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  م��ص: .1

�والتطو�ر  �البحث �أثر�قدرات �ع�� �للتعرف �الدراسة ��ذه �والتطو�ر،����دف �البحث �عمال (قدرات

�والتطو�ر) �البحث �مشار�ع �تنفيذ �وقدرات �والتطو�ر، �البحث �ع�� �االنفاق �االبداع��قدرات وقدرات

��التكنولو�� �االس�يعابية، �القدرات �والتطو�ر، �البحث �قدرات �ف��ا �ال�سو�قية،�التص�يعية،(بما

�اإلبدا���واالرتباطية)�التنظيمية �األداء �اإلبدا���ع�� �البي��)�:(األداء �واألداء �اإلنتاج �لطرق �للمنتج،

  الصناعة�االلك��ونية�وااللك��وم��لية.�للمؤسسات

��ولإلجابة �وتحقيق �الدراسة �إش�الية ���مع�ع�� �كأداة �االست�يان �ع�� �االعتماد �تم أ�داف�ا،

حيث�تم�،�مؤسسات�ت�شط����قطاع�الصناعة�االلك��ونية�وااللك��وم��لية�ا��زائر�ة�6من��املعلومات

�ص�يع�وال�سو�ق،�وكذلك�أقسام�أخرى.توز�ع�ا�ع���اإلطارات�العاملة����أقسام�البحث�والتطو�ر،�الت

وجود��،�توصلت�الدراسة�إ���جملة�من�النتائج�أ�م�امفردة�189لبيانات�التحليل�االحصا�ي�من�خالل�

تظ�ر�كما�واألداء�اإلبدا��،�قدرات�االبداع�التكنولو���ب�ل�أ�عاد�ا�إيجابية�ومعنو�ة�ب�ن�عالقة�ارتباط�

بطرق���االبدا�داء�األ ،�تؤثر�ع���لقدرات�االبداع�التكنولو��نتائج�الدراسة�ا��الية�أن�األ�عاد�املختلفة�

يا�إيجاب�التطو�ر،�نجد�أن�قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر�تؤثر بال�سبة�لقدرات�البحث�و ف�تماما. مختلفة

�اإلبدا�� �األداء �أ�عاد ��ل �االنفاق�.ع�� �والتطو�ر �قدرات �البحث �اإلبدا����ع�� �األداء �ع�� تؤثر�ايجابيا

�ل�ا �والتطو�ر�ال�يوجد �البحث �مشار�ع �تنفيذ �قدرات �ب�نما �فقط، �ت�للمنتج �األداء�أي �ع�� أث���معنوي

��اإلبدا��. �أن �فنجد �التكنولو�� �االبداع �لقدرات �بال�سبة �والتطو�ر�تؤثر أما �البحث �األداء��قدرات ع��

�فقط. �للمنتج �اإلنتاج��اإلبدا�� �للطرق �اإلبدا�� �األداء �من ��ل �ع�� �تؤثر�إيجابيا �االس�يعابية القدرات

�القدرات�ولطرق�اإلنتاج.�للمنتج�داء�اإلبدا��تأث���إيجا�ي�ع���األ واألداء�البي��.�القدرات�التص�يعية�ل�ا�

�أما�القدرات�االرتباطية� �تأث���إيجا�ي�ومعنوي�ع����ل�أ�عاد�األداء�اإلبدا��. ال�سو�قية�والتنظيمية�ل�ا

وجود�فروق�����عن�باإلضافة�إ���ذلك�كشفت�الدراسة�فال�يوجد�ل�ا�أي�أثر�معنوي�ع���األداء�اإلبدا��.

���م�ا،�مس �إ�� ��عزى �الدراسة �محل �للمؤسسات �اإلبدا�� �واألداء �التكنولو�� �االبداع �قدرات تو�ات

  رسمية�أ�شطة�البحث�والتطو�ر.عمر�ا�و 

�املفتاحية: �للمنتج،��ال�لمات �اإلبدا�� �األداء �التكنولو��، �االبداع �قدرات �والتطو�ر، �البحث قدرات

� �الصناعة �مؤسسات �البي��، �األداء �اإلنتاج، �لطرق �اإلبدا�� �وااللك��وم��لية.األداء االلك��ونية
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2. Abstract : 

This study aims to identify the impact of R&D capabilities (R&D workers capabilities, R&D spending 

capabilities and R&D project implementation capabilities) and Technological innovation capabilities (R&D, 

absorptive, manufacturing, marketing, organizing and linkage capabilities) on the innovation performance 

(product innovation, process innovation and sale performance) For electronic and home-appliance 

industry in Algeria. 

To address this problem and achieve the aim of the study, a questionnaire was used as a tool for 

collecting information from six companies operating in the electronic and home-appliance industry in 

Algeria, which were distributed to the executives working in R&D, manufacturing and marketing, as well as 

other departments. Through statistical analysis of 189 individual data, the study revealed a number of 

results, including the existence of a significant and positive correlation between the technological 

innovation capabilities (in all its dimensions) and innovation performance. The results of the present study, 

also, show that the different dimensions of technological innovation affect innovation performance in 

completely different ways. For R&D capabilities, we find that the capabilities of R&D workers positively 

affect all dimensions of innovation performance. R&D spending capabilities positively affect the product 

innovation performance only. While, R&D project implementation capabilities have no significant impact 

on innovation performance. As for technological innovation capabilities, the R&D capabilities affect only 

the of the product innovation performance. Absorptive Capacity affect positively on both process 

innovation and sales performance.� Manufacturing capabilities have a positive impact on product and 

process innovation performance.�Marketing and organizational capabilities have a positive and significant 

impact on all of innovation performance dimensions. While, linkage capabilities has no significant impact 

on innovation performance. In addition, the study revealed significant differences in technological 

innovation capabilities and innovation performance levels of the firms under study due to their size, age 

and formal of R&D activities. 

Keywords: R&D Capabilities, technological innovation capabilities, product innovation performance, 

process innovation performance, sales performance, electronic and home-appliance industry. 
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3. Résumé: 

Cette étude vise à identifier l'impact des capacités de R&D (capacités des travailleurs de R&D, 

capacités de dépenses de R&D et capacités de mise en œuvre de projets de R&D), et Capacités d'innovation 

technologique (capacités de : R & D, absorption, fabrication, marketing, d'organiser et de liaison) sur la 

performance de l'innovation (performance d'innovation de produit, d’innovation de processus et 

commerciale) Pour l'industrie électronique et électroménager en Algérie. 

Pour répondre à cette problématique et atteindre l'objectif de l'étude, un questionnaire a été utilisé 

comme outil de collecte d'informations auprès de six entreprises opérant dans l'industrie de l'électronique 

et de l'électroménager en Algérie, qui ont été distribués aux cadres travaillant dans la R & D, la fabrication 

et le marketing, ainsi que dans d'autres départements. Grâce à l'analyse statistique de 189 données 

individuelles, l'étude a révélé un ensemble de résultats, y compris l'existence d'une corrélation significative 

et positive entre les capacités d'innovation technologique (dans toutes ses dimensions) et la performance 

de l'innovation. Les résultats de la présente étude montrent également que les différentes dimensions de 

l'innovation technologique affectent la performance de l'innovation de manière complètement différente. 

Pour les capacités de R&D, nous constatons que les capacités des travailleurs de R&D affectent 

positivement toutes les dimensions de la performance de l'innovation. Les capacités de dépenses en R&D 

affectent positivement la performance en matière d'innovation de produits seulement. Alors que Les 

capacités de mise en œuvre de projets de R&D n'ont pas d'impact significatif sur les performances 

d'innovation. Quant aux capacités d'innovation technologique, les capacités de R&D n'affectent que la 

performance de l'innovation produit. La capacité d'absorption influence positivement à la fois la 

performance d’innovation de processus et la performance des ventes. Les capacités de fabrication ont un 

impact positif sur les performances d'innovation des produits et des processus. Les capacités de marketing 

et d’organiser ont un impact positif et significatif sur toutes les dimensions de performance de l'innovation. 

Alors que les capacités de liaison n'aient pas d'impact significatif sur la performance de l'innovation. En 

outre, l'étude a révélé des différences significatives dans les niveaux de capacités d'innovation 

technologique et de performance d'innovation des entreprises étudiées en raison de leur taille, de leur âge 

et de leurs activités formelles de R&D. 

Mots clefs: Capacités de R&D, capacités d'innovation technologique, performance d'innovation de 

produit, performance d'innovation de processus, performance de ventes, industrie électronique et 

électroménager. 
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 تقديم إشكالية الدراسة: .1

 السريع في العوملة والتغير  فيها يات، وأهم تحدتشهد بيئة األعمال في العصر الحالي تحديات كبرى 

 وأحجامها ومجال نشاطها.ل أنواعها ، وكالهما يخلق الفرص أو التهديدات للمؤسسات بكاالتكنولوجي

ة وتجزئ ،تزايدة الناتجة عن عوملة األسواق، وتسارع التغير التكنولوجياملنافسة امل ، فإنوفي الواقع

عالوة على زيادة وعي املستهلكين  وتخفيض عمر املنتجات، وتكثيف التجارة الدولية، األسواق،

 داععلى االب ،ؤسساتامل تجبر أومتطلباتهم من جودة، سعر، تنوع املنتجات ومواعيد التسليم، 

بل كذلك  السوقية،لحفاظ على حصصهم زيادة أو للباستمرار ليس فقط لوتحسين أدائها اإلبداعي 

 .ستمرارواال لبقاء ، من أجل اجديدةاملستقبلية والتحديات الواجهة مل

إن لإلبداع مجال اهتمام من قبل العلماء يعود تاريخها إلى بعض أولى الدراسات في االقتصاد 

( في دراسته حول اإلبداع فكرة أن هذا األخير يمثل القوة 1934) Schumpeter، حيث قدم والتنظيم

نظرية االبداع، جاءت األساس ي في  Schumpeterبعد عمل  .الرئيسية الدافعة للنمو االقتصادي للدول 

 وقدمت أدلة إلثبات أن االبداع ،ات الصناعيةحول املؤسس العديد من األبحاث النظرية والتجريبية،

 بالغ األهمية للميزة التنافسية واألداء املتفوق 
ً
 .للمؤسسات قد أصبح عامال

بالنظر إلى العوامل التي تدفع املؤسسات إلى االبداع، فهناك وجتهي نظر مختلفتين، وجهة النظر 

توفر هي التي أن ظروف السوق القائمة على السوق، ووجهة النظر القائمة على املوارد. حيث ترى األولى 

فتعتبر أن التوجه  و يعرقل النشاط االبداعي للمؤسسة. أما وجهة النظر الثانية،السياق الذي يسهل أ

بالسوق ال تقدم أساسا آمنا لصياغة استراتيجيات االبداع ألن األسواق تتسم بالديناميكية والتغير. بل 

نشاطها  املؤسسة ر يمكن من خالله أن تطو سياقا أكثر استقرارا  توفر هي التي  قدراتالو  وارداملأن 

ظرة القائمة على املوارد في االبداع على . وتركز النةالخاص لرأيتهال أسواقها وفقا وتشك االبداعي

ات أنه عندما تكون لدى املؤسسأيضا،  يرى هذا التوجه. كما املؤسسة ومواردها وقدراتها ومهاراتها

أن تحقق ميزة تنافسية مستدامة، بسهولة فإنها يمكن  قيمة ونادرة وال يمكن نسخها وقدرات موارد

 .مبتكرةمنتجات جديدة  ما تكون في شكل غالبا

ناجح سواء في  تكنولوجي إبداعمة لتحقيق حاس تعتبر املواردوفق النظرة القائمة على املوارد، 

تحقيق كمية من املوارد من أجل  ملؤسساتتستثمر ا على هذا األساس،، و املنتجات أو في طرق االنتاج

إلى  ؤسساتامل تحتاجتها ليست كافية للميزة التنافسية، إذ لكن املوارد في حد ذا .1االبداع التكنولوجي

قيق أداء أعلى من من أجل تح قدرات إلعادة تشكيل مواردها والتكيف مع ظروف السوق املتغيرة

                                                           
1 Ozkaya Hayri Erkan, The Antecedents and The Consequences Of Innovations Capabilities, PhD thesis in Marketing, 

Michigan State University, United States Of America, 2011, p.1. 
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مؤسسة، كما تمكن لعب القدرات التنظيمية دورا حاسما في األداء العام للحيث ت. 1املنافسين

هذا إلى حقيقة أن القدرات ال يمكن مزايا تنافسية، ويرجع  دام مواردها لتوليدمن استخ املؤسسة

 .األسواقتجميعها بسهولة من خالل 

في عملية االبداع التكنولوجي، اعتبرت العديد من الدراسات أنشطة البحث والتطوير كمكون 

رئيس ي، ونقطة بداية لعملية اإلبداع التكنولوجي في املؤسسات. فنشاطات البحث والتطوير، سواء 

الداخلية أو الخارجية، تم االعتراف بها وعلى نطاق واسع باعتبارها القوة املحركة للتطورات 

املؤسسة على  مؤشرات موثوقة لقدرةكوتعتبر مستويات نمو نفقات البحث والتطوير لتكنولوجية، ا

. وفي الصناعات أين يكون اإلبداع التكنولوجي مهم جدا، فان املؤسسة تحتاج إلى حزمة من 2اإلبداع

هو ف ،األبعادمتعدد و  معقد مفهوميعتبر أيضا  اإلبداع التكنولوجي لكن،القدرات في البحث والتطوير. 

اإلبداع ف ة.ومن الصعب قياسه مباشر  ،والقدرات مختلف املوارد عملية تتضمن تفاعل العديد من

، بل يعتمد أيضا والبحث والتطوير اتكنولوجيخاصة بالولوجي الناجح ال يعتمد فقط على قدرات التكن

ستراتيجي، التعلم، في مجاالت التصنيع، التسويق، التنظيم، التخطيط اال  حاسمةعلى قدرات أخرى 

العوامل( أو اإلبداع التكنولوجي للمؤسسة تتأثر بالعديد من املؤشرات ) اتقدر ف. 3وتخصيص املوارد

 4.التي ال يمكن قياسها بأي قياس أحادي البعد

، هنتجاتقصر دورات حياة مب قطاع الصناعة االلكترونية في الجزائر، والذي يتميز  وبالحديث عن

سوقية كبيرة تطورات تكنولوجية بشكل متسارع ومتواصل، استمرار تغير املتطلبات السوقية وضغوط 

 الكترونية تصنعها مؤسسات أجنبية. كذلك وجود منافسة شديدة ملنتجات ،لتحقيق تميز املنتجات

فتية وتسعى إلى اثبات  ،املذكور  النشاط قطاعالعاملة في  الجزائرية املؤسساتف ،هذا زيادة على

أصبحت املؤسسات الجزائرية العاملة في الصناعة  وعلى إثر ذلك،وجودها في السوق املحلية، 

أدائها  في والنجاح ابداعها التكنولوجيتعزيز االلكترونية مطالبة بالبحث عن القدرات التي من شأنها 

أو طرق  تشتمل على مواصفات تنافسية يرغب بها املستهلك، الكترونية نتجاتملإدخال  من اإلبداعي

على نحو  من شأنها ترشيد تكاليف اإلنتاج وتحسين كفاءته وفعاليته وجودة مخرجاته جديدة إنتاج

 والتكيف أفضل مع خصائص صناعتها ومواقف سوقها.والنجاح في بيع منتجاتها، أفضل من منافسيها. 

                                                           
1 Zahra Shaker A., George Gerard, Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension, The Academy of 

Management Review, Vol. 27, No. 2, Apr., 2002, p. 

2 Ludivine Martin, Thuc Uyen Nguyen-Thi, The Relationship Between Innovation and Productivity Based on R&D and ICT 

Use: An Empirical Analysis of Firms in Luxembourg, Revue économique, Vol. 66, N°. 6, novembre 2015, p.p. 1107- 1108. 

3 Yam Richard C.M., et al., An audit of technological innovation capabilities in chinese firms: some empirical findings in 

Beijing, China, Research Policy, n° 33, 2004, p. 1124. 

4 Guan J. C., et al., A study of the relationship between competitiveness and technological innovation capability based 

on DEA models, European Journal of Operational Research, n°170, 2006, p : 973. 
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مستوى قدرات البحث التطوير وقدرات اإلبداع في تحديد  الدراسة إشكاليةوبذلك تتبلور 

وانعكاس ذلك على مؤسسات الصناعة االلكترونية والكهرومنزلية في الجزائر جموعة من التكنولوجي مل

ي غير التابع ليتحدد السؤال الرئيس املتغير املستقل واألداء املتالقدرات ، حيث تمثل ها اإلبداعيأداء

 لي:اسة كما ياألسئلة الفرعية للدر و 

 السؤال الرئيس ي واألسئلة الفرعية: 1.1

 التساؤل الرئيس ي التالي: يمكن طرحالدراسة، إلشكالية ضوء ما تقدم من مناقشة في 

على األداء اإلبداعي ملؤسسات ما أثر قدرات البحث والتطوير وقدرات اإلبداع التكنولوجي 

 ؟في الجزائر محل الدراسة والكهرومنزلية الصناعة االلكترونية

 ويمكن إظهار مشكلة الدراسة بشكل أوضح من خالل إثارة التساؤالت الفرعية التالية:

األداء االبداعي ملؤسسات الصناعة على قدرات البحث والتطوير ل إيجابيتأثير  وجديهل  -1

 ؟محل الدراسة والكهرومنزلية االلكترونية

األداء االبداعي ملؤسسات الصناعة  على االبداع التكنولوجيقدرات ل إيجابيتأثير  وجديهل  -2

 ؟محل الدراسة والكهرومنزلية االلكترونية

للمؤسسات محل  وجد فروق في مستويات قدرات االبداع التكنولوجي واألداء اإلبداعيتهل  -3

 .)الحجم، العمر، رسمية أنشطة البحث والتطوير( هاعزى إلى خصائصت الدراسة

 الفرعية:الفرضية الرئيسية والفرضيات  2.1

، يمكن وضع فرضيات الدراسة، والتي تعتبر كإجابة بناء على التساؤالت الفرعية السابقة الذكر

 :مبدئية على أسئلة الدراسة

األداء على  قدرات البحث والتطوير لذو داللة إحصائية  تأثير إيجابييوجد : األولىالفرضية  

 وتنقسم إلى:، محل الدراسة والكهرومنزلية ملؤسسات الصناعة االلكترونية اإلبداعي

 ،األداء اإلبداعي علىقدرات عمال البحث والتطوير ثير إيجابي ذو داللة إحصائية ليوجد تأ -

 الفرضيات التالية: وتتضمن

 قدرات عمال البحث والتطوير على األداء اإلبداعي ثير إيجابي ذو داللة إحصائية ليوجد تأ

 للمنتج.

  يوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية لقدرات عمال البحث والتطوير على األداء اإلبداعي

 .لعمليات االنتاج

  البيعي.يوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية لقدرات عمال البحث والتطوير على األداء 
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األداء  البحث والتطوير على قدرات االنفاق علىليوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية  -

 :الفرضيات التالية وتتضمن، اإلبداعي

  على األداء اإلبداعيالبحث والتطوير  االنفاق فيقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية 

 للمنتج.

  على األداء اإلبداعيالبحث والتطوير  االنفاق فيقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية 

 لطرق االنتاج.

  األداء البيعي.البحث والتطوير على  االنفاق فيقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية 

األداء  البحث والتطوير على يوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية لقدرات تنفيذ مشاريع -

 :الفرضيات التالية وتتضمن، اإلبداعي

  األداء يوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية لقدرات تنفيذ مشاريع البحث والتطوير على

 للمنتج. اإلبداعي

  يوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية لقدرات تنفيذ مشاريع البحث والتطوير على األداء

 اإلبداعي لطرق اإلنتاج.

 األداء البحث والتطوير على  يوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية لقدرات تنفيذ مشاريع

 البيعي.

األداء على  االبداع التكنولوجيقدرات لذو داللة إحصائية  تأثير إيجابييوجد الفرضية الثانية:  

 وتنقسم إلى:، محل الدراسة والكهرومنزلية ملؤسسات الصناعة االلكترونية اإلبداعي

، ويتضمن على األداء اإلبداعي االستيعابيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية ل -

 الفرضيات التالية:

 للمنتج. على األداء اإلبداعي االستيعابيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية ل 

 لطرق اإلنتاج. على األداء اإلبداعي االستيعابيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية ل 

 األداء البيعي.على  االستيعابيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية ل 

، ويتضمن يوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية للقدرات التصنيعية على األداء اإلبداعي -

 الفرضيات التالية:

 للمنتج. على األداء اإلبداعي التصنيعيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية ل 

 لطرق اإلنتاج. على األداء اإلبداعي التصنيعيةرات قدليوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية ل 

 األداء البيعي.على  التصنيعيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية ل 
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، ويتضمن يوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية للقدرات التسويقية على األداء اإلبداعي -

 الفرضيات التالية:

 للمنتج. على األداء اإلبداعي التسويقيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية ل 

 لطرق اإلنتاج. على األداء اإلبداعي التسويقيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية ل 

 األداء البيعي.على  التسويقيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية ل 

، ويتضمن على األداء اإلبداعييوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية للقدرات التنظيمية  -

 الفرضيات التالية:

 للمنتج. على األداء اإلبداعي التنظيميةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية ل 

 لطرق اإلنتاج. على األداء اإلبداعي التنظيميةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية ل 

 األداء البيعي.على  التنظيمية قدراتليوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية ل 

، ويتضمن يوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية للقدرات االرتباطية على األداء اإلبداعي -

 الفرضيات التالية:

 للمنتج. على األداء اإلبداعي االرتباطيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية ل 

 لطرق اإلنتاج. على األداء اإلبداعي االرتباطيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية ل 

 األداء البيعي.على  االرتباطيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية ل 

الفرضية الثالثة: توجد فروق ذات داللة إحصائية ملستويات قدرات االبداع التكنولوجي في  

ى إلى خاصية حجم، عمر الدراسة تعز  محل والكهرومنزليةمؤسسات الصناعة االلكترونية 

 ورسمية أنشطة البحث والتطوير.

 الدراسة: وأهداف أهمية 3.1

من قدرات البحث والتطوير وقدرات االبداع  تها من أهمية املتغيرات املبحوثةتستمد الدراسة أهمي

والدور الكبير التي تؤديه هذه األخيرة في نجاح املؤسسات أمام منافسيها واألداء اإلبداعي. ، التكنولوجي

في ظل التغيرات السريعة في أسواقها، فضال عن األهمية العلمية التي تقدمها هذه الدراسة من حيث 

عن اإلضافة  ناهيكواألداء اإلبداعي،  االبداع التكنولوجيمساهمتها في التعريف بكل من القدرات 

 كون أن ،ألدب النظري والتطبيقي العربي في مثل هذه املوضوعات الحديثة في الفكر اإلداري العلمية ل

 دراسةهذه الف م تناوله في دراسات عربية سابقة.لم يت -الباحثعلم وعلى حد  - موضوع هذه الدراسة

قدرات االبداع  تأثير على الدراسات التي تقدم دليال تجريبيا هي واحدة من عدد قليل جدا من

دراسات ال ااقترحته النماذج التيعيد النظر في أنها ت كماالجزائر، في  بداعأداء اال التكنولوجي على 

 الحديثة الخاصة باالبداع، والتي تساعد على التطوير النظري لهذا املجال من الدراسة.
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 ألهداف الدراسة فتتمثل فيما يلي:ما بالنسبة أ

 .ية املعقدة واملتعلقة بقدرات االبداع التكنولوجي واألداء اإلبداعيمحاولة فك املفاهيم النظر  -

من خالل الدراسات السابقة لكشف العالقة الغامضة بين متغيرات  محاولة اقتراح نموذج -

 ، ومحاولة تطبيقه على عينة من مؤسسات الصناعة االلكترونية الجزائرية. الدراسة

وقدرات االبداع التكنولوجي في مؤسسات الصناعة التعرف على مستوى قدرات البحث والتطوير  -

 االلكترونية عينة الجزائر.

 .الدراسةالتعرف على مستوى األداء اإلبداعي في مؤسسات الصناعة االلكترونية عينة  -

من جهة  وقدرات االبداع التكنولوجي قدرات البحث والتطوير  تحديد طبيعة العالقة والتأثير بين -

 .جهة أخرى من واألداء اإلبداعي 

التعرف على الفروق في مستويات متغيرات نموذج الدراسة وفقا لخصائص الحجم، العمر ورسمية  -

 البحث والتطوير التي تتصف بها املؤسسات محل الدراسة.

 اختيار موضوع الدراسة: أسباب 4.1

 تتمثل الدوافع واملبررات الختيار موضوع الدراسة في األسباب التالية:

" في مجاالت اهتمام الباحث وتخصصه، عامة "االبداع التكنولوجي بصفة دخول موضوع الدراسة -

 .والرغبة في توسيع املعارف النظرية والتطبيقية في هذا املجالإدارة األعمال، 

، االبداع التكنولوجيمحاولة معالجة إحدى إشكاليات تنافسية املؤسسات الجزائرية في مجال   -

وأداءها اإلبداعي وبالتالي  من أجل دعم قدراتها اإلبداعية،نجاحه، واقتراح الحلول  وكشف أسباب

 تنافسيتها.

علمية في األدب النظري والتطبيقي العربي بصفة عامة والجزائري  إضافة يملساهمة فامحاولة   -

لم  -على حد علمي  – موضوع هذه الدراسة أنلهذا املوضوع الحديث، على اعتبار  بصفة خاصة

 في دراسات عربية سابقة. ينجز 

 الدراسة: واجراءات منهجية .2

 الدراسة: منهجية 1.2

باعتباره املنهج األفضل لدراسة إن املنهج املناسب اتباعه في هذه الدراسة هو املنهج الوصفي 

يمكننا وفق خطوات علمية إما من في عالقاتها، وفحص فرضياتها، بما  متغيرات هذا املوضوع والبحث

( من حيث الغرض، إذ Cause and Effect. كما تعتبر هذه الدراسة ارتباطية سببية )نفيهاإثباتها أو 

تهدف إلى بيان أثر قدرات البحث والتطوير وقدرات االبداع التكنولوجي على األداء اإلبداعي. كما تعتبر 
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ما من حيث أ ( من حيث طبيعتها العتمادها على النظريات والدراسات السابقة.Deductiveاستنتاجية )

التخطيط وضبط الدراسة فهي دراسة مسحية العتمادها على عينة مسحوبة من مجتمع الدراسة 

قطاع الصناعة مؤسسات صناعية تنتمي إلى  6الكلي والذي يتمثل في مجموعة من املوظفين في 

 في الجزائر. االلكترونية والكهرومنزلية

 طرق جمع البيانات: 2.2

 صول على البيانات ذات العالقة بالدراسة الحالية وهما:تم اعتماد مصدرين أساسيين للح

وتشتمل على املقاالت، الكتب واألبحاث والدراسات السابقة ذات العالقة  املصادر الثانوية: -

النظري للدراسة، من أجل  باإلطار ، لغرض جمع املادة العلمية والنظرية الخاصة بموضوع الدراسة

 .وكذلك بناء نموذج خاص بالدراسة الحالية توضيح املفاهيم األساسية واملعقدة للموضوع

وتتمثل في جمع البيانات بواسطة استبيان تم إعداده وتصميمه وفقا لألدب  املصادر األولية: -

  .امليداني للدراسةالنظري والتطبيقي للدراسات السابقة وتم اعتماده وتوزيعه لتغطية الجانب 

 :حدود الدراسة 3.2

نظرا ملحدودية قدرات الباحث على تغطية جميع جوانب الدراسة خاصة امليدانية منها، يمكن 

 تبيان حدودها فيما يلي:

عاملة في قطاع الصناعة االلكترونية ستة مؤسسات تم حصر الدراسة في  الحدود املكانية: -

 SPA CONDOR ELECTRONICS ،SARL Lotfi، حيث شملت كل من: في الجزائر والكهرومنزلية

Eléctronics « Géant électronics » ،EURL ARCODYM ،ENIE ،SARL ESSALEM ELECTRONICS 

« STARLIGHT » ،SARL Rapelec Montage « RAPITRON Elictronics ». 

على اإلطارات العاملين باملؤسسات  ،، في توزيع االستبياناتاقتصرت الدراسة :بشريةالحدود ال -

(، التصنيع تخاصة املوظفين في كل من أقسام البحث والتطوير )إن وجد املذكورة آنفا،

 األقسام األخرى. بعض والتسويق، باإلضافة إلى

املقابالت(  تم تطبيق هذه الدراسة )توزيع االستبيانات واستالمها، باإلضافة إلى :الحدود الزمانية -

 .2017خالل الفترة املمتدة من شهر مارس إلى غاية شهر ديسمبر 

اقتصرت هذه الدراسة على معرفة مستوى كل من قدرات البحث والتطوير  وضوعية:الحدود امل -

وقدرات االبداع التكنولوجي باملؤسسات محل الدراسة، وتأثيرها على األداء اإلبداعي للمنتجات، 

 طرق اإلنتاج واألداء البيعي.

 

http://elmouchir.caci.dz/lotfi-elctronics-8309.html
http://elmouchir.caci.dz/lotfi-elctronics-8309.html
http://elmouchir.caci.dz/rapelec-montage-rapitron-14449.html
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  صعوبات الدراسة: 4.2

 للدراسة الحالية في: تكمن الصعوبة التي واجهها الباحث في إنجازه

ذات الصلة املباشرة بموضوع الدراسة، سواء  عدم توفر املراجع من كتب أو مقاالت باللغة العربية -

 ذلك بالنسبة للمتغير التابع بأبعاده أو املتغير املستقل بأبعاده أيضا.

أن  بسبب وكذلك تكوين النموذج الخاص بالدراسة، صعوبة الربط النظري بين متغيري الدراسة، -

 .بتعريفات وأبعاد ومقاييس مختلفة متغيراتلل فاهيممتناول هناك العديد من الباحثين من 

 والكهرومنزليةتخص قطاع الصناعة االلكترونية صعوبة الحصول على احصائيات رسمية وحديثة  -

 واملؤسسات التي تنتمي إليه في الجزائر.

(، ومنها من رفض في IRIS sat ،TCLرفض العديد من املؤسسات استقبالنا تماما )مثل مؤسسة  -

مخابر البحث التابعة ملؤسسة  ،Condor ،Cristor، Rapitronالبداية ثم استقبلنا )مكرها( )مثل 

ENIEمثل  في وأطال (، ومنها من تماطل( استرجاع االستبياناتArcodym ومنهم من لم يرجع )

 .(Cristorبيانات إطالقا )االست

، صعوبة التنقل لتوزيع االستبيانات وجمعها بسبب اختالف املناطق التي تتواجد فيها املؤسسات -

، Condor ،Géantالوسط الجزائري )وفي سيدي بلعباس، ب( ENIEالغرب الجزائري ) حيث يوجد في

Arcodym( برج بوعريريج )Starlight( ،باب الزوار )Rapitron ) سطاوالي، أما الشرق الجزائري

(Starlight ) تبسة.وحدات اإلنتاج في 

 :ومقارنتها بالدراسة الحالية الدراسات السابقة وتحليل عرض .3

لتعرف على ل يعتبر استطالع األبحاث والدراسات السابقة أمر مهم جدا، يعمل من خاللها الباحث

 ةاالحصائي تك التحليال املناهج واألدوات وكذلبحثه، وعلى ساهمات السابقة فيما يتعلق بموضوع امل

واألداء  في مجال قدرات االبداع التكنولوجي في حدود ما اطلعنا عليه من دراساتو. املستخدمة

ذات الصلة بموضوع الدراسة،  األجنبية من األبحاث هناك كمية معتبرة أن ،اإلبداعي، يمكن القول 

في هذا الجزء من  جميع هذه الدراسات حصر  . فال يمكنناسواء من ناحية املتغير املستقل أو التابع

نموذج  بناءفي  سواء اد عليهااالعتم التي تماألساسية و يتم التركيز على الدراسات س املقدمة، بل

 .في تحديد مقاييس ملتغيراته أو  الدراسة

 عرض الدراسات السابقة: 1.3

 1( " القدرات التكنولوجية والتصنيع"1992) Lallدراسة  -

                                                           
1 Lall Sanjaya, Technological Capabilities and Industrialisation, World Development, Vol. 20, N°. 2, 1992, p.p. 165-186. 
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القدرات ب املتعلقة في االبحاثالصناعية  االستراتيجيةعلى  اآلثار املترتبة البحثية هذه الورقة تراجع

استكشاف طبيعة  بعد. (الوطنيعلى املستوى الكلي )و  )املؤسسات( الجزئي ستوى املالتكنولوجية على 

 التكنولوجية لتوضيح نمو القدرات بسيط نموذج، تم وضع التكنولوجي الجزئيومحددات التطور 

قد يعاني كل منهم من فشل السوق وبالتالي . ، بناًء على تفاعل الحوافز والقدرات واملؤسساتالوطنية

( نموذجا لقياس القدرات التكنولوجية على مستوى 1992) Lallاقترح . يحتاج إلى تدخل تصحيحي

قدرات التكنولوجية، املؤسسات، خاصة في الدول النامية. حيث حدد في نموذجة ثالثة فئات من ال

"، والقدرات production Capabilities"، قدرات اإلنتاج "Investment Capabilitiesقدرات االستثمار "

تم وصف تجربة بعض البلدان الصناعية لتقييم ". Linkage Capabilitiesالترابطية )أو االرتباطية( "

 .، ضرورية للنجاح الصناعيوانتقائية املطبقة بعناية إلى أن التدخالت توخلص. النموذجصحة هذا 

 1حجم التنظيم واالبداع "Damanpour (1992" )دراسة  -

 36االبداع، وذلك باستخدام و  ؤسسةتقدم هذه الورقة مراجعة تحليلية للعالقة بين حجم امل

االبداع. عالقة إيجابية بين الحجم و  دراسة منشورة، وجدت الدراسة 20عالقة ارتباطية مشتقة من 

( أن 1لة إلى ما يلي: )د  لتأثيرات العديد من العوامل )املتغيرات( املع، يشير فحص ذلك إلى باإلضافة

في املنظمات الخدمية  منهأكثر  يةوالربح الصناعيةؤسسات املفي  باالبداع الحجم مرتبط بشكل إيجابي

قياس حجم غير متكون أقوى عندما يتم استخدام  االبداعالحجم و  العالقة بين( 2، )غير الربحيةالو 

أو مقياس الحجم  ، مما هو عليه عند استخدام مقياس شخص يلوغاريتمبال معدل أو مقياس شخص ي

( 4و ) ؛على العالقة بين حجم املؤسسة واالبتكارل كبير د  البداع ليس لها تأثير معأنواع ا( 3) الخام؛

املؤسسات. كما ناقشت هذه  عملية االبداع في في البدءمن  داعاالب تنفيذاملؤسسة أكثر ارتباطا ب حجم

 .والبحوث املستقبلية تطوير النظرياتاآلثار املترتبة على النتائج ل الدراسة

 2"تقرير مؤقت حول قياس نجاح وفشل تطوير منتج " Page (1993)و Griffinدراسة  -

فشل تطوير مقاييس نجاح و  يدرس "إدارة تطوير املنتجات"، مثل هذه املقالة نتائج فريق عملت

، وتنظيمها في فئات د جميع املقاييس املستخدمة حاليالتحدي املقال في التحقيقهذا  سعى. حيث منتج

املستخدمة من قبل  ومقارنة بين املقاييس، لة التي تؤدي تقريبا نفس الوظيفةماثتامل املقاييس من

املقاييس  ةقارن. قام الباحثان بمالجديدة لتقييم أداء تطوير املنتجات ؤسساتاألكاديميين وامل

التي شملتها  ؤسساتتلك املجديد مع  دراسة منشورة حول تطوير منتج 75املستخدمة في أكثر من 

ن مفهوم نجاح تطوير املنتج والذين يصرحون أنهم يستخدمون املقاييس. استنتج الباحثان أالدراسة 

                                                           
1 Damanpour Fariborz, Organizational Size and Innovation, Organization Studies, Vol.13, N°.3, 1992, p.p. 375-402. 

2 Griffin Abbie, Page Albert L., An Interim Report on Measuring Product Development Success and Failure, Journal of 

Product Innovation Management, Vol. 10, N°. 4, September 1993, p.p. 291-208. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/073767829390072X#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/073767829390072X#!
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07376782
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07376782
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07376782/10/4
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بشكل عام حوالي أربعة  . كما تستخدم املؤسساتويمكن قياس كل منها بطرق متنوعةله أبعاد عديدة 

يميل األكاديميون واملديرون إلى التركيز ، و مقاييس من فئتين مختلفتين في تحديد نجاح تطوير املنتج

األكاديميون إلى  يميلفشل تطوير املنتج.  /نجاحمقاييس على مجموعات مختلفة إلى حد ما من 

، ويشيرون يقيس املديرون حالًيا ، في حينتطوير املنتجات على مستوى املؤسسة ككلمن أداء  التحقق

 .فردي منتج بشكلكل إلى أنهم يريدون فهم نجاح 

( " مدخالت ومخرجات ابداع املنتجات: األثر 2002) Hammondو Parthasarthyدراسة  -

 1املعِدل لعملية االبداع"

ل متغير  املنتجات عبارة عن ابداعفحص االقتراح القائل بأن عملية تم ، في هذا البحث العالقة في  معد 

نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير  االبداعتتضمن مدخالت مخرجات االبداع". حيث -"مدخالت

و عدد املنتجات االبداع )أتكرار  االبداع مخرجاتتتضمن ر(، أو كثافة البحث والتطوي)مبيعات لل

مستوى التكامل في اآلليات  االبداعتتضمن عملية (. كما لتي يتم تطويرها وتسويقهاالجديدة ا

البيانات املأخوذة  نتائج تحليل تشير . التنسيق الوظيفي وترتيب األدوات والعالقة الخارجيةكالتنظيمية: 

ا مهًما في  من صناع األجهزة الطبية والجراحية إلى أن التكامل 45من 
ً
عالقة الوظيفي يعد وسيط

في حين أن تكامل األدوات ليس له ، ل الخارجي له تأثيرات رئيسية فقطالتكاماملخرجات، و املدخالت و 

متعلقة  هذه الدراسة نتائج. ومع ذلك، يمكن أن تكون تأثيرات رئيسية وال تفاعالت على تردد االبتكار

 املختارة. بالصناعة والعينة

 2ستيعابية: مراجعة، إعادة تصور، وتوسيع"(: "القدرة اال 2002) Georgeو Zahraدراسة  -

، للقدرة االستيعابية جوهريةلتحديد األبعاد ال املختلفة األدبيات الباحثان ستعرضفي هذه املقالة ا

، رؤية القدرات الديناميكية للمؤسسةبناء على وتقديم إعادة تصور لهذا البناء )القدرة االستيعابية(. 

( القدرات الكامنة والتي تشتمل على كل 1صنفين من القدرات االستيعابية تتمثل في: )بين  ميز الباحثان

( القدرات املنجزة وتشمل القدرة 2من القدرة على االكتساب والقدرة على الفهم للمعرفة الخارجية. )

الشروط التي  طورا نموذج يستعرض فيها ثمعلى تحويل والقدرة على استغالل املعرفة الخارجية. 

بشكل مختلف على خلق وإدامة امليزة  الشركة قدرات املؤسسة الكامنة واملنجزةيمكن أن تؤثر فيها 

 .التنافسية

 3"ات الصينيةادرات للمؤسسالقدرة اإلبداعية وأداء الص ( بعنوان: "2003) Maو Gunدراسة  -

                                                           
1 Parthasarthy, R.,Hammond, J., Product innovation input and outcome: Moderating effects of the innovation process, 

Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 19, 2002, p.p. 75-91. 

2 Zahra Shaker A., George Gerard, Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension, The Academy of 

Management Review, Vol. 27, No. 2, Apr., 2002, p.p. 185-203. 

3 Guan J. C, Ma N., Innovative capability and export performance of Chinese firms, Technovation , n°23, 2003, p. 740. 
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، التصنيعحث والتطوير، البد قدرة االبتكار السبعة )التعلم، في دور أبعا الدراسةتبحث هذه 

)حصة  الثالثة املؤسسة خصائصاالستراتيجي( و تخطيط التخصيص املوارد و التسويق، التنظيم، و 

 مؤسسة 213أداء الصادرات لعينة من  تحديد حجم ومعدل نمو اإلنتاجية( فيالسوق املحلية، ال

 :التاليةيكشف عن النتائج ه الدراسة التحليل التجريبي لهذ .صناعية صينية

  ا وثيًقا بالتحسين اإلجمالي ألبعاد قدرة االبداع، باستثناء القدرة على
ً
يرتبط نمو الصادرات ارتباط

 .التصنيع

 فإن معدل نمو ها تأثير كبير على أداء الصادراتالسوق املحلية ليس ل في حين أن حصة ، 

ر، األكب ؤسسات، تظهر املعلى ذلك عالوة. اإلنتاجية يعزز بشكل كبير معدالت أداء الصادرات

 U يكن هناك أي اكتشاف لعالقة على شكل حرف ، لمقدرة تنافسية أقوى على التصدير

 املؤسسة.بين التصدير وحجم معكوس 

  التصنيع والتسويق( وحدها ال قدرات البحث والتطوير، األساسية )مجموعة  بداعإن أصول اال

 داع، فإن أصول االبذلك على العكس من بل. يمكن أن تؤدي إلى نمو مستدام للصادرات

من  ؤسسةفي امل األصول التكنولوجيةخرى( ال تمكن فقط األ  ربعةاأل  األبعادالتكميلية )مجموعة 

ة من اكتساب القدرة الكفاءات بكاملها فحسب، بل تمكن أيضا املؤسس االنخراط في تكامل

 .الدولية املستدامة التنافسية

ت ؤسساالتكنولوجي في امل داععة قدرات االب( بعنوان: " مراج2004وآخرون ) Yamدراسة  -

 1الصينية: بعض النتائج التجريبية في بكين، الصين"

سبعة قدرات االبداع التكنولوجي المدى أهمية  بداع، وتختبر راجعة اال ملا إطار  هذه الدراسة تقدم

تم الحصول على بيانات تجريبية من خالل . ت الصينيةمؤسسابناء واستدامة القدرة التنافسية للفي 

تم استخدام تحليل االنحدار لفحص . كما ، الصينمؤسسة صينية في بكين 213حديثة لـ دراسة 

نمو املبيعات والقدرة التنافسية للمنتجات بين االبداع، ومعدل  قدرات االبداع التكنولوجي العالقة بين

تخصيص املوارد هما أهم قدرات البحث والتطوير و النتائج من أن قدرات  تحققتو املؤسسات. هذه 

 بداعالقدرة القوية على البحث والتطوير يمكن أن تحمي معدل اال  نقدرات لإلبداع التكنولوجي. حيث أ

 على ، في حين أن القدرةاملؤسسات الكبيرة واملتوسطة الحجمالتنافسية للمنتجات في  والقدرة

قدرة تعلم و قدرة ال، فإن تأثير . ومع ذلكت الصغيرةؤسسااملتعزز نمو املبيعات في تخصيص املوارد 

 .لم يتم التحقيق فيه بعد االبداع في املؤسسةتنظيم على أداء ال

                                                           
1 Yam Richard C.M., et al., An audit of technological innovation capabilities in chinese firms: some empirical findings in 

Beijing, China, Research Policy, N°. 33, 2004, p. p. 1123- 1140. 
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 تحسين الصينية أن تأخذ بنهج أكثر توازنا في ؤسساتيتعين على املأنه ب وأوصت هذه الدراسة

تخطيط و ، على تنميتها املستدامة الحفاظمن أجل بشكل متناغم. و  التكنولوجيداع قدراتها على االب

، يجب على وكذلك تعزيز قدرتها على االبتكار بالكامل الخاصة بها داعستراتيجيات االبال  فعال وتنفيذ

 صياغة استراتيجيةأن تربط قدرات االبداع التكنولوجي على نحو وثيق ب الصينية اتاملؤسس

 .طويروالبحث والت بداعالتكنولوجيا ومواءمة أنشطة اال 

ؤسسة: دراسة تجريبية على على أداء امل داعتأثير قدرات االب" Zhang (2004)دراسة  -

 1"ات الصناعية في االقتصاد االنتقالي للصيناملؤسس

أداء املؤسسات الصناعية لفهم تأثير قدرات االبتكار على وفرت هذه األطروحة إطارا نظريا 

على املوارد مع نموذج ارتباط السلسلة لإلبداع. تم الصينية، وذلك من خالل دمج النظرية القائمة 

حيث تشتمل على: قدرة البحث  في هذه الدراسة في شكل متعدد األبعاد تحديد قدرات االبداع

القدرة على تطوير  القدرة على تطوير املنتج، القدرة االستيعابية ملوارد تكنولوجيا الخارجية، والتطوير،

من حيث األداء املالي  فتم قياسه ة. أما أداء املؤسسالتسويق على وقدرة القدرة على التصنيعالعملية، 

 لبيانات التي تم جمعها من خاللالتطبيقي با أداء االبداع. واستعانت هذه الدراسة في جزئهاوالسوقي و 

مناطق صناعية  6عبر وذلك صناعية مؤسسة  3843أكبر مسح رسمي لالبداع التكنولوجي في الصين لـ 

 .1996عام مهمة في 

. كما ةلهذه الدراسة في أن قدرات االبداع لها آثار مهمة لتعزيز أداء املؤسسالنتيجة العامة  تمثلت

ر مستقلة بآثا ، حيث تتمتع قدرات االبداعا عن مدى تعقيد هذه العالقةيكشف التحليل أيض

من خالل العديد من  االبداعات ، يتم التحكم في تأثير قدر . عالوة على ذلكةوتفاعلية على أداء املؤسس

 .العوامل البيئية والتنظيمية

 بداعالعوامل االستراتيجية التي تؤثر على اإل Amara (2006 )و Becheikh ،Landryدراسة  -

 2"الصناعية ت الصغيرة واملتوسطةؤسساالتكنولوجي في امل

)متغير مستقل( بما فيها ممارسة اإلدارة االستراتيجية،  االستراتيجيةاملقالة تأثير اإلدارة  تتناول هذه

التي  )متغيرين تابعين( االبداعات حداثة ودرجة بداعامليل إلى اال كل من على التوجه االستراتيجي، 

، حيث تم اختيار أربعة أبعاد للمتغير املستقل التصنيع الصغيرة واملتوسطة في مجال ؤسساتطورتها امل

اإلدارة االستراتيجية، استراتيجية التنمية )وتتضمن التوجه االستراتيجي، التصدير،  وهي كالتالي: عملية

                                                           
1 Zhang Jing, The impact of innovation capabilities on firm performance: an empirical study on industrial firms in 

China's transitional economy, Doctor of Philosophy thesis, School of Management and Marketing, University of 

Wollongong, 2004, pp. 1-276. 

2 Becheikh Nizar, Landry Rejean, Amara Nabil, Les facteurs stratégiques affectant I’innovation technologique dans les 

PME manufacturières, Revue canadienne des sciences de l’administration, Vol. 23, N°. 4., 2006. p.p. 275-299. 
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والشبكة التعاون(، االستراتيجيات الوظيفية )وتتضمن البحث والتطوير وتكنولوجيا اإلنتاج(، 

ات واالستراتيجيات التنافسية )وتتضمن استراتيجية التمييز، التكلفة والتركيز(. كما تم استخدام متغير 

النتائج على  ت الدراسة للتوصل إلىعتمدالتحكم )حجم املؤسسة والكثافة التكنولوجية للصناعة(. ا

، النموذج األول استخدم االنحدار اللوجستي لتقدير املتغير التابع امليل إلى تقدير نموذجين اقتصاديين

 ملربعات الصغرى العادية،اإلبداع )متغير ثنائي التفرع(، أما النموذج الثاني فتم استخدام طريقة ا

في  مؤسسة صغيرة ومتوسطة موجودة 247من  2005تم جمعها في عام  تجريبية بيانات وذلك على

محددات  هي االستراتيجيةاإلدارة  متغيرات أن توصلوا إلى. " بكنداكفي كيبلورون -سانت-"با منطقة

، وحجم (R & D) مثل البحث والتطوير بداعيتجاوز تأثيرها بعض املحددات التقليدية لال  هامة لالبداع،

 .، والكثافة التكنولوجية لهذه الصناعةةؤسسامل

ات الصغيرة: دليل من ( " االبداع والتعاون في قطاع املؤسس2006) Harrisonو Freelدراسة  -

 1""شمال بريطانيا

الفريدة لهذه ركزت هذه الدراسة على أهمية تأسيس شبكات اإلبداع للمؤسسات الصغيرة واملساهمة 

مؤسسة صغيرة صناعية  1347الشبكات في إدخال منتجات وعمليات جديدة ناجحة. وفي مسح لعينة من 

وخدمية في كل من اسكتلندا وشمال إنجلترا، الحظا أن هناك عالقة ارتباط إيجابية بين نجاح االبداع في 

ة أخرى هناك روابط إيجابية أيضا املنتوج وتعاون املؤسسة مع الزبائن والقطاع العام من جهة. ومن جه

نجاح االبداع في العمليات وتعاون املؤسسة مع املوردين والجامعات. كما الحظا أيضا أعداد كبيرة  نما بي

 من املؤسسات الناجحة في إبداعها ولم يقيموا تعاونا خارجيا على االبداع.

في  النجاح في االبداعللقدرة على ( بعنوان: "العوامل املحددة 2008)  Baowendsomde دراسة -

 2"املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الصناعية

 ات الصغيرة واملتوسطة على النجاح في االبداع،الدراسة هو تقييم قدرة املؤسس الغرض من هذه

لظاهرة االبداع في هذا تحديد عوامل النجاح الحاسمة لهذا النشاط، هذا من أجل فهم أفضل كذلك و 

ات املؤسس ينبغي أن تكون حسب هذه الدراسة، ومن أجل النجاح في اإلبداع  .اتسسالنوع من املؤ 

القيادة، املوارد،  والتي تتمثل في:الخمسة  املفتاحية الصغيرة واملتوسطة قادرة على تطوير العناصر 

وتبين . املعنية الخارجية بشكل مناسب الهيكل التنظيمي والتعاون مع الجهاتاألعمال، املمارسات 

مل العوا صغيرة ومتوسطة الحجم أن من بين مؤسسة 74التي تم الحصول عليها من عينة من  النتائج

                                                           
1 Freel Mark S. a, Harrison Richard T., Innovation and cooperation in the small firm sector: Evidence from Northern 

Britain, Regional Studies, Vol. 40. N°. 4, June 2006, p. 289-305. 

2 Baowendsomde Éliane Olga Kompaore, Les facteurs determinant de la capacite a reussir l’innovation dans les PME 

manufacturières, mémoire de la maitrise en administration des affaires, option gestion des PME, Université de QUEBEC a trois 

rivières, 2008, p. 5. 
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في  العوامل املحددة لنجاح االبداع ، فإن امليل إلى التعاون هو أهمالرئيسية الخمسة التي تم تحديدها

لتحليل املقارن بين في ا االختالفات أهم. باإلضافة إلى ذلك فإن املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم

الرؤية  في تطوير وتقاسميتمثل  ونظيراتها األقل ابداعا، ابداعااألكثر  عينة الدراسة املؤسسات

امليل للتعاون مع مؤسسات التنظيمي و  االستراتيجية من جانب املدير وتطوير املهارات التقنية والهيكل

 يعتبر ، فإن تطوير التعاون داعنجاح االبإلى أنه على الرغم من أهميتها في وخلصت الدراسة  .خارجية

وجب على هذه األخيرة التركيز بشكل ولذلك . ات الصغيرة واملتوسطةممارسة غير منتشرة في املؤسس

 داع.ا في االبكي تكون أكثر نجاح، أكبر على التعاون 

( "مدخالت البحث والتطوير وحجم الشركة وأداء االبتكار: أدلة من 2008) Xuو Caiدراسة  -

 1صناعة التكنولوجيا العالية الصينية"

التكنولوجيا  صناعةقطاع في  االبداعهذه الورقة تأثير مدخالت البحث والتطوير على كفاءة  تبحث

ختبر ت كما. ةاملرتبط باملعرف االبداعباملنتج و  املرتبط داعمن جانبين، بما في ذلك االب العالية الصينية

 ما إذا كان يمكن تطبيق 
ً
في صناعة التكنولوجيا العالية االبداع على أداء  الشومبيترية فرضيةالأيضا

خالل  من. هاتبحيور ملكيتها املؤسسة، بين حجم  التأثيرات التفاعليةمراعاة عند وذلك الصينية 

البحث والتطوير لها  ، وجد أن نفقات2005-1996صناعة خالل الفترة  12 لـ بياناتجدول استخدام 

، تقدم العمالة في مجال البحث والتطوير مساهمات جانب ذلك إلى .االبداعتأثير إيجابي وكبير على أداء 

أن  وجد كذلك. ةباملعرف املرتبط االبداعباملنتج ولكن ليس لها تأثير على كفاءة  رتبطامل االبداع كبيرة في

، ولكن تكامله مع باملنتج فاءة البحث والتطوير املتعلقفي حد ذاته له تأثير سلبي على ك ؤسسةحجم امل

الحظ نو . الكفاءة في مجال البحث والتطوير املتعلق باملنتج الربحية وامللكية يؤدي إلى تأثير إيجابي على

 .املرتبط باملعرفة بداعفي اال  ؤسسةورات الحجم املستمدة من حجم املوف

( " تقييم القدرة على االبتكار التكنولوجي للشركة في ظل 2008) Chenو Wang ،Luدراسة  -

 2عدم اليقين "

ويكتنفه الغموض، بالتالي مراوغ هو مفهوم معقد،  قدرات االبداع التكنولوجين يرى الباحثون أ

معايير كمية ونوعية  ، األخذ بعين االعتبار،يتطلبقدرات االبداع التكنولوجي  قياسيصعب تحديده. ف

هذه الدراسة  قامت، سلوب ضبابي غير واضح وغير متكاملمن خالل تبني أوفي نفس الوقت.  متعددة

فائقة التكنولوجيا، وذلك باالعتماد  مؤسساتفي  تركيبة من قدرات االبداع التكنولوجي بتقييم أداء

                                                           
1 Cai Ning, Xu Mengzhou, R&D inputs, firm size and innovation performance: Evidence from Chinese high-tech 

industry, 4th IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology, 21-24/09/2008, Bangkok, 

Thailand, p. 1015. p.p. 1015-1020. 

2 Wang Chun-hsien, Lu Iuan-yuan, Chen Chie-bein, Evaluating firm technological innovation capability under 

uncertainty, Technovation, Vol. 28, 2008, p.p. 349-363. 
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النتائج  أشارت(. non-additive fuzzy integral method( وطريقة )Fuzzy measureعلى قياس ضبابي )

 وبسيطة ومناسبة لتحديد املعايير األولية التي تؤثر على طريقة فعالة هذه األخيرة هيالتحليلية إلى أن 

، خاصة عندما تكون معايير التقييم التكنولوجيا املؤسسات فائقةفي  قدرات االبداع التكنولوجي

لمؤسسة ل قدرات االبداع التكنولوجي ة فعالة لتقييمالنهج املقترح هو طريق. و تفاعلية ومترابطة

 الهرمي. )نموذج( قدرات االبداع التكنولوجي ر اطعلى معلومات مفيدة فيما يتعلق بإ ل و حصوال

( "أثر تكوين فريق العمل على إنشاء املعرفة وعلى 2008) أسماء رشاد نايف الصالحدراسة  -

 1اإلبداع والتعلم في الشركات عالية التكنولوجيا في األردن"

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تكوين فريق العمل على عمليات إنشاء املعرفة األربع التي 

 ات عالية التكنولوجيا في األردن.وعلى اإلبداع والتعلم في الشرك Nonakaاقترحها العالم الياباني 

وقد تمثلت مشكلة الدراسة في أن أغلب املنظمات التي تعتمد فرق العمل في تنفيذ مهامها، ال 

تعطي االهتمام الكافي لعمليات إنشاء املعرفة التي تحدث بين أعضاء فريق العمل، وال لتكوين فريق 

 144العمل. وقد تكون مجتمع الدراسة من  العمل، ومدى تأثير ذلك على إبداع وتعلم أعضاء فريق

، وقد كان 2007شركة منها ينطبق عليها تعريف الشركة عالية التكنولوجيا للعام  30شركة، تبين أن 

شركة وهي عينة الدراسة، وقد تم اختيار عينة عشوائية من كل  24العدد الذي استجاب للدراسة 

ثة أفراد من كل فريق وهم رئيس الفريق وعضوان، شركة من هذه الشركات بواقع فريقين وبواقع ثال

وقد تم جمع البيانات من خالل توزيع استبانة، وقد بلغت نسبة استجابة الشركات عينة الدراسة 

 . % 76ونسبة استجابة األفراد 

تناولت الدراسة أربعة أبعاد لتكوين فريق العمل وهي: خصائص أعضاء فريق العمل، والعمليات 

الفريق، ومهمة الفريق، وتوفر التسهيالت لفريق العمل، وبخصوص عمليات إنشاء  التي تحدث ضمن

وهي: عملية التنشئة، وعملية التجسيد، وعملية  Nonakaاملعرفة فقد تم تناول العمليات التي حددها 

 ، كما تم تقدير عمليتي اإلبداع والتعلم التي حققها الفريق.Internalisationالربط، وعملية التذويت 

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها: كان تقدير أعضاء الفريق لتكوين فرقهم بمستوى 

إيجابي عال، حيث احتل توفر التسهيالت لعمل الفريق املرتبة األولى، ثم خصائص الفريق، ثم مهمة 

فة في الفريق ومن ثم العمليات التي تحدث ضمن الفريق. كذلك بينت النتائج تحقق إنشاء عال للمعر 

فرق العمل، احتلت عملية الربط املرتبة األولى، تلتها عملية التذويت، ثم التجسيد ثم التنشئة، كما 

حققت الفرق إبداعا وتعلما، بحيث احتل التعلم املرتبة األولى تاله اإلبداع، كما أظهرت نتائج اختبار 

                                                           
، أثر تكوين فريق العمل على عمليات إنشاء املعرفة وعلى االبداع والتعلم في الشركات عالية التكنولوجياالصالح نايف أسماء،  1

منشورة، تخصص إدارة األعمال، كلية الدراسات اإلدارية واملالية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، أطروحة دكتوراه غير 

2008. 
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ليات إنشاء املعرفة، وبين الفرضيات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تكوين فريق العمل وعم

عمليات إنشاء املعرفة وعمليتي اإلبداع والتعلم، وكذلك أظهرت تأثيرا لتكوين فريق العمل على عمليات 

 إنشاء املعرفة وبالتالي على اإلبداع والتعلم الذي حققته فرق العمل في الشركات عينات الدراسة. 

وة املنظمات لالهتمام أكثر بنوع املهام وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات من أهمها دع

باستخدام فرق عمل لتنفيذ مهام غير روتينية، واالهتمام أكثر بتعزيز العالقات غير الرسمية، 

والالمركزية لزيادة فاعلية فرق العمل، واالهتمام بموضوع "عمليات انشاء املعرفة" كعمليات مهمة 

 .تستثمرها بشكل مباشر عند تشكيلها لفرق العمل

( " استراتيجية االبتكار واألداء املؤسس ي: دراسة تجريبية لشركات 2009) Streckerدراسة  -

 1مدرجة في البورصة"

لنجاح  الرغم من أن االبداع أصبح ضروريا علىيرى الباحث في أطروحته )املنشورة في كتاب( أنه 

في  منتشرةما زالت بعيدة عن أن تكون  إبداعأن صياغة استراتيجية  ، إال ؤسسات على املدى الطويلامل

. على هذا األساس جاءت هذه األطروحة يتم تحديدها وفهمها جيًدا في األبحاث لماملؤسسات، كما أنه 

جيب على ا ت، فإنهاالبداع وفق تصور الباحث. وعالوة على ذلكتوضح جميع أبعاد استراتيجية ل

عتمد البحث االبداع وأداء املؤسسة. ااستراتيجية إلى أي مدى هناك عالقة بين اإلشكالية التالية: 

وهو يتألف ، من جميع أنحاء العالم في البورصةمدرجة  صناعية مؤسسة 122 بيانات التجريبي على

، مما يجعل النتائج الثانوية وأسهم أسواق رأس املالمن بحث أولي يتم استكماله بالبيانات املالية 

فيما مجموعة من الخيارات يجب أن تتم بشكل صحيح هناك تظهر نتائج الدراسة أن . موثوقة للغاية

محفظة ينبغي أن تتضمن . كما للتأثير بشكل إيجابي على أدائها االبداع في املؤسسةستراتيجية يخص ا

وات املسوقين وأفراد نيجب ضم ق. عالوة على ذلك، املزيد من املشاريع الجديدة الجذرية االبداعات

في  االبداعجهود  كلتركيز  ، أيضا،ينبغيان منتجات جديدة ذات صلة بالزبائن. حث والتطوير لضمالب

 (.Synergies) مجاالت قليلة لالستفادة من التركيز والتآزر 

دراسة  بداع:التكنولوجي على أداء اال  تأثير قدرات االبداعبعنوان: " (2010وآخرون ) Lauدراسة  -

 2"تجريبية في هونغ كونغ

الختبار صلة قدرات االبداع  بداعاال  )فحص( إطاًرا دراسًيا لتدقيق البحثية هذه الورقة اعتمدت

تم الحصول على بيانات . صناعة اإللكترونيات في منطقة هونغ كونغداع للأداء االبب التكنولوجي

                                                           
1 Strecker Nanja, Innovation Strategy and Firm Performance An empirical study of publicly listed firms, Gabler | GWV 

Fachverlage GmbH, Wiesbaden, 1sted, 2009. 

2 Lau Antonio K.W., Yam Richard C.M., Tang Esther P.Y., The impact of technological innovation capabilities on 

innovation performance, Journal of Science and Technology Policy in China, Vol. 1, N°. 2, pp. 163 - 186 
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ارتباط بيرسون  استخدم متا ؤسسات الصناعة اإللكترونية، كمتجريبية من خالل مسح حديث مل

أكدت النتائج أن كل من قدرات البحث  بين متغيرات الدراسة.وتحليل االنحدار لدراسة العالقة 

االستراتيجي يمكن أن تحسن بشكل كبير  التعلم وقدرات التخطيطاملوارد، تخصيص والتطوير، 

ل كبير من كما يمكن لقدرات البحث والتطوير وتخصيص املوارد أن تحسن بشكبداع، مبيعات اال 

 .تقديم املنتج الجديد

: دراسة املؤسساتوأداء  اإلبداع التكنولوجيقدرة اللحاق، استراتيجية Shan (2010" )دراسة  -

 1"في صناعة املعلومات اإللكترونية في الصين تجريبية

القدرات ) التكنولوجي املختلفة بداعهو دراسة تأثيرات قدرات اال ه األطروحة الغرض من هذ

. للمؤسساتاألداء العام كذلك املنتجات و  اإلبداع فيعلى ( االستثمار، قدرات اإلنتاج وقدرات االرتباط

في قطاع  تطالعيةدراسة اس على األدبيات وكذلكمختلف على  اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة

على  املختلفة، لتبرير تأثير األنشطة التكنولوجية السلكية والالسلكية في الصين معدات االتصاالت

مفاهيم مستمدة من األدبيات  استخدمت الباحثة، عالوة على ذلك. املؤسسةاملنتجات وأداء في  بداعاال 

يمكن  التي قدرات االبداع التكنولوجيالتكنولوجي لتحديد األنواع املختلفة من بداع املتعلقة باال 

املتعلقة  القدرات تلك ،املثالعلى سبيل  -الخاصة بها  بداعتطويرها إلدارة عملية اال  مؤسساتلل

قدرات االبداع ، والتي ترتبط فيها هذه الدراسةساس فرضية أتشكل  وهي. والتعاون  اإلنتاج، باالستثمار

إجراء الدراسة الكمية على  تم. للمؤسساتفي املنتجات واألداء العام  بداعاملحددة باال  التكنولوجي

، حيث املعلومات اإللكترونية في الصين في صناعة ة تنشطتكنولوجي مؤسسة 215عينة من 

 تظهر أ. الهيكلية الختبار الفرضيات والتحقق من صحة النموذج تاملعادال نمذجة طريقة  استخدمت

لى عتأثير إيجابي  ذا األخير املنتجات، وله إبداعلها تأثير إيجابي على  قدرات اإلبداع التكنولوجي النتائج أن

التكنولوجي ليس لها تأثير مباشر على األداء  اإلبداع، فإن قدرات ومع ذلك. مؤسساتلل العاماألداء 

 للمؤسسات.العام 

لوجي واألداء التنافس ي التكنو  ( بعنوان: "تراكم القدرة على االبداع2010) Jollyو Shanدراسة  -

 2"الصينية: دراسة كمية في املؤسسات

                                                           
1 Juan SHAN, Stratégie de rattrapage Capacité d'innovation technologique et performance des entreprises : etude 

empirique dans l’industrie de l’information electronique en chine, These de doctorat en science de gestion, université Paul 

Cézanne Aix-Marseille III, 2010. 

2 Juan Shan, Dominique R. Jolly, Accumulation of Technological Innovation Capability and Competitive Performance in 

Chinese firms: A quantitative study, International Association for Management of Technology (IAMOT) Conference, Cairo, 

Egypt, March 8-11, 2010, p. 4. 
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 بداعاال  قدراتمعبرا عنها بكانت االستراتيجية التكنولوجية،  هذه الدراسة فيما إذااختبرت 

عينة من  . واستندت علىالصينية اتثير على األداء التنافس ي في املؤسسالتكنولوجي املختلفة، لها تأ

األجنبية واملحلية الخاصة  ؤسساتامل بما في ذلك ،التكنولوجيا في الصين قائمة على مؤسسة 215

تأثير هذه املجموعات الثالث من القدرات  ثم نقوم بتحليل. بتحليل اململوكة للدولة ؤسساتوامل

، أداء )أداء االبداع للمؤسسة اإلنتاج واالرتباط( على األداء التنافس ي)قدرات االستثمار،  التكنولوجية

ين تراكم كشفت البيانات عن وجود عالقة إيجابية كبيرة ب (.التنافسية للمنتجات املبيعات والقدرة

االختالف في  ، قد تختلف النتائج معومع ذلك .ها التنافس يمؤسسة وأداؤ التكنولوجي لل بداعقدرات اال 

، وجدت هذه الدراسة أن االستثمار في البحث والتطوير الداخلي له مؤشر أداء، وعلى وجه التحديد

علقة التكنولوجية املتجميع القدرات كما أن . عالقة إيجابية في جميع مؤشرات األداء الثالثة

 على أداء املنتجباالستثمار، اإلنتاج والربط
ً
 إيجابيا

ً
 .، تمارس تأثيرا

 1"قدرات اإلبداع التكنولوجي وأداء املؤسسةبعنوان: "( 2010وآخرون ) Yamدراسة  -

ين يمكن أن يساعد في تحديد الروابط الدقيقة ب)فحص( تطوير إطار تدقيق  الدراسةتحاول هذه 

االبداع وأداء األعمال. حيث تتضمن قدرات االبداع التكنولوجي سبع قدرات وهي: التعلم، قدرات 

 .االستراتيجيويق، والتنظيم، وقدرات التخطيط ، والتصنيع، والتسالبحث والتطوير، وتخصيص املوارد

ة صناعي مؤسسة 200تم الحصول على البيانات التجريبية من خالل دراسة استقصائية أجريت على 

 بين ختبار العالقاتال  بنائيةاملعادلة البالنمذجة  تم استخدام. هونج كونجفي  دلتا نهر اللؤلؤ ي منطقة ف

، ونمو املختلفة: أداء املبيعات، أداء االبداع، أداء املنتج ومؤشرات األداء قدرات االبداع التكنولوجي

األداء  مقاييسلها تأثيرات مختلفة على  أبعاد املتغير املستقل كشفت النتائج أن مختلفو  .املبيعات

 املستخدمة الدراسة. حيث وجد أن القدرة على التنظيم هي األكثر تأثيرا.

، وأداء التوجه نحو السوق، القدرة على التسويق (: "2016وآخرون ) Najafi-Tavaniدراسة  -

 2"للقدرة االستيعابية عِدلاملنتج الجديد: الدور امل

التوجهات التسويقية والقدرة  التي تناولت ألدبيات األخيرةل امتدادا تعتبر الدراسة الحالية

. كما تعتبر استخدامها لتحقيق ميزاتها التنافسية أساسية يجب على املؤسسات قية كمفاهيميسو تال

طعة لهذه األبعاد على أداء املؤسسات. وذلك من التأثيرات املتقاالتي تناولت ألبحاث السابقة امتدادا ل

ل للعالقة بين التوجه نحو  إدخال القدرةخالل   ، والتفاعل بينوق الس االستيعابية كمتغير معد 

                                                           
1 Yam Richard C.M., William Lo, Esther P.Y. Tang, Antonio, K.W. Lau., Technological Innovation Capabilities and Firm 

Performance, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 42, 2010, p.p. 1009-1017. 

2 Najafi-Tavani Saeed, Sharifi Hossein, Najafi-Tavani Zhaleh, Market orientation, marketing capability, and new product 

performance: The moderating role of absorptive capacity, Journal of Business Research, Vol. 69, 2016, p.p.  
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الدراسة  للمؤسسات. تم فحص نموذج، وأداء املنتج الجديد وجهات السوقية والقدرة التسويقيةالت

نتائج الدراسات . وأكدت صناعية في السويد مؤسسة 188بشكل تجريبي باستخدام بيانات املسح من 

. ، وأداء منتج جديدالسوقي، والقدرة على التسويقسابقة التي تدعي وجود عالقة إيجابية بين التوجه ال

تعمل بشكل إيجابي على تعديل العالقة بين القدرة االستيعابية  النتائج إلى أن واألهم من ذلك، أشارت

ج إلى أنه يجب على الخبراء تشير النتائ ،مؤسسات. عالوة على ذلكوأداء املنتج الجديد للالسوقي التوجه 

 مع القدرة االستيعابية اعتبار
ً
قدرات الو  يتوجه السوقلل التكميليالتأثير  كعامل تنافس ي تماشيا

 .، مثل أداء املنتج الجديدي تفسير أداء أفضل للمؤسساتيساهم هذا االعتبار فية. إذ سالتسويق

 أهمية الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة: 2.3

راسات التي ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالدراسة خالل العرض امللخص ألهم الدمن 

 الحالية ونتائجها يتبين ما يلي:

تلتقي الدراسة الحالية مع توجهات الكثير من الدراسات السابقة والتي تحاول تقديم تفسيرات  -

اعي )أو نجاح االبداع( في االبداع التكنولوجي تعزيز األداء اإلبد للصلة والعالقة بين قدرات

املؤسسات، باالرتكاز على النظرية القائمة على املوارد، والتي تفسر االختالف في األداء باختالف 

 .املوارد والقدرات التي تمتلكها املؤسسات

قياس األبعاد )املقاييس( املستعملة لتختلف هذه الدراسة، مثل معظم الدراسات السابقة في  -

 سواء قدرات االبداع التكنولوجي بأبعاده أو األداء اإلبداعي بأبعاده. متغيرات الدراسة

لم تركز الدراسات السابقة لقياس األداء اإلبداعي على األداء اإلبداعي لعمليات )طرق( اإلنتاج  -

باعتبارها أحد األنواع املهمة في االبداع التكنولوجي، عكس الدراسة الحالية التي أدخلته كأحد 

 اإلبداعي. أبعاد األداء

لم تقم الدراسات السابقة بتحليل الفروقات في مستويات قدرات االبداع التكنولوجي واألداء  -

به الدراسة الحالية وحللته وفق خصائص اإلبداعي في املؤسسات التي شملها التحليل، والتي قامت 

 .املؤسسة من الحجم، العمر، وكذلك رسمية أنشطة البحث والتطوير

أنجزت على مستوى مؤسسات عالية التكنولوجيا مثل الدراسة اسات السابقة الدر بيانات كل  -

على مستوى دولة عربية أو على مستوى الجزائر، هذا ما لم تتطرق إلى املؤسسات  الحالية، لكن

قامت به الدراسة الحالية من دراسة تطبيقية على مستوى مؤسسات الصناعة االلكترونية 

 في الجزائر. والكهرومنزلية
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 هيكلة الدراسة:نموذج و  .4

 لهيكل سنتطرق في هذا الجزء إلى وصف نموذج الدراسة الذي سيتم اختباره، وكذلك تلخيص

 تقسيمات تحقيقا ألهدافها. من ابما جاء فيههذه الدراسة 

 تحديد نموذج الدراسة: 1.4

ي نموذج الدراسة والذ تطوير وبناءانطالقا من االستعراض والتحليل للدراسات السابقة، تم 

 ، والذي نلخص تمثيله في الشكل املوالي:التوجهات النظرية للعالقة بين متغيرات الدراسة يعكس

 الشكل )أ( نموذج الدراسة

 
 من إعداد الباحث بناء على الدراسات السابقة املصدر:

يربط نموذج الدراسة بين قدرات البحث والتطوير )قدرات عمال، االنفاق وتنفيذ مشاريع البحث 

والتطوير( وقدرات اإلبداع التكنولوجي )بما فيها قدرات البحث والتطوير، القدرات االستيعابية، 

، القدرات التصنيعية، القدرات التسويقية، القدرات التنظيمية والقدرات االرتباطية( كمتغير مستقل

نتاج، واألداء البيعي( واألداء اإلبداعي كمتغير تابع والذي يتضمن مؤشرات )أداء املنتج، أداء عملية اال 

. ومن جهة أخرى، هناك والتي بدورها تقيس مدى نجاح اإلبداع التكنولوجي في املؤسسات الصناعية

عوامل أو متغيرات تختص بها املؤسسات، أي تعكس بعض خصائصها، وهي ليست من متغيرات 

ا. وفي دراستنا هذه اعتمدنا الدراسة، لكن لها تأثير على متغيرات الدراسة، وال يمكن التغاض ي عن تأثيره

ثالث متغيرات متعلقة بخصائص املؤسسة والتي تتمثل في كل من حجم، وعمر املؤسسة، باإلضافة إلى 

 رسمية أنشطة البحث والتطوير الي تمارسها املؤسسة.
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 هيكلة الدراسة: 2.4

املرجوة، تم ، وتحقيقا لألهداف سعيا لإلجابة على التساؤل الرئيس ي واألسئلة الفرعية املطروحة

 كما يلي: وخاتمة ستة فصول،مقدمة و  تقسيم الدراسة الحالية إلى

: اإلبداع التكنولوجي واألداء اإلبداعي للمؤسسات، املفاهيم النظرية املرتبطة الفصل األول تناول  -

تناول فيه كل من مفهوم التكنولوجيا، مفهوم االبداع بصفة عامة باملتغير التابع للدراسة، حيث 

اع التكنولوجي بصفة خاصة، وأخيرا تطرق إلى األداء اإلبداعي للمؤسسة، والذي يمثل املتغير واإلبد

التابع في دراستنا، حيث تم التطرق فيه مختلف املؤشرات التي تستخدم في قياس اإلبداع، 

واملفاهيم املتعلقة باألداء اإلبداعي، باإلضافة إلى االقتباس من األدب النظري والتطبيقي ألهم 

 املؤشرات املستعملة لقياس األداء اإلبداعي على مستوى املؤسسات.  

: والذي سنناقش في هذا الفصل قدرات البحث والتطوير وأثرها على أداء للفصل الثانيبالنسبة   -

، ويشتمل البحث والتطوير وأداء املؤسسة أوال  ملؤسسات وذلك من خالل التطرق إلى:اإلبداعي في ا

والتطوير، أثر البحث والتطوير بأداء املؤسسة وذلك من خالل التطرق إلى  هذا على مفهوم البحث

 أثر البحث والتطوير على إنتاجية املؤسسة وكذلك أثره على نمو املؤسسة. ثانيا تم التطرق إلى

من خالل، مناقشة مفهوم القدرات في النظرة القائمة على املوارد، ثم  ،قدرات البحث والتطوير

نظرية والتطبيقية التي تناولت قدرات البحث والتطوير وأداء املؤسسة بصفة عامة سرد األدبيات ال

عملة لقياس قدرات التطرق إلى املعايير املست وثالثا تم وأدائها في اإلبداع التكنولوجي بصفة خاصة.

تم فيه سرد مختلف األبعاد واملقاييس التي استخدمت في بعض البحث والتطوير، حيث سي

ابقة، التي أتيحت لنا، لقياس قدرات البحث والتطوير. وكذلك ذكر األبعاد )املعايير( الدراسات الس

 تناول عالقتها مع أداء اإلبداعي. املزمع استخدامها في دراستنا الحالية باإلضافة إلى

، نحاول أن نفهم أكثر حول قدرات اإلبداع التكنولوجي، وهذا من خالل، التطرق الفصل الثالث في -

نعرج إلى ذكر مختلف األطر النظرية والنماذج  :الدراسات السابقة حول املفهوم. ثانيا إلى :أوال

املختلفة له. وفي األخير، سنحاول استقصاء العالقة بين قدرات اإلبداع التكنولوجي واألداء 

النظرة ك :األدب النظري الذي تناول هذه العالقة مقارباتاإلبداعي للمؤسسات، وذلك في مختلف 

نظرية تعلم  ،النظرة القائمة على املعرفة، مقاربة القدرات الديناميكية ،مة على املواردالقائ

 .التوجه نحو السوق و  ،املنظمة

، فتضمن اقتراح لنموذج خاص بالدراسة الحالية. يساهم هذا النموذج في الفصل الرابعأما  -

 والكهرومنزليةقياس مستوى قدرات اإلبداع التكنلوجي في مؤسسات قطاع الصناعة اإللكترونية 
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في الجزائر، باإلضافة إلى ذلك مساهمته في فهم العالقة القائمة ما بين قدرات اإلبداع التكنولوجي 

 واألداء اإلبداعي لهذا القطاع من املؤسسات. -البحث والتطويرباألخص قدرات  -

، اإلطار املنهجي للدراسة، حيث سنعمل في هذا الفصل على مناقشة الفصل الخامسوتناول  -

املنهجية املستخدمة في دراسة الحالية الختبار الفرضيات الخاصة بها. وبشكل أكثر تحديدا، 

سنعرض في هذا الفصل املنهج املعتمد من قبل هذه الدراسة، املجتمع املدروس والعينة املختارة 

التقنيات االحصائية التي ستستخدم في معالجة البيانات. باإلضافة منه. وكذلك سرد األساليب و 

في الجزائر كون أنه يعتبر  والكهرومنزليةإلى تقديم عرض خاص بقطاع الصناعة االلكترونية 

 القطاع الذي تنتمي إليه املؤسسات املدروسة.

يتضمن تحليالت  اختبار الفرضيات ومناقشة نتائج الدراسة، حيث ،األخيرو  السادسالفصل أما  -

األول من هذا  جزءفي فاحصائية للبيانات وكذلك عرض للنتائج الرئيسية الخاصة بهذه الدراسة، 

عينة نحو متغيرات الدراسة )املستقلة والتابعة( بأبعادها الالفصل سيتم دراسة اتجاهات أفراد 

لتي طرحتها الدراسة. الثاني اختبار الفرضيات واالجابة عن التساؤالت ا الجزءاألساسية، ويتضمن 

الدراسات نتائج الجزء األخير سيتم مناقشة أبرز النتائج التي تم التوصل إليها مقارنة ب أما في

 السابقة.



  

  الفصل أ�ول:
  

�بداع التك�ولو�، مفهومه 

  وق�اس ٔ�داؤه
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 ،�مف�ومھ،�وقياس�أداءهالتكنولو��اإلبداع� 

  تم�يد:

� �أك���أل�م �ف�م �أجل �التكن�املتغ��اتمن �اإلبداع �قدرات ��� �يتمثل �والذي �بحثنا �لو��و �� �وكذلك،

�أوال  �علينا �وجب �للمؤسسات. �اإلبداعية �املفتاحية�القدرات �املفا�يم �ترتبط�توضيح �وثيقا��ال�� ارتباطا

س�ناقش�فيھ��ذه�املفا�يم��والذي�جل��ذا،�ارتأينا�أن�نبدأ�دراس�نا���ذا�الفصلمن�أ�.��ذه�املتغ��ات

  من�خالل�التطرق�إ��:

مف�وم�التكنولوجيا�حيث�سن�ناول�أ�م�التوج�ات�واآلراء�ال���حاولت�أن��عرف��ذا�املف�وم،�أوال:�

  أنواع�ا،�وا��روج�بتعر�ف�خاص�بالدراسة.مع�تحديد�

،�حيث�س�سرد�فيھ�مختلف�ثانيا:�مف�وم�االبداع�بصفة�عامة�واإلبداع�التكنولو���بصفة�خاصة

�و  �ملف�وم، �ل�ذا �العناصر�امل�ونة �وأ�م ��أيضاالتعار�ف �لھ، �املتداولة �عن��باإلضافةاألنواع �التحدث إ��

  مختلف�النظر�ات�ال���تفسر�حدوثھ.

�املتغ���التا�ع����دراس�نا،�والذي�يمثل�رق�إ���األداء�اإلبدا���للمؤسسة،وأخ��ا�ول�س�آخرا،�س�تط

�فيھ �سن�ناول �اإلبداع�حيث �قياس ��� ��ستخدم �ال�� �املؤشرات �واملفامختلف ،� �املتعلقة باألداء��يم

االقتباس�من�األدب�النظري�والتطبيقي�أل�م�املؤشرات�املستعملة�لقياس�األداء��إ���باإلضافة،�اإلبدا��

  اإلبدا���ع���مستوى�املؤسسات.��

���بداية��ذا�الفصل،�وقبل�أن�نتطرق�ألي�عنصر،�من�البدي���أننا�بحاجة�إ���ف�م�التكنولوجيا�

  �ناك�اتفاق�ع���األقل�ل�ذين�املف�وم�ن����دراس�نا�واالبداع�ع���نطاق�واسع،�فيجب�أن�ي�ون 
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  مف�وم�التكنولوجيا: 1.1

.�ف�ل��عر�ف�بصفة�عامةإن��عر�ف�مواضيع�مثل�التكنولوجيا،�ال�يمكن�أن�ي�ون�فر�دا�ومقبول�

وكذلك��عتمد�ع���ال�دف�الذي�يخدمھ�التعر�ف��،ال������وموقف�مؤلف�التعر�ف�رأي�عتمد�ع���ال

)� �من�البحث)أي �ال�دف �ف�ل ��عر�ف�. �بإ�شاء �إما �ملزم �التكنولوجيا �مسائل �حول �أو�مؤلف �اتب

  خاص�بھ�للتكنولوجيا،�وإما�أن�يختار�واحدا�من�العديد�من�التعار�ف�املق��حة.

  �عر�ف�التكنولوجيا: 

�الضيق� �املف�وم �ب�ن �ما �التكنولوجيا، �ملف�وم �الباحثون �تناول�ا �ال�� �التعار�ف �نم���من �أن يمكن

�فكما�يرى�واملف�وم�الواس تناولنا�التكنولوجيا�من�مف�وم�ا�الضيق��)�أنھ�لو Ernest Braun�)1998ع�لھ.

"الطرق،��مثلما�عرف�ا��و����السابق�ع���أ��ا:�لنجد�أننا�نتحدث����التعر�ف�عن�اآلالت�واألدوات�فقط.

قابل�لو�تطرقنا�و���امل�والوسائل،�وال���بواسط��ا�ي�تج�األفراد�منتجات�(أدوات�صناعية)�واألثر�ال�ادف".

�الواسع �مف�وم�ا �من �ل�ا ��عر�ف ��و��� �مثلما .Galbraith�)1974امل������ �التطبيق ��ع�� �"التكنولوجيا (

ك�خلط�ما�ب�ن�التكنولوجيا�للنجد�أن��نا�للمعرفة�العلمية�أو�غ���ا�من�املعرفة�املنظمة�مل�ام�عملية."

  1ال�سو�ق،�املحاسبة....ا��.���حد�ذا��ا�و��ن�أ�شطة�أخرى��ادفة�مثل�التجارة،�

��ذه� ��� �للتكنولوجيا �خاصا ��عر�فا �ن�ب�� �أن �فقبل �مختلفة، �بطرق �التكنولوجيا ��عر�ف تم

ما�األطروحة،�من�امل�م����البداية�التعرف�ع����ذه�املقار�ات�املختلفة�لتعر�ف�التكنولوجيا،�ومن�ب�ن�

)�ع���أن�Ramanantsoa�)1992و��Dussauge, Hartاق��حھ��ل�من�ما�جاءت�بھ�التعار�ف�للتكنولوجيا�

�العلمية)،� �املعرفة �والتطو�ر�(تطبيق �البحث �مرحلة �خالل �من ��سمح، �ال�� �"العملية ��� التكنولوجيا

باإلنتاج�التجاري�للسلع�أو�ا��دمات".��نا�وصفت�التكنولوجيا�بأ��ا�عملية�إلنتاج�املنتجات�وذلك�عن�

  طر�ق�تطبيق�املعرفة�العلمية.

� �وامل�ارات�Kim�)1997قدم �للمعرفة �العم�� �"التطبيق �أ��ا: �ع�� �آخر�للتكنولوجيا ��عر�فا �أيضا (

�وتحس�ن� �ولتصميم �مخرجات �إ�� �املدخالت �لتحو�ل �املرافق �وتوسيع �وتحس�ن �و�شغيل إل�شاء

�و�ناء�2"املخرجات �إ�شاء �عملية ��� �املعرفة �التطبيق �أ��ا �ع�� �التكنولوجيا �وصفت �التعر�ف ��ذا ��� .

 و���عملية�االنتاج�وأيضا�لتطو�ر�املنتجات�الصناعية.املصا�ع�

                                                           
1 Ernest Braun, Technology in context: technology assessment for managers, Routledge, london, 1998, p. 8. 

2 Kim Linsu, imitation to innovation: the dynamics of korea's technological learning, In Shan Juan, Stratégie de 

rattrapage Capacité d'innovation technologique et performance des entreprises : etude empirique dans l’industrie de 

l’information électronique en chine, These de doctorat en science de gestion, université Paul Cézanne Aix-Marseille III, 

2010, p.68. 
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لتطو�ر،�� )�التكنولوجيا�ع���أ��ا�"�األف�ار،�األدوات،�واملعرفة�ال����ستخدمBellamy�)2007وعرف�

�وم�ارات." �خدمة �منتج، ��1تحو�ل�أو��عديل �التعر�ف �بو�قر��ذا �من�التكنولوجيا،�الا��وانب غ���مادية

  .وكذلك�األدوات�واملعدات

�است�تج� �"���التطبيق�Bruton�)2011و�Whiteو�دمج�م�مختلف�التعار�ف )��عر�ف�للتكنولوجيا

العم���للتعلم�واملعرفة�من�قبل�األفراد�واملؤسسات�ملساعدة�املس���ال�شري.�والتكنولوجيا����معرفة،�

أنھ�ع���الرغم��خلق�سلع�أو�تقديم�خدمات".�وأضاف�منتجات،�عمليات،�أدوات،�وأنظمة��ستعمل���

�من� ��ل ��� �العناصر�املش��كة ��عض �أيضا �يوجد �التكنولوجيا، �التعر�ف ��� �واسع �تنوع �وجود من

التعار�ف�السابقة.��ل��عر�ف�يتضمن:�أن��ناك�عملية�ضمن�التكنولوجيا،�أن�التغ����عت���من�نتائج�

  2وة.التكنولوجيا،�وأن�التكنولوجيا�تتضمن�مقار�ة�نظامية�لتقديم�النتائج�املرج

  مكونات�التكنولوجيا: 

�تتضم��ا� �وال�� �ظا�رة، �أو �خفية ��انت �سواء �العناصر، �مختلف ��سرد �سنقوم �ا��زء ��ذا ��

� �بالتكنولوجيا، �رأت �أك���شمولية، �األقل،�Shan Juan�)2010طر�قة �ع�� �تتضمن، �التكنولوجيا �أن (

  ألفراد،�واملعرفة�التنظيمية.:�املصنوعات�املادية،�املعلومات،�املعرفة�املتجسدة����ا3أر�عة�م�ونات

�املادية - �األدوات،�املصنوعات �و�تضمن �التكنولوجيا. ��� �األك���أ�مية �ا��زء �امل�ون، �واعت����ذا :

 اآلالت،�التج���ات،�املنتجات�...ا��.

 :�كمثل�املواصفات،�الوثائق،�األوامر،�وكت�بات�ال�شغيل.املعلومات -

�األفراد - ��� �املتجسدة �املعرفة �املستوى �مثل �(سلوك)�: �مواقف �التقنية، �امل�ارات �للفرد، التعلي��

���� �وإما �املوجودة، �أو��غي���التكنولوجيا �استعمال �ع�� �القدرة ��� �إما �ستأثر�حتما �وال�� العمل.

 القدرة�ع���اس�يعاب�التكنولوجيا�املنقولة.

ة�التنظيمية�:��ذا�امل�ون��ش���إ���ا��زء�املضمر�من�التكنولوجيا.�توصف�املعرفاملعرفة�التنظيمية -

�إذ��عت���الروت�ن� تلك�القواعد�واملعاي���والثقافات�ال���تقوم�من�خالل�ا�املنظمات�ع���أ��ا�روت�ن.

 .بالعمل�اليومي،�سواء����اإلدارة�أو�أ�شطة�اإلنتاج

                                                           
1 Bellamy et. al, Exploring the Influence of New Technology Planning and Implementation on the Perceptions of New 

Technology Effectiveness, The Journal of Technology Studies, Vol. 33, No. 1 2007, p. 32. 

2 White Margaret A., Bruton Garry D., The Management of Technology and Innovation: A Strategic Approach, 2end ed, 

South-Western, Cengage Learning, USA, 2011, p. 15. 

3 Shan Juan, Stratégie de rattrapage Capacité d'innovation technologique et performance des entreprises : etude 

empirique dans l’industrie de l’information electronique en chine, These de doctorat en science de gestion, université Paul 

Cézanne Aix-Marseille III, 2010, p.68 
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  أصناف�التكنولوجيا: 

� �التكنولوجيا �تص�يف �أجل �ومن �عامة، �بصفة �ما �نم�� �أن �منتوجيجب �ما�مؤسسة�اتب�ن

�ومنتجات�والتكنولو  �ذا��ا �حد ��� �التكنولوجيا �ب�ن �نم�� �أن �يجب �و�التا�� �إلنتاج�ا. �املستعملة جيا

د�ت�ون����نفس�ا�أج�زة�تكنولوجية.�التكنولوجيا،�ع���الرغم�من�أن��عض�من�منتجات�التكنولوجيا�ق

ملنتجات.�الشا�ع�للتكنولوجيا�والذي�يتمثل����تكنولوجيا�اإلنتاج�(أو�العملية)�وتكنولوجيا�ا�والتص�يف

فمنتج�مؤسسة�ما�قد�ي�ون�تكنولوجيا�إنتاج�ملؤسسة�أخرى،�فع���س�يل�املثال�مخرجات�مصنع�اآلالت�

  �ستخدم�من�قبل�مصنع�آخر�لتص�يع�مجموعة�واسعة�من�املنتجات�املختلفة.

أن�التص�يف�األسا����للتكنولوجيا�واملستخدم�عادة�يتمثل����صنف�ن،�تكنولوجيا�العمليات�بما�

�امل(أو�اإلنت �وتكنولوجيا �ج�ة �من ��نتجاتاج) �أخرى، �ج�ة �من �التفصيل �األفضل �من �أنھ أك������إال

  :�1ناك�)Ernest�)1998األنواع�املختلفة�للتكنولوجيا.�فحسب��التص�يف�ب�ن

  :2تكنولوجيا�اإلنتاج�(أو�العمليات) 

و���أنظمة��ادفة�من�األدوات�واآلالت��ستخدم�إلنتاج�مجموعة�متنوعة�من�املنتجات.�إن�نظام�

�اآلالت� �املناسبة،�ولكنھ�نظام�مصمم�لغرض�ما،�و�تضمن اإلنتاج�ل�س�مجموعة�عشوائية�من�اآلالت

� �ومتطورة. �معقدة �بطرق �وإدار��ا �ف��ا �التحكم �يتم �وال�� �امل��ابطة، �وظاإن �ومختلف �نظام ئف�إدارة

بصفة�عامة�يت�ون�من�العديد��االنتاج�نظامو �املراقبة�والقياس�املدمجة�فيھ��عت���كجزء�من�النظام.

.�قبة�املخزون،�التعامل�مع�املواد�...ا��مراقبة�النوعية،�مرا��-بما�ف��ا-من�األنظمة�التحتية�(الفرعية)�

� �اآلالتومن �مجموعة �النظام، ��ذا �املستخدمةو �أمثلة �والوسائل �أو�اآلالت��األدوات �السيارات، إلنتاج

االسمدة�الكيماو�ة،�أو�نظام��سيط�من�اآلالت�املستخدمة�إلنتاج��إلنتاجوأنظمة�التحكم�ال����ستخدم�

  األحذية.

 تكنولوجيا�املنتج�(منتجات�التكنولوجيا):�� 

  ب�ن�عدة�فئات:�)Ernest )1998و���كث��ة،�وقد�م���

- � �عن �عبارة �و�� �التكنولوجية: ��عض�األدوات �لتحقيق ��ستخدم �وال�� �امللموسة، املصنوعات

�مثل� �واألدوات �املعدات �ل�شمل �املصط�� ��ذا �و�ستخدم �أو�أثر�ما. �املرغو�ة �العملية األغراض

 املطرقة،�املحراث�أو�األوا�ي.

                                                           
1 Ernest Braun, Op. Cit., p.p. 9, 10. 

يرى��)�ب�ن��ذين�املصط���ن.�حيثErnest�)1998غالبا�ما��ستخدم�مصطل���تكنولوجيا�اإلنتاج�وتكنولوجيا�العملية�كمرادف�ن.�ولكن�م��� 2

������ء�مثل،�العملية�الكيميائية،�عملية�التخم��،���ام�أو�خراطة�معدن.�أما�تكنولوجيا�اإلنتاج�ف����،باملع���الدقيق�لل�لمةالعملية،��أن

  مجموعة�متنوعة�من�اآلالت�والعمليات����نظام�أو��سق�مع�ن�إلنتاج�منتج�ما.



 الفصل�األول  وقياس�أداءه�التكنولو��،�مف�ومھ،إلبداع�ا
 

6 

 

�التحكم - �وأج�زة �القياس ��:أدوات �قياس��املايكروم�مثل �أج�زت �(ال��موم��)، �ا��رارة �مقياس ،

القياس�واالس�شعار�وال���غالبا�ما�توجد�إما�كجزء�من�نظام�التص�يع�أو�أج�زة�الضغط،�أج�زت�

 عقيدا�مثل�املركبات�(السيارات).أك����

�الثالجات،� - �ال�واء، �مكيفات �مثل �(ف��يا�ي)، �التأث���املادي ��عض �لتحقيق �الطاقة ��ستخدم أج�زة

 ال��انات،�األفران�واإلضاءة.

�وع�املركبات: - �قاطرات �السيارات، �مثل �(�ذه �الطائرات، �ا��ديدية، �السكك �يمكن�ر�ات املركبات

 )).3(�تص�يف�ا�تحت�الفئة

�مجموعة� - ��ل �يتضمن �التص�يف ��ذا �(ف��يا�ي)، �تأث���غ���مادي �لتحقيق ��ستخدم �ال�� األج�زة

�ال�واتف،� �الكمبيوتر، �مثل �وال��فيھ، �واالتصال �املعلومات �تكنولوجيا ��� �املستخدمة األج�زة

 ب�الفيديو.أو�ألعا�⁄م��الت�و

املحر�ات�واآلالت.�فاملحر�ات�تحول��عض�أش�ال�الطاقة�إ���حركة�مي�انيكية،�أما�اآلالت��ستخدم� -

�املياه.� �م��ة �املال�س، �غسالة �ا��راطة، �آلة �مثل �تأث���مرغوب، �لتحقيق �املي�انيكية ا��ر�ات

 كذلك�الرو�وتات�واألحزمة�الناقلة�تقع�����ذا�التص�يف.���

  .�ا��..بما�ف��ا�املنازل،�الطرقات،�ا��سور،�السدود�واألنفاق...البناء�وال�ش�يد،� -

�أ��ا:� �ع�� ��عرف�ا �أن �يمكننا �لتعر�ف�التكنولوجيا �مختلفة �مقار�ات �من �إليھ �تطرقنا �ما �خالل من

"مجموعة�مت�املة�من�املصنوعات�املادية�واملعارف�التطبيقية�وال����ستخدم�من�أجل�خلق،�إنتاج،�أو�

 ."عمليات�تص�يعية�تطو�ر�منتجات�و/أو 

  مف�وم�االبداع�التكنولو��: 2.1

�االقتصاد� ��� �الدراسات �أو�� ��عض �إ�� �تار�خ�ا ��عود �العلماء �قبل �من �ا�تمام �مجال �لإلبداع إن

�من� �العديد �أن �حقيقة ��و �لإلبداع، �واحد ��عر�ف �إ�� �للتوصل �التحديات �ب�ن �فمن والتنظيم.

واالتصال،��شارك����البحث��علم�النفس،�تماع،التخصصات،�بما�ف��ا،�االقتصاد،�اإلدارة،�علم�االج

"�درس�اإلبداع�ع���أنھ�)�Schneider�)2006و��Damanpourواالستقصاء�حول��ذه�الظا�رة.�كما�صرح�

لذلك�ا�تمت�الدراسات�ا��ديثة�.����1العديد�من�التخصصات�وتم�تحديده�من�وج�ات�نظر�مختلفة."

�فضال� �ومف�ومھ، �االبداع �طبيعة �عن �متضمنات �تحمل �مختلفة �علمية �توج�ات �وفق �االبداع بموضوع

� �واختالف �العر�ية، �اللغة �إ�� �ترجمتھ �عند �جدل �من �أش���حولھ �وال����اآلراءعما �املرادفة �ال�لمة حول

  �عطي�املع���الدقيق�ل�ذا�املصط��.

                                                           
1Damanpour Fariborz, Schneider Marguerite, Phases of the adoption of innovation in organizations: effects of 

environment, organization and top managers, British Journal of Management, Vol. 17 No. 3, 2006, p. 216. 
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  �عر�ف�االبداع: 

�ب� �من ��ان �لإلبداع ��عر�فا �اق��حوا �الذين �األوائل �العلماء �ب�ن�Josef Alois Schumpeterن �حيث .

اإلبداع�ع���أنھ�السمة�األساسية�ال���تخلق�رأس�املال�للمؤسسات.�وفسر�حدوث�اإلبداع�عندما�تمتلك�

�مختلف ��ش�ل �والقوى �املوارد �(دمج) ���مع �الوسائل �حسب�1املؤسسة ��ع�� �اإلبداع �أن �أي .

Schumpeterأسواق�إنتاج�جديدة،�أساليب�،�منتجات�جديدة�إدخال�وتنفيذ�تركيبات�جديدة�إل�شاء�

)�اإلبداع�ع���أنھ�"�استخدام�لنفس�Penrose�)1959كذلك�عرف��.جديدة،�وأش�ال�تنظيمية�جديدة

�املوار �املوارد�بالضبط،��ستخدم�ألغراض�مختلفة�أو�بطرق�مختلفة����تركيبة�مع د�أنواع�مختلفة�من

.�أي�أن�اإلبداع�يتمثل����إنتاج����ء�ما�ع���أن�ي�ون�جديدا����صياغتھ�وإن��انت�عناصره�2"األخرى 

  موجودة�من�قبل.

�جدا��عت��  �واسع �مف�وم �يمثلوالذ�اإلبداع �عديدة�ي �ألدبيات �ا��و�ري ��ذا�املوضوع �وتحديد ،

� �صعبة ��عت���م�مة �املف�وم �مختلف �قبل �من �املعاي���املستخدمة �تنوع �امل�س�ب ��ذا�ؤلف�ن لتعي�ن

�التباين����املجاالت�املعرفية����اختالف�النظرة�إ���اإلبداع)�أن�2014درو�ش�(يرى�ما�ر��املف�وم.

�إ���ستة�من�حيث�املضمون�واملحتوى  �املف�وم،�وصنف�ا ��ذا ،�سا�م�����عدد�اتجا�ات��عر�ف

  :3اتجا�ات�كما�ي��

�ج�اإلبدا��اتاالتجاه�الذي�ركز�ع���الن - :� جديد�منتوج،�و�ش�ل�قوي�����ء�ما�ي�ون��االبداعيرتبط

نتاجا�ابداعيا.�إمف�وم�االبداع�بوصفھ��ساس�تناول�عدد�من�الباحث�ن،�ع����ذا�األ خدمة�أو�عملية

� �يرى �االبداعRogers�)1995حيث �أن �أ��ا�) �ع�� �ينظر�إل��ا �والذي �أو����ء �تطبيق، ��و�فكرة، "�

االبداع�ع���أنھ�فكرة�جديدة�من��كما��عرف�.4لإلبداع"�تب�يةاملجديدة�من�قبل�فرد�أو�وحدة�اخرى�

 سلعة�أو�خدمة�جديدة.��شأ��ا�أن�تؤدي�إ����سو�ق

:�ال�يدل�مصط���االبداع�ع���منتج�جديد�أو�خدمة�عملية�اإلبداع�بوصفھ�االتجاه�الذي�ركز�ع�� -

تتولد�فكرة�أو�اخ��اع،�ومن�ثم��،�بل��ستخدم�أيضا�لوصف�العملية�ال���من�خالل�افقط�جديدة

�ا��دمة ��� �أو �املنتج ��� �إبداع �إ�� �السوق �تحول �إ�� �تقدم �بدور�ا �وال�� �أشار .Jonash�

�Sommerlatte�)1999و �إ�� (Schumpeter�)1934عر�فھ�� ��� �العملية��أن�) ��امل ��شمل �االبداع "

                                                           
1 Snyder Kevin M., The role of capabilities in innovation adoption decisions, PHD Dissertation, Isenberg School of 

Management, University of Massachusetts Amherst, 2013, p. 8. 

2 Ibidem. 

،�38�،2014،�مجلة��لية��غداد�للعلوم�االقتصادية�ا��امعة،�العدد�عملية�االبداع�والشروط�املوضوعية�لرعايتھما�ر�ص��ي�درو�ش،��3

  .��8-6ص.�ص.�

4 Rogers Everett M., Diffusion of innovations, 4thEd, 1995, The free press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., New 

York, p. 11. 
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�ا��طوات �جميع �و�ستمر�خالل �بفكرة، �تبدأ ��ال�� �إ�� �التطو�ر�األو�� �القابلة�من �أو�ا��دمة املنتج

)�االبداع�ع���أنھ�اخ��اع�زائدا�Chiesa�)2001عرف��".�كما���السوق�وال����غ������االقتصاد�للعرض

عبارة�عن�عملية�وال���من�خالل�ا�تخلق�أن�كال�العنصر�ن�السابق�ن��اعت�� ،�و استغالل�(اس�ثمار)

،�ايضا�يجرى�التطو�ر�التجاري األف�ار�ا��ديدة،�وتوضع����العمل�(أي�عملية�االخ��اع)،�ومن�خالل�ا�

 1التطبيق�والنقل�(أي�عملية�االستغالل).

سلوك�)�ع���أنھ�"�تب���فكرة�أو�Daft )2001 :�يمثل�اإلبداع�وفق�االتجاه�الذي�ركز�ع���تب���اإلبداع -

)�أن�االبداع��عرف�Damanpour�)2006و�رى�.�جديد�لصناعة�املنظمة�أو�سوق�ا�أو�ب�ئ��ا�العامة"

االبت�ار��تب��.�فتب���ملنتج،�خدمة،�عملية،�تكنولوجيا،�سياسة،��ي�ل�أو�نظام�إداري�جديد�ع���أنھ

لضمان�السلوك�التكيفي�و��دف�إ����غي���املؤسسة�بحيث��ؤسسة�و�وسيلة�إلحداث�التغي������امل

 .2ن�مستوى�أدا��ا�أو�فعالي��اتحستحافظ�ع���أو�أن�إما�

:�حيث�فسر��عض�الباحث�ن�اإلبداع�ع���أنھ�سلوك�ت�بعھ�االتجاه�الذي�ركز�ع���السلوك�املنظ�� -

�ألحد �التغي���ف��اااملنظمة ��.ث �عرفھ ��Albortحيث �متعمد"بأنھ �املعرفة�سلوك �أساس �ع�� �مب��

�وال��ابط �وا����ات"�والفرص �(.3و�نمو�بنمو�الدافعية �الد�ان �ترى �أنھ��)8919كما �ع�� االبداع

���املؤسسة،�و�تصف�با��دة��املوارد�املستخدمة�يؤدي�إ����غي������نتائج�السلوك�اال�سا�ي�الذي

 والقيمة�والفائدة�االجتماعية".�ألصالةوا

- � �ركز�ع�� �اإلبداعاالتجاه�الذي ��عر�ف �س�يل�املثالاملعرفة��� �ع�� �إدارة�املعرفة،�يتم��،: �مجال ��

�Plessis.�كما�عرف�االبداعنوع�من����ا��عت�� ،�فضال�عن�أ���املعرفة��و��ا�حيو�ة�لالبداعال��ك���ع

�اإلبداع2007( (�� "� �أنھ: �واأل ع�� �للمعرفة ��ف�ار خلق �األعمالل�س�يل �(نتائج) �التجار�ة�مخرجات

�منتجات��،ا��ديدة �خلق �إ�� ���دف �كما �وال�يا�ل. �الداخلية �التجار�ة �العمليات �تحس�ن �إ�� ��دف

ملية�معرفية���دف�عك)��عرف�اإلبداع�Herkema�)2003عرف�ا�أيضا��.4وخدمات�موج�ة�بالسوق"

 .5تطو�ر�حلول�تجار�ة�وقابلة�للتطبيق�موج�ة�نحو �معرفة�جديدةخلق��إ��

                                                           
1Van Der Duin Patrick, Ortt J. Ronald, Dap Hartmann, Berkhout Guus, Innovation in context: from R&D management to 

innovation networks, In, Managing technology and innovation: An introduction, Routledge Taylor & Francis Group, 

2006, Abingdon, Oxon, United Kingdom, p. 229. 

2Damanpour, Fariborz, Schneider, Marguerite, Op. cit., p.p. 216-217. 

  ،�ص.�1998،�دار�الفكر�للطباعة�وال�شر،�عمان،�1،�ط�مدخل�إ���تر�ية�املتم��ين�واملو�و��نالسرور�نادية��ايل،�3

4 Plessis Marina du, The role of knowledge management in innovation, Journal of Knowledge Management, Vol. 11, No. 4, 

2007,p. 21. 

5 Herkema, S., A complex adaptive perspective on learning withininnovation projects, The Learning Organization, Vol. 

10, N°.6, 2003, p.341. 
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بأنھ�القدرة�ع���جمع�األف�ار��)Robbins�)2001:�حيث�عرفھ�قدرةكاالتجاه�الذي�ركز�ع���اإلبداع� -

قدرة�عقلية��و�وإخراج�ا�بأسلوب�فر�د�من�نوعھ�أو�صنع�ترابطات�غ���اعتيادية�ب�ن��ذه�األف�ار�و 

�وغ���مألوفة، �فردية �بطر�قة �واملشكالت �وا����ات �واملواقف �األشياء �ف��ا �الفرد ��عا�� أو��متقدمة

)�إ���تقديم�2015كما�خلص�نجم�(.�ة�وا��روج�بحل�جديد�للمش�لةبوضع�مجموعة�حلول�سابق

وأسرع�من��يضيف�قيمة�أك�� �إ���ما��و�جديد�التوصلبأنھ:�"قدرة�املؤسسة�ع����بداع�عر�ف�لإل 

القدرة�ع���أن�ت�ون����السباقة�باملقارنة��ؤسسة�املبدعةللم�أن�ت�ون �أي.�1"���السوق �املنافس�ن

�و�اختصار�أن� �ا��ديد، �أو�املنتج �ا��ديد �أو�املف�وم �ا��ديدة �الفكرة �إ�� �التوصل ��� �منافس��ا مع

  ت�ون�املؤسسة�األو������التوصل�إ���السوق.

� �2010(�وآخرون�Martín de Castroوحسب (� �الكب���أنھ �الكم �����س�ب �املوجودة �التعار�ف من

�النظري �األدب ،� �وفقا �تجميع�ا �الضروري �أو�من �و ة��معيناي�معالتجا�ات �قادر�ن، �ن�ون ع�����كذا

االبداع�إ���مجموعت�ن�أساس�ت�ن:�املجموعة�األو���وال����شتمل�ع����.�وصنف��عر�فتحليل�ادراس��ا�و 

�عملية �أنھ �ع�� �االبداع �ترى �ال�� �التعار�ف �املجموعمجموع �أما �التع. �فتضم �الثانية �ترى اة �ال�� �ر�ف

�كن�يجةاال  ��مو�عد�دراس���.��ائية�بداع �املختلفة �توصللإلبداعللتعار�ف ،Martín de Castroوآخرون��

القا�من�فكرة�انطتتطور�ع���الزمن،��بوصفھ�عمليةإ���أن�أغلبية�املؤلف�ن�ينظرون�إ���االبداع�)�2010(

� �ملموسة�وان��اءجديدة، ��.بن�يجة �عندما �عملية��عرفلذلك، �أنھ �ع�� �الن�يجة�االبداع �تضم�ن �يتم ،

�ذلك�.ال��ائية ��،ومع �ال�� �املق��حات �فإن ��عر�ف �تنظر��� ���ائية، �كن�يجة �االعتبار�االبداع ��� ال�تأخذ

  2.تحققت���ا��ذه�الن�يجة�الطر�قة�ال��

� �الواقع، ��� �ال�� �الصعو�ات ��نواج��امن ��و�غيابعند �لإلبداع �(االتفاق)�تحليلنا ع����اإلجماع

  �ما:�����عر�ف�االبداع�املؤلف�ن�ماعل���اأجمع�اللذين�العنصر�ن�لكن،�.مدلول��ذا�املصط��

 .مرادف�ل��داثة�بداعأن�اإل �)1( -

 لديھ�أ�داف�تجار�ة.)�أن�االبداع�2( -

ا��داثة)،�والذي��عت���أسا�������مختلف��عار�ف�اإلبداع،�يالحظ�أو�فيما�يتعلق�بمف�وم�ا��دة�(

�التعار�ف �خالل �با��د�من �ل�ست �أ��ا ��س��، �طا�ع �لد��ا �بل �املطلقة �درجات.�اثة �إ�� �تص�يف�ا و�مكن

  ا��داثة�املتعلقة�باالبداع�إ���ثالثة�درجات:�)Damanpour�)1987صنف�حيث�

�و�و�أقرب� - �الغ���مسبوقة، �اإلبداعات ��� �وتتمثل �املطلقة �أو�ا��داثة �(ا��ذر�ة): �األصلية الدرجة

 الرواد.�و�و�حكر�ع���االخ��اعملف�وم�

                                                           
  .22،�ص.�2005،�دار�وائل�لل�شر،�عمان،�2،�ط�إدارة�االبت�ار:�املفا�يم�وا��صائص�والتجارب�ا��ديثةنجم�عبود�نجم،��1

2 Martín de Castro Gregorio, et al.,Technological Innovation An Intellectual Capital-Based View, Palgrave Macmillan, 

England, 2010, p. 47. 
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�املتوسطة: - �فع����الدرجة �املماثلة، �األ�داف �ذات �املؤسسات �من �بجموعة �ا��اصة �ا��داثة و��

 س�يل�املثال،�إبداع�جديد�لسوق�معينة.

�أو�ا��داثة�املرتبطة�باملؤسسة�املت�ن - �ع���املع���اة،��ذه�الدرجة�من�ا��داثالدرجة�األد�ى: ة�تؤكد

ل��ا�ع���أ��ا�جديدة�من�إاملحدد�من�قبل�ا���ات�الفاعلة.�فإذا��انت�املنتجات�أو�العمليات�ينظر�

� �إبداعا، �اعتبار�ا �يمكن �إذن �وأعضا��ا، �املؤسسة �ل���ء�قبل �يبدو�تقليدا �قد �أنھ �من �الرغم ع��

 1.اآلخر�ن�اعتبار موجود�بالفعل����

،�)أو�فر�ق(ا�بال�سبة�ملتب����ذا�اإلبداع�سواء��ان�فرد،�مجموعة�كما�يمكن�أن��عت���االبداع�جديد

ن�خاصية�أ)�Damanpour �)1997 و� Gopalakrishnanمؤسسة،�صناعة�أو�املجتمع�األوسع.�وأضاف�

�دراسات� �معظم �املثال، �س�يل �فع�� �التحليل، �مجال �مستوى �حسب �ايضا �تختلف �لالبداع ا��داثة

�النفس�ت�ون�االبداع����مجال� ���مجال�علم�االقتصاد�ت�ون�ع���مستوى�و�ع���مستوى�الفرد،علم

  .2الصناعة،�أما�فيما�يخص�اإلدارة�في�ون�مستوى�التحليل�لالبداع����املؤسسة

�نظ �ع�� �ول��صول �إ�� �نرجع �ا��دير�أن �من �باالبداع، �املتعلقة �ل��داثة �أخرى �رة  Gaciaأعمال

����عر�ف�اإلبداع،�وال���قسما�ا�إ���ثالثة��"جديد"مع���ل�لمة���22أحصيا).�حيث�Calantone�)2002و

 3فئات:

 )،New To)�جديد�لـ�(1(

 )،New What)�ما�ا��ديد�(2(

 .)New Uses(�ة)�استخدامات�جديد3(

 املوا���يو����ذه�الفئات�الثالثة.�)1-1(�ا��دول و 

� �التجاري �ال�دف �أي �املؤلف�ن، �عليھ �أجمع �والذي �العنصر�الثا�ي �يخص �فيما فقد� لالبداع،أما

أشارت�العديد�من�املسا�مات����األدب�النظري�ع���أن�عملية�االبداع�بصفة�عامة�والتكنولو���بصفة�

�سواء� �تق��ح، ��عار�ف �عدة ��ناك �أن �كما �تجار�ة. �عملية �أ��ا �ع�� �ينظر�إل��ا �املؤسسة �داخل خاصة

� �أو�مضمرة، �جلية �بطر�قة ��� �التجار�ة �املعامالت �مراعاة �ضرورة �اال النظر��� �مف�وم �ألن��عر�ف بداع،

قيمة�االبداع�تتوقف�ع���النجاح�السو���لھ.�و�ناك�من�يرى�أصال�أن�حدوث�االبداع�ي�ون�عندما�تتم�

التطبيق�األول�لالخ��اع�الذي�يحدث�عندما�)�فاإلبداع��و�"Nieto�)2001أول�صفقة�تجار�ة.�فحسب�

                                                           
1 Sandra Dubouloz, L’innovation organisationnelle : antécédents et complémentarité : une approche intégrative 

appliquée au Lean Management, Thèse de doctorat, Spécialité Sciences de Gestion, University Grenoble Alpes, 2013, p.p. 

45.46. 

2 Gopalakrishnan, S., F. Damanpour, A Review of Innovation Research in Economics, Sociology, and Technology 

Management, Omega, Vol. 25, N°. 01, 1997, pp. 17-18. 

3 Garcia, Rosanna, Calantone, Roger, A critical look at technological innovation typology and innovativeness 

terminology : A literature review, The Journal of Product Innovation Management, Vol.19, N°. 2, 2002, p. 113. 
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�أو�العم �ا��ديدة �املنتجات �مع �األو�� �التجار�ة �الصفقة �منھتتم �املستمدة �أو�ا��دمات �م���ليات �كما ."

Jiménez� و Sanz )2006(ظة����� ��� �يحدث �األول �أن �حيث �العملية، �وابداع �املنتج �ابداع �ب�ن ما

  .�1سو�قھ،�أما�الثا�ي�فيحدث����أول�تطبيق�صنا���لھ

  )2002(�Calantoneو��Gaciaعر�ف�االبداع�حسب�):�تقسيمات�مصط���"جديد"����1-1ا��دول�(

  جديد�ملن

New to 

 للعالم�(اإلبداع�العال��) - 1

 للصناعة. - 2

 للمجتمع�العل�� - 3

 للسوق. - 4

 للمؤسسة. - 5

  للز�ون. - 6

 ما�ا��ديد

New What  

 تكنولوجيا�جديدة. - 7

 خط�إنتاج�جديد. - 8

 للمنتج.�خصائص�جديدة - 9

 تصميم�جديد�للمنتج. -10

 عملية�جديدة. -11

 خدمة�جديدة. -12

 منافسة�جديدة. -13

 أش�ال�جديدة�من�املنافسة. -14

 ز�ائن�جدد. -15

  أنماط�االس��الك�ا��ديدة. -16

 االستخدامات�ا��ديدة

New Uses  

 التحس�نات. -17

 امل�ارات�ا��ديدة -18

 أنماط/�م�ارات��سو�قية،�توز�عية�و�يعية�جديدة. -19

 م�ارات�إدار�ة�جديدة. -20

 تجارب/�معرفة�جديدة�أو��علم�جديد. -21

  جودة�أو�فائدة�جديدة. -22

Source: Garcia, Rosanna, Calantone, Roger, A critical look at technological innovation typology and 

innovativeness terminology : A literature review, The Journal of Product Innovation Management, Vol.19, N°. 2, 

2002, p. 112. 

                                                           
1 JIMÉNEZ D. J IMÉNEZ, SANZ R. VALLE, Innovation, organizational learning and business results: An empirical study, 

Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa. N°. 29, 2006, p. 34. In http://www.redalyc.org/html/807/80702902/ 
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زائدا��خ��اعابداع�ع���أنھ�رف�اإل البعض��عفإن��عر�ف�اإلبداع�ل�س�بالس�ل�كما�يبدو.�و�التا��،�

�املخ��ع�أو���ص�ما�يقدم�وإنما�،�اإلبداع�ل�س�مجرد�فعل�إ�شاء�ا��ديد�فقطاالستغالل.��عبارة�أخرى 

أك���شموال�حيث��اإلبداع.�يذ�ب��ذا�التعر�ف�إ���القول�أن��ذا�املنتج�إ���السوق�و��يعھ�إ���الز�ائن

�تطو�ر �يتضمن ��.وإنجاز�االخ��اع�عملية ��و �اإلبداع �أن �لالخ��اعأي �املادي إ����باإلضافة�،التجسيد

  االستغالل�التجاري�ملا�تم�تجسيده.

عملية��شتمل�ع���األ�شطة�التقنية،�فا�لإلبداع�التكنولو���ع���أنھ�")��عر�Freeman�)1976قدم�

التصميمية،�التص�يعية،�اإلدار�ة�والتجار�ة�املشاركة�����سو�ق�منتوج�جديد�(أو�محسن)�أو�االستخدام�

�ذا�التعر�ف�يبدو�شامال�و�ش���إ���وجود�عدد�.�1"لعملية�تص�يع�أو�معدات�جديدة�(أو�محسنة)�األول 

� �و �املش��كة�األ�شطةمن �العملية �بدور�ا �تمثل �ال�� ��بداعاال باملتعلقة �فصل �كما �Robertsالتكنولو��.

�االبداع1988( �جزئ�) �من �مت�ون �أنھ �فا��زءوأكد �أو�ا��ن، �الفكرة �توليد ��� �يتمثل �أما�األول الخ��اع،

�أخر�مفيد �تطبيق �أو�أي �تجاري �مشروع �إ�� �االخ��اع �ذلك �ف�و�تحو�ل �الثا�ي و�تعب���آخر،�� .2ا��زء

  �و�اخ��اع�+�استغالل.�فاإلبداع

  �عر�ف�االبداع�التكنولو��: 

� �من�Shodjai�)1995يرى �عدد �تتطلب�التعاون�والت�سيق�ب�ن ��و�عملية )�أن�اإلبداع�التكنولو��

�والتطورا �األف�ار�ا��ديدة �واستخدام �تب�� �أجل �من �املؤسسة ��� �باعتماد�األ�شطة �التكنولوجية ت

�ع �عملية�لمأساليب �أو�تصميم �للمؤسسة، �بال�سبة �جديدة �او�خدمة �سلعة �تقديم �لغرض �نظامية ية

تحسي��ا�لغرض�تلبية�رغبات�الز�ائن،�و�التا���تحقيق�أ�داف�املؤسسة����البقاء�والنمو�إنتاج�جديدة�أو�

�كما�أضاف� )�ان�البحث�والتطو�ر��و�أحد�أ�م��ذه�Shodjai�)1995وجعل�ا�أك���قدرة�ع���املنافسة.

عية�،�أي�أنھ�يندرج�ضمن�العملية�اإلبدا3األ�شطة�و�مكن�تطبيقھ�بمراحل�العملية�اإلبداعية�املختلفة

  وأ�شط��ا�املختلفة.

�OECDع���إثر�تحليل�م�لألدب�النظري،�واس�نادا�إ���دراسة�اإلبداع�التكنولو���املنجزة�من�قبل�

)1991� �اق��ح ،(Gaciaو��Calantone�)2002العامة�� �الفكرة �ف�م �ع�� ��ساعد �والذي �التا��، �التعر�ف (

�و�/أو�خدمة� �جديدة �سوقية �فرصة �وجود �بتصور �تبدأ �تكرار�ة ��و�عملية �اإلبداع "� �اإلبداع: ملف�وم

�سعيا� �و�سو�ق �إنتاج، �تطو�ر، �أ�شطة �إ�� �يؤدي �األمر�الذي �التكنولوجيا �ع�� �قائم �الخ��اع جديدة

                                                           
1 Chiesa Vittorio, R&D Strategy and organisation : Managing technical change in dynamic contexts, Imperial College 

Press, London, 2007, p. 3. 

2 Ibidem. 

3 Shodjai Foad, Systems of innovation, Center for policy research on science and technology, canada, october, 1995, from: 

http://www.shodjai.org/foad/extdoc/innov.fm.html#HDR8, 28/02/2017. 
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.�التكنولو�����ع���اإلبداعاألو��بالدرجةالتعر�ف�املق��ح���ذا�يركز 1خ��اع".لتحقيق�النجاح�التجاري�لال 

�ا ��ذا �جاء �لذلك �وال�سو�ق. �التنظيم �ع�� �أيضا ��شتمل �أن �يمكن �اإلبداع �مقيدغ���أن �ومع�لتعر�ف .

�ذلك،�فإن��ذا�التعر�ف�يكشف�عن�جانب�ن�م�م�ن�من�مف�وم�اإلبداع.�ا��انب�األول�أن�عملية�اإلبداع

الخ��اع�ما،�مدمجة�مع�التقديم�السو���ل�ذا�االخ��اع�للمستخدم�ن��ق��تتضمن�التطو�ر�الت�لو��التكنو 

�2ال��ائي�ن،�من�خالل�التب���وال�شر �ذا�ما�يم���مف�وم�اإلبداع�عن�االخ��اع،�حيث�أن��ذا�األخ���ال�و .

�فاالخ��ا �عم��. �تطبيق �لھ �تح�عي�ون �يتضمن �اإلبداع �ب�نما �أف�ار�جديدة. ��ذا��و�نتاج �و�سو�ق قيق

.�أما�ا��انب�الثا�ي،�أن�عملية�اإلبداع�تكرار�ة�بطبيع��ا�و�التا��،�تتضمن�تلقائيا�التقديم�األول�3االخ��اع

.����الواقع،�ي�تج�اإلبداع�عن�عملية��علم�تفاع���الذي�يؤدي�4لإلبداع�ثم�إعادة�تقديم�إلبداع�محسن

�يج���ع�� �ما �األخ���غالبا ��ذا �التغي���األول، �تؤدي�إ�� �بدور�ا �وال�� �أخرى ��غي��ات إ����كذلك�إجراء

وال����غ��ات�أخرى،�و�كذا..�فع���س�يل�املثال،�إبداع����املنتج�يمكن�أن�يؤدي�إ���إبداع����العملية،�

�تتضمن�ذه�العملية�التكرار�ة�.�5العمليات�ذه�لالتنظي���الستخدام�أفضل�اإلبداع�بدور�ا�قد�تتطلب�

  اإلبداعات.لوصف�أنواع�مختلفة�من��معينا�يتطلب�تص�يفا�و�التا��، ،�اردرجات�متفاوتة�من�االبت

إذن،�ومن�خالل�تقديمنا�ملختلف�وج�ات�النظر�ال���حاولت��عر�ف�اإلبداع�بصفة�عامة�واإلبداع�

� �يمكننا �خاصة. �بصفة �لإل التكنولو�� �بنا �خاصا ��عر�فا �نق��ح �التكنولو��أن �أن�،بداع �نرى ھ:�حيث

�مجموع �تتضمن �"عملية �من �متنوعة �(��شطةاألة �البحث، �التص�يع، �ا�ال�سو�قو التطو�ر، وال����)�....

.�ةأو�محسن�ةجديد�أو�عملية�إنتاج�.�من�أجل�تقديم�منتوجفيما�بي��ا�املنظم�التعاون�والت�سيق�تتطلب

  ت�ون�نا��ة�تجار�ا."

