفعيل  يساهم :الفرعية األولىالفرضية  - 
  .القدرات اإلبداعية للمؤسسةيف تفعيل  لتصور النظمياعنصر  يساهم :لفرعية الثانيةا الفرضية -
  .القدرات اإلبداعية للمؤسسةيف تفعيل االفرتاضات  عنصر قيادة يساهم :الفرعية الثالثةالفرضية  -
  .ةالقدرات اإلبداعية للمؤسسيف تفعيل لتفكري يف الوقت عنصر ا يساهم :الفرعية الرابعة الفرضية -
  .القدرات اإلبداعية للمؤسسةعنصر الفرص الذكية يف تفعيل  يساهم :الفرعية الخامسةالفرضية  -

  :على ضوء النتائج املتحصل عليها متكنا من بلورة جمموعة توصيات
يف مؤسسات صناعة  كما جيب ممارسته بشكل خاص ،املؤسساتخمتلف أنواع يف  اإلسرتاتيجي التفكري ممارسة ضرورة -

  .واليت من بينها تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة نظرا لفوائده واجيابياتهء الدوا
نظرا الرتباط الصناعة الدوائية باإلبداع فالبد من تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسات الدوائية اليت متكنها من حتقيق  -

  .  عمليات اإلبداع
  .تفكري اإلسرتاتيجيضرورة تطوير الوعي لدى املدراء واملسريين بأمهية ال -
ضروة تعزيز تنافسية اإلقتصاديات العربية يف جمال صناعة الدواء من خالل تعظيم املنفعة من التكنولوجيا احلديثة املتاحة  -

ال   .  واالستفادة من التجارب الدولية يف هذا ا
اإلسرتاتيجي والقدرات اإلبداعية نظرا للنقص الواضح يف الدراسات واألحباث العربية اليت تتناول كل من التفكري  -

الني وذلك ملا هلما من أمهية يف ظل التطورات احلالية   . للمؤسسة البد من تكثيف البحوث يف هذين ا
ملدراء املؤسسات والعاملني  تدريبية دورات إلعطاء والكليات اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء مع التعاون ضرورة -

  . اجلادة واملتابعة االستمرارية صفة الدورات وأن تأخذ اتيجياإلسرت  ممارسات التفكري حول
للمؤسسة وذلك لنقص  والقدرات اإلبداعية التفكري اإلسرتاتيجي يللتباحث يف موضوع ومؤمترات ملتقيات عقد ضرورة –

  .تداوهلما يف الوطن العريب خصوصا
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ملوضوع إال أن هناك نقاط يتطلب التوسع فيها أما عن آفاق الداسة، فعلى الرغم من حماولة الباحثة اإلملام با
  : مستقبال وهي

  .إجراء دراسة حول سبل حتول التفكري اإلسرتاتيجي الفردي إىل تنظيمي يف املؤسسات -
مزيد من التعمق يف مكونات القدرات اإلبداعية للمؤسسة والبحث يف إمكانية إختالف مكونات القدرات اإلبداعية  -

  .من مؤسسة إىل أخرى
  . دراسة العناصر املسامهة يف تشكيل القدرات اإلبداعية تبعا لنوع املؤسسة -
    .دراسة خطوات تشكيل ونشر القدرات اإلبداعية لعدد من املؤسسات بغرض املقارنة بينها -
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، جملة أحباث إقتصادية وإدارية، جامعة حممد خيضر الهيكل الصناعي الدوائي في الجزائربن بريكة عبد الوهاب، مياح عادل، 
     2011، اجلزائر، 9عدد  ،بسكرة

 ،24 عدد التواصل، جملة ،)بحثية وفرضيات نظري إطار( المتميز واألداء السوق على القائمة القدرات محزاوي شريف،  -36
  2009 جوان

إسهامات التعلم التنظيمي في تنمية التفكير اإلستراتيجي دراسة تحليلية احلوري فاحل عبد القادر، طارق شريف يونس،   -37
لة األردنية للعلوم التطبيقية، جملد للوسط األكاديمي في إطار واقع جامعة العلوم التطبيقية ، األردن، 1، عدد 12، ا

2010  

، 10، جملة الباحث، عدد 2007- 1996تقييم عملية اإلبداع في الجزائر خالل الفترة د الطيب، خبيت إبراهيم، دويس حمم  -38
  2012اجلزائر، 

 جملد واإلدارية، االقتصادية العلوم جملة ،العربية المنظمات في إبداعي كنموذج اعتماد وإمكانية الخالق الهدم الدوري زكريا،  -39
   2008، 51عدد ،14

، جملة العلوم التسيير اإلستراتيجي لرأس المال الفكري والميزة التنافسية المستدامة للمؤسسة االقتصاديةمساليل حيضية،   -40
  2004، اجلزائر، جوان 6بسكرة، عدد -اإلنسانية، جامعة حممد خيضر 
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 نموذج( الخدمية العامة سساتالمؤ  مراجعي خدمة مراكز في األداء وتقويم التنظيمي التعلم األمني، حممد حسن طارق  -41
  2006 ماي السعودية، العربية ، اململكة2 عدد ،46 جملد ،العامة اإلدارة جملة ،)مقترح

، تنمية مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت لدى معلمي العلوم  وأثره على أداء تالميذهموآخرون،  فتحي حممود عكاشة  -42
لة العربية لتطوير التفوق، جملد    2011، 6د ، عد2ا

 ،)ميدانية دراسة( األردنية المصارف في اإلبداع في الفكري المال رأس أثر حممد، العجلوين حممود، الروسان حممود علي  -43
  2010، 2 عدد،  26جملد ،والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة

ه على اإلبداع والتفوق المؤسسي في الشركات الصناعية رأس المال الفكري وأثر عبد املنعم أسامة، املطارنة عبد الوهاب،   -44
  2009، اجلزائر، ديسمرب 6بسكرة، عدد -، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، جامعة حممد خيضر األردنية

، 04 عدد، الباحث جملة ،)مستقبلية رؤية( االقتصادية المؤسسات وثقافة المعرفة مؤسسات عجيلة حممد، عزاوي عمر،  -45
2006  

 أحباث جملة ،المعرفة تكنولوجيا بناء في المعرفة إلدارة اإلدارية والجذور الفكرية الروافد دور إبراهيم، عيسى العمري غسان  -46
  2009 ديسمرب اجلزائر، ،6 عددبسكرة، - خيضر حممد وإدارية، جامعة اقتصادية

 القطاع لمستشفيات الكلي األداء على السوق ونح التوجه أثر أمني شاكر، تركي الدين، سيف اإلله ساعايت عبد غازي  -47
  2012، 10عدد  ،الباحث جملة ،السعودية العربية المملكة في الخاص

  2007 سبتمرب اجلزائر، ،35 عدد اإلنسانية، العلوم جملة ،اإلداري الفكر في حديثة اتجاهات اهللا، قلش عبد  -48

ية ومدى حماية االستعماالت الجديدة لها في التشريع المقارن قواعد حماية منتجات األدو كامران حسني الصاحلي،   -49
  2011اإلمارات العربية املتحدة، ، 48، جملة الشريعة والقانون، عدد واالتفاقيات الدولية

، جملة اقتصاديات أهمية التحليل اإلستراتيجي في تقييم الرأسمال غير المادي للمؤسسات االقتصاديةمداح عراييب احلاج،   -50
  )بدون سنة نشر( 5ال إفريقيا، عدد مش

اإلجتماعية واإلنسانية، عدد  ، األكادميية للدراساتتنافسية الصناعات الصيدالنة في دول شمال إفريقيامداح عراييب احلاج،   -51
9 ،2013  

 حممد جامعة نسانية،اإل العلوم جملة ،اإلستراتيجية نظرية إلى SWOT نموذج من اإلستراتيجي الفكر املليك، مزهودة عبد  -52
  2003 اجلزائر، ،4 عدد بسكرة،- خيضر

  2006 ،4 عدد الباحث، جملة ،)التنافسية وتحديات مفهومية مقاربات( اإلستراتيجي التسيير املليك، مزهودة عبد  -53

  2002 فيفري ، اجلزائر،1 عدد الباحث، جملة ،البشرية الموارد وإدارة اإلستراتيجية موساوي زهية،  -54
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إسهامات القيادة اإلستراتيجية في تعزيز المرونة اإلستراتيجية لمنظمات الطائي أمين جاسم حممد،  ،املعاضيدي معن وعد اهللا -55
، )دراسة آلراء عينة من القيادات اإلستراتيجية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى(األعمال 

 2011، 105عدد  ،33جملد ، جامعة املوصل-اإلدارة واالقتصادكلية ،  تنمية الرافدينجملة 

 ،المستقبل أسواق وابتكار صناعتك في للتحكم إستراتيجيات المستقبل على التنافس كيه، سي براهاالد جاري، هامل -56
 1994 يسمربد ، القاهرة،24 عدد ،)شعاع( العلمي لإلعالم العربية الشركة إصدار األعمال، ورجل املدير كتب خالصات