  األنواع�املختلفة�لإلبداع: 

� �التكنولو�� �واالبداع �االبداع �مف�وم �وحللنا �ناقشنا �ما �بإس�اب�عد �ا��زء، ��ذا ��� �إ���س�تطرق

  .التمي���ب�ن�االنواع�املختلفة�لإلبداع

� �اإلبداعBruton�)2011و�Whiteيرى��ل�من يمكن�أن�ن��ص�ا�����)�أن��ناك�أنواع�مختلفة�من

املوا��.�حيث�يمكن�أن�ي�ون��ناك�تجديد����املنتج�أو�العملية،�و�مكن�أن�ي�ون��ناك��)1-1(�الش�ل

�ااألك���ابداع�س�يل�املثال،�الن��ع����.معا�االثن�ن،�أو�يمكن�أن�ي�ون�املز�ج�من�تجديد����االستعمال

                                                           
1�Garcia, Rosanna, Calantone, Roger, A critical look at technological innovation typology and innovativeness 

terminology : A literature review, The Journal of Product Innovation Management, Vol.19, N°. 2, 2002, p. 112. 

2 Ibidem. 

3 BAOWENDSOMDE Eliane Olga K., Les facteurs determinant de la capacite a reussir l’innovation dans les PME 

manufacturières, mémoire de la maitrise en administration des affaires, option gestion des PME, Université de QUEBEC a trois 

rivières, 2008, p. 5. 

4�Garcia, Rosanna, Calantone, Roger, Op. Cit., p. 112.  

5BAOWENDSOMDE Eliane Olga K., Op. Cit., p. 5. 
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غالبا� اإلبداعع�من�انو األ ��ذه�.ستخدام�جديد��ل�مش�ل�جديد�أو�ال �جديدة �و�تطو�ر�منتج�أو�عملية

�نا�وعملاالن��نت�و�غي���ا�لطرق�عمل وكمثال�ع���ذلك، ما�ت�ون�جذر�ة����تأث���ا�ع���عمليات�التغي��.

  .املؤسسات

�آخر �مثال �(�ناك �بالـ ��عرف �أو�ما �الفيديو�الرق�� �و�و�قرص ،DVDعملية�"� �لنا �يو�� �والذي ،(

�ستخدم�نفس�التكنولوجيا�األساسية�لألقراص�املدمجة�أو��DVDقديمة�باستخدام�جديد.�حيث�أن�الـ�

)� �بالـ ��عرف ����CDما �اإلبداع �يخص �فيما ��ذا �أك���تقدما. �القراءة �وأج�زت �الضغط �وسائل �ولكن، ،(

)،�Just-in-timeاملنتجات.�أما�فيما�يخص�اإلبداع����العمليات،�ف�ناك�نظام�اإلنتاج����الوقت�املحدد�(

ة�وال���تضمن�تواجد�مدخالت�عملية�اإلنتاج�فقط����الوقت�ال���تحتاج�إل��ا�إذ��عت���عملية�إبداعي

  1العملية.�فمثل��ذا�اإلبداع����العملية��سمح�للمؤسسات�بتوف���ت�اليف�التخز�ن�ورأس�املال.

�و��� �(متباينة). �متضادة �أنواع �من �مجموعات ��� �الباحث�ن �قبل �من �اإلبداعات �تصنف �ما وعادة

  األك���استخداما����أدب�االبداع:�تثالثة�تص�يفادراس�نا��ذه�س�سرد�

:�إن�التمي���ب�ن�العملية�واملنتج�تتعلق�باملجاالت�واأل�شطة�ال���االبداع����املنتج�واالبداع����العملية -

تؤثر����االبداع.��عرف�االبداع����العملية�ع���أ��ا�األدوات،�االج�زة�واملعرفة����مجال�التكنولوجيا�

�وال� �أو�االنتاجية �املؤسسة �للصناعة، �بال�سبة �و�عت���جديدة �واملخرجات �املدخالت �ب�ن �تتوسط �

عناصر�جديدة�أدخلت����عمليات�اإلنتاج�أو�ا��دمات��.�كما�يتم�اعتبار�ا2بال�سبة�لفرع�املؤسسة

�املعلومات،� �امل�ام،�وآليات�العمل�وتدفق �ومواصفات �املدخالت، �مواد �و�� �املنظمة، ���ا ال���تقوم

�خدمة�واملعدات �تقديم �أو �منتج �إلنتاج �ف���املستخدمة �املنتج ��� �االبداعات �يخص �فيما �اما .

أو��مخرجات�جديدة�من�سلع�أو�خدمات�ال���يتم�تقديم�ا�للتلبية�احتياجات�االستخدام�ا��ار��.

 .�معدالت�اعتماد�ابت�ارات�املنتج�والعملية�تختلف�باختالف�مراحل�تطور�الصناعة.3السوق�الز�ائن

"،�تبعا�ةأو�جذر��تدر�جيةت�أيضا�ع���أ��ا�":�وقد�صنفت�االبداعاا��ذري�واالبداع�التدر����االبداع -

.�أو�من�خالل�تحديد�درجة�املعتمدة����املؤسسةلدرجات�التغي���ال���تحد��ا����املمارسات�القائمة�

الصناعة�و���التغ���املرتبط�بھ.�االبداعات�ا��ذر�ة�ت�تج��غي��ات�جو�ر�ة����أ�شطة�املؤسسة�أو�

و�س�ند�االبت�ار�ا��ذري�إ���مجموعة�مختلفة�.�4تمثل�مغادرة�او�تخ���وا���عن�املمارسات�القائمة

                                                           
1 White A. Margret, Bruton D. Garry, The management of technology and innovation : A strategic� approach, South 

Western, SENGAGE Learning, 2ed Edition, 2011, p.20. 

2 Gopalakrishnan S., Damanpour F., A review of innovation research in economics, sociology and technology 

management, Omega,�Int.J. MgmtSci.Vol. 25, N°. 1,1997, p.p. 18-19. 

3 Ujari Paul Uche, Firm Strategy and Innovation: A Contingent View of the Impact of Technology Strategy, Firm-Level 

Absorptive Capacity and Slack Resources on Technological Innovation, Phd These in Organization Development, faculty 

of Benedictine University, 2002, p. 8. 

4 Gopalakrishnan S., Damanpour F., Op. Cit., p. 18-19. 
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�وغال �ا��ا�� �املنتج �من �والعلمية �ال�ندسية �املبادئ �من ��املة�تماما �جديدة �أسواق �يفتح �ما با

��ديدة�بنجاح�أو�اؤسسات�أن�ي�ون�االبت�ار�ا��ذري�األساس�لدخول�امل�نو�مك�.محتملةوتطبيقات�

��ون�أ��االقائمة��مؤسساتأ��ا�كث��ا�ما�تخلق�صعو�ات�كب��ة�لل�اكم�.ح����عر�ف�صناعة�جديدة

�القائمة �قدرا��ا �فائدة �األحيان ��عض �1تدمر��� ��امشية�. �دعوة ��عت���مجرد �التدر��� �االبداع أما

� �القائمة، �املمارسات �قليال�عن �طفيفةللتخ���أو�ا��روج ��غي��ات �ع���املنتج�أو��و���تدخل �س�يا

�كث��  ��� �و�عزز �القائم، �التصميم �إم�انات �و�ستغل �ا��ا��، �و�يمنة��النظام �قدرات �األحيان من

  .القائمة�املؤسسات

  )2011(�Brutonو�White):�أنواع�اإلبداع�حسب�1-1الش�ل�(

خدا
ست

ا
�م

ش�ل
/�م

  

  
  منتج/�عملية

  قديم  جديد

قديم
  

  2الفئة�  1الفئة�

  قديمحل�جديد�ملش�ل�

  :�أدو�ة�جديدةمنتوج

�الوقت�عملية ��� �اإلنتاج �نظام :

  )�Just-In-Timeاملحدد�(

  ال�يوجد�ابت�ار

جديد
  

  4الفئة�  3الفئة�

�ا��ديد� �املنتج �ابت�ارا: األك��

  الذي�يؤدي�إ���فرص�جديدة.

����املنتج �ال����� �ا��اسوب :

1980  

�العملية �ال��م�� �أعمدة :Bar (

codes)�.ملراقبة�املخزون  

��ستخدم� �قديمة �عملية منتج/

  بطر�قة�جديدة.

�أخرى�املنتج �استخدامات :

�دي� ��� �دي �الورق، ملشابك

)DVDs(  

�بصور�العملية �ال��بة �اختبار :

  األقمار�الصناعية.
 

Source: White A. Margret, Bruton D. Garry, The management of technology and 

innovation: A strategic approach, South Western, SENGAGE Learning, 2ed Edition, 

2011, p.20. 

�اإلداري االبدا - �واالبداع �التكنولو�� �ع :� �إن �وال�االبداعاتالتمي���ب�ن �ألنھ��تكنولوجيةاإلدار�ة م�م

�عام��عكس ���ش�ل �االجتماعية �الب�ية �تكنولوجيةال�االبداعات�لو�شم�.والتكنولوجياالتمي���ب�ن

املنتجات�والعمليات�والتقنيات�املستخدمة�إلنتاج�املنتجات�أو�تقديم�ا��دمات�ذات�الصلة�مباشرة�

                                                           
1 Ibidem. 
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العمليات�اإلدار�ة�،�ال�ي�ل�التنظي��باإلدار�ة�تتعلق��بداعاتاال �.األسا����للمؤسسةشاط�العمل��ب

�االبداعات �و�ذه �ال�شر�ة، �غ���مباشر م�واملوارد ��ش�ل �ب�رتبطة �األسا��� �العمل ،�ؤسسةللم�شاط

 1.إدار��ابوترتبط��ش�ل�مباشر�

  :االبداع�تفس�� نماذج� 

�حول�العوامل�ال���تدفع�املؤسسات�إ���االبت�ار األدب�النظري��انقسمع���مدى�السنوات�املاضية،�

�فكر�ت�ن:إ �مدرست�ن �املوارد��� �ع�� �النظر�القائمة �ووج�ة �السوق، �ع�� �النظر�القائمة �ترى�وج�ة �إذ .

� �النظر�األو�� �أوج�ة ��س�ل �الذي �توفر�السياق �السوق �ظروف ���مأن �من �االبدا����و�يحد ال�شاط

�وال�للمؤسسة. �ع�� �املؤسسة �قدرة ��� ��نا، �الرئ�سية �املتقضية �الفرص �ع�� �السوق التعرف ��� .�احة

ال���أقرت�بأن�،�و )Leventhal�)1990(،Trott�)1998و��Cohenأمثال��و�ناك��عض�الدراسات�التطبيقية

�فقط �القليل �ع����ناك �القدرة �لد��ا �ال�� �املؤسسات �بفعالية.�من �ب�ئ��ا �وم�� �بال�سبة��البحث أما

�ال�تقدم�أساسا�آمنا�لصياغة�اس��اتيجيات�التوجھ�بالسوق لوج�ة�النظر�القائمة�ع���املوارد،�فتعت���أن�

استقرارا�ة�نفس�ا�سياقا�أك���بل�توفر�موارد�املؤسس.�االبداع�لألسواق�ال���ت�سم�بالديناميكية�والتغ��

�وتركز�النظرة�القائمة�يمكن�من�خاللھ�تطو�ر��شاط�ا�االبت�اري�و�شكيل�أسواق�ا�وفقا�لرأ��ا�ا��اص .

�وم�ارا�� �وقدرا��ا �وموارد�ا �املؤسسة �ع�� �االبداع ��� �املوارد �ت�ون�اع�� �عندما �بأنھ �التوجھ ��ذا �و�رى .

�املؤسس �����الدى �يمكن �وال �ونادرة �قيمة �موارد ��ات �فإ��ا ��س�ولة �تنافسية�يمكن �م��ة �تحقق أن

  .منتجات�جديدة�مبتكرة�ما�ت�ون����ش�ل�مستدامة،�غالبا

أن��ناك��ولقد�توصل�الفكر�اإلداري�من�خالل�العديد�من�الكتاب�واملفكر�ن����مجال�اإلبداع�إ��

  ،�ومن�أش�ر��ذه�النماذج�ما�ي��:العديد�من�النماذج�ال���تفسر�حدوث�اإلبداع

�تقليديا،�:ا��طية�النماذج ��تم، �عملية �أ��ا�اإلبداعاعتبار �األ�شطة��ع�� �أو �املراحل �من �سلسل

)�القاعدة�العلمية�(وال�����يمن�1:�(2.�وأن�عملية�االبداع�تحدث�بتفاعل�ثالث�م�ونات�أساسيةاملنفصلة

�ا� �واملعل��ا �الق�امعات �(ؤسسات �املعرفة)، �ع�� �التطو�ر 2ائمة ��سيطر�عل��ا��نولوجيةالتك�) (وال��

�(الصناعات �و �السوق 3)، �احتياجات �نموذ�.) �من�و�ناك �النوع ��ذا �تحت �يندرجان �مختلفان جان

.�"Technology Pushأو�"�"��The Technology-Driven Model"�ع�التكنولو��نموذج�الدفالنماذج:�أوال،�

�ع���ا�والذي �و�قوم�التكنولوجيون�ب�ض�أناف�� يقوم �غ���متوقعة، تطبيق�العلماء�يحققون�اك�شافات

� �االك�شافات ��ذه �واملصممون �وامل�ندسون �الختباره.�لتطو�ر�أف�ار�منتجات، �أو�� �نموذج �إ�� يحولونھ

                                                           
1Ibidem. 

�ش�ل�تفس���تفاعل��ذه�األ�شطة�أساس�نماذج�االبت�ار�اليوم.�و�طبيعة�ا��ال،��ناك�الكث���من�النقاش�وا��الف�حول�ما����األ�شطة�� 2

�ذلك،�العمليات�الداخلية�ال���تؤثر�ع���قدرة�املؤسسة�ع���االبت�ار.�ومع�ذلك،��ناك�اتفاق�واس ع�ال���تؤثر�أك���ع���االبداع،�واأل�م�من

  ��أن�الر�ط�ب�ن��ذه�العناصر�الرئ�سية�ستؤدي�إ���ابت�ار�نا��.النطاق�ع�
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� �طرق �است�باط �م�مة �للتص�يع �بكفاءة.�إلنتاجو���ك �واملبيعات��املنتجات �ال�سو�ق �تقوم �ال��اية و��

ومن��ذا��ستخلص�من��ذا�النموذج�أنھ�ل�س��ناك�دخل�أو�أثر� .1املنتج�للمس��لك�ن�املحتمل�ن�ب��و�ج

للسوق����تطو�ر�التكنولوجيا�ا��ديدة�بل��ستقبل�فقط�ما�تم�إبداعھ����أقسام�البحوث�والتطو�ر،�

إذن��سوق.وكما��و�مو������الش�ل�املوا���فإن��ذا�النموذج�ينطلق�من�البحث�والتطو�ر�و��ت���إ���ال

 .ملخرجات��شاط�البحث�والتطو�ر�فقط متلقي����ذا�النموذج��عت���السوق��و�

  ):�النماذج�ا��طية�لإلبداع.1-2الش�ل�(

 
Source: Trott Paul, Innovation management and new product development, Pearson Education Limited, 

England, 3ed edition, 2005, p. 23. 

الدراسات�ع���أن�دور�السوق�تأث���بال�سبة�لعملية����سبعي�يات�القرن�املا����أشارت�العديد�من�

".�Market-pull Modelاالبداع،�و�ذا�ما�أدى�إ���ظ�ور�النموذج�ا��طي�الثا�ي.�نموذج�جذب�السوق�"

�مع� �الوثيقة �التفاعالت �عن �والناتجة �كمبادر�لألف�ار�ا��ديدة �ال�سو�ق �دور �ع�� �النموذج ��ذا و�ؤكد

�األف�ار� �و�ذه �والتطو�ر�الز�ائن. �البحث �إ�� �تقدم �التص�يع�بدور�ا �إ�� �ثم �ومن �وال�ندسة، للتصميم

إذن�ف�ذا�النموذج��و�عكس�النموذج�السابق،�حيث�أن�السوق��نا�يلعب�دور�املؤثر�وا��اسم�.�2لإلنتاج

�ينط �النموذج ��ذا �أن �كما �اإلبداع، �عملية �العمالء)�ل�� �ورغبات �حاجات ��� �(واملتمثل �السوق �من ق

  السوق،�والش�ل�السابق�يو���ذلك.�و��ت���إ��

                                                           
1Trott Paul, Innovation management and new product development, Pearson Education Limited, England, 3ed edition, 

2005, p. 23. 

2 Ibidem. 

 

البحث�

 والتطو�ر
 الز�ون  ال�سو�ق التص�يع

 نموذج�الدفع�التكنولو��

البحث� التص�يع الز�ون 

 والتطو�ر
 ال�سو�ق

 جذب�السوق نموذج�
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�نولو��التك�الدفعنموذج�اف�ار�النموذج�ن�السابق�ن�(:�يطور�النموذج�التفاع���النموذج�التفاع��

و�دمج�ما�معا.�و�ؤكد��ذا�النموذج�أن�اإلبداع�يحدث�كن�يجة�لتفاعل��ل�من��)ونموذج�جذب�السوق 

السوق،�قاعدة�العلم�وقدرات�املؤسسة.�وع���عكس�سابقاتھ�ال�توجد�نقطة�بداية�أو�انطالق�وا��ة�

�من� �ي�شأ �أن �يمكن �والذي �اإلبداع، �حدوث �لتفس���كيفية �املعلومات �تدفق ��ستخدم �كما املعالم.

  النقاط.مجموعة�واسعة�من�

  ):�النموذج�التفاع���لإلبداع1-3الش�ل�(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Trott Paul, Innovation management and new product development, Pearson Education 

Limited,England, 3ed edition, 2005, p. 25. 

� حيث�اعتباره�عملية�م�سلسلة�منطقيا،��و�مكن�عت����ذا�النموذج�تمثيال�أشمل�لعملية�االبداع.

� �وامل��ابطة�تقسيم�ايمكن �املتفاعلة �ولكن �وظيفيا �املتم��ة �املراحل �من �سلسلة �النظر�إ���إ�� �و�مكن .

و�شمل��ذه�.�الشاملة�ع���أ��ا�مجموعة�معقدة�من�مسارات�االتصال�ال���تنقل�املعرفة�عملية�االبداع

�وا��،�قدرات�املؤسسةاملاملب�نة����الش�ل��اإلبداعوتمثل�عملية�.�املسارات�الروابط�الداخلية�وا��ارجية

  .1وروابط�ا�مع��ل�من�السوق�وقاعدة�العلوم

�ذإ �التفاعفن �العملية �الش�ل ��� �واملو��ة �الشمولية �املنظمة،�سابقل �املؤسسة �موارد �تب�ن ،

�العلمية� �القاعدة �مع �وكذلك �املجتمع، �ورغبات �وحاجات �السوق �من: ��ل �مع �ر�ط�ا �وكيفية الفر�دة

بذلك�الش�ل�الذي��سمح�للمؤسسة�با��صول�ع���عملية�إبداع�نا��ة،�كما� واملعرفية�والتكنولوجية

                                                           
1 Ibidem. 

 

�جتمعا��اجات�والرغبات����امل

 سوق الو 

  آخر�ما�توصل�إليھ�العلم�والتكنولوجيا

 مجاالت�التقدم����املجتمعات

ج�و منت البحث�والتطو�ر�������التص�يع�������ال�سو�ق

 تجاري 

 الفكرة

 جذب�السوق 

التكنولوجيادفع�  
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�املعال �وا��ة �أو�انطالق �بداية �نقطة �ال�توجد �أنھ �اإلبداعنالحظ �عملية �تبدأ �أين �حيث �من وكيف��م

�فاملؤسسا�تتم؟ �العمليو�التا�� ��ذه �إدارة �ع�� �القادرة ��اتت �مجال�بفعالية ��� �نا��ة �حتما ست�ون

 ��.اإلبداع�التكنولو 

  االبداع�التكنولو��:�أداء 3.1

منتوج�جديد،�بنجاح��إن�املفتاح�األسا����ل��فاظ�ع���النجاح�التناف�����و�القدرة�ع����سو�ق

�من� �بالعديد �م��ء �اإلبداع �أو�نجاح �أداء �قياس �فإن �ذلك، �ومع �اإلبداع، �ع�� �القدرة �أي و�استمرار.

� �يرى �حيث �والصعو�ات. �اإلبداع�Salter�)2000و��Dodgson, Gannاملشا�ل �قياس �الصعب �من �أنھ (

  1وذلك�ألسباب�عدة:

�ألنھ�����ر ال�تظ�أوال،�أن�فوائد�اإلبداع،����الغالب،� - �زمنية�من�تقديمھ�للسوق. إال��عد�مرور�ف��ة

أو��إ���ف��ة�طو�لة�من�التطو�ر�قبل�أن�تصبح�س�لة�االستعمال�كث���من�األحيان�تحتاج�االبداعات

 تم�اعتماد�ا�ع���نطاق�واسع.رخيصة�بما�فيھ�الكفاية�لي

ثانيا،�إن�املقصود�بمصط���"االبداع"�يمكن�أن�ي�ون�موضع�خالف�و�مكن�أن�ي�ون��ناك�خالف� -

�بال�سبة�إ��� �اإلبداع�إما �االختالف����حداثة �رأينا �فكما �ال�يمثل�ابداعا. �إبداعا�وما �يمثل �ما حول

منتج�ع���أنھ�مبتكر،�عندما��غ����جالسوق�أو�بال�سبة�إ���املؤسسة.�وكذلك�قد�تقوم�مؤسسة�ب��و�

 مز�ج�ألوانھ�ب�ساطة.

�مخرجا��ا،�من�الصعب�فصل�العمليةثالثا،� - �عن �مدخالت�فبعض�نظم�ا�اإلبداعية �تق�س لقياس

�و��العملية�ال���تتوسط�ماقياس��ح�ن�أن�البعض�اآلخر�يق�س�املخرجات�فقط،�أما�،���االبداع

 مر�صعب�للغاية.أ

- � �ومکث�������االبداعرا�عا، �التخصصات �متعدد �ا��االت �من �ما �وغالبا �الوظائف، من��ی�ون تعدد

ال���تأ�ي�من��ل��املسا�مة�مقدار �،�كذلك،الوا���غ�� ،�ومن�اإلبداععملية�الصعب�معرفة�مصدر�

�مصدر� �من �سواء �املؤسسة ��و أداخل �منف�.اوتحالفا���شرا�ا��امن �ي�ون �قد �املثال، �س�يل �ع��

ز�ائن�طلب�القسم�اإلنتاج،�أو�أو��ال�سو�ق،سا�مة�ال�س�ية�للبحث�والتطو�ر،�أو�قياس�امل�الصعب

 .2أو�حلفاء�املؤسسة�االس��اتيجيون �مثل�املوردين�أخرى ،�أو�مسا�مة�أطراف���لق�ابداع�ما

                                                           
1 Dodgson Mark, Gann David, Salter Ammon, The management of technological innovation: Strategy and Practice, 

Oxford University Press, New York, 2008, p.p. 76, 77. 

2 Birchall David, Tovstiga George, Capabilities for strategic advantage: Leading through technological innovation, 

PALGRAVE MACMILLAN, UK, 2005, p. 228.  
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 املؤشرات�قياس�اإلبداع: 

إن�املؤشرات�األساسية�واملستعملة�غالبا�لقياس�اإلبداع�تتمثل���:�ج�ود�البحث�والتطو�ر،�بيانات�

،�اعالنات�املنتجات�ا��ديدة،�و�سبة�مبيعات�املنتجات�ا��ديدة.�وفيما�ي���سنحلل��ذه�االخ��اعبراءات�

  وعيو��ا.�ابمزايا�املؤشرات�

�والتطو�ر �البح�:مؤشر�البحث �حول �لالس�ثمارات،��عت���االحصاءات �م�ما �والتطو�ر�مقياسا ث

�والتطو�ر� �البحث �بنفقات �املؤشر� ��ذا �قياس �و�مكن �االبداع. �عملية ��� �أو�العامة، �ا��اصة سواء

�والتطو�ر� �البحث �لوظيفة �املكرس�ن �أفراد ��عدد �يقاس �أو �املؤسسة)، �مبيعات �اجما�� �من (ك�سبة

�املؤسسة) �عمال �إجما�� �من �و 1(ك�سبة �مؤشر�البحث �و�عد �لقياس�. �واستعماال التطو�ر�األك���ش�رة

اإلبداع�التكنولو��.�ورغم��ل�ذلك،��ناك�مشا�ل�كث��ة��عا�ي�م��ا��ذا�املقياس.�حيث�ال�يمثل�مؤشر�

�و��� �التكنولو��، �اإلبداع �عملية �مدخالت �من �العديد �ب�ن �من ��و�واحد �بل �والتطو�ر�اإلبداع، البحث

�من�األقسا �من�الصناعات��ناك�العديد �العديد �يرى �كما ����املؤسسة. �اإلبداع �عن �مسؤولة و��Acs م

Audretsch�)1993( القيودأ� �من �والتطو�ر�كمقياس��ن �البحث �أ�شطة �نفقات �استخدام ��� الوا��ة

�أن �للتغ���التكنولو�� �ابدا��،��بديل �ناتج �إلنتاج �املخصصة �املوارد �سوى ��عكس �والتطو�ر�ال البحث

��ول�س �تحقق �الذي �االبدا�� ��.2 فعالمقدار�ال�شاط �ذلك، �إ�� �املبالضافة �تكشف�ؤسسافإن �لن ت

ية�متباينة����حاس�اجراءات�م�عتمد��عن�أي�معلومات�مالية�سر�ة،�كما�أن�مختلف�املؤسسات��س�ولة

 .3...ا��)�الرواتب�الك،�وحسابتقييم�نفقات��ذا�ال�شاط�(املخزون،�واال�ت

�االخ��اع �براءات �اإلبداع،�و�عت���مصدر�آخر �:بيانات �حول �بمؤشر�البحث��للمعلومات ومقارنة

�االبداع. �لقياس �حل �أفضل �ثا�ي �االخ��اع �براءات �براءات��والتطو�ر��عت���بيانات ��ستخدم �ما كث��ا

�ما� االخ��اع�أيضا�كمؤشر�"وسيط"�لإلبداع.�والذي�من�مزاياه،�وفرة�املعلومات�املتاحة�ل��م�ور�(و�ذا

تقدمة)،�كما�يمكن��س�ولة�طلب�عدد�ال��اءات.�لكن�من�عيوب��ذا�نجده�وا��ا�ومنظما����الدول�امل

�ميول� �ألن �اخ��اع، �ب��اءة �محمية �ل�ست �اإلبداعات �من �العديد ��ناك �أن �كمؤشر�لإلبداع، القياس

�املؤسسة �و��م �القطاع �نوع �حسب �يختلف �ال��اءات ��� �ال���يل �املثال�4(اتجا�ات) �س�يل �فع�� .

.�والعديد�براءات�االخ��اع�امتالك�ل�إ���أن�ي�ون��ناك�ز�ادة�أك�����قطاعات�التكنولوجيا�الفائقة�تمي

                                                           
1 Kleinknecht Alfred, Indicators of manufacturing and service innovation: their strengths and weaknesses, in Metcalf, 

J.S., & I. Miles (eds), Innovation system and the service economy, Boston: Kluwer AP, 2000, p. 170. 

2 Acs Zoltan J., Audretsch David B., Analysing Innovation Output Indicators: The US Experience, in Kleinknecht Alfred and 

Bain Donald, New Concepts in Innovation Output Measurment, THE MACMILLAN PRESS LTD, London, 1993, p. 11. 

3 Lau Antonio K.W., Yam Richard C.M., Tang Esther P.Y., The impact of technological innovation capabilities on 

innovation performance, Journal of Science and Technology Policy in China, Vol. 1, N°. 2, 2010, pp.167,168. 

4 Kleinknecht Alfred, New Indicators and Determinants of Innovation: An Introduction, In.  Kleinknecht Alfred, 

Determinants of Innovation: The Message from New Indicators, Macmillan Press Ltd, London, 1996, p. 1. 



 الفصل�األول  وقياس�أداءه�التكنولو��،�مف�ومھ،إلبداع�ا
 

21 

 

اخ��اع�أو�ل�ست�مجرد�براءة�اخ��اع.���اءة�ك����لات�(ذات�الصلة�با��دمات)�ال�يمكن�أن�من�اإلبداع

املؤسسات�ال���الصغار�(�ال��اءات�تقلل�من�شأن��سبة�املبدع�ن�تظ�ر�العديد�من�النتائج�أن�بيانات�كما

كثافة�االبت�ار�لدى��بالغة����تقدير �ناك�م�عمال)�من�حيث�االحتماالت،����ح�ن�أن�10أقل�من�لد��ا�

�تجار�ة.� �منتجات �إ�� �ت��جم �لم �براءات �من �العديد �فإن �ذلك �إ�� �باإلضافة �املبدعة. �الكب��ة املؤسسات

�و�التا�� �ال، �فإن �من �بدال �لالخ��اع �ا�ع�اس ��� ���اءات �االعتباالبداع. ��� �أخذنا �وإذا �االبداعار�أن

�االخ��اع� �براءات �بموجب �محمية �االخ��اعات �وأن �تجار�ا، �نا�� �اخ��اع �بأنھ ��عر�فھ �يمكن التكنولو��

� �وسيطا �مؤشرا �ال��اءات �تظل �و�يع�ا، �و�سو�ق�ا �تص�يع�ا �أو��عرقل �تقيد �لال�� �وكما�1ابداعيةن�يجة .

االخ��اع�لك��ا�ال�يمكن�أن�تضمن�أن�)�أن�ال��اءة�ال�يمكن�أن��عكس�إال�1996(وآخرون�� Coombsصرح�

التكنولو����عرض�أيضا��عض��عدد�ال��اءات�كمؤشر�لدرجة�االبداعكما�أن�.��2ذا�االخ��اع�نا���تجار�ا

لل��اءات��فمن�ناحية،�يختلف�املستوى�التكنولو��ة��عدم�التجا�س����ال��اءات�نفس�ا.�املشا�ل�املرتبط

�و  �االقتصادية �قيم��ا �كب�� كذلك �3ااختالفا �أشارت�باإلضافة. ��ذا، ��ل �أن��العديد�إ�� �الدراسات من

من��أك���أ�مية�أو�"ا��فاظ�ع���األفراد�املؤ�ل�ن����املؤسسة"،"السر�ة"�عوامل�مثل�"قيادة�الوقت"�و

� �االخ��اع �براءات �مناسبةحماية �فوائد �االبداع �يحقق �االبداع�4ل�ي �ع�� �ا��كم �يجعل �ما �و�ذا .

  تخدام��ذا�املؤشر.التكنولو���أك���صعو�ة�باس

�ا��ديدة �املنتجات �م�:إعالنات �قياس �أيضا �الباحثون �االبداعحاول �فحص��خرجات �خالل من

.�19825.�ف�و�مؤشر�تم�تطبيقھ�فعال�منذ�م�����إلعالنات�املنتجات�ا��ديدة����املجالت�التجار�ة�والفنية

� �وحسب �بالتكنولوجيا. �ا��اصة �أو�تلك �التجار�ة �املجالت �ع�� �عادة �االعالنات �Kleinknechtو�عتمد

�و�و�مؤشر�غ���2000( �االبداع، �مباشر�ملخرجات ��عت���مقياس �املؤشر�إذ �ل�ذا �رئ�سية �مزايا ��ناك (

�عدم ��� �مش�ل �أي �و�تجاوز �و �م�لف، �لالست�يانات �املؤسسات �استجابة ��ا��صوصيةمشا�ل أنھ��ون

�من �أنھ �كما �مصادر�م�شورة. �من �املؤشر �مأخوذ ��ذا �بيانات �تقسيم �(�املمكن �اإلبداع �نوع ع���حسب

�املثال، ��س�يل �القائمة، �املنتجات �تحس�ن �ا��ديدة، �املنتجات �املنتجات، �...ا��التمايز�ب�ن حسب�أو�)،

�األخرى  �أو�األ�عاد �التعقيد �درجة �ذلك، �إ�� �بالضافة �للقطاعات�. �واسعة ��غطية �تحقيق ��س�ولة يمكن

                                                           
1 Flor M.L., Oltra M.J., Identification of innovating firms through technological innovation indicators: an application to 

the Spanish ceramic tile industry, Research Policy, Vol. 33, 2004, p.326. 

2 Coombs, R., Narandren, P., Richards, A., A literature-based innovation output indicator, Research Policy, Vol. 25, 1996, 

pp. 404. 

3 Zvi Griliches, Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey, Journal of Economic Literature, Vol. 28, N°. 4, Dec., 1990, 

p. 1666. 

4 Kemp R.G.M., Folkeringa M., de Jong J.P.J., Wubben E.F.M., Innovation and firm performance, Research Report H200207, 

The SCALES-paper series, EIM Business and Policy Research, May, 2003, p. 16.  

5 Kleinknecht Alfred, Determinants of innovation, The message from new indicators, Basingstoke, UK Palgrave ed, 1996, 

p. 17. 
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.�ع���الرغم�من��ل��ذه�املزايا�إال�1التدفقات�املش��كة�ب�ن�القطاعاتكذلك�(بما����ذلك�ا��دمات)�و 

أن��ناك�عيوب����استخدام��ذا�املؤشر�وال���تتمثل�فيما�ي��:�أن��عداد�املنتجات�ا��ديدة��عتمد�ع���

د�اإلبداعات�سيعتمد�ع���عدد�املجالت�ال���تم�استعمال�ا.�أي�أن�اختيار�املجالت�املالئمة�وكذلك�عد

�والعيب�اآلخر  �املحسو�ة. �االبداعات �عدد �املغطاة�تحدد �املجالت �عملية�عدد �أن �ب�ن��يكمن��� املقارنة

�عالنر�ما�تظل�دون�اإل �اإلبداعات����العملياتوعالوة�ع���ذلك،�فإن�ت�ون�شاقة�(ومضطر�ة).�البلدان�

وأخ��ا،�قد�ي�ون�من�الصعب�ا��مع�ب�ن��ذا�املؤشر�ونتائج��ذه�املجالت�التقنية�والتجار�ة.�ثل�ع��ا����م

  2.االستقصاء

�املنتجات �مبيعات �االبداع���عت�� �:ا��ديدة�حصة �مخرجات �مؤشرات �من �املبيعات مؤشر�حصة

�تقدير� �املؤسسات �من �املؤشر�بطلب ��ذا �و�قاس �الذكر. �السابقة �باملؤشرات �مقارنة ��س�يا، ا��ديثة،

�سبة�مبيعات�املنتجات�ا��ديدة�أو�املحسنة�من�إجما���مبيعات�املؤسسة.�وغالبا�ما�ت�ون����مدة�ثالث�

�مبا �و�عت���مقياس �االبداعات�ال���قدمت�للسوق�سنوات�السابقة. �النا���تجار�ا،�وقياس شر�لإلبداع

�إيجا�ي �نقدي �تدفق �إ�� �االبداع�3وأدت �ج�ود �ب�ن �املباشرة �الصلة �املؤشر��� �ل�ذا �األساسية �وامل��ة .

والنجاح�التجاري�لھ.�و�و�يركز�بوضوح�ع���القيمة�املضافة�لالبداع�لتحقيق��دف�املؤسسات�املش��ك،�

.�كما�4ات��ستخدم�ع���نطاق�واسع����البحوثون�يجة�لذلك،�فإن�مؤشر�حصة�املبيعأال�و�و�النمو.�

�امل �سواء�اؤشر����إمتتمثل�م��ة��ذا ،�و�مكن�تكييف�نتاجيةدخالت�أو�اإل مل�انية�تقدير�كفاءة�البحث،

طر�قة�ن�األول،�يتمثل����أو�عا�ي��ذا�املؤشر�من�عيب�ن�اثن�ن:�.��5ذا�املؤشر��س�ولة����قطاع�ا��دمات

مقارنة��ذا�املؤشر�ن�استجابة�منخفضة�(ور�ما�انتقائية).�أما�العيب�الثا�ي،�أن�امل���الالزمة��عا�ي�م

  ب�ن�الفروع.�اختالف�دورات�حياة�املنتجات�إش�الية��س�ب��عت�� �ع���القطاعات

  األداء�اإلبدا��:�مف�وم 

� ��ناك �أن �من �الرغم �أنو �اتفاقع�� �واسع �نطاق �أي�ع�� �أو�عمليات�ر�منتجاتتطو��اإلبداع،

��،جديدة �النجاحلأمر�م�م �و �.للمؤسسة�والر�حية�ضمان �اآلنإال�أنھ، �مجموعة��وجدي�ال �،ح�� �ناك

�عل��ا ��متفق �األداء �مقاي�س �اإلبدا��من �امل. �ت�ون �ما ��قاي�سوكث��ا �من �خليطا �مؤشراتاملق��حة

  .لتقييم�العملية�املستخدمة�ؤشراتاملدخالت�واملخرجات�مع��عض�امل

                                                           
1 Kleinknecht Alfred, Indicators of manufacturing and service innovation: their strengths and weaknesses, Op. Cit., p. 17. 

2 Ibid., p. 176. 

3 Ibid., p. 174. 

4 Kemp R.G.M., Folkeringa M., de Jong J.P.J., Wubben E.F.M., Innovation and firm performance, Research Report H200207, 

The SCALES-paper series, EIM Business and Policy Research, May, 2003, p. 16.  

5 Kleinknecht Alfred, Indicators of manufacturing and service innovation: their strengths and weaknesses, Op. Cit., 

p.172. 



 الفصل�األول  وقياس�أداءه�التكنولو��،�مف�ومھ،إلبداع�ا
 

23 

 

ع���الرغم�من����مسألة�حظ.�فل�ست�غاية����حد�ذا��ا�وال��بداعاتاال )�أن�Strecker�)2009يرى�

�و�اس�ثمار�����فاإلبداعملؤسسة.�ألداء�واملسا�مة��ش�ل�إيجا�ي����ا�بداعاتأ��ا�غ���مؤكدة،�تحتاج�اال 

كمؤشر�لألداء�����ؤسسة.�غالبا�ما��ستخدم�أداء�االبداعس�م����أداء�املظل�عدم�اليق�ن،�و��ب���أن��

�االبداع �أداء �و�عرف �االبداع. ��أبحاث �الغالب �ل�ذا��� �و�ال�سبة �الفردية. �املشار�ع �مستوى �ع�� و�قاس

(���مدى�مطابقة�العائد�ع���رأس�املال�املس�ثمر�)�أداء�االبداع�ع���أنھ�"Hauschildt�)1991عرف�األخ���

ملنظور�يركز�ع���البعد�املا���ألداء�اإلبداع.�ا�ذادف�األص���أو�مستوى�عائد�املؤسسة".�ف�مع�ال�االبداع)�

بمع���أوسع،�باعتباره�متغ���متعدد�األ�عاد.��-إجرائيا-ومع�ذلك،�فإن�أداء�االبداع�عادة�ما�يتم��عر�فھ�

� �حيث �Cloodt�)2003و�Hagedoornيرى (� �باملع����التمي�� �باإلم�انأنھ �اإلبدا�� �األداء �مف�وم �ب�ن ما

�فاألداء �الواسع. �واملع�� �(أو� الضيق �مدى �حيث �من �املؤسسات �نتائج ��ش���إ�� �الضيق �باملع�� اإلبدا��

�السوق  �إ�� �بالفعل �لالخ��اعات �إدخال�ا �املؤسسة�1درجة) �تقديم �مدى �عن ��و�عبارة �أخرى، �و�عبارة .

أج�زة�جديدة����سوق�ا،�كما�يؤشر��ذا�املف�وم�ع���نتائج�ملنتجات�جديدة،�أنظمة�عمليات�جديدة،�أو�

�االبداعية �العملية �ملخرجات �األداء �مقاي�س �استخدام �و�التا�� �ا��الة�املؤسسات ��ذه ��� �املناسبة ���

فقط.�أما�فيما�يخص�املف�وم�الواسع�لألداء�اإلبدا���ف�ش���إ���اإلنجاز�����امل�مسار�اإلبداع�بدءا�من�

ادخال�اخ��اع����السوق.�أي�أن�األداء�اإلبدا�����ذا�املف�وم�الواسع��غطي�مقاي�س�تصميم�فكرة�إ���

.�2األداء�ل�ل�مراحل�عملية�االبداع�من�البحث�والتطو�ر�إ���براءات�االخ��اع�وإدخال�املنتجات�ا��ديدة

�التعر�ف ��ذا ��و�التا��، �التقنية �ا��وانب �يركز�ع�� �الواسع �باملع�� �االبدا�� �وإدخاللألداء �لالبداع

  .لإلبداعاتمنتجات�جديدة����السوق،�ولكنھ�ع����ذا�النحو��س�بعد�النجاح�االقتصادي�املحتمل�

  قياس�األداء�اإلبدا��: 

يظ�ر�استعراض�لألدب�النظري�أن�دراسة�مؤشرات�أداء�اإلبداع�التكنولو��،�جذبت�ا�تماما�كب��ا.�

�امل �ل�شاط �التقليدية �املؤشرات �االب�ؤسسةوتميل �مجال �امل�داع�� �قياس �إ�� املالية��ؤشراتالتكنولو��

�لال  �لـ �وفقا �االخ��اع). �براءات �بيانات �والتطو�ر، �البحث �نفقات �(مثل �Plattsو��Neely, Gregoryبداع

.����3)�فان�قياس�األداء��عت���عملية�تحديد�كمية�كفاءة�وفعالية�ال�شاط�الذي�يؤدي�إ���األداء1995(

��ع���قياس�األداء�املا��،�مثل�دوران�املبيعات،�األر�اح،�الدين�والعائد�ع���االس�ثمار.�السابق،�تم�ال��ك�

ب�ئة�واج�ة�ت�ملؤسسااملالية�ال�تتطابق�تماما�مع�الكفاءات�وامل�ارات�املطلو�ة�من�قبل�امل�قاي�س�ذه�امل

�اليوم �املتغ��ة �الضروري�األعمال �من �ولكن �اإلجمالية، �أو�ا��سارة �الر�ح �مبلغ �معرفة �فقط �ال�يكفي .

                                                           
1 Hagedoorn John, Cloodt Myriam, Measuring innovative performance: is there an advantage in using multiple 

indicators?, Research Policy, Vol. 32, 2003, p. 1367.  

2 Ibidem. 

3Neely Andy, Gregory Mike, Platts Ken, Performance measurement system� design: A literature review and 

researchagenda, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 25, N°. 12, 2005,p. 1228 
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� تحليل��ذه�األسباب�من�منظور�تار���،��بدال�منأيضا�تفس���القوى�الدافعة�وراء�النجاح�أو�الفشل.

�التفوق  �نف�م �أن �حقا �امل�م �����من �التجار�ة �األعمال �نجاح �إ�� �يؤدي �أن �يحتمل �الذي التنظي��،

�املستقبل �ال�تف. �املحاس�ية�وحد�ا �ستؤدي�ؤكداألرقام �املستقبل�ع���العناصر�ال�� �مالية���� إ���نتائج

�س�ئة �أو �1جيدة �العديد ��ناك .� �األخرى �املؤشرات �من �ا��ودة، �(مثل �لألداء �العمالء، االبداع�رضا

�النمو�أفضل�مما�وآفاق�ؤسسة)�ال���يمكن�أن��عكس�دائما�ا��الة�االقتصادية�للما��صة�السوقيةو 

�املحاس�ية �االرقام ��2عكس�ا ��ولذلك،. �تتجاوز �أن �املاليةيجب �األرقام �عرض �األداء وأن��فقط�مقاي�س

ة��ا��ودة،�رضا�األداء�ل�س�فقط�من�الناحية�املالية�بل�أيضا����ا��وانب�غ���املالي�الداعمت�ون�بمثابة�

 الز�ائن�وا��صة�السوقية.

  )�ثالثة�مقاي�س�لألداء�اإلبدا���وال���تتمثل���:Cordero�)1990حدد�

�العام - �والذياألداء �الدفع،�: �ف��ة �(أ) �من �بدوره ��يت�ون �بمتوسط�(ب) �مقارنة �املبيعات �سبة

�ا�و�،الصناعة �املنتجات �مبيعات �(جـ) �املاضية�ديدة، �ا��مس �السنوات ��� �طورت ك�سبة��،وال��

  .مئو�ة�من�املبيعات�ا��الية

فرصة�األعمال،�و���القيمة�النقدية�للسوق�الك���)�أ(و�شتمل�ع���املقاي�س�التالية�:�ق��األداء�الت -

�التقنية �املدخالت �أ�شأ��ا �(ال�� �ب. �االخ��اع) �براءات ��عدد �واالقتباسات(جـ) �امل�شورات �أما�عدد .

  .املؤشر�األخ��

 .3:�و�و��شتمل�ع���مقياس�وحيد�و�و�التدفق�املا��األداء�التجاري  -

� �تقر�ر�ما ��يكال�Page�)1993و�Griffinو�� �قدما �تطو�ر�املنتجات، �وفشل �نجاح �قياس �حول (

�مع� �املقابالت �إجراء �و�عد �تطو�ر�املنتجات. �نجاح �مع �تتعامل �ال�� �املقاي�س �من �متنوعة ملجموعة

� �حددوا �واملمارس�ن، �فئات.�14األ�اديمي�ن �أر�ع �إ�� �وصنف��م �االستخدام �شا�عة �أداء �والش�ل�مقياس

  املوا���يو���ذلك.

:�و�شتمل�ع���مقاي�س:�استحسان�الز�ون،�رضا�الز�ون،�مقاي�س�قبول�الز�ون بال�سبة�للفئة�األو��� -

�أ�داف� �مع �االلتقاء �السوق، �حصة �أ�داف �مع �االلتقاء �نمو�اإليرادات، �املحققة، �األر�اح أ�داف

 مبيعات�الوحدة.

  

                                                           
1 Chin Kwai-Sang, Pun Kit-Fai, Lau Henry, Development of a knowledge-based self-assessment system for measuring 

organisational performance, Expert Systems with Applications, Vol. 24, 2003, p. 444. 

2 Ibidem. 

3 Cordero Rene, The measurement of innovation performance in the firm: An overview, In, Tidd Joe, FROM 

KNOWLEDGE MANAGEMENT TO STRATEGIC COMPETENCE: Measuring Technological, Market and Organisational 

Innovation, Imperial College Press , London, 2nd Edition, p. 349. 
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  )1993(�Pageو�Griffin:�مقاي�س�أداء�منتج�جديد�لـ�)1-4الش�ل�(

 )Page�)1993و��Griffinمن�إعداد�الباحث�بناء�ع���دراسة��املصدر:

:�وتت�ون�من�املقاي�س:�وقت�التعادل،�تحقيق�أ�داف�ال�امش،�األداء�املا��وتتمثل�الفئة�الثانية���� -

 تحقيق�أ�داف�الر�حية،�والعائد�ع���االس�ثمار/�معدل�العائد�الداخ��.

- � �الثالثة �املنتوجوالفئة �مستوى �ع�� �الوقت��مقاي�س ��� �التقديم �التطو�ر، �ت�لفة �ع��: و�شتمل

 املحدد،�مستوى�أداء�املنتج،�االلتقاء�مع�إرشادات�ا��ودة،�والسرعة�نحو�السوق.

- � �األخ��ة �الفئة �املؤسسةأما �مستوى �ع�� �املنتجات�مقاي�س �من �املبيعات ��سبة �مقياس �فتتضمن ،

�1ا��ديدة .� �أيضا �حددوا �غ���كما �تظل �ما �غالبا �ولك��ا �أك��"، �ف��ا ��عت���"مرغوب �ال�� املقاي�س

واألسباب�ال���ذكر�ا�سوء��شر��ذه�التداب����شمل�النظم�الس�ئة،��.مستغلة�أو�ح���غ���مستخدمة

  .وثقافة�املؤسسات�املعاكسة،�وعدم�املساءلة

�آلثار�(نتائج) �دراسة �وجداأل �و�� �الغ���مالية، �املقاي�س �باستخدام �HassabElnabyو��Saidداء

�مقاي�س�األداء�)2003( �و�رتبطال�أن �الالحق. �بأداء�املؤسسة�االقتصادي استخدام�ا��غ���مالية�ترتبط

�االبداع، �باس��اتيجية �كب�� ��ش�ل �املؤسسات �قبل �تطو�ر��من �دورة �وطول �ا��ودة، واس��اتيجية

ب�ن�املقاي�س�غ����وجدوا�أن�االرتباطومستوى�الضائقة�املالية�(سلبا).�كما��املنتجات،�وتنظيم�الصناعة،

                                                           
1 Griffin Abbie�, Page Albert L., An Interim Report on Measuring Product Development Success and Failure, Journal of 

Product Innovation Management, Vol. 10, N°. 4, September 1993, p. 294. 
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ة�ؤسساملقاي�س�غ���املالية�يطابق�خصائص�امل�املالية�وأداء�املؤسسة�يتوقف�ع���ما�إذا��ان�استخدام

  .1والتنافسية�من�حيث�ب�ئ��ا�ال�شغيلية

�(��Cohenو�ذكر  �2000وآخرون �أن �ال�ضبط) �"�ع���دف �االوقت �"لسوق إ�� "Time to market"�

� �شا�عةأصبح �املنتجات�اس��اتيجية �حياة �دورات �ع�� �أقصر �كرد �أصبحت �من��ال�� �العديد ��

�اآلالصناعات �حللوا �حيث �جديد. �منتوج �ألداء �مقاي�س �لعدة �التحليلية �دراس��م �و�� �ع����ثار . امل��تبة

�السوق،الوقت�إ���)�1(ستخدام:�ال ا�شا�عة�املنتج�ا��ديدداء�أل دار�ة�لثالثة�مقاي�س�ولو�ات�اإل أل تحديد�ا

التطو�ر.�واعت��وا��إجما���ت�لفة)�3(،�و�)ترتبط�أ�داف�أداء�املنتج�عادة�بحصة�السوق (�أداء�املنتج)�2(

�التأث���ع��� �إ�� �سيؤدي �املقاي�س ��ذه �من �واحد �ملقياس �التطو�ر�ل�دف �فرق �ضبط �أن �نموذج�م ��

�واست�تجوا ��املقاي�س�األخرى. �للغايةأن ��ال��ك���الطموح �إ��الوقتع����دف �السوق �التح���� �إ�� يؤدي

�كثافة ��� �واالنحياز�ال�التصاعدي �املوارد، �املنتج�تناز��استخدام �أداء ��� �تطو�ر�األداء��و��. إطار�عملية

�والبحث �ال�سو�ق �ب�ن �الت�سيق �ي�ون �املتعلقة��املس��دفة، �القرارات �فصل ��س�ب والتطو�ر�أس�ل،

�السوق  �إ�� �والوقت �باملوارد �املف. �الطموح �ال�دف �تح���ولكن �إ�� �يؤدي �املوارد�رط �كثافة ��� تصاعدي

.�غ���أن��ذا�النوع�من�تأخ������إطالق�املنتجاتالكما�يمكن�أن�يؤدي�إ���املشاركة����عملية�التطو�ر.�

  2ا��ذري.�لإلبداعاملقاي�س�يبدو�أك���مالءمة�

� �من�Strecker�)2009و�رى �اإلبداع �متغ���أداء �يت�ون �(أو�املؤسسة)، �املشروع �مستوى �ع�� �أنھ (

� �املالية، �ا��وانب �التالية: �الفرعية �األ�عاد �ا��وانب �التقنية، �و �رتكزةاملا��وانب �الز�ائن ا��وانب�ع��

���ي�ناول��شمل�األداء�املا���معاي����املبيعات،�األر�اح،�وا��صة�السوقية.�والنجاح�التقالعملية.�حيث�

� �لإلبداع. �التق�� �ااألداء �ع�� �القائم �األداء �الصورة�لز�ائنو�شمل �وتحس�ن �العمالء �رضا �مثل .�عوامل

املس��دفة.��فيلاأداء�العملية�بمعاي���املشروع،�أي�ما�إذا��ان�املشروع�يل���ا��دول�الزم���والت��علقو�ت

� �األ�عاد ��ذه �ع�� �مب�� �متغ����امن �اإلبداع ��عت���أداء ��ذه�إذا �مختلف �تضم�ن �يتم �و�التا�� الفرعية.

و��ساءل��عض�املؤلف�ن�عن�األ�عاد�بنفس�الوزن.�و�ذا��ع���أن�جميع��ذه�األ�عاد�لد��ا�نفس�األ�مية.�

)�Altman�)2003ا���أك���أ�مية�من�األ�عاد�األخرى.�وقد�ذ�ب�األداء�امل��عد��ذا�الن���و�جادلون�بأن

أ�عد�من�ذلك،�حيث�أخذ�مقار�ة�(ن��)�املرحلت�ن،�إذ��عت���أن�النجاح�املا����و�األداء�الشامل�لإلبداع،�

  3أما�األداء�التق���وأداء�العملية��عت��ان�كسوابق�للنجاح�املا��.

                                                           
1 Said, Amel . A., HassabElnaby, hassan. R., An empirical investigation�of the performance consequences of nonfinancial 

measures, Journal�of Management Accounting Research, Vol. 15, N°. 1, 2003,  p. 193. 

2 Cohen, M. A., Eliashberg, J., and Teck-Hua, H., An analysis of�several new product performance metrics, Informs, Vol. 2, 

N°. 4, 2000 , p. 337. 

3 Strecker Nanja, Innovation Strategy and Firm Performance An empirical study of publicly listed firms, Gabler | GWV 

Fachverlage GmbH, Wiesbaden, 1st ed, 2009, p.p. 40, 41. 
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� �مخرجات�Leeuwen�)1999و�Klompوصرح �مؤشرات �إ�� ��شار �التجر��ية، �البحوث ��� �أنھ (

��ش�ل �املبيعات.��اإلبداع، ��� �بالناتج �كذلك �و�شار�إل��ا �ا��ديدة، �والعمليات �ا��ديدة �باملنتجات عام،

� �كما �ب�ن �عالقة ��ناك �يبدو�أن ��� �و اإلبداع �املنتج �العملية. ��� �للاإلبداع �بال�سبة مؤسسات�وخاصة

�املؤسساتال���تقدم�منتجات�جديدة�و ��ناك�عالقة�عالية�ب�ن�عدد�املؤسسات�الصناعية�الصناعية

  .1ةجديد�تص�يع�ل���تدخل�أيضا�عملياتا

�االبداع �مف�وم �ع�� �(اجرائيا)�بناءا �بنجاح�عمليا �قدمت �ال�� �املؤسسة ��� �املبدعة �فاملؤسسة ،

�مبدعوا� �كذلك ��عرف �السياق ��ذا �و�نفس �السابقة. �سنوات �الثالث ��� �االقل �ع�� �واحدا ابداعا

ب�ن�املؤسسات�ال���لد��ا�حداثة�����املنتج،�نم�� �عر�ف�اإلبداعات����املنتجات�والعمليات.�و�النظر�إ���

�ا��داثة� �املنتج). �(تقليد �للمؤسسة �بال�سبة �وحداثة �السوق) �إ�� �بال�سبة �جديدة �(منتجات السوق

بال�سبة�إ���السوق����املنتجات�ا��ديدة�أو�املحسنة��ش�ل�كب���وال���تم��سو�ق�ا�من�قبل�املؤسسة�

ال���و ال���تقدم�منتجات�جديدة�أو�محسنة��ش�ل�كب���لعمال��ا� ةقبل�أي�منافس.�و���املقابل،�املؤسس

  .ولكن�ل�ست�جديدة����السوق مؤسسة�جديدة�لل��عت�� 

اس��اتيجيا��ا� يمكن�للمؤسسات�أيضا�أن�تدخل�عمليات�جديدة�لغايات�عدة��عكس�إ���حد�كب��

�ف �املختلفة. ���دفاالبداعية �املنتجات�املؤسسات�قد �جودة �تحس�ن �أو�أو�لضم�،إ�� �املنتجات �أن ان

يمكن�للمؤسسات�أيضا�أن�تركب�تكنولوجيات�انتاج��.عمليات�اإلنتاج��ستو���شروطا�قانونية�جديدة

االبداع����العمليات��دف�جديدة�لت�ون�قادرة�ع���إنتاج�سلع�جديدة.�وأخ��ا�ول�س�آخرا،�يمكن�أن��

 .من�حيث�خفض�متوسط�ت�اليف�اإلنتاج����النفقات�إ������يع�ال��شيد

�االبداع �أ�شطة �من �رئ�سيا �جزءا �العمليات ��� �االبداع �املؤسسات�التكنولو����ش�ل �لدى �و�ذه.

� �العملياتاألخ��ة �إبداع ��� �املالية �املوارد �من �كب��ا �����.�س�ثمر�قدرا �اإلبداع �أ�مية �من �الرغم وع��

�مقرر  �مقياس �يوجد �ال �أنھ �إال ��العملية، �مخرجات �العمليةلقياس ��� �2االبداع .� �دراساتالمعظم

��التجر��ية �ع�� �واآلثار�امل��تبة �العوامل �تدرس �املؤسسات،�مخرجاتال�� ��� تصر�تق�أن�إما�االبداع

لالبداع����العملية.��ش���إ���ما���سيطة�ثنائيةفقط.�أو��ستخدم�مقاي�س��املنتجات�الدراسة�ع���ابداع

وفيما��3.معینة�زمنيةل�ف��ة�خال�ال �واحدة�ع���األقل�أو �جديدة�عمليةة�قد�أدخلت�إذا��انت�املؤسس

�من�ال�شديد�،�ع���الرغملنواتج�االعملية،�لم�يتم�ح���اآلن�تحديد�أي�مقياس�ك����باالبداع����يتعلق

                                                           
1 Klomp, L. G.,  Leeuwen van, The importance of innovation for firm performance, Statistics Netherlands, 1999, p. 16. 

2 Rammer Christian, Measuring Output of Process Innovation at the Firm Level: Results from German Panel Data, Paper 

presented at the OECD Blue Sky Conference, 19-21 September, 2016, Ghent, Belgium, p. 2. 

3 Ibidem 
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 �داعمن�اب�الت�اليفع���دور�خفض�
ً
��اما

ً
.�ومع�ذلك،�بذلت�1من�أ�عاد�االبداع�العمليات�باعتباره��عدا

البداع����ا�تاستقصائيال����العمليات�من�خالت���مع�مؤشرات�كمية�عن�مخرجات�االبداع�ال محاو 

الذي�يقدم�مبادئ�توج��ية�و �)،Oslo Manuel(دليل�أوسلو��أشار �(خاصة�أملانيا).�وكذلك�ةأورو�يدول�

�وتفس��  �اال ���مع �الت�بداعبيانات �خفض �إ�� �ن، �أ�عاد �من ��اما ��عدا �بوصفھ �اال ائتاليف �ج كما�بداع.

عادة�عن�طر�ق�طلب�متوسط�التغ������ت�اليف�الوحدة�أو�.�أو�يق��ح�استخدام�مبلغ�تخفيض�الت�اليف

�ن �عملية �ل�ل �ابداعالت�لفة �عن �ملخرجات�كمقياس�العمليات�اتجة ��ك�� �العمليات. ��� وع���االبداع

�من �التوصيات�الرغم ��ذه �عن �كمية �مؤشرات �تنفيذ ��عد �يتم �لم ����بداعاال �نواتج، �العمليات ���

أحد�التفس��ات��و�أن�)�أن�Mohnen �)2010و��Mairesse.�و�رى�الدولية�ح���اآلن�بداعإحصاءات�اال 

  .2موثوقية��افيةع��ا�ب�مثل��ذه�املتغ��ات��عت���صعبة�للغاية�لإلجابة

� �إ�� �وضع��تأث�� و�ال�سبة �من�الصعب �ف���األخرى �ا��ودة، �تحس�ن �ع�� �العمليات ����االبداع��� ا

تم�تطو�ر�عدد�من�املقاي�س�لقياس�ودة�الشاملة�واإلدارة�الرشيقة،�ة�ا��مقياس�ك��.�و���مقار�ة�إدار 

  وال���سنوجز�ا����املجموعات�التالية:�ت،أ�عاد�ا��ودة�ألداء�العمليا

- � �الزمنية، �امل�لة �مثل �العمليات: ��� �التوقيت ��ش���إ�� �األو�� ����املجموعة �وال�سليم �املعا��ة، وقت

 .الوقت�املحدد

- � �العملية: �مخرجات �جودة ��� �تتمثل �وال�� �الثانية �معدل�املجموعة �املعيب، �معدل �العمالء، رضا

 .الدقة،�ومعدل�ا��ردة

املجموعة�الثالثة�وال���تتمثل����مجموعة�املقاي�س�حول��عقيد�العملية:�مثل�عدد�املراحل،�ورضا� -

 املستخدم�ن.

�تنفيذ �أجل ��مقاي�س�ومن ��� �العمليات �استمخرجات �حول دراسات ��غطي��البداع،ا�قصائية ال��

ست�ون��ناك�حاجة�إ���مقاي�س�يمكن�تطبيق�ا��مؤسسات�التص�يع�وا��دمات،�مجموعة�واسعة�من

ختبارات�املعرفية،�تقرر�ال مقابالت�ا����اء�وا�،�بناء�ع��االبداع�األملانيةو���دراسة�.�القطاعات�ع���جميع

�االبداع�استخدام�مقياس�واحد�لقياس ����العمليات�ذات�الصلة�با��ودة�مخرجات �ذا�املقياس��و�.

�التغي������املبيعات�ال���يمكن�أن��عزى�إ���تحس�نات�ا��ودة�الناتجة�عن� �وع��االبداع����العمليات.

ع���املبيعات،�فإن��قد�ال�توفر�سوى�تقدير�تقر����آلثار�تحس�ن�ا��ودة�ؤسساتالرغم�من�أن�معظم�امل

�املقياس �م��ذا ��ش�ل �الينطبق �قطا�� �من ��ل �ع�� �وا��دمات�صناعةوحد �يتم�. �ذلك، �إ�� باإلضافة

                                                           
1 Mairesse Jacques, Mohnen Pierre, Using innovation surveys for econometric analysis, Working Paper Series, United 

Nations University - Maastricht Economic, social Research, and training centre on Innovation and Technology, Netherlands, 

2010, p. 13. 

2 Ibidem 
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�املقياس �بنفس �اب�قياسھ �ملخرجات �الك�� �داع �املبيعات)، �إجما�� �من �مئو�ة �(ك�سبة و�مكن�املنتجات

  .1مقارن��ا�بمقياس�خفض�الت�اليف�طاملا�أن��سبة�الت�لفة�إ���املبيعات�معروفة

�امل�ومن ��من�املتاحة�قاي�ساملث���لال�تمام�أن �االستقصائية �ملخرجات�بداعلال ��يةو ور األ الدراسات

ية،�مقارنة�باالستخدام�املتكرر�األ�اديم�بحاثاأل ����العمليات�لم��ستخدم�إال����حاالت�نادرة����بداعاال 

  .2املنتجات�االبداع����خرجاتالكمية�مل�للمقاي�س

)� �اوسلو �دليل �ع�� �Oslo Manuelاس�نادا �يرى �األملانية، �االستقصائية �والدراسات ،(Bettina�

�و�عرف)�ابداعات�توف���الت�اليف�(ابداع�ال��شيد).����1العمليات�مؤشر�ن�م�م�ن:�(�لإلبداع)�أن�2008(

،�من�تقديم�ا��دمةأو��إلنتاجمن�اإ���خفض�متوسط�ت�اليف�الوحدة��تؤديأ��ا�عمليات�جديدة�ع���

)�ابداعات�2و�(�األسعار.بع���املنافسة��ؤسسةامل�لز�ادة�قدرة�بداعيةاو����ش�ل�جزءا�من�اس��اتيجية�

� �أو�محسنة �جديدة �أساليب �و�� �ا��ودة �وا�لإلنتاجتحس�ن �أو�ال�سليم �نوعية�أو�التوز�ع �تحسن ل��

� �األحيان �كث���من ��� �ترتبط �ف�� �و�التا�� �أو�ا��دمة، �املؤشر�ن�املنتجات�بإبداعاتالسلعة �و�عزى .

  .���3ف��ة�الثالث�سنواتالسابق�ن�أيضا�إ

�ذه�العمليات��و�أصعب�بكث���وغ���ممكن���ميع�األنواع�املختلفة�من�اإلبداع����إن�قياس�نجاح�

اإلبداعات.�بال�سبة�إلبداع�ال��شيد�(اإلبداع����توف���الت�اليف)،�والذي��عرف�ع���أنھ��سبة�التوف������

� �عمليات �خالل �من �تحققت �معينة، �سنة ��� �الوحدة �الثالث�ت�لفة �خالل �تطبيق�ا �تم �جديدة انتاجية

  4سنوات�السابقة.

�املباشر�أو��باإلضافة �األداء �تق�س �أخرى �مؤشرات ��ناك �الذكر، �السابقة �النوعية �املؤشرات إ��

املنتجات�من��باألحرى�النجاح�الذي�يحققھ�االبداع����املؤسسة�املبدعة.�يتم�قياس�األداء�املباشر�البداع

� �املبيعات �حصة �عنالنخالل �سنة�املنتجات�داعاب�اتجة ��� �املؤسسة �مبيعات ��سبة ��ش���إ�� �وال�� ،

� �ذا�معينة�والناتجة�عن�املنتجات�ا��ديدة�أو�املحسنة�وال���تم�تقديم�ا����الثالث�سنوات�السابقة.

�االبداع�(لدى�الدول)�مقبول��ش�ل�جيد�و�ستخدم�ع���نطاق�واسع�سواء����أبحاث�سياسة�قياسامل

�املنتجات�مث�ت�لي�ون�متفوقا�ألنھ�الك���لنجاح�االبداع�����ذا�املقياس�.ةث�األ�اديمياحباأل كذلك����و 

  ة.مع�عائدا��ا�االقتصادية�املباشرة�املحتمل�ابداع�نا���تقديمر�ط��سمح�ب

                                                           
1 Rammer Christian, Op. Cit., p. 6. 

2 Mairesse, Jacques, Mohnen Pierre, To be or not to be innovative: An exercise in measurement, Working paper 8644, 

NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH (NBER) Working paper series, Cambridge, December�2001, p. 35. 

3 Bettina Peters, Innovation and Firm Performance: An Empirical Investigation� for German Firms, Physica-Verlag 

Heidelberg, New York, 2008, p. 25. 

4 Ibidem. 
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�ذه�)�أن�Bettina�)2008حيث�صرح� نالحظ�أن��ل�مؤشرات�االبداع��ش���إ���ف��ة�الثالث�سنوات.

التوجھ�الذي�ينظر�لالبداع�ع���أساس�ولك��ا��عكس��،�جزافياإ���حد�ما�تقدير�ا،تم�الف��ة�املرجعية�

�(ب �االبداع ��عر�ف ��� �ذكره �سبقنا �أو�كما �عملية، �أنھ �الذي �عمليةياالتجاه �بوصفھ �اإلبداع ).�ركز�ع��

مختلف�ثانيا،��أوال،�قد��ستمر�مشروع�االبداع�بأكملھ�لعدة�سنوات،�:1ي���حيث�تم�األخذ����االعتبار�ما

أ�شطة�االبداع�(مثل�البحث�والتطو�ر،����يل�براءات�الخ��اع،�إطالق�املنتج����السوق)�من�املحتمل�

�مختلفة، �سنوات �تحدث��� �مع��أن �السوق �إ�� �املقدم �لإلبداع �تظ�ر�اآلثار�االقتصادية �ما �غالبا وثالثا،

 تأخ���مع�ن�(���أجل�الحق).

،�بمقياس�واحد�أو�اإلبدا���للمؤسسات�الصناعية�داءاأل ���خالصة�القول،�أنھ�من�الصعب�قياس�

استعمال��عد�واحد.�بل�يجب�استعمال�عدة�مقاي�س،�تق�س�عدة�أ�عاد�مرتبطة�بمف�وم�اإلبداع،�و�ع���

أو�نوعية،�مالية�أو�غ���مالية،�موضوعية�أو��كميةفعال�عن��ذا�األداء�م�ما��انت�طبيعة��ذه�املقاي�س�

.�مف�وم�اإلبداع�و/�أو�اإلبداع�التكنولو������حد�ذاتھ�متعدد�األ�عادذاتية.�والس�ب����ذلك،��ون�أن�

    دة�تخصصات�ألدا��ا�ع���أكمل�وجھ.كما�تتضمن�العملية�اإلبداعية����املؤسسة�ع

                                                           
1�Ibidem. 
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  خالصة:

����ذا�الفصل�أ�م�املفا�يم����دراس�نا��ذه،�حيث�بحثنا����مختلف�األدبيات�املتعلقة�ب�ل��قدمنا

�التكنولو�� �واإلبداع �التكنولوجيا �من �امل�ونات �متعدد �مف�وم �التكنولوجيا �أن �إ�� �وخلصنا �من�و ، ال��

إنتاجية.�يات��ستخدم�من�أجل�خلق،�إنتاج،�أو�تطو�ر�منتجات�أو�عمل�،املادية�دواتواأل �أ�م�ا�املعرفة

�مف�وم�اإلبداع�التكنولو���أيضاكما�أن��.وتكنلوجيا�املنتجات�تكنولوجيا�العمليات�كما�أ��ا�تنقسم�إ��

��مف�وم �األ�عاد، �أنمتعدد �ع�� �االتفاق �محور�ن�االبداع�وتم �ا��داثة��يرتكز�ع�� �أال�و�ما، أساسي�ن

�اعتبار��ل �فال�يمكن �التجاري �املؤسسة�منتج�والنجاح �تقدمھ ����التجاري �إال�بنجاحھ�،إبداعا�،جديد

  .السوق 

أن�االبداع،�غ���مؤكد�و�عت����ذا�الفصل�كذلك�أداء�اإلبداع�التكنولو��.�فبالرغم�من���وعرضنا��

.�وخلصنا�إ���أن��ش�ل�إيجا�ي����أداء�املؤسسة�سا�م�اس�ثمار����ظل�عدم�اليق�ن،�إال�أنھ�يجب�أن�

�ا �نجاح �أو �أداء �التكنو قياس �املؤشرات�البداع �أ�م �وإن �والصعو�ات. �املشا�ل ��عض ��ع��يھ لو��

�ج�ود�البحث�والتطو�ر،�بيانات�براءات� ،�اعالنات�االخ��اعواملستعملة�غالبا�لقياس�اإلبداع�تتمثل���:

�وعيوب �مزايا �م��ا �ول�ل �ا��ديدة. �املنتجات �مبيعات �و�سبة �ا��ديدة، �مختلف�املنتجات �وتناولنا .

خدام�مجموعة�من�املقاي�س�ذات�طبيعة�باست�ألداء�االبدا��ا�التطبيقية�ال���حاولت�قياسراسات�الد

�من��كمية �أنھ �إال �الدراسات، ��ذه ��عدد �ورغم �أو�ذاتية. �موضوعية �أو�غ���مالية، �مالية أو�نوعية،

 اإلبدا������املؤسسات�الصناعية.�اق�ع���مقاي�س�موحدة�لألداءفالصعو�ة�بم�ان�االت



  

  :الفصل الثاين

  

قدرات البحث والتطو�ر 

   �لمؤسسات داء إالبداعيا�ٔ و 
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  والتطو�ر�واألداء�اإلبدا���للمؤسسات�البحثقدرات� .2 الفصل

  تم�يد:

���� �الر�يب �التقدم �أ�م�ا �من �وال�� �ومتالحقة �سر�عة �جو�ر�ة ��غ��ات �املعاصر �العالم �ش�د

� �حدة �ز�ادة �إ�� �أدت �بدور�ا �وال�� �البحث�التكنولوجيا، �أن �و�ما �أو�العاملية، �املحلية �سواء املنافسة

والتطو�ر��عت����شاطا�لھ�أ�ميتھ����مجال�التقدم�التكنولو��،�و�مكن�إخضاعھ�للتحليل�االقتصادي�

�تحقيقا� �(املؤسسات) �أو�ا��ز�ي �(الدول) �الك�� �املستوى �ع�� �بھ �اال�تمام �تزايد �األ�شطة. �من كغ��ه

  أل�داف�النمو�والبقاء.

�اس� ����إن �والتكنولوجية �العلمية �وا��دمات �ال�شاطات �مختلف �والتطو�ر��� �البحث ثمار�نتائج

املؤسسات�الصناعية��عت�����ر�الزاو�ة����مجال�البحث�والتطو�ر.�فل�ي�ي�ون�إنتاج�املعرفة�من�خالل�

ة،�البحث�العل���فعال�يجب�تمديد��شاطات�البحث�والتطو�ر�إ���مرحلة�التطبيق�املباشر�ل�ذه�املعرف

�عامة.� �بصفة �املجتمع �وع�� �خاصة �بصفة �املؤسسة �ع�� �وغ���مباشرة �مباشرة �تأث��ات �ل�ا �ت�ون ح��

�الدعم� �شأ��ا �من �خاصة �قدرات �امتالك �املؤسسة �من �يتطلب �أو�تطبيق�ا �ا��ديدة �املعرفة وإنتاج

�موقف� �تدعيم �شأ��ا �من �ومتفوقة �متم��ة �منتجات �إبداع �والتطو�ر�ع�� �البحث �لوظيفة وال�س�يل

  املؤسسة�وقدر��ا�التنافسية.

���� �التكنولو�� �اإلبداع �أداء �ع�� �وأثر�ا �والتطو�ر �البحث �قدرات �الفصل ��ذا ��� وس�ناقش

  ملؤسسات�وذلك�من�خالل�التطرق�إ��:ا

�املؤسسة - �والتطو�ر�وأداء �البحث :� �ع�� �املبحث ��ذا �و�شتمل �والتطو�ر، �البحث �أثر مف�وم

ر�ع���إنتاجية�املؤسسة�وذلك�من�خالل�التطرق�إ���أثر�البحث�والتطو��البحث�والتطو�ر�بأداء�املؤسسة

 �ع���نمو�املؤسسة.وكذلك�أثره�

مناقشة�مف�وم�القدرات�����،�أوال،من�خالل�:قدرات�البحث�والتطو�رن�ناول�سلك�ثم��عد�ذ -

تناولت�قدرات��ل��األدبيات�النظر�ة�والتطبيقية�ا��عمل�ع���سردثم�ثانيا،��النظرة�القائمة�ع���املوارد،

 أداء�املؤسسة�بصفة�عامة�وأدا��ا����اإلبداع�التكنولو���بصفة�خاصة.و �البحث�والتطو�ر 

- � �إ�� �التطرق �علينا �وجب �الفصل ��ذا ��� �قدرات�وكأخر�مبحث �لقياس املعاي���املستعملة

�والتطو�ر: �سر �البحث �فيھ �الدراسات�وس�تم ��عض ��� �استخدمت �ال�� �واملقاي�س �األ�عاد �مختلف د

�األ�عاد �ذكر �وكذلك �والتطو�ر. �البحث �قدرات �لقياس �لنا، �أتيحت �ال�� املزمع��(املعاي��)�السابقة،

  تناول�عالق��ا�مع�أداء�اإلبداع�التكنولو��.�باإلضافة�إ���ام�ا����دراس�نا�ا��اليةداستخ
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  البحث�والتطو�ر�وأداء�املؤسسة: 1.2

�سن� �البحث �مف�وم �الدراسة �من �القسم ��ذا ��� �األخ���بأداء�ناول ��ذا �عالقة �وكذلك والتطو�ر،

  املؤسسة�من�ناحية�اإلنتاجية�ونمو�املؤسسة.

 مف�وم�البحث�والتطو�ر: 1.1.2

التطو�ر��ش�ل�تحديا�كب��ا،�سيما�أن�و البحث�ا��ال����العديد�من�املجاالت،�فان��عر�ف�و�كما��

"البحث�التق��"��يتھفمن�الكتاب�من�اصط���ع����سم��ناك�اختالف�����سمية�املصط������حد�ذاتھ

ذلك�أن����لكن�املالحظ�وآخرون�استعملوا�البحث�والتطو�ر،��وم��م�من�ت�لم�عن�"البحث�الصنا��"

�املؤلف�ن�(الكتاب) �أحيانا�االختالفات�ا��و�ر�ة�ب�ن �إال�أ��م�يتفردون �نادرة، �املجال باستخدام������ذا

�ال���ء. �أجل�تحديد�نفس ��)�Maher Al Mujtahid�)1989رى�و �مصط��ات�مختلفة�����عر�فا��م�من

اختالف����وج�ات�النظر�ال���تتطرق�ملجال��يوجد�-1أساسا�إال�أن��يرجع��ذا�االختالف����التعار�فأن�

�ا �وأخرى �علمية، �أ�اديمية �نظر �وج�ات �ف�ناك �البحث، �وصناعية......، �ت�- 2قتصادية ع�رجوكذلك

� �أيضا �التعار�ف ��� �بنوعيھ��إ��االختالف �البحث �مصط�� �ب�ن �الفاصلة �ا��دود ��عي�ن ��� الصعو�ة

  .1التطو�ر�من�ج�ة�أخرى و من�ج�ة��األساسي�ن

��تقليديا �و اعت���البحث �طرف �و �ن�اديمي�األالتطو�ر�من �أنھ �ع�� �سواء �حد �ع�� �إدارةالصناعي�ن

التطو�ر�والذي�كث��ا�ما�و �أن�التعر�ف�القيا����للبحثإال�.�2للبحث�العل���والتطو�ر�للمنتجات�ا��ديدة

الذي��ستخدم����إجراء�و ،�األك���شيوعا�وقبوال�ع���املستوى�العال��و�و��النظري �األدبي�ش�د�بھ����

ذلك�التعر�ف�املق��ح�أصليا����"دليل�و���.التطو�رواملتعلقة�بقياس�البحث�و االستقصائية��الدراسات

وأن�اختيارنا�ل�ذا�التعر�ف،�رغم��عدد�ا��.lManuaFrascati The  "3 "�أو�باللغة�االنجل��ية"�يس�ا�فرا

و�س�ب�توافقھ�مع��ل��عار�ف�املؤلف�ن�والكتاب�والباحث�ن��،،�راجع�لوضوحھ�وتفصيلھ�من�ج�ةوتنوع�ا

  .من�ج�ة�أخرى �����ذا�املجال

                                                                                       

1 Maher Al-Mujtahid, l’organisation des unités de Recherche et Developpement industrielle : etude d’un modèle fondé 

sur l’approche réticulaire interactive du management, Thèse de doctorat, spécialité Gestion des organisation, l’université 

Caen- Basse Normandie, France, 1989, p. 20. 

2 Trott Paul, Innovation management and new product development, Prentice Hall, Pearson Education, 4th Ed, 2008, p. 252 

م�1963كتب��ذا�الدليل����األصل�من�قبل�خ��اء�دولي�ن�(أورو�ي�ن)����اإلحصائيات�حول�البحث�والتطو�ر،�والذي��شر�ألول�مرة����عام�� 3

)� �االقتصادية �والتنمية �التعاون �منظمة �طرف �من �منظما ��ان �اجتماع �فراس�ا�ي�OECD)�عد �مدينة �و�عد� �� �مر�السن�ن، �وع�� �ايطاليا. ��

ات�منھ،�أصبح�مرجعا�يحتذ�بھ����القيام�بالدراسات�أو�جمع�البيانات�حول�البحث�والتطو�ر�ل�س����أورو�ا�وحسب�بل����خروج�عدة�إصدار 

  العديد�من�االقتصادات�األخرى.
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�وال��� �اإلبداعية �األعمال �ع�� �"�شتمل �والتطو�ر�التجر���" �"البحث �أيضا �والتطو�ر�يد�� البحث

�ثقافة،�الاإل�سان�شرع�ف��ا�ع���أساس�م�����من�أجل�الز�ادة����مخزون�املعرفة،�بما����ذلك�معرفة�

ذلك�تم�االتفاق��إ���باإلضافة�.1واملجتمع،�واستخدام��ذا�املخزون�املعر���لتصميم�تطبيقات�جديدة"

أ�شطة،�و���ثالثة�طي��ذا�األخ���غحيث���ع���امل�ونات�األساسية�ال����شتمل�عل��ا�البحث�والتطو�ر 

  البحث�األسا���،�البحث�التطبيقي،�والتطو�ر�التجر���،�وس�تعرض�ل�ا�فيما�ي��:

 البحث�األسا���: 1.1.1.2

"� �(تنجز)��دف �ف��ا ��شرع �ال�� �أو�النظر�ة �التجر��ية �األعمال �من �معرفة�و�ت�ون �ع�� ا��صول

�محدد" �أو�تطبيق �استعمال �ل�ا �ي�ون �أن �دون �املشا�دة، �الظوا�ر�وا��قائق �أسس �حوا ف�و�،2جديدة

 3"دودـــح�ز�التقدم����معرفتنا�وف�منا�بدون وسيلة�إلظ�ار�معارف�جديدة�والغرض�منھ��عز�

� �واختبار�الفرضياتوذلك �والقوان�نبتجر�ب �النظر�ات �ا��امعات��، ��� �تنجز�أساسا �أبحاث ف��

� �و⁄أو�تأخذ �واملجالت �الدور�ات ��� �وت�شر�نتائج�ا �مؤتمرات�خالتامدكواملخابر�العامة. أو�ملتقيات����

النوع�وقد�تدوم�أعمال��ذا��.�4ا�تتعلق�مثال�باألمنخاصة،�ولكن��عض�نتائج�ا�يمكن�أن�ت�ون�سر�ة�أل�

���ائية �إ���نتائج �للوصول �عدة�سنوات �املدى�الطو�ل�،من�البحوث �تنجز�ع�� �5ف���أبحاث �سبق. �مما

ل�ل��واملولد�فان�البحث�األسا����يركز�ع���األساسيات�(املبادئ)�وع���النظر�ات�العامة�ف�و�األساس

�التطبيقية،البحو  �تق���ث �تقدم �ول�ل �إنتاج�حيث، �إ�� �يقود �منھ��أنھ �والذي �العل�� �املال الرأس

�للمعرفة. �العملية �التطبيقات ���ستخلص �أسا�����تص�يفاتو�ناك �بحث �ب�ن �األسا��� �للبحث تحتية

  بحت�و�حث�أسا����موجھ.

:�و�س���أيضا�البحث�األسا����ا��ر�أو�الغ���موجھ�والذي�ي�ون�الغرض���البحتفالبحث�األسا�� -

وف�م�العالم�(ال�ون)�واك�شاف�حقول�بحث�جديدة،��من�القيام�بھ��و�ز�ادة�املعارف�عن�الطبيعة

  .�خص�مخابر�ا��امعةوالتطور�الفكري�للبلدان�و للتنمية��بدون��دف�تطبيقي�محدد،�ف�و�ضروري 

                                                                                       

1 OECD, Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, OECD 

Publications Service, 2002, p.30. 

2 Ibidem 

3 Frederik van OENE, Kamal N. Saad, Nils H. Bohlin, R&D de troisième génération : La gestion en partenariat, Les édition 

d’organisation, Paris. 1992, p.34. 

4 MOTHE Carolin, Comment réussir une alliance en recherche et développement, ED. L’Harmattan, Paris, p.90. 

5 DUMOULIN Régis, MARTIN Aude, Une approche exploratoire de l’externalisation de la R&D : vers une modélisation 

des paramètres nécessaires, XIIème Conférence Internationale de L’Association internationale de Management Stratégique 

(AIMS), Les Côtes de Carthage, 3- 6 juin 2003, p. 7. 
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�ف�و���دف�إ���ز�ادة� - وال���ل�ا��معينة�املعارف����حقول�واختصاصاتأما�البحث�األسا����املوجھ:

ال����،�حيث�أن�جزءا�كب��ا�من�البحوث�األساسيةواالجتماعيةعالقة�مباشرة�باملصا���االقتصادية�

  �.�1تجري����الصناعة��عود�إ���البحوث�املوج�ة

�،�خاصة�ال���يتم�انجاز�ا����املؤسسات�الصناعية،وع���الرغم�من�ذلك�فان�البحوث�األساسية

ع���نحو��إال تحقيق�ا��يمكن�أن�ي�ون�ل�ا�دوافع�اقتصادية،�إال�أن�عوائد�ا�املالية�غ���أكيدة�وال�يمكن

  2.غ���مباشر�و���املدى�البعيد

 البحث�التطبيقي: 2.1.1.2

لك��ا�موج�ة��جديدة�اك�ساب�وا��صول�ع���معارف�بھ�من�أجل�ضطلعيُ �و�أيضا�تحقيق�أص���"

� �األول �املقام �محدد�� �تطبيقي �أو�موضوع � .3"نحو��دف �من�Mothe�)1997وتضيف �النوع ��ذا �أن (

يجاد�استعماالت�ممكنة�للنتائج�ال���توصلت�إل ش�ل�غالبا�امتدادا�للبحث�األسا����ومحاولة���البحوث

مية�الك�شاف�معرفة�علث�التطبيقية����الصناعة�تحقيقات�وتتضمن�البحو �.4إل��ا�البحوث�األساسية

إ���ف�و���دف��.�5وال���ل�ا�أ�داف�تجار�ة�معينة�فيما�يتعلق�باملنتجات�أو�العمليات�أو�ا��دماتجديدة�

�ذه�البحوث�ع���إيجاد�حلول��حيث��عمل�.6املشا�ل�ا��اصةتعمق����املعارف�ا��الية�وحل��عض�ال

و�ما�أن��.8كما��سمح��ذا�النوع�من�البحوث�بصياغة�األف�ار�التنفيذية .7واقعية�ملشا�ل�املؤسسة�أك�� 

ففي��ل�ا��االت�نتائج�البحث�التطبيقي�ت�ون�غالبا�حول�منتوج�أو�عملية�ور�ما�حول�طرق�أو�أنظمة�

� �يمكن�ل�ذه�النتائج�أن �إذ �حماي��ا �األفضل �فمن �تباع،�ول�ذا �براءات ����ل��� يمكن�أن��و أيمكن�أن

  .�9يحافظ�ع���سر���ا

،�و�كمن�املش�ل��نا����فيھ�غموضالبحث�التطبيقي�ا�ب�ن�البحث�األسا����و التمي���والتفرقة�م�إن

نقطة�تحول�(انتقال)�ب�ن�النظري��عي�ن�ا��دود�ال���تفصل�ب�ن�النوع�ن،��ذه�ا��دود��عت���عموما�ك

                                                                                       

�األردنراتب�محمد�أبو�شر�عة،�� 1 ��� �العامة �املسا�مة �الشر�ات �أداء �والتطو�ر��� �البحث ة�،�رسالة�ماجست��،�قسم�االقتصاد،��ليدور

  .20،�ص.�1997االقتصاد�والعلوم�اإلدار�ة،�جامعة�ال��موك،�

  نفس�املرجع�السابق.� 2

3 OECD, Op. cit., p. 30. 

4 MOTHE Carolin, Op. cit., p.p. 90, 91. 

5 Velankar� Yogesh P., Conceptions of Research and Development Work and Competence in a High-Tech 

Entrepreneurial Organization, PHD Dissertation, Submitted to the Faculty of Purdue University, West Lafayette, Indiana, 

2010, p. 19. 

6 MOTHE Carolin, Op. cit., p.91. 

7 DUMOULIN Régis, MARTIN Aude, Op. cit., p. 7. 

8 OECD, Op. cit., p. 89. 

9 MOTHE Carolin, Op. cit., p.91. 
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وع���الرغم�من�أن��ذه�التعر�فات�املذ�ورة�آنفا�م�مة�لتحديد�مختلف�أنواع�البحوث�إال��والتطبيقي.

إ���البحث�األسا����املوجھ�فإننا�سوف��فبالرجوع�،ب�ن��ذه�األنواع�أ��ا�ال��عطي�شرح�مو���لالختالف

ألن��ذين�النوع�ن�من�البحث�موج��ن�نحو��دف��املع���العام�ا��لط�مع�البحث�التطبيقي����نميل�إ��

ألمر�باالختالف�إن�االختالف��نا�ال�يتعلق�بطبيعة�البحوث����حد�ذا��ا،�ولكن�باألحرى�يتعلق�ا�.1محدد

� �امل�شود. �ال�دف �امل�شود)�� �املعيار�(ال�دف �من�أن��ذا �الرغم �دائما�تحديده�وع�� �الس�ل �من ،�ل�س

��Maher Al Mujtahid�)1989يرى  �االقتصادي) �التنفيذ �تمثل��أو�باألحرى �أن �البحث �لنتائج التجاري

أن�معيار�التفرقة�ب�ن�النوع�ن����املؤسسات�يكمن��)Mothe�)1997.�وكما�ترى�2املعيار�األسا����للتفرقة

�يفرق ومع�ذلك�فإن�ال�دف�التجاري�للبحث�ل�س�العنصر�الوحيد�الذي�.����3إ�شاء�املشروع�من�عدمھ

�طرق� �س���أحداثھ، �البحث، �عمل �طر�قة �مثل �أخرى �عوامل �ف�ناك �واألسا��� �التطبيقي �البحث ب�ن

�ا �(القيود) �العوائق �وكذلك �وتنظيمھ، �ل�اإدارتھ �يخضع �واألموال��ل�� �الزمنية �املدة �العمل، (كحر�ة

  .4ب�ن�نو���البحثالتفرقة����،�يمكن�أن��ساعدنا�أفضل�املخصصة�للبحث)

 :ر�التجر����أما�التطو�ر�و�د���أيضا�التطو  3.1.1.2

ج�ة�إ���"�و�عمل�م�����مب���ع���معارف�موجودة،�مك�سبة�من�البحث�و/أو�ا����ة�العملية،�واملو 

� �أو �منتجات �مواد، �و إنتاج �ا��ديدة، �لتنأج�زة �و أيضا �األنظمة �العمليات، �(تث�يت) ا��دمات�ص�ب

�رى�أوكيل�و �.5"تم�إنتاج�ا�أو�تركي��ا�فعالتلك�ال����-إ���حد�كب��-،�أو����موج�ة�نحو�تحس�ن�ا��ديدة

�أنھ1992( �التطو�ر�ع�� (�� ��ل �املصادق �املعارف �تحو�ل �املتضمنة ����املج�ودات �تقنية �حلول �إ�� عل��ا

معرفة�����اك�شاف�وتطو�ر ال��شمل��م�مة�التطو�ر��أن�أي�.6صورة�أساليب�إنتاج�أو�منتوجات�مادية

�ملرور� �بالسماح �وذلك �موجودة، �ملعارف �و���اعة �التطبيق ��� �م�متھ �تتمثل �بل �جديدة �أو�تقنية علمية

� �املك�سبة �املعرفة �إ�� �إ�� �وأحيانا �التنفيذية، �إثباتال��امج �عن��مشار�ع �����ا �من �التحقق �أجل من

� �التجر��ية �املحطات �باستعمال �و�ذا �التجر�ة �الصناعةطر�ق ��� �األج�زة �األخ����سمح�7ومختلف ��ذا .

مة�تزمة�امل�ال ا��طوات�الو �إذن�التطو�ر��و�ال�شاطات�الفنية�.8سلسلة�من�التقدم�التكنولو��بإنجاز�

  ����ش�ل�منتوج�أو�عملية.�-والتطبيقياألسا����-ب��جمة�البحث�بنوعيھ

                                                                                       

1 Maher Al-Mujtahid, Op. cit., p.p. 21-24. 

2 Ibidem. 

3 MOTHE Carolin, Op. cit., p.91. 

4 Maher Al-Mujtahid, Op. cit., p.p. 21-24. 

5 OECD, Op. cit., p. 30. 

  .113،�ص.�1992،�ديوان�املطبوعات�ا��زائر�ة،��سي���واقتصاد�اإلبداع�التكنولو��أوكيل�محمد�سعيد،�� 6

7 MOTHE Carolin, Op. cit., p.91. 

8 Frederik van OENE, Kamal N. Saad, Nils H. Bohlin, Op. cit., p.35. 
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ل�ي�ن�ون�ملم�ن�بجميع�جوانب�وأ�عاد�األدب�النظري�ا��اص�بالبحث�والتطو�ر،�تجدر�بنا�اإلشارة�

ديد�واملفصلة�ع���البحث�والتطو�ر�إال�أن�الع�مما�تم�ذكره�من�التعار�ف�الكث��ةع���الرغم��نا،�أنھ�

نتائج�م�أوصوا�بالعمل�ع���تنقيح�املصط��ات�و ���مع���تحليال��ناءمن�الدراسات�ا��ديثة،��س�يا،�و 

� �مثل �البحث��"التطو�ر"الرئ�سية �حول �واإلحصاء �التعداد �نتائج ��� �التناقضات �من �ل��د �وسيلة

ع��ف�بالبحث�لب��ستخف�و/أو�ال��ُ ���دراس��م�أنھ����الغا)�Djalal et al�)2003التطو�ر.�كما�صرح�و 

�ا��دماتو  �مجال ��سا�التطو�ر��� �أن �شأنھ �من ��عر�فا �البحث�واق��حوا ��شاط �تقييم �إعادة �ع�� عد

�لو  �األص�� �التعر�ف �وتنقيح �بمراجعة �وقاموا �ا��دمية. �املؤسسات �اسم�OECD(�ـالتطو�ر��� �وأعطوه (

  .RD & D(1( "البحث،�التصميم�والتطو�ر�التجر���"

البحث�والتطو�ر،�لنعكس���شاط�يفات�تصبالتا���فإنھ�يجب�إعادة�النظر����الف�م�ا��ا���وكذلك�

التغ��ات����ممارسات�العمل�العاملية�للقرن�الواحد�والعشرون�بصورة�أفضل�شروط�السوق�ا��الية�و 

وم�واالقتصاد�التطو�ر����ابت�ارات�اليل�للكيفية�ال���يجرى���ا�البحث�و ا��ا��،�من�أجل�الف�م�األفض

واالستقصائية�حول��حس�ن�الدراسات�االحصائيةأجل�بحث�السبل�ال���من�شأ��ا�تالعال���اليوم.�ومن�

  ).…�perspectives on R&Dذا�ال�شاط�امل�م�جدا�(

  أثر�البحث�والتطو�ر�ع���أداء�املؤسسة: 2.1.2

  البحث�والتطو�ر�وإنتاجية�املؤسسة: 1.2.1.2

�ما �األثر�والعالقة �تحليل �خالل �النظري��من �األدب �معظم �وافق �والتطو�ر�واإلنتاجية، �البحث ب�ن

 R&D and Productivity: The Econometric ���كتابھ�"�)،Griliches�)1998ع���أن��ذا�األثر�إيجا�ي.�

evidenceأظ�رت��� �حيث �نمو�اإلنتاجية. �عملية �مدخالت �من �والتطو�ر�كمدخل �البحث �اعت���دور ،"

� �والتطو�ر��سا�م �البحث �أن �الرئ�سية �بحثھ ��بإيجابيةن�يجة �نمو�اإلنتاجية.. ��Yam et al.�)2010�(

لة�درسوا�تأث���قدرات�االبت�ار�التكنولو������أداء�املؤسسات�الص�نية،�وجدوا�أن��ناك�عالقة�ذات�دال

ا�درس�)Papagni )2003 و� Del Monte.��2إحصائية�ب�ن�االس�ثمار����البحث�والتطو�ر�ومؤشرات�األداء

،�أظ�رت�تحليال��م�أن�املؤسسات�ال���تطبق�1997- 1989مؤسسة�ايطالية����الف��ة�ما�ب�ن��500حالة�

من�املؤسسات�ال������من�نفس�القطاع��ي�ون�لد��ا�معدل�نمو�أع���بكث�� ��شاطات�البحث�والتطو�ر 

)�صرح�أن�"�املعرفة�والتكنولوجيا�ا��ديدة�املتولدة�Wang�)2007وال�تمتلك�وظيفة�للبحث�والتطو�ر.�

                                                                                       

1 Djellal, F., Francoz, D., Gallouj, C., Gallouj, F., & Jacquin, Y. Revising the definition of research and development in the 

light of the specificities of services. Science and public policy, Vol. 30, N°6, 2003, p.p. 415- 429.  

2 Yam Richard C.M., Lo William, Tang Esther P.Y., Lau Antonio, K.W., Technological Innovation Capabilities and Firm 

Performance, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 42, 2010, p.p. 1013-1015. 
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من�أ�شطة�البحث�والتطو�ر�ترفع����اإلنتاجية،�ل�س�فقط�ع���مستوى�املؤسسة،�بل�أيضا�ع����ل�

"� �والوط�� �الصنا�� �املستوى �1من �دراسة �و�� .Levو�Sougiann�)1996مباشرة�� �عالقة �تظ�ر�وجود ،(

�ما �ا��اصة��وإيجابية �وامل�اسب �النتائج �وكذلك �والتطو�ر�والنمو�االقتصادي، �البحث �االس�ثمار��� ب�ن

)�أن�النجاحات�السابقة�Cockburn�)1996و� Hendersonبإنتاجية�املؤسسات.�عالوة�ع���ذلك،�اق��ح�

� �والتطو�ر، �البحث �كثيفة �املؤسسات �والتطو�ر�ول�ذا��� �البحث ��� �املؤسسة �قدرة �من �ترفع �أن يمكن

  2الس�ب�االس�ثمار�اإلضا������البحث�والتطو�ر�ي�ون�أك���إنتاجية

  البحث�والتطو�ر�ونمو�املؤسسة: 2.2.1.2

�كب��ين.� �و�عقيد �أ�مية �ذات �مسألة ��� �املؤسسة �نمو �ع�� �والتطو�ر �البحث �كثافة �تأث�� إن

من�"القدرة�االس�يعابية"�أي�القدرة�ع���اس�يعاب�املعرفة�ال���تم��فاالس�ثمار����البحث�والتطو�ر�يز�د

��ذه� �استعمال �ع�� �القدرة �إ�� �إضافة �املؤسسة، �خارج �وكالء �مع �ش�لت �ال�� �العالقات �من إ�شاؤ�ا

  .3املعرفة�للرفع�من�أداء�املؤسسة

ال،�من�)�خلصا�أنھ،�ع���مستوى�األعمRomero-Merino�)2012 و� ���García-Manjónدراس��ما�

املتوقع�أن�خلق�املعرفة�سيؤثر����تطور�املؤسسة�من�حيث�نمو�املبيعات،�الر�حية�وخلق�فرص�عمل�

�ما �املتوقعة �االيجابية �العالقة ��� ��س�ب �ما ��ذا �والتطو�ر�ونمو��جديدة، �البحث �االس�ثمار��� ب�ن

ت�أن�البحث�املؤسسة،�ومع�ذلك�فإ��ما�تحققا�أن��عض�الدراسات�اف��ض�أن��عض�الدراسات�اف��ض

والتطو�ر�بالضرورة�يؤثر��إيجابيا����نمو�املؤسسة،�ب�نما�دراسات�أخرى�لم�تجد�نتائج�ذات�داللة�ب�ن�

  .�4املتغ��ين،�و�ذا�تبعا��الختالف�الصناعة،�البلد،�أو�الف��ة�الزمنية�قيد�الدراسة

�ونمو�املؤسسة،�ف�ناك�قدر�كب���من�الدراسات� أما�فيما�يخص�العالقة�ما�ب�ن�البحث�والتطو�ر�

�ع��� �القائمة �واإلبداعات �والتطو�ر �بالبحث �قوي �(�ع�د) �ال��ام �لد��ا �ال�� �املؤسسات �أن تؤكد

                                                                                       

1 Wang, Eric C., R&D efficiency and economic performance: A cross-country analysis using the stochastic� frontier 

approach, Journal of Policy Modeling, Vol. 29, N°. 2, 2007, p. 356. 

2 Falk Martin, Quantile estimates of the impact of R&D intensity on firm performance, Small Business�Economics, Vol. 39, 

No. 1, July 2012, p. 20. 

3Victor Gilsing, Bart Nooteboom, Wim Vanhaverbeke, Geert Duysters, Ad van den Oord, Network embeddedness and the 

exploration of novel technologies: Technological distance, betweenness centrality and density, Research Policy, Vol. 37, 

2008, p.p.1724–1725. 

4 Tiago Soares, Samuel Pereira, Elísio Brandão, The effects of R&D intensity and tax incentives on firms’ growth: empirical 

evidence from world's top R&D spending firms between 2003 and 2012, FEP Working Paper, N°. 540, July 2014, School of 

Economics and Management, University of Porto, p. 5. 
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.�ففي�1فالتكنولوجيا�تميل�إ���أن�ت�ون�ل�ا�معدالت�نمو�أع���من�تلك�املؤسسات�ال���لد��ا�ال��ام�ضعي

)�ملجموعة�من�املؤسسات�األملانية�أظ�رت�أن�حصص�املؤسسات�تز�د�Schreyer�)2000دراسة�قام���ا�

)�أث�تا����دراس��م�أن�معدالت�النمو�Papagni�)2003 و�Del-Monteمع�كثافة�أ�شطة�البحث�والتطو�ر.�

مارس�(تؤدي)�أ�شطة�مرتبطة�إيجابيا�مع�كثافة�البحث،�حيث�أظ�را�أن�نمو�مبيعات�املؤسسات�ال���ت

أع���من�نمو�مبيعات�املؤسسات�ال���ال�تمارس�(تؤدي)��ذا�ال�شاط.�واست�تج��والتطو�ر�ي�ون البحث�

Lee�)2009أن�تأث���البحث�والتطو�ر�ع���نمو�املؤسسة�يختلف�وفقا�للقطاع:�فمن�ناحية،�املؤسسات��(

ن�االس�ثمار����البحث�والتطو�ر�ت����ال���لد��ا�كثافة�تكنولوجية�محدودة�وجدت�أن�االبت�ار�الناتج�ع

�ومن��-�س�يا�-�س�ولة �للسوق، �الداخلة �ا��ديدة �املؤسسات �أمام �عائقا �ول�ست �املنافس�ن �قبل من

ناحية�أخرى،�القطاعات�ذات�الكثافة�التكنولوجية�العالية،�وال���تتم����بارتفاع�معدالت�االس�ثمار����

عمل�بمثابة�حاجز�أن��س�ثمار����البحث�والتطو�ر�لال �يمكنالبحث�والتطو�ر�و�اقتصاديات���م�كب��،�

ؤثر�أن�يوالتطو�ر��س�ثمار����البحثلال ،�يمكن�.�و�التا���2تدخل�السوق سا��ديدة�ال����للمؤسساتفعال�

ال���ت�ت���إ���قطاعات�التكنولوجيا�العالية،�ولكن�لم�يتم�العثور�ع���األثر��نمو�املؤسساتإيجابا�ع���

  .غ���العالية�قطاعات�التكنولوجيا����املؤسساتع���اإليجا�ي�نفسھ�

)�درسا�تأث���البحث�والتطو�ر�باستخدام�Sasigharan�)2007و����Adamouنفس�السياق�مع��ذا،�

�وجادال�أن�البحث�والتطو�ر��عت��� �من�املؤسسات�الصناعية����ال�ند. �ملجموعة �البيانات �من مجموعة

�الز�ا �أن �ووجدوا �لنمو�املؤسسة، �أسا��� �النمو�العا���محدد �إ�� �يدفع �والتطو�ر�ا��ا�� �البحث ��� دة

)�اخت��ا�آثار�اإلبداع�ع���نمو�املؤسسة�من�Lin�)2008و�Yang .�كذلك��3غض�النظر�عن�املجال�الصنا��

�البحث� �باالس�ثمار��� �(مقاسا �اإلبداع �أن �التجر��ية �نتائج�م �أظ�رت �تايوان، ��� �نمو�العمالة ناحية

  .�4االخ��اع)�لديھ�تأث���إيجا�ي�ع���نمو�املؤسسةوالتطو�ر�وعدد�براءات�

وتجدر�اإلشارة�إ���أنھ�تم�االع��اف�بأن�تأث���أ�شطة�البحث�والتطو�ر�السابقة�الذكر�تتأثر�ب��م�

�ع��� �أك���قدرة �الك��ى، �املؤسسات �فمثال، �الصناعات، �ونوع �القطاعات �باختالف �وتختلف املؤسسة،

�والتطو  �البحث �أ�شطة �مخرجات �التكنولوجيا�استغالل �ذات �الصناعات ��� �ت�شط �ال�� �ر�واملؤسسات

                                                                                       

1 Antje Schimke, Thomas Brenner, Temporal Structure of Firm Growth and the Impact of R&D, Working Paper Series in 

Economics, No. 32, July 2011, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), p. 4. 

2 Tiago Soares, Samuel Pereira, Elísio Brandão, Op. Cit., p.p. 5-6. 

3 Adamou, Amados, Sasidharan, Subash, The impact of R&D and FDI on firm growth in emerging-developing�countries:�

Evidence from Indian manufacturing industries, working paper, April 2007, Madras school of economics,�India, p. 21. 

4 Yang, Chih-Hai, Lin Chun-Hung A., Developing employment effects of innovations: micro econometric evidence from 

Taiwan, the Developing Economies journal, published 21 May 2008, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1746 

1049.2008.00059.x/full (14/06/2016). 
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�ذات� �الصناعات ��� �العاملة �املؤسسات �والتطو�ر�من �البحث �أ�شطة �ال��ك���أك���ع�� �تضع العالية

  التكنولوجيا�املنخفضة.

  قدرات�البحث�والتطو�ر:مف�وم� 2.2

رد��عض�ما�جاء�قبل�أن�نتطرق�ملوضوع�قدرات�البحث�والتطو�ر،�س�ت�لم�أوال�ع���القدرات�و�س

�املف�وم. ��ذا �لتوضيح �املوارد �ع�� �القائمة �للنظرة �النظري �األدب ��عض���� �ع�� ��عرج �ذلك ��عد ثم

  التعار�ف�ال����عرضت�ل�ا�الدراسات�السابقة�ل�ذا�املف�وم.

 مف�وم�القدرات�وفق�النظرة�القائمة�ع���املوارد: 1.2.2

عبارة�عن�حزمة�من�املوارد��املؤسسة)�Resource-Based Viewاملوارد�(وفقا�للنظرة�القائمة�ع���

.�يمكن��عر�ف�ا�ع���1والقدرات،�وحسب��ذا�السياق�فإن�املوارد����الوحدة�األساسية�لتحليل�املؤسسة

أ��ا�تلك�األصول�أو�املدخالت�لإلنتاج�(امللموسة�أو�الغ���ملموسة)�وال���تمتلك�ا�وتتحكم�ف��ا�املؤسسة،�

وتتضمن�األصول�املالية،�املادية،�ال�شر�ة�والتنظيمية�ال���� .2ئمأو�يمك��ا�الوصول�إل��ا��ش�ل�شبھ�دا

صنف�املوارد�إ��:�جات�وا��دمات�لز�ائ��ا.�يمكن�أن�ت�ستخدم�ا�املؤسسة�لتطو�ر،�تص�يع،�وتقديم�املنت

� �(معرفة، �أو�غ���ملموسة �أو�مالية) �(املادية �براءات��خ��ة،ملموسة �املؤسسة، �سمعة �العمال، م�ارة

  عالمة�التجار�ة،�اإلجراءات�اإلدار�ة...ا��)االخ��اع،�ال

)،�حيث�1971(�Andrews)�و�Penrose�)1959أما�فيما�يخص�مف�وم�القدرات�يمكن�إرجاعھ�إ���

� �أو��Penroseاق��ح �املوارد ��ذه �أن �ح�ن ��� �ال�امنة، �"ا��دمات" �من �مجموعة �من �تتألف �املوارد أن

� �القدرة �فإن �املؤسسات، �ل�ل �متوفرة �اإلنتاج �موزعة�عوامل �ل�ست �بإنتاجية ��عض �مع �جمع�م ع��

.�وأضاف�أنھ�ل�ست�املوارد����حد�ذا��ا�من�تولد�الدخل،�بل�"ا��دمات"���3ش�ل�مت�ا���ب�ن�املؤسسات

�جو�ر� �تمثل �ال�� �املوارد �محور�ن: �ع�� �مب�� �املؤسسة �تصميم �يظ�ر�أن �فإنھ �و�التا�� �تتضم��ا. ال��

و���سياق�� .4(باستخدام�ا��دمات)�لتص�يع�السلع�أو�ا��دماتاملؤسسة،�وتطبيق�(�شغيل)��ذه�املوارد�

                                                                                       

1 Kostopoulos K. Y, Spanos E., Prastacos G. P.,The Resource-Based View of the Firm and Innovation: Identification of 

Critical Linkages, The 2nd European Academy of Management Conference, Stockholm, 9-11 May, 2002, p. 4. 

2 Helfat E. Constance, Peteraf A. Margaret, The Dynamic Resource-Based View: Capability Lifecycles, Strategic 

Management Journal, Vol. 24, N°. 10, Oct., 2003, p. 999. 

3 Sendil K. Ethiraj, Prashant Kale, M. S. Krishnan and Jitendra V. Singh, Where Do Capabilities Come from and How Do They 

Matter? A Study in the Software Services Industry, Strategic Management Journal, Vol. 26, N°. 1, Jan. 2005, p. 27. 

4 Timsit Jeaun-Philippe, les sources internes à l’entreprise de l’innovation technologique : le cas des partenariats de 

recherche avec des laboratoires publics, Thése de doctorat en science de gestion, en partenariat avec laboratoire Institut de 

recherche en gestion et économie (I.R.E.G.E), Université de Savoie, 2008, p. 60. 
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�و�ما�.�بل�يمكن�القيام�بھ�مما�و�أك����للمؤسسة "ةم�� تالكفاءة�امل"بأن�)�Andrews�)1971اق��ح�موازي�

.�بناء�ع����ذه�األعمال�السابقة،�ش�لت�األدبيات�األخ��ة�وا��اصة�بالنظرة�يمكن�القيام�بھ��ش�ل�جيد

ملوارد،�مفا�يم�للموارد�والقدرات�ع���وج���نظر.�ف�ناك�مجموعة�من�الكتاب�(ع���س�يل�القائمة�ع���ا

� �Barneyاملثال: ،1991� ،Peteraf� ��شتمل�1993، "� �لـ �واسع ��ش�ل �املوارد �مف�وم �تحديد �إ�� �اتج�وا (

�املؤس �خصائص �التنظيمية، �العمليات �القدرات، �األصول، �...ا��"جميع �املعرفة، �املعلومات، .��سة،

� �(مثل: �والقدرات �املوارد �ب�ن �ما �الفصل �إ�� �سعوا �قد �آخر�ن �مؤلف�ن ،�Schoemakerو�Amitو�ناك

1993� .Grant� �الرأسمال�1991، �واملالية، �املادية �األصول �من �ت�ش�ل �أ��ا �ع�� �باعتبار�"املوارد �وذلك ،(

.����املقابل��ش���القدرات�إ���مقدرة�املؤسسة�ع���1ال�شري،�املعرفة�التطبيقية�ال���يمكن�بيع�ا�....ا��"

�(�دف)� ���اية �لبلوغ �تنظيمية، �عمليات �باستعمال �ا��مع، ��� �عادة �املختلفة، �املوارد �شر�وت�سيق

مرغو�ة،�ف����س�ند�ع���املعرفة،�والعمليات�الغ���ملموسة����جو�ر�ا�وال������خاصة�باملؤسسة،�كما�

�خال �من �مر�الزمن �ع�� �تتطور �باختصار�أ��ا �يمكن�أن��عت���ا �املؤسسة. �موارد �معقدة�ب�ن �تفاعالت ل

�املرونة� �عن �فضال �ملوارد�ا، �املدعمة �اإلنتاجية �لتمنح �املؤسسة �قبل �من �تولد �وسيطة" "سلع

  .2وا��ماية�ملنتجا��ا�ال��ائية�االس��اتيجية

����عرض�قائمة�واامل�)1-2(�لقد�عرف�مف�وم�القدرات�ع���نطاق�واسع����األدب�النظري.�وا��دول 

  من��عض�التعر�فات�ا��اصة�بالقدرات�ظ�رت����أدبيات�النظرة�القائمة�ع���املوارد.

ع���الرغم�من�أن�التعر�فات�السابقة�الذكر�ملف�وم�القدرات�تختلف�ب�ن�الباحث�ن،�إال�أن��ناك�

�القواسم �من ��(أو�ا��صائص)�القليل �فحسب �القدرات، ��عر�فات �ب�ن �ما )�Weigelt�)2003املش��كة

  3تتمثل��ذه�القواسم�فيما�ي��:

 القدرات����حزم�من�امل�ارات�والكفاءات. -

 القدرات����خصوصية�املؤسسة�ومتجسدة�داخل�املؤسسة. -

 القدرات����قدرة�املؤسسة�ع����شر�املوارد. -

 "�للمؤسسة�وتتطور�ع���الزمن.Path-Dependentالقدرات�مرتبطة�باملسار�التار����" -

  

                                                                                       

1 Sendil K. Ethiraj, Prashant Kale, M. S. Krishnan and Jitendra V. Singh, Op. Cit, p. 27. 

2 Amit Raphael; Schoemaker�Paul J. H., Strategic Assets and Organizational Rent, Strategic Management Journal, Vol. 14, 

N°. 1, Jan. 1993, p. 35. 

3 Weigelt Carmen, Dynamics Of Technological Innovation : Incumbent’s Adaptation And Capability Sourcing On The 

Internet, Doctoral Dissertation, Department of Business Administration in the Graduate School Of Duke University, Durham, 

North Carolina, United States, 2003, p. 10. 
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  ا��اصة�بالقدرات.�املفا�يم):��عض�2-1ا��دول�(

  مف�وم�القدرات املؤلف

Leanard-

Barton (1992) 

القدرات�ا��و�ر�ة����"�مجموعة�املعرفة�ال���توفر�م��ة�تنافسية،�م�ونا��ا�

)� �داخل �(متضمنة) �(1تتجسد �املوظف�ن �وم�ارات �معرفة �التقنية�2) �األنظمة (

  باملؤسسة."القيم�واملعاي���املرتبطة�)�4)�األنظمة�اإلدار�ة�(3للمؤسسة�(

Amitو� 

Schoemaker�

)1993( 

�املختلفة،� �املوارد ��شر�وت�سيق �ع�� �املؤسسة �مقدرة �إ�� ��ش���القدرات "

عادة����ا��مع،�باستعمال�عمليات�تنظيمية،�لبلوغ���اية�(�دف)�مرغو�ة،�و���

� �وال�� �جو�ر�ا ��� �الغ���ملموسة �والعمليات �املعرفة، �ع�� �خاصة��س�ند ��

باملؤسسة،�كما�أ��ا�تتطور�ع���مر�الزمن�من�خالل�تفاعالت�معقدة�ب�ن�موارد�

  املؤسسة."

Day (1994) 

�من� �تمارس �امل��اكمة، �واملعرفة �امل�ارات �من �معقدة �حزم ��� �القدرات "

� �التنظيمية �العمليات �خالل �متفوقة �الت�سيق �تضمن �الوظيفيةلألال�� �/�شطة

  ."ت�سيق�األ�شطة�واالستفادة�من�أصول�امن��ؤسساتال���تمكن�امل

Grant (1996) 
� �أداء �ع�� �املؤسسة �قدرة "� �أ��ا �ع�� �التنظيمية �القدرات و�صفة��-عرفت

  ل�شاط�إنتا���من�أجل�خلق�قيمة�مضافة."���-متكررة

Teece�،

Pisano و� Shuen�

)1997( 

دمج،�القدرات�الديناميكية�(ا��ركية)��عرف�ع���أ��ا�"�قدرة�املؤسسة�ع���

بناء،�وإعادة��شكيل�الكفاءات�الداخلية�وا��ارجية�من�أجل�االستجابة�للب�ئات�

  املتغ��ة��سرعة."

Winter 

(2000) 

�عا��� �من�الروت�ن) �(أو�مجموعة �روت�ن �عن �عبارة ��� �التنظيمية "�القدرات

�أجل� �من �القرار�، �خيارات �من �مجموعة �املؤسسة �إلدارة �تمنح �ال�� املستوى،

  �مة،�ومن�نوع�خاص."إنتاج�مخرجات�م

Helfat و� 

Peteraf�)2003( 

p.999 

العمليات� القدرات����"حزمة�معقدة�من�امل�ارات�واملعارف�املتضمنة�داخل

� �للمؤسسة. �ال���التنظيمية �املستدامة �التنافسية �للم��ة ��امة �مصادر و��

  ."لالستفادة�من�أصول�ا�وتحقيق�األداء�املتفوق �ؤسسات�ستخدم�ا�امل

  من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مجموعة�من�املراجع.�املصدر:

وصف�األدب�النظري،�ع���نطاق�واسع،�القدرات�ع����:القدرات����حزم�من�امل�ارات�والكفاءات -

�و  �الروت�ن. �من �ومجموعة �امل�ارات، �من �حزمة ��ش���أ��ا �األخ��ة �من��ذه �متكرر �نمط �وجود إ��

 .�ومن1حد�ذاتھ�ت�شأ�مجموعة�من�امل�ارات�والسلوكياتؤسسة.�و�ناء�ع���الروت�ن����ال�شاط����امل

)�أ��ا�را��ة،�تك�سب�بالتعلم،�و���كث���من�األحيان�ت�ون�Day�)1994خصائص�الروت�ن�حسب�

                                                                                       

1 Ibidem. 
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���ا �ا��اصة �املعرفة �ضمنية �إ�� �راجع �و�ذا �كتجميعھ�1معقدة �القدرات ��عر�ف �فإن �و�التا�� � .

��عكس�األ�ش �القدرات ��ع���أن �من�الروت�ن �ال���يتم�محددة �ع���املؤسسة طة�امل��ابطة�وامل�سقة

  أدا��ا�بصفة�متكررة،�و�ذا�بدوره�يولد�م�ارات�وكفاءات�داخل�املؤسسة.

�املؤسسة - �داخل �ومدمجة �املؤسسة �خصوصيات �من ��� �ذات��إن�:القدرات �القدرات �يجعل ما

صناعة�واحدة�قد�القدرات�ال���تدعم�م��ة�تنافسية����سياق�ما.�ف�باملؤسسة�و �قيمة��و��ا�خاصة

ذو�قيمة�-در�يمكن�لبعض�القدرات�التنظيمية�أن�ت�ون�مص،�حيث�"ال�تفعل�ذلك����صناعة�أخرى 

�جدا �الزمن�-عالية �من �معينة �ف��ات ��� �الصناعات ��عض ��� �املستدامة �التنافسية �ولكن�للم��ة ،

�الزمن" �من �الف��ات �جميع ��� �الصناعات �جميع ��� �قيمة �ذات �ل�ست �القدر 2عموما �تأخذ ات�.

�باملحيط� �مرتبطة �وكذلك �املؤسسة، �وأصول �بموارد �مرتبطة �أ��ا ��ون �للمؤسسة خصوصي��ا

�و��ذا� �تنظيمية �وممارسات �عمليات �عن �عبارة ��� �القدرات �ذلك، �ع�� �عالوة �باملؤسسة. ا��اص

النحو�ف���متضمنة�داخل�املؤسسة.�ومن�الصعب�ع���املدير�ن�تحديد�ا.�كما�من�الصعب�ع���

  .3ا�و����ااملنافس�ن�تقليد�

��شر�املوارد - �ع�� �املؤسسة �قدرة ��� �القدرات �فرق �لقد : Amitو�Schoemaker�)1993ب�ن�� �ما (

املوارد�والقدرات�حيث�تصور�أن�املوارد�عبارة�عن�مخزون�من�العوامل�املتاحة�وال���يتم��شر�ا�

�املؤسسة �قدرات �خالل �4من �و�رى .Day�)1994وال���� �املتوفرة �املوارد ��� �املؤسسة �أصول �أن (

تراكمت�من�خالل�أعمال�املؤسسة.�والقدرات����الغراء�الذي�يجمع��ذه�األصول�معا�وتمكن�ل�ذه�

�بأفضلية �املؤسسة ��� �تن�شر �أن �تطبيق،�5األصول �من �املؤسسة �تمكن �فالقدرات �و�التا�� .

)�من�خالل��عر�ف�م�(الذي�تم�Shuen�)1997 و�Teece�،Pisanoواالستفادة�من�موارد�ا�وأصول�ا.�

السابق)�وسعوا�دور�القدرات�إ���إدارة�املوارد�من�وراء�حدود�املؤسسة،�باإلضافة��ذكره����ا��دول 

�ال  �القدرات �أن �أكدوا �ذلك �تمكن��إ�� �لكن �يوم، ��عد �يوما �املؤسسة ��شر�موارد ��� �فقط �ساعد

�والتغ���التكن �محيط�ا �مع �التأقلم �من �أجل�املؤسسة �من �املؤسسة �فرص �تحس�ن �و�التا�� ولو��،

  البقاء�والنجاح.

                                                                                       

1 Day George S., The Capabilities of Market-Driven Organizations, Journal of Marketing, Vol. 58, N°. 4, Oct. 1994, p.p. 

38.39. 

2 Collis David J., How Valuable Are Organizational Capabilities?, Strategic Management Journal, Vol. 15, 1994, p. 151. 

3 Amit Raphael, Schoemaker Paul J. H., Strategic Assets and Organizational Rent, Strategic Management Journal, Vol. 14, 

No. 1, Jan., 1993, p. 37. 

4 Ibidem. P. 35. 

5 Day George S, Op. Cit., p. 38. 
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:�تتطور�القدرات�وتصبح�أك���دقة�)�وتتطور�ع���الزمنdependent-Pathالقدرات��عتمد�املسار�( -

� � �املتكرر. �والتطبيق �املمارسة �خالل �Amit And Schoemaker�)1993من �القدرات�) �أن الحظ

� ��حسباألساسية، �شراؤ�ا �يمكن �ال ��جا�زة،التعر�ف، �تولكن �رؤ�ة �الوقت�اس��اتيجيةتطلب ،

فا��االت�أو�الوضعيات�املاضية�للمؤسسة�ما����إال�عملية��.1"واالس�ثمار�املستدام�،تطو�رلالالزم�ل

�املستقبلية �لقدرا��ا �القدرات2تنمية �تتطور �و�التا�� �إعادة��. �التأقلم، �خالل �من �جديدة �قدرات إ��

�و  �الب�ئة��شكيل، �واحتياجات �أفضل �و�ش�ل �لت�ناسب �موجودة، �وموارد �مل�ارات �(دمج) ت�امل

  ا��ديدة�للمؤسسة.

ب�ن�املوارد�والقدرات�حيث�است�تج�من�التعار�ف�أن��ناك�نوعان�من��)�ماMakadok�)2001وم���

باملؤسسة�السمات�الرئ�سية�ال���تم���القدرات�عن�املوارد.�السمة�األو������أن�القدرات��عت���خاصة�

�ون�أ��ا�مدمجة�(متضمنة)�داخل�املؤسسة�وعمليا��ا،�ب�نما�املوارد�العادية�ل�ست�كذلك.�أما�الثانية،�

�ال���تملك�ا�املؤسسة�من�أجل� �املوارد�األخرى فتتمثل����الغاية�األساسية�للقدرات�و����عز�ز�إنتاجية

  3تحقيق�أ�داف�ا.

ك���من�املوارد����مساعدة��عض�املؤسسات�ع���وتق��ح�وج�ت�نظر�القدرات�أن��ذه�األخ��ة����أ

األداء�أفضل�من�منافس��ا.�فالقدرات�تمكن�املؤسسات�من�تنفيذ�أ�شطة�خلق�القيمة�ع���نحو�فعال.�

�من� �معقدة �شبكة ��� �التنظيم �داخل �متضمنة �ف�� �و�التا�� �العمليات ��� ��عمق �متجذرة القدرات

�اإلدار  �القرارات �ت�بع �وال�� �امل��ابطة �القدرات�األ�شطة �أن �كما �ضمنية، �الواقع ��� �مرور�الوقت. �مع �ة

  .4ت�شأ�حواجز�للتقليد�تمكن�املؤسسات�من�التمتع�بم��ة�مستدامة�ع���منافس��ا

  قدرات�البحث�والتطو�ر: 2.2.2

�لتحليل� �بداية �كنقطة �والتطو�ر �البحث ��شاطات �تأخذ �اإلبداع �حول �الدراسات �من العديد

�ف�شاطا �املؤسسات. �ع�� �اإلبداع �تم��شاطات �ا��ارجية، �أو �الداخلية �سواء �والتطو�ر، �البحث ت

و�عت���مستو�ات�نمو�االع��اف���ا�وع���نطاق�واسع�باعتبار�ا�القوة�املحركة�للتطورات�التكنولوجية،�

�والتطو�ر� �البحث �لقدرةكنفقات �موثوقة �اإلبداع�مؤشرات �ع�� �واعت���5املؤسسة ..Evangelista et al�

                                                                                       

1 Amit Raphael, Schoemaker Paul J. H, Op. Cit., p. 42. 

2 Weigelt Carmen, Op. Cit., p. 12. 

3 Makadok Richard, Toward a Synthesis of the Resource-Based and Dynamic-Capability Views of Rent Creation, 

Strategic Management Journal, Vol. 22, N°. 5, May 2001, pp. 388-389. 

4 Grewal Rajdeep, Slotegraaf J. Rebecca, Embeddedness of Organizational Capabilities, Journal Of Decision Sciences 

Institute, Vol. 38, N°. 3, August 2007, p.p. 452-453. 

5 Ludivine Martin, Thuc Uyen Nguyen-Thi, The Relationship Between Innovation and Productivity Based on R&D and ICT 

Use: An Empirical Analysis of Firms in Luxembourg, Revue économique, Vol. 66, N°. 6, novembre 2015, p.p. 1107- 1108. 