 
   العمل وأوراق الملتقيات العلمية

، والتحديات األبعاد .. مصر فى الدواء وصناعة TRIPsالفكرية   الملكية حماية اتفاقية حول، شلىب ماجدة أمحد  -57
  ، ةيالعامل التجارة منظمة اتيالتفاق ةيواالقتصاد ةيالقانون اجلوانب مؤمتر

 ajedashalaby.pdfslconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/.../drM  

علي دور المدقق الداخلي  وتأثيرهالعليا لتطور المعرفة في مهنة التدقيق الداخلي  اإلدارة إدراك ،أمحد حلمي مجعة  -58
، العريب العامل يف املعرفة إدارة: حول العلمي السنوي الثالث ملؤمتر، ا)في منظمات األعمال األردنية إختباريةتحليلية  دراسة(

  2004أفريل  27/29الزيتونة األردنية، جامعة 

 الوطين امللتقى ،المعرفي االستغالل دعم في ناجعة كآلية العلمي البحث مراكز مع التحالف خلف مىن، ساهل وسيلة، بن  -59
  2012 يما 14/13 ،، اجلزائرخنشلة– لغرور عباس جامعة ،اجلامعية الطاقات تفعيل يف البشرية التنمية دور :حول األول

االقتصادية ، كلية العلوم دراسي حول منهجية البحث العلمي، يوم )دراسة المنهج(مدخل إلى المنهجية  ،بن ساهل وسيلة  -60
  2010فيفري  22، بسكرة –جامعة حممد خيضر ، والتجارية وعلوم التسيري

اإلبداع : امللتقى الدويل حول ،ةاإلبداع التنظيمي ودوره في تحسين أداء المؤسسات الصحي بلبولة إميان، لشهب صفاء،  -61
  2010ماي  12/13 اجلزائر، البليدة، - والتغيري يف املنظمات احلديثة، جامعة سعد دحلب

 التميز وتحقيق التكنولوجي اإلبداع وحماية دعم في االختراع براءة مساهمة الزهراء رقايقية، فاطمة السعيد، بومنجل  -62
 املنظمات يف التنظيمي والتغيري اإلبداع :حول الدويل امللتقى ،)الجزائر واقع( لاألعما منظمات في المستديم التنافسي
  2010 ماي 12/13 اجلزائر، البليدة،- دحلب سعد جامعة احلديثة،

التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة : امللتقى الدويل حول، اقتصاد المعرفة والكفاءة البشريةبوزيان عثمان،   -63
  2004مارس،  09/10ورقلة، اجلزائر،  -لكفاءات البشرية، جامعة قاصدي مرباح وا

 :حول األول الوطين امللتقى ،للمؤسسة الثقافي التغيير لنجاح ألساسي كعامل تالمهارا تسيير بركان دليلة، بوروبة فهيمة،  -64
 فيفري 22/23 اجلزائر، بسكرة،- خيضر حممد امعةج املؤسسات، تنافسية يف ومسامهته املهارات تسيري: البشرية املوارد تسيري

2012  
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 تسيري :حول األول الوطين امللتقى ،المهارات مفهوم تجسيد في اإلستراتيجية القيادة دور وآخرون، الوهاب عبد بريكة بن  -65
  2012 فيفري 21/22 اجلزائر، بسكرة،-خيضر حممد جامعة املؤسسات، تنافسية يف املهارات تسيري مسامهة: البشرية املوارد

 والتغيري اإلبداع: حول دويل ملتقى ،)التكنولوجي اإلبداع محرك( التكنولوجية اليقظة، محيدة هشام بن، بركاين مسري  -66
 ماي 18/19 اجلزائر، البليدة،-دحلب سعد جامعة ودولية، وطنية جتارب وحتليل دراسة– احلديثة املنظمات يف التنظيمي
2011  

الرابع  ، امللتقى الدويلاإلبداع التكنولوجي أساس نجاعة األداء اإلستراتيجي للمؤسسةة، بن حليمة هوارية، بلخضر نصري   -67
املنافسة واإلسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة حسيبة بن  :حول

  2010نوفمرب  08/11 الشلف، اجلزائر،–بوعلي 

 الدويل امللتقى ،للمؤسسات والبيئية االجتماعية المسؤولية متطلبات تحقيق في التكنولوجي اإلبداع دور بروال بومدين،  -68
البليدة، –جامعة سعد دحلب  ودولية، وطنية جتارب وحتليل دراسة احلديثة املنظمات يف التنظيمي والتغيري اإلبداع: حول

  2011 ماي 19/ 18 اجلزائر،

 امللتقى ،الحديثة االقتصاديات ظل في العربية األعمال منظمات في الفكري المال رأس قامسي خضرة، عبلة،بزقراري   -69
 الشلف،-بوعلي بن حسيبة جامعة احلديثة، االقتصاديات ظل يف العربية األعمال منظمات يف الفكري املال رأس: حول الدويل