 الفصل�الثا�ي ؤسساتماإلبدا���لل�األداءو �لتطو�ر اقدرات�البحث�و 
 

46 

 
 

�وا1997( �البحث ��شاطات �أن �كما�) �للمؤسسات، �التكنولو�� �اإلبداع �أل�شطة �رئ���� لتطو�ر�كم�ون

  .1األك���أ�مية�لالبت�ار��عت���اإلنفاق�الغ���ملموس

�الصناعاتNelson�)1991أقر� ��� �أنھ �املؤسسة��،) �فان �جدا، �م�م �التكنولو�� �اإلبداع �ي�ون أين

�واملعارف� �ا����ات �القدرات�بامل�ارات، �وتحدد��ذه �والتطو�ر. �القدرات����البحث �من �إ���حزمة تحتاج

ا��اصة�بأفراد�قسم�البحث�والتطو�ر،�طبيعة�فرق�البحث�املوجودة�واإلجراءات�ل�شكيل�فرق�جديدة،�

�ع �خصائص �القرار، �اتخاذ �والتطو�ر و مليات �البحث �وظيفة �ب�ن �ما �األخرى��االرتباطات والوظائف

  ��2وظيفة�اإلنتاج�وال�سو�ق�...ا��).(

)�إ���العمليات�ال���تمكن�Jayachandran�)2008و�Krasnikovو�ش���قدرة�البحث�والتطو�ر�حسب�

�أو�خ �لتطو�ر�منتجات �القائمة �التكنولوجيا �وتحو�ل �جديدة، �تكنولوجيا �اخ��اع �من دمات�املؤسسة

)� �اإلجراءات �ع�� �والتطو�ر��عتمد �البحث �قدرة �و�التا�� �ع���routinesجديدة. �املؤسسة ��ساعد �ال�� (

�متفوقة �منتوجات �وتصميم �موجودة، �تكنولوجيا �مع �دمج�ا �جديدة، �تقنية ��ش���3تطو�ر�معرفة �كما .

واحدة�من�ب�ن��أيضا�إ���قدرة�املؤسسة�ع���إعادة�صياغة�املعرفة�ا��الية�وإنتاج�معرفة�جديدة�و��

)�أن�2008(وآخرون��Wang.�وأضاف�نا��ةالكفاءات�األساسية�للتمي���ب�ن�املؤسسات�النا��ة�والغ���

�تكنولوجيات� �وإ�شاء �القائمة �التكنولوجيات �توسيع �ع�� �املؤسسة �والتطو�ر��ساعد �البحث قدرات

�القدرات�من�العناصر� � �(عناصر�تقييم�جديدة�وتحس�ن�وظيفة�البحث�والتطو�ر،�وتت�ون��ذه التالية

�املنتجات� �والتطو�ر، �البحث �منتجات �نجاح �معدل �العمال، �إجما�� �من �الباحث�ن ��سبة القدرات):

)�صنف�من�Yam et al�)2004..��4املبتكرة�املولد�ذاتيا،�عدد�براءات�االخ��اع،�وكثافة�البحث�والتطو�ر

املؤسسة�ع��:������ذه�األخ��ة�إ���قدرةب�ن�قدرات�اإلبداع�التكنولو��،�قدرات�البحث�والتطو�ر�حيث��ش

� �مشار�ع��اس��اتيجيةدمج �محفظة �إدارة �والتطو�ر، �البحث �مشروع �(إنجاز) �تطبيق �والتطو�ر، البحث

  .5البحث�والتطو�ر،�ونفقات�البحث�والتطو�ر

                                                                                       

1 Evangelista, R., Perani, G., Rapiti, F., Archibugi, D.,. Nature�and impact of innovation in manufacturing: some evidence 

from�the Italian innovation survey, Research Policy, Vol. 26, 1997, p.p. 521–523. 

2 Nelson Richard R., Why Do Firms Differ, and How Does it Matter?, Strategic Management Journal, Vol. 12, Special Issue: 

Fundamental Research Issues in Strategy and Economics, 1991, p. 68. 

3 Krasnikov Alexander, Jayachandran Satish, The Relative Impact of Marketing, Research-and-Development, and 

Operations Capabilities on Firm Performance, Journal of Marketing, Vol. 72, No. 4, Jul., 2008, p.2. 

4 Wang Chun-hsien,,� Lu Iuan-yuan Lu, Chen Chie-bein, Evaluating firm technological innovation capability under 

uncertainty,  Technovation Vol. 28, 2008, p. 353. 

5 Yam Richard C.M., Guan Jian Cheng, Pun Kit Fai, Tang Esther P.Y., An audit of technological innovation capabilities in 

chinese firms: some empirical findings in Beijing, China, Research Policy, Vol. 33, 2004, p. 1126.  
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)�فقد�عرف�The Information-Based Aproachومن�وج�ة�نظر�املقار�ة�القائمة�ع���املعلومات�(

Geno وآخ�� �الك�ساب،�2006(رون �املؤسسة �إجراءات ��� �مندمجة �أ��ا �والتطو�ر�ع�� �البحث �قدرات (

  .1توليد،�تخز�ن،�اس��جاع،��تفس��،�ونقل�املعلومات�لغرض�حل�املشا�ل

�والكفاءات� �امل�ارات �من �حزمة ��� �والتطو�ر�تتمثل �البحث �قدرات �أن �نجد �التعار�ف ��ذه ومن

صة�بوظيفة�البحث�والتطو�ر�وال���تمكن،��س�ل�وتدعم�املؤسسة�والعمليات�واإلجراءات�(الروت�ن)�ا��ا

ع���إنتاج�وتطو�ر�معرفة�جديدة،�أو�إعادة�صياغة�املعرفة�ا��الية،�و�التا���ابت�ار�تكنولوجيا�لتطو�ر�

  منتجات�جديدة�أو�تحس�ن�منتجات�أخرى�قائمة.

�وال �عامة�ولقدرات�البحث �مفا�يم�للقدرات�بصفة �سرد �إ�� �تطرقنا �ما تطو�ر�بصفة�خاصة،��عد

�البحث� �قدرات �قياس ��� �استخدمت �أو�املعاي���ال�� �املقاي�س �ملختلف �شاملة �نظرة �إعطاء سنحاول

���� �س�ستخدم�ا �ال�� �القياس �أ�عاد �م��ا �س�ست�بط �وال�� �السابقة، �التطبيقية �الدراسات والتطو�ر���

  دراس�نا.��

  املعاي���املستعملة�لقياس�قدرات�البحث�والتطو�ر: 3.2.2

�ا �أو�يوجد �كمتغ���لوحده �إما �والتطو�ر، �البحث �متغ���قدرات �تناولت �ال�� �الدراسات �من لعديد

كعنصر�من�متغ���أشمل�والذي�يتمثل����قدرات�اإلبداع�التكنولو��،�وقد�اختلفت��ل�م��ا����استعمال�

ت�غالبا�ما�املعاي���لقياس��ذه�القدرات.�بما�أنھ��ناك�تباين����رؤ�ة��ل�دراسة�و�عر�ف�ا�للمف�وم�القدرا

�معيار�خاص� �ع�� �إجماع ��ناك �ل�س �بالتا�� �وا��، ��ش�ل �وغ���مرئية �غ���ملموسة �القدرات ت�ون

  لقياس��ذا�املف�وم.���

�إ��� �بال�سبة �مقاسة �ت�ون �ما �غالبا �وال�� �والتطو�ر، �البحث �لقدرات �األك���استخداما املقياس

البحث�والتطو�ر".�و�ذه�األخ��ة�غالبا�ما��نفقات�املؤسسة�أو�قطاع�الصناعة�ك�ل.�و�ع���ع��ا�بـ�"كثافة

�ستخدم�كمعيار�لتقييم�مدخالت�عملية�اإلبداع.�ج�ود�البحث�والتطو�ر��ذه�ال�تمثل�فقط�املدخالت�

ال����ش�ل�جزءا��امال��االس��اتيجيةاملعلومات�حول�األ�شطة�ا��الية�للمؤسسة،�بل��عمل�ع���توف���

  .2مؤسسةمن�قدرات�االبت�ار�لل

�ع���تطو�ر�تكنولوجيات�جديدة)�ا���ر� �والتطو�ر�(أو�إنفاق�املؤسسة �ش�ل�االس�ثمار����البحث

�منوطة� �ا��ديدة �املنتجات �مخرجات �النظر�ة، ��ذه �ففي �البت�ار�املنتوج، �الكالسيكية �للنظر�ة الزاو�ة

                                                                                       

1 Gino Francesca, Pisano Gary, Sorell Michael R., Szigety Mark, R&D Portfolio Strategy, Diversification and Performance: An 

Information Perspective, Working Paper 

2 Babkin A.V., Lipatnikov V.S., Muraveva S. V. Assessing the impact of innovation strategies and R&D costs on the 

performance of IT companies, 11th International Strategic Management Conference, Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, Vol 207, 20 October 2015, p. 750. 
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 the technology"ب��م�االس�ثمار����البحث�والتطو�ر.�عالوة�ع���ذلك،�نظر�ة�الدفع�التكنولو���

pushلنجاح�� �رئ���� �والتطو�ر�ومحدد �البحث �والتطو�ر�كمعيار�لقوة �البحث �االس�ثمار��� �أن �ترى ،"

�ا��ديد �1املنتج �و�رى .Day�)1994داخلية�� ��عت���قدرات �التطو�ر�التكنولو�� ��� �املؤسسة �موارد �أن (

  تجات�جديدة.رئ�سية.�و�ؤكد�أن��ذه�املوارد��ش�ل�قاعدة�تكنولوجية�ال�غ���ع��ا�لتطو�ر�من

�والتطو�ر� �البحث �كثافة �ب�ن �ما �إيجابية �عالقة ��ناك �أن �وجدوا �السابقة �الدراسات �من العديد

� )�أنھ�يمكن�للمؤسسة�أن�تحسن�أدا��ا�من�خالل�Kotabe et. Al�)2000وأداء�املؤسسة.�حيث�صرح

���� �املتفوقة �املؤسسة �تص�يع�ا. �عمليات �تحس�ن �خالل �ومن �املنتج �تطو�ر�و/أو�تصميم ال��ك���ع��

�أك��� �عوائد �منافس��ا،�و�مكن�أن�تحقق �عن �تمي���منتجا��ا �طر�ق �عن �م��ة �تكسب �املنتجات، تصميم

���عمليات�(طرق)�التص�يع،�يمكن�أن�تخفض�من�ت�اليف�إنتاج�ا��(م��م).�و�املثل،�املؤسسة�ال���تبدع

�والتطو�ر��سمح� �البحث �بكثافة �االبت�ار�املحدد �و�التا�� �بمنافس��ا، �مقارنة �منتجا��ا �جودة وتحسن

  .2للمؤسسات�بتحقيق�الكفاءة����عمليا��ا

� �البحث �قدرات �قياس �حاولت �ال�� �السابقة �الدراسات �من �العديد �بأداء�(والتطو�ر��ناك ور�ط�ا

وتنافسية�املؤسسة)�مستعملة�بذلك�مختلف�األطر�النظر�ة،�ومدمجة��ل�من�املعاي���الكمية�والكيفية.�

�البحث� �قدرات �لتقييم �املعاي���املستخدمة �ومختلف �الدراسات ��ذه ��عض �عرض �سنحاول �ذلك ألجل

  )�ي��ص��عض��ذه�الدراسات.2-2(والتطو�ر.�وا��دول�

عنصرا�(فقرة)�لتقييم�قدرات�البحث�والتطو�ر،�وتم�تجميع��ذه��Yam et al.�)2004�(17استخدم�

  3)�مجموعات�من�املتغ��ات�املستقلة�وال���تتمثل�فيما�ي��:4العناصر����أر�ع�(

�اإلبداع - �اس��اتيجية :)� �ع�� �املؤسسة �قدرة ��� �وتتمثل �عناصر، �ثالثة �باستخدام �تقييم�ا )�1وتم

)�توف���آليات����يع�وتحف���وم�افأة�اإلبداع�2املؤسسة.�(وضع�خطة�بحث�وتطو�ر�مالئمة���طة�

)�ضم�نطاق�أو�مجموعة�من�الوظائف�للمشاركة����عملية�تطو�ر�وغر�لة�املفا�يم����3املؤسسة�و�(

 ا��ديدة.

)�وضع�أ�داف�1واستخدموا�ف��ا�خمس�فقرات،�تتمثل����قدرة�املؤسسة�ع���(�:شروعتطبيق�امل -

�معاي���وا�� �للمشروع، �(وا��ة �املشروع. �إلدارة �وا��ة �قوان�ن �وأيضا �املشروع، �ملراحل )�2ة

                                                                                       

1 Tiger Li, The Impact of the Marketing-R&D Interface on New Product Export Performance: A Contingency Analysis, 

Journal of International Marketing, Vol. 7, N°. 1, 1999, p. 14. 

2 Kotab Masaaki, Srinivasa Srini S., Aulakh Preet S., Multinationality and Firm Performance: The Moderating Role of R&D 

and Marketing Capabilities, Journal Of International Business Studies, Vol 33, N°1, 2002, p. 83. 

3 Yam Richard C.M., Guan Jian Cheng, Pun Kit Fai, Tang Esther P.Y, Op. Cit., p. 1135 - 1138. 
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)� �مختلف�وظائف�املؤسسة. �ب�ن �ما �عمل �"3توف���فر�ق �توفر�وكفاءة �املنتوج) )�فعالية�4(�1"بطل

  )�تطبيق�طرق�تصميم�متطورة.5أفراد�البحث�والتطو�ر،�و(االتصال�ما�بيـن�

  لقياس�قدرات�البحث�والتطو�ر):�م��ص�لبعض�املعاي���املستعملة�2-2ا��دول�(

  املعاي���املستعملة�لقياس�قدرات�البحث�والتطو�ر  املؤلف

Guan و� Ma  

)2003،(  

�Yam وآخرون��

)2004(  

 .االبداع�اس��اتيجية -

 تنفيذ�مشروع�البحث�والتطو�ر. -

 إدارة�محفظة�املشار�ع�البحث�والتطو�ر. -

  االس�ثمار����البحث�والتطو�ر. -

Oh� و Rhee�)2010�(،  

Taju و� bin�)2015(  

 القدرات�ال�ندسية. -

 قدرات�التصميم. -

  القدرات�الب�يو�ة. -

Wang�،Luو� Chen 

)2008(  

 �سبة�الباحث�ن�من�إجما���العمال. -

 �سبة�نجاح�منتجات�البحث�والتطو�ر. -

 املنتجات�املبتكرة�واملولدة�ذاتيا�(���املؤسسة). -

 عدد�براءات�االخ��اع. -

  كثافة�البحث�والتطو�ر. -

Lefebvre وآخرون��

)1998(  

Altshuler�)2012(  

 كثافة�املعرفة�التكنولوجية. -

 اس��اتيجيات�البحث�والتطو�ر. -

 التعاون����مجال�البحث�والتطو�ر. -

 اك�ساب�املعرفة�من�مختلف�مصادر�املعلومات. -

  إدارة�القدرات�التكنولوجية. -

Krasnikov و� 

Jayachandran�)2008( 

 إبداعية�براءات�االخ��اع. -

 أسمال�البحث�والتطو�ر.مخزون�ر  -

 كثافة�البحث�والتطو�ر. -

 اإلبداع�التكنولو��. -

  خ��ة�مجال�التكنولوجيا. -

  باالعتماد�ع���مجموعة�من�املراجع.من�إعداد�الباحث��املصدر:

                                                                                       

مسئول�تنفيذي�كب������املؤسسة،�الذي�يأخذ�ع���عاتقھ�مسؤولية��عز�ز�التطو�ر�الداخ���وال��و�ج�ا��ار���لسلعة�أو�خدمة�معينة.�وقد�� 1

ومن�أمثلة��.اك�شف�العديد�من�شر�ات�األعمال�أن�وجود�بطل�املنتوج�يمكن�أن�يحسن��ش�ل�كب���من�فرص�نجاح�املنتج�ال��ا�ي����السوق 

  .Appleوعالمة�منتجات�شركة��Steve Jobsذلك�
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)�1ولقياس��ذا�البعد�تم�تناول�خمس�معاي��،�و���قدرة�املؤسسة�ع��:�(�:إدارة�محفظة�املشار�ع -

)�سرعة�وجودة�معلومات�التغذية�2الدمج�ما�ب�ن�مختلف�املجموعات�الوظيفية����عملية�اإلبداع.�(

)� �وال�ندسة. �التصميم �إ�� �التص�يع �من �إ���3الرجعية �البحث �من �التكنولوجيا �لتحو�ل �اآلليات (

)� �جود�بر 4التطو�ر. تو�والت�مقرر�العمل���ا�مثل�تصميم�للتص�يع�وتصميم�الستخدام�الز�ائن.�)

 )���م�معلومات�التغذية�الرجعية�ا��اصة�بالسوق�والعمالء����عملية�اإلبداع.5(

�والتطو�ر - �البحث ��� �(�:االس�ثمارات �التالية: �املقاي�س �ع�� �اس�ثمار�البحث�1و�شتمل �مستوى (

مستوى�اس�ثمار�البحث�والتطو�ر����العمليات�(طرق�اإلنتاج)��)2والتطو�ر����املنتجات�ا��ديدة.�(

)��سبة�عمال�4)�متوسط�عدد�مشار�ع�البحث�والتطو�ر�املنجزة�خالل�السنة.�وأخ��ا�(3ا��ديدة.�(

 البحث�والتطو�ر�من�إجما���عمال�املؤسسة.

)�لقياس�قدرات�البحث�والتطو�ر،�ف���Wang et al.�)2008 أما�فيما�يخص�العوامل�ال���تناول�ا�

  1تمثل��ل�ا�مقاي�س�كمية�(عددية�و�سب�مئو�ة)�وتمثلت����خمس�مقاي�س�و��:

وتمثل�فرق�البحث�والتطو�ر�ك�سبة�مئو�ة�من�إجما���العمال،���سبة�الباحث�ن�من�إجما���العمال: -

 و�ذا�كمتوسط�لثالث�سنوات�املاضية.

تطو�ر:�وتقاس�ب�سبة�منتجات�البحث�والتطو�ر�النا��ة�تجار�ا��سبة�نجاح�منتجات�البحث�وال�� -

 من�إجما���منتجات�املؤسسة�و�ذا�أيضا�يحسب�متوسط�ا�لثالث�سنوات�سابقة.

 املنتجات�املبتكرة�واملولدة�ذاتيا:�عدد�املنتجات�املطورة�من�خالل�البحث�والتطو�ر����املؤسسة. -

 ثالث�سنوات�سابقة.��اع�املث�تة�خالل�تطبيقات�براءة�االخعدد�براءات�االخ��اع:�عدد� -

�و���مقاسة�ب�سبة�نفقات�البحث�والتطو�ر�ع���إجما���عدد�العمال���� - كثافة�البحث�والتطو�ر:

املؤسسة�لثالث�سنوات�ماضية،�و�ستخدم��ذا�املعدل�من�أجل�تجنب�العالقة�االصطناعية�مع�

 ��م�املؤسسة.

� �دراسة �البحثLefebver et al.�)1998ركزت �ع�� �حيث��) ���ا، �العالقة �ذات والتطو�ر�والقدرات

  قسمت�القدرات�املتعلقة�بالبحث�والتطو�ر�إ���خمس�مجموعات،�س�تطرق�إل��ا�فيما�ي��:

�التكنولوجية - �املعرفة �ع���كثافة �وا��فاظ �توظيف �أجل �من �خاصة �ج�ود �املؤسسة �تدير :

� �ما ��ذا �املؤسسة، �ألعمال �ا��اسمة �امل�ارات �ذوي �والعلماء �العلمية�امل�ندس�ن �الثقافة �عنھ ي�تج

� �وحسب �للمؤسسة. �املعرفة�Lefebver et al.�)1998والتكنولوجية �مؤشر�لكثافة �أفضل �فإن (

                                                                                       

1 Wang Chun-hsien,,�Lu Iuan-yuan Lu, Chen Chie-bein, Op. Cit., p. 354. 
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التكنولوجية�يتمثل�����سبة�املوظف�ن�بخلفيات�تقنية�وعلمية�من�إجما���موظفي�املؤسسة،�و�نظر�

 1إل��ا�ع���أ��ا�من�القدرات�ا��رجة�للبحث�والتطو�ر.

- � �والتطو�راس��اتيجيات �املؤسسة،��:البحث �خصوصيات �والتطو�ر��و�من �البحث �أن �الوا�� من

واالس�ثمار�فيھ��عت���واحد�(وغ���شامل)�من�ب�ن�العوامل�املحددة�لنجاح�ج�ود�البحث�والتطو�ر����

املؤسسة.��ل�مؤسسة�لد��ا�مخصصات�مختلفة�من�املوارد.�والطر�ق�الذي�تختاره�الس�ثمار�أموال�

معينة�للبحث�والتطو�ر.��ناك�خمس�اس��اتيجيات��اس��اتيجيةوال���تتوافق�مع��البحث�والتطو�ر 

�ت �التطبيقي، �البحث �األسا���، �البحث �و�� �والتطو�ر، �للبحث �تطو�ر�مق��حة �املنتوج، طو�ر

�و  �العلمية�العمليات، �األصول �تحس�ن �فان �ذلك، �إ�� �باإلضافة �املوجودة. �املنتجات تحس�ن

 2السادسة.�االس��اتيجيةعتبار�ا�والتكنولوجية�ا��الية�يمكن�ا

�عت���التعاون�مع�مختلف�املؤسسات����الشبكة���ر�الزاو�ة��:التعاون����مجال�البحث�والتطو�ر -

���� �دعم �إ�� �وتحتاج �املوارد �محدودية �من ��عا�ي �أ��ا ��ون �والتطو�ر، �بالبحث �املرتبطة للقدرات

�الصنع �التامة �املنتجات ��� �تكنولوجيا��ا �وتطبيق �إن3تطو�ر�املنتجات �إ��� . �ال��وء �ع�� القدرة

�االتجاه ��عكس �ا��ار�� �و نحو��التعاون �تحالفات �إ�شاء �أش�ال �ب�ن �للتعاون املؤسسات،�أخرى

الو�االت�ا���ومية�وا��امعات.�و���ا��قيقة،�فقد�أش���بقوة�أن�التعاون�قد�ي�ون�م�ونا�أساسيا�

لنجاح�تطو�ر�منتجات�جديدة.�اختيار�الشرا�ات����مجال�البحوث�والتطو�ر�يختلف�كث��ا،�و�ذا�ما�

دبيات�فيما�ي��:�يفسر�وجود�ستة�أنواع�من�الشرا�ات����البحث�والتطو�ر�وال���حددت�من�قبل�األ 

�األصناف� ��ذه �ح�ومية. �و�االت �جامعات، ��ليات، �الباطن، �من �التعاقد �املنافس�ن، �الز�ائن، مع

� �أي: �التعاو�ي، �والتطو�ر �البحث �من �عل��ا �واملتعارف �املعتادة �األش�ال ��عكس شراكة�الستة

�(�م�شآت ب�ن �و )Business to Businessاألعمال �ا��امعة �ب�ن �ما �الشراكة عمال�األ �م�شآت،

)University To Business األعمال�(�م�شآت)،�والشراكة�ما�ب�ن�الو�االت�ا���ومية�وGovernment 

To Business.(4 

�للمعلومة - �مصادر�مختلفة �من �املعرفة �اك�ساب �لـ �بال�سبة :.Lefebvre et al�)1998ع���� �القدرة (

ة.�فاملعلومات�املدعمة�جمع�املعرفة�التكنولوجية�من�مصادر�مختلفة����أيضا�من�األصول�ا��اسم

                                                                                       

1 Lefebvre Élisabeth, Lefebvre Louis A., Bourgault Mario, R&D-Related Capabilities as Determinants of Export Performanc, 

Small Business Economics, Vol. 10, N°. 4, Jun., 1998, p. 367. 

2 Altshuler Liliya, Competitive Capabilities of a Technology Born Global, PhD dissertation, Lund Institute of Economic 

Research School of Economics and Management, Lund Business Press, 2012, p. 146. 

3 Ibidem, p.p. 146.147. 

4 Lefebvre Élisabeth, Lefebvre Louis A., Bourgault Mario, Op. Cit., p. 367. 
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�للمؤسسة �بال�سبة �جدا �م�م �ا���ومية �أو�الو�االت �التقنية، �ا��امعات،�املعا�د �قبل �و�رى�1من .

Cohenو�Levinthal�)1990� �والتطو�ر�من �البحث �معلومات �استخدام �مدى �إن مصادر�مختلف�)

�قدرة� �تمثل �األخ��ة ��ذه �للمؤسسة. �االس�يعابية �القدرة ��عكس �إذ �للمؤسسة �حاسمة �قدرة يمثل

�تجار�ة �ألغراض �ا��ديدة �ا��ارجية �املعلومات �وتطبيق �(ف�م)، �إدراك �تقييم، �ع�� .�2املؤسسة

�املعار  �استكمال �أجل �من �والكفاءات �للمعرفة �مصادر�خارجية �إ�� �تحتاج �املؤسسات ف�و�التا��

� �وحسب ���ا. �ا��اصة �أو �و/ �تمتلك�ا �ال�� �� Caloghirouوالكفاءات �تحتاج�2004(وآخرون (

�الداخلية� �املعرفة �من �كال �تحو�ل �أجل �من �املؤسسات �ب�ن �ما �ارتباطات �إ�� �أيضا املؤسسات

�جديدة �أو�خدمات �عمليات �وتطو�ر�منتجات، �املعرفة �من �جديدة �أنواع �إ�� �و�ضيف�3وا��ارجية .

Lefebvre et al.�)1998(����� �الوظائف �مختلف �ب�ن �النطاق �الواسعة �الداخلية �االتصاالت أن

 4املؤسسة�(مثل�وظيفة�البحث�والتطو�ر،�اإلنتاج�وال�سو�ق)����أيضا��عت���حاسمة�بال�سبة�ل�ا.

� �دراسة �يخص �سابقة�Jayachandran�)2008و�Krasnikovوفيما �دراسات ��عدة �استعان �فقد (

)Dutta, Narasimhan, and Rajiv�)1999� ،(Helfat�)1997� ،(Kotabe, Srinivasav, and Aulakh�

)2002� ،(Menguc and Auh�)2006� ،(Macher and Boerner�)2006مؤشرات�� �استخراج ��غرض ((

  لقياس�قدرات�البحث�والتطو�ر.�وسنذكر��ذه�املؤشرات�����ء�من�التفصيل�فيما�ي��:

�املؤسسة - �اخ��اع �براءات �إبداعية �حسب :Dutta� ،rasimhanNaو�Rajiv�)1999إبداعية�� �تقاس (

�املؤسسة� �اخ��اع �ب��اءة �(االس�ش�اد) �االقتباس �ف��ا �تم �ال�� �املرات ��عدد �التكنولوجية النتائج

)Patent Citationsبراءة�� �ت�ون �أن �شأ��ا �من �األك���إبداعية �التكنولوجيا �أن �باف��اض�م �وذلك ،(

 5االخ��اع�املرتبطة���ا�أك���اقتباسا.

)�أن�مخزون�رأسمال�البحث�والتطو�ر��عت���Helfat�)1997يرى��:رأسمال�البحث�والتطو�رمخزون� -

كمقياس�إجرا�ي�بديل��ع���عن�املعرفة�امل��اكمة�من�خالل�البحث�والتطو�ر،�يحسب��ذا�املقياس�

                                                                                       

1 Ibidem. 

2Cohen, Wesley M., Levinthal, Daniel A., Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation,  

Administrative Science Quarterly, Vol. 35, N°. 1, Special Issue: Technology, Organizations, and Innovation,  Mar., 1990, p. 128. 

3 Caloghirou Yannis, Kastelli Ioanna, Tsakanikas Aggelos, Internal capabilities and external knowledge sources: 

complements or substitutes for innovative performance?, Technovation, Vol. 24, 2004, p. 30. 

4 Lefebvre Élisabeth, Lefebvre Louis A., Bourgault Mario, Op. Cit., p. 367. 

5 Dutta Shantanu, Narasimhan Om, Rajiv Surendra, Success in High-Technology Markets: Is Marketing Capability 

Critical?, Marketing Science, Vol. 18, N°. 4, 1999, p. 555.  
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�الدائم �ا��رد �طر�ق �الس�ب�1باستخدام �ول�ذا �ا��ا�� �والتطو�ر�للعام �البحث �إنفاق �اس�بعاد ،

 .2مال�البحث�والتطو�ر��عكس�املعرفة�امل��اكمة�اعتبارا�من�بداية��ل�عاممخزون�رأس

�والتطو�ر�(األو��)� �البحث �رأسمال �مخزون �يحسب �للدراسة، �زمنية) �(سلسلة �ف��ة �أي �بداية ��

بقسمة�نفقات�البحث�والتطو�ر�للسنة�األو���من�الف��ة�عل�مجموع��ل�من�معدل�االمتالك�لرأسمال�

�والتطو�ر�زائد �املقدر�ن�البحث �املعدل�ن ��ذين �أن �اف��اض �والتطو�ر�(مع �البحث �نمو�نفقات �معدل ا

� �قيمة �من ��ل �بمجموع �سنة ��ل �بداية �والتطو�ر��� �البحث �رأسمال �مخزون �و�حسب �اإل�الكثابت�ن).

ملخزون�رأسمال�البحث�والتطو�ر����بداية�الف��ة�ومجموع�النفقات�السنو�ة�ا��قيقية�للبحث�والتطو�ر�

  3من�السلسة�ح�����اية�العام�السابق.�من�أول�سنة

)�Kotabe et al�)2002.:�مقياس�كثافة�البحث�والتطو�ر�الذي�استخدمھ�كثافة�البحث�والتطو�ر -

 4يمثل�ا��زء�من�مبيعات�املؤسسة�ال���أنفقت�ع���أ�شطة�البحث�والتطو�ر.�

���املعرفة�امل��اكمة�من�خالل�التعلم،��)Boerner�)2006و�Macherحسب��:خ��ة�مجال�تكنولو�� -

وتتمثل�ا����ة�الكب��ة����عمق�املعرفة�املتعلقة�بمجال�معر���أو�تكنولو���محدد.�و�و��س�ل�إ�شاء�

� �مجال�تكنولو���محدد، �وتنجم�عن�ا����ة�امل��اكمة��� تطو�ر�مر��ات�املعرفة�داخل�املؤسسة.

،�و�ل�حل�املشكالت����)أك���ترك��ا(�س��اتيجيات�م�املش��ك�واالف،�وتحس�ن�أك���دقة�للمعلومات

  5يؤدي�إ���تحس�ن����أداء�التطو�ر.�ذا�بدوره�س

 :���االبداع�قدرات�البحث�والتطو�ر �أ�مية 3.2

� ��عض �إ�� �س�تطرق �الثا�ي �الفصل �من �القسم ��ذا �صلة�� �ل�ا �البحث�ب�العناصر�ال�� قدرات

،�االنفاق�أو�االس�ثمار����البحث�والتطو�ر�وال���تتمثل،�حسب�دراس�نا،�����ل�من�قدراتوالتطو�ر،�

                                                                                       

1 �� �تقدير�مخزون�رأس�املال،�و�عتمد��ذه�Jones�)1999و��Hallعت���طر�قة�ا��رد�الدائم�ال���استخدم�ا )�من�أ�م�الطرق�املستخدمة���

الطر�قة�ع���أن�الرأس�املال�ا��ا���(السنة�ا��الية)��و�عبارة�عن�رصيد�رأس�املال�السابق�(السنة�السابقة)�ناقصا���م�اال�تال�ات�ع���

��ذه� ��� �األك���صعو�ة �املسألة �تبقى �ا��الية. �السنة ��� �اإلجما�� �الرأسما�� �الت�و�ن ���م �إليھ �مضافا �السابقة �السنة ��� �املال �رأس رصيد

ذلك�مش�ل�آخر�و�و�تحديد�معدل�الطر�قة����كيفية�تقدير�مخزون�رأس�املال����السنة�األو���من�السلسة�الزمنية�للف��ة�املدروسة،�وك

  سنوي�سواء�ع���مستوى�االقتصاد�الك���أو�ع���مستوى�القطاعات�االقتصادية.تالك�ال�اال 

2 Helfat, Constance E.,�Know-How and Asset Complementarity and Dynamic Capability Accumulation: The Case of�

R&D, Strategic Management Journal, Vol. 18, N°. 5, 1997, p. 351. 

3 Ibidem. 

4 Kotabe Masaaki, Srinivasan Srini S., Aulakh Preet S., Multinationality and Firm Performance: The Moderating Role of 

R&D and Marketing Capabilities, Journal of International Business Studies, Vol. 33, N°. 1, 2002, p. 93. 

5 Macher Jeffrey T., Boerner Christopher S., Experience, Scale, and Scope Economies: Trade-Offs and Performance in 

Development, Strategic Management Journal, Vol. 27, N °. 9, Sep., 2006, p. 848. 
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�والتطو�ر  �البحث �مشار�ع �تنفيذ �قدرات �وكذلك �والتطو�ر، �البحث �عمال �اظ�ار�ال�قدرات دور�ومحاولة

  الذي�تلعبھ��ذه�القدرات����االبداع�التكنولو���ع���مستوى�املؤسسات.

  البحث�والتطو�ر:�اق�ع��نفقدرات�اإل  1.3.2

يجب�أن�تزاول�اس�نادا�إ���م��رات�اقتصادية�وموضوعية،�وغ���إن�جميع�أ�شطة�البحث�والتطو�ر�

�للم�انة� �نظرا �أ�مية �أك���املواضيع �والتطو�ر�من �البحث �و�التا���فإن�موضوع �للموارد، ��درا ��عد ذلك

ال���يتمتع���ا��ذا�املوضوع����ظل�التطورات�التكنولوجية�امل�سارعة،��ون�أن�جميع�االبت�ارات��سبق�ا�

  �1ن�البحث�والتطو�ر�وما�ي��تب�عل��ا�من�تحمل�نفقات�معت��ة.أ�شطة�واسعة�م

يطلق�ع���املصار�ف�املرتبطة�بأ�شطة�اإلنتاج�املعر���"�ت�اليف�البحث�والتطو�ر"�وال�تمثل��ذه�

���ء�مع�ن�يك�سب��تطو�ر األخ��ة�أصوال�غ���ملموسة�بل�إن�أ�شطة�البحث�والتطو�ر�ي�تج�ع��ا�عادة�

�أو�عمل� �أو�تركيب، �معادلة، �فكرة، �عملية، �جديد، �منتج �أو��شر�(مثل �طبع �أو�حق �اخ��اع �حق منھ

� �ارتباط �عالقة �والتطو�ر�ذات �البحث �نفقات �ا��دير�بالذكر�أن �ومن �أو�غ����- أد�ي)، �مباشرة سواء

لبحث�والتطو�ر�ع���خلق�مع�أغلب�األصول�غ���امللموسة،�حيث�أنھ�غالبا�ما��ساعد�أ�شطة�ا�-مباشرة�

  أو�تطو�ر�ش�رة�املحل،�العالمات�التجار�ة،�براءات�االخ��اع،�حقوق�التأليف�...�وغ���ا.

� �االس�ثماراتكما �الذاتية��تتمثل �واملوارد �القدرات �واستخدام ��سي�� �كفاءة ��� �امللموسة غ��

�من �خاصة �بصفة �الصناعية �واملعرفة �عامة �بصفة �املعرفة �تحس�ن ���دف �ترجمة��الضرور�ة خالل

�ز�ادة� �إ�� �تؤدي �وأنظمة �وسائل �صورة ��� �أيضا �وترجم��ا �اقتصادية، �منتجات �ش�ل ��� األف�ار�عمليا

  الطاقة�اإلنتاجية،�ف���بذلك��عد�من�مدخالت�العملية�االس�ثمار�ة.

�البحث� �مجال ��� �متخصصة ��انت �سواء �املؤسسات �تزاولھ �والتطو�ر�وال�� �البحث �أل�مية نظرا

سسات�صناعية،�زادت�بذلك�أ�مية�نفقات�البحث�والتطو�ر����أعمال�تلك�املؤسسات،�والتطو�ر�أو�مؤ 

و�شمل�نفقات�البحث�والتطو�ر�الت�اليف�املباشرة�والغ���مباشرة�املتعلقة�بتطو�ر�العمليات�والتقنيات�

البحث�املحض�(األسا���)،��-1واملنتجات�ا��ديدة،�و�مكن�تص�يف��ذه�النفقات�إ���ثالث�فئات�و��:�

  التطو�ر،�وقد�سبق�لنا�التطرق�ل�م�ومحاولة�التفرقة�بي��م.�-3البحث�التطبيقي،��-2

�ال��ك���ع���مزاولة�األصناف�الثالثة�للبحث�والتطو�ر� �إ���أن��ناك�اختالف��� وتجدر�اإلشارة��نا

�إ��� �بالضرورة �يؤدي �ما �و�ذا ��ا��امعات، �العلمية �واملؤسسات �الصناعية �املؤسسات �ب�ن �ما وذلك

الف����ترك���اإلنفاق�ع���أنواع�البحوث�والتطو�ر.�فالبحوث�ال���يتم�مزاول��ا����ا��امعات،�تجرى�االخت

�ل�ذه� �التجاري �االستغالل �أن �كما �ل��م�ور، �متاحة �ونتائج�ا �جديدة، �معرفة �وراء �الس�� �أجل من

                                                                                       

،�مجلة�ومتطلبات�اإبالغ�املا���ع��ااألصول�غ���امللموسة�املكونة�داخليا�عباس�حميد�يح���التمي��،�عبد�ا��س�ن�توفيق�شب���السعد،�� 1

  .56ص.��،10�،2013،�اإلصدار�5دراسات�إدار�ة،�مجلد�
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�باملؤسسا �(ا��اص �الصنا�� �والتطو�ر �البحث �أخرى �ناحية �ومن �كب��ة. �بدرجة �م�مل ت�املعرفة

الصناعية)���دف�ع���وجھ�التحديد�مص��ة�املؤسسة�املنفقة�ع���البحث.�إن�غاية�الصناعة����النمو�

توسعت�توقعات�منتجات�وأعمال�جديدة،�و�التا��،��ح�و�ان��ذا�ليتحقق�من�خالل�تطو�ر وتحقيق�األر�ا

  1تطو�ر�املعرفة����املنتجات.�الصناعة�من�بحو��ا�ل�شمل

  .ف�مجاالت�ال��ك���بحث����الصناعة�وا��امعاتتص�يوالش�ل�املوا���يو���

  ):�تص�يف�مجاالت�ترك���البحث�والتطو�ر�ب�ن�املؤسسات�الصناعية�وا��امعات�2-1الش�ل�(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Paul Trott, innovation management and new product development, 4thed, FT. Prentice Hall, Pearson 

education, England, 2008, p.261. 

�عرض�الش�ل�السابق�تقسيمات�البحث�والتطو�ر�وال���يركز�عل��ا��ل�من�الصناعات�وا��امعات،�

� �ت�ون �للصناعات �بال�سبة �املثلث �قاعدة �أن �الش�ل �من �ال��ك���فنالحظ �أي �تطو�ر�املنتجات �مجال ��

الكب���ع����ذا�األخ��،�مما�يؤدي�بالضرورة�إ���ال��ك���ب�سبة�كب��ة�من�النفقات�ع����ذا�املجال�و�أ�ي�

�عده�البحث�التطبيقي،�أما�اال�تمام�بالبحث�األسا����ف�و�ض�يل�جدا�و��اد�ي�ون�معدوم.�أما�بال�سبة�

�ع����ذا�ل��امعات،�ف��ى�أن�قاعدة�املثلث�ت� �ال��ك���كث��ا �مجال�البحث�األسا����أي�أنھ�يتم ون���

��سبة�كب��ة�من�النفقات�تنصب����خانة�البحث� القسم�من�البحث�والتطو�ر،�و�ذا�ما�يؤدي�إ���أن

وقد�كشفت��،�ذا�في�ون�ب�سبة�قليلة�جدا.لتطبيقي،�أما�اال�تمام�بالتطو�ر�األسا���،�ثم�يأ�ي�البحث�ا

�والبحو  �الدراسات �قدر�معظم �التطو�ر�مع �ب�شاط �الصناعية �املؤسسات �ا�تمام �عن �املجال ��ذا ��� ث

                                                                                       

1 Paul Trott, innovation management and new product development, 4thed, FT. Prentice Hall, Pearson education, England, 

2008, p.260. 

 

 البحث�األسا���

 البحث�التطبيقي

 التطو�ر�املنتج

  

  
  

 
 ا��امعة

 صناعةال
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�دراسة� �أظ�رت �وقد �العمالقة. �املؤسسات �باست�ناء �األساسية، �البحوث �ب�شاط �اال�تمام �من ض�يل

 Tomasو�Ronald �:1توز�ع�ت�اليف�البحوث�والتطو�ر�وفقا�لل�سب�التالية  

 %�3.5البحوث�األساسية� -

 %�23.5البحوث�التطبيقية:� -

  %�73أما�تطو�ر�املنتجات�فب�سبة� -

أو�أك���من�اإلنفاق�ع���البحث�والتطو�ر�يتمثل����األجور�والرواتب��%50)�أن�Hall�)2002وصرح�

  .�2ا��اصة�بالعلماء�وامل�ندس�ن�املتعلم�ن��عليما�عاليا

�ان�يحضا�باال�تمام�الكب���من��إن�تأث���أ�شطة�البحث�والتطو�ر�و/أو�اإلبداع�ع���أداء�املؤسسة،

قبل�الباحث�ن�والعلماء�منذ�ف��ة�طو�لة.�فمن�امل�م�جدا�معرفة�قوة�العالقة�ب�ن�البحث�والتطو�ر�وأداء�

وتخصيص�ا�موارد��إنفاق�املؤسساتوجود�عالقة�إيجابية�و�امة��ساعدنا�ع���ت��ير��املؤسسة�ذلك�ألن

  .ياسات�الدعم�لقطاع�األعمالسمالية�معت��ة�للبحث�والتطو�ر،�وكذلك�ت��ير�

� �من�Switzer�)1992و�Doukasيرى �إشارة �والتطو�ر��� �للبحث �اإلنفاق �ز�ادة �عن �اإلعالن �أن (

�لإلظ�ار�للمس�ثمر�ن�وغ���م�من�أ��اب�املصا���أن�مؤسس��م������ة�جيدة ،�و�كذا،�فإن�املدراء

إذ��عتقد�املحللون�أن�.�البحث�والتطو�رالسوق�املا���يتفاعل�إيجابيا�مع�اإلعالن�عن�ز�ادة�االس�ثمار����

  .3مثل��ذه�املشار�ع��سا�م�إ���حد�كب������اإلنتاجية�وخلق�القيمة

ھ�أن��ناك�تأث���إيجا�ي�لكثافة�البحث�والتطو�ر�(مع���)����دراستZachariadis�)2003خلص�كما�

  .4ع��ا�بنفقات��ذا�ال�شاط)�ع���اإلبداع،�التقدم�التكنولو���والنمو�االقتصادي

  لبحث�والتطو�ر:ا�)املورد�ال�شري (�عمال�قدرات 2.3.2

�االن �توسع �مع �ع���أنھدماج�االقتصادي�واحتدام�املنافسة، �ينظر�لإلبداع �ا��اسم��أصبح العامل

�ي �الذي �امكن �من �املؤسسة �تنافسية��صول �م��ة ��سرعة.��ع�� �ومتغ�� ��عقيدا �يزداد �محيط ��

االس�ثمار�املرتفع����أ�شطة�البحث�والتطو�ر�وال��اكم�الواسع�ب�تركز�ع���اإلبداع�تتم�� �ال��ؤسسات�فامل

                                                                                       

�صناعة�األدو�ة����تطبيق�املحاسبة�بزماوي�محمد�حسام،�� 1 �ميدانية�ع�� �والتطو�ر:�دراسة ��شاط�البحث اإلدار�ة�اإلس��اتيجية�ع��

  .57،�ص.�2010،�أطروحة�دكتوراه�تخصص�محاسبة،��لية�االقتصاد،�جامعة�حلب،�سور�ة

2 Hall� Bronwyn. H, The financing of research and development, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 18, No. 1, 

Technology Policy, 2002, p. 36. 

3 Nakara Walid, Stratégies d’investissement en R&D, structure de gouvernance et performance des entreprises 

innovantes : Proposition d’un modèle conceptuel, XVIème Conférence Internationale de Association internationale de 

Management Stratégique (AIMS), Montréal, 6-9 Juin 2007, p. 20. 

4 Zachariadis Marios, R&D, Innovation, and Technological Progress: A Test of the Schumpeterian Framework without 

Scale Effects, The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'Economique, Vol. 36, N°. 3, Aug., 2003, p. 584.  
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�والتطو�ر �البحث �مستخدمي ��،�� �االستجابة �ع�� �قدرة �أك�� �يجعل�ا �املتغ��ة��السر�عةمما للب�ئة

  .السوق �فرصلتكنولوجيات�ا��ديدة�و واستغالل�ا

�مناقشتھتمت��والذي�ر إنفاق�البحث�والتطو�����اإلبداع�التكنولو��،�من�ب�ن�جميع�العوامل�املؤثرة

ر،�حيث�لبحث�والتطو�ا��اص�با�االس�ثمار����املورد�ال�شري �وكذلك،����العنصر�السابق�من�الدراسة

أن�"�املورد�ال�شري�للبحث�والتطو�ر�يلعب�دورا�حيو�ا�����عز�ز�)�smith�)2006 و� Collinصرح��ل�من�

  .1اإلبداع�"

املؤسسات�غ���متجا�سة�من�ناحية�املوارد�ال���تتحكم�ف��ا��فإن�وفقا�للنظرة�القائمة�ع���املوارد،

� �أشار�(تملك�ا)، �Barney�)1991حيث �مصدر ) �يمنح �ال�شري �املورد �فان �املوارد ��ل �ب�ن �ال�نادر �امن ا

�للتنافسية �البحث�يضا�� �كب���لعمال �تراكم �لد��م �فإن �التكنولوجيا �فائقة �املؤسسات �خصوصا .

�ت �والتطو�ر�وال�� �األصول ��س��اتيجيةاال مثل �وحسب �املؤسسة. ��� �املعرفة،�األك���أ�مية �إدارة نظر�ة

ل��اكم�وتوليد�املعرفة،�يمكن�للمؤسسة�أن�سم�الرئ�����عمال�البحث�والتطو�ر��م�املصدر�األو���وا��

تولد�اإلبداع�من�خالل�إدارة�املعرفة�ال���يمتلك�ا�عمال�البحث�والتطو�ر،�مش��ا�إ���أن�املورد�ال�شري�

  2ألداء�اإلبداع.�ح�العمود�الفقري التطو�ر�أصبللبحث�و 

�واإلبداع� �ال�شر�ة �املوارد �إدارة �ممارسات �ب�ن �ما �العالقة �اخت��ت �ال�� �الدراسات �من �الرغم ع��

�املوارد� �إدارة �ممارسات �مختلف �ب�ن �داللة �ذات �إيجابية �عالقة �تجر��يا �وجد �أنھ �إال �ما، �نوعا نادرة

)�وجدا�أن�األداء�Sheehan�)2003و�Michie فع���س�يل�املثال،�� .3اإلبداعو ال�شر�ة�والبحث�والتطو�ر�

.�4العا���لنظام�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�مرتبط�بإيجابية�مع�أنواع�اإلبداع�سواء����املنتجات�أو����العمليات

�املوارد�ال�شر�ة�(مثل�التدر�ب،�نظام�التحف��)�قد�ث�ت�أ��ا� باإلضافة�إ���ذلك،��عض�ممارسات�إدارة

�عمل�لصا� �ساعات �العمال، �تمك�ن �(مثل �أخرى �ممارسات �ب�نما �التدر���، �اإلبداع �تدعم) �أ��ا �(أي �

� �أجرا�ا �دراسة �و�� �ا��ذري. �اإلبداع �أك���من ��عزز �"�2009(�Sànchezو� Angelمرنة) �أنھ )�استخلصا

                                                                                       

1Collins, CHRISTOPHER J., Smith, Ken G., Knowledge exchange and combination: the role of human resource practice in 

the performance for high‐technology firms, Academy of Management Journal ,Vol. 49, N°. 3, 2006, p. 544–560.  

2 Li Shunchai,� Cheng Ling, The empirical study of impact of R&D human resource investment on innovation 

performance, International Association for Management of Technology (IAMOT), 2015 Conference Proceedings, p. 274. 

3 Fabi Bruno, Lacoursière Richard, Raymond Louis, Impact of HRM capabilities on the productivity of manufacturing 

SMEs: A contingency approach, Communication présentée lors du Congrès annuel de l’Academy of Management, Montréal, 

Québec, Canada, 2010, p.9. 

4 Michie Jonathan, Sheehan Maura, Labour market deregulation, 'flexibility' and innovation, Cambridge Journal of 

Economics, Vol. 27, N°. 1, January 2003, p.139. 
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ات�وفرق�نظرا�لطبيع��ا،�تتطلب�أ�شطة�البحث�والتطو�ر�املز�د�من�العمال�املؤ�ل�ن�وتحف���إ�شاء�شب�

  1".�متعددة�التخصصات

���املؤسسات��لبحث�والتطو�ر لوظيفة�ا�املوارد�ال�شر�ةب�القدرات�واإلم�انيات�املتعلقةعت����بالتا��،�

العالقة���ذا�ما�يجعلنا�نخمن����أناألك���أ�مية�للتقدم�العل���والتكنولو��،�و �من�العوامل�الصناعية

� �منب�ن �ال���تمتلك�ا ��قدرات�املؤسسة �اإلبداع �للبحث�والتطو�ر�وأداء �ال�شري �بإح�ام.�م��ابطةاملورد

و���دراس�نا��ذه�سنعتمد�ع���ا��صائص�الكمية�والنوعية�للموارد�ال�شر�ة�ال���تمتلك�ا�و�ستخدم�ا�

  املؤسسة����وظيفة�البحث�والتطو�ر�من�ب�ن�قدرات�البحث�والتطو�ر.

 اإلبدا��:كثافة�املوارد�ال�شر�ة�للبحث�والتطو�ر�واألداء� 1.2.3.2

إ�����ش������املقام�األول  "املوارد�ال�شر�ة��و�مف�وم�تجر�دي"�أن)�Schneider�)2006و� Jonesصرح�

ك���احتماال�لتطو�ر�األواملعارف��م��أفضل�امل�اراتذوي�أن�املوظف�ن��،�و�ذا�ما��ع��2ارفامل�ارات�واملع

وذ�اء�موظف��ا،�فان���عتمد�ع���ابداع�بداعية�للمؤسسة�ما�أن�القدرة�اإل و  ،بفعالية�بداعاتال وتنفيذ�ا

�والتطو  �للبحث �ال�شر�ة �املوارد �مناختراكم �خلق ��� ��ساعد �أن �معرفية���ر�يمكن �وقاعدة �جيد �علي��

�التق��� �التقدم �وراء ��عت���عامال�أساسيا �ال�� �للموظف�ن، �االس�يعابية �القدرة �من ��عزز �بدور�ا وال��

  .3واألداء�اإلبدا��

املوارد�ال�شر�ة�ال�يمكن�أن��سا�م����ز�ادة�اإلنتاجية�فقط،�بل��سا�م�����املخزون�الكب���منإن�

�كذلك �اإلنتاجية �4النمو�املستمر��� �ال�شري �الرأسمال �قدرات �فإن �و�التا�� �تأث����حتما. �لد��ا ي�ون

�االس�ثمار����موظفي"أن��التجر��ية����دراستھ�وجد)�Gu et al �)2004دينامي�ي�ع���األداء�اإلبدا��.�

�والتطو�ر  �تحف�� �البحث �تدر�ب، �كب��ة�(توظيف، �تأث���ذو�أ�مية �للمؤسسات��ل�ا �اإلبدا�� �األداء ع��

�والتطو�ر"�الصناعية �البحث �ع�� �اإلنفاق �مسا�مة �من �الفائقة �التكنولوجيا �5ذات .al, 2013 et Ma�

�ادة����األداء�ز �121, 0من�كثافة�عمال�البحث�والتطو�ر��سا�م����1%  ـ�وجد�تجر��يا�أن�"الز�ادة�ب

  6دا���بال�سبة�للصناعات�الناشئة".اإلب

                                                                                       

1 Angel Pedro Ortin, Sànchez Lluis Santamaria, R&D managers’ adaptation of firms’ HRM practices, R&D Management 

Journal, Vol. 39, N°. 3, June 2009, p. 284. 

2 Garett Jones and W. Joel Schneider, Intelligence, Human Capital, and Economic Growth: A Bayesian Averaging of 

Classical Estimates (BACE) Approach, Journal of Economic Growth, Vol. 11, N°. 1, Mar., 2006, pp. 71 

3 Li Shunchai,�Cheng Ling, Op. Cit, p. 274. 

4 Ballot Gerard, Fakhfakh Fathi, Taymaz Erol, Firms’ human capital, R&D and performance: a study on French and Swedish 

firms, Labour Economics, Vol. 8, 2001, p. 444. 

5 Li Shunchai, Cheng Ling, Op. Cit, p. 274 

6 Ibidem. 
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�أ �إ�� ��ست�تج �أن �بنا �أدى �ما ��ذا �ي�كميةن �(وال�� �ال�شر�ة �املوارد �املوظف�ن �عدد ���ا ال�اف�قصد

ال���تمارس�أ�شطة�البحث�والتطو�ر��سا�م�مسا�مة�كب��ة�لتطو�ر)�البحث�وا�واملناسب�للقيام�بأ�شطة

 للمؤسسات�الصناعية.���وفعالة����األداء�اإلبدا

 نوعية�املوارد�ال�شر�ة�للبحث�والتطو�ر�واألداء�اإلبدا��: 2.2.3.2

)�أن�ا��لفية�التعليمية�العالية�وك��ة�املعرفة�املتنوعة�سوف�تؤدي�إ���Smith et al.�)2005اق��ح�

ارتفاع��سبة�النجاح����تطو�ر�منتجات�جديدة،�حيث�أنھ�يتطلب�توفر�مستوى�من�املعرفة�املوجودة�أو�

�(ا �التطبيقية �منتجات�Know-howملعرفة �إ�� �تقود �أن �يجب �األخ��ة �و�ذه �جديدة، �لتطو�ر�معرفة (

جديدة�من�أجل�خلق�القيمة،�و�التا���املعرفة�املوجودة�تؤثر����مدى�إ�شاء�معرفة�جديدة�وال���بدور�ا�

)�lSmith et a�)2005..�باإلضافة�إ���ذلك�1تحول�إ���معرفة�موجودة��ش�ل�منتجات�أو�خدمات�جديدة

أظ�روا����دراس��م�التطبيقية�أن�مخزون�معرفة�العمال�(املقاس�باملستوى�التعلي���للعمال)�ل�ا�عالقة�

  و�التا���خلق�منتجات�أو�عمليات�جديدة�أو�محسنة.�.2ارتباط��عملية�خلق�املعرفة�ا��ديدة

� �والذي �متجدد �مورد ��� �"املعرفة �أن �املعرفة �إدارة �نظر�ة �إ�� �عليھ)�فبال�سبة �(يحصل يك�سبھ

املوظف�ن�إما�عن�طر�ق�التعلم�الرس���(التعلم����املدارس،�املعا�د�وا��امعات..)�أو�عن�طر�ق�ت�شئة�

�العمل�املعرفة �أثناء �التدر�ب �للبحث�Hoffman et al )1998 .3"أو �ال�شر�ة �املوارد �أن �أظ�روا (

اإلبداعية�للمؤسسة�من�خالل��عز�ز�القدرة�واملتعلم�ن��عليما�عاليا��عملوا�ع���دعم�القدرات� والتطو�ر

).�و�ذه�األخ��ة�تتمثل����اس�يعاب�معرفة�أو�تكنولوجيا�من�خارج�Absorptive Capacityاالس�يعابية�(

 .4املؤسسة،�تحو�ل�ا�وخلق�معرفة�أو�تكنولوجيات�جديدة

 Benhabib and Spiegel�(1994)�� �أكدا �االبت�ار�، �ع�� �القدرة �من �يرفع �التعليم �تب���أن و�عزز

تكنولوجيات�جديدة،�بما�أن�القدرة�ع���استقبال،�فك�الشفرة،�وف�م�املعلومة�يمكن�أن��عزز��ش�ل�

�ش�ادات�جامعية� �لد��م �عدد�األفراد�الذين �أن �اس�شاروا �التحديد �ع���وجھ �خالل�التعليم، كب���من

�خلص �وكما �باإلبداع. �ايجابيا ���Filippetti�)2011مرتبط �مثل �أن �دراستھ ��� �اإلبدا���) �ال�شاط ذا

عدم��الصدر�ضدتحل�ن�باملرونة�ورحابة�ة،�املقالعالية�وا��اليتطلب�قاعدة�من�املوظف�ن�ذوي�امل�ارات�

                                                                                       

1 Smith Ken G., Collins Chrisopher J., Clark Kevin D., Existing knowledge, knowledge creation capability, and the rate of 

new product introduction in high-technology firms. Academy of Management Journal, Vol. 48, N°.2, p. 346. 

2 Idem. P. 355. 

3 Li Shunchai,�Cheng Ling, Op. Cit, p. 275. 

4Cohen ,W.M., Levinthal, D.A., Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation, Administrative Science 

Quarterly, Vol. 35, No. 1, Special Issue: Technology, Organizations, and Innovation Mar., 1990, pp. 128-152. 
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لك��ا�تحتاج�إ����غذية�مالئمة�فات�ال�تأ�ي�ب�ن�عشية�أو���ا�ا�و اليق�ن�والغموض.����ح�ن�أن��ذه�الص

  .1من�خالل�التعليم

�وكذلك� �التعلي�� �املستوى ��نا ���ا �نقصد �(وال�� �ال�شر�ة �املوارد �نوعية �أن �نخلص �سبق ومما

��عد�من�املفاتيح�األساسية�ال���املعارف�و  �ال���تختص���ا�وظيفة�أو�فر�ق�البحث�والتطو�ر، ا����ات)

 ناعية.�من�شأ��ا�أن�تؤثر����قدرات�اإلبداع�التكنولو���و�التا���األداء�اإلبدا���للمؤسسات�الص

  قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر: 3.3.2

باعتبار�أن�البحث�والتطو�ر��شاط�جو�ري����العملية�اإلبداعية�فإن�تنفيذه�بالطر�قة�ال��يحة�

واملناسبة��عت���من�العوامل�ا��رجة�لنجاحھ�و�التا���يتطلب�توفر�قدرات�خاصة�لذلك.������ذا�ا��زء�

�إ �نتطرق �والتطو�ر�سوف �البحث �قدرات �ثم�من �والتطو�ر�ومن �البحث �مشروع �وخصائص �ما�ية ��

نناقش�خصائص�فرق�ال���تنفذ��ذا�ال�شاط،�ثم�ن�ناول�إدارة�محفظة�املشار�ع�وما�تتطلبھ�من�م�ارات�

  وقدرات.�وعالقتھ�وتأث��ه�بأداء�املشروع�واإلبداع����املؤسسة.��

��� �الشروع �يتم �مؤقت �مس�� "� �أنھ �والتطو�ر�ع�� �البحث �املشروع �خلق���عرف �أجل �من تنفيذه

منتج�أو�خدمة�أو�ن�يجة�فر�دة�من�نوع�ا�".�ولديھ�عدد�من�ا��صائص�املختلفة�وال���يمكن�ت��يص�ا�

  فيما�ي��:

 لديھ�بداية�محددة،�و��اية�محددة،�ول�س��عملية�مستمرة. -

�ء�املنتج،�أو�ا��دمة�أو�الن�يجة�املتولدة�من�املشروع��عت���فر�دة�من�نوع�ا،�ومختلفة�عن�أي��� -

 آخر����السوق.

 .أنھ�يحتوي�ع���مجموعة�محددة�من�النتائج�ال��ائية�املرجوة�وقابلة�للقياس -

التخطيط�والتنفيذ،�ح���ب�مروراأنھ�يحتوي�ع����سلسل�محدد،�و�ذا��ع���أنھ�يتطور�من�فكرة� -

 .بال�امل�ينجز 

يمكن��س�ب�ا��صائص�املتأصلة����البحث�والتطو�ر�الصنا��،�يتم�عادة�تنفيذه����ش�ل�مشار�ع.�

� �األ�شطة �من �مجموعة ��شمل �الأن �غ���متجا�سة �ع���تماما. �تركز�أساسا �مشار�ع ��ناك �ت�ون قد

�األساسية �ومراكز�البحث�البحوث �با��امعات �والتطو�ر�ا��اصة �البحث �أ�شطة �مجال �تمثل �وال�� ،

�مشار�ع�ا���و  �أما �ا��اص. �القطاع �من �والتطو�ر�املمولة �البحث �نطاق ��� �تدخل �ما �نادرا �و�� مية،

�ع�� أو��األر��،�تركز�أك���ع���البحوث�التطبيقية�أو�ع���تطو�ر�منتجات البحث�والتطو�ر�الصناعية،

�إنتاج �غ���املألوف�طرق �من �فإنھ �ذلك، �ع�� �وعالوة ��شمل جديدة. �وتطو�ر�صنا�� �بحث �مشروع �أن

                                                                                       

1 Filippetti Andrea, Innovation modes and design as a source of innovation: a firm-level analysis, European Journal of 

Innovation Management, Vol. 14, No. 1, 2011, p.21.  
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� �والتطو�ر، �البحث �أ�شطة �األك���من �يتما��صة �عندما �يحدث �الفرصة��كما �لتحديد �املشار�ع طرح

ومن�ثم�امل����قدما�ل��جمة�ي)�تطبيق ث(بحلتطبيق�مجموعة�محددة�من�املعرفة���ل�مش�لة�تقنية�

).�من�الوا���أن�جديدة(تطو�ر�منتجات�ال���تصل�إ���السوق��ة�ذه�الفرصة�إ���منتج�أو�خدمة�جديد

�حيث� �من �تماما �مختلفة �خصائص �ل�ا �األ�شطة �من �مختلفة �أنواع �والتطو�ر�تضم �البحث مشار�ع

� �الفشل. �معدالت �حيث �من �وكذلك �التق�� �والتعقيد �املوارد، �من ��ذه�االحتياجات �تتأثر��شدة كما

 .1ا��صائص�من�قبل�الصناعة�ال���يتم�ف��ا�إجراء�املشروع

)�أو�فرق�وظيفية�إلنجاز�Cross-Fonctional Teamsلفرق�ع���الوظائف�(�تزايد�استخدام�املؤسسات

مشار�ع�البحث�والتطو�ر�وذلك�للتحس�ن�من�أداء�تطو�ر�منتجا��ا�ا��ديدة.�حيث�تمثل�الفرق�الوظيفية�

�املؤسسة)� �(أقسام �مختلفة �وظيفية �تخصصات �إ�� �ت�ت�� �األفراد �من �مجموعة �وتطو�ر�املنتج، لبحث

  .2ا�من�أجل��دف�مش��ك�أال�و�و�إ�شاء�أو�تحس�ن�منتجات�جديدةوالذين��عملون�مع

وغالبا�ما�تتضمن�فرق�البحث�والتطو�ر�البا�ع�ن�وكذلك�الز�ائن.��ل�عضو�من�الفر�ق�مسا�م����

،��ذه�الفرق�مسئولة�عن�توف���أع���معاي���ا��ودة�واألداء�والر�حية�أن�معا��ة�أو�حل�املشا�ل.�حيث

�و�عتمد�وتلبية�أ�داف�العمل.�ز�ائ��ا�إلرضاءواملوارد�الالزمة�للوفاء�بال��اما��ا��األصول جميع�ف�م�يديرون�

.�3أ�داف�املشروعال����عمل�معا��سالسة�لتلبية�و ذوي�امل�ارات�املناسبة��األفرادع����ن���العمل�بالفرق 

املة�امل�ونة�ل�ا�ألن�قدرات�فرق�البحث�والتطو�ر�واملتمثلة����امل�ارات�واملعرفة�املتجسدة����القوى�الع

 ���األصول�التنافسية�الرئ�سية�للمشروع�بصفة�خاصة�وللمؤسسة�بصفة�عامة.

� �بناء�فر�ق�Thamhain�)1990يرى �اإلدار�ة�لتطو�ر�منتجات�نا��ة�تتمثل��� �التحديات �من �أنھ (

الفر�ق�موحد�متعدد�الوظائف�مل��م�بالتنفيذ�اإلبدا���ملشروع�املنتج�املقرر�العمل�بھ.�ألن�أعضاء��ذا�

تأ�ي�من�تنظيمات�مختلفة�باحتياجات،�خلفيات،�ا�تمامات�وخ��ات�مختلفة،��ل��ذا�و�جب�أن�تحول�

�املشروع. �أ�داف �نحو �وموحدة �مت�املة �عمل �مجموعة �املتعددة��4إ�� �التطو�ر �مشروع �طبيعة إن

ة�امل�ندس�ن،�الوظائف�ل�ا�آثار��امة�للمشاركة،�التفاعل،�والتواصل�ما�ب�ن�أعضاء�فر�ق�املشروع،�عملي

                                                                                       

1 Chiesa Vittorio, Frattini Federico, Evaluation and Performance Measurement of Research and Development : 

Techniques and Perspectives for Multi-Level Analysis, Edward Elgar Publishing Limited, U.K, 2009, p. 51. 

2 Shikhar Sarin, Christopher McDermott, The Effect of Team Leader Characteristics on Learning, Knowledge Application, 

and Performance of Cross-Functional New Product Development Teams, Decision Sciences, Vol.  34, N°. 4, 2003, p. 707. 

3Priest John W., Sanchez Jose M., Product Development and Design for Manufacturing: A Collaborative�Approach to 

Producibility and Reliability, Second�Edition, Marcel Dekker, Inc., New York, 2001, p.p. 18, 19. 

4 Thamhain Hans J., Managing Technologically Innovative Team Efforts Toward New Product Success, Journal of Product 

Innovation Management, Vol. 7, N°. 1, March 1990, p. 7. 
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)�Wilemon�)2002و��Millsonل�من��.�كما�صرح1املوظف�ن�املالي�ن،�اإلدارات�العليا،�العمالء�واملوردين

�عملية� �طوال �الوظيفية �واألقسام �جديد �تطو�ر�منتج �مشروع �فرق �ب�ن �الداخ�� �التنظي�� �الت�امل أن

تطو�ر�املنتج�ا��ديد��عت���م�مة�جدا�لنجاح��ذا�املنتج�املطور.�كذلك�املوردين�والعمالء�يحتاجوا�إ���

 و�Sarinالتطو�ر.�و�رى�أن�ي�ونوا����ت�امل�وت�سيق�مع�فرق�البحث�والتطو�ر����جميع�مراحل�عملية�

Mahajan� )2001سرعة��،اإلبداع�مع�انخفاض�ت�لفة�التطو�ر،)�أن�استخدام�مثل��ذه�الفرق�مرتبط�

  .2وجودة�للمنتجات�أفضل�تصميمكذلك�السوق،�و إ���أك���

يتعلق�فأداء�محفظة�املشار�ع��ب�نمااملشار�ع��ش�ل���يح�(مناسب)،��بإنجاز أداء�املشروع��يرتبط

)�محفظة�املشار�ع�ع���Muller )2003 و�Turnerاملشار�ع�املناسبة.�ولقد�عرف��ل�من�مجموع��بإنجاز 

�املوارد� �لت�سيق �معا، �املشار�ع �من �مجموعة �إدارة �ف��ا �يتم �أو�دائم) �(مؤقت �تنظيم "� �عن �عبارة أ��ا

  .3الوسيطة�وذات�األولو�ة�فيما�بي��ا�و�التا���التقليل�من�عدم�اليق�ن"

� �عملية�2001(�ونوآخر �Cooperو�رى �عن �عبارة �والتطو�ر��� �البحث �مشار�ع �محفظة �إدارة �أن (

�قرار  �والتطو�ر��اتاتخاذ �البحث �مشار�ع �من �مجموعة �ومراجعة �تحديث �يتم �بواسط��ا ديناميكية،

�وإعطا��ا� �اختيار�ا �ا��ديدة، �املشار�ع �تقييم �يتم �العملية، ��ذه ��� �مستمرة. �و�صفة �حاليا القائمة

�املش �أما �يتم�األولو�ة، �واملوارد �أولو���ا. �مستوى �من �أو�تخفيض �إ��ا��ا ����يل�ا، �فيمكن �القائمة ار�ع

�وتتم���عملية�اتخاذ�قرار�محفظة�املشار�ع��عدم� تخصيص�ا�أو�إعادة�تخصيص�ا�للمشروعات�ا��ار�ة.

متعددة،�ترابط�ب�ن�املشار�ع،��اس��اتيجيةاليق�ن�و�غ���املعلومات،�فرص�ديناميكية،�أ�داف�واعتبارات�

تخصيص����أن�اختيار�املشار�ع�ال��يحة�و )�عCooper et al�)1999.و�شدد���4والعديد�من�صناع�قرار.

محفظة�املشار�ع.�و�التا��،�اتخاذ�القرارات�املناسبة�ملحفظة��فاءة����من�األ�مية�بم�ان�إلدارةاملوارد�بك

  5.كب��ة�وقدرات�تنظيمية�املشار�ع�تتطلب�من�املؤسسة�امتالك�م�ارات

                                                                                       

1 Magdy G. Abdel-Kader, Erin Yu-Ching Lin, Performance Measurement of New Product Development Teams : A Case of 

the High-Tech Sector, PALGRAVE & MACMILLAN, UK, 2009, p. 35. 

2 Sarin, S., & Mahajan, V., The effect of reward structures on the performance of cross-functional product development 

teams ,Journal of Marketing, Vol. 65, N°2, 2001,� p. 35–53. 

3 Turner J. Rodney, Muller Ralf, On the nature of the project as a temporary organization, International Journal of Project 

Management, Vol. 21, 2003, p. 7. 

4 Cooper Robert G., Edgett Scott J., Kleinschmidt Elko J., Portfolio Management for New Product Development : Results of 

an Industry Practices Study, Product Innovation Best Practices Series, R&D Management (Industrial Research Institute, Inc.) 

Vol. 31, N°4, 2001, p. 3. 

5 Biedenbach Thomas, Müller Ralf, Absorptive, innovative and adaptive capabilities and their impact on project and 

project portfolio performance, International Journal of Project Management, Vol. 30, 2012, p. 622. 
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إن�قدرة�املؤسسة�ع���إدارة�محفظة�املشار�ع�يقدم�منظورا�شامال�لعملية�صنع�القرار�لضمان�أن�

� �مع �ت���م �املشار�ع ��االس��اتيجيةمحفظة �التنظيمية. �النتائج �وقدرة�وتوفر�أفضل يتم�تحديد�فعالية

�إ�شا �تم �الذي �املا�� �العائد �مستوى �من �املشار�ع �محافظ �اس�ثمارات�إدارة �من �نحو�مستدام �ع�� ؤه

�املشار�ع �عوائد��.حافظة �مع �ارتباط �ل�ا �وال�� �املشار�ع �محفظة �إدارة �لفعالية �أخرى �مقاي�س �ناك

توازن�الواملشار�ع،��االس��اتيجيةعالية�من�التوافق�ب�ن�الدرجة�املؤسسة�ع���املدى�الطو�ل�وتتمثل���:�ال

  1.وتوافر�املوارد�ال�افية�للمشار�ع�،أنواع�املشار�ع�ب�ن�يد�ا�

للتعامل�مع�مستو�ات�عالية�من�إن�إدارة�مشار�ع�البحث�والتطو�ر�تتطلب�قدرات�وم�ارات�إدار�ة�

املستمر.�وألنھ�ال�يمكن�حل�مش�ل�عدم�اليق�ن����وقت�مبكر�من�عملية�التطو�ر،�املخاطر�وعدم�اليق�ن�

  2".ا��لفية"قدرات�إلدارة�والتحوط�من�املخاطر��تحتاج�املؤسسات�إ��

���م� �ف��ا �بما �من�القرارات�واالختيارات�املختلفة، �أداء�البحث�والتطو�ر�من�تفاعل�العديد ي�تج

�اختيار�التكنولوجيات� �مجموعات�العمل، �مختلف �تقسيم�العمل�ب�ن �والتطو�ر، �مرافق�البحث وموقع

�ا �والتطو�ر، �البحث �تنظيم �داخل �املستعملة �املوارد، �تخصيص �إلدارة�ختيار�األفراد، �عمليات تصميم

  3،�وعوامل�أخرى.املشار�ع

Yam et al.�)2004مؤسسة�ص�نية�وجد�أن�القدرات�تنفيذ�مشار�ع��213)����دراستھ�التطبيقية�لـ�

البحث�والتطو�ر�ل�ا�عالقة�تأث���إيجابية�ع���تنافسية�املنتوج�املبتكر،�أما�إدارة�محفظة�املشار�ع�فل�ا�

  4تأث���ع����ل�من�معدل�اإلبداع�وتنافسية�املنتجات�كذلك.

البحث�والتطو�ر�األ�مية�البالغة�للمؤسسات�الصناعية،�ف�ل�من��و�التا��،�لقدرات�تنفيذ�مشار�ع

�وكذلك�القدرة� �الوظائف�واملعارف�وامل�ارات�وا����ات، �موحد�ومتعدد �عمل �ع����شكيل�فر�ق القدرة

بفعالية�واتخاذ�القرار�املناسب�فيما�يخص�اختيار����نفس�الوقت،�ع���إدارة�عدة�مشار�ع�بحث�وتطو�ر�

�مستو�ات�عوائد�عالية،�والقدرة�ع���التعامل�املشار�ع�املناسبة� للتوجھ�االس��اتي���للمؤسسة،�وذات

مع�املخاطر�العالية�الناجمة�عن�عدم�اليق�ن�باإلضافة�إ���القدرة�ع���توف���وتخصيص�املوارد��ل�ذلك�

    ينعكس�باإليجاب�ع���األداء�اإلبدا���وخاصة�األداء�التناف����للمنتجات�املطورة.

                                                                                       

1 Killen Catherine P., Hunt Robert A., Kleinschmidt Elko J., Learning investments and organizational capabilities: Case 

studies on the development of project portfolio management capabilities, International Journal of Managing Projects in 

Business Vol. 1, N°. 3, 2008, p. 335. 

2 Ibidem. 

3 Pisano Gary P., Creating an R&D Strategy, Harvard Business School Working Paper, N°. 12-095, p. 1. 

4 Yam Richard C.M., Guan Jian Cheng, Pun Kit Fai, Tang Esther P.Y, Op. Cit., p. 1134. 
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  ة:خالص

��ساعد�ع����اعت��ت �(الرئ�سية)�وال�� �األساسية �ا��صائص �من �والتطو�ر��واحدة قدرات�البحث

�الفاشلة. �نظ��ا��ا �من �النا��ة �املؤسسات �والتطو�ر�ك�شاط��التمي���ب�ن �اعتبار�البحث �خالل فمن

تطبيقات�جديدة�من�تصميم��غرضھ�الز�ادة�من�الرصيد�املعر���واستخدام��ذا�األخ�����،�م�����إبدا��

�إنتاج.من �أو�طرق �أو�خدمات �أ�شطة��تجات �ثالثة �ع�� �عليھ، �االتفاق �تم �كما �ال�شاط، ��ذا و�شتمل

.�وكما�تم�التطرق�)�التطو�ر�التجر���3)�البحث�التطبيقي،�و�(2)�البحث�األسا����(1فرعية،�أال�و��:�(

�ا �معظم �توافق �خالل �من �املؤسسات �أداء �والتطو�ر�أثر�ع�� �للبحث �فإن �الفصل ��ذا ��� ألدب�إليھ

�ب�نھ�ب�ن�البحث�والتطو�ر�وإنتاجية�املؤسسة�من�ج�ة،�وما�النظري�والتطبيقي�ع���وجود�أثر�إيجا�ي�ما

  ��ن�نمو�املؤسسة�من�ج�ة�أخرى.و 

�والتطو�ر� �البحث �للتطورات�باعتبار�أن �املحركة �القوة �يمثل �أنھ ��ون �الصناعات، ��� �جدا م�م

�.اإلبدا����ذا�ال�شاط�التكنولوجية،�فاملؤسسات�الصناعية�بحاجة�إ���مجموعة�من�القدرات�ا��اصة�

��خلصنا �بوظيفة�كذلك �ا��اص �امل�ارات�والكفاءات�والروت�ن �أن�تتمثل��� ��ذه�القدرات�يمكن إ���أن

�والتطو�ر  �ت�البحث �إلنتاجوال�� �الصناعية �املؤسسة �يتم��دعم �خالل�ا �من �وال�� �جديدة وتطو�ر�معرفة

�(األ�عاد)�����ذا�الفصل�أيضا��عض�املعاي�� كما�أسردنا��ا.�تطو�ر�منتجات�أو�عمليات�جديدة�أو�تحسي�

�املستعملة �سابقة، �دراسات ��� �والتطو�ر�لقياس، �البحث �املعاي���م��ا�قدرات ��� �تباين �ف��ا �ووجدنا ،

،�حيث�أقرت�العديد�من�لذلك�و���كثافة�البحث�والتطو�ر�الكمية�والنوعية،�وأك���املعاي���استخداما

  .للمؤسسات�الصناعية�بأداء�اإلبداع�التكنولو���االيجابية�االدراسات�عالق��

أ�عاد�قدرات�البحث�والتطو�ر�املزمع�استعمال�ا��جوانب�من�استطلعنا�����ذا�الفصل،�أيضا،�ع��

)�قدرات�اإلنفاق�ع���2)�قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر،�(1نا��ذه،�وال���تتمثل�����ل�من:�(���دراس�

�ل�ا�لد��ا�عالقات�إيجابية�وتأث���ع���)�قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر.�3البحث�والتطو�ر،�و�(

  بدا������املؤسسات�الصناعية.إل األداء�ا

����قدرات�البحث�و  �للمتغ���التطو�ر��عدما�فصلنا �الفصل�املوا�� �سنقدم��� �أول، كمتغ���مستقل

املستقل�الثا�ي�واملتمثل����قدرات�اإلبداع�التكنولو��،�لنعرض�اإلطار�النظري�واملفا�ي���ل�ذا�املتغ��،�

  باألداء�اإلبدا���للمؤسسات�الصناعية.�وعالقتھ



  

  :الفصل الثالث

  

 �بداع التك�ولو�قدرات 

  �لمؤسسات داء إالبداعيا�ٔ و 
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 الصناعية�التكنولو���واألداء�اإلبدا���للمؤسسات�اإلبداعقدرات� .3 الفصل

  تم�يد:

�عا�تأث���قدراتتمت�دراسة� مة�وع���اإلبداع�التكنولو���ع���األداء�التناف����للمؤسسات�بصفة

� �اإلبدا�� �بصفةاألداء �األدبيات�،خاصة�للمؤسسة �من �العديد �املثال��� �س�يل  Maو��Guan:(ع��

)2003،(�Yamوآخرون��)2004� ،(Wang�� �))2008(وآخرون �لكن �يتفق�. �لم �أنھ ��ذا، ��ل ��� املالحظ

�العديد�من�الدراسات�التطبيقية�أن�وع���الرغم�من�.ع���إطار�موحد�لدراسة��ذين�املتغ��ين�الباحثون 

فالعالقة�ب�ن�قدرات�اإلبداع��تم�التوصل�إ���إجماع�ض�يل�ع���العالقة�بي��ما.�قد�تم�القيام���ا،�إال�أنھ

� �اإلبدا�� �التكنولو���واألداء �عموما. �يف��ض �مما �عدد�األ�عاد��يرجع�إ���الرئ�����والس�بأك����عقيدا

  .ل�ل�من��ذين�املف�وم�ن

استخدم�متغ���واحد�فقط،�بال�سبة�أل�عاد�قدرات�اإلبداع�التكنولو��،�ف�ناك�من�الباحث�ن�من�

مثل�نفقات�البحث�والتطو�ر،�براءة�االخ��اع�أو�مز�ج�من�اإلثن�ن�كمؤشرات�ل�ذه�القدرات،�وم��م�من�

�وم��م�))Levinthal�)1990و�Cohen(�استخدم�مف�وم�القدرات�االس�يعابية من�قدم�إطار�مت�ون�من�.

�املف�وم ��ذا �لقياس �أ�عاد �(�Yam(�سبعة �م))2004وآخرون �ف�ل ��و�مؤشر�. �املقاي�س ��ذه عنصر�لن

  اال�و�و�قدرات�اإلبداع�التكنولو��.�واحد�من�بناء�واسع

�،�نحاول�أن�نف�م�أك���حول�قدرات�اإلبداع�التكنولو��،�و�ذا�من�خالل،�التطرق ل����ذا�الفص

املختلفة��حول�املف�وم.�ثانيا��عرج�إ���ذكر�مختلف�األطر�النظر�ة�والنماذج�الدراسات�السابقةأوال�إ���

� �و�� �اإلبدا���لھ. �واألداء �التكنولو�� �اإلبداع �قدرات �ب�ن �العالقة �استقصاء �سنحاول األخ��،

النظرة�القائمة�ع�����:األدب�النظري�الذي�تناول��ذه�العالقة�مقار�ات�للمؤسسات،�وذلك����مختلف

التوجھ�نحو�و �،نظر�ة��علم�املنظمة�،النظرة�القائمة�ع���املعرفة،�مقار�ة�القدرات�الديناميكية�،املوارد

    .السوق 
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  مف�وم�قدرات�اإلبداع�التكنولو��: 1.3

� �التكنولو��إن �األ�عادو �معقد�مف�وم�اإلبداع �منف�،متعدد �العديد �تفاعل �تتضمن ��و�عملية

ولو���النا���ال��عتمد�فقط�ع���قدرات�اإلبداع�التكنف�ة.ومن�الصعب�قياسھ�مباشر �مختلف�املوارد.

،�بل��عتمد�أيضا�ع���قدرات�أخرى�م�مة�(حرجة)����مجاالت�التص�يع،�ال�سو�ق،�اتكنولوجيخاصة�بال

.�إذا،�قدرة�اإلبداع�التكنولو���للمؤسسة�1التنظيم،�التخطيط�االس��اتي��،�التعلم،�وتخصيص�املوارد

)� �املؤشرات �من �البعدأو�تتأثر�بالعديد �أحادي �قياس �بأي �قياس�ا �ال�يمكن �ال�� ��ذا��2.العوامل) وع��

ملف�وم��مختلفةنظر�ة���وتحديد�أطر ��عار�فمحاولة�إعطاء�من�األدبيات�النظر�ة��ساس�جاءت�العديداأل 

  3.قدرات�اإلبداع�التكنولو��

����ل�تلك�القدرات�املطلو�ة�من��)�Fransman�)1984عرفت�قدرات�اإلبداع�التكنولو���من�قبل

  :أجل

 مالئمة؛�واختيار�التكنولوجيا�األك�� �بحث -

 رة،�واستخدام�ا�بنجاح����اإلنتاج؛السيطرة�والتحكم����التكنولوجيات�املختا -

 ات�لشروط�اإلنتاج،�وللطلب�املح��؛تكييف��ذه�التكنولوجي -

 الحقة�من�خالل�التحس�ن�التدر���؛�تحقيق�تحس�نات -

 ة�مع�تطو�ر�مرافق�البحث�والتطو�ر؛البحث�ع���االبت�ار�األك���أ�مي -

 إجراء�البحوث�األساسية. -

ع���أ��ا�تت�ون�من��قدرات�اإلبداع�التكنولو���فقد�حدد)�Shenbar�)1990و� Adlerلـ��أما�بال�سبة

)�القدرة�2)�القدرة�ع���تلبية�متطلبات�السوق�بتطو�ر�منتجات�جديدة،�(1بما����ذلك:�(�أر�عة�جوانب،

)� �مناسبة، �عمليات �تكنولوجيا �باستخدام �املنتجات ��ذه �تص�يع �ا��اجيات�3ع�� �تلبية �ع�� �القدرة (

بة�)�القدرة�ع���االستجا4املستقبلية�بتطو�ر�وتقديم�منتجات�جديدة��وتكنولوجيا�عمليات�جديدة،�و،�(

  4)�ل�شاط�تكنولو���غ���متوقع�من�قبل�املنافس�ن�وكذلك�لظروف�غ���متوقعة.ع���(الرد

                                                           
1 Yam Richard C.M., et al., An audit of technological innovation capabilities in chinese firms: some empirical findings in 

Beijing, China, Research Policy, n° 33, 2004, p. 1124. 

2 Guan J. C., et al., A study of the relationship between competitiveness and technological innovation capability based 

on DEA models, European Journal of Operational Research, n°170, 2006, p : 973. 

�دب�النظري�والدراسات�التطبيقية�السابقة����موضوع�قدرات�االبداع�التكنولو���وجدنا�أن��ناك�اختالف���أثناء�اطالعنا�ع���مختلف�األ � 3

اإلبداعية�و�ل�ا�القدرات�التكنولوجية�وآخرون�اصط��وا�ع����سمي��ا�القدرة�ع���اإلبداع�أو�القدرات���سمية�املصط��،�فم��م�من�استخدم

  تمثل�نفس�املف�وم�����ذا�البحث.

4 Yam Richard C.M., et al., Op.Cit, p. 1125. 
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فإن�القدرة�ع���اإلبداع��ش���إ���املعارف�وامل�ارات�الالزمة�للمؤسسة،�وذلك�من��)Lall�)1992حسب�و 

���.�1من�أجل�خلق�تكنولوجيات�جديدة���التكنولوجيا�القائمة،�و �تحس�نال،�التحكم�و ستخدامال أجل�ا

تم�تحديد�قدرات�اإلبداع��عنصر�ن�م�م�ن�جدا����عملية�اإلبداع����حد�ذا��ا��ذا�التعر�ف�نجد�أنھ�

مف�وم�القدرات�التكنولوجية�ل�شتمل:� )Pavit�)1993و�Bell.�ولقد�وسع��ل�من�و�ما�املعارف�وامل�ارات

�التغ���الت�الالزمة�املوارد �وتوليد �إلدارة �املوارد ��ذه �مجسدة1(ق��، �(امل�ارات،��وم��اكمة�) �األفراد ��

،��نا�جاء��2ي�ل�املؤسسة�وروابط�ا�الداخلية�وا��ارجية)مجسدة����التنظيم�()�2،�و(املعرفة�وا����ة)

  .قدرات�اإلبداع�التكنولو��ص�التنظيمية�للمؤسسة�كبعد��م�م�لالتوسيع����املف�وم�بإضافة�ا��صائ

�األدبيا ��ا��ديثة�تو�� �قدرات �بموضوع �املف�ومالتكنولو���اإلبداعا��اصة �امتد أك���وأك����،

التكنولو���ا��اصة��اإلبداع�اس��اتيجياتجميع�خصائص�املؤسسة�ال����س�ل�وتدعم�"�ل�شتمل�ع��

�ا��اصة3"��ا �واملوارد �األصول �من �نوع �ف�� �و �باملؤسسة�. �مختلفةال�� �رئ�سية �مجاالت �مثل�تضم

�كالت �اإلنتاجنولوجيا، �املعرفة، �العمليات، �والتنظيم، �.4ا����ة �� �اإلبداكما �قدرات ��عرف �أن ع�يمكن

�أ��ا �ع�� �عامة �بصورة �����التكنولو�� �واملتمثلة �باملؤسسة، �العناصر�ا��اصة �من �محددة �شكيلة

التج���ات،�امل�ارات،�املعارف،�الكفاءات�والسلوكيات�وال����ش���إ���املقدرة�ع���االنجاز،�الف�م،��غي���

  5ت.وخلق�املنتجات�والعمليا

و���ترتبط�ارتباطا�وثيقا�با����ات�الداخلية�ملؤسسة.�اإلبداعية����أصول�خاصة�با�إذا�فالقدرات

�بالتكنولوجيا�والتج���ات�املتوفرة��التجر���.املعر���و �وال��اكم والتحصيل�(االك�ساب) كما�أ��ا�مرتبطة

من�أ�م�جوانب�القدرة�ع���سرعة�تقديم�منتجات�جديدة�وتب���عمليات�جديدة�أصبح�ف�.���املؤسسة

�املؤسسة�ملنافسةا �توفر��� �يتطلب �فإنھ �اإلبداع ��ذا �مثل �نجاح �أجل �من �فإنھ �ذلك �ع�� �وعالوة .

�أصبح�معقد�للغاية.�لذا�يجب�أن�داعألن�االب�،مجموعة�متنوعة�وواسعة�من�املوارد،�القدرات�واألصول 

                                                           
1 Angelo Dossou-Yovo, Capacité d’innovation des petites et moyennes entreprises et contribution des organisations 

intermédiaires dans l’industrie des logiciels d’application multimédia à montréal, Thèse de doctotat en administration , 

Université du Québec, Montreal, CANADA, 2011, p. 31. 

2 Martin Bell, Keith Pavitt, Technological accumulation and industrial growth : contrasts between developed and 

devloping countries, Daniele Archibugi, Jonathan Michie, Technology, Globalization and economic performance, 

Cambridge University Press, 1997, p.89. 

3 Burgelman, Robert., et al,.�Strategic Management of Technology and Innovation.�McGraw-Hill, New York, 2004, p.8. 

4 Guan J. C, N. Ma, Innovative capability and export performance of Chinese firms, Technovation , n°23, 2003, p. 740. 

5 Juan Shan, Dominique R. Jolly, Accumulation of Technological Innovation Capability and Competitive Performance in 

Chinese firms: A quantitative study, International Association for Management of Technology (IAMOT) Conference, Cairo, 

Egypt, March 8-11, 2010, p. 4. 
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�الق �متطلبات��عرف �مع �التوافق �أجل �من �ومتفرقة �واسعة �ومستو�ات �مجاالت ��� �اإلبداعية درات

  1مع�الشروط�ا��اصة�واملحيط�التناف���.�ولتتالءماملؤسسة��اس��اتيجية

  النظر�ة�املختلفة�لقدرات�اإلبداع�التكنولو��:والنماذج�األطر� 2.3

� �التكنولو�� �اإلبداع �قدرات ��شتمل �ابداعيةع�� �وتفاعلية.��أ�شطة �ومعقدة �متعددة �أ�عاد ذات

� �اإلطار�الواسع، ��ذا �الباحث�ن�طور وضمن �من �وم�ونا��م�مجموعة ��ن���م �تقييما��اصة �أجل �من

بخلق�وتطو�ر�منتجات�و/أو�عمليات�جديدة�و/أو��قدرات�اإلبداع�التكنولو���وال����سمح�للمؤسسات

��.محسنة �مختلف �س�سرد �الثا�ي �الفصل �من �ا��زء ��ذا �اإلبداع�و�� �بقدرات �ا��اصة النماذج

�ا��صر �- �التكنولو�� �ال �عل��ا �تحصلنا �ال�� �الدراسات �س�يل �ع�� �و �- �و�ذا �تطرقت �إال�� أ�م�ل��ا

  .الدراسات�السابقة

  )Lall�)1992نموذج� 1.2.3

خاصة��،ع���مستوى�املؤسسات�اإلبداع�التكنولو���القدراتنموذجا�لقياس��)�Lall�)1992اق��ح

�النامية �الدول ��2� .� �حيث �التكنولوجية، �القدرات �من �فئات �ثالثة �نموذجة ��� �االس�ثمار�حدد قدرات

"Investment Capabilities"� �اإلنتاج �قدرات ،"production Capabilitiesأو�)� �ال��ابطية �وقدرات ،"

.�ووضع�مصفوفة�توضيحية�لتفصيل��ذه�القدرات�(أنظر�ا��دول�"Linkage Capabilitiesاالرتباطية)�"

  .املوا��)

�القدرات�االس�ثمار�ة - ���امل�ارات�الالزمة�لتحديد،�إعداد،�وا��صول�ع���التكنولوجيا�وذلك�من�:

.�(أو�التوسع)��ديدةا���شأةملل�إعطاء�الت�ليف،�و ،�توظيف�طاقم�عمالتج���،�بناء�تصميم،�أجل

والتكنولوجيا��،�ومز�ج�املنتجات،ةتحدد�الت�اليف�الرأسمالية�للمشروع،�ومدى�مالءمة�ا��دول�و��

للتكنولوجيات�األساسية�املعنية��املؤسسةالف�م�الذي�اك�س�تھ�كذلك�تحدد�و �واملعدات�املختارة،

تنقسم�القدرات�االس�ثمار�ة��.3)املؤسسة�فيما��عد�تعمل���اس�ع���الكفاءة�ال���تؤثر �الذي�بدورهو (

� �عنصر�ن: �إ�� �االس�ثمار بدور�ا �قبل ��لوكذ�ما �وتحت �وتنفيذ�املشروع، �عناصر��لك عنصر�يوجد

  تحتية�لقياس�القدرات�ال���تتدرج�من�األ�شطة�الروتي�ية�إ���األ�شطة�اإلبداعية.

                                                           
1 Guan J. C, N. Ma, Op.Cit, p. 740. 

التطور�التكنولو����)�للقدرات�التكنولوجية�بنجاح�من�خالل�أبحاث�دراسة�ا��الة�لتقييم�مستو�ات�Lall�)1992وقد�استخدم�تص�يف� 2

(أو�متغ��اتھ)�لالختبار�)�Lall�)1992ع���مستوى�الشر�ات����البلدان�النامية،�و���وقت�الحق،�تم�وضع�مؤشر�تكنولو����س�ند�إ���تص�يف�

  ).Alejandra�)2009لالطالع�أك���أنظر�القيا����االقتصادي����عدة�بلدان�نامية.�

3 Lall Sanjaya, Technological Capabilities and Industrialisation, World Development, Vol. 20, N°. 2, 1992, p. 168. 
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  االبداع�التكنولو���لقدرات)�التوضيحية�1992(�Lall):�مصفوفة�3-1ا��دول�(

�االرتباط  انتاج  اس�ثمار  

  باالقتصاد
  �ندسة�صناعية  �ندسة�منتوج  �ندسة�عمليات  تنفيذ�املشروع  قبل�االس�ثمار�ما

رجة�التعقيد د
  

سا���
أ

  

  عادي

  روتي���

  (قائمة�ع���ا����ة)

دراسات�جدوى�

مسبقة،�اختيار�

املوقع،�جدولة�

  االس�ثمار

البناء�املد�ي،�

ا��دمات�

املساعدة،�تركيب�

  املعدات،�الت�ليف

وازنة،�املالت��يح،�

مراقبة�ا��ودة،�

الصيانة�الوقائية،�

اس�يعاب�(ف�م)�

  تكنولوجيا�العملية

اس�يعاب�تصميم�

تكييف�املنتجات،�

طفيف�مع�

  احتياجات�السوق 

س���العمل،�

ا��دولة،�دراسة�

�-الثنائية�ا��ركة

مراقبة�الزمن،�

  ناملخزو 

�التمو�ن�املح��

للسلع�وا��دمات،�

تبادل�املعلومات�مع�

  املوردين

ط
س

متو
  

  تكيفي

  

  

البحث�عن�مصدر�

نولوجيا،�التك

التفاوض�ع���

ساومة�العقود،�م

شروط�مناسبة،�

  نظم�املعلومات

شراء�املعدات،�

ال�ندسة�

التفصيلية،�تدر�ب�

وتوظيف�العمال�

  امل�رة

،�تمديد�التج���ات

�تكييف�العمليات

توف���الت�اليف،�و 

خيص�اتر جلب�

التكنولوجيا�

  ا��ديدة

تحس�ن�جودة�

املنتج،�جلب�

خيص�ا�� ال

واس�يعاب�

املنتج��التكنولوجيا

  ا��ديدة�املستوردة�

مراقبة�اإلنتاجية،�

  تحس�ن�الت�سيق�

قل�التكنولوجيا�ن

من�املوردين�

املحلي�ن،�تصميم�

�روابطم�سق،�

العلوم�

  والتكنولوجيا

متقدم
  

  إبدا��

  باملخاطرمحفوف�

  (قائمة�ع���البحث)

  
تصميم�العملية�

األساسية،�تصميم�

  املعدات�وتور�د�ا

االبداع����العملية�

داخل�املؤسسة،�

  البحوث�األساسية

االبداع����املنتج�

داخل�املؤسسة،�

  البحوث�األساسية�

  
القدرة�ع����سليم�

املفتاح،�التعاون����

البحث�والتطو�ر،�

ترخيص�

تكنولوجياتنا�

  لآلخر�ن

Source : Lall Sanjaya, Technological Capabilities and Industrialisation, World Development, Vol. 20, N°. 2, 1992, p. 16
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�اإلنتاج - �الصناعية.�قدرات �وال�ندسة �املنتوج ��ندسة �العملية، ��ندسة �عناصر: �ثالث �لد��ا :

� �تتضمن �العملية �ع���ف�ندسة �تحتوي �املنتوج �ل�ندسة �و�ال�سبة �لإلنتاج. �األساسية اال�شطة

�أما� �جودتھ). �أو�تحس�ن �املنتج، �(كتصميم �خصائصھ �أو�تحس�ن �منتج �إلنتاج �املطلو�ة األ�شطة

�.�تتدرج1ال�ندسة�الصناعية�ف�شتمل�ع���املراقبة�والتحكم����وظائف��ندسة�العمليات�واملنتوج

� �امل�ارات �من �اإلنتاج �والصيانة،قدرات �وال�شغيل �ا��ودة �مراقبة �مثل �أك����األساسية �قدرات إ��

�أ �التكيف �مثل �التج���اتتطورا �توسيع �أو �التحس�ن �إ��و �ت�، �والتصميم�أك���ا ��البحث طلبا

� واالبداع. �تحديد�م�ارات�عمل �ع�� �اإلنتاج ��شغيل�التكنولوجيات�قدرات �جودة ،�وتحسي��ا�مدى

�تحديد �استخدا�فضال�عن �كفاءة �الس�يعابمدى �الداخلية �ا���ود �التكنولوج�م أو��املش��اتيات

�مؤسسات �من �2أخرى �املقلدة �املال �وراس �العمالة �انتاجية �تحدد �اإلنتاج �فقدرات �إذا، وتحدد�.

  .لإلنتاجكذلك�الكفاءة����استخدام�املواد�والطاقة�

�االرتباط - �إ��،�:قدرات �امل�ارات�الالزمة�لنقل�املعلومات�وامل�ارات�والتكنولوجيا وا��صول�عل��ا����

� �ا��ام، �املواد �موردي �املؤسسة، �فروع �أحد �الباطنمن، �من �املقاول�ن �مؤسسات، �االس�شار��ن،

أيضا�إم�انية�ا��صول�ع���املعلومات�والدعم�التق����و�شمل.�3التكنولوجية�عا�دامل�و أا��دمات،�

�مصادر �ا��ار�� �التكنو �(من �املحلية، �واملؤسسات �األجن�ية �التحتيةلوجيا وجية�التكنول�الب�ية

� �االختبار، �ومرافق �البحث �املعاي��ملخت��ات �ذلك)مؤسسات �إ�� �وما �و �،... �إ����التا�� الوصول

���ش�ل�سلع�رأسمالية�من�أفضل�املصادر�املتاحة،�املحلية�م��ا�أو��املناسبة�واملجسدةالتكنولوجيا�

  .4جن�يةاأل 

�م��ة �اإلطار �إن �تدخل��ذا �الذي �الوقت �من �التقنية �الوظائف �من �وا��ة �يوفر�سلسلة فيھ��أنھ

�ى أخر �شر�ات�ومؤسساتلمعينة�إ���ح�ن�خروج�ا��ؤسسةملالتكنولوجيا�ا��ديدة� �إ���ذلك�باإلضافة.

�ع��ف �الضوء ��سلط �ت�إنھ ��اتالقدر �طور عملية �من �إ�� �(األساسية) �القاعدية األك���تقدما�القدرات

�املؤسسات�،وتطورا ��شغيل �وأ�شطة �املمكنووظائف �من �تجعل �أيضا �وتص�يفاتھ .�� القدرات�تقسيم

  األك���طلبا�للبحث�والتطو�ر.�القدرات�الروتي�ية�من�تلك�القدرات�الفردية،�فضال�عن�تمي�� 

 ):Amsden�)2001نموذج� 2.2.3

                                                           
1 Juan Shan, Op. Cit., p. 107. 

2 Lall Sanjaya, Op. Cit., p. 168. 

3 Ibidem. 

4 Molina-Domene María A., Pietrobelli Carlo, Drivers of Technological Capabilities in Developing Countries: An 

Econometric Analysis of Argentina, Brazil and Chile, Structural Change and Economic Dynamics, Volume 23, N°. 4, 

December 2012, p.p. 509, 510. 
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� �Amsden�)2001اتبع �فكرة �نفس (Lall�)1992)� �(جدول �نموذجھ �تقديم ��� �م2-3) �حيث .(( ���

Amsdenو����عزز�األصول�القائمة�عــــــــــ�عامةالتكنولوجية�"بالقدرات��وال���وصف�ا�قدرات�ثالثب�ن���،"�  

  )�لقدرات�اإلبداع�التكنولو��2001(�Amsden):�نموذج�3-2ا��دول�(

  قدرات�اإلنتاج

  .القائمة�رافقلإلشراف�ع����شغيل�امل�- �إدارة�اإلنتاج

  :،�بما����ذلكاملرافق�القائمةلتوف���املعلومات�املطلو�ة�لتحس�ن��شغيل��- ��ندسة�اإلنتاج

 .تحس�ن�املدخالتل�كذلك��س��و ،�والتص�يف�املدخالت:�لفرز�مراقبة�املواد�ا��ام -1

 .لت�سيق�عمليات�اإلنتاج�ع���املنتجات�واملرافق:�جدولة�اإلنتاج -2

 ورفع�مستوا�ا.�مع�معاي���املنتج�واالرتقاء���ا�واملطابقة�ملراقبة�التوافق:�راقبة�ا��ودةم -3

 .العملية��� للتغلب�ع���املشا�ل�ال���واج���ا����ساستكشاف�األخطاء�واصالح�ا:� -4

 .ز�ادة�اإلنتاجيةلتكييف�العمليات�واملنتجات:�لالستجابة�للظروف�املتغ��ة�و  -5

  .عند�ا��اجةكذلك�وفقا�ل��دول�الزم���العادي�و �:املاديإصالح�وصيانة�رأس�املال� -6

  )قدرات�تنفيذ�املشروع�(القدرة�االس�ثمار�ة

  �اجميع�أنواعبلنقل�امل�ارات�والقدرات��-�تدر�ب�املوظف�ن

�االس�ثمار� �قبل �ما �جدوى �امل�-دراسات �املشار�ع ��مكنةلتحديد �البقاءوالتأكد �ام�انية �إطار�مفا�يم��من ��

  التصميم�البديلة

  :�شاء�أو�توسيع�املرافق،�بما����ذلكإل�-�تنفيذ�املشروع

 .تنظيم�واإلشراف�ع���األ�شطة�ال���ينطوي�عل��ا�تنفيذ�املشروعلإدارة�املشروع:� -1

�و�ذه� -2 �مع�ن، �وضع ��� �للعمل �جا�زة �التكنولوجيا ���عل �الالزمة �لتوف���املعلومات �املشروع: �ندسة

 ي��:�تتضمن�مااألخ��ة�

 خيارات�مبدئية�ب�ن�بدائل�التصميم).�التخاذدراسات�مفصلة�(  - أ

والطاقة،��لتور�د�التكنولوجيا�األساسية�من�حيث�تدفقات�العملية،�أرصدة�املواد(�ال�ندسة�األساسية  -ب

 ومواصفات�التج���ات�الرئ�سية،�وتخطيط�املصنع).

من�حيث�املواصفات�املت�املة�ل�ل�من�رأس�املال��1ال�ندسة�التفصيلية�(لتور�د�التكنولوجيا�الطرفية  - ج

 املادي،�املخططات�املعمار�ة�وال�ندسية،�البناء�ومواصفات�تركيب�التج���ات).

 واإلشراف�ع���موردي�األج�زة�ومقاو���البناء).�الختيار،�ت�سيقالتمو�ن�( -3

4- � �املادي �مال �الراس ��� �املصنع�(إلتمامالتجسيد ��ش�يد �واملب��، �املوقع، �اآلالت�اعداد �تص�يع ،

 والتج���ات).

  �البدء����العمليات�(من�أجل�اك�ساب�معاي���محددة�مسبقا�للقدرات�االبداعية). -5

                                                           
1 �)� �الطرفية �و�عد��: )peripheral technologyالتكنولوجيا ���ا �ترتبط �لكن �األساسية، �التكنولوجيا �من �جزءا �ل�ست �ال�� �التكنولوجيا ��

  مكملة�ل�ا.
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  قدرات�االبداع

  امل�ارات�الالزمة���لق�منتجات�أو�عمليات�جديدة،�ونوع�امل�ارات�يتوقف�ع���حداثة�التكنولوجيا�ا��ديدة.

 العلوم�البحتة:�البحث�عن�املعرفة�الذاتية -1

 البحث�األسا���:�البحث�عن�تكنولوجيا�جديدة�جذر�ا -2

 البحوث�التطبيقية:�البحث�عن�منتجات�متم��ة -3

 البحث�االستكشا��:�البحث�عن�تحس�نات�املنتجات�املتمايزة -4

  التطو�ر�املتقدم:�البحث�عن�التص�يع�األمثل�للمنتجات�املتمايزة�املحسنة. -5

Source: Amsden Alice H., The rise of the rest: challenges to the west from late-industrializing economies, 

Oxford University Press, 2001, p. 4. 

مل�ارات�الالزمة�لتحو�ل�ا(�:�قدرات�اإلنتاجلألفراد�واملؤسسات�الصناعية،�وتتمثل����القائمة�ع���املعرفة

�مخرجات �إ�� �(ا�)،املدخالت �املشروع �تنفيذ �قدرات �والقدرات�مل�ارات �القدرات)، �لتوسيع الالزمة

  .1)امل�ارات�الالزمة�لتصميم�منتجات�وعمليات�جديدة�تمامااإلبداعية�و���(

  ):Thuriaux�)1997و�Arnoldنموذج� 3.2.3

� �قبل �من �آخر�طور �نموذج �ثالثة�Thuriaux�)1997و��Arnoldناك �تحديد �النموذج ��ذا ��� �تم .(

� القدرات�االس��اتيجية،�القدرات�الداخلية،�والقدرات�ا��ارجية.�أنواع�من�قدرات�االبداع�التكنولو��:

  �ذه�القدرات�الثالثة�م��ابطة�و�عتمد��عض�ا�ع����عض،�أل��م�ي�شار�ون����عملية��علم�ديناميكية.

� �االس��اتي�� ��مي�ان��ميوفر�املستوى �للمؤسسة ��سمح �وال�� �أو�الرقابة �االستخبارات �بإدارة(آلية)

ا�ع���السوق.��ذا�ما�يجعل�الر�ادي�يخطو�خطوة�إضافية�محاوال�ف�م�ما�ية�املعرفة�قدرا��ا�واستغالل�

� �املعرفة. ��ذه �واستخدام �نا��ة �التجار�ة �األعمال �تجعل �املمارسةال�� ���� �ا��ديثة، فإن�الصناعية

�ال �ت�اس��اتيجيةوظيفة �ولكن �احت�ار�للتعلم، �لد��ا �أنل�س �جميع��ضمن �ع�� �التعلم ��ذا يحدث

  .2املستمر�،�ع���س�يل�املثال�من�خالل�مجموعات�التحس�ناملؤسسةمستو�ات�

  الفئة�الثانية�من�القدرات�تتعلق�بالقدرات�الداخلية،�و���تتمثل����قدرة�املؤسسة�ع��:

�تحديد - �مثل �امللموسة: �التكنولوجيا �قاعدة �املناسبة�إدارة �املادية �التحتية ف��ا�واالس�ثمار��الب�ية

 مؤسسة.ية�لللتلبية�املتطلبات�التنافس

 �ا،�وتحديد�ووضع�امل�ارات�الالزمةي�حليل�وضعتطو�ر�وإدارة�املوارد�الغ���ملموسة:�كت -

                                                           
1 Amsden Alice H., The rise of the rest: challenges to the west from late-industrializing economies, Oxford University 

Press, 2001, p. 4. 

2 Arnold Erik, Thuriaux Ben, Developing Firm’s Technological Capabilities, Technopolis Ltd, June, 1997, p. 17. Obtained 

from: https://www.technopolis-group.com/wp content/uploads/2016/05/oecd_cap.pdf, 23/09/2017.  
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  .1تحتاج�املنظمة�للتغي���ف�م�م���ا�رؤ�ة�لد�ظيم��ش�ل�مناسب،�ولخلق�تنظيم�مطلوب:�التن -

  )1997(�Thuriauxو�Arnoldحسب��):�العناصر�األساسية�لقدرات�اإلبداع�التكنولو��3-1الش�ل�(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Arnold Erik, Thuriaux Ben, Developing Firm’s Technological Capabilities, Technopolis Ltd, June, 1997, p. 

17. Obtained from: https://www.technopolis-group.com/wpcontent/uploads/2016/05/oecd_cap.pdf, 23/09/2017. 

�واملوارد� �املؤسسة �ب�ن �العالقة �بإدارة ���تم �و�� �ا��ارجية، �القدرات �ف�� �الثالثة �املجموعة أما

"� �بـ �االبداع �أدب ��� �عل��ا �يصط�� �ما �و�� �إل��ا. �تحتاج �ال�� �Networkingا��ارجية �أي �(أو�الش" ب�ات

ثالث�قدرات�فرعية:�األو���تتمثل����قدرة�الوصول�إ���املعرفة�أو�التكنولوجيا��التواصل).�وتندرج�تح��ا

� �القدرة �و�عت����ذه �اإلبداع-ا��ارجية. �أدبيا �اإلبداع��-حسب �لعملية �وا��اسمة �امل�مة �القدرات من

�واستخدام�الشر�اء�للوصول�إ���األصول .�و�ذا��ع��،�أن�االستفادة�من�املعارف�ا��ارجية،�2التكنولو��

                                                           
1 Ibidem. 

2 Ibidem. 

  القدرات�االس��اتيجية 

  البحث�عن�فرص�السوق 

 واحتياجات�السوق �ؤسسةب�ن�قدرات�امل�التوافقف�م�وإدارة�  

  القدرات�ا��ارجية�(التواصل)

  الوصول�إ���املعرفة�ا��ارجية

 العلوم 

 التكنولوجيا،�التقنية 

 النتاج�الصنا��،�املمارسات 

 كيف،�املعرفة�الضمنية-معرفة 

 مصادر�املعلومات 

  إدارة�عالقات�املنتج�ن�/�املستخدم�ن

  

الوصول�لألصول�التكميلية�الالزمة�مع�

  الشر�اء

 املعرفة�التكميلية 

 اإلنتاج�التكمي�� 

 دور�سلسلة�التور�د�التكميلية 

  القدرات�الداخلية

  إدارة�قاعدة�التكنولوجيا�امللموسة

 املنتوجات 

 مرافق�البحث�والتطو�ر 

 املبا�ي�والتج���ات�املناسبة 

�امللموسة� �غ�� �املوارد �وإدارة تطو�ر

  خصصةامل

  تدو�ن�رأس�املال�الفكري 

 � �ال��صية�املؤ�الت وامل�ارات

 املكيفة�مع�احتياجات�املؤسسة

 املعرفة�الضمنية 

  خلق�التنظيم�املطلوب

 قدرات�إدارة�التكنولوجيا 

 قدرات�إدارة�التغي�� 

 � �ب�ن القدرات��أ��ابالت�سيق
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كقدرات��)Thuriaux�)1997و�Arnoldوال���حدد�ا��- التكميلية�وإدارة�العالقات�ب�ن�املنتج�واملستخدم�

�ا��ارجية �للقدرات ��-فرعية �تحديد�ا �اإلبداع��استمرار و تم �أدب �لالبداع���� �النجاح �مفتاح �أ��ا ع��

  التكنولو��.

  ):2004(�وآخرون�Yamو�)Ma�)2003و�Guanنموذج� 4.2.3

� �من ��ل �طور �ا��ديثة، �الدراسات ��Guan and Ma�)2003(�� �ذلك ��� �وآخرون�Yamووتبعھ

�التكنولو���)2004( �اإلبداع �استخدمإطار�لقدرات �والذي ��عد�، �الدراسات��فيما �من �العديد �قبل من

و����ذا�اإلطار��.وظيفي����تحديد�أ�عاد��ذه�القدرات����ذين�الدراست�ن�الن���ال�.�واستخدمتا��ديثة

  �:)��من�خالل�سبعة�أ�عاد�(أنظر�الش�ليتم�قياس�قدرات�اإلبداع�التكنولو�

�من� - �ا��ديدة �املعارف �واستغالل �اس�يعاب �تحديد، �ع�� �املؤسسة �قدرة ��� �التعلم: �ع�� القدرة

 1نجاح�التناف����للمؤسسة.لضرور�ة�ل�الب�ئة.�و�عت�� 

�املؤسسة - �قدرة ��ش���إ�� �والتطو�ر: �البحث �والتطو�ر �قدرة �البحث �اس��اتيجية �دمج وتنفيذ��ع��

.�و����ساعد�املؤسسة�ع���تب���العديد�2املشار�ع�وإدارة�محفظة�املشار�ع�ونفقات�البحث�والتطو�ر

 3من�التقنيات�والن���ا��ديدة�عند�تطو�ر�أصول�تكنولوجية�جديدة.

منتجات�تل����والتطو�ر�إ��ة�ع���تحو�ل�نتائج�البحث���قدرة�املؤسسو�ش���إ�:�القدرة�ع���التص�يع -

�التصميم �طلب �مع �وتتوافق �السوق �كمااحتياجات �ع���، �تص�يع�ا �القدرة�4ت.دفعا�يمكن

�املؤسسةال�سو�قية �قدرة ��� �أساس�: �ع�� �املنتجات ��شر�و�يع �احتياجات�:ع�� املس��لك�ن��ف�م

 .وقبول�االبت�ارالت�اليف�والفوائد،�ا��الية�واملستقبلية،�معرفة�املنافس�ن�ووضع�املنافسة،�

�املوارد - �تخصيص �ع�� �املؤسسةالقدرة �قدرة ��� �وا����ة��: �املال �رأس �وتخصيص �اك�ساب ع��

 .والتكنولوجيا�املناسبة����عملية�االبت�ار

�التنظيمية - �ع���:القدرة �املؤسسة �قدرة �إ�� �ثقافة��و�ش�� �واال���ام، �التنظيمية �اآللية تأم�ن

و���كذلك�القدرة�ع����شكيل��ي�ل�تنظي���را��،�.�5يدةاملنظمة،�واعتماد�ممارسات�اإلدارة�ا��

لتحقيق�األ�داف�املش��كة،�والتأث���ع���سرعة�العمليات�االبت�ار�ة��وت�سيق�عمل�جميع�األ�شطة

  .6الب�ية�التحتية�ال���يخلق�ا�للمشار�ع�اإلنمائية�من�خالل

                                                           
1 Guan J. C., N. Ma, Op.Cit., p. 740. 

2 Yam Richard C.M., et al., Op.Cit, p. 1126. 

3 Guan J. C., N. Ma, Op.Cit., p. 740. 

4 Yam Richard C.M., et al., Technological Innovation Capabilities and Firm Performance, World Academy of Science, 

Engineering and Technology, Vol. 42, 2010, p. 1010. 

5 Ibidem 

6 Guan J. C., N. Ma, Op.Cit., p. 740. 
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  )2003(�Guan and Ma):�أ�عاد�قدرات�اإلبداع�التكنولو���وفقا�إلطار�3-2الش�ل�(

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 )2004(�وآخرون�Yamو)�Ma�)2003و�Guanمن�إعداد�الباحث�اعتمادا�ع���دراسة��ل�من��املصدر:

�ال���:االس��اتيجية�القدرة - �االس��اتيجيات �من �مختلفة �أنواع �اعتماد �ع�� �القدرة �أن�يم��� كن

�تنافسية �عالية �ب�ئة �للتم����� �البي�ية، �التغ��ات �مع �1تتكيف .� �نموذج ��� �.M. et al Yam C.أما

تحديد�نقاط�ة�ع���تمثل�قدرة�املؤسسوالتي  ")�فقد�استخدم�"قدرة�التخطيط�االس��اتي��2004(

�والضعف ��القوة �ا��ارجية، �وال��ديدات �الفرص �الداخلية، �لرؤ�ة �وفقا �ا��طط ورسالة��صياغة

 2،�والتأقلم�مع�خطط�التنفيذ.املؤسسة

  ):Chen�)2008و�Wang�،Luنموذج� 5.2.3

ودراسات�أخرى��،)2004(�وآخرون�Yam)�وMa�)2003و�Guanع���دراسة��،�و�ناءو�مثل��ذا�الن��

�التكنولو��، �اإلبداع �أدب ��Wangاق��ح��� ،Luو�Chen�)2008(�� �(�رمي) �تدر��� �قدرات��ي�ل لتقييم

�التكنولو�� ��اإلبداع �املؤسسة. �وتحرى �� �نموذجھ ��� �دمج �من�حيث �األ�شطة،�النظري �األدب��ل ،

.�وتم�طرح�ا�باعتبار�ا�التكنولو��إلبداع�اب�وارتباط����وجدت�أن�لد��ا�عالقةأو�ا��صائص�الامل�ونات،�

�التكنولو���أ�عاد �اإلبداع �قدرات �املعاي���ال�� �من �مجموعة �لديھ ��عد �و�ل �وتقيمھ، (أنظر��تق�سھ

                                                           
1 Yam Richard C.M., et al., Technological Innovation Capabilities and Firm Performance, Op.Cit., p. 1010. 

2 Guan J. C., N. Ma, Op.Cit., p. 740. 

 القدرة�ع���التعلم 

 قدرة�البحث�والتطو�ر

 القدرة�التص�يعية

 القدرة�التص�يعية

 القدرة�التنظيمية

 القدرة�ع���تخصيص�املوارد

 القدرة�االس��اتيجية
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تتمثل�،�وال���قدرات�اإلبداع�التكنولو���من�خالل�خمسة�جوانب�و����ذا�النموذج�يتم�تقييم�.)الش�ل

  1:فيما�ي��

�والتطو�ر - �البحث �قدرات �و : �املؤسسة ��ساعد �قدرات �وإقامة��� �القائمة �تكنولوجيا��ا �توسيع ع��

�جدي �تكنولوجيات �والتطو�ر. �البحث �وظيفة �أو�تحس�ن �والتطو�ر�����ملتو�شدة �البحث قدرات

�األول  �املوظف�ن،�ع���املقام �إجما�� �إ�� �الباحث�ن �والتطو�ر،��س��سبة �البحث �منتجات �نجاح بة

.�وتقاس��ذه�املعاي���كميا�البحث�والتطو�ر�االخ��اع،�وكثافة�راءاتاملنتجات�املبتكرة�ذاتيا،�وعدد�ب

 ونوعيا.

ع����ع���قدرة�املؤسسة�القرارات�املتعلقة�باالبداع�قدرات�اتخاذتدل�:�قدرات�اتخاذ�قرار�االبداع -

�و�شتمل.�التكنولو���من�أجل�تحس�ن�قدرة�الشركة�ع���االبت�ار�التكنولو���االبداع�تنفيذ�قرارات

�مع�كثافة�التعاون أف�ار�البحث�والتطو�ر،��خمسة�مقاي�س�و��:�درجة�ابداعية�القدرات�ع���ذه�

مجال�البحث�والتطو�ر،��مؤسسات�أخرى�أو�مراكز�البحث�والتطو�ر،�القدرة�ع����شارك�املعرفة���

�ومبادرات�باإلبداعاتالت�بؤ� �وتقييم�ا، �تقيي�التكنولوجية �يتم �املشار�ع. �تنظيم �مجال ��� م�االبداع

  �ذاتية). (اي�باستخدام�مقاي�س��ذه�القدرات��ش�ل������

�ال�سو�قية - �القدرات :القدرات �ع����وتدل �املنتجات �و�يع �ترو�ج �ع�� �الشركة �قدرة �ع�� ال�سو�قية

�طلب �ف�م �ي�أساس �الذي �العمالء �السوق، �بحصة �األو�� �التنافسيةتأثر�بالدرجة �القدرة �درجة

ال���يجب��.ووحدة�ال�سو�ق�املتخصصة�و�سب�التصديرمراقبة�قوى�السوق�للمنتجات�ا��ديدة،�

 �.جميع�ا��ش�ل������أن�تقيم

�التص�يعية - �املؤسس�:القدرات �قدرة �و�ش���إ�� �والتطو�ر�إ�� �البحث �نتائج �تحو�ل �ع�� �تكنولوجياة

� �املنتج. �جودة ��� �والتحس�نات �م�يتماملنتج �التص�يع، �القدرات �التص�يع�تقييم �تكنولوجيا ثل

� �جودةاملتقدمة، �موظفو �مستوى �كفاءة �مستوى �ال�سو�ق، �نجاح �معدل �ووقت��املنتج، اإلنتاج،

 .املنتج،��ش�ل�������دورة

                                                           
1 Wang Chun-hsien, Lu Iuan-yuan, Chen Chie-bein, Evaluating firm technological innovation capability under 

uncertainty, Technovation, Vol. 28, 2008, p. 353. 
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  قدرات�اإلبداع�التكنولو���للمؤسسةال�ي�ل�التدر����لتقييم�):�3-3الش�ل�(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Wang Chun-hsien, Lu Iuan-yuan, Chen Chie-bein, Evaluating firm technological innovation capability under uncertainty, Technovation, Vol. 28, 2008, p. 352.

 
سة

س
ت�اإلبداع�التكنولو���للمؤ

را تقيم�قد
 

 قدرات�البحث�والتطو�ر

 قدرات�اتخاذ�قرار�االبداع

 القدرات�ال�سو�قية

 القدرات�التص�يعية

 قدرات�رأس�املال

  سبة�الباحث�ن�إ���إجما���العامل�ن�

 معدل�نجاح�منتجات�البحث�والتطو�ر

 املنتجات�املبتكرة�ذاتيا

  االخ��اع�اتءاعدد�بر 

 روالتطو�كثافة�البحث�

  درجة�ابداعية�أف�ار�البحث�والتطو�ر

  البحث�والتطو�ركثافة�التعاون�مع�مؤسسات�أخرى�أو�مراكز�

  القدرة�ع���تقاسم�معرفة�البحث�والتطو�ر

  ت�بؤ�وتقييم�اإلبداع�التكنولو��

 مبادرات�اإلبداع�الر�ادي

  حصة�ال�سو�ق

  درجة�تنافسية�املنتجات�ا��ديدة

  مراقبة�قوى�السوق 

  وحدة��سو�قية�متخصصة

 �سبة�التصدير

  تكنولوجيا�التص�يع�املتقدمة

  جودة�املنتجمستوى�

  معدل�نجاح�التجاري 

  مستوى�كفاءة�موظفي�اإلنتاج

 وقت�دورة�املنتج

  التمو�لالقدرة�ع���

  تخصيص�رأس�املال�األمثل

  كثافة�مدخالت�رأس�املال

 االس�ثمارالعائد�ع���
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�املال - �رأس �قدرات �القدرات: �الشر �وتتألف �من �تطور�الرأسمالية �أن �لضمان �الضرور�ة وط

�التكنولوجية،املؤسسا �قدرا��ا �رأس��ت �وتخصيص �األموال، �جمع �قدرة �األول �املقام ��� وتحفز�ا

  .وتحدد��ذه�املعاي���كميا�ونوعيات�رأس�املال،�وعائد�االس�ثمار.�وكثافة�مدخال �املال�األمثل،

القول�يمكننا��لقياس�قدرات�اإلبداع�التكنولو��،�ختلفةاملإذن�مما�تطرقنا�إليھ�من�أطر�ونماذج�

��ذه �األ�شطة�أن �من �مز�ج ��� ��-�األخ��ة �التكنولو�� �باالبداع �األ�عادو �-املتعلقة واملعقدة��املتعددة

.�أيضا�وتوجھ�خاصن���.�و����ذا�الشأن�طور��ل�باحث�م�وناتھ�ا��اصة�وفق�واملتفاعلة�مع��عض�ا

� ��ذا، ��ل �من �الرغم �وع�� �رأي �Bierly�)2006و� Commbsوحسب �دراس��ما ��� �ال�يوجد) �ناك��فإنھ

  �1.مقياس�شامل�ل�ذه�القدرات

  قدرات�اإلبداع�التكنولو���واألداء�اإلبدا���للمؤسسة: 3.3

�قدرات� �من ��ل �ب�ن �القائمة �العالقة �من �والتحقق ��و�البحث �الدراسة �من �ا��زء ��ذا ��دف إن

اإلبداع�التكنولو���وأداء�املؤسسة،�وألجل�ذلك�سنقدم�فيھ�عرضا�شامال�للبحوث�واألدبيات�النظر�ة�

� �االبت�ار، �قدرات �تناولت �اإلبدا��ال�� �املؤسسة �بأداء �ع��اوعالق��ا �بحثنا �ال�� �فالنظر�ات ووجدنا�ا��،

�التيارات�األدبية� �من �مشتقة�(نا�عة) �دراس��ا �نحن�بصدد �ال�� �للعالقة �تفس��ا �واألفضل األك���شيوعا

  التالية:

 )Resource-Based Viewالنظرة�القائمة�ع���املوارد�( -

 )Dynamic Capabilities Approachمقار�ة�القدرات�الديناميكية�( -

 )Knowledge-Based Viewالنظرة�القائمة�ع���املعرفة�( -

 )Organizational Learning Theoryنظر�ة��علم�املنظمة�( -

 )Market Orientationالتوجھ�نحو�السوق�( -

�ل��ذه�النظر�ات�سا�مت��ش�ل�كب������تفس���كيف�تطورت�القدرات����املؤسسة،�وكيف�تؤثر�

�تفس��  �مسألة �فيھ �نو�� �الذي �بالش�ل �النظر�ات ��ذه �سنعرض �ي�� �وفيما �األداء، �ي�ن���� العالقة

  قدرات�اإلبداع�التكنولو���وأداء�املؤسسة.