  2011 ديسمرب 13/14 اجلزائر،

 امللتقى ،المعرفة اقتصاد في واندماجها المؤسسة لتأهيل كعامل الكفاءات وإدارة البشري ستثماراال ،اهلادي بوقلقول  -70
  09 اجلزائر، ورقلة، مرباح قاصدي جامعة البشرية، والكفاءات املعرفة اقتصاد يف االندماج وفرص البشرية التنمية :حول الدويل

  2004 مارس،  10/

 التميز وتحقيق التكنولوجي اإلبداع وحماية دعم في االختراع براءة مساهمة رقايقية،الزهراء  فاطمة السعيد، بومنجل  -71
 املنظمات يف التنظيمي والتغيري اإلبداع :حول الدويل امللتقى ،)الجزائر واقع( األعمال منظمات في المستديم التنافسي
  2010 ماي 12/13 اجلزائر، البليدة،- دحلب سعد جامعة احلديثة،

املعرفة الركيزة اجلديدة : ، امللتقى الدويل الثالث حولإنتاج المعرفة لتعزيز تنافسية المؤسسة االقتصاديةميلود،  تومي  -72
  2005نوفمرب  12/13ورقلة، اجلزائر،  -للمؤسسات واالقتصاديات، جامعة قاصدي مرباح  والتحدي التنافسي

 مؤسسة في ميدانية دراسة التنظيمي التعلم خالل من ةالبشري الموارد تنمية سارة، عبيدات املالك، عبد ججيق  -73
ALFAPIPE، جامعة املؤسسات، تنافسية يف املهارات تسيري مسامهة: البشرية املوارد تسيري: حول األولالوطين  امللتقى 

  2012 فيفري 21/22 اجلزائر، بسكرة،-  خيضر حممد

، امللتقى ب أساسي لخلق اإلبداع واالبتكار  في المؤسساتالتوجه نحو السوق كمتطل، بلكبري بومدين ،محزاوي شريف  -74
  2010ماي  12/ 12البليدة، اجلزائر،  -اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة، جامعة سعد دحلب :الدويل حول
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 دويل ملتقى، )ئيسيةأسلوب تنظيمي جديد يسمح بالتركيز على الموارد والكفاءات الر (إستراتيجية التعهيد دحو معتصم،   -75
 البليدة،-دحلب سعد جامعة ودولية، وطنية جتارب وحتليل دراسة– احلديثة املنظمات يف التنظيمي والتغيري اإلبداع: حول

  2011 ماي18/19 اجلزائر،

 :يل الثاين حول، امللتقى الدو اليقظة التكنولوجية كأداة لبناء الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةداودي الطيب وآخرون،   -76
الشلف، اجلزائر، -املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومسامهتها يف تكوين املزايا التنافسية البلدان العربية، جامعة بن بوعلي 

2007                        ،  
   .jeeran.com/daoudi+rahal+chine.pdfhttp://ratoulrecherche    

، كلية العلوم دراسي حول منهجية البحث العلمييوم ، النماذج االبستمولوجية للبحث العلمي في علوم التسيير ،دبلة فاتح  -77
  2010فيفري  22، بسكرة –جامعة حممد خيضر ، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

دراسة (رأس المال الفكري كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية المستديمة أبو بكر أمحد بوسامل،  الدوري مطلك زكريا،  -78
رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف االقتصاديات : حول ، امللتقى الدويل)ميدانية على شركة اتصاالت الجزائر

  2011رب ديسم 13/14 الشلف، اجلزائر،–جامعة حسيبة بن بوعلي  احلديثة،

 الدويل العلمي املؤمتر ،التنظيمي اإلبداع على وانعكاساتها المعرفة إدارة ،العزاوي حممد هاشم بشرى ،الدوري مطلك زكريا  -79
  2004 أفريل 26/28األردن،  ،األردنية الزيتونة جامعة العريب، العامل يف املعرفة إدارة :حول الرابع السنوي

 الفكري املال رأس: حول الدويل امللتقى ،األعمال لمنظمات التنافسي األداء تحسين في تنظيميال التعلم دور وفاء، رايس  -80
  2011 ديسمرب 13/14 اجلزائر، الشلف،-حسيبة بن بوعلي  جامعة احلديثة، االقتصاديات يف العربية األعمال منظمات يف

 الصناعات حالة( الجزائرية للمؤسسة لتنافسيةا القدرة لدعم إستراتيجي كمدخل التكنولوجي التجديد حسني، رحيم  -81
، بسكرة- خيضر احمليط، وحتوالت االقتصادية املؤسسات تنافسية: حول الدويل امللتقى ،)والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات

  2002 أكتوبر 29/30 اجلزائر،

: التنمية اإلدارية: ، املؤمتر الدويل حولللمنظمات التنافسية الميزة تحقيق في الفكري ودوره المال رأس ،صاحل إبراهيم رضا  -82
  2009نوفمرب  01/04حنو أداء متميز القطاع احلكومي، معهد اإلدارة العامة، اململكة العربية السعودية، 

: ، ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر العريب األول حولتوظيف إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي في األردنالزعيب دالل،   -83
  2008امة التميز والتنافسية يف مؤسسات القطاع العام واخلاص، األردن، إد

اإلبداع والتغيري  :، امللتقى الدويل حولإدارة المعرفة ودورها في اإلبداع التنظيمي في الشركات األردنية، الزعيب علي فالح  -84
  2010ماي  12/12البليدة، اجلزائر،  -التنظيمي يف املنظمات احلديثة، جامعة سعد دحلب

 من التنافسية الميزة تحقيق في ودورها والكفاءات البشرية للموارد اإلستراتيجية األهمية باليل أمحد، حيضيه، مساليل  -85
  والكفاءاتوالكفاءات  املعرفةاملعرفة  اقتصاداقتصاد  يفيف  االندماجاالندماج  وفرصوفرص  البشريةالبشرية  التنميةالتنمية  ::حولحول  الدويلالدويل  امللتقىامللتقى ،الموارد على المرتكزة المقاربة منظور

  20042004مارس مارس   1010//0909  ،اجلزائر ورقلة،-صدي مرباحقا جامعة البشرية،البشرية،
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 الرابع اإلداري للقاء مقدمة عمل ورقة ،التعليم العالي مؤسسات في االستراتيجي والتخطيط التفكير خالد، السلطان  -86
  2006 ،لإلدارة السعودية للجمعية

اجلودة الشاملة يف ظل إدارة : دويل السادس حول، املؤمتر العلمي الإدارة موظفي المعرفة في منظمات التعلم السامل مؤيد،  -87
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الجداول فهرس  

  الصفحة  العنوان
  14  التنظيمي  التعلم مناذج أهم): 1(رقم  اجلدول

  46-45   الديناميكية القدرات تعاريف خمتلف): 2(رقم  اجلدول

ا): 3(اجلدول رقم    64   عمليات إدارة املوارد ومميزا

  77  املوارد على املبنية املقاربة تيارات خصوصيات ):4(رقم  اجلدول

  80    اإلسرتاتيجي الفكر تطور ):5(رقم  اجلدول

  91      خصائص التفكري اإلسرتاتيجي تبعا للباحثني :)6(رقم  اجلدول

  103-102    اإلسرتاتيجي التفكري عناصر ):7(رقم اجلدول 

  128    2012و 2002تطور األسواق العاملية الدوائية يف سنة ): 8(اجلدول رقم 

  130  2012ابر العشر األوىل عامليا سنة ترتيب املخ): 9(اجلدول رقم 

  133  اجلزائر يف الدواء سوق يفلصيدال  السوقي النصيب ):10(اجلدول رقم 

  144  )2012-2008( صيدال جممع عمال عدد تطور): 11(اجلدول رقم 

  151   2010-2005الرباءات احلاصل عليها صيدال بني ): 12(جدول رقم 

 158   ريف وموضوع البحثالتوجه املع): 13(اجلدول رقم 

  163   فقرات االستبانة): 14(جدول رقم 

  164  خصائص جمتمع الدراسة يف جممع صيدال ): 15(جدول رقم 

  166-165  معامل االرتباط لالتساق الداخلي بني كل عبارة واحملور الذي تنتمي إليه): 16(اجلدول 

  168-167  ل عبارة مع مجيع عبارات االستمارةمعامل االرتباط لالتساق الداخلي بني ك ):17( رقم جدول

  168   الدراسة أداة ثبات اختبار نتائج ):18(اجلدول رقم 

  170  القدرة االستيعابية للمؤسسة  بعدنتائج ): 19(اجلدول رقم 

  171  نتائج متغرية القدرة على التكيف للمؤسسة ): 20(اجلدول رقم 

  172  لى التفكري للمؤسسة نتائج متغرية القدرة ع): 21(اجلدول رقم 

  173  القصد اإلسرتاتيجي يف تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسةبعد نتائج مسامهة ): 22(اجلدول رقم 

  174  يف تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسةالتصور النظمي  بعد نتائج مسامهة): 23(اجلدول رقم 

  175  فعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسةيف تقيادة االفرتاضات نتائج مسامهة ): 24(اجلدول رقم 