  ���النظرة�القائمة�ع���املوارد:�االبداعقدرات�اإلبداع�التكنولو���وأداء� 1.3.3

�وضع� ��� �سابق �نظري �عمل �ع�� ��عتمد �أخرى، �نظر�ة �كأي �املوارد، �ع�� �القائمة �النظر�ة إن

���حالة�النظرة�القائمة�ع���املوارد�فإن�أ�م�االف��اضات�وا��لول�والتفس��ات�لإلش�الية�املراد�حل�ا،�و

                                                           
1 Coombs J. E., & Bierly P. E. (2006). Measuring technolgocial capaiblity and�performance, In, Juan Shan, Dominique R. 

Jolly, Op. Cit, p. 4. 
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لتحديد�،��ذه�املقار�ة�تقدم�إطار�مفا�ي���1نظر�ة�أو�مف�وم�مب�ية�عليھ��و�مف�وم�الكفاءات�املتم��ة

�و �املوارد �أداءأو�/أي �و�التا�� �املستديمة، �التنافسية �امل��ة �ستمنح �ال�� �املوارد�املؤسسة�القدرات �إذا .

ا��اسمان����النظرة�القائمة�ع���املوارد.�����ذا�القسم،�سنعرض�تطبيقات�والقدرات��ما�العنصران�

  النظرة�القائمة�ع���املوارد�ألداء�املؤسسة.

املوارد�الغ����ش���النظرة�القائمة�ع���املوارد�إ���أن�املؤسسة�تت�ون�من�مجموعة�من�ع���العموم�

� �التنافسيةمتجا�سة�وال���تمثل �مصادر�للم��ة ��عر�ف. ��ل�األصول،��وقد�تم �أ��ا �ع�� �املوارد (تحديد)

�املؤسسة�القدرات، �سمات �التنظيمية، �املؤسسة�،العمليات �ومعرفة �املعلومة �املوارد ��ذه تمكن�،

  .2وفعالي��ا�كفاء��ان��تحس��عمل�ع���املؤسسة�من�تصور�وف�م�وتنفيذ�االس��اتيجيات�ال��

)�موارد�املؤسسة�ع���Grant�)1991لكن����وقت�الحق�تم�التمي���ما�ب�ن�املوارد�والقدرات،�فعرف�

�ا �موارد �و أ��ا �والغ���ملموسة �امللموسة �قدرة�ملؤسسة �تمثل �أ��ا �ع�� �القدرات �عرف �ب�نما ال�شر�ة،

)�ب�ن�Schoemaker�)1993و� Amitاملؤسسة�ع���تطبيق�موارد�ا�لضمان�األ�شطة�اإلنتاجية.�كما�م���

)�ال���يمكن�تداول�ا�Know-howعرفة�التطبيقية�(املاملف�وم�ن�وذلك�عن�طر�ق�تحديد�املوارد�ع���أ��ا�

�الرأس� �و�تج���ات)، �مبا�ي �امللكية، �(مثل �أو�املادية �املالية �األصول �وال��خيص)، �االخ��اع �براءات (مثل

�(اس �قدرة �أ��ا �ع�� �القدرات �عرفا �ب�نما �ال�شري...ا�� �املا�� �توز�ع �ع�� �املؤسسة �تطاعت) املوارد��ذه

  .3املرجوة إلحداث�الغاية

�املؤسسات� �قدرة �أ��ا �ع�� �القدرات ��عرف �ال�� �الدراسات �من �التم���بالعديد ��ذا �تأكيد �تم ولقد

ع���استعمال�موارد�ا�لتوليد�مزايا�تنافسية،�أو����العمليات�التجار�ة�املطلو�ة�ل��يئة�األصول�بالطرق�

)� �جديدة.�أو�املفيدة �منتجات �إ�� �املؤسسة �موارد �يحول �الذي �الرابط ��� �اإلبداع �وقدرات املر�حة).

فاملوارد����حد�ذا��ا�ل�ست��افية�مل��ة�تنافسية،�ذلك�أن�املؤسسات�تحتاج�إ���قدرات�إلعادة�ال��يئة�

  .4وللتكيف�مع�ظروف�السوق�املتغ��ة�من�أجل�تحقيق�أداء�أع���من�املنافس�ن

�التنافسية�املستديمة.��ؤدي)�مسألة�تحديد�أي�املوارد�يمكن�أن�تBarney, 1991تناول�( إ���امل��ة

�موارد/�قدرات�املؤسسة�لد��ا �التنافسية�املستديمةامل�حيث�صرح�بأنھ�ل�ست��ل ل�ي�ف�.(ال�امنة)���ة

                                                           
)�وال���أو�املوارد،�التكنولوجيات�إ���مجموعة�من�نقاط�القوة،�ا��صائص�والصفات�(بما�ف��ا�امل�ارات�"الكفاءات�املتم��ة"�ش���مف�وم�� 1

)،�كما�عرفت�ع���أ��ا:�"�ما�يمكن�للمؤسسة�القيام�Setznick�)1957تم���املؤسسة�ع���منافس��ا،�واستخدم��ذا�املصط���ألول�مرة�من�قبل�

ناف����للمؤسسة،�بھ��ش�ل�جيد�مقارنة�بمنافس��ا�".�وج�ت�العديد�من�الدراسات�التجر��ية�لتقييم�العالقة�ب�ن�الكفاءات�املتم��ة�واألداء�الت

  وملحت��ذه�الدراسات�أنھ�يمكن�للمؤسسة�دعم�األداء�باستغالل�وتطو�ر�الكفاءات�املتم��ة�ع���مستوى�املؤسسات.

2 Jay Barney, Firm Resources and Sustained Competitive�Advantage, Journal of Management, n°17, 1991, p.101. 

3 Rafael Amit, Paul J.H. Schoemaker, Strategic Assets And Organizational Rent, Strategic Management Journal, Vol.14, 

1993, p.35. 

4 Ozkaya Hayri Erkan, The Antecedents and The Consequences Of Innovations Capabilities, PhD thesis in Marketing, 

Michigan State University, United States Of America, 2011, p.08. 
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� �موارداألخ��ةتمتلك��ذه �ع�� �يجب �خصائص�قدرات�/، �بأر�ع �أن�تتصف �سنو���ا�املؤسسة �وال�� ،

  :فيما�ي��

�(ٍقيّ  - ��):Valuableمة ��� �مسا�م��ا �بمدى �القدرات �أو �املوارد �قيمة املؤسسة��اس��اتيجيةتحدد

�ال��ديدات �وتحييد �الفرص �منافس��ا� ،1الستغالل �ع�� �التفوق �من �املؤسسة �تمكن �القدرات �ذه

 عمال��ا.�قبلمن��قيمة�لد��ا�بتطو�ر�منتجات�جديدة�ت�ون 

سات�أخرى�ال�يمكن�للمؤسسة�اك�ساب�م��ة�تنافسية�عندما�ي�ون����السوق�مؤس�):Rare(�ةنادر  -

من�خالل�موارد�و�قدرات�نادرة،�تمكن�املؤسسة�من��اس��اتيجيةبناء�.�إن�االس��اتيجيةتنفذ�نفس�

� ��اس��اتيجيةامتالك �نوع�ا، �من �و فر�دة �تنافسيةال�� �م��ة �إ�� �تقود �أن �يمكن �و�التا���2بدور�ا ،

 .املوارد�أك���ندرة��لما��انت�القدرات�أك���قيمة�لما��انت�ف

�ا�بكفاءة�تمكن�املؤسسة�ديال���ال�يمكن�تقل�القدرات/املواردإن��):Inimitableغ���قابل�للتقليد�( -

الكفاءات�ال�يمكن�و�كمن�أساس��ذه�ا��اصية����أن�معظم�القدرات�أو�م����ا�التنافسية.�من�رفع�

��س�ولة �(3تجميع�ا �دوام �إن �ا. �التنافسية �امل��ة �بستدامة) �املنافسون�مرتبط �يأخذه �الذي الوقت

��صول�ع���عوائد�أك���و�ذه�القدرات�تمكن�املؤسسة�من�ا�،الست�ساخ�(تقليد)�قدرات�املؤسسة

 من�م����ا�التنافسية.�و�رفع��ايز�د�من�تفردا��اصية����القدرات��إذا�فوجود��ذه،�4من�العادية

ال�يمكن�أن�ي�ون��ناك�بديل�اس��اتي���م�ا���ل�ذا�املورد�الذي��):الغ���قابلة�لإلحالل�(االس�بد -

���عت��  �قيمة �املؤسسةذو �للموارد�.5لدى �بال�سبة �لإلحالل �القابلية �عدم �ت�/فإن مكن�القدرات

م��ة�تنافسية،�ألنھ�ح���لو��انت�املوارد�قيمة�(ذات�قيمة)،�نادرة�وغ���قابلة��كسباملؤسسة�من�

 .6إال�إذا��انت�غ���قابلة�لإلبدالن�تقدم�م��ة�تنافسية�للتقليد�ال�يمكن�ل�ا�أ

���خالصة�القول،�فإن�املوارد�والقدرات�سوف�ت�ون�مصدر�للم��ة�تنافسية�املستديمة�فقط�إذا�

،�التكنولو���ينظر�ل�ا،�ع���العمومال�يوجد�ل�ا�بديل.�قدرات�اإلبداع��انت�نادرة،�ذات�قيمة،�ال�تقلد�و 

�موارد �أ�م �ب�ن �من �اإلبداع���واحدة �قدرات �أن ��� �يتمثل �الرئ���� �الس�ب �املستدامة. �التنافسية امل��ة

التكنولو���للمؤسسة����أصول�غ���ملموسة،�وال������عادة�من�الصعب�تقليد�ا�من�قبل�منافس��ا،�

ع���األقل����املدى�القص��.�قدرات�اإلبداع�التكنولو���ذات�قيمة�أل��ا�تقود�إ���تحس�نات�املنتوج�ال���

  ع�(تز�د)�من�قيمة�تحس�نات�املنتوج�والعملية�وال���تخفض�الب�ية�التحتية�لت�اليف�املؤسسة.ترف

                                                           
1 Jay Barney, Op.Cit, p.106. 

2 Ibidem. 

3 Teece, David J., Gary P. Pisano, and Amy Shuen, Dynamic Capabilities and Strategic�Management, Strategic Management 

Journal, Vol n°18, 1997, p.518. 

4 Hayri Erkan Ozkaya, Op.Cit, p.9. 

5 Juan Shan, Dominique R. Jolly, Op.cit., p.5. 

6 Jay Barney, Op.Cit, p.106. 
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  ���مقار�ة�القدرات�الديناميكية:�اإلبداعقدرات�اإلبداع�التكنولو���وأداء� 2.3.3

ف���إن�مقار�ة�القدرات�الديناميكية�تلقت�ا�تماما�م��ايدا����أدبيات�اإلدارة����السنوات�ا��ديثة،�

��لنظرة�القائمةامتداد�ل روط�إدخال�عدم�استقرار�طلب�السوق�واملحيط�املتقلب����شع���املوارد�مع

� �أن �أي �املستديمة. �التنافسية �موارد�امل��ة �ع�� �القائمة �للنظرة �مشا��ة �الديناميكية �القدرات مقار�ة

�لك� �األساسية، �النظر�ات �معظم �يخص �فيما �املؤسسة ��عا�� �للمؤسسات��ا �يمكن �كيف إش�الية

 .1تغ��محيط�م�عامل�معالت

�و�عر  �أ��ا �ع�� �الديناميكية �القدرات �الكفاءات�"ف ���يئة �وإعادة �بناء، �دمج، �ع�� �املؤسسة قدرة

�كما�يمكن��عر�ف�ا�ع���أ��ا�2"الداخلية�وا��ارجية�ملعا��ة�الب�ئات�املتغ��ة��سرعة ثانو�ة�"�مجموعة�.

�و  �الكفاءات �من �منتجات �بخلق �للمؤسسة ��سمح �ال�� �جديدالقدرات �استجابةوعمليات ظروف�لل�ة

  .3املتغ��ة"�يةالسوق

�أقر� ��Teeceوقد �ت�و�ن�وآخرون �وإعادة �بناء، �بدمج، �للمؤسسات ��سمح �الديناميكية �القدرات أن

،�ومن�ثم،�ا��فاظ�ع���األداء����مواج�ة��غ���ب�ئات�العمل،�و���وقت�الحق�وكفاءا��اموارد�ا/�قدرا��ا�

الديناميكية�وتوسيع�ا،�ومع�ذلك�لم�يتم�التوصل�إ����عر�ف�موجز�وشامل�تم�صقل�مف�وم�القدرات�

  للقدرات�الديناميكية�ح���اآلن.

أفضل�لطبيعة�القدرات�الديناميكية،�أشار�العديد�من�الباحث�ن�إ���التفرقة�ما�ب�ن�القدرات��ولف�م

م��ا�القدرات�)�winter�)2002و��zolloة�(أو�ال�شغيلية/�العادية).�فحسبالوظيفالقدرات�الديناميكية�و 

� �أو�العادية، �ال�شغيلية �القدرات �من �(تمكنفالديناميكية ��سمح �ال�شغيلية �من�القدرات �املؤسسات (

�الرا�ن.� �الوضع �ع�� �ل��فاظ �استخدام�ا �فيتم �الديناميكية �القدرات �ب�نما �اليومية، �أ�شط��م أداء

و�يع��بإنتاجفاملؤسسة�املج�زة�بالقدرات�العادية�ولك��ا�تفتقر�إ���القدرات�الديناميكية�ستكسب�قو��ا�

�وع �الزمن. �مرور �ع�� �الز�ائن �ولنفس �النطاق �نفس �ع�� �املنتج، �نفس �ذلك، �نقيض القدرات�ف��

�تحقيق� �و�التا�� �ال�شغيلية �و�استمرار�لقدرا��ا �التجديد �من �املؤسسة �تمكن �ال�� �تلك ��� الديناميكية

عرف�القدرات�ال�شغيلية�ع���أ��ا��ساعد��)Tecee�)2007و�املثل��م����ا�التنافسية�ع���املدى�الطو�ل.

كفاء��ا�ال�شغيلية�اليومية،�ب�نما�القدرات�ع���استدامة�اللياقة�التقنية�للمؤسسة�من�خالل�ضمان�

                                                           
1 Kathleen M. Eisenhardt, Jeffry A. Martin, Dynamic Capabilities : What are They?, Strategic Management Journal, Vol n°21, 

2000, p.1106. 

2 Teece, David J., Gary P. Pisano, Amy Shuen, Op.cit., p.516. 

3 Teece, David J., Gary P. Pisano, The dynamic capabilities of firms: an introduction, Industrial and Corporate Change, Vol 3, 

n° 3, p.541. 
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�والتغي������ �توسيع، �خلق، �خالل �من �للمؤسسة �التطور�ة �اللياقة �استدامة �ع�� ��ساعد الديناميكية

  1موارد�ا�األساسية،�و�التا���خلق�منافسة�نا��ة�ع���املدى�الطو�ل.

�إ �األدبيات �من �العديد �بواخلصت �تمثل �عمليا �الديناميكية �القدرات �أن �من��� �مجموعة سطة

� �فحسب �واملعقدة. �ا��اصة �أو�العمليات �Martin )2000 و�Eisenhardtاإلجراءات ��ناك�) �أن اق��حا

�ر�كأمثلة�ع���القدرات�ديناميكية،�مثل�عملية�تطو �أو�اعتبار�االعديد�من�العمليات�يمكن�استخدام�ا�

�وجمع �(توليف �القرارات�املنتوج �صناعة �املؤسسة)، ��� �الوظائف �مختلف �ب�ن �امل�ارات �من �العديد ،

�وا��يازة��االس��اتيجية �التحالف �إجراءات �وال��صية)، �الوظيفية �ا����ة �املتنوعة، �األعمال (تجميع

إجراءات�،�عمليات�أو�ت�تخصيص�املوارد(موارد�جديدة،�إجراءات�ما�قبل�وما��عد�االستحواذ)،�إجراءا

 2وإجراءات�أخرى�عديدة.عرف،�إ�شاء�امل

� �السر�عةإن �الدورة �أسواق ��� �األك���مالئمة ��� �الديناميكية �القدرة �بأسواق��مقار�ة ��س�� أو�ما

التنافس�املفرط�(الكب��).�����ذه�األنواع�من�األسواق،�عادة�ما�ت�شأ�موارد�أو�قدرات�ذات�صناعات�ال

�سرعة�إما��حيث��ستجيب�منافسو�ا���ف��ة�قص��ة�من�الزمن.��للمؤسسة�م��ة�تنافسية�عطي�خاصة�

�تحس�نبتقليد �اإلبداع��، �ع�� �قدر��ا ��� �للمؤسسة �التنافسية �مصدر�امل��ة �إذا أو�تطو�ر�منتجا��م.

بمعدل�أسرع�مقارنة�بمنافس��ا.��ذا�التحول�من�النظر����تقييم�قدرات�اإلبداع�التكنولو���لل��ك���أك���

�لقدرا �ع���التدفق �أخر، �عالم �اإلبداع�التكنولو���للمؤسسة��� �التنافسية�فت املصدر�الرئ�����للم��ة

طِور�أو�تك�سب�املؤسسة�و�املعد
ُ
ل�ست�التكنولوجيات�ال���و قدرات�اإلبداع�التكنولو��،��ل�الذي�بھ�ت

ذلك�لضبط،�تجديد�وإعادة�و وصلت�إل��ا�حديثا،�كما�سبق،�ع���املؤسسة�امتالك�قدرات�ديناميكية�

 3و�استمرار�ملوارد�ا�من�أجل�االستغالل�األفضل�للفرص�املتغ��ة.��شر 

�ب �وعالق��ا �الديناميكية �للقدرات �بال�سبة �ل�داءاأل أما �م��ايدة�اإلبدا�� �أدلة �ف�ناك لمؤسسة

لدراسات�تطبيقية�عديدة�ع���أن�قدرات�املؤسسة�الديناميكية�تؤثر�تأث��ا�كب��ا�ع���أدا��ا،�فع���س�يل�

أكدا�أن�قدرة�املؤسسة�ع���دمج�املعرفة�من�مصادر�خارجية�)�Cockburn�)1994و�Hendersonاملثال،�

� �براءات ��عدد �قياس�ا �تم �وال�� �بحو��ا �إنتاجية �ع�� �ايجابية �عالقة ��االخ��اع.لد��ا �Deedsو�املثل،

،�والتطو�ر�أظ�روا����بح��م�أن�القدرات�الديناميكية�متمثلة����جودة�موظفي�البحث�(1999)وآخرون�

                                                           
1 Aimilia Protogerou, Yannis Caloghirou and Spyros Lioukas, Dynamic Capabilities and Their Indirect Impact on Firm 

Performance, Working Paper presented in DRUID website, http://www2.druid.dk/conferences/working_papers.php, 

Browsing in 22/01/2016, P.4. 

2 KATHLEEN M. EISENHARDT, JEFFREY A. MARTIN, Dynamic Capabilities: What are they?, Strategic Management Journal, 

21, 2001, p.p. 1107-1108. 

3 Juan SHAN, Stratégie de rattrapage Capacité d'innovation technologique et performance des entreprises : etude 

empirique dans l’industrie de l’information electronique en chine, These de doctorat en science de gestion, université Paul 

Cézanne Aix-Marseille III, 2010, p.126.  
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أو�عمليات��شكيل�التحالفات�لد��ا�عالقة�ذو�داللة�كب��ة�مع�عدد�املنتجات�املطورة�حديثا����القطاع�

قام�بدراسة�حول�"القدرة�ع���االندماج�(الت�امل)"�����ل�من�� )Clark�)1994و��Iansitiالبيوتكنولو��.

�كب���لفرضيا �تجر��� �دعم �ووجدا �وا��اسوب، �السيارات �صناعة �املؤسسة�قطاع �قدرات �و�و�أن ��م،

�مع� �أيضا �ومرتبط �االيجا�ي �املؤسسة �أداء �مع �ايجابيا �مرتبط �تطو�ر�املنتوج ��� �املعرفة �(دمج) لت�امل

  1التحس�نات����أداء�املؤسسة�مع�مرور�الزمن.

  عرفة:االبداع����النظرة�القائمة�ع���املقدرات�اإلبداع�التكنولو���وأداء� 3.3.3

� �إن �ع�� �والقدرات�النظرة�القائمة �املوارد �ع�� معرفة�املؤسسة����امتداد�لكال�املقار�ت�ن�القائمة

�الديناميكية �املعرفة، �أن �تركز�ع�� �املقار�ة ��عت�����ذه �املورد �التنظيم. ��� �من�األك���إنتاجية �كال إن

قائمة�النظرة�الف�النظرة�القائمة�ع���املعرفة�و�النظرة�القائمة�ع���املوارد�يتقاسمان�اف��اضات�مماثلة

.�2ع���امل��ة�التنافسية�الكب�� ع���املعرفة�تركز�ع���أ�مية�املعرفة�كمورد�من�موارد�املؤسسة�وتأث���ا�

للنظرة�القائمة�ع���املوارد�ب��ك���ا�ع���دراسة��يمكن�اعتبار�ا��امتداد�املعرفةإذا�فالنظرة�القائمة�ع���

�وتأث��ا��ا �كمورد �للمعرفة �مفصلة ��عرف �املقار�ة ��ذه ��� .� �أ�مية�املعرفة �أك���املوارد �ب�ن �من �واحدة

�امللموسة �األصول �بكث���من ��عت���أك���قيمة �وال�� �أ�للمؤسسة �كما �ذا��ا. �حد ��ستو����� �املعرفة ن

ال���تم�ذكر�ا����النظرة�القائمة�ع���املوارد�سابقا�شروط�املوارد�املتعلقة�(ا��اصة)�بامل��ة�التنافسية�و 

  .لتقليد�وغ���قابلة�لإلحالل)،�غ���قابلة�لنادرةقيمة،�(

�األوجھ �متعدد �مف�وم ��� �"ت��ير��املعرفة �أ��ا �ع�� �املعرفة ��عرف �أن �فيمكن �متعددة، بمعا�ي

.�و�شار�إ���املعرفة�ع���أ��ا�ف�م�ل��قيقة،�ف���تمثل�ف�ما�للمبادئ�والعمليات�ال���3االعتقاد�ال��يح"

�و�غ��ه �املوضوع �ظروف �4تؤثر��� �أن �البعض �يرى �كما �(التأو���)��املعرفة. �التفس��ي �بالسياق متعلقة

  املرتبطة�بال��ص.�وا����ة

�اإلب �أداء ��� �لتأث��ا��ا �نظرا �النظري، �األدب ��� �اال�تمام �املعرفة �خصائص �وامل��ة�اك�س�ت داع

�ن �أن �يمكن �و�شروط�التنافسية. �املنافسون، �الز�ائن، �مثل �مصادر�خارجية �من �املعرفة �ع�� حصل

�أو�ي �السوق، �اإلجراءات�(ظروف) �األقسام، �ب�ن �ما �الت�سيق �خالل �من �املؤسسة �داخل �إ�شا��ا مكن

                                                           
1 Aimilia Protogerou, Yannis Caloghirou and Spyros Lioukas, Op.Cit, p.8. 

2 Eisenhardt, Kathleen M. and Filipe M. Santos (2002), Knowledge-Based View: A New Theory of Strategy?, in Handbook of 

Strategy and Management, Andrew Pettigrew and Howard Thomas and Richard Whittington, eds. London: Sage. 

3 Nonaka Ikujiro, A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, Organization Science, Vol. 5, No. 1, February, 

1994, p. 15. 

،�رسالة�دكتوراه����إدارة�نظم�املعلومات�واملعرفة�وأثر�ما����اإلبداع،�دراسة����البنوك�التجار�ة�األردنية نازم�محمود�محمد�مل�اوي، 4

  .68،�ص.2007اإلدار�ة،��لية�االقتصاد،�جامعة�دمشق،�األعمال،�تخصص�نظم�املعلومات�
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،�فقد�.�وسواء�تم�ا��صول�عل��ا�من�مصادر�خارجية�أو�داخلية1التنظيمية�أو�عمليات�البحث�والتطو�ر

� �أنھ �املعرفة �إدارة �حقل ��� �الباحث�ن �معظم �أجمع ��ناك �يوجد �املعرفة: �من �رئ�سي�ن املعرفة�نوع�ن

)�واملعرفة�ما����إال�خليط�Implicit Knowledge(�واملعرفة�الضمنية�)Explicit Knowledgeصر�حة�(ال

يمكن�أن�تدون����صيغة��،ت�ون�حول�أحداث�أو�مواضيع�ماضية�املعرفة�الظا�رةف.�من��ذين�النوع�ن

� �املنتج�مواصفات�املرئيات،�علمية،�معادالتبيانات، ��كت�بات،، �جرا. �و و�لم ��ع���ع��ا �أن بلغة��مكن

�ونظامية �والصوت)�رسمية �واألرقام، �بال�لمات، �و �(أي �فإنھ �عليھ �وتخز���ا��ناء �نقل�ا، �معا����ا، يمكن

ومن�الصعب�التواصل��ل�ست�مدونةرفة�الضمنية�ل�ست�ب�نة�(وا��ة)�و أخرى،�املع�.�من�ج�ة�س�ولة

.�و���أيضا�املعرفة�2"�يمكن�أن��عرف�أك���مما�نقول"�Polanyiكما�ذكر��،�وعموما�تك�سب�با����ة.��ا

جادل�ال���ال�يمكن�رؤ���ا�أو�التعب���ع��ا��س�ولة،�عالوة�ع���أ��ا�معرفة���صية�جدا�يصعب��شكيل�ا.�

 
ُ
 البعض�بأن�املعرفة�الضمنية����عادة�متجذرة����العمل،�األسلوب،�الروت�ن،�االل��ام�(التع�د)�،�امل

ُ
ل،�ث

�صعبا.�و�مكن�تقسيم�املعرفة�.�و�ناء�عليھ�يصبح�نقل�ا�إ���اآل القيم�والعواطف
ً
خر�ن�واش��اك�م�ف��ا�أمرا

� �عناصر�معرفية �العناصر: �من �نوع�ن �إ�� �النماذج��Cognitive elementsالضمنية �خالل �من و�عمل

� �وعناصر�فنية �حولھ، �يدور �ما �ع�� �التعرف ��� �الفرد �مساعدة �شأ��ا �من �ال��  Technicalالعقلية

elements�)� �الكيفية �معرفة �Know Howوتتضمن �إن �وامل�ارات. �باملمارسات �ترتبط �وال�� املعرفة�)

�لالت �أك���صعو�ة ��� �املؤسسةالضمنية ��� �أخرى �معرفة ��� �واالندماج �والتحو�ل �صال، �نفس�و. ��

�أك���ص ��� �املنافس�نالوقت، �قبل �من �التقليد ��� �للم��ة��.3عو�ة �مصدر�حيوي �ت�ون �أن �يمكن إذا

  الظا�رة.التنافسية�املستدامة�مقارنة�باملعرفة�

واس�نادا�إ����ذا�التص�يف،�حيث�نم���ب�ن�املعرفة�الضمنية�واملعرفة�الصر�حة،�فقد�طور��ل�من�

Nonaka & Takeuchi�)نموذجا�أطلقا�عليھ�دورة�إبداع�املعرفة�والذي�يطلق�عليھ�نموذج�SECIو����،(

�ف �العمليات �إ�� ��ش�� ��لمات �ألر�ع �اختصارا �تمثل �املعرفة �إبداع �دورة ��� �رعية الت�شئة���:

)Socialization)التجسيد��،(Externalization)الضم��،(Combination)والتذو�ت��،(Internalization�.(

� �الصر�حة،��.Nonaka et alيرى �املعرفة �من ��ل �ب�ن �التفاعل �خالل �من �معرف��ا �تبدع �املؤسسات أن

�"تد �بـ �املعرفة �من �النوع�ن ��ذين �ب�ن �التفاعل �و�د�� �الضمنية، �عملية�واملعرفة �وخالل �املعرفة"، اول

�املعرفة� �وإنتاج �املعرفة �تداول �و�حدث �وكميا. �نوعيا �والضمنية �الصر�حة �املعرفة �تتوسع التداول

  ا��ديدة�وفقا�للعمليات�األر�عة�يمثل�ا�الش�ل�املوا��.

                                                           
1 Hayri Erkan Ozkaya, Op.Cit, p.12. 

2 Juan SHAN, Stratégie de rattrapage Capacité d'innovation technologique et performance des entreprises : etude 

empirique dans l’industrie de l’information electronique en chine,�Op.Cit, p.128. 

3 Bruce Kogut, Udo Zander, Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication of Technology, 

Organization Science, Vol. 3, No. 3, August., 1992,  p.384. 
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  Takeuchi و� Nonakaدورة�إبداع�املعرفة�لـ�):�3-4الش�ل�(

� �املصدر: �أسماء، �فر�قالصا�� �الشر�ات��أثر�تكو�ن ��� �والتعلم �االبداع �وع�� �املعرفة �إ�شاء �عمليات �ع�� العمل

�التكنولوجيا �اإلدار�ة�واملالية�العليا،�عالية �الدراسات ��لية �األعمال، �إدارة �تخصص �دكتوراه�غ���م�شورة، ،�أطروحة

  ص.��.2008جامعة�عمان�العر�ية�للدراسات�العليا،�

خالل�تحو�ل�املعرفة�الضمنية�إ���صر�حة،�إ���ضمنية��عمل�دورة�إبداع�أو�تداول�املعرفة،�من�

من�جديد،�و���أثناء��ذا�التداول�يتم�خلق�وت�و�ن�معرفة�جديدة�وذلك�ع���مستوى�الفرد،�املجموعة،�

  واملؤسسة،�وفيما�ي���سنو����ذه�العمليات�باختصار:

- � �Socializationالت�شئة �ضمنية �معرفة �خلق �خالل�ا �من �يتم �ال�� �العملية �و�� �تبادل�: �طر�ق عن

�إ��� �للفرد �ا��ديدة �الضمنية �املعرفة �تتحول �حيث �األفراد، �ب�ن �الفنية �واألف�ار�وامل�ارات ا����ات

غ��ه�من�األفراد،�وتظ�ر�عملية�الت�شئة����اللقاءات�االجتماعية�خارج�أوقات�العمل،�حيث�يمكن�

خلق�املعرفة�الضمنية�و�تم��شارك�النظرة�إ���العالم،�والنماذج�
ُ
 العقلية،�وتبادل�الثقة.أن�ت

:�أي�تجسيد�املعرفة�الضمنية�وتحو�ل�ا�إ���معرفة�صر�حة،�و�تم�ذلك�Externalizationالتجسيد� -

�املعرفة� �تبلور �حيث �ا��وار�والتفك���ا��ما��. ��� �اللغة ��ستخدم �ال�� �االتصال �عملية �طر�ق عن

�ت�ون�أساسا��� �صورة��س�ل���ا�ال�شارك�مع�اآلخر�ن،�وم��ا �إن�نجاح��وت�ون��� �جديدة. معرفة
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التحول�من�املعرفة�الضمنية�إ���املعرفة�الصر�حة��عتمد�ع���تتا���استخدام�املجاز،�وال�شب��ات،�

 والنماذج.

:�و���عملية�تحو�ل�املعرفة�الصر�حة�إ���ش�ل�أك����عقيدا�ونظامية.�فتجمع�Combinationالضم� -

خارجھ،�ثم�تضم�وتحرر�أو��عا���ل�ش�ل�املعرفة�الصر�حة�من�مصادر�داخل�املوقف�التعلي���أو�

 معرفة�جديدة.��ذه�املعرفة�تن�شر�ب�ن�مجموعات�متعددة�لت�ون�معرفة�املؤسسة.

- � �الصر�حة�Internalizationالتذو�ت �املعرفة �ع�� �الذاتية �الصفة �إضفاء �يتم �العملية ��ذه �و�� :

�معر  �و�ستخدم �الذا�ي، �التعلم �طر�ق �عن �وتتم �ضمنية، �معرفة �إ�� �مثل�وتحو�ل�ا �صر�حة فة

 اإلرشادات�واألدلة�والقصص�ال���يتم�تداول�ا�شفو�ا��لما�أمكن�ذلك.�

�تفاعل �نتاج ��� �املعرفة �أن �إ�� �النموذج �ت�و�ن���ش����ذا �وأن �والصر�حة، �الضمنية �املعرفة ب�ن

املعرفة�يتم��ش�ل�حلزو�ي�متتا�ع،�وتبدأ�بأن��ش��ك�األفراد����معرف��م�الداخلية�الضمنية،�من�خالل�

التفاعل�االجتما���مع��عض�م�البعض،�والذي�يؤدي�إ���اك�ساب�املعرفة�الفردية�ل�ل�من�املش��ك�ن����

  عملية�التفاعل،��ذا�ما�يؤدي�إ���خلق�معرفة�جديدة،�ومن�ثم�تفاعل�اجتما���جديد����دورة�مستمرة.

من�امل�م�أيضا����أدبيات�النظرة�القائمة�ع���معرفة�املؤسسة�تمي���االختالفات�ب�ن�معرفة�الفرد،�

جادل�البعض�بأن��ل�املعرفة�يتم�إ�شا��ا�أو�اك�سا��ا����البداية�من�قبل�حيث�املجموعة�واملنظمة.�و 

�للبحث �األك���أ�مية ��و�املستوى �الفرد �ي�ون �أن �يجب �لذلك �جادلالفرد، �وآخرون، أ�مية��ع���وا.

يمك��م�مشاركة�املعرفة�وخلق�التآزر�للرفع�من��ن�مجموعة�األفراداملجموعة����إ�شاء�املعرفة.�وأو��ا�أ

�املجموعة. �معرفة �مستوى �� �Nonakaوأكد��امل �2001(وآخرون ��ع��) ����املأ�مية �التنظيمية عرفة

دور�مديري�اإلدارة�الوسطى����نقل�املعرفة�����افة��ع���أكدوا�شاء�امل��ة�التنافسية�للمؤسسة،�كما�إ

  .1أنحاء�املؤسسة�بواسطة�"تحو�ل�املعرفة"

� �ا��قيقة �و�و��� �جديدة. �أو�لتكنولوجيات �جديدة �ملنتجات �تقديم �أنھ �ع�� ��عت���اإلبداع �-قد

أيضا��و تكنولو���فقط.�ف��داعية��شتمل�ع���أك���من�مجرد�ابأنھ�عمل�-واملع��ف���ا�ع���نطاق�واسع�

عملية��شمل�كذلك�تدفق�املعرفة.�و�التا���من�غ���املناسب�أن�نركز����دراسة�اإلبداع�ع���أنھ�مجرد�

اإلبداع��ون�أن�رفة�واإلبداع�مف�ومان�م�شاب�ان،�املعف�.2ل�أل�شطة�معينة�و/أو�مخرجات�فقطس�سل

تطبيق�املعرفة�ا��ديدة�يقود�إ����-و���نفس�الوقت-�س�ند�دائما�ع���تطبيق�املعرفة�ا��ديدة،�كما�أنھ�

� �ع���فإبداع. �قادرة �املؤسسات �ت�ون �أن �بم�ان �األ�مية �من �فانھ �و�التا�� �اإلبداع، �مفتاح ��� املعرفة

 اس�يعاب�املعرفة�من�جميع�املصادر�املتاحة.

                                                           
1 Juan SHAN, Stratégie de rattrapage Capacité d'innovation technologique et performance des entreprises : etude 

empirique dans l’industrie de l’information electronique en chine,�Op.Cit, p.129. 

2 Murovec Nika, Prodan Igor, The Influence of Organizational Absorptive Capacity on Product and Process Innovation, 

Organizacija, Vol. 41, N°. 2, March-April, 2008, p. 43. 
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�ا �مورد �أ�م �املعرفة �إن �التنافسية، �امل��ة �واستدامة ���لق �العلماءس��اتي�� �من �العديد �و�ؤكد

 �Aulawi etوالباحث�ن�ع���أ�مية�جمع�وكذلك�تقاسم�املعرفة�����عز�ز�القدرات�اإلبداعية.�حيث�جادل

al. (2009)أنھ�يمكن�للمعرفة�أن�ت�شر،�تنفذ�وتطور�من�خالل�تنمية��شارك�(تقاسم)�املعرفة.�وعالوة��

يمكن�لتقاسم�املعرفة�أن�تحفز�الفرد�أن�يفكر�بطر�قة�أك���إبداعا.�لذلك����ال��اية�يمكن�أن�ع���ذلك�

� Jantunenي�تج�تكنولوجيا�جديدة.�يمكن�استخدام��ذه�املعرفة�ملزايا�املؤسسة�وذلك�بطرق�مختلفة.�

�Lin .�1فوقةجادل�أن�جمع�املعرفة�وتقاسم�ا����املؤسسة�يمكن�أن�تقود�إ���قدرات�إبداعية�مت)�2005(

جادل�أيضا�أن�جمع�وتقاسم�املعرفة��ما�مف�ومان�م�مان�إ���حد��عيد����التأث���ع���القدرات�)�2007(

�نتائج�الدراسة�املنجزة�من�طرف� أظ�رت�التأث���اإليجا�ي�الكب���)�Lin �)2007اإلبداعية����املؤسسات.

املؤسسة�ال����عمل�ع���تقاسم�املعرفة����.�إذن�يمكن�القول�أن�2لتقاسم�املعرفة�ع���القدرة�اإلبداعية

  .بداعامل�ان�و���املمارسة�من�املحتمل�أن�ت�ون�ل�ا�الفرصة����ز�ادة�القدرة�ع���اال 

�للمؤسسات ��يمكن �فعالتدير�أن ��ش�ل �املعرفة �فقط،موارد ،�� �ي�ون �ع���عندما مستخدم��ا

مشاركة�املعرفة���دف�إ���رؤ�ة�املعرفة����معرفة�املؤسسة.�إن�للمسا�مة��استعداد�للتعاون�مع�زمال��م

الفردية�تصبح�معرفة�مجموعة�ومعرفة�تنظيمية�مع�مرور�الوقت،�و�ذا�بدوره�يحسن�مخزون�املعرفة�

املتاحة�للمؤسسة.�فاملؤسسة�ال������ع�املوظف�ن�ع���املسا�مة����املعرفة�داخل�املجموعة�والتنظيم�

  .3أعمال�جديدة،�و�التا����س�يل�أ�شطة�اإلبداعمن�املر���أن�تولد�أف�ارا�جديدة�وتطور�فرص�

� ��Hansen (1999)اق��ح �نا��، �إنجاز�مشروع �من �رئ���� ��عت���جانب �املعرفة �جمع خاصة�أن

�لل �االبت�ار�مؤسساتبال�سبة �مشار�ع ��� �بكثافة �.املشاركة �منتجات�� �وتحس�ن �األف�ار�ا��ديدة توليد

.�ع���وجھ�)Jantunen�)2005ن�أداء�اإلبداع�املؤسسة،��س�ب�قدرة�اس�يعاب�أفضل،�يمكن�أن�يحس

التحديد،�فاملؤسسة�مع�الكفاءة����تجميع�ودمج�املعرفة،�من�املر���أن�ت�ون�فر�دة�من�نوع�ا،�نادرة،�

� �تقليد�ا، �املنافس�ن �ع�� �لد��و�صعب �القدرة��او�التا�� �من �عالية �مستو�ات �ع�� �ا��فاظ �ع�� القدرة

  4.بداعع���اال 

  نظر�ة�التعلم�التنظيمي:�وفقلمؤسسة�اإلبدا���ل�داءاأل التكنولو���و قدرات�اإلبداع� 4.3.3

                                                           
1 Salih Yeşil et al., Knowledge Sharing Process, Innovation Capability and Innovation Performance: An Empirical Study, 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 75, 2013,  p. 219. 

2 Lin Hsiu-Fen, Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study. International Journal of 

Manpower,�Vol 28, N° 3, 2007, p. 326. 

3 Darroch, Jenny, McNaughton Rod, Examining the link between knowledge management� practices and type of 

innovation, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3 No. 3, 2002,  pp. 212. 

4 Lin Hsiu-Fen, ,�Op.Cit, p.321. 
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نظر�ة�إن�املعرفة�كمورد�تنظي���م�م��عت���محور�النظرة�القائمة�ع���املعرفة�كما��و�ا��ال����

آخر�و�ستعمل�كجزء�من�عملية�التعلم،�أو��يمكن�أن�تك�سب�املعرفة�من�مصدر �إذ�.التنظي���التعلم

�كن�يج �ت�شأ �أن �يمكن ��� �التعلم �لعملية �( ا��الت�ن�كال ة �ا��اسمة ��� �عملية��عت���املعرفة ��� امل�مة)

  .التعلم�التنظي��

�عد�التعلم�التنظي���مصط��ا�حديثا����الفكر�اإلداري،�حيث�ظ�ر�أول�استخدام�ل�ذا�املصط���

� �عام ��1978�� �قبل �"�Schon و�Argirysمن �عنوان �تحت �جاء �الذي �كتا��ما ��Organizational 

Learning : A Theory Of Action Perspectiveإذ�قدما�سؤاال�مفاده،��ل�يجب�ع���املؤسسات�أن��"

���ذا� �العم�� �اال�تمام ��شأ �كما �النظم، �ونظر�ة �املنظمة �نظر�ات �أدبيات �إ�� �جذوره �تمتد �كما تتعلم؟

لفة�وال�ادفة�إ���املف�وم����إدارة�املنظمات�من�خالل�مف�وم�التخطيط�االس��اتي������املؤسسات�املخت

يجد�املت�بع�لألدبيات�العلمية�اختالفات�وا��ة�ب�ن�رجال�.�وقد�1إيجاد�مزايا�تنافسية�واملحافظة�عل��ا

ف�نالك�صعو�ة����الوصول�)�Learning Organization(الفكر،�فيما�يتعلق�بدراسة�املؤسسة�املتعلمة�

�اإلطـار�ال�يك���الشامل،�والذي�يحدد ��عر�ـف�دقيق�يرسم مجمل�األنظمة�والعمليات�والسلوكيات��إ��

  2:الالزمة�لبنا��ا،�و�رجع�ذلك�للس�ب�ن�التالي�ن

�املؤس����إن �التعلم �علمية��يضم�مف�وم �مجاالت ��� �املتجذرة �والقضايا �املفا�يم �من
ً
�كب��ا

ً
عددا

�ذا�وع��� .متعددة،�مثل�علم�السياسة�واالقتصاد�واالجتماع�واألحياء�وعلم�التحكم�ونظر�ة�التنظيم

�و�ل� �نظر�مختلفة، �وج�ات �ومن �متعددة، �زوايا �من �املف�وم ��ذا �دراسة �إ�� �الباحثون �اتجھ األساس

�التباي �من�ج�ة،�ومن�بحسب�املنطق�الذي�اعتمده��وسيلة�لبنا��ا،�و�و�الس�ب�الرئ�����ل�ذا ن،��ذا

نظمة�استخدم��عض�الباحث�ن�مصط��ات�مختلفة�للداللة�ع���التعلم�املؤس���،�مثل�املج�ة�أخرى�

� �العارفة(Learning Organization)املتعلمة �واملنظمات ،�)Knowledgeable Organizations�.(

�فأThinking Organizations(�املفكرة�واملنظمات �ذلك �ع�� �وعالوة .(���� �استخدموا �الباحث�ن ��عض ن

�مثل �التعلم، �مصط�� �تحمل �تكن �لم �وإن �املوضوع ��ذا �من
ً
�جزءا �اآلن ��عد �مفا�يم املف�وم��كتابا��م

�الراجعة �بالتغذية �الذا�ي�)Feedback Loop(�املتعلق �التقو�م والتكيف��)Self Assessment(�ومف�وم

  ا.والتغي���ومجال��شر�وتوظيف�املعلومات�واإلبداع�وغ���

وانطالقا�مما�سبق،�بذلت�الكث���من�ا���ود�لتعر�ف�التعلم����املؤسسات�وكذلك�تحديد�أ�عاده�

)�وذلك������اية�العقد�السادس�من�Simonول�محاوالت�لتحديد�مف�ومھ�ع���يد�(املختلفة.�وقد�ظ�رت�أ

التنظيمية،�والنجاح��تالقرن�العشر�ن،�إذ�عرف�التعلم�التنظي���ع���أنھ�ذلك�الو���املتنامي�باملشكال 

                                                           
�ميدانيةروابحية�مر�م،�� 1 �دراسة �ا��زائر�ة: �املؤسسة ��� �اإلبداع �ع�� �وأثر�ا �التنظيمي �التعلم ،�1،�مجلة�آداب�ال�وفة،�املجلد�عملية

  .220-219،�ص.ص.�23�،2015اإلصدار�

2 �� �وآخرون، �ا��وري، �محمد �والعشر�نع�� �ا��ادي �القرن ��� �والتطور �املنافسة �إ�� �الطر�ق �املؤس���، �املنظمة�التعليم �م�شورات ،

  .11-10،�ص.�ص.�2015مصر،� –العر�ية�للتنمية�اإلدار�ة،�جامعة�الدول�العر�ية،�القا�رة�
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�تطور� �ذلك �و�عد �ومخرجا��ا، �مدخال��ا �ع�� �ينعكس �بما �املؤسسات ��� �األفراد �قبل �من �تحديد�ا ��

التعلم�التنظي���خالل�العقدين�التالي�ن،�واتجھ�نحو�اإلشارة�إ���استخدام�املعرفة����الوصول�مف�وم�

  1إ���نجاحات�مستقبلية.

� �عرف �حيث �التنظي��، �التعلم �مف�وم �الكتاب��� �من �العديد �سا�م �التعلم�Argyris�)1977وقد (

)�أن�التعلم�Huber�)1991التنظي���بأنھ�العملية�ال���من�خالل�ا�يتم�كشف�األخطاء�وت��يح�ا.�و�رى�

التنظي����و�توظيف�للمعلومات�واملعارف�املك�سبة�لتغي���األنماط�السلوكية.�كما��عت��ه�آخرون�ع���

�األفضل �والف�م �املعرفة �خالل �من �األ�شطة �تحس�ن "� �يق"أنھ �كما �اس�ثمار�خ��ات�. �عملية ���ا صد

ن��ذه�ا����ات�والتجارب����ذاكرة�وتجارب�املؤسسة�واألفراد�العامل�ن���ا�ورصد�املعلومات�الناتجة�ع

و�عرف�أيضا�ع���.�2املؤسسة،�ثم�مراجع��ا�من�ح�ن�آلخر�لالستفادة�م��ا����حل�املشكالت�ال���تواج��ا

�خالل� �من �املؤسسات ��س�� �ال�� �العملية �تلك �وتفعيل�أنھ �وتطو�ر�ذا��ا �ال�لية �قدرا��ا �تحس�ن �إ�� ا

التعلم�التنظي���ال�يقتصر��كما�أن�مف�ومعالقا��ا�مع�الب�ئة�والتكيف�مع�ظروف�ا�الداخلية�وا��ارجية.�

�يتم �ما �ع�� ��فقط �قابلة �وم�ارات �خ��ات �من �اك�سابھ �مشا�دة �سلوكيات �ش�ل �ع�� يمكن�للتطبيق

وتطو�ر�العمليات�العقلية�واإلدراكية�املتمثلة����التحليل�والتعليل��تلمس�نتائج�ا،�بل�يتعداه�إ����علم

و�ناء�األطر�النظر�ة�والناتج�والبناءات�العلمية،�وترشيد�السلوك�الذ����والعق���ال�امل�لدى�العامل�ن�

توظف�وت��جم�واالستدالل،�و�ذه�بدور�ا�يمكن�أن��ءوتنمية�مستوى�الذ�اء�وم�ارات�ال��ك���واالستقرا

إ���إطار��ؤسساتلتنظي���من�شأنھ�أن�يحول�املأي�أن�التعلم�ا��.واملجتمع�ؤسسة���صا���امل�لتصب

  3.�او ال���اك�سب�رفالتعلم�األفراد�العامل�ن�ف��ا��عد�أن�ظلت�املنظمات�مجرد�أطر�لتوظيف�املع

�ل �عمليةبال�سبة �من �مراحل �أر�ع �عن �عبارة �أ��ا �ع�� �إجماع �ظ�ر��ناك �التنظي��، �التعلم �عملية

�املعرفة،� �استخدام �إعادة �تفس��، ��شر، �االستحواذ، �كعملية �فئات �إ�� �مقسمة �املعلومات معا��ة

  4وتخز���ا����الذاكرة�التنظيمية�الستخدام�ا،�و���كما�ي��:

�املعرفة: - �ع����اك�ساب �االستحواذ �أجل �من �وا��ار�� �الداخ�� �املوردين �كال �استخدام يمكن

�تنظيمية� �غ�� �تجارب �املباشرة، �ا����ات �السابقة، �ا����ات :��� �املوارد ��ذه �وتتمثل املعرفة،

� ،�التجارب�ال���تم�ا��صول�عل��ا�من�اآلخر�ن�أو�من�الذاكرة�التنظيمية،�االس��اتيجيةواأل�شطة

 جديدة.�ا��صول�ع���معلومات

                                                           
- 40،�ص.ص.�2008اإلدارة�العامة،�الر�اض،��،لبناء�املنظمات�القابلة�للتعلم�التعلم�التنظيمي�مدخال �يجان�عبد�الرحمان�بن�أحمد،�� 1

50.�  

  .102،�ص.1�،2007،�دار�املؤ�د�،�الر�اض،�ط.�املنظمة�املتعلمةالتعلم�التنظيمي�و أبو�خض���,�إیمان�سعود،�� 2

  .9،�ص.1�،2004االسكندر�ة،�مصر،�ط.املكتب�ا��ام���ا��ديث،��،إدارة�املعرفة�وتطو�ر�املنظماتعامر�الكب����،�� 3

4 KIZILOGLU Mehmet, The Effect of Organizational Learning on Firm Innovation Capability: An Investigation in the 

Banking Sector, Global Business and Management Research, Vol. 7, No. 3, 2015, p.19. 
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�بفعالية���شر�املعرفة: - �يز�د ��شر�املعرفة �التعلم. �عملية �ا�ساع ��� ��اما �دورا �تلعب �املرحلة �ذه

�طر�ق� �عن �فعالية �أك�� �سيصبحون �الذين �املؤسسة �أعضاء �أع�ن ��� �املعرفة) �(�ذه قيم��ا

 استخدام�ا�و�التا���التعامل�مع�املعرفة����سياق�أوسع.

�عت����ذه�عملية�إبداعية.�يمكن�أن�ت�شأ�املعرفة�ع���مستو�ات��تفس���املعرفة�وإضافة�مع���ل�ا: -

مختلفة����إطار�عملية�إضافة�مع��.�و�ما�أن��ناك�ان�ثاق�(�شوء)�ملختلف�املعا�ي�داخل�املؤسسة�

 س�تم�توسيع�مجال�إم�انيات�السلوك�للتنظيم،��ذا��ع���ز�ادة����التعلم�التنظي��.

�املعرفة: - �استعمال �وإعادة �ال���الذا�تخز�ن �(عرف) �أسا��� �قانون �عن �عبارة ��� �التنظيمية كرة

�املستوى� �ع�� �مختلفة �بمفا�يم �و�مثل �املعرفة �استعمال �وإعادة �التخز�ن �أل�شطة ��ي�لة لد��ا

�عن� �أ�مية �تقل �ال �التعلم �خالل �من �املك�سبة �وا����ات �املعرفة �تخز�ن �إن �والتنظي��. الفردي

�املستمر�للمؤسس �للنجاح �التنفيذ �موضع �إدراك�وضع�ا �س�يل ��� �فعالة �املخزنة ��عت���املعرفة ة.

وعمليات�صنع�القرار����املستقبل.�إن�تطو�ر�الذاكرة�التنظيمية�ال���تقوم�بدور�تخز�ن�املعرفة����

  املؤسسة�ممكنة�من�خالل�التعلم�التنظي��.

العديد�من��و����ذا�الصدد�تجدر�اإلشارة�إ���املنظمات�املتعلمة،�وال���سا�م�����عر�ف�ا����األخرى 

،�والذي��عد�أحد�رواد�نظر�ة�التعلم�التنظي��،��ان�أك���م�Peter Senge.�ولعل�نالكتاب�واأل�اديمي�

 The Fifth Discipline: The "تأث��ا����ف��ة�ال�سعينات�من�خالل�مضام�ن�كتابھ�الذي�جاء��عنوان:�

Art and Practice of The Learning Organization"� �دفع �والذي �الباحث�ن�. �من �العديد نجاحھ

�عرف� �حيث �املتعلمة. �املؤسسة �مزايا ��عداد ��� �واملقاالت �وإصدار�الكتب �توج�ھ �إتباع �إ�� وامل�تم�ن

�ال��� �النتائج �تحقيق �ع�� �باستمرار�قدرا��م �أفراد�ا �يطور �ال�� �املؤسسة "� �أ��ا �ع�� �املتعلمة املؤسسة

ضع�مجموعة�من�األ�داف�والطموحات�ا��ماعية،�يرغبو��ا،�و�س���إ���تطو�ر�أنماط�فكر�ة�جديدة،�وت

�أن��ناك�ال�اتب�إ���كما�يطلق�ف��ا�املجال�لطموحات�ا��ماعة�والتعلم�من��عض�م�البعض".�كما�أشار 

خمسة�من�العناصر�الرئ�سية�ال���يجب�أن�تتوافر����ثقافة�أية�مؤسسة�إذا�ما�أرادت�تحقيق�أ�داف�ا�

)�Personal Mastery(�التفـوق�أو�ال��اعة�ال��صية1 -ي��:�فيما�تتمثل�من�عملية�التعلم�املؤس���،�و���

�الذ�ـنيـة2 - �Mental Models(�النماذج �املش��كة3 - ) �Shared Vision(�الرؤ�ة �ا��ما����-4) التعلم

)Team Learning�(5-�)التفك���النظ���Systems Thinkikgو�ؤكد��.(Peter Sengeع���أ�مية�العنصر��

ا��امس�من��ذه�املجموعة�كأساس�تتمحور�حولھ�بقية�العناصر،�مشددا�ع���أن�املؤسسة�املتعلمة�

���املقابل،�.�و���1ال���ال��ستطيعوا�أفراد�ا�إال�أن�يتعلموا�ألن�عملية�التعلم�مغروسة����ب�ية�املؤسسة

� �Lee Sem(يرى (��� �املتعلمة �املؤسسة �"أن �ا��ماعية�: �تطو�ر�القدرات �عملية ��س�ل �ال�� املؤسسة

                                                           
  .12-11وآخرون،�مرجع�سبق�ذكره،�ص.ص.�ع���محمد�ا��وري،�� 1
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ومن�ة".�بطرق�اجتماعية�وتكنولوجي�ؤسسةواإلبداعية�لألفراد�بي��م�و��ن�األفراد�اآلخر�ن�و�ي��م�و��ن�امل

�املتعلمة �املؤسسة �أن �ميلز�وفر�سن، �الباحثان �يرى �نظر�أخرى، �وج�ة �داخل�: �اإلبداع �تدعم �ال�� ��

�ا� �إضفاء �خالل �من �اس��اتيجيات�املؤسسة �وتنفيذ �واملتعامل�ن، �املؤسسة �ب�ن �العالقة �وتقو�ة �ودة،

�الر�حي �ز�ادة ���دف �بفعالية، �املؤسسة �ة. �زاو�ة �اس��اتيجيةومن �الباحث �يقول ،)Anderson� (��:�

املؤسسة�ال���تختص�بأ�مي��ا����األوضاع�التنافسية،�حيث�إ��ا�تركز�قدرا��ا�ع����غي���اس��اتيجيا��ا،�"

 ع���النح
ً
 1...�".و�الذي�يجعل�ا�أك���إبداعا

مف�وم�"القدرات�االس�يعابية"�أو�كما��ش���ل�ا�البعض�بقدرات��)Levinthal�)1989و�Cohenقدم�

من�خالل�محيط�ا�ا��ار��.�حيث�عرف�ا�ع���أ��ا�"�القدرة��التعلم،�وال����ش���إ���عملية��علم�املؤسسة

� �ع�� �التعرف �ع�� �(ف�م�ا)،�وتطبيق�اقيمة�املعلومات�(املعارف) �اس�يعا��ا لغايات��ا��ارجية�ا��ديدة،

�� 2تجار�ة". �ا��ارجية �املعرفة �استغالل �ع�� �القدرة �أن �اإلبداعية�و�رون �للقدرات �األ�مية أمر�بالغ

)�القدرات�االس�يعابية�ع���أ��ا�"�القدرة�ع���التعلم�وحل�املشكالت"،�Kim�)1998فيما�يرى�.�للمؤسسة

كما�يرى�أن�القدرة�االس�يعابية����ضرور�ة�للتعلم�التنظي���الفعال�وأنھ�يتطلب�القدرة�ع���التعلم�

�ا�اوعرف�Levinthal و� �Cohenعر�ف�)�George�)2002و� �Zahraووسع�وتطو�ر�تجر�ة�حل�املشا�ل.

� �"ع�� �باك�ساب،�أ��ا �املؤسسة �تقوم �خالل�ا �من �ال�� �والعمليات �التنظي�� �الروت�ن �من مجموعة

  3اس�يعاب�(ف�م)،�تحو�ل�واستغالل�املعرفة�إلنتاج�قدرات�تنظيمية�ديناميكية"

إن�قدرة�املؤسسة�ع���استغالل�املعرفة�ا��ارجية�(أي�القدرة�االس�يعابية)،��عت���عنصرا�أساسيا�

�اإل  �القدرات �االبت�ار�اعيةبدمن �وأ�مية �ووت��ة �سرعة �من �االس�يعابية �القدرة �تز�د �أن �املف��ض �ومن .

���� �االس�يعابية �القدرة �من �جزءا �ستصبح �وال�� �معرفة �األخ���ي�تج ��ذا �الوقت، �نفس ��� ب�نما،

اع����املؤسسة.�.�إن�عملية�اك�ساب�و�علم�املعرفة�ا��ارجية�لد��ا�تأث��ات�متعددة�ع���اإلبد4املؤسسة

�للمؤسسةف ��سمح �معارف���� �ع�� �أيضا �تحصل �أ��ا �ح�ن ��� �وتكنولوجيا��ا �منتجا��ا �من �تحسن أن

)�أن�من�خالل�القدرة�االس�يعابية،�توسع�املؤسسة�من�قاعدة�Schilling�)1998.�كذلك،�أكد�5جديدة

��م����معارف�ا�وم�ارا��ا،�وتحسن�من�قدر��ا�ع���ف�م�واستعمال�معلومات�املستقبل،�وأخ��ا�تحس�ن�أدا

                                                           
  .�16-12نفس�املرجع�السابق،�ص.ص.�� 1

2 Cohen Wesley M.,  Levinthal Daniel A., Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, Administrative 

Science Quarterly, Vol. 35, No. 1, Special Issue: Technology, Organizations, and Innovation. Mar., 1990, p. 129. 

3 Zahra Shaker A., George Gerard, Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension, The Academy of 

Management Review, Vol. 27, No. 2, Apr., 2002, p. 185. 

4 Lane, Peter .J., Koka, Balaji, Pathak, Seemantini. A thematic analysis and critical assessment of absorptive capacity 

research, Academy of Management Proceedings, 2002,  Boston, p. 3. 

5 Cohen Wesley M., Levinthal Daniel A., Op.Cit., p. 
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�1تطو�ر�التكنولوجيا �املعرفة��باإلضافة. �اك�ساب �خالل �من �اإلبدا�� �األداء �تدعم �أن �يمكن �ذلك، إ��

�ال��� �فاملؤسسات �الداخلية، �نظ����ا �من �أك���تنوعا �مجاالت �من �تأ�ي �وال�� �األخ��ة، ��ذه ا��ارجية،

  :�2ستخدم�املعرفة�ا��ارجية��ستفيد�من�مزايا����أ�شطة�اإلبداع����املنتجات�(التكنولوجيا)�م��ا

 ل����العملية�اإلبداعية�بأكمل�ا،�ش�ل�فعا�والوقت�ا���د�التقليل -

 موارد�أك��،تقديم�أف�ار�و  -

 املجال�التجر����إلبداع�املؤسسة،ز�ادة�التغ��ات�التكنولوجية�و  -

 التعز�ز�من�إم�انية�إبداع�املنتجات.و  -

إن�مجموعة�العناصر�التقنية�املوجودة�داخل�املؤسسة�يمكن�أن�تولد�عددا�محدودا�من�مفا�يم�

�توسيع�املن �من �املؤسسة �تمكن �مصادر�خارجية �من �جديدة �معرفة �قبول �فإن تجات�ا��ديدة،�وعليھ،

�مفيد� �انجاز�اك�شاف�أو�اخ��اع �إم�انية �من �يز�د �مما �استخدام�ا، �يمكن �ال�� �العناصر�التقنية مجال

أك��،�.�ومما�سبق�ذكره،��ست�تج�أنھ�عندما�تمتلك�املؤسسات�قدرات�اس�يعابية�3خالل�عملية�اإلبداع

  ف�ذا�يز�د�من�األداء�االبدا���ف��ا.

�االبداعات�يدعم �التنظي�� �ف�م�ا�التعلم �ع�� �القدرة �و�ز�د �واألف�ار�ا��ديدة، �املعارف �و�ل�م ،

و�ذا�بفضل�ثقافة�التعلم�السائدة��،بدعة�أك���من�غ���امحظ�أن��عض�املؤسسات�وقد�لو وتطبيق�ا.�

�املؤسسة �امل .��4 �التنظي�� �التعلم �يمكن �اك�ساب�كما �طر�ق �عن �إبداعية �قدرات �بناء �من ؤسسة

�ال��� �املقار�ة ��ذه �مش��كة، �استجابة �وإ�شاء �تنظيمية، �ذاكرة �بناء �املؤسسة، �داخل ��شر�ا املعلومة،

�إ��� �يقود �النا�� �التنظي�� �التعلم �لذلك، �وفقا �القدرات، ��عت���جو�ر�بناء �باملمارسة �التعلم ��� تتمثل

أك���ملنتج�جديد،�االحتفاظ�الكب���بالز�ائن،�تحديد�جودة�عالية�من�نتائج�أفضل�(متفوقة)�مثل�نجاح�

قبل�العمالء،�و���ال��اية،�نمو�و/أو�ر�حية�عالية.�و�التا���يمكن�القول�أن�معرفة�املؤسسة�تتحول�إ���

  .5التعلم�التنظي�� قدرات�إبداعية�عن�طر�ق

� �(�Clantonصرح �2002وآخرون �أن (� �ال�� �����بمقدور�ااملؤسسة �ودمج�ا �جديدة �معرفة توليد

�اإلبداع���� �مجال �جيد��� �أدا��ا �ي�ون �من�املتوقع�أن �مختلفة �طرق �باستخدام �سابقا �موجودة معرفة

                                                           
1 Chen Yu-Shan, Lin Ming-Ji James Lin, Chang Ching-Hsun, The positive effects of relationship learning and absorptive 

capacity on innovation performance and competitive advantage in industrial markets, Industrial Marketing 

Management, Vol. 38, 2009, p. 154. 

2 Lee Jaegun, Huh Moon-Goo, How Does External Knowledge Source Influence Product Innovation In Korean Firms?, 

The Journal of Applied Business Research, Vol. 32, N°. 2, March/April 2016, p.p. 451-452. 

2 Ibidem. 

3 Ibidem. 

4 Tohidi�Hamid, Mandegari Maryam, Assessing the impact of organizational learning capability on firm innovation, 

African Journal of Business Management Vol. 6(12), 28 March, 2012, p. 4527.  

5 Ozkaya Hayri Erkan, The Antecedents and The Consequences Of Innovations Capabilities, Op.Cit, p.15. 
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املنتجات�وعمليات�اإلنتاج.�باإلضافة�إ���ذلك�فإن�عملية�تطو�ر�منتجات�جديدة�تتطلب�تجديد�تنظي���

عامل�بمثابة�ا�السياق،�ينظر�إ���القدرة�ع���التعلم�����ذ�.�1مستمر�(االستمرار�ة����التجديد�التنظي��)

�إلبداع �ااملؤسسة�رئ���� �إن �لف�م�. �وامل�ارات �املعرفة �لد��ا �سي�ون �التعلم �ترتكز�ع�� �ال�� ملؤسسات

ومقابلة�احتياجات�الز�ائن،�ولتحليل�أفضل�لنقاط�قوة�وضعف�املنافس�ن،�وأن�ت�ون�أك���فعالية����

�اإلخفاقات �من �الدروس �����استخالص �أك���فعالية �أيضا �ست�ون �املؤسسات ��ذه �مثل والنجاحات.

�ناك�دراسات�أخرى����األدب�.�صناعة�ابت�ارات�باملقارنة�مع�منافس��ا.�وتقديم�املز�د�من�االبت�ارات

 Lynnالنظري�تخت���العالقة�ب�ن�قدرة�التعلم�التنظي���وأداء�ابت�ار�املنتجات.�فع���س�يل�املثال�

et.al�)1999� �وجد �من�) �عالية �بمستو�ات �مرتبط �التنظي�� �التعلم �من �املرتفعة �املستو�ات أن

.�بتعب���آخر�الز�ادة����قدرات�التعلم�التنظي���ترافق�ا�ز�ادة�بالتوازي����تطو�ر�املنتجالنجاح����

  .2القدرة�ع���اإلبداع

  ���التوجھ�السو��:�االبداعقدرات�اإلبداع�التكنولو���وأداء� 5.3.3

�مجال����واملمارس�ن�الباحث�ن�قبل�من�م��ايدين�وا�تمام�بقبول �السو���التوجھ�مف�وم�حظي�لقد

 �ا��مس�نات،�منذ�ال�سو�ق
ً
��الدول ����وخصوصا �املتقدمةالصناعية �إذ  ��عد.

ً
 �تفك��ا

ً
�ع���يقوم�إدار�ا

�����تتمثل�مؤسسة�ألي�األساسية�امل�مة �املس��دف�السوق ����املس��لك�ن�أو �العمالء�حاجاتتحديد

  .املنافسون �يقدمھ�مما�أك�� �بكفاءة�والرغبات�ا��اجات��ذه�لتلبية�أوضاع�ا�وتكييف�وإشباع�ا،

� �إ�� �الفضل �منو�عود ��ل �و  )Jaworski�), 19901993و��Kohliأعمال �Slaterو�Narverكذلك

�ا��اجةو �،أ�مية�ال�سو�ق�ت�أعمال�مأكدو ،�ھوضع�أسسسوق�و التوجھ�نحو�ال���تطو�ر�مف�وم� )1990(

،�حيث�أثارت��ذه�األعمال�ر�ط�مف�وم�ال�سو�ق�مع�املفا�يم�األخرى�ذات�الصلة����األدب�النظري إ���

�االبت�ار�داخل� �ع�� �السو�� �أثر�التوجھ �وكذلك �املؤسسات، �وأداء �السو�� �التوجھ �ب�ن �العالقة أيضا

  املؤسسات�وغ���ا�من�املفا�يم�ا��ديثة.

�أحد�مامت�امل�ن�منظور�ن�من�السو���التوجھ�مف�وم�شتقا �فاملنظور �.ثقا��اآلخر�و �سلو�ي�،

�السوق��األ�شطة�ع���يركز �السلو�ي �معلومات �وتبادل �و�شر �السوق �معلومات �بتوليد املرتبطة

�ل�ا �واالستجابة �بالز�ون �بالتوجھ�املرتبطة�املفا�يم����ع�ال���القيم�ع�����كز ف�الثقا���املنظور �أما.

                                                           
1 Calantone Roger J., Cavusgil S. Tamer & Zhao Yushan, Learning orientation, firm innovation capability, and firm 

performance, Industrial Marketing Management 31,  2002, p.p. 517–518. 

2 Özlem Yaşar Uğurlu, Mustafa Kurt, The Impact of Organizational Learning Capability on Product Innovation 

Performance: Evidence from the Turkish Manufacturing Sector, Emerging Markets Journal, Vol 6 N°1, 2016, p.74. 
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�اعت�����الداخ�الوظيفي�والت�امل�ملنافس�نبا�والتوجھ �حيث .Kohliو�Jaworski�)1993نحو�� �التوجھ (

  1السوق�ع���أنھ�"�نمط�من�أنماط�توليد�معرفة�السوق"،�و�ت�ون�من�ثالثة�عناصر�أساسية:

- � �املعلومات �حول��ةستخبار اال توليد �معلومات �وتوليد �لف�م �موج�ة �ب�شاطات �اال�تمام �و�ش���إ�� :

واملستقبلية�وكذلك�حول�عوامل�السوق�ا��ارجية�ال���تؤثر�حاجات�الز�ائن�وتفضيال��م�ا��الية�

 عل��ا.

:�إذ�ي�ب���إرسال�ومشاركة��ذه�املعلومات�إ���األفراد�واألقسام�ذات�االستخبار�ةتوز�ع�املعلومات� -

 العالقة����املؤسسة،�من�أجل�أن�تتكيف��ذه�األخ��ة�وفقا�الحتياجات�السوق.

:�وتتمثل����اإلجراءات�املتخذة�من�قبل�املؤسسة�استجابة�ةاالستخبار�االستجابة�ملعلومات�السوق� -

عالوة�ع���ذلك�فإن�االستجابة�ملعلومات�السوق����حد�� السابق�ذكر�ا.�االستخبار�ةللمعلومات�

�لتطو�ر� �السوق �استخبارات �استعمال �(أي �االستجابة �أ�شطة �تصميم �عنصر�ن: �من �م�ونة ذا��ا

 ذ�مثل��ذه�ا��طط�ال���تم�تطو�ر�ا).خطط�معينة)�وتنفيذ�االستجابة�(أي�تنفي

� �الباحثان �عرفھ �فقد �نحو�السوق �للتوجھ �الثقا�� �للمنظور �بال�سبة �)Slater�)1990و�Narverأما

"� �األك���فعالية �املؤسسة �إل ثقافة �الضرور�ة �السلوكيات �تولد �و�التا���وال�� �للز�ائن �أع�� �قيمة يجاد

  ثالثة�عناصر،�وتتمثل���:�السو���كثقافة�يتطلبالتوجھ�و  .2تحقيق�املستو�ات�العالية�لألداء"

�والعوامل� - �ورغبا��م �ز�ائ��ا �حاجات �وف�م �معرفة �ع�� �املؤسسة �قدرة �و�ش���إ�� �بالز�ائن: التوجھ

�والتعرف�ع���سلسلة�القيمة�لز�ائ��ا،�ال�كما����اليوم�3املؤثرة����قرارا��م�وسلوكيا��م�الشرائية .

�املنافع� �ز�ادة �خالل �من �ل�م �قيمة �أع�� �وإيجاد �املستقبل، ��� �عليھ �ست�ون �كما �أيضا �بل فقط

 4(الفوائد)�للز�ون�مقارنة�بال�لفة�ال���يتحمل�ا،�أو�تقليل�ال�لفة�مقارنة�باملنافع�ال���يتحصل�عل��ا.�

�و�ق - �باملنافس�ن: �املنافس�ن�التوجھ �اس��اتيجيات �وتحديد �معرفة �ع�� �املؤسسة �قدرة �بھ صد

�واملحتمل�ن �ا��الي�ن �وقدرات�الرئ�سي�ن �والضعف، �القوة �نقاط �بدراسة �املؤسسة �تقوم �إذ ،

باإلضافة�إ���القدرة�ع���التعرف�ع���حر�ا��م�وخطط�م،�وما�يقومون�بھ��واس��اتيجيات�املنافس�ن

 5البعيد�والقص��.�دىاملع����وذلك�من�أ�شطة�ومبادرات

                                                           
1Jaworski, B.J. and Kohli, A.K., Market orientation: antecedents and consequences, Journal of Marketing, Vol. 57, N° 3, July, 

1993, p.54. 

2 Narver, John C., Slater, Stanley F., The effect of a market orientation on business profitability, Journal of Marketing. 

Vol.54, N°.4, Oct., 1990, p.21. 

3 Ibidem. 

،�مجلة�العلوم�االقتصادية�واإلدار�ة،�جامعة��غداد،�مجلد�ع���األداءأثر�التوجھ�السو���وال��ام�العامل�ن�ميثاق�الر�ي��،�ليث�الر�ي��،��4

 .105،�ص.63�،2011،�اإلصدار�17

تحليل�العالقة�ب�ن�التوجھ�السو���الثقا���والسلو�ي�وأثر�ا�ع���أداء�شر�ات�التأم�ن�األردنية�ودور�نظم�وائل�إدر�س،�رائد�املوم��،�� 5

  .112،�ص.1�،2013،�اإلصدار�27النجاح�لألبحاث�(العلوم�اال�سانية)،�املجلد�،�مجلة�جامعة�املعلومات�ال�سو�قية
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الت�امل�الوظيفي:�و�ش���إ���االستخدام�امل�سق�واالستخدام�األمثل�ملوارد�املؤسسة�امللموسة�والغ��� -

ملموسة�وصوال�إ���تحقيق�أع���قيمة���م�ور�ز�ائ��ا�املس��دف�ن،�بحيث�أن�أي�نقطة����سلسلة�

وعليھ�فإن�أي�فرد����أي�وظيفة����القيمة�لز�ائن�املؤسسة�تمثل�الفرصة�ل�ا�إليجاد�قيمة�للز�ون.�

 1املؤسسة�يمكنھ�أن��سا�م����إيجاد�قيمة�للز�ائن.

��،و�التا�� ��)Slater�)1990و�Narverفإن �ع�� �بالسوق،ركزا �للتوجھ �السلوكية تعر�ف�م�ف�امل�ونات

�حول�املش��ي�ن�بتوجھ�بالز�ائن�واللتوجھ�ل املنافس�ن�يتضمن��ل�األ�شطة�املرتبطة�باك�ساب�املعلومة

� �املؤسسة. ��ل ��� �و�شر�ا �املس��دف �السوق ��� �التوج��نواملنافس�ن مصادر�خاصة��انيقدم�ف�ذين

� �من �واملذ�ورة �املك�سبة �)Jaworski�)1990و��Kohliقبلللمعلومة .� �يمثلأما �الوظائف �ب�ن �الت�سيق

� �املعلومة �و استخدام �من�املك�سبة �للمش��ي�ن. �أع�� �قيمة ���لق �األقسام �ب�ن �فيما �ا��ما�� ال�شاط

  2." "االستجابة�املش��كة خالل��ذا�املنظور،�فإن�الت�سيق�ما�ب�ن�الوظائف��و�الس�يل�إل�شاء

� �إن �التوجھ �و بحث �رئ�سية �زوايا �ثالث �ي�بع �(بالسوق ،��� �تتمثل �(1ال�� �التنظي��، �التعلم (2�(

�3اإلبداع،�( �التنظيمية، �القدرات �السابقة،) �دمج�باإل �فالدراسات �الدراسات�ا��ديثة�حاولت �إ�� ضافة

  3نماذج�مت�املة.�باق��اح�ذه�الزوايا�(التيارات)�

� �التعلم� )Slater�)1995و�Narverحيث �عنده �يحدث �الذي �األساس ��و �السو�� �التوجھ بأن

�بأن�نظي��تال ��وأضاف �املوج�ـة �تطو�ر� ونحـاملنظمـات �خاللھ �من �يمكن �ثقا�� �توفر�إطار�عمل السوق

�التعلمـي �التوجھ �رأى. �السياق �نفس � )�Farell�)2002و�� �التوجـبأن �مجموعةھ �عن ��و�عبارة �السو��

��وأن�أساسية�للقيم�املنظمية، �املؤسسات ��املوج�ة�نحو�السوق�ت�ون�فاعلة ��  وذكرتحقيق�املعرفة،

��أيضا �ذات�ؤسساتاملبأن �املعلومـات �تقدير�قيمـة �ع�� �قادرة �ت�ون �املناسب�ال�� �الوقت ��� �العالقة

 �Bakerدكد�أقو  .وقادرة�ع���مواج�ة�االف��اضـات ست�ون�بارعة����معرفة�اآللية�ال����عمل���ـا�األسـواق

& Sinkula�)1999(التكيفــي�ىعلــ�� �الــتعلم �إلــى �يفــ��� �الــسو�� �التوجــھ �أن .� بأن� )Day�)1994ورأى

�التعلم�املنظ���أن ع���Sinkulaو��Bakerكمــا�أكــد�كــل�من.�الـسو���أساسا�للتوجھ��عد�التعلم�املنظ��

 .بي��ماوالتوجھ�السو����عتمد��عض�ما�علـى��عض��ش�ل�متبادل�و�ناك�روابط�مش��كة�و�عاون�يجري�

� �بممارسات��)Movado�)2005وأضاف �تتمثل �وسيطة �أداء �ونتائج �فوائد �عنھ �ي�تج �بي��ما �التفاعل أن

العملية�وإبداع�املنتج�واإلبداع�اإلداري،�ومن�خالل��ذه��واإلبداع�الذي�يتضمن�إبداع�املوارد�ال�ـشر�ة،

ء�ال��ائية�تتمثل�بكفاءة�ال�شغيل�نتائج�األدا�السو���والتوجھ�التعل���النتائج�الوسيطة�ي�تج�عن�التوجھ

                                                           
1 Narver, John C., Slater, Stanley F, Op.cit., p.22. 

2 Hayri Erkan Ozkaya, Op.Cit, p.p.16-17. 

3 Narver, John C., Slater, Stanley F, Op.cit., p.23. 
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�املا�� �واألداء �ال�سو�ق �سبق1وفاعلية �ومما �ب�نفإ . �ايجابية �عالقة ��ناك �السو���ن �ؤسسةللم�التوجھ

ع���أداء�املؤسسة،�وكذلك�تأث���غ����مباشر  تأث���لتوجھ�التعل��لو السو����للتوجھ�نوأدا��ا�الشامل،�وأ

  مباشر�ع���أدا��ا�من�خالل�العملية�اإلبداعية.

�أ�مية� �تزداد �اإلبداعية �األخ���ع���األ�شطة �آثار��ذا �للتوجھ�نحو�السوق،�فإن �النظري ���األدب

� �االستجابفتدر�جيا. ��� �أك���نجاحا �ت�ون �السو�� �بالتوجھ �املدعومة �اإلبداعية �بالقدرات ة�املؤسسات

�التنافسية �وامل��ة �العا�� �األداء �تقدم �بدور�ا �ال�� �اإلبداعات �صناعة �و�� ��سرعة، �التوجھ�ل�ا�لب�ئ��ا .

).�و�رى�Jawordki and Kohli, 1993السو����و�أساس�اإلبداع،�ألن�اإلبداع��و�ن�يجة�للتوجھ�السو���(

Baker and Sinkula�)1999�2ئة�مناسبة�لإلبداع)�أن�التوجھ�السو���عامل�م�م�ومطلوب�ل�شكيل�ب�.

� �يؤكد �Hurley and Hult, �)1998كما (� �أن �بالسوق �التوجھ �ثقافة �اإلبداعية��عمل �القدرة �دعم ع��

للمؤسسة�وذلك�ب���يع�االنفتاح�ع���األف�ار�ا��ديدة�واإلبداع�كجزء�من�ثقافة�املؤسسة،�كما��س�ل�

�اإلبداعات �تطبيق �3أيضا �يدعم �سلوك ��و �السو�� �فالتوجھ �االستجابة��االبداع. �ع�� �يحتوي ألنھ

العالقة�ب�ن�التوجھ��Day�(1994)كما�ناقش�كذلك� الحتياجات�الز�ائن�املتغ��ة�مع�اس��اتيجيات�مبتكرة.

وال���تمثل�القدرة�ع����بالسوق�والقدرات�التنظيمية�بما����ذلك�قدرات�االس�شعار�(اإلحساس)�بالسوق 

�ا��ال �األسواق �وتوج�ات �املستمر�بأحداث �اإلحساس �وذلك �مستقبال �واملرتقبة �ع���ية التعلم�قدرات

مفا�يم��ل� إن.�4،�ف���عملية�ت���أ�شطة�معا��ة�املعلومات�ال����ستخدم�ا�املؤسسة�للتعلمالتنظي��

�)Slater�)1995و��Narverمن ،Kohliو�Jaworski�)1990(أساسلل�� �تقدم �بالسوق لقدرات��اتوجھ

� �الز�ائن �ر�ط �ع�� �والقدرة �بالسوق �اإلحساس �قدرة �بالسوق. �(االس�شعار) �من�ياإلحساس �بنا��م تم

�سا�م�����يةسلوكال�ونات�املو�ذه�االستجابة،�استخبارات�السوق،�و �معلومات�من�خالل�توليدخالل�

ف�م�السوق�املس��دف،�ف�م�قدرات�املستخدم�ن�واستخدام�موارد�الز�ون�إل�شاء��بناء�القدرة�من�خالل

� �إ�� �تؤدي �القدرات ��ذه �للز�ائن، �عالية �مراكز قيمة ��� �ا�عالية�التموضع �و �مل��ةمن �أداءالتنافسية

�5املؤسسة �القدرات�. �بناء ��� ��سا�م �بالسوق �التوجھ �فإن �عرض�ا �تم �ال�� �الدراسات �من �سبق ومما

    اإلبداع�التكنولو������املؤسسة.أداء�وال���بدور�ا�تأثر�باإليجاب�ع���التنظيمية�

                                                           
أثر�التوجھ�السو���والتعلم�املنظمي����أداء�األعمال�دراسة�استطالعية�آلراء�عينة�الدلي��،��عبد�السالم�لفتة�سعيد،�عماد�ع���محمود� 1

  .66�،67،�ص.ص.60�،2010،�اإلصدار�16مجلة�العلوم�االقتصادية�واإلدار�ة،�جامعة��غداد،�مجلد�،�من�مدراء�املصارف�العراقية

2 Akman GÜLSEN, Yilmaz CENGIZ, Innovative Capability, Innovation Strategy and Market Orientation: an  empirical 

analysis in turkish software industry, International Journal of Innovation Management Vol. 12, No. 1, March,  2008,  pp. 83, 

84. 

3 Hurley Robert F. and Hult G. Tomas M., Innovation, Market Orientation, and Organizational Learning: An Integration 

and Empirical Examination, Journal of Marketing, Vol. 62, No. 3, Jul., 1998, pp. 51.52. 

4 Day George S., The Capabilities of Market-Driven Organizations, Journal of Marketing, Vol. 58, October 1994, p. 43. 

5 Hayri Erkan Ozkaya, Op.Cit, p. 19. 
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  :خالصة

� �الفصل ��ذا ��� �قدمنا �من �عليھ �تحصلنا �ما �اإلبداع�األ مجموع �قدرات �موضوع �حول �نظري دب

صول�ا��اصة�أ��ا�األ �.�حيث�بحثنا�خالل�ا�مختلف�التعار�ف��ذا�املوضوع�والذي�ركزت�ع��التكنولو��

� �وخلق�باملؤسسة �القائمة �التكنولوجيا �تحس�ن �تدعم �أي �ف��ا �التكنولو�� �االبداع �عملية �تدعم وال��

�،�نماذج�لتقييم�وقياس�قدرات�اإلبداع�التكنولو�الاألطر�النظر�ة�و كما�أسردنا�مختلف��أخرى�جديدة.

  �.خاصة�وفق�ن���وتوجھ�مع�ن�طور��ل�باحث�عناصر�ومؤشراتوال���قدمت�العديد�م��ا،�حيث�

�اإلبدا��� �باألداء �التكنولو�� �اإلبداع �قدرات �عالقة ��� �البحث �تم �أيضا، �الفصل ��ذا ��

النظرة�القائمة�ع���للمؤسسات،�و�ذا����مختلف�املقار�ات�ال���تطرقت�إ���دراسة��ذه�العالقة�من:�

توجھ�نحو�الو �نظر�ة��علم�املنظمة،�النظرة�القائمة�ع���املعرفة،�مقار�ة�القدرات�الديناميكية،�املوارد

�التكنولو��السوق  �اإلبداع �قدرات �فإن �املقار�ات �ل�ذه �ووفقا �امل�. �أداء �تأث���ع�� �اإلبدا���ل�ا ؤسسة

  و�التا���ع���أدا��ا�واستدامت�م����ا�التنافسية.



  

  :الفصل الرابع

  

منوذج ا�راسة وتطو�ر ٔ�داة 

  الق�اس
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 نموذج�الدراسة�وتطو�ر�أداء�القياس .4 الفصل

  تم�يد:

�إ�� �السابقة �الفصول ��� �تطرقنا �قدرات���عدما �التكنولو��، �االبداع �من �ل�ل �النظر�ة املفا�يم

الذي��من�خالل�تناول�مختلف�األدب�النظري�والتطبيقي�،البحث�والتطو�ر�وقدرات�اإلبداع�التكنولو��

.��سا�م��ذا�النموذج����قياس�مستوى�وذج�لدراس�ناسنق��ح�نم.�����ذا�الفصل�ت��ذه�املفا�يمتناول

�باإلضافة،�روم��لية����ا��زائرك�اإللك��ونية�وال�قطاع�الصناعة�ؤسساتالتكنلو������م�عاإلبداقدرات�

قدرات�البحث��باألخص�-القائمة�ما�ب�ن�قدرات�اإلبداع�التكنولو����العالقة�مسا�متھ����ف�مإ���ذلك�

  واألداء�اإلبدا���ل�ذا�القطاع�من�املؤسسات.�-والتطو�ر

�مباحث،�حيث�سن�ناول����األول�وصفا�تضمن��ذا�الفصل�أك���بنموذج�الدراسة،��ولإلملام ثالثة

تطو�ر�أداة�مع�شرح�ملتغ��ات�الدراسة�����ء�من�التفصيل.�و���املبحث�الثا�ي�،�عاما�لنموذج�الدراسة

و���املبحث�األخ���س�تم�اختبار�النموذج�الذي�تب�يناه����دراس�نا�وذلك�لتطبيقھ����عينة�من�،�القياس

    .روم��لية����ا��زائرك�وال�قطاع�الصناعة�اإللك��ونيةمؤسسات�
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 وصف�عام�لنموذج�الدراسة: 

أسلفنا�الذكر،�إ���التعرف�ع���مستوى�قدرات�البحث�والتطو�ر�وقدرات��الدراسة،�كماه��ذ��دف�

��� �اإلبدا�� �واألداء �التكنولو�� �امؤ �اإلبداع �الصناعة �والسسات �ا��زائرك�إللك��ونية ��� .�روم��لية

قدرات�البحث�والتطو�ر�واألداء�اإلبدا���من�ج�ة.�وما�والتأث���ب�ن��االرتباطعالقات��إضافة�إ���معرفة

واألداء��-والذي��عت���قدرات�البحث�والتطو�ر�كأحد�أ�عاد�ا�الرئ�سية�-قدرات�االبداع�التكنولو���ب�ن�

  اإلبدا���من�ج�ة�أخرى.

�و�مف�وم�.�فالتفاعل�ب�ن�العديد�من�املوارد�املختلفة�تنطوي�ع��التكنولو���عملية��داعاالب�عت���

� �كث��امعقد �و و ، �األ�عاد، �متعدد �قياسھكذلك �مباشرة�بطر�قة��ستحيل .� �البحث�كما �عت���أ�شطة

�األ�شطةوالتطو�ر� �ب�ن ��املحور�ة�من �االبداع�� �لل�عملية �وقدراتھالتكنولو�� �وموارده من��مؤسسات.

التكنولو����داع�عتمد�االبال��ع���الرغم�من�ذلك،و .���دوث�االبداع�التكنولوجية�املوارد�والقدراتأ�م�

��عتمد �بل �فحسب، �التكنولوجية �القدرة �ع�� ��النا�� �قدرات �ع�� �أيضا �مجاالت�حاسمة ��� أخرى

�التنظيم�وتخصيص�املواردل�سو�ق،�ا،�التص�يع�،التعلم التكنولو����داعالقدرة�ع���االب�،�فإن�التا��و .

�من�ؤسسةمل �متنوعة �مجموعة ��� �تنعكس ��ما �قياس�ا �ال�يمكن �ال�� �مقياس��باستخداماملؤشرات أي

  .أحادي�البعد

�الدراسة �نموذج �اعتمد �املنطلق ��ذا ��ومن �التكنولو�� �اإلبداع �(قدرات �قدرات �ف��ا البحث�بما

�التنظيمية�والتطو�ر �القدرات �ال�سو�قية، �القدرات �التص�يعية، �القدرات �االس�يعابية، �القدرات ،

�االرتباطية) �األخ������مستقل،كمتغ��والقدرات �منو�ذا �من��مستمد ��ل �اق��حھ �الذي �الوظيفي الن��

Guanو�Ma�)2003�،(Yamوآخرون��)أ�عاد�املتغ���املستقل����تحديد�،�كذلك،واعتمد�الباحث�.)2010�

�والتطبيقي�قياسھ�وأداة �النظري �األدب �النظري �ع�� �ا��زء ��� �إليھ �التطرق �تم �و والذي ،� أراء�كذلك

�الباحث�ن �من �(�العديد �Ma�)2003و�Guanأمثال ،(Yam�)� �2010وآخرون ،(Guan�)� )،�2006وآخرون

Shan�)2010�،(Wangو��Chen�)2008(�،Zhang�)2004((.  

� �أما ��� �اإلبدا���الدراسة�نموذجاملتغ���التا�ع �األداء ��� �يتضمن�فيتمثل (أداء��مؤشرات�والذي

� �البي��) �واألداء �االنتاج، �عملية �أداء ���وال�املنتج، �بدور�ا �تق�س �����نجاحمدى �التكنولو�� اإلبداع

مع�العلم�أنھ�تم�اعتماد��ذه�األ�عاد�اس�نادا�ع���الدراسات�السابقة�الذكر�����.املؤسسات�الصناعية

)،�2003(�Maو��Guan)،�Page�)1993(�،Strecker�)2009و���Griffinا��زء�النظري�من�الدراسة�أمثال�(

Yam�)2010وآخرون��،(Oslo Manuel�)2005�،(Shan�)2010.((�.إضافة�إ���غ���م�من�الباحث�ن  

عض�خصائص�ا،��عكس��،�أي�ومن�ج�ة�أخرى،��ناك�عوامل�أو�متغ��ات�تختص���ا�املؤسسات

،�وال�يمكن�التغا����عن�تأث���ا.�تأث���ع���متغ��ات�الدراسةل�ست�من�متغ��ات�الدراسة،�لكن�ل�ا��و��

� �اعتمدنا ��ذه �دراس�نا �متغ��او�� �املؤسسة�تثالث �بخصائص �من�متعلقة ��ل ��� �تتمثل ��م،��وال��
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ولقد�أجمع�العديد��،�باإلضافة�إ���رسمية�أ�شطة�البحث�والتطو�ر�ا���تمارس�ا�املؤسسةاملؤسسة�وعمر 

� �ع�� �ل�من�الباحث�ن �االبداعأن��ذه�املتغ��ات �ومخرجات �اإلبداع�التكنولو�� �قدرات �التأث���ع�� أي��ا

  .ات�الصناعيةساألداء�اإلبدا���للمؤس

 متغ��ات�نموذج�الدراسة: 

�عدما�أسردنا�وصفا�عاما�لنموذج�الدراسة،�فيما�ي���سن�ناول�متغ��ات�نموذج�الدراسة�����ء�من�

� �تث�ت �ال�� �السابقة �التطبيقية �الدراسات ��عض �سرد �مع �املتغ���التا�ع�التفصيل. �أ�عاد �ب�ن العالقة

  .املستقلو 

  :(املتغ���املستقل)�قدرات�اإلبداع�التكنولو�� 

� �استخدم�ا �ال�� �الوظيفية �املقار�ة �ع�� �Ma�)2003و�Guanباالعتماد ،(Yam�)� ،�2004وآخرون

2010� ،(Zhang�)2004� �قدرات�) �ستة �إ�� �التكنولو�� �اإلبداع �قدرات �تقسيم �يمكن �أخرى، ودراسات

  مختلفة:

 R&D Capabilitiesقدرات�البحث�والتطو�ر:� 

�شاطات�البحث�والتطو�ر�كنقطة�بداية��ال���تناولت�موضوع�اإلبداع،�ديد�من�الدراساتالع�عت���

ع���املؤسسات.�فلقد�تم�االع��اف���ا�وع���نطاق�واسع�أ��ا�القوة��التكنولو���لتحليل��شاطات�اإلبداع

جدا،�فان�املؤسسة�����الصناعات�أين�ي�ون�اإلبداع�التكنولو���م�مواملحركة�للتطورات�التكنولوجية.�

�البحث�والتطو�رب�خاصةمن�القدرات��تحتاج�إ���مجموعة قدرات�البحث�والتطو�ر����حزمة�وتتمثل�.

من�امل�ارات�والكفاءات�والعمليات�واإلجراءات�(الروت�ن)�ا��اصة�بوظيفة�البحث�والتطو�ر�وال���تمكن،�

� �أو�إعادة �جديدة، �وتطو�ر�معرفة �إنتاج �ع�� �املؤسسة �وتدعم ��س�ل �ا��اليةصياغة �ش�ل��املعرفة

�و جديد �ع��، ��عمل �بدور�ا �منتجات�ابداع�ال�� �جديدة�أو�عمليات�تكنولوجيا تحس�ن��إ���باإلضافة،

�ولقد�ارتأينا�أن�ت�ون�األ�عاد�ال����ش�ل�لنا�قدرات�البحث�والتطو�ر �أخرى�قائمة.�أو�عمليات�منتجات

��� �ع�� �اإلنفاق �قدرات �والتطو�ر، �البحث �عمال �قدرات �وقدر : �والتطو�ر، �مشار�ع�البحث �تنفيذ ات

  البحث�والتطو�ر.

  :البحث�والتطو�ر�عمالقدرات�

مثل��األبحاث�السابقة�العالقة�ب�ن�القدرة�ع���االس�ثمار����مجال�البحث�والتطو�ر �درست�معظم

�والتطو�ر  �البحث �لنفقات �املئو�ة �ال�سبة �حيث �والتطو�ر�من �البحث �امل�كثافة �إجما�� �ونوع�إ�� بيعات

�املؤسسة �أداء �من �وا��واحد ��ش�ل �تدرس �لم �ولك��ا �بتأ�، �الصلة �ذات �األخرى �العوامل �رةقدث��ات

�والتطو�ر�مثل �إ���امل�البحث �األف�ار�ا��ديدة �تحو�ل �ع�� �والتطو�ر�والقدرة �البحث �مجال ��� وظف�ن

لدراسة�تطرقت�ا.�ع����ذا�األساس�منتجات�متاحة�وتطو�ر�موارد�قيمة�يصعب�ع���املنافس�ن�تقليد�ا
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�الصلة� �ذات �العوامل �من �م�م �والتطو�ر�كعامل �البحث �مجال ��� �بالعامل�ن �املتعلقة �للقدرات ا��الية

  بقدرات�البحث�والتطو�ر����املؤسسات�الصناعية.�

�املؤسسات� ��� �والتطو�ر �البحث �لوظيفة �ال�شر�ة �باملوارد �املتعلقة �واإلم�انيات �القدرات �عت��

�األك���أ� �العوامل �من �الصناعية �والتكنولو��. �العل�� �للتقدم �والتطو�ر�فمية �للبحث �ال�شري املورد

 .رف�ون�أنھ�املصدر�األو���والرئ�����ل��اكم�وتوليد�املعا�لعب�دورا�حيو�ا�����عز�ز�اإلبداع.ي

�ل�شر�ة�ل�ا�تأث���كب���ع���القدرات�االبداعيةأن�جودة�املوارد�افمن�املسلم�بھ�وع���نطاق�واسع،�

�إذلل ��مؤسسة، �عملية�تطو�ر��املتقدمةتتطلب�املراحل �قد�ت�ون��اإلبداعاتمن �معينة معرفة�وم�ارات

�الالحقة �للتطورات �موظف��ا�.أساسية �خالل �من �املؤسسة، �تمتلك�ا �ال�� �امل�ارات �من�إن �ستمك��ا ،

ل�س�ذلك�فقط،�بل�ستمك��ا�أيضا�من��.تحو�ل�ا�إ���معرفةو استخدام�املعلومات�الداخلية�وا��ارجية�

 .1استخدام�املوارد�ال�سو�قية،�التقنية،�التكنولوجية�واملعلوماتية�لضمان�تنفيذ�االبداع�و�سو�قھ

 وظف�ن�ذوي�درجة�عالية�من�التعليماملؤلف�ن�بأن�وجود�م�أكد�العديد�من
ً
،�فنيا�،�ومؤ�ل�ن�تأ�يال

�ا��لفيات �من�ذوي �عالية �خ��ة ���نوعةاملت�العلمية�وذوي ��اًما
ً
�عامال ��عد ،�� �أكد�االبداع.نجاح  حيث

Carrierو�Julien�)2005� �االب) �م�ارات�داعأن �لد��م �موظف�ن �وجود �خالل �من ��عز�زه �أي�فنية�يتم ،

�وال ��ستطيعون �تقني�نامل�ندس�ن �الذين �موظفون��تكملة�واملصمم�ن �يقدم�ا �ال�� �ا��ديدة األف�ار

�آخرون �األف�ار�تط�أو ، �منبيق �ز�ائنال�القادمة ،� ��أ��مكما �محفز���ث �اآلخر�نبمثابة ع����املوظف�ن

� �ذلكاالبداع، �إ�� �ك�،باإلضافة ��عت��ون �أو�تنظيم�بوابات �تكميلية �معلومات �ع�� �ل��صول تكنولوجية

��.2داع�ذه�املعلومات�من�أجل�دعم�االب محددات�القدرة��)Albaladejo�)2002و�Romijnو���دراسة�لـ

�(أقل�من��اإلبداعية �موظف)���250مسون�مؤسسة�انجل��ية�صغ��ة�ومتوسطة الضوء��اسلطحيث�،

أن�وكشفت�الدراسة��،أو�جذري �بداع�سواء��ان�تدر���من�القوى�العاملة�ونجاح�اال �ع���العالقة�ب�ن

�امل�ةالتعليمي�ا��لفية ��� �العاملة ��ةؤسسللقوى �اإلبداعيةيمكن �قدرا��ا ��� ��سا�م �وجود�أن
ً
�خاصة ،

�العمالإجما����منامل�ندس�ن�املدر��ن�من�ا��امعة���سبةترتبط�حيث�.�امل�ندس�ن�املدر��ن�من�ا��امعة

  �.3ملنتجات���ا�(م�م)�داع�كب�� با�إيجابيا�مع�حدوث

�املستوى� �حيث �والتطو�ر�من �البحث �عمال �نوعية �يخص �فيما �السابقة �الدراسات �ع�� عالوة

ا����نجاح�اإلبداع،��ناك�دراسات�أخرى�تأكد�أيضا�املسا�مة��،�ومسا�م�التعلي���واملعارف�وا����ات

                                                           
1 Croteau Julie, Innovation de produit dans les PME manufacturières: Relations�entre le fonctionnement, les ressources 

et le taux d'innovation, Mémoire de�maîtrise en Gestion des PME et de leur environnement, Université du Québec�à Trois 

Rivières, 2003, p.20. 

2 Julien Pierre-André, Carrier Camille, Innovation et PME, dans, Julien Pierre-André, Les PME: Bilan et perspectives, 3e 

édition, Presses Inter Universitaires, 2005, p. 302. 

3 Romijn Henny, Albaladejo, Manuel, Determinants of innovation capability in small�electronics and software firms in 

southeast England, Research Policy, Vol.31, 2002, p. 1061. 
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�م��ية�قام���ا�للمؤسسات،�ففي�دراسة�لكمية�عمال�البحث�والتطو�ر����نجاح�األداء�اإلبدا���الفعالة

Becheikh� ،Landryو�Amara�)2006(� �لـ �صناعية�247، �التغ���مؤسسة�صغ��ة�ومتوسطة �أن �وجدوا ،

،�%0.94يز�د�من�احتمالية�االبداع�ب�سبة��%10بـ���لف�ن�بالبحث�والتطو�ر امل�ال�س������عدد�املوظف�ن

  1.%0.67و�ز�د�من�درجة�حداثة�االبداع�ب�سبة�

 ن:م����نموذج�الدراسة�ا��الية�وتت�ون�قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر 

�والتطو�ر - �البحث �عمال �واأل�شطة�كمية �امل�ام �لتأدية �العمال �من �املخصص �العدد ��� �و�تمثل :

�امل �ومناسب ��اف �العدد ��ذا �ي�ون �أن �و�جب �والتطو�ر، �البحث �بمشار�ع أ�داف��ز إلنجاتعلقة

 املشروع.

�والتطو�ر - �عمال�البحث �وتتمثل���نوعية :�� �العل��،�وكذلك �املعارف�وا����اتاملستوى ����مجموع

 .رالبحث�والتطو��تعلقة�بمشار�عامل�شطة�األالذين�يزاولون��عمالالال���يمتلك�ا��ش���التخصصات

�الوا�� �من ��ولذلك �زاد ��لما ��اس�ثمار أنھ �املؤسسات ��� �العاملةعدد �البحث��القوى �مجال ��

األداء�لمز�د�من�ت�احتمالية�تحقيق�ا�ل،�زادالعالية�وا����ات�التقنية�املعرفية،�ذات�املؤ�الت�والتطو�ر 

  .والتعقيد�التكنولو���من�ا��داثة�بدرجة�عالية�االبدا��

 :البحث�والتطو�رقدرات�اإلنفاق�ع���

�املالية�عت��� �لل�املوارد �املتاحة �االوسيلة �لضمان �باأل�شطةمؤسسة ��،اليومية�لقيام إلنجاز�وكذلك

�االبداع����املؤسسة�.�سو�ق�ا�غاية�من�توليد�الفكرة�إ���وذلك،�مشار�ع�البحث�والتطو�ر ،�فمن�أجل

� �أن �يجب �قدرات �تمتلك �والتطو�ر. �البحث �مشار�ع �باالس�ثمار��� �أنللقيام �من �الرغم �عض��ع��

ل�ذه�املشار�ع�معدل�العائد�م�لفة�جدا،�كما�أن��ا�،�إال�أن�معظمأحيانا��ش�ل�عفوي تحدث��االبداعات

�س�ب�املخاطر�بالتا��،�و �.ع���املدى�املتوسط�أو�الطو�ل�اية�العملية،�غالباغ���مؤكد�وال�يحدث�إال������

� �بمشار�ع�االبداعواألفق �الزم���املرتبط �ستحتاج ��املؤسسات، �مالية �موارد �النوع��معت��ةإ�� لدعم��ذا

  .من�ال�شاط

أكدت�العديد�من�الدراسات�التطبيقية�ع���العالقة�اإليجابية�ب�ن�االنفاق�أو�االس�ثمار����البحث�

�املث �س�يل �فع�� �للمؤسسة، �اإلبدا�� �والتطو�ر�واألداء �لـ �سابقة �الدراسة �و�� �Rushtonو�Brennerال،

�والتطو�ر�ونمو�املبيعات1989( �البحث �نفقات �ب�ن �قوي �ارتباط ��ناك �أن �وجدا �حيث) �بتحليل��، قاما

� �لـ ��54بيانات�للبحث�والتطو�ر�واملبيعات �عام �من ��1972مؤسسة�وذلك �1986ح�� �وجد�أن�التحول ،

والتطو�ر�وع����ذا��املؤسسات�يرجع�إ���االس�ثمار����البحث���املائة�من�مبيعات��1.5ال�ام����حوا���

�كعنصر  �والتطو�ر �البحث �ز�ادة �بو�� �قررت �املؤسسات �من �اس��اتيجي��ا��فالعديد �عناصر من

                                                           
1 Becheikh Nizar, Landry, Rejean, Amara Nabil, Les facteurs stratégiques affectant�l'innovation technologique dans les 

PME manufacturières, Canadian Journal of�Administrative Sciences, Vol. 23, N°. 4, 2006, p.275. 
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��.1التنافسية �لـ �تجر��ية �دراسة ��45�� �وجد �املختلفة �القطاعات �من �العديد ��� �Pegelsمؤسسة

ل�ا��(مع��ا�ع��ا�بنفقات��ذا�ألخ��)�االس�ثمار����البحث�والتطو�ر أن�القدرة����)�Thirurnurthy )1996و

�ا� اخت�)�Huang�)2012و�Zhuو���الدراسات�ا��ديثة��س�يا�لـ��.2ة��إيجا�ي�ع���األداء�املا���للمؤسستأث�

�امل�العالقة �والتطو�ر��� �البحث �االس�ثمار��� �كثافة �املتأخر�لسنة�ؤسساتب�ن �ل�واألداء �واحدة �106ـ

�ؤسساتأن�امل�كشفا،�وجيا�املعلوماتتكنول�شتغل����مجال��)2009- 2007(ب�ن�سنة��ص�نيةة�ؤسسم

�أداءً  �والتطو�ر�ستحقق �البحث ��� �مكثفة �اس�ثمار�ة �اس��اتيجية �لد��ا �العام��ال�� �أك���بكث����� مالًيا

�من��ش���الدراسة�.3التا�� ��ل �أجرا�ا �Evangelista �)2000و Gima-Atuahene ال�� (� �أن �البحثإ��

�والتطو�ر�،والتطو�ر �البحث �مدراء �منظور �منتج�،من �أداء �لتحقيق �م�م �����.4جديد��و�عامل كذلك

�عالية�التكنولوجيا،�وذلك�ص�نية�صناعة��12لـ�بياناتبتحليل�)�Xu�)2008و�Caiدراسة�أجرا�ا��ل�من�

  .5اإلبداعوالتطو�ر�ل�ا�تأث���إيجا�ي�وكب���ع���أداء��أن�نفقات�البحث�ا،�وجد2005-1996خالل�الف��ة�

املصار�ف��مثلتت�أيضا�"ت�اليف�البحث�والتطو�ر"،�يطلق�عل��اإن�االنفاق�ع���البحث�والتطو�ر،�

� �اإلنتاج �بأ�شطة �والغ���مباشرة�املعر��املرتبطة �املباشرة �والتطو�ر�الت�اليف �البحث �نفقات �و�شمل ،

�منتجات�أو��تكنولوجيا�قة�بتطو�ر املتعل و����ذه��.تكنولوجيا�موجودة،�أو�التحس�ن����جديدةعمليات

عمال�اإلنفاق�ع������قدرة�املؤسسة�الدراسة�نقصد�بقدرات�االنفاق�(االس�ثمار)����البحث�والتطو�ر،�

�والتطو�ر  �و �ذوي �البحث �العاليةاملعارف �...ا��)�امل�ارات �مالية �م�افئات �مردودية، �واالنفاق�(أجور، ،

 .بأ�شطة�البحث�والتطو�رالالزمة�للقيام��،�املعدات�والتج���اتاملوادكذلك�ع���

 �قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر:

� �مشروع�عت���تنفيذ �لنجاحھ�أي �واألساسية �ال�امة �العوامل �من �واملناسبة �ال��يحة �.بالطر�قة

� �يمثل �والذي �والتطو�ر، �فالبحث �أساس �اإلبداعية �ش�ل�العملية ��� �تنفيذه �عادة �يتم �املؤسسة ��

ول�ا�خصائص�مختلفة�تماما�من�حيث�غ���متجا�سة�اليمكن�أن��شمل�مجموعة�من�األ�شطة�مشار�ع،�

� �الفشل. �ومعدالت �املخاطرة �درجة �حيث �من �وكذلك �التق�� �والتعقيد �املوارد، �من ما���ذااالحتياجات

                                                           
1 Brenner Merrill S., Rushton Brian M., Sales growth and R&D in the chemical industry, Research Technology Management, 

Vol. 32, N°. 2, 1989, p. 8.  

2 Pegels, C.C., Thirumurthy, M.V., The impact of technology strategy on firm� performance, IEEE Transactions on 

Engineering Management, Vol. 43, N°. 3, 1996, p. 246. 

3 Zhu Zhaohui, Huang Feng, The Effect of R&D Investment on Firm’s Financial Performance: Evidence from the Chinese 

Listed IT Firms, Modern Economy, Vol. 3, 2012, p. 915. 

4 Atuahene-Gima�Kwaku, Evangelista Felicitas, Cross-Functional Influence in New Product Development: An exploratory 

Study of Marketing and R&D Perspectives, Management Science Vol. 46, N°. 10, 2000, p.1269. 

5 Cai Ning, Xu Mengzhou, R&D inputs, firm size and innovation performance: Evidence from Chinese high-tech 

industry, 4th IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology, 21-24/09/2008, Bangkok, 

Thailand, p. 1015. 
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�لذلك �خاصة �توفر�قدرات �تم��.يتطلب �املجال ��ذا ��� �الباحث �وخ��ة �ورأي �سابقة �دراسات فحسب

  تحديد��ذه�القدرات�فيما�ي��:

�داخل� - �والوظائف �األقسام �مختلف �من �(موظف�ن) �عمال �يضم �عمل �فر�ق �ت�و�ن �ع�� القدرة

،�حيث�جاءت�العديد�من�الدراسات�التطبيقية�وال����املؤسسة�للتنفيذ�أ�شطة�البحث�والتطو�ر 

�أ�م �مدى �ع�� �بتطو�ر�تأكد �ا��اصة �للمشار�ع �النجاح ��� �الوظائف �متعدد �فر�ق �ت�و�ن ية

)� �الصا�� �وجدت �املثال، �س�يل �فع�� �2008املنتجات، �ضمن ��عمل �عمل �لفرق �دراس��ا ��� (24�

لقدرة�مؤسسة�عالية�التكنولوجيا����األردن،�خلصت�إ���وجود�عالقة�وتأث���ذات�داللة�إحصائية�ل

حققتھ�فرق�العمل���التا���ع���التعلم�واالبداع�الذيء�املعرفة�و ت�و�ن�فر�ق�العمل�ع���إ�شاع���

)�أن�استخدام�فرق�عمل�ما�ب�ن�الوظائف�Sarin �)2001و�Mahajan.�و�رى�كذلك�1عينة�الدراسة

� �ا��ديدة،�� �تطو�ر�املنتجات �احصائية�مشار�ع �وذو�داللة �إيجا�ي �ارتباط �ت�لفة��لھ �انخفاض مع

�أك����،اإلبداع�التطو�ر، �سرعة �و إ�� �السوق، �تصميمكذلك �للمنتجات�أفضل و�التا����.2وجودة

و���دراسة��.ؤسسة�ال����ستخدم��ذا�النوع�من�فرق�العمل���امل�مرتبط�باألداء�اإلبدا���للمنتجات

� �Wang�)2002و�Huangلـ �ع�� �بحث�52) �(�فر�ق �فر�ق لطلبة��منھ)�أعضاء���6ستجوب�ل

�العليا �الفر�ق��الدراسات �وت�امل�قدرات �واست�تجت�الدراسة�وجود�تأث���إيجا�ي�لتنوع �تايوان، ��

 .3ع���ابداع�املعرفة�و�التا���ع���أداء�الفر�ق�واألداء�اإلبدا���لھ

ف�لما��انت�م�مة�البحث�والتطو�ر�املراد�إنجاز�ا�وا��ة��.س�لة�ووا��ة�القدرة�ع���وضع�م�مة -

�نجاح �فرص �تحس�ن �إ�� �ذلك �أدى ��لما �واملراحل �األ�داف ��وس�لة �املعرفة �األفراد�إ�شاء و�علم

 .�4ملنتجات�أو�لطرق�إنتاج�جديدةحلوال و�التا���إبداع�م�

التكنولوجية�واإلدار�ة�لفرق�العمل�،�أي�القدرة�ع���توف���املستلزمات�القدرة�ع���توف���ال�س�يالت -

�إن �من ��س�ولة.ليتمكنوا �إل��م �والتطو�ر�املو�لة �البحث �الصا����جاز�أ�شطة �دراسة �وجدت حيث

ايجابية�لكن�ضعيفة�مع�إ�شاء�املعرفة��)�أن�لتوف���ال�س�يالت�التكنولوجية�واإلدار�ة�عالقة2008(

 �لفر�ق.و�ذه�األخ��ة�ل�ا�عالقة�إيجابية�بتحقق�االبداع�لدى�ا

                                                           
�التكنولوجياالصا���أسماء،� 1 �عالية ����الشر�ات �والتعلم �االبداع �وع�� �املعرفة �إ�شاء �عمليات �ع�� �العمل �فر�ق ،�أطروحة�أثر�تكو�ن

،�ص.�2008األعمال،��لية�الدراسات�اإلدار�ة�واملالية�العليا،�جامعة�عمان�العر�ية�للدراسات�العليا،�دكتوراه�غ���م�شورة،�تخصص�إدارة�

  .156-154ص.�

2 Sarin, S., Mahajan, V., Op. Cit., p. 35. 

3 Huang, Jia-Chi, Wang Sy-Feng, Knowledge Conversion Abilities and Knowledge Creation and Innovation: A New 

Perspective on Team Composition, Proceedings of the Third European Conference on Organizational Knowledge, Learning 

and Capabilities. 5-6 Avril, 2002, Athens Laboratory of Business Administration, Athens, Greece, p. 1. 

  .71،�مرجع�سابق،�ص.�الصا���أسماء 4
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- � �و�شدد �حيث �والتطو�ر، �البحث �اختيار�مشار�ع �ع�� �(�Cooperالقدرة �أن�1999وآخرون �ع�� (

�محفظة� �إلدارة �بم�ان �األ�مية �من ��� �بكفاءة �املوارد �وتخصيص �ال��يحة �املشار�ع اختيار

�و�التا��،�اتخاذ�القرارات�املناسبة�ملحفظة�املشار�ع�تتطلب�من�املؤسسة�امتالك�م�ارات �املشار�ع.

  .وقدرات�تنظيمية�كب��ة

���مجموع�من�خالل�الدراسات�السابقة�يرى�الباحث�أن�قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر،�

�املؤسسة �لدى �توفر�ا �الواجب ��القدرات �ودعم ��س�يل �أجل �مشار�عمن �أو�محفظة �مشروع �تنفيذ

 .ل�ا�املحدد�و�األ�داف�وكذلك�إنجاز�ا����األوقات�ناسبةامل��يحة�و الطر�قة�الالبحث�والتطو�ر�ب

�أوال، .دةديألسباب�ع�للمؤسسة�اإلبدا���داءاأل �عت���القدرة�ع���البحث�والتطو�ر�أمرا�حاسما����

والذي�بدوره�يختص�بتطو�ر�املنتجات�وطرق��التكنولو���البحث�والتطو�ر�ارتباطا�وثيقا�باإلبداعيرتبط�

�والتطو�ر�نحو��اإلنتاج، �البحث �ع�� �القدرة �توجيھ �أو�يمكن �للمؤسسات، �التطو�ر�الداخلية أ�شطة

�ا��ارجية �ا��ديدة �املعرفة �والضمنية�.1اس�يعاب �التطبيقية �املعرفة �باستخدام �كذلك �األمر�و�سمح ،

.�و�ذه�التكنولوجيات�ا��ديدة�الذي�يؤدي�إ���خلق�تكنولوجيا�جديدة�واستغالل�التكنولوجيا�القائمة

،�...)من�ناحية�ا��ودة�وطبيعة�التكنولوجيا�املستخدمة(�يعة�خاصة�تنافسيةبذات�طأو�املحسنة�ت�ون�

��س�بلتطو�ر�من�نظر�ة�دورة�حياة�املنتج.�يمكن�ف�م�أ�مية�القدرة�ع���البحث�وا�إ���ذلك،�ةباإلضاف

�األسواق، �من �العديد ��� �املنتجات �حياة �ودورة �السر�عة، �التكنولوجية �أسواق��التغ��ات ��� وخاصة

� �العالية �أقصر فالتكنولوجيا �قبل��� �ذي �من ��س�يا �تركز�ع����إن. �ال�� �والتطو�ر، �البحث �ع�� القدرة

القدرة�ع����مؤسساتفضال�عن�تحس�ن�التكنولوجيا�القائمة،�توفر�لل�خلق�معارف�وتكنولوجيا�جديدة،

� �املستمر�و �ع���سيطرةالز�ادة �التوليد �خالل �من �لاألسواق �األداءالتنو�ع �لتحقيق �و�التا�� �لمنتجات،

 .املتم��

 �Absorptive Capacity:ةيعابيات�االس�القدر  

�املعرفة �وتراكم �باس�يعاب �التكنولو�� �االبداع �للقدرات �مفا�يم �عدة �داخل��ترتبط والتكنولوجيا

�التكنولوجيا.�،املؤسسة �اك�ساب �ع�� �والقدرة �التعلم �ع�� �والقدرة �االس�يعابية �القدرات �ذلك ��� �بما

وآخرون��Ma�)2003�،(Yamو�Guan(كما�تم�االشارة�إل��ا����نموذج���شار�إل��ا�أيضا�بالقدرة�ع���التعلم

�التعلم)2010( �بقدرة �القدرات)، �و��ذه �اس�يعاب��، �اك�ساب، �خالل �من �التعلم �من �املؤسسة تمكن

�ا��ارجية �املعرفة �واستغالل �تحو�ل �تجار�ة�(ف�م)، �أل�داف �املعرفة�. �استغالل �ع�� �املؤسسة قدرة

�عن ��عت�� �ا��ارجية �أساسيا �صرا �اإلبمن �التكنولو��قدرات �اإلبدا���داع �األداء �ع�� �تأث�� �ولد��ا .

ة�من�من�املف��ض�أن�تز�د�القدرة�االس�يعابي.�حيث�أنھ�للمؤسسة،�و�ذا�ما�أكدتھ�العديد�من�األدبيات

                                                           
1 Cohen Wesley M., Levinthal Daniel A., Op. Cit., p. 128. 
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املؤسسات�ال����ستخدم�املعرفة�ا��ارجية��ستفيد�من�مزايا����.�وكذلك�داعسرعة�ووت��ة�وأ�مية�االب

�(التكنولوجيا) �املنتجات ��� �اإلبداع ��،أ�شطة �املؤسسةتحو�التا�� �أداء �تطو�ر�التكنولوجيا�س�ن ت���

  ا��ديدة�أو�تحس�ن�التكنولوجيات�القائمة.

�الدراسة ��ذه ��واعتمدت �نموذج �القدرات��)George�)2002و�Zahraع�� �أ�عاد �تحديد ��

  االس�يعابية�وال���سنوجز�ا�فيما�ي��:

�ع���االك� - �القدرة �ع���تحديد�وا��صول�Aquisition Capabilityساب �قدرة�املؤسسة ��� �وتتمثل :

ع���املعرفة�املتولدة�من�خارج�املؤسسة،�وال����عد�ضرور�ة�لعمليا��ا�ونافعة�ل�ا.�ف��اكم�املعرفة�

�Georgeو��Zahraللمؤسسة.�و�رى��ةاالس�يعابيمن�عدمھ��عت���أمر�حاسم�بال�سبة�لنمو�القدرات�

)�أن�ا���د�املبذول����اجراءات�اك�ساب�املعرفة�لديھ�ثالث�صفاة�وال���يمكن�أن�تؤثر����2002(

  .1القدرات�االس�يعابية�وتتمثل���:�الكثافة،�السرعة�والتوجيھ

- � �(االس�يعاب) �الف�م �ع�� �املؤسسة�Assimilation Capacityالقدرة �وعمليات �اجراءات �و�ش���إ�� :

�مع �بتحليل، �ل�ا ��سمح �مصادر�خارجيةال�� �من �عل��ا �املتحصل �املعلومات �وف�م �تفس��، .�2ا��ة،

�أو� �ا��ماعات �للفرد، �سواء �السابقة �ووفر��ا �املعرفة ��ي�ل �قبل �من �االس�يعاب �ع�� �قدرة تتحدد

�السابقة �وملعرف��ا �(أفراد�ا) �للمؤسسة �مألوفة �ا��ديدة �املعرفة �ت�ون �فعندما �ك�ل، �املؤسسة

 .3والعكس�بالعكس�فالف�م�واالس�يعاب�ي�ون�س�ل،

- � �التحو�ل �ع�� �تطو�ر�وصقل�Transformation Capacityالقدرة �ع�� �املؤسسة �قدرة �و�ش���إ�� :

�حديثا� �واملك�سبة �مسبقا �املوجودة �املعرفة �ب�ن �ما �الدمج �عملية ��س�ل �ال�� �(االجراءات) الروت�ن

�أو س�يعا��اا�تم�واملعرفة�ال�� �او�حذف�املعرفة. �و�تم�ذلك�عن�طر�ق�اضافة ب�ساطة�عن�طر�ق��.

�من� �غ���متناسقت�ن �مجموعت�ن �ع�� �املؤسسة �فبتعرف �مختلفة. �بطر�قة �املعرفة تفس���نفس

�ع��� �القدرة �تمثل �جديد �مخطط �إ�� �للوصول �بي��ما �والتوفيق �الت�سيق �ع�� �والعمل املعرفة،

 .4التحو�ل

                                                           
1 Zahra Shaker A., George Gerard, Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension, The Academy of 

Management Review, Vol. 27, No. 2, Apr., 2002, p. 185. 

2 Ibidem. 

3 Salha Oumaya, Lamia Gharbi, La capacité d’absorption de l’entreprise: Conceptualisation et mesure, XXVème 

conférence annuelle de l’Association Internationale de Management Stratégique (AIMS), Hammamet du 30 mai au 1er Juin 

2016, Rennes, p. 7. 

4 Zahra Shaker A., George Gerard, op.cit., p. 190. 
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- � �االستغالل �ع�� �Exploitation Capacityالقدرة �ع�� �املؤسسة �قدرة �و�ش���إ�� �املعرفة�: استخدام

��و� �ا��ارجية �املعرفة �ثمار�تطبيق �ب�ن �ومن �التنظيمية. �أ�داف�ا �لتحقيق �أعمال�ا ��� ا��ديدة

 .1ستمرار�ة����تقديم�منتجات،�عمليات،�معرفة�أو�صيغ�تنظيمية�جديدةاال 

�ا��ارجية� �والتكنولوجيا �للمعرفة �االس�يعابية �القدرات �عالقة �الدراسات �من �العديد �ناقشت لقد

أن�قدرة�املؤسسة�ع���حيازة��)2000وآخرون�(�Jonesباألداء�اإلبدا��،�فع���س�يل�املثال،�استخلص�

� �ل�ا �ا��ارجية �أداالتكنولوجيا �تأث���كب���ع�� �الك����ا .� �ا�أضافواكما �تأث���اك�ساب �ع���أن لتكنولوجيا

�تأث��  �أك���من �املنتج �املا���ع����اأداء ��للمؤسسة.�األداء �دراستھTsai�)2001أظ�ر�كما �خالل �من ،(�

�واألخرى��ملؤسست�ن �الب��وكيماو�ة، �الصناعات ��� �متخصصة �(إحدا�ما �ا���سيات �ومتعدد�ي كب��ت�ن

إ����يؤديداع����مجال�االب�ؤسساتالتعاون�ب�ن�امل�ھ�ل�س�فقط،�أنمتخصصة����الصناعات�الغذائية)

تأثر��ش�ل�إيجا�ي�ومعنوي�ع���األداء�اإلبدا��،�لقدرة�االس�يعابية�ا�أيضا�،�بلارتفاع�معدالت�االبداع

�ع���أداء�املؤسسة ��.2وكذلك �دراسة �نفس�السياق،�أظ�رت ��Ahujaو�Katila�)2001� �لـ مؤسسة��72)

لقاعدة�املعرفة�املك�سبة�لھ�تأث���إيجا�ي�ع���أداء�املطلق��ا���مأن��عاملية�رائدة����الصناعة�الكيماو�ة

Shan -Yuو���دراسة�لـ��.3ة�املك�سبة�يقلل�من�أداء�االبداعا���م�ال�س���لقاعدة�املعرف�،�ولكنبداعاال 

Chen�)ل�ا�لقدرة�االس�يعابية�)�أجرا�ا�ع���مؤسسات�صناعية�تايوانية،�توصلت�إ���أن�ا2009وآخرون�

� �أداء �ع�� �مؤسساتلل�اإلبدا��تأث���إيجا�ي �ل�ا�وكذلك، �التنافسية �املزايا �ع�� �آثار�إيجابية .�4لد��ا

� �من �املسار�لعينة �تحليل �تقنية �و�استخدام �ذلك، �إ�� �دراسة��461باإلضافة �أظ�رت �يونانية، مؤسسة

Kostopoulos2011(�وآخرون�� �أن �االس�يعابية�) �بالقدرة �مباشرة �ترتبط �ا��ارجية �املعرفة تدفقات

�غ���مباشر� ��ش�ل �القدراتبوترتبط ��سا�م �كذلك �اإلبدا��، �مباشر�وغ����األداء ��ش�ل االس�يعابية

  .واألداء�املا���ولكن����ف��ات�زمنية�مختلفةدا���االباألداء�،����مباشر

�السياق ��ذا �تظ�ر��� �ا��ارجية، ��املعرفة �كعامل �املؤسسة. �داخل �لإلبداع �أن��لذام�م يمكننا

اك�ساب،�قدر��ا�ع����يجب�أن��ستفيد�من�إبداعا��ا،ال���تر�د�النجاح�����ؤسسةأن�امل�جدال �نف��ض

                                                           
1 Fletcher Margret, Internationalizing small & Medium Sized� Enterprises (SMEs): A Learning Approach, Phd 

Dessertation, Department of Management, University of Glasgow, 2007, p. 74. 