  176  يف تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسةلتفكري يف الوقت بعد  انتائج مسامهة ): 25(اجلدول رقم 

  177  يف تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسةالفرص الذكية بعد نتائج مسامهة ): 26(اجلدول رقم 

التفكري (للمتغري املستقل  One Sample Kolmogorov-Smirnov testاختبار ): 27(اجلدول رقم 
  )القدرات اإلبداعية للمؤسسة(واملتغري التابع ) اإلسرتاتيجي

178  
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 والقدرات اإلبداعية للمؤسسة ومتغرياتهالتفكري اإلسرتاتيجي بني  عالقات االرتباطنتائج حتليل ): 28(اجلدول رقم 
ا    ومتغريا

179  

 بعد القدرة اإلستيعابية للمتغري التابع يف )التفكري اإلسرتاتيجي(أبعاد املتغري املستقل  تأثريحتليل ): 29(اجلدول رقم 
   )القدرات اإلبداعية للمؤسسة(

180  

بعد القدرة على التكيف للمتغري  يف )التفكري اإلسرتاتيجي(أبعاد املتغري املستقل  تأثريحتليل ): 30(اجلدول رقم 
  )سسةالقدرات اإلبداعية للمؤ ( التابع

181  

بعد القدرة على التفكري للمتغري  يف )التفكري اإلسرتاتيجي(أبعاد املتغري املستقل  تأثريحتليل ): 31(اجلدول رقم 
  )القدرات اإلبداعية للمؤسسة( التابع

182  

ي، التصور القصد اإلسرتاتيج(نتائج إختبار اإلحندار املتعدد لتأثري متغريات التفكري اإلسرتاتيجي ): 32(اجلدول رقم 
  يف القدرات اإلبداعية للمؤسسة) الذكيةالنظمي، قيادة اإلفرتاضات، التفكري يف الوقت، الفرص 

183  

القصد اإلسرتاتيجي، التصور النظمي، قيادة (ملخص نتائج تأثري متغريات التفكري اإلسرتاتيجي ): 33(اجلدول رقم 
  رات اإلبداعية للمؤسسةيف القد) الذكيةاإلفرتاضات، التفكري يف الوقت، الفرص 

184  
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األشكال فهرس  

 الصفحة العنوان

 5   القدرات التنظيمية): 1(رقم  الشكل

 11  متطلبات تشكيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة): 2(الشكل رقم 

 14  التعلم منطي): 3(رقم  الشكل

 15 للتعلم الثالثة األمناط): 4( رقم الشكل

 19 وعناصره الفكريالرأس مال ): 5(قم ر  الشكل

 20 تكوين رأس املال الفكري): 6(الشكل رقم 

 22 املعامالت تكاليف نظرية منطق): 7(الشكل رقم 

 28 املوارد حتليل خطوات): 8(رقم  الشكل

  33 املعرفة إنشاء حلزونية): 9(رقم  الشكل

 37 احملورية الكفاءات مكونات): 10(رقم  الشكل

 39 والكفاءات املوارد تقادم): 11(رقم  الشكل

  40 الكفاءات تصنيف قاعدة): 12(الشكل رقم 

 41 احملورية الكفاءات أبعاد): 13(رقم  الشكل

 47 اليقظة التكنولوجية والقرارات اإلسرتاتيجية): 14(رقم  الشكل

 48 للمؤسسة  التكنولوجية املوارد تقييم): 15(الشكل رقم 

  52  البحث والتطوير ):16(الشكل رقم 

  55   إطار لعملية املعرفة): 17(الشكل رقم 

  58   تشكيل ونشر القدرات اإلبداعية ):18(الشكل رقم 

  60  حتديد واغتنام الفرص): 19(الشكل رقم 

  SWOT  71 حتليل): 20(الشكل رقم 

 77  تطور ظهور أحباث الفكر اإلسرتاتيجي): 21(الشكل رقم 

 80   اإلسرتاتيجي فكريالت :)22( رقم الشكل

 81   املشاكل حلل التفكري أمناط :)23(رقم  الشكل

  82   املؤسسة أهداف سلسلة ):24( رقم الشكل

 86   خمتلف رؤى التفكري اإلسرتاتيجي): 25(رقم الشكل 

 87   االسرتاتيجي التفكري مسات): 26( رقم الشكل

 93   اإلسرتاتيجية ليةالعم يف اإلسرتاتيجي التفكري مكانة): 27(رقم  الشكل
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 94   اإلسرتاتيجي التفكري هرم :)28(رقم الشكل 

 95   اإلسرتاتيجي التسيري ثالثية عناصر): 29(رقم  الشكل

 96   اإلسرتاتيجية العملية يف اإلسرتاتيجي التفكري مكانة ):30(رقم  الشكل

 98   اإلسرتاتيجي التفكري عناصر): 31( رقم الشكل

 104   شكال اإلسرتاتيجيةأ): 32( رقم الشكل

  107   اإلسرتاتيجي التفكري إىل الفردي اإلسرتاتيجي التفكري حتول وأبعاد مستويات ):33(رقم  الشكل

 اإلسرتاتيجي التفكري إىل الفردي اإلسرتاتيجي التفكري حتول ومستويات أبعاد بني االرتباطات): 34( رقم الشكل
   التنظيمي

108  

  110    التفكري اإلسرتاتيجي يف تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة مسامهة): 35(الشكل رقم 

  124  السوق العاملي للدواء): 36(الشكل رقم 

  140  تكامل األمناط االستداللية): 37(الشكل رقم 

مع صيدال): 38(الشكل رقم    155  اهليكل التنظيمي 

  165  أهم األدوية املنتجة من طرف صيدال): 39(الشكل رقم 
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  استمارة جمع البيانات): 1(الملحق رقم 
   

  
  جامعة محمد خيضر بسكرة

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 
  قسم علوم التسيير

  احملرتمني ........................................................... مدراء وإطارات جممع صيدال
  

  
  تحية طيبة وبعد،،،

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التجارية  ،تقوم الباحثة ترغيين صربينة اليت تدرس بالدكتوراه يف جامعة حممد خيضر بسكرة
اعية للمؤسسة دراسة حالة دور التفكير اإلستراتيجي في تفعيل القدرات اإلبد :بإجراء دراسة حولوعلوم التسيري، 
  . مجمع صيدال

لذا نرجو من حضرتكم التكرم باملساعدة يف إمتام هذه الدراسة عن طريق اإلجابة عن األسئلة اليت تتضمنها االستبانة 
املرفقة، مؤكدين لكم بأن مجيع البيانات اليت سيتم احلصول عليها منكم ستعامل بسرية تامة ولن يتم إطالع أي طرف 

وسيتم تزويدكم بنتائج الدراسة يف حال االنتهاء . باحثة عليها وسوف تستخدم لغايات البحث العلمي فقطخالف ال
     .منها إذا رغبتم اإلطالع عليها

  .شاكرين لكن حسن تعاونكم على إجناح هذه الدراسة ومتمنني لكم دوام التوفيق
  
  
  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
    

  
  

  الباحثة 
    صربينةترغيين
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  البيانات العامة: أوال

  :التالية العبارات من لكل املناسب البديل حول (√) عالمة وضع الرجاء

  :     الجنس -1
  أنثى  ذكر  الجنس
      اإلشارة

  : السن - 2
  سنة 50أكثر من سنة              50-41من سنة               40-31بين سنة              30أقل من   العمر

          اإلشارة

  :المستوى العلمـي - 3
  دكتوراهماجستير               مهندس                  ليسانس                           تقني سامي   المستوى

            اإلشارة

  :سنوات الخبـرة - 4
  سنة 15ر من أكبسنة           15-11سنوات             10-6سنوات             5-1  سنوات الخبرة

          اإلشارة

  
  اإلبداعية للمؤسسة تمحور القدرا: ثانيا

قدرات متكن املؤسسة من دمج وتكامل مواردها امللموسة وغري امللموسة للتكيف مع تغريات السوق وتقدمي كل ما هو 
  جديد ملختلف األطراف ذات املصلحة

  لومات اخلارجية وتطبيقهاالقدرة على إدراك وتشخيص قيمة املع: القدرة االستيعابية -1
غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  العبــــارات

  بشدة
مع بشكل كبري يف املعرفة  1               يستثمر ا

مع على   2             اجلديدة املعارف اكتسابيعمل ا

مع يستثمر   3             يف البحث والتطويرا

مع بتكوين خارجي للموظفني   4             يقوم ا

مع  يستغل  5 اليت يكتسبها يف منتجاته  ملعرفةاا
  النهائية
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   القدرة على مواكبة التغيري البيئي :القدرة على التكيف - 2

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  العبــــارات
  بشدة

مع بعني االعتبار املتغريات البيئية   6             يأخذ ا

مع ت  7             شكيلة منتجاته تبعا للمنافسنييغري ا

مع  طوري  8  احتياجات وفق املنتجات بتكريو ا
  واملستقبلية احلالية الزبائن

          

يتم حتّديث التكنولوجيا املستعملة بناءا على   9
  املستجدات اليت يعرفها احمليط التكنولوجي

          

مع تتميز منتجات   10 بالتجديد والتطوير ا
  املستمرين

          