2 Tsai Wenpin, Knowledge Transfer in Intraorganizational Networks: Effects of Network Position and Absorptive 

Capacity on Business Unit Innovation and Performance, the Academy of Management Journal, Vol. 44, N°. 5, Oct., 2001, p. 

996. 

3 Ahuja Gautam, Katila Riitta, Technological acquisitions and the innovation performance of acquiring firms: 

Longitudinal study, Strategic Management Journal, Vol. 22, 2001, p.197. 

4 Yu-Shan Chen, Ming-Ji James Lin, Ching-Hsun Chang, The positive effects of relationship learning and absorptive 

capacity on innovation performance and competitive advantage in industrial markets, Industrial Marketing 

Management, Vol. 38, 2009, p. 152. 
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� �تأ�ي �أن �يمكن �وال�� �املعرفة ��ذه �واستغالل �تحو�ل �مصادر�ف�م، �املوردين�من �مثل �مختلفة خارجية

 ك.املعارض�وما�إ���ذلفس�ن،�املجالت،�األبحاث�وا��امعات،�املنا�مراكز والز�ائن،�

 �Manufacturing Capabilities:تص�يعيةالقدرات�ال 

� ��� ���ا �اال�تمام �تزايد �ال�� �املوضوعات �من �التص�يعية ��عت���القدرات ��عض�األدب. �اق��ح وقد

يقصد�بقدرات�")�أنھ�2000وآخرون�(�Safizadehحيث�يرى��.الباحث�ن�عدة��عر�فات�لقدرات�التص�يع

�الت�لفةالتص�يع �ا��ودة، �مثل �األساسية �األ�عاد �ع�� �التنافس �ع�� �اإلنتاج �نظام �قدرة �املرونة�، ،

��.1والوقت" ��Swinkو�رى �القدرات�Hegarty�)1998و �حولھ �تتمحور �الذي �األسا��� �املوضوع �أن (

عة�واسعة�من�ال����شمل�مجمو و �،الرئ�سية�ل��ك���ع���امل�امالتص�يعية��و�اختيار�املؤسسات�املصنعة�ا

� �االبداع، �التحس�ن، �مثل �الت�املالصفات ،� �الرقابة، �لإلنتاجا��دة، �واالستجابة �ا��ركة �لقد�2خفة .

�صائص�العامة�لعمليات�التص�يع،�ا�حددت��ذه�الدراسات�القدرة�التص�يعية�للمؤسسة�ع���أساس�

  ولك��ا�تجا�لت�دور�ا����إبداع�املنتجات�والعمليات.

يرى��عض�الباحث�ن��كما.�ثل�ال�سليم�(التوز�ع)�املوثوق�ومرونة�العمليةموم��م�من�يضيف�أ�عاد�

�واملنتجات �العمليات �تقنيات �كال�من �و�غطي �التكنولوجية، �القدرات �من �كجزء �التص�يع �ع�� .�القدرة

مراقبة�ا��ودة،��يمكن�وصف�عناصر�القدرة�ع���التص�يع�بطرق�مختلفة�بما����ذلك�ع���ذلك،�وعالوة

التص�يع��لقدرات�)�كتعر�ف�إجرا�يZhang�)2004قدم�إذ��.�....�ا��تحس�ن�املعداتاقتناء�و واملرونة،�و 

�من�خالل�إدخال�،ة�ع���ز�ادة�كفاءة�ووظيفة�نظام�إنتاج�املنتجات"قدرة�املؤسس�ع���أ��ااملستخدمة�

تص�يع��إدارةتكنولوجيات�و �ع����شتملوتنفيذ�معدات�أو�أساليب�إنتاج�جديدة�أو�محسنة،�يتوقع�أن�

 .3متقدمة

� �ر�ط �(�Guanوقد �التص�يعية2006وآخرون �القدرات �ج�ة��) �والتطو�ر�من �البحث بمتطلبات

القدرة�ع���تحو�ل�نتائج�البحث�والتطو�ر�إ����و�متطلبات�السوق�من�ج�ة�أخرى�حيث�عرف�ا�ع���أ��ا:�"

�أن �يمكن �اإلنتاج"�منتجات �واقتصاديات �التصميم �ومتطلبات �السوق �احتياجات �نظام��أي�.4تل�� أن

�التص�يع �أو �الصناعية�االنتاج �باملؤسسة �ا��اص �ع��، ��شتمل �امل�والذي �و األدوات، �التاآلعدات

�إ���والتطو�ر ي�تكره�قسم�البحث�)�نموذج(�يحول�أي�تصميم�أن�بإم�انھ،�إ���إجراءات�إدارتھ�باإلضافة

                                                           
1 Safizadeh, M.H., Ritzman, L.P. and Mallick, D., Revisiting alternative theoretical paradigms in manufacturing strategy, 

Production and Operations Management,Vol. 9, 2000, p. 111. 

2 Swink Morgan, Hegarty W. Harvey, Core manufacturing capabilities and their links to product differentiation,�

International Journal of Operations & Production Management, Vol. 18 Iss, 4, 1998, pp. 374 – 375. 

3 Zhang, Jing, The impact of innovation capabilities on frm performance: an empirical study on industrial frms in 

China's transitional economy, Doctor of Philosophy thesis, School of Management and Marketing, University of 

Wollongong, 2004, p.p. 99, 100. 

4 Guan J. C., et al, Op. Cit., p. 974. 



 الفصل�الرا�ع القياسنموذج�الدراسة�وتطو�ر�أداة�
 

111 
 

�ذا�ما�يتطلب�توفر�تكنولوجيا�.�مع�حاجيات�السوق�من�جودة�عالية�وت�لفة�ووقت�أقل�يتالءم�منتوج

�والتطو�ر� �البحث �مخرجات �ب�ن �ما �التوفيق �ع�� �القدرة �يمنح�ا �عالية �مرونة �و�مستوى متقدمة

  .التغ��ومتطلبات�السوق�الدائم�

�الصلة�إ���أن�القدر �والباحث�ن�نالعديد�من�األ�اديمي��وقد�أشار  ل�ا��باإلبداعات�التص�يعية�ذات

� �وثيقة �اإلبداععالقة �بو �بنجاح �املكذلك �ؤسساتأداء .� �امل�توفر حيث �عمليات��تضمنةالقدرات ��

عن�منتجات�املنافس�ن����املؤسسة�منتجات�األساسية�ال���يتم�ف��ا�تمي����التص�يع�دعما�م�سقا�للطرق 

تجر��ية�إ���أن�القدرة�و�ش���بحوث� .1م��ة�بارزة�مقارنة�بمنافس��ا�ؤسسةتمنح�امل�بدور�ا�ال��و �األسواق

� �نتائع�� �ع�� �تؤثر�إيجابيا �أن �يمكن �التص�يع �االبداع. ��ع��ج �املثال، �أن��Pisano�)1996أكدس�يل (

 .2العملية�ل�ا�عالقة�إيجابية�مع�الوقت�الالزم�لتطو�ر�املنتجات�ا��ديدة�ابداع�القدرة�ع���تص�يع���

�القدرات��)�Zhang�)2004وجد�كما �ب�ن �إيجابية �وتأث�� �ارتباط �عالقة ��ناك �أن �دراستھ ��

كب���ال�س�ثمار ال االتص�يعية�واألداء�(النجاح)�السو���للمؤسسات�الصناعية�الص�نية،�حيث�است�تج�أن�

السوق�أو�ز�اد��ا��ة����ا��فاظ�ع���حص��ا���املؤسسقد��ساعد��،املتقدمة�وطرق�اإلنتاج����التقنيات

�الطو�ل،النا���واألداء�املا���األفضل�ع���املدى��داعص��،�ولكن�قد�ال�يؤدي�ذلك�إ���االبع���املدى�الق

  .3مؤسسةالقدرة�االنتاجية�الشاملة�لل�والطرق�ال�ت�ناسب�مع�إذا��انت��ذه�التقنيات

� ٪�����10ال�س���اإليجا�ي�ب�سبة��التغي�� �)�أظ�روا�أنLamri�)2002و����Landry�،Amaraدراسة�لـ

�بداع�لدى�املؤسساتاال �احتماليةيؤدي�إ���ز�ادة�����تص�يعللمؤشر�عدد�التقنيات�املتقدمة�املستخدمة�

�Becheikhو���نفس�السياق،�أظ�ر�بحث�لـ��.4٪�2.02االبت�ار��جذر�ةدرجة�كذلك�الز�ادة����و ،�٪�1.3بـ�

)� �2006وآخرون �حول �ومتوسط�247) �صغ��ة �صناعيةمؤسسة ��ة �عددفر�سية، �التكنولوجيا�أن

كذلك����و �،االبداعمن�امليل�إ����لھ�تأث���إيجا�ي�كب���ع����ل�عملية�التص�يعاملتقدمة�املستخدمة����

� �الدراسةحدادرجة ��ذه �فحسب �االبداع، �التغي�� �فإن�ثة ��يؤدي �اإليجا�ي �عدد��10بـال�س�� ��� ٪

مستوى����٪�و0.6اإلنتاج�إ���ز�ادة�احتمال�االبت�ار�ب�سبة��املتقدمة�املستخدمة����عمليات�التكنولوجيا

  .٪0.2االبت�ار�ب�سبة�حداثة�

أن��ناك��)Jolly�)2010و��Shan،�وجدمؤسسة�ص�نية��215ناء�ع���استقصاء�لـ����دراسة�أخرى،�و 

أداء�واألداء�اإلبدا���للمنتوج�(�الص�نية�قدرات�اإلنتاج�للمؤسساتوتأث���إيجاب�ت�ن�ب�ن�عالقة�ارتباط�

                                                           
1 ÇIL İbrahim, EVREN Ramazan, Linking of Manufacturing Strategy,� Market Requirements and Manufacturing 

Attributes In Technology Choice: An Expert System�Approach, The Engineering Economist, Vol. 43, N°. 3, 1998, p. 185. 

2 Zhang, Jing, Op. Cit., p.  

3 Zhang, Jing, Op. Cit., p. 211. 

4 Landry Réjean, Amara Nabil, Lamari Moktar, Does social capital determine innovation? To what extent?, Technological 

Forecasting & Social Change, Vol. 69, 2002, p.p. 692-695. 
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��1.)�وكذلك�األداء�البي��املنتج �استقصاء�أجري من�خالل��)2010وآخرون�(�Yamكما�كشفت�دراسة�لـ

،�ومن�ب�ن�النتائج�ال���توصل�إل��ا�أن�القدرات�التص�يعية�ل�ا�ة�صناعية�����ونج��ونجمؤسس�200ع���

  .عالقة�معنو�ة�مع�األداء�البي���ل�ذه�املؤسسات

� �الواقع، ��� �التص�يعيةإن ��القدرات ��إلبداعبااملرتبطة �والعمليات �املنتجات �أصول��� �عت���من

القدرة�التص�يعية�القو�ة�تؤدي�إ���نتائج�نا��ة�وخاصة����.�و ةاملؤسسال�امة����و غ���امللموسة��االبداع

ع���التص�يع��عدا��اما��ومن��ذا�املنطلق،��عت���القدرةالتصميم�واإلنتاج�لعملية�االبداع.�مرحلة�إعادة�

 .التكنولو���بداعمن�قدرات�اال 

  �Marketing Capabilitiesالقدرات�ال�سو�قية:� 

�.طبيعة�القدرات�ال�سو�قية�وتحديد�لف�موج�ود�مبذولة�����أدبيات�ال�سو�ق،��ناك�ا�تمام�م��ايد

�من �واحدة �طو�ل، �زمن �ومنذ ��عد، �املؤسسات�ال���الرئ�سية�القدرات�ف�� �عل��ا �تفوق�ا���عتمد ��

العمليات�ال���"ولقد�تم��عر�ف�القدرات�ال�سو�قية�ع���أ��ا��.2قيمة�متفوقة�لز�ائ��االتناف����وتقديم�

عروض�ذات�يتم�من�خالل�ا�ا��صول�ع���املوارد�وامل�ارات�واملعرفة�ال�سو�قية،�دمج�ا،�وتحو�ل�ا�إ���

��.3"للز�ائن�قيمة �حدد ����دراس��م2010وآخرون�(�Griffithكما (�"� �أ��ا: �ع�� �ال�سو�قية  قدرةالقدرات

موارد�ا�لالستجابة�بفعالية�الحتياجات�السوق�كذلك�املؤسسة�ع���دمج�املعارف�وامل�ارات�ا��ماعية�و 

يمكن�النظر�إ���القدرات�ال�سو�قية�ع���أ��ا��و����ذا�الصدد،.�ومواج�ة�الضغوط�التنافسية�املتغ��ة

� �مش��كة �غ�� عملية �املوارد �واملو ���لب �املعرفة) �(أي �امللمامللموسة �ارد ���لق �معا �ذاتوسة �مخرجات

��.4"�قيمة �Morgan�)2017و��Kalekaو�رى (� ��القدرات"أن �معقدة �أنماط ��� �من�و ال�سو�قية م�سقة

�ذات�قيمةات�املوارد�املتاحة�إ���مخرجات�خالل�ا�تحول�املؤسس�ال���من�،امل�ارات�واملعرفة�واأل�شطة

� �بالسوق ل�ا ��.5"صلة �يرى �(�Yamكما �2004وآخرون �ال�سو�قيةا) �أ��ا�لقدرة �املؤسس�ع�� �ع���"قدرة ة

�اليف�التالب�ئة�التنافسية،��احتياجات�املس��لك�ن،��ل�من�و�يع�املنتجات�ع���أساس�ف�م�(اش�ار)��شر 

 6.ع"والفوائد،�وقبول�االبدا

                                                           
1 SHAN Juan, JOLLY Dominique R., Op. Cit., p.p. 13-15. 

2 Wu Jie, Marketing capabilities, institutional development, and the performance of emerging market firms: A 

multinational study, International Journal of Research in Marketing, Vol. 30, 2013, p. 37. 

3 Swaminathan Arunachalam, Marketing capabilities, innovation and frm performance, Phd Dessertation, Business and 

Technology (Marketing), Iowa State University, Ames, Iowa, 2014, p. 15. 

4 Griffith D., Goksel Y., Roger J. C., Do Marketing Capabilities�Consistently Mediate Effects Of Firm Intangible Capital 

On Performance Across�Institutional Environments?,�Journal Of World�Business,No. 45, Pp:217 

5 Kaleka, A., & Morgan, N.A., How marketing capabilities and current performance drive strategic intentions in�

international markets, Industrial Marketing Management (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman. 2017.02.001. 

6 Yam Richard C.M., et al., Op. Cit, p. 1126. 
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�ن �التعار�ف، ��ذه �من �وانطالقا �املتعلقة �وخاصة �للمؤسسة، �ال�سو�قية �القدرات �أن ،�باإلبداعرى

  تدور�حول�محور�ن�رئ�سي�ن:

�األول  - �املحور �����يتمثل �وف�م �ال�سو�قيةف�:السوق معرفة �القدرات �القدرات��جميع ��� تتمثل

�ال�ا��اصة،�وامل�ارات �الز�ون.املطلو�ة �وتطلعات �وتفضيالت �متطلبات، �وف�م إ����باإلضافة�لتقاط

�القدر  �ا��اصة �التنافسية.ات �الب�ئة �معلومات�بف�م �ع�� �ل��صول �وامل�ارات �القدرات (أو���ذه

�الراجعة) �ال�التغذية �فعال�تتطلب�ز�ائنحول ��سو�قي �معلومات �نظام �قنوات�و �،توفر تطو�ر

�عند،�اتجدا�للمؤسس�من�امل�مف.�عالقات�مع�الز�ائن�وا��فاظ�عل��ا�ترابط�وكذلك�بناء�وشب�ات

من�ج�ة،�وتواجھ��أن�تز�د�من�مالءم��ا�مع�احتياجات�العمالء،�ا��ديدة��اعمليا�و ��امنتجا�تطو�ر�

 ضغوط�منافس��ا�أو�تتفوق�عل��م.

�الثا�ي - �املحور �االحتياجات�أما �تلبية �ع�� �العمل ��� �حيثفيتمثل �قدرات��توفر �: �ال�سو�قية القدرة

.�ا��الي�ن�واملحتمل�ن�إرضاء�الز�ائنلتقديم�عروض�ملنتجات�أو�عمليات�جديدة��عمل�ع����خاصة

ومن�امل�م�أيضا�أن�تحصل�.�توز�ع�املنتجات�والعمليات�ا��ديدة����األسواقو �بيع�من�خالل�وذلك

 ت�ع���عوائد.املؤسسا

�القدرات ��إن �املتعلقة �����باإلبداعال�سو�قية �التكنولو��، �االبداع �قدرات �ب�ن �من قد�و واحدة

وأداء�ال�سو�قية��العالقة�ب�ن�القدرات�التوجھ�نحو�السوق،�أدبياتالعديد�من�الدراسات،�����تناقش

�املؤسس �أن �الدراسات ��ذه �معظم �وتكشف �الات �أداء�السو بتوجھ �أ�عاد �أحد �ع�� �أثر�إيجا�ي �لھ ق

)�Rahman�)2017و��Kambojينظر حيث���.أو�األداء�اإلبدا����داء�السو�األ ���أو�مثل�األداء�املا�املؤسسة

والفرص��من�السوق ��اأنھ�قدرة��سو�قية�حيو�ة�يمكن�أن�ت�ون�مصدر�إل�اماملنتجات�ع����إ���تطو�ر 

ولضمان��املنتجات�الفعالة�منتجات�متم��ة،تضمن�عملية�تطو�ر�.�كما�وال��ديدات�واملنافس�ن�ا��ارجية

 .1لذين�ي�تمون�إ���القطاع�املس��دفا�ز�ائنز�ادة�كفاءة�تطو�ر�املنتجات،�ي�ب���ال��ك���ع���احتياجات�ال

فعالة����تطو�ر�املنتجات����أيضا�فعالة����جمع�معلومات�السوق�ال�املؤسساتالوة�ع���ذلك،�فع

�وتوز�ع� �التقنية �املعلومات �األقساموكذلك �ع���جميع �امل�ا �ؤسسة�� �لذلك،كو . ��ن�يجة �ع����� قادرة

�التكنولو�� �االبداع ���.توليد �األخ��ة �املؤسس�ذه �مبيعات �عزز �التأث���إيجابيا �خالل �من �توقعات�ة ع��

  .2املس��لك�ن�حول�الفوائد�ا��ارجية�املرتبطة�بمنتج�ا

                                                           
1 Kamboj Shampy, Rahman Zillur, Market orientation, marketing capabilities� and sustainable innovation: the 

mediating role of sustainable consumption and�competitive advantage, Management Research Review, Vol. 40, N°. 6, 

2017, p. 6. 

2 Dutta Shantanu, Narasimhan Om, Rajiv Surendra, Success in High-Technology Markets: Is Marketing Capability 

Critical?, Marketing Science, Vol. 18, N°. 4, 1999, p. 547. 
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� �االس��اتيجيةكما ��� �ال�سو�قية �للقدرات �مزدوجا �دورا �االس��اتي�� �ال�سو�ق �أدب �خصص

�االبداع. �ع�� �املرتكزة �األول �التنافسية ����الدور �تطو�ر��أن�يتمثل �مرحلة �توثر��� �ال�سو�قية القدرات

أمر�بالغ�األ�مية����مرحلة�تطو�ر�املنتجات،�حيث�يجب�تقييم��فالقدرة�ال�سو�قية.�التكنولو���االبداع

جديدة����أجل�تقديم�أف�ار�ملنتجات��املس��لك�واملنافسة،�كما�يجب��شارك�املعلومات�من�احتياجات

ع���،�أي�1التكنولو���لإلبداعع���النجاح�السو����،�أيضا،فإنھ��ساعد�أما�الدور�الثا�ي�مرحلة�التطو�ر.

�املحسنة �أو �ا��ديدة �للمنتجات �البي�� �(��Calantoneواق��ح�.األداء ��)1993وآخرون �أنھ �ع��يجب

،��ذه�تطو�ر�منتجات�جديدة�أن�تن������موارد�وم�ارات��سو�قية��افية�من�أجل�امتالك�تاملؤسسا

� �واختبار�املف�وماألخ��ة �السوق �دراسة �مثل �أولية �م�ام �ع�� �تنطوي �ذلك�باإلضافة. �وجود�إ�� �فإن ،

� �ب�ن �جيدة �عمل �واج�ة �تطو�ر�املنتجاتوظيف�� �لنجاح �أسا��� �والتطو�ر�شرط �والبحث �.2ال�سو�ق

مستوى�مع�ن�من�القدرات�ال�سو�قية،��وجود�أنھ�بدون ����دراستھ)�Swaminathan�)2004كذلك��أقر�

  .3الر�حية�السلبية�من�ج�ود�االبداعح����ؤسساتقد�تواجھ�امل

� �من �العديد �اإلبدا���جاءت �األداء �ع�� �ال�سو�قية �للقدرات �األثر �ع�� �تركز �ال�� الدراسات

�للمؤسسات �دراسة �ففي .Yam�)� �وتأث���2004وآخرون �ارتباط �عالقة �ال�سو�قية �للقدرات �أن �وجدوا (

� �ا��ديد. �املنتوج �تنافسية �ع�� �معنو�ت�ن �و�� �لـ �وجد�1074دراس��ما �لل��مجيات، �أمر�كية ��Liمؤسسة

أن�القدرات�ال�سو�قية�(ممثلة�بم�ارة�معرفة�السوق)�ل�ا�أثر�إجا�ي�ومعنوي�ع���)�Calantone�)1998و

�ا��ديد) �املنتج �(مزايا �للمنتج �اإلبدا�� �األخ���لھاألداء ��ذا �أن �أيضا �الدراسة �كشفت �كما عالقة��،

�للمنتوج) �السو�� �(األداء �البي�� �باألداء �ب�ن�.ايجابية �وثيق �ارتباط �وجود �تث�ت �الن�يجة العمليات���ذه

� �السوق السلوكية �معرفة �لسو�ال�داءاأل و �مل�ارات ��ا��ديدة،�لمنتجات� �أن �معرفة�و�ش���إ�� م�ارات

دراسة�أخرى�قام���ا��.نتجات�من�خالل��عز�ز�م��ة�املنتج�ا��ديدةامل�تؤدي�إ���تحس�ن�أداء�سوق �السوق 

Najafi-Tavani�)تؤكد�.�صناعية����السو�د�مؤسسة�188بيانات�امل���من��باستخدام�)2016وآخرون�

واأل�م�من�ذلك،�.�أداء�منتج�جديدالسو��،�القدرة�ع���ال�سو�ق،�مع�وجود�عالقة�إيجابية�ب�ن�التوجھ�

�السو���عمل��ش�ل�إيجا�ي�ع����عديل�العالقة�ب�ن�التوجھ�القدرات�االس�يعابية� �ش���النتائج�إ���أن

� �ا��ديد �املنتج �وأداء �ذلك،�عالوةللمؤسسات. �اعتبار�ع�� �ا����اء �ع�� �يجب �أنھ �إ��  �ش���النتائج

�االس�يعابية �تناف��� القدرات �التأث����كعامل �مع
ً
�ال�سو�ق�الت�ام��تماشيا �وقدرات �السوق �.4لتوجھ

                                                           
1 Weerawardena Jay, The role of marketing capability in innovation-based competitive strategy, Journal of Strategic 

Marketing, Vol. 11, N°. 1, 2003, p. 20. 

2 Calantone, R.J., di Benedetto, C.A., Divine, R., Organisational, technical and marketing�antecedents for successful new 

product development, R&D Management, Vol. 23, N°. 4, 1993, p.p. 337, 339. 

3 Swaminathan Arunachalam, Op. Cit., p. 12. 

4 Najafi-Tavani Saeed, Sharifi Hossein, Najafi-Tavani Zhaleh, Market orientation, marketing capability, and new product 

performance: The moderating role of absorptive capacity, Journal of Business Research, Vol. 69, 2016, p. 5059. 
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� �أكد �القدراتMu�)2015كذلك �أن �دراستھ ��� �بأداء�) �إيجا�ي ��ش�ل �مرتبطة تطو�ر�منتج� ال�سو�قية

ة�للتكيف�مع�التغ��ات�ا��ارجية�طاملا�مؤسسبال�سبة�لل�م�مةال�سو�قية��القدرات�جديد،�واست�تج�أن

�ؤسسامل��عمل �مو ة �التنظيمية�ئمةاع�� �ال�ي�لية �الالمركز�ة�العوامل �العمالء، �ع�� �قائم ،�(�ي�لة

  1.املنتجاتداع�واالستكشاف����اب�مع�متطلبات�القدرة�ال�سو�قية�لالستغالل�والت�امل�ب�ن�الوظائف)

�املناقشةواس�نا �إ��
ً
�أعاله�دا �ال�سو�قيةاملذ�ورة �القدرة �فإن ،����� �لإلبداع �بال�سبة �جدا �امة

��ام �كبعد ���ا �االع��اف �يجب �بالتا�� �اال �املؤسسة، ��ش���القدراتلقدرات �حيث �التكنولو��. �بداع

ب�ئة�التنافسية�لمعرفة�وف�م�السوق�وا�ة�ع��إ���قدرة�املؤسسال�سو�قية�املستخدمة�����ذه�الدراسة�

ا��الي�ن���عمل�ع���إرضاء�الز�ائن�(وفقا�ملعرف��م�بالسوق)�تقديم�عروض�ملنتجات�جديدة�ع���قدرةوال

  .واملحتمل�ن

  �Organizing Capabilitiesتنظيمية:القدرات�ال� 

� �املمارسات �تطبيق �االبداعإن �تدعم �ال�� �����التنظيمية �كب��ة ��غي��ات �تتطلب �قد �معقدة عملية

�ال �املؤسسة. �داخل �العمل �وإجراءات �تطو�ر�اال �و���ي�ل ��عتمد �ال��ام�بداعالواقع، �ع�� �ما، �حد �إ�� ،

�مختلف �اال �ومشاركة �عملية ��� �املبداعاملوظف�ن �قدرة �ع�� �وكذلك �املعلومات�ؤسسة، �اك�ساب �ع��

�املمارسات ��ذه ��ل �تدعم �عمل �ب�ئة �وخلق �بفعالية، �2ودمج�ا �امل�التا��و . �فإن �����ؤسسة، �ترغب ال��

  .لد��ا�القدرة�ع���إجراء��غي��ات�����ي�ل�ا�التنظي���حسب�ا��اجة�يجب�أن�ت�ون �داعاالب

� �حسب �التنظيمية �(��Yamش���القدرات �2004وآخرون �إ�� �ا) اآللية��ضمان�ع���ملؤسسةقدرة

�Guanو�رى��.3إدار�ة�جيدةثقافة�املنظمة،�واعتماد�ممارسات�وزراعة�،�(التوافق)�التنظيمية�واال���ام

�Ma�)2003و� �التنظيمية) �جميع��القدرة �عمل �وت�سيق �را��، �تنظي�� ��ي�ل ��شكيل �ع�� �القدرة ��

لتحتية�ا�من�خالل�الب�ية�والتأث���ع���سرعة�العمليات�االبداعيةاأل�داف�املش��كة،��األ�شطة�لتحقيق

  .4التطو�ر�ةللمشار�ع��ال���ت�ش��ا

�قليل �عدد ��س�يا،يوجد �تناولت�، �ال�� �الدراسات �لقدرات��من �محدد �كعامل �التنظي�� ال�ي�ل

�االبداع �ع�� � .5املؤسسة �من �العديد ��ناك �ذلك �قدرة��ال��ا��نومع �ب�ن �إيجابية �عالقة �وجود حول

�واالبداعا �التنظي�� ��لت�امل �بھالنا��. �املسلم �من �أنھ �نحو�م��ايدو �،والواقع �العمل��،ع�� �تنظيم أن

� �أساسيا �دورا ��حيث�.التكنولو���اإلبداع���يؤدي �أنAyerbe�)2006صرح �دراستھ ��� املؤسسات��)

                                                           
1 Mu Jifeng, Marketing capability, organizational adaptation and new product development performance,  Industrial 

Marketing Management, Volume 49, August 2015. p.p. 1-16. 

2 Baowendsomde Eliane Olga K., Op. Cit., p. 43. 

3 Yam Richard C.M., et al., Op. Cit, p. 1126. 

4 Guan J. C, N. Ma, Op. Cit, p. 740. 

5 Becheikh, N., Landry, R., Amara, N., Lessons from innovation empirical studies in the manufacturing sector: A 

systematic review of the literature from 1993-2003, Technovation, Vol. 26, N°. 5-6, 2006, p. 654. 
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�تنظيميا �مبدعة �أ��ا �ع��ا �معروف �تكنولوجيا ��.1املبدعة �لھ �متغ���التنظيم �فان �ع����تأث�� و�التا�� م�م

  .العمليات���بداع،�سواء��ان�ذلك�تطو�ر�أو�تحس�ن����املنتجات�أو�عملية�اإل 

� �)Ahmed�)2006و�Prajogoيرى �أن �ال�شر�ة،، �التكنولوجيا.��العوامل �ول�س �اإلبداع �أساس ��

أن��ذه��بحیث�بداع،ال���تدعم�اال �الب�ئةا���ود�نحو�خلق�وا��فاظ�ع����توجیھ�ي�ب��لذلك،��ون�يجة

ون�يجة�لذلك،� .2تجعل�لد��م�القدرة�ع���االبداع�فحسب،�بل�أیضاال�تحفز�األفراد�ع���االبداع��الب�ئة

�األعمال �مناخ �امل�فإن �منؤسس�� ��و�عامل ��عوامل�ة �املف��ض �لإلبداعالنجاح �تنظي���. �مناخ ووجود

�باملوظف�ن �االحتفاظ ��عزز �والنف����،إيجا�ي �البد�ي �الرفاه �عن �فضال ��ما��ذا. �،األفراد��عبئة�عزز

  يحفز�االبداع.�بدوره�،�و�ذاؤسسةإ�شاء�وتقاسم�املعرفة����امل�وكذلك

�و �املمارسات �ألفضل �استقصائية �دراسة �املنتجات�البداع�� �وجد ،Cooper� ،Edjett�

�(نجاحا)�)Kleinschmidt�)2003و �أداء �املؤسسات �أفضل �ا����أن ��� �االبداع �يخص ����ما ملنتجات،

  3ديناميكية�تنظيمية�تؤدي�إ���االبداع.��سمح�بتطو�ر �ملؤسسات�ال���تدعم�مناخا�وثقافة�تنظيميةا

مؤسسات�املبتدئة،�التنظي���املرن�لل�،�أن�ال�ي�ل)Sarason�)1996و�Koberg�،Uhlenbruckأكد�و 

�من �األدوار�وا��د �بتوضيح �ل�ا �ع����سمح �قدر��ا �ز�ادة �و�التا�� �كفاء��ا، �وتحس�ن �االبداع�الغموض،

�امل�ب�نما �قيادية�ؤسسات�� �سلسلة �وإ�شاء �األ�شطة �نطاق �توسيع �فإن �يضعف��األك���ن��ا، طو�لة

���.4االبداعية�القدرة �املرن �املفالتنظيم �قدرة �من �عن��ؤسسةعزز �الناجمة �التغ��ات �مع �التكيف ع��

  .داء�اإلبدا�����األ �تؤثر �وتحفز�اإلبداع،�و�التا��داع�االب

� �كذلك، ��)Heunks�)1998أجرى �لفحص �اإلبداع�والرقابة�تأث���املرونةدراسة �املؤسسات��ع�� ��

�واملتوسطة �الصغ��ة �مع �بالتحقيق �القيام �خالل �ومن �واملتوسطة��200، �الصغ��ة مس���للمؤسسات

ولكن��ناك�ترجيح��بمز�ج�من�املرونة�والرقابة.�البحث�والتطو�ر�يرتبط�ارتباطا�وثيقااست�تج�أن��ةأورو�ي

ال���لد��ا��ي�ل�تنظي���مرن�من�شأ��ا�أن�تطور��ؤسسةأن�امل�االست�تاج�و�كذا،�يمكن�.5للمرونة�أك�� 

  االبداع.�عزز�قدر��ا�ع���النجاح�����بدور�ا�وال���لإلبداع�مناسبة�ب�ئة�عمل

                                                           
1 Ayerbe Cécile, Innovations technologique et organisationnelle�au sein de PME innovantes : complémentarité des 

processus,�analyse comparative des mécanismes de diffusion, Revue�internationale P.M.E. Vol. 191, 2006, p. 9. 

2 Prajogo Daniel I., Ahmed Pervaiz K., Relationships between innovation stimulus, innovation capacity, and innovation 

performance, R&D Management, Vol. 36, Issu. 5, 2006, p. 501. 

3 Cooper, R. G., Edgett, S. J., & Kleinschmidt, E. J., Best practices in product�innovation: What distinguishes top performers. 

In. Baowendsomde Eliane Olga K., Op. Cit., p. 45. 

4 Koberg, C.S., Uhlenbruck, N., Sarason, Y.,. Facilitators of organizational innovation: the role of life-cycle stage. Journal of 

Business Venturing 11, 1996, p. 133. 

5 Heunks Felix J., Innovation, Creativity and Success, Small Business Economics, Vol. 10, 1998, p. 263. 
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��(الت�امل)��مة����القدرات�التنظيمية،�الت�سيق�والتعاون ومن�العناصر�امل ووفقا�لألدب،�الداخ��.

وعموما،�ينطوي�داع.��عمل�بطر�قة�مت�املة�ل�ا�تأث���كب���ع���قدر��ا�ع���االب�ؤسسةفإن�حقيقة�أن�امل

الت�امل�إ���توف����و��دف.�للعمل�معا�املختلفة�داخل�املؤسسة�أو�الوحدات�الت�امل�ع���جلب�اإلدارات

�املعلومات �جمع �وتحس�ن �والكفاءة، �املرونة �واالتص�قدر�أك���من �التفاع�� �والتعاون �ب�نو�شر�ا، �ال

� �الوحدات �داخل ��املؤسسة.املختلفة �Damanpour�)1992يدعم �واالعتماد�) �الثقة ��عزز �الت�امل أن

� �املتبادل �الالب�ن �للمؤسسة�املختلفة�وظيفيةوحدات �أك���مالئمة �ب�ئة �بخلق ��سمح لتطو�ر�منتجات�،

�جديدة �و . �أبرز �جان��م، �واال Hammond�)2002و�Parthasarthyمن �الت�امل �ب�ن �العالقة بداع.�)

�تظ�ر ).�أدرجة�ت�امل�اآلليات�التنظيمية،�بما����ذلك�الت�سيق�الوظيفي�(الت�امل�الوظيفيل��متحليلو�

أن�الت�امل�الوظيفي�يز�د��من�صناع�األج�زة�الطبية�وا��راحية�45البيانات�املأخوذة�من��تحليل�النتائج

أك���عندما�يتم�أخذ�كثافة�����ي�ون فإن��ذا�التأثع���ذلك،��من�وت��ة�تطو�ر�املنتجات�ا��ديدة،�وعالوة

  .1االعتبار�البحث�والتطو�ر��ع�ن

�مشار�ع�توثر�ع���نجاح��عت���م�مة�تخصيص�املوارد�املناسبة�من�امل�ام�التنظيمية�األساسية�ال��

)�أن�قدرة�املؤسسة�ع���تخصيص�املوارد�تتمثل�2004و�آخرون�(�Yamحيث�يرى�.�االبداع�التكنولو��

.�2املناسبة�لعملية�االبداع����قدر��ا�ع���اك�ساب�وتخصيص��ل�من�رأس�املال،�ا����ات�والتكنولوجيا

�ن�والتكنولوجيا�ما�يكفي�من�رأس�املال�وامل�ني�ؤسسةتضمن�أن�لدى�امل�تخصيص�املوارد�ع���قدرةفال

  .���3عملية�االبداع

كما�تم�تحديد�مدى�توافر�املوارد�املتنوعة�من�قبل�العديد�من�املؤلف�ن�كعامل�محدد�للقدرة�ع���

،�يتطلب�تحقيقھ�أن�ي�ون�لدى�االبداع.��ون�أن��ذا�األخ���عبارة�عن��شاط�معقد�وم�لفالنجاح����

�و �ؤسسةامل �املوارد �من �مع�ن ��افية�عدد �كمية ��إن. �املوارد ��بداعلإل امتالك �أن�ا مع��تتما����ع��

  .4من�أن�لدی�ا�الوسائل�لتنفیذ�اس��اتیجیت�ا�املؤسسة�تتأكد�لإلبداع،�أياملؤسسة��اس��اتيجية

�أظ�رتف �تطو�ر�املنتجات، �حالة ��Huangدراسة�في ،Soutarو�Brown�)2001� �إ���) �باإلضافة أنھ

�األخرى  �املوارد �فإن �والتطو�ر، �البحث ��� �التقنية�االس�ثمار �امل�ارات �مثل وال�سو�قية��املختلفة

�لتطو�ر  �ضرور�ة ��والتكنولوجية �وأداء �كفاءة �ع�� �تأث���قوي �ول�ا �جديدة �منتجات أنھ��والواقعاالبداع.

املؤ�لة�والكفؤة�الستغالل��املوارد�ال�شر�ة�والتقنية�م��ة�إ���توفر ��ناك�حاجة�،بداعخالل�عملية�اال 

إ���ذلك،��باإلضافة.�عمليات�جديدة�إ���منتجات�أو �التكنولوجيات�ا��ديدة،�وتحو�ل�األف�ار�ا��ديدة

                                                           
1 Parthasarthy, R., & Hammond, J., Product innovation input and outcome:� Moderating effects of the innovation 

process, Journal of Engineering and�Technology Management, Vol. 19, 2002, p. 75. 

2 Yam Richard C.M., et al., Op.Cit, p. 1126. 

3 Guan J. C., et al, Op. Cit., p. 974. 

4 Baowendsomde Eliane Olga K., Op. Cit., p. 23. 
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،�فضال�عن�م�ارات�ال�سو�ق�االبداع�يلزم�توف���موارد�مالية�لدعم�االس�ثمارات�الكب��ة����مجال�تطو�ر 

  ل.لتحقيق�االستغالل�التجاري�األمث

��خالل�و�� �مشار�ع �من �عدد �لدى�املؤسسة �ي�ون �معينة،�قد �زمنية التكنولو���ال����االبداعف��ة

تاحة�و�ش�ل�بموارد�املؤسسة�امل�تقيد��عض�ا��عضا�،�و���مشار�ع�م��ابطة�و الشروع����إنجاز�ايتع�ن�

التكنولو���املتعدد�املشار�ع،��االبداعأجل�ضمان�تحقيق��دف��ومن.�التكنولو���لإلبداعنظاما�متعددا�

�وجودال  �من �من�بد �عقال�ي �امل��ذه�مز�ج �موارداالبداعيةشار�ع �تخصيص ��ع�� �و�و�ما �ع���مخ�، تلفة

  1التكنولوجية.�النحو�األمثل�مثل�املوارد�ال�شر�ة�واملوارد�املادية�واملوارد

Guanو�Ma�)2003� �ا) �لدور �السبعةألو�دراس��ما ��االبداعية�لقدرات��عاد البحث�(التعلم،

�ا�والتطو�ر، �التخطيط �املوارد، �تخصيص �التنظيم، �ال�سو�ق، وخصائص��،) س��اتي��ال التص�يع،

تحديد�أداء�الصادرات�لعينة�من���ن�و �)نتاجيةإل ��م�ا�ومعدل�نمو�ا(حصة�السوق�املحلية،��املؤسسة

ترتبط�ارتباطا�إيجابيا��ومن�ب�ن�نتائجھ�أن�القدرة�ع���تخصيص�املوارد�ة.صناعية�ص�ني�مؤسسة�213

�ب�ومعنو�ا �تمكن��صادراتأداء �ال�� �التكميلية �القدرات �ب�ن �من �أ��ا �است�تج �كما �الص�نية. املؤسسات

 .2دولية�مستدامة�من�اك�ساب�قدرة�تنافسية�املؤسسات

� �التكنولو�� �االبداع �القدرات �أ�مية �ملدى �دراس��م �التنافسية�و�� �القدرة �ع�� �وا��فاظ �بناء ��

�الص�نية �للمؤسسات �استخلص .Yam�)� ��)2004وآخرون �خالل �من �بك�ن��مؤسسة�213دراسة ��

� �ت(الص�ن). �املوارد �تخصيص �والتطو�ر�وقدرات �البحث �قدرات �أن �من �النتائج �أ�م�أكدت �من �عت��ان

حافظ�ع���معدل�من�شأ��ا�أن�توجود�قدرة�قو�ة�ع���البحث�والتطو�ر�قدرات�االبداع�التكنولو��.�ف

ع����قدرةال�توسطة�ا���م،����ح�ن�أنالكب��ة�وامل�ؤسساتوالقدرة�التنافسية�للمنتجات����امل�بداعاال 

  ة.ت�الصغ�� ؤسسانمو�املبيعات����امل�من��عزز تخصيص�املوارد�

ع���ا�شاء�وال���تمثل�حسب�دراس�نا�قدرة�املؤسسة��و���خالصة�القول،�أن�القدرات�التنظيمية

إ����باإلضافة�وت�سيق�التعاون�(الت�امل)�ب�ن�الوظائف�الرئ�سية�للمؤسسة�الرقابة��ي�ل�تنظي���مرن،

�عمل�ع����تخصيص�املوارد�ال�شر�ة�واملالية�والتكنولوجية�ع���مختلف�املشار�ع�اإلبداعية.قدر��ا�ع���

  األداء�اإلبدا���للمؤسسات�الصناعية.��عز�ز 

  Linkage Capabilitiesالقدرات�االرتباطية:�� 

�اعتبار�االبداع �يمكن �فقط�ال �داخلية �لل�،مسألة �ا��ارجية �والشب�ات �الروابط قد��مؤسسةألن

�اال أ�)Munier�)2001فكما�أشار�����عملية�االبداع.تلعب�أيضا�دورا��اما� ���االقتصاد�القائم��بداعن
                                                           

1 Weixu Dai, Weiwei Wu, Bo Yu, Yunhao Zhu, Success probability orientated optimization model for resource allocation 

of the technological innovation multi-project system, Journal of Systems Engineering and Electronics, Vol. 27, N°. 6, 

December, 2016, p.1227. 

2 Guan J. C, N. Ma, Op.cit, p. 744. 
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كما�يرى���.1و��ئ��ا�ؤسسةع���املعرفة�لم��عد��عرف�بأنھ�عملية�خطية،�بل��و�عملية�تفاعلية�ب�ن�امل

Kocoglu�)لقدرات�االبداع�التكنولو��تم�اق��اح��عر�فات�مختلفة��الرغم�من�أنھع���)�2012وآخرون��

أن��ذه�املوارد�(مثل�املعرفة��فكرة�مش��كة��سلط�الضوء�ع���وج�ة�نظر �ناك�،�فإن����أدبيات�متعددة

�واملنتجات �العناصر�الداخلية�وامل�ارات �فقط �تتضمن �ال �والتنظيم) �وا����ة �والتكنولوجيا �والعمليات

�للمؤسسة �تضمإ�بل، �ا��ارجية���ا �العالقات�كذلك،�املحددات �ب�ن�و �االرتباطية�مثل التفاعلية

�قدر��ا�املؤسسات �استكمال ���� �املعرفة �ونقل �إ�شاء �واستخدام�اع�� �وتنظيم�ا �وكذلك�التكنولوجية ،

�أجل�القدرة �من �التكنولوجية �للتطورات �وفقا �واالستجابة �والتكيف �والت�سيق �الت�امل تحقيق��ع��

�تجار�اابداعا �نا��ة �2ت ��ذا. �املؤسسة�،األساس�ع�� �من��تحتاج �متنوعة �مجموعة �اك�ساب إ��

�امل�ارات �ذلك ��� �بما ��امل�ارات، �أطراف �مع ��عز�ز�العالقات �إ�� ���دف �املعرفة�أخرى ال�� �أجل �من ،

  .بداعاملناسبة�وز�ادة�قدر��ا�ع���اال �ا��ارجية

� �Lall�)1992يرى ��� �تتمثل �االرتباطية �القدرات �أن �وامل�ارات�) �املعلومات �لنقل �الالزمة امل�ارات

�إ��، ��والتكنولوجيا �ا��ام، �املواد �موردي �املؤسسة، �فروع �أحد �من، �عل��ا �من�وا��صول املقاول�ن

)�Munier�)2001إل��ا�.�كما��ش���3التكنولوجية�عا�دامل�و أا��دمات،��االس�شار��ن،�مؤسسات،�الباطن

�العالئقية �وعرف�ابامل�ارات ،�"� �أ��ا �معع�� �(العالقة �األسواق ��� ��عمل �ال�� �األساسية الب�ئة��امل�ارات

،�وما�حيازة�تكنولوجيات�خارجيةو �ة�للتعاون،�و�شكيل�التحالفاتؤسسالتنافسية�والطلب)�وم�ارات�امل

فاالرتباط�باملحيط�ا��ار���للمؤسسة�يكمن����قدرات�املؤسسة�ع���تنظيم�حيازة�وامتالك�.�4" إ���ذلك

�با�السلع �القيام �ع�� �القدرة �وكذلك �املوردين، �مع �والتكنولوجيا �املعرفة �نقل رتباطات�ال وا��دمات،

ا��اصة�بالعلوم�والتكنولوجيا�مع�معا�د�البحث،�ا��امعات�ومؤسسات�أخرى�سواء����قطاع�تنافس�

  املؤسسة�أو�خارج�قطاع�ا.

املنافسة،�وح���املؤسسات����مع�املوردين،�الز�ائن،�املؤسسات��ارتباطاتغالبا�ما��ش�ل�املؤسسة�

�قطا �حول �جماعيا �للعمل �وذلك �أخرى ���دف�عات �أخرى �وموارد �وا����ات �واملعارف �املعلومات تبادل

�تكنولوجية �بإبداعات �االرتباطات�.القيام ��ذه �تأخذ �أن �تحالفات�صيغة�و�مكن ،� تراخيص،�عقود

فبمثل��ذه�العقود�واملشار�ات�يمكن��.5املشاركة����رابطات�األبحاث،�أو�عقود�البحث�والتطو�ر�...ا��

                                                           
1 Munier Francis, Taille de la firme et compétences relationnelles pour innover: Une�vérification empirique sur la base 

de données individuelles d'entreprises�industrielles françaises. Revue Internationale PME, Vol. 14, 2001, p.39. 

2 Kocoglua Ipek, Imamoglua Salih Zeki, Incea Huseyin, Keskin Halit, Learning, R&D and Manufacturing Capabilities as 

Determinants of Technological Learning: Enhancing Innovation and Firm Performance, Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, Vol. 58, 2012, p. 844. 

3 Ibidem. 

4 Munier Francis, Op.Cit, p. 7 

5 Schilling Melissa, Thérin François, Gestion de l’innovation thecnologique, Maxima, Paris, 2006. P. 45. 
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تتقاسم�للمؤسسات�أن��شارك�بمختلف�موارد�ا�(املعارف،�ا����ات،�رؤوس�األموال)،�وكذلك�يمكن�أن�

 .1مشار�ع�تطو�ر�املنتجات�ا��ديدةاملرتبطة�بخاطر�املمختلف�

�عن�العناقيد�(أو�التجمعات)�ارتباطات�املؤسسة،�يمكن�ا��ديثعالقات�و �حول �و���نفس�السياق

ترك��ات�جغرافية�للشر�ات�واملؤسسات�امل��ابطة����مجال�)�Porter�)1998الصناعية�وال���تمثل�حسب�

.�مجموعة�من�الصناعات�املرتبطة�والكيانات�األخرى�امل�مة�للمنافسة�.�حيث�تت�ون�العناقيد�منمع�ن

صة�مثل�امل�ونات�واآلالت�وا��دمات�ومقدمي�موردي�املدخالت�املتخص��شتمل�ع���،فع���س�يل�املثال

ما�تمتد�املجموعات�أيضا�إ���مجرى�القنوات�والز�ائن�وأخرى�ملصن����وكث��ا.�الب�ية�التحتية�املتخصصة

.�املدخالت�املش��كة�التكميلية�ولشر�ات�الصناعات�ذات�الصلة�بامل�ارات�أو�التكنولوجيات�أو �املنتجات

�املوأخ�ً�ا �من �العديد ��شتمل �ع��، �ح�و �جموعات �مؤسسات �أخرى �ومؤسسات �ا��امعات،��-مية مثل

�Schmitzكما�يرى�2.،�والرابطات�التجار�ةومراكز�الفكر،�ومقدمي�التدر�ب�امل���،وو�االت�وضع�املعاي��

)1992� �أ��ا �ع�� (� �املؤسسات �من �مجموعة �يضم ��استخدام�و تجمع �مش��كة �عوامل �بي��ا �تجمع ال��

لة�مش��ك�أو�ح���االستقاء�من�وسط�عما،���اك����القنوات�ال�سو�قية�ذا��ااالش،�تكنولوجيا�م�شا��ة

��ع �املؤسسات�أمامية�قاتالاالرتباط �من �مجموعة �كذلك �التجمع ��ذا �و�ضم �بي��ا. �فيما �وخلفية

�وال�� �لھ، �والداعمة �بھ �ضر ��عت�� �املرتبطة �وجود�ا �أعضاء �لتعز�ز�تنافسية �ورة �و�قسم�التجمع�ذا .

Doerigerو�Terkla�)1995� ��� �يتمثل �األول �النوع �أساسيان، �نوعان �إ�� �الصناعية �العناقيد عناقيد�)

،�أما�النوع�قة�البا�ع/�املش��ى الع�لالونة�من�الصناعات�ال���ترتبط�من�خم���مندمجة��ش�ل�رأ����و�

تت�ون�من�الصناعات�ال���من�املمكن�أن�ت�شارك�،�عناقيد�مندمجة��ش�ل�أفقيالثا�ي�ف�و�عبارة�عن�

ا��ة�للقوى�العاملة�للمنتجات�ال��ائية،�و�ستخدم�تكنولوجيا�م�شا��ة�أو�م�ارات�م�ش�ألسواق�العامة���ا

نفقات��تقليل�العناقيد�الصناعية:�من�ب�ن�املزايا�ال���تحقق�ا3طبيعية�متماثلة.�إ���موارد�جأو�ال���تحتا

عالية�من�التخصص�وتقسيم��وتحقيق�درجة،�اإلنتاج�ت�اليف�وتخفض�اإلنتاجيةالتبادل�أثناء�املراحل�

�ات�وترك���ا����اتؤسسمن�خالل��عاون�امل�ذات�امل�ارة�والقدرةالعاملة��العمل،�إضافة�إ���توف���األيدي

�تتمثل�باإلضافة�إ���ذلك،�توفر�العناقيد�الصناعية�مزايا�ديناميكية�.ال�شر�ة�م��ا�والتكنولوجية�نيةتقال

�التعلم �تحقيق �العن�واالبداع��� �مستوى �مزايا�ا،�قودع�� �إ�� ����و�ضاف �املتخصصة �العناقيد �وجود

  4.الرتفاع�الت�لفة�البحث�والتطو�ر ���مجال��اتؤسس�عاون�امليتم�كما�التكنولوجيا�الدقيقة،�

                                                           
1 Broustail Joel, Frery Frédéric, Le management stratégique de l’innovation, Paris, Edition Dolloz, 1993, p. 147. 

2 Porter, M.E., Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business Review, Nov.-Dec., 1998, p. 78. 

3 Doeringer Peter B., Terkla David G., Business Strategy and Cross-Industry Clusters, Economic Development Quarterly, 

Vol. 9, N°.3, 1995, p. 225. 

�،واإل�سانية�االجتماعيةاأل�اديمية�للدراسات��،م.ص.م����االقتصاد�ا��زائري العناقيد�الصناعية�كمدخل�لتعز�ز�م�انة��طر����محمد،�4

 .9،�ص.�13،�2015،�العدد
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�ا �أن �إ�� �عديدة �ارتباطو�ش���دراسات �شب�ات �إ�� �املؤسسة �خارجية�نتماء ��ش�ل �تز�د كب���من�،

�االبدا �ع�� ��التكنولو��.�عقدرا��ا �للمؤسسةحيث �ا��ار�� �لالرتباط ��يمكن �أن �من �يرفع ع���قدر��ا

ال���تم�ا��صول��النتائجبي�ت��)Kompaore�)2008ففي�دراسة�لـ��.1حقيق�العوائد�املناسبة�من�االبداعت

� �من �عينة �من �ب�ن�مؤسسة�74عل��ا �من �أن �ومتوسطة �تم�العوا�صغ��ة �ال�� �ا��مسة �الرئ�سية مل

����العوامل�املحددة�لنجاح�االبداع�أ�م�مع�املؤسسات�ا��ارجية��عت�� �التعاون ،�فإن�امليل�إ���تحديد�ا

� �املؤسسات، �أن��ذه �الدراسة �وجدت �إبداعا �األقل �ونظ��ا��ا �األك���إبداعا �املؤسسات �ب�ن و�املقارنة

�ا��ار�� �أك���للتعاون �ميول �لد��ا ��.2األو�� �ا��ارجية،�Mansury�)2007و�Loveاق��ح �االرتباطات �أن (

�اإلبدا��� �األداء �كب�� ��ش�ل ��عزز �االس��اتيجية، �والتحالفات �املوردين، �الز�ائن، �مع خصوصا،

أن�العالقات�التكنولوجية�و�/�أو�العلمية�ال���)�Suchecki�)1998و�Le Bas�،Picardو�ؤكد�.�3للمؤسسة

ولكن��،بداعل�حاسم�ل�س�فقط�لتنفيذ�عملية�اال بن�ت����سياق�تفاعل�املؤسسة�مع�ب�ئ��ا،��عت���عام

  .5ات��سرع�معدل�االبت�ار�التكنولو��التعاون�ب�ن�املؤسس)�أيضا�أقر�أن��Powell�)1998.4أيضا�لنجاحھ

� �كذلك، �Freel�)2000قارن �ميول �دراستھ ��� (238�� �وغ���مبدعة�-مؤسسة �للتعاون �-مبدعة

�عاونت����كث���من�األحيان�مع�ا��امعات�وغ���ا��ابداعات�األك���ؤسساوجدت�أن�املواالرتباط�ا��ار��،�

�امل �أك�� تؤسسامن ،�� �تلك �الغ���مبدعةمن ��.6املؤسسات �أجو�� �أخرى �دراسة �Harrisonو�Freelرا�ا

�ل�ذه��)2006( �الفر�دة �واملسا�مة �الصغ��ة �للمؤسسات �اإلبداع �شب�ات �تأس�س �أ�مية �ع�� ركزت

�جديد �وعمليات �منتجات �إدخال ��� �الشب�ات �نا��ةة �من �لعينة �م�� �و�� �صغ��ة�1347. �مؤسسة

الحظا�أن��ناك�عالقة�ارتباط�إيجابية�ب�ن�نجاح�إنجل��ا،�شمال�و �دااسكتلن�����ل�من�صناعية�وخدمية

�ناك�روابط�ومن�ج�ة�أخرى��.اع�العام�من�ج�ةطمع�الز�ائن�والق�االبداع����املنتوج�و�عاون�املؤسسة

.�كما�الحظا�املوردين�وا��امعات�نجاح�االبداع����العمليات�و�عاون�املؤسسة�مع�نما�ب�إيجابية�أيضا�

  .7أيضا�أعداد�كب��ة�من�املؤسسات�النا��ة����إبداع�ا�ولم�يقيموا��عاونا�خارجيا�ع���االبداع

                                                           
1 Linnarsson Hakan, Werr Andreas, Overcoming the innovation-alliance paradox: a case study of an explorative alliance, 

European Journal of Innovation Management, Vol. 7, Iss. 1, p. 45 - 55 

2 Baowendsomde Éliane Olga Kompaore, Op. Cit, p. III. 

3 Love, James H., Mansury Mioca A., External Linkages, R&D and Innovation� Performance in US Business� Services. 

Industry and Innovation, Vol. 14, N°. 5, 2007, p. 477. 

4 Le Bas Christian, Picard Fabienne, Suchecki Bogdan, Innovation technologique, comportement de réseaux et�

performances : une analyse sur données individuelles, Revue d'économie politique, Vol. 108, N°. 5, 1998, pp. 628- 629. 

5 Powell Walter W., Learning from Collaboration: Knowledge and Networks in the Biotechnology and Pharmaceutical 

Industries, california management review, Vol. 40, N°. 3, 1998, p. 230. 

6 Freel Mark, External linkages and product innovation in small manufacturing firms, Entrepreneurship & Regional 

Developmen, Vol. 12, N°.3, 2000,p.p. 245-266 

7 Freel Mark S. a, Harrison Richard T., Innovation and cooperation in the small firm sector: Evidence from Northern 

Britain, Regional Studies, Vol. 40. N°. 4, June 2006, p. 289. 
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مع�العمالء��ةبحوث�والتعاون�الوثيقأن�شب�ات�الأقروا�)�2006(�وآخرون�Becheikhمن�جان��م،�

االبداع.������داثةة�ل�ا�تأث���كب���ع���درجة�ا�ؤسساملنطقة�ال���تقع�ف��ا�امل�املوجودين�خارجواملوردين�

مرتبطة�بدرجة�أع���من��ابداعاتوكث��ا�ما�تجلب��ذه�الشب�ات�أف�ارا�جديدة�يمكن�استغالل�ا�لتنفيذ�

  .�1داثةا�

أن��ع�ش�����للمؤسسة،�ال�يمكن�ظل�املحيط�واالقتصاد�املعر���ا��ديد���وخالصة�القول،�أنھ�

النجاح����إبداع�ا�التكنولو���وتحس�ن�أجل��ومن�،لإلبداعوارد�وامل�ارات�املطلو�ة�نظرا�لتنوع�املو .�فراغ

إقامة�عالقات�مختلفة���عمل�ع����عز�ز �ؤسسات�امتالك�قدرات�ارتباطيةامل�يتع�ن�ع���اإلبدا��،أدا��ا�

�املوردين،�وما�إ��ا��امعات،�العمالء،��نافسة،�املأو�غ����نافسةامل�ؤسساتمع�شر�اء�خارجي�ن�مثل�امل

وامل�ارات��الشب�ات�التعاونية�أ�مية�كب��ة�أل��ا�تمك��ا�من�سد�الثغرة����املوارد�تك������ذهحيث�.�ذلك

ل�ا�أثر�إيجا�ي��للمؤسسة�القدرات�االرتباطية�.�و�ذلك�يمكننا�أن�نف��ض�أنواملعارف�ال���يتطل��ا�اإلبداع

  بدا��.ع���أدا��ا�اإل 

 �Innovative Performanceاألداء�اإلبدا��:�(املتغ���التا�ع) 

� ��اتفاق�ناك �عمليات�تطو�ر�منتجات�أنع�� ��،جديدة�أو �النجاحلأمر�م�م �والر�حية�ضمان

وكث��ا�.�اإلبدا��من�مقاي�س�األداء��متفق�عل��ا�ناك�مجموعة��وجدي�ال �،ح���اآلنإال�أنھ،�و �.للمؤسسة

�امل �ت�ون ��قاي�سما �من �خليطا �امل�مؤشراتاملق��حة ��عض �مع �واملخرجات لتقييم��ؤشراتاملدخالت

�املستخدمة �إ���.العملية �دراس�نا ��� ��وارتأينا �االبداع�استخدام �عملية �ملخرجات �األداء مقاي�س

�االنتاج) �عمليات �و�� �املنتجات ��� �االبداع �(أي �اإلبدا����.التكنولو�� �األداء �ولقياس �ذلك �أساس وع��

كما�ال�ن�����األداء�البي����اإلنتاج.�تتمثل����أداء�املنتج،�أداء�عملياتثالثة�مقاي�س،�وال���س�ستخدم�

�لالبداع �التجاري �النجاح �يمثل �إبداعا�والذي �ا��ديد �العتبار�املنتج �توفره �الالزم �الشرط �أنھ ��ون ،

  حقيقيا.

 �Product Performanceلمنتج:اإلبدا���ل�داءاأل  

التنافسية��القدرة�.ةؤسساملال���تصنع�ا��منتجات�ا��ديدةلبالقدرة�التنافسية�ليرتبط�أداء�املنتج�

�ع����االعتمادو جوانب�مختلفة،��ع���مل�شت�(األ�عاد)�فا�يممن�امل�مجموعة�عبارة�عن�للمنتجات���

)،�2006وآخرون�(�Guan)،�2010وآخرون�Ma�)2003�،(Yam�)و���Guanل�من�ال���استعمل�ا�األ�عاد

Shan�)2010(ا��ديد�� �املنتج �أداء �دراس�نالقياس ��� �اخ��نا �مستوى��. :��� �تتمثل �وال�� �مختلفة أ�عاد

� �املنتج، �(سرعةالجودة �السوق �إ�� �الوقت �ا��ديد�ت�لفة، �املنتج �تفرد �السوق)، �إ�� �املنتج ��ل�تقديم .

  �ذه�األ�عاد�تأخذ�باملقارنة�بمنتجات�املنافس�ن

                                                           
1 Becheikh Nizar, Landry Rejean, Amara Nabil, Les facteurs strategiques affectant I’innovation technologique dans les 

PME manufacturieres, Revue canadienne des sciences de l’administration, Vol. 23, N°. 4, p. 288. 
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املحددات�ال�امة�لنجاح�املنتج�ا��ديد����السوق����جودتھ،�أي�من��:مستوى�جودة�املنتج�ا��ديد -

�مثال  �املنتج ��تفوق �لوظيفتھ�مدى�ا��ذاب،�املظ�ر �� �املنتج �وسالمة��،أداء �املنتج، �حياة �مدة طول

�االستعمال �وقد �التفوق . �أ��ا �ع�� �ا��ودة ��عر�ف ��(أو�التم�� �تم �مع�) �باملقارنة �املنتج ��� املتصور

� �املتنافسة �نظر�السوق البدائل �وج�ة ��.1من �للعمالء، �متفوقة �قيمة �املنتج �تمثلتوفر�جودة �وال��

و�التا���فان�البعد�املتعلق�بمستوى�ا��ودة��.���2السوق �مؤسسة��ر�الزاو�ة����امل��ة�التنافسية�لل

�املنافسة �باملنتجات �مقارنة �ا��ديد �تنافسية�للمنتج �لقياس �ا��ديد���عت���مؤشر�مناسب املنتج

  .و�التا���األداء�االبدا���للمؤسسة

�مقارنةمنتج�مع�ن�بت�لفة�أقل��املؤسسة�م��ة�الت�لفة����أن�ت�تج�:املنتج�ا��ديد�(سعر)�ت�لفةم��ة� -

� �و باملنافس�ن. �تحدد �املنتوج �عديدةت�لفة �والعم��عوامل �اآل��، �وال�شغيل �التكنولوجيا، ليات،�مثل

سعر�تنافسية�عند��م��ة�للمؤسسة�املصنعة�مما�يمكن�أن�يوفر �.املوارد...�ا��واإلنتاجية�وت�اليف�

إ���حصة�قو�ة����السوق�أو�ر�حية�عالية��و�مكن�أن�يؤدي������اية�املطاف�املنتج�ا��ديد�طالقا

املنتج��و�التا���سعر ��لفةتاملنتوج�املتعلقة�بال��عد�م��ة�وع����ذا�األساس�فان�.3ملنافس�نمقارنة�با

ومنھ�األداء�االبدا����،مقارنة�باملنافس�ن��عت���مؤشر�مناسب�لقياس�نجاح�املنتج�تنافسيا�ا��ديد

  للمنتج�ا��ديد.

�السوق �(السرعة)�الوقت - �إ�� �يرى :Cohen�)� �إ���2000وآخرون �"الوقت �ع�� ��دف �ضبط �أن (

ع���دورات�حياة�املنتجات�ال����فعل�كرد�"�أصبح�اس��اتيجية�شا�عةTime to marketالسوق"�"

�الصناعات �من �العديد ��� �أقصر ��.4أصبحت �املنتجات �تطو�ر �دورة �وقت �أصبح سالحا�لقد

�للمؤسس �تنافسيا �تطو�ر�املنتجاتاس��اتيجيا �إدارة �5ات�وال��ك���ع���البحث��� �التقليص. من��إن

خلق�مزايا�ي�يمكن�أن�إ���السوق �و�التا���الوقت�الالزم�إلدخال�منتج�جديد�تطو�ر�املنتجوقت�دورة�

�املدى �ع�� �التنافسية �السوق،�والر�ح،�والقدرة ��� �عدة�أسباب���س�ية����حص��ا �و�ناك الطو�ل.

�السوق  �إ�� �املنتج �تقديم ��� �بالسرعة �لال�تمام :)1�� �السرعة (� �املعزز �تنافسيةمن ���ة �قدرةف،

�و �املؤسسة �السوق �إ�� �املنافس�ن �ع�� �التغلب �ع�� �أن ���ت�ون �ثمار �األول �أك���(األ �ج�� )�2داء

                                                           
1 Sethi Rajesh, New Product Quality and Product Development Teams, Journal of Marketing, Vol. 64, April 2000,p.p. 1,2. 

2�Chang Tsang-Jung, Hu G. Gary, White Louis P., Improving New Product Quality:� An Empirical Study of Product 

Development Teams in Taiwan, Journal of Asia-Pacific Business, Vol. 5, N°. 2, 2004, p.59. 

3 Benedetto C. Anthony, Identifying the Key Success Factors in New Product Launch, The Journal of Product Innovation 

Management, Vol. 16, 1999, p. 538. 

4 Cohen, M. A., Eliashberg, J., and Teck-Hua, H, Op.Cit, p. 337. 

5 Angel Martınez Sanchez, Manuela Perez Perez, Cooperation and the Ability to Minimize the Time and Cost of New 

Product Development within the Spanish Automotive Supplier Industry,The  Journal of Product Innovation Management, 

Vol. 20, p. 57. 
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ت�من�االستجابة��سرعة�لألسواق�والتكنولوجيات�املتغ��ة��سرعة،�وتقص���السرعة�تمكن�املؤسسا

بعد�املتعلق�بوقت�تطو�ر�املنتج�ا��ديد�أي�الوقت�الذي�ال.�ومن��ذا�فإن�1حياة�املنتج�مرات�دورة

�ا��ديد �املنتج ���ستغرقھ �مرحلة �إ�� �تصميمھ �مرحلة ��عت���مؤشر�مناسب�من �السوق ��� إطالقھ

 لتنافسية�املنتج�ا��ديد.

�ا��ديد - �املنتج ��:تفرد �بھ �مع��ف �رئ���� �نجاح �عامل ���و �ناك �واسع �نطاق �املنتجات��ع�� بحوث

�و�و  �مقارنة�ا��ديدة، �وتفوقھ �ا��ديد �املنتج �التنافسية�تفرد �سمات��.باملنتجات �تمثل و��

� �فر�دة �وخصائص ��� �متوفرة �ت�ون �املؤسسةللعميل �و �منتجات �متوفرة منتجات��لدىغ��

ما�ت�ون�متفوقة�فر�دة�من�نوع�ا����عادة�النتجات�املالتجر��ية�إ���أن��و�ش���البحوث�.2املنافس�ن

�لل�إبداعيا �بال�سبة �و وجديدة �املنتجات�كذلكسوق، ��ذه �من��تل�� �أفضل �العمالء احتياجات

�فإ�.3املنافسة�املنتجات �املنتجاتو�التا��، �تفرد ��ن �طبيعة �ع�� �يقوم �االبدا���الصناعية التفوق

� �والذي �للمنتج، �أن �التكنولو���يفسر يمكن �االبداع �سياق �ا��ديدة��،�� �الصناعية �املنتجات أن

�األحيان �كث���من ��� �ومتفوقةعال�ةتكنولوجي�وخصائص�محتوى �لد��ا �تتم���بخصائص�ية �أي .

ملنتجات�يمكن�أن�وتنافسية�انتج�ا��ديد�مزايا�امل�،���مثل��ذه�ا��الة�.تكنولوجية�فر�دة�من�نوع�ا

�ا��ديدة �التكنولوجية �املعرفة �وتطبيق �توليد �ع�� �إذن،تقوم �يمثل��. �والذي �املنتج �تفرد تم����عد

 .تنافسية�املنتج�ا��ديدمناسب�ل�،��عت���مؤشر املنتج�بخصائص�تكنولوجية�فر�دة

  Process Performanceعمليات�اإلنتاج:�ل�اإلبدا���داءاأل � 

� �التكنولو��، �اإلبداع ��عر�ف �ع�� �أو�محسن،��فباإلضافةبناءا �جديد �ملنتوج �املؤسسة �تقديم إ��

.�و�ذا�من�أجل�تحقيق�فيمك��ا�أيضا�تقديم�(أو�استخدام)�تكنولوجيا�عمليات�إنتاج�جديدة�أو�محسنة

�ف �أ�داف. ���دفعدة �املنتجات�املؤسسات�قد �جودة �تحس�ن �أو�عمليات��،إ�� �املنتجات �أن أو�لضمان

�مكن�للمؤسسات�أيضا�أن�تركب�تكنولوجيات�انتاج�جديدة�و �.اإلنتاج��ستو���شروطا�قانونية�جديدة

�العملية�ت�اليفالتقليل�من�إ�����دف��لت�ون�قادرة�ع���إنتاج�سلع�جديدة.�كما�أن�االبداع����العمليات

ع���دليل��.�و�ناءحددة�لقياس�أداء�االبداع����العملياتوع���الرغم�من�عدم�توفر�مقاي�س�م�ية.اإلنتاج

Oslo� و� �)Bettina�)2008دراسة ،Rammer�)2016(أ�� �ارتأينا �أخرى �أ�عاد�ودراسات �ثالثة ��ستخدم ن

  :ء�االبدا���لعمليات�(أو�طرق)�االنتاجلقياس�األدا

                                                           
1 Cooper Robert G., Kleinschmidt Elko J., Determinants of Timeliness in Product Development, The Journal of Product 

Innovation Management, Vol. 11, 1994, p.p. 381. 382. 

2 Cooper Robert G., Kleinschmidt Elko J., New product performance: Keys to success, profitability & cycle time reduction, 

Journal of Marketing Management, Vol. 11, N°.4, 1995, p.322. 

3 Lindman Martti, New Product Uniqueness In The Context Of�Industrial Product Development, Journal of Marketing 

Management, vol. 16, 2000, p.248. 
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�ال��شيد) - �(ابداع ��:توف���الت�اليف �ينظر�إ�� �ما �العمليةعادة ��� �من�ع���االبداع �نوع االبداع��أ��ا

�املنتج �(جودة �املنتج �خصائص �ي��ك �ت�لفةالذي �خفض ��غي���مع �دون �من��) �واحدة �وحدة إنتاج

أو��إلنتاجمن�اإ���خفض�متوسط�ت�اليف�الوحدة��تؤديأ��ا�عمليات�جديدة�ع����و�عرف.�1املنتج

ع���املنافسة��ةؤسسامل�لز�ادة�قدرة�بداعية،�و����ش�ل�جزءا�من�اس��اتيجية�امن�تقديم�ا��دمة

األسعار�وز�ادة�الطلب��للتخفيض�من�أنھ�يؤديإما��،الوحدة�ت�اليف����نخفاضال اإن��.2األسعارب

 .يؤدي�إ����امش�ر�ح�أع���وإما���السوق)��ؤسسةامل�حصة�ز�ادة�ع���املنتج�(و�التا��

ل���أو�التوز�ع�أو�ال�سليم�وا�لإلنتاجأساليب�جديدة�أو�محسنة�����:�وتتمثلتحس�ن�جودة�املنتجات -

���.�إن�االبداع�املنتجات�بإبداعات،�و�التا���ف���ترتبط����كث���من�األحيان�تحسن�نوعية�السلعة

�إع �أو �املتانة �مثل �املنتجات �جودة �خصائص �من �تحسن �قد �اإلنتاج �أو�أساليب �التدو�ر ادة

 .استخدامات�متنوعة

- � �من �فر�دة �االنتاج �عمليات �تكنولوجيا �اآلالتنوع�اخصائص �مجموعة �أي �والوسائلو �: �األدوات

ية�عال�ةتكنولوجي�املنتجات.�تتفرد�بخصائص�املستخدمة�إلنتاجو �ال���تمتلك�ا�املؤسسة،�ا��ديدة

 ومتفوقة.�أي�تتم���بخصائص�تكنولوجية�فر�دة�من�نوع�ا�مقارنة�بمنافس��ا����نفس�القطاع.

  Sales Performanceاألداء�البي��:�� 

� ��مؤشر يمثل �البي���للمنتجات�ا��ديدة�أو�املحسنة �مقياساألداء �املؤسسة �أبدع��ا �امباشر �اوال��

� �يق�س �أنھ �كما �اإلبدا��. �االبداع�السو���النجاحلألداء �يحققھ �مبيعات��.الذي ��سبة و�و��ش���إ��

�محددة �زمنية �ف��ة ��� �منتجا��ا ��ل �مبيعات �اجما�� �إ�� �أو�املحسنة �ا��ديدة �املنتجات �من �.املؤسسة

�و�و�يركز  �لھ. �التجاري �والنجاح �االبداع �ج�ود �ب�ن �املباشرة �الصلة �املؤشر��� �ل�ذا �األساسية �وامل��ة

ون�يجة�لذلك،�.�3لتحقيق��دف�املؤسسات�املش��ك،�أال�و�و�النمو�لإلبداعبوضوح�ع���القيمة�املضافة�

  ات��ستخدم�ع���نطاق�واسع����البحوث.فإن�مؤشر�حصة�املبيع

  قدرات�االبداع�التكنولو���واألداء�اإلبدا��:خصائص�املؤسسة،� 

� �لبعض �اإلبدا��بال�سبة �واألداء �التكنولو�� �االبداع �قدرات �مجال ��� �يمكالدارس�ن �تؤثر�، �أن ن

�لل �العامة �...ا��ةمؤسسا��صائص �فيھ �ت�شط �ال�� �الصناعة �قطاع �العمر، �ا���م، �مثل �ع���، ،

���الدراسة�ا��الية�سنكشف�الفروقات�إبداع�ا.��مستوى�القدرات�ال���تمتلك�ا�املؤسسة�من�ج�ة�وع��

                                                           
1 Adner, R., Levinthal, D. Demand Heterogeneity and Technology Evolution: Implications for Product and Process 

Innovation, Management Science, Vol. 47, 2001, p.p. 611-628. 

2 Bettina Peters, Innovation and Firm Performance: An Empirical Investigation�for German Firms, Op.Cit, p. 25. 

3 Kemp R.G.M., Folkeringa M., de Jong J.P.J., Wubben E.F.M., Innovation and firm performance, Op.�Cit, p. 16.  
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�عمر،� ���م، ���صائص �وفقا �الصناعية �للمؤسسات �اإلبدا�� �واألداء �التكنولو�� �االبداع �قدرات ��

  الفقرات�املوالية:����ھس�ناقشورسمية�أ�شطة�البحث�والتطو�ر����املؤسسة،��ذا�ما�

  ��م�املؤسسة�وقدرات�االبداع: 

� �لـ �األو�� �األبحاث �Schumpeter�)1934منذ �األبحاث�1942، �من �العديد �جاءت �االبداع، �حول (

����الواقع ،�النظر�ة�والتجر��ية�ال�����دف�إ���دراسة�العالقة�ما�ب�ن���م�املؤسسة،�ونزع��ا�لالبداع.

،�وكذلك�االبداع�بميول�ا�نحو �للت�بؤ �املؤسسة���مالدارس�ن�األ�مية�ال�س�ية��العديد�من��بحث�لقد

االبداع�لد��ا.�ومن�املفارقة،�أن��ذه�الدراسات�لم�تتوصل�إ���ة�التأث���ل���م�ع���درجة�اتجاه�وطبيع

  اجماع�فيما�يخص�تأث���ا���م�ع���أداء�اإلبداع.

� �Galbraith�)1952أكد �االبت�ار ) �لد��ا��أن �فقط �الكب��ة �املؤسسات �و�التا�� �للغاية، �م�لف �شاط

�Damanpourبداعات.�كما�أضاف�اال ��ذه�الكب��ة�املطلو�ة�لتحقيقاالس�ثمارات��املوارد�ال�افية�لتغطية

�أ1992( �امل) ��� �توفر�املوارد �ن �الكب��ة ��س�ب�ؤسسات �املحتملة �ا��سارة �لدعم �أمان ��امش يوفر�ل�ا

ل�أك���م�نية�الكب��ة�عدًدا�أك���من�العما�ؤسساتعالوة�ع���ذلك،�توظف�املة.�نا��االبداعات�الغ���

�معرفة�،و�التا���وحرفية، �لد��ا �املنظمات ��ذه �ب�تقنية�وإم�انيات�فإن �ذلكعالية. �إ�� يؤثر��،اإلضافة

�لل �اإلداري �امل�ون ���م �مباشر�ع�� ��ش�ل �التنظي�� �إدخال� مؤسسة،ا���م �خاللھ �من �يتم والذي

  1.اإلدار�ة�بداعاتمعظم�اال 

�ب��م� �بالضرورة �ال�ترتبط �االبداع �ع�� �القدرة �أن �أخرون �باحثون �يرى �نظر�مغايرة، �وج�ة من

� �املثال �س�يل �فع�� �عدد�Ashcroft�)1999و�Loveاملؤسسة، �(أي �اإلبداع �أداء �يخص �فيما �وجدا، (

�املؤسسات� �أن �موظف)، �ل�ل �االبداعات ��عدد �حسا��ا �تم �وال�� �املؤسسة، ����م �بال�سبة االبداعات

أن�،�.�يمكن�تفس���ذلك،�و�ش�ل�عام��2ة�واملتوسطة�أك���كثافة����االبداع�من�املؤسسات�الكب��ةالصغ

و�التا���أك���قدرة��،ألنھ�من�املتوقع�أن�ت�ون�أك���مرونة�داعيةأك���اب�يمكن�أن�ت�ون �الصغ��ة�املؤسسة

�،اك�املز�د�من�الب��وقراطية�ن�كب��ةالؤسسة�امل،�ب�نما����بداعالتغي���الذي�أحدثھ�اال إنجاز�ع���قبول�و 

�أ �وت�سيق �اتصال �إ�� �يؤدي �االبداع،مما �قبل �ما �أل�شطة �ذلك�ك���صعو�ة ��� البحث��أ�شطة�بما

من�االبداع�ات�الصغ��ة�واملتوسطة�أك���ديناميكية����و�ذا��ع���أن�املؤسس ،�ال�سو�ق�...ا��.والتطو�ر

�ك
ً
��اما

ً
  مبدعة.ت�مؤسساالشر�ات�الكب��ة�وتلعب�دورا

� �أطلق�Munier�)2000وجد �(وال�� �االرتباطية �والقدرات �املؤسسة ���م �ب�ن �للعالقة �تحليلھ ��� (

� �العالئقية)، �امل�ارات �املؤسسعل��ا �واملتوسطةأن �الصغ��ة �يقلات �ال�� �املؤسسات �سيما �ال عدد��،

                                                           

1 Damanpour Fariborz, Organizational Size and Innovation, Organization Studies, Vol.13, N°.3, 1992, p. 377. 

2 Love James H., Ashcroft Brian, Market Versus Corporate Structure in Plant-Level Innovation Performance, 

Small Business Economics, Vol. 13, 1999, p. 97. 



 الفصل�الرا�ع القياسنموذج�الدراسة�وتطو�ر�أداة�
 

127 
 

ة�إ���فإن�باإلضاف�.البحثية�العامة�،�ال�تتمتع�بقدرات�كب��ة����التعاون�مع�املؤسسات100موظف��ا�عن�

  .�املؤسسات�الصغ��ة�تمتلك�قدرات�اس�يعابية�أقل�من�نظ��ا��ا�الكب��ة

�الصغ��ة� �املؤسسات �أن �ساحقة، �و�أغلبية �تؤ�د �الدراسات، �من �العديد �نتائج �فإن �ذلك، ومع

واملتوسطة�لد��ا�قدرات�إبداعية�محدودة،�مقارنة�باملؤسسات�الكب��ة.�كما��ش����ذه�الدراسات�أيضا�

� �يتع�ن �املؤسسأنھ �العقع�� �من �العديد �ع�� �التغلب �واملتوسطة �الصغ��ة �عملية�ات �تكبح �ال�� بات

�ف��ا �1االبداع �للـ �دراسة �فحسب �أنواع. �عدة �إ�� �املعوقات ��ذه �تصنف .OCDE�)2004� �ستة�) حددت

�امل�عوائق �ملعظم �االبت�ار�بال�سبة �أمام �ا���مرئ�سية �واملتوسطة �الصغ��ة �نقص��،ؤسسات �ف��ا: بما

،�نقص�ااملوارد�املالية،�
ً
�عاليا

ً
االعتماد�التجاري�ع���امل�ارات�التكنولوجية،��نقصملوظف�ن�املؤ�ل�ن�تأ�يال

  ة.ضيق�الوقت�من�رجال�األعمال�وضعف�القدرة�االس��اتيجي�،لز�ائن�الكبارعدد�قليل�من�ا

�ذه�الدراسة�تف��ض�وجود��مما�سبق،�ورغم�االختالف����تأث�����م�املؤسسة�ع���اإلبداع،�فإن

فروقات����مستوى�قدرات�املؤسسة�لإلبداع�التكنولو���وأدا��ا�اإلبدا����عزى�إ�����م�املؤسسة.��ون�

الصغ��ة�لدعم�ت�اليف�ومخاطر�مشار�ع��املؤسساتتمتلك�موارد�أك���من�أن�املؤسسات�الكب��ة�ا���م�

�الال �،االبداع �نمو�اوامل�ارات �لضمان �زمة ،� �كذلك �ا���م�ستفيد �وفورات �من �الكب��ة �،املؤسسات

�والتطو�ر �البحث �حيث �من �وال�سو�قخاصة �اإلنتاج �من�، �املز�د �إلطالق �فقط �ل�س �ل�م �والسماح ،

  لالبداع.املوارد�ولكن�أيضا�لتطو�ر�امل�ارات�الالزمة�

  عمر�املؤسسة�وقدرات�االبداع: 

�إليھ �توصلت �ما �أ�م �مراجعة �س�تم �الدراسة �من �ا��زء ��ذا �يخص���� �فيما �السابقة الدراسات

���� �م��ايدا �ا�تماما �عمر�املؤسسة ��عد �ح��� �لقد �وعمر�املؤسسة. �اإلبداعية �القدرات �ب�ن العالقة

�ف �االبداع، �موضوع �تناولت �ال�� ��عضاألدبيات �ركزت �ح�ن ��غ����في �كيفية �ع�� �مع�الدراسات االبداع

للطرق�����كيف��عدل�عمر�املؤسسةع�دراسات�أخرى �تركز التغ������مراحل�حيات�(عمر)�املؤسسة،�

� ���ا ��ستفيد ��املؤسساتال�� �أخرى من �دراسات �أدخلتھ �كما �(�االبداع،  Controleكمتغ���متحكم

Variableذه�الدراسات�إ���اجماع�فيما�يخص�تأث���العمر��)����نموذج�الدراسة.�و���الواقع،�لم�تتوصل�

� �حيث �االبداع، �أو�أداء �و�/ �قدرات �ع�� �األدبيات �عمر�وجدت ��� �وإيجابية �سلبية �تأث��ات التجر��ية

  ؤسسة.امل

� �لـ �املؤسسStuart�)2000و�Sorensenوفقا �فإن �و ) �القديمة �ات �من�ذات �املز�د �تولد ا����ة

.�2وذات�جودة�أقل��عت���إبداعات�تدر�جية�،ولك��ا��ش�ل�عامؤسسات�األصغر،�من�امل�أك�� �تبداعااال 

                                                           

1 Baowendsomde Eliane Olga Kompaore, Op. Cit, p. 18. 

2 Sørensen Jesper B., Toby E. Stuart, Aging, Obsolescence and Organizational Innovation, Administrative Science 

Quarterly, Vol. 45, N°. 1, Mar., 2000, p. 81. 
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� �عمر�املؤسساZahra�)2003أضافت �أن (� �ا����ة�ت ��س�ب �إيجا�ي �االبت�ار��ش�ل �ع�� �القدرة يحدد

�امل��اكمة �واملعرفة �و�رى .Withers،� DrnevichوMarino�)2011� (� لد��ا��عمرااألك����املؤسساتأن

  .1األصغر�عمرا�االبدا���من�املؤسساتال�شاط����مستو�ات�أع���

� �الكب�� �املؤسساتتتمتع �العمري �املستوى �اس�ث�ذات �عن �ناجمة �بمزايا ��� �حيث�مارا��ا االبداع.

�آثار�لالبح�معظم�تسلط �وجود �ع�� �الضوء �للمؤسسا�لتعلموث ��سمح �والذي �النا��ةالتنظي��، �ت

�السابقة �والقدرات �الروت�ن �ع�� ��عتمد �أل��ا �أك���فعالية �مرور�الوقتباالبت�ار��ش�ل �فمع .� تقوم�،

ع���تحس�ن�املجاالت�القديمة�من�،�و�عمل�والكفاءات�القائمةع���أساس�القدرات��املؤسسات�باالبداع

�التكنولوجية �ذلكالفرص �ع�� �عالوة .� �مرور�الوقتو ، �أيضا�مع ��ستطيع �املوارد،�، �تجميع املؤسسات

�اليق�ن �عدم �مع �التعامل �ع�� �والقدرة �اإلدار�ة �املعرفة �السو��،�باإلض. �والوضع �السمعة �تراكم �إ�� افة

�� �بدوره �والذي �واالتصاالت �العالقات ��س�يل ��� �الساعد �املحتمل�ن�ز�ائنمع �واملتعاون�ن .�واملوردين

نتائج�عمر�املؤسسة�ع���احتمالية�تطو�ر�منتج�جديد،�وتحقيق�،��ناك�دليل�ع���التأث���اإليجا�ي�لكذلك

 2.تنظيمية�فائقة

قدر��ا�ع���ترجمة��يقمن�العيوب�ال����ع�اعدداملؤسسات�النا��ة�،�قد��عا�ي�بالرغم�من�ذلك

األداء�اإلبدا��.�ع���س�يل�املثال،�صرحت��معدالت�أع������إ���)البحث�والتطو�ر(����االبداع�س�ثمار اال 

Kapelko�)2006مرنة�بما�يكفي�إلجراء��عديل�سر�ع،�مما�النا��ة�ل�ست��ؤسساتامل)����دراس��ا�أن�

� �أمام �حواجز �وجود �3االبت�ار�ع�� .Huegoو�Jaumandreu�)2002(إبداء��� �خالل �من �الفكرة أيدا

�ب �املمالحظات �حديثاأن �الداخلة �لالب�ؤسسة �أع�� �احتمالية �املؤسسةلد��ا �من �النا��ة�داع و�رجع�.

� �أن �حقيقة �إ�� �األخ��ةذلك ���ذه �آالت �األحيان �كث���من ��� �ع����وتج���اتتمتلك �قدر��ا �تقيد قديمة

�مرون��ااال  �عدم �وكذلك ��بداع، �التنظيمية �التغي��، �منع �طر�ق �عن �نمو�ا �من �تحد �من�حيث يصبح

  .�4غي���ا�بمرور�الوقت�الصعب

� �سبق، �مما �تب�ن �التجر��يةمختلف �إل��ا،�ذه�األدلة �التطرق �وال���تم �متضار�ة��، �نتائج أن��ناك

�و�التا��،�يمكننا�است�تاج�أن��ناك�فروقات�����املؤسسة�من�ج�ة،ترتبط�ب�ن�عمر� وقدرا��ا�وإبداع�ا.

                                                           

1 Withers, M. C., Drnevich, P. L., & Marino, L., Doing More with Less: The Disordinal Implications of Firm Age 

for Leveraging Capabilities for Innovation Activity, Journal of Small Business Management, Vol. 49, N°. 4, 2011, 

p. 515. 

2 Coad Alex, Segarra Agustí, Teruel Mercedes, Innovation and firm growth: Does firm age play a role?, Research 

Policy, Vol. 45, 2016, p. 388. 

3 Noordin Muhammad Arafat, Mohtar Shahimi, Age: Does it Matter for Firms to Perform?, International Journal 

of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 4, N°. 3, March 2014, p. 255. 

4 Elena Huergo, Jordi Jaumandreu, How Does Probability of Innovation Change with Firm Age?, Small Business 

Economics, Vol. 22, p.p. 193-195. 
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�ل �االبدا�� �واألداء �االبداعية �القدرات �من ��ل �عمر��ذه�مستوى �اختالف �إ�� �س�بھ �يرجع لمؤسسات،

  املؤسسات،�والذي��عتد�غالبا��عدد�السنوات�ال����انت�ف��ا�املؤسسة�موجودة،�وت�شط����سوق�ا.

  رسمية�أ�شطة�البحث�والتطو�ر�والقدرات�اإلبداعية: 

�م�م��ا �وتتمثل �املؤسسة ��� �التكنولو�� �لإلبداع �والتطو�ر�املصدر�الرئ���� �البحث �وظيفة  �ش�ل

�إيجاد�حلول�للمشا�ل�ال���تواجھ�العملية�اإلنتاجية،وتطو�ر�املنتوجات�ا��ديدة�و �داعاألساسية����اب

� �ذلك، �ع�� �األساسية�ا�شاءعالوة �امل�ارات �فعال�مؤسسةلل�والقدرات�و�ناء ��ش�ل �م�م��ا �ولتحقيق ،

ورصد�املعلومات�استقبال�بحيث�يمكن�ل�ا��يجب�أن�تحتل�م�انة��امة����ال�ي�ل�التنظي���للمؤسسة

  .�ش�ل�جيد

)،�Levinthal�)1990و�Cohenاعت��ت�العديد�من�الدراسات�االبداع�ع���أ��ا�عملية��علم�(أمثال�

Zahraو�George�)2002البحث�� �أ�شطة �خالل �من ��ذه �االبداع �عملية �وتحليل �دراسة �يمكن �كما ،((

�األك �األعمال �أ�شطة �ب�ن �من �واحدة �األخ��ة ��عت����ذه �إذ �معدل�والتطو�ر. �ي��اوح �حيث ���خطورة،

قاالت�،�تم��شر�العديد�من�الكتب�وامل.�و�س�ب�طبيعة�البحث�والتطو�ر��ذه%45 – 25فشل�ا�ما�ب�ن�

�Tsujiالدراسية�حولھ،�وال���ركزت�معظم�ا�ع���البحث�والتطو�ر�الرس������املؤسسات،�وال���عرف�ا�

)� ��عر 2017وآخرون �والتطو�ر�الرسمية، �البحث �"أ�شطة �بأ) �بتعز�ز�وتمك�ن�ف �املتعلقة �األ�شطة ��ا

�االب �ع�� �عناصر�القدرة �جميع �املنتجات�1"الداخ��داع �نجاح ��� ��سا�م �أن �يمكن �ذلك �إ�� �باإلضافة .

� �حيث � Boozوجدتا��ديدة، ،Allenو�Hamilton�(1982)امل�� �إطالق��ؤسساتأن ��� �ن��ت ال��

.�أي�وجود�2تطو�ر�رسمية�للمنتجات�ا��ديدة ا�من�عمليةأن�ت�ون�لد��ا�نوع�املر���منتجات�جديدة�من

� �دراسة �و�� � �ا��ديدة. �تطو�ر�املنتجات �بأ�شطة �خاصة �وم��انية �أفراد �تنظيم، وآخرون��Tsujiقسم،

)2017� �لـ �لآلسيان�(�1049) �تا�عة �مختلفة �دول �ASEANمؤسسة��� �في�نام، �و�� �الوس،�إن)، دون�سيا،

� �إ�� �املؤسسات ��ذه �قسموا �وتايالند، �(الفلب�ن �والتطو�ر�الرس�� �البحث �مجموعة �608مجموعت�ن:

)� �والتطو�ر�الغ���رس�� �البحث �ومجموعة �بأر�ع��441مؤسسة)، �املجموعت�ن ��ات�ن �ر�طوا مؤسسة)،

)� �املنتجات: )�تقديم�2)�تقديم�منتج�جديد�بإعادة�تصميم�املظ�ر�أو�العبوة،�(1أصناف�من�اإلبداع���

،�وس�ولة�استخدام�ا،�األنظمة�الفرعيةإما����امل�ونات،���ش�ل�م��وظو حس�ن�منتج�جديد،�بالقيام�بت

)� �ذلك �إ�� �وما ...3� (� �جديد �موجودةتطو�ر�منتج �تكنولوجيا �ع�� ��باالعتماد ��)� �والصنف )�4املؤسسة،

                                                           

1 Masatsugu Tsuji, Hidenori Shigeno, Yasushi Ueki, Hiroki Idota & Teruyuki Bunno, Characterizing R&D and HRD 

in the innovation process of Japanese SMEs: analysis based on field study, Asian Journal of Technology 

Innovation, Vol. 25, N°. 2, 2017, p. 3. 

2 Bhuiyan Nadia, A framework for successful new product development, Journal of Industrial Engineering and 

Management, Vol. 4, N°. 4, 2011, p.749. 
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� �ع�� ��عتمد �تماًما �جديد �جديدةتطو�ر�منتج �وأشارت�تكنولوجيا �املؤسسة. ���� �نتائج �أن�الدراسة إ��

  .�املنتجات��ش�ل�مختلفابت�ار��تمارساملجموعت�ن�

للمؤسسات�الكب��ة����مجال�ع���الرغم�من�األ�مية�ال�ائلة��)Sterlacchini�)1990و�Santarelliيرى�

اإلنفاق�ع����(وال�سيما�االبداعأل�شطة�طاق�واسع�أن�املؤشرات�التقليدية�املسلم�بھ�ع���ن�،�مناالبداع

�ش�ل��اف.��واملتوسطة�الصغ��ةللمؤسسات��اإلبدا��األداء��وتفس�� �البحث�والتطو�ر)�تفشل����ف�م

تخصيص�موارد�مالية��دون �،تفعل�ذلكغالبا�ما�،�فإ��ا��ذه�األخ��ة�بأ�شط��ا�االبداعيةتقوم��عندماف

�محددة �إجراءاتوإدار�ة �دون �ا��صوص �وجھ �وع�� �رسمية�، .� �فإن �و�التا�� الصغ��ة�املؤسسات

�كب���من ��عدد �القيام �إ�� �تميل ��واملتوسطة �األ�شطة �اإلنتاج، �أقسام ��� �وال�سو�ق�املبيعاتاالبداعية

�إدارا��ا �من
ً
�والتطو�ر��بدال �بالبحث �خاصة �أقسام �اإلطالق�� �ع�� �ال�توجد

ً
�غالبا �عل��ا�1وال�� �و�طلق .

)�ع���أ��ا�"�املؤسسات�ال���ل�س�2017وآخرون�(�Tsujiالبحث�والتطو�ر�الغ���رس���وال���عرف�ا�كذلك�

�أو� �أقسام �االبداع"لد��ا �ع�� �القدرة �والتطو�ر�لز�ادة �البحث �بأ�شطة �للقيام �نظامية �و�رى�2مرافق .

���األرقام�ا��اصة�بالبحث�والتطو�ر�ال���توفر�ا��املش�لةأن��)Sterlacchini�)1990و�Santarelliكذلك�

�االستقصائية ��ش�الدراسات �ال �والتطو�ر��ملتالرسمية �البحث �أ�شطة �صدد�غ���الرسميةع�� �و�� .

� �ذلك �معا��ة �ل�نتائج�Kleinknecht�(1989)قدم �استقصائية �و �مؤسسة��3000ـدراسة �أكد�ولندية،

�امل �دور ��ؤسساتع�� �و الصغ��ة �والتطو�ر�الصنا��. �البحث �دراستھ���ن�� �أخذ��� �إذا البحث� أنھ

�بأ�شطة�البحث�والتطو�ر �ت�الصغ��ة�واملتوسطةؤسساامل ال��ام،�فإن�غ���الرس������االعتبار والتطو�ر

.�باإلضافة�إ���ذلك،�الحظ�الرسمية(االستقصاءات)�أع���بكث���من�تلك�ال���أبلغت�ع��ا�املصادر��ي�ون 

� �الدراسة �نتائج �البحث��� �بكث���من �أقل �املتوسط �تبدو��� �ا���م �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات أن

 .3الكب��ة�ؤسساتوالتطو�ر����امل

�سبق �مما �أ�ستخلص �رس، �تحدد�ن �وال�� �املؤسسة، ���ا �تقوم �والتطو�ر�ال�� �البحث �أ�شطة مية

�عز�ز�وتمك�ن�جميع�عناصر�بوجود�قسم،�فرق،�وم��انية�مخصصة�ل�ذا�النوع�من�األ�شطة��عمل�ع���

�االب �ع�� �القدرة �اإلبداعية�ب�ن�املؤسسات�ال���الداخ��داع �القدرات �ت�ون��ناك�فروقات��� ،�و�التا��

� �البحث �أ�شطة �الغ���تمارس �بصفة �ال�شاط ��ذا �تمارس �ال�� �نظ��ا��ا �و��ن �رسمية، والتطو�ر�بصفة

و�ب�ن�الش�ل�املوا���نموذج�الدراسة�التفصي���بمتغ��ا��ا�املستقلة�والتا�عة�لت�يان�أثر�قدرات��رسمية.

 تطو�ر�وقدرات�االبداع�التكنولو���ع���األداء�اإلبدا��البحث�وال

                                                           

1 Enrico Santarelli, Alessandro Sterlacchini, Innovation, Formal vs. Informal R&D, and Firm Size: Some Evidence 

from Italian Manufacturing Firms, Small Business Economics, Vol. 2, 1990, p. 223. 

2 Masatsugu Tsuji, Hidenori Shigeno, Yasushi Ueki, Hiroki Idota & Teruyuki Bunno, Op. Cit, p. 3. 

3 Kleinknecht Alfred, Firm Size and Innovation: Observations in Dutch Manufacturing Industries, Small 

Business Economics, Vol. 1, N°. 3, 1989, p. 215. 
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  ):�النموذج�التفصي���للدراسة�4-1الش�ل�(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .لباحث�باالعتماد�ع���دراسات�سابقةامن�إعداد��املصدر:

 

 قدرات�اإلبداع�التكنولو��
األداء�

 اإلبدا��

 قدرات�البحث�والتطو�ر

 االس�يعابية�القدرات

 قدرات�التص�يعيةال

 قدرات�ال�سو�قيةال

قدرات�التنظيميةال  

 قدرات�االرتباطيةال

 أداء�املنتج

أداء�عمليات�

 االنتاج

 األداء�البي��

  املؤسسةخصائص�

  ��م�املؤسسة

  عمر�املؤسسة

 والتطو�ر����املؤسسة�رسمية�أ�شطة�البحث

 قدرات�عمال�ب�وت

 وت�قدرات�االنفاق�ب

 قدرات�تنفيذ�ب�وت
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 :تطو�ر�مقاي�س�متغ��ات�الدراسة 

� �سنعمل �النموذج. ��ذا �بناءات �ع�� �وت�لمنا �الدراسة �نموذج �إ�� �تطرقنا �من��عدما �ا��زء ��ذا ��

نموذج��املقاي�س�ا��اصة�ب�ل�متغ���داخل���تطو�ر�و �التعر�فات�اإلجرائيةمناقشة�الفصل�الرا�ع،�ع���

�ا��اصة�بمتغ�� �البناءات�الستة�ع���ا��زء�السابق،،�كما�سبق�ذكره����الدراسةركز�ت�حيث�الدراسة.

�التكنولو�� �االبداع �والتطو�ر،�قدرات �البحث ��(قدرات ال�سو�قية،��،يةالتص�يع�االس�يعابية،القدرات

(األداء�االبدا���للمنتج،�األداء��التنظيمية�والقدرات�االرتباطية)،�واأل�عاد�ا��اصة�بمتغ���األداء�اإلبدا��

�البي��) �واألداء �االنتاج، �لعمليات �حدةوفيم�.االبدا�� �ع�� ��عد ��ل �مناقشة �س�تم �ي�� �حيث�ا �من ،

إ���األدبيات�ال���تم�االعتماد�عل��ا����اختيار��باإلضافةالتعر�فات�اإلجرائية،�الغرض�من�قياس�البعد،�

  �املقياس�ا��اص�ب�ل��عد.

  :قدرات�اإلبداع�التكنولو���اتتطو�ر�مقاي�س�متغ��  

� �ع�� �التعرف �إ�� �خاللھ �من �و��دف �املستجو��ن �للدراسة�حول توج�ات �املستقلة أي��.املتغ��ات

ات�قطاع�ؤسسامل�مجموع����التعرف�ع���مستوى�قدرات�البحث�والتطو�ر�وقدرات�االبداع�التكنلو��

و�ذا�القسم�بدوره�ينقسم�إ���ستة�أجزاء،��ل�جزء��.محل�الدراسة�روم��ليةك�والالصناعة�االلك��ونية�

  ��:وال���سنوجز�ا�فيما�ي�يختص�بقياس��عد�من�أ�عاد�املتغ��ات�املستقلة�للدراسة.

  خاص�بمتغ���قدرات�البحث�والتطو�ر:مقياس�تطو�ر�� 

من�خالل�دراسة�األدب�النظري�والتطبيقي�فيما�يخص�موضوع�قدرات�البحث�والتطو�ر،��ش���إ���

� �بأ��ا �األخ��ة �ل�ذه �االجرا�ي �املعارف"التعر�ف �من �حزمة ��� ��،تتمثل �واإلجراءات�امل�ارات، العمليات

والتطو�ر�وال���تمكن،��س�ل�وتدعم�املؤسسة�إلنتاج�وتطو�ر�معرفة�(الروت�ن)�ا��اصة�بوظيفة�البحث�

بالتا���ابداع�تكنولوجيا�جديدة�أو�تحس�ن�أخرى�واستغالل�ا،��جديدة،�أو�إعادة�صياغة�املعرفة�ا��الية،

��و�ختص�"قائمة. �ع�ب�املقياس�ذا �والتطو�ر التعرف �البحث �قدرات �مستوى �عينة��� �املؤسسات ��

  كما�ي��:�بدوره�مقسم�إ���ثالثة�فروع��زءو�ت�ون�من��سعة�عشرة�فقرة،�و�ذا�ا��،الدراسة

  قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر:س�مقياتطو�ر�

من�الناحية�الكمية�(أي�مدى�توفر�العدد��قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر �و�ختص�بقياس�مستوى 

�العمال�املناسب �الن�من �الناحية �من �وكذلك �والتطو�ر). �البحث �التعلي���ملشار�ع �املستوى �(أي وعية

قدرات�عمال�.�يمكن�إعطاء�التعر�ف�االجرا�ي�لواملعارف�وا����ات�ال���يمتلك�ا�عمال�البحث�والتطو�ر)

�والتطو�ر  �والتطو�ر،��البحث �البحث �عمال ���ا �يتمتع �ال�� �وا����ات �امل�ارات �املعارف، �"مجموع بأنھ

  وكفاية�عدد�م�لتأدية�امل�ام�واأل�شطة�واأل�داف�املتعلقة�بھ."
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��و�ناء �دراسة �2004(�وآخرون�Gunع�� �(�Smithو)، �لقياس��)2005وآخرون �فقرات �ستة اخ��نا

  لك:يو���ذ.�وا��دول�التا���قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر

  ):�فقرات�قياس�قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر4-1ا��دول�(

 رقم قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر

 1 .يمتلك�موظفي�البحث�والتطو�ر����مؤسستكم�ش�ادات�علمية�عالية

 2 أ�داف�املشروع.�إلنجاز عدد�العمال�املتخصص�ن����البحث�والتطو�ر��اف�

 3 املعارف�والتخصصات�العلمية.تمتع�عمال�البحث�والتطو�ر�ب�نوع�ي

 4 لتنفيذ�م�مة�البحث�والتطو�ر.��ةوالتطو�ر�امل�ارات�والكفاءات�الالزم�ثيمتلك�عمال�البح

  5  يخضع�عمال�البحث�والتطو�ر�لدورات�تدر��ية�بصفة�مستمرة�ودائمة.

  6  ��تم�املؤسسة�بز�ادة�عدد�املوظف�ن�املتخصص�ن����قسم�البحث�والتطو�ر.

  )2005وآخرون�(�Smith)،�و2004وآخرون�(�Gunباالعتماد�ع���دراسة��ثمن�إعداد�الباح�املصدر:

  ع���البحث�والتطو�ر:)�االس�ثماراالنفاق�(�قدراتتطو�ر�مقياس��

إلنفاق�����ذه�الدراسة�نقصد�بقدرات�االنفاق�(االس�ثمار)����البحث�والتطو�ر،�"قدرة�املؤسسة�ل

� �والتطو�ر ع�� �البحث �و �ذوي �عمال �العاليةاملعارف �...ا��)،��امل�ارات �مالية �م�افئات �مردودية، (أجور،

  بأ�شطة�البحث�والتطو�ر."الالزمة�للقيام��،�املعدات�والتج���اتاملوادواالنفاق�كذلك�ع���

�يتم��� ��املقياس�ذا �ع�� �الباحث�،عباراتباشتمالھ �قبل �من �تطو�ر�ا �قدرة�تم �مدى �تق�س ،

�س�مالية�نظراع���مقاي��فيھ��عتمدولم��أ�شطة�البحث�والتطو�ر.���املؤسسة�ع���االس�ثمار�(االنفاق)�

� �املؤسسات � –ل�ون �ا��زائر�ة �خاصة� –خاصة �سر�ة �مالية �معلومات �أي �عن ��س�ولة �تكشف لن

� ��بإنفاق�ااملتعلقة �أخرى، �ج�ة �ومن �ج�ة، �من ��ذا �والتطو�ر، �البحث ����تختلفع�� �املؤسسات

�و  �اال�تال�ات �املادية، �األصول �لتقييم �مختلفة �محاس�ية �ملعا��ات �رواتب�استعمال�ا حسابات

لضمان�استجابات�مالئمة�ل�ذا��الستخدام�مقاي�س�بديلةبطبيعة�ا��ال،��ذا�ما�دفعنا،��،...ا��العمال

�الدراسة �من �دراسات�ا��زء �ع�� �من�و�االعتماد ���Hall�)2002ل ،(Yamوآخرون�� �املوا���. وا��دول

  :يو����ذه�املقاي�س�(العبارات)

  ع���البحث�والتطو�راالنفاق�(االس�ثمار)�قدرات�):�فقرات�قياس�4-2ا��دول�(

 رقم قدرات�االس�ثمار�(اإلنفاق)�ع���البحث�والتطو�ر

  7  تخصص�مؤسستكم�م��انية�مالية�خاصة�أل�شطة�البحث�والتطو�ر.�

  8  املواد�واملعدات�والتج���ات�الالزمة�ملشار�ع�البحث�والتطو�رتنفق�املؤسسة�باستمرار�القتناء�

 9 تمنح�املؤسسة�أجورا�عالية��س�يا�لعمال�البحث�والتطو�ر.

 10 �عمل�املؤسسة�ع���منح�م�افئات�مالية�لتحف���عمال�البحث�والتطو�ر.�

  وآخرون�Hall�)2002�،(Yamباالعتماد�ع���دراسات��ثمن�إعداد�الباح�املصدر:
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  قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�رتطو�ر�مقياس��

� �ا��زء ��ذا �املتعلقة�يختص �واأل�شطة �املشار�ع �تنفيذ �حول �املؤسسة �قدرات �مستوى بقياس

�واملناسبة. �ال��يحة �بالطر�قة �وذلك �والتطو�ر، �بموضوع��بالبحث �ا��اصة �الدراسات �خالل ومن

�التعر�ف �ي�ون �أن �الباحث �والتطو�ر�ارتأى �البحث �البحث��مشار�ع �مشار�ع �تنفيذ �لقدرات اإلجرا�ي

"� �أ��ا �تنفيذ�والتطو�ر�ع�� �ودعم ��س�يل �أجل �من �املؤسسة �لدى �توفر�ا �الواجب �القدرات مجموع

مشروع�أو�محفظة�مشار�ع�البحث�والتطو�ر�بالطر�قة�ال��يحة�واملناسبة�وكذلك�إنجاز�ا����األوقات�

�ل�ا �املحدد �و�اال �."و�األ�داف �دراسات �ع�� �Ma�)2003و�Guanعتماد ،(Yam�)� �2010وآخرون ،(Yam�

وال����فقرات�لقياس��ذا�النوع�من�القدرات.��سعاستخدمنا��)2006وآخرون�(�Guan)،�2004وآخرون�(

  سنعرض�ا����ا��دول�املوا��:

  قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر):�فقرات�قياس�4-3ا��دول�(

 رقم قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر

  11  فرق�عمل�ما�ب�ن�مختلف�الوظائف����املؤسسة�للقيام�بأ�شطة�البحث�والتطو�ر.�وجود

  12  الوضوح����أ�داف�مشروع�البحث�والتطو�ر�ومراحل�تنفيذه.�

 13 تتوفر�لفرق�التطو�ر�ال�س�يالت�املادية�والتكنولوجية�(م�اتب،�حواس�ب،�أج�زة،�معدات�وأدوات).��

مشروع�البحث�والتطو�ر.���إلنجاز تتوفر�لفرق�التطو�ر�ال�س�يالت�اإلدار�ة�(�عليمات،�إجراءات،�اتصاالت)� 14 

رة. مة�ومتطِوّ   15  تطبق�فرق�عمل�البحث�والتطو�ر����مؤسستكم��أساليب�تصميم�متقّدِ

  16  ���وقت�واحد.�� �عمل�املؤسسة�ع���انجاز�أك���من�مشروع�بحث�وتطو�ر

  17  تتوفر�لدى�مؤسستكم�عمليات�جيدة�لتحو�ل�املعرفة�من�البحث�إ���تطو�ر�تكنولوجيا�جديدة��

  18  يتم�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر����الوقت�املحدد�لھ

  19  يمتلك�املسئولون����املؤسسة�القدرة�ع���اختيار�مشار�ع�البحث�والتطو�ر�ال����عود�ب�تائج�جيدة�عل��ا

�الباح�املصدر: �إعداد ��ثمن �دراسات �ع�� �Ma�)2003و�Guanو�االعتماد ،(Yam�)� ،�2004وآخرون

2010�،(Guan�)2006وآخرون�(  

  :خاص�بمتغ���القدرات�االس�يعابيةتطو�ر�مقياس� 

.�الدراسة�املؤسسات�محل�لدى�االس�يعابية�للمعرفة�ا��ارجية�قدراتاليق�س��ذا�ا��زء�مستوى�

،�ع���أ��ا:�"قدرة�املؤسسة�ع���اك�ساب،�ف�م،�تحو�ل�واستغالل�املعرفةوال���يمكن�أن��عرف�إجرائيا�

�ا��ارجية�امل�ارات �داخليا�والتكنولوجيا �تطو�ر�تكنولوجيا �أجل ��."من �اعتمدنا ��ذه����ولقد تقسيم

�()George�)2002و�Zahraالقدرات�ع���دراسة� �إ���أر�ع�قدرات�فرعية: �وال���تقسم�ا )�القدرة�ع���1.

)�القدرة�4)�القدرة�ع���تحو�ل�املعرفة،�و(3)�القدرة�ع���ف�م�املعرفة�(2اك�ساب�املعرفة�ا��ارجية،�(

وآخرون����Jansenل�من�تيارنا�لعبارات�القياس�فقد�اعتمدنا�ع���دراسةاخع���استغالل�املعرفة.�أما�

)2005( ،Oumayaو�Gharbi�)2016(ا��دول�التا��:�.�سنو����ذا�املقياس���  
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  القدرات�االس�يعابية):�فقرات�قياس�4-4ا��دول�(

 رقم  القدرات�االس�يعابية�

  تحرص�املؤسسة�ع���التعامل�املستمر�مع�املؤسسات�األخرى�(محلية�أو�أجن�ية)�الك�ساب�املعرفة�ا��ديدة.

ة� ر
قد

ب
سا

ك�
اال

  

20  

  21  �عمل�املؤسسة�ع���الت�بع�الدائم�للتطورات�التكنولوجية����محيط�ا.�

 س�ولة�الف�م�للمعرفة�التكنولوجية�ا��ديدة�املك�سبة�من�خارج�املؤسسة.

�م
لف

ة�ا
در

ق
  

22  

 23 سرعة�تحديد�الفرص�واملنافع�وما�يمكن�أن��ستفاد�من�املعرفة�ا��ديدة�املك�سبة�من�خارج�املؤسسة.

 إم�انية�ا��مع�ب�ن�املعرفة�املك�سبة�حديثا�من�ا��ارج�مع�تلك�املوجودة�مسبقا����املؤسسة�

ة� ر
قد

ل
و�

ح
لت

ا
 

24 

 25 �عديل�تكييف�املعارف�ا��ارجية�ا��ديدة�لتطبيق�ا�داخل�املؤسسة.

  .تطبيق�املعرفة�ا��ديدة�املك�سبة����تطو�ر�منتجات�جديدة

ة ر
قد

الل  
تغ

س
اال

  

26  

�الباح�املصدر: �إعداد �ثمن �من ��ل �دراسة �ع�� �دراسة �ع�� �باالعتماد ،Jansen�)� ، )2005وآخرون

Oumayaو�Gharbi�)2016(  

  التص�يعية:�بمتغ���القدرات�تطو�ر�مقياس�خاص� 

�املقياس���دف ���ذا �مستوى �ع�� �التعرف �التالإ�� �الدراسة،�قدرات �محل �املؤسسات ��� ص�يعية

�يعية�املستخدمة����،��ش���القدرات�التصع���ما�تم�مناقشتھ����ا��زء�ا��اص�بنموذج�الدراسة�و�ناء

�الدراسة �و ��ذه �متقدمة �بتكنولوجيا �متطورة �تص�يع �أنظمة �إدخال �ع�� �املؤسسة �"قدرة �مستوى�إ��:

)� �عالية �مرونة �آالت، �ع�� ��شتمل ��شر�ة �وكفاءات �أدوات ��معدات، �إدارة �إجراءات �إ�� ذا�باإلضافة

حاجيات�ومتطلبات�السوق�مخرجات�البحث�والتطو�ر�من�ج�ة،�و )،��سمح�ل�ا�بالتوفيق�ما�ب�ن�النظام

�أخرى" �ج�ة ��.من �واخ��نا �دراسة �ع�� �باالعتماد �القدرات ��ذه �لقياس �فقرات �Wanستة ،Luو�Chen�

)2008�(Yam�)2010وآخرون��،(Yam�)2004وآخرون��،(Guan�)ي��:فيما�)،�وسنعرض�ا�2006وآخرون�  

  القدرات�التص�يعية):�فقرات�قياس�4-5ا��دول�(

 رقم القدرات�التص�يعية

 27 .التص�يع����عملية�االبت�ار�قسمش��ك��

 28 لدى�قسم�التص�يع�القدرة�ع���االستجابة�لطلبات�البحث�والتطو�ر.

 29 لدى�قسم�التص�يع�قدرة�تقنية�شاملة�من�املعدات�والتج���ات.

  30 أفراد�ذوي�قدرات�وم�ارات�عالية.يوجد����قسم�التص�يع�

  31  تطبق����قسم�التص�يع�طرق�تص�يع�متطورة�و�كفاءة.

  32  �عمل�املؤسسة�ع���تحس�ن�وتطو�ر�نظام�التص�يع�بصفة�مستمرة.

�الباح�املصدر: �إعداد ��ثمن �من ��ل �دراسة �ع�� �Wanباالعتماد ،Luو�Chen�)2008� (Yamوآخرون��

)2010�،(Yam�)2004وآخرون��،(Guan�)2006وآخرون�(  
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  :ال�سو�قيةبمتغ���القدرات��تطو�ر�مقياس�خاص� 

���مجموع��ال�سو�قية�مستوى�القدرات�إ���معرفة�تطو�ر�مقياس�خاص�بالقدرات�ال�سو�قية��دف�

و�مكن�أن��عرف�القدرات�ال�سو�قية�ا��اصة���ذه�الدراسة�إجرائيا�ع���أ��ا�،�الدراسة�محلاملؤسسات�

�ز�ائ��ا�" �مع �عالقات �بناء�شبكة �خالل �من �التنافسية �والب�ئة �السوق �وف�م �معرفة �ع�� قدرة�املؤسسة

� �ع�� �كذلك �وقدر��ا �عل��ا، �الضغوط�وا��فاظ �ومواج�ة �السوق �الحتياجات �بفعالية االستجابة

)،�2004وآخرون�(�Yam)،�2010وآخرون�Chen�)2008�(Yam�)و�Lu،�إ���دراسات�.�واس�نادا"التنافسية

Guan�)اخ��نا�لذلك�خمس�فقرات�لقياسھ،�وا��دول�التا����عرض�لنا��ذه�القياسات:2006وآخرون��.(  

  ات�ال�سو�قيةالقدر ):�فقرات�قياس�4-6ا��دول�(

  رقم  ات�ال�سو�قيةالقدر 

  33  لدى�مؤسستكم�إدارة�عالقات�وثيقة�مع�ز�ائ��ا.�

  34 تتوفر�لدى�املؤسسة�املعرفة�ا��يدة�بالسوق�وقطاعاتھ

  35  يتوفر����املؤسسة�رجال�بيع�ذوي�قدرات�وكفاءات�عالية.

ال.����املؤسسةتوفر�ي   36  نظام�معلومات��سو�قية�فعَّ

  37  �عمل�املؤسسة�ع���تقديم�أفضل�خدمات�ما��عد�البيع.

)،�2010وآخرون�Chen�)2008�(Yam�)و�Luباالعتماد�ع����ل�من�دراسة،��ثمن�إعداد�الباح�املصدر:

Yam�)2004وآخرون��،(Guan�)2006وآخرون�.(  

  بمتغ���القدرات�التنظيمية:�تطو�ر�مقياس�خاص� 

� �املؤسسات �لدى �التنظيمية �القدرات �مستوى �ا��زء ��ذا �أن��محليق�س �يمكن �وال�� الدراسة.

خلق�وا��فاظ�ع���ب�ئة�وثقافة�تدعم�االبداع،�وذلك�من���عرف�إجرائيا�ع���أ��ا:�"قدرة�املؤسسة�ع��

�قد �خالل �ع�� �الت�سيق�ر��ا �ع�� �والقدرة �ا��اجة، �حسب ��عديلھ �يمكن �مرن �تنظي�� ��ي�ل تصميم

�للموارد" �األمثل �التخصص �ع�� �قدر��ا �إ�� �باإلضافة �الوظيفية �الوحدات �ب�ن �ما �الداخ�� .�والتعاون

� �دراسات �ع�� �(�Yamو�االعتماد �2010وآخرون ،(Yam�)� �2004وآخرون ،(Guan�)� ).�2006وآخرون

  عبارات�لقياس��ذا�البعد،�سنعرض����ا��دول�املوا����ذه�العبارات:�5استخدمنا�

  التنظيمية�القدرات):�فقرات�قياس�4-7ا��دول�(

  رقم  التنظيمية�القدرات

���� �جديدة �ابت�ار�أو�تطو�ر�منتجات �مشار�ع �عدة �(�سي��) �مع �التعامل �ع�� �القدرة �املؤسسة إلدارة

  نفس�الوقت.�

38  

ت�سيق�التعاون�ا��يد�ب�ن�الوظائف�الرئ�سية�(مثل�البحث�والتطو�ر�مع��عمل�إدارة�املؤسسة�ع���

  ال�سو�ق�ومع�التص�يع).

39  

  40  �عمل�إدارة�املؤسسة�ع���الرقابة�ا��يدة�ع���الوظائف�الرئ�سية.

  41  لدى�مؤسستكم�القدرة�ع���تخصيص�املوارد�وتوز�ع�ا�ع���األقسام�واملشار�ع�بصفة�مالئمة.
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  42  .شار�ع�االبداعيةملبمرونة�وفقا�ل��عديل��ي�ل�املنظمةلدى�إدارة�املؤسسة�القدرة�ع���

�الباح�املصدر: �إعداد �دراسة�ثمن �من ��ل �ع�� �(��Yamباالعتماد �2010وآخرون ،(Yamوآخرون��

)2004�،(Guan�)2006وآخرون�.(  

  :بمتغ���القدرات�االرتباطية�تطو�ر�مقياس�خاص� 

�املقياس���دف ���ذا �مستوى �ع�� �التعرف �االرتباطيةإ�� �الدراسة،��القدرات �محل �املؤسسات ��

�"�و�عرف�القدرات�االرتباطية قدرة�املؤسسة�ع���ت�و�ن�شب�ات�املستخدمة�����ذه�الدراسة�ع���أ��ا:

�والتكنولو�� �العل�� �البحث �ومعا�د �ا��امعات �املوردين، �الز�ائن، �من ��ل �مع �قو�ة �خارجية ،�ارتباط

واخ��نا�خمس�فقرات�لقياس��ذه�القدرات�باالعتماد��ؤسسات�املنافسة����نفس�القطاع".وكذلك�مع�امل

� �Lall�)1992ع���دراسة ،(Shan�)2010� ،(Shanو�Jolly�)2010(عبارات�� �سنعرض �و���ا��دول�التا�� .

  القياس�ل�ذا�البعد:

  االرتباطية�القدرات):�فقرات�قياس�4-8ا��دول�(

  رقم  االرتباطية�القدرات

  43  مؤسستكم�ارتباطات�جيدة�مع�موردي�التج���ات�واملوارد�وال��مجيات.لدى�

  44  لدى�مؤسستكم�اتفاقيات��عاون�مع�مؤسسات�منافسة�أو�مؤسسات�أخرى����نفس�القطاع.

  45  االرتباط�الدائم�والوثيق�مع�الز�ائن�والتعرف�ع���حاجيا��م�ورغبا��م�واإلصغاء�إ���مشا�ل�م.

  46  ارتباطات�مع�ا��امعات�أو�األ�اديميات�الدراسية�أو�معا�د�بحث�ح�ومية�ستفيد�املؤسسة�من�

  �CLUSTERS  47ستفيد�مؤسستكم�من�املشاركة����عناقيد�صناعية�

 ).2010(�Jollyو�Shan)،�Lall�)1992�،(Shan�)2010باالعتماد�ع���دراسة��ثمن�إعداد�الباح�املصدر:

�مستوى��ذه�القدرات�الستة�واعتمدنا�ع���استخدام�مقياس�ليكرت�ا��ما��� السابقة�(�لقياس

�()الذكر �درجة �إعطاء �تم �بحيث ،1� ��شدة، �لغ���موافق �(2و() �لغ���موافق، (3)� �محايد، �موافق،�)4) ،

  )�ملوافق��شدة.5وأخ��ا�الدرجة�(

  األداء�اإلبدا��:�أ�عادتطو�ر�مقاي�س� 

�اإلبدا�����دف �األداء �املتغ���التا�ع��تطو�ر�مقاي�س �حول �املستجو��ن �توج�ات �ع�� �التعرف إ��

� �عينة��األداء�اإلبدا��التعرف�ع���مستوى��و�التا��للدراسة. مؤسسات�قطاع�الصناعة�االلك��ونية���

�الدراسة�روم��ليةك�وال �الداخلة��� �إ�� �ينقسم �بدوره �القسم �و�ذا �أ�عاد�ثالثة. �لثالثة �األداء�مقاي�س :

وفيما�ي���س�تم�عرض��ل�من�،�للمنتج،�األداء�اإلبدا���لطرق�(عمليات)�اإلنتاج�واألداء�البي��اإلبدا���

ب�ل��عد�وكذلك�الدراسات�ال���تم�االعتماد�عل��ا��واملقاي�س�ا��اصةالتعار�ف�اإلجرائية�ل�ذه�األ�عاد�

  ���ذلك.



 الفصل�الرا�ع القياسنموذج�الدراسة�وتطو�ر�أداة�
 

138 
 

  األداء�اإلبدا���للمنتج:تطو�ر�مقياس�خاص�ب� 

�ا��زء ��ذا �مس�و�ختص �للمؤسسةبقياس �ا��ديدة �املنتجات �تنافسية �األداء�توى ��عرف �حيث .