  
  اجلديدة القدرة على توليد األفكار :القدرة على التفكير - 3

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  العبــــارات
  بشدة

يساعد النقد واإلبداع يف حل املشكالت اليت   11
مع    تواجه ا

          

مع حلوال جديدة للمشكالت  12 اليت  يولد ا
  تواجهه

          

موظفيه يف جلسات لتوليد مع إدارة اتشرك   13
  األفكار

          

مع إجراءات جديدة وفريدة ملواجهة   14   يتخذ ا
  التطورات

          

مع قدرة   15   على التفكري مصدرها جهود حبثية ا
  )يف خمابر متخصصة(
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  ةمحور التفكير اإلستراتيجي ومساهمته في تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسس :ثالثا

 تبين من املؤسسة ميكن مبا واإلبداع احلدس من كل توظيف حسن عن ناجم لتفكريل أسلوبالتفكري اإلسرتاتيجي هو 
  .اإلسرتاتيجيات بناء وإعادة العمل يف جديدة مناذج

   )نوايا المؤسسة( تحقيقهتطمح املؤسسة لما  :القصد اإلستراتيجي - 1
غير موافق   افقغير مو   محايد  موافق  موافق بشدة  العبــــارات

  بشدة

يسعى العاملون يف مجيع فروع صيدال إىل حتقيق   16
  نفس املقاصد

          

مع وطموحاته يوجد  17             تكافئ بني موارد ا

توظفون معارف ومهارات املوظفني لبناء   18
  إسرتاتيجيات جديدة ومبدعة للمجمع

          

مع  19             توظفون معارف املوظفني يف منتجات ا

يف رأيك، هل يساهم القصد اإلسرتاتيجي يف   20
مع صيدال ؟   تفعيل القدرات اإلبداعية 

          

  )شمولية التفكير( تشخيص تأثري أنواع البيئات على عمل املؤسسة: التصور النظمي - 2
غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة    العبــــارات

  بشدة

            وجياحمليط التكنول تقومون بتحليل  21

مع وباقي  بني املنافسة حتللون عوامل  22 ا
  اخلطة وضع عند األخرى املؤسسات

          

 معلومات حول األسواقحتصلون على   23
  واملنافسني

          

 الزبائن احتياجات حول املعلومات ونمعجت  24
  واملستقبلية احلالية

          

يف رأيك، هل يساهم التصور النظمي يف تفعيل   25
مع صيدالالقدرا   ؟ ت اإلبداعية 

          

  
  
  
  
  
 



 

233 
 

   )عملية وضع االفتراضات( التفكري والعمل ضمن بدائل عديدة: قيادة االفتراضات - 3
غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  العبــــارات

  بشدة

            تعملون وفقها فرضيات عديدة تضعون  26

            فة تولدون إسرتاتيجيات بديلة جديدة وخمتل  27

تعتمدون على اإلبداع عند صياغة إسرتاتيجية   28
مع   ا

          

تعتمدون على احلدس عند صياغة إسرتاتيجية   29
مع    ا

          

            تفكرون بطريقة مبدعة  30

يف رأيك، هل تساهم قيادة االفرتاضات يف   31
مع صيدال   ؟ تفعيل القدرات اإلبداعية 

          

  
  يقصد به الربط بني كل من املاضي واحلاضر واملستقبل :تالتفكير في الوق - 4

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  العبــــارات
  بشدة

            باجتاه املستقبل من املاضي كميف تفكري  تنطلقون  32

            أن احلاضر يصنع املستقبل ونعتقدت  33  

حتددون إسرتاتيجية مالئمة لسد الفجوة بني   34
وأحداث احلاضر ومعطيات ئع املاضي وقا

  املستقبل

          

وقائع املاضي تقدمون اجلديد انطالقا من   35
  وأحداث احلاضر ومعطيات املستقبل

          

يف رأيك، هل يساهم التفكري يف الوقت يف   36
مع صيدال   ؟ تفعيل القدرات اإلبداعية 
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  )االستثمار في الفرص النادرة( لالستجابة للفرص ات جديدةاالنفتاح على خرب : الفرص الذكية - 5

  غير موافق    محايد  موافق  موافق بشدة  العبــــارات
  

غير موافق 
  بشدة

ازفة"أسلوب  تتبعون  37             يف اختاذ القرارات" ا

من خالل على جتارب جديدة ينفتح صيدال   38
   عقود الشراكة املربمة مع املخابر األجنبية

          

يف دخول ) السبق(احلركة األوىل صيدال حيقق   39
  السوق وتقدمي اجلديد

          

يف رأيك، تساهم الفرص الذكية يف تفعيل   40
  ؟ القدرات اإلبداعية للمجمع

          

  

  
  
  
  
  