�ةؤسساملال���أنتج��ا��منتجات�ا��ديدةلالقدرة�التنافسية�ل�اإلبدا���للمنتج�����ذه�الدراسة�ع���أنھ�"

�إ��� �املنتج �تقديم �(سرعة �السوق �إ�� �الوقت �الت�لفة، �املنتج، �جودة �مستوى �من: ��ل �ع�� وت�نافس

  ا��ديد.��ل��ذه�األ�عاد�تأخذ�باملقارنة�بمنتجات�املنافس�ن."السوق)،�تفرد�املنتج�

�باال  .� �دراسات �ع�� �2004وآخرون�(�Yamعتماد ،(Guan�)2006وآخرون�� ،(Shanو�Jolly�)2010(�

  اخ��نا�أر�ع�فقرات�ل�ذا�القياس،�واملتمثلة���:

  األداء�اإلبدا���للمنتج):�فقرات�قياس�4-9ا��دول�(

  رقم  أداء�املنتج

  48  .�منتجاتكم�بجودة�عالية�مقارنة�باملنافس�نتتم���

  49  تتم���منتجاتكم�بت�لفة�إنتاج�منخفضة�والسعر�املعقول�مقارنة�بمنتجات�املنافس�ن.�

  50  مقارنة�بمنتجات�املنافس�ن.�تتم���منتجاتكم�بخصائص�تكنولوجية�فر�دة�من�نوع�ا����السوق 

  51  إ���إطالقھ����السوق�قص����س�يا�مقارنة�باملنافس�ن.الوقت�الذي��ستغرقھ�املنتج�ا��ديد�من�تصميمھ�

  ثمن�إعداد�الباح�املصدر:

  األداء�اإلبدا���لعمليات�(طرق)�اإلنتاج:تطو�ر�مقياس�خاص�ب� 

�للمؤسسة �بال�سبة �ا��ديدة �اإلنتاجية �العمليات �تنافسية �مستوى �لقياس �مخصص �ا��زء .��ذا

إجرائيا�بأن�"عمليات�اإلنتاج�ا��ديدة�أو�املحسنة����املؤسسة�و�عرف�األداء�اإلبدا���لعمليات�اإلنتاج�

�تتم��� �كما �القديمة �اإلنتاج ��عمليات �اإلنجاز�مقارنة ��� �السرعة �اإلنتاج، �ت�اليف �تخفيض �ع�� �عمل

يتم����ذا�ا��زء�باشتمالھ�ع���عبارات،�تم�تطو�ر�ا�من�قبل�الباحث.��"���التكنولوجيا�والتطور �بالتفرد

  ي��:�ثالث�فقرات�ل�ذا�القياس�كما�حيث�تم�تقديم

  اإلنتاج�(طرق)�أداء�عمليات):�فقرات�قياس�4-10ا��دول�(

  رقم  اإلنتاج�(طرق)�أداء�عمليات

  52  تتم���عمليات�اإلنتاج�ا��ديدة�أو�املحسنة�بالسرعة����األداء�مقارنة�بالقديمة.�

� �ت�اليف �تخفيض �ع�� �أو�املحسنة �ا��ديدة �اإلنتاج �عمليات �مقارنة��عمل �كب��ة �ب�سبة اإلنتاج

  بالقديمة.

53  

  54  خصائص�تكنولوجيا�طرق�اإلنتاج�ا��ديدة�واملطبقة�متطورة�وفر�دة�من�نوع�ا.

  ثمن�إعداد�الباح�املصدر:

واعتمدنا�ع���استخدام�مقياس�ليكرت�ا��ما����لقياس�مستوى�األداء�االبدا���ل�ل�من�املنتجات�

� �درجة �إعطاء �تم �بحيث �االنتاج، �و(1(وطرق ��شدة، �لغ���موافق (2)� �لغ���موافق، (3)� �محايد، (4�(

  )�ملوافق��شدة.5موافق،�وأخ��ا�الدرجة�(
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  األداء�البي��:تطو�ر�مقياس�خاص�ب� 

�الناحية� �من �وذلك �املنتجات، �يخص �فيما �املؤسسة �ابداعات �نجاح �مدى �ا��زء ��ذا �لنا يق�س

و�عرف�إجرائيا�ع���أ��ا:�"مدى�النجاح�التجاري�ملنتجات�املؤسسة�ا��ديدة�أو�املحسنة�وذلك��،تجار�ةال

و�ذا�ا��زء�بالذات�يجيب�عليھ�املوظف�ن����قسم�ال�سو�ق�أو�املبيعات�����السنوات�الثالثة�املسابقة"

قدمنا�)�2006وآخرون�(�Guan)،�2004وآخرون�(�Yam.�و�االعتماد�ع����ل�من�دراسة�فقط�للمؤسسة

  ي��:�ثالث�فقرات�ل�ذا�القياس�كما

  األداء�البي��):�فقرات�قياس�4-11ا��دول�(

  )2015�،2016�،2017تقَيم��ذه�الفقرات�خالل�الثالث�سنوات�السابقة�(أي�اجما���سنوات:�

  رقم  األداء�البي��

  55  �سبة�مبيعات�املنتجات�املبتكرة�حديثا�من�إجما���مبيعات�املؤسسة�

  56  ا��ديدة�املباعة�ك�سبة�مئو�ة�من�إجما���املنتجات����املؤسسةعدد�املنتجات�

  57  لمؤسسةمعدل�نمو�املبيعات�السنوي�ل

 )2006وآخرون�(�Guan)،�2004وآخرون�(�Yamباالعتماد�ع���دراسة��ثمن�إعداد�الباح�املصدر:

)�1درجة�(والقياس�املعتمد�ل�ذه�الفقرات�ع���مقياس���مس�مواز�ن�محددة�كما�ي��:�تم�إعطاء�

)�أك���5،�وأخ��ا�الدرجة�(%�20-%15)�من�4،�(%�15-%10)�من�3(�،%�10-%5)�من�2،�و(%5ألقل�من�

  .%20من�

  تطو�ر�مقاي�س�متغ��ات�خصائص�املؤسسة: 

بخصائص�املؤسسة����النموذج�ا��اص���ذه�الدراسة�تم�تحديد�مجموعة�من�املتغ��ات�املتعلقة�

أ�شطة�البحث�والتطو�ر)،�وال���تأكد����دراسات�سابقة�بأن�(��م�املؤسسة،�عمر�املؤسسة،�ورسمية�

ل�ا�تأث������مستو�ات�قدرات�االبداع�التكنولو���من�ج�ة�وكذلك�مستو�ات�األداء�اإلبدا���للمؤسسات�

للنتائج��وضوحا�ف�م�وتفس���أك�� من�أجل��ساس�تم�ادخال�م����النموذج،�وع����ذا�األ من�ج�ة�أخرى 

  فيما�ي���س�سرد�كيفية�قياس��ذه�املتغ��ات:و �.الدراسة�ا��اصة���ذه

  :تطو�ر�مقياس�خاص�بمتغ�����م�املؤسسة 

� �و�و�املؤسسات �عليھ، �متعارف �تقسيم ��ناك �املؤسسة، �ب��م �يتعلق �املتوسطة�فيما الصغ��ة،

�ا���م، ��والكب��ة �الذي �بھواملقياس �األخذ �الدراسة�تم ��ذه �(العمال)��� �املوظف�ن ��ل���و�عدد ��

عيار�املستخدم�من�طرف�السلطات�ا��زائر�ة�لتحديد�أ��ام�املؤسسات�مؤسسة،�وذلك�باستعمال�امل

  :حيث�أن��عدد�اإلجما���للعمال

 .عامل��49-�01املؤسسات�الصغ��ة�ا���م:�عدد�عمال�ا�ي�ون�من� -

 عامل.�249 – 50عدد�عمال�ا�ي�ون�من��املؤسسات�املتوسطة�ا���م: -



 الفصل�الرا�ع القياسنموذج�الدراسة�وتطو�ر�أداة�
 

140 
 

  عامل�فأك��.�250الكب��ة�ا���م:�فعدد�عمال�ا�ي�ون�أما�املؤسسات� -

  تطو�ر�مقياس�خاص�بمتغ���عمر�املؤسسة: 

� ��عمر�املؤسسة، �يتعلق �زاولت�فيما �ال�� �السنوات ��و�عدد �الدراسة ��ذه ��� �املستخدم فاملقياس

�إ���غاية�سنة� �،�و���السنة�ال���أنجزت�ف��ا2017ف��ا�املؤسسة��شاط�ا،�أي�من�سنة�بداية��شاط�ا

  كما�قسم�الباحث�بيانات�عمر�املؤسسة�إ���فئت�ن�لتناسب�غرض�الدراسة�و��:�الدراسة�امليدانية.

 .سنة�15فئة�املؤسسات�ذات�العمر�الصغ���(الناشئة):�وت�ون�لد��ا�عمر�أقل�من� -

 سنة�فأك��.�15فئة�املؤسسات�ذات�العمر�الكب��:�وت�ون�لد��ا�عمر�من� -

  :طة�البحث�والتطو�رتطو�ر�مقياس�خاص�بمتغ���رسمية�أ�ش 

فيما�يخص�رسمية�أ�شطة�البحث�والتطو�ر����املؤسسة،�تم�قياس�ا�بوجود�أو�عدم�وجود�قسم،�

مص��ة،�وحدة،�أو�مخ���خاص�بإنجاز�أ�شطة�البحث�والتطو�ر����املؤسسات�محل�الدراسة،�وع����ذا�

  األساس�فإن:

أ�شطة�البحث�والتطو�ر�بصفة��تزاول�املؤسسةوجود�قسم�أو�مخ���للبحث�والتطو�ر����املؤسسة:� -

 رسمية.

�تزاول�املؤسسة�أ�شطة�البحث�والتطو�ر� - عدم�وجود�قسم�أو�مخ���للبحث�والتطو�ر����املؤسسة:

 بصفة�غ���رسمية،�أو�ال�تزاول��ذا�ال�شاط�إطالقا.
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  :خالصة

� �النظرة �ع�� �بناء �اعتماده �تم �والذي �بالدراسة، �ا��اص �النموذج �الفصل ��ذا ��� القائمة�ناقشنا

).�2010وآخرون�Ma�)2003�،(Yam�)و�Guanالن���الوظيفي�الذي�اق��حھ��ل�من��كذلكع���املوارد،�و 

� �النموذج ��ذا �خالل �من �ب�نونحاول �العالقة �االبداع��ستة�استكشاف �قدرات �تمثل �مستقلة متغ��ات

� �التص�يعية، �االس�يعابية، �القدرات �والتطو�ر، �البحث �قدرات �ف��ا �بما ال�سو�قية،�التكنولو��،

األداء�االبدا���للمنتج،�وعمليات�االنتاج،�والذي�بدوره�يتضمن��بدا��اإل .�واألداء�التنظيمية�واالرتباطية

  .�و���ال���تمثل�األساس�لفرضيان�الدراسة.واألداء�البي��

� �إ�� �كذلك �الفصل ��ذا ��� �القياس�عمليةتطرقنا �الدراسة��تطو�ر�أداة �متغ��ات �متغ���من ل�ل

ذكر�الدراسات�ال���تم�االعتماد�عل��ا����تطو�ر�وأ�عاد�ا�وتوضيح�التعر�فات�اإلجرائية�ل�ا،�باإلضافة�إ���

مقاي�س��ل��.فرضيات�ا��اصة�بالدراسةالالنموذج�و��ة��اختبار �وال���بواسط��ا�يتم�،�ذه�املقاي�س

كما�اعتمدنا��وتم��عديل�ا�لتناسب�ظروف�الدراسة.�األدبيات.د�ا�من�خالل�متغ��ات�الدراسة�تم�اعتما

  .مقياس�م�ون�من�خمس�مواز�ن�استخدامع����متغ��ات�الدراسة�ل�قياس����



  

  :الفصل اخلامس

  

�طار املهنجي وا�متهیدي 

  ��راسة املیدانیة
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  اإلطار�امل�����والتم�يدي�للدراسة�امليدانية 

  تم�يد:

دراسة�االستخدام�املناسب�،�وتمثل�املن��ية�استخدام�من��ية�بحثالعلمية�تتطلب��مالع�ل�األ 

�للباحث. �املتاحة �والتقنيات �التقنيات��للطرق �وكذلك �البحث، �لتنظيم �املق��حة �السبل �تحدد ف��

الكشف�عن،�والوصول�أي�أن�املن��ية����الطر�ق�ال���تؤدي�إ����.املستخدمة�لتحقيق�أ�داف�البحث

  .إ���ا��قيقة�العلمية

�مناقشة�امل �الفصل�ع�� ن��ية�املستخدمة����دراس�نا�الختبار�الفرضيات�املتعلقة�سنعمل�����ذا

املجتمع�املن���املعتمد�من�قبل��ذه�الدراسة،�.�و�ش�ل�أك���تحديدا،�سنعرض�����ذا�الفصل�بالبحث

.�وكذلك�سرد�األساليب�والتقنيات�االحصائية�ال���س�ستخدم����معا��ة�املدروس�والعينة�املختارة�منھ

باإلضافة�إ���عرض�واقع�قطاع�الصناعة�االلك��ونية����ا��زائر،�مع�ذكر�األسباب�ال���دفعت��.البيانات

�التكنولوجيا �الفائقة �الصناعات �من �النوع �الختيار��ذا �تم�يدالباحث �ذلك ��ل �بالدراسة�، �للقيام ا

    امليدانية�واختبار�فرضيات�الدراسة.
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 اإلطار�امل�����للدراسة: 

�الدراسة،� �أ�داف �إ�� �للوصول �املناسب �املن�� �تحديد �س�تم �ا��امس �الفصل �من �ا��زء ��ذ ��

واالقسام�أداة�االست�يان��لوصف�مراحل�تصميم،�باإلضافة�إ���التطرق�ووصف�عينة�ومجتمع�الدراسة

  .امل�ونة�م��ا

  املن���املتبع����الدراسة: 

�تقييم �إ�� �سبق�وذكرنا، �كما �الدراسة، �ا��اصة����دف��ذه �وتحديد�أ�م�القدرات �اإلبدا�� األداء

��التكنولو���باإلبداع �املؤسسات �تمكن �أدا��ا�الصناعيةوال�� �ز�ادة �الصدد،�اإلبدا���من ��ذا �و�� ،

.�ومن�ثم����املؤسسات�عينة�الدراسة�التكنولو��إلبداع�القدرات�الرئ�سية�لمدى�توفر��سنقوم�بقياس

.�ولذلك�فاملن���املناسب�اتباعھ����نجاح�اإلبداع�(األداء�اإلبدا��)�ع���قدرات�ذه�ال�أثر �سنقوم�بتحليل

�ال ��و�املن�� �الدراسة �والبحث�وصفي�ذه �املوضوع ��ذا �متغ��ات �لدراسة �األفضل �املن�� ����باعتباره

� �بما �فرضيا��ا، �وفحص �أو�نف��اعالقا��ا، �إثبا��ا �من �إما �علمية �خطوات �وفق �املن���.يمكننا �أن  حيث

�أو� �نوعية �معلومات �ع�� �معتمدا �ما �أو�حدث �أو��دف �ظا�رة �ومالحظة �"متا�عة :��� �يت��ص الوصفي

�جوانب�كمية �ش�� �ع�� �التعرف ��غرض �مختلفة �زمنية �أو�خالل�ف��ات �معينة، �زمنية �ف��ة الظا�رة����

  1."�غ���ا�من�الظوا�ر�للوصول�لنتائج��ساعد����ف�م�الواقع�الرا�ن�ليتم�تطو�ره�مستقبال�وعالقا��ا

��دف�إ���بيان��إذ)�من�حيث�الغرض،�Cause and Effect(�كما��عت����ذه�الدراسة�ارتباطية�سب�ية

�التكنولو�� �االبداع �والتطو�ر�وقدرات �البحث ��عت���است�تاجية��أثر�قدرات �كما �اإلبدا��. �األداء ع��

)Deductive.من�حيث�طبيع��ا�العتماد�ا�ع���النظر�ات�والدراسات�السابقة�(  

� �التخطيط �حيث �من �من��وضبطأما �م��و�ة �عينة �ع�� �العتماد�ا �م��ية �دراسة �ف�� الدراسة

ت�ت���إ���قطاع��اعيةصنمؤسسات��6مجموعة�من�املوظف�ن�����مجتمع�الدراسة�الك���والذي�يتمثل���

  .���ا��زائر�والك�روم��ليةناعة�االلك��ونية�الص

  مجتمع�وعينة�الدراسة: 

� �االلك��ونية �الصناعة �اختيار�قطاع �التطبيقية�والك�روم��ليةتم �للدراسة �����.كمجال والس�ب

ت�تج�سلعا��اختيارنا�ل�ذا�القطاع�من�املؤسسات��ون�أ��ا�فائقة�التكنولوجيا،�وتتم����ذه�األخ��ة�با��ا

�التكنولوجية �واالبداعات �العلمية �املعرفة �ع�� �عالية �بكثافة ��عتمد �أو�معدلة، �أفراد�2جديدة �توظف .

                                                           
،�2008،�الطبعة�األو���،�الدار�املصر�ة�اللبنانية،�مصر،م�ارات�البحث�عن�املعلومات�وإعداد�البحوث����الب�ئة�الرقميةمتو���النقيب،�1

  .35ص.�

2� �أسماء، �الصا�� �نايف �الشر�ات ��� �والتعلم �االبداع �وع�� �املعرفة �ا�شاء �عمليات �ع�� �العمل �فر�ق ����أثر�تكو�ن �التكنولوجيا عالية

،�2008،�أطروحة�دكتوراه�الفلسفة����إدارة�األعمال،��لية�الدراسات�االدار�ة�واملالية�العليا،�جامعة�عمان�العر�ية�للدراسات�العليا،�االردن

  .103ص.�
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�والتطو�ر�والنمو� �البحث �الكب���ع�� �باعتماد�ا �غ���ا �تتم���عن �كما �عا��. �وتق�� �عل�� �مستوى ذوي

  السر�ع����مبيعات�املنتجات�ال���تقدم�ا�إ���األسواق�املس��دفة.

� �منإذ �الدراسة �مجتمع ����ت�ون �العاملة �(�اإلطارات �6ستة �مؤسسات (� �إ��صناعية قطاع��ت�ت��

 Condor(مؤسسة��ذه�املؤسسات�����ل�من:�.�وتتمثل����ا��زائر�والك�روم��ليةلك��ونية�الصناعة�اال

électronics� �مؤسسة ،Géant électronics� �االلك��ونية �للصناعة �الوطنية �مؤسسة ،ENIEمؤسسة�� ،

Arcodymمؤسسة��،Starlightومؤسسة��،Rapitron.(  

وقع�امل،�وذلك�من�خالل�توفر�محرك�بحث����للمؤسسات�ا��زائر�ة�دليل�"املش��"�االعتماد�ع���و 

�لل �والصناعةااللك��و�ي �للتجارة �ا��زائر�ة �غرفة �وكذلك .� �(ملف�باالعتماد �االلك��ونية �الوثيقة ع��

� �طرف �من �املقدمة �اكسل) �بوعر�ر�ج�ال�سي���العقاري مدير�ة �ل��ج �الصناعية إ����باإلضافة�.للمنطقة

�املؤسسات، ���ذه �ا��اصة �االلك��ونية ��املواقع �العامةتم �ا��صائص ��عض �ع�� ��التعرف و���ل�ا.

 ؤسسات�الدراسة:مل��صائصا���ذه��عض�عرض��ا��دول�التا��

  الدراسة�محل):�ا��صائص�العامة�للمؤسسات�5-1ا��دول�(

  املؤسسة
عدد�

  العمال

تار�خ�بداية�

  ال�شاط

�عمر�املؤسسة

  (بالسنوات)

�املقر�االجتما��

  (الوالية)
  مبلغ�االس�ثمار

SPA CONDOR 

ELECTRONICS 
  مليون�دج�5115  برج�بوعر�ر�ج  15  23/11/2002  3915

SARL Lotfi Eléctronics 

« Géant électronics » 
  ___  برج�بوعر�ر�ج  12  12/11/2005  302

EURL ARCODYM 184  01/04/2006  13  برج�بوعر�ر�ج  
500 000 000�

  دج

ENIE 1329  02/01/1983  34  سيدي�بلعباس  
8 322 000 000�

  دج

SARL ESSALEM 

ELECTRONICS 

« STARLIGHT » 

  دج�000 400 10  ت�سة�/ا��زائر  18  06/10/1999  668

SARL Rapelec Montage 

« RAPITRON Elictronics » 
48  02/2007  10  

�-سطاوا��

  ا��زائر
  دج�000 000 10

ال�سي���العقاري�للمنطقة�،�الوثيقة�املقدمة�من�طرف�مدير�ة�دليل�املش���:من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���املصدر:

 .مواقع�الو�ب�ا��اصة�باملؤسساتو �الصناعية�ل��ج�بوعر�ر�ج

                                                           

:تم��و �املش��� �ولقد �وا��دمات، �والتجارة �الصناعة �لقطاعات �ا��زائر�ة �املؤسسات ��دليل �من �للتجارة�تصميمھ �ا��زائر�ة �الغرفة طرف

ملش���مزود�بمحرك�بحث�قوي�متعدد�املعاي���ي�يح�للم�ني�ن�وا��م�ور�العام�ا�.التجارة�والصناعة�والصناعة�وجرى�تطو�ره�مع�مجموع�غرف

  .وكذا�ا��دمات�ال���توفر�اب�شاطات�املؤسسات�ومنتوجا��ا��من�الدخول�مجانا�لالطالع�ع���املعلومات�املتعلقة
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� من�اإلطارات�املوظفة�����ذه�املؤسسات�(خاصة��ل�ذه�الدراسة�)املعاينةالتحليل�(�ش�لت�وحدة

�وزعتوقد�.�)وقسم�ال�سو�ق�)أو�االنتاج(الذين��شتغلون�����ل�من�قسم�البحث�والتطو�ر،�التص�يع�

سات�عينة�الدراسة.�وتم�اإلطارات�ال����عمل����املؤس�عينة�عشوائية�من���استمارة�است�يان�ع�)230(

االستمارات��و�سبة�عدد�.�وفيما�ي���جدول�يو��صا��ة�للتحليل�االحصا�ي�)�است�يان189اس��جاع�(

  :ل�ل�مؤسسة�عينة�الدراسةاملوزعة�واملس��جعة�من�

  ��املس��دةاالستمارات�املوزعة�و �حول �إحصائيات�):5-2(�جدول 

  املؤسسات
االستمارات�

  املوزعة

��سبة�التوز�ع�إ��

  ��م�العينة

االستمارات�

  املس��جعة

�سبة�االس��داد�

  إ�����م�العينة

SPA CONDOR 

ELECTRONICS 
70  30,43% 62  26,96% 

SARL Lotfi Eléctronics « Géant 

électronics » 
30  13,04% 28  12,17% 

ENIE 50  21,74% 46  20,00% 

SARL ESSALEM ELECTRONICS 

« STARLIGHT » 
40  17,39% 20  8,70% 

EURL ARCODYM 25  10,87% 23  10,00% 

SARL Rapelec Montage 

« RAPITRON Elictronics » 
15  6,52% 10  4,35% 

 %82,17  189 %100  230 املجموع�الك���لالستمارات

  نتائج�االست�يانمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع����املصدر:

�من�ا��دول�أعاله �املس��جعة�نالحظ �االستمارات ��سبة �أك���من�(�أن�إجما�� ���م�)%82بلغ �من

  ألغراض�البحث�العل��.االعتماد�عل��ا��يمكن���م�العينة)،�و����سبة�جيدة(املوزعة�استمارات�

  أداة�جمع�البيانات: 

� �الالزمة �البيانات �ع�� �ا��صول �أجل �منمن � للتحقق �إ��الدراسة�فرضيات��ة �والوصول ،�

  أداة�االست�يان�وال���تم�تصميم�ا�خصيصا�ألغراض�الدراسة..�اعتمد�الباحث�ع����اأ�داف

مرت�عملية�تطو�ر�االست�يان�(مقياس�النموذج)��عدة�مراحل�ح���وصلت�إ���ش�ل�ا�ال��ا�ي�الذي�

  تم�اعتماده�واستخدامھ�لتحقيق�أ�داف��ذه�الدراسة.

�األو�� - ��:املرحلة �بموضوع��االطالعتم �املباشرة �العالقة �ذات �التطبيقية �والدراسات �األدبيات ع��

 ن�أ�عاد�النموذج�ا��اص�بالدراسة.الدراسة،�من�أجل�اختيار�الفقرات�ا��اصة�ب�ل��عد�م

�الثانية - �أجل��:املرحلة �من �املتخصص�ن، �األساتذة �من �محكم�ن ���نة �ع�� �االست�يان �عرض تم

ع���اق��احا��م�وآرا��م�قمنا�بز�ادة��مة����االست�يان.�و�ناءت�املستخدالتأكد�من���ة�ودقة�العبارا
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�بإعادة�صياغة��عض�ا�اآلخر��وحذف��عض�العبارات،�كما �قمنا �و��ذا�و لتصبح�أك���وضوحا ف�ما.

  أصبح�االست�يان����ش�لھ�ال��ا�ي�يحتوي�ع���عدة�أقسام�سنوجز�ا�فيما�ي��:

  القسم�األول: -

ال��صية�والوظيفية�ألفراد�العينة،�حيث�شمل�ع������دف��ذا�القسم�للتعرف�ع���ا��صائص

عدد�سنوات�العمل�(ا����ة)،�املص��ة��من�ا���س،�العمر،�املؤ�ل�العل��،عدة�خيارات�تمثلت�����ل�

  (القسم)�الذي��شتغل�فيھ.

  القسم�الثا�ي: -

�أي� �للدراسة. �املستقلة �املتغ��ات �حول �املستجو��ن �توج�ات �ع�� �التعرف �إ�� �خاللھ �من و��دف

�قطاع� �املؤسسات �عينة ��� �التكنلو�� �االبداع �والتطو�ر�وقدرات �البحث �قدرات �مستوى �ع�� التعرف

� �االلك��ونية �يختص�والك�روم��ليةالصناعة �جزء ��ل �أجزاء، �ستة �إ�� �ينقسم �بدوره �القسم �و�ذا .

  وال���سنوجز�ا�فيما�ي��:�اس��عد�من�أ�عاد�املتغ��ات�املستقلة�للدراسة.بقي

�األول  ��و �:ا��زء �قياستضمن �والتطو�ر�فقرات �البحث �أجزاء�قدرات �ثالثة �إ�� �تنقسم �بدور�ا �وال�� ،

  :فرعية

 .)�6-1فقرات�(من��6:�و�شتمل�ع���قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر -

 .)�10-7فقرات�(من��4والتطو�ر:�و�شتمل�ع���قدرات�االس�ثمار�(االنفاق)����البحث� -

 .)�19-11فقرات�(من��9قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر:�و�شتمل�ع��� -

�الثا�ي: ��و �ا��زء �بقياستضمن �ا��اصة �االس�يعابية،�الفقرات ��بدور�ا�وال���القدرات �ع�� ��7شتمل

  .)�26-20فقرات�(من�

  .)�32-27القدرات�التص�يعية�(من��قياسب�تختص�فقرات�6ع����شتمل��ا��زء�الثالث:

  .)�37-33فقرات�(من��5فيھو �،القدرات�ال�سو�قيةقياس��تو�تضمن�فقرا�ا��زء�الرا�ع:

  ).�42-38من�(التنظيمية�القدرات��قياسلفقرات��5من�ن و�ت�و �ا��امس:ا��زء�

  ).�47-43فقرات�(من��5القدرات�االرتباطية،��شتمل�ع����فقرات�قياس�نيتضم�السادس:ا��زء�

  القسم�الثالث: -

التعرف�ع���مستوى��أيو��دف�إ���التعرف�ع���توج�ات�املستجو��ن�حول�املتغ���التا�ع�للدراسة.�

� �االلك��ونية �الصناعة �قطاع �املؤسسات �عينة ��� �اإلبدا�� �بدوره�والك�روم��ليةاألداء �القسم �و�ذا .

  للدراسة.�التا�عينقسم�إ���ثالثة�أجزاء،��ل�جزء�يختص�بقياس��عد�من�أ�عاد�املتغ���

  .)51 – 48األداء�اإلبدا���للمنتج�(من��فقرات�لقياس�4تضمن�و �ا��زء�األول:

  ).�26-20(من� األداء�اإلبدا���لعمليات�(طرق)�االنتاجلقياس��فقرات�3يت�ون�من��ا��زء�الثا�ي:

  ).�32-27(من��فقراتلقياس�األداء�البي���3شتمل�ع����ا��زء�الثالث:
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تحديد�كذلك�و �متغ��ات�الدراسة�درجة�توفر �لقياس�د�تم�اعتماد�مقياس�ليكرت�ا��ما����ذا�وق

  ي��:�للمتغ��ات�كما،�حيث�أعطيت�أوزان�األ�مية�ال�س�ية�ل�ل�فقرة

 )1ل�ا�درجة�واحدة�(��عطىغ���موافق��شدة:� -

 ).�2عطى�ل�ا�درجتان�(�غ���موافق: -

 )3درجات�(�ثالثمحايد:��عطى�ل�ا� -

 )4موافق:��عطى�ل�ا�أر�ع�درجات�( -

 )5موافق��شدة:��عطى�ل�ا�خمس�درجات�( -

  ما�يخص�فقرات�قياس��عد�األداء�البي���أعطيت�ل�ا�األوزان�التالية:أما�في

 )1ل�ا�درجة�واحدة�(�:��عطى%5أقل�من� -

 ).2:��عطى�ل�ا�درجتان�(%�10-%5من� -

 )3:��عطى�ل�ا�ثالث�درجات�(%�15-%10من� -

 )4:��عطى�ل�ا�أر�ع�درجات�(%�20-%15من� -

 .)�5عطى�ل�ا�خمس�درجات�(�:.%20أك���من� -

�تحديد �أجل �ع���ومن �االعتماد �تم �املبحوثة �املؤسسات ��� �الدراسة �متغ��ات األ�مية��مستوى

)�درجة�1.79 – 1اعتبار�الوسط�ا��سا�ي�من�(�حيث�تم�،بخمس�مستو�ات�وقياس�ا�للفقرات�ال�س�ية

� �جدا)موافقة �ضعيف �(مستوى �جدا �ضعيفة �(و ، ��)2.59 – 1.80من �موافقة �(مستوى�درجة ضعيفة

)�درجة�4.19 – 3.40)�درجة�موافقة�متوسطة�(مستوى�متوسط)،�من�(3.39 – 2.60ومن�(�،ضعيف)

�وأخ��ا �مرتفع)، �(مستوى �مرتفعة �(�موافقة �عالية�درجة�عت����)5 – 4.20من �و�التا����موافقة جدا

  قياس�املدى�الذي�يحدد�بھ�مستو�ات�القياس�بالقاعدة�التالية:علما�أنھ�تم��.(مستوى�عا���جدا)

  0.80=�4/5-5أي:��"ا��د�األد�ى�للدرجات�/�عدد�مستو�ات�القياس –ا��د�األع���للدرجات�"

 الدراسة:�اةاالختبارات�القبلية�ألد 

� ��ذا ��� �التطرق ����يتم �الشروع �قبل �تجرى �ال�� �االختبارات �من �مجموعة �إ�� �الفصل �من ا��زء

�اختبار� �وكذلك �القياس �أداة �وثبات �اختبار�صدق �سن�ناول �حيث �الرئ�سية، �اإلحصائية االختبارات

  التوز�ع�الطبي���لبيانات�الدراسة.

  صدق�وثبات�أداة�القياس: 

العناصر�ذات�األ�مية�الكب��ة،��ون�أنھ��عت����عت���دقة�و��ة�القياس،����األبحاث�العلمية،�من�

وال�يتأ�ى��ذا�إال�باختيار�أو�تصميم�أداة�قياس��األساس����الوصول�إ���نتائج�علمية�دقيقة�وموثوق���ا.
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عددا�من�ا��صائص�ال���تم����حدد�اإلحصائيون�وأخصائيو�القياس�مناسبة�وذات�جودة�عالية.�ولقد

�خصا �أ�م �ومن �ا��يدة، �القياس �(أداة �الصدق ��ما: �القياس �أدوات �والثبات�Validityئص (

)Reliability(.ألغراض��� �تطو�ر�ا �تم �ال�� �القياس �أداة ��� �توفر�ما �مدى �من �التأكد �سنحاول �ما و�ذا

  الدراسة.

 أداة�القياس:��صدق 

�الذي� �املدى �أنھ �ع�� ��عرف �والذي ��و�الصدق، �القياس �ألداة �املم��ة �األساسية �ا��صائص من

�األ  �فيھ �قياس�اتق�س �املراد �الصفة ��و�تعب���آخر،.1داة �إذا �صادقة �القياس �ما��عت���أداة �تق�س �انت

  صممت�فعال�لقياسھ.

  املحكم�ن:��صدق -

عرض�االست�يان���يحتو��ا�االست�يان�تؤدي�إ���جمع�البيانات�بدقة�تم��للتحقق�من�أن�الفقرات�ال

� �من �مجموعة �ا����ة�األساتذةع�� �أ��اب �من �وصف��-�املتخصص�ن�املحكم�ن ��� �سابقا �ذكرنا كما

� �إل �-تطو�ر�األداة �املستخدمةال�حول �آرا��م�ءعطاوذلك �وال�لمات ��فقرات �حيث �وضوح�امن �،مدى

و���وضعت�ألجلھ،��مافعال�تق�س�الفقرات��ع���و ��ذه�خلو�ا�من�الغموض،�وأنكذلك�و ��اف�مس�ولة�

���ات�التوج�ضوء �تم �املقدمة ��عض ق�التعديالتإدخال
ّ
��عل ��ذلك�سواء �بتحس�ن حذف��و أالصیاغة،

ما��قياسأو�تفشل�����رةأو�ت�ون�مكر �ال���ت�ت���إليھ�ور املح�عن��ع�� ال����ال�/�ال�لمات��عض�العبارات

  .���نالت�درجة�اتفاق�ب�ن�املحكم�ناالحتفاظ�بالعبارات�الو .�وضعت�ألجلھ

 ثبات�أداة�القياس:� 

إذا�ما�طبقت�تحت�نفس�الظروف��عطاء�نتائج�مماثلةإة�القياس�بمدى�قدر��ا�ع���اتتعلق�ثبات�أد

�كب�� .2والشروط ��ش�ل ��غ���ا �وعدم �النتائج �االستقرار��� ��� �يتمثل �االست�يان �ثبات �أن �تكرر��أي وإن

.�وللتحقق�من�ثبات�أداة�القياس�تم�توز�ع�ا�ع���نفس�العينة�عدة�مرات�خالل�ف��ات�زمنية�مختلفة

معامل�االختبار�الشا�ع�والواسع�االستخدام�و�و�ارات�احصائية�واملتمثلة�����ل�من:�االعتماد�ع���اختب

�)3-5(�ا��دول سنعرض����و �.للتجزئة�النصفية�Guttmanمعامل�،�)Cronbach’s Alpha(�خنباكرو ألفا�

  .�ذين�االختبار�ن�االحصائي�ناملوا���نتائج�

                                                           
�ال�1 �جمال، �غازي �خليفة �ا��بار�توفيق، �عبد �البيا�ي �العال، �عبد �محمد �العلمينعيم�� �البحث �ومنا�� �لل�شر�طرق �الوراق �مؤسسة ،

  .175،�ص.�2009والتوز�ع،�عمان،�األردن،�

،�2013عمان،�األردن،�،�دار�املس��ة�لل�شر�والتوز�ع�والطباعة،�spssالتحليل�اإلحصا�ي�املتقدم�للبيانات�باستخدام�دودين�محمد�حمزة،��2

  .209،�ص.�2ط.�

النصفية�(�تجزئةطر�قة�المن�معامالت�اختبار�الصدق�البنا�ي،�حيث��عتمد�ع���Split-half Methodومن�ثم�اختبار�ما��لبعد�أو�املحور )�ل

  مع��عض�م�البعض.�املرتبط�ن�م�سق�نإذا��ان�ا��زئ�ن�
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)� �ا��دول ��عرض�ا �ال�� �النتائج �من �ب�ن�3-5يالحظ �ما �تراوحت �كرونباخ �ألفا �معامل �قيم �أن ،(

�أداة�0.862-0.927( �فقرات ���ميع �املعامل ��ذا �قيمة �بلغت �كما �الدراسة، �متغ��ات �متغ���من �ل�ل (

)� �(0.964القياس �ألفا �ملعامل �املستحسنة �القيمة �تتجاوز �مرتفعة �قيمة �و�� �بال�سبة0.6) �كذلك .(�

� �(�Guttmanملعامل �ب�ن �ما �ت��اوح �ا��دول �يظ�ر�ا �األخ���الذي ��ذا �فقيم �النصفية، - 0.736للتجزئة

�بلغت�(0.887 �االست�يان ���ميع�فقرات �املعامل ��ذا �وقيمة �حدة، �متغ���ع�� �ل�ل (0.831� قيمة�)�و��

لتحليل�النتائج�عالية.�ومن��ذين�االختبار�ن�تأكد�لنا�مدى�صدق�وثبات�االست�يان،�و�التا���صالحي��ا�

  واالجابة�ع���أسئلة�الدراسة�واختبار�فرضيا��ا.

  س�متغ��ات�الدراسةاي�):�االختبارات�االحصائية�لثبات�مق5-3ا��دول�(

 Guttmanمعامل�  معامل�ألفا�كرونباخ  عدد�الفقرات  متغ��ات�الدراسة

  0.887  0.927  19  قدرات�البحث�والتطو�ر

  0.864  0.912  07  القدرات�االس�يعابية

  0.885  0.926  06  القدرات�التص�يعية

  0.856  0.884  05  القدرات�ال�سو�قية

  0.817  0.904  05  القدرات�التنظيمية

  0.861  0.862  05  القدرات�االرتباطية

  0.736  0.887  10  األداء�اإلبدا��

  0.831  0.964  57  جميع�املتغ��ات

  21vSpssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج��املصدر:

 :لبيانات�الدراسة�التوز�ع�الطبي���اختبار  

،�تتوزع�توز�عا�قر�با�من�التوز�ع�االست�يانمن�خالل�ال���تم�جمع�ا�،�و يتم�إثبات�أن�البيانات�ح��

�(الطبي�� �اختبار�االعتدالية �استخدام �تم �فقد ،Normality(معامل��� �من ��ل �حساب �يتضمن والذي

)� �(Skewnessااللتواء �التفلطح �ومعامل (Kurtosis(� ��عت���. �االحصائيةالذي �االختبارات �أنواع �من �نوعا

���الطبي�عالتوز��من)�(أو�قر�بة�ت�بـع�االست�يانمن�خالل��الّتـي�تـم�جمع�ـا�البياناتملعرفـة�مـا�إذا��انـت�

�يففـمعلمیـة؟�معلمیـة�أم�غیـر�����اختباراتیجـب�اسـتخدام�ا��ـل����نـوع�االختبـارات�ال�وتحديد،�أم�ال

� �یكـو �شـ�� �األحيانمعظـم �أن �املعلمیـة �االختبـارات �اسـتخدام��،طبیعیـا�لبيانات�توز�عا�ن ط �یجـب فیمـا

  .الطبي���ال�ت�بـع�التوز�ـع�البياناتاالختبـارات�غیـر�املعلمیـة�إذا��انـت�

توصف�بأ��ا��3.0،�تفوق�ملؤشر�االلتواء�،)�أن�املتغ��ات�ال���لد��ا�قيم�مطلقةKline�)2011أشار�

�ا��دود. �أ�عد �إ�� ��غ���طبيعية �حول �أقل �توافق �من�مؤشر�التفلطح�ناك �املطلقة �القيم �ذلك، �ومع ،

وآخرون�Westو�ال�سبة�لـ�.1طحصف�بأ��ا�"متطرفة"�التفلمن��ذا�املؤشر�تو �20.0إ���أك���من��8.0حوا���

                                                           
1 Kline, Rex B., Principles and Practices of Structural Equation�Modeling. The Guilford Press, NY, 3ed ed., 2011, p. 63. 
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�معامل�االلتواء�سنعتمد�قاعدة�.�و���دراس�نا21.01إ����7.0من��ت��اوح)�قيم�التفلطح�املتطرفة�1995(

حكم�،�ل�ي�ن-7و7يجب�أن�ي�ون�محصور�ب�ن�ف�التفلطح�معاملأما�،�-3و�3محصور�ب�ن��يجب�أن�ي�ون 

 توز�ع�الطبي��.ق��ب�من�الأنھ�ي�بياناتع���توز�ع�

  ):�اختبار�التوز�ع�الطبي���ملتغ��ات�الدراسة5-4ا��دول�(

  عدد�الفقرات  متغ��ات�الدراسة
�االلتواءمعامل�

Skewness 

معامل�التفلطح�

Kurtosis 

  0.316  - �1.080  19  قدرات�البحث�والتطو�ر

  0.385  - �0.794  07  القدرات�االس�يعابية

  0.575  - �1.047  06  القدرات�التص�يعية

  - �0.392  - �0.492  05  القدرات�ال�سو�قية

  0.435  - �0.993  05  القدرات�التنظيمية

  0.515  - �0.452  05  القدرات�االرتباطية

  0.122  - �1.016  37  قدرات�اإلبداع�التكنولو��

  1.039  - �0.818  04  األداء�اإلبدا���للمنتج

  1.913  - �1.403  03  األداء�اإلبدا���للعمليات

  - �0.396  - �0.462  03  األداء�البي��

  0.422  - �0.690  10  األداء�اإلبدا��

   v21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج��املصدر:

�جميع�قيم�معامالت�االلتواء�ل�ل�املتغ��ات�ا��اصة�بالدراسة)�أن�5-4نالحظ�من�بيانات�ا��دول�(

تفي�بالقاعدة�الالزمة�الختبار�االلتواء�الطبي���للبيانات�ا��اصة��)-�1.403و�-�0.452وال���ت��اوح�ب�ن�(

�0.396فقد�تب�ن�أن�قيم�ا�ال���تراوحت�ما�ب�ن�(�أما�بال�سبة�الختبار�معامل�التفلطحبمتغ��ات�الدراسة.�

�و- ،1.913(�� �الطبي�� �الختبار�التفلطح �الالزمة �بالقاعدة �تفي �أيضا �للبيانات�� �و�التا��، ��ل�. فإن

��متغ��ات �منتوز�عالدراسة�ت�بع �باستخدام��الطبي��،�ا�قر�با �الدراسة �تحليل ��سمح�بمتا�عة �ما و�ذا

  أدوات�التحليل�املناسبة�لالختبارات�املعلمية.

 أساليب�التحليل�االحصا�ي�وخصائص�مفردات�عينة�الدراسة:� 

� �األساليب �أنواع �مختلف �ا��زء، ��ذا ��� �سن�ناول �واالستداللية �الوصفية �س�تم�اإلحصائية ال��

�وتوج�ا��ا،�وكذلك�اختبار�مختلف�فرضيات��ذه�الدراسة. �ذا�وسنعرض��استخدام�ا�لوصف�العينة

  ��صية�والوظيفية�لألفراد�املستجو��ن����عينة�الدراسة.ا��صائص�ال�بيانات�حول �فيما�سي���ذلك

                                                           
1 Cao Qing, Dowlatshahi Shad, The impact of alignment between virtual enterprise and information technology on 

business performance in an agile manufacturing environment, Journal of Operations Management, Vol. 23, 2005, p. 545. 
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  :األساليب�االحصائية�املستخدمة����الدراسة 

مفردات�العينة�ع����بإجابةا��اصة��االلك��ونية����معا��ة�البياناتاعتمد�الباحث�ع���الطر�قة�

  .21.0االصدار��Spssجتماعية�،�باستخدام�حزمة�ال��امج�االحصائية�للعلوم�اال االست�يان

�االستمارات �جمع �املستجو��ن��عد �قبل �من �وقبل �للبيانات،�ءالبد، �االحصا�ي �التحليل �إجراء ���

،�وا��دول�التا���يو���الرموز�متغ��ات�الدراسةقياس��ل�متغ���من�الفقرات�ا��اصة�ب�ب��م�� �أوال �قمنا

  املعطاة�ملتغ��ات�الدراسة

  ترم���متغ��ات�الدراسة):�5-5ا��دول�(

  اختصار�ل�لمات ترم���الفقرات  عدد�الفقرات  متغ��ات�الدراسة

 RDC19إ����RDC1  19  قدرات�البحث�والتطو�ر
Research & Developpement 

Capabilities 

  AC7 Absorptive Capabilitiesإ����AC1  07  القدرات�االس�يعابية

  ManC6 Manufactoring Capabilitiesإ����ManC1  06  القدرات�التص�يعية

  MarkC7 Marketing Capabilitiesإ����MarkC1  05  القدرات�ال�سو�قية

  OC5 Organizing Capabilitiesإ����OC1  05  القدرات�التنظيمية

  LC5 Linkage Capabilitiesإ����LC1  05  القدرات�االرتباطية

  TIC  37  قدرات�اإلبداع�التكنولو��
Technological Innovation 

Capabilities  

  ProdP4 Product Performanceإ����ProdP1  04  األداء�اإلبدا���للمنتج

  ProcP3 Procces Performanceإ����ProcP1  03  األداء�اإلبدا���للعمليات

  SP3 Sale Performanceإ����SP1  03  األداء�البي��

  InnovP Innovative Performance  10  األداء�اإلبدا��

  من�إعداد�الباحث�املصدر:

،�تم�لإلجابة�عن��ساؤالت�الدراسة�واختبار�فرضيا��ا��الوصفي�واالستدال��غرض�إجراء�التحليل�و 

 وتحليل�عدد�من�املؤشرات�االحصائية�واملتمثلة���:االعتماد�ع���حساب�

�ا��سا�ي: - ��املتوسط ��و�ساعد�عت���من�أك���مقاي�س�ال��عة�املركز�ة�استخداما، �تحديد اتجاه���

 .ك�ل�اإلجابة�سواء�بال�سبة�ل�ل�عبارة�ع���حدة�أو�للبعد

�املئو�ة: - �وال�سب �وصف�التكرارات �لبيان �استخدام�ا �وكذلك��وتم �العينة �مفردات خصائص

 .إجابا��ا

�املعياري: - �سو��االنحراف ��ش�ت �درجة �ملعرفة �ل��تمفردا�إجاباتتخدم �من��لالدراسة عبارة

 .ا��سا�ي�عبارات�متغ��ات�الدراسة�ول�ل�محور�من�املحاور�الرئ�سية�عن�متوسط�ا

�كرونباخ: - �ألفا ��اختبار �مدى �ملعرفة �استخدامھ �بمختلف��ثباتوتم �(االست�يان) �القياس أداة

 .محاور�ا
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 االست�يان.�ثباتمن��للتأكدواستخدم�أيضا��:للتجزئة�النصفية�Guttmanمعامل� -

�(�االلتواء�معامل - ��عت����):Skewness & Kurtosisوالتفلطح �االختبارات�الذي �أنواع �من نوعا

�،الطبي���التوز�ع�ت�بـع�االست�يانمن�خالل����تـم�جمع�ـا�ال�البياناتـة�مـا�إذا��انـت�ملعرف�االحصائية

 أو�قر�بة�من��ذا�األخ��.

 .ع���املتغ���التا�عاملتغ���املستقل،�أثر��الختبار �االنحدار�ال�سيط: -

 .��أ�عاد�املتغ���املستقل�ع���املتغ���التا�ع�أثت�درجة�الختبار تم�استخدامھ��االنحدار�املتعدد: -

�(�اختبار  - �املستقل �Independent t-testت �ملجموعت�ن�): �ا��سا�ي �الوسط ��� الختبار�الفروق

 .ختالف����الوسط�ا��سا�ي�ب�ن�مجموعت�نال ،�أي��ستخدم�الختبار�فرضية�امستقلت�ن

من�الطرق�املعلمية��ستخدم�ملقارنة�املتوسطات���دف��عت����:)ANOVAاختبار�التباين�األحادي�( -

 .ألك���من�مجموعت�ن�قياس�التباين

��:Kruskal Wallisاختبار - �الطرق �ملجموعت�ن�ال���ةالالمعلمي�عت���من �التباين �لقياس ��ستخدم

 .عدم�تحقق�شرط�التجا�س�وذلك����حالة�مستقلت�ن

وأك����اإلحصائيةاألك���مرونة�وتتصف�بالقوة��االختباراتشیفیھ�من��اختبار عت�����:Scheffeاختبار� -

،�كما�یمكن
ً
وكذلك�اجراء��)Pairwise Comparisons(�الثنائيةاملقارنات��ءاستخدامھ�إلجرا�تحفظا

لعدم��حساسيةقل�أ.�باإلضافة�إ���ذلك��ذا�االختبار�)Compound Comparisonمجمعة�(�مقارنات

و�حافظ�ع���ا��طأ�من�النوع�األول�ضمن�املستوى��التباين،�بتحليلاملتعلقة��تحقق�االف��اضات

)�ول�س�فقط�Linear Contras(�ةا��طیة�املمكن�للمجموعة�ال�لیة�من�املقارنات�املرغوب�بھ�وذلك

 .1م�ساو�ةغ���ال�العينات����حالةاستخدامھ��فضل�و �.ثنائيةال�املقارنات

�أي��:Dunnett’s T3اختبار� - �الزوجية، �للمقارنات ��ستخدم �املتعددة، �املقارنة �اختبارات �و�من

�مجموعت�ن� �متوسط �عن �يختلف �ضابطة) �(مجموعة �ما �مجموعة �متوسط ��ان �إذا �ما لتحديد

يتم�استخدام��ذا�النوع�من�االختبار����حالة�عدم��.���اختبار�تحليل�التباين�(تجر�ب�ت�ن)�أو�أك�� 

،�وعدم��ساوي�املجموعات،�باإلضافة�)Kruskal Wallisاختبارم�تجا�س�التباين�(أي��عد�استخدا

 �n(2 50 ≥إ���ذلك��ستخدم����حالة���م�العينات�صغ���(

                                                           

1 � �عبد ��هللاملن��ل �فالح، �اإلحصائية�االستدال��اإلحصاء �الرزم �باستخدام �ا��اسوب ��� ��spssوتطبيقاتھ �وال�شر، �للطباعة ،�دار�وائل

  .�286-243،�ص.�ص.�2000األردن،�

2 Mital C. Shingala, Arti Rajyaguru, Comparison of Post Hoc Tests for Unequal Variance, International Journal of New 

Technologies in Science and Engineering�Vol. 2, Issue 5,Nov 2015, p. 27. 
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  :وصف�ا��صائص�ال��صية�والوظيفية�ألفراد�عينة�الدراسة 

� �ا��دول �والوظيفية��)6-5(يب�ن �ال��صية �ا��صائص �حسب �الدراسة �عينة �توز�ع املوا��

� �العل��، �املؤ�ل �العمر، ��شتغل�(�ا���س، �الذي �(أو�القسم) �املص��ة �(ا����ة)، �العمل �سنوات عدد

� �الوصففيھ). �اإلحصاء �استخدام ��ذه�وتم �ع�� �للتعرف �املئو�ة �وال�سب �التكرارات �بحساب ي

  .ا��صائص

  الدراسة�ال��صية�والوظيفية�ألفراد�عينةا��صائص�):�5-6ا��دول�(

 %املئو�ة�ةال�سب  التكرار  املتغ��ات�ال��صية�والوظيفية

  ا���س
  60.3  114  ذكر

  39.7  75  أن��

  100  189  املجموع

  العمر

  42.3  80  سنة�فأقل�30

  42.3  80  سنة�40 – 31

  9.0  17  سنة�50 – 41

  6.3  12  سنة�فأك���51

  100  189  املجموع

  املؤ�ل�العلمي

  13.8  26  تق��

  38.6  73  ل�سا�س

  36.5  69  م�ندس

  7.9  15  ماجست��

  3.2  6  دكتوراه�أو�ما��عادل�ا

  100  189  املجموع

  عدد�سنوات�العمل�(ا����ة)

  67.2  127  سنوات�فأقل�5

  28.6  54  سنوات�10 – 6

  1.6  3  سنة�15 – 11

  2.6  5  سنة�فأك���16

  100  189  املجموع

  املص��ة�أو�القسم�الذي��شتغل�فيھ

  R&D(  37  19.6البحث�والتطو�ر�(

  35.4  67  التص�يع

  16.9  32  ال�سو�ق

  28.0  53  أخرى 

  100  189  املجموع

   V21Spssعتماد�ع���مخرجات�برنامج�من�إعداد�الباحث�باال �املصدر:

)� �ب�سبة �الذ�ور �من ��م �الدراسة �عينة �أفراد �معظم �أن �ا��دول �من �من�%�60.3ي�ب�ن �والبا�� (

�اإلطارات�العاملة����املؤسسات�%�39.7اإلناث�ب�سبة�( �ع�� �الغالبة �الذ�ور�ة �الطبيعة ��ش���إ�� �مما (
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� �أن �أيضا �ا��دول �من �ي�ب�ن �كما �الدراسة. �(�80مجتمع �ب�سبة �%�42.3فردا �عن �أعمار�م �تقل ()30�

سنة)��40 – 31سنة)،�و�نفس�ال�سبة�والتكرار�السابق�ن�بلغ�عدد�األفراد�الذين�ي��اوح�أعمار�م�ب�ن�(

وتمثل��ذه�ال�سبة�األع���ضمن��ذا�املتغ��.�و�أخذ��سب���فئ���العمر�السابقت�ن�ي�ب�ن�أن�غالبية�أفراد�

اد�العينة��م�من�فئة�الشباب.�)��م�دون�سن�األر�ع�ن�األمر�الذي�يؤكد�أن�غالبية�أفر %�84.6العينة�(

فردا�ضمن��12)،����ح�ن��ان�%�9)�أي�ما��س�تھ�(17سنة)�عدد�أفراد�ا�(�50 – 41أما�فئة�العمر�(

  ).%�6.3سنة�فأك��)�بأقل��سبة�مئو�ة�بلغت�(�51الفئة�(

�ل�سا�س� �ش�ادة �يحملون �أغل��م �أن �نجد �العينة �ألفراد �العلمية �املؤ�الت ��� �التدقيق وعند

)،�و�لغ�عدد�ا��امل�ن�ش�ادة�%�38.6)�ب�سبة�(73يث�بلغ�عدد�ا��اصل�ن�ع���ل�سا�س�(وم�ندس،�ح

)� �(69م�ندس �و��سبة �ماجست���36.5�%) �من �عليا �دراسات �ش�ادات �ع�� �ا��اصل�ن �عدد �بلغ �كما .(

)�أفراد�ب�سبة�6)�و�(%�7.9)�ب�سبة�(15ودكتوراه�أو�ما��عادل�ا�فقد�بلغ�عدد�م�و�س��م�ع���التوا���(

�ع���6.3�%( �ا��اصل�ن �األفراد �أما �الدراسة. �عينة �ألفراد �العل�� �املستوى �ارتفاع �ع�� �يدل �ما �و�ذا (

)�من�إجما���العينة.�ولعل�س�ب�ارتفاع�املستوى�العل���%�13.8)�بما��عادل�(26ش�ادة�تق���فعدد�م�(

� �االلك��ونية �الصناعة �قطاع �مؤسسات �أن �إ�� ��عود �الدراسة �عينة �سبق��والك�روم��ليةألفراد (كما

وذكرنا)�فائقة�التكنولوجيا،��عتمد�بكثافة�عالية�ع���املعرفة�العلمية�واالبداعات�التكنولوجية.�و�التا���

تتوجھ��ذه�املؤسسات�نحو�استقطاب�وتوظيف�األفراد�ذوي�الكفاءات�واملستوى�العل���والتق���العا���

.�نا�يك�عن�أن�والك�روم��ليةاللك��ونية�والقادرة�ع���اس�يعاب�التطورات�العاملية����ب�ئة�الصناعات�ا

  أفراد�العينة��م�من�اإلطارات�����ذه�املؤسسات.

ال�)%�67.2ب�سبة�()�فردا�127بال�سبة�لعدد�سنوات�العمل�(أو�ا����ة)�ألفراد�عينة�الدراسة،�فإن�(

�- �6ب�ن�(�)%�53.4أو�ما��عادل�(�)�فردا54(�،�و ،�و���ال�سبة�األك��سنوات�5خ����م����العمل�عن��تز�د

)�ب�سبة�3فبلغ�(�ؤسسا��م)�سنة�خدمة����م15و��11ن�(،�أما�عدد�األفراد�الذين�لد��م�ما�ب)�سنوات10

سنة�فأك��)�و��سبة�مئو�ة��16راد�فقط�من�عينة�الدراسة�ضمن�الفئة�(ف)�أ5)،����ح�ن�وقع�(16.9�%(

  .)%�2.6بلغت�(

،�فقد�بلغ�عدد�األفراد�الذين��شتغلون����أما�بال�سبة�لألقسام�الذين��شتغلون�ف��م�أفراد�العينة

)�67)،�ونالحظ�أن�العدد�األك���من�مفردات�العينة�(%�19.6)�فردا�ب�سبة�(37قسم�البحث�والتطو�ر�(

.�كما�بلغ�عدد�األفراد�الذين��شتغلون����قسم�ال�سو�ق�)%��35.4شتغلون����قسم�التص�يع�ب�سبة�(

�ما�تبقى�()%�16.9)�ب�سبة�(32( �أما )�من�مفردات�العينة�ف�شتغلون����%�28ردا�بما��عادل�()�ف53.

أقسام�أخرى�من�مدير�ة�املوارد�ال�شر�ة،�املالية�واملحاسبة،�املص��ة�التجار�ة،�إعالم�آ��،�أمن�صنا��،�

  .ومراقبة�ال�سي��
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  ���ا��زائر:��والك�روم��لية�ةااللك��وني�ع�الصناعةواقع�قطا 

واملعرفة����سد�مختلف�ا��اجات�والرغبات،�وال���تولدت�أصبح�العالم�اليوم��عتمد�ع���العلم�

م��ا�أحدث�التقنيات�ال���تركت�الكث���من�التغ��ات�اإليجابية����حياة�األفراد،�فالتكنولوجيا�ا��ديثة�

سا�مت����مساعدة�الناس�ع���ظروف�ا��ياة�اليومية،�وقدمت�الكث���من�أسباب�الراحة�والرخاء�ل�م،�

  ��ونية�أحد�أ�م�الوسائل�ال���سا�مت����تحس�ن�و�س�يل�حياة�الفرد.وتمثل�املنتجات�اإللك

  للدراسة�امليدانية:�ك�روم��ليةقطاع�الصناعة�االلك��ونية�وال�أسباب�اختيار  

�التكنولوجيا �فائقة �الصناعات �إ�� �االلك��ونية �الصناعة �قطاع )،�tech industry-High(�1ي�ت��

القطاعات�الصناعية�األخرى،�حيث�أن�ا��اصية�األك���و�تصف��ذا�القطاع�بخصائص�تم��ه�عن�با���

ات�ال���تصنف�����ذا�القطاع،�ذكرا�من�قبل�الدراسات�وال����ستعمل�أيضا�كمعاي���لتحديد�املؤسس

:��  

�%3.5كثافة�أ�شطة�و/أو�نفقات�البحث�والتطو�ر،�مثل��سبة�االس�ثمار����البحث�والتطو�ر�تفوق� -

  2من�اجما���

ظف�ن�ا��اصل�ن�ع���ش�ادة��سبة�املو �سبة�عالية�من�املوظف�ن�ذوي�التأ�يل�العل���العا��،�مثل� -

  %10أك���من�جامعية�

  3مستوى�عال�من�االبداع. -

� �أضاف �أLongo�)2012و�Dagninoكما (� �الصناعات �التكنولوجيان ��عالية �املعرفة واالبداع�كثيفة

�جدا�،التكنولو�� �الضروري �من �ي�ون ��حيث �التوج�اتع�� �واس�شراف �تصور ،�املستقبلية�املؤسسة

  4عالوة�ع���ذلك�قدم��عض�ا��صائص�ال���تتم�����ا��ذه�الصناعات:

  قصر�دورات�حياة�املنتجات، -

  تكنولوجية��ش�ل�م�سارع�ومتواصل،�تطورات -

  لتحقيق�تم���املنتجات�استمرار��غ���املتطلبات�السوقية�وضغوط�سوقية�كب��ة -

  .للقطاع�الديناميكية�التنافسية���ة�توقع�التحوالت�و�صع -

                                                           
�ناك�مصط��ات�مختلفة��ستعمل�ل�سمية��ذا�القطاع�أو�املؤسسات�ال���ت�ت���إليھ�مثل،�مؤسسات�التكنولوجيا�املتقدمة،�املؤسسات�� 1

  .املبتكرة،�املؤسسات�العالية�التكنولوجيا،�املؤسسات�القائمة�ع���املعرفة،�واملؤسسات�القائمة�ع���التكنولوجيا�ا��ديثة

2 Engel Dirk, Fier Andreas, Does R&D-Infrastructure Attract High-Tech Start-Ups? , Centre for European Economic 

Research (ZEW), Discussion Paper No. 00-30, p. 7, Download from: ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp0030.pdf . 

3 Baruch, Yehuda, High Technology Organization - What it is, What it isn't, International Journal of Technology 

Management, Vol. 13, N°. 2, p. 179. 

4 Dagnino, Giovanni Battista, Longo Maria Cristina, Knowledge creation and application in high-technology firms: the�

role of communities in the Italian experience, International Journal of Strategic Change Management, Vol. 4, N°. 1, 2012, p. 

8. 
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من�خالل�ما�سبق،�يرى�الباحث�أن��ل��ذه�ا��صائص�تجعل�من�املؤسسات�العاملة����قطاع�

���ا��زائر،�باعتباره�ي�ت���إ���قطاع�الصناعة�العالية�التكنولوجيا،��والك�روم��ليةالصناعة�االلك��ونية�

�االبداع� �قدرات �ب�ن �ما �امل��مة �العالقة �كشف �أجل �من �امليدانية �بالدراسة �للقيام �مناسبا مجاال

�ال�سو�قية،� �التص�يعية، �االس�يعابية، �القدرات �والتطو�ر، �البحث �(قدرات �بأ�عاد�ا التكنولو��

ت�االرتباطية)�واألداء�اإلبدا���بأ�عاده�(بما����ذلك�األداء�اإلبدا���للمنتجات،�طرق�التنظيمية�والقدرا

  اإلنتاج�واألداء�البي��).

  ���ا��زائر:�والك�روم��ليةطاع�الصناعة�االلك��ونية�تطور�ق 

لقد�عرف�قطاع�الصناعة�االلك��ونية����ا��زائر�تطورات�كب��ة�والذي��ان�ممثال����بداياتھ�أي����

،�وال���جمعت�ب�ن�عدة�مؤسسات��عمل�Sonelecعينات�من�القرن�العشر�ن�باملؤسسة�الوطنية�السب

��ذا�القطاع.�إال�أن�اإلصالحات�االقتصادية�الوطنية�جعل�من��ذه�املؤسسة�تنقسم�إ���عدة�مؤسسات�

  .1لألج�زة�الك�روم��لية�ENIEMلألج�زة�االلك��ونية،�ومؤسسة��ENIEمن�بي��ا�مؤسسة�

�إطار�ا �وتحر�ر�التجارةو�� �الوط�� �االقتصاد �صعو�ات��نفتاح �املؤسسات ��ذه �واج�ت ا��ارجية

للب�ئة�التكنولوجية�املتغ��ة�والسر�عة�التطور،��عة�كث��ة�من�أجل�التأقلم�واالستمرار،�وذلك�لعدم�متا

� �منتجا��ا، �ع�� �الطلب �انخفاض �إ�� �أدى �مما �ذلك �مقابل �األجن�يةو�� �املنتجات �ع�� �الطلب �ز�ادة

�حيثوا �م��ا �الواردات ��سبة ����رتفاع ��امة �م�انة �تحتل �الوطنية�أصبحت �السوق �بداية�. ومع

�كب��ا، �تطورا �والك�روم��لية �اإللك��ونية �الصناعة �ش�دت �املا��� �القرن �من �اتجھ��ال�سعي�يات حيث

من��ذا�املجال��ا��واص�إ���إبرام�عقود�شراكھ�مع�مؤسسات�أجن�ية�معروفة�دوليا�بتطور�ا�وخ����ا���

�السوق��.2الصناعة �سياسة�اقتصاد �ا��زائر�ة �ا���ومة �تب�ت �اال�غالق، �من �طو�لة �ف��ة و�التا��،�و�عد

�ع��� �حكرا ��ان ��عدما �القطاع ��ذا �لالس�ثمار��� �ل��واص �الفرصة �وإتاحة �االقتصادي واالنفتاح

� �العموميت�ن �القENIEMو�ENIEاملؤسست�ن ��ذا ��� �ا��اصة �املؤسسات �جميع �أن �يالحظ �حيث طاع�،

أ�ش�ت����منتصف�ال�سعينات،�ليجد��عد�ذلك�املس��لك�ا��زائري�نفسھ�أمام��شكيلة�البأس���ا�من�

  .3املنتجات�املحلية�بأسعار�مناسبة،�و�عيدا�عن�املمارسات�االحت�ار�ة

                                                           
،�أطروحة�للصناعات�االلك��ونية�ا��زائر�ةدور�السياسة�ال��و�جية�����سو�ق�املنتجات�االلك��ونية�دراسة�ميدانية�ع�شوش�عبدو،�� 1

،�2017)،�1تخصص��سو�ق،�قسم�العلوم�التجار�ة،��لية�العلوم�االقتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�باتنة�(�دكتوراه�غ���م�شورة،

  .168ص.�

،�رسالة�دراسة�حالة�كوندور�برج�بوعر�ر�جمسا�مة�اإلبداع�التكنولو�������عز�ز�تنافسية�املؤسسات�الصناعية،��عبد�الغ���بوزناق، 2

�جامعة� �ال�سي��، �وعلوم �والتجار�ة �االقتصادية �العلوم ��لية �االقتصادية، �العلوم �قسم �صنا��، �اقتصاد �تخصص ماجست���غ���م�شورة،

  .96،�ص.�2013محمد�خيضر��سكرة،�

�سالم، 3 ��إلياس �لبورتر�بالتطبيق �ا��ما��� �النموذج �باستخدام �التناف��� �ب��ج�التحليل �االلك��ونية �للصناعات �كوندور �شركة ع��

  .374،�ص.�15�،2016،�مجلة�العلوم�االقتصادية�وال�سي���والعلوم�التجار�ة،�العدد:�بوعر�ر�ج



 الفصل�ا��امس اإلطار�امل�����والتم�يدي�للدراسة�امليدانية
 

158 
 

�� �االلكت���عكما �الصناعات ���قطاع �ا��ونية �في�� �العاملة �املؤسسات �فمعظم �فتيا، ھ�زائر�قطاعا

��أ�حاليا �ا��س�ب�ذا�و �،�س�يا�حديثاشأت ���االعوامل �شل�ذبة �حيث �القطاع، ��ذا �األخ�� د �انمو ��ذا

�االلك��ونية�والك�روم��لية�املنتجات��س�ب�طلب�املس��لك�ن�امل��ايد�ع���ة،�� السنوات�األخ���وظا���م

ذه�كما�مرت�معظم���.1املنتجات�املستوردة�األخرى �مقارنة�مع�ت�لف��امن�انخفاض��لغرض�االستفادة

  املؤسسات�بمراحل�متعددة����التص�يع،�حيث:

��بدأت - �االلك��ونية �املنتجات �جلب �يتم �حيث �االست��اد، �الصنع،��والك�روم��ليةأوال��عملية التامة

 والقيام�ب�يع�ا�دون�ال��كيب�لبعض�امل�ونات�أو�إحداث�أي��غي���ف��ا.

�ال��كيب� - �آالت �تكنولوجيا �من ��سلسة �املؤسسات �تج�����ذه �تم �حيث �ال��كيب: �بمرحلة �مرت ثم

ا��ديثة�من�خالل�است��اد�ا��عقد�صفقات�مع�مؤسسات�عاملية�رائدة�����ذا�املجال�����ل�من�

ة�(الص�ن،��ور�ا�ا��نو�ية،�اليابان�...ا��)،�باإلضافة�إ���ذلك�القيام�ب��بصات�تطبيقية�لليد�العامل

� �أجل �من �املؤسسات ��ذه ��� �الا��زائر�ة �املعرفة �ع�� ��تقنيةا��صول �و باملتعلقة �عملياتاملنتج

�املستوردةاإلنتاج �التكنولوجيا ��� �ا��يد �التحكم ���دف ،2���� �تدرجت �مؤسسات �معظم �أن �كما .

� �ال��كيب، �ال��كيبعملية �نصف �تقتصر�ع�� ��انت ��للمنتجات�حيث �ب�سبة أصبحت�ف�،%50أي

 3.%100ب�سبة��املنتجات�عملية�تركيب

�االدماج� - ��سبة �رفع ���دف �و�ذا �املنتجات، �أجزاء �لبعض �ال�امل �التص�يع �بمرحلة �مرت �ثم ومن

 4لتصل�إ����سبة�مقبولة�لالستغناء�عن�االست��اد،�ودعم�االكتفاء�املح���من��ذه�املنتجات.

  وضعية�البحث�والتطو�ر����مؤسسات�الصناعة�االلك��ونية����ا��زائر: 

� ����بداية�� ��س�� �ال�� �ال�يا�ل ��� �التبلور �والتطو�ر��� �البحث �وظيفة �بدأت �معظم�الثماني�يات

�والتطو�ر� �الدراسات �أقسام �آنذاك، �العام، �للقطاع �التا�عة �تتمحور��،(DED)املؤسسات ��انت وال��

����ل�مؤسسة�ع���ثم�تطورت��ذه�الوحدات��ش�ل�مختلف�)،�Engineering(�ال�ندسةأ�شط��ا�حول�

  ة.حد

� �العموميت�ن �املؤسست�ن ��انت �االلك��ونية، �الصناعة �قطاع �أوائل�ENIEMو�ENIEففي �من ،

املؤسسات�ا��زائر�ة�����ذا�القطاع�تمارس�أ�شطة�البحث�والتطو�ر�بصفة�رسمية.�فبال�سبة�ملؤسسة�

                                                           
1�� �ع�شوش، �من�ر�اض �عينة �ع�� �دراسة �االقتصادية، �للمؤسسة �التنافسية ��عز�ز�االستجابة ��� �االس��اتيجية �املعرفة �إدارة دور

،�أطروحة�دكتوراه�غ���م�شورة،����علوم�ال�سي��،�تخصص:�اقتصاد�وإدارة�املعرفة�االلك��ونية�بوالية�برج�بوعر�ر�جمؤسسات�الصناعة�

  .132،�ص.�2016واملعارف،��لية�العلوم�االقتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�محمد�خيضر��سكرة،�

��سي���املسناء�رحما�ي،��2 �تحس�ن ��� �االلك��ونية �اإلدارة دراسة�حالة�مؤسسة��وندور�برج�بوعر�ر�ج،�أطروحة�دكتوراه�غ���،�ؤسسةدور

  .206،�ص.�2016م�شورة،�تخصص�علوم�ال�سي��،��لية�العلوم�االقتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�محمد�خيضر��سكرة،�

،�تصفح�http://www.ingdz.net/vb/showthread.php?t=20485،�من�موقع:��شأة�وتطور�الصناعة�االلك��ونية����ا��زائر�3

   �.12/12/2017يوم:�

  .132،�مرجع�سابق،�ص.�ر�اض�ع�شوش 4
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ENIEMبادئ�األمر،�مدير�ة�التطو�ر�والصناعة�أ�شأت���� )Direction Développement et Industrie( 

�يركز�أك���ع��و�ان�ال�دف�امل�شود�.�والتجار�ة�ل��كيب�املصا�ع�ا��ديدة�تقنيةلدراسة�شروط�ا��دوى�ال

إبداع�وخلق�التكنولوجيا�من��(املقاولة�من�الباطن)�ت�امل�ال�سيج�الصنا���واالستعانة�بمصادر�خارجية

)� �والتطو�ر �البحث �مدير�ة �إ�� �تطورت �ذلك ��عد  Direction de la Recherche etا��ديدة.

Développement( � �سنة �و�س�ب����1995 �حاليا، �أما �الك�روم��لية. �تطو�ر�املنتجات �إ�� ���دف وال��

�أمام�منتجات�املؤسسات�العاملية،�أج���مؤسسة� �القطاع،�والذي�أصبح�مفتوح شدة�املنافسة�����ذا

ENIEMوإبداع�وتحس�ن��ظيفة�التطو�ر تجات�جديدة،��عز�ز�و تطو�ر�منع���البحث�ع���شر�اء�من�أجل��

.�أو�لت�م�مة�تطو�ر�الشراكة�إ����ي�ل�البحث�والتطو�ر،�والذي�أصبح��س���إ���اآلن�قسم�التصميم

��).��ذا�األخ�� Département Développement et Partenariatالتطو�ر�والشراكة�(
ً
�سنو�ا

ً
تضع�برنامجا

�إ��طو�رللت
ً
�اس�نادا ،�� �من �تتلقا�ا �ال�� �املختلفةاملعلومات �وال�سو�ق �اإلنتاج ��ع���عنوحدات �ال�� ،�

  1ز�ائ��ا�واأل�داف�ال���تم�تحديد�ا�من�أجل�تحقيق�ا.احتياجات�

� �ملؤسسة �بال�سبة �بمخابر�البحث��ENIEأما �واملسماة �والتطو�ر، �بالبحث �خاصة �وحدة فلد��ا

رافقة��شاطات�املصنع�والتطو�ر،��عت���آخر�محطة����إعادة��ي�لة��ذه�املؤسسة،�و���مخابر�تتكفل�بم

�العاملية،�و�ت�ون� �ومواكبة�للتكنولوجيات �املحلية �وفق�احتياجات�السوق �وتطو�ر�ا �التكنولوجيا ونقل

�مخابر�( �خمس �(1من �املدمجة، �واألنظمة �مخ���االلك��ونيك (2)� �املطبوعة، �مخ���الدارات �مخ���3) (

،�LEDراقبة�بالفيديو�وشاشات�العرض�)�مخ���امل5)�مخ���املي�انيك�والتصميم�و(4الطاقة�الشمسية،�(

  :2حيث�يكمن�مجاالت��شاط�ا���

 ،�لينكس�...).داألنظمة�املدمجة�(أنظمة�ال�شغيل،�األندر�و� -

،�مزدوجة�ا��وانب�)�(أحادية�ا��انبcircuits imprimésللدارات�املطبوعة�(إنتاج�النماذج�األولية� -

  )ومتعددة�الطبقات

 املي�انيكية.دراسة�وتصميم�األنظمة� -

- )� �الشمسية �األلواح �(أنظمة �املستقلة �األنظمة �وصناعة �التخز�ن،�photovoltaïqueتصميم ،(

 تنظيم)

 LEDتطو�ر�أنظمة�الرقابة�وشاشات�العرض� -

�أو�مخابر� �أقسام �وحدات، �ال�تمتلك ��ل�ا، �تكن �لم �إن �فجل�ا، �ا��واص �للمؤسسات �بال�سبة أما

� �مؤسسة �ماعدا �والتطو�ر، �والتطو�ر�Condor electronicsللبحث �البحث �مدير�ة �ع�� �تحتوي �وال�� ،

                                                           
1 Houria Ouchalal, Hocine Khelfaoui, Yassine Ferfera, Situation de la R&D dans l’industrie algérienne: Cas de trois 

entreprises publiques, article publié sur le site officiel de Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le 

Développement (CREAD), Alger, 2005, p. 6-8. http://www.cread.dz/ consulter le: 12/12/2017. 

2 Site officiel d’ENIE, http://www.enie.dz/?portfolio=recherche-developpement, 13/12/2017. 
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بحيث��عمل�ت�وا��دمات�ال���تقدم�ا�املؤسسة،�تطو�ر�املنتجاضمن��ي�ل�ما�التنظي��.�وال���تقوم�ب

ات�التكنولوجية�بذلك��ستعمل�أحسن�وأحدث�االبداع�وللقيام�املؤسسة�ع���تحس�ن�جودة�املنتجات،

.�وكذلك�مؤسسة�1ملس��لك�ن�وكسب�امل�انة�والسمعة�السوقيةو�ذا�الستقطاب�أك���عدد�ممكن�من�ا

Essalem electronics�)Starlight�،وال���يوجد�����ي�ل�ا�التنظي���ما��س���بمدير�ة�البحث�والتطو�ر�(

  :2وال���من�ب�ن�م�ام�ا

 .تحديد�مسار�التنمية�وتطو�ر�املنتجات�ا��ديدة -

 واس��اتيجي��ا.�صور��االس�ر�ع���توافق�وترابط�منتجات�املؤسسة�مع� -

 .مسا�م��ا����إعداد�مخططات�التطو�ر����األجل�الطو�ل -

�األ - �مختلف �ب�ن �ا��ياالت�سيق �تحديد �أجل �من �األخرى �تطو�ر�ا�االس��اتيجية�تار قسام �الواجب

  .ملواج�ة�املنافسة

�ال  �أو�أ��ا �غ���رسمية، �والتطو�ر�بصفة �البحث �أ�شطة �تمارس �أ��ا �إما �ف�� �املؤسسات �با�� �أما

تمارس��ذا�ال�شاط�إطالقا،�بل��عتمد�فقط�ع���نقل�التكنولوجيا�من�املؤسسات�األجن�ية�الرائدة����

�تبقى�عاجزة�ع��أ�شطة�البحث�والتطو�ر��ل�ذلك،�إال�أن��.والك�روم��ليةمجال�الصناعة�االلك��ونية�

�تطب �ج�ود �إ�� �النظر�ة �البحثية �ا���ود �ر تحو�ل �تنمو�ة، �اإلصرار�الصر�حغيقية ��ذه��م �ع�� للقائم�ن

حب�س��يا�ل�املؤسسة،��بمختلف�الوسائل�الشف�ية�والكتابية،����ح�ن�بقي�البحث�والتطو�ر �األ�شطة

  .3املؤسسة�جدا�مثلھ�مثل�با���وظائف�دوره�محدودو 

�وال��ديدات  �الفرص �الضعف، �القوة، �مواضع �الصناعة��)SWOT(�تحليل لقطاع

  االلك��ونية�والك�روم��لية����ا��زائر:

�دراسة ��أجر�ت �االس��اتي��تحديد �وااللك��ونية��التموضع �الك�ر�ائية �الصناعة لقطاع

�إطار�برنامج ��� �ل��نامج�والك�روم��لية �التقنية �األورو�ي�)EDPme( املساعدة �التعاون �إطار�اتفاق ���

�(  .املتوسطي �تحليل �باستخدام �الدراسة ��ذه �القطاع،�SWOTوقامت ��ذا ��� �العاملة �مؤسسات �ع�� (

الستخالص��ل�من�نقاط�القوة�والضعف،�وكذلك�الفرص�وال��ديدات�ال���تتعلق���ذا�القطاع،�حيث�

  4استخلصت�ما�ي��:

                                                           
 .Condor electronicsوثائق�مقدمة�من�طرف�مؤسسة� 1

2�� �مناس، �طارق �معلم، �بالل �امل��ة�االس��اتيجيةأثر�االدارة �ع�� �الكفاءات �وتنمية �ال�شر�ة ��للموارد �للمؤسسة االقتصادية�التنافسية

��حالة:�دراسة �السالم �وعلوم�- ت�سة-�لك��ونيكسامؤسسة �والتجار�ة �االقتصادية �العلوم ��لية �أعمال، �إدارة �تخصص: �ماس��، �مذكرة ،

  .70،�ص.�2016،�- ت�سة –ال�سي��،�جامعة�العر�ي�الت�����

�بالو��، 3 ��الطيب �صياغ، �رمزي �باستخدام�أحمد �مقار�ة �ا��زائر�ة، �الصناعية �املؤسسات �االبت�ار��� �والتطو�ر�ع�� �البحث أثر�أ�شطة

  .76،�ص.�09�،2016،�مجلة�أداء�املؤسسات�ا��زائر�ة،�العدد�نماذج�املعادالت�البنائية

4 Michel BOIDIN, Luc BLOCQUAUX, Hamdane TOUAÏBIA, Zaki ZEMIRLI, Etude de la filière électricité électronique 

électroménager Algérie, rapport principal, Euro Développement Pme, Juin 2004, p. 37. 
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 قرب�السوق  -
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 براعة�وتمكن����نظام�ال�سو�ق. -

  نقاط�الضعف:

 الشبھ�تام�للبحث�والتطو�ر�غياب -
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 غياب�املساحات�الوسيطة�(التوحيد�القيا���،�مخابر،�معا�د�التدر�ب...ا��) -

 انخفاض����اإلنتاجية -

 انخفاض�����غطية�احتياجات�السوق�املحلية. -

  وتتمثل���:�الفرص:

 موارد��شر�ة�مؤ�لة -

 ت�إم�انات�نمو�عاليةسوق�ذا -

 وجود��سيج�صنا���كثيف -
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 اتفاقيات�مع�متعامل�ن�كبار. -

  واملتمثلة����العناصر�التالية:�ال��ديدات:

 موا�ع�دخول�منخفضة�جدا -

التجارة�اتفاقية�الشراكة�ومنظمة��- عدم�وجود�حماية�عامة�(حسب�املعاي���أو�بالتعر�فة�ا��مركية� -

 ).العاملية

 .�ش�ل�م�سارع�واآلالت�تقادم�املعدات -

 .ضعف�التوسع�وتجديد�االس�ثمار -

 .التعاقد�من�الباطن�ا�مال�قدرات -

 ).%�30-وجود�سوق�غ���رس���كب���(+/ -

 السوق�����شبع�م��ايد. -
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� �أن �التقر�ر�إ�� �خلص �اإللك��ونية��ا��زائر�ال�تزالكما �املنتجات �است��اد �كب���ع�� ��ش�ل �عتمد

�م��ليةك�رو الو  �حوا�� ��غطي �والذي �الوط�� �اإلنتاج ��ش�د �كما ،40� �الوطنية �السوق �من �مسا�مة٪

 ����النمو �ا��اصة�املؤسسات
ً
،�ملنتجاتھ��س���القطاع�إ���تطو�ر�ا��ودة�والقدرة�التنافسية.�كما�سنو�ا

�.ي�يع�ا�القطاع�غ���الرس���ال���املقلدةالسوق�باملخاطر�ال���تمثل�ا�املنتجات�وز�ادة�توعية�وتحس�س�

� �ذلك، �ع�� �القطاع�يتمتععالوة ���ذا �من �منافسبالعديد �لي�ون �املزايا �يفتقر��ش�ل�ا �ولكنھ باألسعار،

تانة�املاالبداع،�الالزمة�لتلبية�متطلبات��والقدرات�وارد،�إ���املا��اصة�ؤسساتامل�مستوى أسا���،�وع���

    .1السوق �وأمن

                                                           
1 Ibidem. 
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  خالصة:

املن���الذي��،�والذي�عرض�فيھتطرق��ذا�الفصل�إ���اإلطار�امل�����والتم�يدي�للدراسة�امليدانية

� �الوصفي ��و�املن�� �الباحث �لدراسةاختاره �األفضل ��باعتباره ����والبحث�الدراسة�موضوعمتغ��ات

�فرضيا��ا �وفحص �عالقا��ا، �ثم .� �الدراسة �وعينة �مجتمع �خصائصتناول املؤسسات��مجموعة��عرض

�إ�� �الدراسة�باإلضافة �من�است�يانات�والذي��عطينا��محل �تم�توز�عھ�واس��جاعھ �ما �حول إحصائيات

مفردة.�كما�تطرق�إ���وصف�ألداة�جمع�البيانات�(االست�يان)�بأقسامھ��189عينة�الدراسة�البالغ�عدد�ا�

  املختلفة�والغرض�م��ا.

ية�ألداة�الدراسة�من�عرض�ملدى�صدق��امل�االست�يان�وتب�ن�صدقھ�ثم�عرج�ع���االختبارات�القبل

اختبار�مدى�اق��اب�البيانات�ال���تم�جمع�ا�من�أفراد�ومالئمتھ�ألجراء�القياسات�املصمم�ألجل�ا.�كذلك�

�ذه�األخ��ة�ت�بع�التوز�ع�أداة�القياس،�وتب�ن�أن�وأقسام�من�التوز�ع�الطبي���وذلك�ل�ل�محاور��العينة

  أو�قر�بة�منھ.�الطبي��

،�من�خالل�ذكر�األسباب����ا��زائر�والك�روم��ليةتم�عرض�واقع�الصناعة�االلك��ونية�و���األخ���

�القوان�ن� �بھ �مرت �الذي �التطور �مراحل �وكذلك �القطاع، �اختيار��ذا �إ�� �بالباحث �أدت �ال�� الرئ�سية

�إ�� �باإلضافة �فيھ، �العاملة �ا��زائر�ة �و �واملؤسسات �البحث ��شاط �تحليل�التطو�ر�واقع �وسرد ف��ا،

SWOT�.ملعرفة�الفرص�وال��ديدات،�نقاط�القوة�ونقاط�الضعف�ل�ذا�القطاع�الفائق�التكنولوجيا  

  

  

  

  

  

  

  

    



  

  :الفصل السادس

  

اخ�بار الفرضیات وم�اقشة 

  نتاجئ ا�راسة
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 اختبار�الفرضيات�ومناقشة�نتائج�الدراسة .6 الفصل

  تم�يد:

�عدما�تطرقنا����الفصل�السابق�إ���من��ية�الدراسة�وال���سمحت�لنا�بالتعرف�ع���املن���املعتمد�

وكذلك�التعرف�ع���األساليب�والتقنيات��املختارة�منھ،مع�املدروس�والعينة�من�قبل��ذه�الدراسة،�املجت

س�باشر�����ذا�الفصل�عملية�اختبار�فرضيات�الدراسة،��االحصائية�ال���س�ستخدم����معا��ة�البيانات.

  ال���تم�ا��صول�عل��ا.وتحليل�ومناقشة�النتائج�

� �الفصل ��ذا �ايتضمن �الرئ�سية �للنتائج �عرض �وكذلك �للبيانات �احصائية ���ذه�تحليالت ��اصة

  كما�ي��:�أقسام�(مباحث)الدراسة،�ولعمل�ذلك�تم�تقسيمھ�إ���أر�ع�

نحو�متغ��ات�الدراسة�����القسم�األول�من��ذا�الفصل�س�تم�دراسة�اتجا�ات�أفراد�عينة�الدراسة

ساؤالت�بة�عن�ال�اختبار�الفرضيات�واالجا،�و�تضمن�القسم�الثا�ي�(املستقلة�والتا�عة)�بأ�عاد�ا�األساسية

مقارنة�بالدراسات��ال���طرح��ا�الدراسة.�و���ا��زء�األخ���س�تم�مناقشة�أبرز�النتائج�ال���تم�التوصل�إل��ا

    .السابقة
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 :متغ��ات�الدراسةمستو�ات��حول العينة�أفراد��اتجا�اتدراسة� 1.6

قدرات��توفر�(امتالك)�راد�عينة�الدراسة�حول�مستوى أف�واتجا�اتراء�دراسة�آل �يتضمن��ذا�ا��زء

�التكنولو�� �اإلبداع �والتطو�ر�وقدرات �قطاع��البحث �مؤسسات ��� �اإلبدا�� �األداء �ومستوى �ج�ة، من

للوصل�و .�،�وذلك�بال�سبة�ل�ل��عد�ع���حدةال���اشتمل��ا�الدراسة�والك�روم��ليةالصناعة�اإللك��ونية�

.�ول��كم�ع���املتوسطات�ا��سابية�واالنحرافات�املعيار�ة�من��ل�تم�استخدام�الوصفية�إ����ذه�النتائج

� �القدرات ��ذه �(مستوى �من �ا��سا�ي �اعتبار�الوسط �والوسط�2.33 – 1تم �متدنية، �موافقة �درجة (

موافقة�عالية�كما�سبق���عت���درجة�3.67)�درجة�موافقة�متوسطة،�وأك���من�3.67 – 2.34ا��سا�ي�من�(

  .سةوأن�ب�نا�ذلك����من��ية�الدرا

  :قدرات�البحث�والتطو�ر�مستوى �حول أفراد�العينة��اتجا�ات 

،�قدرات�البحث�والتطو�ر�مستوى دراسة�لتوج�ات�آراء�أفراد�عينة�الدراسة�حول���زءا���ذاي�ناول�

)�قدرات�االس�ثمار����البحث�2)�قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر،�(1والذي�تم�تقسيمھ�إ���ثالثة�أ�عاد:�(

بالتفصيل�توج�ات�األفراد�.�وفيما�ي���سندرس�قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر)�3والتطو�ر،�و(

  .�ل��عد�ع���حدةل

  أفراد�العينة�ملستوى�قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر:�اتجا�ات 1.1.1.6

ملعرفة�مستوى�قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر����املؤسسات�عينة�الدراسة،�من�حيث�الكم�(كفاية�

تم�تحديد�ستة�فقرات�تق�س��ل��(املستو�ات�العلمية�واملعرفية�وتنوع�ا).�عدد�العمال)�ومن�حيث�النوع

  )�املوا���و���ت�ب�تناز��.6-�1ذين�املعيار�ن�وكما��و�مب�ن����ا��دول�(�من

يمتلك�موظفي�البحث�والتطو�ر����مؤسستكم�)�أن�الفقرة�ال���نص�ا�"�6-�1ش���بيانات�ا��دول�(

�عالية �علمية �املرتب�ش�ادات �احتلت ")� �حسا�ي �بوسط �األو�� �(3.4021ة �معياري �وانحراف (1.08038�(

باألخص� –ودرجة�موافقة�مرتفعة��س�يا.�و�ذا�ما�يدل�ع���حرص�مؤسسات�قطاع�الصناعة�االلك��ونية�

ع���توظيف�واستخدام�عمال�ذوي�ش�ادات�علمية�عالية،��-تلك�ال���لد��ا�قسم�خاص�بالبحث�والتطو�ر

ة�والقائمة�ع���التكنولوجيا�واملعرفة�العلمية�املعقدة�وال���������مجال�نظرا�لطبيعة�عمل��ذه�الوظيف

�والتطو�ر،� �البحث �لعمال �العلمية �والتخصصات �املعارف �ب�نوع �املتعلقة �الفقرة �وجاءت االلك��ونيات.

)�و�درجة�موافقة�متوسطة.�و�ذا�ما�1.07825)�وانحراف�معياري�(3.3810وال����انت�بمتوسط�حسا�ي�(

دم�اال�تمام�بصفة�كب��ة�ب�نوع�املعارف�ال���تحتاج�ا�األبحاث�العلمية�واالقتصار�ع���مجال�يدل�ع���ع

والتطو�ر��ثيمتلك�عمال�البحأو�مجاالت�تخصص�محددة�فقط.�كذلك�جاءت�الفقرة�ال���تنص�ع���"�

�م�مة�البحث�والتطو�ر�ةامل�ارات�والكفاءات�الالزم �بمتوسطلتنفيذ �وذلك �"�بدرجة�موافقة�متوسطة،

)3.3545)� �معياري �وانحراف �عينة1.09459) �التطو�ر�للمؤسسات �البحث �عمال �أن ��ش���إ�� �والذي .(�
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البحث�يمتل�ون�امل�ارات�والكفاءات�دون�املستوى�الذي�يتطل��ا�مشار�ع�البحث�والتطو�ر�ا��اصة�بقطاع�

ا�فيما�يخص�نوعية�الصناعات�االلك��ونية،�وال���من�شأ��ا�املساعدة�ع���تنفيذ�ا�بكفاءة�وفعالية.��ذ

 عمال�البحث�والتطو�ر.

  ):�نتائج�مستوى�قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر6-1ا��دول�(

ب
�ت�

ال�
  

  رةالفق
الوسط�  التكرارات�وال�سب�املئو�ة

  ا��سا�ي

االنحراف�

  املعياري 
  املستوى 

  5  4  3  2  1  املقياس

1  
يمتلك�موظفي�البحث�والتطو�ر����مؤسستكم�ش�ادات�

  .علمية�عالية

  27  71  59  18  14  التكرار
  مرتفع  1.0817  3.4180

  14.3  37.6  31.2  9.5  7.4  ال�سبة

2  
�ي �والتطو�ر �البحث �عمال �وتخصصات�تمتع بمعارف

 متنوعة�علمية

  17  90  48  16  18  التكرار
  متوسط  1.07825  3.3810

  9.0  47.6  25.4  8.5  9.5  ال�سبة

3  
�ةوالتطو�ر�امل�ارات�والكفاءات�الالزم�ثيمتلك�عمال�البح

  لتنفيذ�م�مة�البحث�والتطو�ر

  18  88  42  25  16  التكرار
 متوسط  1.09459  3.3545

  9.5  46.6  22.2  13.2  8.5  ال�سبة

4  
��اف� �والتطو�ر �البحث ��� �املتخصص�ن �العمال عدد

 إلنجاز�أ�داف�املشروع

  13  88  43  28  17  التكرار
 متوسط  1.08592  3.2751

  6.9  46.6  22.8  14.8  9.0  ال�سبة

5  
���� �املتخصص�ن �املوظف�ن �عدد �بز�ادة �املؤسسة ��تم

 قسم�البحث�والتطو�ر.

  4  104  41  13  27  التكرار
  متوسط  1.10676  3.2381

  2.1  55.0  21.7  6.9  14.3  ال�سبة

6  
�بصفة� �تدر��ية �والتطو�ر�لدورات �البحث �عمال يخضع

  مستمرة�ودائمة.

  5  88  54  23  19  التكرار
 متوسط  1.03079  3.1958

  2.6  46.6  28.6  12.2  10.1  ال�سبة

  متوسط  0.94488  3.3104  لقدرات�عمال�البحث�والتطو�ر�املتوسط�العام

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�

� "� �نص�ا �ال�� �الفقرة �الرا�عة �املرتبة ��� �جاءت �فقد �العمال، �كمية �يخص �فيما �العمال�أما عدد

�املشروع �إلنجاز�أ�داف �والتطو�ر��اف �البحث ��� �(املتخصص�ن �حسا�ي �بمتوسط �وانحراف�3.2751" (

و�درجة�موافقة�متوسطة�أيضا،�مما�يدل�ع���أن��ناك�نقص��س������عدد�عمال��)1.08592معياري�(

البحث�والتطو�ر.�و�ذا�ما�تؤكده�العبارة�ال���تل��ا،�وال���تنص�ع���ا�تمام�املؤسسة�بز�ادة�عدد�املوظف�ن�

)� �بمتوسط �متوسطة، �موافقة �بدرجة �جاءت �أ��ا �حيث �والتطو�ر، �البحث ��� )�3.2381املتخصص�ن

�عدد�عمال�البحث�والتطو�ر�وكذلك��-�س�يا��-).�و�دل��ذا�ع���عدم�اال�تمام�1.10676معياري�(وانحراف�

�وتنجز�ا� �ت�ب��ا �والتطو�ر�ال�� �البحوث �مشار�ع �ولقلة �املخصصة، �امل��انية �لقلة �راجع �وذلك توظيف�م،

� "� �ال���نص�ا �املرتبة�األخ��ة�جاءت�الفقرة �و�� �عينة�البحث. �مؤسسات �عمال�البحث والتطو�ر�يخضع

)،�1.03079)،�وانحراف�معياري�(3.1958بمتوسط�حسا�ي�(�لدورات�تدر��ية�بصفة�مستمرة�ودائمة�"

متوسطة�و�ش����ذه�الن�يجة�إ���أن�مبادرة�املؤسسات�عينة�البحث�لتدر�ب��-���األخرى -و�درجة�موافقة�

  عمال�البحث�والتطو�ر�اليزال�محدودا.
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�(و�النظر�إ���املتوسط�العام�لبعد�قدرا )�وانحراف�3.3104ت�عمال�البحث�والتطو�ر�والذي�جاء�بـ

)��ست�تج�أن��ذه�القدرات�متوفرة�بدرجة�متوسطة،�وال�تزال�دون�املستوى�الطموح�0.94488معياري�(

  ���ا��زائر.�والك�روم��ليةملؤسسات�الصناعة�االلك��ونية�

  اتجا�ات�أفراد�العينة�ملستوى�قدرات�االس�ثمار�(االنفاق)�ع���البحث�والتطو�ر:� 2.1.1.6

لتحديد�مستوى�قدرات�اس�ثمار�مؤسسات�عينة�الدراسة����مجال�البحث�والتطو�ر،�اعتمد�الباحث�

  )�املوا���مرتبة��ش�ل�تناز���كما�ي��:6-2أر�ع�فقرات�مب�نة����ا��دول�(

  ات�االس�ثمار����البحث�والتطو�ر):�نتائج�مستوى�قدر 6-2ا��دول�(

ب
�ت�

ال�
  

  رةالفق
الوسط�  التكرارات�وال�سب�املئو�ة

  ا��سا�ي

االنحراف�

  املعياري 
  املستوى 

  5  4  3  2  1  املقياس

1  
�واملعدات� �املواد �القتناء �باستمرار �املؤسسة تنفق

  والتج���ات�الالزمة�ملشار�ع�البحث�والتطو�ر

  15  98  44  12  20  التكرار
  مرتفع  1.08038  3.4021

  7.9  51.9  23.3  6.3  10.6  ال�سبة

2  
�معت��ة �مالية �م��انية �مؤسستكم أل�شطة��تخصص

  البحث�والتطو�ر.

  8  80  57  20  24  التكرار
  متوسط  1.09119  3.1481

  4.2  42.3  30.2  10.6  12.7  ال�سبة

3  
�البحث� �لعمال ��س�يا �عالية �أجورا �املؤسسة تمنح

 والتطو�ر.

  1  74  74  12  28  التكرار
 متوسط  1.03570  3.0423

  0.5  39.2  39.2  6.3  14.8  ال�سبة

4  
�لتحف���عمال� �مالية �م�افئات �منح �ع�� �املؤسسة �عمل

 البحث�والتطو�ر.�

  2  74  68  18  27  التكرار
 متوسط  1.05137  3.0317

  1.1  39.2  36.0  9.5  14.3  ال�سبة

  متوسط  0.97889  3.1561  ���البحث�والتطو�ر�نفاقلقدرات�اال �املتوسط�العام

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�

تو���نتائج�ا��دول�أعاله�أن�مؤسسات�الصناعة�االلك��ونية�عينة�الدراسة�تو���ا�تماما�مرتفع�

البحث�والتطو�ر،�و�ذا�ما�أشارت��س�يا�باإلنفاق�ع���توف���املعدات�والتج���ات�الالزمة�إلنجاز�مشار�ع�

"� �الفقرة �البحث�إليھ �ملشار�ع �الالزمة �والتج���ات �واملعدات �املواد �باستمرار�القتناء �املؤسسة تنفق

)،�ودرجة�1.08038)،�وانحراف�معياري�(3.4021"�وال���جاءت����املرتبة�األو���بمتوسط�حسا�ي�(والتطو�ر

أل�شطة��تخصص�مؤسستكم�م��انية�مالية�معت��ة�ص�ا�"موافقة�مرتفعة��س�يا.�وجاءت�الفقرة�ال���ن

)� �حسا�ي �متوسط �متوسطة، �موافقة �بدرجة �الثانية �املرتبة ��� �والتطو�ر" �و�انحراف�3.1481البحث (

).�و�ذا�ما��ش���إ���أن�إنفاق��ذه�املؤسسات�مازال�محدودا�جدا����مجال�البحث�1.09119معياري�(

اليت�ن�وال���تختص����االنفاق�ع���عمال�البحث�والتطو�ر�من�أجور�والتطو�ر.�و���ما�تؤكده�الفقرت�ن�الت

�%50،�وال���بدور�ا�تمثل�(كما�جاء����البحوث�ال���تم�التطرق�إل��ا����ا��زء�النظري)�أك���من�توم�افئا

ة��س�يا�لعمال�تمنح�املؤسسة�أجورا�عالي�من�االنفاق�ا��اص�بالبحث�والتطو�ر.�حيث�جاءت�الفقرة�"

)�و�درجة�موافقة�متوسطة.�1.03570)،�وانحراف�معياري�(3.0423تطو�ر"�بمتوسط�حسا�ي�(البحث�وال
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"� �جاءت�الفقرة�األخ��ة �درجة�املوافقة �ما�و�نفس �م�افئات �منح �ع�� �املؤسسة �لتحف���عمال��عمل لية

  ).1.05137)�وانحراف�(3.0317البحث�والتطو�ر"�بمتوسط�(

�ضمن�مدى�املوافقة�و�النظر�إ���مجمل��عد�قدرات�االنفاق�ع��� �جاء البحث�والتطو�ر�نجده�قد

).�و�فسر�بوجود�االنفاق�االس�ثماري�0.97889)�وانحراف�معياري�(3.1561(�حسا�ي�املتوسطة،�بمتوسط

���مؤسسات�عينة�الدراسة�ع���مجال�البحوث�والتطو�ر،�ولكن�الزال�بمستوى�محدود،��سبة�إ���القطاع�

  اع.�ر�وابدال���ت�ت���إليھ�وما�يحتاجھ�من�تطو 

  اتجا�ات�أفراد�العينة�ملستوى�قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر:� 3.1.1.6

�البحث� �مشار�ع �تنفيذ �قدرات �مستوى �حول �العينة �أفراد �اتجا�ات �ع�� �س�تعرف �ا��زء ��ذا ��

كما���ذه�القدرات،والتطو�ر����املؤسسات�محل�الدراسة،�وألجل�ذلك�حدد�الباحث��سع�فقرات�لقياس�

  )،�حيث�أن��ذه�الفقرات�مرتبة�ترت�با�تنازليا.6-�3دول�(�و�مب�ن����ا�

  ):�نتائج�مستوى�قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر6-3ا��دول�(

ب
�ت�

ال�
  

  رةالفق
الوسط�  التكرارات�وال�سب�املئو�ة

  ا��سا�ي

االنحراف�

  املعياري 
  املستوى 

  5  4  3  2  1  املقياس

  والتكنولوجية�تتوفر�لفرق�التطو�ر�ال�س�يالت�املادية  1
  23  82  45  19  20  التكرار

  متوسط  1.14810  3.3651
  12.2  43.4  23.8  10.1  10.6  ال�سبة

2  
�والتطو�ر�ومراحل� �البحث �مشروع �أ�داف ��� الوضوح

 تنفيذه.

  6  85  59  23  16  التكرار
 متوسط  0.99645  3.2222

  3.2  45.0  31.2  12.2  8.5  ال�سبة

3  
والتطو�ر����مؤسستكم��أساليب�تطبق�فرق�عمل�البحث�

رة. مة�ومتطِوّ  تصميم�متقّدِ

  10  79  54  26  20  التكرار
 متوسط  1.07989  3.1746

  5.3  41.8  28.6  13.8  10.6  ال�سبة

4  
يمتلك�املسئولون����املؤسسة�القدرة�ع���اختيار�مشار�ع�

 البحث�والتطو�ر�ال����عود�ب�تائج�جيدة�عل��ا

  13  71  62  16  27  التكرار
 متوسط  1.13724  3.1429

  6.9  37.6  32.8  8.5  14.3  ال�سبة

5  
تتوفر�لفرق�التطو�ر�ال�س�يالت�اإلدار�ة�إلنجاز�مشروع�

 البحث�والتطو�ر.

  5  77  60  31  16  التكرار
 متوسط  1.00253  3.1270

  2.6  40.7  31.7  16.4  8.5  ال�سبة

6  
وجود�فرق�عمل�ما�ب�ن�مختلف�الوظائف����املؤسسة�

  للقيام�بأ�شطة�البحث�والتطو�ر.

  2  81  62  23  21  التكرار
 متوسط  1.01553  3.1058

  1.1  42.9  32.8  12.2  11.1  ال�سبة

7  
 �عمل�املؤسسة�ع���انجاز�أك���من�مشروع�بحث�وتطو�ر

  ���وقت�واحد.

  8  70  61  34  16  التكرار
 متوسط  1.0259  3.1058

  4.2  37.0  32.3  18.0  8.5  ال�سبة

8  
�املعرفة� �لتحو�ل �جيدة �عمليات �مؤسستكم تتوفر�لدى

  من�البحث�إ���تطو�ر�تكنولوجيا�جديدة

  1  85  58  15  30  التكرار
 متوسط  1.08970  3.0635

  0.5  45.0  30.7  7.9  15.9  ال�سبة

  يتم�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر����الوقت�املحدد�لھ  9
  8  60  74  27  20  التكرار

 متوسط  1.02773  3.0476
  4.2  31.7  39.2  14.3  10.6  ال�سبة

  متوسط  0.87020  3.1505  لقدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر�املتوسط�العام

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�
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من�خالل�نتائج�ا��دول�السابق�نالحظ�أن�توجھ�أفراد�عينة�الدراسة�إ���درجة�املوافقة�املتوسطة�

�التطو�ر.�حيث�جاءت����املرتبة�األو��ل�ل�الفقرات�ا��اصة�بقياس��عد�قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�و 

)�3.3651ط�حسا�ي�("�بمتوستتوفر�لفرق�التطو�ر�ال�س�يالت�املادية�والتكنولوجيةالفقرة�ال���تنص�ع���"

لتكنولوجيات�ال����س�ل�ا�يدل�ع���توفر �وال��)�و�درجة�موافقة�متوسطة.�1.14810وانحراف�معياري�(

�-نوعا�ما��-بدرجة�متوسطة�مما��ش�ل�عائقا��(من�معدات�وأج�زة�وأدوات)�عمل�فرق�البحث�والتطو�ر 

ات�امل�مة����تنفيذ��ذه�األخ��ة�قدر فيما�يخص�فعالية�وكفاءة�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر.�ومن�ب�ن�ال

�وال���جاءت�بدور�ا�،لمشروع�وكذلك�الوضوح����مراحل�تنفيذهوا��ة�ل�أ�داف�قدرة�ع���وضعال���

�)0.99645)�بانحراف�معياري�(3.2222و�ذا�ما�يو��ھ�املتوسط�ا��سا�ي�(بمستوى�موافقة�متوسطة،�

املؤسسات�ال�يزال�محدودا�����هع���أن�قدرة��ذ.�و�ذا�يدل�ال���تنص�ع���ذلك�الثانية�ا��اص�بالفقرةو 

وجاءت�التأث���ع���تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر.�وضع�األ�داف�واملراحل�بطر�قة�وا��ة�من�شأ��ا�

�باألساليب�املستخدمة �املتعلقة �"�الفقرة �نص�ا �مؤسستكم��وال�� �عمل�البحث�والتطو�ر��� تطبق�فرق

رة. �ومتطِوّ مة �متقّدِ �تصميم �(�"أساليب �حسا�ي �بمتوسط �الثالثة �املرتبة �معياري���3.1746 �واحراف (

محدودية�تطور�أساليب�التصميم�املستخدمة��،�أيضا،ودرجة�موافقة�متوسطة،�مما�يؤكد�)1.07989(

  ���مشار�ع�التطو�ر.

�إعطاء�اختيار�مشار�ع�البحث�والتطو�ر�املناسبة،�وال���من�شأ��ا�وفيما�يخص�قدرة�املسئول�ن�ع��

�ا �للمؤسسةنتائج �إيجابية �جاءت�قتصادية �متوسطة،��فقد �موافقة �بدرجة �الرا�عة �املرتبة ��� فقر��ا

القدرة�ع���اختيار��)،�و�ش����ذه�الن�يجة�إ���أن1.13724وانحراف�معياري�(�)3.1429بمتوسط�حسا�ي�(

�بإنجاز� ��سمح �ال�� �األولو�ة �ذات �املشار�ع �تنفيذ ��� �للشروع �املطلوب �املستوى �دون �زالت �ال املشار�ع

  اإلبداعات�التكنولوجية�ذات�املردود�االقتصادي�الكب��.

ر�ة�إلنجاز�مشروع�البحث�والتطو�ر"�تتوفر�لفرق�التطو�ر�ال�س�يالت�اإلدا�وجاءت�لفقرة�ال���نص�ا�"

)�وانحراف�معياري�3.1270،�بمتوسط�حسا�ي�(أيضا�املرتبة�ا��امسة�ضمن�مجال�املوافقة�املتوسطة���

�اإلدار�ة�والتنظيمية�ملشار�ع�البحث�والتطو�ر ال�س�يالت�).�وتدل��ذه�املعطيات�ع���أنھ�مازالت�1.00253(

�واتصاالت) �وإجراءات ��عليمات �متوسط�(من �مستوى �لس�ولة�� ��عت���ضرور�ة �وال�� �مشار�ع��. تنفيذ

للفقرة�املتعلقة�بوجود�فرق�عمل�م�ونة�من�مختلف�الوظائف����املؤسسة�و�ال�سبة��البحث�والتطو�ر.

ال�سو�ق،�اإلنتاج،�ووظيفة�البحث�والتطو�ر)�من�أجل�تنفيذ�مشار�ع�البحوث�والتطو�ر،�خاصة�وظيفة�(

)� �حسا�ي �بمتوسط �متوسطة �موافقة �بدرجة �األخرى، ��� �جاءت، �3.1058فقد �معياري�نوا) حراف

)،�و�ذا�ما��ش���إ���أن�املؤسسات�عينة�الدراسة�لد��ا�تحديات����ت�و�ن�و�ناء�فر�ق�موحد�1.01553(

إنجاز�ا.�و�نفس�درجة�املوافقة�ع�البحث�والتطو�ر�املقرر�ار�متعدد�الوظائف�مل��م�بالتنفيذ�اإلبدا���ملش

���إنجاز�أك���من�مشروع�بحث�وتطو�ر����واملتوسط�ا��سا�ي�جاءت�الفقرة�ال���تق�س�قدرة�املؤسسة�ع
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الذي��سمح�فيھ�للمؤسسات�عينة�و �املطلوب،�وقت�واحد.�و�ذا�دليل�ع���عدم�توفر�القدرات�باملستوى 

  ���نفس�الوقت.�البحث�ب�نفيذ�وإدارة�أك���من�مشروع�بحث

�ة�فقد�و�ال�سبة�لتوفر�العمليات�ال���تر�ط�ما�ب�ن�أ�شطة�البحث�من�ج�ة�وأ�شطة�التطو�ر�من�ج

)،�ف�ناك�محدودية����1.08970)�وانحراف�معياري�(3.0635جاءت����املراتب�األخ��ة�بمتوسط�حسا�ي�(

إ���تكنولوجيا�جديدة�عن��األبحاث�املنجزةأ�شطة�العمليات�ال����عمل�ع���تحو�ل�املعارف�الناتجة�عن�

والتطو�ر�املنجزة.�و�حول�دون�مشار�ع�البحث�طر�ق�أ�شطة�التطو�ر،�والذي�بدوره�يحد�من�مردودية�

إنجاز��ذا�املشروع����الوقت�املخصص�لھ،�و�ذا�ما�جاءت�لتدل�عليھ�الفقرة�األخ��ة����ال��ت�ب�بمتوسط�

).�أي�أن��س�ب�عدم�توفر�قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�1.02773)�وانحراف�معياري�(3.0476حسا�ي�(

� �سيؤدي �املطلوب �باملستوى �الذكر) �املحدد�والتطو�ر�(السابقة �الوقت ��� �إنجازه �عدم �إ�� بالضرورة

  بالضبط.

لبحث�والتطو�ر�نجد�أن�املتوسط�و�النظر�إ���مجمل�الفقرات�ال���تق�س�قدرات�تنفيذ�مشار�ع�ا

)�وانحراف�معياري�3.1505قد�جاء�ضمن�مدى�املوافقة�املتوسطة،�بمتوسط�حسا�ي�(�العام�ل�ذ�البعد

�و�فسر�0.87020( �بتوفر�قدرات). �املشار�عتنفي�ذلك ��ذ �الدراسة �عينة �مؤسسات �البحوث������ مجال

ما�تحتاج�إليھ�فعال�املؤسسات�ال���ت�ت���إ���قطاع�،��سبة�إ���ةمحدود�قدراتزال�بتوالتطو�ر،�ولكن�ال

  .يةابداع�مشار�ع�من�ةالصناعات�اإللك��وني

والذي�تم�قياسھ�من�و�أخذ�املتوسط�العام�ملتغ���قدرات�البحث�والتطو�ر،�املتغ���املستقل�األول�

ضمن��خالل�قدرات��ل�من�عمال،�اس�ثمار�وتنفيذ�املشار�ع�وا��اصة�بالبحث�والتطو�ر،�نجده�أيضا

  .�)0.83631)�وانحراف�معياري�(3.2057املتوسطة�بوسط�حسا�ي�(املوافقة�

  ):�نتائج�مستوى�قدرات�البحث�والتطو�ر6-4ا��دول�(

  املستوى   املعياري االنحراف�  الوسط�ا��سا�ي  البعد  ال��ت�ب

  متوسط  0.94488  3.3104  قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر  1

  متوسط  0.97889  3.1561  قدرات�االس�ثمار����البحث�والتطو�ر  2

  متوسط  0.87020  3.1505  قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر  3

  متوسط  0.83631  3.2057  املتوسط�العام�لقدرات�البحث�والتطو�ر

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�

وتجدر�اإلشارة�إ���أن�إجابات�أفراد�عينة�الدراسة�جاءت�متباعدة��س�يا،�و�ذا�ما�الحظناه����قيم�

البحث�والتطو�ر،�و�ذا�راجع،����نظرنا،�إ���أن��قدرات متغ���ت�املعيار�ة�ل�ل�فقرات�وأ�عاداالنحرافا

�تتوفر� �مؤسسات ��ناك �والتطو�ر�(كمؤسسة �بالبحث �خاصة �أقسام �تقوم�ENIEو�Condorلد��ا �أي (

بأ�شطة�رسمية�للبحث�والتطو�ر.�والبقية�ال�تتوفر�ع���أقسام�خاصة،�ولكن�تمارس،�من�ح�ن�إ���آخر،�

  .منتجاتأ�شطة�تطو�ر�
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  أفراد�العينة�حول�مستوى�القدرات�االس�يعابية:�تتجا�اا 

ع���اتجا�ات�أفراد�العينة�حول�مستوى�القدرات�االس�يعابية،�وال���تمثل��ءس�تعرف�����ذا�ا��ز

.�ولقياس��ذا�املتغ���قدرة�املؤسسة�ع���اك�ساب،�ف�م،�تحو�ل�واستغالل�املعرفة�والتكنولوجيا�ا��ارجية

�الباحث�سبع�فقرات�(�ل��عد�يقاس�بفقرت�ن،�إال��عد�استغالل�املعرفة�بفقرة� بأ�عاده�األر�عة�اعتمد

  .�والنتائج�م��صة����ا��دول�التا��:حدة)وا

 ):�نتائج�مستوى�قدرات�االس�يعابية�6-��5دول�(ا

ب
�ت�

ال�
  

  الفقرة
الوسط�  التكرارات�وال�سب�املئو�ة

  ا��سا�ي

االنحراف�

  املعياري 

متوسط�

  البعد

انحراف�

ى   البعد و
ست

امل
  5  4  3  2  1  املقياس  

1  

ب
سا

ك�
اال

��
ع�

ة� ر
قد

ال
  

� �ع�� �املؤسسة �الدائم��عمل الت�بع

  للتطورات�التكنولوجية����محيط�ا.

  16  100  40  29  4  التكرار
3.5026  0.92612  

3.
49

74
  0.

86
52

5
  

فع
رت

م
  

  8.5  52.9  21.2  15.3  2.1  ال�سبة

تحرص�املؤسسة�ع���التعامل�املستمر�

�الك�ساب� �األخرى �املؤسسات مع

  املعرفة�ا��ديدة.

  18  88  58  19  6  التكرار

3.4921  0.91453  
  9.5  46.6  30.7  10.1  3.2  ال�سبة

2  

الل
تغ

س
ا

  

���� �املك�سبة �ا��ديدة �املعرفة تطبيق

  .تطو�ر�منتجات�جديدة

  13  95  55  24  2 التكرار
  مرتفع  /  /  0.84185  3.4921

  6.9  50.3  29.1  12.7  1.1  ال�سبة

3  

ل
و�

ح
لت

��ا
ع�

ة� ر
قد

ال
  

� �املعرفة �ب�ن �ا��مع املك�سبة�إم�انية

�املوجودة� �تلك �مع �ا��ارج �من حديثا

  مسبقا����املؤسسة

  9  92  53  29  6 التكرار

3.3651  0.91037  

3.
35

45
  0.

84
18

5
  

ط
وس

مت
  

  4.8  48.7  28.0  15.3  3.2  ال�سبة

� �ا��ارجية�و �عديل �املعارف تكييف

  ا��ديدة�لتطبيق�ا�داخل�املؤسسة.

  7  90  62  21  9 التكرار
3.3439  0.90108  

  3.7  47.6  32.8  11.1  4.8  ال�سبة

4  

�م
لف

��ا
ع�

ة� ر
قد

ال
  

�التكنولوجية� �للمعرفة �الف�م س�ولة

  ا��ديدة�املك�سبة�من�خارج�املؤسسة.

  13  94  43  35  4 التكرار
3.4074  0.9386  

3.
34

66
  0.

88
44

1
  

ط
وس

مت
  

  6.9  49.7  22.8  18.5  2.1  ال�سبة

�وما� �واملنافع �الفرص �تحديد سرعة

يمكن�أن��ستفاد�من�املعرفة�ا��ديدة�

  املك�سبة�من�خارج�املؤسسة.

  10  78  64  30  7  التكرار

3.2857  0.92418  
  5.3  41.3  33.9  15.9  3.7  ال�سبة

  مرتفع  0.78306  3.4127  للقدرات�االس�يعابية�املتوسط�العام

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�

)� �ا��دول �األو��،�6-�5ش���نتائج �املرتبة ��� �جاء �ا��ارجية �املعرفة �اك�ساب �ع�� �القدرة ��عد �أن (

مما��ش���إ���.�)�و�درجة�موافقة�مرتفعة��س�يا0.86525)�وانحراف�معياري�(3.4974بمتوسط�حسا�ي�(

ع���الت�بع�املستمر�للتطورات�التكنولوجية����مجال�صناع��ا��لد��ا�القدرةأن�املؤسسات�عينة�الدراسة�

خاصة�املوردين�األجانب��،.�كما�أ��ا�حر�صة�ع���التعامل�مع�املؤسسات�األخرى والك�روم��ليةااللك��ونية�

���املرتبة�الثانية�و�من�اجل�اك�ساب�املعرفة�والتكنولوجيا�ا��ديدة.�،���قطاع��شاط�اوالذين��عملون�

)�وانحراف�معياري�3.4921،�بمتوسط�حسا�ي�(�س�يا�رتفعةمبدرجة�موافقة��ستغالل�املعرفةجاء��عد�ا
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����أعمال�ا�املك�سبة�قدرة�املؤسسة�ع���استخدام�املعرفة�ا��ديدة�).�و�ش����ذه�الن�يجة�إ��0.84185(

  لتحقيق�أ�داف�ا�التنظيمية.�التطو�ر�ة�(للمنتجات�أو�طرق�اإلنتاج)

)�3.3545حلت����املرتبة�الثالثة،�بمتوسط�حسا�ي�(�ا��ارجية�تحو�ل�املعرفةو�ال�سبة�للقدرة�ع���

)�و�درجة�موافقة�متوسطة،�مما��ش���إ���أن�قدرات�املؤسسات�عينة�الدراسة�0.84185وانحراف�معياري�(

مازالت�محدودة�فيما�يخص�دمج�املعارف�املك�سبة�واملعارف�ا��ديثة�باإلضافة�إ���محدودية�القدرة�ع���

أما��عد�ا��اص��تكييف�املعارف�املك�سبة�من�خارج�املؤسسة�بما�ي�ناسب�مع�تطبيق�ا�داخل�املؤسسة.

)�وانحراف�3.3466،�فقد�جاء����املرتبة�األخ��ة�بمتوسط�حسا�ي�()�املعرفة�ا��ارجيةببف�م�(اس�يعا

)� �املؤسسات�)0.88441معياري �قدرات �أن �ع�� �الن�يجة ��ذه �وتدل �متوسطة. �موافقة عينة��و�درجة

الدراسة،�الزالت�دون�املستوى�املطلوب�فيما�يخص�ع���الف�م�السر�ع�وكذلك�السرعة����تحديد�الفرص�

�ذه�املؤسسات،�مما�يؤثر�ع���أعمال�م�اإلبداعية�واملنافع�من�املعارف�والتكنولوجيات�املك�سبة�من�خارج�

  و�التا���تنافسي��م.

،�نجد�أنھ�املتوسط�العام�ملتغ���القدرات�االس�يعابية�للمعرفة�والتكنولوجيا�ا��ارجية�و�النظر�إ��

،�)0.78306انحراف�معياري�()�و �3.4127س�يا،�بمتوسط�حسا�ي�(�رتفعةاملوافقة�امل�ضمن�مجالجاء�

�املؤسسات ��ذه �ا�تمام �مدى �إ�� �إشارة �والتكنولوجيات�و�ذه �تم��ديثةا��ا��ارجية�باملعارف �وال��

  دعم�عملية�االبداع.و �استغالل�ا�خاصة����مجال��شاط�ا،�بما�يمك��ا�من�تطو�ر�ا�حديثاو �ك�شاف�اا

  مستوى�القدرات�التص�يعية:اتجا�ات�أفراد�العينة�حول� 

�ذا����املؤسسات�عينة�الدراسة،�تم�تحديد�ستة�فقرات�تق�س��التص�يعيةقدرات�الملعرفة�مستوى�

  :)�املوا��6-�6و�مب�ن����ا��دول�(�كما���مرتبة�ترت�ب�تناز��،�و �البعد

أفراد�ذوي�قدرات�وم�ارات�يوجد����قسم�التص�يع�)�أن�الفقرة�ال���نص�ا�"�6-�6ش���نتائج�ا��دول�(

)�ودرجة�موافقة�1.08483)�وانحراف�معياري�(3.4974"�جاءت����املرتبة�األو���بمتوسط�حسا�ي�(عالية

�عينة �املؤسسات �أن �ع�� �يدل �مما ��س�يا، �وقدرات��مرتفعة �م�ارات �ذوي �أفراد �يتوفر�لد��ا الدراسة

تص�يعية�عالية��س�يا،�و�ذا�ما�يتما����مع�توجھ��ذه�املؤسسات�نحو�التحس�ن�والتطو�ر�املستمر�ألنظمة�

�عمل�املؤسسة�ع���تحس�ن�وتطو�ر�نظام��التص�يع�ا��اصة���ا،�و�ذا�ما�تمثلھ�نتائج�الفقرة�ال���نص�ا�"

)�وانحراف�معياري�3.4815ث�جاءت����املرتبة�الثانية�بمتوسط�حسا�ي�(حي�"التص�يع�بصفة�مستمرة.

.�وع���الرغم�من�ذلك�إال�أن�تطبيق�طرق�تص�يع�املتطورة�الزال�)�ودرجة�موافقة�مرتفعة�أيضا0.97081(

ال�يصل�إ���الكفاءة�املطلو�ة،�حيث�جاءت�الفقرة�ال���تق�س�ذلك�بموافقة�متوسطة،�بمتوسط�حسا�ي�

  )1.06607راف�معياري�()�وانح3.3280(
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����جاءت،�"نية�شاملة�من�املعدات�والتج���اتلدى�قسم�التص�يع�قدرة�تق�أما�الفقرة�ال���نص�ا�"

)�واالنحراف�املعياري�3.3122حيث��ان�املتوسط�ا��سا�ي�ل�ا�(�،،�بدرجة�موافقة�متوسطةاملرتبة�الرا�عة

ال��شتمل�ع���جميع�اآلالت�واملعدات�.�و�دل�ذلك�ع���أن�أنظمة�تص�يع��ذه�املؤسسات�)1.01735(

ال���من�شأ��ا�تلبية�شروط��املطلوب�توف���ا�للوصول�إ���مستوى�من�القدرات�التص�يعية�والتج���ات

�ج�ة �من �اإلنتاج) �عملية �وسرعة �املنتجة �الكمية �املنتج، �جودة �(مثل �التص�يعية �و الكفاءة �االستجابة،

لدى�قسم�التص�يع��ما�تؤكده�ن�يجة�الفقرة�ال���نص�ا�"�.�و�ذاالبحث�والتطو�رعملية�مخرجات�لطلبات�و 

�والتطو�ر �البحث �لطلبات �االستجابة �ع�� �(�"القدرة �حسا�ي �معياري�3.2540بمتوسط �وانحراف (

)�و�موافقة�متوسطة.�أما�عن�مشاركة�قسم�التص�يع����عملية�اإلبداع�فقد�جاءت�الفقرة�ال���1.03387(

�بدرجة �األخ��ة �املرتبة ��� �ذلك �(�تق�س �حسا�ي �بمتوسط �أيضا، �متوسطة �وانحراف�3.2063موافقة (

ھ�ال�يتم�االستفادة�القصوى�من��ل�الكفاءات،�امل�ارات�والتج���ات�)،�مما�يدل�ع���أن1.03387معياري�(

  ال���يتوفر�عل��ا�قسم�التص�يع����املشاركة����عملية�االبداع�التكنولو������املؤسسات�عينة�الدراسة.

  ):�نتائج�مستوى�قدرات�التص�يعية�6-6ا��دول�(

ب
�ت�

ال�
  

  الفقرة
الوسط�  التكرارات�وال�سب�املئو�ة

  ا��سا�ي

االنحراف�

  املعياري 
  املستوى 

  5  4  3  2  1  املقياس

1  
�وم�ارات� �قدرات �ذوي �أفراد �التص�يع �قسم ��� يوجد

  عالية.

  21  101  35  15  17  التكرار
  مرتفع  1.08483  3.4974

  11.1  53.4  18.5  7.9  9.0  ال�سبة

2  
�التص�يع� �نظام �وتطو�ر �تحس�ن �ع�� �املؤسسة �عمل

  بصفة�مستمرة.

  16  100  40  25  8 التكرار
  مرتفع  0.97081  3.4815

  8.5  52.9  21.2  13.2  4.2  ال�سبة

  تطبق����قسم�التص�يع�طرق�تص�يع�متطورة�و�كفاءة.  3
  20  74  57  24  14 التكرار

  متوسط  1.06607  3.3280
  10.6  39.2  30.2  12.7  7.4  ال�سبة

4  
�املعدات� �من �شاملة �تقنية �قدرة �التص�يع �قسم لدى

  والتج���ات.

  13  83  57  22  14 التكرار
 متوسط  1.01735  3.3122

  6.9  43.9  30.2  11.6  7.4  ال�سبة

5  
�لطلبات� �االستجابة �ع�� �القدرة �التص�يع �قسم لدى

  البحث�والتطو�ر.

  6  95  48  21  19 التكرار
 متوسط  1.04120  3.2540

  3.2  50.3  25.4  11.1  10.1  ال�سبة

  .داع�ك�قسم�التص�يع����عملية�االب�ش�  6
  3  93  55  16  22  التكرار

 متوسط  1.03387  3.2063
  1.6  49.2  29.1  8.5  11.6  ال�سبة

  متوسط  0.89421  3.3466  للقدرات�التص�يعية�املتوسط�العام

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�

�التص�يعية �القدرات �مجال �مجمل �مجال��و�النظر�إ�� �ضمن �جاءت �أ��ا �نجد �املؤسسات ��ذه ��

)،�والذي�يفسر�بأن��ذا�النوع�من�0.89421)�وانحراف�معياري�(3.3466املوافقة�املتوسطة�بمتوسط�(

الذي��صل�إ���املستوى ���املؤسسات�عينة�الدراسة،�إال�أ��ا�لم�ت�قدرات�اإلبداع�التكنولو���رغم�توفر�ا

  ���الوقت�ا��ا��.�والك�روم��ليةالصناعات�االلك��ونية��تتطل��ا
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  اتجا�ات�أفراد�العينة�حول�مستوى�القدرات�ال�سو�قية:�� 

من�أجل�معرفة�مستوى�القدرات�ال�سو�قية����املؤسسات�عينة�الدراسة،�تم�تحديد�خمس�فقرات�

  )��عرض�نتائج�اتجا�ات�عينة�البحث�كما�ي��:6-7تق�س��ذا�البعد،�و���مرتبة�ترت�با�تنازليا،�وا��دول�(

  قدرات�ال�سو�قيةال):�نتائج�مستوى�6-7ا��دول�(

ب
�ت�

ال�
  

  الفقرة
الوسط�  التكرارات�وال�سب�املئو�ة

  ا��سا�ي

االنحراف�

  املعياري 

درجة�

  5  4  3  2  1  املقياس  املوافقة

ال.  1   يتوفر����املؤسسة�نظام�معلومات��سو�قية�فعَّ
  18  76  65  20  10 التكرار

  متوسط  0.98004  3.3810
  9.5  40.2  34.4  10.6  5.3  ال�سبة

  �عمل�املؤسسة�ع���تقديم�أفضل�خدمات�ما��عد�البيع.  2
  7  89  60  26  7 التكرار

 متوسط  0.89324  3.3333
  3.7  47.1  31.7  13.8  3.7  ال�سبة

  تتوفر�لدى�املؤسسة�املعرفة�ا��يدة�بالسوق�وقطاعاتھ  3
  9  79  74  16  11 التكرار

 متوسط  0.91262  3.3122
  4.8  41.8  39.2  8.5  5.8  ال�سبة

  يتوفر����املؤسسة�رجال�بيع�ذوي�قدرات�وكفاءات�عالية.  4
  9  65  85  23  7 التكرار

 متوسط  0.86542  3.2434
  4.8  34.4  45.0  12.2  3.7  ال�سبة

  لدى�مؤسستكم�إدارة�عالقات�وثيقة�مع�ز�ائ��ا.  5
  6  71  70  28  14 التكرار

 متوسط  0.96520  3.1429
  3.2  37.6  37.0  14.8  7.4  ال�سبة

  متوسط  0.77567  3.2825  للقدرات�ال�سو�قية�املتوسط�العام

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�

تتوجھ�نحو�درجة�املوافقة�املتوسطة�فيما�أفراد�عينة�البحث��اجابات)�أن�معظم�6-7يب�ن�ا��دول�(

يتوفر�����.�حيث�جاءت�الفقرة�ال���نص�ا�"يخص�مستوى�القدرات�ال�سو�قية�لدى�املؤسسات�املبحوثة

ال�املؤسسة�نظام�معلومات وانحراف�معياري�)�3.3810،�بمتوسط�حسا�ي�(���املرتبة�األو���"�سو�قية�فعَّ

�متوسطة�)0.98004( �موافقة �املعلومات�و�درجة �نظام �فعالية �محدودية �ع�� �الن�يجة ��ذه �تدل �إذ ،

ال�سو�قية�والذي��عمل�ع���جمع،�تحليل،�تخز�ن�و�شر�املعلومات�ال�سو�قية�من�أجل�املساعدة�ع���

،�ت.�أما����املرتبة�الثانية�جاءتل�ذه�املؤسسا�(املز�ج�ال�سو�قي)�اتخاذ�القرارات�امل�مة�املجال�ال�سو�قي

�"�أيضا، �نص�ا �ال�� �ع�الفقرة �املؤسسة �البيع�عمل ��عد �ما �خدمات �أفضل �تقديم �موافقة��"� بدرجة

ما���ذه�املؤسسات���دمات�عدم�تقديم�)�وال���تفسر�0.89324)�و�انحراف�معياري�(3.3333(متوسطة�

�وفيما�يخص��عد�البيع�باألفضلية�املرغو�ة وقطاعاتھ�فقد��لسوق املؤسسات�عينة�الدراسة�با�ةمعرف.

)�بدرجة�موافقة�0.91262)�وانحراف�معياري�(3.3122حسا�ي�(�بمتوسط�فقر��ا����املرتبة�الثالثة�جاءت

�متوسطة�حيث�تدل�ع���محدودية�املعرفة�ال���تمتلك�ا��ذه�املؤسسات�فيما�يخص�السوق،�والذي�يرجع

  املتوفر�لد��ا.�نظام�املعلومات�ال�سو�قي����فعالية�حدوديةاملس�بھ�إ���

فقد�جاءت�����"يتوفر����املؤسسة�رجال�بيع�ذوي�قدرات�وكفاءات�عالية�أما�الفقرة�ال���نص�ا�"

وال���تدل��)0.86542)�بانحراف�معياري�(3.2434(�املرتبة�الرا�عة�بدرجة�موافقة،����األخرى،�متوسطة
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.�وفيما�يخص�إدارة�حدودة،�التصل�إ���املستوى�املطلوبكذلك�ع���أن�م�ارات�وكفاءات�قوى�البيع�م

)�وانحراف�3.1429رتبة�األخ��ة�بمتوسط�حسا�ي�(املؤسسات�لعالقات�وثيقة�مع�ز�ائ��ا�فقد�جاءت����امل

�عدم�امتالك�للقدرات�املطلو�ة�إلدارة��)0.96520معياري�( �ع�� �و�دل�ذلك �متوسطة، �موافقة و�درجة

،�و�التا��،�تقو�ة�املوقف�التناف����اظ�عل��مف��من�أجل�جذ��م،�كسب�وال��م�وا�عالقات�جيدة�مع�ز�ائ��ا

  ل�ا.

�االلك��ونية� �الصناعة �املؤسسات �لدى �ال�سو�قية �القدرات �ملستوى �العام �املتوسط و�النظر�إ��

�الدراسة�والك�روم��لية �م�،عينة ��� �يقع �املتوسطةنجده �املوافقة �ا��سا�ي�جال �متوسط�ا �بلغ �حيث ،

)3.2825)� �معياري �بانحراف (0.77567� �اال�تمام�) �من �املز�د �إ�� �و�حاجة �الطموح، �املستوى و�و�دون

  ونجاح�ا�التجاري.�تطو�ره��ش�ل�أفضل�للمسا�مة����عملية�االبداع�(خاصة����املنتجات)والعمل�ع���

  :اتجا�ات�أفراد�العينة�حول�مستوى�القدرات�التنظيمية� 

أفراد�العينة�حول�مستوى�القدرات�التنظيمية����املؤسسات�����ذا�ا��زء�س�تعرف�ع���اتجا�ات�

محل�الدراسة،�وألجل�ذلك�حدد�الباحث�خمس�فقرات�لقياس��ذه�القدرات،�كما��و�مب�ن����ا��دول�

  )،�حيث�أن��ذه�الفقرات�مرتبة�ترت�با�تنازليا.9-6(

  ):�نتائج�مستوى�القدرات�التنظيمية6-8ا��دول�(

ب
�ت�

ال�
  

  الفقرة
الوسط�  وال�سب�املئو�ةالتكرارات�

  ا��سا�ي

االنحراف�

  املعياري 
  املستوى 

  5  4  3  2  1  املقياس

1  
�املنظمة� ��ي�ل ��عديل �ع�� �القدرة �املؤسسة �إدارة لدى

  بمرونة�وفقا�للمشار�ع�االبداعية.

  9  83  64  19  14  التكرار
  متوسط  0.97460  3.2857

  4.8  43.9  33.9  10.1  7.4  ال�سبة

2  
املؤسسة�ع���الرقابة�ا��يدة�ع���الوظائف��عمل�إدارة�

  الرئ�سية.

  11  80  55  35  8  التكرار
 متوسط  0.97096  3.2698

  5.8  42.3  29.1  18.5  4.2  ال�سبة

3  
�ب�ن� �ا��يد �التعاون �ت�سيق �ع�� �املؤسسة �إدارة �عمل

  الوظائف�الرئ�سية

  5  87  46  47  4  التكرار
 متوسط  0.92445  3.2222

  2.6  46.0  24.3  24.9  2.1  ال�سبة

4  
لدى�مؤسستكم�القدرة�ع���تخصيص�املوارد�وتوز�ع�ا�

  ع���األقسام�واملشار�ع�بصفة�مالئمة.

  4  80  63  29  13  التكرار
 متوسط  0.95438  3.1746

  2.1  42.3  33.3  15.3  6.9  ال�سبة

5  
�مشار�ع� ��سي���عدة �ع�� �القدرة �املؤسسة �إدارة لدى

  الوقت.تطو�ر�منتجات�جديدة����نفس�

  5  65  74  37  8  التكرار
 متوسط  0.89751  3.1164

  2.6  34.4  39.2  19.6  4.2  ال�سبة

  متوسط  0.80479  3.2138  للقدرات�التنظيمية�املتوسط�العام

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�

فيما�يخص�القدرات�التنظيمية،�تتجھ�نحو��ل�آراء�أفراد�عينة�الدراسة،�)�6-8تب�ن�نتائج�ا��دول�(

.�حيث�نالحظ�أن�الفقرة�ال���)0.80479)�وانحراف�معياري�(3.2138بمتوسط�عام�(�املوافقة�املتوسطة

جاءت��".لدى�إدارة�املؤسسة�القدرة�ع����عديل��ي�ل�املنظمة�بمرونة�وفقا�للمشار�ع�االبداعية�نص�ا�"
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مرونة��)�و�درجة�موافقة�متوسطة.�مما�يؤكد�أن0.97460()�وانحراف�معياري�3.2857بمتوسط�حسا�ي�(

�البحث�أو  �عينة �املؤسسات �ب�قدرة �القيام �الع�� ��� �كب��ة �واملمارسات�تغي��ات �العمل �وإجراءات �ي�ل

�األداء�اإلبدا��.مستوى�التنظيمية�ال�تزال�دون�املستوى�املطلوب،�و�التا����ش�ل�عائقا،�نوعا�ما،�ع���

�يدة�ع���الوظائف�الرئ�سية�وال���من�شأ��ا�اح�ام�السيطرة�ع����امل�س��ورة�وفيما�يخص�الرقابة�ا�

العمل�التنظي���و�التا���تحقيقي�األ�داف�التنظيمية،����األخرى�جاءت�بدرجة�موافقة�متدنية�إذ��ش���

��)،�مما��ش�0.97096)�وانحراف�معياري�(3.2698النتائج�املتعلقة�بالفقرة�ال���تمثل�ا�بمتوسط�حسا�ي�(

،�و�ذا�ما�يحول�دون�التحكم�والسيطرة�ا��يدة�ع���جميع�إ���أن�اإلجراءات�الرقابية�الزالت�محدودة

  األ�شطة�وامل�ام�والوظائف�التنظيمية����املؤسسات�محل�الدراسة.

�عمل�إدارة�املؤسسة�ع���ت�سيق�التعاون�ا��يد�ب�ن�الوظائف��وجاءت�أيضا�الفقرة�ال���نص�ا�"

�(�"الرئ�سية �ا��سا�ي �املتوسط ��ان �حيث �متوسطة، �موافقة �املعياري�3.2222بدرجة �واالنحراف (

للعمل��الوحدات�التنظيمية�املختلفة�داخل�املؤسسة�قدرة�اإلدارة�ع���جمع،�مما�يدل�ع���أن�)0.92445(

نظيم،�.��ذا�ما�يحد�من�مرونة�وكفاءة�التنحو�تحقيق�األ�داف�التنظيمية�ال�تتوفر�باملستوى�املطلوب�معا

  .و�التا��،�محدودية�األداء�اإلبدا�������ذه�املؤسسات

لدى�مؤسستكم�القدرة�ع���تخصيص�املوارد�وتوز�ع�ا�ع���األقسام�وحلت����املرتبة�الرا�عة�العبارة�"

�بصف �مالئمةواملشار�ع �(ة �حسا�ي �بمتوسط "3.1746)� �معياري �وانحراف �موافقة��)0.95438) و�درجة

أن�قدرة�املؤسسات�عينة�الدراسة�ال�زال�محدودا�ودون�املستوى�الالزم�توفره��متوسطة،�و�دل�ذلك�ع��

� �يخص �لعملية�فيما �املناسبة �والتكنولوجيا �ا����ات �املال، �رأس �من ��ل �وتخصيص �(توف��) اك�ساب

ضمان�توفر�ما�يكفي�من�موارد����عملية��ة�منسيمكن�املؤس،�و�التا���مستوى��ذه�القدرات�ال�االبداع

  .اإلبداع

�تنص�ع���أن�" ��سي���عدة�و���املرتبة�األخ��ة�جاءت�الفقرة�ال�� لدى�إدارة�املؤسسة�القدرة�ع��

�سا�ي�ا���امتوسطبدرجة�موافقة�متوسطة،�حيث��ان��"مشار�ع�تطو�ر�منتجات�جديدة����نفس�الوقت

،�و����ش���إ���أن��ذه�املؤسسات�ال�تمتلك�القدرة�ال�افية�ع���)0.89751معياري�(��ا)�وانحراف3.1164(

  .لتطو�ر�منتجات�جديدة�وذلك����نفس�الوقتتنظيم�وتوجيھ�ورقابة�أك���من�مشروع�واحد�

  اتجا�ات�أفراد�العينة�حول�مستوى�القدرات�االرتباطية:� 

سة،�حيث�تم�تحديد�فيما�ي���سنقوم�بكشف�مستوى�القدرات�االرتباطية����املؤسسات�عينة�الدرا

  )�املوا��:6-9ستة�فقرات�تق�س��ذا�البعد�و���مرتبة�ترت�ب�تناز��،�كما��و�مب�ن����ا��دول�(

حول�متغ���)�ي�ب�ن�أن�معظم�إجابات�عينة�الدراسة�6-9من�خالل�النتائج�املعروضة����ا��دول�(

  .من�مجال�املوافقة�املتوسطة�الدنياالقيم��القدرات�االرتباطية�جاءت���
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"� �األو�� �املرتبة ��� �جاءت �ال�� �العبارة �أو�باست�ناء �ا��امعات �مع �ارتباطات �من �املؤسسة �ستفيد

�ح�ومية �بحث �معا�د �أو �الدراسية �(�"األ�اديميات �حسا�ي �معياري�3.1005بمتوسط �و�انحراف (

�متوسطة�)0.94837( �مع�و�موافقة �االرتباط �ع�� �الدراسة �محل �املؤسسات �قدرة �أن �ع�� �يدل �مما .

�واملطلو�ةا��ا �القصوى �باالستفادة �ل�ا �ال��سمح �البحثية �واملعا�د �واأل�اديميات �ألدا��ا��معات لعملية

�����اإلبدا��. �تق�س�ا �ال�� �ز�ائ��ا�فقد�جاءت�الفقرة �مع �عينة�الدراسة �إ���ارتباط�املؤسسات و�ال�سبة

والذي�بدوره��ش���إ���)�0.95273)�وانحراف�(2.9153املرتبة�الثانية�بدرجة�موافقة�متوسطة�بمتوسط�(

وثيق�مع�ز�ائ��ا�اليزال�دون�املستوى�املطلوب�والذي��سمح�ل�م��ارتباطبناء��املؤسسات�ع���أن�قدرة��ذه

،�و�التا��،�تلبي��ا����ش�ل�حاجيا��م�ورغبا��م�لتعرف�ع��وا�شغاال��م�ل�باالستفادة�كث��ا�من�اق��احا��م

  �منتجات�إبداعية.

  القدرات�االرتباطية�):�نتائج�مستوى 6-9ا��دول�(

ب
�ت�

ال�
  

  الفقرة
الوسط�  التكرارات�وال�سب�املئو�ة

  ا��سا�ي

االنحراف�

  املعياري 
  املستوى 

  5  4  3  2  1  املقياس

1  
�أو� �ا��امعات �مع �ارتباطات �من �املؤسسة �ستفيد

  األ�اديميات�الدراسية�أو�معا�د�بحث�ح�ومية

  7  67  60  48  7  التكرار
  متوسط  0.94837  3.1005

  3.7  35.4  31.7  25.4  3.7  ال�سبة

2  
�ع��� �والتعرف �الز�ائن �مع �والوثيق �الدائم االرتباط

  حاجيا��م�ورغبا��م�واإلصغاء�إ���مشا�ل�م.

  7  45  74  51  12  التكرار
  ضعيف  0.95273  2.9153

  3.7  23.8  39.2  27.0  6.3  ال�سبة

3  
لدى�مؤسستكم�اتفاقيات��عاون�مع�مؤسسات�منافسة�

  مؤسسات�أخرى����نفس�القطاع.أو�

  6  30  88  58  7  التكرار
 ضعيف  0.89883  2.8413

  3.2  15.9  46.6  30.7  3.7  ال�سبة

4  
لدى�مؤسستكم�ارتباطات�جيدة�مع�موردي�التج���ات�

  واملوارد�وال��مجيات.

  5  36  79  58  11  التكرار
 ضعيف  0.89883  2.8201

  2.6  19.0  41.8  30.7  5.8  ال�سبة

5  
�صناعية� �عناقيد ��� �املشاركة �من �مؤسستكم �ستفيد

Clusters 

  6  30  70  69  14  التكرار
 ضعيف  0.93112  2.7090

  3.2  15.9  37.0  36.5  7.4  ال�سبة

  ضعيف  0.75355  2.8772  املتوسط�العام

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�

سة�لدى�مؤسستكم�اتفاقيات��عاون�مع�مؤسسات�مناف�الفقرة�ال���نص�ا�"وجاءت����املرتبة�الثالثة�

)�بدرجة�0.89883)�وانحراف�معياري�(2.8413بمتوسط�حسا�ي�(�"أو�مؤسسات�أخرى����نفس�القطاع

أن�املؤسسات�عينة�الدراسة�ال���تم�كث��ا��عقد�اتفاقات��عاون�بموافقة�متوسطة.�وتفسر��ذه�الن�يجة�

مختلف�موارد��من�سة�ل�ا����السوق،�و�ذا�ما�يجعل�قدرا��ا�غ����افية�لالستفادةؤسسات�املنافمع�امل

مختلف�املخاطر�املرتبطة�بمشار�ع���امنافس��ا�(املعارف،�ا����ات،�رؤوس�األموال)،�وكذلك�ام�انية�تقاسم

لدى�مؤسستكم�ارتباطات�جيدة��األخ��ة�جاءت�الفقرة�ال���نص�ا�"�ما�قبل�و���املرتبة�.إبداعا��اتطو�ر�

حيث�جاءت�بمتوسط�حسا�ي��بدرجة�موافقة�متوسطة�أيضا.�"ي�التج���ات�واملوارد�وال��مجياتمع�مورد

�معياري�(2.8201( �املبحوثة��عمل��)0.89883)�وانحراف �عدم�ا�تمام�املؤسسات �إ�� و�ش������األخرى
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� �مع �وثيقة �املمورد��اارتباطات �دون �قدر��ا �يجعل �ما �و�ذا �معارف�م�، �من �لالستفادة �املطلوب ستوى

�صناع��م �بمجال �املتعلقة �وال��مجيات �واملعدات �التج���ات �تكنولوجيا �حول �ع����.وخ��ا��م �تدل كما

ضعف�ا�تمام��ذه�املؤسسات�باملشاركة�����شكيل�عناقيد�صناعية�مع�مؤسسات��شتغل����صناعات�

درجة�موافقة�متوسطة�(ضعيفة��س�يا)�بمتوسط�ذات�صلة���ا�الفقرة�ال���جاءت����املرتبة�األخ��ة�ب

)� �(2.7090حسا�ي �معياري �وانحراف �من�0.93112) �الدراسة �محل �املؤسسات �قدرة �من �يقلل �مما (

  مزايا�املشاركة�����ذه�العناقيد����توليد�االبداعات�وتحس�ن�األداء�اإلبدا��.�االستفادة�من

األ�عاد�الرئ�سية�ال����ش�ل�قدرات�االبداع�مستوى��عدما�حللنا�اتجا�ات�افراد�عينة�الدراسة�حول�

  )�التا��:6-�10ذه�االتجا�ات����ا��دول�(��ل�التكنولو������دراس�نا.�سنقوم�بت��يص

  بداع�التكنولو��نتائج�مستوى�قدرات�اال م��ص�):�6-10ا��دول�(

  املستوى   االنحراف�املعياري   الوسط�ا��سا�ي  البعد  ال��ت�ب

  مرتفع  0.78306  3.4127  االس�يعابيةالقدرات�  1

  متوسط  0.89421  3.3466  القدرات�التص�يعية  2

  متوسط  0.77567  3.2825  القدرات�ال�سو�قية  3

  متوسط  0.80479  3.2138  القدرات�التنظيمية  4

  متوسط  0.83631  3.2057  قدرات�البحث�والتطو�ر  5

  متوسط  0.75355  2.8772  القدرات�االرتباطية  6

  متوسط  0.65402  3.2231  العام�لقدرات�االبداع�التكنولو��املتوسط�

  21V.Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�

)� �ا��دول �تمتلك�ا��)6-�10ش���نتائج �ال�� �التكنولو�� �االبداع �قدرات �من �املتوسط �املستوى إ��

و�و��)3.2231بمتوسط�عام�(حيث�جاءت��عينة�الدراسة�والك�روم��ليةمؤسسات�الصناعة�االلك��ونية�

مجال��شاط�ا�المتالك��ذه�األنواع�����قبول�(�س�يا)شوطا�م�ش���إ���أن�املؤسسات�عينة�الدراسة�قطعت�

����دخول�أك������املنافسة�اإلقليمية�والدوليةلاملختلفة�من�القدرات،�لك��ا�تبقى�دون�املستوى�املطلوب�ل

عياري�املنحراف�ال امجال�الصناعة�االلك��ونية�وجاءت�إجابات�األفراد�متقار�ة��س�يا،�و�و�ما��ش���إليھ�

)0.65402( 

  :ملنتوجا�اإلبدا���داءاأل أفراد�عينة�الدراسة�حول�مستوى�اتجا�ات� 

�توج�ات�أفراد�العينة�حول�مختلف�أ�عاد�املتغ��ات�املستقلة.�س�تعرف�إ��نا�بالتفصيل�ما�تطرق�عد�

� �أداء �مستوى �حول �العينة �أفراد �اتجا�ات �ع�� �ا��زء ��ذا �التنافسية�� �القدرة للمنتجات��أو�باألحرى

فقرات�لقياس��أر�ع���املؤسسات�محل�الدراسة،�وألجل�ذلك�حدد�الباحث��وال���تم�تص�يع�ا�ا��ديدة

  )،�حيث�أن��ذه�الفقرات�مرتبة�ترت�با�تنازليا.6-11كما��و�مب�ن����ا��دول�(�،أداء�املنتجات



 الفصل�السادس اختبار�الفرضيات�ومناقشة�نتائج�الدراسة

 

180 
 

ال���اعتمد�ا�الباحث��والك�روم��ليةأن�مؤسسات�الصناعة�االلك��ونية��أدناهتب�ن�نتائج�ا��دول�

�و�التا��� �املنخفضة �إنتاج�ا �ت�لفة �ع�� �األو��، �بالدرجة �منتجا��ا، �تنافسية ��� �تحرص �للدراسة، كعينة

�ا�التناف����مقارنة�باملنافس�ن����نفس�قطاع�الصناعة،�و�ذا�ما�أشارت�إليھ�نتائج�الفقرة�األو���سعر 

)�و�درجة�موافقة�0.90984)�وانحراف�معياري�(3.4074ال���تق�س�ذلك،�حيث�جاءت�بمتوسط�حسا�ي�(

  مرتفعة��س�يا.

  ):�نتائج�مستوى�أداء�املنتج6-��11دول�(ا

ب
�ت�

ال�
  

  الفقرة
الوسط�  وال�سب�املئو�ةالتكرارات�

  ا��سا�ي

االنحراف�

  املعياري 
  املستوى 

  5  4  3  2  1  املقياس

1  
تتم���منتجاتكم�بت�لفة�إنتاج�منخفضة�والسعر�املعقول�

  مقارنة�بمنتجات�املنافس�ن.

  16  78  68  21  6  التكرار
  مرتفع  0.90984  3.4074

  8.5  41.3  36.0  11.1  3.2  ال�سبة

  بجودة�عالية�مقارنة�باملنافس�ن.تتم���منتجاتكم�  2
  17  69  75  17  11  التكرار

  متوسط  0.96846  3.3386
  9.0  36.5  39.7  9.0  5.8  ال�سبة

3  
تتم���منتجاتكم�بخصائص�تكنولوجية�فر�دة�من�نوع�ا�

  ���السوق�مقارنة�بمنتجات�املنافس�ن.

  10  85  54  34  6  التكرار
 متوسط  0.93565  3.3122

  5.3  45.0  28.6  18.0  3.2  ال�سبة

4  
الوقت�الذي��ستغرقھ�املنتج�ا��ديد�من�تصميمھ�إ���

  إطالقھ����السوق�قص����س�يا�مقارنة�باملنافس�ن.

  11  75  69  23  11  التكرار
 متوسط  0.95565  3.2751

  5.8  39.7  36.5  12.2  5.8  ال�سبة

  متوسط  0.82675  3.3333  ملستوى�أداء�املنتج�املتوسط�العام

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�

�"م�بجودة�عالية�مقارنة�باملنافس�نتتم���منتجاتك�أما����املرتبة�الثانية�جاءت�الفقرة�ال���نص�ا�"

أن��،�مما�يدل�ع���درجة�موافقة�متوسطةو )�0.96846)�وانحراف�معياري�(3.3386بمتوسط�حسا�ي�(

��ش�ل�ا�تمام��ناك �لكن �املنتجات �والسعر��بجودة �ت�لفة �ع�� �ينصب �األول �ا�تمام�ا ��ون محدود،

تتم���منتجاتكم�بخصائص�تكنولوجية�فر�دة�من�قرة�"أما����املرتبة�الثالثة�فقد�جاءت�الف�املنخفض�ن.

بدرجة�موافقة�متوسطة�حيث��ان�متوسط�ا�ا��سا�ي��،"السوق�مقارنة�بمنتجات�املنافس�ن�نوع�ا���

)3.3122)� �معياري �بانحراف �عينة�)0.93565) �املؤسسات �ت�تج�ا �ال�� �ا��ديدة �املنتجات �وتفسر�أن ،

ال�تتفرد�بخصائص�تكنولوجية�بالش�ل�املطلوب�ملنافسة�منتجات�املنافس�ن.�و���املرتبة�األخ��ة�الدراسة�

�السوق) ��� �إطالقھ �إ�� �تصميمھ �(من �تطو�ر�املنتج �دورة �قصر�وقت �تق�س �ال�� �الفقرة ��ش�����انت إذ

،�وتفسر�ع���أن�)�أ��ا�بدرجة�موافقة�متوسطة0.95565)�بانحراف�معياري�(3.2751متوسط�ا�ا��سا�ي�(

ف��ة�تطو�ر�منتجات�املؤسسات�عينة�الدراسة�ل�ست�قص��ة�بما�يكفي�لت�ون�السباقة����طرح�املنتجات�

�السوق  �إ�� �و ا��ديدة ،�� �املتغ��ة �والتكنولوجيات �لألسواق ��سرعة �صناع��ا��سرعةاالستجابة �مجال ��

  االلك��ونية.
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)�3.3333،�بمتوسط�(و�النظر�إ���مجل�األداء�اإلبدا���للمنتج�نجده�جاء�ضمن�املوافقة�املتوسطة

س���مؤسسات�الصناعة�االلك��ونية�عينة�الدراسة�ع���التنافس�و�فسر��)�0.82675وانحراف�معياري�(

  مز�د�من�اال�تمام.بمنتجا��ا�لكن�يبقى��ش�ل�محدود،�و���بحاجة�إ���

 عمليات�(طرق)�اإلنتاج:ل�اإلبدا���داءاأل اتجا�ات�أفراد�عينة�الدراسة�حول�مستوى� 

فيما�ي���سنقوم�بالتعرف�ع���مستوى�أداء�عمليات�اإلنتاج����املؤسسات�عينة�الدراسة،�حيث�تم�

  :التا��)�6-12دول�(،�كما��و�مب�ن����ا��اتنازلي�افقرات�تق�س��ذا�البعد�و���مرتبة�ترت�ب�ثالثتحديد�

  أداء�عمليات�(طرق)�اإلنتاج):�نتائج�مستوى�6-12ا��دول�(

ب
�ت�

ال�
  

  الفقرة
الوسط�  التكرارات�وال�سب�املئو�ة

  ا��سا�ي

االنحراف�

  املعياري 
  املستوى 

  5  4  3  2  1  املقياس

1  
�واملطبقة� �ا��ديدة �اإلنتاج �طرق �تكنولوجيا خصائص

  متطورة�وفر�دة�من�نوع�ا.

  12  101  43  20  13  التكرار
  مرتفع  0.99994  3.4180

  6.3  53.4  22.8  10.6  6.9  ال�سبة

2  
�عمل�عمليات�اإلنتاج�ا��ديدة�أو�املحسنة�ع���تخفيض�

  ت�اليف�اإلنتاج�ب�سبة�كب��ة�مقارنة�بالقديمة.

  8  95  60  13  13  التكرار
  متوسط  0.93562  3.3810

  4.2  50.3  31.7  6.9  6.9  ال�سبة

3  
� �تقوم �ا��ديدة �اإلنتاج �امل(عمليات بتحس�ن��عدلة)أو

  .مقارنة�بالقديمة�جودة�املنتجات

  7  95  57  17  13  التكرار
  متوسط  0.94799  3.3492

  3.7  50.3  30.2  9.0  6.9  ال�سبة

  متوسط  0.90437  3.3827  املتوسط�العام

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�

خصائص�تكنولوجيا�طرق�اإلنتاج��الفقرة�ال���نص�ا�"�)�أن6-12النتائج�املعروضة����ا��دول�(�ش���

� �نوع�اا��ديدة �من �وفر�دة �متطورة �واملطبقة "� �األو��، �املرتبة ��� �(جاءت �حسا�ي )�3.4180بمتوسط

ؤسسات�عينة�الدراسة�)�و�درجة�موافقة�مرتفعة��س�يا،�وال���تدل�ع���أن�امل0.99994ي�(وانحراف�معيار 

حر�صة�جدا�ع���أن�ت�ون�التكنولوجيا�املستعملة����نظام�ا�اإلنتا���متطورة�وتتم���بخصائص�متفوقة�

�عمل�عمليات�اإلنتاج�ا��ديدة�أو��"�.�أما����املرتبة�الثانية�فقد�جاءت�الفقرة�ال���نص�اع���منافس��ا

بدرجة�موافقة�متوسطة�حيث��ان��"املحسنة�ع���تخفيض�ت�اليف�اإلنتاج�ب�سبة�كب��ة�مقارنة�بالقديمة

)�مما�يدل�ع���أن�تكنولوجيا�عمليات�اإلنتاج�0.93562)�بانحراف�معياري�(3.3810متوسط�ا�ا��سا�ي�(

� �تخفيال�� �ع�� ��عمل �املؤسسة �أو�تطور�ا �تمتلك�ا �اإلنتاج �الت�اليف �ال�سبة��محدودة�ب�سبةض دون

أو�(عمليات�اإلنتاج�ا��ديدة�تقوم��"لتنافسي��ا.�أما����املرتبة�األخ��ة�جاءت�الفقرة�ال���نص�ا�املطلو�ة�

�املنتجات�عدلة)امل �جودة �بالقديمة.�بتحس�ن �(�"مقارنة �حسا�ي �معياري�3.3492بمتوسط �وانحراف (

،�و�و�ما�تفسر�أن�عمليات�اإلنتاج�ا��ديدة�لدى�املؤسسات�عينة�و�درجة�موافقة�متوسطة�)0.94799(

  .مما�يتطلب�تطو�ر�ا�وتحدي��ا�أك���تقوم�بتحس�ن�جودة�املنتجات�دون�املستوى�املطلوب�الدراسة
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�عمليات �أداء �ملستوى �العام �املتوسط �الصناعة��و�أخذ �مؤسسات ��� �أو�املطورة �ا��ديدة اإلنتاج

�االلك� �املتوسطة�والك�روم��لية�ونية �املوافقة �ضمن �أيضا �نجده �الدراسة، �حسا�ي�عينة �بوسط ،

مراحل����تطو�ر���ذه�املؤسسات�قطع�من�رغمبال،��ش���إ���أن�)0.90437)�وانحراف�معياري�(3.3827(

املطلوب،�ألداء�ا�مستوى �دون �(�ذه�التكنولوجيا)�أ��ا�ما�زالت�إال نتاج�اإل �عمليات�تكنولوجياوتحديث�

��شاط�ا. �قطاع ��� �مراكز�تنافسية �بأخذ �ل�ا ��سمح �التطو�ر��والذي �من �مز�د �إ�� �ا��اجة ��ستد�� مما

  والتحديث.

  :للمنتجات�ا��ديدة�اتجا�ات�أفراد�عينة�الدراسة�حول�مستوى�األداء�البي�� 

عرف�ع���سنعرض����ا��دول�التا���نتائج�الفقرات�الثالثة�ال���تق�س�األداء�البي��،�من�أجل�الت

ملبيعات،�عدد�املنتجات�ا��ديدة�باإلضافة��توج�ات�أفراد�عينة�الدراسة�حول�تقديرا��م�لل�سب�املئو�ة

  .إ���نمو�املبيعات

 ):�نتائج�مستوى�األداء�البي��6-13ا��دول�(

ب
�ت�

ال�
  

  الفقرة
الوسط�  التكرارات�وال�سب�املئو�ة

  ا��سا�ي

االنحراف�

  املعياري 
  املستوى 

  5  4  3  2  1  املقياس

1  
�إجما��� �من �حديثا �املبتكرة �املنتجات �مبيعات �سبة

  مبيعات�املؤسسة�خالل�السنوات�الثالثة�املاضية.

  12  85  46  45  1  التكرار
  متوسط  0.92731  3.3280

  6.3  45.0  24.3  23.8  0.5  ال�سبة

2  
عدد�املنتجات�ا��ديدة�املباعة�ك�سبة�مئو�ة�من�إجما���

  خالل�السنوات�الثالثة�املاضية.املنتجات����املؤسسة�

  17  70  51  50  1  التكرار
  متوسط  0.97220  3.2751

  9.0  37.0  27.0  26.5  0.5  ال�سبة

3  
معدل�نمو�املبيعات�السنوي�للمؤسسة�خالل�السنوات�

  الثالثة�املاضية.

  16  61  68  41  3  التكرار
  متوسط  0.94194  3.2434

  8.5  32.3  36.0  21.7  1.6  ال�سبة

  متوسط  0.89143  3.2822  املتوسط�العام

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�

قد��)�أن��سبة�مبيعات�املنتجات�املبتكرة�من�إجما���مبيعات�املؤسسة6-13تب�ن�نتائج�ا��دول�(

)�مما�يدل�0.92731)�بانحراف�معياري�(3.3280جاءت�بدرجة�متوسطة�حيث�يب�ن�متوسط�ا�ا��سا�ي�(

يأ�ي�من�بيع��رقم�أعمال�املؤسسات�الصناعة�االلك��ونية�عينة�الدراسة�باملئة�من�15إ����10من��ع���أن

.�كذلك،�جاءت�بنفس�الدرجة�وال�سبة�املنتجات�ا��ديدة�لد��ا،�وذلك�خالل�السنوات�الثالثة�املاضية

� �املباعة �ا��ديدة �املنتجات ��عدد �يتعلق �منفيما �مئو�ة �املؤس�ك�سبة ��� �املنتجات �خالل�إجما�� سة

�املاضية �الثالثة �(السنوات �حسا�ي �بمتوسط .3.2751)� �معياري �واحراف �متوسط�0.97220) �أن �كما .(

أيضا،�و�ذا�ما�تدل�نتائج�الفقرة��معدل�نمو�مبيعات�املؤسسات�عينة�الدراسة�جاء�بمستوى�متوسط

�)�و�درجة�متوسطة�أي�أن0.94194ياري�()�وانحراف�مع3.2434ال���تق�س�ا�إذ�جاءت�بمتوسط�حسا�ي�(
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ير�خالل�السنوات�كتقد�باملئة�15إ����10متوسط�تطور�مبيعات�املؤسسات�محل�الدراسة�ي��اوح�ما�ب�ن�

  الثالثة�املاضية.

)�وانحراف�معياري�3.2822و�النظر�إ���املتوسط�العام�ملجمل��ذ�البعد�نجده�بمتوسط�حسا�ي�(

أي�أن�مستوى�األداء�البي���للمؤسسات�الصناعة�االلك��ونية��.متوسطة�موافقة�)�و�درجة0.89143(

  .متوسطا��ان�أداء�عينة�الدراسة�والك�روم��لية

اإلبدا����ان�متوسطا،�و�ذا��ءمستوى�املؤسسات�محل�الدراسة�من�األدا�و�ش�ل�عام��ست�تج�أن�

  نتائج�مستوى�األداء�اإلبدا��.)�والذي�ي��ص�6-14ما�يب�نھ�ا��دول�(

  األداء�اإلبدا��نتائج�مستوى�م��ص�):�6-14ا��دول�(

  املستوى   االنحراف�املعياري   الوسط�ا��سا�ي  البعد  ال��ت�ب

  متوسط  0.90437  3.3827  األداء�اإلبدا���لطرق�االنتاج  1

  متوسط  0.82675  3.3333  األداء�اإلبدا���للمنتوج  2

  متوسط  0.89143  3.2822  األداء�البي���للمنتجات�املبدعة  3

  متوسط  0.77900  3.3327  لألداء�اإلبدا��املتوسط�العام�

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�

و�عزوه�الباحث�إ���عدم�توفر�وامتالك��ذه�املؤسسات�للمستوى�املطلوب�من�القدرات�ال����عزز�

قدرا��ا�اإلبداعية،�ف����أن��ستمر�����عز�ز �وع���املؤسسات�عينة�الدراسة.�أدا��ا�اإلبدا��و من�إبداعا��ا�

� �أن ��شاط�ا �مجال �طبيعة �بحكم �تدرك �عاملية �منافسة �بل �أو�إقليمية، �محلية ��عد �لم ف��ا�املنافسة

 مؤسسات�ك��ى�تمتلك�قدرات�تكنولوجية�عالية،�وال�س�يل�ملواج�ة�ذلك�إال�بالتم���واإلبداع.

  :دراسةال�ب�ن�متغ��ات�اختبار�طبيعة�عالقات�االرتباط 2.6

قدرات�البحث�والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا��،�أوال،�وكذلك��س����ذه�الدراسة�إ���معرفة�مدى�تأث���

  معرفة�مدى�تأث���قدرات�االبداع�التكنولو���ع���األداء�اإلبدا���من�جھ�أخرى،

،�متغ��ات�نموذج�الدراسة�����ذا�ا��زء�من�الفصل�السادس��س���إ���اختبار�عالقات�االرتباط�ب�ن

،�)Pearson Correlation Coefficient،�تم�استخدام�معامل�االرتباط�ب��سون�(ولإلجابة�ع����ذه�األخ��ة

�االبداع� �وقدرات �والتطو�ر �البحث �قدرات �ب�ن �العالقة �الختبار �االرتباط �معامل �معنو�ة �اختبار ثم

�(كمتغ��  �اإلبدا�� �واألداء �(كمتغ���مستقل) �(�التكنولو�� �ا��دول �و�ب�ن �واتجاه��)6-15تا�ع)، درجة

  العالقات�لذلك.

  :)�ي�ب�ن�وجود�عالقات�االرتباط�التالية6-15من�خالل�استقراء�قيم�العالقات�الظا�رة����ا��دول�(
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  ):�نتائج�معامل�ارتباط�ب��سون�ب�ن�قدرات�اإلبداع�التكنولو���واألداء�اإلبدا��6-15ا��دول�(

  

  األداء�اإلبدا��

  قدرات

  التكنولو���االبداع

  األداء�اإلبدا��  األداء�البي��  األداء�اإلبدا���لطرق�اإلنتاج  األداء�اإلبدا���للمنتج

  الداللة  االرتباط  الداللة  االرتباط  الداللة  االرتباط  الداللة  االرتباط

  0.000  *�0.675  0.000  *�0.544  0.000  *�0.665  0.000  *�0.594  قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر

  0.000  *�0.640  0.000  *�0.473  0.000  *�0.560  0.000  *�0.685  قدرات�اإلنفاق�ع���البحث�والتطو�ر

  0.000  *�0.535  0.000  *�0.383  0.000  *�0.506  0.000  *�0.547  مشار�ع�البحث�والتطو�رقدرات�تنفيذ�

  0.000  *�0.689  0.000  *�0.522  0.000  *�0.645  0.000  *�0.680  قدرات�البحث�والتطو�ر

  0.000  *�0.671  0.000  *�0.574  0.000  *�0.685  0.000  *�0.528  القدرات�االس�يعابية

  0.000  *�0.701  0.000  *�0.513  0.000  *�0.671  0.000  *�0.690  القدرات�التص�يعية

  0.000  *�0.707  0.000  *�0.649  0.000  *�0.589  0.000  *�0.654  القدرات�ال�سو�قية

  0.000  *�0.723  0.000  *�0.596  0.000  *�0.617  0.000  *�0.727  القدرات�التنظيمية

  0.000  *�0.535  0.000  *�0.509  0.000  *�0.412  0.000  *�0.513  القدرات�االرتباطية

  0.000  *�0.831  0.000  *�0.691  0.000  *�0.749  0.000  *�0.785  قدرات�االبداع�التكنولو��

 عالقة�االرتباط�ذات�داللة�عند�مستوى�α  ≥0.01  

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�
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  :بأ�عاده�ب�ن�قدرات�البحث�والتطو�ر�واألداء�اإلبدا��طبيعة�عالقات�االرتباط� 

ب�ن�قدرات�البحث�والتطو�ر�(بأ�عاده)��)α  ≥0.01إيجابية�عند�مستوى�داللة�(توجد�عالقة�ارتباط�

كما�جاءت�قيم�ارتباط�أ�عاد�قدرات�)،�r = 0.680واألداء�اإلبدا���للمنتج�حيث�بلغت�قيمة�االرتباط�(

)،�قدرات�r = 0.594البحث�والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج�كما�ي��:�قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر�(

عند�)�و�ل�ا�r = 0.547)،�وقدرات�تنفيذ�مشا�ع�البحث�والتطو�ر�(r = 0.685االنفاق�ع���البحث�والتطو�ر�(

)� �داللة �)α  ≥0.01مستوى �عمال، �قدرات �مستوى �زاد ��لما �أنھ �ع�� �يدل �و�ذا تنفيذ�و �ع��،�نفاقاإل .

  .وكذلك�تنافس�تھ�زاد�األداء�اإلبدا���للمنتجمشار�ع�البحث�والتطو�ر�

)� �إيجابية �ارتباط �عالقة �اإلبدا���r = 0.645توجد �واألداء �والتطو�ر�بأ�عاده �البحث �قدرات �ب�ن (

االرتباط�ا��اصة�بأ�عاد�قدرات�البحث�والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا����انت�معامالت�.�و لعمليات�اإلنتاج

�والتطو�ر�( �البحث �عمال �قدرات �ي��: �كما �االنتاج �البحث�r = 0.665للعمليات �ع�� �االنفاق �قدرات ،(

 αعند�مستوى�داللة�()�و�ل�ا�r = 0.506)،�وقدرات�تنفيذ�مشا�ع�البحث�والتطو�ر�(r = 0.560والتطو�ر�(

ما�تؤكد�الدور�الذي�تؤديھ�قدرات�البحث�والتطو�ر����عمليات�(طرق)�اإلنتاج����املؤسسات�.�م)0.01≤ 

عينة�الدراسة،�حيث�أن��ذه�العمليات��عد�األساس�����س�يل�تصميم�املنتجات�ا��ديدة�أو�املحسنة�

  وتقديم�ا�للز�ائن.

البحث�والتطو�ر�بمختلف�قدرات�)�ب�ن�r = 0.522(�بلغت�قيم��ا�توجد�عالقة�ارتباط،�أيضا،�إيجابية

واألداء�البي��.�حيث�بلغت�قيم�معامالت�االرتباط�ب�ن�قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر،�قدرات��أ�عاده

االنفاق�ع���البحث�والتطو�ر،�وقدرات�تنفيذ�مشا�ع�البحث�والتطو�ر،�من�ج�ة،�واألداء�البي���من�ج�ة�

�.�مما��ع���أنھ��لما�زادت�قدرات�عمال،�واالنفاقت�ب)�ع���ال�� r = 0.675)�،(r = 0.640)�،(r = 0.535أخرى�(

�البي���ع��، �األداء �والتطو�ر�زاد �البحث �مشار�ع ��ذه��،وتنفيذ �تؤديھ �الذي �الدور �إ�� ��عود �ذلك ولعل

�كفاءة� �تحقيق ��� �كذلك �ودور�ا �أو�املحسنة، �ا��ديدة �للمنتجات �التناف��� �األداء �ز�ادة ��� القدرات

  ا�انتاج��ذه�املنتجات�مما�يؤدي�إ���ز�ادة�رضا�الز�ائن�و�التا���ز�ادة�املبيعات.العمليات�ال���يتم�من�خالل�

وعند�أخذ�عالقة�قدرات�البحث�والتطو�ر�مع�األداء�اإلبدا����ش�ل�عام�نجد��ناك�ارتباط�إيجا�ي�

.�فقدرات�البحث�والتطو�ر��س�م����)α  ≥0.01عند�مستوى�داللة�(�)�وذلكr = 0.689وقوي�بلغت�قيمتھ�(

�تصمم� �من�خالل�ا �ال�� �الطرق�والعمليات �أداء �للمنتجات�ا��ديدة�أو�املحسنة�وكذلك �اإلبدا�� األداء

بالشروط�املطلو�ة�مما�يز�د�من�األداء�البي���للمؤسسات.�وعليھ��لما�زاد�مستوى��وتصنع��ذه�املنتجات

� �الصناعة �املؤسسات ��� �اإلبدا�� �األداء �مستوى �زاد ��لما �والتطو�ر �البحث االلك��ونية�قدرات

  .عينة�الدراسة�والك�روم��لية
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  طبيعة�عالقة�االرتباط�ب�ن�القدرات�االس�يعابية�واألداء�اإلبدا���بأ�عاده: 

≤  α(النتائج�املعروضة����ا��دول��ش���كذلك�إ���وجود�عالقة�ارتباط�إيجابية�عند�مستوى�داللة�

،�ورغم�)r = 0.528إذ�بلغت�قيمة�االرتباط�(�ما�ب�ن�القدرات�االس�يعابية�واألداء�اإلبدا���للمنتج،�)0.01

(أي�اك�ساب،��القدرات�االس�يعابية�أنھ��لما�زاد�مستوى أن��ذه�العالقة�متوسطة�القوة�إال�أ��ا�تدل�ع���

للمؤسسات�عينة�الدراسة�زاد�األداء�اإلبدا���و�التا���التناف�����ف�م،�تحو�ل�واستغالل�املعرفة�ا��ارجية)

  املوج�ة�إ���سوق�ا.�املحسنةأو��ملنتجا��ا�ا��ديدة

إحصائية�وذات�داللة��)r = 0.685(�كذلك�نالحظ�من�ا��دول�وجود�عالقة�ارتباط�إيجابية،�قو�ة

و�ش���إ���أنھ��لما��،ب�ن�القدرات�االس�يعابية�واألداء�اإلبدا���لعمليات�االنتاج�)α  ≥0.01(عند�مستوى�

و���تؤكد�الدور�الذي�تؤديھ��زاد�مستوى�القدرات�االس�يعابية�زاد�األداء�اإلبدا���لعمليات�أو�طرق�اإلنتاج.

ع���األداء�اإلبدا����من�ب�ئ��ا�ا��ارجية�املك�سبةقدرات�املؤسسة�ع���استغالل�املعرفة�والتكنولوجيا�

املوج�ة�املنتجات�ا��ديدة�أو�املحسنة��األخرى����تصميم�وانتاجا����لعمليات�وطرق�اإلنتاج�ال����ستعمل�

  .إ���ز�ائ��ا

وفيما�يخص�عالقة�االرتباط�ب�ن�القدرات�االس�يعابية�واألداء�البي��،�ف���األخرى�وجدت�عالقة�

،�مما��ع���أنھ�)r = 0.574،�حيث�بلغت�قيم��ا�()α  ≥0.01(إيجابية�ذات�داللة�إحصائية�عند�مستوى�

�املعرفة� �واستغالل �تحو�ل، �ف�م، �اك�ساب، �ع�� �الدراسة، �عينة �املؤسسات، �قدرات �زادت �لما

والتكنولوجيا�ا��ارجية��لما�زاد�أداء�ا�البي��.�و�رجع�ذلك�إ���الدور�الذي�تؤديھ��ذه�القدرات����ز�ادة�

�ذه�تصميم�وإنتاج�ادة�أداء�العمليات�األداء�اإلبدا���للمنتجات�ا��ديدة�أو�املحسنة،�ودور�ا�كذلك����ز�

  الز�ائن�و�التا���ز�ادة�أدا��ا�البي��.املنتجات�مما�يؤدي�إ���ز�ادة�رضا�

،�نجد��ناك�ارتباط�إيجا�ي�وقوي�واألداء�اإلبدا����ش�ل�عام�االس�يعابية�قدراتال�و�النظر�إ���عالقة

)� �قيمتھ �وذلكr = 0.671بلغت (�)� �داللة �مستوى �للمعرفة��.)α  ≥0.01عند �االس�يعابية فالقدرات

عالقة�ز�ادة�األداء�التناف����للمنتجات�ا��ديدة�أو�املحسنة،�و ب�ل�ا�عالقة�ارتباط�والتكنولوجيا�ا��ارجية

تحقيق�كفاءة�العمليات�ال���يتم�من�خالل�ا�انتاج��ذه�املنتجات�مما�يؤدي�إ���ز�ادة�رضا�ارتباط�كذلك�ب

�املبيعات. �ز�ادة �و�التا�� ��الز�ائن �مستوى �زاد ��لما �الوعليھ �األداء��االس�يعابيةقدرات �مستوى �زاد �لما

  عينة�الدراسة�والك�روم��ليةاإلبدا������املؤسسات�الصناعة�االلك��ونية�

  ية�واألداء�اإلبدا���بأ�عاده:ة�االرتباط�ب�ن�القدرات�التص�يعطبيعة�عالق 

ذات�توجد�عالقة�ارتباط�إيجابية�)�نجد�أنھ�6-15(باستقراء�قيم�عالقات�االرتباط�املب�نة����ا��دول�

جاء��ب�ن�القدرات�التص�يعية�واألداء�اإلبدا���للمنتج،�حيث�)α  ≥0.01(داللة�إحصائية�عند�مستوى�

أنظمة��التقدم�التكنولو���ومرونة�و����ش���إ���أنھ��لما�زاد�مستوى �،)r = 0.690بلغت�(�بقيمة�قو�ة
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�األدوات،�املعدات�واآلالت�باإلضافة�إ���إجراءات�إدارتھ)�ال���تمتلك�ا�املؤسسة�وال����شتمل�ع��اإلنتاج�(

بما�يتالءم�مع�حاجيات�السوق�من�جودة�عالية�وت�لفة�ووقت��ملخرجات��ذا�النظام�اإلبدا���زاد�األداء

  للمنتجات�ال���تصنع�ا�لز�ائ��ا.�،�أيأقل

)�ذات�داللة�إحصائية�r = 0.671ط�إيجابية�(نالحظ�من�بيانات�ا��دول،�كذلك،�أنھ�توجد�عالقة�ارتبا

.�)α  ≥0.01(،�وذلك�عند�مستوى�داللة�ب�ن�القدرات�التص�يعية�واألداء�اإلبدا���لعمليات�أو�طرق�اإلنتاج

ؤسسات�محل�الدراسة�زاد�أداؤ�ا����املھ��لما�زاد�مستوى�القدرات�التص�يعية�أن�ومع����ذه�الن�يجة

  اإلبدا��.

قدرات�ب�ن�ال�)α  ≥0.01عند�مستوى�داللة�()�r = 0.513ارتباط�بلغت�قيم��ا�(كما�أن��ناك�عالقة�

ع���أنھ��لما�زاد�مستوى�القدرات�التص�يعية�زاد�األداء�البي����ذلكو�دل�التص�يعية�واألداء�البي��،�

�وتقلل�من�زاد�أداؤ�ا�البي��.�و�رجع�ذلك�إ���أن��ذه�القدرات�تز�د�من�جودة�للمؤسسات�عينة�الدراسة

  ف��يد�تنافسية��ذه�األخ��ة�و�التا���مبيعا��ا.�ت�لفة�املنتجات�ال���تصِنع�ا

� �ع�� �واأل و�االطالع �التص�يعية �القدرات �إيجا�ي�عالقة �ارتباط ��ناك �نجد �عام ��ش�ل �اإلبدا�� داء

�ومرون��ا�فتكنولوجيا�أنظمة�اإلنتاج .)α  ≥0.01(عند�مستوى�داللة��)�وذلكr = 0.701وقوي�بلغت�قيمتھ�(

�انتاج�املنتجات�ا��ديدة�أو�املحسنة�با��ودة� �خالل�ا �من �ال���يتم �العمليات �كفاءة �تحقيق �ع�� �عمل

والت�لفة�والوقت�الذي�يز�د�من�رضا�الز�ائن�و�التا���ز�ادة�املبيعات.�وعليھ��لما�زاد�مستوى�القدرات�

�االلك��و �الصناعة �املؤسسات ��� �اإلبدا�� �األداء �مستوى �زاد ��لما �التص�يعية عينة��والك�روم��ليةنية

  �الدراسة.

  واألداء�اإلبدا���بأ�عاده:�االرتباط�ب�ن�القدرات�ال�سو�قيةطبيعة�عالقة� 

 = r(�ايجا�ي�أما�بال�سبة�للقدرات�ال�سو�قية�وعالق��ا�باألداء�اإلبدا��،�فنالحظ�أنھ�يوجد�ارتباط

و�ع���ذلك�أنھ��ب�ن�القدرات�ال�سو�قية�واألداء�اإلبدا���للمنتج.�)α  ≥0.01(دال�عند�مستوى��)0.654

�لما�زاد�مستوى�القدرات�ال�سو�قية�(أي�القدرة�ع���معرفة�وف�م�السوق،�والقدرة�ع���تلبية�حاجات�

أمر�بالغ�األ�مية����مرحلة��ال�سو�قية�القدراتالز�ائن)�زاد�األداء�اإلبدا���للمنتجات،�و�ذا�راجع�إ���أن�

من�أجل�تقديم�أف�ار�املس��لك�واملنافسة،��تقييم�احتياجاتف�م�و ل�توفر�املعلوماتتطو�ر�املنتجات،�حيث�

�تفوقة����السوق بخصائص�ا�تنافسية�ممنتجات�،�وع����ذا�يتم�تقديم�جديدة����مرحلة�التطو�رملنتجات�

  .توافق�تطلعات�الز�ائن

�كذلك، �ا��دول �من ��ونالحظ �الداللة �مستوى �عند �إيجابية �ارتباط �عالقة ب�ن��)α  ≥0.01(وجود

)�ورغم�أن��ذه�r = 0.589،�حيث�بلغت�قيم��ا�(نتاجاإل �عملياتالقدرات�ال�سو�قية�واألداء�اإلبدا���ل

�لما�زاد�مستوى�القدرات�ال�سو�قية����املؤسسات�عينة�الدراسة� العالقة�متوسطة�إال�أ��ا�تفسر�ع���أنھ
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املعلومات�املقدمة�حول�الز�ائن�دور�ولعل�ذلك��عود�إ����لد��ا.�اإلنتاجزاد�األداء�اإلبدا���للعمليات�(طرق)�

مما��،جديدة����مرحلة�التطو�ر�ساعد�ع���تقديم�أف�ار�ملنتجات��واملنافسة����السوق،�والذي�بدوره

�ل���متطلبات�انتاجتللد��ا��ةاملتوفر يحتم�ع���املؤسسات�العمل�ع���التطو�ر����كفاءة�أنظمة�انتاج�ا�

  جديدة.لتكنولوجيات�بناء�ع���أف�ار��وتطو�ر�ا�املنتجات�ال���تم�تصميم�ا��ذه

 = rكما�توجد�عالقة�ارتباط�إيجابية�ب�ن�القدرات�ال�سو�قية�واألداء�البي��،�حيث�بلغت�قيم��ا�(

مستوى�القدرات�ال�سو�قية�زاد�األداء�،�أي�أنھ��لما�زاد�)α  ≥0.01()�وذلك�عند�مستوى�داللة�0.649

قدرات�خاصة�(�سو�قية)�لتقديم��مما�يؤكد�الدور�الذي�يؤديھ�توفر �.عينة�الدراسة�مؤسساتالبي���لل

�بيع �خالل �من �وذلك �واملحتمل�ن. �ا��الي�ن �الز�ائن �إرضاء �ع�� ��عمل �جديدة �ملنتجات توز�ع�و �عروض

  عد�البيع.�و�التا���الز�ادة����مبيعا��ا�ونجاح�ا�السو��.املنتجات�ا��ديدة����األسواق�وتوف���خدمات�ما��

وعند�أخذ�عالقة�القدرات�ال�سو�قية�واألداء�اإلبدا����ش�ل�عام،�نجد��ناك�ارتباط�إيجا�ي�وقوي�

فالقدرات�ال�سو�قية��عمل�ع���توف����.)α  ≥0.01عند�مستوى�داللة�(�)�وذلكr = 0.707بلغت�قيمتھ�(

�املعلومات�للف�م�ا��يد�للز�ائن�واملنافسة����السوق،��سا�م����تقديم�األف�ار�لتطو�ر�منتجات�جديدة

وتطلعات�السوق،�كما��عمل�ع���توف���قدرات�لبيع�وتوز�ع��ذه�املنتجات�بطرق�ت�ناسب��بمزايا�تنافسية

ة����مبيعا��ا�ونجاح�ا����سوق�ا.�بمع���أنھ��لما�زاد�مستوى�وأساليب�كفؤة��سا�م����األخرى�بالز�اد

  .عينة�الدراسة�والك�روم��ليةالقدرات�ال�سو�قية�زاد�األداء�اإلبدا���ملؤسسات�الصناعة�االلك��ونية�

  طبيعة�عالقة�االرتباط�ب�ن�القدرات�التنظيمية�واألداء�اإلبدا���بأ�عاده: 

)،�أنھ�توجد�عالقة�ارتباط�إيجابية�عند�مستوى�6-15(نالحظ�من�املعطيات�الظا�رة����ا��دول�

�اإلبدا���للمنتج�)α  ≥0.01(�داللة )�r = 0.727،�و�انت�قيمة�االرتباط�(ب�ن�القدرات�التنظيمية�واألداء

زاد�األداء�اإلبدا����قو�ة،�و�فسر�ذلك�بأنھ��لما�زاد�مستوى�القدرات�التنظيمية�للمؤسسات�عينة�الدراسة

الت�سيق�وتوف����فالقدرات�التنظيمية��سمح�للمؤسسة�بتوف����ي�ل،�مناخ�وثقافة�تنظيمية،ملنتجا��ا،�

�الداخ�� �(الت�امل) �املتاحة�،والتعاون �للموارد �ا��يد �التخصيص �إ�� �اقسام�ا��باإلضافة �مختلف ��

وتطو�ر�قدر��ا�ع���تصميم��تز�د�منبدور�ا��لإلبداع�وال���مناسبة�ر�ب�ئة�عمل�تطو من�شأ��ا�ومشار�ع�ا�

  منتجات�جديدة�أو�محسنة�بمواصفات�تنافسية�جيدة�مقارنة�بمنافس��ا.

كما�أن��ناك�عالقة�ارتباط�ايجابية�وقو�ة�ب�ن�القدرات�التنظيمية�واألداء�اإلبدا���لعمليات�اإلنتاج�

مستوى�القدرات��،�و�ع���ذلك�أنھ��لما�زاد)α  ≥0.01()�وذلك�عند�مستوى�داللة�r = 0.617بلغت�قيم��ا�(

طور��ا�أو�حسن��ا�املؤسسات�عينة�الدراسة�بما��س�م����انتاج�أداء�أنظمة�اإلنتاج�ال����التنظيمية�زاد

  .منتجات�با��ودة�والت�لفة�املناسب�ن�و���الوقت�املناسب
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≤  α(عند�مستوى�الداللة��)r = 0.596ونالحظ�من�ا��دول�كذلك�وجود�عالقة�ارتباط�ايجابية�(

�التنظيمية�واألداء�البي���)0.01 �القدرات �زاد�األداء�ب�ن �القدرات�التنظيمية �مستوى �زاد ��لما �أي�أنھ .

البي��،�و�رجع�ذلك�إ���الدور�الذي�تؤديھ��ذه�القدرات����ز�ادة�األداء�اإلبدا���للمنتجات�ا��ديدة�أو�

مما�يؤدي�إ���ز�ادة�رضا�املحسنة،�ودور�ا�كذلك����ز�ادة�أداء�العمليات�تصميم�وإنتاج��ذه�املنتجات�

  أدا��ا�البي��.و �مبيعا��ا����السوق �الز�ائن�و�التا���ز�ادة

و�النظر�إ���عالقة�القدرات�التنظيمية�واألداء�اإلبدا����ش�ل�عام،�نجد�أن��ناك�ارتباط�إيجا�ي�

�الدراسةقدرة�املؤسسات�عينة�.�ف)α  ≥0.01عند�مستوى�داللة�(�)�وذلكr = 0.723وقوي�بلغت�قيمتھ�(

ع���ا�شاء��ي�ل�تنظي���مرن،�الرقابة�وت�سيق�التعاون�(الت�امل)�ب�ن�الوظائف�الرئ�سية�ف��ا�باإلضافة�

تز�د�من�إ���قدر��ا�ع���تخصيص�املوارد�ال�شر�ة�واملالية�والتكنولوجية�ع���مختلف�املشار�ع�اإلبداعية�

�بمواصفات�تن �ع���تصميم�وتطو�ر�منتجات�جديدة�أو�محسنة �بمنافس��ا.�قدر��ا �مقارنة افسية�جيدة

وكذلك�تز�د�من�كفاءة�إجراءات�عمل�أنظمة�اإلنتاج�لد��ا،�و�ذا�ما�يؤدي�بدوره�إ���ز�ادة�أداؤ�ا�البي��.�

�املؤسسات�الصناعة� �اإلبدا����� �زاد�األداء �التنظيمية �مستوى�القدرات �زاد ��لما وع���ذلك�نقول�أنھ

  عينة�الدراسة.�والك�روم��لية�االلك��ونية

  واألداء�اإلبدا���بأ�عاده:�االرتباط�ب�ن�القدرات�االرتباطيةطبيعة�عالقة� 

وفيما�يخص�عالقة�االرتباط�ما�ب�ن�القدرات�االرتباطية�واألداء�اإلبدا���بأ�عاده،�نالحظ�من�ا��دول�

ب�ن�القدرات�االرتباطية�واألداء��)α  ≥0.01()�أنھ�توجد�عالقة�ارتباط�إيجابية�عند�مستوى�داللة�15-6(

ورغم�قوة�العالقة�متوسطة�إال�أ��ا��ع����لما�زاد� ).r = 0.513و�لغت�قيمة�االرتباط�(�اإلبدا���للمنتجات

مختلفة�وتحالفات�إقامة�عالقات��أي�القدرة�ع��(عينة�الدراسة،�مستوى�القدرات�االرتباطية�للمؤسسات�

�خارجي� �شر�اء �ممع �من�مؤسسات �املعارف،�التكنولوجيا��،)نافسةأو�غ���م�نافسةن �وتبادل �نقل يزداد

�و�التا�� �االبداع �لعملية �الالزمة ��ذه��وامل�ارات �أو�تحس��ا �تطور�ا �ال�� �للمنتجات �اإلبدا�� �األداء ز�ادة

  املؤسسات.

ب�ن�القدرات�االرتباطية��)r = 0.412(�،�لكن�ضعيفة،�بلغت�قيم��اكذلك،�توجد�عالقة�ارتباط�إيجابية

مما�تدل�ع���أنھ��لما�،�)α  ≥0.01(وذلك�عند�مستوى�داللة��ألداء�اإلبدا���لعمليات�(طرق)�اإلنتاجوا

�أنظمة� �تطو�ر�أو�تحس�ن �كفاءة �زادت �الدراسة �عينة �للمؤسسات �ا��ارجية �االرتباطية �القدرات زادت

  �اإلنتاج�ال���من�خالل�ا�يتم�تص�يع�منتجا��ا�ا��ديدة�أو�املحسنة.

)�r = 0.509لعالقة�االرتباط�ب�ن�القدرات�االرتباطية�واألداء�البي���فجاءت�إيجابية�بلغت�(أما�بال�سبة�

القدرات�االرتباطية�زاد�األداء�البي���للمؤسسات�،�أي�أنھ��لما�زاد�مستوى�)α  ≥0.01(عند�مستوى�داللة�

دعم�ملعارف�وامل�ارات�ال���من�شأ��ا�مسا�مة��ذه�القدرات����تقاسم�اعينة�الدراسة.�و�ذا�راجع�إ���
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تواجھ�املنافسة�تل�����ات�الز�ائن�من�ج�ة�و تصميم�وتطو�ر�منتجات�وعمليات�إنتاج�جديدة�أو�محسنة�

  املفروضة����السوق.��ذا�ما�يز�د�من�مبيعات�املؤسسات�ملنتجا��ا�و�التا���أداؤ�ا�اإلبدا��.

�اإل  �واألداء �االرتباطية �القدرات �عالقة �أخذ �إيجا�ي�وعند �ارتباط ��ناك �نجد �عام، ��ش�ل بدا��

�فقدرة�املؤسسات�محل�الدراسة�.)α  ≥0.01عند�مستوى�داللة�(�)�وذلكr = 0.535ومتوسط�بلغت�قيمتھ�(

�املوردين،�الز�ائن،�املؤسسات�املنافسة،�وح���املؤسسات�����مع�املؤسسات�شب�ات�ترابط�ع���إ�شاء

�لتنفيذ�عمليات�عت���عامل�حاسم��سا�م����نقل�وتبادل�املعارف،�التكنولوجيا�وامل�ارات��قطاعات�أخرى 

��ذا� �نجاح �و�التا�� �السوق، ���اجات �املناسبة �اإلنتاج �وعمليات �وتطو�ر�املنتجات �تصميم �من االبداع

ينة�الدراسة�اإلبداع.�مما��ع���أنھ��لما�زاد�مستوى�القدرات�االرتباطية�ملؤسسات�الصناعة�االلك��ونية�ع

  زاد�أداؤ�ا�اإلبدا��.

  :اختبار�فرضيات�الدراسة 3.6

ذات�داللة�و إيجابية�أ��ا��ظ�رت،�وال���رتباطال ا�عالقات����ا��زء�السابق�تم�الكشف�عن�طبيعة

إحصائية�ب�ن�قدرات�االبداع�التكنولو���(بما�ف��ا�قدرات�البحث�والتطو�ر،�قدرات�االس�يعابية،�القدرات�

من�ج�ة،�واألداء�اإلبدا����)ال�سو�قية،�القدرات�التنظيمية�والقدرات�االرتباطية�التص�يعية،�القدرات

�ت�ن�الرئ�س�ت�ن�األو���،�و�انت�املدخل�إ���مناقشة�الفرضمحل�الدراسة�ؤسساتاملمن�ج�ة�أخرى����

�االبداع�والثانية �وأثر�قدرات �(كمتغ���لوحده)، �والتطو�ر�بأ�عاده �البحث �أثر�قدرات �تدرسان �واللتان

�اإلبدا���بأ�عاده�التكنولو�� �األداء �االلك��ونية��ع�� �الصناعة �مؤسسات ��� �جوانبھ بمختلف

  .عينة�الدراسة�والك�روم��لية

 :�و��اختبار�الفرضية�الرئ�سية�األ  

يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�"�األو������ذا�ا��زء�من�الفصل�سنقوم�باختبار�الفرضية�الرئ�سية�

 ،�وتنقسم�إ��:"والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا��إحصائية�لقدرات�البحث�

�وتتضمن�األداء�اإلبدا��،�ع��قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر�ث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�ليوجد�تأ -

  الفرضيات�التالية:

 قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج.ث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�ليوجد�تأ 

 تأث���� �اإلبدا���يوجد �األداء �والتطو�ر�ع�� �البحث �عمال �لقدرات �إحصائية �ذو�داللة إيجا�ي

 لعمليات�االنتاج.

 البي��.يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�لقدرات�عمال�البحث�والتطو�ر�ع���األداء� 
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إلبدا��،�البحث�والتطو�ر�ع���أ�عاد�األداء�ا�االنفاق�ع��قدرات�ليوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية� -

 :الفرضيات�التالية�وتتضمن

 البحث�والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا���االنفاق���قدرات�ليوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية��

 للمنتج.

 البحث�والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا���االنفاق���قدرات�ليوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية��

 لطرق�االنتاج.

 األداء�البي��.البحث�والتطو�ر�ع����االنفاق���قدرات�للة�إحصائية�يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�دال 

- � �إحصائية �ذو�داللة �تأث���إيجا�ي �ليوجد �مشار�عقدرات �األداء��تنفيذ �أ�عاد �والتطو�ر�ع�� البحث

 :الفرضيات�التالية�وتتضمناإلبدا��،�

 األداء�اإلبدا��يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�لقدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر�ع����

 للمنتج.

 األداء�اإلبدا��يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�لقدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر�ع����

 لطرق�اإلنتاج.

 البي��.األداء�البحث�والتطو�ر�ع����يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�لقدرات�تنفيذ�مشار�ع  

  أثر�قدرات�البحث�والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج: 1.1.3.6

)� �ا��دول �6-16يب�ن �والتطو�ر�) �البحث �االنحدار�لقدرات �الختبار�تحليل �االحصا�ي �التحليل نتائج

.�حيث�تظ�ر�معطيات��ذا�ا��دول�أن�(كمتغ���تا�ع)�بأ�عاده�(كمتغ���مستقل)�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج

إيجابية�قو�ة�تدل�ع���وجود�)�و���عالقة�0.701معامل�االرتباط�ب�ن�املتغ���املستقل�واملتغ���التا�ع�بلغ�(

�ل �والتطو�ر دور �البحث �التحديد��قدرات �معامل �بلغ �كما �للمنتجات. �اإلبدا�� �األداء �تحس�ن ��� بأ�عاده

)�من�التغ���ا��اصل����%49.2والتطو�ر�قد�فسرت�ما�مقدراه�()،�و�ذا��ع���أن�قدرات�البحث�0.492(

إ���عوامل�وقدرات�أخرى�(غ���قدرات�البحث�والتطو�ر)،��ال�سبة�املتبقية�من�التغ���ترجعاألداء�اإلبدا��،�و 

الناتجة�عن�دقة�املقاي�س�املستخدمة�واختيار�العينة.�كما�يالحظ�من�جزء�باإلضافة�لألخطاء�العشوائية�

�ال �(تحليل �Anovaتباين �لـ �االختبار�االحصا�ي �قيمة �أن (Fisher�)� �بلغت �داللة��)59.652قد �ذات و��

)�وتدل�ع���جودة�0.05)�و���أقل�من�مستوى�الداللة�(0.000حيث�جاءت�بقيمة�احتمالية�(�،إحصائية

  النموذج.و�التا�����ة�االعتماد�ع���نتائج�نموذج�العالقة�ب�ن�أ�عاد�البحث�والتطو�ر�واألداء�اإلبدا���

،��ستقرئ�ومن�أجل�معرفة�تأث����ل��عد�من�أ�عاد�قدرات�البحث�والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج

  جاءت�نتائج�ا��التا��:ال���)�وا��اص�بمعامالت�االنحدار،�و 6-16نتائج�ا��زء�الثالث�من�ا��دول�(
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 املتعدد�ب�ن�قدرات�البحث�والتطو�ر�واألداء�اإلبدا���للمنتجنتائج�االنحدار�):�6-16ا��دول�(

  م��ص�النموذج

  النموذج
  ا��طأ�املعياري�للتقدير  معامل�التحديد�امل���  معامل�التحديد  معامل�االرتباط�

0.701  0.492  0.483  0.59419  

 ANOVAجدول�

  مستوى�املعنو�ة Fisherقيمة�  متوسط�املر�عات  درجة�ا��ر�ة  مجموع�املر�عات  النموذج

  0.000  59.652  21.061  3  63.183  االنحدار

      0.353  185  65.317  البوا��

        188  128.500  املجموع

  مالتاجدول�املع

  النموذج
  املعامالت�األصلية

  مستوى�املعنو�ة Studentاختبار�  املعامالت�املعيار�ة
  اختبار�التعدد�ا��طي

 Tolerance VIF  ا��طأ�املعياري   قيمة�املعلمة

      0.000  7.374    0.176  1.301  الثابت

  2.093  0.478  0.005  2.865  0.217  0.066  0.190  قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر

  3.217  0.311  0.000  5.719  0.538  0.079  0.454  قدرات�االنفاق�ع���البحث�والتطو�ر

  2.637  0.379  0.906  -�0.118  -�0.010  0.081  -�0.010  قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر�

 األداء�اإلبدا���للمنتج�املتغ���التا�ع:

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�
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�قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر �معاملقيمة� - )،�كما�بلغت�القيمة�االحتمالية�0.190(�االنحدار�لبعد

)،�ما��ع���أن�قيمة�معامل��ذا�البعد�دال�0.05)�و���أقل�من�مستوى�(0.005(�املقابلة�ل�ا�tالختبار�

�و�التا��،� ي�ب�ن�أن�قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر�تؤثر��ش�ل�إيجا�ي�ع���األداء�اإلبدا���احصائيا.

��األداء�للمنتج،�حيث�أن�التغ���بقيمة�واحدة����مستوى�قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر�يقابلھ��غ����

يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو��":�الفرعية�و�التا����ست�تج���ة�الفرضية�).0.190اإلبدا���للمنتج�بمقدار�(

  داللة�إحصائية�لقدرات�عمال�البحث�والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج."

بما�يقابلھ�من�)،�0.454قيمة�(�معامل�االنحدار�ا��اص�ببعد�قدرات�االنفاق�ع���البحث�والتطو�ر �بلغ -

)،�مما�يدل�ع���أن�قدرات�0.05)�و���دالة�احصائيا�عند�مستوى�(t�)0.000قيمة�احتمالية�الختبار�

تؤثر��ش�ل�إيجا�ي�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج،�وتفسر�ع���أنھ��لما��غ����ع���البحث�والتطو�ر االنفاق�

�(مستوى�قدرات�االنفاق�ع���البحث�والتطو�ر�بوحدة،��غ���األداء� وع����.)0.454اإلبدا���للمنتج�بـ

االنفاق�"يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�لقدرات��أساس�ذلك��ست�تج���ة�الفرضية�الفرعية:

  البحث�والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج."���

)،�لكن�بقيمة�-0.010أما�بال�سبة�لقدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر،�فقد�جاءت�معامل�انحدار�( -

)،�ما��ع���أن�قيمة�املعامل�ل�ذا�0.05أع���من�مستوى�()،�و����0.906ساوي�(�tاحتمالية�الختبار�

�ثر����األداء�اإلبدا��البعد�غ���دالة�احصائيا.�و�التا��،�فان�قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر�ال�تؤ 

و�التا���نأخذ��.للمنتج،�أو�أن�تأث��ه��ان�ضعيفا�بحيث�لم�يتم�أخذه��ع�ن�االعتبار����التحليل�االحصا�ي

� �الفرعية: �الفرضية ���ة ��عدم �لقدرات �إحصائية �ذو�داللة �تأث���إيجا�ي �يوجد �مشار�ع�" تنفيذ

  ع���األداء�اإلبدا���للمنتج."�البحث�والتطو�ر 

أ�عاد�قدرات�البحث�والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج�تحدث�بصفة��اتاإلشارة�إ���أن�تأث�� وتجدر�

،�االرتباطات�املتداخلة�(أو�التعدد�ا��طي)ما�تظ�ره�معامالت�اختبار�و�ذا��،مستقلة�عن��عض�ا�البعض

وال���)�5(عن��)2.093�،3.217�،2.637(�املقابلة�ل�ل��عد�)VIF(�قيم�معامل�ت��م�التباينحيث�تقل�

��Toleranceتظ�ر�قيم�معامالتكما��.عدم�وجود�مش�لة�التعدد�ا��طي�القيمة�املقبولة�ال���تدل�ع��تمثل�

  .)0.2)�تفوق�القيمة�(0.478�،0.311�،0.379املقابلة�ل�ل��عد�(

  أثر�قدرات�البحث�والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا���لعمليات�(طرق)�االنتاج: 2.1.3.6

االحصا�ي�الختبار�االنحدار�املتعدد�لقدرات�البحث�والتطو�ر�(املتغ���املستقل)�ع���من�نتائج�التحليل�

)�م��صا�للنموذج،�6-17ألول�من�ا��دول�(ا،�يظ�ر�ا��زء�(متغ���تا�ع)�األداء�اإلبدا���لعمليات�اإلنتاج

إيجابية�قو�ة�قة�)�و���عال0.678حيث�ي�ب�ن�أن�معامل�االرتباط�ب�ن�املتغ���املستقل�واملتغ���التا�ع�بلغ�(

  �جاء.�كما�لعمليات�االنتاج�قدرات�البحث�والتطو�ر�بأ�عاده����تحس�ن�األداء�اإلبدا��تدل�ع���وجود�دور�ل
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  ):�نتائج�االنحدار�املتعدد�ب�ن�قدرات�البحث�والتطو�ر�واألداء�اإلبدا���لعمليات�اإلنتاج6-17ا��دول�(

  م��ص�النموذج

  النموذج
  ا��طأ�املعياري�للتقدير  معامل�التحديد�امل���  معامل�التحديد  معامل�االرتباط�

0.678  0.460  0.451  0.67009  

 ANOVAجدول�

  مستوى�املعنو�ة Fisherقيمة�  متوسط�املر�عات  درجة�ا��ر�ة  مجموع�املر�عات  النموذج

  0.000  52.479  23.564  3  70.692  االنحدار

      0.449  185  83.069  البوا��

        188  153.761  املجموع

  مالتاجدول�املع

  النموذج
  املعامالت�األصلية

  مستوى�املعنو�ة Studentاختبار�  املعامالت�املعيار�ة
  اختبار�التعدد�ا��طي

 Tolerance VIF  ا��طأ�املعياري   قيمة�املعلمة

      0.000  5.520    0.199  1.098  الثابت

  2.093  0.478  0.000  6.771  0.529  0.075  0.507  والتطو�رقدرات�عمال�البحث�

  3.217  0.311  0.199  1.290  0.125  0.090  0.116  قدرات�االنفاق�ع���البحث�والتطو�ر

  2.637  0.379  0.400  0.844  0.074  0.091  0.077  قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر�

 لعمليات�االنتاجاألداء�اإلبدا����املتغ���التا�ع:

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�
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)،�و�ذا��ع���أن�قدرات�البحث�والتطو�ر�بأ�عاد�ا�قد�فسرت�ما�مقدراه�0.460معامل�التحديد�بقيمة�(

)46%� ��سبة �وتبقى �االنتاج، �لعمليات �اإلبدا�� �األداء ��� �التغ���ا��اصل �من �قدرات�54%() �تفسر�ا (

وعوامل�أخرى�(تختلف�عن�قدرات�البحث�والتطو�ر)،�باإلضافة�لألخطاء�العشوائية�الناتجة�عن�دقة�

�نفس�ا��دول،� �كما�نالحظ����ا��زء�الثا�ي�من املقاي�س�املستخدمة�وكذلك�الدقة����اختيار�العينة.

�Anovaواملتعلق�بتحليل�التباين�( و���ذات��)52.479قد�بلغت�(�Fisher)�أن�قيمة�االختبار�االحصا�ي�لـ

)�0.05أي����دالة�إحصائيا�عند�مستوى�الداللة�(�،)0.000داللة�إحصائية،�حيث�جاءت�بقيمة�احتمالية�(

و�ع���ذلك�أن�نموذج�العالقة�ب�ن�أ�عاد�البحث�والتطو�ر�واألداء�اإلبدا���لعمليات�االنتاج�ذو�جودة،�كما�

  ن�االعتماد�ع���نتائج��ذا�النموذج.يمك

أما�ا��زء�الثالث�من�ا��دول�فيعرض�لنا�معامالت�االنحدار،�من�أجل�معرفة�تأث����ل��عد�من�

  اإلنتاج،�ومن�نتائج�ا��دول�أعاله�نجد:أ�عاد�قدرات�البحث�والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا���لعمليات�

)،�كما�بلغت�القيمة�االحتمالية�0.507التطو�ر�(أن�قيمة�معامل�االنحدار�لبعد�قدرات�عمال�البحث�و  -

أن�قدرات�ب�و�فسر��ذااحصائيا.��ف���دالة)،�0.05)�و���أقل�من�مستوى�(0.000املقابلة�ل�ا�(�tالختبار�

،�حيث�أن�التغ���بقيمة�لعمليات�االنتاجعمال�البحث�والتطو�ر�تؤثر��ش�ل�إيجا�ي�ع���األداء�اإلبدا���

� �قدرات �مستوى ��� ��غ�����واحدة �والتطو�ر�يقابلھ �البحث ��مستوى �عمال �اإلبدا�� لعمليات�األداء

��).0.507بمقدار�(�االنتاج �الفرعية: �الفرضية ���ة ��ست�تج �ذو�داللة�و�التا�� �تأث���إيجا�ي �يوجد "

  ."تطو�ر�ع���األداء�اإلبدا���لعمليات�االنتاجإحصائية�لقدرات�عمال�البحث�وال

و���غ����)،0.116قيمة�(�ببعد�قدرات�االنفاق�ع���البحث�والتطو�ر �كما�بلغ�معامل�االنحدار�ا��اص -

� �القيمة ��انت �احصائيا،�حيث �الختبار�ال ادالة ��tحتمالية �0.199(املقابلة�ل�ا مستوى��أك���من)�و��

لعمليات�تؤثر�ع���األداء�اإلبدا����ال �)،�مما�يدل�ع���أن�قدرات�االنفاق�ع���البحث�والتطو�ر 0.05(

و�التا�����ان�ضعيفا�بحيث�لم�يتم�أخذه��ع�ن�االعتبار����التحليل�االحصا�ي.�اأن�تأث���أو�،�االنتاج

� ��عدم���ة�الفرضية�الفرعية: �االنفاق���"يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�لقدرات�نأخذ

  ."ع���األداء�اإلبدا���لعمليات�االنتاج�البحث�والتطو�ر 

�انحدار  - �معامل �لقيمة �بال�سبة �ال���ء �داال��نفس �يكن �والتطو�ر�لم �البحث �مشار�ع �تنفيذ قدرات

)،�و���أع���من��0.906ساوي�(�t)،�لكن�بقيمة�احتمالية�الختبار�0.077احصائيا،�حيث��انت�قيمتھ�(

)،�ما��ع���أن�قيمة�املعامل�ل�ذا�البعد�غ���دالة�احصائيا.�و�التا��،�فان�قدرات�تنفيذ�0.05مستوى�(

ثر����األداء�اإلبدا���ألداء�عمليات�االنتاج،�أو�أن�تأث���ا��ان�ضعيفا�مشار�ع�البحث�والتطو�ر�ال�تؤ 

و�التا���نأخذ��عدم���ة�الفرضية�الفرعية:��بحيث�لم�يتم�أخذه��ع�ن�االعتبار����التحليل�االحصا�ي.

ع���األداء�اإلبدا����تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر "�يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�لقدرات�

  تج."للمن
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باإلضافة�إ���ذلك،�تدل�معظم�املعامالت�ا��اصة�باختبار�التعدد�ا��طي�إ���عدم�وجود��ذه�املش�لة�

).�0.2)�تفوق�القيمة�(0.478�،0.311�،0.379املقابلة�ل�ل��عد�(�Toleranceحيث�تظ�ر�قيم�معامالت�

.�)5)�أقل�من�(2.093�،3.217�،2.637)�املقابلة�ل�ل��عد�(VIFكذلك�جاءت�قيم�معامل�ت��م�التباين�(

تحدث�بصفة��لعمليات�االنتاجتأث��ات�أ�عاد�قدرات�البحث�والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا���و�فسر�ذلك�أن�

  عن��عض�ا�البعض.��س�يا�مستقلة

  أثر�قدرات�البحث�والتطو�ر�ع���األداء�البي��: 3.1.3.6

�والتطو�ر  �البحث �االنحدار�لقدرات �الختبار�تحليل �االحصا�ي �التحليل �نتائج �(كمتغ����من بأ�عاده

�(كمتغ���تا�ع) �البي�� �األداء �ع�� �(مستقل) �ا��دول ��� �واملو��ة �م��ص�6-18، �جزء �من �نالحظ ،(

�)،�وال����ستدل0.558إيجابية�متوسطة�ب�ن�متغ��ي�النموذج�بلغ�قيم��ا�(النموذج،�وجود�عالقة�ارتباط�

تحس�ن�األداء�البي���للمنتجات�ا��ديدة�م��ا�ع���الدور�الذي�تلعبھ�قدرات�البحث�والتطو�ر�بأ�عاده����

)،�إ���أن�أ�عاد�قدرات�البحث�والتطو�ر�تفسر�0.312أو�املحسنة.�و�ش���قيمة�معامل�التحديد�واملساو�ة�لـ�(

�البي�� �عن�%31.2ب�سبة�(�التغ���ا��اصل����األداء �أخرى�(تختلف �عوامل�وقدرات �تفسر�ا )،�والبا��

لألخطاء�العشوائية�الناتجة�عن�دقة�املقاي�س�املستخدمة�وكذلك�قدرات�البحث�والتطو�ر)،�باإلضافة�

،�ول�ا�)�27.925ساوي�(�Fisher)�قيمة�اختبار�Anovaالدقة����اختيار�العينة.�كذلك�نالحظ�من�جدول�(

)�تدل�ع���جودة�نموذج�العالقة�ب�ن�أ�عاد�قدرات�البحث�والتطو�ر�0.000داللة�إحصائية�عند�مستوى�(

�و  �البي��، �أخطاء.واألداء �بدون �النموذج �نتائج �ع�� �االعتماد ���ة �ع�� �كذلك �جدول��تدل �من و��ب�ن

  ي��:�املعامالت�ما

،�والقيمة�االحتمالية�)0.403أن�قيمة�معامل�االنحدار�لبعد�قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر��ساوي�( -

ل�ذا�البعد�دالة��)،�ما��ع���أن�قيمة�املعامل0.05)�و���أقل�من�مستوى�(0.000املقابلة�ل�ا�(�tالختبار�

احصائيا.�و�التا��،�تؤثر�قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر����األداء�البي��،�إذ��لما��غ���مستوى�قدرات�

وع���أساس�ذلك��ست�تج���ة��).0.403عمال�البحث�والتطو�ر�بوحدة�واحدة��غ���األداء�البي���بـ�(

�الفرعية: ��الفرضية �لقدرات �إحصائية �ذو�داللة �تأث���إيجا�ي �والتطو�ر��عمال"يوجد ع���البحث

  ."األداء�البي��

)،�بما�يقابلھ�0.189قيمة�(�كما�بلغ�معامل�االنحدار�ا��اص�ببعد�قدرات�االنفاق�ع���البحث�والتطو�ر  -

ع���أن��)،�مما�يدل0.05)�و���غ���دالة�احصائيا�عند�مستوى�(t�)0.059من�قيمة�احتمالية�الختبار�

قدرات�االنفاق�ع���البحث�والتطو�ر�ال�تؤثر�ع���األداء�البي��،�أو�أن�تأث���ا��ان�ضعيفا�بحيث�لم�

"يوجد�و�التا���نأخذ��عدم���ة�الفرضية�الفرعية:��يتم�أخذه��ع�ن�االعتبار����التحليل�االحصا�ي.

  ."األداء�البي���االنفاق����البحث�والتطو�ر�ع��تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�لقدرات�



 الفصل�السادس اختبار�الفرضيات�ومناقشة�نتائج�الدراسة

 

197 
 

  ):�نتائج�االنحدار�املتعدد�ب�ن�قدرات�البحث�والتطو�ر�واألداء�البي��6-18ا��دول�(

  م��ص�النموذج

  النموذج
  ا��طأ�املعياري�للتقدير  معامل�التحديد�امل���  معامل�التحديد  معامل�االرتباط�

0.558  0.312  0.301  0.74555  

 ANOVAجدول�

  مستوى�املعنو�ة Fisherقيمة�  متوسط�املر�عات  درجة�ا��ر�ة  مجموع�املر�عات  النموذج

  0.000  27.925  15.522  3  46.565  االنحدار

      0.556  185  102.830  البوا��

        188  149.394  املجموع

  مالتاجدول�املع

  النموذج
  املعامالت�األصلية

  مستوى�املعنو�ة Studentاختبار�  املعامالت�املعيار�ة
  اختبار�التعدد�ا��طي

 Tolerance VIF  ا��طأ�املعياري   قيمة�املعلمة

      0.000  6.826    0.221  1.511  الثابت

  2.093  0.478  0.000  4.837  0.427  0.083  0.403  قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر

  3.217  0.311  0.059  1.901  0.208  0.100  0.189  قدرات�االنفاق�ع���البحث�والتطو�ر

  2.637  0.379  0.618  -�0.500  -�0.049  0.101  -�0.051  قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر�

 األداء�البي���املتغ���التا�ع:

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�
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،�لكن�بقيمة�)-�0.051والتطو�ر،�فقد�جاء�بمعامل�انحدار�(أما�بال�سبة�لقدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث� -

)،�ما��ع���أن�قيمة�املعامل�ل�ذا�0.05)،�و���أع���من�مستوى�(�0.906ساوي�(�tاحتمالية�الختبار�

البعد�غ���دالة�احصائيا.�و�التا��،�فان�قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر،����األخرى،�ال�تؤثر����

�ذا��.األداء�البي��،�أو�أن�تأث���ا��ان�ضعيفا�بحيث�لم�يتم�أخذ�ا��ع�ن�االعتبار����التحليل�االحصا�ي

"يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�لقدرات�ما��ستد���عدم�القبول�ب��ة�الفرضية�الفرعية�

  ."تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر�ع���األداء�البي��

وتجدر�اإلشارة�إ���أن�تأث��ات�أ�عاد�قدرات�البحث�والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج�تحدث�بصفة�

�ذا�ما�تظ�ره�معامالت�اختبار�االرتباطات�املتداخلة�(أو�التعدد�ا��طي)،�مستقلة�عن��عض�ا�البعض،�و 

).�0.2)�تفوق�القيمة�(0.478�،0.311�،0.379املقابلة�ل�ل��عد�(�Toleranceحيث�تظ�ر�قيم�معامالت�

  ).5)�أقل�من�(2.093�،3.217�،2.637)�املقابلة�ل�ل��عد�(VIFكذلك�جاءت�قيم�معامل�ت��م�التباين�(

  من�التحليل،�وقبول�أو�رفض�الفرضيات�التحت�فرعية��ست�تج�ما�ي��:مما�سبق�

يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�"�قبول�الفرضية�الفرعية�األو���من�الفرضية�الرئ�سية�األو���وال���نص�ا:� -

 ع���األداء�اإلبدا��."�عمال�البحث�والتطو�ر إحصائية�لقدرات�

"يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�رئ�سية�األو���وال���نص�ا:�قبول�الفرضية�الفرعية�الثانية�من�الفرضية�ال -

 البحث�والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا��."�االنفاق���إحصائية�لقدرات�

- � �نص�ا: �األو���وال�� �الرئ�سية �من�الفرضية �الثالثة �الفرعية �ذو�رفض�الفرضية "يوجد�تأث���إيجا�ي

 ���األداء�اإلبدا��."البحث�والتطو�ر�ع�تنفيذ�مشار�عداللة�إحصائية�لقدرات�

يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�"�و�ذا�ما��ستد���قبول�الفرضية�الرئ�سية�األو���وال����ش���إ���أنھ

  إحصائية�لقدرات�البحث�والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا��."

  :�اختبار�الفرضية�الرئ�سية�الثانية 

باختبار�الفرضية�الرئ�سية�بفروع�ا،�سنقوم،�����ذا�ا��زء،��عد�اختبارنا�للفرضية�الرئ�سية�األو���

لقدرات�اإلبدا���التكنولو���ع���األداء��يوجد�تأث���ذو�داللة�إحصائية":�أنھ�،�وال���تنص�ع��الثانية

�،�و�تفرع�ع��ا�ستة�فرضيات�فرعية���ا��زائر"�والك�روم��ليةملؤسسات�الصناعة�االلك��ونية��اإلبدا��

  ي��:�نختصر�ا�فيما

�للمنتج،�(ب)� - 1 �اإلبدا�� �البحث�والتطو�ر�ع���(أ)�األداء يوجد�تأث���ذو�داللة�إحصائية�لقدرات

 األداء�اإلبدا���لطرق�اإلنتاج،�(جـ)�األداء�البي��.

يوجد�تأث���ذو�داللة�إحصائية�للقدرات�االس�يعابية�ع���(أ)�األداء�اإلبدا���للمنتج،�(ب)�األداء� - 2

 (جـ)�األداء�البي��.اإلبدا���لطرق�اإلنتاج،�
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يوجد�تأث���ذو�داللة�إحصائية�للقدرات�التص�يعية�ع���(أ)�األداء�اإلبدا���للمنتج،�(ب)�األداء� - 3

 اإلبدا���لطرق�اإلنتاج،�(جـ)�األداء�البي��.

يوجد�تأث���ذو�داللة�إحصائية�للقدرات�ال�سو�قية�ع���(أ)�األداء�اإلبدا���للمنتج،�(ب)�األداء� - 4

  �اإلنتاج،�(جـ)�األداء�البي��.اإلبدا���لطرق�

يوجد�تأث���ذو�داللة�إحصائية�للقدرات�التنظيمية�ع���(أ)�األداء�اإلبدا���للمنتج،�(ب)�األداء� - 5

  اإلبدا���لطرق�اإلنتاج،�(جـ)�األداء�البي��.

يوجد�تأث���ذو�داللة�إحصائية�للقدرات�االرتباطية�ع���(أ)�األداء�اإلبدا���للمنتج،�(ب)�األداء� - 6

 دا���لطرق�اإلنتاج،�(جـ)�األداء�البي��.اإلب

و�تم�اختبار��ذه�الفرضية�باستخدام�تحليل�االنحدار�املتعدد�ملعرفة�طبيعة�األثر�ب�ن�أ�عاد�املتغ���

مع�اعتبار��ل�جانب�من�،�)(قدرات�االبداع�التكنولو��)�و��ن�أ�عاد�املتغ���التا�ع�(األداء�اإلبدا���املستقل

،�األداء�البي��)�كمتغ���تا�ع،�األداء�اإلبدا���للمنتج،�األداء�اإلبدا���لعمليات�اإلنتاجأ�عاد�األداء�اإلبدا���(

،�ومن�ثم�تحليل�معامالت�الناتجة�من�تطبيق�تحليل�حيث�بداية�نقوم�باختبار�القدرة�التفس��ية�للنموذج

  .�وفيما�ي���نتائج�اختبار��ذه�الفرضيات�بفروع�ا�املختلفة.االنحدار�املتعدد

  قدرات�االبداع�التكنولو���ع���األداء�اإلبدا���للمنتج:أثر� 1.2.3.6

(املتغ����بأ�عاده�من�نتائج�التحليل�االحصا�ي�الختبار�االنحدار�املتعدد�لقدرات�االبداع�التكنولو��

،�نالحظ�وجود�)19-6املستقل)�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج�(متغ���تا�ع)،�وال���تظ�ر�نتائج�ا����ا��دول�(

،�وال����ستدل�م��ا�ع���الدور�)0.813ب�ن�متغ��ات�النموذج�بلغت�قيم��ا�(ط�قو�ة�وموجبة�عالقة�ارتبا

�للمنتجات�ا��ديدة�أو�املحسنة.�االبدا��الذي�تلعبھ�قدرات�االبداع�التكنولو���بأ�عاده����تحس�ن�األداء�

�بأ�عاد�ا�قد�فسرتبحث�والتطو�ر�)،�و�ذا��ع���أن�قدرات�ال0.661كما�جاء�معامل�التحديد�بقيمة�(

�اتفسر�)�%34ة�(ـــى��سبـــ،�وتبقللمنتجات�ا��ديدة)�من�التغ���ا��اصل����األداء�اإلبدا���%66(�حوا��

عوامل�أخرى�لم�تؤخذ��ع�ن�االعتبار����نموذج�الدراسة،�باإلضافة�إ���األخطاء�العشوائية�الناتجة�عن�

)�قيمة�اختبار�Anovaة.�كذلك�نالحظ�من�جدول�(دقة�املقاي�س�املستخدمة�وكذلك�الدقة����اختيار�العين

Fisher�)ا���ل�ا�داللة�إحصائية)�بالت0.05)،�أقل�من�(0.000،�جاءت�بقيمة�احتمالية�()�59.064ساوي��

عند��ذا�املستوى.�حيث��ستدل�من��ذه�الن�يجة�ع���جودة�نموذج�العالقة�ب�ن�أ�عاد�قدرات�االبداع�

  للمنتج،�كما�تدل�ع�����ة�االعتماد�ع���نتائج�النموذج�بدون�أخطاء.التكنولو���واألداء�اإلبدا���

�التكنولو���ع���األداء�اإلبدا���للمنتج،� �االبداع ومن�أجل�معرفة�تأث����ل��عد�من�أ�عاد�قدرات

)� �ا��دول �من �الثالث �ا��زء �نتائج �نتائج�ا�6-�19ستقرئ �جاءت �وال�� �االنحدار، �بمعامالت �وا��اص (

  �التا��:
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  ):�نتائج�االنحدار�املتعدد�ب�ن�قدرات�االبداع�التكنولو���واألداء�اإلبدا���للمنتج6-19ا��دول�(

  م��ص�النموذج

  النموذج
  ا��طأ�املعياري�للتقدير  معامل�التحديد�امل���  معامل�التحديد  معامل�االرتباط�

0.813  0.661  0.650  0.48946  

 ANOVAجدول�

  مستوى�املعنو�ة Fisherقيمة�  متوسط�املر�عات  درجة�ا��ر�ة  مجموع�املر�عات  النموذج

  0.000  59.064  14.150  6  84.899  االنحدار

      0.240  182  43.601  البوا��

        188  128.500  املجموع

  مالتاجدول�املع

  النموذج
  املعامالت�األصلية

  مستوى�املعنو�ة Studentاختبار�  املعامالت�املعيار�ة
  اختبار�التعدد�ا��طي

 Tolerance VIF  ا��طأ�املعياري   قيمة�املعلمة

      0.181  1.342    0.188  0.253  الثابت

  3.575  0.280  0.048  1.989  0.162  0.081  0.161  قدرات�البحث�والتطو�ر

  2.112  0.474  0.441  -�0.772  -�0.048  0.066  -�0.051  القدرات�االس�يعابية

  2.942  0.340  0.010  2.614  0.194  0.068  0.179  القدرات�التص�يعية

  2.785  0.359  0.000  3.758  0.271  0.077  0.289  القدرات�ال�سو�قية

  2.187  0.457  0.000  5.767  0.368  0.066  0.378  القدرات�التنظيمية

  2.338  0.428  0.916  -�0.105  -�0.007  0.072  -�0.008  القدرات�االرتباطية

 األداء�اإلبدا���للمنتج������املتغ���التا�ع:

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:��������������������
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�t)،�كما�بلغت�القيمة�االحتمالية�الختبار�0.161قيمة�معامل�االنحدار�لبعد�قدرات�البحث�والتطو�ر�( -

)،�ما��ع���أن�قيمة�معامل��ذا�البعد�دال�احصائيا.�0.05)�و���أقل�من�مستوى�(0.048املقابلة�ل�ا�(

البحث�والتطو�ر�تؤثر��ش�ل�إيجا�ي�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج،�حيث�أن��ي�ب�ن�أن�قدراتو�التا��،�

إلبدا���للمنتج�بمقدار�التغ���بقيمة�واحدة����مستوى�قدرات�البحث�والتطو�ر�يقابلھ��غ������األداء�ا

"يوجد�تأث���ذو�داللة�إحصائية�لقدرات�البحث�و�التا���نأخذ�ب��ة�الفرضية�الفرعية� ).0.161(

  والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج"

)،�بما�يقابلھ�من�قيمة�احتمالية�0.179قيمة�(�يةالتص�يعقدرات�البلغ�معامل�االنحدار�ا��اص�ببعد� -

تؤثر��التص�يعيةقدرات�ال)،�مما�يدل�ع���أن�0.05)�و���دالة�احصائيا�عند�مستوى�(t�)0.010الختبار�

� ��غ���مستوى ��لما �أنھ �وتفسر�ع�� �للمنتج، �اإلبدا�� �األداء �ع�� �إيجا�ي �ال�ش�ل �التص�يعيةقدرات

��ذا�ما��ستد���قبول���ة�الفرضية�الفرعية�).0.179،��غ���األداء�اإلبدا���للمنتج�بـ�(واحدة�بوحدة

 "يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�للقدرات�التص�يعية�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج."

�املعامالت - �جدول �من �أيضا،و��ب�ن ،�� �االنحدار�لبعد �معامل �قيمة �الأن �ساوي��ال�سو�قيةقدرات

ما��ع���م)،�0.05)�و���أقل�من�مستوى�(0.000املقابلة�ل�ا�(�t)،�والقيمة�االحتمالية�الختبار�0.289(

���إيجابيا�أن�قيمة�املعامل�ل�ذا�البعد�دالة�احصائيا.�و�التا��،�تؤثر�قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر�

�أو�املحسنة�األداء �ا��ديدة �للمنتجات �اإلبدا�� ��غ���مستوى ��لما �إذ �ال، بوحدة��ال�سو�قيةقدرات

��غ��� ��األداءواحدة �(اإلبدا���للمنتج ��).0.289بـ ��ست�تج �ذلك �أساس ��ة�الفرضية�الفرعية�وع��

  "يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�للقدرات�ال�سو�قية�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج."

)،�بما�يقابلھ�من�قيمة�0.378قيمة�(�التنظيميةقدرات�المعامل�االنحدار�ا��اص�ببعد��،�كذلك،بلغ -

قدرات�الع���أن��و�فسر�ذلك)،�0.05)�و���دالة�احصائيا�عند�مستوى�(t�)0.000احتمالية�الختبار�

�التنظيميةقدرات�الأنھ��لما��غ���مستوى��أيتؤثر��ش�ل�إيجا�ي�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج،��التنظيمية

يوجد�"و�التا����ست�تج���ة�الفرضية�الفرعية:��).0.378،��غ���األداء�اإلبدا���للمنتج�بـ�(واحدة�بوحدة

 التنظيمية�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج."تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�للقدرات�

�بال�سبة - االس�يعابية�والقدرات�االرتباطية،�فلم�يكن�ل�ما�أي�تأث���ع���األداء�لقدرات�ا�ل�ل�من�أما

،�ضعيفا�بحيث�لم�يتم�أخذه��ع�ن�االعتبار����التحليل�االحصا�ي�تأث���ما��ان�أو �،اإلبدا���للمنتج

لم�يكن�ل�ما�لكن�و ،�)�ع���ال��ت�ب-0.008و�(�)-0.051(���ماا��اصة��نحدار ال ا�حيث�جاءت�معامالت

�)�ع���التوا��،�و�ما0.916و�(�)�0.441ساوي�(�tحتمالية�الختبار�ال ا�أي�داللة�إحصائية�إذ��انت�قيمت��ما

"يوجد�تأث���مما��ستد���رفض�أو�عدم�القبول�ب��ة�الفرضية�الفرعية:��).0.05أع���من�مستوى�(

 إحصائية�للقدرات�االرتباطية�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج."إيجا�ي�ذو�داللة�
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باإلضافة�إ���ذلك،�تظ�ر�نتائج�ا��دول�السابق�أن�معظم�املعامالت�ا��اصة�باختبار�التعدد�ا��طي�

� �معامالت �تظ�ر�قيم �حيث �املش�لة، ��ذه �وجود �عدم ���Toleranceش���إ�� ��عد �ل�ل ،�0.280(املقابلة

).�كذلك�جاءت�قيم�معامل�ت��م�التباين�0.2تفوق�القيمة�(�)0.474�،0.340�،0.359�،0.457�،0.428

)VIFو�فسر�ذلك�أن�5أقل�من�(�)3.575�،2.112�،2.942�،2.785�،2.187�،2.338()�املقابلة�ل�ل��عد��.(

تحدث�بصفة�مستقلة��س�يا�عن��منتجللع���األداء�اإلبدا����االبداع�التكنولو��تأث��ات�أ�عاد�قدرات�

  �عض�ا�البعض.

  :لعمليات�(طرق)�االنتاجأثر�قدرات�االبداع�التكنولو���ع���األداء�اإلبدا��� 2.2.3.6

�االبداع�التكنولو��)�نتائج�التحليل�االحصا�ي�الختبار�تحليل�االنحدار�لقدرات�6-20يب�ن�ا��دول�(

(كمتغ���تا�ع).�حيث�تظ�ر�معطيات��ذا��النتاجعمليات�ابأ�عاده�(كمتغ���مستقل)�ع���األداء�اإلبدا���لل

)�و���عالقة�إيجابية�قو�ة�تدل�0.781ا��دول�أن�معامل�االرتباط�ب�ن�املتغ���املستقل�واملتغ���التا�ع�بلغ�(

.�كما�بلغ�للعمليات�االنتاج�بأ�عاده����تحس�ن�األداء�اإلبدا��لقدرات�االبداع�التكنولو���ع���وجود�دور�

)�من�%61قد�فسرت�ما�مقدراه�(قدرات�االبداع�التكنولو���)،�و�ذا��ع���أن�0.610معامل�التحديد�(

� �إ�� �من�التغ���ترجع �املتبقية �وال�سبة �اإلبدا��، ��ع�ن�التغ���ا��اصل����األداء �تؤخذ �أخرى�لم عوامل

�الدراسة �نموذج �االعتبار��� �إ�� �باإلضافة �املستخدا، �املقاي�س �دقة �عن �الناتجة �العشوائية مة�ألخطاء

قد��Fisher)�أن�قيمة�االختبار�االحصا�ي�لـ�Anovaواختيار�العينة.�كما�يالحظ�من�جزء�تحليل�التباين�(

)�و���أقل�من�مستوى�0.000و���ذات�داللة�إحصائية،�حيث�جاءت�بقيمة�احتمالية�(�)47.505بلغت�(

�واألداء�اإلبدا��ولو���لقدرات�االبداع�التكن)�وتدل�ع���جودة�نموذج�العالقة�ب�ن�أ�عاد�0.05الداللة�(

  النموذج.��ذا�و�التا�����ة�االعتماد�ع���نتائج�لعمليات�اإلنتاج،

)� �ا��دول �من �الثالث �ا��زء �ب6-�20عرض �االنحدار�ا��اص �معامالت �قدرات�) �أ�عاد �من ��عد �ل

  ،�وال���جاءت�نتائج�ا��التا��:لعمليات�االنتاجاالبداع�التكنولو���ع���األداء�اإلبدا���

�t)،�كما�بلغت�القيمة�االحتمالية�الختبار�0.407(�االس�يعابية�ة�معامل�االنحدار�لبعد�قدراتأن�قيم -

)� �ل�ا �(0.000املقابلة �مستوى �من �أقل �و�� (0.05� �بأن �و�فسر��ذا �احصائيا. �دالة �ف�� قدرات�ال)،

ات�االنتاج،�تؤثر��ش�ل�إيجا�ي�ع���األداء�اإلبدا���لعملي�االس�يعابية�للمعرفة�والتكنولوجيا�ا��ارجية

يقابلھ��غ������مستوى�األداء�اإلبدا����االس�يعابية�قدراتحيث�أن�التغ���بقيمة�واحدة����مستوى�

�بمقدار�( �االنتاج ��).0.407لعمليات �الفرعية �الفرضية ���ة ��ست�تج �تأث���ذو�داللو�التا�� ة�"يوجد

 ."اإلبدا���لعمليات�اإلنتاجع���األداء�إحصائية�للقدرات�االس�يعابية�

)،�و���دالة�احصائيا،�حيث�0.263كما�بلغ�معامل�االنحدار�ا��اص�ببعد�القدرات�التص�يعية�قيمة�( -

 �)�مما�يدل�ع���أن0.05)�و���أقل�من�مستوى�(0.001املقابلة�ل�ا�(��tانت�القيمة�االحتمالية�الختبار�
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  قدرات�االبداع�التكنولو���واألداء�اإلبدا���لعمليات�(طرق)�اإلنتاج):�نتائج�االنحدار�املتعدد�ب�ن�6-20ا��دول�(

  م��ص�النموذج

  النموذج
  ا��طأ�املعياري�للتقدير  معامل�التحديد�امل���  معامل�التحديد  معامل�االرتباط�

0.781  0.610  0.597  0.57379  

 ANOVAجدول�

  مستوى�املعنو�ة Fisherقيمة�  متوسط�املر�عات  درجة�ا��ر�ة  مجموع�املر�عات  النموذج

  0.000  47.505  15.640  6  93.841  االنحدار

      0.329  182  59.920  البوا��

        188  153.761  املجموع

  مالتاجدول�املع

  النموذج
  املعامالت�األصلية

  مستوى�املعنو�ة Studentاختبار�  املعامالت�املعيار�ة
  اختبار�التعدد�ا��طي

 Tolerance VIF  ا��طأ�املعياري   قيمة�املعلمة

      0.802  -�0.251    0.221  -�0.56  الثابت

  3.575  0.280  0.889  0.140  0.012  0.095  0.013  قدرات�البحث�والتطو�ر

  2.112  0.474  0.000  5.247  0.353  0.078  0.407  القدرات�االس�يعابية

  2.942  0.340  0.001  3.280  0.260  0.080  0.263  القدرات�التص�يعية

  2.785  0.359  0.010  2.619  0.202  0.090  0.236  ال�سو�قيةالقدرات�

  2.187  0.457  0.049  1.973  0.135  0.077  0.152  القدرات�التنظيمية

  2.338  0.428  0.574  -�0.563  -�0.040  0.085  -�0.048  القدرات�االرتباطية

 األداء�اإلبدا���لعمليات�االنتاج�����املتغ���التا�ع:

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:��������������������
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��غ���مستوى� ��لما �إذ �االنتاج، �لعمليات �اإلبدا�� �األداء �ع�� �ايجا�ي �تؤثر�و�ش�ل �التص�يعية القدرات

� �اإلنتاج �لطرق �اإلبدا�� �األداء ��غ���مستوى �واحدة �بوحدة �التص�يعية �وع���)0.407بمقدار�(القدرات .

� �الفرعية: �الفرضية ���ة ��ست�تج �ذلك �للقدرات�أساس �إحصائية �داللة �ذو �تأث���إيجا�ي "يوجد

  ."لعمليات�اإلنتاجالتص�يعية�ع���األداء�اإلبدا���

)،�بقيمة�احتمالية�الختبار�0.236(�القدرات�ال�سو�قية�ا��اص�ببعد�نحدار ال معامل�ا�كما�جاءت�قيمة -

t�)دالة�احصائيا.�أن�قيمة�املعامل�ل�ذا�البعد��)،�ما��ع��0.05من�مستوى�(�أقل)،�و����0.010ساوي�

وتفسر�ع���أنھ��لما��غ���عمليات�االنتاج،�ل���األداء�اإلبدا����ايجابيا�تؤثر القدرات�ال�سو�قية�و�التا��،�

�اإلنتاج �لعمليات �اإلبدا�� �األداء ��غ���مستوى �واحدة �بوحدة �ال�سو�قية �القدرات بمقدار��مستوى

"يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�للقدرات�و�التا����ست�تج���ة�الفرضية�الفرعية:��.)0.236(

 ."لعمليات�اإلنتاجال�سو�قية�ع���األداء�اإلبدا���

�املعامالت�ونالحظ - �جدول �أيضا،من ،�� �االنحدار�لبعد �معامل �قيمة �الأن �ساوي��التنظيميةقدرات

ما��ع���أن�م)،�0.05)�و���أقل�من�مستوى�(0.000املقابلة�ل�ا�(�t)،�والقيمة�االحتمالية�الختبار�0.152(

����األداءإيجابيا�قيمة�املعامل�ل�ذا�البعد�دالة�احصائيا.�و�التا��،�تؤثر�قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر�

�األداء�مستوى �واحدة��غ�� بوحدة��التنظيميةقدرات�ال،�إذ��لما��غ���مستوى�اإلبدا���لعمليات�االنتاج

"يوجد�تأث���وع���أساس�ذلك��ست�تج���ة�الفرضية�الفرعية:��).0.289بـ�(اإلبدا���لعمليات�االنتاج�

 اإلنتاج."�لعمليات�إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�للقدرات�التنظيمية�ع���األداء�اإلبدا��

�بال�سبة - ��أما �من �والتطو�ر ل�ل �البحث �االرتباطيةالو �قدرات �قدرات ،� �قيمة النحدار�ا�تمعامال فبلغ

�واملقابلة�ل�ما�ع���ال��ت�ب�tاحتمالية�الختبار��و�قيم�التوا��،�)�ع��-�0.048)�و(0.013ا��اص���ما�(

احصائيا.�و�التا��،�فان��)،�ما��ع���أ��ما�غ���دال�ن0.05ع���من�مستوى�(أ�،�و�ما)0.574)�و(0.889(

ا�م،�أو�أن�تأث���اإلبدا���لعمليات�االنتاج�األداءتؤثر����ال��وقدرات�االرتباطية�قدرات�البحث�والتطو�ر 

و�ذا�ما�يؤدي��.ل�ذا�النموذج�ا��ع�ن�االعتبار����التحليل�االحصا�يم�ان�ضعيفا�بحيث�لم�يتم�أخذ�

�البحث�والتطو�ر لقدرات�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية��"يوجدبنا�إ���رفض�الفرض�ت�ن�الفرعيت�ن:�

�رتباطية"يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�للقدرات�اال و��اإلنتاج."�لعملياتع���األداء�اإلبدا���

 اإلنتاج."�لعمليات�ع���األداء�اإلبدا��

  أثر�قدرات�االبداع�التكنولو���ع���األداء�البي��: 3.2.3.6

)� �ا��دول �6-21يظ�ر�لنا �ال) �ب�ن��الختبار�االنحدار �االحصائيةنتائج �ما �العالقة �بتحليل �ا��اص املتعدد

حيث�نالحظ��(كمتغ���تا�ع).�البي��األداء�و �من�ج�ة،�قدرات�االبداع�التكنولو���بأ�عاده�(كمتغ���مستقل)

 )،�0.735من�جزء�م��ص�النموذج،�وجود�عالقة�ارتباط�إيجابية�وقو�ة�ب�ن�متغ��ي�النموذج�بلغ�قيم��ا�(
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  ):�نتائج�االنحدار�املتعدد�ب�ن�قدرات�االبداع�التكنولو���واألداء�البي��6-21ا��دول�(

  م��ص�النموذج

  النموذج
  ا��طأ�املعياري�للتقدير  معامل�التحديد�امل���  معامل�التحديد  معامل�االرتباط�

0.735  0.540  0.524  0.61477  

 ANOVAجدول�

  مستوى�املعنو�ة Fisherقيمة�  متوسط�املر�عات  درجة�ا��ر�ة  مجموع�املر�عات  النموذج

  0.000  35.546  13.435  6  80.608  االنحدار

      0.378  182  68.786  البوا��

        188  149.394  املجموع

  مالتاجدول�املع

  النموذج
  املعامالت�األصلية

  مستوى�املعنو�ة Studentاختبار�  املعامالت�املعيار�ة
  اختبار�التعدد�ا��طي

 Tolerance VIF  ا��طأ�املعياري   املعلمةقيمة�

      0.878  -�0.153    0.237  -�0.036  الثابت

  3.575  0.280  0.223  -�1.224  -�0.116  0.101  -�0.124  قدرات�البحث�والتطو�ر

  2.112  0.474  0.000  3.843  0.281  0.083  0.320  القدرات�االس�يعابية

  2.942  0.340  0.891  0.137  0.012  0.086  0.012  القدرات�التص�يعية

  2.785  0.359  0.000  4.151  0.348  0.096  0.400  القدرات�ال�سو�قية

  2.187  0.457  0.000  3.578  0.266  0.082  0.295  القدرات�التنظيمية

  2.338  0.428  0.218  1.235  0.095  0.091  0.112  القدرات�االرتباطية

 ����البي��األداء��املتغ���التا�ع:

 V.2Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:��������������������
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ع���الدور�امل�م�ال���تلعبھ�قدرات�االبداع�التكنولو���(بأ�عاده)����تحس�ن�األداء�البي��.�كما�جاء��وال���تدل

)�%54ن�قدرات�االبداع�التكنولو���بأ�عاده�تفسر�ما��س�تھ�()،�و�ذا��ع���أ0.540معامل�التحديد�بقيمة�(

)�تفسر�ا�عوامل�أخرى�لم�تدخل����متغ��ات�وأ�عاد�%46من�التغ���ا��اصل����األداء�البي��،�وتبقى��سبة�(

نموذج�الدراسة،�باإلضافة�لألخطاء�العشوائية�الناتجة�عن�دقة�اختيار�العينة�ووحدات�القياس�املستخدمة�

)�أن�قيمة�االختبار�Anova(كما�نالحظ����ا��زء�الثا�ي�من�نفس�ا��دول،�واملتـعـلـق�بتحليل�الـتـبـاين��وغ���ا.

)،�0.000داللة�إحصائية،�حيث�جاءت�بقيمة�احتمالية�(�و���ذات�)35.546قد�بلغت�(�Fisherاالحصا�ي�لـ�

قة�ب�ن�أ�عاد�قدرات�االبداع�)،�و�ع���ذلك�أن�نموذج�العال0.05أي����دالة�إحصائيا�عند�مستوى�الداللة�(

التكنولوجـــي�واألداء�البي���ذو�جودة،�كما�يمكن�االعتماد�ع���نتائج��ذا�النموذج،�كما�يدل�أيضا�أن��ناك،�

ع���األقل،�معلمة�واحدة�تختلف�عن�الصفر،�و�التا���وجود��عد�واحد،�ع���األقل،�من�أ�عاد�املتغ���املستقل�

  ا�������ذا�النموذج.يؤثر�معنو�ا�ع���األداء�اإلبد

ومن�أجل�معرفة�تأث����ل��عد�من�أ�عاد�قدرات�االبداع�التكنولو���ع���األداء�البي��،�سنقوم�باستقراء�

  )�وا��اص�بمعامالت�االنحدار،�وجاءت�نتائج�ا�كما�ي��:6-21نتائج�ا��زء�الثالث�من�ا��دول�(

املقابلة��t)،�كما�بلغت�القيمة�االحتمالية�الختبار�0.320(�القدرات�االس�يعابيةقيمة�معامل�االنحدار�لبعد� -

)،�ما��ع���أن�قيمة�معامل��ذا�البعد�دال�احصائيا.�و�التا��،�0.05)�و���أقل�من�مستوى�(0.000ل�ا�(

،�حيث�أن�التغ���بقيمة�واحدة����البي��تؤثر��ش�ل�إيجا�ي�ع���األداء��ي�ب�ن�أن�القدرات�االس�يعابية

مما�يؤدي�إ���قبول�ب��ة�الفرضية��).0.320بمقدار�(�البي��يقابلھ��غ�������ابيةالقدرات�االس�يعمستوى�

  �."البي��ع���األداء��االس�يعابية"يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�للقدرات�الفرعية:�

- � �ببعد �االنحدار�ا��اص �معامل �البلغ �(�ال�سو�قيةقدرات �احتمالية�0.400قيمة �قيمة �من �يقابلھ �بما ،(

تؤثر��ال�سو�قيةقدرات�ال)،�مما�يدل�ع���أن�0.05)�و���دالة�احصائيا�عند�مستوى�(t�)0.000الختبار�

،�وتفسر�ع���أنھ��لما��غ���مستوى�البي���للمنتجات�ا��ديدة�أو�املحسنةع���األداء��ومعت�� ��ش�ل�إيجا�ي

و�التا����ست�تج���ة�الفرضية��).0.400داء�اإلبدا���للمنتج�بـ�(،��غ���األ واحدة�بوحدة�ال�سو�قيةقدرات�ال

 ."البي��"يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�للقدرات�ال�سو�قية�ع���األداء�الفرعية:�

)،��0.295ساوي�(�التنظيميةقدرات�الأن�قيمة�معامل�االنحدار�لبعد��،�أيضا،و��ب�ن�من�جدول�املعامالت -

ما��ع���أن�قيمة�املعامل�م)،�0.05)�و���أقل�من�مستوى�(0.000املقابلة�ل�ا�(�tوالقيمة�االحتمالية�الختبار�

البي���للمنتجات�ا��ديدة�����األداءإيجابيا��القدرات�التنظيميةل�ذا�البعد�دالة�احصائيا.�و�التا��،�تؤثر�

بـ�اإلبدا���للمنتج��بوحدة�واحدة��غ���األداء�التنظيميةقدرات�ال�لما��غ���مستوى��أنھ�،�إذأو�املحسنة

"يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�للقدرات��ذا�ما��ستد���قبول�الفرضية�الفرعية:��.وحدة�)0.295(

 ."البي��ع���األداء��نظيميةالت
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�كذلك�القدرات�االرتباطية،�فلمو القدرات�التص�يعية،��البحث�والتطو�ر،أما�بال�سبة�ل�ل�من�قدرات� -

ضعيفا�بحيث�لم�يتم�أخذه��ع�ن��تأث���م��ان�أو �،البي���للمنتجات�ا��ديدةأي�تأث���ع���األداء��يكن�ل�م

)�0.112و()�0.012(،�)-�0.124(�ا��اصة���م�حيث�جاءت�معامالت�االنحدار ،�االعتبار����التحليل�االحصا�ي

�ل�ما�أ �واملقابل�ل�م�tحتمالية�الختبار�اال �ي�داللة�إحصائية�إذ��انت�القيمع���ال��ت�ب،�ولكن�لم�يكن

�ذا�ما��).0.05أع���من�مستوى�(��ذه�القيم،�كما��و�ظا�ر،ع���التوا��،�و �)0.218و(�)0.891(،�)0.223(

البحث�"يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�للقدرات��ستد���عدم�قبول�الفرضيات�الفرعية�التالية:�

ع���األداء��ص�يعيةتأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�للقدرات�الت"يوجد��و�."البي��ع���األداء��والتطو�ر 

 ."البي��ع���األداء��االرتباطية"يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�إحصائية�للقدرات��و�."البي��

للمنتج�تحدث�بصفة��البي��ع���األداء��قدرات�االبداع�التكنولو��وتجدر�اإلشارة�إ���أن�تأث��ات�أ�عاد�

مستقلة�عن��عض�ا�البعض،�و�ذا�ما�تظ�ره�معامالت�اختبار�االرتباطات�املتداخلة�(أو�التعدد�ا��طي)،�حيث�

،�0.280�،0.474�،0.340�،0.359�،0.457(املقابلة�ل�ل��عد�املقابلة�ل�ل��عد��Toleranceتظ�ر�قيم�معامالت�

0.428(�)� �القيمة �معامل0.2تفوق �قيم �جاءت �كذلك .(�)� �التباين �VIFت��م ��عد �ل�ل �املقابلة ()3.575�،

  ).5)�أقل�من�(2.112�،2.942�،2.785�،2.187�،2.338

  مما�سبق�من�التحليل،�وقبول�أو�رفض�الفرضيات�التحت�فرعية��ست�تج�ما�ي��:

ة�يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�دالل"�قبول�الفرضية�الفرعية�األو���من�الفرضية�الرئ�سية�الثانية�وال���نص�ا:� -

 ع���األداء�اإلبدا��."�البحث�والتطو�ر �إحصائية�لقدرات

"يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�قبول�الفرضية�الفرعية�الثانية�من�الفرضية�الرئ�سية�الثانية�وال���نص�ا:� -

 ع���األداء�اإلبدا��."�االس�يعابيةقدرات�لإحصائية�ل

"يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�الفرضية�الفرعية�الثالثة�من�الفرضية�الرئ�سية�الثانية�وال���نص�ا:��قبول  -

 ع���األداء�اإلبدا��."�التص�يعيةقدرات�لإحصائية�ل

يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�"�قبول�الفرضية�الفرعية�الرا�عة�من�الفرضية�الرئ�سية�الثانية�وال���نص�ا:� -

 ع���األداء�اإلبدا��."�ال�سو�قيةللقدرات�إحصائية�

- � �نص�ا: �من�الفرضية�الرئ�سية�الثانية�وال�� �ا��امسة �الفرعية �تأث���إيجا�ي�ذو�قبول�الفرضية "يوجد

 ع���األداء�اإلبدا��."�للقدرات�التنظيميةداللة�إحصائية�

- � إيجا�ي�ذو��"يوجد�تأث�� رفض�الفرضية�الفرعية�السادسة�من�الفرضية�الرئ�سية�الثانية�وال���نص�ا:

 ع���األداء�اإلبدا��."�االرتباطيةقدرات�لداللة�إحصائية�ل

يوجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�"�أنھ�تنص�ع��وال����د���قبول�الفرضية�الرئ�سية�الثانيةو�ذا�ما��ست

  ع���األداء�اإلبدا��."�اإلبداع�التكنولو��إحصائية�لقدرات�
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 اختبار�الفرضية�الرئ�سية�الثالثة: 

معنو�ة����مستو�ات�قدرات�اإلبداع�التكنولو����اتما�إذا��ان��ناك�اختالفات�أو�فروق���دف�معرفة

وكذلك�مستو�ات�األداء�اإلبدا������املؤسسات�عينة�الدراسة�وذلك�حسب�خصائص��ذه�األخ��ة�(أي���م�

،�تم�صياغة�الفرضية�الثالثة،�وال����عرف�من��يا�ة،�رسمية�أ�شطة�البحث�والتطو�ر)املؤسسة،�عمر�املؤسس

"توجد�فروق�ذات�داللة�إحصائية����مستو�ات�قدرات�االبداع�بفرضية�الفروق،�حيث�تنص�ع���أنھ�

التكنولو���واألداء�اإلبدا������مؤسسات�الصناعة�االلك��ونية�محل�الدراسة��عزى�إ���خاصية���م،�

  عمر،�ورسمية�أ�شطة�البحث�والتطو�ر".

�Studentو�س���من�خالل��ذا�ا��زء�إ���اختبار�مدى���ة��ذه�الفرضية�من�خالل�استخدام�اختبار�

� �مستقلت�ن،�واختبار�التباين�األحادي �مجموعت�ن �اإلحصائية�ب�ن �Anovaللفروق -Kruskalاختبار��كذلك،

Wallis�� �البعدية �االختبارات �استخدام �تم �ذلك �إ�� �باإلضافة �الالمعل��. ا��اصة��Post-hoc Testللتباين

�اختبار��Anovaباختبار� �واختبار�Scheffeمن ،3Dunnett Tالنتائج��� �من �مجموعة �إ�� �التوصل �تم ولقد

  سنعرض�ا����ا��داول�املوالية.

  اختبار�الفروق����مستو�ات�متغ��ات�الدراسة�حسب�متغ���رسمية�أ�شطة�البحث�والتطو�ر:� 1.3.3.6

� �متوسطات �ب�ن �الفرق �معرفة �إ�� �ا��زء ��ذا �اإلبدا�����دف �واألداء �التكنولو�� �اإلبداع قدرات

للمؤسسات�عينة�الدراسة�وذلك�حسب�رسمية�أ�شطة�البحث�والتطو�ر�ال���تمارس�ا��ذه�املؤسسات،�ولقد�

تم�قياس�رسمية��ذه�األ�شطة�من�عدمھ،�بامتالك�أو�عدم�امتالك�مؤسسات�عينة�الدراسة�لقسم�خاص�

.�وا��دول�0.05وذلك�عند�مستوى�داللة��tاستخدام�اختبار�بالبحث�والتطو�ر.�ولقياس��ذه�الفروق�تم�

  املوا����عرض�لنا�نتائج��ذا�االختبار.

)� �ا��دول �من �ال���22-�6ستخلص �املؤسسات �(أي �للمجموعت�ن �التباين �تجا�س �شرط �تحقق �عدم (

يث�تملك�قسم�خاص�بالبحث�والتطو�ر�واملؤسسات�ال���ال�تمتلك�ذلك)،�و�ذا�ملعظم�متغ��ات�الدراسة�ح

� �نالحظ �إلحصائية �املقابل �املعنو�ة �باختبار��Ficherمستوى ��عرف �امل�ساو�ة�Leveneوالذي تأخذ��للفروق

� �االحتمالية ��0.000القيم �من �أقل �القدرات�0.05(و�� �والتطو�ر، �البحث �قدرات �متغ��ات �من �ل�ل (

االس�يعابية،�القدرات�التص�يعية،�األداء�اإلبدا���للمنتج،�األداء�اإلبدا���لطرق�اإلنتاج�واألداء�البي��،�وتأخذ�

اعتماد�القيم�وي�الفروق�يؤدي�بنا�إ���،�ملتغ���القدرات�التنظيمية.�وعدم�تحقق�فرضية��سا0.038قيمة�

بصدد�معرفة�ما�إذا��انت��ناك���tوا��اصة�باختبار ��انة�فرضية�الفروق�غ���امل�ساو�ة�االحتمالية�املقابلة�

.�أما�إذا�تحقق��ذا�الشرط،�كما��و�ا��ال�فيما�يخص�متغ���القدرات�فروق�ذات�داللة�إحصائية�من�عدم�ا

�ف�و �)0.05(و���أك���من���0.056ساوي��Leveneاالحتمالية�ا��اصة�باختبار�وال���نجد�قيم��ا�االرتباطية�
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الظا�رة����ا��دول�واملقابل���انة�فرضية�الفروق�امل�ساو�ة�وذلك��tيقودنا�إ���اعتماد�قيم�املعنو�ة�الختبار�

  الختبار�فرضية�الفروق.

قدرات�االبداع�التكنولو���واألداء��مستو�ات�أ�عاد���)�نتائج�اختبار�الفروق�6-22ا��دول�(

  رسمية�البحث�والتطو�رحسب�متغ����اإلبدا��

  األ�عاد

�Leveneاختبار�

  للفروق�امل�ساو�ة
  للمتوسطات�امل�ساو�ة�Tاختبار�

اختبار�

Fisher 

مستوى�

  املعنو�ة
 Tقيمة�

درجة�

  ا��ر�ة

مستوى�

  املعنو�ة

فرق�

  املتوسط

فرق�

االنحراف�

  املعياري 

  مجال�الثقة�95%

القيمة�

  الدنيا

القيمة�

  القصوى 

قدرات�البحث�

  والتطو�ر

  -1.00147  -1.34992  0.08832  -1.17570  0.000  187  -13.312  0.000  130.77  فرضية�الفروق�امل�ساو�ة

  -0.97825  -1.37315  0.09942  -1.17570  0.000  91.940  -11.826    فرضية�الفروق�غ���امل�ساو�ة

القدرات�

  االس�يعابية

  -0.64336  -1.02948  0.09786  -0.83642  0.000  187  -8.547  0.000  96.440  فرضية�الفروق�امل�ساو�ة

  -0.62019  -1.05265  0.10896  -0.83642  0.000  97.676  -7.677    فرضية�الفروق�غ���امل�ساو�ة

القدرات�

  التص�يعية

  -0.64550  -1.02638  0.09661  -0.83580  0.000  187  -8.652  0.000  94.225  فرضية�الفروق�امل�ساو�ة

  -0.61989  -1.12599  0.12756  -0.87294  0.000  101.143  -6.843    فرضية�الفروق�غ���امل�ساو�ة

القدرات�

  ال�سو�قية

  -0.64522  -1.02638  0.0961  -0.83580  0.000  187  -8.652  0.000  42.370  فرضية�الفروق�امل�ساو�ة

  -0.62597  -1.04563  0.10585  -0.83580  0.000  106.880  -7.896    فرضية�الفروق�غ���امل�ساو�ة

القدرات�

  التنظيمية

  -0.65946  -1.05659  0.10065  -0.85802  0.000  187  -8.525  0.038  4.346  فرضية�الفروق�امل�ساو�ة

  -0.65019  -1.06586  0.10512  -0.85802  0.000  140.269  -8.162    فرضية�الفروق�غ���امل�ساو�ة

القدرات�

  االرتباطية

  -0.67116  -1.03378  0.09191  -0.85247  0.000  187  -9.275  0.056  3.693  فرضية�الفروق�امل�ساو�ة

  -0.67575  -1.02919  0.08958  -0.85247  0.000  184.829  -9.517    فرضية�الفروق�غ���امل�ساو�ة

األداء�اإلبدا���

  للمنتج

  -0.86699  -1.23949  0.09441  -1.0532  0.000  187  -11.156  0.000  30.692  فرضية�الفروق�امل�ساو�ة

  -0.84905  -1.25743  0.10303  -3.05324  0.000  109.370  -10.223    فرضية�الفروق�غ���امل�ساو�ة

األداء�اإلبدا���

  اإلنتاج�طرق ل

  -0.79708  -1.23378  0.11068  -1.01543  0.000  187  -9.174  0.000  86.910  فرضية�الفروق�امل�ساو�ة

  -0.76844  -1.26242  0.12437  -1.01543  0.000  92.820  -8.164    الفروق�غ���امل�ساو�ةفرضية�

  األداء�البي��
  -1.07206  -1.44234  0.09385  -1.25720  0.000  187  -13.396  0.001  11.550  فرضية�الفروق�امل�ساو�ة

  -1.06028  -1.45412  0.09953  -1.25720  0.000  128.799  -12.632    فرضية�الفروق�غ���امل�ساو�ة

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�

،�0.000ل�ل�املتغ��ات��ساوي��tنالحظ�من�ا��دول�السابق�أيضا�أن�مستوى�الداللة�املعنو�ة�الختبار�

،�و�ذا��ع���أنھ�يوجد�فروق�جو�ر�ة�ذات�داللة�إحصائية����مستو�ات�0.05و���أقل�من�مستوى�الداللة�

�لصا��� �وذلك �الدراسة، �عينة �املؤسسات �والتطو�ر��� �البحث �أ�شطة �رسمية �إ�� ��عزى �الدراسة متغ��ات

أن��ذه�األخ��ة�لد��ا�مستو�ات�من�قدرات�االبداع�املؤسسات�ال���تمتلك�قسم�خاص�بالبحث�والتطو�ر.�أي�

التكنولو���أك���من�املؤسسات�األخرى�خاصة����مستو�ات�قدرات�البحث�والتطو�ر،�وكذلك�بال�سبة�لألداء�

اإلبدا���نالحظ�أن�املؤسسات�ال���تمتلك�قسم�خاص�بالبحث�والتطو�ر�و�التا���تمارس�أ�شطتھ�بصفة�

  اء�اإلبدا���أك���من�املؤسسات�ال���ال�تمتلك�قسم�للبحث�والتطو�ر.رسمية�لد��ا�مستو�ات�من�األد

  اختبار�الفروق����مستو�ات�متغ��ات�الدراسة�حسب�متغ�����م�املؤسسة: 2.3.3.6

س�تعرف�����ذا�ا��زء�ع���ما�إذا��انت��ناك�فروق�جو�ر�ة����مستو�ات��ل�من�متغ���قدرات�اإلبداع�

التكنولو���بأ�عاده،�ومتغ���األداء�اإلبدا����عزى�إ�����م�املؤسسات�عينة�الدراسة.�و�جدر�التذك��،�إ���أنھ�
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ت�ا��زائر�ة�ما�اعتمدتھ�السلطا�تم�االعتماد�ع���معيار�عدد�العمال�لتعي�ن�أ��ام�املؤسسات،�وذلك�وفق

�249إ����50عدد�العمال�من��-،��عت���مؤسسة�صغ��ة�49إ����1عدد�العمال�من��-���تص�يف�ا�كما�ي��:�

  عامل�فأك����عت���مؤسسة�كب��ة.�250من��-،�مؤسسة�متوسطة

توى�وذلك�عند�مس�Kruskal-Wallisواختبار���Anovaل�من�اختبار�ولقياس��ذه�الفروق�تم�استخدام�

  �عرض�لنا�نتائج��ذا�االختبار.�التا��.�وا��دول�0.05داللة�

قدرات�االبداع�التكنولو���واألداء��مستو�ات�أ�عاد���)�نتائج�اختبار�الفروق�6-23ا��دول�(

  ��م�املؤسسةحسب�متغ����اإلبدا��

  األ�عاد
اختبار�

levene 

مستوى�

  املعنو�ة
  أنواع�الفروق

مجموع�

  املر�عات

درجة�

  ا��ر�ة

متوسط�

  املر�عات

أو��Fisherقيمة�

 Chi-Squareقيمة�

القيمة�

  االحتمالية

قدرات�البحث�

  والتطو�ر

  9.379  2  18.758  ب�ن�املجموعات  0.203  1.611
 Fisherقيمة�

15.475  
يث�ت��Leveneاختبار�  0.000

  تجا�س�التباين

  0.606  186  112.732  داخل�املجموعات

    188  131.491  املجموع

�القدرات

  االس�يعابية

  14.441  2  28.882  ب�ن�املجموعات  0.120  2.142
  Fisherقيمة�

31.089  
يث�ت��Leveneاختبار�  0.000

  تجا�س�التباين

  0.464  186  86.397  داخل�املجموعات

    188  115.279  املجموع

القدرات�

  التص�يعية

  3.337  2  6.673  ب�ن�املجموعات  0.845  0.168
  Fisherقيمة�

31.089  
يث�ت��Leveneاختبار�  0.015

  تجا�س�التباين

  0.464  186  86.397  داخل�املجموعات

    188  115.279  املجموع

القدرات�

  ال�سو�قية

  10.161  2  20.322  ب�ن�املجموعات  0.320  1.147
  Fisherقيمة�

20.368  
يث�ت��Leveneاختبار�  0.000

  تجا�س�التباين

  0.499  186  92.790  داخل�املجموعات

    188  113.112  املجموع

القدرات�

  التنظيمية

7.843  0.001  

  �Kruskal Wallisاستخدام�اختبار�
 Chi-Squareقيمة�

37.275  
ال�يث�ت��Leveneاختبار�  0.000

  تجا�س�التباين

القدرات�

  االرتباطية

  5.150  2  10.301  ب�ن�املجموعات  0.174  1.768
  Fisherقيمة�

9.932  
يث�ت��Leveneاختبار�  0.000

  تجا�س�التباين

  0.519  186  96.451  داخل�املجموعات

    188  106.752  املجموع

األداء�اإلبدا���

  للمنتج

3.552  0.031  

  Kruskal Wallisاستخدام�اختبار�
 Chi-Squareقيمة�

60.792  
ال�يث�ت��Leveneاختبار�  0.000

  تجا�س�التباين

األداء�اإلبدا���

  اإلنتاج�طرق ل

  17.266  2  34.533  ب�ن�املجموعات  0.311  1.174
 Fisherقيمة�

26.936  
يث�ت��Leveneاختبار�  0.000

  تجا�س�التباين

  0.641  186  119.229  داخل�املجموعات

    188  153.761  املجموع

  األداء�البي��

10.759  0.000  

  Kruskal Wallisاستخدام�اختبار�
 Chi-Squareقيمة�

41.721  
ال�يث�ت��Leveneاختبار�  0.000

  تجا�س�التباين

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�
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للفروق�امل�ساو�ة�أث�ت�تجا�س�التباين�ل�ل�من�متغ��ات��Levene)�أن�اختبار�6-23نالحظ�من�ا��دول�(

�القدرات� �ال�سو�قية، �القدرات �التص�يعية، �القدرات �االس�يعابية، �القدرات �والتطو�ر، �البحث قدرات

االرتباطية،�وكذلك�متغ���األداء�اإلبدا���لطرق�االنتاج�و�ذا�حسب�أصناف�املؤسسات�(صغ��ة،�متوسطة�

�م �قيم �جاءت �حيث �الختبار�وكب��ة)، �املعنو�ة ��Fisherستوى �ال��ت�ب: �ع�� �املتغ��ات �0.203ل�ذه ،0.120�،

،�وع����ذا�األساس��عتمد����اختبار�الفروق�0.05،�و�ل�ا�أك���من�مستوى�0.845�،0.320�،0.174�،0.311

لمنتج،�.�أما�فيما�يخص��ل�من��عد�القدرات�التنظيمية،�األداء�اإلبدا���لAnovaل�ذه�املتغ��ات�ع���اختبار�

تجا�س�التباين�ملجموعات�أصناف�املؤسسات،�حيث�جاءت�قيم��Leveneواألداء�البي��،�لم�يث�ت�اختبار�

ع���التوا���و���أقل�من�مستوى��0.000،�و0.001�،0.031ل�ذه�املتغ��ات:��Fisherمستوى�املعنو�ة�الختبار�

لتأكد�من�وجود�فروق�جو�ر�ة�من��Kruskal-Wallis،�و����ذه�ا��الة�يتم�االعتماد�ع���اختبار�0.05الداللة�

  عدمھ.

)�وجود�فروق�ذات�داللة�إحصائية�ملستو�ات�قدرات�اإلبداع�التكنولو���6-23يظ�ر�كذلك�من�ا��دول�(

ومستو�ات�األداء�اإلبدا���حسب�متغ�����م�املؤسسة،�وذلك�ما�ي�ب�ن�من�القيم�االحتمالية�املقابلة�ل�ل�

ل�ل�املتغ��ات�ما�عدى�متغ���القدرات��0.000،�إذ�جاءت�بقيمة�Kruskal-Wallisواختبار��Fisherمن�اختبار�

� �بقيمة �0.015التص�يعية�جاءت �مستوى�الداللة�املحدد�بـ �عن �تقل�جميع�ا �و�� �معناه�أن�0.05، �و�ذا ،

مجموعات�أصناف�املؤسسات�عينة�الدراسة�(صغ��ة،�متوسطة�وكب��ة)�مختلفة����مستو�ات�قدرات�اإلبداع�

مستو�ات�األداء�اإلبدا���ال���حقق��ا.�ومن�أجل�معرفة�أي�املجموعات�املتوفرة�لد��ا،�وكذلك�تكنولو���ال

للب�نات�ال���أثب�ت��Scheffeالثالثة�تختلف�عن�األخرى�نجري�االختبارات�البعدية�باستخدام��ل�من�اختبار�

�واختبار� �التباين، �التباين�3Dunnett Tتجا�س �تجا�س �ف��ا �يث�ت �لم �ال�� �اختبارات�للب�نات ��ذه �ونتائج ،

  ).6-24معروضة����ا��دول�(

)�ي�ب�ن�لنا�أنھ�ال�يوجد��ناك�فروق�ذات�داللة�إحصائية�����ل�مستو�ات�6-24ا��دول�(�من�خالل�نتائج

أ�عاد�متغ���قدرات�اإلبداع�التكنولو��،�وكذا��ل�مستو�ات�أ�عاد�متغ���األداء�اإلبدا���ما�ب�ن�املؤسسات�

لك�من�القيم�االحتمالية�املقابلة�ؤسسات�املتوسطة�ا���م�من�ج�ة�أخرى،�و��ب�ن�ذالصغ��ة�من�ج�ة�وامل

،�حيث�حددت�بـ:�0.05وال���تفوق�جميع�ا�مستوى�املعنو�ة��3Dunnett Tواختبار��Scheffeل�ل�من�اختبار�

بال�سبة��0.358للقدرات�التص�يعية،��0.971للقدرات�االس�يعابية،��0.391لقدرات�البحث�والتطو�ر،��0.804

� �ال�سو�قية، ��1.000للقدرات �التنظيمية، �للقدرات ��0.999بال�سبة �االرتباطية، �للقدرات �0.998بال�سبة

� �للمنتج، �اإلبدا�� �لألداء �و0.933بال�سبة �اإلنتاج، �لطرق �اإلبدا�� �لألداء �بال�سبة �لألداء��0.874، بال�سبة

�والك �االلك��ونية �الصناعة �مؤسسات �من ��ل �أن ��ع�� ��ذا �عينة�البي��. �واملتوسطة �الصغ��ة �روم��لية

  الدراسة�ال�تختلف����مستو�ات�قدرات�اإلبداع�التكنولو���وال�تختلف����مستو�ات�أدا��ا�اإلبدا��.
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قدرات�االبداع�التكنولو����أ�عاد�املقارنات�البعدية�للفروق�ب�ن)�نتائج�اختبار�6-24ا��دول�(

  ��م�املؤسسةحسب�متغ����واألداء�اإلبدا��

  نوع�االختبار  األ�عاد
  فرق�املتوسط  أصناف���م�املؤسسة

)i-j(  
  القيمة�االحتمالية  ا��طأ�املعياري 

(i) (j)  

قدرات�

البحث�

  والتطو�ر

Scheffe 

  0.804  0.29489  -1.9473  مؤسسة�متوسطة  مؤسسة�صغ��ة

  0.001  0.25396  -0.95972  مؤسسة�كب��ة

  0.804  0.29489  0.19473  مؤسسة�صغ��ة  مؤسسة�متوسطة

  0.000  0.17389  -0.76500  مؤسسة�كب��ة

  0.001  0.25396  1.9473  مؤسسة�صغ��ة  مؤسسة�كب��ة

  0.000  0.17389  0.76500  مؤسسة�متوسطة

القدرات�

  االس�يعابية
Scheffe  

  0.391  0.25816  -0.35466  مؤسسة�متوسطة  مؤسسة�صغ��ة

  0.000  0.22232  -1.26117  مؤسسة�كب��ة

  0.391  0.25816  0.35466  مؤسسة�صغ��ة  مؤسسة�متوسطة

  0.000  0.15223  -0.90651  مؤسسة�كب��ة

  0.000  0.22232  1.26117  مؤسسة�صغ��ة  مؤسسة�كب��ة

  0.000  0.15223  0.90651  مؤسسة�متوسطة

القدرات�

  التص�يعية
Scheffe  

  0.971  0.33289  -0.08043  مؤسسة�متوسطة  مؤسسة�صغ��ة

  0.016  0.28668  -0.54936  مؤسسة�كب��ة

  0.971  0.33289  0.08043  مؤسسة�صغ��ة  مؤسسة�متوسطة

  0.006  0.19629  -0.46892  مؤسسة�كب��ة

  0.016  0.28668  0.54936  مؤسسة�صغ��ة  مؤسسة�كب��ة

  0.006  0.19629  0.46892  مؤسسة�متوسطة

القدرات�

  ال�سو�قية
Scheffe  

  0.358  0.26754  -0.38435  متوسطة�مؤسسة  مؤسسة�صغ��ة

  0.000  0.23040  -1.10949  مؤسسة�كب��ة

  0.358  0.26754  0.38435  مؤسسة�صغ��ة  مؤسسة�متوسطة

  0.000  0.15776  -0.72514  مؤسسة�كب��ة

  0.000  0.23040  1.10949  مؤسسة�صغ��ة  مؤسسة�كب��ة

  0.000  0.15776  0.72514  مؤسسة�متوسطة

القدرات�

  التنظيمية
Dunnett T3 

  1.000  0.13726  0.00348  مؤسسة�متوسطة  مؤسسة�صغ��ة

  0.000  0.13157  -0.79256  مؤسسة�كب��ة

  1.000  0.13726  -0.00348  مؤسسة�صغ��ة  مؤسسة�متوسطة

  0.000  0.09920  -0.79604  مؤسسة�كب��ة

  0.000  0.13157  0.79256  مؤسسة�صغ��ة  مؤسسة�كب��ة

  0.000  0.09920  0.79604  متوسطةمؤسسة�

القدرات�

  االرتباطية
Scheffe  

  0.999  0.27277  -0.01391  مؤسسة�متوسطة  مؤسسة�صغ��ة

  0.031  0.23490  -0.62462  مؤسسة�كب��ة

  0.999  0.27277  0.01391  مؤسسة�صغ��ة  مؤسسة�متوسطة

  0.001  0.16084  -0.61070  مؤسسة�كب��ة

  0.031  0.23490  0.62462  صغ��ةمؤسسة�  مؤسسة�كب��ة

  0.001  0.16084  0.61070  مؤسسة�متوسطة

Dunnett T3  
  0.998  0.11789  -0.01957  مؤسسة�متوسطة  مؤسسة�صغ��ة

  0.000  0.11710  -1.13365  مؤسسة�كب��ة
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األداء�

اإلبدا���

  للمنتج

  0.998  0.11789  0.01957  مؤسسة�صغ��ة  مؤسسة�متوسطة

  0.000  0.08736  -1.15322  مؤسسة�كب��ة

  0.000  0.11710  1.13365  مؤسسة�صغ��ة  مؤسسة�كب��ة

  0.000  0.08736  1.15322  مؤسسة�متوسطة

األداء�

اإلبدا���

لطرق�

  االنتاج

Scheffe  

  0.933  0.30327  0.11304  مؤسسة�متوسطة  مؤسسة�صغ��ة

  0.000  0.26117  -1.04573  مؤسسة�كب��ة

  0.933  0.30327  -0.11304  صغ��ة�مؤسسة  مؤسسة�متوسطة

  0.000  0.17883  -1.15877  مؤسسة�كب��ة

  0.000  0.26117  1.04573  مؤسسة�صغ��ة  مؤسسة�كب��ة

  0.000  0.17883  1.15877  مؤسسة�متوسطة

  Dunnett T3  األداء�البي��

  0.874  0.14198  0.09565  مؤسسة�متوسطة  مؤسسة�صغ��ة

  0.000  0.12775  -1.08291  مؤسسة�كب��ة

  0.874  0.14198  -0.09565  مؤسسة�صغ��ة  مؤسسة�متوسطة

  0.000  0.11303  -1.17856  مؤسسة�كب��ة

  0.000  0.12775  1.08291  مؤسسة�صغ��ة  مؤسسة�كب��ة

  0.000  0.11303  1.17856  مؤسسة�متوسطة

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�

كما�ي�ب�ن�لنا�من�نفس�ا��دول�كذلك�وجود�فروق�ذات�داللة�إحصائية����مستو�ات�أ�عاد�قدرات�

اإلبداع�التكنولو���وأ�عاد�األداء�اإلبدا���ما�ب�ن�املؤسسات�الصغ��ة�واملؤسسات�الكب��ة،�حيث�جاءت�قيم�

بال�سبة�لقدرات�البحث�والتطو�ر،��3Dunnett T�:0.001واختبار��Scheffeاالحتمالية�املقابلة�ل�ل�من�اختبار�

بال�سبة�ل�ل�من�القدرات�االس�يعابية،�القدرات�ال�سو�قية،�القدرات�التنظيمية،�األداء�اإلبدا����0.000و

� �البي��، �واألداء �االنتاج �لعمليات �اإلبدا�� �األداء �و�0.016للمنتج، �التص�يعية، �للقدرات �0.031بال�سبة

�االرتباطية،�و�ل� �بال�سبة�للقدرات �و�ذه�الفروق�جاءت�لصا���0.05ا�أقل�من�مستوى�الداللة�املحدد�بـ .

  املؤسسات�الكب��ة�ا���م.

وكذلك�يوجد�فروق�ذات�داللة�إحصائية����مستو�ات�أ�عاد�قدرات�اإلبداع�التكنولو���وأ�عاد�األداء�

عليھ�القيم��اإلبدا���ما�ب�ن�املؤسسات�املتوسطة�واملؤسسات�الكب��ة�ا���م�من�ج�ة�أخرى،�والذي�تدل

�اختبار� �من �ل�ل �املقابلة ��3Dunnett Tواختبار��Scheffeاالحتمالية �معظم�ا �جاءت �عدى�0.000وال�� �ما ،

أقل���ل�اع���التوا��،�و �0.006و�0.001ية�القدرات�التص�يعية�والقدرات�االرتباطية�فجاءت�قيم��ا�االحتمال

  صا���املؤسسات�الكب��ة�ا���م.،�كما�أن��ذه�الفروق�جاءت�كذلك�ل0.05من�مستوى�املعنو�ة�

من�خالل�نتائج��ذه�االختبارات�البعدية�ي�ب�ن�لنا�أن��ناك�فروق����مستو�ات��ل�من�قدرات�االبداع�

التكنولو���ومستو�ات�األداء�اإلبدا���ما�ب�ن�مؤسسات�الصناعة�االلك��ونية�الصغ��ة�واملتوسطة�ا���م�

،�و�ذا�لصا���املؤسسات�الكب��ة،�أي�أنھ��لما�زاد���م�من�ج�ة�ونظ��ا��ا�الكب��ة�ا���م�من�ج�ة�أخرى 

  املؤسسة�زادت�قدرا��ا����اإلبداع�التكنولو���وزاد�أداؤ�ا�اإلبدا��.
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  اختبار�الفروق����مستو�ات�متغ��ات�الدراسة�حسب�متغ���عمر�املؤسسة: 3.3.3.6

من�متغ�������ذا�ا��زء�من�الدراسة�س�تحقق�فيما�إذا��انت��ناك�فروق�جو�ر�ة����مستو�ات��ل�

قدرات�اإلبداع�التكنولو���بأ�عاده،�ومتغ���األداء�اإلبدا���بأ�عاده��عزى�إ���عمر�املؤسسات�عينة�الدراسة،�

واعتمد�الباحث����قياس�ا�ع���عدد�سنوات��شاط�املؤسسة����مجال�الصناعة�االلك��ونية�والك�روم��لية�

�15ئة�املستوى�العمري�الصغ��،�وتحدد�بأقل�من�)�ف���1ا��زائر.�كما�تم�تقسيم�عمر�املؤسسة�إ���فئت�ن:�(

���متغ��ات�الدراسة�ولقياس�الفروق�سنة�فأك��.��15)�فئة�املستوى�العمري�الكب��،�وتحدد�من�2سنة،�و(

)�املوا����عرض�لنا�25-6.�وا��دول�(0.05وذلك�عند�مستوى�داللة��tوفق��ات�ن�الفئت�ن�تم�استخدام�اختبار�

  نتائج��ذا�االختبار.

قدرات�االبداع�التكنولو���واألداء��مستو�ات�أ�عاد���)�نتائج�اختبار�الفروق�6-25ا��دول�(

  عمر�املؤسسةحسب�متغ����اإلبدا��

  األ�عاد

�Leveneاختبار�

  للفروق�امل�ساو�ة
  للمتوسطات�امل�ساو�ة�Tاختبار�

اختبار�

Fisher 

مستوى�

  املعنو�ة
 Tقيمة�

درجة�

  ا��ر�ة

مستوى�

  املعنو�ة

فرق�

  املتوسط

فرق�

االنحراف�

  املعياري 

  مجال�الثقة�95%

القيمة�

  الدنيا

القيمة�

  القصوى 

قدرات�البحث�

  والتطو�ر

  -0.90836  -1.31137  0.10214  -1.10987  0.000  187  -10.866  0.000  68.888  فرضية�الفروق�امل�ساو�ة

  -0.85895  -1.36079  0.12598  -1.10987  0.000  75.626  -8.810    فرضية�الفروق�غ���امل�ساو�ة

القدرات�

  االس�يعابية

  -0.81094  -1.19623  0.09765  -1.00359  0.000  187  -10.277  0.000  30.456  فرضية�الفروق�امل�ساو�ة

  -0.77509  -1.23208  0.11487  -1.00359  0.000  82.312  -8.737    فرضية�الفروق�غ���امل�ساو�ة

القدرات�

  التص�يعية

  -0.79631  -1.25991  0.11750  -1.02811  0.000  187  -8.750  0.000  59.455  امل�ساو�ةفرضية�الفروق�

  -0.73822  -1.31801  0.14552  -1.02811  0.000  75.092  -7.065    فرضية�الفروق�غ���امل�ساو�ة

القدرات�

  ال�سو�قية

  -0.74359  -1.13648  0.09958  -0.94004  0.000  187  -9.440  0.000  22.963  فرضية�الفروق�امل�ساو�ة

  -0.70314  -1.17693  0.11904  -0.94004  0.000  79.891  -7.897    فرضية�الفروق�غ���امل�ساو�ة

القدرات�

  التنظيمية

  -0.89348  -1.27727  0.09727  -1.08537  0.000  187  -11.158  0.189  1.740  فرضية�الفروق�امل�ساو�ة

  -0.87869  -1.29205  0.10418  -1.08537  0.000  100.090  -10.419    فرضية�الفروق�غ���امل�ساو�ة

القدرات�

  االرتباطية

  -0.58478  -0.98919  0.10250  -0.78699  0.000  187  -7.678  0.239  1.396  فرضية�الفروق�امل�ساو�ة

  0.59281  -0.98116  0.09816  -0.78699  0.000  132.087  -8.017    فرضية�الفروق�غ���امل�ساو�ة

األداء�اإلبدا���

  للمنتج

  -1.11066  -1.45921  0.08834  -1.28493  0.000  187  -14.545  0.002  10.099  فرضية�الفروق�امل�ساو�ة

  -1.08271  -1.48715  0.10172  -1.28493  0.000  85.775  -12.632    فرضية�الفروق�غ���امل�ساو�ة

األداء�اإلبدا���

  اإلنتاج�طرق ل

  -1.04813  -1.46989  0.10690  -1.25901  0.000  187  -11.778  0.000  36.164  فرضية�الفروق�امل�ساو�ة

  -1.04813  -1.51471  0.12847  -1.25901  0.000  79.123  -9.800    فرضية�الفروق�غ���امل�ساو�ة

  األداء�البي��
  -1.30978  -1.65368  0.08716  -1.48173  0.000  187  -16.999  0.002  10.169  فرضية�الفروق�امل�ساو�ة

  -1.33283  -1.63062  0.07543  -1.48173  0.000  169.359  -19.645    امل�ساو�ةفرضية�الفروق�غ���

   V.21Spssمن�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�املصدر:�

لم�يحقق�شرط�تجا�س�التباين�����للفروق�امل�ساو�ة�Leveneاختبار�)�أن�6-25نالحظ�من�ا��دول�(

� �بمعلمة �ا��اصة �املعنو�ة �مستو�ات �أن �بحكم �املتغ��ات �مستوى��Fisherمعظم �من �أقل �معظم�ا جاءت

ل�ل�من�قدرات�البحث�والتطو�ر،�القدرات�االس�يعابية،��0.000،�حيث�جاءت�قيم�ا�كما�ي��:�0.05الداللة�

ل�ل�من�األداء�اإلبدا���للمنتج،�واألداء��0.002نتاج،�وجاءت�التص�يعية،�ال�سو�قية�واألداء�اإلبدا���لطرق�اإل 
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.�أما�فيما�فرضية�الفروق�غ���امل�ساو�ةالبي��،�و���حالة��ذه�املتغ��ات�سنعتمد�ع���النتائج�املقابلة���انة�

،�ألن�Leveneيخص��ل�من�القدرات�التنظيمية�واالرتباطية�فقد�تحقق�شرط�تجا�س�التباين�وفق�اختبار�

�0.189،�حيث��انت�قيم�ا:�0.05جاءت�أك���من�مستوى�الداللة��Fisherاملعنو�ة�ا��اصة�بمعلمة��مستو�ات

فرضية�للقدرات�االرتباطية،�و����ذه�ا��الة��عتمد�ع���النتائج�املقابلة���انة��0.239للقدرات�التنظيمية،�و

  .الفروق�امل�ساو�ة

�املعنو�ة�الختبار� �الداللة �مستوى �أن �نفس�ا��دول�السابق�أيضا �من ��ساوي��tنالحظ �املتغ��ات ل�ل

،�و�ذا��ع���أنھ�يوجد�فروق�جو�ر�ة�ذات�داللة�إحصائية����0.05،�و���أقل�من�مستوى�الداللة�0.000

ت�ذات�املستوى�مستو�ات�متغ��ات�الدراسة��عزى�إ���عمر�املؤسسات�عينة�الدراسة،�وذلك�لصا���املؤسسا

العمري�الكب��.�أي�أن��ذه�األخ��ة�لد��ا�مستو�ات�من�قدرات�االبداع�التكنولو���أك���من�املؤسسات�ال���

�0.78699لد��ا�مستوى�عمري�صغ��،�إذ�ي��اوح�فرق�املتوسطات�أ�عاد�قدرات�االبداع�التكنولو���ما�ب�ن�(

�اإلبد1.10987و �لألداء �بال�سبة �كذلك �املطلقة. �بالقيم �العمري�) �املستوى �ذات �املؤسسات �أن �نالحظ ا��

و���أك����)1.48173،�و1.25901الكب���لد��ا�مستو�ات�من�األداء�اإلبدا���ت��اوح،�بالقيم�املطلقة،�ما�ب�ن�(

  من�نظ��ا��ا�ذات�املستوى�العمري�الصغ��.

�الدراس �عينة �والك�روم��لية �االلك��ونية �الصناعة �عمر�املؤسسات ��ان ��لما ��ان�بالتا��، �أك����لما ة

  �ا�اإلبدا���أك��.ع�ا�التكنولو���أك��،�ومستوى�أدا�مستو�ات�قدرات�إبدا

من���ة�الفرضية��إذا�ومن�خالل�النتائج�ال���تم�الوصول�إل��ا�باستعمال�التحليل�االحصا�ي�تم�التأكد

�عزى���صائص��توجد�فروق�ذات�داللة�إحصائية����مستو�ات�متغ��ات�الدراسة"أي�أنھ��الرئ�سية�الثالثة

  "(رسمية�أ�شطة�البحث�والتطو�ر،���م،�عمر)�املؤسسات�عينة�الدراسة.

 مناقشة�نتائج�الدراسة�مقارنة�بالدراسات�السابقة: 4.6

��دف��ذا�ا��زء�من�الفصل�السادس�إ���مقارنة�أ�م�النتائج�ال���توصلت�إل��ا��ذه�الدراسة،�ب�تائج�

م��ا��ذه�األخ��ة�ترتبط��ش�ل�مباشر�أو�غ���مباشر�مع�نتائج�الدراسات�السابقة،�بحيث�أن�متغ��ات�ال���تتض

مختلف�و �إبراز�م�انة��ذه�الدراسة�الدراسة�ا��الية.�وتركز�املقارنة��نا،�ع���أ�عاد�املتغ���التا�ع،�من�أجل

  .إضافا��ا�مقابل�ما�أضافتھ�الدراسات�واألبحاث�السابقة

  نتائج�قدرات�البحث�والتطو�ر�واألداء�اإلبدا��: 

�طرف�املستجو��ن����مؤسسات�الصناعة��من �من �تم�جمع�ا �ال�� �للبيانات خالل�التحليل�االحصا�ي

�قدرات� �تق�س �ال�� �تضمن�الفقرات �االست�يان�الذي �خالل �من �عينة�الدراسة، االلك��ونية�والك�روم��لية
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� �نموذج �حسب �وذلك �بأ�عاده �اإلبدا�� �األداء �وكذلك �الرئ�سية، �بأ�عاده �التكنولو�� ����االبداع املعتمد

  الدراسة،�تم�التوصل�إ���مجموعة�من�النتائج�واملتمثلة���:

وجود�عالقة�ارتباط�وتأث���إيجابية�ومعنو�ة�ب�ن�قدرات�البحث�والتطو�ر�بأ�عاد�ا�واألداء�اإلبدا��،�و�ذا�ما� -

).�فبال�سبة�لقدرات�عمال�البحث�والتطو�ر�2010وآخرون�Ma�)2003�،(Yam�)و�Guanيتوافق�مع�دراسة�

وصلت�الدراسة�إ���أنھ�يوجد�أثر�ذو�داللة�إحصائية�فيما�يخص�قدرات�العمال�(كما�ونوعا)�ع���األداء�ت

� �دراسة �معھ �تتفق �ما �و�ذا �للمنتج، �2013وآخرون�(�Maاإلبدا�� �أثب�ت�أن �ال�شر�ة�)�وال�� تراكم�املوارد

�ر�يمكن�أن��ساعد����خلق�مناخ��علي���جيد�وقاعدة�معرفية�واسعة،�وخلصت�أن�ز�ادة�للبحث�والتطو 

كثافة�(عدد)�عمال�البحث�والتطو�ر�يؤدي�إ���الز�ادة����األداء�اإلبدا���بال�سبة�للصناعات�الناشئة.�كما�

املعرفة�املتنوعة�)�وال���خلصت�أن�ا��لفية�التعليمية�العالية�وك��ة�2005(�وآخرون�Smithتتوافق�مع�دراسة�

سوف�تؤدي�إ���ارتفاع��سبة�النجاح����تطو�ر�منتجات�جديدة.�كما�توصلت�الدراسة�أيضا�إ���وجود�عالقة�

�و�ذا�ماارتباط�وتأث���ايجاب�ت�ن�لقدرات�عمال�البحث�والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا���لعمليات�(طرق)�اإلنتاج،�

�و��ا�،�سابقة�إل��ا�األبحاث�املعتمدة�كدراسات�ال���توصلت�عت���كن�يجة�غ���ظا�رة�ضمن�النتائج�األساسية�

ر�قدرات�االبداع�ع���األداء����املنتج،�و/أو�األداء�املا��،�و/أو�األداء�السو���ركزت�أك���ع���تحليل�عالقة�أو�أث

��ذه� �توصل �من �فبالرغم �البي��، �األداء �والتطو�ر�ع�� �البحث �عمال �لقدرات �بال�سبة �أما �فقط. (البي��)

لدراسة�إ���وجود�عالقة�ارتباط�إيجابية�ومعنو�ة�بي��ما،�إال�أ��ا�لم�تث�ت�معنو�ة�األثر�ب�ن��ذين�املتغ��ين،�ا

 ).2004وآخرون�(�Yamو�ذا�جاء�مخالف�لنتائج�دراسة�

توصلت�الدراسة�أيضا�إ���وجود�عالقة�ارتباط�وتأث���لقدرات�االنفاق�(االس�ثمار)����البحث�والتطو�ر�ع��� -

)،�ودراسة�Ma�)2003و�Guanبدا���للمنتج�و�ذا�جاء�موافقا�للعديد�من�الدراسات�مثل�دراسة�األداء�اإل 

Zhang�)2004(حيث�أن�تزو�د�مشار�ع�البحث�والتطو�ر�داخل�املؤسسة�باألموال�واملوارد�ال�شر�ة�الالزمة��

��البحث�والتطو�ر�يؤدي�إ���نجاح�االبداع.�باإلضافة�إ���ذلك،�توصلت�الدراسة�إ���أن�قدرات�االنفاق�ع�

ل�س�ل�ا�أثر�معنوي�ع���األداء�اإلبدا���للعمليات�اإلنتاج،�رغم�وجود�عالقة�ارتباط�إيجابية�وذات�داللة�

إل��ا�األبحاث�املعتمدة���عت���كن�يجة�غ���ظا�رة�ضمن�النتائج�األساسية�ال���توصلت�و�ذا�ماإحصائية،�

حث،�إ���أن�مشار�ع�البحث�والتطو�ر�ال���تمارس�ا�،�و�رجع�الس�ب����ذلك،�حسب�رأي�الباسابقة�كدراسات

مؤسسات�الصناعة�االلك��ونية�ا��زائر�ة�محل�الدراسة،�تركز�ع���التطو�ر�فيما�يخص�املنتجات�وال�تركز�

���معظم�ا�ع���تطو�ر�منظومات،�طرق�أو�العمليات�ا��اصة�باإلنتاج.�وكذلك�مستوى�االنفاق�االس�ثماري�

البحث�والتطو�ر�أقل�من�املستوى�املطلوب�و�ذا�ما�جاء����جزء�تقييم�مستو�ات�ل�ذه�املؤسسات�ع����شاط�

�االنفاق� �ألثر�قدرات �معنو�ة �داللة �وجود ��عدم �أيضا، �الدراسة �ن�يجة �جاء �كما �والتطو�ر. �البحث قدرات

�وال���توصلت�إ���)Zhang�)2004للبحث�والتطو�ر�ع���األداء�البي��،�ذلك�ما�جاء�مخالفا�لن�يجة�دراسة�

 وجود�تأث���لقدرات�البحث�والتطو�ر�(مع��ا�ع��ا�بكثافة�االنفاق�ع����ذا�ال�شاط)�ع���األداء�السو��.
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باإلضافة�إ���ذلك،�توصلت�الدراسة�إ���عدم�وجود�أي�داللة�إحصائية�ألثر�قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث� -

�طرق�اإلنتاج،�واألداء�البي �للمنتج، �اإلبدا�� �األداء �من ��ل �عالقة�والتطو�ر�ع�� �وجود �من �الرغم �ع�� ،��

)�Yam et al.�)2004ارتباط�إيجابية�وذات�داللة�إحصائية�فيما�بي��م،�و�ذه�الن�يجة�جاءت�مخالفة�لدراسة�

حيث�وجد�أن�القدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر�ل�ا�عالقة�تأث���إيجابية�ع���تنافسية�املنتوج�املبتكر،�

كما�أن�إدارة�محفظة�مشار�ع�البحث�والتطو�ر�ل�ا�تأث���ع����ل�من�معدل�اإلبداع�وتنافسية�املنتجات.�وس�ب�

املؤسسات�محل�الدراسة،�حيث�جاء�باملستوى��ذه�الن�يجة،�حسب�رأي�الباحث،�يرجع�إ���مستوى�قدرات�

 األقل�من�املطلوب�لتنفيذ�مشار�ع�بحثية�وتطو�ر�ة�معقدة�وفق�مجال�تخصص�ا�و�و�مجال�االلك��ونيات.

 نتائج�القدرات�االس�يعابية�واألداء�اإلبدا��: 

�القدرات� �يخص �فيما �الفصل ��ذا �من �السابق �ا��زء ��� �نتائج �من �إليھ �التوصل �تم �ما �خالل من

  الس�يعابية،�نجد�ما�ي��:ا

وجود�عالقة�ارتباط�إيجابية�ومعنو�ة�ب�ن�القدرات�االس�يعابية�واألداء�اإلبدا���للمنتج،�ومع�ذلك�ال�يوجد� -

)،�ووفق��ذه�األخ��ة،�2004�،2010وآخرون�(�Yamأثر�معنوي�ب�ن��ذين�املتغ��ين،�و�ذا�ما�يتفق�مع�دراس���

�ذلك ��عزى �أن ��يمكن �العديد �أن �حقيقة �األ إ�� ��فرادمن �ع���املؤسسات�� �تقر�ًبا �كب��ة �أ�مية ��علقون

�من�التكنولوجيا�غ���ا
ً
املعرفة�اإلدار�ة�والتعلم��،املادية،�ع���س�يل�املثال�التكنولوجيا�املادية�أو�التقنية�بدال

توج�وإنما�.�كما�يمكن�أن��عزى�إ���أ��ا�ال�ترتبط�القدرات�االس�يعابية�مباشرة�باألداء�اإلبدا���للمنالتنظي��

ترتبط�بصفة�مباشرة�وكذلك��عزز�القدرات�األخرى�وال���ل�ا�ارتباط�مباشر�باألداء�اإلبدا���للمنتج.�و�حسب�

�يخص� �فيما �املطلوب �املستوى �ودون �محدودة �مازالت �الدراسة �عينة �املؤسسات �قدرات �فإن �الباحث رأي

 اس�يعاب�املعرفة�وتطبيق�ا����ش�ل�منتوجات�جديدة�أو�محسنة.

- � �اإلبدا���وجود �واألداء �ج�ة �من �االس�يعابية �القدرات �ب�ن �ما �ومعنو�ت�ن �وتأث���ايجاب�ت�ن �ارتباط عالقة

� �اإلنتاج، �(طرق) �مالعمليات ��و�ذا �إليھ �تتطرق �كدراساتلم �املعتمدة ��األبحاث �ضمن�و سابقة غ���ظا�رة

�رأي�الباحث،�إ���أن�قدرات�.إل��ا�النتائج�األساسية�ال���توصلت مؤسسات�الصناعة��و�ذا�راجع،�حسب

�املؤسسات،� ��ذه �خارج �من �واملعارف �التكنولوجيا �الك�ساب �الدراسة، �محل �والك�روم��لية االلك��ونية

�تخرج� �بواسط��ا �ال�� �اإلنتاج �أنظمة �وتحس�ن �تحديث، �تطو�ر، ��� �واستغالل�ا �تحو�ل�ا �ثم �ومن وف�م�ا،

ذا�األساس،��عت���القدرات�االس�يعابية�م�مة�منتجا��ا.�و�التا���تؤثر����جودة�وت�لفة��ذه�املنتجات.�وع����

 جدا�لإلبداع����تكنولوجيا�عمليات�اإلنتاج�للمؤسسات�محل�الدراسة.

كذلك،�ومن�خالل�ما�توصلت�إليھ�الدراسة�ا��الية�من�نتائج،�وجود�عالقة�ارتباط�وتأث���ايجابية�وذات� -

ؤسسات�الصناعة�االلك��ونية�محل�الدراسة،�داللة�إحصائية�فيما�ب�ن�القدرات�االس�يعابية�واألداء�البي���مل
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أن��ذا�النوع�من�القدرات�م�م�لتعز�ز�األداء��)Zhang�)2004و���توافق�الن�يجة�ال���توصلت�إل��ا�دراسة�

 السو���خاصة�ع���املدى�القص��.

  نتائج�القدرات�التص�يعية�واألداء�اإلبدا��: 

ا��الية�إ���مجموعة�من�النتائج�سنقار��ا�ب�تائج�بال�سبة�للقدرات�التص�يعية�فقد�توصلت�الدراسة�

  توصلت�إل��ا�الدراسات�السابقة�حيث�نجد�ما�ي��:

وجود�عالقة�ارتباط�وتأث���ايجاب�ت�ن�ومعنو�ت�ن�ب�ن�القدرات�التص�يعية�للمؤسسات�محل�الدراسة�واألداء� -

��عز� ��� �القدرات ��ذه �تلعبھ �الذي �الدور �ع�� �يدل �ما �و�ذا �للمنتج، �أو�اإلبدا�� �ا��ديدة �املنتجات ز�أداء

)،�وكذلك�2004وآخرون�(�Yamاملحسنة�و�التا���تنافسي��ا����السوق،�و�ذا�ما�جاء�موافقا�لنتائج�دراسة�

)�واللتان�توصلتا�إ���وجود�عالقة�ارتباط�وتأث���معنو�ت�ن�ب�ن�قدرات�التص�يعية�Jolly�)2010و�Shanدراسة�

�ات�التص�يعية�ذات�الصلة�باإلبداعأن�القدر املحسنة.�و�ذا�ما�يؤكد�واألداء�اإلبدا���للمنتجات�ا��ديدة�أو�

�دعما�م�سقا�للطرق �تضمنةالقدرات�امل�توفر حيث��بنجاح�اإلبداع،ل�ا�عالقة�وثيقة� ����عمليات�التص�يع

عن�منتجات�املنافس�ن�املؤسسة�(با��ودة،�الت�لفة،�املرونة�والوقت)�منتجات�األساسية�ال���يتم�ف��ا�تمي���

 ؤسسة�م��ة�بارزة�مقارنة�بمنافس��ا.تمنح�امل�بدور�ا�ال��و �األسواق���

�القدرات� - �ب�ن �ما �ومعنو�ت�ن �وتأث���ايجاب�ت�ن �ارتباط �عالقة �وجود �عن �ا��الية �الدراسة �كشفت كذلك

التص�يعية�من�ج�ة�واألداء�اإلبدا���لعمليات�(طرق)�اإلنتاج،�و�ذه�ن�يجة�منطقية�ومتوقعة،�كذلك�لم�

�غ���ظا�رة�ضمن�النتائج�األساسية�ال���توصلتكما�أ��ا�سابقة��األبحاث�املعتمدة�كدراساتتتطرق�إليھ�

�إدارةتكنولوجيات�أنظمة�إنتاج�و �استخدامو �إدخال.�و�رجع�الس�ب����ذلك،�حسب�رأي�الباحث،�إ���أن�إل��ا

�ا�باك�ساب�تص�يع�متقدمة،����املؤسسات�الصناعة�االلك��ونية�محل�الدراسة،��سمح�للمؤسسة�من�خالل

معارف�وخ��ات�وأف�ار�جديدة،�مما��سمح�ل�ا�باستخدام��ذه�األخ��ة����تطو�ر�تكنولوجيا�وأنظمة�اإلنتاج�

 �ذه،�و�عديل�ا�وتحسي��ا�بما�ي�ناسب�وأعمال�ا.

كما�كشفت�الدراسة�ا��الية�عن�عدم�وجود�أثر�معنوي�للقدرات�التص�يعية�ع���األداء�البي��،�ع���الرغم� -

)،�Jolly�)2010و�Shanة�ارتباط�إيجابية�ومعنو�ة،�والذي�بدوره�جاء�مخالفا�ل�ل�من�دراسة�من�وجود�عالق

).�و�مكن�أن�نفسر��ذه�الن�يجة�(أي�عدم�2010وآخرون�(�Yam،�ودراسة�)Zhang�)2004وكذلك�دراسة�

�ات�التص�يعيةمعنو�ة�التأث��)�بوجود�تأث���غ���مباشر�ب�ن��ذين�املتغ��ين�فالتأث���املباشر�ي�ون�ب�ن�القدر 

واألداء�اإلبدا���لطرق�اإلنتاج�واألداء�اإلبدا���للمنتج،�وذلك�بتم��ه����السوق�با��ودة،�الت�لفة،�املرونة�

 والوقت،�وال���بدور�ا�تؤثر�ع���األداء�البي���ل�اتھ�املنتجات�ا��ديدة�أو�املحسنة.



 الفصل�السادس اختبار�الفرضيات�ومناقشة�نتائج�الدراسة

 

219 
 

  نتائج�القدرات�ال�سو�قية�واألداء�اإلبدا��: 

إليھ�الدراسة�ا��الية�من�نتائج�فيما�يخص�عالقة�وأثر�القدرات�ال�سو�قية،�وال���من�خالل�ما�توصلت�

�عت���من�قدرات�اإلبداع�التكنولو��،�من�ج�ة،�واألداء�اإلبدا���من�ج�ة�أخرى،�س�ناقش�فيما�ي����ذه�

  النتائج�وتقارن�مع�نتائج�الدراسات�السابقة�حيث�نجد:

وجود�عالقة�ارتباط�وتأث���ايجاب�ت�ن�ومعنو�ت�ن�ما�ب�ن�القدرات�ال�سو�قية�واألداء�اإلبدا���للمنتج،�و��� -

دليل�ع���الدور�امل�م�الذي�تلعبھ�القدرات�ال�سو�قية�من�خالل�القدرة�ع���ف�م�ومعرفة�السوق�وكذلك�

تحس�نات����منتجات�موجودة.��ذا��القدرة�ع���تلبية�احتياجات�الز�ائن،����إبداع�منتجات�جديدة�أو�تقديم

)،�وتدعم��ذه�النتائج�إ���حد�ما�2004(�Zhang)،�وكذلك�دراسة�2004وآخرون�(�Yamما�وفقتھ�دراسة�

الرأي�القائل�بأن�القنوات�ال�سو�قية�توفر�معلومات�وأف�ار�سوقية�من�قبل�الز�ائن.�وقد��ساعد،�مثل��ذه�

 الز�ائن.جات�جديدة�استجابة�لف�م�أفضل�الحتياجات�إنتاج�منت�املعلومات�واألف�ار،�املؤسسة�ع��

وجود�عالقة�ارتباط�وتأث���ايجاب�ت�ن�ومعنو�ت�ن�ما�ب�ن�القدرات�ال�سو�قية،�من�ج�ة،�واألداء�اإلبدا���لطرق� -

اإلنتاج�من�ج�ة�أخرى،��ذه�الن�يجة�لم�نجد�ا����األبحاث�السابقة�ال���اعتمد��ا�الدراسة��ون�أ��ا،�كما�

�و�رجع�س�ب�ظ�ور��ذه�ذكرنا�سابقا �طرق�(عمليات)�اإلنتاج. ،�لم�تركز����األداء�اإلبدا���ع���االبداع���

الن�يجة،�حسب�رأي�الباحث،�إ���أن�القدرات�ال�سو�قية�بدور�ا�توفر�املعلومات�واألف�ار�من�السوق،�وال���

�املنتوجات�ا��ديد �السوق،��ذه ة�قد�تحتم�ع����ساعد�ع���انتاج�منتجات�جديدة�استجابة�الحتياجات

املؤسسة�التجديد�والتحس�ن����أنظمة�انتاج�ا�(من�تكنولوجيا�املعدات�واألدوات�وكذلك�طرق�إدار��ا)�ل�ي�

 تخرج��ذه�املنتوجات�بالت�لفة�وا��ودة�املناسب�ن�لتطلعات�السوق�الذي�ت�شط�فيھ��ذه�املؤسسات.

لتأث���ما�ب�ن�القدرات�ال�سو�قية�واألداء�كما�كشفت�الدراسة�ا��الية�أيضا�عن�ايجابية�عالقة�االرتباط�وا -

البي��،�كما�جاءت�نتائج��ذه�العالقة�معنو�ة�وال���تدل�ع���الدور�الكب���الذي�تلعبھ�القدرات�ال�سو�قية�

)�حيث�أث�توا�أن�2010وآخرون�(����Yamالنجاح�التجاري�لإلبداعات،��ذه�الن�يجة�جاءت�موافقة�للدراسة�

)�وال���كشفت�وجود�Zhang�)2004معنوي�ع���النمو����املبيعات،�وكذلك�دراسة��القدرات�ال�سو�قية�ل�ا�أثر 

���توف�عمل�ع����ال�سو�قية�تأث���للقدرات�ال�سو�قية�ع���األداء�السو��،�وتفسر��ذه�الن�يجة�بأن�القدرات

�ع���إرضاء�الز�ائن�قدرات�خاصة �ملنتجات�جديدة��عمل �عروض �واملحتمل�ن�لتقديم �وذلكا��الي�ن ن�م�.

.�وتفسر�كذلك��ذه�الن�يجة،�وحسب�دراسة�ملنتجات�ا��ديدة����األسواق،�وال��و�ج�ل�ذه�اتوز�ع،�بيع�خالل

Liو�Calantone�)1998من��ا��ديدة،�منتجاتلل�البي��داء�األ تؤدي�إ���تحس�ن��ةالقدرات�ال�سو�قي�)�أن

 األداء�اإلبدا���ل�ذه�املنتجات.خالل��عز�ز�
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  واألداء�اإلبدا��:نتائج�القدرات�التنظيمية� 

����ذا�ا��زء�س�تم�مناقشة�نتائج�الدراسة�فيما�يخص�العالقة�ب�ن�القدرات�التنظيمية�من�ج�ة�واألداء�

اإلبدا���بأ�عاده�من�ج�ة�أخرى،�وتقارن��ذه�النتائج�بما�توصلت�إليھ�الدراسات�السابقة�وال���تناولت��ذين�

  املتغ��ين،�حيث�توصلت�الدراسة�ا��الية�إ��:

عالقة�ارتباط�وتأث���ايجاب�ت�ن،�قو�ت�ن�ومعنو�ت�ن�للقدرات�التنظيمية�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج،�مما��وجود -

يدل�ع���الدور�امل�م�والكب���ل�ذه�القدرات�����عز�ز�االبداع����املنتجات�ا��ديدة�أو�تحس�ن�املوجودة�م��ا،�

�Kleinschmidtو�Cooper�،Edjettموافقا�لدراسة�وكذلك��عز�ز�األداء�التناف����ل�ذه�املنتجات،�و�ذا�ما�جاء�

)�أن�أفضل�املؤسسات�أداء�(نجاحا)�فيما�يخص�االبداع����املنتجات،����املؤسسات�ال���تدعم�مناخا�2003(

)�حيث�2004وآخرون�(�Yamتنظيميا��سمح�بتطو�ر�ديناميكية�تنظيمية�تؤدي�إ���االبداع.�كما�توافق�دراسة�

�ع �املؤسسة �قدرات �أن �للمنتج،�وجدوا �اإلبدا�� �األداء �ع�� �ومعنوي �تأث���إيجا�ي �ل�ا �املوارد �تخصيص ��

ت�امل�اآلليات�وال���كشفت�نتائج�ا�أن��)Hammond� )2002و�Parthasartyباإلضافة�إ���التوافق�مع�دراسة�

 ا��ديدة.ب�ن�الوظائف�املختلفة�للمؤسسة��سرع�من�وت��ة�تطو�ر�املنتجات�التنظيمية،�بما����ذلك�الت�سيق�

وجود�عالقة�ارتباط�وتأث���ايجاب�ت�ن�للقدرات�التنظيمية�ع���األداء�اإلبدا���للطرق�اإلنتاج،�كما�جاءت�نتائج� -

�ذه�العالقة�معنو�ة،�وال���بدور�ا��ع���عن�مدى�مسا�مة�القدرات�التنظيمية�����عز�ز�نتائج�عملية�اإلبداع�

�األبح ��� �نجد�ا �لم �الن�يجة ��ذه �اإلنتاج، �طرق �نظر��� �وج�ت �فمن �الدراسة. �اعتمد��ا �ال�� �السابقة اث

Prajogoو�Ahmed�)2006العوامل�ال�شر�ة،)،�أن��� لذلك،��ون�يجة���أساس�اإلبداع�ول�س�التكنولوجيا.

أن��ذه�الب�ئة�ال�تحفز�األفراد��بحیث�بداع،ا���ود�نحو�خلق�وا��فاظ�ع���الب�ئة�ال���تدعم�اال �ي�ب���توجیھ

 ل�أیضا�تجعل�لد��م�القدرة�ع���االبداع.�سواء����املنتجات�أو�طرق�اإلنتاج.ع���االبداع�فحسب،�ب

كما�كشفت�الدراسة�أيضا�عن�وجود�عالقة�ارتباط�وتأث���ايجاب�ت�ن�ومعنو�ت�ن�ما�ب�ن�القدرات�التنظيمية� -

مبيعات�واألداء�البي���للمنتجات�ا��ديدة�أو�املحسنة،�أي�أن��ذا�النوع�من�القدرات��سا�م���،�و�عزز�من�

)�أن�قدرات�2010وآخرون�(�Yamاملنتجات�ا��ديدة�و�سبة�نمو��ذه�املبيعات،�و�ذا�ما�جاء�موافقا�لدراسة�

تخصيص�املوارد�والقدرات�التنظيمية�ل�ا�تأث���معنوي�ع���األداء�البي��.�كذلك�تتوافق�نتائج�الدراسة�ا��الية�

� �دراسة �(�Yamمع �املؤسسة2004وآخرون �قدرات �أن �وجدوا �حيث �التكنولوجية�) �املوارد �تخصيص �ع��

وال�شر�ة�واملالية�ل�ا�أثر�إيجا�ي�ومعنوي�ع���نمو�املبيعات.�وخلصوا�إ���أن�املؤسسات�الصناعية�ال���تتمتع�

  متفوق.،�مما�يؤدي�إ���أداء�مبيعات�ف�ار�املبتكرة�إ���منتجات�تجار�ةتحو�ل�األ ��ايمك�بقدرات�تنظيمية�قو�ة�
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  ة�واألداء�اإلبدا��:نتائج�القدرات�االرتباطي 

�االرتباطية�واألداء� �عالقة�ب�ن�القدرات �من �الدراسة�ا��الية �توصلت�إليھ �ما �ا��زء س�ناقش�����ذا

اإلبدا���ملؤسسات�الصناعة�االلك��ونية�والك�روم��لية�عينة�الدراسة،�ونقار��ا�كذلك�بالنتائج�ال���توصلت�

  إل��ا�الدراسات�السابقة.�حيث�جاءت�نتائج�كما�ي��:

أن��ناك�عالقة�ارتباط�إيجابية�ومتوسطة�ب�ن�القدرات�االرتباطية�(كمتغ���مستقل)�و�ل�من�األداء�اإلبدا��� -

�تا�عة). �(كمتغ��ات �البي�� �األداء �وكذلك �اإلنتاج �وعمليات �للقدرات��للمنتج �أثر�معنوي �أي �ال�يوجد ولكن

حيث�كشفت�أنھ�ال��)Jolly�)2010و��Shanدراسةما�جاء�موافقا�ل�ذا��.االرتباطية�ع���أ�عاد�األداء�اإلبدا��

�االس�شار�ة)،� �واملؤسسات �املوردين �الز�ائن، �(مع �ا��ار�� �التجاري �االرتباط �لقدرات �تأث���معنوي يوجد

وقدرات�االرتباط�مع�معا�د�البحوث�العمومية�ع����ل�من�أداء�اإلبداع�واألداء�البي��.�تم�تفس����ذه�الن�يجة�

ا�ل�س�لھ�طا�ع�مؤسسات�أخرى�مع�عمال��ا�ومورد��ا�و �ةاملؤسس��عاون من�قبل�م�بأن�
ً
يمكن�اعتباره��شاط

أداء�اإلبداع�واملبيعات.�و�حسب�رأي�الباحث،�ومن�خالل�،�مثل�مؤشرات�األداء�مم���للمسا�مة�����عض

�النتائج�ال���توصلنا�إل��ا����تقيم�مستوى�القدرات�االرتباطية،�أن��ذه�األخ��ة�جاءت����مستو�ات�متدنية،

أي�أن�مؤسسات�الصناعة�اإللك��ونية�محل�الدراسة�ال���تم�كث��ا�باالرتباطات�ا��ارجية،�و�التا���لم�تصل�

 إ���املستوى�الذي��سمح�ل�ا�باالستفادة�م��ا����تحس�ن�و�عز�ز�أدا��ا�اإلبدا��.

  نتائج�الفروق����مستو�ات�متغ��ات�الدراسة�وفق�خصائص�املؤسسات: 

من�نتائج�فيما�يخص�التأكد�من�وجود�اختالف����مستو�ات��ل�من�قدرات�من�خالل�ما�توصلنا�إليھ�

�من� �خصائص�ا �اختالف �حسب �وذلك �الدراسة، �عينة �للمؤسسات �اإلبدا�� �واألداء �التكنولو��، اإلبداع

  ا���م،�العمر،�وكذلك�رسمية�أ�شطة�البحث�والتطو�ر،�نجد�ما�ي��:

إلبداع�التكنولو���بأ�عاده�واألداء�اإلبدا���بأ�عاده،�وجود�فروق�ذات�داللة�إحصائية����مستو�ات�قدرات�ا -

��ذه� �مستو�ات �جاءت �حيث �ا���م، �الكب��ة �واملؤسسات �ج�ة، �من �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات ب�ن

املتغ��ات����املؤسسات�الكب��ة�أع���م��ا����نظ��ا��ا�الصغ��ة�واملتوسطة،�كما�ال�يوجد�فروق�معنو�ة�ب�ن�

)�حيث�Galbraith�)1952ملؤسسات�الصغ��ة.��ذه�النتائج�جاءت�موافقة�لدراسة�املؤسسات�املتوسطة�وا

��ذه�االس�ثمارات�الكب��ة�املطلو�ة�لتحقيق�املؤسسات�الكب��ة�فقط�لد��ا�املوارد�ال�افية�لتغطية�صرح�أن

املوارد�ن�توفر�)�والذي�يرى�أDamanpour�)1992بداعات.�كما�جاءت�الدراسة�ا��الية�موافقة�لدراسة�اال 

عالوة�ة.�نا��االبداعات�الغ���يوفر�ل�ا��امش�أمان�لدعم�ا��سارة�املحتملة��س�ب�ؤسسات�الكب��ة����امل

،�فإن��ذه�املنظمات�و�التا���ل�أك���م�نية�وحرفية،الكب��ة�عدًدا�أك���من�العما�ؤسساتع���ذلك،�توظف�امل

ا���م�التنظي����ش�ل�مباشر�ع�����م�امل�ون��يؤثر �،اإلضافة�إ���ذلكعالية.�ب�تقنيةو �ةيمعرفقدرات�لد��ا�

 �عز�ز�األداء�اإلبدا��.�يوفر�قدرات�تنظيمية،�يتم�من�خال�ا�والذي مؤسسة،اإلداري�لل
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�ب�ن� - �اإلبدا�� �األداء �وكذلك �التكنولو��، �االبداع �قدرات �مستو�ات ��� �إحصائية �داللة �ذات �فروق وجود

املؤسسات�ذات�املستوى�العمري�الصغ���(الفتية)�ونظ��ا��ا�ذات�املستوى�العمري�الكب���(النا��ة)،�وجاء�

)�والذي�Stuart�)2000و��Sorensenذا�االختالف�لصا���املؤسسات�النا��ة،�و�ذا�ما�جاء�موافقا�لدراسة�

ؤسسات�األصغر�عمرا�وخ��ة.�من�امل�أك�� �تبداعاا����ة�تولد�املز�د�من�اال ذات�ات�القديمة�و أث�ت�أن�املؤسس

�ش�ل��داعيحدد�القدرة�ع���االب�ؤسساتأن�عمر�املوالذي�أكد�)��Zahra�)2003وجاءت�موافقة�أيضا�لدراسة

�Withers، Drnevichا�جاءت�الدراسة�ا��الية�موافقة�لدراسة�.�كمإيجا�ي��س�ب�ا����ة�واملعرفة�امل��اكمة

األصغر��االبدا���من�املؤسساتال�شاط����لد��ا�مستو�ات�أع����عمرااألك����املؤسساتأن�)�Marino�)2011و

 عمرا.

كذلك�توصلت�الدراسة�ا��الية�إ���وجود�فروق�ذات�داللة�إحصائية����مستو�ات�قدرات�االبداع�التكنولو��� -

واألداء�اإلبدا���ب�ن�املؤسسات�ال���لد��ا�قسم�خاص�بالبحث�والتطو�ر�(أي�تمارس�أ�شطة�البحث�والتطو�ر�

بصفة�رسمية)�و��ن�املؤسسات�ال���ل�س�لد��ا�قسم�خاص�بالبحث�والتطو�ر�(أي�ال���تمارس�أ�شطة�البحث�

راسة�ا��الية�أن�املؤسسات�والتطو�ر�بصفة�غ���رسمية�أو�ال�تمارس��ذا�ال�شاط�إطالقا)،�حيث�كشفت�الد

ال���تمارس�أ�شطة�البحث�والتطو�ر�بصفة�رسمية�لد��ا�مستو�ات�من�قدرات�االبداع�التكنولو���واألداء�

�دراسة �وافقتھ �ما ��ذا �غ���رس��. ��ش�ل �بذلك �تقوم �ال�� �املؤسسات �أك���من �Booz،�Allenاإلبدا��

أن�ت�ون��املر���ال���ن��ت����إطالق�منتجات�جديدة�من�ؤسساتامل�حيث�صرح�أن�Hamilton�(1982)و

)�حيث�أشارت�2017وآخرون�(�Tsujiتطو�ر�رسمية�للمنتجات�ا��ديدة.�وكذلك�دراسة� ا�من�عمليةلد��ا�نوع

تمارس�عملية��املؤسسات�ال���لد��ا�قسم�بحث�وتطو�ر�رس���ونظ��ا��ا�ال���ل�س�لد��ا�ذلك،إ���أن�نتائج�ا�

تعلقة�بتعز�ز�وتمك�ن�تماما.��ون�أن�أ�شطة�البحث�والتطو�ر�الرسمية،�م�جات��ش�ل�مختلفاملنت�االبداع���

    ���املؤسسة.�الداخ��داع�جميع�عناصر�القدرة�ع���االب
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  خالصة:

����ذا�الفصل�تم�االختبار�تجر��يا�لتأث���قدرات�االبداع�التكنولو���بأ�عاده�ع���األداء�اإلبدا���بأ�عاده،�

وذلك����عينة�من�مؤسسات�الصناعة�االلك��ونية�والك�روم��لية�ا��زائر�ة،�ومن�خالل�التحليل�االحصا�ي�

ال���تم�جمع�ا�باستخدام�االست�يان،�للمعطيات��Spssالوصفي�واالستدال���باستخدام�ال��نامج�االحصا�ي�

  تم�التوصل�إ���جملة�من�النتائج�تتمثل���:

وجود�مستو�ات�متوسطة�لقدرات�االبداع�التكنولو���واألداء�اإلبدا������املؤسسات�محل�الدراسة،�و�ذا� -

 حسب�متوسطات�آراء�املستجو��ن����املؤسسات�عينة�الدراسة.

ب�ن��ل�أ�عاد�قدرات�االبداع�التكنولو���املعتمدة����الدراسة�و�ل�وجود�عالقة�ارتباط�إيجابية�ومعنو�ة� -

أ�عاد�األداء�اإلبدا��،�كما�ت��اوح��ذه�االرتباطات�ب�ن�القو�ة�واملتوسطة�والضعيفة،�و�ذا�ما�أث�ت���ة�

 الفرضية�الرئ�سية�األو��.

تأث���لقدرات�البحث�والتطو�ر�بال�سبة�لتأث���قدرات�البحث�والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا��،�فقد�وجود�عالقة� -

ع���األداء�اإلبدا��،�حيث�بي�ت�النتائج�وجود�تأث���معنوي�ب�ن�قدرات�عمال�البحث�والتطو�ر�واألداء�اإلبدا���

ل�ل�من�املنتج،�طرق�انتاج�واألداء�البي��.�كذلك�وجود�تأث���معنوي�لقدرات�االنفاق�ع���البحث�والتطو�ر�

ال�يوجد�ل�ا�أي�تأث���معنوي�ع���األداء�اإلبدا���لطرق�اإلنتاج�واألداء�البي��.�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج،�و 

 أما�بال�سبة�لقدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�والتطو�ر�فال�يوجد�ل�ا�أي�تأث���ع���األداء�اإلبدا���بجميع�أ�عاده.

بدا���للمنتج�يتأثر�ب�ل�فيما�يخص�تأث���قدرات�االبداع�التكنولو��،�فقد�أظ�رت�نتائج�الدراسة�أن�األداء�اإل  -

من�قدرات�البحث�والتطو�ر،�القدرات�التص�يعية،�ال�سو�قية،�والتنظيمية.�أما�األداء�اإلبدا���لطرق�اإلنتاج�

فيتأثر�بالقدرات�االس�يعابية،�التص�يعية،�ال�سو�قية�والتنظيمية.�أما�بال�سبة�لألداء�البي���فيتأثر�معنو�ا�

 ة�والتنظيمية.بالقدرات�االس�يعابية،�ال�سو�قي

�االبداع� - �قدرات �من ��ل �مستو�ات ��� �إحصائية �داللة �ذات �فروق �وجود �ا��الية �الدراسة �أظ�رت كما

التكنولو���بأ�عاد�ا،�وكذلك�األداء�اإلبدا����عزى�إ���خصائص�املؤسسات�وال���حدد��ا�الدراسة،�فبال�سبة�

�مستو  �أن �نجد �املؤسسة ���م ������اصية �م��ا �الكب��ة �املؤسسات �أك����� �ت�ون �الدراسة �متغ��ات �ات

املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة.�أما�خاصية�عمر�املؤسسة�أظ�رت�النتائج�أن�مستو�ات�متغ��ات�الدراسة�

�البحث� �رسمية ���اصية �بال�سبة �أما �الفتية. �املؤسسات �عند �م��ا �النا��ة �املؤسسات �أك���عند ت�ون

متغ��ات�الدراسة�ت�ون�أك���لدى�املؤسسات�ال���تمتلك�قسم�رس���للبحث�والتطو�ر�والتطو�ر،�فمستو�ات�

م��ا�لدى�نظ��ا��ا�ال���ال�تمتلك�قسم�خاص�بالبحث�والتطو�ر.



  الفصل الثاين:

  

  

   �امتة
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  خاتمة:

  م��ص�الدراسة: .1

� �إليھ �تطرقنا �ما �خالل �من �وميدا�ي �نظري �تحليل �بمن �املرتبطة �االبداللمفا�يم �عقدرات

�أمر�ضروري و �،ملؤسسة�االبدا���ألداءل�الدافعةواحدة�من�أ�م�املحر�ات��،��عت����ذه�األخ��ةالتكنولو��

�الية�بالعالقة�ب�ن�قدرات�االبداع�التكنولو���تم�الدراسة�ا��البقا��ا����األسواق�التنافسية�اليوم.�لقد�

ع���وج�ة�النظر��ذه�الدراسة��اعتمدت�ذه�االش�الية،��من�أجل�معا��ة�.اإلبدا���للمؤسسةواألداء�

�ع���املوارد ��،القائمة �أوال�� �لف�م �قيًما �نظرً�ا �توفر�إطاًرا من�املر���أن��للمؤسسةن�القدرات�الذاتية

نموذج�ا��اص�بتقييم��الدراسة�أيضا�قامتكما��.وم��ة�تنافسية�مستدامة�متفوق �س�م����تحقيق�أداء�

����ا ��وكشفإلثبات �االبداعالعالقة�ب�ن التكنولو��،�والذي�يتضمن�قدرات�البحث�والتطو�ر،��قدرات

�والقدرات� �التنظيمية �القدرات �ال�سو�قية، �القدرات �التص�يعية، �القدرات �االس�يعابية، القدرات

�األ �االرتباطية، �اإلبدا��لمؤسسةل�االبدا���داءو��ن �األداء �ف��ا �بما �لطرق��، �اإلبدا�� �األداء للمنتج،

يك�عن�إدخال��عض�املتغ��ات�ال���تمثل�خصائص�املؤسسة�من���م،�عمر�نا��.اإلنتاج�واألداء�البي��

،�وال���تؤثر����األخرى����متغ��ات�نموذج�الدراسة�ومن�شأ��ا�ترك�ورسمية�أ�شطة�البحث�والتطو�ر

  .فروقات�ب�نة����مستو�ا��ا����املؤسسات

�األطروحة ��ذه �التحديد�،بحثت �وجھ �اال �،ع�� �التكنولو��تأث���قدرات �أداء�بداع �اإلبداع�ع��

�البحث�والتطو�ر��.بثالث�طرق �للمؤسسة �اخت��ت�الدراسة�أثر�قدرات بأ�عاده�واملتمثلة����قدرات�أوال،

عمال�البحث�والتطو�ر،�قدرات�االنفاق�(االس�ثمار)����البحث�والتطو�ر،�وقدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث�

�انحدار�والتطو�ر، �نموذج �ال�شاط�� �باعتبار��ذا �ا�، �االبداع�امل�ون �لعملية �البداية �ونقطة لرئ����

�التكنولوجيا �الفائقة �خاصة �املؤسسات ��� �االبداع�التكنولو�� �قدرات �الدراسة �اخت��ت �ثانيا، .

�والتطو�ر، �البحث �قدرات �ف��ا �بما �النموذج، �اق��ح�ا �ال�� �ا�عاد�ا �ب�ل اإلبداع�باعتبار��التكنولو��

مختلف��تفاعل�العديد�منعدة�مدخالت�و عملية�تتضمن�و �،متعدد�األ�عادو �معقد�التكنولو���مف�وم

�والقدرات�املوارد ��ات�ن�املرحلت�ن �ففي �األثر�املستقل. �الدراسة �ع���أ�عاد�املتغ�� �املتغ�� �أل�عاد�اخت��ت

بداع�التكنولو�������ل�مرة�مع��عد�من�أ�عاد����وقت�واحد�باستخدام�أ�عاد�مختلفة�لقدرات�اال �التا�ع

�ل�األداء �التكنولو����لمؤسسة.اإلبدا�� �االبداع �قدرات �مستو�ات ��� �الفروق �الدراسة �اخت��ت وثالثا،

  .،�من���م�وعمر�ورسمية�أل�شطة�البحث�والتطو�رواألداء�اإلبدا���وفقا���صائص�املؤسسات

�النظري  �األدب ��� �جاء �ملا �تحليل �ع�� �تم��،اعتمادا �وما �السابق، �التطبيقي �األدب ��� �نتائج ومن

� �م��ص �عرض �إ�� �ي�� �فيما �س�تطرق �ا��الية، �الدراسة ��� �نتائج �من �عنھ �أ�م�الكشف �من ��ملة

،�ومن�ثم�عرض�ملق��حات�الدراسة�النتائج�ال���توصلت�إل�ا�الدراسة�ا��الية��شق��ا�النظري�والتطبيقي
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�للم �االبداع ��عز�ز�قدرات �شأ��ا �من �و���وال�� �انجاح�ا، ��� �ومسا�م��ا �االلك��ونية �الصناعة ؤسسات

  األخ���اق��اح�أفاق�لدراسات�مستقبلية�تمس�جوانب�لم�تقم�الدراسة�ا��الية�باس�يعا��ا��ل�ا.

 نتائج�الدراسة: .2

� �الدراسة �إل��ا �تطرقت �ال�� �الفصول �خالل �من ����يمكن �إل��ا �التوصل �تم �ال�� �النتائج ابراز�أ�م

  لتطبيقي.جان��ا�النظري�وا

 نتائج�ا��انب�النظري�للدراسة: 1.2

- � �التكنولو�� �اإلبداع �مف�وم �أن�عت���أن �ع�� �االتفاق �وتم �األ�عاد، �متعدد �مف�وم يرتكز�ع���ھ

�تقدمھ� �جديد �منتج �اعتبار��ل �فال�يمكن �التجاري �والنجاح �ا��داثة �أال�و�ما، �أساسي�ن محور�ن

  املؤسسة،�إبداعا،�إال�بنجاحھ�التجاري����السوق.

بالرغم�من�أن�االبداع،�غ���مؤكد�و�مثل�اس�ثمار����ظل�عدم�اليق�ن،�إال�أنھ��سا�م��ش�ل�إيجا�ي� -

 ���أداء�املؤسسة.

قياس�األداء�االبدا���باستخدام�مجموعة�من�املقاي�س�ذات�طبيعة�كمية�أو�نوعية،�مالية�أو��يتم -

�ان�االتفاق�ع���مقاي�س�،�إال�أنھ�من�الصعو�ة�بمية،�موضوعية�أو�ذاتية.�ورغم��عدد�اغ���مال

 .موحدة�لألداء�اإلبدا������املؤسسات

- � �املوارد، �ع�� �القائمة �النظرة ����حاس��عت���املواردوفق �سواء �نا�� �تكنولو�� �إبداع �لتحقيق مة

� �طرق�اإلنتاج، �حد�ذااملنتجات�أو��� �املوارد��� �لكن �إذ �التنافسية، �للم��ة ��افية �ل�ست �تحتاج��ا

قيق�من�أجل�تح�إ���قدرات�إلعادة��شكيل�موارد�ا�والتكيف�مع�ظروف�السوق�املتغ��ة�ؤسساتامل

 أداء�أع���من�املنافس�ن.

�عت���البحث�والتطو�ر�ك�شاط�إبدا��،�م�����غرضھ�الز�ادة�من�الرصيد�املعر���واستخدام��ذا� -

�ذا�ال�شاط�����تصميم�تطبيقات�جديدة�من�منتجات�أو�خدمات�أو�طرق�إنتاج.�و�شتمل�الرصيد

)� �و��: �أال �فرعية، �أ�شطة �ثالثة �(1ع�� �األسا��� �البحث �و�(2) �التطبيقي، �البحث �التطو�ر�3) (

 .التجر���

�الصناعية، - �املؤسسات ��� �جدا �والتطو�ر�م�م ��باعتبار�البحث �توفر �تحتاجف�� �من��إ�� مجموعة

��ذا�والروت�ن�ا��اص��تتمثل����امل�ارات�والكفاءات�وال��القدرات�ا��اصة���ذا�ال�شاط�اإلبدا��.�

وال���تدعم�املؤسسة�الصناعية�إلنتاج�وتطو�ر�معرفة�جديدة�وال���من�خالل�ا�يتم�تطو�ر��ال�شاط

 .منتجات�أو�عمليات�جديدة�أو�تحسي��ا
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�الدراسة� - ��� �املعتمدة �والتطو�ر�بأ�عاد�ا �البحث �قدرات �أ�مية �السابقة �الدراسات �معظم أثب�ت

اإلبداع����التأث���ع����بالبحث�والتطو�ر)��ل�م�واملتعلق�ن�شار�عاملنفاق�وتنفيذ�اإل (قدرات�عمال،�

 �عز�ز�أدائھ.ملؤسسة�و ���ا

األصول�ا��اصة�باملؤسسة�وال����عت���مختلف�األدب�النظري�قدرات�االبداع�التكنولو���ع���أ��ا� -

 جديدة.�تدعم�عملية�االبداع�التكنولو���ف��ا�أي�تدعم�تحس�ن�التكنولوجيا�القائمة�وخلق�أخرى 

�وكذلك� - �التكنولو��، �اإلبداع �قدرات �وقياس �لتقييم �والنماذج �األطر�النظر�ة �من �العديد �ناك

��ل� �طور �حيث �خاصة، �بصفة �اإلبدا�� �وأدا��ا �عامة، �بصفة �املؤسسة �أداء �ع�� �أثر�ا لدراسة

� �وفق �خاصة �عناصر�ومؤشرات �و باحث �توج�ات �مختلفة، �املوارد�مقار�ات �ع�� �القائمة ،�النظرة

�الديناميكية �القدرات �مقار�ة �املعرفة، �ع�� �القائمة �النظرة �املنظمة، ��علم �نحو�و �نظر�ة التوجھ

.�ووفقا�ل�ذه�املقار�ات�فإن�قدرات�اإلبداع�التكنولو���ل�ا�تأث���ع���أداء�املؤسسة�اإلبدا���السوق 

 و�التا���ع���أدا��ا�واستدامت�م����ا�التنافسية.

 :نتائج�ا��انب�التطبيقي�للدراسة 2.2

من�خالل�استخدام�التحليل�االحصا�ي�للبيانات�ال���تم�جمع�ا�لغرض�تحقيق�أ�داف�الدراسة،�

  توصلنا�إ���مجموعة�من�النتائج،�وال���سنحاول�عرض�أ�م�ا�فيما�ي��:

�متوسطة - �مستو�ات �ما�توجد �نوعا �األداء��ومتدنية �وأ�عاد �التكنولو�� �االبداع �قدرات �أ�عاد ل�ل

روم��لية�ا��زائر�ة�محل�الدراسة،�و���مستو�ات�ك�سسات�الصناعة�االلك��ونية�والاإلبدا������مؤ 

� �القطاع ��ذا �مثل ��� ��عمل �مؤسسات �لتنافسية ��و�مطلوب �مما �للتغ��ات�أقل �خاصة ا��ساس

 .التكنولوجية

وذات�داللة�إحصائية�ب�ن�قدرات�البحث�والتطو�ر�بأ�عاده،�وقدرات�وجود�عالقة�ارتباط�إيجابية� -

�بأ�عاده �التكنولو�� �ب�ن��اإلبداع �العالقات �تلك �ت��اوح �كما �أ�عاده، �بجميع �اإلبدا�� �األداء ع��

 القو�ة،�املتوسطة�والضعيفة.

أن��ناك�بالتعرض�إ���نتائج�قدرات�البحث�والتطو�ر�بأ�عاد�ا��ل�ع���حدة�واألداء�اإلبدا���نجد� -

�األداء� �من �والتطو�ر�و�ل �البحث �عمال �قدرات �ب�ن �احصائية �داللة �ذات �تأث���إيجابية عالقة

إحصائية�ب�ن�قدرات�اإلبدا���للمنتج�وطرق�اإلنتاج،�أيضا�وجود�عالقة�تأث���إيجابية�ذات�داللة�

لتأث���ا�ع���،�لكن�ل�س��ناك�داللة�معنو�ة�األداء�اإلبدا���للمنتجاالنفاق�ع���البحث�والتطو�ر�و 

فيما�يخص�قدرات�تنفيذ�مشار�ع�البحث��ل�من�األداء�اإلبدا���لطرق�اإلنتاج�واألداء�البي��.�أما�

 داء�اإلبدا��.والتطو�ر�فال�يوجد��ناك�أي�تأث���معنوي�ع���أ�عاد�قدرات�األ 
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جد�أن�ع���حدة�ع���أ�عاد�األداء�اإلبدا���نبال�سبة�ألثر��ل��عد�من�قدرات�االبداع�التكنولو��� -

 �ل�م��ا�لھ�تأث���مختلف�ع���أ�عاد�األداء�اإلبدا��،�حيث�كشفت�الدراسة�ع��:

 وجود�عالقة�تأث���ذو�داللة�إحصائية�لقدرات�البحث�والتطو�ر�ع���األداء�اإلبدا���للمنتج�فقط 

 قدرات�االس�يعابية�ع����ل�من�األداء�اإلبدا���لطرق�لوجود�عالقة�تأث���ذو�داللة�إحصائية�ل

 عالقة�تأث���ع���أداء�املنتج.�اإلنتاج�واألداء�البي������ح�ن�ال�توجد

 ل�من�األداء�اإلبدا���للمنتج�للقدرات�التص�يعية�ع����وجود�عالقة�تأث���ذو�داللة�إحصائية�

 ال�توجد�عالقة�تأث���ع���األداء�البي��.واألداء�اإلبدا���لطرق�اإلنتاج،�ب�نما�

 لة�إحصائية�للقدرات�االرتباطية�ع����ل�أ�عاد�األداء�اإلبدا��.�ال�يوجد�أي�عالقة�تأث���ذو�دال 

 ال�سو�قية� �للقدرات �إحصائية �تأث���ذو�داللة �عالقة �األداء��وجود �أ�عاد ��ل �ع�� والتنظيمية

�بالتا�� �الصناعة��،اإلبدا��. �ملؤسسات �اإلبدا�� �األداء ��عزز �ال�� �القدرات �أ�م �من �عت��ان

 لدراسة.ا��زائر�ة�محل�ا�االلك��ونية

- � �داللة �ذات �فروق �وجود �أيضا �الدراسة ����كشفت �الدراسة �محل �املؤسسات �ب�ن إحصائية

مستو�ات�قدرات�اإلبداع�التكنولو���واألداء�اإلبدا����عزى�إ���متغ���ا���م،�حيث��لما�زاد���م�

 املؤسسة�زادت�قدرات�االبداع�ل�ذه�املؤسسات�وكذلك�أدا��ا�اإلبدا��.

���مستو�ات�قدرات�اإلبداع�التكنولو���واألداء�اإلبدا����داللة�إحصائيةكذلك�وجود�فروق�ذات� -

�ل �إ�� ��عزى �الدراسة �محل ����لمؤسسات �ال��اكم �زادت �عمر�املؤسسة �زاد ��لما �إذ متغ���العمر،

 قدرا��ا�املتعلقة�باالبداع�التكنولو���وكذلك�أدا��ا�اإلبدا��.

- � �مستو�ات ��� �إحصائية �داللة �ذات �فروق �يوجد �اإلبدا���كما �واألداء �التكنولو�� �اإلبداع قدرات

��انت� ��لما �أنھ �حيث �والتطو�ر، �البحث �أ�شطة �رسمية �إ�� ��عزى �الدراسة �محل للمؤسسات

�لإلبداع� �قدرا��ا �مستو�ات �زادت ��لما �رسمية، �والتطو�ر�بصفة �البحث ��شاط �تمارس املؤسسات

 .التكنولو���وأدا��ا�اإلبدا��

��نا - �أن ��ست�تج �سبق �ما �خالل ��عز�ز�من �ع�� �التكنولو�� �اإلبداع �ومعت���لقدرات �أثر�إيجا�ي ك

 .روم��لية�ا��زائر�ة�محل�الدراسةك�ة�والسسات�الصناعة�االلك��ونياألداء�اإلبدا���للمؤ 

  مق��حات�الدراسة: .3

  ة:ق��احات�التاليبناءا�ع���النتائج�السابقة�يمكن�تقديم�اال

- � �والتطو�ر�بصفة �البحث �أ�شطة �ممارسة �أو�مخ���ضرورة �أو�وحدة �بتوف���قسم �وذلك رسمية،

 خاص،�و������م��انية�مالية�معت��ة�للقيام���ذا�ال�شاط�وتنفيذ�مشار�عھ.
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�ع��� - �والعمل �العلوم، �املجاالت �ش�� ��� �وخ��ات �وم�ارات �عالية �علمية �ش�ادات �ذوي توف���عمال

�وت�و���ا �مشار�ع�وتحف���ا�تدر���ا ��سي���وتنفيذ ��� �قدرا��ا �من �والتطو�ر�وا��روج��للرفع البحث

 ب�تائج�إيجابية.

�قدرات - �تطو�ر��� �ومحاولة �املؤسسة �خارج �املتوفرة �واملعارف �أك���باملعلومات اك�سا��ا��اال�تمام

 لصا���املؤسسة.�واستغالل�ا����تطبيقات�تجار�ة

رة�تطو�ر�القدرات�التص�يعية�و�عز�ز�ا�بأنظمة�انتاج�(من�آالت،�معدات�وإدارة�طرق�انتاج)�متطو  -

�املستوى  �عالية �االقتصادية��بتكنولوجيا �للنتائج �وكذلك �والتطو�ر �البحث �ملخرجات ومالئمة

 إيجابية،�من�تقليل�لت�اليف�اإلنتاج�وز�ادة�جودة�املنتجات.

الز�ادة����دعم�القدرات�ال�سو�قية�والتنظيمية��ون�أ��ما�من�القدرات�امل�مة����التأث���ع���األداء� -

 اإلبدا���للمؤسسات.

�الدراسية� - �واأل�اديميات �ا��امعات �مورد��ا، �ز�ائ��ا، �من �ب�ل �املؤسسة �عالقات ��عز�ز ضرورة

�البحوث �منومعا�د �لالستفادة �منافس��ا، �وح�� �تكنولوجية��، �إبداعات ��� �ومعارف�م أف�ار�م

 .جديدة

- � �الف��، �القطاع �ل�ذا �ا��زائر�ة �ا���ومة �دعم ��� �الز�ادة �السوق�ضرورة �ع�� �القضاء ومحاولة

�امل �القطاع، �ل�ذا �يمكنواز�ة �فيھ�بما �الناشطة �أك�� �املؤسسات �التطور املنتجات��فسةومنا�من

 األجن�ية.

  آفاق�الدراسة: .4

من�خالل�معا��ة�إش�الية�الدراسة،�و���ضوء�النتائج�ال���توصلت�إل��ا،�صادف�الباحث�العديد�

� �وال�� �تناول�ا، �من �ا��الية �الدراسة �تتمكن �لم �ال�� �ا��وانب �من �مواضيعيمكن �ت�ون ال�تمامات��أن

  ،�ولعل�من�أ�م�ا�ما�ي��:ومجاالت�بحثية�مستقبلية

 نحو�تطو�ر�معاي���قياس�قدرات�اإلبداع����املؤسسات�ا��دمية�ا��زائر�ة. -

أثر�تفاعل��ل�من�قدرات�البحث�والتطو�ر،�التص�يع�وال�سو�ق�ع���األداء�اإلبدا������املؤسسات� -

 الصناعية

��و  - �االس�يعابية �للمؤسسات�القدرات �اإلبدا�� �واألداء �االرتباطية �القدرات �ب�ن �للعالقة سيط

 الصناعية.

 واإلبداع�التكنولو������املؤسسة.�دور�القدرات�االس�يعابية�����عز�ز�قدرات�البحث�والتطو�ر  -

 دور�االس�ثمار����عمال�البحث�والتطو�ر�����عز�ز�نجاح�اإلبداع�التكنولو������املؤسسة. -

  ....�العامل�ن)(وا��مد���رب�



  :الفصل الثالث

  

  

  راجعاملقامئة 
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 خارج�املؤسسة.
22  

     
�من� ��ستفاد �أن �يمكن �وما �واملنافع �الفرص �تحديد سرعة

 املعرفة�ا��ديدة�املك�سبة�من�خارج�املؤسسة.
23 

     
ب�ن�املعرفة�املك�سبة�حديثا�من�ا��ارج�مع�إم�انية�ا��مع�

 تلك�املوجودة�مسبقا����املؤسسة
24 

     
�عديل�تكييف�املعارف�ا��ارجية�ا��ديدة�لتطبيق�ا�داخل�

 املؤسسة.
25 

     
�منتجات� �تطو�ر ��� �املك�سبة �ا��ديدة �املعرفة تطبيق

  .جديدة
26  

موافق�

 �شدة
 غ���موافق محايد موافق

غ���موافق�

 �شدة
  القدرات�التص�يعية

 27 �ش��ك�قسم�التص�يع����عملية�االبت�ار.     

     
لدى�قسم�التص�يع�القدرة�ع���االستجابة�لطلبات�البحث�

 والتطو�ر.
28 

     
�املعدات� �من �شاملة �تقنية �قدرة �التص�يع �قسم لدى

 والتج���ات.
29 

  30 يوجد����قسم�التص�يع�أفراد�ذوي�قدرات�وم�ارات�عالية.     

  31  تطبق����قسم�التص�يع�طرق�تص�يع�متطورة�و�كفاءة.     
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�عمل�املؤسسة�ع���تحس�ن�وتطو�ر�نظام�التص�يع�بصفة�

  مستمرة.
32  

موافق�

 �شدة
 غ���موافق محايد موافق

غ���موافق�

 �شدة
    القدرات�ال�سو�قية

  33  لدى�مؤسستكم�إدارة�عالقات�وثيقة�مع�ز�ائ��ا.     

     
�وقطاعاتھ�تتوفر� �بالسوق �ا��يدة �املعرفة �املؤسسة لدى

 املختلفة.
34  

  35  يتوفر����املؤسسة�رجال�بيع�ذوي�قدرات�وكفاءات�عالية.     

ال.        36  يتوفر����املؤسسة�نظام�معلومات��سو�قية�فعَّ

  37  �عمل�املؤسسة�ع���تقديم�أفضل�خدمات�ما��عد�البيع.     

موافق�

 �شدة
 موافقغ��� محايد موافق

غ���موافق�

 �شدة
    القدرات�التنظيمية

     
�عدة� �(�سي��) �مع �التعامل �ع�� �القدرة �املؤسسة إلدارة

  مشار�ع�ابت�ار�أو�تطو�ر�منتجات�جديدة����نفس�الوقت.
38  

     

�ب�ن� �ا��يد �التعاون �ت�سيق �ع�� �املؤسسة �إدارة �عمل

الوظائف�الرئ�سية�(مثل�البحث�والتطو�ر�مع�ال�سو�ق�ومع�

  التص�يع).

39  

     
�الوظائف� �ع�� �ا��يدة �الرقابة �ع�� �املؤسسة �إدارة �عمل

  الرئ�سية.
40  

     
لدى�مؤسستكم�القدرة�ع���تخصيص�املوارد�وتوز�ع�ا�ع���

  األقسام�واملشار�ع�بصفة�مالئمة.
41  

     
�املنظمة� ��ي�ل ��عديل �ع�� �القدرة �املؤسسة �إدارة لدى

  االبداعية.بمرونة�وفقا�للمشار�ع�
42  

موافق�

 �شدة

غ���

 موافق
 موافق محايد

غ���موافق�

 �شدة
    القدرات�االرتباطية

     
�التج���ات� �موردي �مع �جيدة �ارتباطات �مؤسستكم لدى

  واملوارد�وال��مجيات.
43  

     
لدى�مؤسستكم�اتفاقيات��عاون�مع�مؤسسات�منافسة�أو�

  مؤسسات�أخرى����نفس�القطاع.
44  

     
الدائم�والوثيق�مع�الز�ائن�والتعرف�ع���حاجيا��م�االرتباط�

  ورغبا��م�واإلصغاء�إ���مشا�ل�م.
45  

     
�أو� �ا��امعات �مع �ارتباطات �من �املؤسسة �ستفيد

  األ�اديميات�الدراسية�أو�معا�د�بحث�ح�ومية
46  

     
�صناعية� �عناقيد ��� �املشاركة �من �مؤسستكم �ستفيد

Clusters  
47  



ــــــــــــــقــــــــــــــــــاملالحــــــــــــــــ  ـــ  
 

258 
 

موافق�

 �شدة
 غ���موافق محايد موافق

غ���موافق�

 �شدة
    أداء�املنتج

  48  تتم���منتجاتكم�بجودة�عالية�مقارنة�باملنافس�ن.     

     
�والسعر�املعقول� �منخفضة �إنتاج �بت�لفة تتم���منتجاتكم

  مقارنة�بمنتجات�املنافس�ن.
49  

     
تتم���منتجاتكم�بخصائص�تكنولوجية�فر�دة�من�نوع�ا����

  بمنتجات�املنافس�ن.السوق�مقارنة�
50  

     
�إ��� �تصميمھ �من �ا��ديد �املنتج ��ستغرقھ �الذي الوقت

  إطالقھ����السوق�قص����س�يا�مقارنة�باملنافس�ن.
51  

موافق�

 �شدة
 غ���موافق محايد موافق

غ���موافق�

 �شدة
    أداء�عمليات�(طرق)�اإلنتاج

     
��� �بالسرعة �أو�املحسنة �ا��ديدة �اإلنتاج �تتم���عمليات

  األداء�مقارنة�بالقديمة.
52  

     
�عمل�عمليات�اإلنتاج�ا��ديدة�أو�املحسنة�ع���تخفيض�

  ت�اليف�اإلنتاج�ب�سبة�كب��ة�مقارنة�بالقديمة.
53  

     
�واملطبقة� �ا��ديدة �اإلنتاج �طرق �تكنولوجيا خصائص

  متطورة�وفر�دة�من�نوع�ا.
54  

  

  )2015�،2016�،2017السابقة�(أي�اجما���سنوات:�كتقدير�للثالث�سنوات�التالية�تقَيم��ذه�الفقرات�

  األداء�البي��  الرقم
أقل�من������

5�% 

5%-

10%  

10%-

15%  

15%-

20%  

أك���من�

20%  

55  
�سبة�مبيعات�املنتجات�املبتكرة�حديثا�من�إجما���

  مبيعات�املؤسسة�خالل�السنوات�الثالثة�املاضية.

          

56  

مئو�ة�من�عدد�املنتجات�ا��ديدة�املباعة�ك�سبة�

�السنوات� �خالل �املؤسسة ��� �املنتجات إجما��

  الثالثة�املاضية.

          

57  
�خالل� �للمؤسسة �السنوي �املبيعات �نمو معدل

  السنوات�الثالثة�املاضية.
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  معامالت�االرتباط�ما�ب�ن�متغ��ات�الدراسة.):�2امل��ق�(

Correlations 
 RDWC RDIC RDPEC RDC AC ManC MarkC OC LC ProdP ProcP SaleP TIC InnovP 

RDWC Pearson Correlation 1 ,712** ,632** ,874** ,723** ,611** ,516** ,512** ,447** ,594** ,665** ,544** ,763** ,675** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

RDIC Pearson Correlation ,712** 1 ,780** ,929** ,614** ,715** ,578** ,644** ,535** ,685** ,560** ,473** ,833** ,640** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

RDPEC Pearson Correlation ,632** ,780** 1 ,889** ,508** ,757** ,512** ,630** ,479** ,547** ,506** ,383** ,786** ,535** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

RDC Pearson Correlation ,874** ,929** ,889** 1 ,688** ,772** ,597** ,663** ,543** ,680** ,645** ,522** ,885** ,689** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

AC Pearson Correlation ,723** ,614** ,508** ,688** 1 ,596** ,518** ,574** ,348** ,528** ,685** ,574** ,769** ,671** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

ManC Pearson Correlation ,611** ,715** ,757** ,772** ,596** 1 ,576** ,680** ,437** ,693** ,671** ,513** ,849** ,701** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

MarkC Pearson Correlation ,516** ,578** ,512** ,597** ,518** ,576** 1 ,557** ,728** ,654** ,589** ,649** ,814** ,707** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

OC Pearson Correlation ,512** ,644** ,630** ,663** ,574** ,680** ,557** 1 ,453** ,727** ,617** ,596** ,813** ,723** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

LC Pearson Correlation ,447** ,535** ,479** ,543** ,348** ,437** ,728** ,453** 1 ,513** ,412** ,509** ,714** ,535** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

ProdP Pearson Correlation ,594** ,685** ,547** ,680** ,528** ,693** ,654** ,727** ,513** 1 ,707** ,667** ,785** ,882** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

ProcP Pearson Correlation ,665** ,560** ,506** ,645** ,685** ,671** ,589** ,617** ,412** ,707** 1 ,697** ,749** ,903** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

SaleP Pearson Correlation ,544** ,473** ,383** ,522** ,574** ,513** ,649** ,596** ,509** ,667** ,697** 1 ,691** ,887** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

TIC Pearson Correlation ,763** ,833** ,786** ,885** ,769** ,849** ,814** ,813** ,714** ,785** ,749** ,691** 1 ,831** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

InnovP Pearson Correlation ,675** ,640** ,535** ,689** ,671** ,701** ,707** ,723** ,535** ,882** ,903** ,887** ,831** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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  ):�جداول�اختبار�االنحدار�املتعدد�لقدرات�االبداع�التكنولو���ع���األداء�اإلبدا���للمنتج3امل��ق�(

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,813a ,661 ,650 ,48946 

a. Predictors: (Constant), LC, AC, OC, ManC, MarkC, RDC 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 84,899 6 14,150 59,064 ,000b 

Residual 43,601 182 ,240   

Total 128,500 188    

a. Dependent Variable: ProdP 

b. Predictors: (Constant), LC, AC, OC, ManC, MarkC, RDC 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,253 ,188  1,342 ,181 

RDC ,161 ,081 ,162 1,989 ,048 

AC -,051 ,066 -,048 -,772 ,441 

ManC ,179 ,068 ,194 2,614 ,010 

MarkC ,289 ,077 ,271 3,758 ,000 

OC ,378 ,066 ,368 5,767 ,000 

LC -,008 ,072 -,007 -,105 ,916 

a. Dependent Variable: ProdP 
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):�جداول�اختبار�االنحدار�املتعدد�لقدرات�االبداع�التكنولو���ع���األداء�اإلبدا���لطرق�4امل��ق�(

  اإلنتاج

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,781a ,610 ,597 ,57379 

a. Predictors: (Constant), LC, AC, OC, ManC, MarkC, RDC 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 93,841 6 15,640 47,505 ,000b 

Residual 59,920 182 ,329   

Total 153,761 188    

a. Dependent Variable: ProcP 

b. Predictors: (Constant), LC, AC, OC, ManC, MarkC, RDC 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,056 ,221  -,251 ,802 

RDC ,013 ,095 ,012 ,140 ,889 

AC ,407 ,078 ,353 5,247 ,000 

ManC ,263 ,080 ,260 3,280 ,001 

MarkC ,236 ,090 ,202 2,619 ,010 

OC ,152 ,077 ,135 1,973 ,050 

LC -,048 ,085 -,040 -,563 ,574 

a. Dependent Variable: ProcP 
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  ):�جداول�اختبار�االنحدار�املتعدد�لقدرات�االبداع�التكنولو���ع���األداء�البي��5امل��ق�(

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,735a ,540 ,524 ,61477 

a. Predictors: (Constant), LC, AC, OC, ManC, MarkC, RDC 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 80,608 6 13,435 35,546 ,000b 

Residual 68,786 182 ,378   

Total 149,394 188    

a. Dependent Variable: SaleP 

b. Predictors: (Constant), LC, AC, OC, ManC, MarkC, RDC 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,036 ,237  -,153 ,878 

RDC -,124 ,101 -,116 -1,224 ,223 

AC ,320 ,083 ,281 3,843 ,000 

ManC ,012 ,086 ,012 ,137 ,891 

MarkC ,400 ,096 ,348 4,151 ,000 

OC ,295 ,082 ,266 3,578 ,000 

LC ,112 ,091 ,095 1,235 ,218 

a. Dependent Variable: SaleP 
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�قدرات�االبداع�التكنولو���واألداء�اإلبدا���مستو�ات�أ�عاد���اختبار�الفروق�):�جدول�6امل��ق�(

  رسمية�البحث�والتطو�رحسب�متغ���

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

RDC Equal variances assumed 130,771 ,000 -13,312 187 ,000 -1,17570 ,08832 -1,34992 -1,00147 

Equal variances not assumed   -11,826 91,940 ,000 -1,17570 ,09942 -1,37315 -,97825 

AC Equal variances assumed 96,440 ,000 -8,547 187 ,000 -,83642 ,09786 -1,02948 -,64336 

Equal variances not assumed   -7,677 97,676 ,000 -,83642 ,10896 -1,05265 -,62019 

ManC Equal variances assumed 94,225 ,000 -7,571 187 ,000 -,87294 ,11530 -1,10039 -,64550 

Equal variances not assumed   -6,843 101,143 ,000 -,87294 ,12756 -1,12599 -,61989 

MarkC Equal variances assumed 42,370 ,000 -8,652 187 ,000 -,83580 ,09661 -1,02638 -,64522 

Equal variances not assumed   -7,896 106,880 ,000 -,83580 ,10585 -1,04563 -,62597 

OC Equal variances assumed 4,346 ,038 -8,525 187 ,000 -,85802 ,10065 -1,05659 -,65946 

Equal variances not assumed   -8,162 140,269 ,000 -,85802 ,10512 -1,06586 -,65019 

LC Equal variances assumed 3,693 ,056 -9,275 187 ,000 -,85247 ,09191 -1,03378 -,67116 

Equal variances not assumed   -9,517 184,829 ,000 -,85247 ,08958 -1,02919 -,67575 

ProdP Equal variances assumed 30,692 ,000 -11,156 187 ,000 -1,05324 ,09441 -1,23949 -,86699 

Equal variances not assumed   -10,223 109,370 ,000 -1,05324 ,10303 -1,25743 -,84905 

ProcP Equal variances assumed 86,910 ,000 -9,174 187 ,000 -1,01543 ,11068 -1,23378 -,79708 

Equal variances not assumed   -8,164 92,820 ,000 -1,01543 ,12437 -1,26242 -,76844 

SaleP Equal variances assumed 11,550 ,001 -13,396 187 ,000 -1,25720 ,09385 -1,44234 -1,07206 

Equal variances not assumed   -12,632 128,799 ,000 -1,25720 ,09953 -1,45412 -1,06028 
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قدرات�االبداع�التكنولو���واألداء��مستو�ات�أ�عاد���اختبار�الفروق�بخاصة��ول ا):�جد7امل��ق�(

  ��م�املؤسسةحسب�متغ����اإلبدا��

 

Test Statisticsa,b 

 OC ProdP SaleP 

Chi-Square 37,275 60,792 41,721 

df 2 2 2 

Asymp. Sig. ,000 ,000 ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: املؤسسة ��م أصناف 

 

 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

RDC Between Groups 18,758 2 9,379 15,475 ,000 

Within Groups 112,732 186 ,606   

Total 131,491 188    

AC Between Groups 28,882 2 14,441 31,089 ,000 

Within Groups 86,397 186 ,464   

Total 115,279 188    

ManC Between Groups 6,673 2 3,337 4,320 ,015 

Within Groups 143,655 186 ,772   

Total 150,328 188    

MarkC Between Groups 20,322 2 10,161 20,368 ,000 

Within Groups 92,790 186 ,499   

Total 113,112 188    

OC Between Groups 17,215 2 8,607 15,313 ,000 

Within Groups 104,549 186 ,562   

Total 121,764 188    

LC Between Groups 10,301 2 5,150 9,932 ,000 

Within Groups 96,451 186 ,519   

Total 106,752 188    

ProdP Between Groups 35,855 2 17,928 35,993 ,000 

Within Groups 92,645 186 ,498   

Total 128,500 188    

ProcP Between Groups 34,533 2 17,266 26,936 ,000 

Within Groups 119,229 186 ,641   

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

RDC 1,611 2 186 ,203 

AC 2,142 2 186 ,120 

ManC ,168 2 186 ,845 

MarkC 1,147 2 186 ,320 

OC 7,843 2 186 ,001 

LC 1,768 2 186 ,174 

ProdP 3,552 2 186 ,031 

ProcP 1,174 2 186 ,311 

SaleP 10,759 2 186 ,000 
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Total 153,761 188    

SaleP Between Groups 36,059 2 18,030 29,589 ,000 

Within Groups 113,335 186 ,609   

Total 149,394 188    

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable (I) املؤسسة ��م أصناف (J) املؤسسة ��م أصناف Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

RDC Scheffe 5329, 9224,- 804, 29489, 19473,- متوسطة مؤسسة صغ��ة مؤسسة 

 3331,- 1,5864- 001, 25396, *95972,- كب��ة مؤسسة

 9224, 5329,- 804, 29489, 19473, صغ��ة مؤسسة متوسطة مؤسسة

 3359,- 1,1941- 000, 17389, *76500,- كب��ة مؤسسة

 1,5864 3331, 001, 25396, *95972, صغ��ة مؤسسة كب��ة مؤسسة

 1,1941 3359, 000, 17389, *76500, متوسطة مؤسسة

Dunnett T3 6625, 1,0519- 909, 32727, 19473,- متوسطة مؤسسة صغ��ة مؤسسة 

 1780,- 1,7415- 017, 27602, *95972,- كب��ة مؤسسة

 1,0519 6625,- 909, 32727, 19473, صغ��ة مؤسسة متوسطة مؤسسة

 2684,- 1,2616- 002, 19559, *76500,- كب��ة مؤسسة

 1,7415 1780, 017, 27602, *95972, صغ��ة مؤسسة كب��ة مؤسسة

 1,2616 2684, 002, 19559, *76500, متوسطة مؤسسة

AC Scheffe 2824, 9917,- 391, 25816, 35466,- متوسطة مؤسسة صغ��ة مؤسسة 

 7126,- 1,8098- 000, 22232, *1,26117- كب��ة مؤسسة

 9917, 2824,- 391, 25816, 35466, صغ��ة مؤسسة متوسطة مؤسسة

 5309,- 1,2821- 000, 15223, *90651,- كب��ة مؤسسة

 1,8098 7126, 000, 22232, *1,26117 صغ��ة مؤسسة كب��ة مؤسسة

 1,2821 5309, 000, 15223, *90651, متوسطة مؤسسة

Dunnett T3 0693, 7786,- 122, 16810, 35466,- متوسطة مؤسسة صغ��ة مؤسسة 

 1,0156- 1,5068- 000, 09488, *1,26117- كب��ة مؤسسة

 7786, 0693,- 122, 16810, 35466, صغ��ة مؤسسة متوسطة مؤسسة

 5031,- 1,3100- 000, 15945, *90651,- كب��ة مؤسسة

 1,5068 1,0156 000, 09488, *1,26117 صغ��ة مؤسسة كب��ة مؤسسة

 1,3100 5031, 000, 15945, *90651, متوسطة مؤسسة

ManC Scheffe 7410, 9019,- 971, 33289, 08043,- متوسطة مؤسسة صغ��ة مؤسسة 

 1580, 1,2568- 162, 28668, 54936,- كب��ة مؤسسة

 9019, 7410,- 971, 33289, 08043, صغ��ة مؤسسة متوسطة مؤسسة

 0154, 9533,- 060, 19629, 46892,- كب��ة مؤسسة

 1,2568 1580,- 162, 28668, 54936, صغ��ة مؤسسة كب��ة مؤسسة

 9533, 0154,- 060, 19629, 46892, متوسطة مؤسسة

Dunnett T3 6654, 8263,- 989, 28588, 08043,- متوسطة مؤسسة صغ��ة مؤسسة 
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 1282, 1,2269- 123, 24267, 54936,- كب��ة مؤسسة

 8263, 6654,- 989, 28588, 08043, صغ��ة مؤسسة متوسطة مؤسسة

 0103,- 9276,- 044, 18207, *46892,- كب��ة مؤسسة

 1,2269 1282,- 123, 24267, 54936, صغ��ة مؤسسة كب��ة مؤسسة

 9276, 0103, 044, 18207, *46892, متوسطة مؤسسة

MarkC Scheffe 2758, 1,0445- 358, 26754, 38435,- متوسطة مؤسسة صغ��ة مؤسسة 

 5409,- 1,6780- 000, 23040, *1,10949- كب��ة مؤسسة

 1,0445 2758,- 358, 26754, 38435, صغ��ة مؤسسة متوسطة مؤسسة

 3359,- 1,1144- 000, 15776, *72514,- كب��ة مؤسسة

 1,6780 5409, 000, 23040, *1,10949 صغ��ة مؤسسة كب��ة مؤسسة

 1,1144 3359, 000, 15776, *72514, متوسطة مؤسسة

Dunnett T3 2456, 1,0143- 341, 24785, 38435,- متوسطة مؤسسة صغ��ة مؤسسة 

 6067,- 1,6122- 000, 18047, *1,10949- كب��ة مؤسسة

 1,0143 2456,- 341, 24785, 38435, صغ��ة مؤسسة متوسطة مؤسسة

 2498,- 1,2005- 002, 18702, *72514,- كب��ة مؤسسة

 1,6122 6067, 000, 18047, *1,10949 صغ��ة مؤسسة كب��ة مؤسسة

 1,2005 2498, 002, 18702, *72514, متوسطة مؤسسة

OC Scheffe 7042, 6973,- 1,000 28399, 00348, متوسطة مؤسسة صغ��ة مؤسسة 

 1891,- 1,3961- 006, 24457, *79256,- كب��ة مؤسسة

 6973, 7042,- 1,000 28399, 00348,- صغ��ة مؤسسة متوسطة مؤسسة

 3828,- 1,2093- 000, 16746, *79604,- كب��ة مؤسسة

 1,3961 1891, 006, 24457, *79256, صغ��ة مؤسسة كب��ة مؤسسة

 1,2093 3828, 000, 16746, *79604, متوسطة مؤسسة

Dunnett T3 3646, 3577,- 1,000 13726, 00348, متوسطة مؤسسة صغ��ة مؤسسة 

 4427,- 1,1425- 000, 13157, *79256,- كب��ة مؤسسة

 3577, 3646,- 1,000 13726, 00348,- صغ��ة مؤسسة متوسطة مؤسسة

 5528,- 1,0393- 000, 09920, *79604,- كب��ة مؤسسة

 1,1425 4427, 000, 13157, *79256, صغ��ة مؤسسة كب��ة مؤسسة

 1,0393 5528, 000, 09920, *79604, متوسطة مؤسسة

LC Scheffe 6592, 6870,- 999, 27277, 01391,- متوسطة مؤسسة صغ��ة مؤسسة 

 0450,- 1,2043- 031, 23490, *62462,- كب��ة مؤسسة

 6870, 6592,- 999, 27277, 01391, صغ��ة مؤسسة متوسطة مؤسسة

 2138,- 1,0076- 001, 16084, *61070,- كب��ة مؤسسة

 1,2043 0450, 031, 23490, *62462, صغ��ة مؤسسة كب��ة مؤسسة

 1,0076 2138, 001, 16084, *61070, متوسطة مؤسسة

Dunnett T3 5583, 5861,- 1,000 21663, 01391,- متوسطة مؤسسة صغ��ة مؤسسة 

 0879,- 1,1613- 023, 19283, *62462,- كب��ة مؤسسة

 5861, 5583,- 1,000 21663, 01391, صغ��ة مؤسسة متوسطة مؤسسة

 2853,- 9361,- 000, 13005, *61070,- كب��ة مؤسسة

 1,1613 0879, 023, 19283, *62462, صغ��ة مؤسسة كب��ة مؤسسة

 9361, 2853, 000, 13005, *61070, متوسطة مؤسسة
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ProdP Scheffe 6792, 6401,- 997, 26733, 01957, متوسطة مؤسسة صغ��ة مؤسسة 

 5656,- 1,7017- 000, 23022, *1,13365- كب��ة مؤسسة

 6401, 6792,- 997, 26733, 01957,- صغ��ة مؤسسة متوسطة مؤسسة

 7642,- 1,5422- 000, 15764, *1,15322- كب��ة مؤسسة

 1,7017 5656, 000, 23022, *1,13365 صغ��ة مؤسسة كب��ة مؤسسة

 1,5422 7642, 000, 15764, *1,15322 متوسطة مؤسسة

Dunnett T3 3314, 2923,- 998, 11798, 01957, متوسطة مؤسسة صغ��ة مؤسسة 

 8249,- 1,4424- 000, 11710, *1,13365- كب��ة مؤسسة

 2923, 3314,- 998, 11798, 01957,- صغ��ة مؤسسة متوسطة مؤسسة

 9400,- 1,3665- 000, 08736, *1,15322- كب��ة مؤسسة

 1,4424 8249, 000, 11710, *1,13365 صغ��ة مؤسسة كب��ة مؤسسة

 1,3665 9400, 000, 08736, *1,15322 متوسطة مؤسسة

ProcP Scheffe 8614, 6353,- 933, 30327, 11304, متوسطة مؤسسة صغ��ة مؤسسة 

 4013,- 1,6902- 000, 26117, *1,04573- كب��ة مؤسسة

 6353, 8614,- 933, 30327, 11304,- صغ��ة مؤسسة متوسطة مؤسسة

 7175,- 1,6000- 000, 17883, *1,15877- كب��ة مؤسسة

 1,6902 4013, 000, 26117, *1,04573 صغ��ة مؤسسة كب��ة مؤسسة

 1,6000 7175, 000, 17883, *1,15877 متوسطة مؤسسة

Dunnett T3 5555, 3294,- 881, 17115, 11304, متوسطة مؤسسة صغ��ة مؤسسة 

 6438,- 1,4477- 000, 14967, *1,04573- كب��ة مؤسسة

 3294, 5555,- 881, 17115, 11304,- صغ��ة مؤسسة متوسطة مؤسسة

 8435,- 1,4741- 000, 12703, *1,15877- كب��ة مؤسسة

 1,4477 6438, 000, 14967, *1,04573 صغ��ة مؤسسة كب��ة مؤسسة

 1,4741 8435, 000, 12703, *1,15877 متوسطة مؤسسة

SaleP Scheffe 8253, 6340,- 949, 29568, 09565, متوسطة مؤسسة صغ��ة مؤسسة 

 4546,- 1,7112- 000, 25463, *1,08291- كب��ة مؤسسة

 6340, 8253,- 949, 29568, 09565,- صغ��ة مؤسسة متوسطة مؤسسة

 7483,- 1,6088- 000, 17435, *1,17856- كب��ة مؤسسة

 1,7112 4546, 000, 25463, *1,08291 صغ��ة مؤسسة كب��ة مؤسسة

 1,6088 7483, 000, 17435, *1,17856 متوسطة مؤسسة

Dunnett T3 4616, 2703,- 874, 14198, 09565, متوسطة مؤسسة صغ��ة مؤسسة 

 7463,- 1,4195- 000, 12775, *1,08291- كب��ة مؤسسة

 2703, 4616,- 874, 14198, 09565,- صغ��ة مؤسسة متوسطة مؤسسة

 8997,- 1,4574- 000, 11303, *1,17856- كب��ة مؤسسة

 1,4195 7463, 000, 12775, *1,08291 صغ��ة مؤسسة كب��ة مؤسسة

 1,4574 8997, 000, 11303, *1,17856 متوسطة مؤسسة

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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�قدرات�االبداع�التكنولو���واألداء�اإلبدا���مستو�ات�أ�عاد���اختبار�الفروق�جدول�):�8امل��ق�(

 ةمر�املؤسسعحسب�متغ���

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

RDC Equal variances assumed 68,888 ,000 -10,866 187 ,000 -1,10987 ,10214 -1,31137 -,90836 

Equal variances not assumed   -8,810 75,626 ,000 -1,10987 ,12598 -1,36079 -,85895 

AC Equal variances assumed 30,456 ,000 -10,277 187 ,000 -1,00359 ,09765 -1,19623 -,81094 

Equal variances not assumed   -8,737 82,312 ,000 -1,00359 ,11487 -1,23208 -,77509 

ManC Equal variances assumed 59,455 ,000 -8,750 187 ,000 -1,02811 ,11750 -1,25991 -,79631 

Equal variances not assumed   -7,065 75,092 ,000 -1,02811 ,14552 -1,31801 -,73822 

MarkC Equal variances assumed 22,963 ,000 -9,440 187 ,000 -,94004 ,09958 -1,13648 -,74359 

Equal variances not assumed   -7,897 79,891 ,000 -,94004 ,11904 -1,17693 -,70314 

OC Equal variances assumed 1,740 ,189 -11,158 187 ,000 -1,08537 ,09727 -1,27727 -,89348 

Equal variances not assumed   -10,419 100,090 ,000 -1,08537 ,10418 -1,29205 -,87869 

LC Equal variances assumed 1,396 ,239 -7,678 187 ,000 -,78699 ,10250 -,98919 -,58478 

Equal variances not assumed   -8,017 132,087 ,000 -,78699 ,09816 -,98116 -,59281 

ProdP Equal variances assumed 10,099 ,002 -14,545 187 ,000 -1,28493 ,08834 -1,45921 -1,11066 

Equal variances not assumed   -12,632 85,775 ,000 -1,28493 ,10172 -1,48715 -1,08271 

ProcP Equal variances assumed 36,164 ,000 -11,778 187 ,000 -1,25901 ,10690 -1,46989 -1,04813 

Equal variances not assumed   -9,800 79,123 ,000 -1,25901 ,12847 -1,51471 -1,00330 

SaleP Equal variances assumed 10,169 ,002 -16,999 187 ,000 -1,48173 ,08716 -1,65368 -1,30978 

Equal variances not assumed   -19,645 169,359 ,000 -1,48173 ,07543 -1,63062 -1,33283 

 

 


